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BRICS ਸ਼ੇਰਪਾਵਾਾਂ ਅਤ਼ੇ ਸੂਸ ਸ਼ੇਰਪਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ
26 ਫਰਵਰੀ, 2021
BRICS ਸ਼ੇਰਪਾਵਾਾਂ ਅਤ਼ੇ ਸੂਸ ਸ਼ੇਰਪਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 24-26 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂ ੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਿ਼ੇਠ ਿੋਈ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ
ਸਕੱਤਰ CPV ਅਤ਼ੇ OIA ਸਰੀ ਸੂੰਜ਼ੇ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤ਼ੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਆਰਹਿਕ ਸੂੰਬੂੰਧ ਪੀ. ਿਰੀਸ ਨ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦ਼ੇ BRICS ਸ਼ੇਰਪਾ ਅਤ਼ੇ ਸੂਸ ਸ਼ੇਰਪਾ
ਦ਼ੇ ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਕੀਤੀ।
2021 ਹਵੱਚ ਭਾਰਤ ਨ਼ੇ ਆਪਣੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਾਂ ਤਰਜੀਿਾਾਂ "BRICS@15: ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਇਕਜੱਟਤਾ ਅਤ਼ੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ BRICS
ਅੂੰਦਰਲਾ ਸਹਿਯੋਗ" ਹਵਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਪ਼ੇਸ ਕੀਤੀਆਾਂ - - (i) ਬਿਪੱਖੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਧਾਰ; (ii) ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ; (iii) SDGs ਿਾਸਲ
ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਹਿਜੀਟਲ ਅਤ਼ੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿੱਲਾਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਅਤ਼ੇ (iv) ਲੋ ਕ ਪੱਧਰੀ ਵਟਾਾਂਦਰ਼ੇ ਹਵੱਚ ਵਾਧਾ। BRICS 2021 ਦ਼ੇ ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਦਾ ਕੈਲੂੰਿਰ
ਵੀ ਪ਼ੇਸ ਕੀਤਾ ਹਗਆ, ਹਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਫੀਿਬੈਕ ਸਤਰ ਿੋਏ।
ਭਾਰਤ ਦ਼ੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੂੰਤਰਾਹਲਆਾਂ ਨ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਵਹਸਅਕ ਖ਼ੇਤਰਾਾਂ ਹਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਜੀਿਾਾਂ ਬਾਰ਼ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੱਤ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਪ਼ੇਸਕਾਰੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ। ਇਨ੍ ਾਾਂ ਹਵਚ BRICS ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਹਟਕਾਊ ਹਵਕਾਸ ਤ਼ੇ ਜ਼ੋਰ ਦ਼ੇਣ ਸਹਿਤ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ
ਅਤ਼ੇ ਹਿਜੀਟਲ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ, ਇਨੋ ਵ਼ੇਸਨ ਹਵੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਹਿਜੀਟਲ ਹਸਿਤ ਸੂੰਭਾਲ, COVID -19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣਾ ਅਤ਼ੇ ਰਵਾਇਤੀ
ਦਵਾਈਆਾਂ ਹਵਚ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਆਰਹਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹਵੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤ਼ੇ ਵਪਾਰਕ ਏਜੂੰਿਾ ਸਾਮਲ ਸੀ। BRICS ਹਨਊ ਹਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦ਼ੇ ਉਪ
ਪਰਧਾਨ ਸਰੀ ਅਹਨਲ ਹਕਸੋਰਾ ਨ਼ੇ BRICS ਸ਼ੇਰਪਾਵਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਰੂਸ ਅਤ਼ੇ ਭਾਰਤ ਹਵੱਚ ਬੈਂਕ ਦ਼ੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਣ ਅਤ਼ੇ NDB ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ 'ਚ ਵਾਧ਼ੇ
ਸਮ਼ੇਤ ਇਸ ਸਾਲ ਅੂੰਦਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਾਂ ਤਰਜੀਿਾਾਂ ਬਾਰ਼ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੱਤੀ।
BRICS ਹਬਜ਼ਨੈ ਸ ਕੌਂਹਸਲ, BRICS ਵੂ ਮੈਨ ਹਬਜ਼ਨੈ ਸ ਅਲਾਇੂੰਸ, BRICS ਅਕਾਦਹਮਕ ਫੋਰਮ, BRICS ਹਸਵਲ ਫੋਰਮ ਅਤ਼ੇ BRICS ਹਵਚਾਰਕ ਮੂੰਚ
ਕੌਂਸਲ ਦ਼ੇ ਮਖੀਆਵਾਾਂ ਨ਼ੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਏਜੇਂਿਾ ਅਤ਼ੇ ਉਲੀਕੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਗਤੀਹਵਧੀਆਾਂ ਬਾਰ਼ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੱਤੀ, ਹਤੂੰਨ ਹਦਨ ਿੋਈਆਾਂ
ਬੈਠਕਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਅਤ਼ੇ ਲੋ ਕ ਪੱਧਰੀ ਸਾਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਹਬੂੰਦੂ ਰਿ਼ੇ।
BRICS ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਨ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਚਣ਼ੇ ਗਏ ਹਵਸ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਤਰਜੀਿਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸਮੇਂ ਹਸਰ ਅਤ਼ੇ ਪਰਸੂੰਗਕ ਕਹਿ ਕ਼ੇ ਇਸਦੀ
ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤ਼ੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। BRICS ਸ਼ੇਰਪਾਵਾਾਂ ਨ਼ੇ ਇਸ ਹਵਚਾਰ
ਵਟਾਾਂਦਰ਼ੇ ਬਾਰ਼ੇ ਿੋਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤ਼ੇ ਹਵਦ਼ੇਸ ਅਤ਼ੇ ਿੋਰ ਮੂੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੈਠਕਾਾਂ ਦ਼ੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ
ਮਿੀਹਨਆਾਂ ਬਾਅਦ ਹਫਰ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਉੱਤ਼ੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਦੱਤੀ।
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