Prime Minister Shri Narendra Modi virtually met
stakeholders involved in Operation Ganga launched
for evacuation of Indians from Ukraine
March 15, 2022

ୟୁ କ୍ରେନକ୍ରେ ଫସି େହିଥିବା ଭାେତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାେ କେିବା ଲାଗି ଆେମ୍ଭ କ୍ରହାଇଥିବା ଅପକ୍ରେସନ ଗଙ୍ଗାକ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ
ଅଂଶୀଦାେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ରବୈଠକକ୍ରେ ଆକ୍ରଲାର୍ନା କକ୍ରଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନକ୍ରେନ୍ଦ୍ର କ୍ରମାଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନକ୍ରେନ୍ଦ୍ର କ୍ରମାଦୀ ଆଜି ଅପକ୍ରେସନ ଗଙ୍ଗାକ୍ରେ ସାମିଲ କ୍ରହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭର୍ଚୁ ଆଲ ମାଧ୍ୟମକ୍ରେ
ଆକ୍ରଲାର୍ନା କେିଛନ୍ତି । ଅପକ୍ରେସନ ଗଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମକ୍ରେ ୟୁ କ୍ରେନକ୍ରେ ଫସି େହିଥିବା ପ୍ରାୟ ୨୩ ହଜାେ ଭାେତୀୟ ନାଗେିକ ଏବଂ ୧୮ଟି
କ୍ରଦଶେ ୧୪୭ ଜଣ ବିକ୍ରଦଶୀ ନାଗେିକମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାପୂବଚକ ଉଦ୍ଧାେ କୋଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଆକ୍ରଲାର୍ନାକ୍ରେ, ୟୁ କ୍ରେନ, କ୍ରପାଲାଣ୍ଡ, କ୍ରସଲାଭାକିଆ, କ୍ରୋମାନିଆ ଏବଂ ହକ୍ରଙ୍ଗେୀେ ଭାେତୀୟ ସମୁଦାୟ ଏବଂ ଘକ୍ରୋଇ ସଂସ୍ଥାେ
ପ୍ରତିନଧି
ି ମାକ୍ରନ କ୍ରଯାଗ କ୍ରଦଇଥିକ୍ରଲ । କ୍ରସମାକ୍ରନ ଅପକ୍ରେସନ ଗଙ୍ଗାେ ଅଂଶବିକ୍ରଶଷ ଭାକ୍ରବ ନିଜେ ଅନୁ ଭୂତି ବଖାଣିଥିକ୍ରଲ । ବିକ୍ରଶଷ କେି
କ୍ରସମାକ୍ରନ ସମ୍ମୁଖିନ କ୍ରହାଇଥିବା ଆହବାନ ବିଷୟକ୍ରେ ଉକ୍ରେଖ କେିବା ସହିତ ଏଥିକ୍ରେ କ୍ରସମାକ୍ରନ ଆତ୍ମସକ୍ରନ୍ତାଷ ଲାଭ କେିଥିବା କହିଥିକ୍ରଲ ।
ଏକ୍ରତ ଜଟିଳ ଏକ ମାନବୀୟ ଉଦ୍ଧାେ କାଯଚୟକ୍ରେ କ୍ରଯାଗଦାନ କ୍ରଦବା କ୍ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନେ ବିଷୟ କ୍ରବାଲି ଅଂଶୀଦାେମାକ୍ରନ ମତପ୍ରକାଶ
କେିଥିକ୍ରଲ ।

ଅପକ୍ରେସନ ଗଙ୍ଗାେ ସଫଳତା ପାଇଁ ନିେବିଚ୍ଛନ୍ନ
ି ଭାକ୍ରବ କାମ କେିଥିବା ଭାେତୀୟ ସମୁଦାୟ କ୍ରନତା, କ୍ରସବଚ୍ଛାକ୍ରସବୀ ସଂଗଠନ, କମ୍ପାନୀ,
ଘକ୍ରୋଇ ବୟକ୍ତିବକ୍ରି ଶଷ ଏବଂ ସେକାେୀ ଅଧିକାେୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କୃ ତ୍ଞତତା ବୟକ୍ତ କେିଥିକ୍ରଲ । ଅପକ୍ରେସନ ଗଙ୍ଗାକ୍ରେ
ସାମିଲ କ୍ରହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାେମାକ୍ରନ ପ୍ରଦଶଚନ କେିଥିବା କ୍ରଦଶକ୍ରପ୍ରମ ଏବଂ ମାନବକ୍ରସବା ଭାବନାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କେିଥିକ୍ରଲ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ନାଗେିକ ସଂଗଠନେ କାଯଚୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କେି କହିଥିକ୍ରଲ କ୍ରଯ କ୍ରସମାନଙ୍କେ ନିସବାର୍ଚପେ କ୍ରସବାକ୍ରେ ଭାେତୀୟ ସଭୟତାେ
ମୂଲୟକ୍ରବାଧ ପ୍ରତିଫଳିତ କ୍ରହାଇଛି । କ୍ରସମାକ୍ରନ ବିକ୍ରଦଶ ମାଟିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହତ କାଯଚୟ ଜାେି େଖିଛନ୍ତି ।

ସଙ୍କଟ ସମୟକ୍ରେ ଭାେତୀୟ ନାଗେିକମାନଙ୍କ ସୁେକ୍ଷା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କେିବା ଲାଗି ସେକାେଙ୍କ ପକ୍ଷେୁ ଗ୍ରହଣ କୋଯାଇଥିବା ପଦକ୍ରକ୍ଷପ ସମ୍ପକଚକ୍ରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ନା କ୍ରଦଇଥିକ୍ରଲ । ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଥବ
ି ା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଲୋଚନା

ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରରେ ସହାୟତା କରିଥବ
ି ା ସବୁ ବିଦେଶୀ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ
କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ।
ବିକ୍ରଦଶକ୍ରେ ଥିବା ଭାେତୀୟଙ୍କ ସୁେକ୍ଷା ପାଇଁ ସେକାେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ମିକତା କ୍ରଦଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିକ୍ରଲ । କ୍ରକୌଣସି ପ୍ରକାେ ଅନ୍ତଜଚାତୀୟ
ସଙ୍କଟ ସମୟକ୍ରେ ଭାେତୀୟ ନାଗେିକମାନଙ୍କ ସୁେକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାେତ ସେକାେ କିଭଳି ଭାକ୍ରବ ତତ୍ପେତାପୂବଚକ କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କେିଛନ୍ତି
କ୍ରସ ସମ୍ପକଚକ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ନା କ୍ରଦଇଥିକ୍ରଲ । ଜେୁେିକାଳୀନ ପେିସ୍ଥିତ ି ସମୟକ୍ରେ, ଭାେତେ ପ୍ରାର୍ୀନ ବସୁକ୍ରଧୈବ କୁ ଟୁମବକମ୍ ଆଦଶଚକ୍ରେ
ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କ୍ରହାଇ ଅନୟ କ୍ରଦଶେ ନାଗେିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାେତ ସହାୟତା କ୍ରଯାଗାଇ କ୍ରଦଇଛି ।
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