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પ્રધાનમંત્રીએ 13મી બ્રિક્સ બ્રિખર બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી
સપ્ટેમ્બર 09, 2021
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે 13મી બ્રિક્સ બ્રિખર બેઠકની વર્ચયયુઅલી અધ્યક્ષતા કરી હતી.
ભારતે આ બ્રિખર બેઠક માટે જે બ્રવષય પસંદ કયો એ હતો ‘બ્રિક્સ@15: ઈન્દ્ટરા બ્રિક્સ કો-ઓપરેિન ફોર કબ્રન્દ્ટન્દ્યયબ્રટ,
કૉન્દ્સોબ્રલડેિન અને કન્દ્સેન્દ્સસ’- ‘બ્રિક્સ@15: સાતત્ય, સંગઠન અને સવાુનયમત માટે આંતબ્રરક બ્રિક્સ સહકાર’.

આ બ્રિખર બેઠકમાં અન્દ્ય તમામ બ્રિક્સ નેતાઓ- િાબ્રિલના રાષ્ટ્રપબ્રત શ્રી જેયર બોલ્સોનારો, રબ્રિયાના રાષ્ટ્રપબ્રત શ્રી વ્લાબ્રદમીર
પયબ્રટન, ચીનના રાષ્ટ્રપબ્રત શ્રી બ્રિ બ્રજનબ્રપંગ અને દબ્રક્ષણ આબ્રિકાના રાષ્ટ્રપબ્રત શ્રી બ્રસબ્રરલ રામાફોસાએ ભાગ લીધો હતો.
આ વષે ભારતના અધ્યક્ષપદ હેઠળ બ્રિક્સ ભાગીદારો તરફથી મળે લા સહકાર માટે પ્રધાનમંત્રીએ એમની પ્રિંસા વ્યક્ત કરી હતી
જે દરમ્યાન ઘણી નવી પહેલ હાંસલ થઈ હતી. આ પહેલમાં પહેલી બ્રિક્સ બ્રડબ્રજટલ આરોગ્ય સબ્રમટ; બહય પક્ષીય સયધારા અંગે
પહેલયં બ્રિક્સ પ્રધાનસ્તરીય સંયક્ત
ય
બ્રનવેદન; બ્રિક્સનો ત્રાસવાદ બ્રવરોધી એક્િન પ્લાન; બ્રરમોટ સેબ્રન્દ્સંગ સેટેલાઇટ્સના ક્ષેત્રમાં
સહકાર પર સમજૂ તી; એક વર્ચયયઅ
ુ લ બ્રિક્સ વૅબ્રક્સન બ્રરસચુ એન્દ્ડ ડેવલપમેન્દ્ટ સેન્દ્ટર; ગ્રીન પયુટન અંગે બ્રિક્સ મૈત્રી-જોડાણ
ઈત્યાબ્રદનો સમાવેિ થાય છે .

કોબ્રવડ પછીની વૈબ્રિક પયન:પ્રાબ્રિમાં બ્રિક્સ દે િો ભજવી િકે એ અગ્રણી ભૂબ્રમકાને ઉજાગર કરતા પ્રધાનમંત્રીએ ‘બ્રબલ્ડ-બેક
બ્રરબ્રિબ્રલઅન્દ્ટલી, ઈનોવેબ્રટવ્લી, ક્રે બ્રડબ્લી અને સસ્ટે નેબ્ લી’ (નવીન રીતે, બ્રવિસનીય રીતે અને ટકાઉ રીતે મૂળ બ્રસ્થબ્રત પ્રાિ કરે એવયં
પયન:બ્રનમાુણ)ના મયરાલેખ હેઠળ વધારે તીવ્ર બનાવાયેલ બ્રિક્સ સહકાર માટે અનયરોધ કયો હતો.
આ બ્રવષયો પર છણાવટ કરતા પ્રધાનમંત્રીએ રસીકરણની િડપ અને પહોંચ વધય તીવ્ર બનાવીને ‘બ્રબલ્ડ બેક’ને વેગીલયં કરવા,
બ્રવબ્રક્સત દે િો બ્રસવાય રસી ઉત્પાદન ક્ષમતા અને ફામાુના વૈબ્રવધ્યકરણ દ્વારા ‘બ્રરબ્રિલ્યન્દ્સ’ (બ્રસ્થબ્રતસ્થાપકતા) સજુવા, જાહેર હેતય
માટે બ્રડબ્રજટલ સાધનોનો સજુનાત્મક રીતે ઉપયોગ દ્વારા ‘ઇનોવેિન’ (નવીનીકરણ)ને ઉત્તેજન, બહય પક્ષીય સંસ્થાઓની ‘ક્રે બ્રડબ્રબબ્રલટી’
(બ્રવિસનીયતા) વધારવા સયધારા સયબ્રનબ્રિત કરવા, અને પયાુવરણીય અને આબોહવાના મયદ્દાઓ પર સમાન બ્રિક્સ અસ્ખબ્રલત

વાણી દ્વારા ‘સસ્ટે નેબલ’ (ટકાઉ) બ્રવકાસને ઉત્તેજનની જરૂબ્રરયાત પર ભાર મૂક્યો હતો.

નેતાઓએ મહત્વના પ્રાદે બ્રિક અને વૈબ્રિક મયદ્દાઓની પણ ચચાુ કરી હતી. જેમાં અફઘાબ્રનસ્તાનમાં તાજેતરની ઘટનાઓનો
સમાવેિ થતો હતો. ત્રાસવાદ અને ઉદ્દામવાદની વૃબ્રિ દ્વારા ઊભા થયેલા જોખમ અંગે બ્રવચારો એકકે ન્દ્રીત થયા હતા અને તમામ
બ્રિક્સ ભાગીદારો ત્રાસવાદ સામેના બ્રિક્સ એક્િન પ્લાનના અમલીકરણને વેગીલયં બનાવવા સંમત થયા હતા.
સબ્રમટ-બ્રિખર બેઠકની પૂણાુહૂબ્રતએ નેતાઓએ ‘ન્દ્યય બ્રદલ્હી ડેક્લેરિ
ે ન’ (નવી બ્રદલ્હી એકરાર)ને અપનાવ્યયં હતય.ં
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