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மாண்புமிகு பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி அவர்கள் ராம்பாக் அரண்மனை, 
ஜெய்ப்பூரில் பிெி குடியரசின் பிரதமர் திரு ரொனசயஹ் வி னபணி 
அவர்கள், பப்புவா நியூ கிைி சுதந்திர மாநில பிரதமர் படீ்டர் ஓ 'ஜநயில் 
அவர்கள், வனுவாட்டு குடியரசின் பிரதமர் மதிப்பிற்குரிய சாரடா 
கில்மான், நவ்ரூ குடியரசின் ெைாதிபதி மதிப்பிற்குரிய பரரான் 
டிவரவசி வாகா ஆகிரயாருடன் இன்று பிற்பகல் இருதரப்பு கூட்டங்கள் 
நடத்திைார். இன்று இந்த கூட்டம் ஜெய்ப்பூரில் (இந்தியா- பசிபிக் 
தீவுகள் ஒத்துனைப்பு கருத்துக்களம்) FIPICஇன் இரண்டாவது உச்சி 
மாநாட்டிற்கு முன்ைதாக  நடத்தப்பட்டை. 

ரமரல குறிப்பிட்ட அனைத்து பிரமுகர்களும் ஐநா சீர்திருத்தத்திற்கு 
தங்களது உறுதியாை ஆதரவு ஜதரிவித்தரதாடு,ஒரு சீர்திருத்தப்பட்ட 
ஐ.நா. பாதுகாப்பு சனபயின் நிரந்தர உறுப்பிைர் பதவிக்காை 
இந்தியாவின் ரவட்புமனுனவயும் ஆதரவு ஜதரிவித்தது. காலநினல 
மாற்றத்தின் வினளவுகள் எதிர்த்து ஜதாைில்நுட்பங்கள் தழுவல் ரநாக்கி 
மற்றும் ரபரைிவு மட்டுப்படுத்தல் குறித்து பிரதம மந்திரி ரமாடி பசுபிக் 
பிராந்தியத்துடன் ரசர்ந்து பணி ஜசய்ய தைது உறுதிஜமாைினய 
வைங்கிைார். 

இரண்டு அரசாங்கங்களின் ஈடுபாடு ஜகாண்டு ஒரு இந்திய உடல்நல 
பராமரிப்பு முக்கியத்துடன் இனணந்து, பிராந்தியத்தின் னமயமாக 
ஜசயல்பட இயலும் ஒரு மருத்துவ நினலயத்தினை  பிெியில் 
அனமக்க ஒத்துனைப்பு ஜதாடர்பாை பிரச்சினைனய பிரதமர் 



எழுப்பிைார். அவர் இந்திய ஒத்துனைப்புடன் பிெியில் ஒரு மருந்து 
தயாரிப்பு ஜதாைிற்சானல அனமக்க தைது விருப்பத்னத 
ஜவளிப்படுத்தியரதாடு சுற்றுலா துனறயில் முதலீடு குறித்தும் தமது 
விருப்பத்தினை ஜதரிவித்தார். இரு தரப்பிைரும் பாதுகாப்பு மற்றும் 
பாதுகாப்பு துனறயில் ஒத்துனைப்பு விரிவாக்க ஒப்பு ஜகாண்டரதாடு , 
இது ஜதாடர்புனடய தூதுக்குழுக்கள் பிெியில் வினரவில் சந்திக்கும் 
என்பனதயும் ஜதரிவித்தார். இந்தியா விவசாயம் மற்றும் பால் 
துனறகளில் பிெியுடன் ஒத்துனைப்பதாகவும் மற்றும் ரபரைிவுகள் 
எதிராை பின்ைனடவு திறன் கட்டனமப்பதில் உதவும் எை 
ஒப்புக்ஜகாண்டை. இந்திய வர்த்தக தூதுக்குழுக்கள் குறிப்பாக 
கட்டுமாைத் துனறயிைர் வர்த்தக வாய்ப்புகனள பார்க்க எதிர்காலத்தில் 
பிெிக்கு வருனக ஜசய்ய ரவண்டும் என்பனத ஒப்புக் ஜகாண்டைர். 

இந்தியா உள்கட்டனமப்புத் துனறயில், குறிப்பாக சானலகள், 
ஜநடுஞ்சானலகள் மற்றும் விமாை நினலயங்கள் அபிவிருத்தி 
ஜசய்வதில் பப்புவா நியூ கிைிக்கு தைது ஆதரவினை ஜதரிவிக்கும். 
பப்புவா நியூ கிைி இந்திய எக்ஸிம் வங்கியிடமிருந்து கடைாக  $ 100 
மில்லியன் ஜபறுவதற்கு தைது விருப்பத்னத ஜவளிப்படுத்தியது,இது 
சாதகமாை முனறயில் கருத்தப்படும். இரு தரப்பிைரும் பாதுகாப்பு, 
திறன் வளர்த்தல், ஜபாது நிர்வாகம், சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் 
எண்ஜணய் மற்றும் எரிவாயு துனறகளில் ஒத்துனைப்னப அதிகரிக்க 
ஒப்புக் ஜகாண்டைர். பப்புவா நியூ கிைி (PNG), ONGC விரதஷ்ஸுடன் 
இனணந்து ஜசயல்படுவதினை எதிர்காலத்தில் முன்ஜைடுக்கப்பட 
நம்பிக்னக ஜதரிவித்தைர். இந்தியா வினரவில் பப்புவா நியூ கிைி 
(PNG)க்கு  வர்த்தக பிரதிநிதிகளினை அனுப்ப உள்ளைர். 

வனுவாட்டு பிரதமர் மற்றும் ரமாடி ஐ.நா. சீர்திருத்தம் மற்றும் 
வனுவாட்டுவில் திறன் வளர்ப்பு குறித்து விவாதித்தைர். அவர்கள் 

உதவித் ஜதானககள் வைங்குதலிற்காை அர்த்தம், ஜபறுநர் நாட்டின் 



எண்ணதிட்டினை ரநாக்கமாக ஜகாண்டிருப்பரதாடு அனடயாள 
ரதனவகளில் கவைம் ஜசலுத்த உள்ளை. இந்த நினலயில், 
வைவாட்டுவிற்கு சூறாவளி பாமினை அடுத்து சரியாை ரநரத்தில் $ 
250,000 அஜமரிக்க டாலர் பண உதவி ஜசய்ததற்கு இந்தியாவிற்கு அவர்  
நன்றி ஜதரிவித்தார். 

கடல் மட்டம் உயர்தல் எதிர்த்து கடல் தடுப்பு சுவர் கட்டுவதற்கு  
இந்தியாவின் உதவி குறித்து  நவ்ரூ பாராட்டுக்கனள ஜதரிவித்தார். 
இருதரப்பிைரும் இந்த வளர்ச்சி ஒத்துனைப்பினை முன்ரைாக்கி எடுத்து 
னவக்க ஒப்புக்ஜகாண்டரதாடு, ரபரிடர் ரமலாண்னமக்காக மற்றும் 
காலநினல மாற்றத்தின் பாதகமாை தாக்கத்திற்கு பதில் அளிக்கும் 
வனகயில் நவ்ரூவில் திறன் உருவாக்கவும் ஒப்புக்ஜகாண்டைர். 
நவ்ரூவில் துனறமுகத்தில் கப்பல்கள் ஜபாருந்தச் ஜசய்தல்  எளிதாை 
ரநர்னமயாக நனடஜபற நங்கூரமிடுதளினை சீர் ஜசய்ய அதன் 
நிபுணர்களினை இந்தியா உறுதியாக ரகட்டுக்ஜகாண்டுள்ளது. 

 

ஜெய்ப்பூர் 
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