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ୟୁକ୍ରେନକ୍ରେ ଫସି େହଥିିବା ଭାେତୀୟଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାେ କେିବା ଲାଗି ଆେମ୍ଭ କ୍ରହାଇଥିବା ଅପକ୍ରେସନ ଗଙ୍ଗାକ୍ରେ ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ଅଂଶୀଦାେମାନଙ୍କ ସହତି ଭର୍ଚୁ ଆଲ କ୍ରବୈଠକକ୍ରେ ଆକ୍ରଲାର୍ନା କକ୍ରଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନକ୍ରେନ୍ଦ୍ର କ୍ରମାଦୀ 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନକ୍ରେନ୍ଦ୍ର କ୍ରମାଦୀ ଆଜ ି ଅପକ୍ରେସନ ଗଙ୍ଗାକ୍ରେ ସାମିଲ କ୍ରହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାେମାନଙ୍କ ସହତି ଭର୍ଚୁ ଆଲ ମାଧ୍ୟମକ୍ରେ 
ଆକ୍ରଲାର୍ନା କେଛିନ୍ତ ି । ଅପକ୍ରେସନ ଗଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମକ୍ରେ ୟୁକ୍ରେନକ୍ରେ ଫସ ି େହଥିିବା ପ୍ରାୟ ୨୩ ହଜାେ ଭାେତୀୟ ନାଗେକି ଏବଂ ୧୮ଟ ି
କ୍ରଦଶେ ୧୪୭ ଜଣ ବକି୍ରଦଶୀ ନାଗେକିମାନଙୁ୍କ ସଫଳତାପୂବଚକ ଉଦ୍ଧାେ କୋଯାଇଥିଲା। 

ଏହ ି ଆକ୍ରଲାର୍ନାକ୍ରେ, ୟୁକ୍ରେନ, କ୍ରପାଲାଣ୍ଡ, କ୍ରସଲାଭାକଆି, କ୍ରୋମାନଆି ଏବଂ ହକ୍ରଙ୍ଗେୀେ ଭାେତୀୟ ସମଦୁାୟ ଏବଂ ଘକ୍ରୋଇ ସଂସ୍ଥାେ 
ପ୍ରତନିଧିିମାକ୍ରନ କ୍ରଯାଗ କ୍ରଦଇଥିକ୍ରଲ । କ୍ରସମାକ୍ରନ ଅପକ୍ରେସନ ଗଙ୍ଗାେ ଅଂଶବକି୍ରଶଷ ଭାକ୍ରବ ନଜିେ ଅନୁଭୂତ ିବଖାଣିଥିକ୍ରଲ । ବକି୍ରଶଷ କେ ି
କ୍ରସମାକ୍ରନ ସମ୍ମଖୁିନ କ୍ରହାଇଥିବା ଆହବାନ ବଷିୟକ୍ରେ ଉକ୍ରେଖ କେବିା ସହତି ଏଥିକ୍ରେ କ୍ରସମାକ୍ରନ ଆତ୍ମସକ୍ରନ୍ତାଷ ଲାଭ କେଥିିବା କହଥିିକ୍ରଲ । 
ଏକ୍ରତ ଜଟଳି ଏକ ମାନବୀୟ ଉଦ୍ଧାେ କାଯଚୟକ୍ରେ କ୍ରଯାଗଦାନ କ୍ରଦବା କ୍ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନେ ବଷିୟ କ୍ରବାଲି ଅଂଶୀଦାେମାକ୍ରନ ମତପ୍ରକାଶ 
କେଥିିକ୍ରଲ । 

ଅପକ୍ରେସନ ଗଙ୍ଗାେ ସଫଳତା ପାଇ ଁ ନେିବଚି୍ଛନି୍ନ ଭାକ୍ରବ କାମ କେଥିିବା ଭାେତୀୟ ସମଦୁାୟ କ୍ରନତା, କ୍ରସବଚ୍ଛାକ୍ରସବୀ ସଂଗଠନ, କମ୍ପାନୀ, 
ଘକ୍ରୋଇ ବୟକି୍ତବକି୍ରଶଷ ଏବଂ ସେକାେୀ ଅଧିକାେୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଜିେ କୃତ୍ଞତତା ବୟକ୍ତ କେଥିିକ୍ରଲ । ଅପକ୍ରେସନ ଗଙ୍ଗାକ୍ରେ 
ସାମିଲ କ୍ରହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାେମାକ୍ରନ ପ୍ରଦଶଚନ କେଥିିବା କ୍ରଦଶକ୍ରପ୍ରମ ଏବଂ ମାନବକ୍ରସବା ଭାବନାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କେଥିିକ୍ରଲ । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଭିିନ୍ନ ନାଗେକି ସଂଗଠନେ କାଯଚୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କେ ିକହଥିିକ୍ରଲ କ୍ରଯ କ୍ରସମାନଙ୍କେ ନସିବାର୍ଚପେ କ୍ରସବାକ୍ରେ ଭାେତୀୟ ସଭୟତାେ 
ମଲୂୟକ୍ରବାଧ ପ୍ରତଫିଳତି କ୍ରହାଇଛ ି। କ୍ରସମାକ୍ରନ ବକି୍ରଦଶ ମାଟକି୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହ ିମହତ କାଯଚୟ ଜାେ ିେଖିଛନ୍ତ ି। 

ସଙ୍କଟ ସମୟକ୍ରେ ଭାେତୀୟ ନାଗେକିମାନଙ୍କ ସେୁକ୍ଷା ସୁନଶିି୍ଚତ କେବିା ଲାଗି ସେକାେଙ୍କ ପକ୍ଷେୁ ଗ୍ରହଣ କୋଯାଇଥିବା ପଦକ୍ରକ୍ଷପ ସମ୍ପକଚକ୍ରେ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ନା କ୍ରଦଇଥିକ୍ରଲ । ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତାମାନଙକ୍ ସହିତ କରିଥବିା ବ୍ୟକତ୍ିଗତ ଆଲୋଚନା 

ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରରେ ସହାୟତା କରିଥବିା ସବୁ ବିଦେଶୀ ସରକାରଙକ୍ୁ ସେ 

କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ । 

ବକି୍ରଦଶକ୍ରେ ଥିବା ଭାେତୀୟଙ୍କ ସୁେକ୍ଷା ପାଇଁ ସେକାେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ମିକତା କ୍ରଦଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିିକ୍ରଲ । କ୍ରକୌଣସ ିପ୍ରକାେ ଅନ୍ତଜଚାତୀୟ 
ସଙ୍କଟ ସମୟକ୍ରେ ଭାେତୀୟ ନାଗେକିମାନଙ୍କ ସୁେକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାେତ ସେକାେ କଭିଳ ିଭାକ୍ରବ ତତ୍ପେତାପୂବଚକ କାଯଚୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କେଛିନ୍ତ ି
କ୍ରସ ସମ୍ପକଚକ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ନା କ୍ରଦଇଥିକ୍ରଲ । ଜେୁେକିାଳୀନ ପେସିି୍ଥତ ିସମୟକ୍ରେ, ଭାେତେ ପ୍ରାର୍ୀନ ବସକୁ୍ରଧୈବ କୁଟୁମବକମ୍  ଆଦଶଚକ୍ରେ 
ଅନୁପ୍ରାଣିତ କ୍ରହାଇ ଅନୟ କ୍ରଦଶେ ନାଗେକିମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଭାେତ ସହାୟତା କ୍ରଯାଗାଇ କ୍ରଦଇଛ ି। 

ନୂଆଦିଲଲ୍ୀ 

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫, ୨୦୨୨ 

 

 
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. 

 

 



 


