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സർക്കാർതലവന്മാരുടെ എസ് സി ഓ കൗൺസിൽ 9 മത് ഉച്ചകകാെി 2020 നവംബര് 30 

ന് വിഡീക ാ കകാണ്ഫറന്സ് കഫാർമാറ്റിൽ  നെത്തുന്നു. 
നവംബർ 28, 2020 

 
1. ഇന്ത്യ ുടെ ആതികേ തവത്തിൽ 2020 നവംബർ 30 ന് നെത്താനിരിക്കുന്ന 

സർക്കാർ തലവന്മാരുടെ എസ് സി ഓ കൗൺസിൽ 19 മത് സകേളനത്തിന് 

ബഹുമാനടെട്ട ഉപരാഷ്ട്രപതി ഷ്ട്രീ.ടവങ്കയ്യനാ ിഡു അധ്യക്ഷത 

വഹിക്കുന്നതാ ിരിക്കും. 2017 ൽ ഈ ഷ്ട്പസ്ഥാനത്തിൽ പൂർണ അംഗതവം 

കനെി തിനു കരഷം ആദ്യമാ ാണ് ഉച്ചകകാെി തലത്തിലുള്ള സകേളനം ഇന്ത്യ ുടെ 

അധ്യക്ഷത ിൽ നെക്കുന്നത്. ഈ ഉച്ചകകാെി വാർഷികമാ ി ഷ്ട്പധ്ാനമഷ്ട്ന്ത്ി 
തലത്തിലുള്ള എസ് സി ഓ ആ ാണ് നെത്തടെെുന്നത് കൂൊടത സ്ഥാപനത്തിന്ടറ 

വയാവസാ ിക സാമ്പത്തിക അജണ്ട ഷ്ട്പാേമികമാ ി ചർച്ച ടചയ്യടെെുക ും 

ടചയ്യുന്നു. 
 

2.സമാധ്ാനം , സുരക്ഷാ , വയവസാ ം , സാമ്പത്തികം കൂൊടത സാംസ്കാരിക 

കമഖലകളിടല സഹകരണം ടമച്ചടെെുത്തുന്നതിനുള്ള ഷ്ട്പധ്ാന ഷ്ട്പാകദ്രിക 

ഷ്ട്പസ്ഥാനമാ ാണ് ഇന്ത്യ ഷാംഗ്ഹായ് കകാെകറഷൻ ഓർഗനനകസഷടന (SCO) 

ഇന്ത്യ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഷ്ട്പസ്ഥാനത്തിൽ ഷ്ട്കി ാത്മകവും, അനുകൂലവും , 

വികസനപരവുമാ  ചുമതലകൾ ഏടറ്റെുത്തുടകാണ്ട് എസ് സി ഓ  ുമാ ുള്ള 

സഹകരണം ടമച്ചടെെുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യ ഷ്ട്പതിബദ്ധമാ ിരിക്കും.  

 

3.2020 നവംബർ 30 ന് സർക്കാർ തലവന്മാരുടെ എസ് സി ഓ കൗൺസിൽ (CHG) 19 മത് 

ടസഷന് ആതികേ തവം വഹിച്ചു ടകാണ്ട്, 2019 നവംബർ 2 മുതൽ ഒരു വർഷടത്ത 

കാലാവധ്ി പൂർത്തി ാക്കുന്ന ഉസ്ടബക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ സർക്കാർ 

തലവന്മാരുടെ എസ് സി ഓ  കൗൺസിലിന്ടറ അധ്യക്ഷത ഏടറ്റെുക്കുന്നതാണ്. 

 

4.എസ് സി ഓ അംഗതവ രാജയങ്ങളാ  റഷയ, നചന, കസാഖ്സസ്താൻ, 

നകറാഗിസ്താൻ, തജാകിസ്താൻ കൂൊടത ഉസ്ടബക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവിെങ്ങളിൽ 

നിന്നുള്ള ഷ്ട്പധ്ാനമഷ്ട്ന്ത്ിമാര് നവംബർ 30 ന് നെക്കുന്ന എസ് സി ഓ  സകേളനത്തിൽ 

പടങ്കെുക്കുന്നതാണ്. വികദ്രകാരയ പാർലിടമന്ററി ടസഷ്ട്കട്ടറി ാ ിരിക്കും 

പാകിസ്താടന ഷ്ട്പതിനിധ്ീകരിക്കുന്നത്. എസ് സി ഓ അംഗതവ 
രാജയങ്ങടളക്കൂൊടത, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഷ്ട്പസിഡണ്ട്, ഇറാന്ടറ ഷ്ട്പേമ നവസ് 

ഷ്ട്പസിഡണ്ട്, ബലാറസ് ഷ്ട്പസിഡണ്ട് കൂൊടത മംകഗാളി  ിടല ടഡപയൂട്ടി നഷ്ട്പം 

മിനിസ്റ്റർ എന്നിവരെങ്ങുന്ന നാല് നിരീക്ഷക രാജയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 



ഷ്ട്പതിനിധ്ികളും പടങ്കെുത്തു.     ആതികേ  രാജയത്തിന്ടറ ഷ്ട്പകതയക അതിേി ാ ി 
തുർക്ക്ടമനിസ്താടന ക്ഷണിക്കുക ും മഷ്ട്ന്ത്ാല ത്തിടല ടഡപയൂട്ടി ടച ർമാൻ 

ഷ്ട്പതിനിധ്ി എന്ന നില ിൽ പടങ്കെുക്കുക ും ടചയ്യുന്നതാണ്. എസ് സി ഓ  ുടെ 

രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എസ് സി ഓ ജനറൽ ടസഷ്ട്കട്ടറി ും എസ് സി ഓ 

റീജി ണൽ ആന്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്ഷ്ട്െക്ച്ച്ചർ (RATS) എക്ച്സികയൂട്ടീവ് ഡ റക്ച്െറും 
ഷ്ട്പതിനിധ്ികരിക്കുന്നതാ ിരിക്കും. എസ് സി ഓ ബിസിടനസ്സ് കൗൺസിൽ, എസ് 

സി ഓ ഇന്റർബാങ്ക് അകസാസിക ഷൻ ടച ർമാൻ എന്നിവരും 

പടങ്കെുക്കുന്നതാ ിരിക്കും 

 

5. 2020 ടല സർക്കാർ തലവന്മാരുടെ എസ് സി ഓ കൗൺസിൽ അധ്യക്ഷത 

കാല ളവിൽ, ഇന്ത്യ ഷ്ട്പധ്ാനമാ തും സഹകരണത്തിന്ടറ മൂന്നു കനെും തൂണുകൾ 

സൃരിക്കുന്നതിനാണ് ഷ്ട്പാധ്ാനയം നൽകി ിരുന്നത്: നൂതന സംരംഭങ്ങളും 

കണ്ടുപിെുത്തങ്ങളും, രാസ്ഷ്ട്തവും സാകങ്കതികത ും, പരമ്പരാഗത ചികിത്സ 

രീതികൾ എന്നിവ ാ ിരുന്നു അത്, കൂൊടത അനവധ്ി സൃദ്മാ  സംരംഭങ്ങൾ 

നിർകദ്രിക്കുക ും ടചയ്തിട്ടുണ്ട്.  നൂതനമാ  സംരംഭങ്ങൾക്കും 

കണ്ടുപിെുത്തങ്ങൾക്കുമാ ി ഒരു ഷ്ട്പകതയക ഷ്ട്പവർത്തന സംഘം ത ാറാക്കി 
സത്തിനു അധ്യക്ഷ വഹിക്കുന്നതിനും പരമ്പരാഗത ചകിത്സ രീതികളിൽ 

പുതി താ ി ഒരു വിദ്ഗ്ധ് ഷ്ട്പവർത്തന സംഘം രൂപീകരിക്കുന്നതും 

സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർകദ്രങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുകന്നാട്ടുവച്ചിരുന്നു. 200  ുവ രാസ്ഷ്ട്തജ്ഞർ 

പടങ്കെുത്ത ആദ്യടത്ത എസ് സി ഓ  സ ന്റിസ്റ്റ് കകാൺകേവ് (24 -28 നവംബർ), 

എസ് സി ഓ  സാമ്പത്തിക ചിന്ത്കരുടെ ആദ്യ കൺകസാർട്ടി ം (20 -21 ഓഗസ്റ്റ്) 
കൂൊടത ആദ്യടത്ത എസ് സി ഓ സ്റ്റാർട്ട് അപ് കഫാം (ഒക്ച്കൊബർ 27) എന്നിവ ും 

ഇന്ത്യ വിർചവൽ രീതി ിൽ സംഘെിെിക്കുക ുണ്ടാ ി.എസ് സി ഓ ബിസിടനസ്സ് 
കൗൺസിലിന്ടറ കദ്രീ  അധ്യാ ങ്ങളിലൂടെ, ടചറുകിെ ഇെത്തരം വയവസാ  

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ (MSME) സഹകരണത്തിന് ഷ്ട്പകതയകമാ  ഊന്നൽ നൽകിടക്കാണ്ട് 
B2B രീതി ിൽ, FICCI ആദ്യടത്ത എസ് സി ഓ  ബിസിസ്ടനസ്സ് കകാൺടേവും (23  

നവംബർ) സംഘെിെിച്ചിരുന്നു. 
 

6.ഈ വർഷം ഒക്ച്കൊബർ 28 ന്  ബാഹയസമ്പദ്ഘെന ും രാജയാന്ത്ര വയവസാ വും 

സംബന്ധിച്ചുള്ള എസ് സി ഓ മന്ത്ിമാരുടെ സകേളനവും ഒക്ച്കൊബർ 16  ന് എസ് 

സി ഓ നി മമഷ്ട്ന്ത്ിമാരുടെ സകേളനവും ഇന്ത്യ ുടെ ആതികേ തവത്തിൽ 

വീഡിക ാ കകാൺഫറൻസ് രീതി ിൽ നെത്തുക ുണ്ടാ ി. 
 

7.സാംസ്കാരിക -മാനുഷിക വിഭാഗത്തിൽ ബഹുമാനടെട്ട ഷ്ട്പധ്ാനമഷ്ട്ന്ത്ി 2019 ടല 

എസ് സി ഓ രാഷ്ട്ര തലവന്മാരുടെ ബിഷ്ടകക്ക് ഉച്ചകകാെി ിൽ നെത്തി  

ഷ്ട്പഖയാപനങ്ങൾ നെെിലാക്കുക ുണ്ടാ ി. ഇതിൽ നവംബര് 30 ന് ഉദ്ഘാെനം 

ടചയ്യുന്ന കദ്രീ  മയൂസി ം വഴി ബുദ്ധ സ്മാരകത്തിൽ നെത്തടെെുന്ന ആദ്യ എസ് 

സി ഓ ഡിജിറ്റൽ ഷ്ട്പദ്ർരനത്തിന്ടറ ആതികേ തവവും ഇന്ത്യൻ ഷ്ട്പാകദ്രിക 



ഭാഷകളിടല 10 ഷ്ട്പധ്ാന കൃതികൾ റഷയൻ നചനീസ് ഭാഷകളികലക്കും 

ടമാഴിമാറ്റുന്നതും ഉൾടെെുന്നു. ഇത് കൂൊടത 2021 ടല ഫുഡ് ടഫസ്റ്റിവൽ 

ആതികേ തവം വഹിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യ നിർകദ്രം വച്ചിട്ടുണ്ട്. 
8. നവംബർ 30 ന് നെക്കുന്ന സർക്കാർ തലവന്മാരുടെ എസ് സി ഓ കൗൺസിലിന്ടറ 

19 മത് സകേളനത്തിന് അധ്യക്ഷ വഹിക്കുന്നത് വഴി, മാനുഷികത 

കകഷ്ട്രീകൃതമാക്കി ുള്ള എസ് സി ഓ ഷ്ട്പവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എസ് സി ഓ 

 ുമാ ുള്ള വയാവസാ ിക സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക സഹകരണം കൂെുതൽ 

ടമച്ചടെെുത്തുന്നതിനും ഷ്ട്പാകദ്രികമാ ുള്ള  സമാധ്ാനവും സമൃദ്ധി ും 

വർധ്ിെിക്കുന്നതിനും സാധ്ിക്കുടമന്ന് ഇന്ത്യ ഷ്ട്പതയാരിക്കുന്നു.ഇന്ത്യ ുടെ 

ഷ്ട്പവർത്തനങ്ങൾ എസ് സി അംഗതവ രാജയങ്ങടള കകാവിഡ് 

പകർച്ചവയധ്ിമൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക ഷ്ട്പതിസന്ധികൾ തരണം ടചയ്യൂന്നതിനു 
സഹാ ിക്കുക മാഷ്ട്തമലല, മറിച് ഷ്ട്പസ്ഥാനടത്ത രക്തിടെെുത്തുന്നതിനുള്ള 

തുെർച്ച ാ  ഷ്ട്പതിബദ്ധതയ്ക്ക് വഴി കാണിക്കുക ും ടചയ്യുടമന്നും ഞങ്ങൾ 

ഷ്ട്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 
 

 9. ബഹുമാനടെട്ട ഇന്ത്യൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ുടെ അധ്യക്ഷത ിൽ സം ുക്ത 

വിജ്ഞാപനം ഏടറ്റെുക്കുന്നകതാടെ നവംബർ 30 ടല ഉച്ചകകാെി സമാപിക്കുക ും 

ടചയ്യുന്നതാ ിരിക്കും. 

 

നയൂ  ഡൽഹി  
28 നവംബർ, 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. 
 

 


