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క్వాడ్ నాయకుల సదససులో పవలగొ న్న ప్రధాన్ మంత్రర 
సెపెటెంబర్ 24, 2021 
 

1. ప్రధాన మెంత్రర శ్ర ీనర ెంద్ర మోదీ, 2021 సెపెటెంబర్ 24న అమెరికాలోని వాష ెంగ్టన్ డీసీలో మొట్టమొద్ట్ిసారి 
స్వయెంగా జరిగిన కావడ్ నాయకుల స్ద్స్సులో పాలగొ నాారు. ఆస్ట లేియా ప్రధాన మెంత్రర సాాట్ మోరిస్న్, 
జపాన్ ప్రధాని యోష హిడే స్సగా, అలాగ  యున ైట్ెడ్ స్టట్ు ఆఫ్ అమెరికా (యూఎస్ఏ) అధ్యక్షుడు జోసెఫ్ 
బ ైడెన్ లతో కలిస  ఆయన ఈ స్ద్స్సుకు హాజరయాయరు. నాయకులు అత్యెంత్ ఉప్యుకతకరమైెన 
అభిపరా యాలనస ప్ెంకసకునాారు, ఇది కావడ్ కారాయకరణ దావరా ముడివేయబడిన స్హకారాత్మక 
ప్రయోజనాలు, విలువలు అలాగ  అెంత్రలీన స్ూతరా లనస బలోప్త్ెం చేయడానికి దోహద్ెం చేస ెంది. 
 
2. ఆప్ఘనిసాా న్ ఇెంకా ద్క్షిణాస యా అలాగ  ఇెండో-ప్స ఫ క లో పరా ెంతీయ ప్రిస ాత్ులపెై త్మ ద్ృకపథాలనస 
నాయకులు ప్ెంకసకునాారు. ఆఫ్ఘనిసాా న్ విషయానికొస్త , ఉగ్వీాద్ నిరోధ్ెం, మానవతా స్హాయానిా మరిెంత్ 
విస్త ృత్ెం చేస్సకోవడానికి వారు అెంగలకరిెంచారు అలాగ  ఐకయరాజయస్మిత్ర (యూఎన్) భద్రతా మెండలి తీరామనెం 
2593 ప్రకారెం నడుకసకోవాలిుెందిగా తాలిబనీకు ప లుప్ునిచాారు. 
 
3. ఉగ్వీాద్సలనస ఏజ ెంట్లీ గా ఉప్యోగిెంకసకోవడానిా నాయకులు ఖెండిెంచారు. సీమాెంత్ర దాడులతో స్హా 
ఉగ్వీాద్ దాడులు జరప్డానికి లేదా ప్రణాళికలు రూప ెందిెంకడానికి ఉప్యోగిెంకబడే విధ్ెంగా ఉగ్వీాద్ 
గ్ూీప్ులకు ఏ విధ్మైెన రవాణాప్రమైెన, ఆరిాకప్రమైెన లేదా సెైనికప్రమైెన తోడాపట్లన ైనా అెందిెంకడానిా 
ఖెండిచాలిున అవస్రానిా వారు ఉదాఘ ట్ిెంచారు. 
 
4. 2021 మారిాలో జరిగిన స్ద్స్సు త్రావత్ నసెంచి చోట్లచేస్సకునా, ముఖయెంగా కోవిడ్-19 వాయకిున్ 
భాగ్సావమయెం విషయెంలో ప్ురోగ్త్రకి స్ెంబెంధిెంచిన అెంశాలపెై కావడ్ నాయకులు స్మీక్ష జరిపారు. 2021 
అకోట బర్ నసెంచి భారత లో త్యార ైన 80 లక్షల డోస్సల కోవిడ్-19 వాయకిునీతో ఇెండో-ప్స ఫ క పరా ెంతానికి 
స్రఫరాలనస పరా రెంభిెంకనసనాట్లీ  ప్రధాన మెంత్రర చేస న ప్రకట్ననస నాయకులు సావగ్త్రెంచారు. అెంత్రాా తీయ 
ప్రయాణాలనస సాధ్రణ సాా యికి తీస్సకురావడెం అలాగ  హెకారికలోీ  ఖచిాత్త్వెం ఉెండాలనా ఉదేంతెంతో, 



దేశాల మధ్య ఉమమడి ప్రయాణ నిబెంధ్నలు అలాగ  వాయకిున్  స్రిటఫ క ట్ లకు ప్రస్పర గ్ురితెంప్ునస ప్రధాన 
మెంత్రర ప్రత్రపాదిెంచారు. 
 
5. వాతావరణ మారుప (క లీమేట్ చేెంజ్), ష ప పెంగ్ మరియు పో రుట  కారయకలాపాల విషయెంలో వాతావారణెంలో 
కారబన్ సాా యిలనస త్గిొెంచే (డీకారబన ైజ షన్) ప్రయతాాలు, ప్రాయవరణానసకూల హెైడోరజన్ ట్ెకాాలజీ విస్తరణ, 
బాధ్యతాయుత్మెైన అలాగ  ప్ునరివనియోగిెంకద్గిన ప్రాయవరణానసకూల ఇెంద్న స్రఫరా వయవసా్ల 
ఆవతయకత్ దితగా నితాయాత్మక కరయలపెై నాయకులు కరిాెంచారు. ఈ స్ెంద్రభెంగా, త్మ బలాలు ఇెంకా 
సామరాా ాలనస వినియోగిెంకసకునే విధ్ెంగా ప్రప్ెంక ప్రాయవరణానసకూల హెైడోరజన్ కూట్మిని ప్రధాన మెంత్రర 
ప్రత్రపాదిెంచారు. నౌకాయాన (ష ప పెంగ్) కారయకలాపాలనస (వేలూయ చైెన్) ప్రయవరణానసకూలెంగా, డీకారబన ైజ్ 
చేస్విధ్ెంగా స్మనవయెం కోస్ెం ష ప పెంగ్ ట్ాస్ా ఫో ర్ు నస కూడా నాయకులు పరా రెంభిెంచారు. కావడ్ కు చెెందిన 
ఇత్ర మూడు దేశాల పో రుట లతో కలిస  ముెంబ ై పో రుట  ట్రస్సట  కూడా ఈ చొరవలో పాలుప్ెంకసకోనసెంది. 
 
6. సాెంక త్రకత్ డిజ ైన్, అభివృదిి, పాలన, అలాగ  వినియోగ్ెంపెై కావడ్ నియమావళిని నాయకులు జారల 
చేశారు. ఇది ఈ పరా ెంతానేా కాకుెండా, బాధ్యతాయుత్మెైన, బహిరెంగ్, అత్ుయత్ాత్ ప్రమాణాలతో కూడిన 
నవకలపన దితగా ప్రప్ెంచానికి మారొనిర ంతెం చేస్ెంద్సకు తోడపడనసెంది. 
 
7. ప్రజల మధ్య స్ెంబెంధాలనస బలోప్త్ెం చేయడానిా పోర త్ుహిెంచేెంద్సకు, యూఎస్ ఏలోని సైెన్ు, ట్ెకాాలజీ, 
ఇెంజినీరిెంగ్ మరియు గ్ణిత్ శాస్త రెం (సెటమ్) రెంగాలోీ  ఏట్ా 100 మెంది విదాయరుా లకు మాస్టర్ు ఇెంకా 
డాకోట రయిల్ డిగలలీనస చేస్ అవకాతెం కలిపెంచేెంద్సకు ఫెలోష ప్ పోర గాీమ్ నస నాయకులు ప్రకట్ిెంచారు. 
 
8. పరా ెంతీయ మౌలిక స్ద్సపాయాల అవస్రాలకు స్ెంబెంధిెంచిన అెంకనాలనస ప్ెంకసకోవడానికి అలాగ  
విధానాలు, సాెంక త్రక స్హాయెం ఇెంకా సామరాా నిరామణ ప్రయతాాల స్మనవయానికి కావడ్ మౌలిక 
స్ద్సపాయాల స్మనవయ గ్ూీప్  పరా రెంభిెంకబడిెంది. 
 
9. వాతావారణ మారుపలు, విప్త్ుత ల విషయెంలో స్ెంస ది్త్, అలాగ  స్హకారాత్మక రెంగాలోీ  స్వాళీ్నస 
ఎద్సరోావడెం కోస్ెం ఉప్గ్హీాల స్మాచారానిా ఇచిాప్ుకసాకోవడానికి అెంత్రిక్ష స్హకార వరిాెంగ్ గ్ూీప్ నస 
కూడా నాయకులు ఏరాపట్ల చేశారు. 
 
10. ప్రప్ెంక శరయీస్సు కోస్ెం కావడ్ నస ఒక తకితగా తీరిాదిద్ండానికి దాని సానసకూల ద్ృకపథెం అలాగ  
నిరామణాత్మక ఎజ ెండా ఆధారెంగా కావడ్ నస మరిెంత్ బలెంగా రూప ెందిెంకడానికి ఈ స్ద్స్సు నాయకులకు ఒక 
అవకాశానిా కలిపెంచిెంది. స్వచాాయుత్, బహిరెంగ్ అలాగ  స్మిమళిత్ ఇెండో-ప్స ఫ క పరా ెంత్ెం కోస్ెం త్మ 



నిబది్త్ ఇెంకా స్హకారాత్మక ద్ృకపథానిా నాయకులు ప్ునరుదాఘ ట్ిెంచారు. కీమెంత్ప్పకుెండా స్ెంప్రదిెంప్ులు 
జరప్డెం అలాగ  ఉనాత్ సాా యి కరాలనస కొనసాగిెంచేెంద్సకు వారు అెంగలకరిెంచారు. 
 
వవష ంగ్టన్ డీస ీ
సెపెటంబర్ 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. 
 

 


