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ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਨੂ ੰਰਕੋਣ ਅਤ ੇਹਥਿਆਰਾਾਂ ਦੀ ਦੜੌ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰ ੇਥਦਿੱਤ ੇਗਏ ਸਾਾਂਝ ੇਥਬਆਨ 

ਬਾਰ ੇਮੀਡੀਆ ਦ ੇਸਵਾਲਾਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲੁਾਰ ੇਵਿੱਲੋਂ  ਜਵਾਬ 
 

7 ਜਨਵਰੀ, 2022 
 

ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਨੰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਅਤ ੇਹਥਿਆਰਾਾਂ ਦੀ ਦੜੌ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰ ੇ ਥਦਿੱਤ ੇਗਏ ਸਾਾਂਝੇ ਥਬਆਨ ਬਾਰ ੇ

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਥਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਥਰੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਥਕਹਾ: 
 

"ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤ ੇਆਏ ਸਾਾਂਝੇ ਥਬਆਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਖਤਥਰਆਾਂ ਨਾਲ ਨਥਜਿੱਠਣ ਦ ੇ

ਮਹਿੱਤਵ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਥਨਹਿੱਿਾਕਰਨ ਵਿੱਲ ਵਧਣ ਪਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ 

ਹੈ,  ਥਜਸ ਦਾ ਅੰਥਤਮ ਟੀਚਾ ਅਥਜਹਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰਥਹਤ ਆਲਮੀ ਸੁਰਿੱਥਖਅਤ ਮਾਹੌਲ ਥਸਰਜਣਾ ਹੈ, 

ਥਜਸ ਅੰਦਰ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸੁਰਿੱਥਖਆ ਥਮਲੇ। 
 

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਥਜੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼੍ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੋਕਿਾਮ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ 

ਦੇ ਥਸਧਾਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੇ ਮੁਲਕਾਾਂ ਥਵਰੁਿੱਧ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਾਂ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇੰਨਾਾਂ ਦੀ ਪਥਹਲਾਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤ ੇਆਧਾਥਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ, ਥਵਤਕਰਾ-
ਰਥਹਤ ਅਤ ੇਤਸਦੀਕਸੁ਼੍ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਥਨਹਿੱਿਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। 
 

'ਪਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ' ਬਾਰੇ UNGA ਥਵਿੱਚ ਦ ੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਤੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਾਂ ਦੀ 

ਅਣਜਾਣੇ ਜਾਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦ ੇਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 

ਥਜਸ ਥਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਾਂ ਨੰੂ ਡੀ-ਅਲਰਥਟੰਗ ਅਤ ੇਡੀ-ਟਾਰਗੇਥਟੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ। 'ਪਰਮਾਣੂ 

ਹਥਿਆਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਬਾਰ ੇ ਸੰਧੀ' ਬਾਰੇ ਸਾਡ ੇ ਮਤੇ ਥਵਿੱਚ ਥਕਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਥਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ 

ਹਥਿਆਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣ ਜਾਾਂ ਇਸਦੀ ਧਮਕੀ ਥਦਿੱਤ ੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਥਸਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ ਥਨਹਿੱਿਾਕਰਨ ਬਾਰ ੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਥਵਿੱਚ ਗਿੱਲਬਾਤ ਸ਼੍ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਤੇ UNGA ਥਵਿੱਚ ਠੋਸ ਥਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 
 

ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਪਰਮਾਣੂ ਥਨਹਿੱਿਾਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਸਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡ ੇ ਥਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਥਦਦੰਾ 

ਰਹੇਗਾ।” 
 

ਨਵੀਂ ਥਦਿੱਲੀ 
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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. 

 


