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 نومبر 03 اجالس سربراہ واں 91 کا کونسل کی ن حکومتسربراہاکے  او سی ایس

 ہوگا منعقد میں شکل کی کانفرنس ویڈیو کو 0303

 0202 نومبر، 28

 کے کے سربراہان حکومت کی کونسل او سی ایس نائیڈو، وینکیا جناب صدر نائب معزز کے ہندوستان

 میں فارمیٹ ورچوئل ،کی میزبانی میں ہندوستان کو 0202 نومبر 02 صدارت کی اجالس ویں 91

 ،ہوگا منعقد میں صدارت کی ہندوستان اجالس کا سطح کی سمٹ ایک جب ہوگا موقع پہال یہ۔ گے کریں

 سربراہی یہ۔ ہے کی حاصل رکنیت مکمل کی اس آرگنائزیشن میں 0292 نے جب سے ہندوستان

 پر طور بنیادی اور ،ہے ہوتا منعقد پر سطح کی اعظم وزراء کے تنظیم تعاون شنگھائی سال ہر اجالس

 تعلق رکھتا ہے۔ سے ایجنڈے معاشی اور تجارتی کے تنظیم اس

 لئے کے دینے فروغ کو تعاون میں شعبوں کے ثقافت اور معیشت تجارت، سالمتی، امن، ہندوستان،۔ 0

 ایک میں تنظیم ہندوستان۔ ہے سمجھتا تنظیم عالقائی اہم ایک کو( او سی ایس) تنظیم تعاون شنگھائی

 وسیع کو تعاون اپنے ساتھ کے تنظیم تعاون شنگھائی ہوئے کرتے ادا کردار تعمیری اور مثبت فعال،

 ۔ہے پرعزم لئے کے کرنے

کے  او سی ایس کو 0291 نومبر 0 مطابقسے باری کے  ازبکستان - چیئر گذشتہ نے ہندوستان۔ 0

 کے ہیڈز آف کونسل او سی ایس اور ،تھا سنبھاال عہدہ کا سربراہان حکومت کی کونسل کی صدارت

 پورا اپنے ایک سالہ مدت صدارت کو کو 0202 نومبر 02 ذریعے کے میزبانی کی اجالس ویں 91

 ۔گا کرے

 رکن کے تنظیم تعاون شنگھائی کے ازبکستان اور تاجکستان کرغزستان، قازقستان، چین، روس،۔ 4

۔ گے کریں شرکت میں اجالس کے تنظیم تعاون شنگھائی کو نومبر 02 اعظم وزراء کے ممالک

 کے تنظیم تعاون شنگھائی۔ گے کریں خارجہ امور برائے سکریٹری پارلیمانی نمائندگی کی پاکستان

، گے ہوں شریک میں اس بھی ریاستیں مبصر چار کے تنظیم تعاون شنگھائی عالوہ، کے ممالک ممبر

 کے منگولیا اور اعظم وزیر کے بیالروس صدر، نائب پہلے کے ایران صدر، کے افغانستان میں جس

 گیا کیا مدعو پر طور کے خصوصی مہمان کے میزبان کو ترکمانستان۔ ہیں شامل بھی اعظم وزیر نائب

 تنظیموں دو کی او سی ایس۔ گے کریں چیئرمین ڈپٹی کے کابینہ وزراء کے نمائندگی کی اس اور ہے

 آر) ڈھانچے گردی دہشت انسداد عالقائی او سی ایس اور جنرل سکریٹری کے او سی ایس نمائندگی کی

 او سی ایس اور صدر کے کونسل بزنس او سی ایس۔ گے کریں ڈائریکٹر ایگزیکٹو کے( ایس ٹی اے

 ۔گے ہوں شریک اس اجالس میں بھی صدر کے ایشن ایسوسی بینک انٹر



 ہندوستان دوران، کے صدارت ہماری کی کے سربراہان حکومت کی کونسل او سی ایس ،میں 0202 ۔5

 اور اپس اسٹارٹ :ہے دی توجہ پر دینے تشکیل ستون نئے تین کے تعاون پر طور خصوصی نے

۔ ہیں کیے تجویز بھی اقدامات ٹھوس دیگر متعدد اور میڈیسن روایتی اور ٹکنالوجی اور سائنس انوویشن،

 سربراہی کی اس اور بنانے گروپ ورکنگ اسپیشل نیا ایک پر انوویشن اور اسٹارٹاپس نے ہندوستان

۔ ہے کی کش پیش کی کرنے قائم گروپ ورکنگ اکسپرٹ نیا ایک پر تعاون میں طب روایتی اور کرنے

 فارمیٹ ورچوئل کو( نومبر 02 -04) کانکلیو سائنسداں نوجوان او سی ایس مرتبہ پہلی نے ہندوستان

اور اس کے ساتھ  لیا، حصہ نے سائنسدانوں نوجوان زیادہ سے 022 میں جس ہے، کیا منظم بھی میں

 مرتبہ پہلی اور کنسورشیم پہال کا( اگست 09-02) ٹینکس تھنک اکنامک او سی ایس ساتھ بھارت نے

 ایس نےایف آئی سی سی آئی  میں، شکل B2B ۔کا انعقاد کیا (اکتوبر 02) فورم پاسٹارٹ ا او سی ایس

 دینے زور خصوصی پر تعاون میں ایم ایس ایم ای ذریعہ کے قومی چیپٹر کے کونسل بزنس او سی

 ۔ہے کیا طلبکو ( نومبر 00) کانفرنس بزنس ایس سی او پہال ساتھ کے

 کے تجارت خارجہ اور معیشت بیرونی کو اکتوبر 02 شکل میں، کی کانفرنس ویڈیو نے ہندوستان سال، اس۔ 6

 وزرائے او سی ایس کو اکتوبر 96 کی میزبانی کرنے کے ساتھ ساتھ میٹنگ کی ءوزرا او سی ایس دار ذمہ

 ۔ہے کی بھی میزبانی کی اجالس کے عدل

 میں مملکت سربراہان کے او سی ایس میں 0291 نے ہندوستان ،کے پہلو پر یانسان - ثقافتی۔ 2

 یہ امور میں ان۔ ہے کیا درآمد عمل پر اعالنات کے اعظم وزیر معزز میں اجالس سربراہی بشکیک

 کی نمائش ڈیجیٹل او سی ایس مرتبہ پہلی پر ورثہ بدھ مشترکہ ذریعہ کے میوزیم قومی: ہیں شامل

 92 کی ادب عالقائی ہندوستانی اس کے ساتھ ساتھ اور ،ہوگا کو نومبر 02 افتتاح کا جس میزبانی

 فوڈ او سی ایس میں 0209 نے ہندوستان۔ ترجمہ میں زبانوں چینی اور روسی کا کالسیک کتابوں

 ۔ہے کی پیش بھی تجویز کی کرنے میزبانی کی فیسٹیول

 صدارت کی اجالس ویں 91 کے کے سربراہان حکومت کی کونسل او سی ایس ،کو نومبر 02۔ 2

 اندر کے او سی ایس ،کر بنا مرکز کا سرگرمیوں کی او سی ایس، انسان کو ہندوستان ہوئے، کرتے

 زیادہ خطے میں اور ہے کرتا توقع کی کرنے مستحکم مزید کو تعاون ثقافتی اور معاشی تجارتی، وسیع

 کے ہندوستان کہ ہیں کرتے امید ہم. میں عالقہ۔ کے فروغ کی امید رکھتا ہے وخوشحالی امن زیادہ سے

 درپیش ذریعہ کے ضمر وبائی 91 -کووڈ   صرف نہ لئے کے ممالک ممبر او سی ایس اقدامات

 لئے کے بنانے مضبوط کو تنظیم اس بلکہ گے، ہوں ثابت مددگار میں پانے قابو پر چیلنجوں معاشی

 ۔گے دیں عندیہ بھی کا عزم جاری ہماری

  



 

 کو اعالمیہ مشترکہ میں صدارت کی صدر نائب معزز کے ہندوستان ،سمٹ کو منعقدہ نومبر 02۔ 1

 اختتام پذیر ہوگی۔ ساتھ کے اپنانے

 

 دہلی نئی

 0303 نومبر، 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


