
Meeting of 7th IBSA Academic Forum 
August 11, 2021 

 

7వ ఐబీఏస ఏ అకడెమిక్ ఫో రమ్ సమావేశం 

ఆగస్్ట 11, 2021 
 

7వ ఐబీఎస్టఏ (భారత్, బ్రజెిల్ మరయిు దక్షణిాఫ్రెకా) అకడమెిక్ ఫో రమ్ సమావేశం 2021 ఆగస్్ట 11-12 తదేలీ్లో  
వరచువల్ గా జరచగుత ంది. దనీ్ని విదశేీ వయవహారాల్ సహాయ మంత్రె (ఎంఓఎస్ట) డా. రాజ కుమార్ రంజన్ సరంగ్ 
ప్ాెరంభంచారచ. 
 
ఎంఓఎస్ట ఈ సమావేశంల్ల మాట్ాో డుతూ, భారత్, బ్రజెిల్ మరియు దక్షిణాఫ్రకెా దేశాల్ు తమ ప్జెాస్ాామయ ఆదరాాల్ 
విషయంల్ల అల్ాగే వల్సవాద వారసతాాల్ను పకెిలంచివేయడాన్నకి సుదీరఘకాల్ం ప్ాట్ు ప్ో రాట్ం చేయడాన్నక ి
సంబ్ంధించి తమ విధానాల్ ప్రంగా ఐకయంగా ఉనాియన్న వాయఖ్ాయన్నంచారచ. ఐకయరాజయసమిత్ర (యూఎన్), 
అంతరాా తీయ దవెయ న్నధి (ఐఎంఎఫ్), ప్పె్ంచ బ్ాయంక్, ప్పె్ంచ వాణిజయ సంసథ  (డబ్ూో ూట్ఓీ), మరియు ప్ెప్ంచ ఆరగగయ 
సంసథ  (డబ్ూో ూహచె్ఓ)త  సహా బ్హుళప్క్ష సంసథ ల్లో  సంసకరణల్ను వేగవంతం చేయాల్ని న్ననాదాన్ని విన్నపరంచడంల్ల 
ఈ మూడు దేశాల్ు చురచగాా  వయవహరిసుు నాియన్న కాడా ఎంఓఎస్ట ప్రనకనాిరచ. ప్పె్ంచ దక్షిణాదకిి చెందని కాట్మి 
అనదేి సమానతా విల్ువల్ు, షరతుల్ రహతి, అల్ాగే కీల్క అంశాల్లో  జోకయం చసేుకోకప్ో వడం వంట్ి వాట్ిత  అభవృదిి  
అజ ండాను అమల్ు చేయడంల్ల త డపడుతుందన్న ఆయన పర్నకనాిరచ. అల్ాగే సుసరథ ర అభవృదిి  ల్క్షయయల్కు 
సంబ్ంధించిన ప్ాెముఖ్యత మరియు ఉమమడి, అల్ాగే విభనిమ నై బ్ాధ్యతల్ు మరయిు సంబ్ంధిత స్ామరాథ ూల్ 
సూతాెన్ని నొకికచెప్ాపరచ. ప్సెుు తం కననస్ాగుతుని ఐబీఎస్టఏ ఫ్ెల్లిర్  పో్ె గామ మ్ కింద జరచగుతుని కృిరన్న అల్ాగ ే
భాగస్ాామయం మరయిు సహకారాన్ని మరింత పెంప్ ందించుకోవడాన్నక ి సరథ రమ నై సహకారాన్ని అందించుకోవడాన్ని 
ఎంఓఎస్ట కనన్నయాడారచ. ఐబీఎస్టఏ న్నధ ి ప్ాెరంభం నుంచీ కాడా ఇనేిళో ప్సె్ాథ నంల్ల అస్ాధారణ ప్న్నతీరచను 
ప్దెరిాంచిందన్న ఆయన ప్సె్ాు వించారచ, అల్ాగే ‘దక్షణిాది అభవృదిి ’ చరతినెు వాసు వరతీ్రల్ల బ్ల్లపత్ం చసే్ సహకార 
విధానం మరియు సుసరథ ర అభవృదిి  ల్క్షయయల్ (ఎస్ట డజీీ)ను స్ాకారం చసేుకోవడంల్ల బ్హుళప్క్ష ప్రిష్ాకరాల్ను 
పెంప్ ందించుకోవడాన్నకి కాడా ఈ న్నధి ప్ాెత్రన్నథ్యం వహసిుు ందన్న ఎంఓఎస్ట చెప్ాపరచ. 
 
ఈ ర ండు రగజుల్ కారయకమమాన్ని అభవృదిి  చెందుతుని దేశాల్కు సంబ్ంధించిన ప్రశిోధ్న మరియు సమాచార వయవసథ  
(ఆర్ఐఎస్ట) న్నరాహిస్ోు ంది. ఆర్ఐఎస్ట అనేది భారత ప్భెుతాంల్లన్న విదేశీ వయవహారాల్ మంత్రతెా శాఖ్కు చెందని 
సాతంత ెమధేో మథ్న సంసథ . మహమామరి తదనంతర ప్రసిరథ తుల్లో  ఆరిథక అనుసంధానత అల్ాగే వేల్ాయ చెనై్ ల్ను త్రరిగ ి
నెల్కనల్పడంల్ల సహకారం, డజిిట్ల్ మరియు ప్రాయవరణానుకాల్ ప్కెిమయల్ను వేగవంతం చయేడం వంట్ ి వివిధ్ 
అంశాల్పెై ఆరిథక భాగస్ాామాయల్కు సంబ్ంధించి ఈ సమావేశంల్ల ఐబీఎస్టఏ ిెరాపల్త  చరుల్ు జరచగుతునాియి. 



కోవిడ్-19 సంబ్ంధతి ప్యెాణ ఆంక్షల్ నపే్థ్యంల్ల ఈ ఫో రమ్ సమావశేం వరచువల్ ప్దిత్రల్ల జరచగుత ంది, అల్ాగ ే
ఐబీఎస్టఏ అభవృదిి  సహకార చరయల్ను బ్ల్లప్తం చసేుకోవడంపె ై కాడా ఇందుల్ల దృిర్ స్ారసిుు నాిరచ. ఈ 
కారయకమమంల్ల మూడు కలీ్క పలో నర ీసషెనోను న్నరాహసిుు నాిరచ. అవి ‘రచణాల్ అందుబ్ాట్ు మరియు ఆరిథక రికవర ీకోసం 
మహమామర ి తదనంతర ఆవశయకతల్ు’; ‘వాణజియం మరయిు వేల్ాయ చెనై్ ల్ను త్రరగిి ప్ునరచదిరించడంపె ై ఐబీఎస్టఏ 
సహకారం’; అల్ాగ ే‘స్ాంకతే్రకత మరయిు సమిమళిత స్ామాజిక రంగ అభవృదిి  దాారా మహమామరి తదనంతరం ప్ూరా 
ప్రసిరథ తుల్ను త్రరిగ ినలె్కనల్పడం’ అనవేి ఇందుల్ల ఉనాియి. 
 
ఐబీఎస్టఏక ి ప్సెుు త అధ్యక్ష దశేంగా భారత్ వయవహరిస్ోు ంది. మూడు వేరేారచ ఖ్ండాల్లో  మూడు అత్రపెదద  ప్జెాస్ాామయ 
దేశాల్ు అల్ాగే ప్ధెాన ఆరిథక వయవసథ ల్ుగా ఉండట్ంత  ప్ాట్ు ఒకవేిధ్మ నై సవాళోను ఎదురనకంట్ుని భారత్, బ్రజెిల్ 
మరియు దక్షణిాఫ్రకెా దేశాల్ను కల్ుప్ుతుని ప్తెయేకమ ైన ఫో రమ్ గా ఐబీఎస్టఏ న్నల్ుస్ోు ంది. ఐబీఎస్టఏ యొకక విజయం 
అనదేి స్ాంప్దెాయకమ నై న్నప్ుణుల్ు మరియు శిక్షణల్ మారిపడిక ి అతీతంగా దక్షణిాద ి సహకారం యొకక ఆవశయకత 
మరియు స్ాధాయస్ాధాయల్ను అతయంత సపష్ంగా ప్దెరిాసో్ు ంది. 
 
న్యూఢిలీ్ల 
ఆగస్ 11, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
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