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ବ ବ
ୈ େଶିକ ୟାପାର / ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପକକର ବ୍ରିକ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭି ଡିଓ
ସମ୍ମି ଳନୀ
ଏପ୍ରି ଲ୍ 28, 2020
ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର / ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପକକର ବ୍ରିକ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭି ଡିଓ ସମ୍ମିଳନୀ 28 ଏପ୍ରିଲ 2020 ବର ରୁଷର
ବ୍ର୍ତ୍କମାନ ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସଞ୍ଚାଳିତ କରାଯାଇଥ ିଲା ରୁଷ ସଂଘର ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସର୍କୀ
ଲାଭବରାଭ ବବ୍ୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଛନ୍ତି। ବବ୍ୈବେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ା. ଏସ୍ ର୍ୟଶଙ୍କର ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧତ୍ୱ
ି କରି ଥ ିବଲ।
ରାଷ୍ଟ୍ରେୂତ ଏବନକବଷ୍ଟ୍ା ଅରାବର୍ା ବ୍ରାର୍ିଲର ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟୀ, ରାର୍ୟ ପରି ଷେ ଏବ୍ଂ ଚୀନର
ବବ୍ୈବେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବ୍ଂ ସୁଶ୍ରୀ ବେସ ନବଲେୀ ପାବଡାର, େକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗଣରାର୍ୟର ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବ୍ଂ
ସହବଯାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ରିକ୍ସ ବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧତ୍ୱ
ି କରି ଥ ିବଲ।
ଏହି ଭି ଡିଓ ସମ୍ମିଳନୀ COVID-19 ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟର ପୃଷ୍ଭ
ଠ ୂ ମି ବର ଡକାଯାଇଥ ିଲା।COVID-19 ସଙ୍କଟ, ତାହାର
ପ୍ରଭାବ୍ ଏବ୍ଂ ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବନଇ ଆବଲାଚନା ବହାଇଥ ିଲା। ବ୍ରିକ୍ସ ବବ୍ୈବେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ମଧ୍ୟ 2020 ବର
ରୁଷର ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାବର ବହବ୍ାକୁ ଥ ିବ୍ା କାଯକୟବ୍ିଧ ି ପପବର ଆବଲାଚନା କରି ଥ ିବଲ।
ନିର୍ର ଟିପ୍ପଣୀବର ବବ୍ୈବେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅସାଧାରଣ ବବ୍ୈଠକକୁ ଆବୟାର୍ିତ କରି ଥ ିବ୍ା ପାଇ ଁ ରୁଷର ବ୍ିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ
ଧନୟବ୍ାେ ର୍ଣାଇଛନ୍ତି। ବସ ପବେଖ କରି ଛନ୍ତି ବଯ ପ୍ରଭାବ୍ଶାଳୀ ବ୍ିକାଶ, ନିବବ୍ଶ ଏବ୍ଂ ବ୍ୟାପାରବର ଭାଗୀୋରୀ
ସହିତ ବ୍ରିକ୍ସ, ଯାହାକି ବ୍ିଶ୍ଵ ର୍ନିତ ନିବ୍ାସୀଙ୍କର ପାଖାପାଖ ି 42 ପ୍ରତିଶତ ବଲାକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଥାଏ, ଯାହାକି ବ୍ିଶ୍ଵ
ର୍ନିତ ଆଥିକ ଏବ୍ଂ ରାର୍ବନୈତିକ ସ୍ଥାପତୟ ଗଠନବର ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମି କା ରହିଛି।
ବ୍ିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମାରୀକୁ ଧ୍ୟାନବର ରଖ ି ଭାରତ ଦ୍ଵାରା ନିଆଯାଇଥ ିବ୍ା ବ୍ିଭିନ୍ନ ବଚଷ୍ଟ୍ା ଏବ୍ଂ ନିର୍ଣ୍କାୟକ ପେବକ୍ଷପ
ପପବର ଆବଲାକପାତ କରି ଥ ିବଲ, ବଯପଥଁ ିବର ଆବରାଗୟ ବସତୁ ନାଗରି କ ଆପ୍ ଏବ୍ଂ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗରି ବ୍
କଲୟାଣ ପୟାବକର୍୍ ସାମି ଲ ଅବଟ। ବସ ଏହି କଥା ପପବର ମଧ୍ୟ ଆବଲାକପାତ କରି ଥବି ଲ ବଯ, ପ୍ରବକାପ କୁ WHO
ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ର୍ନସ୍ୱାସ୍ଥୟ ର୍ନିତ ର୍ରୁରୀକାଳୀନ ପରି ସ୍ଥିତି ବଘାଷଣା ବହବ୍ା ପୂବ୍ର
କ ୁ ଭାରତ ବକାବରାନା
ଭାଇରସକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରି ବ୍ା ପାଇ ଁ ପେବକ୍ଷପ ଗୁଡ଼ିକୁ େହଣ କରି ଥଲ
ି ା। ବସମାବନ ବ୍ରିକ୍ସ ବ୍ିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ
େକ୍ଷିଣ ଏସି ଆବର COVID-19 ଏବ୍ଂ SAARC ବେଶଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା COVID-19 ର୍ରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଣ୍ଠି
ସୃଷ୍ଟ୍ି ପାଇ ଁ ପ୍ରୟାସକୁ ସମନ୍ିତ
ି କରି ବ୍ା ବ୍ିଷୟବର ସୂଚନା ବେଇଥ ିବଲ। ମହାମାରୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସମଥକନ କରି ବ୍ା
ପାଇ ଁ ଭାରତ ଆଫ୍ରିକାର ଅବନକ ବେଶ ସହିତ ପ୍ରାୟ 85 ଟି ବେଶକୁ ଅନୁ ୋନ ଆଧାରବର ଫାମକା ସହାୟତା ପ୍ରୋନ
କରୁଛି। ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବ୍ବର ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି।
ବ୍ିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କଥା ପପବର ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କରି ଛନ୍ତି ବଯ ମହାମାରୀ ବକବ୍ଳ ମାନବ୍ିକତାର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ତଥା
କଲୟାଣ ପାଇ ଁ ଏକ ବ୍ଡ଼ ବ୍ିପେ ସୃଷ୍ଟ୍ି କରୁନାହି ଁବ୍ରଂ ବ୍ିଶ୍ଵ ବ୍ାଣିର୍ୟ ଏବ୍ଂ ବଯାଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାହତ କରି ବ୍ିଶ୍ଵ ର୍ନିତ

ଅଥକବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଏବ୍ଂ ପତ୍ପାେନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ୍ ପକାପଛି। ବକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକ ମଧ୍ୟବର ଆଥିକ କାଯକୟବ୍ିଧ ି ନକାରାତ୍ମକ
ଭାବ୍ବର ପ୍ରଭାବ୍ିତ ବହାଇଛି ଯାହା ପାଇ ଁ ଚାକିରି ଏବ୍ଂ ର୍ୀବ୍ିକା ହାନି ବହାଇଛି। ବସମାବନ ଏହି କଥା ପପବର
ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କରି ଛନ୍ତି ବଯ, ଆମକୁ ବ୍ୟବ୍ସାୟ, ବ୍ିବଶଷକରି MSME କୁ ସଙ୍କଟର ମୁକାବ୍ିଲା କରି ବ୍ା ପାଇ ଁ ଏବ୍ଂ
ଆର୍ୀବ୍ିକା ବଯପରି ନଷ୍ଟ୍ ନ ହୁ ଏ, ତାହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବ୍ା ପାଇ ଁ ସହାୟତା ପ୍ରୋନ କରି ବ୍ା ଆବ୍ଶୟକ। ବରାଗ
ପ୍ରତିବରାଧକ ଶକ୍ତି ବ୍ଢାଇବ୍ା ପାଇ ଁ ପାରମ୍ପାରି କ ଔଷଧ ପ୍ରଣାଳୀର କାଯକୟକାରି ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି େିଆଯିବ୍ା ପଚି ତ ଏବ୍ଂ
ବ୍ରିକ୍ସ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସମଥକନ କରି ବ୍ା ପଚିତ ବବ୍ାଲି ବବ୍ୈବେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ େଶକାଇଛନ୍ତି।
ବ୍ିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କରି ଛନ୍ତି ବଯ ବ୍ର୍ତ୍କମାନର ଚୟାବଲଞ୍ଜ ବ୍ହୁ ପକ୍ଷୀୟ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାର ସୁଧାର ଆବ୍ଶୟକତାକୁ
ବରଖାଙ୍କି ତ କରୁଛି ଏବ୍ଂ ସୁଧାର ବହାଇଥ ିବ୍ା ବ୍ହୁ ପକ୍ଷୀୟତା ଆଗକୁ ବ୍ଢାଇଛି। ବସ ବ୍ିଶ୍ଵର ଏବର୍ଡାବର ବ୍ି କାଶ ଏବ୍ଂ
ବ୍ୃ ଦ୍ଧିର ବକନ୍ଦ୍ରୀୟତା ବ୍ିଷୟବର ପବେଖ କରି ଥ ିବଲ।
2020 ବର ରୁଷର ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପାଇ ଁ ତଥା "ବ୍ିଶ୍ଵ ର୍ନିତ ସ୍ଥିରତା, ଅଂଶୀୋର ସୁରକ୍ଷା ଏବ୍ଂ ଅଭି ନବ୍ ବ୍ିକାଶ ପାଇ ଁ
ବ୍ରିକ୍ସ ସହଭାଗୀତା" ର ସାମେିକ ବ୍ିଷୟବ୍ସ୍ତୁ ପୁଷ୍ଟ୍ି କରି ବ୍ା ପାଇ ଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ େୃ ଢ ସମଥକନ କରି ଛି।
COVID-19 ମହାମାରୀ ପପବର ବ୍ରିକ୍ସ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଅଧକ
ି ାରୀଙ୍କ ଏକ ଭଚକୁଆଲ୍ ବବ୍ୈଠକ 7 ମଇ, 2020 ବର ଏକ ଧ୍ୟାନ
ଏବ୍ଂ ପବେଶୟମୂଳକ ଢଙ୍ଗବର ଆବଲାଚନାକୁ ଆଗକୁ ବ୍ଢାଇ ବନବ୍ାକୁ ବଯାର୍ନା କରାଯାଇଛି।
ନୂ ଆ େିଲ୍ଲୀ
ଏପ୍ରିଲ୍ 28, 2020

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.

