
First meeting of BRICS Sherpas and Sous Sherpas 
February 26, 2021  

 

ବ୍ରକି୍ସ ଶେରପା ଏବଂ ଶ ାସ୍ ଶେରପାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶବୈଠକ 
ଶେବୃଆରୀ 26, 2021 
 
ବ୍ରକି୍ସ ଶେରପା ଏବଂ ଶ ାସ୍ ଶେରପାଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର 24-26 ଶେବୃଆରୀ 2021 ଶର ଭାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଶର ପ୍ରଥମ ଶବୈଠକ ଶ ାଇଥିଲା। 
ଭାରତର ବ୍ରକି୍ସ ଶେରପା ଏବଂ ଶ ାସ୍ ଶେରପା ଭାବଶର  ପିିଭି ଏବଂ ଓଆଇଏ ବା ଦୂତାବା , ପା ଶପାର୍ଟ ଓ ଭି ା ଏବଂ ପ୍ରବା ୀ 
ଭାରତୀୟ ବୟାପାର ବଭିାଗ  ଚବି ଶ୍ରୀ  ଞ୍ଜୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯଟୟ ଏବଂ ଅଥଟଶ ୈତକି  ମ୍ପକଟ ବଭିାଗ ଅତରିକି୍ତ  ଚବି ପି  ରେି ଏ  ି
ଶବୈଠକଶର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିଶଲ। 
 
2021 ଶର ଭାରତ  ଜିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କାଳଶର  ଜିର ପ୍ରାଥମିକତା ଉପସ୍ଥାପ  କରଥିିଲା - "ବ୍ରକି୍ସ@15:  ରିନ୍ତରତା, ଏକୀକରଣ 
ଏବଂ   ମତ ିପାଇଁ ଆନ୍ତଃବ୍ରକି୍ସ   ଶର୍ଯାଗ” - (i) ବ ୁପକ୍ଷୀୟ ବୟବସ୍ଥାର  ୁଧାର; (ii) ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବଲିା; (iii) ସ୍ଥାୟୀ ବକିାେ 
ଲକ୍ଷୟ  ା ଲ କରବିା ପାଇଁ ଡଜିରି୍ାଲ ଏବଂ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବଦିୟା  ମାଧା  ବୟବ ାର କରବିା; ଏବଂ (iv) ଶଲାକମା ଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର ବ ିମିୟ 
ବୃଦ୍ଧ ି କରବିା। ବ୍ରକି୍ସ 2021 ପାଇଁ କାର୍ଯଟୟକ୍ରମଗୁଡକିର କୟାଶଲଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପ ା କରାର୍ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ାପଶର ଆଶଲାଚ ା 
ଏବଂ ମତାମତ ଅଧିଶବେ  ଅ ୁଷି୍ଠତ ଶ ାଇଥିଲା। 
 
ଭାରତ  ଜିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା  ମୟଶର ବଭିିନ୍ନ ବଷିୟବସୁ୍ତ ଉପଶର  ଜିର ପ୍ରାଥମିକତା ବଷିୟଶର ଭାରତ  ରକାରଙ୍କ ବଭିିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
ଦ୍ୱାରା  ଂକି୍ଷପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଟ ା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପ ା କରାର୍ଯାଇଥିଲା। ଏଥିଶର ବ୍ରକି୍ସ ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବଲିାଶର   ଶର୍ଯାଗ, କୃଷି ବଶିେଷକର ି
ସ୍ଥାୟୀ ବକିାେ ଏବଂ ଡଜିରି୍ାଲ କୃଷି ଉପଶର ଗୁରୁତ୍ୱ,  ବ ଜୃ    ଶର୍ଯାଗ, ଡଜିରି୍ାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଶକାଭିଡ-19 ମ ାମାରୀର ମୁକାବଲିାଶର 
  ଶର୍ଯାଗ ଏବଂ ପାରମ୍ପାରକି ଔଷଧ, ଅଥଟଶ ୈତକି ରଣ ୀତଶିର   ଭାଗୀତା ଏବଂ ବାଣିଜୟ ବଷିୟବସୁ୍ତ ଅନ୍ତଭଟୁ କ୍ତ। ବ୍ରକି୍ସ  ୂତ  ବକିାେ 
ବୟାଙ୍କର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅ ଲି କଶିୋରା ବ୍ରକି୍ସ ଶେରପାଙୁ୍କ ଋଷ ଏବଂ ଭାରତଶର ବୟାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳକି କାର୍ଯଟୟାଳୟ ଶ ାଲିବା  ଶମତ 
ବୟାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ବୟାଙ୍କର  ଦ ୟତା  ମ୍ପ୍ର ାରଣ ବଷିୟଶର  ୂଚ ା ଶଦଇଥିଶଲ। 
 
ବ୍ରକି୍ସ ବୟବ ାୟ ପରଷିଦ, ବ୍ରକି୍ସ ମ ଳିା ବୟବ ାୟ ଶମଣ୍ଟ, ବ୍ରକି୍ସ ଏକାଶଡମିକ ଶୋରମ, ବ୍ରକି୍ସ  ଭିିଲ ଶୋରମ ଏବଂ ବ୍ରକି୍ସ ଥିଙ୍କର୍ୟାଙ୍କ 
କାଉ  ଲିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ    ତ ି ି ଦ ିଆି ଶବୈଠକଶର  ାଂସ୍କତୃକି ତଥା ଶଲାକମା ଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର ଭାଗିଦାରୀ ଉପଶର ଧ୍ୟା  ଶକନ୍ଦ୍ରୀତ 
କରାର୍ଯାଇଥିଲା। ଏ  ି ଶବୈଠକଶର ଚଳତି ବଷଟ ପାଇଁ କାର୍ଯଟୟ ୂଚୀ ଏବଂ ଶର୍ଯାଜ ାବଦ୍ଧ କାର୍ଯଟୟକଳାପ ବଷିୟଶର ଉପସ୍ଥାପ ା 
କରାର୍ଯାଇଥିଲା। 
 



 ଜିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ବଷଟ ପାଇଁ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଚୟ ତି ବଷିୟବସୁ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା  ାମୟିକ ଏବଂ ପ୍ରା ଙି୍ଗକ ଶ ାଇଥିବାରୁ ବ୍ରକି୍ସ 
  ଭାଗୀମାଶ  ଏ ାକୁ ପ୍ରେଂ ା କରଥିିଶଲ ଏବଂ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବତି  ୂତ  ପଦଶକ୍ଷପ ପାଇଁ  ମଥଟ  ଜଣାଇଥିଶଲ। ବ୍ରକି୍ସ 
ଶେରପା ଆଶଲାଚ ାଶର ଅଗ୍ରଗତ ିଏବଂ ଆଗାମୀ ଶବୈଶଦେକି ତଥା ଅ ୟ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଶବୈଠକର କାର୍ଯଟୟକ୍ରମ  ମୀକ୍ଷା କରବିାକୁ ଦୁଇ 
ମା  ମଧ୍ୟଶର ପୁ ବଟାର ଶବୈଠକ କରବିାକୁ ରାଜ ିଶ ାଇଥିଶଲ। 
 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 
ଶେବୃଆରୀ 26, 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. 

 


