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బ్రిక్స్ షెర్పాలు మర్ియు సూ-షెర్పాల మొట్ట మొదట్ి సమావేశం
ఫిబ్వ
ర రి 26, 2021
బ్రరక్స్ (బ్రజి
ర ల్, రష్యా, చైనా, భారత్, దక్షిణాఫిరకయ) దేశయల కూటమి షెరయాలు మరియు సూ-షెరయాలు తమ
మొటట మొదటి సమావేశయన్ని భారత్ అధ్ాక్షతన 2020 ఫిబ్వ
ర రి 24-26 తేదీల మధ్ా జరిపయరు. ఈ సమావేశయన్నకి
కయరాదరిి సీపీవీ & ఓఐఏ శ్రీ సంజయ్ భటాటచారా మరియు ఆరిిక సంబ్ంధాల అదనపు కయరాదరిి పి. హరీష్,
భారత్ తరఫున బ్రరక్స్ షెరయా మరియు సూ-షెరయాలుగయ సయరథ్ాం వహంచారు.
‘‘బ్రరక్స్@15: కొనసయగింపు, ఏకీకరణ మరియు ఏకయభిపయరయం’’ అనే థీమ్ కింద 2021లో తన అధ్ాక్షతన
పయరధానాతలను భారత్ వివరించంది – వీటిలో (i) బ్హుళపక్ష వావసి కోసం సంసకరణలు; (ii) ఉగ్ీవయద న్నరోధాన్నకి
సహకయరం; (iii) సుసిిర అభివృదిి లక్షయాలను(ఎసడీజీలు) సయధించేందుకు డిజిటల్ మరియు సయంకేతిక
పరిష్యకరయలను ఉపయోగించడం; మరియు (iv) పరజల మధ్ా సయన్నిహతాాన్ని పెంప ందించడం అనేవి ఉనాియి.
చరచలు మరియు అభిపయరయ సేకరణ (ఫీడబ్ాాక్స) సెషనల అనంతరం బ్రరక్స్ 2021 కయరాకీమాల కయాల ండరను కూడా
పరవేశపెటట ారు.
భారత్ తన అధ్ాక్షత సమయంలో వివిధ్ థీమాటిక్స రంగయల వయాపత ంగయ చేపటట దలిచన పయరధానాతల గ్ురించ వివిధ్
భారత పరభుతవ మంతిరతవ శయఖలు పలు రకయల వివరణలు అలాగే పరజంటేషనల ను ఇచాచయి. వీటిలో బ్రరక్స్ ఉగ్ీవయద
న్నరోధ్ సహకయరం, సుసిిర అభివృదిి మరియు డిజిటల్ వావసయయంపెై పరతేాక దృషిటతో వావసయయం, నవకలాన
సహకయరం, డిజిటల్ ఆరోగ్ాం, కోవిడ-19 మహమాారిన్న ఎదురోకవడంలో సహకయరం మరియు సయంపరదాయ
ఔషధాలు, ఆరిిక వయాహాతాక భాగ్సయవమాం మరియు వయణిజా అజండా అనేవి ఉనాియి. బ్రరక్స్ నూా
డవలపమంట్ బ్ాాంక్స (ఎనడీబీ) వైస పెరసిడంట్ శ్రీ అన్నల్ కిష్ో రయ, రష్యా మరియు భారత్లలో బ్ాాంక్స పయరంతీయ
కయరయాలయాల ఏరయాటు మరియు ఎనడీబీ సభాతవ విసత రణ సహా ఏడాది కయలంలో తమ బ్ాాంక్స పయరధానాతల
గ్ురించ బ్రరక్స్ షెరయాలకు వివరించారు.
బ్రరక్స్ వయాపయర మండలి, బ్రరక్స్ మహళా వయాపయర కూటమి, బ్రరక్స్ అకడమిక్స సంఘం, బ్రరక్స్ పౌర సంఘం, బ్రరక్స్
మేధో మథ్న మండలి నేతృతవంలో జరిగిన మూడు రోజుల సమావేశంలో సయంసకృతిక మరియు పరజల మధ్ా
సయన్నిహతాంపెై పరధానంగయ దృషిట పెటట ారు, ఏడాది కయలంలో తమ పరణాళికలు, అజండాలను తలియజేశయరు.

భారత్ పరతిపయదించన కొతత కయరాకీమాల కోసం సమయానుకూల మరియు సంబ్ంధిత, అలాగే వాకీతకరించన
తోడాాటు కోసం భారత్ తన అధ్ాక్షతన ఎంపిక చేసిన థీమ్ మరియు పయరధానాతలను బ్రరక్స్ భాగ్సయవములు
కొన్నయాడారు. చరచల సందరభంగయ సయధించన పురోగ్తిన్న సమీక్షించేందుకు, అలాగే రయనుని విదేశయంగ్ మరియు
ఇతర మంతిరవరగ సమావేశయల పో ర గయీమ్ కోసం రండు నలల కయలంలో మళ్లల సమావేశం అయి్ాందుకు బ్రరక్స్ షెరయాలు
అంగీకరించారు.
న్ూూఢిల్లీ
ఫిబ్ివర్ి 26, 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s
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