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ബ്രിക്സ ്വിദേശകാര്യ / അന്താര്ാഷ്്ബ്രമബ്ന്താലയങ്ങളുടര ദയാഗം  

 ജൂൺ 01,2021 

 2021 ജൂൺ 1 ന് വീഡിയ ോ യ ോൺഫറൻസിിംഗിലൂടെ ബ്രിക്സ് വിയേശ ോര്യ / അന്തോര്ോഷ്്ബ്െ 

രന്ധങ്ങളുടെ മബ്ന്തിമോര്ുടെ യ ോഗത്തിൽ     ഇന്തയൻ വിയേശ ോര്യ മബ്ന്തി യഡോ. എസ്. ജ ്

ശങ്കർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബ്രസീൽ ടഫഡയററ്റീവ് റിപ്പബ്ലിക്കിന്ടറ വിയേശ ോര്യ 

മബ്ന്തി, അിംരോസഡർ  ോർയലോസ്  ആൽരർയടോ ബ്ഫോയങ്കോ ബ്ഫോങ്ക, റഷ്യൻ 

ടഫഡയറഷ്ന്ടറ വിയേശ ോര്യ മബ്ന്തി,അിംരോസഡർ ടസർഗി ലോവ്യറോവ്,  പീപ്പിൾസ് 

റിപ്പബ്ലിക്്ക ഓഫ ്ചൈന ുടെ വിയേശ ോര്യ മബ്ന്തി മിസ്റ്റർ വയോങ്  ീ, േക്ഷിണോബ്ഫിക്കൻ 

റിപ്പബ്ലിക്കിന്ടറ വിയേശ ോര്യ സഹ ര്ണ മബ്ന്തി മിസ്സ് യബ്ഗസ് നയലഡി മന്ദിസ പയടോർ 

എന്നിവർ ബ്പതിനിധ്ി ളോ ി. 

ര്ോഷ്്ബ്െീ , സുര്ക്ഷ, സോമ്പത്തി , ധ്ന ോര്യിം, ജനങ്ങൾ, സോിംസ്കോര്ി  വിനിമ ിം എന്നീ 

മൂന്ന് സുബ്പധ്ോന യമഖല ളിൽ അന്തർ-ബ്രിക്സ് സഹ ര്ണിം 

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിടനക്കുറിച്്ച മബ്ന്തിമോർ അഭിബ്പോ ങ്ങൾ ച മോറി. 

 യ ോവിഡ് -19 പോൻടഡമിക്കിന്ടറ സോമൂഹി വുിം സോമ്പത്തി വുമോ  

ബ്പതയോഘോതങ്ങടളക്കുറിച്ചുിം മബ്ന്തിമോർ അഭിബ്പോ ങ്ങൾ ച മോറി.  രഹുര്ോഷ്്ബ്െ 

വയവസ്ഥ ുടെ പര്ിഷ്കര്ണത്തിന്ടറ ആവശയ തട ക്കുറിച്ചുിം മബ്ന്തിമോർ ൈർച്ച ടൈയ്തു.  

സുസ്ഥിര് വി സനിം, തീബ്വവോേടത്ത ടൈറുക്കൽ തുെങ്ങി  ആയഗോള, ബ്പോയേശി  

വിഷ് ങ്ങടളക്കുറിച്ചുിം മബ്ന്തിമോർ അഭിബ്പോ ങ്ങൾ ച മോറി. 

 ഈ അവസര്ത്തിൽ, ഐ യര്ോഷ്്ബ്െസഭ ുിം അതിന്ടറ ബ്പധ്ോന ഭോഗങ്ങളോ  

ടസ യൂര്ിറ്റി  ൗൺസിൽ, ജനറൽ അസിംബ്ലി,ടസബ് യടറി റ്റ്, ഇക്കയണോമി ് ആൻഡ് 

യസോഷ്യൽ  ൗൺസിൽ (ഇയക്കോയസോക്്ക); അന്തോര്ോഷ്്ബ്െ സോമ്പത്തി   തച്ചുശോസ്ബ്തടത്ത 

ബ്പതിനിധ്ീ ര്ിക്കുന്ന ഐഎിംഎഫുിം യലോ  രോങ്കുിം; രഹുമുഖ വയോപോര് വയവസ്ഥട  

ബ്പതിനിധ്ീ ര്ിക്കുന്ന  ഡബ്ലയുെിഒ  ുിം  ുഎൻസിെിഡി  ുിം,  ഡബ്ലയുഎച്്ചഒ  ുിം 

അതിന്ടറ സുബ്പധ്ോന ഭോഗങ്ങളുിം അെങ്ങി  ആയഗോള ആയര്ോഗയ ഭര്ണസിംവിധ്ോനവുിം 

ഉൾടപ്പടെ മുഴുവൻ രഹുമുഖ സിംവിധ്ോനങ്ങളുിം  സമബ്ഗമോ ി ശക്തിടപ്പെുത്തുന്നതിനുിം 

പര്ിഷ്കര്ിക്കുന്നതിനുള്ളബ്രിക്സ് സിം ുക്ത മബ്ന്തോല  ബ്പസ്തോവന' അവർ പുറത്തിറക്കി .   

ആയഗോള തീര്ുമോനടമെുക്കൽ ബ്പബ് ി  ളിലുിം ഘെന ളിലുിം വി സവര്വുിം 

വി സിതവുമോ  ര്ോജയങ്ങളുടെ  ൂെുതൽ അർത്ഥവത്തോ  പങ്കോളിത്തിം 

സോധ്യമോക്കുന്നതിനുിം സമ ോലി   ോഥോർത്ഥയങ്ങളുമോ ി യൈർന്ന്  ൂെുതൽ 

ടമച്ചടപ്പടതോക്കുന്നതിനുിം ആയഗോള ഭര്ണിം  ൂെുതൽ സമബ്ഗവുിം ബ്പോതിനിധ്യ 

പങ്കോളിത്തവുമോക്കണടമന്ന് മബ്ന്തിമോർ ആവശയടപ്പടു.  സിം ുക്ത ബ്പസ്തോവന 

https://bit.ly/3g3G2RQ ൽ  ോണോിം. 

https://bit.ly/3g3G2RQ


ടപോതുതോൽപര്യത്തിന്ടറ വിവിധ് വിഷ് ങ്ങൾ ഉൾടക്കോള്ളുന്ന മോധ്യമ ബ്പസ്തോവന ുിം 

മബ്ന്തിമോർ അിംഗീ ര്ിച്ചു.  അന്തർ ബ്രിക്സ് സഹ ര്ണത്തിന്ടറ പുയര്ോഗതി മബ്ന്തിമോർ 

അവയലോ നിം ടൈയ്തു.  യ ോവിഡ് -19 പോൻടഡമി ് സോഹൈര്യിം ൈർച്ച ടൈയ്യുന്നതിനിടെ 

മബ്ന്തിമോർ ബ്രിക്സ് വോക്സിൻ റിസർച്്ച ആന്റ് ഡവലപ്ടമന്റ് ടസന്റർ  ഥോസമ ിം 

സ്ഥോപിക്കോനുിം ബ്പവർത്തനക്ഷമമോക്കോനുിം ആവശയടപ്പടു.  സുസ്ഥിര് 

വി സനത്തിനോ ുള്ള അജട 2030 നുള്ള ബ്പതിജ്ഞോരദ്ധത മബ്ന്തിമോർ ആവർത്തിച്ചു. 

ഇക്കോര്യത്തിൽ വി സനിം, യശഷ്ി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, വി സവര് ര്ോജയങ്ങളിയലക്്ക 

സോയങ്കതി വിേയ ച മോറ്റിം എന്നിവ ്ക്കുള്ള ധ്നസഹോ ത്തിന്ടറ ബ്പോധ്ോനയിം എന്നിവ 

ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.  സിരിഡിആർ-ആർസി ഉൾടപ്പടെ ുള്ള  ുഎൻഎഫ്സിസിസി ുടെ 

തതവങ്ങൾക്കനുസൃതമോ  പോര്ീസ്  ര്ോറിന് മബ്ന്തിമോർ പിന്തുണ അറി ിച്ചു.  

ഫലബ്പേമോ  തിര്ിച്ചറിവിനോ ി എല്ലോ വഴി ളിലൂടെ ുിം ബ്രിക്സ് ഇക്കയണോമി ് 

പോർട്ണർഷ്ിപ്പ ്2025 സ്ബ്െോറ്റജി സമബ്ഗമോ ി നെപ്പോക്കണടമന്നുിം അവർ ആവശയടപ്പടു. 

 

 തീബ്വവോേടത്ത അതിന്ടറ എല്ലോ ര്ൂപങ്ങളിലുിം ബ്പ െനങ്ങളിലുിം  എയപ്പോടഴോടക്ക, 

എവിടെട ോടക്ക, ആടര്ോടക്ക ഉൾടപ്പടോലുിം അതിടനട ല്ലോിം മബ്ന്തിമോർ ശക്തമോ ി 

അപലപിച്ചു, 

ഫലടത്ത അെിസ്ഥോനമോക്കി ുള്ള  ർമപദ്ധതി ഉൾടപ്പടെ ബ്രിക്സ് ഭീ ര് വിര്ുദ്ധ തബ്ന്തിം 

പൂർണ്ണമോ ുിം നെപ്പോക്കോനുള്ള ബ്പതിജ്ഞോരദ്ധത അവർ ബ്പ െിപ്പിച്ചു. 

 

 B2B, P2P യഫോർമോറ്റു ളിടല സിംഭവവി ോസങ്ങടള ുിം യ ോഗങ്ങടള ുിം മബ്ന്തിമോർ 

സവോഗതിം ടൈയ്യു  ുിം ഈ യമഖല ളിൽ  ൂെുതൽ സഹ ര്ണിം ബ്പതീക്ഷിക്കു  ുിം 

ടൈയ്തു.  മീഡി  യസ്റ്ററ്റ്ടമന്റ് https://bit.ly/3i9Zf75 ൽ  ോണോിം. 

 ബ്രിക്സ ് സഹ ര്ണത്തിന്ടറ ആക്കിം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഇന്തയ ുടെ ബ്ശമങ്ങടള 

ബ്രിക്സ് പങ്കോളി ൾ അഭിനന്ദിച്ചു. 

ന്യൂ ഡൽഹി 

ജൂൺ 1, 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. 

https://bit.ly/3i9Zf75

