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శంఘాయికోఆపరేశన్ ఆర్ గనైజేశన్ దేశాధినేత ల మండలి 21వ 

సమావేశం లో వర్చు వల్ మాధ్య మం దా్వ రాపాలుపంచుకొన్న  ప్పధాన్ 

మంత్రి 

సెప్టెెంబర్ 17, 2021 

 

శంఘాయి కోఆపరేశన్ ఆర్గనైజేశన్ (ఎస్ సిఒ) దేశాధినేత ల మండలి 21వ సమావేశం 
లో ప్పధాన మంత్రి శ్ర ీ నరేంప్ర మోదీ వర్చు వల్ మాధ్య మం ద్వా రా 
పాలుపంచుకొన్నా ర్చ; అఫ్ గానిసా్తన్ పై జిగిన ‘జాయింట్ ఎస్ సిఒ-సిఎస్ టిఒ అవుట్ 
రీచ్ సెశన్’ లో ప్పధాన మంత్రి వీడియో సందేశం మాధ్య మం ద్వా రా పాల్గగన్నా ర్చ. 
 

ఎస్ సిఒ దేశాధినేతల మండలి 21వ సమావేశం దశానేే  లో 2021 సెప్టంబర్ 17న్ హైబ్రిడ్ 
ఫారేే ట్ లో జిగంది. 
 

సమావేశానికి తాజికిసా్తన్ అధ్య క్షుడు మాన్య  శ్ర ీఎమోమీ ర్హమాన్ అధ్య క్షత వహంచార్చ. 
 

శిఖర్ సమ్మే ళనానిన  ఉదేేశించి ప్పధాన్ మంత్రి శ్ర ీన్రేంప్ద మోదీ వీడియో లింక్ మాధ్య మం 
ద్వా రా ప్పసంగంచార్చ. విదేర వయ వహారాల శాఖ మంత్రి డాక్ టర్ ఎస్. జయశంక్ర్ దశానేే  లో 
భార్తదేశాని కి ప్రరాతినిధ్య ం వహంచార్చ. 
 

విసృాతమైన్ ఎస్ సిఒ ప్రరాంతం లో సమూల సంసక ర్ణీక్ర్ణ వాదం వలల, తీప్వవాదం వలల 
తలెతా్తత్తన్న  సమసయ  ల ను గుించి ప్పధాన్ మంత్రి తన్ ప్పసంగం లో ప్పముఖం గా 
ప్పసా్తవించార్చ. ఈ పిణామాలు ఉద్వర్వాదం తో కూడిన్టువంటి, ప్పగతిరలమైన్టువంటి 
సంసక ృత్తలకు, విలువల కు ప్ట్టని కోట్ గా ఉన్న  ఈ ప్రరాంత చిప్త కు భిన్న ం గా 
ఉంటునాన యనాన ర్చ. 
 

అఫ్ గానిసా్తన్ లో ఇటీవల చోటు చేసుకొన్న  పిణామాల కార్ణం గా ఉప్గవాదం తాలూకు ఈ 
ప్పవృతి ామునుముందు మింత పేట్రేగవచు ని ఆయన్ అనాన ర్చ. 
 

ఎస్ సిఒ అనేది సంయమన్ం, విజా్ఞన్శాస్తసపార్మైన్ మియు హేత్తబదధ ఆలోచన్ల ను 



ప్రోతస హంచే కారాయ చర్ణ విషయాల లో క్ృషి చేయవచు ని, అలా చేస్త ాఅది ప్పత్యయ కించి ఆ 
ప్రరాంత యువత విషయం లో ప్రరాసంగక్ం కాగలదని ఆయన్ సూచన్ చేశార్చ. 
 

అభివృదిధ కార్య ప్క్మాల లో డిజిట్ల్ స్తంకేతిక్తల ను వినియోగంచుకొంటున్న  భార్తదేశం 
అనుభవానిన  గుించి కూడా ఆయన్ మాట్లలడార్చ. ఈ ఓప్న్- సోర్స  పిష్కక రాల ను ఎస్ సిఒ 
లోని ఇతర్ సభయ తా  దేశాల తో పంచుకొనేందుకు సుముఖత ను వయ క్ంా చేశార్చ. 
  

ఆ ప్రరాంతం లో సంధాన్ సదుపాయాలను నిిే ంచడానికి ప్రరాముఖ్యయ నిన  ఇవా డం గుించి 
ప్పధాన్ మంత్రి వివిసాూ, పర్సప ర్ విశాా స్తనిన  ప్ంచడం కోసం క్నెకి టవిటీ ప్రరాజెకుట లు 
పార్దర్శ క్ం గా, భాగం పంచుకొనేవి గా, సంప్పదింపులపై ఆధార్పడేవి గా ఉండాలి అని 
నొకిక చెపాప ర్చ. 
 

ఎస్ సిఒ శిఖర్ సమ్మే ళన్ం అన్ంతర్ం ఎస్ సిఒ కు, క్లెకి టవ్ సెకూయ ిటీ ట్ీటీ ఆర్ గనైజేశన్ 
(సిఎస్ టిఒ) కు మధ్య  అఫ్ గానిసా్తన్ పై అవుట్ ీచ్ సమావేశం జిగంది. ప్పధాన్ మంత్రి 
ఒక్ వీడియో- సందేశం మాధ్య మం ద్వా రాఅవుట్ ీచ్ సమావేశం లో పాల్గగనాన ర్చ. ఎస్ సిఒ ఈ 
ప్రరాంతం లో ఉప్గవాదం పట్ల ‘జీో ట్లలరెన్స ’ అంశం పై ఒక్ ప్పవర్నా్ నియమావళి ని 
అభివృదిధపర్చవచుు  అంటూ ప్పధాన్ మంత్రి తన్ వీడియో సందేశం లో సూచన్ చేశార్చ. 
అఫ్ గానిసా్తన్ నుంచి మతా్త పద్వరాాలు, ఆయుధాలు, మాన్వుల అప్క్మ తర్లింపు ల వంటి 
అపాయాల కు తావు ఉంటుంది అని కూడా ఆయన్ ప్పముఖం గా ప్పసా్తవించార్చ. అఫ్ 
గానిసా్తన్ లో ఏర్ప డడ మాన్వతా సంక్ట్లనిన  గుించి ఆయన్ చెపా్త, అఫ్ గానిసా్తన్ ప్పజల తో 
భార్తదేశం సంఘీభావానిన  గుించి పున్ర్చదా్వటించార్చ. 

 

న్యూఢిల్లీ 
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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. 



 


