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પ્રધાનમંત્રી શાંઘાઈ કોઓપરશેન ઓરે્ગનાઈઝેશનના સભ્ય દેશોના 

પ્રમુખોની પરરષદની 21મી બેઠકમાં વર્ચયુુઅલ માધ્યમથી સહભાર્ગી થયા 
સપ્ટેમ્બર 17, 2021 

 

પ્રધાનમંત્રીએ શાંઘાઈ કોઓપરશેન ઓરે્ગનાઇઝેશન (SCO) ના સભ્ય દેશોના પ્રમુખોની પરરષદની 21મી 
બેઠકમાં વર્ચયુુઅલ અન ેઅફઘારનસ્તાન પર સંયુક્ત SCO-CSTO આઉટરીચ સત્રમાં વીરિયો-સંદેશ દ્વારા ભાર્ગ 
લીધો હતો. 

SCO સભ્ય દેશોના પ્રમુખોની પરરષદની 21મી બેઠક 17 સપ્ટેમ્બર, 2021ના રોજ હાઇરિિ ફોમેટમાં 
દશામ્બેમાં યોજાઇ હતી. આ બેઠકની અધ્યક્ષતા તારજરકસ્તાનના રાષ્ટ્રપરત ઇમોમી રહેમાન દ્વારા કરવામા ં
આવી હતી. 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરને્દ્ર મોદીએ વીરિયો-રલંક દ્વારા સરમટને સંબોધી હતી. દશામ્બમેાં ભારતનુ ં પ્રરતરનરધત્વ 
રવદેશ મંત્રી િૉ. એસ. જયશંકર ેકયુું. 

પોતાના સંબોધનમા ંપ્રધાનમતં્રીએ વ્યાપક એસસીઓ ક્ષતે્રમાં વધતા કટ્ટરપંથી અન ેઉગ્રવાદ સામ ેઆવી રહેલી 
સમસ્યાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો, જ ેઉદાર અન ેપ્રર્ગરતશીલ સંસ્કૃરતઓ અન ેમૂલ્યોના ર્ગઢ તરીકે આ પ્રદેશના 
ઇરતહાસથી તદ્દન રવપરીત છે. 

તેમણે કહ્ુ ંકે અફઘારનસ્તાનમાં તાજતેરની ઘટનાઓ ઉગ્રવાદના આ વલણન ેવધ ુવધારી શકે છે. 

તેમણે સૂચવ્યુ ં કે એસસીઓ સંયમ અન ેવૈજ્ઞારનક અન ેતકુસંર્ગત રવચારન ેપ્રોત્સાહન આપવાના એજન્દ્િા પર 
કામ કરી શકે છે, જ ેખાસ કરીન ેપ્રદેશના યુવાનો માટે સુસંર્ગત રહેશે. 

તેમણે ભારતના તેમના રવકાસ કાયુક્રમોમાં રિરજટલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોર્ગ કરવાના અનુભવ રવશે પણ વાત 
કરી હતી અન ેઅન્દ્ય SCO સભ્યો સાથ ેઆ ઓપન સોસ ુસોલ્યુશન્દ્સ શેર કરવાની ઓફર કરી હતી. 

આ ક્ષેત્રમાં કનેરટટરવટી રવકસાવવાના મહત્વ રવશે બોલતા પ્રધાનમતં્રીએ ભાર મૂક્યો હતો કે પરસ્પર રવશ્વાસ 
વધારવા માટે કનેરટટરવટી પ્રોજટેટ પારદશુક, સહભાર્ગી અન ેસલાહકાર હોવા જોઈએ. 

એસસીઓ સરમટ બાદ એસસીઓ અન ેસામૂરહક સુરક્ષા સંરધ સંર્ગઠન (સીએસટીઓ) વર્ચચ ેઅફઘારનસ્તાન પર 
આઉટરીચ સત્ર યોજાયુ ંહતુ.ં પ્રધાનમતં્રીએ વીરિયો-સંદેશ દ્વારા આઉટરીચ સત્રમાં ભાર્ગ લીધો હતો. 

  



એક વીરિયો સંદેશમાં પ્રધાનમંત્રીએ સૂચવ્યુ ંકે SCO આ રવસ્તારમાં આતંકવાદના સંદભુમાં 'ઝીરો ટોલરન્દ્સ' પર 
આચારસંરહતા રવકસાવી શકે છે અન ેતેમણ ેઅફઘારનસ્તાનમાંથી માદક રવ્યો, હરથયારો અન ેમાનવ તસ્કરીના 
જોખમોન ે પણ રખેાંરકત કયાુ છે. અફઘારનસ્તાનમા ં માનવતાવાદી કટોકટીનો ઉલ્લખે કરતા તેમણે 
અફઘારનસ્તાનના લોકો સાથ ેભારતની એકતાનો પુનરોર્ચચાર કયો. 

નવી દિલ્હી 

સપ્ટેમ્બર 17, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


