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BRICS ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮ ਮਵਿਆਾਂ / ਅੰਤਰਰ ਸ਼ਟਰੀ ਸਬਧੰ ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੌਜੂਦ  BRICS ਪ੍ਰਧ ਨ ਰੂਸ 
ਿੱਿੋਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020 ਨੰੂ ਿੀਡੀਓ ਕ ਨਫਰੰਸ ਰ ਹੀਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਦਸ਼ੇ ਮ ਮਵਿਆਾਂ ਦ ੇਮੰਤਰੀ ਸਰੀ 
ਸੇਰਗੇਈ ਿ ਿਰੋਿ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧ ਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡ . ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਭ ਰਤ ਦੀ ਨੁਮ ਇੰਦਗੀ 
ਕੀਤੀ। ਬਰ ਜੀਿ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਤੰਰੀ ਰ ਜਦੂਤ ਅਰਨੇਸਟੋ ਅਰਜੈ,ੋ ਚੀਨੀ ਰ ਜ ਦ ੇਕੌਂਸਿਰ ਅਤ ੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਿੈਂਗ 
ਯੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰ ਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧ ਾਂ ਅਤੇ ਸਵਹਕ ਰਤ  ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਗਰੇਸ ਨ ਿੇਡੀ ਪ੍ ਾਂਡੋਰ 
ਨੇ ਸਬੰਧਤ BRICS ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੀ ਨੁਮ ਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। 
 

ਇਹ ਿੀਡੀਓ ਕ ਨਫਰੰਸ COVID-19 ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਪ੍ਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕ ਨਫਰੈਂਸ 
ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਿਬ ਤ COVID  -19 ਸੰਕਟ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਿ ਅਤੇ BRICS ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ। 
BRICS ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ BRICS ਿੱਿੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧ ਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਿ ਿੀਆਾਂ 
ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਬ ਰੇ ਿੀ ਵਿਚ ਰ ਿਟ ਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। 
 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਵਟਪੱ੍ਣੀ ਜਰੀਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਨੰੂ ਬੁਿ ਉਣ ਿਈ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦ  ਧੰਨਿ ਦ 
ਕੀਤ । ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹ  ਵਕ ਸ ਰੀ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੀ ਿਗਭਗ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨੁਮ ਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਿ ਿੇ BRICS ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੀ, 

ਵਜਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਆਰਵਿਕ ਵਿਕ ਸ ਦੀ ਰਫਤ ਰ, ਵਨਿੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਪ੍ ਰ 'ਚ ਭ ਗੀਦ ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਿਸ਼ ਿੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੇ ਆਰਵਿਕ 
ਅਤੇ ਵਸਆਸੀ ਢ ਾਂਚ ੇਨੰੂ ਆਕ ਰ ਦੇਣ 'ਚ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਣ ਭੂਵਮਕ  ਹੈ। 
 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਭ ਰਤ ਿੱਿੋਂ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਵਸਟੀਜਨ ਐਪ੍ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧ ਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ 
ਕਵਿਆਣ ਪੈ੍ਕੇਜ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪ੍ਰ ਵਿਆਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਿ ਕੁਨ ਕਦਮ ਾਂ ਉੱਤੇ ਚ ਨਣ  ਪ੍ ਇਆ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ 
ਇਸ ਗੱਿ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦੱਤ  ਵਕ WHO ਦੁਆਰ  ਇਸ ਬੀਮ ਰੀ ਦੇ ਫੈਿਣ ਨੰੂ ਅੰਤਰਰ ਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਐਿ ਨੇ ਜ ਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਵਹਿ ਾਂ ਹੀ ਭ ਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਿ ਮ ਿਈ ਉਪ੍ ਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੱਤੇ  ਸਨ। 
ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ BRICS ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਦਖੱਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ COVID -19 ਦੀ ਰੋਕਿ ਮ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਾਂ ਵਿੱਚ 
ਤ ਿਮੇਿ ਬਣ ਉਣ ਦੀ ਪ੍ਵਹਿਕਦਮੀ ਅਤੇ SAARC ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੁਆਰ  COVID -19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਸਪ੍ੌਂਸ ਫੰਡ ਦੀ 
ਸਿ ਪ੍ਨ  ਬ ਰੇ ਜ ਣੂ ਕਰ ਇਆ। ਭ ਰਤ ਅਫਰੀਕ  ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 85 ਦੇਸ਼ ਾਂ ਨੰੂ ਗਰ ਾਂਟ ਿਜੋਂ 
ਦਿ ਈਆਾਂ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਵਿੱਚ ਸਹ ਇਤ  ਪ੍ਰਦ ਨ ਕਰ ਵਰਹ  ਹੈ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ ਾਂ  ਨੰੂ ਇਸ ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਨ ਿ ਨਵਜੱਠਣ 'ਚ ਮਦਦ 
ਵਮਿ ਸਕ।ੇ ਇਸ ਦ  ਿਡੱੇ ਪੱ੍ਧਰ 'ਤੇ ਸਿ ਗਤ ਕੀਤ  ਵਗਆ ਹੈ। 



ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਿ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦੱਤ  ਵਕ ਇਹ ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਨ  ਵਸਰਫ ਮਨੁਖੱਤ  ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਖੈਰੀਅਤ ਿਈ 
ਿੱਡ  ਖਤਰ  ਹੈ ਬਿਵਕ ਇਹ ਕੌਮ ਾਂਤਰੀ ਿਪ੍ ਰ ਅਤੇ ਸਪ੍ਿ ਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪ੍  ਕੇ ਦੁਨੀਆਾਂ ਭਰ ਦੀ ਆਰਵਿਕਤ  
ਅਤੇ ਉਤਪ੍ ਦਨ 'ਤੇ ਮ ੜ  ਅਸਰ ਿੀ ਪ੍  ਰਹੀ ਹੈ। ਿੱਖ ਿੱਖ ਖੇਤਰ ਾਂ 'ਚ ਆਰਵਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ 'ਤੇ ਮ ੜ  ਅਸਰ 
ਵਪ੍ਆ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਨ ਿ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜਗ ਰ ਦ  ਨੁਕਸ ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹ  ਵਕ ਸ ਨੰੂ ਇਸ 
ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕ ਬੂ ਪ੍ ਉਣ ਿਈ ਕ ਰੋਬ ਰ ਾਂ ਨੰੂ, ਖ ਸ ਕਰ MSMEs ਨੰੂ, ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ੈਤ ਾਂ ਜੋ ਰੋਜਗ ਰ ਦ  
ਨੁਕਸ ਨ ਨ  ਹੋਣ  ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਇਆ ਜ  ਸਕ।ੇ ਵਿਦਸ਼ੇ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ 
ਵਿੱਚ ਰਿ ਇਤੀ ਦਿ ਈ ਪ੍ਰਣ ਿੀਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭ ਿਸ਼ੀਿਤ  ਦ  ਸਵਤਕ ਰ ਕੀਤ  ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ ਅਤੇ BRICS ਨੰੂ 
ਇਨ੍ ਾਂ ਯਤਨ ਾਂ ਦ  ਸਮਰਿਨ ਕਰਨ  ਚ ਹੀਦ  ਹ।ੈ 
 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਿ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦੱਤ  ਵਕ ਮੌਜੂਦ  ਚਣੌੁਤੀ ਬਹੁਪ੍ੱਖੀ ਪ੍ਰਣ ਿੀਆਾਂ ਵਿਚੱ ਸੁਧ ਰ ਦੀ ਿੱਡੀ ਿੋੜ ਨੰੂ 
ਹੋਰ ਿੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਦਰਸ ਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿੀ ਵਕਹ  ਵਕ ਬੇਹਤਰ ਬਹੁਪ੍ੱਖੀਿ ਦ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦ  ਰਸਤ  ਹ।ੈ 
ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਾਂਤਰੀ ਏਜਡੰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਵਮਕ  ਦ  ਵਜਕਰ ਕੀਤ । 
 

ਭ ਰਤ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਿੱਿੋਂ BRICS ਦੀ ਪ੍ਰਧ ਨਗੀ ਸੰਭ ਿਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮੁੱਚ ੇ ਵਿਸ਼ੇ "ਅੰਤਰਰ ਸ਼ਟਰੀ 
ਸਵਿਰਤ , ਸ ਾਂਝੀ ਸੁਰਵੱਖਆ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤ ਕ ਰੀ ਵਿਕ ਸ ਿਈ BRICS ਭ ਈਿ ਿੀ" ਿਈ ਆਪ੍ਣ  ਮਜਬੂਤ ਸਮਰਿਨ 
ਦੁਹਰ ਇਆ। 
 

7 ਮਈ, 2020 ਨੰੂ COVID-19 ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਬ ਰੇ BRICS ਵਸਹਤ ਅਵਧਕ ਰੀਆਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਰਚੁਅਿ ਮੀਵਟੰਗ 
ਕਰ ਉਣ ਦੀ ਤਜਿੀਜ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਵਿਚ ਰ ਿਟ ਾਂਦਰੇ ਨੰੂ ਇਕ ਗਰ ਅਤੇ ਸ ਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨ ਿ ਅੱਗ ੇ ਵਿਜ ਇਆ ਜ  
ਸਕੇ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਿੀ 

28 ਅਪ੍ਰੈਿ, 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. 


