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ைரநரடு  

ஏப்ரல் 28,2020 

 

பிரிக்ஸ் வெளியுறவு அமைச்சர்கள்/சர்ெதேச உறவுகள் வீடித ர ைரநரடு ேற்தபரமே  ேமைமை 

ெகிக்கும் ரஷ் ரெினரல் 28 ஏப்ரல் 2020 அன்று  கூட்டப்பட்டது. ரஷ்  கூட்டரட்சி ின் 

வெளியுறவு அமைச்சர், ேிரு. வசர்கி ைரவ்தரரவ், கூட்டத்ேிற்கு ேமைமை ெகித்ேரர். வெளியுறவு 

ைந்ேிரி டரக்டர் . எஸ். வெய்சங்கர் இந்ேி ரமெப் பிரேிநிேித்துெப்படுத்ேினரர். தூேர் எர்தநச்தடர 

அரரதெர,பிதரசில் வெளியுறவுத்துமற அமைச்சர் , ேிரு. ெரங் இ, ைரநிை கவுன்சிைர் ைற்றும் சீன 

வெளியுறவுத்துமறஅமைச்சர்,வேன்னரப்பிரிக்க குடி ரசின்  சர்ெதேச உறவுகள் ைற்றும் 

ஒத்துமைப்பு ேிருைேி.கிதரஸ் நரதைடி பரண்தடரர் அந்ேந்ே பிரிக்ஸ் நரடுகமளப் 

பிரநிேித்துெப்படுத்ேினரர். 

 

Covid-19 வேரற்றுதநர ின் பின்னணி ில் இந்ே வீடித ர ைரநரடு கூட்டப்பட்டது. ெிெரேங்கள் 

Covid-19 வநருக்கடி, அேன் ேரக்கம் ைற்றும் பிரிக்ஸ் பேிமை மை ைரக வகரண்டிருந்ேன.2020 ஆம் 

ஆண்டில் ரஷ்  பிரிக்ஸ் ேமைமை ின் கீழ் தைற்வகரள்ளப்படவுள்ள நடெடிக்மககள் குறித்தும் 

பிரிக்ஸ் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் ெிெரேித்ேனர். 

 

இந்ே அசரேரரண கூட்டத்மே கூட்டி  ரஷி  வெளியுறவு அமைச்சருக்கு வெளியுறவு அமைச்சர் 

ேனது கருத்துக்களில் நன்றி வேரிெித்ேரர். உைகளரெி  ைக்கள்வேரமக ில் கிட்டத்ேட்ட 42 

சேெிகிேத்மே ஒன்றிமணக்கும் பிரிக்ஸ், ஈர்க்கக்கூடி  ெளர்ச்சி, முேலீடு ைற்றும் ெர்த்ேக பங்மகக் 

வகரண்டு, உைகளரெி  வபரருளரேரர ைற்றும் அரசி ல் கட்டமைப்மப ெடிெமைப்பேில் முக்கி  

பங்கு ெகிக்கிறது என்று அெர் குறிப்பிட்டரர்.  

 

ஆதரரக்  தசது,சிட்டிசன் ஆப் ைற்றும் பிரேரன் ைந்ேிரி கரிப் கல் ரண் வேரகுப்பு உள்ளிட்ட 

வேரற்றுதநரம த் வேரடர்ந்து இந்ேி ர ஆரம்பத்ேில் எடுத்ே மு ற்சிகள் ைற்றும் பல்தெறு 

ேீர்க்கைரன நடெடிக்மககமள சுட்டிக்கரட்டி  வெளியுறவு ைந்ேிரி, வெடிப்பு உைக சுகரேரர 

அமைப்பரல் சர்ெதேச அக்கமற ின் வபரது சுகரேரர நிமை ரக அறிெிக்கப்படுெேற்கு முன்தப 

அெர் எடுத்துமரத்ேரர்.வகரதரரனர மெரமை சரிபரர்க்க இந்ேி ர நடெடிக்மக எடுத்ேது, 

வேற்கரசி ரெில் Covid-19 ஐக் கட்டுக்குள் வகரண்டுெருெேற்கரன மு ற்சிகமள 

ஒருங்கிமணப்பேற்கரன முன்மு ற்சி ைற்றும் சரர்க் நரடுகளரல் Covid-19 அெசரகரை ைறுவைரைி  

நிேிம  உருெரக்குெது குறித்து அெர்  பிரிக்ஸ் வெளியுறவு அமைச்சர்களுக்கு 



ெிளக்கினரர்.வேரற்றுதநரய்க்கு அெர்கள் அளிக்கும் பேிமை ஆேரிப்பேற்கரக , ஆப்ரிக்கரெின் பை 

நரடுகள் உட்பட கிட்டத்ேட்ட 85 நரடுகளுக்கு ைரனி  அடிப்பமட ில் இந்ேி ர ைருந்து உேெி 

ெைங்குகிறது. இது பரெைரக ெரதெற்க்கப்பட்டுள்ளது.  

  

வேரற்றுதநரய் ைனிேகுைத்ேின் ஆதரரக்கி த்ேிற்கும் நைத்துக்கும் வபரும் ஆபத்மே 

ஏற்படுத்துெதேரடு ைட்டுைல்ைரைல் , உைகளரெி  ெர்த்ேகம் ெிநித ரகச் சங்கிலிகமள 

சீர்குமைப்பேன் மூைம் உைகப் வபரருளரேரரத்மேயும் உற்பத்ேிம யும்  கடுமை ரக பரேிக்கிறது 

என்பமே வெளியுறவு அமைச்சர் ெலியுறுத்ேினரர். துமறகள் முழுெதும் வபரருளரேரர 

நடெடிக்மககள் எேிர்ைமற ரக பரேிக்கப்பட்டு தெமைகள் ைற்றும் ெரழ்ெரேரரங்கமள இைக்க 

ெைிெகுக்கிறது. ெணிகங்களுக்கு , குறிப்பரக எம்.எஸ்.எம்.இ க்களுக்கு , வநருக்கடிம க் 

கட்டுபடுத்ேவும்,ெரழ்ெரேரரங்கள்  இைக்கப்படரைல் இருக்கவும் நரங்கள் ஆேரமெ ெைங்க 

தெண்டும் என்று அெர் ெலியுறுத்ேினரர்.  தநரய் எேிர்ப்பு சக்ேிம  ெலுப்படுத்ே பரரம்பரி  

ைருத்துெ முமறகளின் வச ல்ேிறமன அங்கீகரிக்க தெண்டும் என்றும் இந்ே மு ற்சிகளுக்கு 

பிரிக்ஸ் ஆேரெளிக்க தெண்டும் என்றும் வெளியுறவு அமைச்சர் சுட்டிக்கரட்டினரர்.  

 

ேற்தபரமே  செரல் பைேரப்பு அமைப்புகளின் சீர்ேிருத்ேத்ேின் அெசி த்மே அடிக்தகரடிட்டுக் 

கரட்டுகிறது என்றும், சீர்ேிருத்ேப்பட்ட  பன்முகத்ேன்மை என்பது முன்தனரக்கி  ெைி என்றும் 

வெளியுறவு அமைச்சர் ெலியுறுத்ேினரர். உைகளரெி  நிகழ்ச்சி நிரலில் ெளர்ச்சி ைற்றும் 

ெளர்ச்சி ின் மை த்மே அெர் குறிப்பிட்டரர்.  

 

2020  ஆம் ஆண்டில் ரஷ்  பிரிக்ஸ் ேமைெர் பேெிக்கு இந்ேி ர ேனது ெலுெரன ஆேரமெயும், 

“உைகளரெி  ஸ்ேிரத்ேன்மை, பகிரப்பட்ட பரதுகரப்பு ைற்றும் புதுமை ரன ெளர்ச்சிக்கரன 

பிரிக்ஸ் கூட்டு” என்ற கருப்வபரருமளயும் உறுேிப்படுத்ேி து.  

 

2020 தை 7 ஆம் தேேி Covid-19 வேரற்றுதநரம ப் பற்றி பிரிக்ஸ் சுகரேரர அேிகரரிகளின் 

வைய்நிகர் கூட்டம் இந்ே ெிெரேத்மே முன்வனடுத்து வசல்ெதுடன் வச ைரக்கம் ேருெேற்கும் 

ேிட்டைிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 

நியூ வடல்லி  

ஏப்ரல்  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. 

 

 


