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14-ാ മത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചക  ടിയിൽ ബ്രധ നമബ്രി രങ്കെടുത്തു 

ജൂൺ 24, 2022 
 

ചൈനീസ് ബ്രസിഡന്റ്  ഷി ജിൻരിങ്ങിന്റങ്കെ  അധയക്ഷതയിൽ  2022 ജൂൺ 23-24 
തീയതി ളിൽ ങ്കെർൈവൽ രൂരത്തിൽ നടന്ന  14-ാ മത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചക  ടിയിൽ 
ബ്രധ നമബ്രി ബ്രീ. നകരബ്ര  കമ ദി ഇരയൻ സംഘങ്കത്ത  നയിച്ചു .  ബ്രസീൽ 
ബ്രസിഡന്റ് ങ്കജയർ കര ൾകസ ന കര , െഷയയുങ്കട ബ്രസിഡന്റ് െ ൽഡിമിർ 
രുടിൻ, ദക്ഷിണ ബ്രിക്കൻ ബ്രസിഡന്റ് സിെിൽ െമകര സ എന്നിെരും 
ഉച്ചക  ടിയിൽ  രങ്കെടുത്തു. ഉച്ചക  ടിയുങ്കട ബ്രിക്സ് ഇതര ഇടരഴ ൽ 
െിഭ ഗമ യ ആകഗ ള െി സനങ്കത്തക്കുെിച്ചുള്ള ഉന്നതതല സംഭ ഷണം ജൂൺ 
24 ന്റ നടന്നു. 

ജൂൺ 23ന്റ, ഭീ രെ ദ െിരുദ്ധത, െയ ര രം, ആകര ഗയം, രരമ്പര ഗത 
ചെദയര സ്ബ്തം, രരിസ്ഥിതി, ര സ്ബ്തം, സ കെതി െിദയ, നെീ രണം,  ൃഷി, 
സ കെതി , ങ്കത ഴിലധിഷ്ഠിത െിദയ ഭയ സം, രരിരീലനം , ആകഗ ള 
സ മ്പത്തി  െീങ്കെടുക്കൽ,  രഹുമുഖ െയെസ്ഥയുങ്കട രരിഷ്  രം, ക  െിഡ്-
19 മഹ മ രി തുടങ്ങിയ കമഖല ളിൽ കനത ക്കൾ ൈർച്ച ൾ 
നടത്തി.  ബ്രിക്സ് സവതവം  രക്തിങ്കെടുത്ത നും ബ്രിക്സ് കരഖ  ൾക്ക യി 
ഓൺചലൻ ഡ റ്റ കരസ് സ്ഥ രിക്ക നും ബ്രിക്സ് ങ്കെയിൽകെ ഗകെഷണ 
രൃംഖല നിർകേരിക്ക നും എംഎസ്എംഇ ൾ തമ്മിലുള്ള സഹ രണം 
രക്തിങ്കെടുത്ത നും ബ്രധ നമബ്രി ആഹവ നം ങ്കൈയ്തു. ബ്രിക്സ് ര ജയങ്ങളിങ്കല 
സ്റ്റ ർട്ടെു ൾ തമ്മിലുള്ള രന്ധം രക്തിങ്കെടുത്തുന്നതിന യി ഇരയ ഈ 
െർഷം ബ്രിക്സ് സ്റ്റ ർട്ടെ്   രരിര ടി സംഘടിെിക്കും.ബ്രിക്സ്  അംഗങ്കമന്ന 
നിലയിൽ ന ം  രരസ്രരം സുരക്ഷ  ആരെ ൾ മനസ്സില ക്കു യും ഭീ ര 
െ ദി ങ്കള ബ്രഖയ രിക്കുന്നതിൽ രരസ്രര രിരുണ നൽ ു യും കെണം; ഈ 
കല ലമ യ  െിഷയം ര ബ്രീയെൽക്കരിക്ക ൻ 
ര ടിങ്കലെന്ന്  ബ്രധ നമബ്രി  രെഞ്ഞു. ഉച്ചക  ടിയുങ്കട സമ രനത്തിൽ, ബ്രിക്സ് 
കനത ക്കൾ 'രീജിംഗ് ബ്രഖയ രനം' അംഗീ രിച്ചു. 

ജൂൺ 24-ന്റ, ആബ്രിക്ക, മകധയഷയ, ങ്കതക്കു ിഴക്കൻ ഏഷയ, രസരിക് മുതൽ 
 രീരിയൻ െങ്കരയുള്ള ഇരയയുങ്കട െി സന രെ ളിത്തം ബ്രധ നമബ്രി 
എടുത്തുരെഞ്ഞു; സവതബ്രെും, തുെന്നതും, ഉൾങ്കക്ക ള്ളുന്നതും, നിയമങ്ങൾ 
അടിസ്ഥ നമ ക്കിയുള്ളതുമ യ സമുബ്ദകമഖലയിൽ ഇരയയുങ്കട ബ്രദ്ധ; ഇരയൻ 
മഹ സമുബ്ദ കമഖല മുതൽ രസരിക് സമുബ്ദം െങ്കരയുള്ള എലെ  
ര ജയങ്ങളുങ്കടയും രരമ ധി  രത്തിനും ബ്ര കദരി  സമബ്ഗതയ്ക്കും 
രഹുമ നം; ഏഷയയിങ്കലയും ആബ്രിക്കയിങ്കലയും ല റ്റിനകമരിക്കയിങ്കലയും 
െലിയ ഭ ഗങ്ങള യി രഹുമുഖ െയെസ്ഥയുങ്കട രരിഷ് രണെും ആകഗ ള 
തീരുമ നങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ രബ്ദമിലെ. െൃത്ത  ൃതിയിലുള്ള 
സമ്പദ്െയെസ്ഥയുങ്കട ബ്ര ധ നയം ബ്രധ നമബ്രി ൈൂെിക്ക ട്ടി, രങ്കെടുക്കുന്ന 
ര ജയങ്ങളിങ്കല രൗരന്മ ങ്കര ചലഫ്ചസ്റ്റൽ കര ർ എൻെകയ ൺങ്കമന്റ് (ചലഫ്) 
  ങ്കമ്പയ്നിൽ കൈര ൻ ക്ഷണിക്കു യും ങ്കൈയ്തു. അൾജീരിയ, അർജന്റെീന, 

 ംകര ഡിയ, ഈജിപ്തത്, എകതയ രയ, രിജി, ഇകര കനഷയ, ഇെ ൻ, 



 സ ക്കിസ്ഥ ൻ, ങ്കസനഗൽ, ഉസ്ങ്കരക്കിസ്ഥ ൻ, മകലഷയ, ത യ്ലൻഡ് 
എന്നിെയ യിരുന്നു അതിഥി ര ജയങ്ങൾ. 

കനരങ്കത്ത, ജൂൺ 22 ന്റ ബ്രിക്സ് രിസിനസ് കര െത്തിന്റങ്കെ ഉദ്ഘ ടന 
ൈടങ്ങിൽ നടത്തിയ മുഖയ ബ്രഭ ഷണത്തിൽ, ങ്ക  െിഡ്-19 
ര ൻങ്കഡമിക്കിനിടയിലും തങ്ങളുങ്കട ബ്രെർത്തനം തുടരുന്ന ബ്രിക്സ് 
രിസിനസ്  ൗൺസിലിങ്കനയും ബ്രിക്സ് െനിത  രിസിനസ് സഖയങ്കത്തയും 
ബ്രധ നമബ്രി അഭിനരിച്ചു. സ മൂഹി െും സ മ്പത്തി െുമ യ 
ങ്കെലെുെിളി ൾ, സ്റ്റ ർട്ടെു ൾ, എംഎസ്എംഇ ൾ എന്നിെയ്ക്കുള്ള 
സ കെതി െിദയ അടിസ്ഥ നമ ക്കിയുള്ള രരിഹ രങ്ങളുങ്കട കമഖലയിൽ 
 ൂടുതൽ സഹ രിക്ക ൻ ബ്രിക്സ് രിസിനസ്സ് സമൂഹകത്ത ട് ബ്രധ നമബ്രി 
നിർകേരിച്ചു. 

ജൂൺ 24-ന്റ, ആബ്രിക്ക, മകധയഷയ, ങ്കതക്കു ിഴക്കൻ ഏഷയ, രസരിക് മുതൽ 
 രീരിയൻ െങ്കരയുള്ള ര ജയങ്ങളിങ്കല   ഇരയയുങ്കട െി സന രെ ളിത്തം 
ബ്രധ നമബ്രി എടുത്തുരെഞ്ഞു; സവതബ്രെും, തുെന്നതും, ഉൾങ്കക്ക ള്ളുന്നതും, 

നിയമങ്ങൾ അടിസ്ഥ നമ ക്കിയുള്ളതുമ യ സമുബ്ദകമഖലയിൽ ഇരയയുങ്കട 
ബ്രദ്ധ; ഇരയൻ മഹ സമുബ്ദ കമഖല മുതൽ രസരിക് സമുബ്ദം െങ്കരയുള്ള 
എലെ  ര ജയങ്ങളുങ്കടയും രരമ ധി  രത്തിനും ബ്ര കദരി  സമബ്ഗതയ്ക്കും 
രഹുമ നം; ഏഷയയിങ്കലയും ആബ്രിക്കയിങ്കലയും ല റ്റിനകമരിക്കയിങ്കലയും 
െലിയ ഭ ഗങ്ങള യി രഹുമുഖ െയെസ്ഥയുങ്കട രരിഷ് രണെും ആകഗ ള 
തീരുമ നങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ രബ്ദമിലെ. െൃത്ത  ൃതിയിലുള്ള 
സമ്പദ്െയെസ്ഥയുങ്കട ബ്ര ധ നയം ബ്രധ നമബ്രി ൈൂെിക്ക ട്ടി, രങ്കെടുക്കുന്ന 
ര ജയങ്ങളിങ്കല രൗരന്മ ങ്കര ചലഫ്ചസ്റ്റൽ കര ർ എൻെകയ ൺങ്കമന്റ് (ചലഫ്) 
  ങ്കമ്പയ്നിൽ കൈര ൻ ക്ഷണിക്കു യും ങ്കൈയ്തു. അൾജീരിയ, അർജന്റെീന, 

 ംകര ഡിയ, ഈജിപ്തത്, എകതയ രയ, രിജി, ഇകര കനഷയ, ഇെ ൻ, 

 സ ക്കിസ്ഥ ൻ, ങ്കസനഗൽ, ഉസ്ങ്കരക്കിസ്ഥ ൻ, മകലഷയ, ത യ്ലൻഡ് 
എന്നിെയ യിരുന്നു അതിഥി ര ജയങ്ങൾ. 

കനരങ്കത്ത, ജൂൺ 22 ന്റ ബ്രിക്സ് രിസിനസ് കര െത്തിന്റങ്കെ ഉദ്ഘ ടന 
ൈടങ്ങിൽ നടത്തിയ മുഖയ ബ്രഭ ഷണത്തിൽ, ങ്ക  െിഡ്-19 
മഹ മ രിക്കിനിടയിലും തങ്ങളുങ്കട ബ്രെർത്തനം തുടരുന്ന ബ്രിക്സ് 
രിസിനസ്  ൗൺസിലിങ്കനയും ബ്രിക്സ് െനിത  രിസിനസ് സഖയങ്കത്തയും 
ബ്രധ നമബ്രി അഭിനരിച്ചു. സ മൂഹി െും സ മ്പത്തി െുമ യ 
ങ്കെലെുെിളി ൾ, സ്റ്റ ർട്ടെു ൾ, എംഎസ്എംഇ ൾ എന്നിെയ്ക്കുള്ള 
സ കെതി െിദയ അടിസ്ഥ നമ ക്കിയുള്ള രരിഹ രങ്ങളുങ്കട കമഖലയിൽ 
 ൂടുതൽ സഹ രിക്ക ൻ ബ്രിക്സ് രിസിനസ്സ് സമൂഹകത്ത ട് ബ്രധ നമബ്രി 
നിർകേരിച്ചു. 

നയൂഡല് ഹി. 

ജൂൺ 24, 2022 

 
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. 

 
 


