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14-வது பிரிக்ஸ் உச்சிமரநரட்டில் பிரதமர் பங்கேற்பு 
ஜூன் 24, 2022 
 

சீன அதிபர் திரு ஜீ ஜின்பிங் தலைலமயில் ஜூன் 23-24 2022 ஆேிய கததிேளில் ேரண ரலி 

வரயிைரே நலைணபற்ற 14வது பிரிக்ஸ் உச்சிமரநரட்டில் இந்தியரவின் சரர்பரே  பிரதமர் திரு 

நகரந்திர கமரடி பங்கேற்றரர். ஜூன் 23-ஆம் கததி நலைணபற்ற உச்சிமரநரட்டில் பிகரசில் அதிபர் 

திரு ணஜர்மன் கபரல்கசரனரகரர, ரஷ்ய அதிபர் திரு விளரடிமிர் புட்டின், ணதன்னரபிரிக்ே அதிபர் 

திரு சிரில் ரமஃகபரசர ஆேிகயரரும் ேைந்து ணேரண்ைனர். உச்சிமரநரட்டின் பிரிக்ஸ் அலமப்பு 

அல்ைரத பிரிவரன சர்வகதச கமம்பரடு பற்றிய உயர்நிலை கபச்சுவரர்த்லத ஜூன் 24 அன்று 

நலைணபற்றது. 

தீவிரவரத எதிர்தரக்குதல், வர்த்தேம், சுேரதரரம், பரரம்பரிய மருத்துவம், சுற்றுச்சூழல், அறிவியல், 

ணதரழில்நுட்பம் மற்றும் புதுலம, கவளரண்லம, ணதரழில்நுட்ப மற்றும் ணதரழில்ேல்வி மற்றும் 

பயிற்சி உள்ளிட்ை துலறேள், பைதரப்பு அலமப்புமுலறேளின் சீர்திருத்தம், ணேரவிட்-19 

ணபருந்ணதரற்று, உைேளரவிய ணபரருளரதரர மீட்சி உள்ளிட்ை சர்வகதச முக்ேிய விஷயங்ேள் 

பற்றியும் ஜூன் 23 அன்று தலைவர்ேள் விவரதித்தனர். பிரிக்ஸ் அலமப்பின் அலையரளத்லத 

வலுப்படுத்தவும், பிரிக்ஸ் ஆவ ங்ேள், பிரிக்ஸ் ரயில்கவ ஆரரய்ச்சி இல ப்பு ஆேியவற்றுக்கு 

இல ய தரலவ உருவரக்ேவும், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர ணதரழில் நிறுவனங்ேளுக்கு 

இலைகயயரன ஒத்துலழப்லப கமம்படுத்தவும் பிரதமர் வலியுறுத்தினரர். பிரிக்ஸ் நரடுேளில் உள்ள 

புத்ணதரழில் நிறுவனங்ேளுக்கு இலைகயயரன இல ப்லப வலுப்படுத்துவதற்ேரே பிரிக்ஸ் 

புத்ணதரழில் நிேழ்ச்சிலய இந்த ஆண்டு இந்தியர நைத்தவிருக்ேிறது. பிரிக்ஸ் உறுப்பினர்ேளரேிய 

நரம் ஒருவருக்ணேரருவர் பரதுேரப்பு சவரல்ேலள புரிந்துக்ணேரண்டு, தீவிரவரதிேலள அலையரளம் 

ேரண்பதில் பரஸ்பர ஆதரவு வழங்ே கவண்டும் என்றும், இத்தலேய உ ர்வுபூர்வமரன 

விஷயங்ேலள அரசியைரக்ேக் கூைரது என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்ைரர். உச்சிமரநரட்டின் முடிவில் 

‘பீஜிங் பிரேைனத்லத' தலைவர்ேள் ஏற்றுக்ணேரண்ைனர். 

ஆப்பிரிக்ேர, மத்திய ஆசியர, ணதன்ேிழக்கு ஆசியர, பசிபிக் முதல் ேரீபியன் வலர இந்தியரவின் 

கூட்டுமுயற்சி கமம்பரடு; தலையற்ற ணவளிப்பலையரன உள்ளைக்ேிய விதிேளின் 

அடிப்பலையிைரன ேைல்சரர் பகுதியில் இந்தியரவின் ேவனம்; இந்திய ணபருங்ேைல் முதல் பசிபிக் 

ணபருங்ேைல் வலரயில் உள்ள அலனத்து நரடுேளின் இலறயரண்லம மற்றும் பிரரந்திய 

ஒற்றுலமக்கு மரியரலத; ஆசியரவின் ணபரிய பகுதிேள் மற்றும் ஆப்பிரிக்ேர மற்றும் ைத்தீன் 

அணமரிக்ேர முதலியலவ உைேளரவிய முடிவு எடுக்கும் விஷயங்ேளில் குரல் ணேரடுக்ேரததரல் 

பைதரப்பு அலமப்புமுலறயில் சீர்திருத்தம் முதலியலவ  குறித்து ஜூன் 24 அன்று பிரதமர் 

எடுத்துலரத்தரர். சுழற்சி ணபரருளரதரரத்தின் முக்ேியத்துவத்லத குறிப்பிட்ை பிரதமர், 

சுற்றுச்சூழலுக்ேரன வரழ்க்லேமுலற என்ற லைஃப் பிரச்சரரத்தில் இல யுமரறு பங்கேற்ற 

நரடுேளின் குடிமக்ேளுக்கு அலழப்பு விடுத்தரர். அல்ஜீரியர, அர்ணஜன்டினர, ேம்கபரடியர, எேிப்து, 

எத்திகயரப்பியர, ஃபிஜி, இந்கதரகனசியர, ஈரரன், ேசேஸ்தரன், மகைசியர, தரய்ைரந்து மற்றும் 

உஸ்ணபேிஸ்தரன் ஆேிய நரடுேள் நிேழ்ச்சியில் ேைந்துணேரண்ைன. 

புது தில்லி 

ஜூன் 24, 2022 

 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
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