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ਸਯੰੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰਖੱਿਆ ਪਖਰਸ਼ਦ ਖ ਚੱ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪਖਿਲਕਦਮੀਆ ਂਦੀ 

ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖ ਦੇਸ਼ ਮਤੰਰੀ ਦੀ ਖਨਊਯਾਰਕ ਫੇਰੀ (16-19 ਅਗਸਤ 2021) 
15 ਅਗਸਤ, 2021 
 
ਭਾਰਤ  ੱਲੋਂ  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਖਰਸ਼ਦ (UNSC) ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਖ ਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. 

ਜੈਸੰ਼ਕਰ ਖਨਊਯਾਰਕ ਆਉਣਗ ੇਅਤੇ 18 ਅਤੇ 19 ਅਗਸਤ ਨ  ੰਦੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਿ ਸਮਾਗਮਾ ਂਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ 

ਕਰਨਗ।ੇ ਪਖਿਲਾ ਸਮਾਗਮ 18 ਅਗਸਤ, 2021 ਨ ੰ 'ਪਰੋਟੈਕਖਟੰਗ ਖਦ ਪਰੋਟੈਕਟਰਜ਼: ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਐਂਡ ਪੀਸ 

ਕੀਖਪੰਗ' ਖ ਸੇ਼ 'ਤੇ ਿੁੱਲਹ ੀ ਬਖਿਸ ਿੋ ੇਗੀ ਜਦੋਂ ਖਕ 19 ਅਗਸਤ, 2021 ਨ  ੰਿੋਣ  ਾਲਾ ਦ ਜਾ ਸਮਾਗਮ 'ਅੱਤ ਾਦੀ 

ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਿਤਰ'ੇ' ਖ ਸੇ਼  ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ 

ਿੋ ੇਗੀ। ਇਿ ਦੋ ੇਂ ਖ ਸੇ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ UNSC ਪਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਂਤਰਜੀਿਾ ਂਿਨ। 

 

2. ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਿੁੱਲਹ ੀ ਬਖਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ "ਪਰੋਟੈਕਖਟਗੰ ਖਦ ਪਰੋਟੈਕਟਰਜ਼' ਿੋ ੇਗਾ, ਖਜਸ ਖ ੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ 

ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨ ੰ ਿੋਰ  ਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਖਮਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਖ ੱਚ 

ਸਿਾਇਤਾ ਦੇਣ ਖ ੱਚ ਆਧੁਖਨਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾ ਂਦੀ  ਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਖ ੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਖਿਯੋਗ ਨਾਲ UNITE AWARE ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਖਕ ਸਖਿਤੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ 

ਸਾੱਫਟ ੇਅਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੈ, ਖਜਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਕਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਿੇਤਰ ਖ ੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਿਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ 

ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕਪਾਸੜ ਿਤਖਰਆਂ ਦੀ ਘੋਿ ਕਰਨ ਖ ੱਚ ਆਧੁਖਨਕ ਖਨਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦ ੇ ਪਰਭਾ  ਨ ੰ 

ਖ ਿਾਉਣਾ ਿੈ। ਇਸਦਾ ਉਦਸੇ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾ,ਂ ਸਮੱੁਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਿਤੀ ਅਤ ੇਸਖਿਤੀ 

ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਦੀ ਗੁਣ ੱਤਾ ਲਈ ਕੈਂਪ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ ੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਿੈ. ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਖਮਸ਼ਨਾ:ਂ MUNISMA (ਮਾਲੀ), UNMISS (ਦੱਿਣੀ ਸੁਡਾਨ), UNFICYP (ਸਾਈਪਰਸ) ਅਤ ੇ

AMISOM (ਸੋਮਾਲੀਆ) ਖ ੱਚ UNITE AWARE ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿੈ। 

 

3. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਰਖਮਆਨ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਖ ੱਚ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 

ਭਾਈ ਾਲੀ' ਪਖਿਲ ਦੀ ਖਿਮਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ 

ਨੇਪਰ ੇਚਾੜਹਨ  ਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆ ਂਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ (ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਾ - CUNPK) ਅਤ ੇ



ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ C4ISR ਅਕੈਡਮੀ ਫਾਰ ਪੀਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਕਮਾਂਡ, ਕੰਟਰੋਲ, ਗੱਲਬਾਤ, ਕੰਖਪਊਟਰ, 

ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਰਖ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਰੀਕੋਨੀਸਾਂਸ) ਅਤ ੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ  ੱਲੋਂ    ਇੰਟੇਬਬੇ (ਯ ਗਾਂਡਾ) ਖ ੱਚ ਸਖਿਤ 

ਿੋਣਗੀਆਂ।  

 

4. 19 ਅਗਸਤ ਨ ੰ ਖ ਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ISIL /ਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਏ ਿਤਰ ੇਬਾਰ ੇਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦ ੇਸੱਕਤਰ ਜਨਰਲ 

ਦੀ ਖਿਮਾਿੀ ਖਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਧਾਖਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ   "ਅੱਤ ਾਦੀ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 

ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਿਤਰੇ” ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ।  

 

5. ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਖ ਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ UNSC ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦ ਜ ੇਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਖ ਦੇਸ਼ 

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁ ੱਲੀ ਬੈਠਕਾਂ  ੀ ਕਰਨਗ।ੇ 
 

ਨ ੀਂ ਖਦੱਲੀ 

15 ਅਗਸਤ, 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. 

 
 
 


