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SCO સરકારનાાં વડાઓની પરરષદન ાં 19મ ાં શિખર સાંમલેન શવડીયો-કોન્ફરન્સ ફોમેટમાાં 
30 નવેમ્બર 2020 નાાં રોજ યોજાવાન ાં છે 

નવેમ્બર 28, 2020 

1. ભારતનાાં માનનીય ઉપ રાષ્ટ્રપશત શ્રી વેંકૈયા નાઇડ  30 નવેમ્બર 2020 નાાં રોજ ભારત દ્વારા વર્ચય ુઅલ 
ફોમેટમાાં યોજાનાર SCO સરકારનાાં વડાઓની પરરષદની 19મી બેઠકની અધ્યક્ષતા કરિ.ે 2017 માાં આ સાંસ્થાનાાં 
પૂરુ્ સભ્યપદ મેળવ્યા પછી આ પ્રથમ અવસર હિે કે ભારતની અધ્યક્ષતામાાં શિખર સાંમેલન-સ્તરની બેઠક 
યોજવામાાં આવિે. આ શિખર સાંમેલન SCO નાાં વડાપ્રધાનોનાાં સ્તર પર વાર્ષષક રીતે યોજવામાાં આવે છે અને 
પ્રાથશમક રીતે આ સાંસ્થાનાાં વ્યાપાર અન ેઆર્ષથક કાયુસૂશિ પર કાયુ કરે છે. 
 

2. ભારત િાાંશત, સ રક્ષા, વ્યાપાર, અથુતાંત્ર અને સાંસ્કૃશતની બાબતોમાાં સહકાર વધારવા માટે િાાંઘાઇ કોઓપરેિન 
ઓર્ગેનાઇઝેિન (SCO) ને એક મહત્વપૂરુ્ પ્રાાંશતય સાંસ્થા ર્ગરે્ છે. ભારત આ સાંસ્થામાાં સરિય, સકારાત્મક અને 
રિનાત્મક ભૂશમકા ભજવીને SCO સાથે આપર્ો સહકાર બહોળો કરવા કરટબદ્ધ છે. 
 

3. િમાન સાર અર્ગાઉનાાં અધ્યક્ષ-ઉઝબેરકસ્તાન પાસેથી ભારતે 2 નવેમ્બર 2019 નાાં રોજ SCO સરકારનાાં 
વડાઓની પરરષદની અધ્યક્ષતા ધારર્ કરી હતી અને SCO સરકારનાાં વડાઓની પરરષદ (CHG) ન ાં 17મ ાં સત્ર 
યોજીને 30 નવેમ્બર 2020 નાાં રોજ તેની એક વષુ લાાંબી અવધી પૂરુ્ કરિ.ે 
 

4. SCO સભ્ય રાજ્યો રશિયા, િીન, કઝાખસ્તાન, કીર્ગીઝસ્તાન, તાશજરકસ્તાન અને ઉઝબેરકસ્તાનનાાં 
વડાપ્રધાનો 30 નવેમ્બરનાાં રોજ SCO ની બેઠકમાાં હાજરી આપિ.ે શવદેિી બાબતો માટેનાાં સાંસદીય સશિવ 
દ્વારા પારકસ્તાનન ાં પ્રશતશનશધત્વ કરવામાાં આવિે. SCO સભ્ય રાજ્યો ઉપરાાંત, SCO નાાં િાર અવલોકનકતાુ 
રાજ્યો પર્ ભાર્ગ લેિે – અફઘાશનસ્તાનનાાં રાષ્ટ્રપશત, ઇરાનનાાં પ્રથમ ઉપ રાષ્ટ્રપશત, બેલારુસનાાં વડાપ્રધાન અને 
મોંર્ગોશલયાનાાં ઉપ વડાપ્રધાન. ત કુમેશનસ્તાનને યજમાનનાાં શવિેષ અશતશથ તરીકે આમાંત્રર્ આપવામાાં આવ્ય ાં છે 
અને કેશબનેટ માંત્રીઓનાાં ઉપ અધ્યક્ષ દ્વારા તેન ાં પ્રશતશનશધત્વ કરવામાાં આવિે. SCO નાાં બે સાંર્ગઠનોન ાં 
પ્રશતશનશધત્વ SCO નાાં સેિેટરી જનરલ અન ે SCO રીજનલ એશન્ટ ટેરરરસ્ટ સ્રક્િર સ્રક્િર (RATS) નાાં 
શનદેિક દ્વારા કરવામાાં આવિે. SCO વ્યાપાર પરરષદનાાં અધ્યક્ષ અને SCO ઇન્ટરબેંક એસોશસએિનનાાં અધ્યક્ષ 
પર્ હાજર રહેિે. 
 

5. 2020 માાં SCO સરકારનાાં વડાઓની પરરષદની આપર્ી અધ્યક્ષતાનાાં સમયર્ગાળા દરશમયાન, ભારતે શવિેષ 
રીતે સહકારનાાં ત્રર્ નવા સ્તાંભોન ાં શનમાુર્ કરવા પર ધ્યાન કેશન્િત કય ું છે : સ્ટાટુઅપ્સ અને ઇનોવેિન, સાયન્સ 



અને ટેકનોલોજી અને રેરડિનલ મેરડશસન અન ેઘર્ી અન્ય નક્કર પહેલ માટે પર્ પ્રસ્તાવ રાખ્યો છે. ભારતે 
સ્ટાટુઅપ્સ અને ઇનોવેિન પર એક નવા શવિેષ કાયુકારી જૂથન ાં શનમાુર્ કરવાની અન ેઅધ્યક્ષતા કરવાની તથા 
રેરડિનલ મેરડશસનમાાં સહકાર પર એક નવા શનષર્ાાંતોનાાં કાયુકારી જૂથને સ્થાશપત કરવાની ઑફર કરી છે. ભારતે 
વર્ચય ુઅલ ફોમેટમાાં સવુપ્રથમ એવી SCO ય વા વૈજ્ઞાશનકોની કોન્કલેવ (24-28 નવેમ્બર) યોજી છે જેમાાં 200 
કરતા વધારે ય વા વૈજ્ઞાશનકોએ ભાર્ગ લીધો છે, સવુપ્રથમ એવી SCO ઇકોનોશમક થથક ટેંક્સનાાં કોન્સોર્ટટયમન ાં 
આયોજન કય ું છે (20-21 ઓર્ગસ્ટ) અને સવુપ્રથમ એવા SCO સ્ટાટુઅપ ફોરમન ાં પર્ આયોજન કય ું છે (27 

ઓક્ટોબર). B2B ફોમેટમાાં, FICCI દ્વારા SCO વ્યાપાર પરરષદનાાં રાશષ્ટ્રય પ્રકરર્ો મારફત એમએસએમઇમાાં 
સહકાર પર શવિેષ ભાર સાથેની સૌપ્રથમ SCO શબઝનેસ કોન્કલેવ બોલાવી છે (23 નવેમ્બર). 
 

6. આ વષુમાાં, ભારતે શવડીયો-કોન્ફરન્સ ફોમેટમાાં 28 ઓક્ટોબરનાાં રોજ SCO નાાં બાહ્ય અથુતાંત્ર અન ે શવદેિ 
વ્યાપાર માટે જવાબદાર માંત્રીઓની બેઠક અને 16 ઓક્ટોબરનાાં રોજ ન્યાય માટેનાાં SCO નાાં ન્યાય માટેનાાં 
માંત્રીઓની બેઠકન ાં પર્ આયોજન કય ું છે. 
 

7. સાાંસ્કૃશતક- માનવતાવાદી પક્ષ પર, ભારતે 2019 માાં SCO રાજ્યનાાં વડાઓનાાં શબશ્કેક શિખર સાંમેલનમાાં 
માનનીય વડાપ્રધાન દ્વારા કરવામાાં આવેલી જાહેરાતોન ાં અમલીકરર્ પર્ કય ું છે. તેઓમાાં આનો સમાવેિ થાય 
છે: રાશષ્ટ્રય સાંગ્રહાલય દ્વારા સાંય ક્ત બૌદ્ધ વારસા પર સવુપ્રથમ SCO નાાં રડશજટલ પ્રદિુનન ાં આયોજન, જેન ે
30 નવેમ્બરનાાં રોજ િ ભારાંભ કરવામાાં આવિે અને ભારતીય પ્રાાંશતય સાશહત્યનાાં 10 ઉત્તમ નમ નાઓન ાં રશિયન 
અને િાઇનીઝ ભાષાઓમાાં ભાષાાંતર કરવ ાં. ભારતે 2021 માાં SCO અન્ન ઉત્સવ યોજવાનો પર્ પ્રસ્તાવ રાખ્યો 
છે. 
 

8. 30 નવેમ્બરનાાં રોજ SCO સરકારનાાં વડાઓની પરરષદની 19મી બેઠકની અધ્યક્ષતા દ્વારા, SCO 
પ્રવૃશત્તઓનાાં કેન્િમાાં મન ષયને રાખીને અને પ્રાાંતમાાં વધારે િાાંશત અને સમૃશદ્ધન ાં ઘડતર કરવા માટે SCO ની 
અાંદર વધારે વ્યાપાર, આર્ષથક અને સાાંસ્કૃશતક સહકાર વધ  મજબૂત કરવાની આિા રાખે છે. અમે આિા રાખીએ 
છીએ કે ભારતની પહેલ કોશવડ-19 મહામારી દ્વારા ઉભા થયેલા પડકારોનો ઉકેલ મેળવવામાાં SCO સભ્ય 
રાજ્યો માટ ેમાત્ર મદદરૂપ થિે એટલ ાં જ નહીં, પરાંત   સાંસ્થાને મજબૂત કરવાની આપર્ી સતત પ્રશતબદ્ધતાનો 
સાંકેત પર્ આપિે. 
 

 9. 30 નવેમ્બરનાાં રોજ યોજાનાર શિખર સાંમેલન ભારતનાાં માનનીય ઉપ રાષ્ટ્રપશતની અધ્યક્ષતા હેઠળ સાંય ક્ત 
સત્તાવાર યાદી ગ્રહર્ કરવા સાથે સમાપ્ત થિે. 
 

નવી રદલ્હી 
નવમે્બર 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. 
 


