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ஊடக வயிபடு 

 

இந்து சபத்திபத்தின் திர்காத்தத யதபனறுக்க இங்தக வயற்ிகபநாக எபை 

தத்தத வதாடங்குகிது 

 
 

இந்தின வபைங்கடலின் திர்காத்தத ற்ி யியாதிக்க 2018 அக்டடார் 11-12 பதல் 

40 ாடுகின் ிபதிிதிகள் இங்தகனில் இபைந்தர். "இந்து சபத்திபம்: 

திர்காத்தத யதபனறுத்தல்", னும் 1.5 உதபனாடல் ிபதநர் பணில் 

யிக்கிபநசிங்கயின் பன்பனற்சினில் இந்து சபத்திபத்தின் ிபதா கடல்யமிப் 

ிபாந்தினங்கள் நற்றும் ிபதா கடல்யமி னார்கின் சிடபஷ்ட ிபதிிதிகத 

வகாழும்ில் என்று திபட்டினது. திர்காத்தில் உகப் வாபைாதாபத்தின் யர்ச்சித் 

துபையநாக திகழும் சபத்திபம் நீதா கயத்தத அதிகாிப்ற்காக இந்தினா, வதன் 

ஆப்ிாிக்கா, அவநாிக்கா, சீா, டேர்நி, வதர்ாந்து, சிங்கப்பூர், இந்டதாடசினா 

நற்றும் ேப்ான் ஆகின ாடுகின் சிடபஷ்ட உத்திடனாத்தர்கள் உள்டங்காக 

ிபாந்தினத்திலும் அதற்கு அப்ாலுபள் பக்கின சிந்தாயாதிளும் கந்து 

வகாண்டர். சபத்திபத்திற்கா க்கின ாடுகள் சதனின் வசனார் ானகத்தின் 

சிப்புத் தூதுயர் பீட்டர் தாம்சன் அயர்களும் நாாட்டில் கந்துவகாண்டார். 

ோதிதி தநத்திாிா சிிடச அயர்களும் இந்ிகழ்யில் கந்து வகாண்டார். 

 

ிபதநர் பணில் யிக்கிபநசிங்க, நாாட்டின் ிபதா உதபதன ிகழ்த்தின 

டாது  ிபாந்தினத்திற்கா ஊடுபையல் சுதந்திபம் நற்றும் டிேிடல் வதாடர்பு 

ன்  பாநாிக்கப்ட டயண்டும் ன்துடன் சநாதாத்ததபெம் ாதுகாப்தபெம் 

காப்ாற்றுயதற்காக என்ிதணந்த புாிதலின் அயசினம் ற்ிபெம் 

யலிபெறுத்திார். 

 

இந்த நாாடு  இந்து சபத்திபத்தின் கடல்யமி ிபாந்தினங்கள் நற்றும் 

னர்களுக்கா யியாதத்திற்கும், எபைநித்த கபைத்துக்களுக்கும் இடநித்தது. புதின 

பூடகா யர்ச்சித் துபையநா இந்து சபத்திபத்தின் திர்காம், கடல் ிதனா 

நற்றும் குதந்த நாசுாடு அியிபைத்தி நற்றும் எபை யிதிபத அடிப்தடனிா 

அணுகுபதனில் இந்து சபத்திபத்தின் ஸ்திபத்தன்தந நற்றும் ாதுகாப்பு ஆகின 

ான்கு பக்கின குதிகள் ஆபானப்ட்ட. 

இந்த 1.5 உதபனாடலின் படியில் இந்த நாாட்தட ற்ாடு வசய்திபைந்த ததயபா 

டதசின வகாள்தககள் நற்றும் வாபைாதாப யியகாபங்களுக்கா இபாோங்க 

அதநச்சர் காிதி ஹர்ர தி சில்யா, , நாாட்டின் வாதுக் கபைத்தத சுபைக்கநாகக் 

கூிார்: இந்து சபத்திபத்தின் வாபைாதாபம் டயகநாக யர்கிது. ிபாந்தினத்தின் 

வாபைாதாப யிாியாக்கம், பந்த அடிப்தடனிா நற்றும் சுற்றுச்சூமல் 

ிதத்தன்தந வகாண்டதாக இபைக்க டயண்டும், டய திர்கா 

ததபதனிபைக்கு எபை அர்த்தபள் நபபு உள்து. படாான அயம்ிக்தக 

நற்றும் ாபம்ாின ாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கள் (கடல் ல்த, நீன்ிடி, நாசுாடு 

நற்றும் டிேிட்டல் வாபைாதாபம் கடலுக்கடினில் டகிள் ாதுகாப்பு டான்) 

ிபாந்தினத்தின் அதநதி நற்றும் வசமிப்புக்கு கணிசநா சயால்காக உள். 
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UNCLOS  தநனநாகக் வகாண்ட யிதிபதகத அடிப்தடனாகக் வகாண்ட 

சர்யடதச கடல்யமங்கல் கட்டத இந்து பத்திபத்தின் கடல் நட்டங்கள் நற்றும் 

கடல்யமி னர்கின் னுக்காக யலுவூட்ட டயண்டும். 

 

"இந்து சபத்திபம்: நது திர்காத்தத யதபனறுத்தல்" நாாட்டில் ிபதநர் 

அலுயகம், வயிாட்டலுயல்கள் அதநச்சு, UNODC இன் உகாயின கடல்சார் 

குற்யினல் திட்டம் நற்றும் சர்யடதச உவுகள் நற்றும் படாான ஆய்வுகளுக்கா 

க்ஷ்நன் கதிர்காநர் இன்ஸ்டிடிபேட் (LKI) ஆகினயற்ால் ற்ாடு வசய்னப்ட்டது. 

 
 
 

வயிாட்டு அலுயல்கள் அதநச்சு 

 

வகாழும்பு 

 

14 அக்டடார் 2018 

 

 

 


