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28 એબ્રિલ 2020 ન ાં રોજ િતતમ ન બ્રિક્સ અધ્યક્ષ રબ્રશય  દ્િ ર  બ્રિક્સન ાં બ્રિદેશ માંત્રીઓ/આાંતરર બ્રિય સાંબાંધોન ાં 
માંત્રીઓની બ્રિડીયો કોન્ફરન્સ યોજિ મ ાં આિી હતી. રબ્રશયન ફેડરેશનન ાં બ્રિદેશ માંત્રી શ્રી સરગેઇ લ િરોિ આ 
મીટિંગન ાં અધ્યક્ષ હત . બ્રિદેશ માંત્રી ડૉ. એસ. જયશાંકરે ભ રતન ાં િબ્રતબ્રનબ્રધત્િ કય ત હત ાં, િ બ્રિલન ાં બ્રિદેશ માંત્રી 
એમ્બ અનેસ્િંો અર ઉજો, ચીનન ાં સ્િંેિં ક ઉબ્રન્સલર અને બ્રિદેશ માંત્રી િ ાંગ યી, અને સ ઉથ આફ્રિક  
ગણર જ્યન ાં આાંતરર બ્રિય સાંબાંધો અને સહક રન ાં માંત્રી ગ્રેસ ન લેફ્રડ પ ન્ડોરે તેઓન ાં સાંબાંબ્રધત બ્રિક્સ દેશોન ાં 
િબ્રતબ્રનબ્રધત્િ કય ું હત ાં. 

આ બ્રિડીયો કોન્ફરન્સન ાં આયોજન કોબ્રિડ-19 મહ મ રીની કિંોકિંીન ાં પૃષ્ઠભૂબ્રમમ ાં યોજિ મ ાં આિી હતી. આ 
ચચ તઓ કોબ્રિડ-19 કિંોકિંી, તેની અસર અને બ્રિક્સન ાં િબ્રતભ િ ફરતે કેબ્રન્િત હતી. બ્રિક્સન ાં બ્રિદેશ માંત્રીઓએ 
2020 મ ાં રબ્રશયન બ્રિક્સ અધ્યક્ષત  અાંતગતત હ થ ધરિ મ ાં આિન રી િિૃબ્રિઓની પણ ચચ ત કરી હતી. 

પોત ની ફ્રિંપ્પણીઓમ ાં, બ્રિદેશ માંત્રીએ આ અબ્રદ્િબ્રતય મીટિંગ યોજિ  બદલ રબ્રશયન બ્રિદેશ માંત્રીનો આભ ર 
મ ન્યો હતો. તેણે નોંધ લીધી હતી કે િભ િક િૃબ્રદ્ધ, રોક ણ અને વ્ય પ ર  બ્રહસ્સ  સ થે લગભગ બ્રિશ્િની 42 
િંક  િસ્તીને સ થે લ િન ર બ્રિક્સ િૈબ્રશ્િક અથત વ્યિસ્થ  અને ર જકીય સ્થ પત્યત ન ાં ઘડતરમ ાં અગત્યની ભૂબ્રમક  
ધર િે છે. 

બ્રિદેશ માંત્રીએ આ મહ મ રીમ ાં ભ રત દ્િ ર  આરોગ્ય સેત  બ્રસફ્રિંિન ઍપ અને િધ નમાંત્રી ગરીબ કલ્ય ણ પેકેજ 
મ રફત સબ્રહત કરેલી પહેલ અને બ્રિબ્રિધ પગલ ઓ પર િક શ પ ડ્યો હતો. તેણે ભ રપૂિતક કહ્ ાં હત ાં કે  બ્રિશ્િ 
આરોગ્ય સાંસ્થ  દ્િ ર  આ રોગચ ળ ને આાંતરર બ્રિય ચચત ની જાહેર આરોગ્યની ઇમજતન્સી તરીક ેજાહેર કરિ મ ાં 
આવ્ય  પહેલ  જ ભ રતે કોરોન  િ ઇરસ ચક સિ ન ાં પગલ ઓની સાંસ્થ પન  કરી હતી. તેણે બ્રિક્સન ાં બ્રિદેશ 
માંત્રીઓને દબ્રક્ષણ એબ્રશય મ ાં કોબ્રિડ-19 બ્રનયાંત્રણમ ાં લેિ ન ાં િય સોન ાં સાંકલન કરિ ની અને સ કત દેશો દ્િ ર  
કોબ્રિડ-19 આપ િક બ્રલન િબ્રતભ િ ભાંડોળન ાં બ્રનમ તણ કરિ ની પહેલ અાંગે મ બ્રહતગ ર કય ત હત . ભ રત આ 
મહ મ રીમ ાં તેઓન ાં િબ્રતભ િમ ાં સહ યત  કરિ  અન દ નન ાં આધ ર પર આફ્રિક મ ાં ઘમ  દેશો સબ્રહત આશરે 85 

ર િોન ેફ મ ત સહ યત  િદ ન કરી રહ્ો છે. આન ેવ્ય પક રીતે આિક ર મળ્યો છે. 

બ્રિદેશ માંત્રીએ ભ રપૂિતક જણ િ્ હત ાં કે આ મહ મ રી મ ત્ર મ નિજાતન ાં આરોગ્ય અને સ ખ ક રી મ િં ેમહ  
જોખમ પેદ  કરી રહી છે એિંલ ાં જ નહીં પરાંત  તે િૈબ્રશ્િક વ્ય પ ર અને પૂરિઠ  સ ાંકળન ાં બ્રિક્ષેપ દ્િ ર  િૈબ્રશ્િક 



અથતતાંત્ર અન ેઉત્પ દન પર પણ તીવ્ર અસર પેદ  કરી રહી છે. તમ મ ક્ષેત્રોમ ાં આર્થથક િિૃબ્રિઓ પર નક ર ત્મક 
અસર પડી છે જેન ાંથી નોકરીઓ અને રોજગ રીઓમ ાં ખોિં આિી છે. તેણે ભ રપૂિતક જણ વ્ય ાં હત ાં કે 
કિંોકિંીમ ાંથી બહ ર આિિ  અને રોજગ રીમ ાં ખોિં ન આિે તે સ બ્રનબ્રશ્ચત કરિ  મ િં ેઆપણે વ્ય પ ર ન,ે ખ સ 
કરીને એમએસએમઇ, સહ યત  િદ ન કરિ ની જરૂર છે. બ્રિદેશ માંત્રીએ બ્રનદેશ કયો હતો કે રોગિબ્રતક રકત  
િધ રિ  મ િં ેપરાંપર ગત તબીબી તાંત્રોની ક યતસ ધકત ની ઓળખ થિી જોઇએ અને આ િય સોમ ાં બ્રિક્સ સપોિંત 
કરિ  જોઇએ. 

બ્રિદેશ માંત્રીએ ભ રપૂિતક જણ વ્ય ાં હત ાં કે િતતમ ન પડક ર બહ આય મી તાંત્રોન ાં સ ધ ર  મ િેંની જરૂરીય ત પર ભ ર 
મૂક ેછે અને તે સ ધ રેલ બહ આય મી તાંત્ર આગળનો મ ગત છે. તેણે િૈબ્રશ્િક ક યતસૂબ્રચમ ાં બ્રિક સ અને િૃબ્રદ્ધની 
કેબ્રન્િયત ને સાંદર્થભત કરી હતી. 

ભ રતે 2020 મ ાં રબ્રશયન બ્રિક્સ અધ્યક્ષત  મ િેં અને “િૈબ્રશ્િક બ્રસ્થરત , સાંય ક્ત સ રક્ષ  અને નબ્રિન િૃબ્રદ્ધ મ િેં 
બ્રિક્સ ભ ગીદ રી” ન ાં એકાંદર બ્રિષયને તેન ાં મજબૂત સમથતનની પ નઃપ બ્રિ પણ કરી હતી. 

એક ગ્ર અને હેત પૂણત રીતે ચચ તન ેઆગળ લઇ જિ  મ િેં 7 મે 2020 ન ાં રોજ કોબ્રિડ-19 મહ મ રી પર 
બ્રિક્સન ાં આરોગ્ય અબ્રધક રીઓની એક િર્ચય તઅલ મીટિંગન ાં પણ આયોજન કરિ મ ાં આવ્ય ાં છે. 

નિી ફ્રદલ્હી 
એબ્રિલ 28, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 


