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યુએન સિક્યોરિટી કાઉસસિલ ખાતે ભાિતના પ્રમુખપદની પહેલનુું અધ્યક્ષપદ
િુંભાળવા સવદેશમુંત્રી સયૂયોકકની મુલાકાતે (16-19 ઓગસ્ટ 2021)
ઓગસ્ટ 15, 2021
સવદેશમુંત્રી ડો. એિ. જયશુંકિ યુનાઇટેડ નેશસિ સિક્યોરિટી કાઉસસિલ (યુએનએિિી) ખાતે ભાિતના પ્રમુખપદ
દિસમયાન સયૂયોકકની મુલાકાત લેશે તથા 18 અને 19 ઓગસ્ટે બે ઉચ્ચ સ્તિીય સિગ્નેચિ કાયકક્રમમાું અધ્યક્ષપદ

િુંભાળશે. 18 ઓગસ્ટ, 2021ના િોજ પ્રથમ કાયકક્રમ એ ‘િક્ષકોનુું િક્ષણ- ટેક્નોલોજી અને શાુંસતનુું િક્ષણ’ અુંગે
ઓપન રડબેટ હશે. 19 ઓગસ્ટ, 2019ના િોજ યોજાનાિો બીજો કાયકક્રમ “ત્રાિવાદી પ્રવૃસિઓના કાિણે

આુંતિિાષ્ટ્રીય શાુંસત અને િુિક્ષા પિ જોખમ” અુંગે ઉચ્ચ સ્તિીય સિફિંગ હશે. આ બુંને સવષયો યુએનએિિી ખાતે
ઇનનગ્િ દિસમયાન ભાિતની પ્રાથસમકતાઓ િહેશે.

2. શાુંસત સ્થાપના માટેની ઓપન રડબેટ ‘િક્ષકોના િક્ષણ’ સવષય પિ કેસસિત હશે. જે માું શાુંસત િૈસનકોની િુિક્ષા અને
િુિક્ષા વધાિવા માટે આધુસનક ટેક્નોલોજી ઉપકિણોના ઉપયોગ દ્વાિા શાુંસત સમશનને તેમનો જનાદેશ અિિકાિક િીતે
અને પ્રભાવશાળી િીતે લાગુ કિવામાું િહાયતાનો િમાવેશ થાય છે . આ િુંદભકમાું યુએન િાથે મળીને ભાિત યુનાઇટ
અવેિનેિ પ્લેટિંોમક બહાિ પાડશે, જે એક પરિસસ્થતી જાગૃસત િોફ્ટવેિ પ્રોગ્રામ છે જે સપિકીનપગ ઓપિેશન િેસટિને
વાસ્તસવક િમયના આધાિે િુંઘષક ક્ષેત્રમાું જમીનની પરિસસ્થસતની કલ્પના અને સવશ્લેષણ કિવાની િુસવધા આપે છે .
આ પ્રોજે ક્ટનો હેતુ અસનસશ્ચત જોખમો અુંગે આધુસનક િવેલસિ ટેકનોલોજીની અિિ દશાકવવાનો છે . તેને ઉદ્દેશ

યુએન શાુંસત િક્ષકો માટે કેમ્પ િુિક્ષા, એકુંદિ િુિક્ષા પરિસસ્થસત અને પરિસસ્થસતગત જાગૃસતની ગુણવિા િુધાિવાનો છે .
ભાિતે ચાિ યુએન પીિકીનપગ સમશનમાું યુનાઇટ અવેિ પ્લેટિંોમકને લાગુ કિવા માટે યુએન િાથે ભાગીદાિી કિી છે .
તેમાું મુસનસ્મા (માલી), અનસમિ (દસક્ષણ િુદાન), યુએનએિંઆઈિીવાયપી (િાયપ્રિ) અને એએમઆઈએિઓએમ
(િોમાસલયા) િામેલ છે .

3. ભાિત િિકાિ અને યુએન વચ્ચે 'પીિકીનપગમાું ટેકનોલોજીમાું ભાગીદાિી' પહેલના િમથકનમાું એક એમઓયુ પિ
મુલાકાત દિસમયાન િહી થવાની અપેક્ષા છે . આ એમઓયુ માટે એસક્િક્યુરટવ એજસિીઓ તિીકે િેસટિ િંોિ યુએન

પીિકીનપગ (CUNPK - ભાિતીય પક્ષે) અને યુએનની બાજુ એ UN C4ISR એકેડેમી િંોિ પીિ ઓપિેશસિ (કમાસડ,
કુંટ્રોલ, કોમ્યુસનકેશસિ, કોમ્પ્યુટિક, ઇસટેસલજસિ, િવેલસિ અને રિકોસનિસિ) એસટેબી (યુગાસડા) પિ આધારિત હશે.

4. 19 ઓગસ્ટે ઈએએમ યુએન િેક્રેટિી જનિલના છ મસહનાના રિપોટક અુંગે એક સિફિંગ િત્રનુું અધ્યક્ષપદ િુંભાળશે

જે આઇએિઆઇએલ/દાએશ દ્વાિા પેદા થયેલા જોખમ અુંગે હશે અને તે એજસડા આઇટમ “ત્રાિવાદી પ્રવૃસિઓના
કાિણે આુંતિિાષ્ટ્રીય શાુંસત અને િુિક્ષા િામે પેદા થયેલા જોખમ” હેઠળ હશે.
5. આ મુલાકાત દિસમયાન સવદેશમુંત્રી યુએનએિિીના ઉચ્ચ સ્તિીય કાયકક્રમોની િાઇડલાઇનમાું અસય િભ્ય દેશોના
સવદેશમુંત્રીઓ િાથે સદ્વપક્ષીય મુલાકાતો કિશે.
નવી રદલ્હી
ઓગસ્ટ 15, 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English
on MEA’s website and may be referred to as the official press release.

