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ਦੁਸ ਼ਾਂਬੇ (ਤਜ ਕਿਸਤ ਨ) ਕ ਿੱਚ SCO ਦੇਸ ਼ਾਂ ਦ ੇਮੁਖੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਪਕਿਸਦ ਦੀ 21 ੀਂ ਬਠੈਿ  

15 ਸਤੰਬਿ, 2021 

 

1. SCO ਪਕਿਸਦ ਦੇ ਮੁਖੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਪਕਿਸਦ ਦੀ 21 ੀਂ ਮੀਕ ੰਗ 17 ਸਤੰਬਿ, 2021 ਨ ੰ ਦੁਸ ਼ਾਂਬੇ ਅੰਦਿ ਕਮਲੇ - 
ਜੁਲੇ ਫ ਿਮੈ  ਕ ਿੱਚ ਹੋ ੇਗੀ। ਬੈਠਿ ਦੀ ਪਰਧ ਨਗੀ ਤਜ ਕਿਸਤ ਨ ਦੇ ਿ ਸ ਿਪਤੀ ਮਹ ਮਕਹਮ ਇਮੋਮ ਲੀ 
ਿ ਹਮਨ ਿਿਨਗੇ। ਪਰਧ ਨ ਮੰਤਿੀ ਸਰੀ ਨਕਿੰਦਿ ਮੋਦੀ ਭ ਿਤੀ  ਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗ  ਈ ਿਿਨਗੇ ਅਤੇ  ੀਡੀਓ 

ਕਲੰਿ ਿ ਹੀਂ ਕਸਖ਼ਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਮ ਸਤਿ ਨ ੰ ਸੰਬੋਧਨ ਿਿਨਗੇ। ਦੁਸ ਼ਾਂਬੇ ਕ ਿੱਖ ੇ ਭ ਿਤ ਦੀ ਨੁਮ ਇੰਦਗੀ 
ਕ ਦੇਸ ਮੰਤਿੀ ਡ ਿ ਿ ਐਸ. ਜੈਸੰਿਿ ਿਿਨਗ।ੇ 
 

2. SCO ਕਸਖ਼ਿ ਸੰਮੇਲਨ ਕ ਿੱਚ SCO ਦੇ ਮੈਂਬਿ ਦੇਸ, ਆਬਜਿ ਿ ਦੇਸ, SCO ਦੇ ਸਿਿੱਤਿ ਜਨਿਲ, SCO 

ਖੇਤਿੀ ਅਿੱਤ  ਦ-ਿੋਧੀ ਢ ਼ਾਂਚੇ (RATS) ਦੇ ਿ ਿਜਿ ਿੀ ਕਨਿਦੇਸਿ, ਤੁਿਿਮੇਕਨਸਤ ਨ ਦੇ ਿ ਸ ਿਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਦੇ 
ਗਏ ਹੋਿ ਮਕਹਮ ਨ ਸ ਮਲ ਹੋਣਗ।ੇ 
 

3. ਕਮਲੇ - ਜੁਲੇ ਫ ਿਮੈ  ਕ ਿੱਚ ਿਿ ਇਆ ਜ  ਕਿਹ  ਇਹ ਪਕਹਲ  ਕਸਖ਼ਿ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥ  ਅਕਜਹ  
ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਭ ਿਤ SCO ਦੇ ਪ ਿਨ ਮੈਂਬਿ ਦੇ ਿ ਪ ਕ ਿੱਚ ਭ ਗ ਲ ੇਗ । ਇਸ ਕਸਖ਼ਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦ  
ਮਹਿੱਤ  ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 20 ੀਂ  ਿਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਕਸਖ਼ਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਿ ਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਗ  
ਕਪਛਲੇ ਦੋ ਦਹ ਕਿਆ਼ਾਂ ਦੌਿ ਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆ਼ਾਂ ਗਤੀਕ ਧੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਅਤੇ ਭਕ ਿੱਖ ਦੇ ਸਕਹਯੋਗ ਦੀਆ਼ਾਂ 
ਸੰਭ  ਨ   ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਕਥਤੀ ਬ ਿ ੇਕ ਚ ਿ    ਼ਾਂਦਿੇ ਿਿਨਗ।ੇ ਖੇਤਿੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਿ ਸ ਿੀ ਮਹਿੱਤਤ  ਦੇ ਮੁਿੱਕਦਆ਼ਾਂ 
'ਤੇ  ੀ ਗਿੱਲਬ ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 
 

ਨ ੀਂ ਕਦਿੱਲੀ 
15 ਸਤੰਬਿ, 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. 

 


