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held on 30 November 2020 in video-conference format 
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30 నవంబర్ 2020న వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పద్ధతిలో 
జరగనున్న ఎస్ సీఓ ప్రభుత్వాధినేతల మండలి 19వ సదస్సు 
నవంబర్ 28, 2020 

 

1. షాంఘై కోపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (ఎస్ సీఓ) ప్రభుత్వాధినేతల మండలి 19వ 
సదస్సు 30 నవంబర్ 2020న వర్చువల్ పద్ధతిలో జరగనుంది. భారత్ 
నిర్వహిస్తున్న ఈ సదస్సుకు గౌరవనీయ ఉప రాష్ట్రపతి శ్రీ వెంకయ్య 
నాయుడు అధ్యక్షత వహించనున్నారు. 2017లో భారత్ ఈ సంస్థలో పూర్తి 
స్థాయి సభ్య దేశంగా చేరినప్పటి నుంచి, భారత్ అధ్యక్షతన 
మొట్టమొదటిసారి ఈ సదస్సు స్థాయి సమావేశం జరుగనుంది. ఎస్ సీఓ 
ప్రధాన మంత్రుల స్థాయిలో ప్రతి ఏటా ఈ సదస్సు జరుగుతుంది అలాగే 
ప్రధానంగా ఈ సంస్థకు సంబంధించిన వాణిజ్యం మరియు ఆర్థిక ఎజెండాను 
ఇందులో చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. 
 
2. శాంతి, భద్రత, వాణిజ్యం, ఆర్థికం మరియు సంస్కృతికి సంబంధించిన 
సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడంలో ఒక ప్రధానమైన ప్రాంతీయ సంస్థగా 
షాంఘై కోపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (ఎస్ సీఓ)ను భారత్ పరిగణిస్తోంది. ఈ 
సంస్థలో చురుకైన, సానుకూల మరియు నిర్మాణాత్మక పాత్రను పోషించడం 
ద్వారా ఎస్ సీఓతో మన సహకారాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి భారత్ 
కట్టుబడి ఉంది. 
 
3. రొటేషన్ విధానం ప్రకారం గతంలో అధ్యక్షత వహించిన ఉజ్బెకిస్థాన్ 
నుంచి 2019 నవంబర్ 2న ఎస్ సీఓ ప్రభుత్వాధినేతల మండలికి భారత్ అధ్యక్ష 
బాధ్యతలను స్వీకరించింది. 30 నవంబర్ 2020న ఎస్ సీఓ ప్రభుత్వాధినేతల 
మండలి (సీహెచ్ జీ) 19వ సదస్సును నిర్వహించడం ద్వారా భారత్ ఏడాది పాటు 
చేపట్టిన సారథ్యం ముగియనుంది. 
 
4. ఎస్ సీఓ సభ్య దేశాలైన రష్యా, చైనా, కజకిస్థాన్, కిర్గిస్థాన్, 
తజికిస్థాన్ మరియు ఉజ్బెకిస్థాన్ లకు చెందిన ప్రధాన మంత్రులు నవంబర్ 
30న జరగనున్న ఎస్ సీఓ సమావేశానికి హజరుకానున్నారు. పాకిస్థాన్ నుంచి 
విదేశీ వ్యవహారాల పార్లమెంటరీ కార్యదర్శి ప్రాతినిధ్యం 



వహించనున్నారు. ఎస్ సీఓ సభ్య దేశాలతో పాటు నాలుగు ఎస్ సీఓ పరిశీలక 
దేశాలు కూడా ఈ సదస్సులో పాల్గొంటున్నాయి. ఆఫ్ఘానిస్థాన్ 
అధ్యక్షుడు, ఇరాన్ ఉపాధ్యక్షుడు, బెలారస్ ప్రధాన మంత్రి మరియు 
మంగోలియా డిప్యూటీ ప్రధాన మంత్రులు ఈ పరిశీలక దేశాల తరఫున 
హజరుకానున్నారు. తుర్క్ మెనిస్థాన్ ప్రత్యేక అతిథిగా పాల్గొంటోంది. 
ఆ దేశానికి చెందిన మంత్రి మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ దీనికి 
ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు. ఎస్ సీఓ ప్రాంతీయ ఉగ్రవాద నిరోధక 
వ్యవస్థ (ఆర్ఏటీఎస్) ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ మరియు ఎస్ సీఓ 
సెక్రటరీ జనరల్ లు ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నారు. ఎస్ సీఓ బిజినెస్ 
కౌన్సిల్ మరియు ఎస్ సీఓ ఇంటర్ బ్యాంక్ అసోసియేషన్ చైర్మన్ లు కూడా 
సదస్సుకు హాజరుకానున్నారు. 
 
5. 2020లో ఎస్ సీఓ ప్రభుత్వాధినేతల మండలి అధ్యక్ష బాధ్యతల 
సమయంలో, సహకారానికి సంబంధించి భారత్ ప్రధానంగా మూడు కొత్త మూలాలను 
రూపొందించడంపై దృష్టి సారించింది. స్టార్టప్ లు మరియు నవకల్పన; 
శాస్త్ర, సాంకేతికత అలాగే సాంప్రదాయ ఔషధాలు వీటిలో ఉన్నాయి. వీటికి 
తోడు అనేక ఇతర స్పష్టమైన కార్యక్రమాలను కూడా ప్రతిపాదించింది. 
స్టార్టప్ లు మరియు నవకల్పనపై ఒక కొత్త కార్యాచరణ బృందాన్ని 
ఏర్పాటు చేసి దానికి సారథ్యం వహించడం అలాగే సాంప్రదాయ ఔషధాల 
విషయంలో సహకారానికి ఒక కొత్త నిపుణుల బృందాన్ని నెలకొల్పడం అనేవి 
భారత్ ప్రతిపాదనల్లో ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి ఎస్ సీఓ యువ 
శాస్త్రవేత్తల కాంక్లేవ్ (నవంబర్ 24-28)ను కూడా భారత్ వర్చువల్ 
పద్ధతిలో నిర్వహించింది. ఇందులో 200 మందికి పైగా యువ శాస్త్రవేత్తలు 
పాల్గొన్నారు. అలాగే, ఎస్ సీఓ థింక్ ట్యాంక్ ల మొట్టమొదటి 
కన్సార్షియం (ఆగస్ట్ 20-21), మొట్టమొదటి ఎస్ సీఓ స్టార్టప్ 
ఫోరమ్ (అక్టోబర్ 27)ను కూడా భారత్ నిర్వహించింది. బీ2బీ విధానంలో, 
తొలి ఎస్ సీఓ బిజినెస్ కాంక్లేవ్ (నవంబర్ 23)ను ఫిక్కీ నిర్వహించింది. 
ఇందులో ఎస్ సీఓ బిజినెస్ కౌన్సిల్ ల నేషనల్ చాప్టర్ ల ద్వారా 
సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా వ్యాపార సంస్థ (ఎంఎస్ఎంఈ)లకు 
సహకారాన్ని అందించడంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. 
 
6. ఈ ఏడాదిలోనే అక్టోబర్ 28న విదేశీ ఆర్థిక మరియు వాణిజ్యానికి 
సంబంధించిన ఎస్ సీఓ మంత్రుల సమావేశాన్ని అలాగే అక్టోబర్ 16న ఎస్ సీఓ 



దేశాల న్యాయ శాఖ మంత్రుల సమావేశాలను కూడా వర్చువల్ పద్ధతిలో 
భారత్ నిర్వహించింది. 
 
7. సంస్కృతి-మానవతావాదం విషయానికొస్తే, 2019లో బిష్కెక్ లో జరిగిన 
ఎస్ సీఓ దేశాధినేతల సదస్సు సందర్భంగా గౌరవనీయ ప్రధాన మంత్రి చేసిన 
ప్రకటనలను కూడా భారత్ సాకారం చేసింది. నవంబర్ 30న నేషనల్ మ్యూజియం 
నేతృత్వంలో ప్రారంభించనున్న భాగస్వామ్య బౌద్ధ వారసత్వంపై 
మొట్టమొదటి ఎస్ సీఓ డిజిటల్ ఎగ్జిబిషన్ అలాగే భారతీయ ప్రాంతీయ 
సాహిత్యంలోని 10 అద్భుతమైన రచనలను రష్యన్, చైనీస్ భాషల్లోకి 
అనువదించడం ఇందులో ఉన్నాయి. 2021లో ఎస్ సీఓ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ ను 
నిర్వహించడానికి కూడా భారత్ ప్రతిపాదించింది. 
 
8. ఎస్ సీఓ ప్రభుత్వాధినేతల మండలి 19వ సమావేశానికి నవంబర్ 30న 
అధ్యక్షత వహించడం ద్వారా, మానవాళిని ఎస్ సీఓ కార్యకలాపాలకు 
కేంద్రకంగా చేయడం, తద్వారా ఎస్ సీఓ దేశాల మధ్య వాణిజ్య, ఆర్థిక 
మురియు సాంస్కృతిక సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని, అలాగే ఈ 
ప్రాంతంలో మరింతగా శాంతి, సౌభాగ్యాలను పెంపొందించాలని భారత్ 
భావిస్తోంది. కోవిడ్-19 మహమ్మారి కారణంగా తలెత్తిన ఆర్థిక పరమైన 
సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంలో భారత్ చేపడుతున్న ఈ కార్యక్రమాలు ఎస్ సీఓ 
సభ్య దేశాలకు చేదోడుగా ఉండటం మాత్రమే కాకుండా, ఈ సంస్థను 
బలోపేతం చేయడంలో భారత్ కొనసాగిస్తున్న నిబద్ధతకు కూడా నిదర్శనంగా 
నిలవనున్నాయి. 
 
9. గౌరవనీయ భారత ఉప రాష్ట్రపతి అధ్యక్షతన ఒక ఉమ్మడి ప్రకటనను 
ఆమోదించడం ద్వారా, నవంబర్ 30న జరగనున్న ఈ సదస్సు ముగుస్తుంది. 
 
న్యూఢిల్లీ 
నవంబర్ 28, 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. 
 
 


