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7 മത് IBSA അക്കാദമിക് ഫ ാറം സഫേളനം  

ഓഗസ്റ്റ് 11, 2021 

2021 ഓഗസ്റ്റ് 11 -12 തീയതികളിൽ നടന്ന 7 മാത് IBSA അക്കാദമിക് ഫ ാറം 
സഫേളനം വിഫദശക്കാരായ സഹമന്ത്രി ഫ ാ.രാജ്കുമാർ രഞ്ജൻ സിംഗ് 
ഉദ്ഘടനം ചെയ്തു. 

തന്ചറ പരാമർശത്തിനിടയിൽ  ഇരയയും ന്ത്രസീലും ദക്ഷിണാന്ത് ിക്കയും 
ജനാധിപതയ ആദർശങ്ങൾ പിരുടരുന്നതിലും ചകാഫളാണിയൽ 
പാരമ്പരയങ്ങൾ പിഴുചതറിയുന്നതിചനതിചരയുള്ള ദീർഘകാല 
ഫപാരാട്ടത്തിലും ഒരുമിച്ചു ന്ത്പവർത്തിക്കുന്നവരാചണന്നും  
ഐകയരാന്ത്രസഭ, IMF, ഫലാക രാങ്ക്, ഫലാക വയാപാര സംഘടന,  

ഫലാകാഫരാഗയ സംഘടന  എന്നിവയുൾചെചടയുള്ള രഹുരാന്ത്ര 
സംഘടനകളുചട പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഫവഗത്തിലാക്കുന്നതിൽ ഉയർന്ന പങ്കു 
വഹിക്കുന്നവയാചണന്നും അഭിന്ത്പായചെട്ടും.സുസ്ഥിര വികസന 
ലക്ഷയങ്ങൾ  ഫകന്ത്രീകരിച്ചതും  ചപാതുവായതും വയതയസ്തവുമായ 
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുചടയും അതാതു ഫശഷികളുചടയും നയങ്ങൾ ഉറച്ചു 
നിന്ന് ചകാണ്ട്, ആഫഗാള ദക്ഷിണസഖ്യങ്ങൾക്ക്  സമതവമുള്ളതും, 
ഉപാധികളിലലാത്തതും, രാഹയ ഇടചപടലിലുകളിലലാത്തതുമായ  മൂലയങ്ങൾ 
ഉപഫയാഗിച്ച് വികസന അജണ്ട നടെിലാക്കാൻ സഹായിക്കാനാകുചമന്നും 
അഫേഹം പറഞ്ഞു. പങ്കാളിത്തവും സഹകരണവും മുണ്ട്ഫട്ടാ 
ഫ ാണ്ടുഫപാകുന്നതിനും സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിന്, നടന്നു വരുന്ന IBSA 

ച ഫലലാഷിപ് ഫന്ത്പാന്ത്ഗാമിന് കീഴിൽ നടക്കുന്ന പരിന്ത്ശമണങ്ങചള അഫേഹം 
അഭിനരിച്ചു.IBSA  ണ്ട് തുടക്കം മുതൽ ഈ വർഷങ്ങളിചലലലാം മികച്ച 
ന്ത്പകടനം കാഴ്െവച്ചിരിക്കുന്നുചവന്നും കൂടാചത  
'ദക്ഷിണഫമഖ്ലവികസനം' എന്ന ആഖ്യാനചത്ത ശക്തിചെടുത്തുകയും SDG- 

കൾ ഫനടുന്നതിനുള്ള  രഹുമുഖ് പരിഹാരങ്ങൾ ചമച്ചചെടുത്തുകയും 
ചെയ്യുന്ന സഹകരണ മാതൃകചയ ന്ത്പതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുചവന്നും 
അഫേഹം നിരീക്ഷിച്ചു. 

ഇരയൻ ഗവൺചമന്റിന്ചറ വിഫദശകാരയ മന്ത്രാലയത്തിന്ചറ 
സവയംഭരണാധികാരമുള്ള െിരാസംഘമായ റിസർച്ച് ആൻഡ് 



ഇൻ ർഫമഷൻ സിസ്റ്റം ഫ ാർ  വലെിംഗ് കൺന്ത്ടീസ് (ആർഐഎസ്) 
ആണ് രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ പരിപാടി 
സംഘടിെിക്കുന്നത്. മറ്റ് കാരയങ്ങൾചക്കാെം, സാമ്പത്തിക 
സംഫയാജനത്തിനും പകർച്ചവയാധിയ്ക്ക് ഫശഷം ദൃഢമായ മൂലയ 
ശൃംഖ്ലകൾ സൃരിക്കുന്നതിനുള്ള സഹകരണത്തിനും  ിജിറ്റൽ, ഹരിത 
പരിവർത്തന ന്ത്പന്ത്കിയകൾ തവരിതചെടുത്താനും സഹായകമാകുന്ന 
തരത്തിൽ സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തചത്തക്കുറിച്ച് IBSA ചഷർ പാകളുമായുള്ള 
ഒരു സംഭാഷണവും ഇതിൽ ഉൾചെടുത്തുന്നു. ഫകാവിഡ് -19 അനുരന്ധ 
ഗതാഗത  നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം ചവർെവൽ ഫ ാർമാറ്റിൽ നടക്കുന്ന 
ഫ ാറം ഐരിഎസ്എ വികസന സഹകരണ സംരംഭങ്ങൾ 
ശക്തിചെടുത്തുന്നതിലും ന്ത്ശദ്ധ ഫകന്ത്രീകരിക്കുന്നു.ഇവന്റിന് മൂന്ന് 
വിഷയങ്ങചള അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള  പ്ലീനറി ചസഷനുകളുണ്ട്-‘ധനകാരയ-
സാമ്പത്തിക വീചണ്ടടുക്കലിനായി പകർച്ചവയാധിയ്ക്ക് ഫശഷമുള്ള 
അനിവാരയതകൾ’; 'വയാപാരത്തിലും ദൃഢമായ മൂലയശൃംഖ്ലയിലുമുള്ള  
IBSA സഹകരണം'; കൂടാചത, 'സാഫങ്കതികവിദയയിലൂചടയും സാമൂഹിക 
ഫമഖ്ലയിചല വികസനത്തിലൂചടയും പകർച്ചാവയാധിയ്ക്ക് ഫശഷമുള്ള 
ന്ത്പതിഫരാധം സൃരിക്കുക.' എന്നിവയാണവ 

IBSA- യുചട ഭാരവാഹിയാണ് ഇരയ. ഇരയ, ന്ത്രസീൽ, ദക്ഷിണാന്ത് ിക്ക മൂന്ന് 
വയതയസ്ത ഭൂഖ്ണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് വലിയ ജനാധിപതയ 
രാജയങ്ങചള അഥവാ ന്ത്പധാന സമ്പദ്വയവസ്ഥകചള ഒരുമിച്ച് 
ചകാണ്ടുവരുന്ന ഒരു സവിഫശഷമായ ഫ ാറമാണ് IBSA. പരമ്പരാഗത 
ഫമഖ്ലകളായ വവദഗ്ധയ വകമാറ്റം പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്ക് പുറചമ  
ദക്ഷിണഫമഖ്ലയിചല  സഹകരണത്തിന്ചറ അഭിലഷണീയതയും 
സാധയതകളും IBSA യുചട വിജയം ന്ത്പകടമാക്കുന്നു  

നയൂ  ൽഹി 

ഓഗസ്റ്റ് 11, 2021 

 

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. 


