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ਬ੍ਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡ . ਐੱਸ. ਜੈਸੰ਼ਕਰ ਨੇ 19 ਮਈ, 2022 ਨ ੰ ਿੀਡੀਓ ਕ ਨਫਰੰਬ੍ਸੰਗ ਰ ਹੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਲਕ ਾਂ ਦ ੇਬ੍ਿਦੇਸ਼ / ਆਲਮੀ ਸਰੰਧ ਾਂ ਦ ੇ

ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਮੀਬ੍ ੰਗ ਬ੍ਿਿੱਚ ਬ੍ਹਿੱਸ  ਬ੍ਲਆ। ਇਸ ਮੀਬ੍ ੰਗ ਦੀ ਪ੍ਿਧ ਨਗੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਰੋ ੇਬ੍ ੰਗ ਪ੍ਿੈਜੀਡੈਂਸੀ ਅਨੁਸ ਰ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਗਣਰ ਜ ਦੇ 

ਬ੍ਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਿੀ. ਿੈਂਗ ਯੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰਿ ਜੀਲ ਸੰਘੀ ਗਣਰ ਜ ਦੇ ਬ੍ਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰ ਜਦ ਤ ਕ ਰਲੋਸ ਅਲਰਰ  ੋਫਿ ੈਂਕੋ ਫਿ ਾਂਕ , ਰ ਸੀ ਸੰਘ ਦੇ 

ਬ੍ਿਦੇਸ਼ ਦ ੇਮੰਤਰੀ ਰ ਜਦ ਤ ਸਰਗੇਈ ਲ ਿਰੋਿ ਅਤੇ ਦਿੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕ  ਗਣਰ ਜ ਦੀ ਅੰਤਰਰ ਸ਼ ਰੀ ਸਰੰਧ ਾਂ ਰ ਰ ੇਅਤੇ ਸਬ੍ਹਕ ਰਤ  

ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਗਿੇਸ ਨਲੇਡੀ ਮੰਡੀਸ  ਪ੍ੰਡੋਰ ਨੇ ਆਪ੍ੋ-ਆਪ੍ਣੇ ਿਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਿ ਈ ਕੀਤੀ। 

 

ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਰ ਜਨੀਬ੍ਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਬ੍ਖਆ, ਆਰਬ੍ਿਕ ਅਤੇ ਬ੍ਿਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਬ੍ਿਆਚ ਰਕ ਿ  ਾਂਦਰ ੇਦ ੇਬ੍ਤੰਨ ਿੰਮ੍ ਾਂ ਰ ਰੇ 

ਅੰਤਰ-ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਬ੍ਹਯੋਗ ਨ ੰ ਅਿੱਗ ੇਿਧ ਉਣ 'ਤੇ ਬ੍ਿਚ ਰ ਿ  ਾਂਦਰ  ਕੀਤ । ਇਸ ਸਰੰਧ ਬ੍ਿਿੱਚ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦੇ 

ਮ ਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਸੋ਼ਬ੍ਧਤ ਸ਼ਰਤ ਾਂ ਨ ੰ 2021 ਬ੍ਿਿੱਚ ਅਪ੍ਣ ਏ ਜ ਣ ਨ ੰ ਯ ਦ ਕੀਤ । 

 

ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੁਹਰ ਈ ਬ੍ਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਕੋਬ੍ਿਡ-19 ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਪ੍ਿਿ ਿ ਾਂ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬ੍ਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ  

ਜ ਰੀ ਰਿੱਖਣਗ ੇਅਤੇ ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਨ ਲ ਨਬ੍ਜਿੱਠਣ ਬ੍ਿਿੱਚ ਆਲਮੀ ਬ੍ਸਹਤ ਸੰਗਠਨ  ਦੀ ਮੋਢੀ ਿ ਬ੍ਮਕ  ਦੀ ਹਮ ਇਤ ਕਰਨਗੇ, ਬ੍ਜੰਨ ਾਂ ਬ੍ਿਿੱਚ 

ਬ੍ ਿਪ੍ਸ ਛੋ  ਪ੍ਿਸਤ ਿ ਸਮੇਤ WTO ਬ੍ਿਿੱਚ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚ  ਦ  ਮਹਿੱਤਿ ਅਤੇ 2030 ਬ੍ ਕ ਊ ਬ੍ਿਕ ਸ ਏਜੰਡੇ ਨ ੰ ਲ ਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 

ਿੀ ਸ਼ ਮਲ ਹਨ।  

 

ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਯ ਕਰੇਨ ਦ ੇਹ ਲਤ ਰ ਰੇ ਚਰਚ  ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰ ਸ ਅਤੇ ਯ ਕਰੇਨ ਬ੍ਿਚ ਲੇ ਗਿੱਲਰ ਤ ਦੀ ਹਮ ਇਤ ਕੀਤ । ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਇਸ 

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਊਰਜ  ਅਤੇ ਿੋਜਨ ਸੁਰਿੱਬ੍ਖਆ ਤੇ ਪ੍ੈਣ ਿ ਲੇ ਪ੍ਿਿ ਿ ਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਚੰਤ  ਜ ਹਰ ਕੀਤੀ। 

 

ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਸੁਧ ਰ ਦੀ ਪ੍ਿਬ੍ਕਬ੍ਰਆ ਨ ੰ ਅਿੱਗ ੇਿਧ ਉਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰ ਸ਼ ਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰਿੱਬ੍ਖਆ ਪ੍ਿੀਸ਼ਦ ਸਮੇਤ ਆਲਮੀ ਸੰਗਠਨ ਾਂ 

ਅਤੇ ਰਹੁਪ੍ਿੱਖੀ 'ਤੇ ਬ੍ਿਕ ਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੀ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਨੁਮ ਇੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿੱਦੇ ਦ  ਸਮਰਿਨ ਕੀਤ  ਤ ਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਲਮੀ ਸ਼ ਸਨ ਬ੍ਿਿੱਚ 

ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਿ ਬ੍ਮਕ  ਬ੍ਨਿ  ਸਕਣ। 

 

ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰ ਇਆ ਬ੍ਕ UNFCCC ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਪ੍ੈਬ੍ਰਸ ਸਮਝੌਤ ੇਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਾਂ, ਬ੍ਸਧ ਾਂਤ ਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਿਿਸਿ ਿ ਾਂ ਦ  ਸਨਮ ਨ ਕੀਤ  

ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਬ੍ਿਕ ਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਨ ੰ ਜਲਿ ਯ  ਪ੍ਬ੍ਰਿਰਤਨ ਨ ਲ ਨਬ੍ਜਿੱਠਣ ਬ੍ਿਿੱਚ ਸਹ ਇਤ  ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨ ਲੋਜੀ ਅਤੇ 

ਜਲਿ ਯ  ਬ੍ਿਿੱਤ ਪ੍ਿਦ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਿਚਨਰਿੱਧਤ ਿ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜ ਣ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤ  'ਤੇ ਜੋਰ 

ਬ੍ਦਿੱਤ । 

 

ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਬ੍ਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਕਿੱਿੇ ਿੀ ਅਤੇ ਬ੍ਕਸੇ ਿੀ ਰ ਪ੍ ਬ੍ਿਿੱਚ ਹੋਣ ਿ ਲੇ ਅਿੱਤਿ ਦ ਦੀ ਸਖਤ ਬ੍ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਿੱਤਿ ਦੀਆਾਂ ਦੀ 

ਸਰਹਿੱਦ ਪ੍ ਰ ਦੀ ਆਿ ਜ ਈ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਸ ਰੇ ਰ ਪ੍ ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਿਗ  ਿੇ ਨ ਲ ਨਬ੍ਜਿੱਠਣ ਪ੍ਿਤੀ ਿਚਨਰਿੱਧਤ  ਿੀ ਪ੍ਿਗ  ਈ। 

 

ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਸ਼ ਸਨ ਰ ਰ ੇ'ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਬ੍ਿਕ ਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦਰਬ੍ਮਆਨ ਹੋਈ ਗਿੱਲਰ ਤ ਬ੍ਿਿੱਚ ਬ੍ਹਿੱਸ  ਬ੍ਲਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ 

ਪ੍ਿਬ੍ਕਬ੍ਰਆ ਨ ਲ ਿਧੇਰ ੇਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਰ ਰ ੇਚਰਚ  ਕੀਤੀ। 

 



ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਰੀ2ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ੀ2ਪ੍ੀ, ਦੋਿ ਾਂ ਫ ਰਮੈ  ਾਂ ਬ੍ਿਿੱਚ ਹੋਏ ਘ ਨ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਮੀਬ੍ ੰਗ ਾਂ ਦ  ਸੁਆਗਤ ਕੀਤ  ਅਤੇ ਇਨ੍ ਾਂ ਖੇਤਰ ਾਂ ਬ੍ਿਿੱਚ 

ਿਧੇਰ ੇਸਬ੍ਹਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਿਗ  ਈ। 

 

ਨਿੀਂ ਬ੍ਦਿੱਲੀ 

19 ਮਈ, 2022 

 
 

 

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. 

 
 


