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 میٹنگ پہلی کی شیریپاس سوس اور شیرپاس رکسب

 0202 فروری، 26
 

 اس۔ میٹنگ کا انعقاد کیا پہلی زیر صدارت کی ہندوستان کو 0202 فروری 02-02 نے شیریپاس سوس اور شیرپاس برکس

 معاشی برائے سکریٹری ایڈیشنل اور بھٹاچاریہ، سنجے جناب سکریٹریکے  اے آئی او اور وی پی سی صدارت کی میٹنگ
 ۔کی کی حیثیت سے شیرپا سوس اور شیرپا برکس کی طرف سے ہندوستان نے ہریش پی تعلقات

 
 ،ثبات :21@  برکس" - کیں پیش تحت کے موضوع اس ترجیحات اپنی لئے کے چیئرشپ اپنی نے ہندوستان میں 2021

 تعاون کے لئے گردی دہشت انسداد (ii) اصالح کی نظام جہتی کثیر (i) - "تعاون برکس انٹرا لئے کے رائے اتفاق اور استحکام
((iii) اور ؛کا استعمال حل ڈیجیٹل تکنیکی لئے کے حصول کے جی ڈی ایس (iv) ۔ کو بڑھانا تبادلے عوام سے عوام کے مابین

 ۔گیا کیاکا انعقاد  سیشنوں ومباحثہ بحث بعد کے جس گیا کیا پیش بھی کیلنڈر کا پروگراموں کے 0202 برکس

 
 کی حکومت میں بارے کے ترجیحات مختلف کی ہندوستان میں شعبوں موضوعاتی مختلف دوران کے صدارت کی بھارت
 کوآپریشن، ٹیررازم کاؤنٹر برکس میں ان۔ گیا کیا پیش سلسلہ ایک کا پریزنٹیشنز اور بریفنگ سے جانب کی وزارتوں مختلف
 بیماری وبائی 21 ڈوکو ہیلتھ، ڈیجیٹل تعاون، انوویشن زراعت، ساتھ کے تاکید خصوصی پر زراعت ڈیجیٹل اور ترقی پائیدار

 نیو برکس۔ ہیں شامل ایجنڈا تجارتی اور داری شراکت عملی حکمت اقتصادی تعاون، میں طب روایتی اور نمٹنے سے
 بارے کے ترجیحات کی بینک لئے کے سال اس کو شیرپاس برکس نے، کیشورا انیل جناب صدر، نائب کے بینک ڈویلپمنٹ

کے  توسیع میں رکنیت کی بی ڈی این اور افتتاح، کے دفاتر عالقائی کے بینک میں ہندوستان اور روس جن میں بتایا، میں
 امور شامل ہیں۔

 
کے  کونسل ٹینک تھنک برکس اور فورم سول برکس فورم، اکیڈمک برکس االئنس، بزنس ویمن برکس کونسل، بزنس برکس

 کے جس رہی مرکز کا توجہ ایک تعلقات کے ساتھ عوام کی عوام اور ثقافتی دوران کے میٹنگ روزہ تین صدور کے ساتھ
 کا خاکہ پیش کیا۔ سرگرمیاں بند منصوبہ لئے کے اس اور کیا پیش ایجنڈا اپنا انہوں نے اس سال کے لئے لئے

 
 تھیممناسب  اور بروقت سراہا کردہ منتخب میں سال صدارت کے اپنے سے جانب کی ہندوستان نے داروں شراکت کے برکس

 نے شیرپاس برکس۔ کیا اظہار کا حمایت کی اقدامات نئے کردہ تجویز سے طرف کی ہندوستان اور سراہا، کو ترجیحات اور
 کے ماہ دو لئے کے لینے جائزہ کا پروگرام کے اجالسوں وزارتی وزارتی اور خارجہ آئندہ اور پیشرفت پر خیاالت تبادلہ
 ۔کیا اتفاق پر کرنے مالقات دوبارہ میں وقت

 
 دہلی نئی
 0202 فروری، 26
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