
ஆப்பிரிக்க அபிவிருத்தி வங்கியின் 52 வது 
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மம 19, 2017 

 

1. ஆப்பிரிக்க வளரச்ச்ி வங்கியின் 52 வது வருடாநத்ிர கூடட்ம், 

குஜராத ் காநத்ிநகரில் 22 முதல் 26 மம 2017 வரர 

நரடபபறுகின்றன. இநத்ியாவில் ஆப்பிரிக்க வளரச்ச்ி 

வங்கியின் (AFDB) வருடாநத்ிர கூடட்ங்கள் நரடபபறுவது 

இதுமவ முதல் தடரவயாகும். இநத் கூடட்ம் இநத் வங்கியின் 

மிகப்பபரிய வருடாநத் நிகழ்வாகும், மமலும் உலகளாவிய 

மமரடயில் நிறுவனதத்ின் சுயவிவரதர்த உயரத்த்ுவதற்கு 

மசரவ பசய்கின்றன. கவரன்ர ் வாரியதத்ின் வருடாநத்ர 

கூடட்தத்ிற்கு கூடுதலாக, இநத் கூடட்ங்கள் 3000 

பிரதிநிதிகரளயும் பங்மகற்பாளரக்ரளயும் ஒன்றாகக ்

பகாண்டுவருகின்றன, மமலும் பல அதிகாரப்பூரவ், அறிவு 

மற்றும் பக்க நிகழ்வுகள் இடம்பபறும். 54 ஆப்பிரிகக் 

பிராநத்ிய உறுப்பு நாடுகள் மற்றும் 27 அல்லாத பிராநத்ிய 

உறுப்பு நாடுகளிலிருநத்ு (இநத்ியா உடப்ட) வங்கியின் 

ஆளுநரக்ள் உள்ளனர். ஆப்பிரிக்க முன்மனற்றதத்ில் 

முக்கிய பிரசச்ிரனகள் பற்றி விவாதிக்கவும், ஆப்பிரிக்க 

நாடுகளிலிருநத்ு மற்றும் அதற்கு அப்பாலும் - அரசாங்க, 

வணிக, சிவில் சமுதாயம், சிநத்ரன-குழுக்கள், 

கல்விதத்ுரற மற்றும் ஊடகங்களின் பிரதிநிதிகளுக்கு 

இநத் வருடாநத்ிர கூடட்ங்கள் வருடாநத்ர கூடட்ங்கள் ஒரு 

தனிதத்ுவமான மன்றதர்த வழங்குகின்றன.  

2. பிரதமர ் நமரநத்ிர மமாடி பதாடக்க விழாவில் பங்மகற்க 

உள்ளார். நிதி அரமசச்ர ் அருண் மஜடல்ி, ஆப்பிரிக்க 

வளரச்ச்ி வங்கியின் கூடட்ம் (AFDB) யின் இநத்ிய ஆளுநர ்

ஆவார ் மற்றும் அவமர சரப கூடட்ங்கரள நடதத்ுவார். 

இநத் கூடட்ங்களில் கலநத்ுபகாள்ளக்கூடிய மாநில / அரசுத ்

தரலவரக்ள்: 

o பசனகல்: மாண்புமிகு ஜனாதிபதி மாக்ஸி சால் 

o பபனின் குடியரசு: மாண்புமிகு ஜனாதிபதி பாடர்ிஸ் 

படமலான் 

o மகாட ் டி ஐமவாரின் குடியரசு: மாண்புமிகு துரண 

ஜனாதிபதி மடனியல் கப்லான் டன்கன் 

o பகாபமாமராஸ் யூனியன்: மாண்புமிகு துரணத ்

தரலவர ்டி. ஏ. எஸ். ஹசானி 

 



3. மமமல, கூடுதலாக, கானாவிற்கான முன்னாள் ஜனாதிபதி, 

மாண்புமிகு ஜான் டிராமனி பமஹாமா வருடாநத்ிர 

கூடட்ங்கள் 2017 இல் கலநத்ுபகாள்ள உள்ளார.் 

4. ஆப்பிரிக்காவில் விவசாயதத்ின் முக்கியதத்ுவதத்ுவம் 

மற்றும் வங்கியின் அபிவிருதத்ி மவரலயிரன 

பிரதிபலிக்கும் வண்ணம், கிராமப்புற வறுரமரயக் 

குரறப்பதற்கும், கிராமப்புற மக்களின் வாழ்க்ரகயின் 

தரதர்த மமம்படுதத்ுவதற்கும் நீண்டகாலமாக பசல்லும் " 

ஆப்பிரிக்காவில் பணத்தத உருவாக்குவதற்காக 

மவளாண்தமதை மாற்றுதல் ” என்கிற இநத் 

கருப்பபாருளில் 2017 ஆம் ஆண்டு கூடட்ங்கள் 

இடம்பபறவுள்ளன. 

5. 1982 ஆம் ஆண்டில் இநத்ியா ஆப்பிரிக்க மமம்பாடட்ு 

நிதியதத்ில் மசரந்த்து, 1983 ல் வங்கியில் உறுப்பினராக 

ஆனது. இநத்ியா வங்கியின் ஒரு அல்லாத பிராநத்ிய 

உறுப்பினராக உள்ளார். இநத்ியாவும் ஆப்பிரிக்காவும் ஒரு 

பபரிய உறரவப் பகிரந்த்ு பகாள்கின்றன, மமலும் பகிரந்த்ு 

பகாள்ளப்படட் வரலாறு மற்றும் நடப்பு சவால்கரளப் 

பபாறுதத்வரரயில் பபரும் அளவிலான ஒற்றுரமகள் 

இருக்கின்றன. அண்ரமக்காலமாக, நம்முரடய சங்கதர்த 

மமலும் ஆழமாக்குவதற்கான பல முன்பனடுப்புகரள நாம் 

எடுதத்ுள்மளாம். 

6.  இநத்ியா ஆப்பிரிக்கா மன்றம் உசச்ிமாநாடு 2015 ஒரு 

பபரிய பவற்றியிரன கண்டது. ஆபிரிக்க நாடுகளுடன் 

இன்னும் ஆக்கபூரவ்மான வரகயில் ஈடுபடுவதற்காக, 

இநத்ியாவின் பிரதம மநத்ிரி 10 பில்லியன் அபமரிக்க டாலர ்

கடனளிப்பு அறிவிப்பு பதாடரந்த்ு நமது அணுகுமுரறக்கு 

ஒரு புதிய பதாடக்கதர்த குறிக்கிறது. கடனளிப்பதன் 

மூலம் இநத்ியாவின் ஆதரவு ஆபிரிக்க நாடுகளில் உள்ள 

திடட்ங்களுக்கு நிதியளிக்க உதவியது மடட்ுமல்லாமல், 

திறரன வளரத்த்ல், தகவல் பதாழில்நுடப் கல்வி மற்றும் 

உயர ் கல்வி ஆகியவற்றிற்கு பங்களிதத்து. இநத்ியாவில் 

ஆப்பிரிக்க வளரச்ச்ி வங்கி (AFDB) கூடட்ம் திடட்மிடப்படட் 

பல்மவறு நிகழ்வுகள் மூலம், ஆப்பிரிக்க நாடுகளுடன் நமது 

பபாருளாதார ஒதத்ுரழப்ரப மமலும் ஆழமாக்குவதற்கு 

ஒரு சநத்ரப்்பமாக இருக்கும். 

7. வருடாநத்ிர கூடட்ங்களின் மபாது இநத்ிய அரசு மற்றும் 

இநத்ியத ்பதாழில்துரற கூடட்ரமப்பு (சிஐஐ) கூடட்ணியில், 

இநத்ிய-ஆப்பிரிக்க உரரயாடலுக்கு ஏற்பாடு பசய்து 

வருகிறது. 'ஆப்ரிக்கா பதாழில்மயமாக்குதல்' பதாடரப்ாக 

இநத்ிய பதாழில்துரற எவ்வாறு பங்களிக்க முடியும் 

என்பது குறிதத்ு ஒரு சாரல வரரபடதத்ிரன வரரய 

மற்றும் உலகளாவிய மதிப்பு சங்கிலிகளில் (GVCs) 



கண்டதர்த மமமல நகரத்த்வும் இநத்ிய பதாழில் மற்றும் 

சமகாதரதத்ுவம் வங்கியின் உயர ் 5 பசயற்படட்ியரலப் 

பற்றி அமரவ்ுகள் பரவலாக உணரத்ிறன் பசய்தது. 

8. ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு பபாருதத்மானதாக இருக்கும் 

பதாழில்நுடப்ம், கண்டுபிடிப்பு மற்றும் பதாடக்க 

நிரலகரள பபாறுதத்வரர உள்ள இநத்ிய 

நிறுவனங்களின் திறன்கரள பவளிப்படுதும் 

குறிக்மகாளுடன் வங்கியின் வருடாநத்ிர  கூடட்ங்களின் 

மபாது இநத்ிய அரசு FICCI உடன் இரணநத்ு, ஒரு 

கண்காடச்ிக்கு ஏற்பாடு பசய்கிறது. இநத் கண்காடச்ி 

பற்றிய கருப்பபாருள்,  வங்கி முன்னுரிரம பகுதிகளிரன 

ரமயமாக பகாண்டுள்ளது, அதாவது, "உயர ் 5" (எரிசக்தி, 

சுகாதாரம் மற்றும் மருநத்ுகள், விவசாயம், 

பதாழில்மயமாக்கல், மின்-ஆளுரம) ஆகியன ஆகும். 

9. சரவ்மதச சூரிை ஒளி பதாடரப்ாகவும் ஒரு நிகழ்விற்கு 

ஏற்பாடு பசய்துள்மளாம். நிகழ்வில், ஐ.ஏ.ஏ. கடட்ரமப்பின் 

ஒப்பநத்ம் ரகபயாப்பதத்ிற்கு திறநத்ிருக்கும், மமலும் 

ஒப்புதல் பசயல்முரறரய நிரறவு பசய்த அநத் நாடுகளில் 

இருநத்ு ஒப்புதலுக்கான ஆவணங்கரளயும் நாங்கள் 

ஏற்றுகப்காள்மவாம். இதுவரர 25 நாடுகள் ஐ.எஸ்.ஏ. 

கடட்ரமப்பின் ஒப்பநத்தத்ில் ரகபயழுதத்ிடட்ன. 

குவாதத்மாலா, ஜிபூடட்ி, மகாட ் டி ஐமவாயர,் கானா, சாட,் 

பகாமமாமராஸ், பமாரிஷியஸ், மயமன் மற்றும் மசாமாலியா 

ஆகியரவ கடட்ரமப்பு உடன்படிக்ரகயில் ரகபயழுதத்ிட 

ஒப்புகப்காண்டன. இநத்ியா, பிரான்ஸ், பநௌரு மற்றும் பிஜி 

ஆகியரவ ஏற்கனமவ ஐ.எஸ்.ஏ. கடட்ரமப்பின் 

உடன்படிக்ரகரய உறுதிப்படுதத்ியுள்ளன. பமாரிஷியஸ் 

மற்றும் பகாபமாமராஸ் ஆகியரவ விரரவில் 

கடட்ரமப்பதற்கான உடன்படிக்ரகரய உறுதிப்படுதத்ும். 

15 நாடுகளில் ஒரு முரற கடட்ரமப்ரப ஒப்பநத்ம் ஒப்புதல் 

அளிதத்வுடன் ஐ.ஏ.ஏ ஒரு சடட் நிறுவனம் என ஆக்கப்படும்.  

10. இநத் நிகழ்வுகளின் முதன்ரமயான மநாக்கம் நமது 

பகிரந்த் உறுதிப்பாடர்ட வலுப்படுதத்ுவது, மமலும் 

ஆப்பிரிக்காவுடனான நமது ஒதத்ுரழப்பு கடட்ரமப்ரப 

மமலும் பலப்படுதத்ுவது ஆகும். வங்கியின் வளரச்ச்ி 

முன்னுரிரமகள் மற்றும் இநத்ியாவின் வளரச்ச்ி 

அனுபவங்கள் மற்றும் ஆப்பிரிக்காவுடனான ஈடுபாடு 

ஆகியவற்றுக்கு இரடமயயான சரியான சீரரமப்பு 

இருப்பதால், ஒதத்ுரழப்புக்கு மிகப்பபரிய வாய்ப்பு உள்ளது. 

11. ஆப்பிரிக்காவின் அபிவிருதத்ிக்காக இநத்ியா-ஜப்பான் 

ஒதத்ுரழப்புக்கான சிறப்பு அமரவ்ு ஏற்பாடு 

பசய்யப்படட்ுள்ளது. இநத் பக்க அநத் நிகழ்சச்ியின் மபாது, 

ஜப்பான் பவளிநாடட்ு வரத்த்க அரமப்பு (JETRO), ஜப்பான் 



சரவ்மதச ஒதத்ுரழப்பு நிறுவனம் (JICA) மற்றும் ஜப்பான் 

வங்கி சரவ்மதச ஒதத்ுரழப்பு (JBIC), இநத்ியா மற்றும் 

ஆபிரிக்காவில் உள்ள அவரக்ளது பங்குதாரர ்

அரமப்புகளுடன் ஒதத்ுரழப்புடன் ஆப்பிரிக்க அபிவிருதத்ி 

வங்கி உடப்ட, ஆபிரிக்க பபாருளாதாரதர்த 

மமம்படுதத்ுவதற்கு ஜப்பான் மற்றும் இநத்ியாவிற்கும் 

இரடமய உள்ள தனியார-்பபாது பங்காளிதத்ுவதத்ின் 

மூலம் ஆபிரிக்க வரத்த்கதர்த மமம்படுதத்ுவது பற்றி 

விவாதிப்பர். 

12. ஆப்பிரிக்காவிற்கு பவளிமய நரடபபறும் ஆப்பிரிகக் 

வளரச்ச்ி வங்கி (AFDB)யின் வருடாநத்ிர கூடட்ம் 

நரடபபறுவது நான்காவது தடரவயாகும். முதல் கூடட்ம் 

2001 இல் ஸ்பபயினிலுள்ள வபலன்சியாவில், இரண்டாவது 

ஷாங்காய், சீனாவில் 2007 இல்,மூன்றாவது  2011 இல் 

மபாரத்த்ுக்கல்லில் லிஸ்பனில் நரடபபற்றது. ஆப்பிரிகக் 

வளரச்ச்ி வங்கி (AFDB) யின் அடுதத் கூடட்ம் 2018 ல் பதன் 

பகாரியா, புசனில், நரடபபற உள்ளது. 

 

 

புது டில்லி, 

மம 19,2017 

 

 


