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எஸ்சிஓ கவுன்சில் தலைவர்களின் 20 வது உச்சிமாநாடு 

நவம்பர் 10,2020 

 

ஷாங்காய் ஒத்துலைப்பு அலமப்பு (எஸ்சிஓ) கவுன்சில் தலைவர்களின் 20 வது உச்சிமாநாடு 

நவம்பர் 10,2020 அன்று நலைபபற்றது.( வீடிய ா மாநாட்டு வடிவத்தில்). கூட்ைம் ரஷ்  

கூட்ைாட்சி ின் ஜனாதிபதி திரு. விளாடிமிர் புடின் தலைலம ஏற்க, இந்தி த் தரப்லப பிரதம 

மந்திாி ஸ்ரீ நயரந்திர யமாடி வைி நைத்தினார். மற்ற எஸ்சிஓ உறுப்பு மாநிைங்கள் தத்தமது 

ஜனாதிபதிகள்,அயத யநரத்தில் இந்தி ா மற்றும் பாகிஸ்தான் பிரதம மந்திாிகள் மட்ைத்தில் 

பிரதிநித்துவப்படுத்தினர். மற்ற பங்யகற்பாளர்கள் : எஸ்சிஓ பச ைகத்தின் 

பபாதுச்பச ைாளர்,எஸ்சிஓ பிராந்தி  ப ங்கரவாத எதிர்ப்பு கட்ைலமப்பின் நிர்வாக 

இ க்குனர், எஸ்சிஓ வின் நான்கு பார்லவ ாளர்களின் ( ஆப்கானிஸ்தான்,பபைாரஸ்,ஈரான், 

மங்யகாலி ா) தலைவர்கள். 

  

பமய்நிகர் வடிவலமப்பில் நலைபபற்ற முதல் எஸ்சிஓ உச்சிமாநாடு மற்றும் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் முழு உறுப்பினரான பிறகு இந்தி ா பங்யகற்ற மூன்றாவது கூட்ைம் இதுவாகும். 

பிரதமர் ஸ்ரீ நயரந்திர யமாடி எஸ்சிஓ தலைவர்களுக்கு அளித்த உலர ில் ஜனாதிபதி 

விளாடிமிர் புடினுக்கு Covid-19 பதாற்றுயநாய் சவால்கள் மற்றும் தலைகள் இருந்த யபாதிலும் 

கூட்ைத்லத ஏற்பாடு பசய்ததற்கு வாழ்த்து பதாிவித்தார்.   

       

பிரதம மந்திாி தனது உலர ில், பதாற்றுயநா ின் சமூக மற்றும் நிதி பின்விலளவுகளால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு உைகத்தின் எதிர்பார்ப்லப பூர்த்தி  பசய்  சீர்திருத்த 

பன்முகவாதத்தின் கட்ைா த்லத எடுத்துலரத்தார். 2021 ஜனவாி 1 முதல் இந்தி ா ஐ.நா. 

சலப ில் நிரந்தரமற்ற உறுப்பினராவது பற்றியும் அதில் இதலன குறிப்பிைவும் 

ஒப்புக்பகாண்ைார். .  

 

பிராந்தி  அலமதி, பாதுகாப்பு மற்றும் பசைிப்பு ஆகி வற்றில் இந்தி ாவின் உறுதி ான 

நம்பிக்லக மற்றும் ப ங்கரவாதத்திற்கு எதிராக குரல் எழுப்புதல், சட்ைவியராத ஆயுதங்கள் 

கைத்தல், யபாலதப்பபாருள் மற்றும் பண யமாசடி ஆகி வற்லற பிரதமர் மீண்டும் 

வலியுறுத்தினார். இந்தி ாவின் துணிச்சைான வீர்கள் சுமார் 50 ஐ.நா அலமதி காக்கும் 

பணிகளில் பங்யகற்றதாகவும், இந்தி ாவின் பார்மா பதாைில் பதாற்றுயநாய்களின் யபாது 150 

க்கும் யமற்பட்ை நாடுகளுக்கு அத்தி ாவசி  மருந்துகலள வைங்குவதாகவும் அவர் 

குறிப்பிட்டுள்ளார். 

 



எஸ்சிஓ பிராந்தி த்துைன் இந்தி ாவின் வலுவான கைாச்சார மற்றும் வரைாற்றுத் பதாைர்லப 

பிரதமர் அடியகாடிட்டு காட்டினார் மற்றும் சர்வயதச வைக்கு-பதற்கு யபாக்குவரத்து 

தாழ்வாரம், சபாஹர் மற்றும் அஷ்கபாத் ஒப்பந்தம் யபான்ற முன்மு ற்சிகளுைன் 

பிராந்தி த்தில் இலணப்லப வலுப்படுத்துவதில் இந்தி ாவின் உறுதிப்பாட்லை மீண்டும் 

வலியுறுத்தினார். 2021 ஆம் ஆண்டில் எஸ்சிஓ வின் 20 வது ஆண்டு நிலறலவ “ எஸ்சிஓ 

கைாச்சார ஆண்டு” என்று அனுசாிக்க முழு ஆதரலவயும் அளித்தார், யமலும் பகிரப்பட்ை புத்த 

பார்மபாி ம் குறித்த முதல் எஸ்சிஓ கண்காட்சில  இந்தி  யதசி  அருங்காட்சி கம், எஸ்சிஓ 

உணவு விைாவிலன அடுத்த ஆண்டு ஏற்பாடு பசய்  இந்தி ாவின் பசாந்த மு ற்சிகள் பற்றி 

யபசினார். பத்து பிராந்தி  பமாைி இைக்கி ப் பலைப்புகலள ரஷி  மற்றும் சீன பமாைிகளில் 

பமாைிபப ர்ப்பது உட்பை. 

      

எஸ்சிஓ கவுன்சில் ஆப் பஹட்ஸ் தலைவர்களின் அடுத்த வைக்கமான கூட்ைத்லத 2020 

நவம்பர் 30 அன்று பமய்நிகர் வடிவத்தில் நைத்த இந்தி ாவின் த ார் நிலைல  பிரதமர் 

பவளிப்படுத்தினார். புதுலம மற்றும் பதாைக்கங்கள் குறித்த சிறப்பு பச ற்குழு மற்றும் 

எஸ்சிஓக்குள் பாரம்பாி  மருத்துவம் குறித்த துலணக்குழுலவயும் அலமக்க இந்தி ா 

பாிந்துலரத்துள்ளது. பதாற்றுயநாய்க்கு பிந்லத  உைகில் ஒரு ‘ஆத்ம நிர்பர் பாரத்’ ( 

தன்னம்பிக்லக இந்தி ா) பற்றி  இந்தி ாவின் பார்லவல  அவர் விாிவாகக் கூறினார், இது 

உைகப் பபாருளாதாரத்திற்கும், எஸ்சிஓ பிராந்தி த்தின் பபாருளாதார முன்யனற்றத்திற்கும் 

ஒரு சக்தி பபருக்கமாக நிரூபிக்கக் கூடி து.  

 

அடுத்த ஆண்டு எஸ்சிஓ தலைவராக பபாறுப்யபற்கவுள்ள தஜிகிஸ்தான் குடி ரசின் 

ஜனாதிபதி எயமாமாலி ரஹ்யமானுக்கு பிரதமர் வாழ்த்து பதாிவித்தயதாடு, இந்தி ாவின் முழு 

ஒத்துலைப்லபயும் உறுதி பசய்தார்.   

 

. 

நியூ பைல்லி  

நவம்பர் 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. 

 

 


