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26வது ப ொதுநலவொய அரச தலலவர்கள் மொநொட்டிற்கொக (ஜூன் 

22-25, 2022) ருவொண்டொவின் கிகொலிக்கு இந்திய 

பவளியுறவுத்துலற அலமச்சர் வருலக 

ஜூன் 21, 2022 

 
26வது ப ொதுநலவொய அரச தலலவர்கள் மொநொட்டில் (CHOGM) கலந்துபகொள்வதற்கொக 

பவளிவிவகொர அலமச்சர் டொக்டர் எஸ். பஜய்சங்கர் (EAM), ஜூன் 22-25 வலர கிகொலிக்கு 

பசல்கிறொர். ககொவிட்-19 பதொற்றுகநொய் கொரணமொக முன்னர் இரண்டு முலற 

ஒத்திலவக்கப் ட்ட CHOGM க்கு இந்திய  ிரதிநிதிகலள EAM வழிநடத்தும். 

 

2. ஜூன் 24-25 கததிகளில் நலடப றும் கொமன்பவல்த் உச்சிமொநொட்டில் இந்தியப்  ிரதமலரப் 

 ிரதிநிதித்துவப் டுத்த EAM  ங்ககற்கிறது, அகத க ொல் ஜூன் 23ஆம் கததி கிகொலியில் 

நலடப றும் CHOGM-க்கு முந்லதய பவளியுறவு அலமச்சர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து 

பகொள்கிறது. 

 

3. கொமன்பவல்த் இலளஞர் மன்றம், கொமன்பவல்த் மகளிர் மன்றம், கொமன்பவல்த் வணிக 

மன்றம், கொமன்பவல்த் மக்கள் மன்றம் மற்றும்  ிற  க்க நிகழ்வுகள் உட் ட  ல மன்றங்கள் 

ப ொதுநலவொயத்தின் உள்வரும் தலலவரொல், அதொவது குடியரசின் அரசொங்கத்தொல் CHOGM 

இன்  க்கவொட்டில் திட்டமிடப் ட்டுள்ளன. அதொவது ருவொண்டொ அரசொங்கத்தொல். 

  

4. 26வது CHOGM உச்சிமொநொட்டின் கருப்ப ொருள்: "ஒரு ப ொதுவொன எதிர்கொலத்லத 

வழங்குதல்: இலணத்தல், புதுலமப் டுத்துதல், மொற்றுதல்". கொமன்பவல்த் உறுப்பு நொடுகளின் 

தலலவர்கள், கொலநிலல மொற்றம், உணவுப்  ொதுகொப்பு, சுகொதொரம் க ொன்ற உலகளொவிய 

சவொல்கள் உட் ட சமகொலத் பதொடர்புலடய  ிரச்சலனகள் குறித்து விவொதிக்க 

திட்டமிடப் ட்டுள்ளன. சிக்கல்கள் மற்றும்  ின்வரும் நொன்கு விலளவு ஆவணங்கலள 

ஏற்கலொம்: CHOGM தகவல் பவளியிடல்; குழந்லத  ரொமொிப்பு மற்றும்  ொதுகொப்பு சீர்திருத்தம் 

குறித்த கிகொலி  ிரகடனம்; நிலலயொன நகரமயமொக்கல் மற்றும் ப ொதுநலவொய நொடுகளின் 

சொசனம்  ற்றிய  ிரகடனம்: வொழும் நிலங்கள் மீதொன நடவடிக்லகக்கொன கொமன்பவல்த் 

அலழப்பு (CALL). 

 

5. இந்த விஜயத்தின் க ொது, கொமன்பவல்த் உறுப்பு நொடுகலளச் கசர்ந்த தனது சகொக்கள் 

மற்றும் வருலக தரும்  ிற  ிரமுகர்களுடன் EAM  ல இருதரப்பு சந்திப்புகலள நடத்துவொர் என 

எதிர் ொர்க்கப் டுகிறது. கிகொலியில் உள்ள இந்திய உயர் ஸ்தொனிகரொலயம் வழங்கும் 

வரகவற்பு நிகழ்ச்சியில் EAM இந்திய சமூகத்தின் உறுப் ினர்களுடன் உலரயொடும். 



 

6. கொமன்பவல்த் உறுப் ினர்களுடன், குறிப் ொக சிறிய மொநிலங்கள் (SS) மற்றும் சிறிய தீவு 

வளரும் நொடுகள் (SIDS) ஆகியவற்றுடன் இந்தியொவின் ஈடு ொட்லட ஆழப் டுத்துவதற்கு 

கொமன்பவல்த் ஒரு முக்கியமொன தளத்லத வழங்குகிறது. கொமன்பவல்த் அலமப் ில் 

இந்தியொவும் மிகப்ப ொிய  ங்களிப் ொளர்களில் ஒன்றொகும், கமலும் நிறுவனத்திற்கு 

பதொழில்நுட்  உதவி மற்றும் திறன் கமம் ொட்டிற்கு உதவியது. 2018 ஆம் ஆண்டில், இந்தியொ 

கொமன்பவல்த் சொளரத்லத உருவொக்குவதொக அறிவித்தது, கொமன்பவல்த்தின் வளரும் 

நொடுகளுக்கு வளர்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் உதவிக்கொக 50 மில்லியன் அபமொிக்க டொலர்கலள 

அர்ப் ணித்தது. 

 

நியூ படல்லி  

ஜூன் 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. 

 


