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1. રાજ્ય િક્ષાના ં હિદેશ મંત્રી શ્રી િી. મુરલીધરને 17 ડીસેમ્બર 2020 ના ં રોજ IORA ના ંઅધ્યક્ષ યુએઇ દ્િારા 
િર્ચયુુઅલી યોજિામાં આિેલી હિન્દ મિાસાગર કિનારા સગંઠન (IORA) ની મતં્રીઓની પકરષદ (COM) ની 20મી બેઠિ 
પર ભારતીય પ્રહતહનહધમંડળની અધ્યક્ષતા િરી િતી. આ બેઠિમા ંતમામ 22 સભ્ય રાજ્યો અને 10 સંિાદ ભાગીદારોની 
િાજરી રિી િતી. આ બેઠિમા ંIORA સભ્ય રાજ્યો દ્િારા સામાન્ય હિતના ંહિહિધ પ્રાંહતય તેમજ િૈહવિિ મુદ્દાઓ પર 
મનોમંથન િયુું િતુ.ં COM દ્િારા એહમરાતોની સત્તાિાર યાદી અને િોહિડ-19 તરફનાં પ્રહતભાિમાં IORA ની ઐક્યતા 
અને સિિારનુ ંહનિેદન ગ્રિણ િરિામાં આવ્યા િતા.  

 
2. પોતાની કિપ્પણીઓમાં, રાજ્ય િક્ષાનાં મંત્રીએ હિન્દ મિાસાગર પ્રાંતમાં અને બૃિદ ઇન્ડો-પેહસકફિમાં પ્રાંહતય સિિાર 
માિે એિ મંચ તરીિ ે IORA ની અગત્યતા પર પ્રિાશ પાડ્યો િતો. તેણે આપહત્ત જોખમ વ્યિસ્થાપન અને હશક્ષણ, 
હિજ્ઞાન અને િિેનોલોજી નામના ંIORA ના ંબે પ્રાથહમિતાનાં ક્ષેત્રોમાં સંિલનિતા ુદેશ તરીિ ેભારત દ્િારા િરિામાં આિેલા 
યોગદાનોની નોંધ લીધી િતી. મિામારી-બાદની વ્યાપિ રીિિરીને દ્રહિિોણમા ંરાખતા, રાજ્ય િક્ષાનાં મંત્રીએ IORA સભ્ય 
રાજ્યોમાં પરપંરાગત દિાઓ અને સુખાિારી પ્રિાસનનાં ક્ષતે્રમા ંિધારે સિિાર માિે આહ્િાન િયુું િતુ.ં IORA િધાર ે
મજબતૂ િરિા તરફની ભારતની િકિબદ્ધતાને આગળ લઇ જતા, રાજ્ય િક્ષાનાં મંત્રીએ IORA સહચિાલયમાં ભારત 
દ્િારા આઇિી હનષણાંતને િાયુરત િરિાની નોંધ લીધી િતી અને િધમુાં IORA સહચિાલય પર ઇ-ઓકફસ પ્રણાલીના ં
અમલીિરણનાં સ્િરૂપમાં ભારતની પિેલ અને મિાત્મા ગાંધી પસુ્તિાલયની સ્થાપના િરિાની જાિેરાત િરી િતી. 
 

3. IORA ના ંસ્થાપના સભ્ય તરીિ ેભારત 1997 માં તનેી અિધારણાનાં સમયથી જ તનેી િૃહદ્ધ તરફ િકિબદ્ધ રહ્યો 
છે. 2011 મા ંIORA માં ભારતની અધ્યક્ષતા દરહમયાન, IORA દ્િારા તનેા ંછ પ્રાથહમિતા ધરાિતા ક્ષતે્રો ગ્રિણ િરિામા ં
આવ્યા િતા જે તેની તમામ મુખ્ય પ્રિૃહત્તઓનાં માગુદશુિ હસદ્ધાંતો છે. િધારે આંતર-પ્રાંહતય ભાગીદારી મારફત ઇન્ડો-
પેહસકફિમા ંશાંહત, હસ્થરતા અન ેસમૃહદ્ધનાં પ્રચાર માિે ભારત IORA ને એિ અનન્ય મંચ તરીિ ેજુએ છે. 
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