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ക്വാഡ് നേതാക്കളുടെ  ഉച്ചനക്ാെിയില്  പ്രധാേമപ്രിയുടെ രങ്കാളിത്തം  

ടെപ്റ്റംബർ 24, 2021 

 

1. 2021 ടെപ്റ്റംബർ 24 ന്, അനമരിക്കയിടെ വാഷിംഗ്െൺ ഡി െി യില് 
േെന്ന ക്വാഡ് െീഡർ ഉച്ചനക്ാെിയില് പ്രധാേമപ്രി പ്രീ േനരപ്ര നമാഡി, 
തന്ടെ ആദ്യ വയക്തിഗത ഉച്ചനക്ാെിയില് രടങ്കെുത്തു. ഇതില് 
ഓസ്നപ്െെിയൻ  പ്രധാേമപ്രി സ്നക്ാട്ട് നമാെിെൺ, ജപ്പാൻ പ്രധാേമപ്രി 
നയാഷിഹിടഡെുഗ, അനമരിക്കൻ പ്രെിഡന്് നജാെഫ് ബിഡൻ എന്നിവർ 
രടങ്കെുത്തു. ക്വാഡ് ഘെേടയ ദ്ൃഢടപ്പെുത്തുന്ന, രങ്കാളിത്ത  
താല്പ്പരയങ്ങൾ  മൂെയങ്ങൾ  അെിസ്ഥാേ തതവങ്ങൾ എന്നിവ 
െംബന്ധിച്ചു, നേതാക്കൾ വളടര ഉരനയാഗപ്രദ്മായ വിവരങ്ങൾ 
കക്മാെി.    

 

 

2. അഫ്ഗാേിസ്ഥാേിടെ  ൊഹചരയടത്തക്ുെിച്ചതും  
ദ്ക്ഷിനേഷയയിടെയും ഇനരാ-രെഫിക്കിടെയും പ്രാനദ്രിക് 
ൊഹചരയങ്ങടളക്കുെിച്ചും ഉള്ള തങ്ങളുടെ ക്ാഴ്ചപ്പാെുക്ൾ നേതാക്കൾ 
രങ്കുടവച്ചു. അഫ്ഗാേിസ്ഥാേില്, തീപ്വവാദ്ത്തിടേതിരായ െഹക്രേം, 

മാേുഷിക് െഹായം എന്നിവയില് തങ്ങളുടെ െഹക്രേം 
വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവർ അേുക്ൂെിച്ചു ക്ൂൊടത ഐക്യരാപ്ര െഭ 
െുരക്ഷാ ക്ൗൺെില് പ്രനമയം 2593 അേുെരിക്കാൻ താെിബാനോട് 
ആവരയടപ്പട്ടു. 
 

3. ഭീക്രർ പ്രതിേിധിക്ടള ഉരനയാഗിക്കുന്നതിടേ നേതാക്കൾ 
അരെരിക്കുക്യും അതിർത്തി ക്െന്നുള്ള ആപ്ക്മേങ്ങൾ ഉൾടപ്പടെയുള്ള 
ഭീക്രാപ്ക്മേങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനോ ആെൂപ്തേം ടചയ്യുക്നയാ അതിോയി 
ഉരനയാഗിക്കുക്നയാ  ടചയ്യുന്ന തരത്തില് ഭീക്രെംഘെേക്ൾക്ക് 
നൊജിസ്റ്റിക്, ൊമ്പത്തിക്ം അടെെങ്കില് കെേിക് രിരുേ 
േിനഷധിനക്കണ്ടതിന്ടെ പ്രാധാേയവും അവർ ഊന്നിപ്പെഞ്ഞു. 
 

4. നക്ാവിഡ് -19 വാക്െിൻ രങ്കാളിത്തം ഉൾപ്പടെ,  2021 മാർച്ച് 
ഉച്ചനക്ാെിക്ക് നരഷം ഉണ്ടായ ക്വാഡ് നേതാക്കൾ രുനരാഗതി 



വിെയിരുത്തി, 2021 ഒക്നൊബർ മുതല് ഇരയ-രെഫിക് നമഖെയിനെക്ക് 
ഇരയ േിർമ്മിച്ച നക്ാവിഡ് 19 വാക്െിന്ടെ എട്ട് ദ്രെക്ഷം നഡാെുക്ൾ 
വിതരേം ടചയ്യുടമന്ന പ്രധാേമപ്രിയുടെ പ്രഖയാരേടത്ത അവർ 
െവാഗതം ടചയ്തു. രാജയാരര ഗതാഗതം സ്ഥിരഗതിയിൊക്കുക്യും 
പ്രവചാോത്മക്ത ഉെപ്പു വരുത്തുക്യും ടചയ്യുന്നതിന് 
രാജയങ്ങൾക്കിെയില് ടരാതുവായ ഗതാഗത മാേദ്ണ്ഡങ്ങളും  
വാക്െിനേഷൻ െർട്ടിഫിക്കറുക്ളുടെ രരസ്രര അംഗീക്ാരവും 
പ്രധാേമപ്രി മുനന്നാട്ടു വച്ചു. 
 

5. ക്ാൊവസ്ഥാ വയതിയാേം, ചരക്ക് ഗതാഗതം, തുെമുഖ പ്രവർത്തേങ്ങൾ 
എന്നിവയിടെ ഡീക്ാർബകേനെഷൻ പ്രമങ്ങൾ, രുദ്ധമായ കഹപ്ഡജൻ 
ൊനങ്കതിക്വിദ്യയുടെ വിേയാെം, ഉത്തരവാദ്ിത്തവും 
പ്രതിനരാധനരഷിയുള്ളതുമായ രുദ്ധമായ ഊർജ്ജ വിതരേ 
രൃംഖെക്ളുടെ ആവരയക്ത എന്നിവടയക്കുെിച്ച് നേതാക്കൾ ചർച്ച 
ടചയ്തു. ഈ രശ്ചാത്തെത്തില്, പ്രധാേമപ്രി േമ്മുടെ രക്തിയും 
നരഷിയും രരിഗേിച്ച് ടക്ാണ്ട്, ഒരു ആനഗാള ഹരിത കഹപ്ഡജൻ 
െഖയടത്ത േിർനേരിച്ചു. ഷിപ്പിംഗ് മൂെയ രൃംഖെടയ 
ഹരിതവല്ക്കരിക്കാേും ഡിക്ാർബകേസ് ടചയ്യാേും ഏനക്ാരിതമായ 
ഒരു ഷിപ്പിംഗ് ൊസ്ക്നഫാഴ്െും നേതാക്കൾ ആരംഭിച്ചു. ഈ 
െംരംഭത്തില് മറു മൂന്നു ക്വാഡ് രാജയങ്ങളിടെ തുെമുഖങ്ങൾക്കുടമാപ്പം 
മുംകബ തുെമുഖ പ്െസ്റ്റും ഇതില് രടങ്കെുക്കും. 
 

6. ടെക്നോളജി ഡികെൻ, വിക്െേം, ഭരേം, ഉരനയാഗം എന്നിവ 
െംബന്ധിച്ച,, എന്നാല് ഇത്തരം നമഖെക്ടള മാപ്തമെെ നൊക്ടത്ത 
മുഴുവേും ഉത്തരവാദ്ിത്തമുള്ളതും, െുതാരയവും, ഉയർന്ന േിെവാരമുള്ള 
േവീക്രേത്തിനെക്ക് േയിക്കുന്ന ക്വാഡ് തതവങ്ങൾ നേതാക്കൾ 
രുെടപ്പെുവിച്ചു. 
 

7. വയക്തിഗത ബന്ധം െുഗമമാക്കുന്നതിേും രക്തിടപ്പെുത്തുന്നതിേുമായി, 
അനമരിക്കയിടെ STEM നമഖെക്ളില് ബിരുദ്ാേരര, നഡാക്െനെറ് 
ബിരുദ്ങ്ങൾ നേൊൻ പ്രതിവർഷം 100 വിദ്യാർത്ഥിക്ൾക്കായി, നേതാക്കൾ  
ഒരു ടഫനൊഷിപ്പ് നപ്രാപ്ഗാം പ്രഖയാരിച്ചു. 
 

8.പ്രാനദ്രിക് ൌക്രയത്തിോയുള്ള ആവരയക്തക്ൾ വിെയിരുത്തുന്നതിേും 
െമീരേങ്ങൾ, ൊനങ്കതിക് െഹായം, നരഷി വിക്െേ  പ്രമങ്ങൾ എന്നിവ 
ഏനക്ാരിപ്പിക്കുന്നതിേുമായി ഒരു ക്വാഡ് ഇൻപ്ഫാസ്പ്െക്ചർ 
നക്ാർഡിനേഷൻ പ്ഗൂപ്പ് ആരംഭിച്ചു. 
 

9. ക്ാൊവസ്ഥാ വയതിയാേം േിരീക്ഷിക്കുന്നതിേും അതുമായി  
ടരാരുത്തടപ്പെുന്നതിേും, ദ്ുരരങ്ങൾക്കായുള്ള മുടന്നാരുക്കങ്ങൾ 



േെത്തുന്നതിേും , രങ്കാളിത്ത നമഖെക്ളിടെ ടവെെുവിളിക്നളാട് 
പ്രതിക്രിക്കുന്നതിേും ഉരപ്ഗഹ ഡാറ കക്മാെുന്നതിോയി ഒരു 
സ്ടരയ്സ് നക്ാർരനെഷൻ  വർക്കിംഗ് പ്ഗൂപ്പും നേതാക്കൾ െജ്ജമാക്കി. 
 

10. ക്വാഡിന്ടെ അേുക്ൂെ പ്രഭാവം വർധിപ്പിക്കാേും അതിന്ടെ 
പ്ക്ിയാത്മക് അജണ്ടടയ ആനഗാള േന്മയ്ക്കുള്ള രക്തിയാക്കി മാറാേും 
ഈ ഉച്ചനക്ാെി, നേതാക്കൾക്ക് അവെരടമാരുക്കി. െവതപ്രവും 
െുതാരയവും ഏനക്ാരിതവുമായ  ഇനരാ-രെഫിക് നമഖെയ്ക്കായി 
നേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയും രങ്കാളിത്ത ദ്ർരേങ്ങളും 
ആവർത്തിച്ചു. സ്ഥിരമായ െമ്പർക്കം േിെേിർത്താേും ഉയർന്ന 
തെത്തിെുള്ള െംഭാഷേം തുെരാേും അവർ െമ്മതിച്ചു. 
 

െമ്മിറ് ഫെ നരഖക്ൾ 

a. െംയുക്ത പ്രഖയാരേം  

b. വിവര ഷീറ്  

c. ൊനങ്കതിക് ഡികെൻ, വിക്െേം, നമല്നോട്ടം എന്നിവയിടെ 
തതവങ്ങളിടെ സ്ഥിതി  

 

വാഷിംഗ്െൺ D.C. 

ടെപ്റ്റംബർ 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. 

 

 

 


