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રાજ્યકક્ષાના મિદેશમંત્રી ડો. રાજકુમાર રજંન સસઘે 11-12 ઓગસ્ટ 2021ના રોજ િર્ચયુુઅલી યોજાયેલા 7મા 
આઈબીએસએ એકડેેમમક ફોરમનું ઉદ્ઘાટન કયુું હતુ.ં  

રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ પોતાની ટટપ્પણીમા ંજણાવયંુ કે ભારત, બ્રામિલ અને સાઉથ આટિકા પોતાના લોકતાંમત્રક 
મિચારોના અમલમા ં અને સંસ્થાનિાદી િારસાને ઉખેડી મુકિાની લાંબી લડતમાં સંગઠીત છે, તથા યુએન, 
આઈએમએફ, િર્લડુ બેન્ક, ડબર્લયુટીઓ અને ડબર્લયુએચઓ જેિી બહુસ્તરીય સંસ્થાઓમાં સુધારાની પ્રટિયાન ેઆગળ 
િધારિામાં તેમના ઘણા મહત દાિ પર મકુાયા છે. તેમણે એ બાબત પર ભાર મકુયો ક ેગ્લોબલ સાઉથમા ંજોડાણોથી 
મિકાસના એજન્ડાને આગળ િધારી શકાય છે જેમાં સમાનતા, મબનશરતી અને મબનદખલગીરીના મૂર્લયો તેના 
કેન્રસ્થાને હોય, જેની સાથે સાથે ટકાિિાપાત્ર ડિેલપમેન્ટ લક્ષ્યો તથા સામાન્ય પરંતુ મિમિધ પ્રકારની જિાબદારીઓ 
અને ક્ષમતાઓને કેન્રમાં રાખિામાં આિે. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ હાલના આઇબીએસએ ફેલોમશપ પ્રોગ્રામ માટેના 
પ્રયત્નો તથા ભાગીદારી અન ેસહયોગને આગળ િધારિામાં તેના અસામાન્ય યોગદાનન ે મબરદાવયંુ હતુ.ં તેમણે એ 
બાબતની પણ નોંધ કરી હતી કે આઇબીએસએ ફંડની સ્થાપના થઈ ત્યારથી અત્યાર સુધી તેણે અત્યંત સારો દેખાિ 
કયો છે, તથા તે સહકારના એક મોડેલનું પ્રમતમનમધત્િ કરે છે જે દમક્ષણના મિકાસની ધારણાને ખરા અથુમાં મજબૂત 
બનાિે છે અને એસડીજી પ્રાપ્ત કરિા માટેના બહુસ્તરીય ઉકેલોને આગળ િધારે છે.  

 

ભારત સરકારના મિદેશ મંત્રાલયની સ્િાયત્ત સથક-ટેન્ક ટરસચ ુએન્ડ ઇન્ફોમેશન મસસ્ટમ ફોર ડિેલસપગ કન્રીિ (RIS) 

દ્િારા બે ટદિસીય ઇિેન્ટનું આયોજન કરિામાં આિી રહ્ુ ંછે. તેમા ંઆઇબીએસએ શરેપાસ સાથે આર્થથક ભાગીદારી 
પર િાતચીત કરિામાં આિી છે, જે અન્ય બાબતોની ઉપરાંત મહામારી પછી મસ્થમતસ્થાપક મૂર્લય બનાિિામાં આર્થથક 
સંકલન અને સહકારને મદદ કરશ,ે ટડમજટલ અને ગ્રીન રામન્િશન પ્રટિયાઓને િેગ આપશે. COVID-19 સંબંમધત 
ગમતશીલતા મનયંત્રણોન ેકારણ ેઆ ફોરમ િર્ચયુુઅલ ફોમેટમા ંયોજાઈ રહ્ુ ંછે, IBSA મિકાસ સહકાર પહેલને મજબૂત 
કરિા પર પણ ધ્યાન કેમન્રત કરે છે. 

તેમા ં મિષયો આધાટરત ત્રણ સત્રો છે -  ‘ફાઇનાન્સ અન ેઆર્થથક ટરકિરી પ્રાપ્ત કરિા માટે મહામારી પછીની 
આિશ્યકતાઓ’, ‘વયાપાર અને મસ્થમત સ્થાપક િેર્લયૂ ચઈેન અગં ેઆઈબીએસએ સહકાર’ તથા ‘ટેક્નોલોજી અને સિાુંગી 
સોમશયલ સેક્ટરના મિકાસ દ્િારા મહામારી પછી મસ્થમત સ્થાપકતા પ્રાપ્ત કરિી.’ 

 

 



 

આઇબીએસએ એક મિમશષ્ટ ફોરમ છે જે ભારત, બ્રામિલ અને સાઉથ આટિકાને સાથે લાિે છે જે ત્રણ મોટા 
લોકશાહી દેશો અને જુદા જુદા ખંડમા ંઆિેલા મોટા અથુતંત્રો છે અને એક સમાન પડકારોનો સામનો કરે છે. 
આઇબીએસએની સફળતા મનષ્ણાતો અને તાલીમના મિમનમયના પરંપરાગત કે્ષત્રો ઉપરાંત દમક્ષણ-દમક્ષણ સહકારની 
ઇર્ચછનીયતા અને શક્યતા દશાિુે છે. 

નિી ટદર્લહી 
ઓગસ્ટ 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. 

 
 


