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எஸ்சிஓ வெளியுறவு அமைச்சர்களின் வீடிய ோ ைோநோடு  

யை 13,2020 

 

எஸ்சிஓ உறுப்பு நோடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்களின்  வீடிய ோ ைோநோடு 2020  யை 13 

அன்று ரஷ் ோெின் தற்ய ோமத  தமைெரோல் கூட்டப் ட்டது. ரஷ்  கூட்டமைப் ின் 

வெளியுறவு அமைச்சர்  திரு. வசர்ஜி ைோவ்யரோவ் கூட்டத்திற்கு தமைமை தோங்கினோர். 

வெளியுறவு அமைச்சர் டோக்டர். எஸ்.. வஜய்சங்கர் இந்தி ோமெப் 

 ிரதிநித்துெப் டுத்தினோர். கஜகஸ்தோன் குடி ரசின் வெளியுறவு அமைச்சர் திரு. முக்தோர் 

திலுவ ர்டி, ைோநிை கவுன்சிைரும், சீன ைக்கள் குடி ரசின் வெளியுறவு அமைச்சருைோன திரு 

ெோங் இ,கிர்கிஸ்தோன் குடி ரசின் வெளியுறவு அமைச்சர் திரு சிங்கிஸ் ஐதர்வ யகோவ், 

 ோகிஸ்தோன்  இஸ்ைோைி  குடி ரசின் வெளியுறவு அமைச்சர் திரு. ஷோ முஹம்ைது குயரஷி, 

தஜகிஸ்தோன் குடி ரசின் வெளியுறவு அமைச்சர் திரு. சியரோஜுதீன் முஹ்ோிதீன் ைற்றும் 

திரு. அப்துல் அஜீஸ் கைியைோவ் , உஸ்வ கிஸ்தோன் வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ்சிஒ 

நோடுகளின் சோர் ோக. எஸ்சிஒ வ ோதுச்வச ைோளர் திரு. ெிளோடிைிர் யநோயரோவ் ைற்றும்  

எஸ்சிஒ ரோட்ஸின் நிர்ெோகக் குழுெின்  இ க்குனர் திரு. ஜுையகோன் கிய ோயசோவ் 

ஆகிய ோர் கூட்டத்தில் கைந்துவகோண்டனர்.  

 

இந்த வீடிய ோ ைோநோடு Covid-19  வ ருந்வதோற்று வநருக்கடி ின்  ின்னணி ில் 

கூட்டப் ட்டது ைற்றும் Covid-19  வநருக்கடிம  மை ைோகக் வகோண்ட 

கைந்துமர ோடல்கள் ைற்றும் அதன் ெர்த்தக, வ ோருளோதோர ைற்றும் சமூக ெிமளவுகமளச் 

சைோளிப் தற்கோன மு ற்சிகளின் ஒருங்கிமணப்பு.  வச ின்ட் பீட்டர்ஸ் ர்க்கில் 

நமடவ ற்ற எஸ்சிஒ ைோநிைத் தமைெர்கள் கூட்டம் (எஸ்சிஒ உச்சிைோநோடு) , 

ஆப்கோனிஸ்தோனின் நிமைமை ைற்றும் இரண்டோம் உைகப் ய ோோின் 75 ெது ஆண்டு 

நிமனவு தினம் ய ோன்றெற்மறயும் எஸ்சிஒ வெளியுறவு அமைச்சர்கள் ெிெோதித்தனர்.  

 

இந்த அசோதோரண கூட்டத்மத கூட்டி  ரஷ்  வெளியுறவு அமைச்சருக்கு இந்தி  

வெளியுறவு அமைச்சர் தனது கருத்துக்களில் நன்றிம த் வதோிெித்தோர். யகோெிட்-19  

வதோற்றுயநோய்க்கு எதிரோன கூட்டுப் ய ோரோட்டத்தில் இந்தி ோெின் ெலுெோன 

அர்ப் ணிப்பு ைற்றும் எஸ்சிஒ உறுப்புநோடுகளுக்கு தகெல், நிபுணத்துெம் ைற்றும் சிறந்த 

நமடமுமறகமளப்  கிர்ந்து வகோள்ெதற்கோன அதன் த ோர் நிமை ஆகி ெற்மற அெர் 

ைீண்டும் உறுதிப் டுத்தினோர். எஸ்சிஒ உடனோன அதன் உறவுகளுக்கு இந்தி ோ ைிகுந்த 

முக்கி துெத்மத அளிக்கிறது என்றும், 2017 ஆம் ஆண்டில் எஸ்சிஒெின் முழு 

உறுப் ினரோக யசர்க்கப் ட்டதிலிருந்து உைக அரங்கில் எஸ்சிஒெின்  ங்மக 

யைம் டுத்துெதற்கு சோதகைோன  ங்களிப்ம  ெழங்கியுள்ளது என்றும் அெர் 



ெலியுறுத்தினோர்.  ரஸ் ர நன்மை   க்கும் ெளர்ச்சிம  உறுதி வசய்ெதில் SCO ெின் 

திறன். 

 

வதோற்றுயநோம  அடுத்து இந்தி ோ யைற்வகோண்ட மு ற்சிகள் ைற்றும்  ல்யெறு 

தீர்க்கைோன நடெடிக்மககமள வெளியுறவு அமைச்சர் எடுத்துமரத்தோர், இதில் யநற்று 

அறிெிக்கப் ட்ட 266  ில்லி ன் அவைோிக்க டோைர் வ ோருளோதோர வதோகுப்பு உட் ட. 

 

இன்று நோம் எதிர்வகோள்ளும்  ோதுகோப்பு செோல்கள் உடல் அல்ைது அரசி ல் 

எல்மைகளோல் இமணக்கப் டெில்மை என் மத வெளியுறவு அமைச்சகம் 

அடிக்யகோடிட்டுக் கோட்டுகிறது. எஸ்சிஓ  ிரோந்தி த்தில்  ோதுகோப்பு ைற்றும் 

ஸ்திரத்தன்மைக்கு   ங்கரெோதம் வதோடர்ந்து வ ரும் அச்சுறுத்தைோக உள்ளது ைற்றும் 

கூட்டு நடெடிக்மக யதமெப் டும். 

 

எஸ்சிஓ உறுப் ினர்களிமடய   ரஸ் ர நன்மை   க்கும் ெர்த்தக- வ ோருளோதோர 

ஒத்துமழப்புக்கு சோதகைோன சூழமை உருெோக்குெதற்கு இந்தி ோ உறுதி பூண்டுள்ளது 

என் மதயும் வெளியுறவு அமைச்சர் சுட்டிக்கோட்டினோர்.  

 

எஸ்சிஓ உறுப்புநோடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டத்தின் முடிெில் வதோற்று 

வகோயரோனோ மெரஸ் (covid-19)  குறித்த அறிக்மகம  அங்கீகோித்து ஏற்றுக்வகோண்டனர்.     

 

 

நியூ வடல்லி  

யை  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. 


