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26ನೇ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ ಸಕಾಾರದ ಮುಖ್ಯಸಥರ ಸಭೆ (CHOGM) ಗಾಗಿ (ಜೂನ್ 22-25, 

2022) ರುವಾಾಂಡಾದ ಕಿಗಾಲಿಗೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರ ಭೆೇಟಿ 

ಜೂನ್ 21, 2022 

 

ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಾಂಕರ್, ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ (EAM), ಜೂನ್ 22-25 ರಾಂದ 26ನೇ ಕಾಮನೆಲ್ತ ಸಕಾಾರದ 

ಮುಖ್ಯಸಥರ ಸಭೆಯಲಿಿ (CHOGM) ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕಿಗಾಲಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡಲಿದ್ಾಾರೆ. ಕೂೇವಿಡ್ -19 ಸಾಾಂಕಾಾಮಿಕ 

ರೊೇಗದಾಂದ್ಾಗಿ ಈ ಹಿಾಂದ ಎರಡು ಬಾರ ಮುಾಂದೂಡಲಪಟ್ಟ CHOGM ಗೆ ಭಾರತೇಯ ನಯೇಗವನ್ುು ವಿದೇಶಾಾಂಗ 

ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಮುನ್ುಡೆಸಲಿದ್ಾಾರೆ. 

 

2. ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಜೂನ್ 24-25 ರಾಂದು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ ಸಭೆಯಲಿಿ ಭಾರತದ ಪ್ಾಧಾನ್ 

ಮಾಂತಾಯನ್ುು ಪ್ಾತನಧಿಸುತ್ದ, ಜೂತೆಗೆ ಕಿಗಾಲಿಯಲಿಿ ಜೂನ್ 23 ರಾಂದು CHOGM ಪ್ೂವಾದ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರ 

ಸಭೆಯಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ಾ್ರೆ. 

 

3. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ ಯುವ ವೆೇದಕ, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ ಮಹಿಳಾ ವೆೇದಕ, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ ಬ್ುಯಸಿನಸ್ ಫೂೇರಮ್, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ 

ಪೇಪ್ಲ್ತ  ಫೂೇರಮ್, ಮತು್ ಇತರ ಅಡಡ-ಘಟ್ನಗಳನ್ುು ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತೆ ಹಲವಾರು ವೆೇದಕಗಳನ್ುು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತನ್ 

ಅಾಂದರೆ ಸಕಾಾರ ರಪ್ಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ರುವಾಾಂಡಾ ಒಳಬ್ರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು CHOGM ನ್ ಬ್ದಯಲಿಿ ಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ. 

 

4. 26ನೇ CHOGM ಸಭೆಯ ವಿಷಯವೆಾಂದರೆ: "ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷಯವನ್ುು ನೇಡುವುದು: ಸಾಂಪ್ಕಿಾಸುವುದು, 

ಆವಿಷ್ಾಾರಗೊಳಿಸುವುದು, ಪ್ರವತಾಸುವುದು". ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ ಸದಸಯ ರಾಷರಗಳ ನಾಯಕರು ಸಮಕಾಲಿೇನ್ ಪ್ಾಸು್ತತೆಯ 

ವಿಷಯಗಳ ಕುರತು ಚಚಿಾಸಲು ನಧ್ಾರಸಲಾಗಿದ - ಹವಾಮಾನ್ ಬ್ದಲಾವಣೆ, ಆಹಾರ ಭದಾತೆಯಾಂತಹ ಜಾಗತಕ 

ಸವಾಲುಗಳು. ಆರೊೇಗಯ ಸಮಸ್ಯಯಗಳು ಮತು್ ಕಳಗಿನ್ ನಾಲುಾ ಫಲಿತ್ಾಾಂಶದ ದ್ಾಖ್ಲೆಗಳನ್ುು ಅಳವಡಿಸಿಕೂಳುುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: 

CHOGM ಸಾಂವಹನ್; ಮಕಾಳ ಆರೆೈಕ ಮತು್ ರಕ್ಷಣೆ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿಗಾಲಿ ಘೂೇಷಣೆ; ಸುಸಿಥರ ನ್ಗರೇಕರಣ ಮತು್ 

ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ ಲಿವಿಾಂಗ್ ಲಾಯಾಂಡ್  ಚಾಟ್ಾರ್ನ್ ಘೂೇಷಣೆ: ಲಿವಿಾಂಗ್ ಲಾಯಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿಾಯೆಗೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ ಕರೆ (ಕರೆ). 

 

5. ಭೆೇಟಿಯ ಸಮಯದಲಿಿ, ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ ಸದಸಯ ರಾಷರಗಳ ತನ್ು ಸಹವತಾಗಳೂಾಂದಗೆ ಮತು್ 

ಇತರ ಭೆೇಟಿ ನೇಡುವ ಗಣಯರೊಾಂದಗೆ ಹಲವಾರು ದೆಪ್ಕ್ಷೇಯ ಸಭೆಗಳನ್ುು ನ್ಡೆಸುವ ನರೇಕ್ಷೆಯಿದ. ಕಿಗಾಲಿಯಲಿಿರುವ 

ಭಾರತೇಯ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಆಯೇಜಿಸುವ ಸಾೆಗತ ಸಮಾರಾಂಭದಲಿಿ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಭಾರತೇಯ ಸಮುದ್ಾಯದ 

ಸದಸಯರೊಾಂದಗೆ ಸಾಂವಾದ ನ್ಡೆಸಲಿದ್ಾಾರೆ. 

 

 
  



6. ಕಾಮನೆಲ್ತ ಸದಸಯರೊಾಂದಗೆ ಭಾರತದ ನಶ್ಚಿತ್ಾರ್ಾವನ್ುು ಗಾಢಗೊಳಿಸಲು ಕಾಮನೆಲ್ತ ಪ್ಾಮುಖ್ ವೆೇದಕಯನ್ುು 

ಒದಗಿಸುತ್ದ, ನದಾಷಟವಾಗಿ ಸಣಣ ರಾಜಯಗಳು (SS) ಮತು್ ಸಣಣ ದೆೇಪ್ ಅಭಿವೃದಿಶ್ಚೇಲ ರಾಜಯಗಳು (SIDS). 

ಭಾರತವು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತಗೆ ಅತ ಹಚುಿ ಕೂಡುಗೆ ನೇಡುವ ದೇಶಗಳಲಿಿ ಒಾಂದ್ಾಗಿದ ಮತು್ ಸಾಂಸ್ಯಥಗೆ ತ್ಾಾಂತಾಕ ನರವು ಮತು್ 

ಸಾಮರ್ಯಾ ವೃದಿಯಾಂದಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ. 2018 ರಲಿಿ, ಭಾರತವು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ ವಿಾಂಡೊೇವನ್ುು ರಚಿಸುವುದ್ಾಗಿ 

ಘೂೇಷಿಸಿತು, ಅಭಿವೃದಿ ಯೇಜನಗಳು ಮತು್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತನ್ ಅಭಿವೃದಿಶ್ಚೇಲ ರಾಷರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕಾಾಗಿ US $ 50 

ಮಿಲಿಯನ್ ಅನ್ುು ವಿನಯೇಗಿಸುತ್ದ. 

 

ನ್ವ ದಹಲಿ 

ಜೂನ್ 21, 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. 

 


