
IBSA Foreign Ministers’ Virtual Meeting 
September 16, 2020 

 

ಐಬಿಎಸ್ಎ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆ 

ಸೆಪ್ಟಾಂಬರ್ 16, 2020 

 

ಭ ರತ ಗಣರ ಜ್ಯದ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವಯವಹ ರಗಳ ಸಚಿವ ಶ್ಿೇ ಎಸ್. ಜೈಶಾಂಕರ್ ರವರಚ ಐಬಿಎಸ್ಎ ವಿದೇಶ ಾಂಗ 

ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ವ ಡಿಕೆಯ ಸಭೆಯನ್ಚು 16 ಸೆಪ್ಟಾಂಬರ್ 2020 ರಾಂದಚ ವಿಡಿಯೇ ಕ ನ್ಫರೆನ್ಸಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 

ವಹಿಸಿದದರಚ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ  ಗಣರ ಜ್ಯದ ಅಾಂತರರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಂಬಾಂಧ್ ಮತಚು ಸಹಕ ರ ಸಚಿವ ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಗ್ಿೇಸ್ 

ನ್ಲೆಡಿ ಮಾಂದಿಸ  ಪ ಾಂಡೂೇರ್ ಮತಚು ಬ್ರಿಜಿಲ್ ಫೆಡರೆೇಟಿವ್ ಗಣರ ಜ್ಯದ ರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಸ ವುಭೌಮತವ ಮತಚು 

ಪೌರತವಕ ಾಗಿ ಕ ಯುದಶ್ು (ಉಪ-ಮಾಂತ್ರಿ) ರ ಯಭ ರಿ ಫ್ ಯಬಿಯ ಮ ರ್ ುನೂ ರವರಚ ತಮಮ ನ್ಯೇಗಗಳನ್ಚು 

ಮಚನ್ುಡಸಿದರಚ. 

 

ಐಬಿಎಸ್ಎ ಸಹಕ ರವನ್ಚು ಹೆಚಿಿಸಚವ ಕಚರಿತಚ ಸಚಿವರಚ ಅಭಿಪ ಿಯಗಳನ್ಚು ವಿನ್ಮಯ ಮ ಡಿಕೊಾಂಡರಚ. ಶ ಾಂತ್ರ, 

ಭದಿತೆ, ಭಯೇತ್ ಾದನಯನ್ಚು ಎದಚರಿಸಲಚ, ಹವ ಮ ನ್ ಬದಲ ವಣೆ, ಸಚಸಿಿರ ಅಭಿವೃದಿಿ, ಬಹಚಪಕ್ಷಿೇಯ ವ ಯಪ ರ 

ವಯವಸೆಿ, ನ್ರಸಿರೇಕರಣ, ಪಿಸರಣ ರಹಿತ ಸಮಸೆಯಗಳಚ ಮತಚು ದಕ್ಷಿಣ-ದಕ್ಷಿಣ ಸಹಕ ರ ಸೆೇರಿದಾಂತೆ ರ್ ಗತ್ರಕ ಮಹತವದ 

ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ೆ ಸಹ ಸಚಿವರಚ ಅಭಿಪ ಿಯಗಳನ್ಚು ವಿನ್ಮಯ ಮ ಡಿಕೊಾಂಡರಚ. ಇದಲಲದ, ಮಾಂತ್ರಿಗಳಚ 

COVID-19 ಸ ಾಂಕ ಿಮಿಕ ಪರಿಸಿಿತ್ರಯ ಬಗ್ೆ ತಮಮ ಅನ್ಚಭವವನ್ಚು ಹಾಂಚಿಕೊಾಂಡರಚ ಮತಚು ಬಡತನ್ ಹ ಗೂ 

ಹಸಿವಿನ್ ನ್ಮೂುಲನಗ ಗಿ ಐಬಿಎಸ್ಎ ಫಾಂಡ್ ಮ ಡಿದ ಕ ಯುವನ್ಚು ಪಿಶಾಂಸಿಸಿದರಚ. 

 

ಈ ಸಾಂದಭುದಲ್ಲಲ, ಅವರಚ ಯಚಎನ್ ಸೆಕಚಯರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಲು ಸಚಧ ರಣೆಯ ಐಬಿಎಸ್ಎ ಜ್ಾಂಟಿ ಮಾಂತ್ರಿ ಹೆೇಳಿಕೆಯನ್ಚು 

ರ್ ಗತ್ರಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಸ ಮ ನ್ಯ ಪಿಯತುವ ಗಿ ಸಿವೇಕರಿಸಿದರಚ ಮತಚು ಬಿಡಚಗಡ ಮ ಡಿದರಚ. ಯಚಎನ್ ಸೆಕಚಯರಿಟಿ 

ಕೌನ್ಸಲು ತವರಿತ ಮತಚು ಸಮಗಿ ಸಚಧ ರಣೆಗ್ ಸಾಷಟವ ದ ಪಿಗತ್ರಯನ್ಚು ಸ ಧಿಸಲಚ ಅಾಂತರರ ಷ್ಟ್ರೇಯ 

ಸಮಚದ ಯವು ಪಿಯತುಗಳನ್ಚು ದಿವಗಚಣಗ್ೂಳಿಸಚವ ಮತಚು ಬದಿತೆಯನ್ಚು ಹೆಚಿಿಸಚವ ಅಗತಯವನ್ಚು ಮಾಂತ್ರಿಗಳಚ 

ಒತ್ರುಹೆೇಳಿದರಚ ಮತಚು ಉದಯೇನ್ಚಮಖ ಹ ಗೂ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹೊಾಂದಚತ್ರುರಚವ ದೇಶಗಳಿಾಂದ ಪ ಿತ್ರನ್ಧ್ಯವನ್ಚು ಸೆೇರಿಸಚವ 

ಮೂಲಕ ಭದಿತ್  ಮಾಂಡಳಿಯ ಸದಸಯತವವನ್ಚು ವಿಸುರಿಸಚವ ನ್ಟಿಟನ್ಲ್ಲಲ ಬದಿತೆಯನ್ಚು ನ್ವಿೇಕರಿಸಿದರಚ. ಶ ಶವತ 

ಮತಚು ಶ ಶವತವಲಲದ ವಿಭ ಗಗಳಚ, ಪಿತ್ರನ್ಧಿ, ಅಾಂತಗುತ, ನ್ ಯಯಸಮಮತ, ಸಾಾಂದಿಸಚವ ಮತಚು ಪರಿಣ ಮಕ ರಿ ಯಚಎನ್ 

ಭದಿತ್  ಮಾಂಡಳಿಯನ್ಚು ಸ ಧಿಸಲಚ. ಜ್ಾಂಟಿ ಹೆೇಳಿಕೆಯನ್ಚು https://www.mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/32989 ನ್ಲ್ಲಲ ನೂೇಡಬಹಚದಚ. 

 

ಬಹಚಪಕ್ಷಿೇಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಲ ಐಬಿಎಸ್ಎ ಸಹಕ ರವನ್ಚು ಹೆಚಿಿಸಲಚ ಮತಚು ನ್ಮಮ ಮೂರಚ ದೇಶಗಳಲ್ಲಲ ಐಬಿಎಸ್ಎ 

ಕ ಯುಕಿಮಗಳನ್ಚು ಆಯೇಜಿಸಲಚ ಸಚಿವರಚ ಮತುಷಚಟ ಒಪ್ಪಾದರಚ. 

 

ಐಬಿಎಸ್ಎ ಸಹಕ ರದ ವೇಗವನ್ಚು ಉಳಿಸಿಕೊಳಳಲಚ ಭ ರತದ ಪಿಯತುಗಳನ್ಚು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ  ಮತಚು ಬ್ರಿಜಿಲ್ 

ಪಿಶಾಂಸಿಸಿವ. 

 

ನ್ವ ದಹಲ್ಲ 
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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. 
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