
20th Summit of SCO Council of Heads of State 
November 10, 2020 

SCO પરિષદના સદસ્ય દેશોના વડાઓની 20મી બેઠક યોજાઇ 
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SCO પરરષદના સદસ્ય દેશોના વડાઓની 20મી બેઠકન ું 10 નવેમ્બર 2020ના રોજ (વીરડયો કોન્ફરન્ન્સગ ફોમેટથી) આયોજન 

કરવામાું આવય ું હત ું. રશશયાના રાષ્ટ્રપ્રમ ખ શ્રી વલાદીમીર પ શતનની અધ્યક્ષતામાું આ બેઠક યોજાઇ હતી. પ્રધાનમુંત્રી શ્રી નરેન્ર મોદીએ 

ભારતીય પ્રશતશનશધમુંડળન ું નેતૃત્ત્વ સુંભાળય ું હત ું. અન્ય SCO સભ્ય દેશો વતી તેમના રાષ્ટ્રપશત ઉપશસ્થત રહ્ાું હતા જ્યારે ભારત અન ે

પારકસ્તાનન ું પ્રશતશનશધત્વ પ્રધાનમુંત્રી સ્તરે કરવામાું આવય ું હત ું. અન્ય સહભાગીઓમાું SCO સશિવાલયના મહાસશિવ, SCO 
પ્રાદેશશક ત્રાસવાદ શવરોધી માળખાના કાયયકારી શનદેશક, SCOના િાર અવલોકનકતાય (અફઘાશનસ્તાન, બેલારુસ, ઇરાન, 
મોંગોશલયા)ના રાષ્ટ્રપશત સામેલ હતા. 

વર્ચય યઅલ માધ્યમથી SCOની આ પ્રથમ બેઠક યોજવામાું આવી હતી અને 2017માું ભારતે પૂર્ય સભ્યપદ પ્રાપ્ત કયાય પછી આ બેઠકમાું 

ત્રીજી વખત ભાગ લીધો હતો. પ્રધાનમુંત્રી શ્રી નરેન્ર મોદીએ SCO નેતાઓને આપલેા સુંબોધન દરશમયાન અધ્યક્ષ વલાદીમીર પ શતનને 
કોશવડ-19 મહામારીના કારર્ે સજાયયેલા પડકારો અને અવરોધો વર્ચિે પર્ આ બેઠકન ું આયોજન કરવા બદલ અશભનુંદન પાઠવયા હતા. 

પ્રધાનમુંત્રીએ પોતાના સુંબોધનમાું, મહામારી પછીની સામાશજક અને આર્થથક અસરોથી પીડાઇ રહેલી દ શનયાની અપેક્ષાઓ સુંતોષવા માટ ે

સ ધારલેા બહ પક્ષવાદની ખાસ જરૂરરયાત ઉભી થઇ હોવાની બાબત પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. ભારત 1 જાન્ય આરી 2021થી UNSCના 
એક અસ્થાયી સભ્ય તરીકે શરૂઆત કરીન,ે વૈશવવક સ શાસનમાું ઇશર્ચછત પરરવતયનો લાવવા માટે ‘સ ધારેલા બહ પક્ષવાદ’ની થીમ પર ધ્યાન 
કેશન્રત કરશે. 

પ્રધાનમુંત્રીએ પ નરુર્ચિાર કયો હતો કે ભારત પ્રાદેશશક શાુંશત, સ રક્ષા અને સમૃશધધમાું તેમજ ત્રાસવાદ, દાર્િોરી અથવા ગેરકાયદે હશથયારો, 
ડ્રગ્સ અને નાર્ાું ઉિાપત સામે અવાજ ઉઠાવવામાું દૃઢતાપૂવયક માન ેછે. તેમર્ે ઉલ્લખે કયો હતો કે ભારતના બહાદ ર જવાનોએ 50 UN 
શાુંશત શમશનોમાું ભાગ લીધો છે અને ભારતનો દવા ઉદ્યોગ મહામારીના સમય દરશમયાન 150થી વધ  દેશોમાું આવશ્યક દવાઓનો પૂરવઠો 

પહોંિાડી રહ્ો છે. 

પ્રધાનમુંત્રીએ SCO પ્રદેશ સાથે ભારતના પ્રબળ સાુંસ્કૃશતક અને ઐશતહાશસક જોડાર્નો ખાસ ઉલ્લેખ કયો હતો અને આુંતરરાષ્ટ્રીય ઉત્તર- 

દશક્ષર્ પરરવહન કોરરડોર, િાબહાર બુંદર અન ેઅશ્ગાબત કરાર જેવી પહેલો ધવારા ભારત આ પ્રદશેમાું કનેશટટશવટી પ્રબળ કરવા માટ ે

કરટબધધ હોવાની વાતનો પ નરુર્ચિાર કયો હતો. તેમર્ે 2021માું SCOની 20મી વષયગાુંઠને “SCO સુંસ્કૃશતન ું વષય” તરીકે ઉજવવા માટે 

પૂર્ય સમથયન આપ્ય ું હત ું અને આગામી વષે ભારતીય રાષ્ટ્રીય સુંગ્રહાલયના ઉપક્રમે ભારતમાું સશહયારા બૌધધ હરેીટેજ પર પ્રથમ SCO 
પ્રદશયન, SCO ફુડ ફેશસ્ટવલના આયોજન તેમજ દસ પ્રાદેશશક ભાષાઓના સાશહત્યના રશશયન અને િીની ભાષામાું અન વાદ જેવી ભારત 

ધવારા પોતાની રીતે હાથ ધરવામાું આવેલી શવશવધ પહેલ શવશે વાત કરી હતી. 

  



પ્રધાનમુંત્રીએ 30 નવેમ્બર 2020ના રોજ SCO પરરષદના દેશોની સરકારોના વડાઓની યોજાનારી આગામી શનયશમત બેઠકના 

યજમાન થવા માટે પર્ ભારતની તૈયારી દશાયવી હતી. ભારતે SCOમાું આશવષ્કાર અને સ્ટાટયઅપ માટ ેએક શવશેષ કામગીરી સમૂહની 

રિના કરવા માટે અને પરુંપરાગત શિરકત્સા પર એક પેટા સમૂહ બનાવવા માટે પ્રસ્તાવ મૂટયો હતો. તેમર્ે મહામારી પછીના સમયમાું 

“આત્મશનભયર ભારત” અુંગે ભારતની દૂરુંદેશી અુંગે સમજાવય ું હત ું જે વૈશવવક અથયતુંત્રને અનેકગર્ો વેગ આપશે અને SCO પ્રદેશમાું 
આર્થથક પ્રગશતને આગળ વધારશે. 

પ્રધાનમુંત્રીએ તાશિરકસ્તાન પ્રજાસત્તાકના રાષ્ટ્રપશત ઇમોમલી રહમોનને આગામી વષે SCOન ું અધ્યક્ષપદ સુંભાળવા બદલ અશભનુંદન 

પાઠવયા હતા અને ભારત તરફથી સુંપૂર્ય સહકાર આપવાની ખાતરી આપી હતી. 
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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. 


