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ਸ਼ਘੰਾਈ ਸਹਿਯਗੋ ਸਗੰਠਨ (SCO) ਪਹਿਸ਼ਦ ਦ ੇਮੈਂਬਿ ਦਸ਼ੇਾਾਂ ਦ ੇਮਖੁੀਆਾਂ ਦਾ 20ਵਾਾਂ ਹਸਖਿ ਸਮੰਲੇਨ 

10 ਨਵੰਬਿ, 2020 

 
ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਪਹਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਿ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਾਂ ਦਾ 20ਵਾਾਂ ਹਸਖਿ ਸੰਮਲੇਨ 10 ਨਵੰਬਿ, 2020 ਨ ੰ 

ਵੀਹਿਓ ਕਾਨਫਿੈਹਸੰਗ ਿਾਿੀਂ ਿਇੋਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਿ ਸੀ ਸੰਘ ਦੇ ਿਾਸ਼ਟਿਪਤੀ ਸ਼ਰੀ ਵਲਾਦੀਮੀਿ ਪੁਹਤਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। 
ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਿੀ ਸ਼ਰੀ ਨਹਿੰਦਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਿਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। SCO ਦੇ ਿੋਿ ਮੈਂਬਿ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇ

ਿਾਸ਼ਟਿਪਤੀਆਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦਹਕ ਭਾਿਤ ਅਤੇ ਪਾਹਕਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇੰਨਾਾਂ ਮੁਲਕਾਾਂ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਿੀਆਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ 
ਛੁੁੱਟ SCO ਸਕੁੱਤਿੇਤ ਦੇ ਸੈਕਟਿੀ ਜਨਿਲ, SCO ਖੇਤਿੀ ਦਹਿਸ਼ਤ-ਿੋਧੀ ਤੰਤਿ ਦੇ ਕਾਿਜਕਾਿੀ ਹਨਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ 4 ਅਬਜ਼ਿਵਿ 

ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਫ਼ਗਾਹਨਸਤਾਨ, ਬੇਲਾਿ ਸ, ਇਿਾਨ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਿਾਸ਼ਟਿਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਹਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਏ। 
 

ਵਿਚੁਅਲ ਮਾਹਧਅਮ ਿਾਿੀਂ ਿੋਇਆ ਇਿ ਪਹਿਲਾ SCO ਸੰਮੇਲਨ ਿੈ ਅਤੇ 2017 ਹਵੁੱਚ ਭਾਿਤ ਵੁੱਲੋਂ  ਪ ਿਨ ਮੈਂਬਿ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਇਸਦਾ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਿੈ। SCO ਆਗ ਆਾਂ ਨ ੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਿਦ ੇਿੋਏ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਿੀ ਸ਼ਰੀ ਨਹਿੰਦਿ ਮੋਦੀ ਨੇ COVID -19 ਮਿਾਮਾਿੀ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਈਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਔਕੜਾਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਇਿ ਮੀਹਟਗੰ ਆਯੋਹਜਤ ਕਿਨ ਲਈ ਿਾਸ਼ਟਿਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਿ ਪੁਹਤਨ ਨ ੰ 

ਵਧਾਈ ਹਦੁੱਤੀ। 
 

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹਵੁੱਚ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਿੀ ਨੇ COVID -19 ਮਿਾਾਂਮਾਿੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਾਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਸਮਾਹਜਕ ਅਤੇ ਆਿਹਿਕ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ 

ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿ ਿਿੀ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਆਸਾਾਂ ਪ ਿੀਆਾਂ ਕਿਨ ਲਈ ਸੁਧਿ ੇਬਿੁਪੁੱਖਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਿ ਹਦੁੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਿਾਸ਼ਟਿ 

ਸੁਿੁੱਹਖਆ ਪਹਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅਸਿਾਈ ਮੈਂਬਿ ਵਜੋਂ ਭਾਿਤ 1 ਜਨਵਿੀ, 2021 ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਹਵਵਸਿਾ ਹਵੁੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਾਂ 

ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਹਲਆਉਣ ਲਈ ‘ਸੁਧਿ ੇਬਿੁਪੁੱਖਵਾਦ’ ਦੇ ਹਵਸ਼ ੇ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਧਆਨ ਕੇਂਦਹਿਤ ਕਿੇਗਾ। 
 

ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਿੀ ਨੇ ਖੇਤਿੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ, ਸੁਿੁੱਹਖਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਿਾਲੀ, ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਿਦੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਿਹਿਆਿਾਾਂ ਦੀ ਤਸਕਿੀ, ਨਸ਼ੀਲੀ 

ਦਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਾਂਿਹਿੰਗ ਹਖਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੁੱਕਣ ਪਰਤੀ ਭਾਿਤ ਦਾ ਹਦਰ ੜ੍ ਭਿੋਸਾ ਦੁਿਿਾਇਆ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਭਾਿਤ ਦੇ ਬਿਾਦਿ 

ਫੌਜੀਆਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਸੰਯੁਕਤ ਿਾਸ਼ਟਿ ਸੰਘ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਹਮਸ਼ਨਾਾਂ ਹਵੁੱਚ ਹਿੁੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਿਤ ਦੇ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਵੁੱਲੋਂ  

COVID -19 ਦੌਿਾਨ 150 ਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਿਨ ਦਾ ਹਜ਼ਕਿ ਕੀਤਾ। 
 

ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਿੀ ਨੇ SCO ਖੇਤਿ ਨਾਲ ਭਾਿਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸੁੱਹਭਆਚਾਿਕ ਅਤੇ ਇਹਤਿਾਹਸਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ’ਤੇ ਚਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ 

ਖੇਤਿ ਅੰਦਿ ਕਨੇਕਹਟਹਵਟੀ ਨ ੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਿਨ ਲਈ ਕੌਮਾਾਂਤਿੀ ਉੱਤਿ-ਦੁੱਖਣ ਆਵਾਜਾਈ ਕੌਿੀਿੋਿ, ਚਾਬਿਾਿ ਬੰਦਿਗਾਿ ਅਤੇ 

ਅਸਗਾਬਾਤ ਸਮਝੌਤ ੇਵਿਗੀਆਾਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਪਰਤੀ ਭਾਿਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਪਰਤੀਬੁੱਧਤਾ ਦੁਿਿਾਈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 2021 ਹਵੁੱਚ SCO ਵੁੱਲੋਂ  SCO 

ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਿ੍ੇਗੰਢ "SCO ਸੁੱਹਭਆਚਾਿ ਦਾ ਸਾਲ" ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਿਤ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਭਿੋਸਾ ਹਦੁੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਿਤੀ 

ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਹਮਊਜ਼ੀਅਮ ਵੁੱਲੋਂ  ਸਾਾਂਝੀ ਬੋਧੀ ਹਵਿਾਸਤ ਬਾਿ ੇਪਹਿਲੀ SCO ਪਰਦਿਸ਼ਨੀ ਕਿਾਏ ਜਾਣ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਿਤ ਹਵੁੱਚ SCO 



ਫ ਿ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 10 ਖੇਤਿੀ ਸਾਹਿਤਕ ਿਚਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਿ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਹਵੁੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਨ ਵਿਗੀਆਾਂ 

ਆਪਣੀਆਾਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਕਿ ਕੀਤਾ। 
 

ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਿੀ ਨੇ SCO ਪਹਿਸ਼ਦ ਦੀ ਵਿਚੁਅਲ ਮਾਹਧਅਮ ਿਾਿੀਂ 30 ਨਵੰਬਿ, 2020 ਨ ੰ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੈਠਕ 

ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਨ ਪਰਤੀ ਭਾਿਤ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਪਰਗਟਾਈ। ਭਾਿਤ ਨੇ SCO ਦੇ ਅੰਦਿ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਿਟਅਪ ਬਾਿ ੇ ‘ਹਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਕਾਿਜ ਸਮ ਿ’ ਅਤੇ ਿਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਬਾਿ ੇਇੁੱਕ ਉਪ ਸਮ ਿ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਿੁੱਖੀ ਿੈ। ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਿੀ ਨੇ 

ਮਿਾਾਂਮਾਿੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਾਂ ਅੰਦਿ ਭਾਿਤ ਦੇ ‘ਆਤਮਹਨਿਭਿ ਭਾਿਤ’ ਦੇ ਨਜ਼ਿੀਏ ਬਾਿੇ ਹਵਸਿਾਿ ਨਾਲ ਚਿਚਾ ਕੀਤੀ,  ਜੋ 

ਆਲਮੀ ਆਿਹਿਕਤਾ ਅਤੇ SCO ਖੇਤਿ ਦੀ ਆਿਹਿਕ ਤਿੁੱਕੀ ਨ ੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅੁੱਗ ੇਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
 

ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਿੀ ਨੇ ਤਾਹਜਹਕਸਤਾਨ ਗਣਿਾਜ ਦੇ ਿਾਸ਼ਟਿਪਤੀ ਇਮੋਮਾਲੀ ਿਹਿਮਾਨ ਨ ੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ SCO ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨ 

ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਹਦੁੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਿਤ ਵੁੱਲੋਂ  ਪ ਿੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਿੋਸਾ ਹਦੁੱਤਾ। 
 

ਨਵੀਂ ਹਦੁੱਲੀ  

10 ਨਵੰਬਿ, 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. 

 


