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ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೆರ್ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೂ-ಶೆರ್ಪಾಸ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಭೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2021
ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರರಕ್ಸ್ ಶೆರ್ಾಾಸ್ ಮತುು ಸೂ-ಶೆರ್ಾಾಸ್ ತಮಮ ಮೊದಲ ಸಭೆಯನ್ುು 24-26 ಫೆಬ್ರವರಿ
2021 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಸಿದರು. ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ (ಸಿಪಿವಿ ಮತುು ಒಐಎ), ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ಭಟ್ಾಾಚಾಯಾ ಮತುು ಹೆಚ್ುುವರಿ
ಕಾಯಾದಶ್ಾ (ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಬ್ಂಧ್ಗಳು), ಬ್ರರಕ್ಸ್ ಶೆರ್ಾಾ ಆಗಿ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಹರಿೀಶ್ ಮತುು ಭಾರತದ ಸು-ಶೆರ್ಾಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸಿದದರು.
"ಬ್ರರಕ್ಸ್@15: ನಿರಂತರತೆ, ಬ್ಲವಧ್ಾನೆ ಮತುು ಒಪಿಿಗೆಗಾಗಿ ಇಂಟ್ಾರ ಬ್ರರಕ್ಸ್ ಸಹಕಾರ" - (i) ಬ್ಹುಪಕ್ಷೀಯ ವಯವಸ್ೆೆಯ
ಸುಧಾರಣೆ: ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ವಿಷಯಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 2021 ರಲ್ಲಿ ತನ್ು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಾೆನ್ಕಾಾಗಿ ತನ್ು ಆದಯತೆಗಳನ್ುು
ಪರಸುುತಪಡಿಸಿತು. (ii) ಭಯೀತಾಿದನಾ ನಿಗರಹ; (iii) ಎಸ್ಡಿಜಿಗಳನ್ುು ಸ್ಾಧಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತುು ತಾಂತ್ರರಕ
ಪರಿಹಾರಗಳನ್ುು ಬ್ಳಸುವುದು; ಹಾಗೂ (iv) ಜನ್ರ ನ್ಡುವೆ ವಿನಿಮಯವನ್ುು ಹೆಚ್ಚುಸಲು. ಚ್ಚೆಾ ಮತುು ಪರತ್ರಕ್ರರಯೆ
ಅವಧಿಗಳ ನ್ಂತರ ಬ್ರರಕ್ಸ್ 2021 ರ ಘಟನೆಗಳ ಕಾಯಲೆಂಡರ್ ಅನ್ುು ಸಹ ಪರಸುುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಕ್ೆೀತರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆದಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಭಾರತ್ರೀಯ
ಸಕಾಾರದ ಸಚ್ಚವಾಲಯಗಳು ಹಲವಾರು ಸಂಕ್ಷಪು ಹಾಗೂ ಪರಸುುತ್ರಗಳನ್ುು ನಿೀಡಿದದವು. ಕೃಷಿ, ನಾವಿೀನ್ಯತೆ ಸಹಕಾರ,
ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೆ ೀಗಯ, Covid-19 ಸ್ಾಂಕಾರಮಿಕ ರ ೂೋಗ ಮತುು ಸ್ಾಂಪರದಾಯಿಕ ಔಷಧ್ವನ್ುು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ,
ಆರ್ಥಾಕ ಕಾಯಾತಂತರದ ಸಹಭಾಗಿತವ ಹಾಗೂ ವಾಯರ್ಾರ ಕಾಯಾಸ ಚ್ಚಗಳನ್ುು ಬ್ರರಕ್ಸ್ ಭಯೀತಾಿದನಾ ನಿಗರಹದ
ಸಹಕಾರ, ಸುಸಿೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೃಷಿಯ ಮೀಲೆ ನಿದ್ಧಾಷಾವಾಗಿ ಕೆೀಂದ್ಧರೀಕರಿಸಿದೆ. ಬ್ರರಕ್ಸ್ ಹೆ ಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಬಾಯಂಕ್ರನ್ ಉರ್ಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕ್ರಶೆ ೀರಾ, ರಷ್ಾಯ ಮತುು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಯಂಕ್ರನ್ ರ್ಾರದೆೀಶ್ಕ ಕಚೆೀರಿಗಳನ್ುು
ತೆರೆಯುವುದು ಮತುು ಎನಡಿಬ್ರ ಸದಸಯತವವನ್ುು ವಿಸುರಿಸುವುದು ಸ್ೆೀರಿದಂತೆ ವಷಾದ ಬಾಯಂಕುಗಳ ಆದಯತೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಬ್ರರಕ್ಸ್
ಶೆರ್ಾಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬ್ರರಕ್ಸ್ ಬ್ಯುಸಿನ ಸ್ ಕೌನಿ್ಲ್, ಬ್ರರಕ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯುಸಿನ ಸ್ ಒಕ ಾಟ, ಬ್ರರಕ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ ಫೀರಂ ಮತ್ಯು ನಾಗರಿಕರ ವೆೀದ್ಧಕೆ,
ಮತುು ಬ್ರರಕ್ಸ್ ರ್ಥಂಕ್ಸ ಟ್ಾಯಂಕ್ಸ ಕೌನಿ್ಲ್ನ ಬ್ರರಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಂದ್ಧಗಿನ್ ಮ ರು ದ್ಧನ್ಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಸೃತ್ರಕ ಮತುು
ಜನ್ರಿಂದ ಜನ್ರ ಕಾರ್ಯವು ಅದರ ವಾಷಿಾಕ ಕಾಯಾಸ ಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಯೀಜಿತ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರಸುುತ್ರಯಲ್ಲಿ
ಕೆೀಂದರಬ್ರಂದುವಾಗಿದೆ.

ಬ್ರರಕ್ಸ್ ರ್ಾಲುದಾರರು ಭಾರತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ವಷಾಕೆಾ ಆಯೆಾ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ಮತುು ಆದಯತೆಗಳನ್ುು ಸಮಯೀಚ್ಚತ
ಹಾಗೂ ಪರಸುುತವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು ಮತುು ಭಾರತವು ಪರಸ್ಾುಪಿಸಿದ ಹೆ ಸ ಉಪಕರಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬ್ಲವನಯು
ವಯಕುಪಡಿಸಿದರು. ಚ್ಚೆಾಗಳ ಪರಗತ್ರ ಮತುು ಮುಂಬ್ರುವ ವಿದೆೀಶ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಂತ್ರರ ಸಭೆಗಳ ವೆೀಳಾಪಟಿಾಯನ್ುು
ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲು ಬ್ರರಕ್ಸ್ ಶೆರ್ಾಾಸ್ ಎರಡು ತ್ರಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತೆು ಭೆೀಟಿಯಾಗಲು ಒಪಿಿಕೆ ಂಡರು.
ನವ ದೆಹಲಿ
ಫೆಬ್ಿವರಿ 26, 2021
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