
19th Summit of SCO Council of Heads of Government to 
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ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸੰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵਗੇਾ 30 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨ  ੰSCO ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦ ੇ

ਮ ੁੱਖੀਆਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ 19ਵਾਾਂ ਸਸਖਰ ਸੰਮਲੇਨ  

28 ਨਵੰਬਰ, 2020 
 

1. ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡ  30 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ 'ਚ ਵਰਚ ਅਲ 

ਫਾਰਮੈਟ ਸਵੁੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ SCO ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਮ ੁੱਖੀਆਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 19ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। 2017 

ਸਵੁੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ ਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਸਹਲੀ ਵਾਰ ਅਸਿਹੀ ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 

ਪੁੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ SCO ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੇ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਹ ੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਸੰਗਠਨ ਮ ੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਸਿਕ ਏਿੰਡ ੇਨਾਲ ਿ ਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 

2. ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਸਹਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਨ ੰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਾਂਤੀ, ਸ ਰੁੱਸਖਆ, ਵਪਾਰ, ਆਰਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਸਭਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਸਵੁੱਚ 

ਸਸਹਯੋਗ ਨ ੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਨ ਖਤੇਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ SCO ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ, 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰ  ਭ ਸਮਕਾ ਸਨਭਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਸਹਯੋਗ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬੁੱਧ ਹੈ। 
 

3. ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਛਲੇ ਪਰਧਾਨ ਰਹ ੇਉਜ਼ਬੇਸਕਸਤਾਨ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨ ੰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ 

ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੁੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਿਕਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਇਸ ਵੁੱਲੋਂ  SCO ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਮ ੁੱਖੀਆਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦ ੇ

19ਵੇਂ ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹ ੋਿਾਵੇਗਾ।   
 

4. SCO ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮ ਲਕਾਾਂ - ਰ ਸ, ਚੀਨ, ਕਜ਼ਾਸਕਸਤਾਨ, ਸਕਰਸਗਸਤਾਨ, ਤਿਾਸਕਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਸਕਸਤਾਨ - ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

30 ਨਵੰਬਰ ਨ ੰ SCO ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਵੁੱਚ ਸਸ਼ਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਸਕਸਤਾਨ ਦੀ ਨ ਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਮਾਮਸਲਆਾਂ ਬਾਰ ੇਸੰਸਦੀ 

ਸਕੁੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। SCO ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਛ ੁੱਟ SCO ਦੇ ਚਾਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਸਵੁੱਚ ਸਹੁੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਨ੍ਾਾਂ ਸਵੁੱਚ 

ਅਫਗਾਸਨਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਬੇਲਾਰ ਸ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਉਪ-

ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਤ ਰਕਮੇਸਨਸਤਾਨ ਨ ੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਵੁੱਲੋਂ  ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਹਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਦਾ ਸਦੁੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸਦੀ ਪਰਤੀਸਨਧਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਡਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨਗੇ।  SCO ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਸੰਸਿਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਸਨਧਤਾ SCO ਦੇ 

ਸੁੱਕਤਰ ਿਨਰਲ ਅਤੇ SCO ਖੇਤਰੀ ਅੁੱਤਵਾਦ -ਰੋਧੀ ਢਾਾਂਚਾ (RATS) ਦੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨਗੇ। SCO ਸਬਜ਼ਨੈਸ 

ਕੌਂਸਲ ਦ ੇਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ SCO ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕ ੇ'ਤੇ ਮੌਿ ਦ ਰਸਹਣਗੇ।   
  

5. 2020 ਸਵੁੱਚ SCO ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਮ ੁੱਖੀਆਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਸਤੰਨ ਨਵੇਂ ਿੰਮ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਧਆਨ ਸਦੁੱਤਾ ਹੈ: ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ 

ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਸਹਲਾਾਂ ਦੀ ਤਿਵੀਜ਼ ਸਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ੇਇੁੱਕ 

ਨਵਾਾਂ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਸਕੰਗ ਸਮ ਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸਸਹਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇ

ਮਾਸਹਰਾਾਂ ਦਾ ਵਰਸਕੰਗ ਸਮ ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਰਚ ਅਲ ਫਾਰਮੈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਸਹਲੇ SCO ਨੌਿਵਾਨ 



ਸਵਸਗਆਨੀ ਕਨਕਲੇਵ (24-28 ਨਵੰਬਰ), ਸਿਸ ਸਵੁੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਨੌਿਵਾਨ ਸਵਸਗਆਨੀਆਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਸਲਆ, SCO ਆਰਸਿਕ 

ਸਵਚਾਰਕ ਮੰਚਾਾਂ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਸਮ ਹ (20-21 ਅਗਸਤ) ਅਤੇ ਪਸਹਲੇ SCO ਸਟਾਰਟਅਪ ਫੋਰਮ (27 ਅਕਤ ਬਰ) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ 

ਕੀਤੀ ਹ।ੈ B2B ਫਾਰਮੈਟ ਸਵੁੱਚ FICCI ਨੇ SCO ਸਬਜ਼ਨੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਪਟਰਾਾਂ ਰਾਹੀਂ MSME ਉੱਤ ੇਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਪਸਹਲਾ SCO ਸਬਜ਼ਨੈਸ ਕਨਕਲੇਵ (23 ਨਵੰਬਰ) ਕਰਾਇਆ ਹCੈ 
 

6. ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ 28 ਅਕਤ ਬਰ ਨ ੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆਰਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 

SCO ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ 16 ਅਕਤ ਬਰ ਨ ੰ SCO ਦੇ ਸਨਆਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
 

7. ਸਿੁੱਿੋਂ ਤੁੱਕ ਸਸਭਆਚਾਰਕ- ਮਨ ੁੱਖੀ ਪੁੱਖ ਦੀ ਗੁੱਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਸਵੁੱਚ ਹੋਏ SCO ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਮ ਖੀਆਵਾਾਂ ਦੇ ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 

ਦੌਰਾਨ ਸਬਸ਼ਕੇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸਵੁੱਚ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਅਿਾਇਬ ਘਰ ਦ ਆਰਾ ਸਾਾਂਝੀ ਬੋਧੀ ਸਵਰਾਸਤ ਬਾਰ ੇਪਸਹਲੀ SCO ਸਡਿੀਟਲ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, ਸਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 30 

ਨਵੰਬਰ ਨ ੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਸਾਸਹਤ ਦੀਆਾਂ 10 ਮੰਨੀਆਾਂ-ਪਰਮੰਨੀਆਾਂ ਰਚਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਸਵੁੱਚ 

ਅਨ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2021 ਸਵੁੱਚ SCO ਫ ਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਵੀਜ਼ ਵੀ ਸਦੁੱਤੀ ਹੈ। 
 

8. SCO ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮ ੁੱਖੀਆਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 19ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਭਾਰਤ ਨ ੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਸਕ ਮਨ ੁੱਖਾਾਂ ਨ ੰ SCO ਦੀਆਾਂ 

ਗਤੀਸਵਧੀਆਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੁੱਚ ਰੁੱਖ ਕੇ  ਵਪਾਰ, ਆਰਸਿਕ ਅਤੇ ਸਸਭਆਚਾਰਕ ਸਸਹਯੋਗ ਨ ੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 

ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਨ  ੰਉਮੀਦ ਹ ੈਸਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਾਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਸਰਫ SCO ਮੈਂਬਰ 

ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੰ COVID  -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਾਂ ਆਰਸਿਕ ਚ ਣੌਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨਸਿੁੱਠਣ ਸਵੁੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਾਂ, 

ਬਲਸਕ ਇਸ ਸੰਸਿਾ ਨ ੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ  ਵਚਨਬੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। 
 

 9. 30 ਨਵੰਬਰ ਨ ੰ ਹੋ ਸਰਹਾ ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਿਾਰੀ ਸਾਾਂਝ ੇ ਸਬਆਨ ਨ ੰ 

ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

ਨਵੀਂ ਸਦਲੀ 

28 ਨਵੰਬਰ, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 


