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எஸ்சிஒ கவுன்சில் அரசாங்க தலைவர்களின் 19 வது உச்சிமாநாடு வீடிய ா 

மாநாடு வடிவில் 30 நவம்பர் 2020 அன்று நலைபபறவுள்ளது.  

நவம்பர் 28, 2020 
 

மாண்புமிகு இந்தி ாவின் துலை ஜானதிபதி ஸ்ரீ பவங்லக ா நாயுடு SCO  வின்19 வது 

கூட்ைத்திற்கு தலைலம தாங்குவார் 30 நவம்பர் 2020 அன்று பமய்நிகர் வடிவத்தில் நைத்தப்படும் 

அராசாங்கத் தலைவர்களின் கவுன்சில்.2017 ஆம் ஆண்டில் அலமப்பின் முழு உறுப்பினர் 

அந்தஸ்து பபற்றதால், இந்தி ாவின் தலைலம ின் கீழ் உச்சிமாநாடு அளவிைான கூட்ைம் 

நைத்தப்படுவது இதுயவ முதல் முலற ாகும். இந்த உச்சிமாநாடு ஆண்டுயதாறும் எஸ்சிஒ 

பிரதமர்களின் மட்ைத்தில் நைத்தப்படுகிறது மற்றும் முதன்லம ாக அலமப்பின் வர்த்தக மற்றும் 

பபாருளாதார நிகழ்ச்சி நிரலைக் லக ாள்கிறது.      

 

2.அலமதி, பாதுகாப்பு , வர்த்தகம், பபாருளாதாரம் மற்றும் கைாச்சாரம் ஆகி  துலறகளில் 

ஒத்துலைப்லப யமம்படுத்துவதற்காக ஷாங்காய் ஒத்துலைப்பு அலமப்பு (எஸ்சிஒ) ஒரு 

முக்கி மான பிராந்தி  அலமப்பாக இந்தி ா கருதுகிறது. எஸ்.சி.ஒ உைனான எங்கள் 

ஒத்துலைப்லப விாிவுபடுத்துவதில் இந்தி ா உறுதி பூண்டுள்ளது.. 

 

3.முந்லத  தலைவர்- உஸ்பபகிஸ்தானின் சுைற்சி ின்படி, 2019 நவம்பர் 2 ஆம் யததி , எஸ்சிஒ 

அரசாங்கத் தலைவர்களின் தலைவராக இந்தி ா பபாறுப்யபற்றார், யமலும் எஸ்சிஒ கவுன்சில் 

ஆப் பெட்ஸின் 19 வது அமர்லவ நைத்துவதன் மூைம் 2020 நவம்பர் 30 ஆம் யததி அதன்  

ஆண்டுக் காைத்லத நிலறவு பசய்யும். அரசு ( சி.எச்.ஜி.)  

 

4.நவம்பர் 30 ஆம் யததி நலைபபறும் எஸ்சிஒ கூட்ைத்தில் ரஷ் ா,சீனா, கஜகஸ்தான், 

கிர்கிஸ்தான்,தஜகிஸ்தான் மற்றும் உஸ்பபகிஸ்தான் ஆகி  நாடுகளின் எஸ்சிஒ உறுப்பு 

நாடுகளின் பிரதமர்கள் கைந்துபகாள்வார்கள். பாகிஸ்தான் பவளியுறவு நாைாளுமன்ற பச ைாளர் 

பிரதிநிதிதுவப்படுதுவார். எஸ்சிஒ உறுப்பு நாடுகலளத் தவிர, ஆப்கானிஸ்தான் ஜனாதிபதி, 

ஈரானின் முதல் துலைத் தலைவர், பபைாரஸ் பிரதமர் மற்றும் மங்யகாலி ா துலைப் பிரதமர் 

உள்ளிட்ை எஸ்சிஒ வின் நான்கு அப்சர்வர் நாடுகளும் பங்யகற்கின்றன. துர்க்யமனிஸ்தான் 

விருந்தினாின் சிறப்பு விருந்தினாராக அலைக்கப்பட்டு அலமச்சர்கள் அலமச்சரலவ ின் துலைத் 

தலைவரால் பிரதிநிதுத்துவப்படுத்தப்படுவார். எஸ்சிஒவின் இரண்டு அலமப்புகளும்  எஸ்சிஒ 

பிராந்தி  ப ங்கரவாத எதிர்ப்பு கூட்ைலமப்பின் (ராட்ஸ்) நிர்வாக இ க்குனர் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும். எஸ்சிஒ வர்த்தகக் கவுன்சில் மற்றும் எஸ்சிஒ இன்பைர்யபங்க் 

அயசாஷிய ஷன் தலைவர்களும் கைந்து பகாள்வார்கள்.  

 

5.2020 ஆம் ஆண்டில் எஸ்சிஒ அரசாங்கத் தலைவர்கள் குழுவின் தலைலம ின் யபாக்கில், 

இந்தி ா குறிப்பாக ஒத்துலைப்பின் மூன்று புதி  தூண்கலள உருவாக்குவதில் கவனம் 

பசலுத்தியுள்ளது;  பதாைக்க மற்றும் கண்டுபிடிப்பு, அறிவி ல் மற்றும் பதாைில்நுட்பம் மற்றும் 

பாரம்பாி  மருத்துவம் மற்றும் பை உறுதி ான மு ற்சிகலளயும் முன்பமாைிந்தது. ஸ்ைார்ட் அப் 

மற்றும் புதுலம குறித்த புதி  பச ற்குழுலவ உருவாக்கித் தலைலம தாங்கவும், பாரம்பாி  



மருத்துவத்தில் ஒத்துலைப்பு குறித்த புதி  நிபுைர் பைிக்குழுலவ அலமக்கவும் இந்தி ா 

முன்வந்துள்ளது. இந்தி ா பமய்நிகர் வடிவத்திலும் ஏற்பாடு பசய்துள்ளது, இதில் முதன்முதலில் 

எஸ்சிஒ இளம் விஞ்ஞானிகள் கான்க்யளவ் (24-28 நவம்பர்), இதில் 200 க்கும் யமற்பட்ை இளம் 

விஞ்ஞானிகள் பங்யகற்றனர், எஸ்சிஒ பபாருளாதார சிந்தலனத் பதாட்டிகளின் முதல் 

கூட்ைலமப்பு (20-21 ஆகஸ்ட்) மற்றும் தி முதல் SCO பதாைக்க மன்றம் (27 அக்யைாபர்) பி 2 பி 

வடிவலமப்பில், எஸ்சிஒ வர்த்தக கவுன்சிலின் யதசி  அத்தி ாங்கள் மூைம் எஸ்சிஒ பிசினஸ் 

கான்க்யளலவ ( 23 நவ) FICCI கூட்டியுள்ளது.  

 

6.இந்த ஆண்டில் இந்தி ா அக்யைாபர் 28 ஆம் யததி பவளி பபாருளாதாரம் மற்றும் பவளிநாட்டு 

வர்த்தகத்திற்கு பபாறுப்பான எஸ்சிஒ அலமச்சர்கள் கூட்ைத்லதயும், அக்யைாபர் 16 ஆம் யததி 

நீதிக்கான எஸ்சிஒ அலமச்சர்களின் கூட்ைத்லதயும் வீடிய ா-மாநாட்டு வடிவத்தில் நைத்தி து.  .  

 

7 கைாச்சார-மனிதாபிமான தரப்பில், 2019 ஆம் ஆண்டில் எஸ்சிஒ மாநிைத் தலைவர்களில் 

பிஷ்பகக் உச்சிமாநாட்டில் மதிப்பிற்குாி  பிரதமாின் அறிவிப்புகலள இந்தி ா 

பச ல்படுத்தியுள்ளது. அவற்றில் பின்வருவன அைங்கும்: பகிரப்பட்ை புத்த  பாரம்பாி ம் குறித்த 

முதல் எஸ்சிஒ டிஜிட்ைல் கண்காட்சில  யதசி  அருங்காட்சி கம் நைத்தி து நவம்பர் 30 ஆம் 

யததி திறக்கப்படும் மற்றும் இந்தி ப் பிராந்தி  இைக்கி த்தின் 10 கிளாசிக் வலககலள ரஷ்  

மற்றும் சீன பமாைிகளில் பமாைிபப ர்க்கும். எஸ்சிஒ உைவு விைாலவ 2021 இல் நைத்தவும் 

இந்தி ா பமாைிந்துள்ளது. 

 

8.நவம்பர் 30 ஆம் யததி எஸ்சிஒ அரசாங்கத் தலைவர்களின் 19 வது கூட்ைத்திற்கு தலைலம 

தாங்குவதன் மூைம்,எஸ்சிஒ நைவடிக்லககளுக்கு லம மாக மனிதர்கலள லவப்பதன் மூைமும், 

அதிக அலமதி மற்றும் பசைிப்லப வளர்ப்பதன் மூைமும் எஸ்சிஒவுக்குள் அதிக வர்த்தக, 

பபாருளாதார மற்றும் கைாச்சார ஒத்துலைப்லப யமலும் வலுப்படுத்த இந்தி ா இப்பகுதி ில் 

நம்புகிறது. யகாவிட் 19 பதாற்றுயநா ால் ஏற்படும் பபாருளாதார சவால்கலள சமாளிக்க 

இந்தி ாவின் மு ற்சிகள் எஸ்சிஒ உறுப்பு நாடுகளுக்கு உதவி ாக இருக்கும் என்று நாங்கள் 

நம்புகியறாம், ஆனால் அலமப்லப வலுப்படுத்துவதற்கான எங்கள் பதாைர்ச்சி ான 

உறுதிப்பாட்லை இது குறிக்கும். 

 

 9. மாண்புமிகு இந்தி ாவின் துலைத் தலைவாின் தலைலம ில் கூட்டு அறிக்லகல  

ஏற்றுக்பகாள்வதன் மூைம் நவம்பர் 30 உச்சி மாநாடு முடிவலையும்.   

 

 

நியூ பைல்லி  

நவம்பர்  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. 
 

 


