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କ୍ୱାଡ ନେତାଙ୍କ ଶଖିର ସମି୍ମଳେୀନର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 

ନସନଟେମବର 24, 2021 

24 ନସନଟେମବର 2021 ନର େନମରରିାର ଶାଶଂି େ ଡସିଠିାନର ପ୍ରଥମଥର ଟାଇଁ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଭାନବ୍ େନ ାଜତି କ୍ୱାଡ ନେତାଙ୍କ ଶଖିର 

ସମି୍ମଳେୀନର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ େନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରରଥିିନେ। ଏହ ିସମି୍ମଳେୀନର ଅନେେିେର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କ  ନମାରସିେ, 
ଜାଟାେର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ନ ାସହିନିଡ ସୁଗା ଏବ୍ଂ େନମରରିାର ରାେଟତ ିନଜାନସଫ ବ୍ାଇନଡେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିନେ। ନେତାମାେଙ୍କ 
ମଧ୍ୟନର ନବ୍ଶ ଗରୁୁତ୍ୱଟରୂ୍ଣ୍ଣ ମତ ବ୍େିମି  ନହାଇଥିୋ ଯାହା କ୍ୱାଡ ନେମଶାରଣର ସହଭାଗୀ େଗ୍ରହ, ମେୂୟନବ୍ାଧ ଏବ୍ଂ ଅନ୍ତେହିତି ସଦି୍ଧାନ୍ତରୁ 
ସଦୃୁଢ ରରଥିିୋ। 

2. େଫଗାେସି୍ତାେ ଏବ୍ଂ ଦକି୍ଷଣ ଏସେି ଓ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ନକ୍ଷତ୍ରନର େଞ୍ଚଳରି ଟରସି୍ଥିତ ିଉଟନର ନେତାମାନେ ନସମାେଙ୍କର 

ଦୃଷ୍ଟିନରାଣ ଉଟସ୍ଥାଟୋ ରରଥିିନେ। େଫଗାେସି୍ତାେ ଉଟନର ନସମାନେ େତଙ୍କବ୍ାଦର ମୁରାବ୍େିା ଏବ୍ଂ ମାେବ୍ରି ସହା ତା ନକ୍ଷତ୍ରନର 
ସହନଯାଗରୁ େହୁର ିଗଭୀର ରରବି୍ାରୁ ରାଜ ିନହାଇଥିନେ ଏବ୍ଂ ତାେିବ୍ାେରୁ ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସରୁକ୍ଷା ଟରଷିଦର ସଂରଳ୍ପ 2593 ଟାଳେ 
ରରବି୍ାରୁ େହବାେ ନଦଇଥିନେ। 

3. କ୍ୱାଡ ନେତାମାନେ ଛା ା େତଙ୍କବ୍ାଦ ବ୍ୟବ୍ହାରରୁ େନି୍ଦା ରରବି୍ା ସହ େତଙ୍କବ୍ାଦୀ ନଗାଷ୍ଠୀରୁ ନରୌଣସ ିେଜଷି୍ଟିର, େଥରି ରମିବା ସାମରରି 
ସହା ତାରୁ ପ୍ରତୟାଖୟାେ ରରବି୍ା ଉଟନର ଗରୁୁତ୍ୱାନରାଟ ରରଥିିନେ ଯାହା ସୀମାଟାର େକ୍ରମଣ ସନମତ େତଙ୍କବ୍ାଦୀ େକ୍ରମଣ ରରବି୍ା 
ରମିବା ନଯାଜୋ ରରବି୍ାନର ବ୍ୟବ୍ହୃତ ନହାଇଟାନର। 

4. କ୍ୱାଡ ନେତାମାନେ ନସମାେଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଣ 2021 ଶଖିର ସମି୍ମଳେୀ ଟରଠାରୁ ନହାଇଥିବ୍ା ଅଗ୍ରଗତ ିବ୍ନିଶଷରର ିନରାଭିଡ-19  ରିା 

ସହଭାଗୀତାର ସମୀକ୍ଷା ରରଥିିନେ। ନସମାନେ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଘାଷଣାରୁ ସ୍ୱାଗତ ରରଥିିନେ ନଯ ଭାରତ ଅନରୋବ୍ର 2021 ରୁ ଭାରତ 
େମିିତ େଠ େକ୍ଷ ନଡାଜ ନରାଭିଡ 19  ରିା ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ନକ୍ଷତ୍ରନର ନଯାଗାଣ େରମ୍ଭ ରରବି୍। େନ୍ତଜଣାତରି ଯାତ୍ରାରୁ 
ସ୍ୱାଭାବ୍ରି ରରବି୍ା ଏବ୍ଂ ଟୂବ୍ଣାେୁମାେରୁ ସେୁଶିି୍ଚତ ରରବି୍ା ଉନେଶୟନର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ନଦଶମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରା େ ିମ ଏବ୍ଂ 

 ରିାରରଣ ପ୍ରମାଣଟତ୍ରର ଟାରସ୍ପରରି ଅେୁନମାଦେ ଟାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ନଦଇଥିନେ। 

5. ଜଳବ୍ା ୁ ଟରବି୍ର୍ତ୍ଣେ, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବ୍ଂ ବ୍ନ୍ଦର ରାଯଣୟନର ଡରିାନବ୍ଣାୋଇନଜସେ ପ୍ର ାସ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହାଇନରାନଜେ ପ୍ରଯୁକି୍ତବ୍ଦିୟା 
େନି ାଜେ, ଦା ିତ୍ୱବ୍ାେ ତଥା ମଜବୁ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକି୍ତ ନଯାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳାର େବ୍ଶୟରତା ଉଟନର ନେତାମାନେ େନୋଚୋ ରରଥିିନେ। ଏହ ି
ଟରନିପ୍ରକ୍ଷୀନର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ େମର େଜିସ୍ୱ ଶକି୍ତ ଏବ୍ଂ ସାମଥଣୟରୁ ଦୃଷି୍ଟନର ରଖି ଏର େନ୍ତଜଣାତରି ସବୁ୍ଜ ହାଇନରାନଜେ ନମଣ୍ଟ ଟାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ 
ନଦଇଛନ୍ତ।ି ନେତାମାନେ ଏର ସଟିିଂ  ାସ୍କନଫାସଣର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ରରଥିିନେ ଯାହା ସଟିିଂ ମୂେୟ ଶଙୃ୍ଖଳାରୁ ସବୁ୍ଜ ରରବି୍ା ତଥା 

ଡରିାନବ୍ଣାୋଇଜ ରରବି୍ା ଟାଇଁ ସମେବ  ରକ୍ଷା ରରବି୍। ମୁମବାଇ ନଟା ଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅେୟ ତନିୋ  ିକ୍ୱାଡ ନଦଶର ବ୍ନ୍ଦର ସହତି ଏହ ିପ୍ର ାସନର 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରରବି୍। 



 

6. ପ୍ରଯୁକି୍ତବ୍ଦିୟା ଡଜିାଇେ, ବ୍ରିାଶ, ଶାସେ ଏବ୍ଂ ବ୍ୟବ୍ହାର ଉଟନର ନେତାମାନେ କ୍ୱାଡ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଜାର ିରରଥିିନେ ଯାହା ନରବ୍ଳ ଅଞ୍ଚଳ 

େୁନହଁ ବ୍ଶି୍ୱରୁ ଦା ିତ୍ୱବ୍ାେ, ନଖାୋ, ଉର୍ଚ୍ ମାେର େବ୍ସୃଜେ ଦଗିନର ମାଗଣଦଶଣେ ରରବି୍। 

7. ନୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ସଂଟରଣରୁ ସଗୁମ ତଥା ମଜବୁ୍ତ ରରବି୍ା ଟାଇଁ ନେତାମାନେ େନମରରିାନର ଏସ ଇିଏମ ନକ୍ଷତ୍ରନର ସ୍ନାତନରାର୍ତ୍ର 

ଏବ୍ଂ ଡରେରାେ ଡଗି୍ରୀ ହାସେ ରରବି୍ା ଟାଇଁ ପ୍ରତବି୍ଷଣ 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଟାଇଁ ଏର ନଫନୋସଟି ରାଯଣୟକ୍ରମ ନଘାଷଣା ରରଥିିନେ। 

8. େଞ୍ଚଳରି ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି େବ୍ଶୟରତାର ମେୂୟାଙ୍କେ ଏବ୍ଂ ସମେବ  ରକ୍ଷା େଭିମଖୁୟ, ନବ୍ୈଷ ିର ସହା ତା ଏବ୍ଂ ଦକ୍ଷତା ବୃ୍ଦ୍ଧ ିପ୍ର ାସର 

େଦାେ ପ୍ରଦାେ ଟାଇଁ ଏର କ୍ୱାଡ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି ସମେବ  ନଗାଷ୍ଠୀର ଶୁଭାରମ୍ଭ ରରାଯାଇଥିୋ। 

9. ଜଳବ୍ା ୁ ଟରବି୍ର୍ତ୍ଣେ ଉଟନର ଦୃଷି୍ଟ ରଖିବ୍ା ତଥା ଏହାର ସମ୍ମଖୁୀେ ନହବ୍ା, ବ୍ଟିଯଣୟ  ଟାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଏବ୍ଂ ସହଭାଗୀ ନଡାନମେଗୁଡରିନର 
ସମସୟାର ମୁରାବ୍େିା ଟାଇଁ ଉଟଗ୍ରହ ତଥୟ େଦାେ ପ୍ରଦାେ ଟାଇଁ ନେତାମାନେ ଏର ମହାରାଶ ସହନଯାଗ ରାଯଣୟ ନଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାଟେ 

ରରଥିିନେ। 

10. ବ୍ଶି୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ଟାଇଁ କ୍ୱାଡର ସରରାତ୍ମର ଗତ ିଏବ୍ଂ ଏହାର ଗଠେମଳୂର ଏନଜଣ୍ଡାରୁ େଧାର ରର ିକ୍ୱାଡରୁ ଏର ଶକି୍ତ ଭାବ୍ନର େମିଣାଣ 

ରରବି୍ା ଟାଇଁ ନେତାମାେଙୁ୍କ ଏହ ିସମି୍ମଳେୀ ଏର ସୁନଯାଗ ପ୍ରଦାେ ରରଥିିୋ। ଏର ମୁକ୍ତ, ନଖାୋ ଏବ୍ଂ ଅନ୍ତଭଣୂ କ୍ତ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର 

ଅଞ୍ଚଳ ଟାଇଁ ନେତାମାନେ ନସମାେଙ୍କର ପ୍ରତବି୍ଦ୍ଧତା ଏବ୍ଂ ସହଭାଗୀ ଦୃଷି୍ଟନରାଣରୁ ନଦାହରାଇଥିନେ। େ ିମିତ ନଯାଗାନଯାଗ ବ୍ଜା  
ରଖିବ୍ା ଏବ୍ଂ ଉର୍ଚ୍ସ୍ତରୀ  େନୋଚୋ ଜାର ିରଖିବ୍ାରୁ ନସମାନେ ରାଜ ିନହାଇଥିନେ। 

ସମି୍ମଳେୀ ଫଳାଫଳ ଡରୁୟନମଣ୍ଟଗୁଡରି ନହଉଛ ି

a. ମିଳତି ବ୍ବୃି୍ର୍ତ୍ ି

b. ଫୟାରେ ସଟି୍ 

c. ପ୍ରଯୁକି୍ତବ୍ଦିୟା ଡଜିାଇେ, ବ୍ରିାଶ ଏବ୍ଂ ଶାସେ ଉଟନର ସଦି୍ଧାନ୍ତଗୁଡରିର ସି୍ଥତ ି

ଶାଶଂି େ ଡ.ିସ.ି 

ନସନଟେମବର 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. 

 


