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BRICS అంతర్జాతీయ సంబంధాల ా్యాహారాల ాశేదిీ/
సశాాదిం ాీిశయవ శంత్రమలమ
ఏప్రశల్ 28, 2020
BRICS అంతర్జాతీయ సంబంధాల/ాశేదిీ ా్యాహారాల శంత్రమలమ ాీిశయవ
సశాాదిాన్నశ 2020 ఏప్రశల్ 28 న రష్యాలవనశ ప్రస్తమత BRICS అధ్యక్షమలమ
సశాాదిపరశచారమ. ఈ సశాాదిానశకశ రష్యా సశాఖ్య ాశేదిీ ా్యాహారాల
శంత్రశ ి్రీ సెర్గీ లాా్రవా్ అధ్యక్షత ాహశంచారమ. ాశేదిీ ా్యాహారాల
శంత్రశ ిాక్టర్ ఎస్.జైింకర్ భారతేదిానశకశ ప్రాతశనశధ్యం ాహశంచారమ.
రాయబారశ ఎర్నెస్టవ అరాజవ, బ్రెజశల్ ాశేదిాంగ శంత్రశ, ి్రీ ాాంగ్ యశ,
స్టదట్ కౌన్సశలర్ శరశయమ చైనా ాశేదిాంగ శంత్రశ శరశయమ ి్రీశతశ గ్రదస్
నలదిశ పాంివర, ేక్షశణాఫ్రశకా రశపబ్లశక్ యొక్క అంతర్జాతీయ సంబంధాలమ
శరశయమ సహకార శంత్రశ సంబంధశత BRICS ేదిాలకమ ప్రాతశనశధ్యం ాహశంచారమ.
COVID-19 శహశ్శారశ సంక్షవభం నదపథ్యంలవ ఈ ాీిశయవ సశాాదిాన్నశ
ఏర్పాటమ చదిారమ. చర్చలమ COVID-19 సంక్షవభం, ేానశ ప్రభాాం శరశయమ BRICS
ప్రతశస్పంేన చమట్టూ కదంే్రీకృతశై జరశగాయశ. BRICS ాశేదిాంగ శంత్రమలమ
2020 రష్యా BRICS అధ్యక్ష పేాశలవ చదపట్టాల్సశన కార్యకలాపాలపై
చర్చశంచారమ.
ఈ అసాధారణ సశాాదిాన్నశ ఏర్పాటమ చదసశన రష్యా ాశేదిాంగ శంత్రశకశ ాశేదిీ
ా్యాహారాల శంత్రశ తన ా్యాఖ్యలలవ ధన్యాాేాలమ తెలశపారమ. ప్రపంచ
జనాభాలవ ేాేాపమ 42 ిాతం గల BRICS, అే్భమతశైన ాృే్ధశ, పెట్టమబిశ శరశయమ
ాాణశజ్య ాాటాతవ, ప్రపంచ ఆర్థశక శరశయమ రాజకీయ నశర్శాణాన్నశ
రూపొంేశంచింలవ శమఖ్యశైన పాత్ర పవషశస్తమంేనశ ఆయన గమర్తశంచారమ.
ఆరవగ్యా సదతమ సశటశజెన్ యాప్ శరశయమ ప్రధాన్ శంత్రశ గారీబ్ కళ్యాణ్
ప్యాకదజీ సహా శహశ్శారశ నదపథ్యంలవ భారతేదిం ప్రారంభంలవ తీసమకమన్న
కార్యక్రశాలమ శరశయమ ాశాశధ నశర్ణయాత్శక చర్యలనమ ాశేదిాంగ శంత్రశ
ఎత్తశ చూపశంచారమ. ప్రపంచ ఆరవగ్య సంస్థ అంతర్జాతీయ ా్యాప్తంగా
ప్రజారవగ్య అత్యాసర పరశస్థశతశనశ ప్రకటశంచిానశకశ చాలా శమంేమ, భారతేదిం
కరవనా ాైరస్నమ తనశఖీ చదయిానశకశ చర్యలమ చదపట్టశంేనశ ఆయన
ఎత్తశ
చూపశంచారమ. ేక్షశణ ఆసశయాలవ COVID-19 నశయంత్రణ ప్రయత్నాలనమ సశన్ాయం
చదసద ప్రయత్నం గమరశంచశ శరశయమ SAARC ేదిాల COVID-19 అత్యాసర
ప్రతశస్పంేన నశధశనశ రూపొంేశంచిం గమరశంచశ BRICS ాశేదిాంగ శంత్రమలకమ ఆయన

ాశారశంచారమ. శహశ్శారశపై ాారశ ప్రతశస్పంేనకమ శే్ేతమ ఇా్ాిానశకశ
ఆఫ్రశకాలవనశ అనదక ేదిాలతవ సహా ేాేాపమ 85 ేదిాలకమ భారతేదిం ఫార్శా
సహాయం అంేశస్తవంేశ. ఇేశ ాశస్తృతంగా స్ాాగతశంచబిశంేశ.
శహశ్శారశ శానాాళశ యొక్క ఆరవగ్యానశకశ శరశయమ ి్రదయస్సమకమ గొప్ప
ప్రశాేాన్నశ కలశగశంచిశద కాక, ప్రపంచ ాాణశజ్యం శరశయమ సరఫరా గొలమసమలకమ
అంతరాయం కలశగశంచిం ే్ాారా ప్రపంచ ఆర్థశక ా్యాస్థ శరశయమ ఉత్పత్తశనశ
తీా్రంగా ప్రభాాశతం చదస్తవంేనశ ాశేదిాంగ శంత్రశ ఉే్ఘాటశంచారమ. అనదక
రంగాలలవ ఆర్థశక కార్యకలాపాలమ ప్రతశకూలంగా ప్రభాాశతశయ్యాయశ,
ేీనశాల్ల ఉే్యవగాలమ శరశయమ జీానవపాధశనశ కవల్పవతమన్నారమ. సంక్షవభం
నమంిశ బయటపిటానశకశ శరశయమ జీానవపాధశనశ కవల్పవకమంిా చూసమకవాిానశకశ శనశమ
ా్యాపారాలకమ, శమఖ్యంగా MSME లకమ సహాయాన్నశ అంేశంచాల్సశన అాసరం ఉంేనశ
ఆయన ఉే్ఘాటశంచారమ. రవగనశరవధక ిక్తశనశ బలవపదతం చదయిానశకశ సాంప్రేాయ
ఔషేాల ా్యాస్థల సాశర్థ్యాన్నశ గమర్తశంచాలనశ శరశయమ BRICS ఈ
ప్రయత్నాలకమ శే్ేతమ ఇా్ాాలనశ ాశేదసంగ శంత్రశ సూచశంచారమ.
ప్రస్తమత సాాలమ బహమపాక్షశక ా్యాస్థల సంస్కరణ యొక్క అాసరాన్నశ శరశంత
నొక్కశ చెబమతమంేనశ శరశయమ సంస్కరశంచబిశన బహమపాక్షశకతయె పమరవగతశ శార్గం
అనశ ాశేదిాంగ శంత్రశ నొక్కశ చెప్పరమ. ప్రపంచ ఎజెంిాలవ అభశాృే్ధశ శరశయమ
ాృే్ధశ యొక్క కదంే్రీకృతతనమ ఆయన ప్రస్తాాశంచారమ.
2020 లవ రష్యా BRICS అధ్యక్షతకమ భారతేదిం తన బలశైన శే్ేతమనమ శరశయమ
"గ్లవబల్ స్టెబశలశటీ, షదర్ి్ సెక్యూరశటీ శరశయమ ఇన్నవాదటశా్ గ్రవత్
కవసం
BRICS
భాగస్ాాశ్యం"
యొక్క
శొత్తం
ఇతశాృత్తాన్నశ
పమనరమే్ఘాటశంచశంేశ.
చర్చనమ కదంే్రీకృత శరశయమ ఉే్ేది్యపూర్ాకంగా శమంేమకమ తీసమకెళ్లిానశకశ
2020 శద 7 న COVID-19 శహశ్శారశపై BRICS ఆరవగ్య అధశకారమల శధ్య
ార్చ్యమాల్ గా జరశగశన సశాాదిం శార్గేర్ికశయశనేశ.
క్రొత్త ఢిల్లీ
ఏప్రశల్ 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.

