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બ્રિક્સ શેરપાઓ અને સ ૂ-શેરપાઓની પ્રથમ બેઠક
ુ રી 26, 2021
ફેબ્રઆ
ુ રી 2021 નાાં રોજ તેઓની
બ્રિક્સ શેરપાઓ અને સ ૂ-શેરપાઓએ ભારતની અધ્યક્ષતામાાં 24-26 ફેબ્રઆ
પ્રથમ બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકની અધ્યક્ષતા CPV&OIA સબ્રિવ, શ્રી સાંજય ભટ્ટાિાયય, અને આર્થિક
સાંબધ
ાં ોનાાં અર્ધક સબ્રિવ શ્રી, પી. હરરશ દ્વારા ભારતનાાં બ્રિક્સ શેરપા અને સ ૂ શેરપાનાાં સ્વરૂપમાાં કરી
હતી.
ભારત દ્વારા 2021 માાં તેની અધ્યક્ષતા માટે -"BRICS@15: સાતત્ય, એકર્િકરણ અને સાંમર્ત માટે
આંતર બ્રિક્સ સહકાર” ર્વષય અંતર્યત આ મુજબ તેની પ્રાથર્મકતાઓ રજૂ કરી હતી - (i) બહુપક્ષીય
પ્રણાલીનો સુધારો; (ii) આતાંકવાદનો સામનો કરવા સહકાર; (iii) SDGs હાાંસલ કરવા માટે રિજજટલ અને
ટે કનોલોજીકલ ર્નરાકરણોનો ઉપયોર્ કરવો, અને (iv) લોકોનાાં પારસ્પરરક આદાન-પ્રદાનોમાાં વધારો
કરવો. િિાય ઓ અને પ્રર્તભાવનાાં સિો બાદ બ્રિક્સ 2021 માટે ઇવેન્ટ્સનુ ાં કેલેન્ટિર પણ રજૂ કરવામાાં
આવ્ુ ાં હત.ુાં
તેની અધ્યક્ષતા દરર્મયાન ર્વર્વધ ર્વષયોનાાં ક્ષેિોમાાં ભારતની પ્રાથર્મકતાઓ પર ર્વર્વધ ભારત
સરકારનાાં માંિીઓ દ્વારા શ્રેણીબદ્ધ સાંબ્રક્ષપ્ત મારહતીઓ અને રજૂઆતો કરવામાાં આવી હતી. આમાાં
બ્રિક્સનાાં આતાંકવાદ ર્વરોધી સહકાર, ટકાઉ ર્વકાસ અને રિજજટલ કૃર્ષ પર ર્વશેષ ભાર મ ૂકવા સાથે
કૃર્ષ, નવીનીકરણમાાં સહકાર, રિજજટલ આરોગ્યકોર્વિ-19 મહામારીનો સામનો કરવામાાં સહકાર અને
પરાં પરાર્ત ઔષર્ધઓ, આર્થિક વ્ ૂહાત્મક ભાર્ીદારી અને વયાપારની કાયયસ ૂબ્રિનો સમાવેશ કરવામાાં
આવયો હતો. બ્રિક્સ ન્ટ્ ૂ િેવલપમેન્ટટ બેંકનાાં ઉપરાષ્ટ્રપર્ત શ્રી અર્નલ રકશોરાએ રર્શયા અને ભારતમાાં
બેંકની પ્રાાંર્તય કિેરીઓ ખોલવા, અને NDB સભ્યપદ ર્વસ્તરણ સરહત આ વષય માટે બેંકની
પ્રાથર્મકતાઓ પર બ્રિક્સ શેરપાઓને સાંબ્રક્ષપ્ત મારહતી આપી હતી.
િણ રદવસની બેઠક દરર્મયાન સાાંસ્કૃર્તક અને લોકો-થી-લોકો વચ્િેનાાં જોિાણો કેન્દ્ન્ટિય બાબતો હતાાં
સાથે બ્રિક્સ બ્રબઝનેસ કાઉન્ન્ટસલ, બ્રિક્સ વીમેન બ્રબઝનેસ એલાયન્ટસ, બ્રિક્સ એકેિર્મક ફોરમ, બ્રિક્સ ર્થિંક
ક કાઉન્ન્ટસલનાાં અધ્યક્ષોએ આ વષય માટે ની તેઓની કાયયસ ૂિી અને આયોજીત પ્રવ ૃર્િઓ રજૂ કરી હતી.

બ્રિક્સ ભાર્ીદારોએ ભારત દ્વારા તેની અધ્યક્ષતાનાાં વષય માટે પસાંદ કરે લા ર્વષયો અને પ્રાથર્મકતાઓ
સમયને અનુરૂપ અને સાંબર્ાં ધત હોવા બદલ પ્રશાંસા કરી હતી, અને ભારત દ્વારા પ્રસ્તાર્વત નવી પહેલ
માટે સમથયન વયક્ત ક્ુું હત.ુાં બ્રિક્સ શેરપાઓએ િિાય ઓ પર થયેલી પ્રર્તીની સમીક્ષા કરવા, અને
આર્ામી ર્વદે શી અને અન્ટય માંિીઓની બેઠકોનો કાયયક્રમ બનાવવા ફરીથી બે માંરહનામાાં મળવાની
સાંમર્ત આપી હતી.
નવી દિલ્હી
ુ રી 26, 2021
ફેબ્રઆ
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