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SCO સભ્ય દશેોન ાં વિદેશ માંત્રીઓની વિડીયો કોન્ફરન્સ 

મે 12, 2020 
 

13 મે, 2020 ન ાં રોજ SCO સભ્ય દેશોન ાં વિદેશ માંત્રીઓની વિડીયો કોન્ફરન્સ િર્તમ ન અધ્યક્ષ રવશય  દ્િ ર  
યોજિ મ ાં આિી હર્ી. આ બેઠકન ાં અધ્યક્ષ રવશયન ફેડરેશનન ાં વિદેશ માંત્રી શ્રી સર્ગેઇ લ િરોિ હર્ . વિદેશ 
માંત્રી ડૉ. એસ. જયશાંકરે ભ રર્ન ાં પ્રવર્વનવિત્િ કય ું હર્ ાં. કઝ ખસ્ર્ ન ર્ગણર જ્યન ાં વિદેશ માંત્રી શ્રી મ ખ્ર્ ર 
વર્લેય બેડી, લોક ર્ગણર જ્ય ચીનન ાં સ્ટેટ ક ઉવન્સલર અને વિદેશ માંત્રી શ્રી િ ાંર્ગ યી, કકર્ગીઝ ર્ગણર જ્યન ાં વિદેશ 
માંત્રી શ્રી વચવન્ર્ગઝ એઇદ રબેકોિ, ઇસ્લ વમક ર્ગણર જ્ય પ કકસ્ર્ નન ાં વિદેશ માંત્રી શ્રી શ હ મેહમૂદ ક રેશી, 
ર્ વજકકસ્ર્ ન ર્ગણર જ્યન ાં વિદેશ માંત્રી શ્રી વસરોવજકિન મ હકરકિન અને ઉઝબેકકસ્ર્ ન ર્ગણર જ્યન ાં વિદેશ માંત્રી 
શ્રી અબ્દ લઅવઝઝ ક વમલોિે રે્ઓન ાં સાંબાંવિર્ SCO દસેોન ાં પ્રવર્વનવિત્િ કય ું હર્ ાં. SCO ન ાં મહ  સવચિ શ્રી 
વ્લ કદવમર નોરોિ અને SCO ની ક યતક રી સવમવર્ન ાં વનદેશક શ્રી જ મ ખોન વર્ગયોસોિ પણ આ બેઠકમ ાં હ જર 
રહ્ય  હર્ . 
 

આ વિડીયો કોન્ફરન્સ કોવિડ-19 મહ મ રીની કટોકટીની પૃષ્ઠભૂવમમ ાં યોજિ મ ાં આિી હર્ી અને રે્ની ચચ તઓન ાં 
કેન્ર કોવિડ-19 કટોકટી અને રે્ન ાં વ્ય પ ર, અર્તર્ાંત્ર અને સ મ વજક પકરણ મોનો સ મનો કરિ  મ ટેન ાં પ્રય સો 
આસપ સ રહ્ય ાં હર્ ાં. SCO દેશોન ાં વિદેશ માંત્રીઓએ સેંટ પીટસતબર્ગતમ ાં SCO ક ઉવન્સલન ાં ર જ્યોન ાં િડ ઓની 
બેઠક (SCO વશખર સાંમેલન) મ ટેની પૂિતરૈ્ય રીઓ, અફઘ વનસ્ર્ નમ ાં પકરવસ્ર્વર્ અને વદ્િવર્ય વિશ્િય દ્િની 75 

મી િર્તર્ગ ાંઠની ય દર્ગીરી પર પણ ચચ તઓ કરી હર્ી. 
 

પોર્ ની કટપ્પણીઓમ ાં, વિદેશ માંત્રીએ આ અવદ્િવર્ય બેઠક યોજિ  બદલ રવશયન વિદેશ માંત્રીનો આભ ર મ ન્યો 
હર્ો. રે્ણે કોવિડ-10 મહ મ રી સ મેની સાંય ક્ર્ લડ ઇમ ાં ભ રર્ની પ્રબળ કકટબદ્િર્  અને SCO સભ્ય ર જ્યો 
સ છે મ વહર્ી, વનપ ણર્  અન ેશ્રેષ્ઠ પ્રર્ ઓન ાં આદ ન-પ્રદ ન કરિ ની રે્ની રૈ્ય રીઓની પ નઃપ વિ કરી હર્ી. રે્ણે 
ભ રપૂિતક કહ્ય ાં હર્ ાં કે ભ રર્ SCO સ ર્ેન ાં રે્ન ાં સાંબાંિોને ખ બ જ મહત્િ આપે છે અને 2017 મ ાં SCO ન ાં 
પૂણત સાંભ્ય ર્રીકેન રે્ન ાં સમ િેશ કય તર્ી િૈવશ્િક સ્ર્ર પર SCO ની ભૂવમક  િિ રિ મ ાં સક ર ત્મક યોર્ગદ ન 
આપ્ય ાં છે. રે્ણે એ બ બર્ની પણ ખ ર્રી આપી હર્ી કે ભ રર્ પ રસ્પકરક લ ભક રક વિક સને સ વનવશ્ચર્ 
કરિ મ ાં SCO ની ક્ષમર્  મજબૂર્ કરિ  ર્રફ વ્ય પક સાંલગ્નર્  જાળિી ર ખિ ન ાં ચ લ ાં ર ખશ.ે 
 

વિદેશ માંત્રીએ ર્ગઇક લ ે266 ય એસ ડોલરન ાં આર્થર્ક પેકેજની ઘોર્ણ  સવહર્ આ મહ મ રીન ાં સાંદભતમ ાં ભ રર્ 
દ્િ ર  કરિ મ ાં આિેલી શરૂઆર્ો અને લેિ મ ાં આિેલ  વિવિિ પર્ગલ ઓ પર પ્રક શ પ ડ્યો હર્ો. 
 



વિદેશ માંત્રીએ એ બ બર્ પર ભ ર મૂક્યો હર્ો કે આજે આપણે સ મનો કરી રહ્ય  છીએ રે્ સ રક્ષ ન ાં પડક રો 
ભૌવર્ક અર્િ  ર જકીય સીમ ઓર્ી જોડ યેલ  નર્ી. આર્ાંકિ દ SCO પ્ર ાંર્મ ાં સ રક્ષ  અને વસ્ર્રર્  મ ટ ેહદ 
બહ રન ાં જોખમ બનિ ન ાં ચ લ ાં રહ્ય ાં છે અને સાંય ક્ર્ ક મર્ગીરી કરિ ની આિશ્યકર્  રહેશે. 
 

વિદેશ માંત્રીએ એ બ બર્ પણ સૂચિી હર્ી કે ભ રર્ SCO સભ્યો િચ્ચે પ રસ્પકરક લ ભદ યક વ્ય પ રી-આર્થર્ક 
સહક ર મ ટે સ ન કૂળ િ ર્ િરણ બન િિ  ર્રફ ક યત કરિ  પ્રવર્બદ્િ છે. 
 

SCO સભ્ય દેશોન ાં વિદેશ માંત્રીઓએ બેઠકન ાં અાંરે્ કોરોન િ ઇરસ (કોવિડ-19) મહ મ રી પરન ાં વિિ ન માંજ ર 
કય ું હર્ ાં અને ગ્રહણ કય ું હર્ ાં. 
 

નિી કદલ્હી 
મ ે13, 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. 


