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26-ാോമത് കകോമൺവെൽത്ത് ഭരണകൂട കമധോെികളുവട സകേളനത്തിന് 
(CHOGM) റുെോണ്ടയിവെ കിഗോെിയികെക്ക് ഇന്ത്യൻ െികേശകോരയ 
മന്ത്ന്ത്ിയുവട സന്ദർശനം (ജൂൺ 22-25, 2022) 

ജൂൺ 21, 2022 

 

1.26-ാോമത് കകോമൺവെൽത്ത് ഭരണകൂട കമധോെികളുവട 
സകേളനത്തിൽ (CHOGM) പവെടുക്കോൻ െികേശകോരയ മന്ത്ന്ത്ി (ഇഎഎം) 
ക ോ. എസ് ജയശെർ ജൂൺ 22 മുതൽ 25 െവര കിഗോെി 
സന്ദർശിക്കും. കകോെിഡ് -19 മഹോമോരി കോരണം കനരവത്ത 
രണ്ടുതെണ മോറ്റിെച്ച CHOGM-കെക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ന്ത്പതിനിധി 
സംഘവത്ത െികേശകോരയമന്ത്ന്ത്ി നയിക്കും. 
 

2. ജൂൺ 24-25 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന കകോമൺ വെൽത്ത് 
ഉച്ചകകോടിയിൽ ഇന്ത്യൻ ന്ത്പധോനമന്ത്ന്ത്ിവയ ന്ത്പതിനിധീകരിച്ച് 
െികേശകോരയമന്ത്ന്ത്ി പവെടുക്കും, കൂടോവത ജൂൺ 23-ന് കിഗോെിയിൽ 
നടക്കുന്ന CHOGM-ന് മുമ്പുള്ള െികേശകോരയ മന്ത്ന്ത്ിമോരുവട കയോഗത്തിെും 
പവെടുക്കും. 
 

3. കകോമൺ വെൽത്ത് യൂത്ത് ക ോറം, കകോമൺ വെൽത്ത് െിമൻ ക ോറം, 
കകോമൺ വെൽത്ത് ബിസിനസ് ക ോറം, കകോമൺ വെൽത്ത് പീപ്പിൾസ് 
ക ോറം, കൂടോവത മറ്റ് സസഡ് ഇെന്റുകൾ എന്നിെയുൾവപ്പവട 
നിരെധി ക ോറങ്ങളും കകോമൺ വെൽത്തിന്വറ െരോനിരിക്കുന്ന 
അധയക്ഷ രോജയം അതോയത് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് റുെോണ്ട ഭരണകൂടം 
CHOGM ന്വറ ഭോഗമോയി ആസൂന്ത്തണം വെയ്തിട്ടുണ്ട്. 
 

4. 26-ാോമത് CHOGM ഉച്ചകകോടിയുവട െിഷയം: "ഒരു വപോതു ഭോെി 
നൽകുക: ബന്ധിപ്പിക്കുക, നെീകരിക്കുക, മോറ്റം െരുത്തുക ". 
കകോമൺ വെൽത്ത് അംഗരോജയങ്ങളുവട കനതോക്കൾ ആകഗോള 
വെെലുെിളികൾ ഉൾവപ്പവട -കോെോെസ്ഥോ െയതിയോനം, ഭക്ഷയസുരക്ഷ 
തുടങ്ങിയ സമകോെിക ന്ത്പസക്തിയുള്ള െിഷയങ്ങൾ െർച്ച വെയ്യോൻ 
വഷ യൂൾ വെയ്തിട്ടുണ്ട്. , ആകരോഗയന്ത്പശ്നങ്ങളിൽ  തോവെപ്പറയുന്ന 
നോല്  െ കരഖകൾ സവീകരിക്കോൻ സോധയതയുണ്ട്: CHOGM 



കേയൂണിക്ക്; ശിശു സംരക്ഷണ പരിെരണ  കിഗോെി ന്ത്പഖയോപനം; 
സുസ്ഥിര നഗരെൽക്കരണവത്ത ക്കുറിച്ചുള്ള ന്ത്പഖയോപനം  
കകോമൺവെൽത്ത് െിെിംഗ് െോൻ സ് െോർട്ടർ , എ കകോമൺവെൽത്ത് 
കകോൾ ടു ആക്ഷൻ ഓൺ െിെിംഗ് െോൻഡ്സ് (CALL).എന്നിെയോണ് 
അെ.  

 

5. സന്ദർശന കെളയിൽ, കകോമൺ വെൽത്ത് അംഗരോജയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
തന്വറ തുെയ പേെിയുള്ള ഉകേയോഗസ്ഥവരയും മറ്റ് െിശിഷ്ട 
െയക്തികവളയും സന്ദർശിക്കുന്ന െികേശകോരയമന്ത്ന്ത്ി മറ്റു നിരെധി 
ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കോഴ്െകളും  നടത്തുവമന്ന് ന്ത്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 
കിഗോെിയിവെ ഇന്ത്യൻ സഹക്കേീഷൻ ആതികേയതവം െഹിക്കുന്ന 
സവീകരണത്തിൽ െികേശകോരയ മന്ത്ന്ത്ി  ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിവെ 
അംഗങ്ങളുമോയി സംെേിക്കും. 
 

6. കകോമൺവെൽത്ത് അംഗങ്ങൾ, ന്ത്പകതയകിച്ച് വെറുകിട സംസ്ഥോനങ്ങൾ 
(എസ്എസ്), സ്കമോൾ ഐെൻഡ് വ െെപ്പിംഗ് കേറ്റ്സ് 
(എസ്ഐ ിഎസ്) എന്നിെയുമോയുള്ള ഇന്ത്യയുവട ഇടപെകൽ 
കൂടുതൽ ആെത്തിെോക്കോൻ കകോമൺവെൽത്ത് ഒരു ന്ത്പധോന 
പ്ലോറ്റ്ക ോമോയി ന്ത്പെർത്തിക്കുന്നു. കകോമൺ വെൽത്തിന് ഏറ്റെും 
കൂടുതൽ സംഭോെന നൽകുന്ന രോജയങ്ങളിൽ ഒന്നോണ് ഇന്ത്യ, സോകെതിക 
സഹോയത്തിനും കശഷി െർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സംഘടന 
സഹോയിച്ചിട്ടുണ്ട്.2018-ൽ, കകോമൺവെൽത്ത് െികസവര രോജയങ്ങൾക്കുള്ള 
െികസന പദ്ധതികൾക്കും സഹോയത്തിനുമോയി 50 മിെയൺ യുഎസ് 
ക ോളർ നീക്കിെച്ചുവകോണ്ട് ഒരു കകോമൺവെൽത്ത് െിൻക ോ 
സൃഷ്ടിക്കുന്നതോയും ഇന്ത്യ ന്ത്പഖയോപിച്ചു. 
 

നയൂ വ ൽഹി 
ജൂൺ 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. 

 


