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ક્વોડ લીડર્સ ર્મિટિ ાં વડ પ્રધ નને ભ ગ લીધો
ર્પ્ટેમ્બર 24, 2021
વડ પ્રધ ન નરેન્દ્ર િોદીએ 24 ર્પ્ટેમ્બર 2021ન રોજ વોશિંગ્ટન ડીર્ી, યુએર્એ ખ તે પ્રથિ વ્યમક્તગત ક્વ ડ લીડર્સ
ર્મિટિ ાં ઓસ્ટ્રેમલય ન વડ પ્રધ ન સ્ટ્કોટ િોરરર્ન, જાપ નન વડ પ્રધ ન યોિંીમિડે ર્ુગ અને અિેરરક ન ર ષ્ટ્રપમત
જોર્ેફ બ ઈડેન ર્ થે ભ ગ લીધો િતો. નેત ઓએ િાંતવ્યોનુાં ખૂબ જ િિત્ત્વપૂર્સ આદ નપ્રદ ન કયુું િતુ.ાં જે િ ાં
ર્ િુમિક મિતો, િૂલ્યો અને અાંતગસત મર્દધ ાંતો પર ભ ર િૂક યો િતો જે ન પર ક્વ ડ ફ્રેિવકસ આધ રરત છે .
2. નેત ઓએ અફઘ મનસ્ટ્ત ન અને દમિર્ એમિંય અને ઇન્દ્ડો-પેમર્રફકિ ાં પ્ર દેમિંક પરરમસ્ટ્થમત અાંગે પોતપોત ન
રમિકોર્ રજુ કય સ િત . અફઘ મનસ્ટ્ત નન િુદ્દે તેઓ આતાંકવ દ મવરોધી, િ નવત વ દી ર્િ યત િ ાં તેિનો ર્િક ર
વધ રવ ર્ાંિત થય અને ત મલબ નને ર્ાંયુક્ત ર ષ્ટ્ર ર્ુરિ પરરષદન ઠર વ 2593 નુાં પ લન કરવ િ કલ કરી.

3. નેત ઓએ આતાંકવ દી પ્રોક્ર્ીન ઉપયોગની શનદ કરી અને આતાંકવ દી જૂ થોને કોઈપર્ લોમજમસ્ટ્ટકલ, ન ર્ કીય
અથવ લશ્કરી ર્િ ય ન આપવ િ ાં આવે તે બ બતન િિત્વ પર ભ ર િૂક્યો જે નો ઉપયોગ આતાંકવ દી િુ િલ ઓ
િંરૂ કરવ અથવ પ્લ ન કરવ િ ટે થઈ િંકે છે , જે િ ાં ર્રિદ પ રન િુ િલ નો પર્ ર્િ વેિં થ ય છે .
4. ક્વ ડ લીડરોએ તેિની િ ર્સ 2021 ર્મિટ પછી થયેલી પ્રગમત, ખ ર્ કરીને કોમવડ -19 રર્ી ભ ગીદ રીની
ર્િીિ કરી િતી. તેઓએ વડ પ્રધ નની જાિેર તને આવક રી િતી જે િ ાં તેિર્ે કહ્ુાં િતુાં કે ભ રત ઓક્ટોબર
2021થી ઇન્દ્ડો-પેમર્રફક િેત્રિ ાં 80 લ ખ ડોઝ ર્ થે ભ રતની બન વેલી કોમવડ -19 રર્ીઓની ર્પ્લ ય િંરૂ કરિંે.
આાંતરર ષ્ટ્રીય િુર્ ફરીને ર્ િ ન્દ્ય બને તેન ઉદ્દેિં ર્ થે વડ પ્રધ ને િુર્ ફરીન ધોરર્ોને ર્ િ ન્દ્ય બન વવ અ રર્ીકરર્
પ્રિ ર્પત્રોની પરસ્ટ્પર િ ન્દ્યત આપવ નો પ્રસ્ટ્ત વ િુક્યો િતો.
5. નેત ઓએ આબોિવ પરરવતસન, મિંશપગ અને પોટસ ઓપરેિંન્દ્ર્િ ાં ડીક બોન ઇઝેિંન પ્રય ર્ો, સ્ટ્વચ્છ િ ઇડ્રોજન
ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ, જવ બદ ર અને મસ્ટ્થમતસ્ટ્થ પક સ્ટ્વચ્છ ઉજાસ પુરવઠ ર્ ાંકળોની જરૂરરય ત અાંગે િક ર ત્િક ર્ર્ સ
કરી િતી. આ ર્ાંદભસિ ,ાં વડ પ્રધ ને આપર્ી ર્ાંબાંમધત િંમક્તઓ અને િિત ઓને જોત વૈમવવક ગ્રીન િ ઇડ્રોજન
ગઠબાંધનનો પ્રસ્ટ્ત વ િૂક્યો. નેત ઓએ મિંશપગ ટ સ્ટ્કફોર્સ પર્ લોન્દ્ર્ કયુું જે મિંશપગ વેલ્યુ ર્ેઇનને િરરય ળી અને
ડીક બોન ઇશઝગનુાં ર્ાંકલન કરિંે. િુાંબઈ પોટસ રસ્ટ્ટ અન્દ્ય ત્રર્ ક્વ ડ દેિંોન બાંદરો ર્ થે આ પિેલિ ાં ભ ગ લેિં.ે
6. નેત ઓએ ટેકનોલોજી રડઝ ઇન, ડેવલપિેન્દ્ટ, ગવનસન્દ્ર્ અને યુઝ પર ક્વ ડ મર્દધ ાંતો જારી કય સ છે જે િ ત્ર પ્રદેિંને
જ નિીં પરાંતુ મવવવને જવ બદ ર, ખુલ્લ , ઉચ્ર્-ધોરર્ની નવીનત તરફ લઈ જવ િ ાં િદદ કરિંે.

7. લોકોને લોકો ર્ થે જોડવ િ ટે ર્ુમવધ ઓને િજબૂત કરવ િ ટે, નેત ઓએ યુએર્એિ ાં સ્ટ્ટેિ િેત્રોિ ાં િ સ્ટ્ટર્સ
અને ડોક્ટરલ રડગ્રી િેળવવ િ ટે દર વષે 100 મવદ્ય થીઓ િ ટે ફેલોમિંપ પ્રોગ્ર િની જાિેર ત કરી.
8. એક ક્વ ડ ઇન્દ્ફ્ર સ્ટ્રક્ર્ર કોઓર્ડડનેિંન ગ્રુપની જાિેર ત કરવ િ ાં આવી િતી જે પ્ર દેમિંક ઇન્દ્ફ્ર સ્ટ્રક્ર્ર જરૂરરય તોનુાં
િૂલ્ય ાંકન કરિંે અને અમભગિ, તકનીકી ર્િ ય અને િિત મનિ સર્ન પ્રયત્નોને ર્ાંકમલત કરિંે.
9. નેત ઓએ િોમનટરરગ અને િવ િ નિ ાં ફેરફ રન પરરવતસન, આપમિનો ર્ િનો કરવ િ ટેની ર્જ્જત , અને
વિેંર્ યેલ ડોિેઇન્દ્ર્િ ાં પડક રોનો ર્ િનો કરવ િ ટે ર્ેટેલ ઈટન ડેટ ની આપલે કરવ િ ટે સ્ટ્પેર્ કોઓપરેિંન વર્કકગ
ગ્રુપની પર્ સ્ટ્થ પન કરી છે .
10. આ ર્મિટ એ નેત ઓ િ ટે ક્વોડની ર્ક ર ત્િક ગમત રર્વ અને તેન રર્ન ત્િક એજન્દ્ડ ને વૈમવવક ભલ ઈ િ ટે
વ પરવ ની તક િતી. નેત ઓએ િુક્ત, ખુલ્લ અને ર્િ મવિ ઇન્દ્ડો-પેમર્રફક િેત્ર િ ટે તેિની પ્રમતબદધત અને
ર્મિય રી રમિનો પુનરોચ્ર્ ર કયો િતો. તેઓ મનયમિત ર્ાંપકસ જાળવવ અને ઉચ્ર્ સ્ટ્તરીય ર્ાંવ દ ર્ લુ ર ખવ િ ટે
ર્ાંિત થય િત .
બેઠકન પરરર્ િન દસ્ટ્ત વેજો
a. ર્ાંયુક્ત મનવેદન
b. ફેક્ટ િંીટ
c. સ્ટ્ટેટ ઓફ મપ્રમન્દ્ર્પલ્ર્ ઓન ટેક્નોલોજી રડઝ ઈન, ડેવલપિેન્દ્ટ એન્દ્ડ ગવનસન્દ્ર્
વોશિંગ્ટન ડી.ર્ી.
ર્પ્ટેમ્બર 24, 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.

