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ബ്രിക്സ് ഷെർപ്പകളുഷെയ ും സ്യൂ് ഷെർപാകളുഷെയ ും നാലാമത് 
സ്മ്മേളനും  

ഡിസ്ുംരർ 15, 2021 

 

1. 2021 ഡിസ്ുംരർ 15-ന് ഇന്ത്യയ ഷെ അധ്യക്ഷതയ്ക്ക് കീഴിൽ ബ്രിക്സ് 
ഷെർപ്പകളുും സ്യൂ് ഷെർപ്പകളുും അവര ഷെ നാലാമഷെയ ും 
അവസ്ാനഷെയ ും സ്മ്മേളനമ്മയാഗുംനെെി. ഇന്ത്യയ ഷെ ബ്രിക്സ് ഷെർപ്പ 
എന്ന നിലയിൽ ഷസ്ബ്കട്ടറി (CPV&OIA) ബ്രീ സ്ഞ്ജയ്ക് ഭട്ടാചാരയയാണ് 
മ്മയാഗെിന് മ്മനതൃതവും നൽകിയത്. 

 

2. ഈ വർെും നെന്ന ബ്പവർെനങ്ങൾ അവമ്മലാകനും ഷചയ്യാൻ മ്മയാഗും 
അവസ്രമ്മമാര കി. അതിന്ഷറ അധ്യക്ഷഷനന്ന നിലയിൽ , 'ബ്രിക്സ്@15: 

ത െർച്ചയ്ക്ക ും ഏകീകരണെിന ും സ്മവായെിന മ ള്ള അന്ത്ർ ബ്രിക്സ് 
സ്ഹകരണും' എന്ന വിെയും ഇന്ത്യ തിരഷെെ െിര ന്ന  - ഇതിൽ (i) 
രഹ രാബ്ര വയവസ്ഥയ ഷെ പരിഷ്കരണും; (ii) തീബ്വവാദ വിര ദ്ധതയിഷല 
സ്ഹകരണും; (iii) എ് ഡി ജി-കൾ മ്മനെ ന്നതിനായി ഡിജിറ്റൽ, സ്ാമ്മേതിക 
വിദയകളുഷെ ഉപമ്മയാഗും; കൂൊഷത (iv) വയക്തിഗത കകമാറ്റും 
ഷമച്ചഷപ്പെ െ ന്ന .എന്നിവ മ ൻഗണനാബ്കമെിൽ പരിഗണിച്ചു. 

 

3. XIII ബ്രിക്സ് ഉച്ചമ്മകാെി 2021 ഷസ്പ്റ്റ്റുംരർ 9-ന് ഷവർചവൽ മ്മ ാർമാറ്റിൽ 
നെന്ന . ഷകാവിഡ് മഹാമാരിഷകതിഷര മ്മപാരാൊന ള്ള തങ്ങളുഷെ 
ബ്പതിജ്ഞാരദ്ധത ആവർെിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ഡൽഹി ബ്പഖ്യാപനും മ്മനതാകൾ 
അുംഗീകരിച്ചു, രാബ്രീയ-സ് രക്ഷ, സ്ാമ്പെിക, സ്ാും്കാരിക രുംഗങ്ങളിൽ 
ബ്രിക്സ് രാജയങ്ങളുഷെ സ്ഹകരണ ബ്രമങ്ങൾ ആഴെിലാക കയ ും 
ബ്രിക്സസ്ിന് പ തിയ ഉണർവ് നൽക കയ ും ഷചയ്ക്ത . 

 

5. വർെെിൽ ഏകമ്മദരും 150 ബ്രിക്സ് മ്മയാഗങ്ങളുും പരിപാെികളുും 
സ്ുംഘെിപ്പിച്ചു, അതിൽ 20 എണ്ണും മബ്ന്ത്ിതലെിൽ നെന്ന . ഉദ്ഘാെന 
ബ്രിക്സ് ഡിജിറ്റൽ ഷഹൽെ് ഉച്ചമ്മകാെി, ബ്രിക്സ് ജല മബ്ന്ത്ിമാര ഷെ ആദയ 
മീറ്റിുംഗ് എന്നിങ്ങഷനയ ള്ള പ തിയ മ്മമഖ്ലകളിമ്മലക് അന്ത്ർ-ബ്രിക്സ് 
സ്ഹകരണും വയാപിപ്പിച്ചു. 

 

6. ഇന്ത്യയ ഷെ അധ്യക്ഷതയിൽ മറ്റ് മ്മനട്ടങ്ങളിൽ ഇനിപറയ ന്നവ 
ഉൾഷപ്പെ ന്ന  - ബ്രിക്സ് തീബ്വവാദ വിര ദ്ധ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ, കാർെിക 
ഗമ്മവെണ പ്ലാറ്റ് മ്മ ാും ബ്പവർെനക്ഷമമാകൽ, റിമ്മമാട്ട് ഷസ്ൻസ്ിുംഗ് 
സ്ാറ്റകലറ്റ് മ്മകാൺസ്റ്റമ്മലെൻ മ്മമഖ്ലയിഷല സ്ഹകരണെിന ള്ള കരാറിൽ 



ഒപ്പു വയ്ക്കൽ, സ്ഹകരണെിന ും ഷപഷട്ടന്ന ണ്ടാക ന്ന വിെയങ്ങളിഷല 
പര്പര  ഭരണനിർവഹണെില ും ബ്രിക്സ് കരാറിന്ഷറ അന്ത്ിമരൂപും. 
മന െയ ഉപമ്മയാഗെിനായ ള്ള ഷമഡികൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുഷെ നിയബ്ന്ത്ണ 
മ്മമഖ്ലയിഷല സ്ഹകരണെിന ള്ള കരാറിന്ഷറ അന്ത്ിമ തീര മാനും 

 

7. ബ്രിക്സ് ഷെർപാ്, സ്യൂ് ഷെർപാ് മീറ്റിുംഗിൽ, ബ്രിക്സ് ഗാഷവല ും 
ഹാൻഡ്ഓവർ റിമ്മപ്പാർട്ടുും കചനയ്ക്ക് കകമാറി. 2022 ജന വരി 1 
മ തൽ ആരുംഭിക ന്ന ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനെിനായ ള്ള മ ൻഗണനകൾ  
കചന അവതരിപ്പിച്ചു.  

 

8. ബ്രിക്സ് പോളികൾ 2021-ഷല ഇന്ത്യയ ഷെ ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനഷെ 
അഭിനന്ദിച്ചു. ഷകാവിഡ്-19 നിയബ്ന്ത്ണങ്ങളുഷെ പരിമിതികൾകിെയില ും 
നെെിയ ബ്പവർെനങ്ങഷളയ ും  അവർ അഭിനന്ദിച്ചു, ഇത് 
ബ്രിക്സസ്ിന ള്ളിഷല സ്ഹകരണും കൂെ തൽ രക്തിഷപ്പെ െ ന്നതിമ്മലക് 
നയിച്ചു. നേ ഷെ രാജയങ്ങളുഷെയ ും ജനങ്ങളുഷെയ ും പര്പര 
ബ്പമ്മയാജനെിനായി ഈ വർെെിഷല ബ്രിക്സ്  നയതബ്ന്ത് പോളിെും 
രക്തിഷപ്പെ െിയതായി അവർ സ്േതിച്ചു.2022-ൽ വരാനിരിക ന്ന 
ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനെിന് കചനയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്ത് ണ നൽകാൻ 
ബ്രിക്സ് പോളികൾ സ്േതിച്ചു. ബ്രിക്സ് കൂെ തൽ രക്തവ ും കൂെ തൽ 
ഊർജസ്വലവ മായി ഉയർന്ന വന്ന അധ്യക്ഷ വർെെിഷല ബ്കിയാത്മക 
ഇെഷപെലിന് ഇന്ത്യ ബ്രിക്സ് പോളികമ്മളാട് നന്ദി പറെ . 

 

നയൂ ഷഡൽഹി 
ഡിസ്ുംരർ 15, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


