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1. 2021મ ાં બ્રિક્સ ખ તે ભ રતન  વતતમ ન અધ્યક્ષપદન  ભ ગરૂપે વડ પ્રધ ન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 9 સપ્ટેમ્બર 2021ન  
રોજ વર્ચયયતઅલ સ્વરૂપે 13મી બ્રિક્સ બેઠકનયાં અધ્યક્ષપદ સાંભ ળશે. આ બેઠકમ ાં િ બ્રિલન  પ્રેબ્રસડન્દ્ટ જાઈર 
બોલ્સ ન રો, રબ્રશય ન  ર ષ્ટ્રપબ્રત વ્લ દદમીર પયબ્રતન, ચીનન  ર ષ્ટ્રપબ્રત શી બ્રિનપપગ, સ ઉથ આદિક ન  ર ષ્ટ્રપબ્રત બ્રસદરલ 
ર મ ફોસ , ભ રતન  ર ષ્ટ્રીય સયરક્ષ  સલ હક ર અબ્રજત દોવલ, ન્દ્યય ડેવલપમેન્દ્ટ બેન્દ્કન  ર ષ્ટ્રપબ્રત મ કોસ ત્રોયજો, બ્રિક્સ 
બ્રબિનેસ ક ઉબ્રન્દ્સલન  હ લન  સમય પરૂત  અધ્યક્ષ ઓનક ર કાંવર અને બ્રિક્સ બ્રબિનેસ એલ યન્દ્સન  હ લન  સમય 
પૂરત  અધ્યક્ષ ડો. સાંગીત  રેડ્ડી નેત ઓન ેપોતપોત ન  ટે્રક હેઠળન  પદરણ મો બ્રવશે જણ વશે. 
 

2. આ બેઠકની બ્રથમ છે ‘BRICS@15: ઇન્દ્ટ્ર -બ્રિક્સ કોઓપરશેન ફોર કન્દ્ટીન્દ્યયઇટી, કોન્દ્સોબ્રલડશેન એન્દ્ડ કન્દ્સને્દ્સસ’. 

ભ રતે તેન  અધ્યક્ષપદ મ ટે પ્ર થબ્રમકત ન  કે્ષત્રો નક્કી કય ત છે. બહયસ્તરીય બ્રસસ્ટમમ ાં સયધ ર , ત્ર સવ દનો સ મનો, 
એસડીજી મેળવવ  મ ટે દડબ્રજટલ અને ટેક્નોલોબ્રજકલ સ ધનોનો ઉપયોગ અને લોકોથી લોકો વર્ચચે આદ નપ્રદ નનો 
સમ વેશ થ ય છે. આ કે્ષત્રો ઉપર ાંત નેત ઓ કોબ્રવડ-19 મહ મ રીની અસર અને અન્દ્ય વૈબ્રવવક તથ  પ્ર દેબ્રશક મયદ્દ ઓ 
પર પણ બ્રવચ રબ્રવમશત કરશે.  

 

3. વડ પ્રધ ન નરેન્દ્ર મોદી બીજી વખત બ્રિક્સ બેઠકનયાં અધ્યક્ષપદ સાંભ ળશ.ે અગ ઉ તેમણે 2016મ ાં ગોવ  ખ તે 
માંત્રણ નયાં અધ્યક્ષપદ સાંભ ળયયાં હતયાં. ચ લય વર્ષ ે બ્રિક્સમ ાં ભ રતનયાં અધ્યક્ષપદ એવ  એવ  સમયે આવી રહ્યાં છે જ્ય રે 
બ્રિક્સની પાંદરમી વર્ષતગ ાંઠ ઉજવ ઈ રહી છે, જે આ માંત્રણ ની બ્રથમમ ાંથી પ્રબ્રતપબબ્રબત થ ય છે. 
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