
Visit of External Affairs Minister of India to Kigali, 
Rwanda for the 26th Commonwealth Heads of 
Government Meeting (CHOGM) (June 22-25, 2022) 
 

26મી કોમનવેલ્થ સરકારોનાાં વડાઓની મીટિંગ (CHOGM) માિંે 
રવાન્ડાનાાં કકગાલીમાાં ભારતનાાં વવદશે માંત્રીની મલુાકાત (22-25 જૂન, 
2022) 
21 જૂન, 2022 

 

વવદેશ માંત્રી ડૉ. એસ. જયશાંકર 26મી કોમનવેલ્થ સરકારોનાાં વડાઓની મીટિંગ (CHOGM) માાં હાજરી 
આપવા માિેં 22-25 જૂનનાાં રોજ કકગાલીની મુલાકાત લેશે. વવદેશ માંત્રી CHOGM માાં ભારતીય પ્રવતવનવિ 
માંડળની આગેવાની કરશ,ે જે અગાઉ કોવવડ-19 મહામારીનાાં કારણે બે વખત મલુતવી રાખવામાાં આવી હતી. 
 

2. વવદેશ માંત્રી 24-25 જૂનનાાં રોજ કોમનવેલ્થ વશખર સાંમલેનમાાં ભારતનાાં વડાપ્રિાનનુાં પ્રવતવનવિત્વ કરશ,ે 
તેમજ કકગાલીમાાં 23 જૂનનાાં રોજ CHOPGM-પૂવે વવદેશ માંત્રીઓની મીટિંગમાાં હાજરી આપશ.ે 

 

3. કોમનવેલ્થ યુથ ફોરમ, કોમનવેલ્થ વૂમન ફોરમ, કોમનવેલ્થ વબઝનેસ ફોરમ, કોમનવેલ્થ પીપલ્સ ફોરમ સવહતનાાં 
સાંખ્યાબદ્િ ફોરમ અન ેઅન્ય સાઇડ-ઇવેન્્સ કોમનવેલ્થનાાં આગામી અધ્યક્ષ એિંલે કે લવાન્ડા ગણરાજ્યની 
સરકાર દ્વારા CHOGM નાાં અવકાશમાાં યોજવાનુાં પણ આયોજન છે. 
 

4. 26માાં CHOGM વશખર સાંમેલનનો વવષય છે: "સામાન્ય ભવવષ્ય પ્રદાન કરવુાં: જોડવા, નવીનીકરણ, 
રૂપાાંતરણ”. કોમનવેલ્થ સભ્ય રાજ્યોનાાં નેતાઓ આબોહવાનો ફેરફાર, અન્ન સરુક્ષા, આરોગ્યનાાં મુદ્દાઓ જેવા 
વૈવવવક પડકારો સવહતનાાં સમકાલીન સાંબાંિનાાં મુદ્દાઓ પર મનોમાંથન કરે તવેુાં વનિાાકરત છે અને નીચેનાાં ચાર 
પકરણામ દસ્તાવજેો ગ્રહણ કર ેતેવી સાંભાવના છે: CHOGM સત્તાવાર યાદી; બાળ સાંભાળ અને રક્ષણ સુિારા 
પર કકગાલી ઘોષણા; િંકાઉ શહેરીકરણ પર ઘોષણા અને કોમનવેલ્થ વસવાિંી ભૂવમઓનુાં સનદ: વસવાિંી ભૂવમઓ 
પર કાયાવાહી માિેં કોમનવેલ્થનુાં આહ્વાન (CALL). 

 

5. આ મુલાકાત દરવમયાન, વવદેશ માંત્રી કોમનવેલ્થ સભ્ય રાજ્યોનાાં તેઓનાાં સમતુલ્યો અને અન્ય મુલાકાત લઇ 
રહેલા મહાનુભાવો સાથે કેિંલીક વદ્વપક્ષીય મીટિંગો યોજે તેવુાં અપેવક્ષત છે. વવદશે માંત્રી કકગાલીમાાં ભારતીય 
હાઇ કવમશન દ્વારા યોજવામાાં આવનાર રીસેપ્શન પર ભારતીય સમુદાયનાાં સભ્યો સાથે સાંવાદ પણ કરશ.ે 

 

6. કોમનવેલ્થ કોમનવેલ્થ સભ્યો અને ખાસ કરીને નાના રાજ્યો (SS) અને નાના વદ્વપ વવકાસશીલ રાજ્યો 
(SIDS) સાથે ભારતનાાં જોડામને વિારે ગહન બનાવવા માિેં એક મહત્વપણૂા માંચ પ્રદાન કરે છે. ભારત 
કોમનવેલ્થમાાં સૌથી વિારે યોગદાન આપનારાઓ પકૈી એક છે અને આ સાંસ્થાને તકનીકી સહાયતા અને ક્ષમતા 
વનમાાણમાાં સહાયતા કરી છે. 2018 માાં, ભારતે કોમનવેલ્થ વવન્ડો નાાં વનમાાણની ઘોષણા કરી હતી, જે માિેં 



વવકાસ પકરયોજનાઓ માિેં અને કોમનવેલ્થનાાં વવકાસશીલ દશેોને સહાયતા કરવા માિેં 50 વમવલયન યુએસ ડોલર 
સમર્પપત કયાા છે. 

 

નવી કદલ્હી 
21 જૂન, 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. 

 


