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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮ ੁੱਖਾਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਹਰਸ਼ਦ ਦੀ 21ਵੀ ਾਂ ਬੈਠਕ ਹਵੁੱਚ ਵਰਚ ਅਲੀ ਹਿੁੱਸਾ ਹਲਆ 
17 ਸਤੰਬਰ, 2021 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐਸੱਸੀਓ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮ ੱਖਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹਰਸ਼ਦ ਦੀ 21ਵੀ ਾਂ ਬੈਠਕ 
ਹਵੱਚ ਵਰਚ ਅਲੀ ਅਤ ੇਅਫ਼ਗ਼ਾਹਨਸਤਾਨ ਬਾਰ ੇਸੰਯ ਕਤ ਐਸੱਸੀਓ-ਸੀਐਸੱਟੀਓ ਆਊਟਰੀਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹਵੱਚ ਵੀਡੀਓ-ਸੰਦੇਸ਼ 
ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੱਸਾ ਹਲਆ। 

ਐਸੱਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮ ੱਖਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹਰਸ਼ਦ ਦੀ 21ਵੀ ਾਂ ਬਠੈਕ ਿਾਇਹਬਰਡ ਫਾਰਮੈਟ ਹਵੱਚ ਦ ਸ਼ਾਾਂਬੇ ਹਵੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ, 
2021 ਨ ੰ  ਿੋਈ। 

ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਾਹਿਹਕਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ, ਮਿਾਮਹਿਮ ਏਮੋਮਲੀ ਰਿਮਾਨ (H.E. Emomali 
Rahmon) ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ-ਹਲੰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨ ੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਦ ਸ਼ਾਾਂਬੇ ਹਵੱਚ ਭਾਰਤ 
ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਹਨੱਧਤਾ ਹਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸੱ. ਿੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਆਪ੍ਣ ੇਸੰਬੋਧਨ ਹਵੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਵਆਪ੍ਕ ਐਸੱਸੀਓ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਵਧਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤ ੇਅਹਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਿ ੋਰਿੀਆਾਂ ਸਮੱਹਸਆਵਾਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਾਇਆ, ਿੋ ਉਦਾਰ ਅਤ ੇਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੱਹਭਆਚਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਦੇ ਗੜਹ 
ਦੇ ਰ ਪ੍ ਹਵੱਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਿੈ। 

ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਹਨਸਤਾਨ ਦੇ ਿਾਲ ਦੇ ਘਟਨਾਕਰਮਾਾਂ ਨਾਲ ਅਹਤਵਾਦ ਦੀ ਇਿ ਪ੍ਰਹਵਰਤੀ ਅੱਗੇ ਿੋਰ ਵਧ 
ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਸ ਝਾਅ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਐਸੱਸੀਓ ਸੰਿਮ ਅਤ ੇ ਹਵਹਗਆਨਕ ਤ ੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹਵਚਾਰ ਨ ੰ  ਪ੍ਰੋਤਸਾਿਨ ਦੇਣ ਦੇ 
ਏਿੰਡਾ ’ਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਿੋ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਰ ਪ੍ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਿਵਾਨਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੰਹਗਕ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣ ੇ ਹਵਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਹਵੱਚ ਹਡਿੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀਆਾਂ ਦੇ ਉਪ੍ਯੋਗ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨ ਭਵ ’ਤ ੇਵੀ ਗੱਲ 
ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਇਨਹਾਾਂ ਓਪ੍ਨ-ਸੋਰਸ ਸਮਾਧਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਿੋਰ ਐਸੱਸੀਓ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। 

ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਸੰਪ੍ਰਕ ਹਵਕਹਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿੱਤਵ ਬਾਰ ੇਬੋਲਦੇ ਿੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਰੋ ਦੇ ਕੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ 
ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਨੈਕਟੀਹਵਟੀ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭਾਗੀਦਾਰੀਪ੍ ਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਉਤੱ ੇਅਧਾਹਰਤ 
ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। 



ਐਸੱਸੀਓ ਹਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸੱਸੀਓ ਅਤ ੇਕਲੈਕਹਟਵ ਸਹਕਉਹਰਟੀ ਟਰੀਟੀ ਆਰਗਨਾਇਿੇਸ਼ਨ (ਸੀਐਸੱਟੀਓ) 
ਦੇ ਦਰਹਮਆਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਹਨਸਤਾਨ ’ਤ ੇਆਊਟਰੀਚ ਸੈਸ਼ਨ ਿੋਇਆ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕੱ ਵੀਡੀਓ-ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 
ਆਊਟਰੀਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹਵੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹਲਆ। 

ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਵੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ ਝਾਅ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਐਸੱਸੀਓ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵੱਚ ‘ਜ਼ੀਰੇ 
ਟੌਲਰੈਂਸ’ ’ਤ ੇ ਇੱਕ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਹਵਕਹਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿ ੈ ਅਤ ੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਹਨਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪ੍ਦਾਰਥਾਾਂ, ਿਹਥਆਰਾਾਂ ਅਤ ੇ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਹਰਆਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਰੇਖਾਾਂਹਕਤ ਕੀਤਾ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਹਨਸਤਾਨ ਹਵੱਚ ਮਾਨਵੀ 
ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਹਨਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਿ ੱਟਤਾ ਨ ੰ  ਦ ਿਰਾਇਆ। 

  

ਨਵੀਂ ਦ ਿੱਲੀ 

17 ਸਤੰਬਰ, 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. 
 


