Prime Minister chairs 13th BRICS Summit
September 09, 2021

13ನೇ ಬ್ರಿ ಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಪ್ಿ ಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗಳು
સપ્ટેમ્બર 09, 2021

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೀದಿ ಅವರು ಸೆ.09, 2021ರಂದು ನಡೆದ್ 13ನೇ ಬ್ರರ ಕ್ಸ್ ಶೇಂಗಸಭೆಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸಿದ್ರು.
ಭಾರತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ ಶೇಂಗಸಭೆಯ ವಿಷಯವೇಂದ್ರೆ, BRICS@15: ನಿರಂತರತೆ, ಬಲವಧ್ಧನೆ ಮತ್ತು
ಒಮಮ ತಕ್ಕೆ ಗಿ ಬ್ರರ ಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವ ಸಹಕ್ಕರ. ಬ್ರರ ಜಿಲ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಜೈರ್ ಬೀಲ್ಸ್ ನಾರೊ, ರಷ್ಯಯ ದ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ
ವ್ಲಾ ದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, ಚೀನಾದ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಕ್ಸ್ ಜಿನ್ ಪೇಂಗ್ ಮತ್ತು ದ್ಕ್ಸಿ ಣ ಆಫ್ರರ ಕ್ಕದ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಸಿರಿಲ್ ರಮಾಫೀಸಾ
ಹಾಗು ಇತರ ಎಲಾ ಬ್ರರ ಕ್ಸ್ ನಾಯಕರು ಈ ಶೇಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರು. ಈ ವಷಧ ಭಾರತದ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ಬ್ರರ ಕ್ಸ್ ಪಾಲುದಾರರಿೇಂದ್ ಪ್ಡೆದ್ ಸಹಕ್ಕರದ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರ ಧಾನಿ ಮೆಚ್ಚು ಗ್ಗ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ್ರು. ಇದ್ರಿೇಂದ್
ಹಲವ್ಲರು ಹೊಸ ಉಪ್ಕರ ಮಗಳ ಸಾಧ್ನೆಗ್ಗ ಅವಕ್ಕಶವ್ಲಯಿತ್ತ ಎೇಂದ್ರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಚೊಚ್ು ಲ ಬ್ರರ ಕ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್
ಆರೊೀಗಯ ಶೇಂಗಸಭೆ; ಬಹುಪ್ಕ್ಸಿ ೀಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರರ ಕ್ಸ್ ಸಚವರ ಮದ್ಲ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ; ಬ್ರರ ಕ್ಸ್
ಭಯೀತ್ಪಾ ದ್ನಾ ನಿಗರ ಹ ಕ್ಸರ ಯಾ ಯೀಜನೆ; ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಉಪ್ಗರ ಹಗಳ ಕೆಿ ೀತರ ದ್ಲ್ಲಾ ಸಹಕ್ಕರ ಕುರಿತ ಒಪ್ಾ ೇಂದ್;
ವಚ್ಚಯ ಧವಲ್ ಬ್ರರ ಕ್ಸ್ ಲಸಿಕೆ ಸಂಶೀಧ್ನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿ ಕೇಂದ್ರ ; ಹಸಿರು ಪ್ರ ವ್ಲಸೀದ್ಯ ಮ ಕುರಿತ ಬ್ರರ ಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೆ ಟ
ಇತ್ಪಯ ದಿ ಸೇರಿವ. ಕೀವಿಡ್ ನಂತರದ್ ಜಾಗತ್ರಕ ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಬ್ರರ ಕ್ಸ್ ರಾಷ್ ರಗಳು ವಹಿಸಬಹುದಾದ್ ಪ್ರ ಮುಖ
ಪಾತರ ವನ್ನು
ಒತ್ರು
ಹೇಳಿದ್
ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಯವರು,
'ಸದೃಢತೆಯಿೇಂದ್,
ಹೊಸತನದಿೇಂದ್
ಮತ್ತು
ವಿಶ್ವಾ ಸಾಹಧತೆಯಿೇಂದ್ ಸುಸಿಿ ರತೆಯಿೇಂದ್ ಮತೆು ನಿಮಿಧಸಿʼ ಎೇಂಬ ಧ್ಯ ೀಯವ್ಲಕಯ ದ್ಡಿ ಬ್ರರ ಕ್ಸ್ ಸಹಕ್ಕರ ಹೆಚ್ು ಳಕೆೆ ಕರೆ
ನಿೀಡಿದ್ರು.
ಈ ಬಾರಿಯ ಸಭೆಯ ವಿಷಯವಸುು ವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಯವರು ʻಮರು ನಿಮಾಧಣʼದ್ ವೇಗ
ವಧ್ಧನೆಗ್ಗ ಕರೆ ನಿೀಡಿದ್ರು. ಲಸಿಕೆ ನಿೀಡಿಕೆಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಲಭಯ ತೆಯನ್ನು ಹೆಚು ಸುವ ಮೂಲಕ; ಫಾಮಾಧ ಮತ್ತು
ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾ ದ್ನಾ ಸಾಮರ್ಥಯ ಧಗಳನ್ನು
ಅಭಿವೃದಿಿ
ಹೊೇಂದಿದ್ ಜಗತು ನ್ನು
ಮಿೀರಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಗೊಳಿಸುವ
ಮೂಲಕ 'ಕ್ಷಮತೆ'ಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು; ಸಾವಧಜನಿಕ ಒಳಿತ್ರಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧ್ನಗಳನ್ನು ಸೃಜನಾತಮ ಕವ್ಲಗಿ
ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ 'ಹೊಸತನವನ್ನು ' ಬ್ರಳೆಸುವುದು; ಅವುಗಳ ವಿಶ್ವಾ ಸಾಹಧತೆ ಬ್ರಳೆಸಲು ಬಹುಪ್ಕ್ಸಿ ೀಯ ಸಂಸೆಿ ಗಳ
ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪ್ಡಿಸುವುದು; ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವ್ಲಮಾನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಕೆ ರಲ್ಲನ ಬ್ರರ ಕ್ಸ್
ಧ್ಾ ನಿಯ ಮೂಲಕ 'ಸುಸಿಿ ರ' ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನ್ನು ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು – ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ʻಮರು ನಿಮಾಧಣʼಕೆೆ ವೇಗ
ನಿೀಡಲು ಕರೆ ನಿೀಡಿದ್ರು.
ಅಫಘಾನಿಸಾು ನದ್ ಇತ್ರು ೀಚನ ಬ್ರಳವಣಿಗ್ಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರ ಮುಖ ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತ್ರಕ ವಿಷಯಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಯೂ ನಾಯಕರು ಚ್ಚಧಸಿದ್ರು. ಭಯೀತ್ಪಾ ದ್ನೆ ಮತ್ತು ಉಗರ ವ್ಲದ್ದ್ ಬ್ರಳವಣಿಗ್ಗಯಿೇಂದ್ ಎದುರಾಗುವ
ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು ಹಂಚಕಳಳ ಲಾಯಿತ್ತ. ʻಭಯೀತ್ಪಾ ದ್ನೆ ವಿರುದ್ಿ ದ್ ಬ್ರರ ಕ್ಸ್ ಕ್ಕಯಧ
ಯೀಜನೆʼ ಅನ್ನಷ್ಯಾ ನವನ್ನು ತಾ ರಿತಗೊಳಿಸಲು ಬ್ರರ ಕ್ಸ್ ನ ಎಲಾ ಪಾಲುದಾರರು ಸಮಮ ತ್ರಸಿದ್ರು.
ಶೇಂಗಸಭೆಯ ಸಮಾರೊೀಪ್ದ್ಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು 'ನವದೆಹಲ್ಲ ಘೀಷಣೆ'ಯನ್ನು ಅೇಂಗಿೀಕರಿಸಿದ್ರು.
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