Prime Minister chairs 13th BRICS Summit
September 09, 2021
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എന്നതാണ് ഇരയ തിേവെടുത്ത ഉച്ചര ാടിയുവട പ്രരമയം .
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പ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് വെയർ രരാൾരസാനാരോ, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് െ്ളാഡിമിർ രുടിൻ,
ചച്നീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷ്ി െിൻരിങ്, ദക്ഷ്ിണാപ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സിറിൽ റാമരരാസ
എന്നിെേടങ്ങുന്ന മറ്റ് പ്രി ്സ് രനതാക്കളുവട രങ്കാളിത്തം ഉച്ചര ാടിയിൽ ഉണ്ടായിേുന്നു.
ഈ െർഷ്ം ഇരയയുവട അധയക്ഷ്രദെിയ്ക്കിവട പ്രി സ
് ് രങ്കാളി ളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച
സഹ േണത്തിന്
പ്രധാനമപ്രി
അഭിനരനം
അറിയിച്ചു,
ഇത്
നിേെധി
രുതിയ
സംേംഭങ്ങൾക്ക് െിെയം ച െേിക്കാൻ അനുെദിച്ചു. ആദയ പ്രിക്സ് ഡിെിറ്റൽ വഹൽത്ത് സമ്മിറ്റ്
ഇതിൽ ഉൾവെടുന്നു; രഹുോഷ്്പ്ട രേിഷ്കാേങ്ങവളക്കുറിച്ചുള്ള ആദയവത്ത പ്രിക്സ് മപ്രിമാേുവട
സംയുക്ത പ്രസ്താെന; ഒേു പ്രിക്സ് ഭീ േ ൊദ െിേുദ്ധ പ്രെർത്തന രദ്ധതി; റിരമാട്ട് വസൻസിംഗ്
ഉരപ്ഗഹ രമഖലയിവല സഹ േണത്തിനുള്ള ഒേു
ോർ; ഒേു വെർച്വൽ പ്രിക്സ് ൊക്സിൻ
ഗരെഷ്ണ െി സന ര പ്രം; പ്ഗീൻ ടൂറിസവത്ത ുറിച്ചുള്ള പ്രിക്സ് അലയൻസ് തുടങ്ങിയെ.
ര ാെിഡിന് രരഷ്മുള്ള ആരഗാള െീവണ്ടടുക്കലിൽ പ്രിക്സ് ോെയങ്ങൾക്ക് െഹിക്കാനാ ുന്ന
പ്രധാന രങ്ക് എടുത്തു ാണിച്ച പ്രധാനമപ്രി, 'രിൽഡ് രാക്ക് വറസിസ്റ്റൻസി, നൂതനമായി,
െിരവാസയതരയാവട,
സുസ്ഥിേമായി'
എന്ന
മുപ്ദാൊ യത്തിൽ
പ്രിക്സ്
സഹ േണം
വമച്ചവെടുത്താൻ ആെരയവെട്ടു.
ര ാെിഡിന് രരഷ്മുള്ള ആരഗാള െീവണ്ടടുക്കലിൽ പ്രിക്സ് ോെയങ്ങൾക്ക് െഹിക്കാനാ ുന്ന
പ്രധാന രങ്ക് എടുത്തു ാണിച്ച പ്രധാനമപ്രി, "രൂേ്വ്വസ്ഥിതിപ്രാരിക്കളിലൂവട, നെീനതയിലൂവട ,
െിരവസ്തതരയാവട , സുസ്ഥിേതരയാവട" എന്ന മുപ്ദാൊ യരത്താവട
പ്രിക്സ് സഹ േണം
വമച്ചവെടുത്താൻ ആെരയവെട്ടു.
ഈ െിഷ്യങ്ങവളക്കുറിച്ച് െിരദീ േിച്ചുവ ാണ്ട്, ൊക്സിരനഷ്ന്വറ രെഗതയും ലഭയതയും
െർദ്ധിെിച്ച്,
െി സിത
രലാ ത്തിനെുറം
രാർമ,
ൊക്സിൻ
ഉൽരാദന
രരഷ്ി ൾ
ചെെിധയെത് േിച്ച് 'പ്രതിരോധരരഷ്ി' സൃഷ്ടിച്ച്, ഡിെിറ്റൽ ഉര േണങ്ങൾ ഉരരയാഗിച്ച്
'നെീ േണം' െളർത്തുന്നതിലൂവട തിേിച്ചുെേെ് ' തവേിതവെടുരത്തണ്ടതിന്വറ ആെരയ ത
പ്രധാനമപ്രി ഊന്നിെറെു. വരാതു നന്മയ്ക്കായി, രഹുോഷ്്പ്ട സ്ഥാരനങ്ങളുവട രേിഷ്കേണം
അെേുവട 'െിരവാസയത' െർദ്ധിെിക്കുന്നതിനും, രേിസ്ഥിതി,
ാലാെസ്ഥാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒേു
വരാതു പ്രിക്സ് രബ്ദം സ്പഷ്ടമാക്കിവക്കാണ്ട് 'സുസ്ഥിേ' െി സനം രപ്രാത്സാഹിെിക്കാനും അരേഹം
ആെരയവെട്ടു
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിവല സമീര ാല സംഭെെി ാസങ്ങൾ ഉൾവെവട പ്രധാനവെട്ട പ്രാരദരി ,
ആരഗാള പ്രശ്നങ്ങളും രനതാക്കൾ ച്ർച്ച വച്യ്ത ു. ഭീ േൊദെും തീപ്െൊദെും െളർത്തുന്ന
ഭീഷ്ണിവയക്കുറിച്ചുള്ള
ാഴ്ചൊടു ൾ ഉണ്ടായിേുന്നു, ഭീ േൊദത്തിവനതിോയ
ർമ്മ പ്ലാൻ
നടെിലാക്കുന്നത് തവേിതവെടുത്താൻ എല്ലാ പ്രിക്സ് രങ്കാളി ളും സമ്മതിച്ചു.
ഉച്ചര

ാടിയുവട സമാരനത്തിൽ രനതാക്കൾ 'നയൂഡൽഹി പ്രഖയാരനം' അംഗീ

േിച്ചു.
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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.

