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7వ ఐబీఏసఏ అకడెమిక్ ఫో రమ్ సమావేశం
ఆగస్ట్ 11, 2021
7వ ఐబీఎస్టఏ (భారత్, బ్రజి
ె ల్ మరియు దక్షిణాఫ్రెకా) అకడెమిక్ ఫో రమ్ సమావేశం 2021 ఆగస్ట్ 11-12 తేదల్
ీ ోల
వరచువల్గా జరచగుత ంది. దీన్ని విదేశీ వయవహారాల్ సహాయ మంత్రె (ఎంఓఎస్ట) డా. రాజకుమార్ రంజన్ సరంగ్
ప్ాెరంభంచారచ.
ఎంఓఎస్ట ఈ సమావేశంల్ల మాట్ాోడుతూ, భారత్, బ్రజి
ె ల్ మరియు దక్షిణాఫ్రక
ె ా దేశాల్ు తమ ప్ెజాస్ాామయ ఆదరాాల్
విషయంల్ల అల్ాగే వల్సవాద వారసతాాల్ను పెకిలంచివేయడాన్నకి సుదీరఘకాల్ం ప్ాట్ు ప్ో రాట్ం చేయడాన్నకి
సంబ్ంధించి తమ విధానాల్ ప్రంగా ఐకయంగా ఉనాియన్న వాయఖ్ాయన్నంచారచ. ఐకయరాజయసమిత్ర (యూఎన్),
అంతరాాతీయ దెవయ న్నధి (ఐఎంఎఫ్), ప్ెప్ంచ బ్ాయంక్, ప్ెప్ంచ వాణిజయ సంసథ (డబ్ూ
ో ూట్ీఓ), మరియు ప్ెప్ంచ ఆరగగయ
సంసథ (డబ్ూ
ో ూహెచ్ఓ)త సహా బ్హుళప్క్ష సంసథ ల్ో ల సంసకరణల్ను వేగవంతం చేయాల్ని న్ననాదాన్ని విన్నపరంచడంల్ల
ఈ మూడు దేశాల్ు చురచగాా వయవహరిసు ునాియన్న కాడా ఎంఓఎస్ట ప్రనకనాిరచ. ప్ెప్ంచ దక్షిణాదికి చెందిన కాట్మి
అనేది సమానతా విల్ువల్ు, షరతుల్ రహిత, అల్ాగే కీల్క అంశాల్లో జోకయం చేసుకోకప్ో వడం వంట్ి వాట్ిత అభవృదిి
అజండాను అమల్ు చేయడంల్ల త డపడుతుందన్న ఆయన ప్రనకనాిరచ. అల్ాగే సుసరథర అభవృదిి ల్క్షయయల్కు
సంబ్ంధించిన ప్ాెముఖ్యత మరియు ఉమమడి, అల్ాగే విభనిమన
ై బ్ాధ్యతల్ు మరియు సంబ్ంధిత స్ామరాథూల్
సూతాెన్ని నొకికచెప్ాపరచ. ప్ెసు ుతం కననస్ాగుతుని ఐబీఎస్టఏ ఫ్ెల్లిర్  ప్ో ె గామమ్ కింద జరచగుతుని కృిరన్న అల్ాగే
భాగస్ాామయం మరియు సహకారాన్ని మరింత పెంప్ ందించుకోవడాన్నకి సరథరమన
ై సహకారాన్ని అందించుకోవడాన్ని
ఎంఓఎస్ట కనన్నయాడారచ. ఐబీఎస్టఏ న్నధి ప్ాెరంభం నుంచీ కాడా ఇనేిళో ప్ెస్థ ానంల్ల అస్ాధారణ ప్న్నతీరచను
ప్ెదరిాంచిందన్న ఆయన ప్ెస్ు ావించారచ, అల్ాగే ‘దక్షిణాది అభవృదిి’ చరితన
ె ు వాసు వరీత్రల్ల బ్ల్లప్తం చేస్ సహకార
విధానం మరియు సుసరథర అభవృదిి ల్క్షయయల్ (ఎస్టడీజీ)ను స్ాకారం చేసుకోవడంల్ల బ్హుళప్క్ష ప్రిష్ాకరాల్ను
పెంప్ ందించుకోవడాన్నకి కాడా ఈ న్నధి ప్ాెత్రన్నథ్యం వహిసు ుందన్న ఎంఓఎస్ట చెప్ాపరచ.
ఈ రండు రగజుల్ కారయకమమాన్ని అభవృదిి చెందుతుని దేశాల్కు సంబ్ంధించిన ప్రిశోధ్న మరియు సమాచార వయవసథ
(ఆర్ఐఎస్ట) న్నరాహిస్ు ో ంది. ఆర్ఐఎస్ట అనేది భారత ప్ెభుతాంల్లన్న విదేశీ వయవహారాల్ మంత్రెతా శాఖ్కు చెందిన
సాతంతె మేధో మథ్న సంసథ . మహమామరి తదనంతర ప్రిసథ త
ర ుల్లో ఆరిథక అనుసంధానత అల్ాగే వేల్ాయ చెన్
ై ల్ను త్రరిగి
నెల్కనల్పడంల్ల సహకారం, డిజిట్ల్ మరియు ప్రాయవరణానుకాల్ ప్ెకమయ
ి ల్ను వేగవంతం చేయడం వంట్ి వివిధ్
అంశాల్పెై ఆరిథక భాగస్ాామాయల్కు సంబ్ంధించి ఈ సమావేశంల్ల ఐబీఎస్టఏ ిెరాపల్త చరుల్ు జరచగుతునాియి.

కోవిడ్-19 సంబ్ంధిత ప్ెయాణ ఆంక్షల్ నేప్థ్యంల్ల ఈ ఫో రమ్ సమావేశం వరచువల్ ప్ది త్ర ల్ల జరచగుత ంది, అల్ాగే
ఐబీఎస్టఏ అభవృదిి సహకార చరయల్ను బ్ల్లప్తం చేసుకోవడంపెై కాడా ఇందుల్ల దృిర్స్ారిసు ునాిరచ. ఈ
కారయకమమంల్ల మూడు కీల్క పలో నరీ సెషనో ను న్నరాహిసు ునాిరచ. అవి ‘రచణాల్ అందుబ్ాట్ు మరియు ఆరిథక రికవరీ కోసం
మహమామరి తదనంతర ఆవశయకతల్ు’; ‘వాణిజయం మరియు వేల్ాయ చెన్
ై ల్ను త్రరిగి ప్ునరచది రించడంపెై ఐబీఎస్టఏ
సహకారం’; అల్ాగే ‘స్ాంకేత్రకత మరియు సమిమళిత స్ామాజిక రంగ అభవృదిి దాారా మహమామరి తదనంతరం ప్ూరా
ప్రిసథ త
ర ుల్ను త్రరిగి నెల్కనల్పడం’ అనేవి ఇందుల్ల ఉనాియి.
ఐబీఎస్టఏకి ప్ెసు ుత అధ్యక్ష దేశంగా భారత్ వయవహరిస్ు ో ంది. మూడు వేరేారచ ఖ్ండాల్లో మూడు అత్రపెదద ప్ెజాస్ాామయ
దేశాల్ు అల్ాగే ప్ెధాన ఆరిథక వయవసథ ల్ుగా ఉండట్ంత ప్ాట్ు ఒకేవిధ్మన
ై సవాళో ను ఎదురనకంట్ుని భారత్, బ్రజి
ె ల్
మరియు దక్షిణాఫ్రక
ె ా దేశాల్ను కల్ుప్ుతుని ప్ెతయే కమైన ఫో రమ్గా ఐబీఎస్టఏ న్నల్ుస్ోు ంది. ఐబీఎస్టఏ యొకక విజయం
అనేది స్ాంప్ెదాయకమన
ై న్నప్ుణుల్ు మరియు శిక్షణల్ మారిపడికి అతీతంగా దక్షిణాది సహకారం యొకక ఆవశయకత
మరియు స్ాధాయస్ాధాయల్ను అతయంత సపష్ ంగా ప్ెదరిాస్ోు ంది.
న్యూఢిల్లీ
ఆగస్ 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.

