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ಸರ್ಕಾರದ ಎಸ್ ಸಿಒ ರ್ೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ  ರ 19ನೇ ಸಭೆ 30 ನವೆಂಬರ್ 2020 ರೆಂದು ವೇಡಿಯೊ-

ರ್ಕನಫರೆನ್ಸ  ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿದೆ 

ನವೆಂಬರ್ 28, 2020 

 

ಭಕರತದ ಗೌರವಕನ್ಸಿತ ಉಪಕಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೇ ವೆಂಕಯಯ ನಕಯುು ರವರು 30 ನವೆಂಬರ್ 2020 ರೆಂದು ಭಕರತವು 

ವರ್ುಾಯಲ್ ಸಿರೂಪದಲಿಿ ಆಯೊೇಜಿಸಲಿರುವ ಎಸ್ ಸಿಒ ರ್ೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸಿನ 19ನೇ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 

ವಹಿಸಲಿದ್ಕಾರೆ. ಸಭೆ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ನಡೆಯುವುದು ಇದೆೇ ಮೊದಲು ಇದು 2017 ರಲಿಿ ಸೆಂಘಟ್ನಯ ಪೂರ್ಾ 

ಸದಸಯತಿವನುನ ಪಡೆದ ರ್ಕರರ್ ಭಕರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯನುನ ವಕರ್ಷಾಕವಕಗಿ ಎಸ್ ಸಿಒ 

ಪರಧಕನ ಮೆಂತ್ರರಗಳ ಮಟ್ಟದಲಿಿ ನಡೆಸಲಕಗುತತದೆ ಮತುತ ಮುಖ್ಯವಕಗಿ ಸೆಂಘಟ್ನಯ ವಕಯಪಕರ ಮತುತ ಆರ್ಥಾಕ 

ರ್ಕಯಾಸೂಚಿಯೊೆಂದಿಗೆ ವಯವಹರಿಸುತತದೆ. 

 

2. ಶಕೆಂತ್ರ, ಭದರತೆ, ವಕಯಪಕರ, ಆರ್ಥಾಕತೆ ಮತುತ ಸೆಂಸಕೃತ್ರ ಕ್ಷೇತರಗಳಲಿಿ ಸಹರ್ಕರವನುನ ಉತೆತೇಜಿಸುವ ಪರಮುಖ್ 

ಪಕರದೆೇಶ್ಕ ಸೆಂಘಟ್ನಯಕಗಿ ಶಕೆಂಘೈ ಸಹರ್ಕರ ಸೆಂಸ್ಥೆ (ಎಸ್ ಸಿಒ) ಯನುನ ಭಕರತ ಪರಿಗಣಿಸುತತದೆ. ಸೆಂಘಟ್ನಯಲಿಿ 

ಪೂವಾಭಕವ, ಸರ್ಕರಕತಮಕ ಮತುತ ರರ್ನಕತಮಕ ಪಕತರವನುನ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಸ್ ಸಿಒ ಜೂತೆಗಿನ ನಮಮ 

ಸಹರ್ಕರವನುನ ವಸತರಿಸಲು ಭಕರತ ಬದಧವಕಗಿದೆ. 

 

3.ಹಿೆಂದಿನ ಚೇರ್ - ಉಜಬೇಕಿಸ್ಕತನ್ಸ ನ ತ್ರರುಗುವಕೆಯ ಪರರ್ಕರ 2 ನವೆಂಬರ್ 2019 ರೆಂದು ಎಸ್ ಸಿಒ ರ್ೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ 

ಹೆಡ್ಸ  ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನುನ ವಹಿಸಿಕೊೆಂಡಿದೆ ಮತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಎಸ್ ಸಿಒ ರ್ೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ  (ಸಿಎಚ್ ಜಿ) ನ 19ನೇ 

ಅಧಿವೇಶನವನುನ ಆಯೊೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ 30 ನವೆಂಬರ್ 2020 ರೆಂದು ತನನ ವರ್ಾಪೂತ್ರಾ ಅಧಿರ್ಕರಕವಧಿಯನುನ 

ಪೂರ್ಾಗೊಳಿಸುತತದೆ. 

 

4.ರಷ್ಕಯ, ಚಿೇನಕ, ಕಜಕಕಿಸ್ಕತನ್ಸ, ಕಿಗಿಾಸ್ಕತನ್ಸ, ತಜಿಕಿಸ್ಕತನ್ಸ ಮತುತ ಉಜಬೇಕಿಸ್ಕತನ್ಸ ನ ಎಸ್ ಸಿಒ ಸದಸಯ ರಕರ್ರಗಳ ಪರಧಕನ 

ಮೆಂತ್ರರಗಳು ನವೆಂಬರ್ 30 ರೆಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಸ್ ಸಿಒ ಸಭೆಯಲಿಿ ಭಕಗವಹಿಸಲಿದ್ಕಾರೆ. ಪಕಕಿಸ್ಕತನವನುನ 

ವದೆೇಶಕೆಂಗ ವಯವಹಕರಗಳ ಸೆಂಸದಿೇಯ ರ್ಕಯಾದಶ್ಾ ಪರತ್ರನ್ಸಧಿಸಲಿದ್ಕಾರೆ. ಎಸ್ ಸಿಒ ಸದಸಯ ರಕರ್ರಗಳ ಹೊರತಕಗಿ, 

ಅಫ್ಕಾನ್ಸಸ್ಕತನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಇರಕನ್ಸ ನ ಮೊದಲ ಉಪಕಧ್ಯಕ್ಷ, ಬೆಲಕರಸ್ ಪರಧಕನ್ಸ ಮತುತ ಮೆಂಗೊೇಲಿಯಕದ ಉಪ ಪರಧಕನ 

ಮೆಂತ್ರರ ಸ್ಥೇರಿದೆಂತೆ ಎಸ್ ಸಿಒದ ನಕಲುಕ ಅಬಿವಾರ್ ರಕಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಭಕಗವಹಿಸಲಿವ. ತುಕಾಮೆನ್ಸಸ್ಕತನವನುನ 

ಆತ್ರಥೇಯರ ವಶೇರ್ ಅತ್ರರ್ಥಯಕಗಿ ಆಹಕಿನ್ಸಸಲಕಗಿದುಾ, ಸಚಿವ ಸೆಂಪುಟ್ದ ಉಪಕಧ್ಯಕ್ಷರು ಪರತ್ರನ್ಸಧಿಸಲಿದ್ಕಾರೆ. 

ಎಸ್ ಸಿಒದ ಎರಡ್ಸು ಸೆಂಸ್ಥೆಗಳನುನ ಎಸ್ ಸಿಒ ಪರಧಕನ ರ್ಕಯಾದಶ್ಾ ಮತುತ ಎಸ್ ಸಿಒ ಪಕರದೆೇಶ್ಕ ಭಯೊೇತಕಾದನಕ 

ವರೊೇಧಿ ರರ್ನಯ (ರಕಟ್ಸ ) ರ್ಕಯಾನ್ಸವಕಾಹಕ ನ್ಸದೆೇಾಶಕರು ಪರತ್ರನ್ಸಧಿಸಲಿದ್ಕಾರೆ. ಎಸ್ ಸಿಒ ಬಿಸಿನಸ್ ರ್ೌನ್ಸಿಲ್ 

ಮತುತ ಎಸ್ ಸಿಒ ಇೆಂಟ್ರ್ ಬಕಯೆಂಕ್ ಅಸ್ಥೂೇಸಿಯೇಶನ್ಸ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಸಿೆತರಿರುತಕತರೆ. 

 

5. 2020 ರಲಿಿ ಎಸ್ ಸಿಒ ರ್ೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ, ಭಕರತವು ಸಹರ್ಕರದ ಮೂರು ಹೊಸ 

ಸತೆಂಭಗಳನುನ ರಚಿಸುವತತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ: ಸ್ಕಟಟ್ಸಾಅಪ್ ಮತುತ ಇನೂನೇವೇಶನ್ಸ, ಸ್ಥೈನ್ಸ  ಅೆಂಡ್ಸ ಟೆರ್ಕನಲಜಿ ಮತುತ 

ಟೆರಡಿಶನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ ಮತುತ ಇನೂನ ಅನೇಕ ಬಲವಕದ ಉಪಕರಮಗಳನುನ ಪರಸ್ಕತಪಿಸಿದೆ. ಸ್ಕಟಟ್ಸಾಅಪ್ ಮತುತ 

ಇನೂನೇವೇಶನ್ಸ ಕುರಿತು ಹೊಸ ವಶೇರ್ ರ್ಕಯಾ ಸಮೂಹವನುನ ರಚಿಸಲು ಮತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನ್ಸೇಡ್ಸಲು ಮತುತ 

ಸ್ಕೆಂಪರದ್ಕಯಿಕ ಔರ್ಧ್ದಲಿಿ ಸಹರ್ಕರದ ಕುರಿತು ಹೊಸ ತಜ್ಞರ ರ್ಕಯಾನ್ಸರತ ಗುೆಂಪನುನ ಸ್ಕೆಪಿಸಲು ಭಕರತ 

ಮುೆಂದ್ಕಗಿದೆ. ಭಕರತವು ವರ್ುಾಯಲ್ ಸಿರೂಪದಲಿಿ ಆಯೊೇಜಿಸಿದೆ, ಮೊದಲ ಬಕರಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿಒ ಯೆಂಗ್ ಸ್ಥೈೆಂಟಿಸ್ಟಿ 

ರ್ಕನಕಿೇವ್ (24-28 ನವೆಂಬರ್) ಇದರಲಿಿ 200ಕೂಕ ಹೆರ್ುು ಯುವ ವಜ್ಞಕನ್ಸಗಳು ಭಕಗವಹಿಸಿದಾರು, ಎಸ್ ಸಿಒ 



ಎಕನಕಮಿಕ್ ರ್ಥೆಂಕ್ ಟಕಯೆಂಕ್ ಗಳ ಮೊದಲ ಒಕೂಕಟ್ (20-21 ಆಗಸ್ಟ) ಮತುತ ಮೊದಲ ಬಕರಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿಒ ಆರೆಂಭಿಕ 

ವೇದಿಕೆ (27 ಅಕೊಟೇಬರ್). ಬಿ 2 ಬಿ ಸಿರೂಪದಲಿಿ, ಎಸ್ ಸಿಒ ಬಿಸಿನಸ್ ರ್ೌನ್ಸಿಲ್ ನ ರಕರ್ಷರೇಯ ಅಧಕಯಯಗಳ 

ಮೂಲಕ ಎೆಂಎಸ್ ಎೆಂಇಗಳಲಿಿ ಸಹರ್ಕರಕೆಕ ವಶೇರ್ ಒತುತ ನ್ಸೇಡಿ ಎಫ್ ಸಿಸಿಐ ಮೊದಲ ಎಸ್ ಸಿಒ ಬಿಸಿನಸ್ ರ್ಕನಕಿೇವ್ 

(23 ನವೆಂಬರ್) ಅನುನ ಕರೆದಿದೆ. 

 

6. ಈ ವರ್ಾದಲಿಿ, ಭಕರತವು ಅಕೊಟೇಬರ್ 28 ರೆಂದು ಬಕಹಯ ಆರ್ಥಾಕತೆ ಮತುತ ವದೆೇಶ್ ವಕಯಪಕರದ 

ಜ್ವಕಬಕಾರಿಯುತ ಎಸ್ ಸಿಒ ಮೆಂತ್ರರಗಳ ಸಭೆ ಮತುತ ಅಕೊಟೇಬರ್ 16 ರೆಂದು ನಕಯಯರ್ಕಕಗಿ ಎಸ್ ಸಿಒ ಮೆಂತ್ರರಗಳ 

ಸಭೆಯನುನ ವಡಿಯೊೇ-ರ್ಕನಫರೆನ್ಸ  ರೂಪದಲಿಿ ಆಯೊೇಜಿಸಿದೆ. 

 

7. ಸ್ಕೆಂಸಕೃತ್ರಕ-ಮಕನವೇಯ ದೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ, ಭಕರತವು 2019 ರಲಿಿ ಎಸ್ ಸಿಒ ರಕಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಸೆರಲಿಿ ನಡೆದ ಬಿಷ್ಕಕಕ್ 

ಸಭೆಯಲಿಿ ಮಕಡಿದ ಗೌರವಕನ್ಸಿತ ಪರಧಕನಮೆಂತ್ರರಯವರ ಪರಕಟ್ಣೆಗಳನುನ ಜಕರಿಗೆ ತೆಂದಿದೆ. ಅವುಗಳು: ಹೆಂಚಿಕೆಯ 

ಬೌದಧ ಪರೆಂಪರೆಯ ಕುರಿತಕದ ಮೊದಲ ಬಕರಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿಒ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಪರದಶಾನವನುನ ರಕರ್ಷರೇಯ ವಸುತ 

ಸೆಂಗರಹಕಲಯದಿೆಂದ ಆಯೊೇಜಿಸಲಕಗಿದೆ ಸ್ಥೇರಿವ, ಅದನುನ ನವೆಂಬರ್ 30 ರೆಂದು ಉದ್ಕಾಟಿಸಲಕಗುವುದು ಮತುತ 

ಭಕರತ್ರೇಯ ಪಕರದೆೇಶ್ಕ ಸ್ಕಹಿತಯದ 10 ರ್ಕಿಸಿಕ್ ಗಳನುನ ರರ್ಯನ್ಸ ಮತುತ ಚೈನ್ಸೇಸ್ ಭಕಷ್ಕಗಳಿಗೆ ಅನುವಕದಿಸಲಕಗುತತದೆ. 

ಭಕರತವು 2021 ರಲಿಿ ಎಸ್ ಸಿಒ ಆಹಕರ ಉತಿವವನುನ ಆಯೊೇಜಿಸಲು ಪರಸ್ಕತಪಿಸಿದೆ. 

 

8. ನವೆಂಬರ್ 30 ರೆಂದು ನಡೆದ ಎಸ್ ಸಿಒ ರ್ೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸಿನ 19ನೇ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, 

ಎಸ್ ಸಿಒ ರ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳ ಕೆೇೆಂದರದಲಿಿ ಮನುರ್ಯರನುನ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತುತ ಹೆಚಿುನ ಶಕೆಂತ್ರ ಮತುತ 

ಪರದೆೇಶದಲಿಿ ಸಮೃದಿಧಯನುನ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಎಸ್ ಸಿಒ ಒಳಗೆ ಹೆಚಿುನ ವಕಯಪಕರ, ಆರ್ಥಾಕ ಮತುತ ಸ್ಕೆಂಸಕೃತ್ರಕ 

ಸಹರ್ಕರವನುನ ಇನನರ್ುಟ ಬಲಪಡಿಸಲು ಭಕರತ ಆಶ್ಸಿದೆ. COVID-19 ಸ್ಕೆಂರ್ಕರಮಿಕ ರೊೇಗವು ಎದುರಿಸುತ್ರತರುವ 

ಆರ್ಥಾಕ ಸವಕಲುಗಳನುನ ನ್ಸವಕರಿಸಲು ಭಕರತದ ಉಪಕರಮಗಳು ಎಸ್ ಸಿಒ ಸದಸಯ ರಕರ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಕಯವಕಗಲಿದೆ ಎೆಂದು 

ನಕವು ಭಕವಸುತೆತೇವ, ಆದರೆ ಸೆಂಸ್ಥೆಯನುನ ಬಲಪಡಿಸುವ ನಮಮ ನ್ಸರೆಂತರ ಬದಧತೆಯನುನ ಸಹ ಇದು ಸೆಂಕೆೇತ್ರಸುತತದೆ. 

 

 9. ಭಕರತದ ಗೌರವಕನ್ಸಿತ ಉಪಕಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಿ ಜ್ೆಂಟಿ ಸೆಂವಹನವನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುುವುದರೊೆಂದಿಗೆ 

ನವೆಂಬರ್ 30 ರ ಸಭೆಯು ಕೊನಗೊಳುುತತದೆ. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ನವೆಂಬರ್ 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. 
 


