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1.  BRICS ਸ਼ੇਰਪਾਵਾਾਂ ਅਤ਼ੇ ਸੂਸ ਸ਼ੇਰਪਾਵਾਾਂ ਨ਼ੇ  ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹ਼ੇਠ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਅਤ਼ੇ 

ਸਮਾਪਤੀ ਬੈਠਕ 15 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦ਼ੇ BRICS ਸ਼ੇਰਪਾ ਵਜੋਂ ਸਕੱਤਰ 

(CPV & OIA) ਸਰੀ ਸੰਜ਼ੇ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨ਼ੇ  ਕੀਤੀ। 

 

2. ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਵਲਆ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ 

ਲਈ ਭਾਰਤ ਨ਼ੇ  'BRICS @15:  BRICS ਅੰਦਰਲਾ ਸਵਹਯੋਗ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤ਼ੇ ਸਵਹਮਤੀ' 

ਵਵਸਾ ਚੁਵਣਆ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੀਆਾਂ ਹ਼ੇਠ ਵਲਿੀਆਾਂ ਤਰਜੀਹਾਾਂ ਸਨ - (i) ਬਹੁਪੱਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਵਵੱਚ ਸੁਧਾਰ, (ii) ਅੱਤਵਾਦ 

ਵਵਰੋਧੀ ਸਵਹਯੋਗ, (iii) SDG ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਜੀਟਲ ਅਤ਼ੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ਼ੇ (iv) ਲੋਕ ਪੱਧਰੀ 

ਵਟਾਾਂਦਰ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। 

 

3. XIII BRICS ਵਸਖ਼ਰ ਸੰਮ਼ੇਲਨ ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਵੱਚ 9 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨ਼ੇਤਾਵਾਾਂ ਨ਼ੇ  

ਵਦੱਲੀ ਐਲਾਨੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਵਜਸ ਅੰਦਰ COVID ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ 

ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, BRICS ਦ਼ੇਸਾਾਂ ਦ਼ੇ ਵਸਆਸੀ-ਸੁਰੱਵਿਆ, ਆਰਵਥਕ ਅਤ਼ੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਮੋਰਵਚਆਾਂ 'ਤ਼ੇ 

ਸਵਹਯੋਗੀ ਯਤਨਾਾਂ ਨੂੰ ਿੰੂਘਾ ਵਮਲੀ ਅਤ਼ੇ BRICS ਨੂੰ ਨਵਾਾਂ ਬਲ ਵਮਵਲਆ। 

 

4. BRICS ਵਵਦ਼ੇਸ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨ਼ੇ  ਜੂਨ, 2021 ਵਵੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ  ਵਵੱਚ ਆਲਮੀ  ਸਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧ਼ੇਰ਼ੇ 

ਜਵਾਬਦ਼ੇਹ ਅਤ਼ੇ ਚੁਸਤ, ਪਰਭਾਵੀ, ਪਾਰਦਰਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਅਤ਼ੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦ਼ੇਸਾਾਂ ਪਰਤੀ 

ਜਵਾਬਦ਼ੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਪੱਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤ਼ੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰ਼ੇ ਸਾਾਂਝਾ ਵਬਆਨ 

ਅਪਣਾਇਆ। ਸੰਸੋਵਧਤ BRICS ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਵਵੱਚ ਸ਼ੇਰਪਾਵਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ 

ਸਨ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ BRICS ਅੰਦਰ ਸਾਰ਼ੇ ਪੱਧਰਾਾਂ 'ਤ਼ੇ ਸਵਹਮਤੀ-ਆਧਾਵਰਤ ਕਾਰਜ ਵਵਧੀਆਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਿਣ ਅਤ਼ੇ 

ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। 

 

5. ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 150 BRICS ਬੈਠਕਾਾਂ ਅਤ਼ੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਮੰਤਰੀ 

ਪੱਧਰ 'ਤ਼ੇ ਸੀ। BRICS ਅੰਦਰਲ਼ੇ  ਸਵਹਯੋਗ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਿ਼ੇਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵਵਸਥਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਉਦਘਾਟਨੀ 

BRICS ਵਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਵਸਖ਼ਰ ਸੰਮ਼ੇਲਨ ਅਤ਼ੇ BRICS ਜਲ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਬੈਠਕ। 

 

6. ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਵਮਲੀਆਾਂ ਹ਼ੇਠ ਹੋਰ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਵਵੱਚ BRICS ਅੱਤਵਾਦ- ਵਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, 

ਿ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਿੋਜ ਮੰਚ ਦਾ ਸੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਵਰਮੋਟ-ਸੈਂਵਸੰਗ ਸੈਟ਼ੇਲਾਈਟ ਕੰਸਟਲ਼ੇਸਨ ਦ਼ੇ ਿ਼ੇਤਰ ਵਵੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਸਮਝੌਤ਼ੇ 'ਤ਼ੇ 

ਹਸਤਾਿਰ ਹੋਣਾ, ਸਵਹਯੋਗ ਅਤ਼ੇ ਕਸਟਮ ਵਵੱਚ ਆਪਸੀ ਪਰਸਾਸਵਨਕ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤ਼ੇ ਵਬਰਕਸ ਸਮਝੌਤ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਵਤਮ ਰੂਪ 



ਦ਼ੇਣਾ, ਅਤ਼ੇ ਮਨੁੱਿੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੈਿੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦ਼ੇ ਵਨਯਮ ਦ਼ੇ ਿ਼ੇਤਰ ਵਵੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਸਮਝੌਤ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਵਤਮ ਰੂਪ 

ਦ਼ੇਣਾ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ।  

 

7. BRICS ਸ਼ੇਰਪਾਵਾਾਂ ਅਤ਼ੇ ਸੂਸ ਸ਼ੇਰਪਾਵਾਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ BRICS ਗ਼ੇਵਲ ਅਤ਼ੇ ਹੈਂਿਓਵਰ ਵਰਪੋਰਟ ਚੀਨ ਨੂੰ 

ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਚੀਨ ਨ਼ੇ  1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ BRICS ਪਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਾਂ 

ਤਰਜੀਹਾਾਂ ਵੀ ਪ਼ੇਸ ਕੀਤੀਆਾਂ। 

 

8. BRICS ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਨ਼ੇ  2021 ਵਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ BRICS ਪਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ਼ੇ  

COVID -19 ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਦ਼ੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਵਜਸ ਨਾਲ 

ਵਰਚੁਅਲ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤ਼ੇ ਸਵਹਮਤੀ ਦ਼ੇ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦ਼ੇ ਹੋਏ BRICS ਅੰਦਰਲਾ ਸਵਹਯੋਗ ਹੋਰ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ਼ੇ  ਮੰਵਨਆ ਵਕ ਸਾਿ਼ੇ ਦ਼ੇਸਾਾਂ ਅਤ਼ੇ ਸਾਿ਼ੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦ਼ੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 

ਦੌਰਾਨ BRICS  ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। BRICS ਭਾਗੀਦਾਰ 2022 ਵਵੱਚ ਆਪਣੀ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀ  ਪਰਧਾਨਗੀ  ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦ਼ੇਣ ਉੱਤ਼ੇ ਸਵਹਮਤ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਨ਼ੇ  ਇਸਦ਼ੇ ਪਰਧਾਨਗੀ ਸਾਲ 

ਦੌਰਾਨ, ਵਜਸ ਦੌਰਾਨ BRICS ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤ਼ੇ ਵਧ਼ੇਰ਼ੇ ਜੀਵੰਤ ਹੋ ਉੱਭਵਰਆ ਹੈ, ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਪਣ਼ੇ 

BRICS ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

 

ਨਵੀਂ ਵਦੱਲੀ 

15 ਦਸੰਬਰ, 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. 

 


