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ఈ రోజు న జరిగిన పన్న ెండో బిఆర్ఐసిఎస్ (‘బ్రరిక్స్ ’) శిఖర సమ్మే ళనెం లో పాలొ్గనన  భారత

దేశానికి నాయకతవ ెం వహెంచిన ప్పధాన మెంత్రరి శ్ర ీనరెంప్ర మోదీ 

నవంబర్ 18, 2020 
రషా్య  అధా్ క్షుడు శ్ర ీ శ్ ది మీర్ పుతిన్ అధ్ా క్షతన ఈ రోజు న వర్చు వల్ మాధా్ మం లో జరిగిన పన్న ండో 

బిఆ్ఐసిఎస్ (‘బ్రరిక్స్ ’) శిఖర సమ్మే ళనం  లో పాలుపంచుకొనన  భారతదేశాని కి ప్పధాన మంత్రరి శ్ర ీనరంప్ర 

మోదీ నాయకతవ ం వహంచార్చ.  ‘‘ప్పపంచ శ్సిరరతవ ం, ఉమే డి భప్రత, నూతన ధోరణులతో కూడిన వృమీ’ి’ 

అంశం ఈ శిఖర సమ్మే ళన ఇతివృతతం గా ఉండింమీ.  బ్రెజిల్ అధ్ా క్షుడు శ్ర ీ జెయ్ బోల్్స నారో, చైనా 

అధా్ క్షుడు శ్ర ీర జిన్ పంగ్, సౌత్ర ఆఫ్రరికా అధా్ క్షుడు శ్ర ీసైరిల్ రామాఫోసా లు కూడా ఈ శిఖర సమ్మే ళనం లో 

పాలొ్సనాన ర్చ. 

 

కోవిడ్-19 మహమాే రి సాళదిను విసరినపప టికీ కూడా, రషా్య  అధ్ా క్షతన బ్రరిక్స్  కారా కలాపాలలో పురోగతి 

చోటుచేసుకోవడం పట్ది అధ్ా క్షుడు శ్ర ీపుతిన్ ను ప్పధాన మంత్రరి ప్పశంసించార్చ.  ఉప్గాదానికి వా తిరకం గా 

పోరాడట్ం లో బ్రరిక్స్  ఒక ప్పముఖ పాప్త ను పోషంచంరని, ప్పపంచ ఆరి రక వా వశ్సర కు ప్రరోత్  ాహానిన  

అంమీంచడంలో కూడాను బ్రరిక్స్  కృష చేసింరని ఆయన అనాన ర్చ.  ఐకా  రాజా  సమితి లో, ప్పతా్య కించ 

ఐ.రా.స. భప్రత మండలి లోను, అలాగే డశ్యదిా టిఒ, ఐఎమ్ఎఫ్ర, డశ్యదిా  హెచ్ఒ వంటి అంతశ్రాతీయయ సంసరల 

లో కూడా అవసరమైన సంసక రణల ను చేపట్టవలసిన అవసరం ఉంరని, ఆయా సంసరలను సమకాలిక ాసత

వ శ్సిరతిగలలకు తగినశ్టుదిగా యరిు మీదాాలంటూ ప్పధాన మంత్రరి పలుపునిచాు ర్చ. 

 

కొవిడ్-19 మహమాే రి కి పరిష్యక రానిన  కనుగొనడం లో సహకరించుకోాలని ప్పధాన మంత్రరి 

పలుపునిచాు ర్చ.  ఈ విషయం లో  150కి పైగా దేశాలకు అతా వసర మందులను భారతదేశం సరఫరా చేసిన 

సంగతి ని ఆయన గుర్చత కు తెచాు ర్చ.  2021 వ సంవత్ రం లో ‘బ్రరిక్స్ ’ కు భారతదేశం అధ్ా క్షత వ

హంచేట్పుడు బ్రరిక్స్  సభా తవ  దేశాల మధా్  సహకారానిన  సమనవ య పరచడం పై ప్శశ్ర ి వహసుతంరని, 

అంత్యకాకుండా సాంప్పదాయక చకిత్ , డిజిట్ల్ హెల్ర రంగాలలో, ఆయా దేశాల ప్పజలకు, ప్పజలకు మధ్ా  

సంబంధాలు, సాంసక ృతిక బృందాల రాక పోక లలో సమనవ యం పైన కూడా భారతదేశం రృషటని కంద్రీక

రిసుతంరని ఆయన అనాన ర్చ. 

 

శిఖర సమ్మే ళనం ముగింపు లో, ‘‘మాస్కక  ప్పకట్న’’ కు బ్రరిక్స్  దేశాల నేత లు  అంగీకారానిన  తెలియజేశార్చ. 

 

న్యూఢిల్లీ 
నవంబర్ 18, 2020 
 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 
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