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13వ బ్రిక్స్ సదసస్కు పి్ధాన మంత్రి అధ్యక్షత 

సెపెటెంబర్ 09, 2021 
 

13వ బ్రిక్స్ (బరజిిల్, రష్యా, భారత్, చ ైనా మరియు దక్షిణాఫ్రికయ) సదసస్కు ప్ధిాన మెంత్రి శ్ర ీనర ెంది మోదీ 
నేడు వరచువల్ గయ అధ్ాక్షత వహ ెంచారచ. 
 
ఈ సదసస్ కోసెం ‘బ్రిక్స్@15: కొనసయగిెంప్ు, సరిరీకరణ మరియు ఏకయభిప్యియెం కోసెం బ్రిక్స్ దేశయల మధ్ా 
సహకయరెం‘ అనే థీమ నస భారత్ ఎెంచసకుెంది. 
 
బ్రిక్స్ దేశయలకు చ ెందిన ఇతర అధినేతలు అెందరూ ఈ సదసస్కు హాజరయయారచ. వీరిలో బరజిిల్ అధ్ాక్షుడు 
జెయిర్ బో లస్నారో, రష్యా అధ్ాక్షుడు వ్యా దిమిర్ ప్ుత్రన్, చ ైనా అధ్ాక్షుడు జి జిన్ పరెంగ్, మరియు దక్షిణాఫ్రికయ 
అధ్ాక్షుడు సరరిల్ రయెంఫో సయ ఉనాారచ. 
 
ఈ ఏడాది భారత్ అధ్ాక్షత సమయెంలో బ్రిక్స్ భాగసయామా దేశయల నసెంచి లభిెంచిన సహకయరయనికి ప్ధిాన 
మెంత్రి ప్శిెంసలు కురిపరెంచారచ, ఈ సహకయరెం వలలా  ప్లు కొతత  చొరవల సయకయరయనికి వీలయిెందని చ ప్యారచ. 
మొట్టమొదట్ి బ్రిక్స్ డిజిట్ల్ ఆరోగా సదసస్; బహుళప్క్ష సెంసకరణలపెై మొట్టమొదట్ి బి్రక్స్ మెంతరిల 
సెంయుకత ప్కిట్న; బ్రిక్స్ ఉగీవ్యద నిరోధ్ కయరయాచరణ ప్ణిాళిక, రిమోట్ సెని్ెంగ్ ఉప్గీహాల రెంగెంలో 
సహకయరయనికి సెంబెంధిెంచి ఒప్ాెందెం; వరచువల్ బ్రిక్స్ వ్యాకి్న్ రీసెర్ు అెండ్ డ వలప మ ెంట్ సెెంట్ర్; 
ప్రయావరణానసకూల ప్రయాట్కెంపెై బ్రిక్స్ భాగసయామాెం, తదితర చరాలు ఇెందసలో ఉనాాయి. 
 
కోవిడ్ తదనెంతర రికవరీలో బ్రిక్స్ దేశయలు పో్ షరెంచగల కీలక ప్యతనిస ప్ధిానెంగయ ప్సియత విసతత , ‘ధ్ృడెంగయ, 
వినతతాెంగయ, విశాసనీయెంగయ అలయగ  సససరిరెంగయ ప్ునరిారయాణెం’ అనే ధేాయెంతో బ్రిక్స్ దేశయల మధ్ా మరిెంత 
సహకయరయనికి ప్ధిాన మెంత్రి పరలుప్ునిచాురచ. 
 
ఈ థీమ ల గురిెంచి వివరిసతత , వ్యాకి్నేషన్ నస మరిెంత వ్ేగవెంతెం చేయడెం అలయగ  అెందరికీ అెందసబాట్ులోకి 
తీససకురయవడెం దాారయ ‘ప్ునరిారయాణెం’ జోరెందసకునేలయ చేయడెం, ఔషధ్ మరియు వ్యాకి్న్ ఉతాత్రత  
సయమరయి ాల విషయెంలో అభివృదిి  చ ెందిన దేశయలకు మిెంచి వ్ ైవిదాానిా చతప్డెం దాారయ ‘దృఢతాానిా’ 
సృషరటెంచసకోవడెం, ప్జిా శరయీసస్ కోసెం డిజిట్ల్ సయధ్నాలనస సృజనాతాకెంగయ ఉప్యోగిెంచసకోవడెం దాారయ 



‘వినతతాత’నస పెెంప్ ెందిెంచడెం, బహుళప్క్ష సెంసిలనస సెంసకరిెంచడెం దాారయ వ్యటి్ ‘విశాసనీయత’నస 
పెెంచడెం మరియు ప్రయావరణ అలయగ  వ్యతావరణ అెంశయలపెై బి్రక్స్ దేశయలనీా తమ ఉమాడి వ్యణిని 
వినిపరెంచడెం దాారయ ‘సససరిరమ ైన’ అభివృదిిని పో్ి త్హ ెంచాల్స్న అవసరెం ఉెందని ప్ిధాన మెంత్రి 
నొకికచ ప్యారచ. 
 
ఆప్ఘనిసయి న్ లో ఇట్ీవల్స ప్రిణామయలతో సహా ముఖ్ామ ైన ప్యిెంతీయ మరియు ప్పి్ెంచ అెంశయలనస కూడా 
అధినేతలు చరిుెంచారచ. ఉగీవ్యదెం అలయగ  అత్రవ్యదెం పెరిగిపో్ వడెం వలా ఎదసరవుతరనా ముప్ుాపెై 
ఏకయభిప్యియెం వాకతమ ైెంది, అలయగ  ఉగవీ్యద నిరోధ్ెంపెై బ్రిక్స్ కయరయాచరణ ప్ణిాళిక అమలునస వ్ేగవెంతెం 
చేయడానికి బ్రిక్స్ భాగసయామా దేశయలనీా అెంగీకరిెంచాయి. 
 
సదసస్ ముగిెంప్ులో, బ్రిక్స్ దేశయధినేతలు ‘నతాఢిలా్ల డికార షన్’నస ఆమోదిెంచారచ. 
 
నయయఢిలీ్ల 
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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. 


