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ആഗസ്ത് 21, 2015  
രണ്ടാമത് ഫിപിക് (േഫാറം േഫാര് ഇന്ത�-പസിഫിക് ഐലണ്ട് േകാ 
ഓപ്പേറഷന് ) ഉച്ചേകാടിക്ക്  മുേന്നാടിയായി ജയ്പൂരീെല 
 രാംബാഗ് െകാട്ടാരത്തില് ഇന്നുച്ച തിരിഞ്ഞു 
 നടന്ന ഉഭയകക്ഷി േയാഗങ്ങളില്  ആദരണീയനായ 
്രപധാനമ്രന്തി ്രശീ  നേര്രന്ദ േമാദി 

പെങ്കടുത്തു. റിപ്പ�ിക് ഓഫ് ഫിജിയുെട ്രപധാനമ്രന്തി, 
ആദരണീയനായ േജാൈസയ വി ൈബനിമരമാ , 
 ഇൻഡിെപണ്ടന്˙റ്േസ്റ്ററ്റ് ഓയിഫ് പാപുവ ന�ൂ 
ഗിനിയയുെട ്രപധാനമ്രന്തി ആദരണീയനായ പീറ്റര് ഓ 
നീല്, റിപ്പ�ിക് ഓഫ് വെനൗടൂ ്രപധാനമ്രന്തി 
ആദരണീയനായ സാേതാ കിൽമാന്, റിപ്പ�ിക് 
ഓഫ് െനൗറു  

്രപസിഡണ്ട് ആദരണീയനായ ദിവേവസി വക� എന്നിവര് 
പെങ്കടുത്തു.  
 
 ഐക�രാ്രഷ്ട  സഭാ പരിഷ്കാരത്തിനും അേതാെടാപ്പം 
പരിഷ്കരിച്ച ഐക�രാ്രഷ്ട സുരക്ഷാ െകൗൺസിലില് 
സ്ഥിരാംഗത�ത്തിനുള്ള ഇന്ത�യുെട  
മത്സരത്തിനും മുകളില് പറഞ്ഞ എല�ാ വിശിഷ്ട വ�ക്തികള�ം 
ശക്തമായ പിന്തുണ ്രപഖ�ാപിച്ച�. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളിെല 
പരിണിത ഫലങ്ങേളാട് എതിരിടുന്നതിന് 
ആവശ�മായ സാേങ്കതിക വിദ�കള് 



സ�ീകരിക്കുവാന് പസിഫിക് ദ�ീപ് 
രാജ�ങ്ങള�മായി  

ഒരുമിച്ച് ്രപവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഉറപ്പ് ്രപധാനമ്രന്തിെയ േമാദി 
അറിയിച്ച�.  
 ്രപകൃതി ദുരന്തങ്ങളില് ആശ�ാസം ആകുന്നതില് ഇന്ത�യുെട 
പൂര്ണ പിന്തുണയും അേദ്ദഹം ഉറപ്പ് നല്കി .  

  
ഫിജിയില് ഒരു ആേരാഗ� േക്രന്ദം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ�മായ 
സഹകരണ വിഷയം ഫിജിയിെല ്രപധാനമ്രന്തി  മുേന്നാട്ട് 
വച്ച�. ആ േമഖലയ്ക്ക് അെതാരു 
താത്പര�േക്രന്ദമായിരിക്കും. ഇന്ത�യിെല 
 ്രപധാന ആേരാഗ� േക്രന്ദവുമായി  സഹകരിച്ച� 
ഇരു രാജ�ങ്ങള�െടയും പിന്തുണേയാെട ആണ്� 
ഇത് താത്പര�െപ്പടുന്നത് . 
ഇന്ത�യുെട സഹായേത്താെട ഫിജിയില്  ഫാർമസ�ൂട്ടിക്കല് �ാന്˙റ്  
സ്ഥാപിക്കാനുള്ള  താത്പര�ം അേദ്ദഹം ്രപകടിപ്പിച്ച� . അേത 
േപാെല വിേനാദസഞ്ചാര േമഖലയിെല നിക്ഷപത്തിനുള്ള 
താത്പര�വും അേദ്ദഹം ്രപകടിപ്പിച്ച� .  
്രപതിേരാധം , സുരക്ഷാ േമഖലകളിെല സഹകരണം കൂടുതല് 
വികസിപ്പിക്കുവാനായി ഇരു വിഭാഗവും 
തീർച്ചെപ്പടുത്തി. ഇതിെന്˙റ നടത്തിപ്പിനായി ഇതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട 
്രപതിനിധികള് താമസിയാെത ഫിജിയില് വച്ച� ചർച്ചകള് നടത്തും. 

 ഇന്ത� ഫിജിയുമായി സഹകരിച്ച� കൃഷി , 
ക്ഷീേരാത്പന്ന േമഖലകളില് ്രപവർത്തിക്കും . 
ദുരന്തങ്ങൾെക്കതിെര കാര�േശഷി 
നിർമാണത്തിലും  



ഇന്ത� സഹകരിക്കും.  വ�ാപാര സാധ�തകള്  ്രപേത�കിച്ച�ം 
നിർമാണ േമഖലയില്, േതടുന്നതിനായി 
അധികം താമസിയാെത ഇന്ത�യില് നിന്നുള്ള ്രപതിനിധികള് ഫിജി 
സന്ദർശിക്കും. 

  
അടിസ്ഥാന െസൗകര� േമഖല വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് പാപുവ ന�ൂ 
ഗിനിയെയ ഇന്ത� സഹായിക്കും. ്രപേത�കിച്ച�ം േറാഡുകള് , 
ൈഹേവകള് , വിമാനത്താവളങ്ങള് എന്നിവയുെട 
വികസനത്തിന് . ഈ ആവശ�ത്തിന് ഇന്ത�യിെല 
എക്സിം ബാങ്കില് 100 മില�ണ്� േഡാളര് വായ്പ 
ആയി ലഭിക്കാനുള്ള തങ്ങള�െട ആ്രഗഹം 
പാപുവ ന�ൂഗിനിയ അറിയിച്ച�. അത് 
അനുകൂലമായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്�. , 
്രപതിേരാധം, കാര�േശഷി നിർമാണം െപാതു 
ഭരണം, ആേരാഗ�ം, വിദ�ാഭ�ാസം, എണ്ണ, ഗ�ാസ് 
േമഖലകളില് സഹകരണം വർദ്ധിപ്പികാന്  

ഇരു വിഭാഗവും തീരുമാനിച്ച�. ഒഎൻജിസി വിേദശുമായുള്ള 
സഹകരണം െകാണ്ടുേപാകുെമന്ന് പാപുവ ന�ൂ ഗിനിയ 

്രപതീക്ഷ േരഖെപ്പടുത്തി. ഇന്ത� , പാപുവ ന�ൂ ഗിനിയയിേലക്ക് 
ഒരു ്രപതിനിധി സംഘെത്ത താമസിയാെത അയക്കും .   
 
വെനൗടൂ ്രപധാനമ്രന്തിയും ്രപധാനമ്രന്തി േമാഡിയും ഐക�രാ്രഷ്ട 

സഭ പരിഷ്കാരങ്ങള�ം   വെനൗട്ട�വിെല കാര�ക്ഷമതാ 
നിർമാണവും ചർച്ച െചയ്തു. 
 ഗുണേഭാക്താവായ  രാജ�ം  ഉേദ്ദശിക്കുന്ന 
ലക്ഷ�െത്ത മുൻനിർത്തിയാണ്� സഹായധനം 
നല്കുക അേതാെടാപ്പം ആ തുക േയാജിച്ച 



ആവശ�ങ്ങൾക്ക് തെന്ന നല്കാന് ്രശദ്ധിക്കുകയും 
േവണെമന്നതില് അവര് സമ്മതിച്ച� .  . 
പാം െകാടുങ്കാറ്റിെന്˙റ പശ്ചാത്തലത്തില് ഇന്ത� നല്കിയ 250,000 

 േഡാളര് ധനസഹായത്തിന്   വെനൗടു നന്ദി പറഞ്ഞു. ആ 
സഹായം കൃത� സമയത്താന് ലഭിച്ചെതന്നും 
 പറഞ്ഞു  

ഉയരുന്ന സമു്രദ നിരപ്പിെന െചറുക്കുവാന് കടല് 
ഭിത്തികള് നിർമിക്കുന്നതിന് ഇന്ത� നൽകുന്ന 

 സഹായെത്ത െനൗറു അഭിനന്ദിച്ച�,കാലാവസ്ഥാ 
മാറ്റങ്ങള�ണ്ടാക്കുന്ന ്രപതികൂലമായ ആഘാതേത്താടുള്ള  
്രപതികരണവും ദുരന്ത നിവാരണ ്രപവർത്തനങ്ങള് 
എന്നിവക്കായി  െനൗറുവില് കാര�ക്ഷമത നിർമാണത്തിനും 

  വികസന സഹകരണം  മുേന്നാട്ട് 
െകാണ്ടുേപാകുവാന് ഇരു വിഭാഗവും 
സമ്മതിച്ച�. െനൗറുവില് കപ്പലുകള്  നങ്കൂരമിടുന്ന 
ഇടത്തിെല അറ്റകുറ്റപ്പണികള് പൂർത്തീകരിച്ച് 
തുറമുഖേത്തക്ക് കപ്പലുകള�െട വരവ് 
 അനായാസകരമാക്കുന്നതിനായി വിദഗ്ദ്ധരുെട 
സഹായം ഇന്ത� േതടും .  

ജയ്പൂര്   
ആഗസ്ത്  21, 2015 
 


