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ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਸੇ਼ ਮੰਤਰੀ ਿਲੱੋਂ  26ਿੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮਡੰਲ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦ ੇਮੁਖੀਆਾਂ ਦੀ ਮੀਵਟਗੰ 

(CHOGM) ਦ ੇਸਬੰਧ 'ਚ ਵਕਗਾਲੀ (ਰਿਾਾਂਡਾ) ਦਾ ਦੌਰਾ (22-25 ਜਨੂ, 2022) 

21 ਜਨੂ, 2022 

 

1. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ 26ਿੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਾਂ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ (CHOGM) ਵਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 22-25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਕਗਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ CHOGM ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਿਫ਼ਦ ਦੀ 

ਅਗਿਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਿਾਰ ਮੁਲਤਿੀ ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

2. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 24-25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਵਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 

ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਗਾਲੀ ਵਿੱਚ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ CHOGM ਮੀਵਟੰਗ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀ 

ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗ।ੇ 

3. ਇਸ ਮੌਕ ੇCHOGM ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਪਰਧਾਨ ਯਾਨੀ ਰਿਾਾਂਡਾ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ 

ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਕਾਮਨਿੈਲਥ ਯੂਥ ਫੋਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਿੂਮੈਨ ਫੋਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ 

ਿਪਾਰਕ ਫੋਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮਾਗਮ।    

4. 26ਿੇਂ CHOGM ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ: "ਸਾਾਂਝਾ ਭਵਿੱਖ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ: ਜੁੜਾਅ, ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਬਦਲਾਅ"। 

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮਕਾਲੀ ਪਰਸੰਵਗਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਵਜਿੇਂ ਜਲਿਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਵਖਆ, 

ਵਸਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਲੇ ਚਾਰ ਨਤੀਜਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ 

ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ: CHOGM ਵਬਆਨ, ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਾਰੇ ਵਕਗਾਲੀ ਐਲਾਨ, ਵਟਕਾਊ 

ਸ਼ਵਹਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਵਲਵਿੰਗ ਲੈਂਡਜ਼ ਚਾਰਟਰ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ: ਵਲਵਿੰਗ ਲੈਂਡਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ 

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੀ ਅਪੀਲ (CALL)। 

5. ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਿੱਲੋਂ  ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਵਹਮਾਨਾਾਂ 

ਨਾਲ ਕਈ ਦੁਿੱਲੀਆਾਂ ਮੀਵਟੰਗਾਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਕਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਵਮਸ਼ਨ 

ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਗਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। 

 



6. ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰਾਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਾਂ ਰਾਜਾਾਂ (SS) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ 

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਾਂ (SIDS) ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਡੰੂਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਮੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਮੁਲਕਾਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 

ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਨਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਦੱਤੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਵਿੰਡ ੋ

ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ 5 

ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 

21 ਜੂਨ, 2022 

 

 

 

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. 

 


