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ಕ್ವಾಡ್ ನವಯಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧವನಮಂತ್ರರ ಭವಗವಹಿಸುವಿಕೆ
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 24, 2021
ಪ್ರಧವನಮಂತ್ರರ ಶ್ರೀ ನರೀಂದ್ರ ಮೀದಿ ಅವರು 24 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2021 ರಂದ್ು ಆಸೆರೀಲ್ಲಯವದ್ ಪ್ರಧವನ ಮಂತ್ರರ
ಸ್ವಾಟ್ ಮವರಿಸನ್, ಜಪವನ್ನ ಪ್ರಧವನ ಮಂತ್ರರ ಯೀಶ್ಹಿಡೆ ಸುಗವ ಮತ್ುು ಅಮೆರಿಕದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ ೀಸೆಫ್ ಬಿಡೆನ್
ಜ ತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ್ ವವಷಂಗಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ ಮದ್ಲ ಕ್ವಾಡ್ ನವಯಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭವಗವಹಿಸಿದ್ರು.
ನವಯಕರ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಫಲಪ್ರದ್ವವದ್ ಅಭಿಪವರಯಗಳ ವಿನಿಮಯವು ಹಂಚಿಕೆಯ ಹಿತವಸಕ್ತುಗಳು, ಮೌಲಯಗಳು ಮತ್ುು
ಆಧವರವವಗಿರುವ ತ್ತ್ಾಗಳನುು ಬಲಪ್ಡಿಸಿತ್ು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಚೌಕಟ್ುಟ ಆಧವರವವಯಿತ್ು.
2. ನವಯಕರು ಅಫ್ವಾನಿಸ್ವುನ ಮತ್ುು ದ್ಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ವಯ ಹವಗ ಇಂಡೆ ೀ-ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ಪವರದೀಶ್ಕ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ರಯ ಕುರಿತ್ು
ತ್ಮಮ ದ್ೃಷಟಕೆ ೀನಗಳನುು ಹಂಚಿಕೆ ಂಡರು. ಅಫ್ವಾನಿಸ್ವುನದ್ಲ್ಲಿ, ಭಯೀತವಾದ್ನೆ, ಮವನವಿೀಯ ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ
ಸಹಕ್ವರವನುು ಗವಢವವಗಿಸಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಾಕೆ ಂಡರು ಮತ್ುು ವಿಶ್ಾಸಂಸೆಿಯ ಭದ್ರತವ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಣಣಯ 2593
ಅನುು ಪವಲ್ಲಸುವಂತೆ ತವಲ್ಲಬವನ್ಗಳಿಗೆ ಕರ ನಿೀಡಿದ್ರು.
3. ನವಯಕರು ಭಯೀತವಾದ್ಕ ಪವರಕ್ತಿಗಳ ಬಳಕೆಯನುು ಖಂಡಿಸಿದ್ರು ಮತ್ುು ಭಯೀತವಾದ್ಕ ಗುಂಪ್ುಗಳಿಗೆ ಯವವುದೀ
ಲವಜಿಸಿಟಕಲ್, ಹಣಕ್ವಸು ಅಥವವ ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ಬಂಬಲವನುು ನಿರವಕರಿಸುವ ಪವರಮುಖಯತೆಯನುು ಒತ್ರು ಹೀಳಿದ್ರು.
4. ಕ್ವಾಡ್ ನವಯಕರು ತ್ಮಮ ಮವರ್ಚಣ 2021 ಸಭೆಯಿಂದ್, ವಿಶೀಷವವಗಿ ಕೆ ೀವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆ ಪವಲುದವರಿಕೆಯಿಂದ್
ಮವಡಿದ್ ಪ್ರಗತ್ರಯ ಸ್ವಟಕ್ ತೆಗೆದ್ುಕೆ ಂಡರು. ಅಕೆ ಟೀಬರ್ 2021 ರಿಂದ್ ಭವರತ್ವು ಭವರತ್-ನಿಮಿಣತ್ ಕೆ ೀವಿಡ್ 19 ಲಸಿಕೆಗಳನುು ಎಂಟ್ು ದ್ಶ್ಲಕ್ಷ ಡೆ ೀಸ್ಗಳ ಂದಿಗೆ ಭವರತ್ವು ಆರಂಭಿಸಲ್ಲದ ಎಂಬ ಪ್ರಧವನಮಂತ್ರರಯವರ
ಘ ೀಷಣೆಯನುು ಅವರು ಸ್ವಾಗತ್ರಸಿದ್ರು. ಅಂತವರವಷರೀಯ ಪ್ರಯವಣವನುು ಸ್ವಮವನಯಗೆ ಳಿಸುವ ಮತ್ುು
ಊಹಿಸುವಿಕೆಯನುು ಖವತ್ರಿಪ್ಡಿಸುವ ಉದದೀಶ್ದಿಂದ್, ಪ್ರಧವನ ಮಂತ್ರರ ರವಷರಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಮವನಯ ಪ್ರಯವಣದ್
ರ ಢಿಗಳನುು ಮತ್ುು ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಮವಣಪ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಗುರುತ್ರಸುವಿಕೆಯನುು ಪ್ರಸ್ವುಪ್ಪಸಿದ್ರು.
5. ಹವವಮವನ ಬದ್ಲವವಣೆ, ಹಡಗು ಮತ್ುು ಬಂದ್ರು ಕ್ವಯವಣಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ವಬ ಣನೆೈಸೆೀಶ್ನ್ ಪ್ರಯತ್ುಗಳು, ಶ್ುದ್ಧ
ಹೈಡೆ ರೀಜನ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞವನದ್ ನಿಯೀಜನೆ, ಜವವಬವದರಿಯುತ್ ಮತ್ುು ಸಿಿತ್ರಸ್ವಿಪ್ಕ ಶ್ುದ್ಧ ಇಂಧ್ನ ಪ್ೂರೈಕೆ ಸರಪ್ಳಿಗಳ
ಅಗತ್ಯಗಳ ಕುರಿತ್ು ನವಯಕರು ಚಚಿಣಸಿದ್ರು. ಈ ಸನಿುವೆೀಶ್ದ್ಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧವನಮಂತ್ರರಯವರು ನಮಮ ಸಂಬಂಧಿತ್
ಶ್ಕ್ತುಗಳನುು ಮತ್ುು ಸ್ವಮಥಯಣಗಳನುು ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಂಡು ಜವಗತ್ರಕ ಹಸಿರು ಹೈಡೆ ರೀಜನ್ ಒಕ ಾಟ್ವನುು
ಪ್ರಸ್ವುಪ್ಪಸಿದ್ರು. ನವಯಕರು ಶ್ಪ್ಪಾಂಗ್ ಟವಸ್ಾಫೂೀಸ್ಣ ಅನುು ಪವರರಂಭಿಸಿದ್ರು, ಇದ್ು ಹಡಗು ಮೌಲಯ ಸರಪ್ಳಿಯನುು
ಹಸಿರುಗೆ ಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ುು ಡಿಕ್ವಬ ಣನೆೈಸಿಂಗ್ ಅನುು ಸಂಯೀಜಿಸುತ್ುದ. ಮುಂಬೈ ಪ್ೂೀಟ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ ಈ
ಉಪ್ಕರಮದ್ಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ಮ ರು ಕ್ವಾಡ್ ದೀಶ್ಗಳ ಬಂದ್ರುಗಳ ಂದಿಗೆ ಭವಗವಹಿಸುತ್ುದ.
6. ನವಯಕರು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞವನ ವಿನವಯಸ, ಅಭಿವೃದಿಧ, ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುು ಬಳಕೆ ಕುರಿತ್ು ಕ್ವಾಡ್ ತ್ತ್ಾಗಳನುು ಹ ರಡಿಸಿದ್ರು,
ಅದ್ು ಪ್ರದೀಶ್ವನುು ಮವತ್ರವಲಿದ ಜಗತ್ುನುು ಜವವಬವದರಿಯುತ್, ಮುಕು, ಉನುತ್-ಗುಣಮಟ್ಟದ್ ನವವಿೀನಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ
ಮವಗಣದ್ಶ್ಣನ ಮವಡುತ್ುದ.

7. ಜನರ ಸಂಪ್ಕಣವನುು ಸುಗಮಗೆ ಳಿಸಲು ಮತ್ುು ಬಲಪ್ಡಿಸಲು, ನವಯಕರು ಅಮೆರಿಕ್ವದ್ಲ್ಲಿ STEM ಕ್ಷೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ವುತ್ಕೆ ೀತ್ುರ ಮತ್ುು ಡವಕಟರೀಟ್ ಪ್ದ್ವಿಗಳನುು ಪ್ಡೆಯಲು ವಷಣಕೆಾ 100 ವಿದವಯರ್ಥಣಗಳಿಗೆ ಸಹಭವಗಿತ್ಾ
ಕ್ವಯಣಕರಮವನುು ಘ ೀಷಸಿದ್ರು.
8. ಕ್ವಾಡ್ ಇನವರಾಸರಕಚರ್ ಕೆ ೀಆಡಿಣನೆೀಷನ್ ಗ ರಪ್ ಅನುು ಪವರದೀಶ್ಕ ಮ ಲಸ್ೌಕಯಣ ಅಗತ್ಯಗಳ
ಮೌಲಯಮವಪ್ನಗಳನುು ಹಂಚಿಕೆ ಳಳಲು ಮತ್ುು ಅನುಸಂಧವನ ವಿಧವನಗಳನುು, ತವಂತ್ರರಕ ನೆರವು ಮತ್ುು ಸ್ವಮಥಯಣ
ವೃದಿಧ ಪ್ರಯತ್ುಗಳನುು ಆರಂಭಿಸಲವಯಿತ್ು.
9. ಹವವಮವನ ಬದ್ಲವವಣೆ, ವಿಪ್ತ್ುು ಸನುದ್ಧತೆ ಮತ್ುು ಹಂಚಿಕೆಯ ಡೆ ಮೆೀನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸವವಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ರಕ್ತರಯಿಸಲು
ಮೆೀಲ್ಲಾಚವರಣೆ ಮತ್ುು ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ಉಪ್ಗರಹ ದ್ತವುಂಶ್ವನುು ವಿನಿಮಯ ಮವಡಲು ನವಯಕರು ಬವಹವಯಕ್ವಶ್
ಸಹಕ್ವರ ಕ್ವಯಣ ಗುಂಪ್ನುು ಸ್ವಿಪ್ಪಸಿದ್ರು.
10. ಸಭೆಯು ನವಯಕರಿಗೆ ಕ್ವಾಡ್ನ ಧ್ನವತ್ಮಕ ಆವೆೀಗ ಮತ್ುು ಅದ್ರ ರಚನವತ್ಮಕ ಕ್ವಯಣಸ ಚಿಯನುು ಜವಗತ್ರಕ
ಒಳಿತ್ರಗವಗಿ ಒಂದ್ು ಶ್ಕ್ತುಯನವುಗಿ ಮವಡಲು ಒಂದ್ು ಅವಕ್ವಶ್ವವಗಿತ್ುು. ನವಯಕರು ತ್ಮಮ ಬದ್ಧತೆಯನುು
ಪ್ುನರುಚಚರಿಸಿದ್ರು ಮತ್ುು ಫಿರೀ, ಮುಕು ಮತ್ುು ಅಂತ್ಗಣತ್ ಇಂಡೆ ೀ-ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೀಶ್ಕ್ವಾಗಿ ದ್ೃಷಟ ಹಂಚಿಕೆ ಂಡರು.
ಅವರು ನಿಯಮಿತ್ ಸಂಪ್ಕಣವನುು ನಿವಣಹಿಸಲು ಮತ್ುು ಉನುತ್ ಮಟ್ಟದ್ ಸಂವವದ್ವನುು ಮುಂದ್ುವರಿಸಲು
ಒಪ್ಪಾದ್ರು.
ಸಭೆಯ ಫಲ್ಲತವಂಶ್ದ್ ದವಖಲೆಗಳು
a ಜಂಟಿ ಹೀಳಿಕೆ
ಬಿ ವವಸುವ ಶ್ೀಟ್
ಸಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞವನ ವಿನವಯಸ, ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ದ್ ತ್ತ್ಾಗಳ ರವಜಯ
ವವಷಂಗಟನ್ ಡಿ.ಸಿ.
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 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.

