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BRICS ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦ ੇਰ ਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖੱਿਆ ਲਈ ਖ ਼ਿੰਮਵੇ ਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੁਮ ਇ਼ਿੰਖਦਆਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ  

24 ਅਗਸਤ, 2021 

1. ਰ ਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲ ਹਕ ਰ ਸ਼ਰੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵ ਲ ਕੇਸੀ ਨੇ ਮ਼ਿੰਗਲਵ ਰ, 24 ਅਗਸਤ, 2021 ਨ ਼ਿੰ ਵੀਡੀਓ 

ਕ ਨਫਰ਼ਿੰਖਸ਼ਿੰਗ ਰ ਹੀਂ BRICS ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਰ ਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ ਼ਿੰਮੇਵ ਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੁਮ ਇ਼ਿੰਖਦਆਾਂ ਦੀ 11ਵੀਂ ਬੈਠਕ 

ਦੀ ਮੇ ਬ ਨੀ ਕੀਤੀ। 

2. ਬੈਠਕ ਖਵੱਚ ਬਰ  ੀਲ ਸ਼ਿੰਘੀ ਗਣਰ ਜ ਦੇ ਰ ਜ ਮ਼ਿੰਤਰੀ ਅਤ ੇਅਤੇ ਰ ਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਸਥ ਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਬਖਨਟ ਦੇ ਮੁਿੀ 

ਮਹ ਮਖਹਮ ਜਨਰਲ ਆਗੈਸਟੋ  ਹੇਲੇਨੋ ਖਰਬੇਰੋ ਪਰੇਰ , ਰ ਸੀ ਸ਼ਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹ ਮਖਹਮ  ਜਨਰਲ 

ਖਨਕੋਲ ਈ ਪ ਤਰੁਸ਼ੇਵ, ਸੀਪੀਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਖਮਤੀ ਦੇ ਖਸਆਸੀ ਖਬਊਰੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਪੀਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਖਮਤੀ ਦੇ ਖਵਦੇਸ਼ 

ਸਬ਼ਿੰਧ ਕਖਮਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਖਨਦੇਸ਼ਕ ਮਹ ਮਖਹਮ ਸ਼ਰੀ ਯ਼ਿੰਗ ਖਜਏਚੀ ਅਤੇ ਦੱਿਣੀ ਅਫਰੀਕ  ਗਣਰ ਜ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ 

ਉਪ ਮ਼ਿੰਤਰੀ ਮਹ ਮਖਹਮ ਸ਼ਰੀ ਨੇਸੀਖਡਸ ੋਗੁਡਇਨਫ ਡੇਨੌਫ ਕੋਡਵ  ਸ਼ ਮਲ ਹੋਏ।  

3. ਭ ਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸ ਲ BRICS ਦੀ ਪਰਧ ਨਗੀ ਹੈ, ਜੋ BRICS ਸਮ ਹ ਦੀ 15ਵੀਂ ਵਰਹੇਗ਼ਿੰਢ ਦੇ ਨ ਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ 

ਪੱਧਰੀ ਨੁਮ ਇ਼ਿੰਖਦਆਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਭ ਰਤ ਦੀ ਮੇ ਬ ਨੀ 'ਚ ਅਤੇ ਪਰਧ ਨ ਮ਼ਿੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਖਰ਼ਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਰਧ ਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ 

ਵ ਲੇ BRICS ਆਗ ਆਾਂ ਦੇ ਖਸਖ਼ਰ ਸ਼ਿੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲ ਾਂ ਹੋਈ। 

4. ਰ ਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ ਼ਿੰਮੇਵ ਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੁਮ ਇ਼ਿੰਖਦਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬੈਠਕ ਾਂ BRICS ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦਰਖਮਆਨ ਰ ਜਨੀਖਤਕ 

ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖਦਆਾਂ ਉੱਤੇ  ਖਵਚ ਰ - ਵਟ ਾਂਦਰੇ  ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਮ਼ਿੰਚ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 

ਖਵੱਚ ਅਫ਼ਗ ਖਨਸਤ ਨ, ਈਰ ਨ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਿ ੜੀ ਅ਼ਿੰਦਰ ਮੌਜ ਦ  ਘਟਨ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰ ਸ਼ਟਰੀ 

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ ਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਿਤਖਰਆਾਂ ਅਤੇ ਿੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਰ ਜਨੀਖਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਦੇ ਹ ਲ ਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਏਜ਼ਿੰਡੇ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਹੋਰ ਖਵਸ਼ ੇਸਨ - ਕ ਨ ਼ਿੰਨ ਲ ਗ  ਕਰਨ ਵ ਲੀਆਾਂ ਏਜ਼ਿੰਸੀਆਾਂ 

ਦਰਖਮਆਨ ਸਖਹਯੋਗ, ਖਸਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸ਼ਿੰਭ ਲ ਅਤੇ ਅੱਤਵ ਦ-ਰੋਧੀ ਕ ਰਵ ਈਆਾਂ. ਭ ਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪ ਰ 

ਅੱਤਵ ਦ ਅਤੇ ਸਰਕ ਰੀ ਸਹ ਇਤ  ਪਰ ਪਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬ  ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹ਼ਿੰਮਦ ਵਰਗੇ ਸਮ ਹ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਖਵਧੀਆਾਂ 

ਦ  ਮੁੱਦ  ਉਠ ਇਆ, ਜੋ ਸ਼ ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਿਤਰ  ਹਨ। 

5. ਪਰਧ ਨ ਮ਼ਿੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਖਰ਼ਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਝ ਅ 'ਤੇ 2020 ਖਵੱਚ 12ਵੇਂ BRICS ਨੇਤ  ਖਸਖ਼ਰ ਸ਼ਿੰਮੇਲਨ ਖਵੱਚ BRICS 

ਅੱਤਵ ਦ-ਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣ ਏ ਜ ਣ ਦੀ ਪ ਲਣ  ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੁਮ ਇ਼ਿੰਖਦਆਾਂ ਨੇ BRICS ਅੱਤਵ ਦ-ਰੋਧੀ ਕ ਰਜ 

ਯੋਜਨ  ਨ ਼ਿੰ ਅਪਨ ਉਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਇਸਨ ਼ਿੰ BRICS ਖਸਿਰ ਸ਼ਿੰਮੇਲਨ ਵੱਲੋਂ  ਖਵਚ ਰ ੇਜ ਣ ਦੀ ਖਸਫ ਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕ ਰਜ 

ਯੋਜਨ  ਦ  ਉਦੇਸ਼ ਅੱਤਵ ਦ ਨ ਼ਿੰ ਮ ਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਦ  ਮੁਕ ਬਲ  ਕਰਨ, ਅੱਤਵ ਦੀਆਾਂ ਦੁਆਰ  ਇ਼ਿੰਟਰਨੈਟ ਦੀ 



ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅੱਤਵ ਦੀਆਾਂ ਦੀ ਆਵ ਜ ਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗ ਉਣ , ਸਰਹੱਦੀ ਕ਼ਿੰਟਰੋਲ, ਸ਼ਿੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟੀਖਚਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, 

ਜ ਣਕ ਰੀ ਸ ਾਂਝੀ ਕਰਨ , ਸਮਰੱਥ  ਖਨਰਮ ਣ ਅਤੇ ਿੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਖਹਯੋਗ ਦੇ ਮੌਜ ਦ  ਤ਼ਿੰਤਰ ਨ ਼ਿੰ ਹੋਰ ਮ ਬ ਤ ਕਰਨ  

ਹੈ। 

6. ਇਸ ਿੇਤਰ ਖਵੱਚ ਗੈਰਕ ਨ ਼ਿੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦ ਰਥ ਾਂ ਦੇ ਉਤਪ ਦਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜੋਿਮ ਵੱਲ ਕ ਫੀ ਖਧਆਨ 

ਖਦੱਤ  ਖਗਆ. ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਖਹਮਤੀ ਬਣੀ ਖਕ BRICS ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਬ਼ਿੰਧਤ ਏਜ਼ਿੰਸੀਆਾਂ ਇਸ ਚੀ  ਬ ਰੇ ਆਪਣ  

ਸਖਹਯੋਗ ਵਧ ਉਣਗੀਆਾਂ। COVID -19 ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦ  ਹੋ ਰਹੀਆਾਂ ਨਵੀਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨ ਰ ਖਸਹਤ 

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸ਼ਿੰਭ ਲ ਨ ਼ਿੰ BRICS ਅ਼ਿੰਦਰਲੇ ਸਖਹਯੋਗ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਿੇਤਰ ਵਜੋਂ ਪਛ ਖਣਆ ਖਗਆ। 

7. ਸ ਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਿੇਤਰ ਖਵੱਚ ਜ ਣਕ ਰੀ ਸ ਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਤਮ ਪਰਥ ਵ ਾਂ ਦੇ ਵਟ ਾਂਦਰੇ, ਸ ਈਬਰ 

ਅਪਰ ਧ ਾਂ ਦ  ਮੁਕ ਬਲ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ  ਖਨਰਮ ਣ ਰ ਹੀਂ  ਸਖਹਯੋਗ ਵਧ ਉਣ ਦੇ ਸ ਾਂਝੇ ਯਤਨ ਾਂ ਨ ਼ਿੰ ਮ ਬ ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 

ਸਖਹਮਤੀ ਹੋਈ। ਭ ਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਖਹਲ ਾਂ ਅਗਸਤ 2021 ਖਵੱਚ ਖਡਜੀਟਲ ਫੌਰੈਂਖਸਕਸ ਖਵਸ਼ ੇ 'ਤੇ ਕ ਰਜਸ਼ ਲ  ਦੀ 

ਮੇ ਬ ਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਨਵੀਂ ਖਦੱਲੀ 

24 ਅਗਸਤ, 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. 

 
 


