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1. జాతీయ భద్రతకు బాధ్యత వహసి్తు న్న బ్రరక్స్ (బరరజిల్, రష్యయ, భారత్, చ నైా, ద్క్షణిాఫ్రరకయ) కూటమి దేశయల అతయయన్నత 
ప్రతినిధ్తల 11వ స్మావశేం 2021 ఆగస్్ట 24న్ వీడయిో కయన్ఫరెని్ంగ్ ద్ దాా రయ జరందంందఈ. ే భనట ని జాతీయ భద్రతా 
స్లహాదారు శీ్ర అజిత్ ధోవల్, కసేీ నిరా హించారు. 
 
2. ే స్మావేశయనికి ఫ్డెరటేవి్ రంప్బి్రక్స ఆఫ్ బరరజిల్ అధ్యక్షుడకిి స్ంబంధఈంచిన్ స్ంస్యా గత భద్రతా కేబ్రనటె్ అధఈప్తి 
మరంయు స్హాయ మంతిర దౌరవనీయ జన్రల్ ఆగుస్ట్  హలెెనో రంబీరో పరెీరయ, రష్యన్ ఫ్డెరషే్న్ భద్రతా మండలి సకీెటర ీ
దౌరవనీయ జన్రల్ నికోలాయ్ పయటరర షవే్, చ ైనా కమయయనిస్్ట పయరీ్ (సీపసీీ) కేంద్ర కమిట  పొ లిటికల్ బయయరో స్భుయడు 
మరంయు సపీసీీ కేంద్ర కమిట  విదేశ్ర వయవహారయల కమిష్న్ కయరయయలయం డ రైెక్ర్ దౌరవనీయ శీ్ర యాంగ్ ద్ జీచీ, అలాద ే
రంప్బి్రక్స ఆఫ్ స్ౌతాఫ్రరకయ దేశ భద్రతా వయవహారయల ఉప్ మంతిర నెడసి్ట ో గుడ నో కోడాా  హాజరయాయరు. 
 
3. బ్రరక్స్ కూటమిక ి ే ఏడాదఈ అధ్యక్ష బాధ్యతలన్త భారత్ నిరా హసి్తు న్న నపే్థ్యంలో యాధ్ృచిికందయ బ్రరక్స్ 15వ 
వయరం్కోత్వం కూడా ఇదే ఏడాదఈ జరుగుతయండటం విశషే్ం. ే ఏడాదఈ ప్రధాన్ మంతిర శీ్ర న్రేంద్ర మోద ీఅధ్యక్షతన్ బ్రరక్స్ 
దేశయల అధఈప్తయల స్మిట్ స్మావేశం జరగన్తన్న తరుణంలో, ముంద్స్తు దయ ే అతయయన్నత ప్రతినిధ్తల స్మావశేం 
చోటరచేస్తకుందఈ. 
 
4. జాతీయ భద్రతకు బాధ్యత వహసి్తు న్న అతయయన్నత ప్రతినిధ్తల స్మావశేం అనదేఈ రయజకయీ మరంయు భద్రతాప్రమ నై్ 
అంశయలకు స్ంబంధఈంచి బ్రరక్స్ దేశయల మధ్య అభిపయర యాల మారంిడికి ఒక ముఖ్యమ నై్ వదేఈకదయ నిలిచిందఈ. ఆఫ్ఘనిస్యా న్, 
ఇరయన్, ప్శ్చిమాసరయా మరంయు గల్ఫ పయర ంతంలో నలెకొన్న ప్రస్తు త ప్రంణామాలన్త అలాద ే జాతీయ భద్రతకు 
ముప్పిదయ ప్రంణమిస్తు న్న సెైబర్ భద్రత వంట ిఅంశయలన్త నిరంిష్్ందయ ప్రస్యు విస్తు , పయర ంతీయ మరంయు ప్రప్ంచ రయజకీయ, 
భద్రతా ప్రంసరాతయలన్త నడేు జరందంన్ స్మావశేంలో స్మీక్షించారు. అజెండాలో ఉన్న ఇతర అంశయలోి  చటా్ లన్త అమలు 
చేస ేస్ంసా్ల మధ్య స్హకయరం, ఆరోగయ భద్రత మరంయు ఆరోగయ స్ంరక్షణ అలాదే ఉగీవయద్ నిరోధ్ం ఉనానయి. సీమాంతర 
ఉగీవయద్ం అలాద ేప్రభుతాా ల మది్తయతో చ లరదేంపట తూ, శయంతి మరంయు భద్రతలకు ముప్పిదయ ప్రంణమిస్తు న్న లష్ోర ే



తోయిబా మరంయు జెషైే మహమమద్ వంటి ఉగీవయద్ గయీ ప్పల కయరయకలాపయలకు స్ంబంధఈంచిన్ అంశయలన్త భారత్ ే 
స్ంద్రభందయ లేవనతెిు ందఈ. 
 
5. 2020లో జరందంన్ 12వ బ్రరక్స్ నాయకుల స్ద్స్త్లో ప్రధాన్ మంతిర శీ్ర న్రేంద్ర మోద ీస్తచన్ మేరకు ఆమోద్ం 
పొ ందఈన్ బ్రరక్స్ ఉగీవయద్ నిరోధ్ వయయహానికి కొన్స్యదంంప్పదయ, బ్రరక్స్ స్ద్స్త్లో ప్రంగణన్లోకి తీస్తకోవడం కోస్ం బ్రరక్స్ 
ఉగీవయద్ నిరోధ్ కయరయయచరణ ప్రణాళికన్త అతయయన్నత ప్రతినిధ్తలు ఆమోద్ంచడంతో పయటర సరఫయరు్ చేశయరు. ఉగీవయదానిక ి
నిధ్తలు అలాద ే దీనిపెై పట రయటం, ఉగీవయద్తలు ఇంటరెనట్ న్త ద్తరంా నియోగం చయేకుండా అడుు కోవడం, ఉగీవయద్తల 
చొరబాటిన్త నిరోధఈంచడం, స్రంహద్తి  నియంతరణలు, స్తనినతమ ైన్ లక్షయయలన్త ప్రంరక్షించతకోవడం, స్మాచార మారిడి, 
స్యమరాయ నిరయమణం, అలాద ే పయర ంతీయ మరంయు అంతరయా తీయ స్హకయరం వంట ి అంశయలోి  ప్రస్తు తం ఉన్న స్హకయర 
యంతరా ందయనిన మరంంత బలోపతేం చేయడం లక్షయందయ ే కయరయయచరణ ప్రణాళికన్త రూపొ ందఈంచారు. 
 
6. డరగ్ ద్్ అకీమ ఉతితిు  అలాదే ే పయర ంతంలో వీటిని అకీమందయ రవయణా చేయడానికి స్ంబంధఈంచి అంతకంతకూ 
పెరుగుతయన్న రంస్తోలపె ై స్మావేశంలో తదంన్ంతదయ ద్ృషర్  స్యరంంచారు. ే విష్యంలో బ్రరక్స్ దేశయలోి ని స్ంబంధఈత 
స్ంసా్లు తమ మధ్య స్హాకయరయనిన పెంపొ ందఈంచతకోవడానిక ి అందీకయరం కుదఈరంందఈ. కోవిడ్-19 మహమామరం కయరణందయ 
తలెతిున్ కొతు  స్వయళి్ నపే్థ్యంలో బ్రరక్స్ దశేయల మధ్య ఆరోగయ భద్రత మరంయు ఆరోగయ స్ంరక్షణ విష్యంలో స్హకయరయనిక ి
స్ంబంధఈంచి అతయంత పయర ధాన్యత ఇవయా లి్న్ అవస్రం ఉంద్ని కూడా ే స్మావశేంలో గురంుంచారు. 
 
7. సెబైర్ భద్రత విష్యానికొసేు , స్మాచార మారంిడి మరంయు అతయయతుమ విధానాలన్త ఇచిిప్పచతికోవడం, సెబైర్ 
నేరయలన్త నిరోధఈంచడం మరంయు స్యమరాయ నిరయమణం దాా రయ స్హకయరయనిన పెంపొ ందఈంచతకోవడానికి కలిసరకటర్ దయ 
ప్రయతానలన్త బలోపతేం చసే్తకోవయలని కూడా స్మావేశంలో స్మమతించారు. 
 
న్యయఢిలీ్ల 
ఆగస్్ట 24, 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. 
 


