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ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ ಮಂಡಳಿಯ ರಾಜ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರ 21 

ನೇ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ಪಾಲ್ಗ ಾಂಡ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  
ಸೆಪ್ಟ ಾಂಬರ್ 17, 2021 

 

ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ [ಸಿ.ಎಸ್.ಒ] ಮಂಡಳಿಯ ರಾಜ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರ 21 ನೇ ಸಭೆ ಮತ್ತು  

ಆಪ್ಘಾ ನಿಸ್ತು ನ  ಕುರಿತ ಜಂಟಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಒ-ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಒ  ಔಟ್ ರಿೀಚ್ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಅವರು ವಿಡಿಯೀ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಪ್ಘಲ್ಗ ಾಂಡಿದದ ರು.   

ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ  2021 ರ ಸೆಪ್ಟ ಾಂಬರ್ 17 ರಂದು ಸಿ.ಎಸ್.ಒ ಮಂಡಳಿ ರಾಜ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರ 

21 ನೇ ಸಭೆ ದುಶಾಂಬೆಯಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಿತ್ತ. 

ತಜ್ಕಿಸ್ತಥ ನದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾದ ಗೌರವಾನಿಿ ತ ಎಮೊಮಾಲ್ಲ ರೆಹ್ಮಾ ನ್ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದ ರು. 

ದುಶಾಂಬೆಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ವಿಡಿಯೀ ಲ್ಲಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರಾಂದರ  

ಮೊೀದಿ ಅವರು ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಘಲ್ಗ ಾಂಡಿದದ ರು. ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹ್ಮರಗಳ ಸಚಿವ ಡಾ. 

ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಭಾರತವನ್ನು  ಪ್ರ ತ್ರನಿಧಿಸಿದದ ರು. 

ತಮಾ  ಭಾಷಣದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಅವರು ಎಸ್.ಸಿ.ಒ ವಲಯದ ಗಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆಯುತ್ರು ರುವ 

ಮೂಲಭೂತವಾದ ಮತ್ತು  ಆತಂಕವಾದ ಕುರಿತ್ತ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಪ್ರ ಸ್ತು ಪಿಸಿದರು. ಇದು 

ಮಧ್ಯ ಮ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಗತ್ರಪ್ರ ಸಂಸಕ ೃತ್ರಗಳು ಹ್ಮಗೂ ಮೌಲಯ ಗಳ ಭದರ ಕೀಟೆಯಾಗಿರುವ ಈ 

ಪ್ರ ದೇಶದ ಇತ್ರಹ್ಮಸಕ್ಕಕ  ವಿರುದಧ ವಾಗಿದೆ ಎಾಂದರು.   

ಆಪ್ಘಾ ನಿಸ್ತು ನದಲಿ್ಲನ ಇತ್ರು ೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಉಗರ ವಾದದ ಕಡೆಗೆ ತನು  ಪ್ರ ವೃತ್ರು ಯನ್ನು  

ಮತು ಷ್ಟಟ  ಉಲಬ ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಾಂದು ಉಲಿ್ೀಖಿಸಿದರು. 

ಆಧುನಿೀಕರಣ, ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ, ತಕಕಬದಧ  ಚಿಾಂತನೆಯನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವ ಕಾಯಕಸೂಚಿಯಲಿ್ಲ  

ಎಸ್.ಸಿ.ಒ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಾಂದು ಸಲಹೆ ನಿೀಡಿದರಲಿದೇ ಇದು ಈ ಪ್ರ ದೇಶದ ಯುವ 

ಸಮೂಹಕ್ಕಕ  ಅತಯ ಾಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಕಾಯಕಕರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಬಳಸಿಕಾಂಡಿರುವ ಭಾರತದ 

ಅನ್ನಭವಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು  ಈ ಮುಕು  ಮೂಲ ಪ್ರಿಹ್ಮರಗಳನ್ನು  

ಇತರ ಎಸ್.ಸಿ.ಒ ಸದಸಯ ರಾಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕಾಂಡರು. 

ಈ  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸಂಪ್ಕಕ ವಯ ವಸೆಥ  ನಿರ್ಮಕಸುವ ಮಹತಿ ದ ಕುರಿತ್ತ ಮಾತನಾಡಿದ 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಅವರು, ಪ್ರಸಪ ರ ನಂಬ್ರಕ್ಕಯನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸಲು ಸಂಪ್ಕಕ ಯೀಜ್ನೆಗಳು 

ಪ್ಘರದಶಕಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಮಾಲ್ೀಚನೆ ಮತ್ತು  ಪ್ಘಲ್ಗಳುು ವ ಅಾಂಶಗಳನ್ನು  ಇದು 

ಹಾಂದಿರಬೇಕು ಎಾಂದರು. 



ಎಸ್.ಸಿ.ಒ ಶಾಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ ಎಸ್.ಸಿ.ಒ ಹ್ಮಗೂ ಸ್ತಮೂಹಿಕ ಭದರ ತಾ ಒಪ್ಪ ಾಂದ ಸಂಘಟನೆ 

[ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಒ] ಯಿಾಂದ ಆಪ್ಘಾ ನಿಸ್ತು ನ ಕುರಿತ್ತ ಔಟ್ ರಿೀಚ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಿತ್ತ. 

ಈ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ವಿಡಿಯೀ ಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಅವರು, ಎಸ್.ಸಿ.ಒ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ಭಯೀತಾಪ ದನೆ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  “ಶೂನಯ  ಸಹಿಷ್ಟು ತೆ” ಕುರಿತ ನಿೀತ್ರ ಸಂಹಿತೆ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿಕಳು ಬಹುದು ಎಾಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು  ಆಪ್ಘಾ ನಿಸ್ತು ನದಿಾಂದ ಮಾದಕ 

ದರ ವಯ , ಶಸ್ತು ು ಸು ರ ಮತ್ತು  ಮಾನವ ಕಳು  ಸ್ತಗಾಣೆಯ ಅಪ್ಘಯಗಳನ್ನು  ಒತ್ರು  ಹೇಳಿದರು.  ಇದೇ 

ಸಂದಭಕದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಅವರು ಆಪ್ಘಾ ನ್ ಜ್ನರಾಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಒಗಗ ಟಟ ನ್ನು  

ಪುನರುಚಚ ರಿಸಿದರು. 

 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಸೆಪ್ಟ ಾಂಬರ್ 17, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


