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 خارجہ وزیر کے ہندوستان لیے کے میٹنگ کی حکومت سربراہان مشترکہ دولت ویں62

 (6266 جون، 62 -66) دورہ کا روانڈا گالی،یک کا
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 شرکت میں میٹنگ کی حکومت سربراہان مشترکہ دولت ویں 22 شنکر جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر

 سربراہان کے مشترکہ دولت خارجہ وزیر۔ گے کریں دورہ کا کیگالی تک جون 22 -22 لیے کے

 کی امراض وبائی 91 کوویڈ پہلے جو گے، کریں قیادت کی وفد ہندوستانی میں میٹنگ کی حکومت

 ۔تھی گئی کی ملتوی بار دو سے وجہ

 

 کی ہند اعظم وزیر میں اجالس سربراہی مشترکہ دولت والی ہونے کو جون 22-22 وزیر خارجہ۔ 2

 کے مشترکہ دولت والی ہونے میں کیگالی کو جون 22 ساتھ ہی ساتھ اور گے، کریں نمائندگی

 شرکت بھی میں سے پہلے میٹنگ میٹنگ منعقد ہونے والی کی خارجہ وزرائے کے حکومت سربراہان

 ۔گے کریں

 

 اور فورم، پیپلز ویلتھ کامن فورم، بزنس ویلتھ کامن فورم، ویمن ویلتھ کامن فورم، یوتھ ویلتھ کامن۔ 2

 طرف کی سربراہان کے مشترکہ دولت بھی بندی منصوبہ کی فورمز متعدد سمیت تقریبات ضمنی دیگر

کامن ویلتھ کے آنے والے  پر الئنز سائیڈ کے میٹنگ کی حکومت سربراہان کے مشترکہ دولت سے

 کی طرف سے پالن کی گئی ہے۔ روانڈا جمہوریہ حکومت یعنی چیئر

 

 کی مستقبل مشترکہ: "ہے موضوع کا اجالس کے حکومت سربراہان کے مشترکہ دولت ویں22۔ 2

 کے مطابقت عصری قائدین کے ممالک رکن کے مشترکہ دولت"۔ تبدیلی اختراع، مربوط،: فراہمی

 خوراک تبدیلی، موسمیاتی – کہ جیسے چیلنجز عالمی بشمول ہیں، والے کرنے خوض و غور پر مسائل

 کا اپنانے کو دستاویزات کے نتائج چار ذیل درج پر طور ممکنہ اور مسائل کے صحت حفاظت، کی

 اینڈ کیئر چائلڈ ؛کا اعالمیہ اجالس سربراہی کے ریاستوں سربراہان کے مشترکہ دولت: ہے امکان



: اعالمیہ پر چارٹر لینڈز لیونگ ویلتھ کامن اور اربنائزیشن پائیدار اعالمیہ؛ گالییک پر ریفارم پروٹیکشن

 کی طرف سے عمل در آمد۔ ویلتھ کامن پر زمینوں رہائشی

 دیگر اور منصبوں ہم اپنے کے ممالک رکن کے مشترکہ دولت کی خارجہ وزیر دوران، کے دورے۔ 2

 میں کیگالی خارجہ وزیر۔ ہیں متوقع مالقاتیں طرفہ دو کئی ساتھ کے معززین والے کرنے دورہ

 ارکان کے کمیونٹی ہندوستانی میں استقبالیہ والے جانے دیے سے طرف کی کمیشن ہائی ہندوستانی

 ۔گے کریں چیت بات بھی سے

 

 کی جزیروں چھوٹے اور ریاستوں چھوٹی پر طور خاص اراکین، کے مشترکہ دولت مشترکہ، دولت۔ 2

 فراہم فارم پلیٹ اہم ایک لیے کے کرنے گہرا کو مصروفیت کی ہندوستان ساتھ کے ریاستوں پذیر ترقی

 اس اور ہے بھی ایک سے میں داروں شراکت بڑے سے سب کے مشترکہ دولت ہندوستان۔ ہے کرتی

 دولت نے ہندوستان میں، 2292۔ ہے کی مدد کی تنظیم میں تعمیر کی صالحیت اور مدد تکنیکی نے

 ترقی کے مشترکہ دولت اور منصوبوں ترقیاتی میں جس ،ہے کیا اعالن کاونڈو قائم کرنے  مشترکہ

 ۔ہے گئی کی مختص امداد کی ڈالر ملین 22 لیے کے ممالک پذیر

 

 دہلی نئی
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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. 


