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પ્રધાનમાંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 23-24 જૂન 2022ના રોજ ચીનના રાષ્ટ્રપમિ શી મજનપપગની અધ્યક્ષિામાાં આયોમજિ 14મી મિક્સ 

સમમટમાાં ભારિની સહભામગિાનયાં વર્ચયયુઅલ ફોમેટમાાં નેિૃત્વ કયયું. િામિલના રાષ્ટ્રપમિ જેયર બોલ્સોનારો, રમશયાના રાષ્ટ્રપમિ વ્લાદદમીર 

પયમિન અને દમક્ષણ આદિકાના રાષ્ટ્રપમિ મસદરલ રામાફોસાએ પણ 23 જૂનની સમમટમાાં ભાગ લીધો હિો. 24 જૂનના રોજ સમમટના 

ગ્લોબલ ડેવલપમેન્દ્ટ, નોન-મિક્સ જોડાણ સેગમેન્દ્ટ પર ઉર્ચચ સ્િરીય સાંવાદ યોજાયો હિો. 

23 જૂને, નેિાઓએ આિાંકવાદ મવરોધી, વેપાર, આરોગ્ય, પરાંપરાગિ દવા, પયાુવરણ, મવજ્ઞાન, ટેક્નોલોજી અને નવીનિા, કૃમિ, ટેકમનકલ 

અને વ્યાવસામયક મશક્ષણ અને િાલીમ સમહિના કે્ષત્રો અને વૈમવવક સાંદભુમાાં બહયપક્ષીય પ્રણાલીમાાં સયધારો, કોમવડ-19 રોગચાળો, વૈમવવક 

આર્થિક પયનઃપ્રામતિ વગેરે મયખ્ય મયદ્દાઓ સમહિ ચચાુ કરી હિી. પ્રધાનમાંત્રીએ મિક્સની ઓળખને મજબૂિ કરવા અને મિક્સ 

દસ્િાવેજો, મિક્સ રેલવે દરસચુ નેટવકુ અને MSME વર્ચચે સહકારને મજબૂિ કરવા માટે ઓનલાઈન ડેટાબેિની સ્િાપનાનયાં આહ્વાન કયયું. 
મિક્સ દશેોમાાં સ્ટાટુઅતસ વર્ચચે જોડાણ મજબૂિ કરવા માટે ભારિ આ વિે મિક્સ સ્ટાટુઅપ ઇવેન્દ્ટનયાં આયોજન કરશે. પ્રધાનમાંત્રીએ પણ 

નોંધ્યયાં હિયાં કે મિક્સના સભ્યો િરીકે આપણે એકબીજાની સયરક્ષા પચિાઓને સમજવી જોઈએ અને આિાંકવાદીઓને દરજ્જો આપવામાાં 

પરસ્પર સહયોગ આપવો જોઈએ અને આ સાંવેદનશીલ મયદ્દા પર રાજકારણ ન િવયાં જોઈએ.  સમમટના સમાપન પર, 

BRICS નેિાઓએ 'બેઇપજગ ઘોિણા' અપનાવી. 

24 જૂનના રોજ, પ્રધાનમાંત્રીએ આદિકા, મધ્ય એમશયા, દમક્ષણપૂવુ એમશયા અને પેમસદફકિી કેરેમબયન સયધીની ભારિની મવકાસ ભાગીદારીને 

પ્રકામશિ કરી; ભારિનયાં ધ્યાન મયક્િ, ખયલ્લી, સમામવષ્ટ અને મનયમો આધાદરિ દદરયાઈ જગ્યા પર છે; પહદ મહાસાગર કે્ષત્રિી લઈને પેમસદફક 

મહાસાગર સયધીના િમામ રાષ્ટ્રોની સાવુભૌમત્વ અને પ્રાદેમશક અખાંદડિિા માટે આદર છે અને એમશયા અને સમગ્ર આદિકા અને લેદટન 

અમેદરકાના મોટા ભાગો કે જેમનો વૈમવવક મનણુય લેવામાાં કોઈ અવાજ નિી િે માટે બહયપક્ષીય પ્રણાલીમાાં સયધારા પર ભાર મયક્યો હિો. 
પ્રધાનમાંત્રીએ પદરપત્ર અિુવ્યવસ્િાના મહત્વની નોંધ લીધી અને સહભાગી દેશોના નાગદરકોને જીવનશૈલી ફોર એન્દ્વાયરમેન્દ્ટ 

(LIFE) અમભયાનમાાં જોડાવા આમાંત્રણ આતયયાં. ભાગ લેનારા અમિમિ દેશો 

અલ્જેદરયા, આજેમન્દ્ટના, કાંબોદડયા, ઇમજતિ, ઇિોમપયા, દફજી, ઇન્દ્ડોનેમશયા, ઇરાન, કિાદકસ્િાન, મલેમશયા, સેનેગલ, િાઇલેન્દ્ડ અને 

ઉિબેદકસ્િાન હિા. 

અગાઉ, 22 જૂનના રોજ મિક્સ મબિનેસ ફોરમના ઉદઘાટન સમારોહમાાં આપેલા મયખ્ય વક્િવ્યમાાં, પ્રધાનમાંત્રીએ મિક્સ મબિનેસ 

કાઉમન્દ્સલ અને મિક્સ મવમેન મબિનેસ એલાયન્દ્સની પ્રશાંસા કરી હિી જેણે કોમવડ-19 રોગચાળા છિાાં િેમનયાં કાયુ ચાલય રાખ્યયાં હિયાં. 
પ્રધાનમાંત્રીએ મિક્સ વેપારી સમયદાયને સામામજક અને આર્થિક પડકારો, સ્ટાટુઅતસ અને MSME માટે ટેક્નોલોજી-આધાદરિ ઉકેલોના 

કે્ષત્રમાાં વધય સહકાર આપવાનયાં પણ સૂચન કયયું હિયાં. 

નવી દદલ્હી 
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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. 

 
 


