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ବ୍ରକି୍ସ ଶେର୍ପା ଏବଂ ଶ ାସ୍ ଶେର୍ପାମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ପ ଶବୈଠକ 

ଡଶି ମବର 15, 2021 

ବ୍ରକି୍ସ ଶେର୍ପା ଏବଂ ଶ ାସ୍ ଶେର୍ପାମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ପ ତର୍ା ଅନ୍ତମି ଶବୈଠକ 15 ଡଶି ମବର 2021 ଶର ଭାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଶର ଅନୁଷ୍ଠିତ 

ଶ ାଇଯାଇଛ।ି ଭାରତର ବ୍ରକି୍ସ ଶେର୍ପା ଭାବଶର  ଚବି ( ରିି୍ଭି ଏବଂ ଓଆଇଏ) ଶ୍ରୀ  ଞ୍ଜୟ ଭଟ୍ଟାଚାଯପୟ ଏ  ିଶବୈଠକଶର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା 
କରଥିିଶେ। 

2. ଚଳତି ବର୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାଯପୟକ୍ରମଗୁଡକିର  ମୀକ୍ଷା କରବିା ର୍ାଇଁ ଏ  ିଶବୈଠକ  ଶୁଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରଥିିୋ। ଏ ାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ର୍ାଇଁ 
ଭାରତ ‘ବ୍ରକି୍ସ@15: ନରିନ୍ତରତା, ଏକୀକରଣ ଏବଂ   ମତ ିର୍ାଇଁ ଆନ୍ତଃବ୍ରକି୍ସ   ଶଯାଗ’ ବରି୍ୟବସୁ୍ତକୁ ବାଛଥିିୋ ଏବଂ ଏ ା ର୍ାଇଁ 
ନମିନେିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକତାଗୁଡକି ଥିୋ - (i) ବ ୁର୍କ୍ଷୀୟ ବୟବସ୍ଥାର  ଂସ୍କାର, (ii) ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବେିା, (iii) ଏ ଡଜି ି ା େ କରବିା 

ର୍ାଇଁ ଡଜିଟିାେ ଓ ଶଟଶକନାଶୋଜକିାଲ୍  ମାଧାନ ବୟବ ାର କରବିା, ଏବଂ (iv) ଶୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର ବନିମିୟ ବୃଦ୍ଧ ିକରବିା। 

3. 13 ତମ ବ୍ରକି୍ସ େଖିର  ମି୍ମଳନୀ 9 ଶ ଶର୍େମବର 2021 ଶର ଭଚପୁ ଆଲ୍ ଫମପାଟଶର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ ାଇଥିୋ। ଶନତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଲି୍ଲୀ 
ଶ ାର୍ଣାନାମା ଗୃ ୀତ ଶ ାଇଥିୋ ଯା ାକ ିଶକାଭିଡ ମ ାମାରୀ ବରୁିଦ୍ଧଶର େଢବିା ର୍ାଇଁ ଶ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ ଶଦା ରାଇଥିୋ, 
ରାଜଶନୈତକି- ୁରକ୍ଷା, ଅର୍ପଶନୈତକି ଏବଂ  ାଂସ୍କତୃକି ଶକ୍ଷତ୍ରଶର ବ୍ରକି୍ସ ଶଦେଗୁଡକିର ମଳିତି ପ୍ରୟା କୁ ଆ ୁର ିଗଭୀର କରଥିିୋ ଏବଂ ବ୍ରକି୍ସକୁ 

ନୂତନ େକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରଥିିୋ। 

4. ବ୍ରକି୍ସ ଶବୈଶଦେକି ମନ୍ତ୍ରୀମାଶନ ଜୁନ 2021 ଶର ଶ ମାନଙ୍କର ଶବୈଠକଶର ବ ୁର୍କ୍ଷୀୟ ବୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରବିା ତର୍ା ଏଥିଶର  ଂସ୍କାର 
ଆଣିବା ଉର୍ଶର ମିଳତି ବବୃିତ୍ତ ିଗ୍ର ଣ କରଥିିଶେ ଯା ା ଶବୈଶ୍ୱକି ୋ ନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି, ପ୍ରତନିଧିିମଳୂକ ତର୍ା  ଦ ୟ 

ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ନକିଟଶର ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରବିା ଉର୍ଶର ଆଧାରତି।  ଂଶୋଧିତ ବ୍ରକି୍ସ  ତ୍ତପାବଳୀ ଶରଫଶରନସ 2021 ଶ ଶର୍େମବରଶର 
ଶେରର୍ାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ ୃୀତ ଶ ାଇଥିୋ ଯା ା ବ୍ରକି୍ସର  ବୁ ସ୍ତରଶର   ମତ ିଭିତ୍ତକି କାଯପୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ  ଂରକ୍ଷଣ ତର୍ା  ୁଦୃଢ କରବିାକୁ 
ଶ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ ଶଦା ରାଇଥିୋ। 

5. ଚଳତି ବର୍ପ ମଧ୍ୟଶର ପ୍ରାୟ 150 ଟ ିବ୍ରକି୍ସ ଶବୈଠକ ଓ କାଯପୟକ୍ରମ ଆଶୟାଜତି ଶ ାଇଥିୋ, ଶ ଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଟ ିମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରଶର 

ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ ାଇଥିୋ। ପ୍ରାରମି୍ଭକ ବ୍ରକି୍ସ ଡଜିଟିାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ  ମି୍ମଳନୀ ଏବଂ ବ୍ରକି୍ସ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରର୍ମ ଶବୈଠକ ର୍ର ିନୂତନ ଶକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକିଶର 
ଆନ୍ତଃ-ବ୍ରକି୍ସ   ଶଯାଗ ବୃଦ୍ଧ ିକରାଯାଇଥିୋ। 

6. ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଶର ଅନୟାନୟ  ଫଳତାଗୁଡକି ମଧ୍ୟଶର ବ୍ରକି୍ସ ଆତଙ୍କବାଦ ବଶିରାଧୀ କାଯପୟ ଶଯାଜନା, କୃର୍ ିଅନୁ ନ୍ଧାନ ର୍ଲାଟଫମପର 
କାଯପୟକାରତିା, ରଶିମାଟ-ଶ ନିସଂ  ାଶଟୋଇଟ  ମୂ  ଶକ୍ଷତ୍ରଶର   ଶଯାଗ ଉର୍ଶର ଚୁକି୍ତନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର, କଷ୍ଟମସ ମାମୋ ଉର୍ଶର   ଶଯାଗ 
ଓ ର୍ାରସ୍ପରକି ପ୍ରୋ ନକି   ାୟତାକୁ ଶନଇ ବ୍ରକି୍ସ ଚୁକି୍ତନାମା ଏବଂ ମାନବ ବୟବ ାର ର୍ାଇଁ ଶମଡକିାେ ଉତ୍ପାଦର ନୟିାମକ ଶକ୍ଷତ୍ରଶର 
  ଶଯାଗ ଉର୍ଶର ଚୁକି୍ତନାମାର ଚୂଡାନ୍ତକରଣ ଅନ୍ତଭପୁ କ୍ତ। 



 

7. ବ୍ରକି୍ସ ଶେର୍ପା ଏବଂ ଶ ାସ୍ ଶେର୍ପାମାନଙ୍କର ଶବୈଠକଶର ବ୍ରକି୍ସ ଗାଶଭେ ଏବଂ  ୟାଣ୍ଡଓଭର ରଶିର୍ାଟପ ଚୀନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିୋ। 1 

ଜାନୁଆରୀ 2022 ରୁ ଆରମ୍ଭ ଶ ଉଥିବା ବ୍ରକି୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ର୍ାଇଁ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ନଜିର ପ୍ରାର୍ମକିତା ଉର୍ସ୍ଥାର୍ନ କରଥିିୋ। 

8. ବ୍ରକି୍ସ   ଭାଗୀମାଶନ 2021 ଶର ଭାରତର ବ୍ରକି୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରେଂ ା କରଥିିଶେ। ଶକାଭିଡ-19 ମ ାମାରୀ  ଶେ କରାଯାଇଥିବା 
କାଯପୟକଳାର୍କୁ ଶ ମାଶନ ପ୍ରେଂ ା କରଥିିଶେ ଯା ା ନରିନ୍ତରତା, ଏକୀକରଣ ଏବଂ   ମତରି ନୀତକୁି  ୁଦୃଢ କରବିା   ତି ଆନ୍ତଃ-ବ୍ରକି୍ସ 

  ଶଯାଗକୁ ଆ ୁର ି ୁଦୃଢ କରରି୍ାରଛି।ି ଶ ମାଶନ ସ୍ୱୀକାର କରଥିିଶେ ଶଯ ଆମ ଶଦେ ତର୍ା ଆମ ଶୋକଙ୍କ ୋଭ ର୍ାଇଁ ଚଳତି ବର୍ପଶର 
ବ୍ରକି୍ସ ରଣନୀତକି ଭାଗିଦାରୀ ମଜବୁତ ଶ ାଇଛ।ି ବ୍ରକି୍ସ   ଭାଗୀମାଶନ 2022 ମ  ିାଶର ଚୀନର ଆଗାମୀ ବ୍ରକି୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ର୍ାଇଁ ଏ ାକୁ 
ର୍ୂର୍ଣ୍ପ  ମର୍ପନ ଶଦବାକୁ ରାଜ ିଶ ାଇଥିଶେ। ନଜିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ବର୍ପଶର ବ୍ରକି୍ସ   ଭାଗୀମାନଙ୍କ ଗଠନମୂଳକ ଶଯାଗଦାନ ର୍ାଇଁ ଭାରତ 

ଶ ମାନଙୁ୍କ ଧନୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରଛି।ି ଏ  ି ମୟଶର ବ୍ରକି୍ସ ଅଧିକ େକି୍ତୋଳୀ ଓ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଶ ାଇଛ।ି 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଡଶି ମବର 15, 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. 


