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ମଇ 13, 2020 

 

SCO ସଯ ୋଗ ସଂଗଠନ ସଦସୟ ଯଦଶଗଡ଼ିୁକର ଯବୈଯଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସମି୍ମଳନୀ ବର୍ତ୍ତମୋନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଋଷ 

ଦ୍ଵୋରୋ 13 ମଇ 2020 ଯର ସଞ୍ଚୋଳିତ କରୋ ୋଇ। ଋଷର ସଙ୍ଘର ଯବୈଯଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସଯଗତଇ ଲୋଭଯରୋଭ୍ 

ଯବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋ କରିଥଯିଲ। ଯବୈଯଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼. ଏସ ୍ଜୟଶଙ୍କର ଭୋରତର ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ କରିଥଯିଲ। ଶ୍ରୀ ମଖୁ୍ ତୋର 

ଟୋଇଲୁବଦତୀ, କଜୋକିସ୍ତୋନର ଗଣରୋଜୟର ଯବୈଯଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ୱୋଙ୍ଗ ୟୀ, ରୋଜୟ ପରିଷଦ ଏବଂ ଚୋଇନୋ 

ଗଣରୋଜୟର ଯବୈଯଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ଶୋହ ମହମଦୁ କୁଯରଶୀ, ଇସଲୋମିକ୍ ଗଣରୋଜୟ ପୋକିସ୍ତୋନର ଯବୈଯଦଶକି 

ବୟୋପୋର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ସିଯରୋଜିଦି୍ଦନ ମହୁରିଦୀନ, ତୋଜିକିସ୍ତୋନ ଗଣରୋଜୟର ଯବୈଯଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉଜଯବକିସ୍ତୋନ 

ଗଣରୋଜୟର ଯବୈଯଦଶକି ବୟୋପୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅବଦୁଲୋଜିଜ କୋମିଯଲୋଭ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏସସିଓ ଯଦଶଗଡ଼ିୁକର ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ 

କରିଥଯିଲ। ଏସସିଓର ମହୋସଚିବ ଶ୍ରୀ ବ୍ ଳୋଦିମିର୍ ଯନୋଯରୋଭ୍ ଏବଂ ଏସସିଓର ଆରଟିଏସ ର କୋ ତୟନିବତୋହୀ ସମିତିର 

ନିଯଦ୍ଦତଶକ ଶ୍ରୀ ଜମୁୋଯ ୋନ୍ ଜିଯୟୋଯସୋଭ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯବୈଠକଯର ସୋମିଲ ଯହୋଇଥଯିଲ। 

 

ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କଂଫଯରନ୍ସ COVID-19 ମହୋମୋରୀ ସଙ୍କଟର ପଷୃ୍ ଠଭୂମିଯର ଡକୋ ୋଇଥଲିୋ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ତୋ COVID-19 

ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଏହୋର ବୋଣଜିୟ, ଅଥତଯନୈତିକ ଏବଂ ସୋମୋଜିକ ପରିଣୋମର ମକୁୋବିଲୋ ପୋଇ ଁ ପ୍ରୟୋସର ସମନ୍ୱୟ 

ଚୋରିପୋ ଯର ଯକନି୍ଦ୍ରତ ଥଲିୋ। ଏସସିଓ ବୋଇଯଦଶୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯସଣ୍ଟ ପିଟସତବଗତଯର ଏସସିଓ କୋଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଯେଟ୍ 

ମିଟିଂ (ଏସସିଓ ସମି୍ମଳନୀ) ଆଫଗୋନିସ୍ତୋନର ପରିସି୍ଥତି ଏବଂ ଦି୍ଵତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଦୁ୍ଧର 75 ତମ ବୋଷିକୀ ପୋଳନ 

ଅବସରଯର ପ୍ରସୁ୍ତତି ଉପଯର ମଧ୍ୟ ଆଯଲୋଚନୋ କରିଥଯିଲ। 

 

ଯବୈଯଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଟିପ୍ପଣୀଯର ଏହି ବିଯଶଷ ଯବୈଠକକୁ ଆମନି୍ତ୍ରତ କରିଥବିୋ ପୋଇ ଁ ଋଷର ବିଯଦଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ 

ଧନୟବୋଦ ଜଣୋଇଛନି୍ତ। ଯସ ଯକୋଭିଡ -19 ମହୋମୋରୀ ବିଯରୋଧଯର ମିଳିତ ଲଯେଇ ପୋଇ ଁଭୋରତର ଦୃେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତୋ 

ତଥୋ ଏସସିଓ ସଦସୟ ରୋେରମୋନଙୁ୍କ ସଚୂନୋ, ପୋରଦଶତୀତୋ ଏବଂ ସଯବତୋର୍ତ୍ମ ଅଭୟୋସ ବୋଣି୍ଟବୋକୁ ନିଜର ତତ୍ପରତୋକୁ 

ପେିୁ କରିଛନି୍ତ। ଯସ ଗରୁୁତ୍ୱୋଯରୋପ କରି କହିଛନି୍ତ ଯ  ଭୋରତ ଏସସିଓ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପକତକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଯଦଇଥୋଏ 

ଏବଂ 2017 ଯର SCO ର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ ସଦସୟ ଭୋବଯର ସୋମିଲ କରୋ ିବୋ ପରଠୋରୁ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚଯର SCO ର ଭୂମିକୋକୁ 

ବେୋଇବୋଯର ସକରୋତ୍ମକ ଯ ୋଗଦୋନ ଯଦଇଛନି୍ତ। ଯସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱୋସନ ଯଦଇଛନି୍ତ ଯ  ଭୋରତ ପୋରସ୍ପରିକ 

ରୂପଯର ଲୋଭଦୋୟକ ବିକୋଶକୁ ନିଶି୍ଚତ କରିବୋ ପୋଇ ଁSCO ର କ୍ଷମତୋକୁ ଦୃେ କରିବୋ ଦିଗଯର ବୟୋପକ ଭୋଗୀଦୋରୀକୁ 

ବଜୋୟ କରିର ଯିବ। 

 

ଯବୈଯଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକୋଲି ଯ ୋଷିତ 266 ବିଲିୟନ ଆଯମରିକୀୟ ଡଲୋରର ଆଥକି ପୟୋଯକଜ ୍ସହିତ ମହୋମୋରୀକୁ 

ଧ୍ୟୋନଯର ର  ିଭୋରତ ଯନଇଥବିୋ ପଦଯକ୍ଷପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଣ୍ତୋୟକ ପଦଯକ୍ଷପ ଉପଯର ଆଯଲୋକପୋତ କରିଛି। 

 



ଯବୈଯଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚୂୋଇ ଯଦଇଛି ଯ  ଆଜି ଆଯମ ଯ ଉ ଁସରୁକ୍ଷୋ ଚୟୋଯଲଞ୍ଜଗଡ଼ିୁକୁ ସୋମନୋ କରୁଛୁ, ତୋହୋ ଯଭୌତିକ 

କିମ୍ବୋ ରୋଜଯନୈତିକ ସୀମୋ ସହିତ ଜଡିତ ନୋହି।ଁ ଆତଙ୍କବୋଦ ଏସସିଓ ଅଞ୍ଚଳଯର ସରୁକ୍ଷୋ ଏବଂ ସି୍ଥରତୋ ପୋଇ ଁଅତୟଧକି 

ବିପଦ ଲୋଗି ରହିଛି ଏବଂ ଏହୋ ପୋଇ ଁସୋମହୂିକ କୋ ତୟୋନୁଷ୍ ଠୋନର ଆବଶୟକ ଯହବ। 

 

ଯବୈଯଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହୋ ମଧ୍ୟ ସଚୂୋଇ ଯଦଇଛନି୍ତ ଯ  ଏସସିଓ ସଦସୟମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ପୋରସ୍ପରିକ ଲୋଭଦୋୟକ 

ବୋଣଜିୟ-ଅଥତଯନୈତିକ ସହଯ ୋଗ ପୋଇ ଁଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିଯବଶ ସେିୃ ଦିଗଯର କୋ ତୟ କରିବୋକୁ ଭୋରତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। 

 

SCO ସଦସୟ ରୋେରର ଯବୈଯଦଶକି ବୟୋପୋର ମନ୍ତ୍ରୀମୋଯନ ଯବୈଠକ ଯଶଷଯର ମହୋମୋରୀ ଯକୋଯରୋନୋ ଭୋଇରସ ୍

(COVID-19) ଉପଯର ଏକ ବକ୍ତବୟକୁ ଅନୁଯମୋଦନ କରିଛନି୍ତ ଏବଂ ତୋହୋକୁ ଆପଣୋଇଛନି୍ତ। 

 

ନୂଆ େଲି୍ଲୀ  

ମଇ 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. 

 


