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బ్రిక్స్ షెర్పాలు మరి్యు సూ-షెర్పాల మొట్టమొదట్ి సమావేశం 

ఫిబ్రవరి 26, 2021 
 

బ్రరక్స్ (బ్రరజిల్, రష్యా, చ ైనా, భారత్, దకి్షణాఫిరకయ) దేశయల కూటమి షెరయాలు మరయిు సూ-షెరయాలు తమ 
మొటటమొదటి సమావేశయన్ని భారత్ అధ్ాక్షతన 2020 ఫబి్రవరి 24-26 తేదీల మధ్ా జరిపయరు. ఈ సమావేశయన్నకి 
కయరాదరిి సీపీవీ & ఓఐఏ శీ్ర సంజయ్ భటాట చారా మరయిు ఆరిిక సంబ్ంధాల అదనపు కయరాదరిి పి. హరీష్, 
భారత్ తరఫున బ్రరక్స్ షెరయా మరియు సూ-షెరయాలుగయ సయరథ్ాం వహ ంచారు. 
 
‘‘బ్రరక్స్@15: కొనసయగింపు, ఏకీకరణ మరయిు ఏకయభిపయర యం’’ అనే థీమ్ కింద 2021లో తన అధ్ాక్షతన 
పయర ధానాతలను భారత్ వివరించంది – వీటిలో (i) బ్హుళపక్ష వావసి కోసం సంసకరణలు; (ii) ఉగీ్వయద న్నరోధాన్నక ి
సహకయరం; (iii) సుసిిర అభివృదిి  లక్షయాలను(ఎస డీజీలు) సయధించేందుకు డిజిటల్ మరియు సయంకేతిక 
పరిష్యకరయలను ఉపయోగించడం; మరియు (iv) పరజల మధ్ా సయన్నిహ తాాన్ని పెంప ందించడం అనేవి ఉనాియి. 
చరచలు మరియు అభిపయర య సేకరణ (ఫీడ బ్ాాక్స) సెషనల  అనంతరం బ్రరక్స్ 2021 కయరాకీమాల కయాల ండర ను కూడా 
పరవేశపెటాట రు. 
 
భారత్ తన అధ్ాక్షత సమయంలో వివిధ్ థీమాటిక్స రంగయల వయాపత ంగయ చేపటటదలిచన పయర ధానాతల గ్ురించ  వివిధ్ 
భారత పరభుతవ మంతిరతవ శయఖలు పలు రకయల వివరణలు అలాగే పరజ ంటేషనలను ఇచాచయి. వీటిలో బ్రరక్స్ ఉగీ్వయద 
న్నరోధ్ సహకయరం, సుసిిర అభివృదిి  మరియు డిజిటల్ వావసయయంపెై పరతేాక దృషిటతో వావసయయం, నవకలాన 
సహకయరం, డిజిటల్ ఆరోగ్ాం, కోవిడ-19 మహమాారని్న ఎదురోకవడంలో సహకయరం మరియు సయంపరదాయ 
ఔషధాలు, ఆరిిక వయాహాతాక భాగ్సయవమాం మరియు వయణిజా అజ ండా అనేవి ఉనాియి. బ్రరక్స్ నూా 
డ వలప మ ంట్ బ్ాాంక్స (ఎన డీబీ) వ ైస పెరసిడ ంట్ శీ్ర అన్నల్ కిష్ో రయ, రష్యా మరియు భారత్ లలో బ్ాాంక్స పయర ంతీయ 
కయరయాలయాల ఏరయాటు మరయిు ఎన డీబీ సభాతవ విసతరణ సహా ఏడాది కయలంలో తమ బ్ాాంక్స పయర ధానాతల 
గ్ురించ బ్రరక్స్ షెరయాలకు వివరించారు. 
 
బ్రరక్స్ వయాపయర మండలి, బ్రరక్స్ మహ ళా వయాపయర కూటమి, బ్రరక్స్ అకడమిక్స సంఘం, బ్రరక్స్ పౌర సంఘం, బ్రరక్స్ 
మేధోమథ్న మండలి నేతృతవంలో జరిగిన మూడు రోజుల సమావేశంలో సయంసకృతిక మరియు పరజల మధ్ా 
సయన్నిహ తాంపెై పరధానంగయ దృషిట  పెటాట రు, ఏడాది కయలంలో తమ పరణాళికలు, అజ ండాలను త లియజేశయరు. 
 



భారత్ పరతిపయదించన కొతత  కయరాకీమాల కోసం సమయానుకూల మరియు సంబ్ంధిత, అలాగే వాకీతకరించన 
తోడాాటు కోసం భారత్ తన అధ్ాక్షతన ఎంపిక చేసిన థీమ్ మరియు పయర ధానాతలను బ్రరక్స్ భాగ్సయవములు 
కొన్నయాడారు. చరచల సందరభంగయ సయధించన పురోగ్తిన్న సమీక్షించేందుకు, అలాగే రయనుని విదేశయంగ్ మరియు 
ఇతర మంతిరవరగ సమావేశయల పో ర గయీ మ్ కోసం ర ండు న లల కయలంలో మళ్లల సమావేశం అయి్ాందుకు బ్రరక్స్ షెరయాలు 
అంగీకరించారు. 
 
న్ూూఢిలీ్ల 
ఫిబి్వరి్ 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. 

 


