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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13ਵੇਂ ਬ੍ਰਰਕਸ ਬ੍ਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
9 ਸਤੰਰਰ, 2021
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ 13ਵੇਂ ਬ੍ਰਰਕਸ ਬ੍ਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬ੍ਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਚੁਬ੍ਿਆ ਬ੍ਗਆ ਬ੍ਵਸ਼੍ਾ ਸੀ – ‘BRICS@15: ਇੰਟ੍ਰਾ–ਬ੍ਰਰਕਸ ਕੋਅਪ੍ਰੇਸ਼੍ਨ ਫਾਰ ਕੰਟ੍ੀਬ੍ਨਉਟ੍ੀ, ਕੰਸੌਲੀਡੇ ਸ਼੍ਨ
ਐਂਡ ਕੰਸੈਂਸਸ’ (ਬ੍ਰਰਕਸ@15: ਬ੍ਰਰਕਸ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਬ੍ਵਚਾਲੇ ਬ੍ਨਰੰਤਰਤਾ, ਏਕੀਕਰਿ ਤੇ ਆਮ–ਸਬ੍ਿਮਤੀ ਲਈ ਸਬ੍ਿਯੋਗ)।
ਇਸ ਬ੍ਸਖਰ–ਸੰਮੇਲਨ ਬ੍ਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿੋਰ ਬ੍ਰਰਕਸ ਆਗੂ ਆਂ – ਰਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰਪ੍ਤੀ ਜਾਇਰ ਰੋਲਸੋਨਾਰੋ, ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰਪ੍ਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ
ਪ੍ੁਬ੍ਤਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰਪ੍ਤੀ ਸ਼੍ੀ ਬ੍ਜਨਬ੍ਪ੍ੰਗ ਤੇ ਦੱਖਿੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰਪ੍ਤੀ ਸਾਇਬ੍ਰਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਨੇ ਭਾਗ ਬ੍ਲਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਰਕਸ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਮਲੇ ਸਬ੍ਿਯੋਗ ਲਈ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕਰਬ੍ਦਆ ਬ੍ਕਿਾ ਬ੍ਕ ਇਸੇ
ਕਾਰਿ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਬ੍ਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ ਸੰਭਵ ਿੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਨਹਾਂ ਬ੍ਵੱਚ ਪ੍ਬ੍ਿਲੀ ਬ੍ਰਰਕਸ ਬ੍ਡਜੀਟ੍ਲ ਬ੍ਸਿਤ ਬ੍ਸਖਰ
ਸੰਮੇਲਨ; ਰਿੁ–ਪ੍ੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਰੇ ਪ੍ਬ੍ਿਲਾ ਬ੍ਰਰਕਸ ਮੰਤਰੀ–ਪ੍ੱਧਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬ੍ਰਆਨ; ਬ੍ਰਰਕਸ ਆਤੰਕਵਾਦ–ਬ੍ਵਰੋਧੀ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾ; ਬ੍ਰਮੋਟ੍–ਸੈਂਬ੍ਸੰਗ
ਉਪ੍ਗਰਬ੍ਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬ੍ਵੱਚ ਸਬ੍ਿਯੋਗ ਰਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ; ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬ੍ਰਰਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਖੋਜ ਤੇ ਬ੍ਵਕਾਸ ਕੇਂਦਰ; ਪ੍ਰਦਸ਼੍
ੂ ਿ–ਮੁਕਤ ਟ੍ੂਬ੍ਰਜ਼ਮ
ਰਾਰੇ ਬ੍ਰਰਕਸ ਗੱਠਜੋੜ ਆਬ੍ਦ ਸ਼੍ਾਮਲ ਿਨ।
ਕੋਬ੍ਵਡ ਤੋਂ ਰਾਅਦ ਪ੍ੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ੁਰਾਿੀ ਲੀਿ ’ਤੇ ਬ੍ਲਆਉਿ ਲਈ ਬ੍ਰਰਕਸ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਨਭਾਈ ਜਾ ਸਕਿ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ
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(‘ਸਬ੍ਿਿਸ਼੍ੀਲਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਬ੍ਟ੍ਕਾਊਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ੁਨਰ–ਬ੍ਨਰਮਾਿ’) ਦੇ ਆਦਰਸ਼੍–ਵਾਕ ਦੇ ਤਬ੍ਿਤ ਬ੍ਰਰਕਸ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਬ੍ਵਚਾਲੇ ਸਬ੍ਿਯੋਗ
ਨੂੰ ਵਧਾਉਿ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬ੍ਦੱਤਾ।
ਇਨਹਾਂ ਬ੍ਵਬ੍ਸ਼੍ਆਂ ਰਾਰੇ ਬ੍ਵਸਥਾਰਪ੍ੂਰਰਕ ਜਾਿਕਾਰੀ ਬ੍ਦੰਦੇ ਿੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟ੍ੀਕਾਕਰਿ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਪ੍ਿੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਬ੍ਵਕਸਤ ਦੇਸ਼੍ਾਂ
ਤੋਂ ਅਗਾਂਿ ਫਾਰਮਾ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ’ਚ ਬ੍ਵਬ੍ਭੰਨਤਾ ਬ੍ਲਆ ਕੇ, ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬ੍ਡਜੀਟ੍ਲ ਟ੍ੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਬ੍ਦਆਂ
ਬ੍ਸਰਜਿਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਨਵੀਨਤਾ’ ਦਾ ਪ੍ੋਸ਼੍ਿ ਕਰ ਕੇ, ਆਪ੍ਿੀ ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ’ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿੁ–ਪ੍ੱਖੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ
ਯਕੀਨੀ ਰਿਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਦਕ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮਸਬ੍ਲਆਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਰਕਸ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੂਤਰੀਕਰਿ ਕਰ
ਕੇ ‘ਬ੍ਟ੍ਕਾਊ’ ਬ੍ਵਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤ
ੋ ਸਾਬ੍ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ੁਨਰ–ਬ੍ਨਰਮਾਿ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬ੍ਦੱਤਾ।
ਇਨਹਾਂ ਆਗੂ ਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਬ੍ਨਸਤਾਨ ਦੇ ਿਾਲੀਆ ਘਟ੍ਨਾਕਰਮ ਸਮੇਤ ਅਬ੍ਿਮ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਬ੍ਵਸ਼੍ਵ ਮਸਬ੍ਲਆਂ ਰਾਰੇ ਵੀ ਬ੍ਵਚਾਰ–ਵਟ੍ਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਆਤੰਕਵਾਦ ਤੇ ਅਬ੍ਤਵਾਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਬ੍ਦਆਂ ਬ੍ਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰਮੁਖਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਰਕਸ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼੍ ਆਤੰਕਵਾਦ–ਬ੍ਵਰੁੱਧ
ਟ੍ੱਕਰ ਲੈ ਿ ਬ੍ਰਰਕਸ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬ੍ਵੱਚ ਦੇਜ਼ੀ ਬ੍ਲਆਉਿ ਵਾਸਤੇ ਸਬ੍ਿਮਤ ਿੋਏ।
ਇਸ ਬ੍ਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ, ਆਗੂ ਆਂ ਨੇ ‘ਨਵੀ ਂ ਬ੍ਦੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਅਪ੍ਿਾਇਆ।
ਨਵੀ ਂ ਬ੍ਦੱਲੀ
9 ਸਤੰਰਰ, 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English
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