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ସାାଂଘାଇ ସହଯ ାଗ ସାଂଗଠନର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ପରଷିଦର ବାିଂଶତମ ଶଖି୍ର ସମି୍ମଳନୀ 

ନଯେମବର 10, 2020 

ସାାଂଘାଇ ସହଯ ାଗ ସାଂଗଠନ ବା ଏସସଓିର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ପରଷିଦର ବାିଂଶତମ ଶଖି୍ର ସମି୍ମଳନୀ 10 ନଯେମବର 2020 ଯର େିଡଓି 

କନଫଯରନସ ମାଧ୍ୟମଯର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯହାଇଛ।ି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଶ୍ରୀ େଲାଦମିରି ପୁତନି ଏହ ିଯବୈଠକଯର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିଯେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 
ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ ୋରତୀୟ ପ୍ରତନିଧିୀ ଦଳର ଯନତୃତ୍ୱ ଯନଇଥିଯେ। ଅନୟ ଏସସଓି ସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଯସମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି
କରଥିିବାଯବଯଳ ୋରତ ଓ ପାକସି୍ତାନର ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଯସମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରଥିିଯେ। ଏସସଓି ସଚବିାଳୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, 
ଏସସଓି ଆଞ୍ଚଳକି ଆତଙ୍କବାଦ ବଯିରାଧୀ ଢାଞ୍ଚାର କା ୍ୟନବି୍ାହୀ ନଯିଦ୍ଶକ ଏବାଂ ଏସସଓିର ଚାର ିପ ୍ୟଯବକ୍ଷକ ଯଦଶ (ଆଫଗାନସି୍ତାନ, 

ଯବୋରୁଷ, ଇରାନ ଓ ମଯଗାେିଆ)ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଏହ ିସମି୍ମଳନୀଯର ଅାଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିଯେ। 

େଚ୍ୁ ଆଲ୍ ଉପାୟଯର ଏହା ପ୍ରଥମ ଏସସଓି ଶଖି୍ର ସମି୍ମଳନୀ ଏବାଂ 2017 ଯର ୋରତ ଏହ ିସାଂଗଠନର ପୂର୍ଣ୍ ୍ସଦସୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରବିା 
ପଯର ଏହା ତୃତୀୟ ସମି୍ମଳନୀ ଯ ଉଥଁିଯର ୋରତ ଅାଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିୋ। ଏସସଓି ଯନତାମାନଙୁ୍କ ସଯମବାଧିତ କର ିପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର 
ଯମାଦୀ ଯକାେିଡ-19 ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଉପୁଜଥିିବା ଆହବାନ ଏବାଂ ପ୍ରତକୂିଳ ପରସି୍ଥିତ ି ମଧ୍ୟଯର ଏହ ି ଯବୈଠକ ଆଯୟାଜନ କରଥିିବାରୁ 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିେଲାଦମିରି ପତୁନିଙୁ୍କ ଅେିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଜିର ଅେିୋଷଣଯର ଯକାେିଡ-19 ମହାମାରୀ ପ୍ରୋବଯର ସାମାଜକି ତଥା ଆଥକି ସମସୟାଯର ପୀଡତି ବଶି୍ୱର ଆଶା ପରୂଣ 
କରବିା ପାଇଁ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ସଧୁାରର ଆବଶୟକତା ଉପଯର ଆଯୋକପାତ କରଛିନ୍ତ।ି ମଳିତି ଜାତସିାଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରଷିଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସୟ 
ୋଯବ ୋରତ 1 ଜାନୁୟାରୀ 2021 ଠାରୁ ଯବୈଶ୍ୱକି ପ୍ରଶାସନକି ବୟବସ୍ଥାଯର ଆବଶୟକ ପରବିର୍ତ୍ନ୍ ପାଇଁ ‘ବହୁପକ୍ଷୀୟ ସୁଧାର’ ପ୍ରସଗ 

ଉପଯର ଧ୍ୟାନ ଯକନ୍ଦ୍ରତି କରବି ଯବାେି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନ୍ତ।ି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯକ୍ଷତ୍ରୀୟ ଶାନ୍ତ,ି ନରିାପର୍ତ୍ା ଏବାଂ ସମଦୃ୍ଧ ିଉପଯର ୋରତର ଦୃଢ ବଶି୍ୱାସକୁ ଯଦାହରାଇଛନ୍ତ ିଏବାଂ ଆତଙ୍କବାଦ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବାଂ 

ନଶିାଦ୍ରବୟର ଅଯବୈଧ କାରବାର ତଥା ଯବଆଇନ ଅଥ ୍ଯହରଯଫର ବଯିରାଧଯର ସ୍ୱର ଉଯର୍ତ୍ାଳନ ଉପଯର ଯଜାର ଯଦଇଛନ୍ତ।ି ଯସ ଉଯେଖ୍ 
କରଛିନ୍ତ ିଯ  ୋରତର ସାହସୀ ଯସୈନକିମାଯନ ମିଳତି ଜାତସିାଂଘର ପ୍ରାୟ 50ଟ ିଶାନ୍ତରିକ୍ଷା ମିଶନଯର ସାମିେ ଯହାଇଛନ୍ତ ିଏବାଂ ୋରତର 

ଔଷଧ ଉଯଦୟାଗ ଯକାେିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମୟଯର 150ରୁ ଅଧିକ ଯଦଶକୁ ଅତୟାବଶୟକ ଔଷଧ ଯ ାଗାଇ ଯଦଇଛନ୍ତ।ି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏସସଓି ଯକ୍ଷତ୍ର ସହତି ୋରତର ମଜବୁତ ସାାଂସ୍କତୃକି ତଥା ଐତହିାସକି ସାଂପକ୍କୁ ଯରଖ୍ାଙି୍କତ କରଛିନ୍ତ ି ଏବାଂ ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ 
ଉର୍ତ୍ର-ଦକି୍ଷଣ ପରବିହନ କରଡିର, ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଏବାଂ ଅଶଗାବାତ ଚୁକି୍ତନାମା େଳ ିପଦଯକ୍ଷପ ସହତି ଏହ ିଅଞ୍ଚଳଯର ଯ ାଗାଯ ାଗକୁ 
ସଦୃୁଢ କରବିା ଦଗିଯର ୋରତର ଦୃଢ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ ଯଦାହରାଇଛନ୍ତ।ି ଯସ ସଦସୟ ଯଦଶମାନଙୁ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ଯଦଇଛନ୍ତ ି ଯ  2021 

ମସହିାଯର ଏସସଓିର ବାିଂଶତମ ବଷ୍ ପୂର୍ତ୍କୁି ‘ଏସସଓି ସାଂସ୍କତୃ ିବଷ୍’ ୋବଯର ପାଳନ କରବିା ପାଇଁ ୋରତର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ ୍ସହଯ ାଗ ରହବି। 
ୋରତର ଜାତୀୟ ସାଂଗ୍ରହାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସହୋଗୀ ଯବୌଦ୍ଧ ଐତହି ଉପଯର ପ୍ରଥମ ଏସସଓି ପ୍ରଦଶନ୍ୀ, ଆସନ୍ତା ବଷ୍ ୋରତଯର ଏସସଓି ଫୁଡ୍ 



ଯଫଷ୍ଟେିାେର ଆଯୟାଜନ ଏବାଂ ଦଶଟ ିଆଞ୍ଚଳକି ସାହତିୟ କୃତରି ରୁଷ ଓ ଚୀନ ୋଷାଯର ଅନୁବାଦ ଆଦ ିୋରତର ପ୍ରୟାସ ବଷିୟଯର ଯସ 
କହଥିିଯେ। 

30 ନଯେମବର 2020 ଯର ଯହବାକୁ ଥିବା ଏସସଓି ରାଷ୍ଟ୍ରମଖୁ୍ୟମାନଙ୍କ ପରଷିଦର ପରବର୍ତ୍୍ୀ ନୟିମିତ ଯବୈଠକ େଚ୍ୁ ଆଲ୍ ଉପାୟଯର 
ଆଯୟାଜନ କରବିାକୁ ୋରତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଅଛ ିଯବାେି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ଏସସଓି ମଧ୍ୟଯର ନଯବାଯନେଷ ଏବାଂ ଷ୍ଟାଟ୍ଅପ୍ ୋଗି ଏକ 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯବୈଶ୍ୱକି କା ୍ୟ ଯଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ ଏବାଂ ପାରମ୍ପାରକି ଔଷଧ ଉପଯର ଏକ ଉପସମହୂ ଗଠନ କରବିାକୁ ମଧ୍ୟ ୋରତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦଇଛ।ି 

ମହାମାରୀ ପରବର୍ତ୍୍ୀ ବଶି୍ୱଯର ୋରତର ବଚିାର ‘ଆତ୍ମନେିର୍ ୋରତ’ ବଷିୟଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବସୃି୍ତତ ୋବଯର କହଥିିଯେ। ଏହା ବଶି୍ୱ 
ଅଥ୍ବୟବସ୍ଥା ଏବାଂ ଏସସଓି ଯକ୍ଷତ୍ରର ଅଥ୍ଯନୈତକି ପ୍ରଗତ ିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ ୍ସାବୟସ୍ତ ଯହାଇପାଯର ଯବାେି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିିଯେ। 

ଆସନ୍ତା ବଷ୍ ଏସସଓିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ତାଜକିସି୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଇଯମାମାେି ରାଯହାମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅେିନନ୍ଦନ 

ଜଣାଇଥିଯେ ଏବାଂ ୋରତ ପକ୍ଷରୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍୍ ସହଯ ାଗ ନମିଯନ୍ତ ଆଶ୍ୱାସନା ଯଦଇଥିଯେ। 

 

ନୂଆଦେିୀ 

ନଯେମବର 10, 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. 

 


