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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ 14ਵੇਂ ਬ੍ਰਰਕਸ ਸਬ੍ਮਟ ਬ੍ਵਿੱਚ ਬ੍ ਿੱਸਾ ਬ੍ਿਆ 
24 ਜੂਨ, 2022 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 23-24 ਜੂਨ 2022 ਨੰੂ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਸ਼੍ੀ ਬ੍ਜਨਬ੍ਪ੍ੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬ੍ਵਿੱਚ 
ਆਯੋਬ੍ਜਤ 14ਵੇਂ ਬ੍ਰਰਕਸ ਸਬ੍ਮਟ ਬ੍ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਿ ਮਾਬ੍ਧਅਮ ਨਾਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਰਾਜੀਿ ਦ ੇ

ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਜਾਯਰ ਰੋਿਸੋਨਾਰ,ੋ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਵਿਾਦੀਮੀਰ ਪੁ੍ਬ੍ਤਨ ਅਤੇ ਦਿੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਬ੍ਸਬ੍ਰਿ 

ਰਾਮਫੋਸਾ ਨੇ ਵੀ 23 ਜੂਨ ਨੰੂ ਸਬ੍ਮਟ ਬ੍ਵਿੱਚ ਬ੍ ਿੱਸਾ ਬ੍ਿਆ। ਸਬ੍ਮਟ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਬ੍ਰਰਕਸ ਸਮੂ  ਭਾਗ ਦੀ ਆਿਮੀ ਬ੍ਵਕਾਸ ’ਤ ੇਉੱਚ 
ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 24 ਜੂਨ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਬ੍ਗਆ। 

23 ਜੂਨ ਨੰੂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦ, ਵਪ੍ਾਰ, ਬ੍ਸ ਤ, ਰਵਾਇਤੀ ਮੈਡੀਬ੍ਸਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਬ੍ਵਬ੍ਗਆਨ, ਟੈਕਨੋਿੋਜੀ ਅਤੇ 

ਇਨੋਵੇਸ਼੍ਨ, ਖੇਤੀਰਾੜੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਬ੍ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਬ੍ਸਿੱਬ੍ਖਆ ਅਤ ੇ ਬ੍ਸਖਿਾਈ ਦ ੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਅਤ ੇਆਿਮੀ ਸੰਦਰਭ ਦ ੇ ਪ੍ਰਮੁਿੱਖ 

ਮੁਿੱਬ੍ਦਆਾਂ ਸਮੇਤ ਰ ੁਪ੍ਿੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਬ੍ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕੋਬ੍ਵਡ-19 ਮ ਾਮਾਰੀ, ਆਿਮੀ ਆਰਬ੍ਿਕ ਸੁਧਾਰ ਆਬ੍ਦ ਬ੍ਵਬ੍ਸ਼੍ਆਾਂ ’ਤ ੇ
ਬ੍ਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਰਕਸ ਪ੍ਬ੍ ਚਾਣ ਨੰੂ ਮਜਰੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਰਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ, ਬ੍ਰਰਕਸ ਰੇਿਵੇ ਖੋਜ 

ਨੈੱਟਵਰਕ ਿਈ ਔਨਿਾਈਨ ਡਟੇਾਰੇਸ ਦੀ ਸਿਾਪ੍ਨਾ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਬ੍ਵਚਕਾਰ ਸਬ੍ ਯੋਗ ਨੰੂ ਮਜਰੂਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬ੍ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਰਕਸ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਬ੍ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ੍ ਬ੍ਵਚਕਾਰ ਸਰੰਧ ਮਜਰੂਤ ਕਰਨ ਿਈ ਇਸ ਸਾਿ ਬ੍ਰਰਕਸ 

ਸਟਾਰਟਅਪ੍ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯਜੋਨ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇ  ਵੀ ਬ੍ਕ ਾ ਬ੍ਕ ਬ੍ਰਰਕਸ ਮੈਂਰਰਾਾਂ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਬ੍ਵਿੱਚ ਸਾਨੰੂ ਇਿੱਕ-
ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਾਂ ਸੁਰਿੱਬ੍ਖਆ ਬ੍ਚੰਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਚਾ ੀਦਾ   ੈਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਬ੍ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਸੀ ਸਮਰਿਨ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ ਅਤ ੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼੍ੀਿ ਮੁਿੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਣ ਨ ੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ। ਸਬ੍ਮਟ ਦ ੇ

ਸਮਾਪ੍ਨ ’ਤੇ ਬ੍ਰਰਕਸ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ‘ਰੀਬ੍ਜੰਗ ਘੋਸ਼੍ਣਾ’ ਨੰੂ ਅਪ੍ਣਾਇਆ। 

24 ਜੂਨ ਨੰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ, ਮਿੱਧ ਏਸ਼੍ੀਆ, ਦਿੱਖਣੀ ਪੂ੍ਰਰੀ ਏਸ਼੍ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਤੋਂ ਕਰੈੀਬ੍ਰਅਨ ਤਿੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 

ਬ੍ਵਕਾਸ ਭਾਈਵਾਿੀ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ ਇਿੱਕ ਮੁਕਤ, ਖੁਿੱਿਹੇ , ਸਮਾਵੇਸ਼੍ੀ ਅਤੇ ਬ੍ਨਯਮ ਅਧਾਬ੍ਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 
ਬ੍ਧਆਨ, ਬ੍ ੰਦ ਮ ਾਸਾਗਰ ਤੋਂ ਿੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਮ ਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਤਿੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖਡੰਤਾ ਦਾ 

ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਏਸ਼੍ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਡ ੇ ਬ੍ ਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਬ੍ਵਿੱਚ ਰ ੁਪ੍ਿੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਬ੍ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਿਮੀ ਫ਼ੈਸਿੇ ਿੈਣ ਬ੍ਵਿੱਚ ਸੰਪ੍ੂਰਨ 

ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਿੈਬ੍ਟਨ ਅਮਬੇ੍ਰਕਾ ਦੀ ਚੁਿੱਪ੍ ਦਾ ਵੀ ਬ੍ਜਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕੂਿਰ ਅਰਿਬ੍ਵਵਸਿਾ ਦੇ ਮ ਿੱਤਵ ’ਤੇ 
ਵੀ ਜੋਰ ਬ੍ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਗਬ੍ਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਿਾਈਫਸਟਾਈਿ ਫੌਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਿਾਈਫ) ਮੁਬ੍ ੰਮ ਬ੍ਵਿੱਚ 
ਸ਼੍ਾਮਿ  ੋਣ ਿਈ ਸਿੱਦਾ ਬ੍ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬ੍ਵਿੱਚ ਬ੍ ਿੱਸਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਮਬ੍ ਮਾਨ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਬ੍ਵਿੱਚ 

ਅਿਜੀਰੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਕੰਰੋਡੀਆ, ਬ੍ਮਸਰ, ਇਿੋਪ੍ੀਆ, ਬ੍ਫਜੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼੍ੀਆ, ਈਰਾਨ, ਕਜਾਬ੍ਕਸਤਾਨ, ਮਿੇਸ਼੍ੀਆ, ਸੈਨੇਗ

ਿ, ਿਾਈਿੈਂਡ ਅਤੇ ਉਜਰੇਬ੍ਕਸਤਾਨ ਸ਼੍ਾਮਿ ਸਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਬ੍ ਿਾਾਂ 22 ਜੂਨ ਨੰੂ ਬ੍ਰਰਕਸ ਬ੍ਰਜਨਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋ  ਬ੍ਵਿੱਚ ਬ੍ਦਿੱਤ ੇਗਏ ਆਪ੍ਣੇ ਮੁਿੱਖ ਭਾਸ਼੍ਣ ਬ੍ਵਿੱਚ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਰਕਸ ਬ੍ਰਜਨਸ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਰਕਸ ਮਬ੍ ਿਾ ਵਪ੍ਾਰ ਗਿੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼੍ਿਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਕੋਬ੍ਵਡ-
19 ਮ ਾਮਾਰੀ ਦੇ ਰਾਵਜੂਦ ਆਪ੍ਣਾ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਿੱਬ੍ਖਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਰਕਸ ਵਪ੍ਾਰ ਸਮੁਦਾਇ ਨੰੂ ਸਮਾਬ੍ਜਕ ਅਤ ੇ

ਆਰਬ੍ਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ, ਸਟਾਰਟਅਿੱਪ੍ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਿਈ ਟੈਕਨੋਿੋਜੀ ਅਧਾਬ੍ਰਤ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬ੍ਵਿੱਚ  ੋਰ 

ਸਬ੍ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬ੍ਦਿੱਤਾ। 

 ਨਵੀਂ ਬ੍ਦਿੱਿੀ 

24 ਜੂਨ, 2022 

 
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. 


