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୧୩ ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା
ସେସଟେମ୍ର
ବ 09, 2021
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଆଜି ପ୍ରାୟ ୧୩ ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମି ଳନୀରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଥ ିରେ ।
ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ମରନାନୀତ ର ାଇଥବ
ି ା ଏ ି ସମ୍ମି ଳନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ର ୋ, ବ୍ରିକ୍ସ @୧୫: ନିରନ୍ତରତା, ଏକୀକରଣ ଏବଂ ସ ମତି ପାଇ ଁ ଆ
ନ୍ତଃ- ବ୍ରିକ୍ସ ସ ର ାଗ
ଏ ି ସମ୍ମି ଳନୀରର ଅନୟ ସମସ୍ତ ବ୍ରିକ୍ସ ରନତା ବ୍ରାଜିେର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାୟର ରବାେସନାରରା, ଋଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ, ଚୀନ୍ ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପି ଙ୍ଗ ଏବଂ ଦକ୍ଷି ଣ ଆଫ୍ରିକାର
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଇରି େ ରାମାର ାସାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ର ଣ ରଦଖବ
ି ାକୁ ମି ଳିଥ ିୋ ।
ଚଳିତ ବଷଷ ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମୟରର ବ୍ରିକ୍ସ ସ ର ାଗୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମି ଳିଥ ିବା ସ ର ାଗ ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ା
ାକି ଅରନକ ନୂ ତନ ପଦରକ୍ଷପ ାସେ କରି ବାକୁ ଅନୁ ମତି ରଦଇଛି । ଏଥ ିରର ପ୍ରଥମ ବ୍ରିକ୍ସ ଡିଜିଟାେ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ମି ଳନୀ ଅନ୍ତଭଷୁକ୍ତ; ବ ୁ ପକ୍ଷୀୟ
ସଂସ୍କାର ଉପରର ପ୍ରଥମ ବ୍ରିକ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ ମି ଳିତ ବିବୃତ୍ତି; ଏକ ବ୍ରିକ୍ସ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରରାଧ କା ୟଷ ର ାଜନା; ରି ରମାଟ ରସନିଂସ ଉପଗ୍ର ରକ୍ଷତ୍ରରର
ସ ର ାଗ ଉପରର ଏକ ଚୁ କ୍ତି ନାମା; ଏକ ଭଚଷୁଆେ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ଟିକା ଗରବଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ରକନ୍ଦ୍ର; ସବୁ ଜ ପ ୟଷ ଟନ ଇତୟାଦି ଉପରର ବ୍ରିକ୍ସ ସ
ର ାଗ ଆଦି ।
ରକାଭି ଡ ପରବତ୍ତଷୀ ବିଶ୍ୱ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରର ବ୍ରିକ୍ସ ରଦଶଗୁଡିକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମି କା ଉପରର ଆରୋକପାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ‘ପୂବାଷ ବସ୍ଥ୍ାକୁ ର ରି ବା,
ଅଭି ନବତା, ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ଏବଂ ନିରନ୍ତର' ଉରେଶୟରର ବ୍ରିକ୍ସ ସ ର ାଗକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବାକୁ ଆହ୍ାନ
ୱ ରଦଇଛନ୍ତି ।
ଏ ି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୀକାକରଣର ଗତି ଏବଂ ଉପେବ୍ଧତାକୁ ବଢାଇ ପୂବାଷ ବସ୍ଥ୍ାକୁ ର ରି ବା କା ୟଷ କୁ ତ୍ୱରା
ନିତ
ୱ କରି ବା, ବିକଶିତ ରଦଶ ବା ାରର ଔଷଧ ଏବଂ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାରର ବିବିଧତା ଆଣି ‘ସ୍ଥ୍ି ରତା' ସୃଷ୍ଟ୍ି କରି ବା, ଡିଜିଟାେ୍ ଉପକରଣ
ବୟବ ାର କରି ସୃଜନଶୀଳ ଭାବରର ‘ଅଭି ନବତା' ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା ଉପରର ଗୁରୁତ୍ୱାରରାପ କରି ଥ ିରେ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇ,ଁ ରସମା
ନଙ୍କର ‘ବିଶ୍ୱସନୀୟତା' ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ବ ୁ ପକ୍ଷୀୟ ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନଗୁଡିକର ସଂସ୍କାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ଏବଂ ପରି ରବଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ବ୍ରି
କ୍ସ ରଦଶଗୁଡିକ ଏକ ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ୍ କରି ‘ସ୍ଥ୍ାୟୀ' ବିକାଶକୁ ରପ୍ରାତ୍ସା ିତ କରି ବା ।
ରନତାମାରନ ଆ ଗାନିସ୍ତାନରର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥ୍ି ତି ସରମତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରର ମଧ୍ୟ ଆରୋଚନା କରି ଥ ି
ରେ । ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଉଗ୍ରବାଦ ବୃ ଦ୍ଧି ର ତୁ ସୃଷ୍ଟ୍ି ର ାଇଥବ
ି ା ବିପଦକୁ ରନଇ ମତରଭଦ ରଦଖାରଦଇଥେ
ି ା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକାବିୋ
ଉପରର ବ୍ରିକ୍ସ କା ୟଷ ର ାଜନାର କା ୟଷ କାରି ତାକୁ ତ୍ୱରାନିତ
ୱ କରି ବାକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ରିକ୍ସ ସ ର ାଗୀମାରନ ସ ମତ ର ାଇଥ ିରେ ।
ଶିଖର ସମ୍ମି ଳନୀ ରଶଷ ର ବା ପରର ରନତାମାରନ ‘ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ ର ାଷଣାନାମା' ଗ୍ର ଣ କରି ଥ ିରେ ।
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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.

