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பிரிக்ஸ் ஷேர்பாஸ் மற்றும் சூஸ் ஷேர்பாஸ் ஆகிஷ ாரின் 
முதல் சந்திப்பு  

பிப்ரவரி 26,2021 

 

பிரிக்ஸ் ஷேர்பாஸ் மற்றும் சூஸ் ஷேர்பாஸ் ஆகிஷ ாரின் முதல் சந்திப்பு 

இந்தி த் தலைலம ின் கீழ் பிப்ரவரி 24-26,2021 நலைபபற்றது. இந்தக் 
கூட்ைத்திற்கு பச ைாளர் திரு. சஞ்சய் பட்ைசார் ா- சிபிவி&ஓஐஏ 
தலைலம தாங்க மற்றும் கூடுதல் பச ைாளர் பபாருளாதார ஒத்துலைப்பு, 
பி.ஹரிஷ் , அவஷர இந்தி ாவின் ஷேர்பா மற்றும் சூஸ் ஷேர்பாஸ்.  
 

“பிரிக்ஸ் @15: பதாைர்ச்சி, ஒருங்கிலைப்பு மற்றும் ஒருமித்த கருத்துக்கான 
இன்ைரா பிரிக்ஸ் ஒத்துலைப்பு”- (i) பன்முக அலமப்பின் சீர்திருத்தம்; (ii) 
ப ன்கர்வவாத எதிர்ப்பு ஒத்துலைப்பு; (iii) டிஜிட்ைல் ப ன்படுத்துதல் என்ற 
கருப்பபாருளின் கீழ் இந்தி ா தனது தலைலமக்கான முன்னுரிலமகலள 
2021 இல் முன்லவத்தது.மற்றும் எஸ்.டி.ஜி. கலள அலைவதற்கான 
பதாைில்நுட்ப தீர்வுகள்; மற்றும் (iv) மக்கலளப் பரிமாற்றங்களுக்கு 
ஷமம்படுத்துதல். பிரிக்ஸ் 2021 க்கான நிகழ்வுகளின் காைண்ைரும் 
கைந்துலர ாைல் மற்றும் கருத்து அமர்வுகலளத் பதாைர்ந்து 
வைங்கப்பட்ைது”.  

      

அதன் தலைலம ின் ஷபாது பல்ஷவறு கருப்பபாருள் பகுதிகளில் 
இந்தி ாவின் முன்னுரிலமகள் குறித்து பல்ஷவறு அரசு 
அலமச்சகங்களால் பதாைர்ச்சி ான விளக்கங்கள் மற்றும் 
விளக்ககாட்சிகள் வைங்கபட்ைன. இதில் பிரிக்ஸ் ப ங்கரவாத 
ஒத்துலைப்பு, நிலை ான அபிவிருத்தி மற்றும் டிஜிட்ைல் ஷவளாண்லமக்கு 
சிறப்பு முக்கி த்துவம் வாய்ந்த ஷவளாண்லம, புதுலம ஒத்துலைப்பு, 
டிஜிட்ைல் ஆஷராக்கி ம், ஷகாவிட் 19 பதாற்று மற்றும் பாரம்பரி  
மருத்துவம், பபாருளாதார வியூகம், கூட்ைாண்லம மற்றும் வர்த்தக 
நிகழ்ச்சி நிரலை எதிர்பகாள்வதில் ஒத்துலைப்பு ஆகி லவ அைங்கும். 
பிரிக்ஸ் புதி  ஷமம்பாட்டு வங்கி ின் துலைத்தலைவர் திரு. அனில் 



கிஷோரா ரஷ் ா மற்றும் இந்தி ாவில் வங்கி ின் பிராந்தி  
அலுவைகங்கலளத் திறப்பது மற்றும் என்டிபி உறுப்பினர் விரிவாக்கம் 
உள்ளிட்ை வங்கி ின் முன்னுரிலமகள் குறித்து பிரிக்ஸ் ஷேர்பாசுக்கு 
விளக்கினார். 
 

பிரிக்ஸ் வர்த்தகக் கவுன்சில், பிரிக்ஸ் மகளிர் வைிகக் கூட்ைைி,பிரிக்ஸ் 
கல்வி மன்றம், பிரிக்ஸ் சிவில் மன்றம் மற்றும் பிரிக்ஸ் தின்க் ஷைங்க் 
கவுன்சில் ஆகிஷ ாரின் தலைவர்களுைனான மூன்று நாள் சந்திப்பின் 
ஷபாது கைாச்சாரம் மற்றும் மக்களிைமிருந்து மக்கள் அம்சமாக இருந்தது 
இந்த ஆண்டு.  

   

பிரிக்ஸ் கூட்ைாளர்கள் இந்தி ா தனது தலைவர் ஆண்டுக்கு 
ஷதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை கருப்பபாருள் மற்றும் முன்னுரிலமகலள சரி ான 
ஷநரத்தில் மற்றும் பபாருத்தமானதாக பாராட்டினர், ஷமலும் இந்தி ா 
முன்பமாைி ப்பட்ை புதி  மு ற்சிகளுக்கு ஆதரலவயும் பதரிவித்தனர். 
பிரிக்ஸ் ஷேர்பாஸ் இரண்டு மாத காைத்திற்குள் மீண்டும் சந்திக்க 
ஒப்புக்பகாண்ைார், விவாதங்களில் ஏற்பட்ை முன்ஷனற்றம் மற்றும் 
வரவிருக்கும் பவளியுறவு மற்றும் பிற மந்திரி கூட்ைங்களின் திட்ைம்.   

 

நியூ டெல்லி 
பிப்ரவரி 26, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


