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ସାାଂଘାଇ ସହଯ ାଗ ସାଂଗଠନର ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ପରଷିଦର ଉନ୍ନବାିଂଶ ଶଖି୍ର ସମି୍ମଳନୀ 30 
ନଯେମବର 2020 ଯର େିଡଓି କନଫଯରନିସାଂ ଜରଆିଯର ଅନୁଷି୍ଠତ ଯହବ 

ନଯେମବର 28, 2020 

ୋରତର ମାନୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଶ୍ରୀ ଯେଯଙ୍କୟା ନାଇଡୁ 30 ନଯେମବର 2020 ଯର ୋରତ ଦ୍ୱାରା େର୍ଚୁ ଆଲ୍ ଉପାୟଯର ଆଯୟାଜତି 
ଯହବାକୁ ଥିବା ଏସସଓି ବା ସାାଂଘାଇ ସହଯ ାଗ ସାଂଗଠନର ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ପରଷିଦର ଉନ୍ନବାିଂଶ ଯବୈଠକଯର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଯିବ। 
2017 ଯର ଏହ ିସାଂଗଠନର ପରୂ୍ଣ୍ଚ ସଦସୟତା ହାସଲ କରବିାପଯର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୋରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଯର ଏକ ଶଖି୍ର ସମି୍ମଳନୀ ସ୍ତରୀୟ 

ଯବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯହବ। ପ୍ରତବିଷଚ ଏହ ିସମି୍ମଳନୀ ଏସସଓିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯହାଇଥାଏ ଏବାଂ ମଖୁ୍ୟତଃ ସାଂଗଠନର 
ବୟାପାର ଏବାଂ ଅଥଚଯନୈତକି ବଷିୟ ଉପଯର ର୍ର୍ଚ୍ଚା କରା ାଏ। 

2. ଶାନ୍ତ,ି ସରୁକ୍ଷା, ବୟାପାର, ଅଥଚନୀତ ି ଏବାଂ ସାଂସ୍କତୃ ି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ସହଯ ାଗକୁ ଯପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ପାଇଁ ୋରତ ସାାଂଘାଇ ସହଯ ାଗ 
ସାଂଗଠନ ବା ଏସସଓିକୁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ଆଞ୍ଚଳକି ସାଂଗଠନ ୋବଯର ବଯିବର୍ନା କଯର। ଏହ ିସାଂଗଠନଯର ଏକ ସକ୍ରୟି, ସକରାତ୍ମକ ଏବାଂ 

ଗଠନମୂଳକ େୂମିକା ଗ୍ରହଣ କର ିୋରତ ଏସସଓି ସହତି ନଜିର ସହଯ ାଗକୁ ବୟାପକ କରବିାକୁ ପ୍ରତଶୁିତବିଦ୍ଧ। 

3. ପୂବଚ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଜଯବକସି୍ତାନଠାରୁ ୋରତ 2 ନଯେମବର 2019 ଯର ଏସସଓିର ସରକାରୀ ମଖୁ୍ୟମାନଙ୍କ ପରଷିଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୋବଯର 
ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରଥିିଲା ଏବାଂ 30 ନଯେମବର 2020 ଯର ଏହ ିପରଷିଦର ଉନ୍ନବାିଂଶ ଅଧିଯବଶନ ଆଯୟାଜନ କର ିନଜିର ଏକ ବଷଚର 

କା ଚୟକାଳ ସମାପ୍ତ କରବି। 

4. 30 ନଯେମବରଯର ଯହବାକୁ ଥିବା ଏସସଓି ଯବୈଠକଯର ଏସସଓି ସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଋଷ, ର୍ୀନ୍, କାଜାଖ୍ସ୍ତାନ, କଗିିଜସ୍ତାନ, ତାଜକିସି୍ତାନ ଏବାଂ 
ଉଜଯବକସି୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାଯନ ଯ ାଗଯଦଯବ। ପାକସି୍ତାନ ଯବୈଯଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସାଂସଦୀୟ ସର୍ବି ନଜି ଯଦଶର ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ 

କରଯିବ। ଏସସଓି ସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ବୟତୀତ ଏସସଓିର ର୍ାଯରାଟ ିପ ଚୟଯବକ୍ଷକ ଯଦଶ  ଥା ଆଫଗାନସି୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ,ି ଇରାନର 
ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ,ି ଯବଲାଋଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବାଂ ମଯଗାଲିଆର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିଯର ଯ ାଗଯଦଯବ। ତୁକଚଯମନସି୍ତାନକୁ 
ଆଯୟାଜକଙ୍କ ବଯିଶଷ ଅତଥିି ୋବଯର ନମିନ୍ତ୍ରଣ କରା ାଇଛ ିଏବାଂ ଏଥିଯର ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରଯିବ। ଏସସଓିର 

ଦୁଇଟ ିସାଂସ୍ଥାକୁ ଏସସଓି ମହାସର୍ବି ଏବାଂ ଏସସଓି ଆଞ୍ଚଳକି ଆତଙ୍କବାଦ ବଯିରାଧୀ ଢାଞ୍ଚାର କା ଚୟନବିଚାହୀ ନଯିଦଚଶକ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରଯିବ। 
ଏସସଓି ବୟବସାୟ ପରଷିଦ ଏବାଂ ଏସସଓି ଆନ୍ତଃବୟାଙ୍କ ସାଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାଯନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିଯବୈଠକଯର ଉପସ୍ଥତି ରହଯିବ। 

5. 2020 ଯର ଏସସଓିର ସରକାରୀ ମଖୁ୍ୟମାନଙ୍କ ପରଷିଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୋବଯର ୋରତ ସହଯ ାଗର ତଯିନାଟ ିନୂତନ ସ୍ତମ୍ଭ  ଥା ଷ୍ଟାଟଚଅପ୍ 
ଏବାଂ ନବସୃଜନ, ବଜି୍ଞାନ ଏବାଂ ପ୍ର ୁକି୍ତବଦିୟା ଏବାଂ ପାରମ୍ପାରକି ଔଷଧ ସୃଷ୍ଟ ିକରବିା ଉପଯର ବଯିଶଷ ଧ୍ୟାନ ଯଦଇଛ ିଏବାଂ ଅନୟାନୟ ଯଠାସ୍ 
ପଦଯକ୍ଷପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦଇଛ।ି ଷ୍ଟାଟଚଅପ୍ ଏବାଂ ନବସୃଜନ ଉପଯର ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କା ଚୟ ଯଗାଷ୍ଠୀ ଏବାଂ ପାରମ୍ପାରକି ଔଷଧ 

ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ସହଯ ାଗ ଉପଯର ଏକ ନୂତନ ବଯିଶଷଜ୍ଞ ଯଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରବିା ତଥା ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରବିାକୁ ୋରତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦଇଛ।ି 



ୋରତ ମଧ୍ୟ େର୍ଚୁ ଆଲ୍ ଉପାୟଯର ବେିିନ୍ନ କା ଚୟକ୍ରମ ଆଯୟାଜନ କରଛି ି  ଥା ସବଚପ୍ରଥମ ଏସସଓି  ୁବ ଯବୈଜ୍ଞାନକିଙ୍କ ସୋ (24-28 
ନଯେମବର) ଯ ଉଥଁିଯର 200 ରୁ ଅଧିକ  ୁବ ଯବୈଜ୍ଞାନକି ଅାଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିଯଲ, ଏସସଓି ଅଥଚଯନୈତକି ବଯିଶଷଜ୍ଞ ଦଳର ପ୍ରଥମ ସାଂଘ 

(20-21 ଅଗଷ୍ଟ) ଏବାଂ ପ୍ରଥମ ଏସସଓି ଷ୍ଟାଟଚଅପ୍ ମଞ୍ଚ (27 ଅଯକଟାବର)। ବଟୁିବ ିବା ବୟବସାୟରୁ ବୟବସାୟ ରୂପଯର ଏଫଆଇସସିଆିଇ 
ବା ୋରତୀୟ ବାଣିଜୟ ଓ ଶଳି୍ପ ସାଂଘ ଏସସଓି ବୟବସାୟ ପରଷିଦର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମଯର ଏମଏସଏମଇ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଲଘ ୁଓ ମଧ୍ୟମ 

ଉଯଦୟାଗ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ସହଯ ାଗ ଉପଯର ବଯିଶଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଦଇ ପ୍ରଥମ ଏସସଓି ବୟବସାୟ ସୋ 23 ନଯେମବରଯର ଆଯୟାଜନ କରଛି।ି 

6. ର୍ଳତି ବଷଚ 28 ଅଯକଟାବରଯର ୋରତ ଯବୈଯଦଶକି ଅଥଚନୀତ ି ଏବାଂ ଯବୈଯଦଶକି ବାଣିଜୟ ଦାୟିତ୍ୱଯର ଥିବା ଏସସଓି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର 
ଯବୈଠକ ଏବାଂ େିଡଓି କନଫଯରନିସାଂ ଜରଆିଯର 16 ଅଯକଟାବରଯର ନୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଆଯୟାଜନ କରଛି।ି 

7. ସାାଂସ୍କତୃକି ଏବାଂ ମାନବକିତା ଦଗିଯର ୋରତ 2019 ଯର ଏସସଓିର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ବଶିଯକକ୍ ଶଖି୍ର ସମି୍ମଳନୀଯର ମାନୟବର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରା ାଇଥିବା ଯଘାଷଣାକୁ କା ଚୟକାରୀ କରଛି।ି ଏଥି  ମଧ୍ୟଯର ୋରତର ଜାତୀୟ ସାଂଗ୍ରହାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସହୋଗୀ 
ଯବୌଦ୍ଧ ଐତହି ଉପଯର ପ୍ରଥମ ଏସସଓି ପ୍ରଦଶଚନୀ   ାହା 30 ନଯେମବରଯର ଉଦ୍ଘାଟତି ଯହବ ଏବାଂ ଦଶଟ ିଆଞ୍ଚଳକି ସାହତିୟ କୃତରି ରୁଷ ଓ 

ର୍ୀନ ୋଷାଯର ଅନୁବାଦ ଆଦ ିଅନ୍ତେଚୁ କ୍ତ। 2021 ଯର ଏସସଓି ଖ୍ାଦୟ ମଯହାତ୍ସବ ଆଯୟାଜନ କରବିାକୁ ମଧ୍ୟ ୋରତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦଇଛ।ି 

8. 30 ନଯେମବରଯର ଏସସଓି ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ପରଷିଦର ଉନ୍ନବାିଂଶ ଯବୈଠକଯର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କର ି ୋରତ ଆଶା କରୁଛଯି  
ଯଲାକମାନଙୁ୍କ ଏସସଓି କା ଚୟକଳାପର ଯକନ୍ଦ୍ରଯର ରଖି ଏସସଓି ମଧ୍ୟଯର ଅଧିକ ବାଣିଜୟିକ, ଅଥଚଯନୈତକି ଏବାଂ ସାାଂସ୍କତୃକି ସହଯ ାଗକୁ 

ସୁଦୃଢ କରା  ାଇପାରବି ତଥା ଏହ ିଅଞ୍ଚଳଯର ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ିଏବାଂ ସମୃଦ୍ଧ ିବୃଦ୍ଧ ିପାଇବ। ଆଯମ ଆଶା କରୁଛୁଯ  ୋରତର ପଦଯକ୍ଷପ ଯକବଳ 
ଏସସଓି ସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯକାେିଡ-19 ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସଷୃ୍ଟ ିଯହାଇଥିବା ଆଥକି ଆହବାନକୁ ଦୂର କରବିାଯର ସହାୟକ ଯହବ 
ତାହା ନୁଯହ ଁବରାଂ ସାଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରବିା ପାଇଁ ଆମର ନରିନ୍ତର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାର ମଧ୍ୟ ସଯଙ୍କତ ଯଦବ।  

9. 30 ନଯେମବରର ସମି୍ମଳନୀ ୋରତର ମାନୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଯର ମଳିତି ବବୃିତ ିଗ୍ରହଣ କରବିା ସହତି ଯଶଷ ଯହବ। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ନଯେମବର 28, 2020 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
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