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ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಶ್ರೀ ನರೀಂದ್ರ ಮೀದಿ ಅವರು ಸಿಡ್ನಿ ಸಂವಾದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ನದ್ರು 

ನವಂಬರ್ 18, 2021 

 

ಸಿಡ್ನಿ ಸಂವಾದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ನದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ, ಭಾರತದ್ ತಂತರಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಮತುು ಕಾರಂತ್ರಯ ಕುರಿತು 

ಮಾತನಾಡುತ್ಾುರ 

 

ಭಾರತದ್ಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ರುರುವ ಐದ್ು ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರಿವತತನೆಗಳನುಿ ಪ್ಟ್ಟಿ ಮಾಡುತುದೆ 

 

"ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವದ್ ದೆೊಡಡ ಶಕ್ತು ಮುಕುತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೆೀ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ, ಈ ಮುಕುತೆಯನುಿ ದ್ುರುಪ್ಯೀಗಪ್ಡ್ನಸಿಕೊಳಳಲು 

ಕಲವು ಪ್ಟ್ಿಭದ್ರ ಹಿತ್ಾಸಕ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದ್ು" 

 

""ಭಾರತದ್ ಡ್ನಜಿಟ್ಲ್ ಕಾರಂತ್ರಯು ನಮಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವ, ನಮಮ ಜನಸಂಖ್ಾಯಶಾಸರ ಮತುು ನಮಮ ಆರ್ಥತಕತೆಯ 

ಪ್ರಮಾಣದ್ಲ್ಲಿ ಬೀರೊರಿದೆ" 

 

"ನಾವು ಡೆೀಟಾವನುಿ ಜನರ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣದ್ ಮೊಲವಾಗಿ ಬಳಸುತೆುೀವ. ವೈಯಕ್ತುಕ ಹಕುುಗಳ ಬಲವಾದ್ ಖ್ಾತರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವದ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ನುಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸಾಟ್ಟಯಿಲಿದ್ ಅನುಭವವನುಿ ಹೊಂದಿದೆ" 

 

"ಭಾರತದ್ ಪ್ರಜಾಸತ್ಾುತಮಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಳಯವು; ಅದ್ರ ಆಧುನಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿವ. ಹಾಗೊ, ನಾವು 

ಯಾವಾಗಲೊ ಒಂದೆೀ ಕುಟ್ುಂಬವಾಗಿ ಜಗತ್ರುನಲ್ಲಿ ನಂಬಿದೆದೀವ" 

 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಕುುಗಳನುಿ ಗುರುತ್ರಸುವ ಮತುು ಅದೆೀ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ವಾಯಪಾರ, ಹೊಡ್ನಕ ಮತುು ದೆೊಡಡ ಸಾವತಜನಕ ಒಳಿತನುಿ 

ಉತೆುೀಜಿಸುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಗಳು ಒಟಾಿಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡಲು ಮಾಗತಸೊಚಿಯನುಿ ನೀಡುತುದೆ 

 

"ಎಲ್ಾಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವ ರಾಷರಗಳು ಕ್ತರಪ್ಿೀ-ಕರನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟಾಿಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡುವುದ್ು ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೊ ಅದ್ು ನಮಮ 

ಯುವಕರನುಿ ಹಾಳುಮಾಡುವ ತಪ್ುು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆೊಳುಳವುದಿಲಿ ಎಂದ್ು ಖ್ಚಿತಪ್ಡ್ನಸಿಕೊಳುಳವುದ್ು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ" 

 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಶ್ರೀ ನರೀಂದ್ರ ಮೀದಿ ಅವರು ಇಂದ್ು ವಿಡ್ನಯೀ ಕಾನಫರನಿಂಗ್ ಮೊಲಕ ಉದಾಾಟ್ನಾ ಸಿಡ್ನಿ ಸಂವಾದ್ದ್ಲ್ಲಿ 

ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ನದ್ರು. ಶ್ರೀ ಮೀದಿ ಅವರು ಭಾರತದ್ ತಂತರಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಮತುು ಕಾರಂತ್ರಯ ವಿಷಯದ್ ಕುರಿತು 

ಮಾತನಾಡ್ನದ್ರು. ಆಸ್ಥರೀಲ್ಲಯನ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಶ್ರೀ ಸಾುಟ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರು ವಿಳಾಸವನುಿ ಪಾರಸಾುವಿಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ್ 

ಮಾಡಲ್ಾಗಿತುು. 

 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಶ್ರೀ ಮೀದಿ ಅವರು ಇಂಡೆೊೀ ಪಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ ಮತುು ಉದ್ಯೀನುಮಖ್ ಡ್ನಜಿಟ್ಲ್ ಜಗತ್ರುನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ 



ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತರವನುಿ ಗುರುತ್ರಸಿದಾದರ. ಡ್ನಜಿಟ್ಲ್ ಯುಗದ್ ಪ್ರಯೀಜನಗಳನುಿ ಗಮನಸಿದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರಯವರು, ಸಮುದ್ರದ್ 

ತಳದಿಂದ್ ಸ್ಥೈಬರ್ನಂದ್ ಬಾಹಾಯಕಾಶದ್ವರಗಿನ ವೈವಿಧಯಮಯ ಬದ್ರಿಕಗಳಾದ್ಯಂತ ಜಗತುು ಹೊಸ ಅಪಾಯಗಳನುಿ ಮತುು 

ಹೊಸ ರಿೀತ್ರಯ ಸಂಘಷತಗಳನುಿ ಎದ್ುರಿಸುತ್ರುದೆ ಎಂದ್ು ಹೀಳಿದ್ರು. "ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವದ್ ದೆೊಡಡ ಶಕ್ತು ಮುಕುತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೆೀ 

ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ, ಈ ಮುಕುತೆಯನುಿ ದ್ುರುಪ್ಯೀಗಪ್ಡ್ನಸಿಕೊಳಳಲು ಕಲವು ಪ್ಟ್ಿಭದ್ರ ಹಿತ್ಾಸಕ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ 

ನೀಡಬಾರದ್ು" ಎಂದ್ು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರಅವರು ಹೀಳಿದ್ರು. 

 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವ ಮತುು ಡ್ನಜಿಟ್ಲ್ ನಾಯಕರಾಗಿ, ಹಂಚಿಕಯ ಸಮೃದಿಿ ಮತುು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕಲಸ ಮಾಡಲು 

ಭಾರತ ಸಿದ್ಿವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರಅವರು ಹೀಳಿದ್ರು. "ಭಾರತದ್ ಡ್ನಜಿಟ್ಲ್ ಕಾರಂತ್ರಯು ನಮಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವ, 

ನಮಮ ಜನಸಂಖ್ಾಯಶಾಸರ ಮತುು ನಮಮ ಆರ್ಥತಕತೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ್ಲ್ಲಿ ಬೀರೊರಿದೆ. ಇದ್ು ನಮಮ ಯುವಕರ ಉದ್ಯಮ ಮತುು 

ನಾವಿೀನಯತೆಯಿಂದ್ ನಡೆಸಲುಡುತುದೆ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳನುಿ ಭವಿಷಯದ್ತು ಚಿಮುಮವ ಅವಕಾಶವನಾಿಗಿ 

ಪ್ರಿವತ್ರತಸುತ್ರುದೆದೀವ" 

 

ಭಾರತದ್ಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ರುರುವ ಐದ್ು ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರಿವತತನೆಗಳನುಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರಅವರು ಪ್ಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ನದ್ರು. ಒಂದ್ು, 

ಭಾರತದ್ಲ್ಲಿ ನರ್ಮತಸಲ್ಾಗುತ್ರುರುವ ವಿಶವದ್ ಅತಯಂತ ವಾಯಪ್ಕವಾದ್ ಸಾವತಜನಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಮೊಲಸೌಕಯತ. 1.3 ಶತಕೊೀಟ್ಟ 

ಭಾರತ್ರೀಯರು ವಿಶ್ಷಿವಾದ್ ಡ್ನಜಿಟ್ಲ್ ಗುರುತನುಿ ಹೊಂದಿದಾದರ, ಆರು ಲಕ್ಷ ಹಳಿಳಗಳು ಶ್ೀಘರದ್ಲ್ಿೀ ಬಾರಡ್ಬಾಯಂಡ್ ಮತುು 

ವಿಶವದ್ ಅತಯಂತ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪಾವತ್ರ ಮೊಲಸೌಕಯತವಾದ್ UPI ಯಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ಕತಗೆೊಳಳಲ್ಲವ. ಎರಡು, ಆಡಳಿತ, 

ಸ್ಥೀಪ್ತಡೆ, ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ, ಸಂಪ್ಕತ, ಪ್ರಯೀಜನಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತುು ಕಲ್ಾಯಣಕಾುಗಿ ಡ್ನಜಿಟ್ಲ್ ತಂತರಜ್ಞಾನದ್ ಬಳಕ. ಮೊರು, 

ಭಾರತವು ವಿಶವದ್ ಮೊರನೆೀ ಅತ್ರದೆೊಡಡ ಮತುು ವೀಗವಾಗಿ ಬಳಯುತ್ರುರುವ ಸಾಿಟ್ತಅಪ್ ಪ್ರಿಸರ ವಯವಸ್ಥೆಯನುಿ ಹೊಂದಿದೆ. 

ನಾಲುು, ಭಾರತದ್ ಕೈಗಾರಿಕ ಮತುು ಸ್ಥೀವಾ ಕ್ಷೀತರಗಳು, ಕೃಷ್ಟ್ ಕೊಡ ಬೃಹತ್ ಡ್ನಜಿಟ್ಲ್ ರೊಪಾಂತರಕು ಒಳಗಾಗುತ್ರುವ. ಐದ್ು, 

ಭವಿಷಯಕಾುಗಿ ಭಾರತವನುಿ ಸಿದ್ಿಪ್ಡ್ನಸುವ ದೆೊಡಡ ಪ್ರಯತಿವಿದೆ. "ನಾವು 5G ಮತುು 6G ಯಂತಹ ಟೆಲ್ಲಕಾಂ ತಂತರಜ್ಞಾನದ್ಲ್ಲಿ 

ಸೆಳಿೀಯ ಸಾಮರ್ಥಯತಗಳನುಿ ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡ್ನಸಲು ಹೊಡ್ನಕ ಮಾಡುತ್ರುದೆದೀವ. ಭಾರತವು ಕೃತಕ ಬುದಿಿಮತೆು ಮತುು ಯಂತರ 

ಕಲ್ಲಕಯಲ್ಲಿ ವಿಶೀಷವಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದಿಿಮತೆುಯ ಮಾನವ-ಕೀಂದಿರತ ಮತುು ನೆೈತ್ರಕ ಬಳಕಯಲ್ಲಿಪ್ರಮುಖ್ ರಾಷರಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೌಿ ಡ್ಪಾಿಟಾಫರ್ಮತ ಮತುು ಕೌಿ ಡ್ ಕಂಪ್್ಯಟ್ಟಂಗ್" ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ್ ಸಾಮರ್ಥಯತಗಳನುಿ 

ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡ್ನಸುತ್ರುದೆದೀವ, ಎಂದ್ುಅವರು ತ್ರಳಿಸಿದ್ರು. 

 

ಭಾರತದ್ ಸಿೆತ್ರಸಾೆಪ್ಕತವ ಮತುು ಡ್ನಜಿಟ್ಲ್ ಸಾವತಭೌಮತವದ್ ಬಗೆೆ ಮಾತನಾಡುತ್ಾು, "ನಾವು ಹಾಡ್ತವೀರ್ ಮೀಲ್ 

ಕೀಂದಿರೀಕರಿಸುತ್ರುದೆದೀವ. ಅರವಾಹಕಗಳ ಪ್ರಮುಖ್ ತಯಾರಕರಾಗಲು ನಾವು ಪ್ರೀತ್ಾಿಹಕಗಳ ಪಾಯಕೀಜ್ ಅನುಿ 

ಸಿದ್ಿಪ್ಡ್ನಸುತ್ರುದೆದೀವ. ಎಲ್ಕಾರನಕ್  ಮತುು ಟೆಲ್ಲಕಾಂನಲ್ಲಿ ನಮಮ ಉತ್ಾುದ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಪ್ರೀತ್ಾಿಹಕ ಯೀಜನೆಗಳು 

ಈಗಾಗಲ್ೀ ಆಕಷ್ಟ್ತಸುತ್ರುವ. ಭಾರತದ್ಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಯನುಿ ಸಾೆಪಿಸಲು ಸೆಳಿೀಯ ಮತುು ಜಾಗತ್ರಕ ಆಟ್ಗಾರರು". ಅವರು ಡೆೀಟಾ 

ರಕ್ಷಣೆ, ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತುು ಭದ್ರತೆಗೆ ಭಾರತದ್ ಬದ್ಿತೆಯನುಿ ಪ್ರತ್ರಪಾದಿಸಿದ್ರು. "ಅದೆೀ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ, ನಾವು ಡೆೀಟಾವನುಿ ಜನರ 

ಸಬಲ್ಲೀಕರಣದ್ ಮೊಲವಾಗಿ ಬಳಸುತೆುೀವ. ವೈಯಕ್ತುಕ ಹಕುುಗಳ ಬಲವಾದ್ ಭರವಸ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವದ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 

ಇದ್ನುಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸಾಟ್ಟಯಿಲಿದ್ ಅನುಭವವನುಿ ಹೊಂದಿದೆ ”ಎಂದ್ು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಹೀಳಿದ್ರು. 

 

ವೈ2ಕ ಸಮಸ್ಥಯಯನುಿ ನಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ ಕೊಡುಗೆ ಮತುು ಕೊೀವಿನ್ ಪಾಿಟ್ಫಾರ್ಮತ ಅನುಿ ಓಪ್ನ್ ಸ್ಥೊೀರ್ಸತ 

ಸಾಫ್ಟ ವೀರ್ ಆಗಿ ಜಗತ್ರುಗೆ ನೀಡುತ್ರುರುವುದ್ು ಭಾರತದ್ ಮೌಲಯಗಳು ಮತುು ದ್ೊರದ್ೃಷ್ಟ್ಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವ ಎಂದ್ು 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಹೀಳಿದ್ರು. "ಭಾರತದ್ ಪ್ರಜಾಸತ್ಾುತಮಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಳಯವು; ಅದ್ರ ಆಧುನಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿವ. 

ಮತುು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೊ ಒಂದೆೀ ಕುಟ್ುಂಬವಾಗಿ ಪ್ರಪ್ಂಚವನುಿ ನಂಬಿದೆದೀವ" ಎಂದ್ು ಅವರು ಹೀಳಿದ್ರು. 



 

ಸಾವತಜನಕ ಒಳಿತ್ರಗಾಗಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಮತುು ನೀತ್ರಯ ಬಳಕಯಂದಿಗೆ ಭಾರತದ್ ವಾಯಪ್ಕ ಅನುಭವ, ಅಂತಗತತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುು 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣವು ಅಭಿವೃದಿಿಶ್ೀಲ ಜಗತ್ರುಗೆ ಉತುಮ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ು ಶ್ರೀ ಮೀದಿ ಹೀಳಿದ್ರು. "ನಾವು 

ರಾಷರಗಳನುಿ ಮತುು ಅವರ ಜನರನುಿ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣಗೆೊಳಿಸಲು ಒಟಾಿಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡಬಹುದ್ು ಮತುು ಈ ಶತಮಾನದ್ 

ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಅವರನುಿ ಸಿದ್ಿಪ್ಡ್ನಸಬಹುದ್ು" ಎಂದ್ು ಅವರು ಹೀಳಿದ್ರು. 

 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಗಳು ಒಟಾಿಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡಲು ಮಾಗತಸೊಚಿಯನುಿ ನೀಡ್ನದ್ ಶ್ರೀ ಮೀದಿ, "ಭವಿಷಯದ್ ತಂತರಜ್ಞಾನದ್ಲ್ಲಿ 

ಸಂಶೊೀಧನೆ ಮತುು ಅಭಿವೃದಿಿಯಲ್ಲಿ ಒಟಾಿಗಿ ಹೊಡ್ನಕ ಮಾಡಲು; ವಿಶಾವಸಾಹತ ಉತ್ಾುದ್ನಾ ನೆಲ್ ಮತುು ವಿಶಾವಸಾಹತ 

ಪ್್ರೈಕ ಸರಪ್ಳಿಗಳನುಿ ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡ್ನಸಲು; ಸ್ಥೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ುಚರ ಮತುು ಕಾಯಾತಚರಣೆಯ ಸಹಕಾರವನುಿ 

ಗಾಢವಾಗಿಸಲು, ನಣಾತಯಕತೆಯನುಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಕರ ನೀಡ್ನದ್ರು. ಮಾಹಿತ್ರ ಮೊಲಸೌಕಯತ; ಸಾವತಜನಕ 

ಅಭಿಪಾರಯಗಳ ಕುಶಲತೆಯನುಿ ತಡೆಗಟ್ಿಲು; ನಮಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವ ಮೌಲಯಗಳಿಗೆ ಸಿೆರವಾದ್ ತ್ಾಂತ್ರರಕ ಮತುು ಆಡಳಿತದ್ 

ಮಾನದ್ಂಡಗಳನುಿ ಮತುು ರೊಢಿಗಳನುಿ ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡ್ನಸಲು; ಮತುು, ಡೆೀಟಾ ಆಡಳಿತಕಾುಗಿ ಮಾನದ್ಂಡಗಳು ಮತುು 

ಮಾನದ್ಂಡಗಳನುಿ ರಚಿಸಲು ಮತುು ಡೆೀಟಾವನುಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತುು ಸುರಕ್ಷಿತಗೆೊಳಿಸುವ ಗಡ್ನಯಾಚೆಯ ಹರಿವಿಗೆ. 

ಉದ್ಯೀನುಮಖ್ ಚೌಕಟ್ುಿ "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಕುುಗಳನುಿ ಗುರುತ್ರಸಬೀಕು ಮತುು ಅದೆೀ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ವಾಯಪಾರ, ಹೊಡ್ನಕ ಮತುು 

ದೆೊಡಡ ಸಾವತಜನಕ ಒಳಿತನುಿ ಉತೆುೀಜಿಸಬೀಕು" ಎಂದ್ು ಅವರು ಹೀಳಿದ್ರು. 

 

ಈ ಸಂದ್ಭತದ್ಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ತರಪ್ಿೀ-ಕರನಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯನುಿ ಉಲ್ಿೀಖಿಸಿದ್ರು ಮತುು "ಎಲ್ಾಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವ 

ರಾಷರಗಳು ಈ ಬಗೆೆ ಒಟಾಿಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡುವುದ್ು ಮತುು ಇದ್ು ನಮಮ ಯುವಕರನುಿ ಹಾಳುಮಾಡುವ ತಪ್ುು ಕೈಯಲ್ಲಿ 

ಕೊನೆಗೆೊಳಳದ್ಂತೆ ನೆೊೀಡ್ನಕೊಳುಳವುದ್ು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದ್ು ಹೀಳಿದ್ರು. 

 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ನವಂಬರ್ 18, 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. 

 


