Prime Minister’s participation in the 14th BRICS
Summit
14મ ાં બ્રિક્સ બ્રિખર સાંમલ
ે નમ ાં વડ પ્રધ નની સહભ ગીત
21 જૂ ન, 2022

ર ષ્ટ્રપબ્રત િી જીનપપગન ાં આમાંત્રણ પર, 23-24 જૂ ન 2022 ન ાં રોજ વર્ચ્યઅ
ુ લ ફોમેટમ ાં ચીન દ્વ ર ્ોજવ મ ાં
આવન ર 14મ ાં બ્રિક્સ બ્રિખર સાંમેલનમ ાં વડ પ્રધ ન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી હ જરી આપિે. તેમ ાં જૂ ન 24 ન ાં રોજ
મહેમ ન દેિો સ થે વૈબ્રવવક બ્રવક સ પર ઉર્ચચ સ્તરી્ સાંવ દનો સમ વેિ થ ્ છે .
2. તમ મ બ્રવક સિીલ દેિો મ ટે સ મ ન્દ્્ પચત ન ાં મયદ્દ ઓ પર ચચ ુ કરવ અને બ્રવચ રણ કરવ મ ટે બ્રિક્સ એક
માંચ બન્દ્્યાં છે . બ્રિક્સ દેિોએ તેને વધ રે પ્રબ્રતબ્રનબ્રધત્વ ધર વન ર અને સમ વેિક બન વવ બહય પક્ષી્ ્ાંત્રણ ન ાં
સયધ ર મ ટે બ્રન્બ્રમત રીતે આહ્વ ન ક્યું છે .

3. 14મ ાં બ્રિક્સ બ્રિખર સાંમેલન દરબ્રમ્ નની ચચ ુઓમ ાં આતાંકવ દનો સ મનો કરવો, વ્્ પ ર, આરોગ્્,

પરાંપર ગત ઔષધીઓ, પ્ ુવરણ, S&T અને નવીનીકરણ, કૃબ્રષ, તકનીકી અને વ્્ વસ બ્ર્ક બ્રિ7ણ અને ત લીમ
અને MSMEs જે વ ક્ષેત્રોમ ાં આાંતર-બ્રિક્સ સહક ર આવરી લે તેવી અપેક્ષ ર ખવ મ ાં આવે છે . બહય પક્ષી્

્ાંત્રણ ન ાં સયધ ર , કોબ્રવડ-19 મહ મ રીનો સ મનો કરવો અને વૈબ્રવવક આર્થથક રીકવરી અને અન્દ્્ બ બતો જે વ
મયદ્દ ઓ પર પણ ચચ ુઓ કરવ મ ાં આવિે.
4. બ્રિખર સાંમેલન પૂવે, રેકોડુ કરેલ પ્રેરક વક્તવ્્ દ્વ ર વડ પ્રધ ન 22 જૂ ન 2022 ન ાં રોજ બ્રિક્સ બ્રબઝનેસ
ફોરમન ાં ઉદ્ઘ ટન સમ રોહમ ાં સહભ ગી થિે.
નવી દદલ્હી
21 જૂ ન 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.

