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ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ರು / ಅಾಂತರರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ ವಿಡಿಯೇ ಕ ನ್ಫರೆನ್ಸ್
ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 2020
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ರು / ಅಾಂತರರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ ವಿಡಿಯೇ ಕ ನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ುು ಪ್ಿಸುುತ 28
ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ರಾಂದು ರಷ್ ಯದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಧಯಕ್ಷರವ್ರು ಸಭೆ ಕರೆದರು. ರಷ್ ಯದ ಒಕಕೂಟದ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ
ಸಚಿವ್ ಶ್ಿೇ ಸೆರ್ಗೆ ಲ ವ್ರಿವ್ ಸಭೆಯ ಅಧಯಕ್ಷತೆ ವ್ಹಿಸಿದದರು. ಇಎಎಾಂ ಡ .ಎಸ್.ಜೈಶಾಂಕರ್ ಭ ರತವ್ನ್ುು ಪ್ಿತಿನಿಧಿಸಿದರು.
ಅಾಂಬ್. ಅರ್ನೆಸೆಕೊ ಅರ ಜಕ ಬ್ರಿಜಿಲ್ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ರು, ರ ಜ್ಯ ಕೌನಿ್ಲರ್ ಮತುು ಚಿೇನ ದ
ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಮಾಂತಿಿ ಶ್ಿೇ ವ ಾಂಗ್ ಯಿ ಮತುು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ ಗಣರ ಜ್ಯದ ಅಾಂತರರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಂಬಾಂಧ ಮತುು ಸಹಕ ರ
ಸಚಿವ್ ಶ್ಿೇಮತಿ ರ್ಗಿೇಸ್ ನ್ಲೆಡಿ ಪ ಾಂಡಕೇರ್ ರವ್ರು ಆಯ
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳನ್ುು ಪ್ಿತಿನಿಧಿಸಿದರು.
COVID-19 ಸ ಾಂಕ ಿಮಿಕ ರೆಕೇಗದ ಬ್ರಕೂಟ್ಟೊನ್ ಹಿರ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿೇಡಿಯ ಕ ನ್ಫರೆಸ್ು ಅನ್ುು ಕರೆಯಲ ಯಿತು. ಈ
ಚರ್ಚೆಗಳು COVID-19 ಬ್ರಕೂಟುೊ, ಅದರ ಪ್ಿಭ ವ್ ಮತುು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ಿತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ುು ಕೇಾಂದ್ಿೇಕರಿಸಿವ್. 2020 ರಲ್ಲಿ
ರಷ್ ಯದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈರ್ಗಕಳಳಬ್ರೇಕ ದ ಚಟುವ್ಟ್ಟಕಗಳ ಬರ್ಗೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಮಾಂತಿಿಗಳು ಚಚಿೆಸಿದರು.
ಈ ಅಸ ಧ ರಣ ಸಭೆ ಕರೆದ್ದದಕ ೂಗಿ ರಷ್ ಯದ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ್ರಿರ್ಗ ಇಎಎಾಂ ಧನ್ಯವ ದ ತಿಳಿಸಿದ್ ದರೆ. ಪ್ಿಭ ವ್ಶ ಲ್ಲ
ಬ್ರಳವ್ಣಿರ್ಗ, ಹಕಡಿಕ ಮತುು ವ ಯಪ ರದ ಪ ಲನ್ುು ಹಕಾಂದ್ರುವ್ ಜ ಗತಿಕ ಜ್ನ್ಸಾಂಖ್ಯಯಯ ಸುಮ ರು 42 ಪ್ಿತಿಶತವ್ನ್ುು
ಒಟುೊಗಕಡಿಸುವ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಜ ಗತಿಕ ಆರ್ಥೆಕ ಮತುು ರ ಜ್ಕ್ರೇಯ ವ ಸುುಶ್ಲಪವ್ನ್ುು ರಕಪ್ರಸುವ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಿಮುಖ ಪ ತಿ
ವ್ಹಿಸುತುದ ಎಾಂದು ಅವ್ರು ಗಮನಿಸಿದರು.
ಆರೆಕೇಗ್ ಯ ಸೆೇತು ಸಿಟ್ಟಜ್ನ್ಸ ಆಯಪ್ ಮತುು ಪ್ಿಧ ನ್ಸ ಮಾಂತಿಿ ಗರಿಬ್ ಕಲ ಯಣ್ ಪ ಯಕೇಜ್ ಸೆೇರಿದಾಂತೆ ಸ ಾಂಕ ಿಮಿಕ ರೆಕೇಗದ
ಹಿರ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಭ ರತವ್ು ಆರಾಂಭದಲ್ಲಿ ಕೈರ್ಗಕಾಂಡ ಉಪ್ಕಿಮಗಳು ಮತುು ವಿವಿಧ ನಿರ್ ೆಯಕ ಕಿಮಗಳನ್ುು ಇಎಎಾಂ ಎತಿು
ತೆಕೇರಿಸಿದ. ಏಕ ಏಕ್ರ ಡಬುಿಯಹಚ್ಒ ಅಾಂತ ರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಕ ಳಜಿಯ ಸ ವ್ೆಜ್ನಿಕ ಆರೆಕೇಗಯ ತುತುೆಸಿಿತಿ ಎಾಂದು
ಘಕೇಷ್ಟ್ಸುವ್ ಮೊದಲು, ಭ ರತವ್ು ಕರೆಕೇನ ವ್ೈರಸ್ ಅನ್ುು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಕಿಮಗಳನ್ುು ಪ ಿರಾಂಭಿಸಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ ಯದಲ್ಲಿ
COVID-19 ಅನ್ುು ಒಳರ್ಗಕಾಂಡಿರುವ್ ಪ್ಿಯತುಗಳನ್ುು ಸಾಂಘಟ್ಟಸುವ್ ಉಪ್ಕಿಮ ಮತುು ಸ ಕ್ಸೆ ದೇಶಗಳಿಾಂದ COVID19 ತುತುೆ ಪ್ಿತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಿಯನ್ುು ರಚಿಸುವ್ ಬರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಮಾಂತಿಿಗಳಿರ್ಗ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸ ಾಂಕ ಿಮಿಕ
ರೆಕೇಗಕೂ ಅವ್ರ ಪ್ಿತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ುು ಬ್ರಾಂಬಲ್ಲಸಲು ಭ ರತವ್ು ಆಫ್ರಿಕ ದ ಅರ್ನೇಕ ದೇಶಗಳು ಸೆೇರಿದಾಂತೆ ಸುಮ ರು 85
ರ ಷ್ಟ್ರಗಳಿರ್ಗ ಅನ್ುದ್ ನ್ದ ಆಧ ರದ ಮೇಲೆ ಫ ಮ ೆ ರ್ನರವ್ು ನಿೇಡುತಿುದ. ಇದನ್ುು ವ ಯಪ್ಕವ ಗಿ ಸ ಾಗತಿಸಲ ಗಿದ.
ಸ ಾಂಕ ಿಮಿಕ
ರೆಕೇಗವ್ು
ಮ ನ್ವಿೇಯತೆಯ
ಆರೆಕೇಗಯಕೂ
ಮತುು
ಯೇಗಕ್ಷೇಮಕೂ
ದಕಡಡ
ಅಪ ಯವ್ನ್ುುಾಂಟುಮ ಡುವ್ುದಲಿದ, ಜ ಗತಿಕ ವ ಯಪ ರ ಮತುು ಪ್ರರೆೈಕ ಸರಪ್ಳಿಗಳನ್ುು ಅಡಿಡಪ್ಡಿಸುವ್ ಮಕಲಕ
ಜ ಗತಿಕ ಆರ್ಥೆಕತೆ ಮತುು ಉತ ಪದರ್ನಯ ಮೇಲೆ ತಿೇವ್ಿ ಪ್ರಿರ್ ಮ ಬ್ರೇರುತಿುದ ಎಾಂದು ಇಎಎಾಂ ಒತಿುಹೇಳಿತು. ಕ್ಷೇತಿಗಳಲ್ಲಿನ್
ಆರ್ಥೆಕ ಚಟುವ್ಟ್ಟಕಯು ಋರ್ ತಮಕ ಪ್ರಿರ್ ಮ ಬ್ರೇರಿದುದ ಉದಕಯೇಗಗಳ ಮತುು ಜಿೇವ್ರ್ನಕೇಪ ಯಗಳ ನ್ಷ್ಟ್ೊಕೂ

ಕ ರಣವ ಗುತುದ. ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳಿರ್ಗ, ವಿಶೇಷ್ಟ್ವ ಗಿ ಎಾಂಎಸ್ಎಾಂಇಗಳಿರ್ಗ, ಬ್ರಕೂಟೊನ್ುು ಎದುರಿಸಲು ಮತುು
ಜಿೇವ್ರ್ನಕೇಪ ಯಗಳು ನ್ಷ್ಟ್ೊವ ಗದಾಂತೆ ರ್ನಕೇಡಿಕಕಳಳಲು ನ ವ್ು ಬ್ರಾಂಬಲವ್ನ್ುು ನಿೇಡಬ್ರೇಕ ಗಿದ ಎಾಂದು ಅವ್ರು ಒತಿು
ಹೇಳಿದರು. ರೆಕೇಗನಿರೆಕೇಧಕ ಶಕ್ರುಯನ್ುು ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ಸ ಾಂಪ್ಿದ್ ಯಿಕ ಔಷ್ಟ್ಧಿ ವ್ಯವ್ಸೆಿಗಳ ಪ್ರಿರ್ ಮಕ ರಿತಾವ್ನ್ುು
ಗುರುತಿಸಬ್ರೇಕು ಮತುು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಪ್ಿಯತುಗಳನ್ುು ಬ್ರಾಂಬಲ್ಲಸಬ್ರೇಕು ಎಾಂದು ಇಎಎಾಂ ಗಮನ್ಸೆಳೆದ್ದ.
ಪ್ಿಸುುತ ಸವ ಲು ಬಹುಪ್ಕ್ಷಿೇಯ ವ್ಯವ್ಸೆಿಗಳ ಸುಧ ರಣೆಯ ಅಗತಯವ್ನ್ುು ಹಚುು ಒತಿುಹೇಳುತುದ ಮತುು ಸುಧ ರಿತ
ಬಹುಪ್ಕ್ಷಿೇಯತೆಯು ಮುಾಂದ್ನ್ ಮ ಗೆವ ಗಿದ ಎಾಂದು ಇಎಎಾಂ ಒತಿುಹೇಳಿತು. ಜ ಗತಿಕ ಕ ಯೆಸಕಚಿಯಲ್ಲಿನ್ ಅಭಿವ್ೃದ್ಿ
ಮತುು ಬ್ರಳವ್ಣಿರ್ಗಯ ಕೇಾಂದಿತೆಯನ್ುು ಅವ್ರು ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದರು.
ಭ ರತವ್ು 2020 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ ಯದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಧಯಕ್ಷತೆಗ್ ಗಿ ತನ್ು ಬಲವ ದ ಬ್ರಾಂಬಲವ್ನ್ುು ಮತುು "ಜ ಗತಿಕ ಸಿಿರತೆ, ಹಾಂಚಿಕಯ
ಭದಿತೆ ಮತುು ನ್ವಿೇನ್ ಬ್ರಳವ್ಣಿರ್ಗರ್ಗ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ ಲುದ್ ರಿಕ" ಯ ಒಟ್ ೊರೆ ವಿಷ್ಟ್ಯವ್ನ್ುು ಪ್ುನ್ರುಚುರಿಸಿತು.
ಚರ್ಚೆಯನ್ುು ಕೇಾಂದ್ಿೇಕೃತ ಮತುು ಉದದೇಶಪ್ರವ್ೆಕವ ಗಿ ಮುನ್ುಡಸಲು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರೆಕೇಗಯ ಅಧಿಕ ರಿಗಳ ವ ಸುವ್
ಸಭೆಯನ್ುು 7 ಮೇ 2020 ರಾಂದು COVID-19 ಸ ಾಂಕ ಿಮಿಕ ರೆಕೇಗದ ಕುರಿತು ಊಹಿಸಲ ಗಿದ.
ನ್ವ್ ದಹಲ್ಲ
ಏಪ್ರಿಲ್ 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.

