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پر وزیراعظم جناب نریندر مودی ورچوئل  میں برکس کی صدارت کے حصے کے طور 0602۔ 2

  برکس چوٹی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس میٹنگ میں کو تیرہویں 0602ستمبر  9فارمیٹ میں 

چین کے صدر  ، صدر جناب والدیمیر پوتن کے ، روس جناب جئیر بلوسو نارو برازیل کے صدر عالی

راما فوسا شرکت کریں گے۔ بھارت  رلر جنوبی افریقہ کے صدر جناب سائشی جن پنگ او عزت مآب

، بینک کے صدر جناب مارکوس ٹرائجونئے ترقیاتی  ،لدووشیر جناب اجیت کے قومی سالمتی کے م

  بزنس االئنس کی وومینس  برکس  جناب اونکار کنور اور  پروٹیمپور صدر  بزنس کونسل کے  برکس

ٹریکس   چوٹی میٹنگ کے دوران لیڈروں کو ان کے متعلقہ ،ڈاکٹر سنگیتا ریڈی عبوری صدر نشین

 یں گی۔پیش کر  پر رپورٹس  کے تحت اس سال کے نتائج

 BRICS@15: Intra-BRICS cooperation for: ‘‘‘ہے  اس چوٹی میٹنگ کا موضوع۔ 0

continuity, consolidation and consensus ’استحکام اور اتفاق رائے تسلسل 15 @ )برکس ،

کا ذکر کیا ہے۔  بھارت نے اپنی صدارت کے لئے چار ترجیحی شعبوں۔ ) کے لئے انٹرا برکس تعاون

، ایس ڈی جی کے حصول کے لئے نظام کی اصالح، انسداد دہشت گردی الجہتیکثیر  میںان شعبوں 

ے جیسے تبادلے کو بڑھان مابین عوام سےعوام کےڈجیٹل اور ٹکنالوجیکل وسائل کا استعمال اور 

پر بھی اپنے خیاالت کا   عالمی وبا کے اثرات 29-کووڈ  ان شعبوں کے عالوہ لیڈران شعبے شامل ہیں۔

 موجودہ عالمی اور عالقائی امور پر بھی بات چیت کریں گے۔  کریں گے اور دیگر تبادلہ

اس  ۔چوٹی میٹنگ کی صدارت کریں گے  کسبر  اعظم نریندر مودی یہ دوسرا موقع ہے جب وزیر۔ 3

کی زیر ہندوستان  میں گوا میں چوٹی میٹنگ کی صدارت کی تھی۔  0620  نے  پہلے انہوں  سے

ہو رہا ہے جیسا کہ سمٹ کے  ویں سالگرہ کے موقع پرپندرہ  برکس کی ،برکسصدارت اس سال کی 

 موضوع سے ظاہر ہوتا ہے۔

 نئی دہلی

 0603تمبر، س 60
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