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7ਵੇਂ IBSA ਅਕਾਦਮਿਕ ਫੋਰਿ ਦੀ ਬੈਠਕ
11 ਅਗਸਤ, 2021
ਮਵਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਿੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜਕੁ ਿਾਰ ਰੰਜਨ ਮਸੰਘ ਨੇ 11-12 ਅਗਸਤ 2021 ਨੰ ਵਰਚੁਅਲ ਿਾਮਿਅਿ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾ
ਰਹੇ 7ਵੇਂ IBSA ਅਕਾਦਮਿਕ ਫੋਰਿ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਮਵਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਿੰਤਰੀ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਲੋ ਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਿਤਾਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਝੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਵਰਾਸਤ ਨੰ
ਉਖਾੜਨ ਮਵਰੁੁੱਿ ਲੰਿੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੁੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ,
IMF, ਆਲਿੀ ਬੈਂਕ, ਆਲਿੀ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ WHO ਸਿੇਤ ਬਹੁਪੁੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਿਾਰਾਾਂ ਮਵੁੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਮਲਆਉਣ ਮਵੁੱਚ ਵੁੱਡੀ ਮਦਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਮਟਕਾਊ ਮਵਕਾਸ ਟੀਮਚਆਾਂ ਦੀ ਿੁਖ ਭਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਪਰ ਵੁੱਖਰੀਆਾਂ
ਮਜ਼ੰਿੇਵਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਮਸਿਾਾਂਤਾਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਿਰੁੱਥਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਦੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੁੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ
ਮਕ ਗਲੋ ਬਲ ਸਾਊਥ ਮਵੁੱਚ ਗਠਜੋੜ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਬਨਾ ਮਕਸੇ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਿਤਾਾਂ ਨਾਲ
ਮਵਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਮਵੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਵਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਿੰਤਰੀ ਨੇ ਿੌਜਦਾ IBSA ਫੈਲੋਮਸ਼ਪ
ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਿੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵੁੱਲੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਹਯੋਗ ਨੰ ਅੁੱਗੇ ਵਿਾਉਣ ਪਰਤੀ ਮਦੁੱਤੇ ਅਮਿੁੱਟ
ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਕਹਾ ਮਕ IBSA ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਾਂ
ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਿੀਆ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਹਯੋਗ ਦਾ ਇੁੱਕ ਅਮਜਹਾ ਨਿਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 'ਦੁੱਖਣੀ ਮਵਕਾਸ' ਦੇ
ਮਬਰਤਾਾਂਤ ਨੰ ਸੁੱਚਿੁੁੱਚ ਿਜ਼ਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ SDG ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਹੁਪੁੱਖੀ ਸਿਾਿਾਨਾਾਂ ਨੰ ਅੁੱਗੇ ਵਿਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਵਦੇਸ਼ ਿੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਖੁਦਿੁਖਮਤਆਰ ਮਵਚਾਰਕ ਿੰਚ ਮਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਚਨਾ
ਪਰਣਾਲੀ (RIS) ਦੁ ਆਰਾ ਇਸ ਦੋ ਮਦਨਾਾਂ ਦੇ ਸਿਾਗਿ ਦੀ ਿੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਵੁੱਚ IBSA ਸ਼ੇਰਪਾਵਾਾਂ
ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਮਥਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੁੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ, ਮਜਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਾਂ ਗੁੱਲਾਾਂ ਤੋਂ ਛੁ ੁੱਟ ਿਹਾਾਂਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਰਮਥਕ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀਆੰ ਿੁੁੱਲ ਚੇਨਾਾਂ ਬਣਾਉਣ ਮਵੁੱਚ ਸਮਹਯੋਗ, ਮਡਜੀਟਲ ਪਰਮਕਮਰਆਵਾਾਂ ਅਤੇ ਹਮਰਤ
ਤਬਦੀਲੀ ਪਰਮਕਮਰਆਵਾਾਂ ਮਵੁੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਮਲਆਉਣ ਮਵੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ ਗੀ। COVID -19 ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ
ਲੁੱਗੀਆਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਿੈਟ ਮਵੁੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਮਰਹਾ ਇਹ ਫੋਰਿ IBSA ਮਵਕਾਸ ਸਮਹਯੋਗ ਬਾਰੇ
ਪਮਹਲਕਦਿੀਆਾਂ ਨੰ ਿਜ਼ਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਮਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਾਗਿ ਦੌਰਾਨ ਮਤੰਨ ਮਵਮਸ਼ਆਾਂ 'ਤੇ ਆਿ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ 'ਿਹਾਾਂਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਵੁੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਮਥਕ ਬਹਾਲੀ ਤੁੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਗੁੱਲਾਾਂ, 'ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀਆਾਂ ਿੁੁੱਲ
ਚੇਨਾਾਂ ਬਾਰੇ IBSA ਸਮਹਯੋਗ' ਅਤੇ 'ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿਾਮਜਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਾਵੇਸ਼ੀ ਮਵਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਿਹਾਾਂਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਲਚਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ'।
ਭਾਰਤ IBSA ਦਾ ਿੌਜਦਾ ਪਰਿਾਨ ਹੈ. ਮਵਲੁੱਖਣ ਫੋਰਿ IBSA ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੁੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਾਿਲ
ਹਨ ਜੋ ਮਤੰਨ ਵੁੱਡੇ ਲੋ ਕਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਸ ਮਵੁੱਚ ਮਤੰਨ ਵੁੱਖ -ਵੁੱਖ ਿਹਾਾਂਦੀਪਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਇੁੱਕੋ ਮਜਹੀਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦਾ

ਸਾਹਿਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਵੁੱਡੀਆਾਂ ਅਰਥਮਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਇਕੁੱਠੀਆਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। IBSA ਦੀ ਕਾਿਯਾਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਹਰਾਾਂ ਅਤੇ ਮਸਖਲਾਈ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੁੱਖਣ-ਦੁੱਖਣ ਸਮਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਤੇ
ਮਵਵਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਸਬਤ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਮਦੁੱਲੀ
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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.

