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BRICS ലെ വിദേശകാര്യമാത്രിമാര്ുലെ / അന്താര്ാത്ര നയരത്ന്തജ്ഞര്ുലെ  

വീഡിദയാ ദകാൺഫറൻസ്  

ഏത്രിൽ 28, 2020 

 
നിെവിലെ BRICS അധ്യക്ഷനായ റഷ്യയുലെ ദനരൃരവത്തിൽ 2020 ഏത്രിൽ 28 ന് BRICS ലെ 

വിദേശകാര്യമത്ന്തിമാര്ുലെ / അന്താര്ാത്ര നയരത്ന്തജ്ഞര്ുലെ  വീഡിദയാ ദകാൺഫറൻസ് 

നെന്നു. റഷ്യൻ ലഫഡദറഷ്ൻ വിദേശകാര്യമത്ന്തി ത്ശീ ലെർലെയ് ൊവ്ദറാവ് 

െദേളനത്തിന് അധ്യക്ഷര വഹിച്ചു   
 

ഇന്തയലയ ത്രരിനിധ്ീകര്ിച്ച് വിദേശകാര്യമത്ന്തി ദഡാ. എസ്. ജയ്ശങ്കർ. ത്രെീെിലെ 

വിദേശകാര്യ മത്ന്തി  ത്ശീ ഏണദറാ അറാദജാ, ചൈനയുലെ ദററ്റ് കൗൺെിെറുും 

വിദേശകാര്യമത്ന്തിയുമായ ത്ശീ വാങ് യി, േക്ഷിണാത്ഫിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്ലറ 

അന്താര്ാത്രനയരത്ന്ത  െഹകര്ണ മത്ന്തിയായ ദത്െസ് നലെഡിരാണ്ടർ എന്നിവർ രന്ധലപ്പട്ട 

അരത് BRICS ര്ാജയങ്ങലള ത്രരിനിധ്ീകര്ിച്ചു. 
 

COVID -19 രകർച്ചവയാധ്ി മൂെമുള്ള അരാകരകൾ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദയാെും 

വിളിച്ചു ദൈർത്തത്. COVID -19 ത്രരിെന്ധി , അവയുലെ ത്രരയഘാരങ്ങൾ , BRICS 

ത്രരികര്ണും എന്നിവ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ൈർച്ചകൾ നെന്നത്. റഷ്യയുലെ BRICS 

അധ്യക്ഷരയ്ക്കു കീഴിൽ ഏലറ്റെുദക്കണ്ട ത്രവർത്തങ്ങലളക്കുറിച്ചുും BRICS വിദേശകാര്യ 
മത്ന്തിമാർ ൈർച്ച ലൈയ്രു. 
 

രന്ലറ രര്ാമർശത്തിൽ വിദേശകാര്യമത്ന്തി ഇത്തര്ത്തിൽ ൊധ്ാര്ണമെലാത്ത ഒര്ു ദയാെും 

വിളിച്ചു ദൈർത്തരിന് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യമത്ന്തിയ്ക്കു നന്ദി അറിയിച്ചു. ദൊക 

ജനെുംഖ്യയുലെ 42 ശരമാനദത്താളും വര്ുന്ന, െനയമായ വളർച്ചയുും, ൊമ്പത്തിക 

നിദക്ഷരവുും വയവൊയ ഓഹര്ികളുമുള്ള BRICS കൂട്ടായ്മയ്ക്ക്  ആദൊള 

ൊമ്പത്തികാവസ്ഥയുും ര്ാത്രീയ ഘെനയുും ര്ൂരലപ്പെുത്തുന്നരിൽ ത്രധ്ാന ൈുമരെയുണ്ട് 
എന്ന് അദേഹും ൈൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. 
 

രൗര്ന്മാർക്കായുള്ള ആദര്ാെയ ദെരു അപ്പ്െിദക്കഷ്ൻ ത്രധ്ാനമത്ന്തി െര്ീബ് കെയാൺ 

രാദക്കജ് എന്നിവയിെൂലെ ദര്ാെവയാരനത്തിന്ലറ ആേയ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്തയ രെ 

രര്ത്തിെുള്ള െുംര്ുംഭങ്ങളുും നിർണായകമായ രീര്ുമാനങ്ങളുും എെുത്തിട്ടുലണ്ടന്നുും 

വിദേശകാര്യമത്ന്തി കൂട്ടിദച്ചർത്തു. ദര്ാെവയാരനത്തിനു മുൻപ് രലന്ന 

ദൊകാദര്ാെയെുംഘെനാ ഇലരാര്ു ലരാരു ആദര്ാെയഅെിയന്തര് ഘട്ടമായി 
ത്രഖ്യാരിച്ചദപ്പാൾ രലന്ന ഇന്തയയിൽ ലകാദറാണ ചവറസ് രര്ിദശാധ്ിക്കുന്നരിനുള്ള 

നെരെികൾ െവീകര്ിച്ചിര്ുന്നുലവന്നുും അദേഹും രറഞ്ഞു. േക്ഷിണ ഏഷ്യയിലെ COVID -19 



ത്രരിദര്ാധ് ത്രവർത്തങ്ങൾ ഏദകാരിപ്പിക്കാനുള്ള BRICS വിദേശകാര്യ മത്ന്തിമാര്ുലെ 

രര്ിത്ശമങ്ങളുും SAARC ര്ാജയങ്ങളുലെ COVID -19 അരയാഹിര ത്രരികര്ണ ഫണ്ട് 
ര്ുരീകര്ണവുും അദേഹും അഭിനന്ദിച്ചു.  ആത്ഫിക്കയിലെ നിര്വധ്ി ര്ാജയങ്ങൾ ഉൾപ്പലെ 85 

ര്ാജയങ്ങൾക്ക്, രകർച്ചവയാധ്ിദയാെുള്ള അവര്ുലെ ദരാര്ാട്ടലത്ത 

ദത്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നരിന്, ത്ൊന്് അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്തയ മര്ുന്നുകൾ നൽകി 
െഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വളലര് െവാെരാർഹമായ നെരെിയാണ്. 

 

രകർച്ചവയാധ്ി െമൂഹത്തിന്ലറ ആദര്ാെയത്തിനുും െവാസ്ഥയത്തിനുും മാത്രമെല ആദൊള 

വയാരാര്ത്തിെുും വിരര്ണ ശൃുംഖ്െയിെുമുള്ള രെസ്സും മൂെും ആദൊള െമ്പദ്ഘെനയ്ക്കു 
രലന്ന ഭീഷ്ണിയാലണന്ന് വിദേശകാര്യ മത്ന്തി അഭിത്രായലപ്പട്ടു. രെദമഖ്െകളിലെയുും 
ൊമ്പത്തിക ത്രവർത്തനങ്ങലളയുും ത്രരികൂെമായി രാധ്ിച്ചത് ദജാെികളുും ഉരജീവന 

മാർെങ്ങളുും നരലപ്പെുന്നരിനു കാര്ണമാകുകയുണ്ടായി. ഈ ത്രരിെന്ധി രര്ണും 

ലൈയ്യുന്നരിനുും ജീവദനാരാധ്ികൾ നരമാകുന്നിലെലന്നു ഉറപ്പാക്കുന്നരിനുും നേൾ 

രിെിനെുകലള, ത്രദരയകിച്ചുും MSME കലള ദത്രാത്സാഹിപ്പിദക്കണ്ടരാലണന്നുും അദേഹും 

അഭിരായലപ്പട്ടു. ത്രരിദര്ാധ് ദശഷ്ി വർധ്ിപ്പിക്കുന്നരിന് രര്മ്പര്ാെര ൈികിത്സ 

െുംവിധ്ാനങ്ങളുലെ ക്ഷമര രിര്ിച്ചറിദയണ്ടരാലണന്നുും BRICS ഇത്തര്ും രര്ിത്ശമങ്ങലള 

രിന്തുണയ്ദക്കണ്ടരാലണന്നുും വിദേശകാര്യമത്ന്തി കൂട്ടി ദൈർത്തു. 
 

നിെവിലെ ത്രരിെന്ധി രഹുമുഖ് െുംവിധ്ാനങ്ങളുലെ രര്ിഷ്കര്ണത്തിന്ലറ 

ആവശയകരലയ കൂെുരൽ അെിവര്യിെുന്നുലവന്നുും രര്ിഷ്കര്ിച്ച രഹുര്ാത്രവാേമാണ് 

ഭാവിയിദെക്ക് ആവശയമായിട്ടുള്ളത് എന്നുും വിദേശകാര്യമത്ന്തി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ആദൊള 

അജണ്ടയിൽ  വികെനത്തിന്ലറയുും വളർച്ചയുലെയുും ദകത്ന്ദീകര്ണലത്തക്കുറിച്ചുും  

അദേഹും രര്ാമർശിച്ചു. 
2020  ലെ റഷ്യയുലെ BRICS  അധ്യക്ഷരയ്ക്കുും "ആദൊള സ്ഥിര്ര, കൂട്ടായ െുര്ക്ഷ കൂൊലര 

രുരുമദയാലെയുള്ള വളർച്ച എന്നിവയിലെ BRICS രങ്കാളിത്തും " എന്ന ലമാത്തത്തിെുള്ള 

വീക്ഷണത്തിനുും ശക്തമായ രിന്തുണ ഇന്തയ വീണ്ടുും ഉറപ്പുനൽകി. 
 

ഫെത്രേമായ ര്ീരിയിൽ രീര്ുമാനങ്ങൾ എെുക്കുന്നരിന് 2020 ലമയ് 7 ന് BRICS ആദര്ാെയ 

ഉദേയാെസ്ഥര്ുലെ ഒര്ു വിർൈവൽ ദയാെും വിളിച്ചു ദൈർത്തിര്ുന്നു. 
 
നയൂ ഡൽഹി  
28 ഏത്രിൽ, 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. 

 


