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ന്യൂസിലൻഡിന്റെ സഹ പ്രധാന്മപ്രിയ ും വിദേശകാര്യമപ്രിയ മായ 

വിൻസ്റ്റൺ രീദേഴ്സ് വിദേശകാര്യമപ്രിയ മായി കൂടിക്കാഴ്ച ന്ടത്തി. 

26 റെപ്ര വര്ി , 2020 

ന്യൂസിലൻഡിന്റെ സഹ പ്രധാന്മപ്രിയ ും വിദേശകാര്യമപ്രിയ മായ വിൻസ്റ്റൺ 

രീദേഴ്സ്, വയാരാര്കാര്യ മപ്രി ദഡവിഡ് രാർക്കർ, വയാരാര് പ്രതിന്ിധികൾ 

എന്നിവർറക്കാപ്പും 2020 റെപ്ര വര്ി 25 മ തൽ 28 വറര് ഇരയ സന്ദർശിക്ക ന്ന .  

സഹപ്രധാന്മപ്രിയ ും വിദേശകാര്യമപ്രിയ ും ഇരയയ റട വിദേശ കാര്യമപ്രി (EAM) ദഡാ. 

എസ് ജയ്ശങ്കെ മായി 26 റെപ്ര വര്ി 2020 ന് കൂടിക്കാഴ്ച ന്ടത്തി, ഉഭയകക്ഷി 

രന്ധങ്ങളുറട സ്ഥിതിഗതികൾ  ര്ാപ്രീയും , സ ര്ക്ഷാ, സാമ്പത്തികും, സസന്ികും കൂടാറത 

വയക്തിഗത രന്ധങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആക്കും കൂട്ടുന്നതിന് ള്ള ഭാവിന്ടരടികൾ 

എന്നിവറയക്ക െിച്ച് അവദലാകന്ും റചയ്യുകയ ും റചയ്ത .  

ദയാഗത്തിന്  ദശഷും, സഹേര്ാരാദ് ഹൗസിൽ   ന്ടത്തിയ അത്താഴ വിര് ന്നിൽ 

വയാരാര്കാര്യ മപ്രി രീദേഴ്സ ും രറങ്കട ത്ത , അദേഹും 26 റെപ്ര വര്ി 2020  ന് 

രഹ മാന്റപ്പട്ട വാണിജയ വയവസായ മപ്രി  പ്ശീ രിയ ഷ് ദഗായലിറന് സന്ദർശിച്ചിര് ന്ന . 

മപ്രി രാർക്കർ 26 റെപ്ര വര്ി 2020 ന് ധന്മപ്രി ന്ിർമല സീതാര്ാമറന്യ ും 

സന്ദർശിച്ചിര് ന്ന . 

ഉരപ്രധാന്മപ്രി രീറേർഴ്സ് രഹ . വന്ും രര്ിസ്ഥി & കാലാവസ്ഥ വയതിയാന് വക പ്പ് 
മപ്രി പ്ശീ പ്രകാശ് ജാദവദ്കറെ 27 റെപ്ര വര്ി 2020 ന് സന്ദർശിക്ക ും. ന്യൂസിലാൻഡ് 

പ്രതിന്ിധി സുംഘും മ ുംസര കൂടി സന്ദർശിക്ക കയ ും ഇരയ വയവസായങ്ങളുമായി 

സുംവേിക്ക ന്നതായിര്ിക്ക ും. 

 

ഇരയൻ സന്ദർശന്ത്തിന് മ ൻപ് തറന്ന, NZ inc . ഇരയൻ സമീരന്ും 2011 ന്റെ ത ടർച്ച എന്ന 

ന്ിലയിൽ,  തന്റെ ര തിയ ന്യതപ്ര പ്രധാന്മായ പ്രരന്ധമായ "ഇരയ 2025 - ഇൻറവസ്റ്റിങ് 

ഇൻ െിദലഷൻഷിപ്പ്" പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ചിര്ിക്ക ന്ന  .ഉഭയകക്ഷി രന്ധങ്ങൾ   

ശക്തമാക്ക ന്നതിന് ും രര്സ്രര്ും റരാത വായ ലക്ഷയങ്ങൾ സൃരിക്ക ന്നതിന് മ ള്ള 

ആപ്ഗഹത്തിന്റെ ഒര്  പ്രതിെലന്മാണ് ഈ പ്രരന്ധും എന്ന്  EAM പ്രസ്താവിക്ക ന്ന . 



ഇൻദഡാ രസെിക് സമ പ്േ ദമഖലയിറല ന്ൂതന്  സുംര്ുംഭങ്ങൾക്ക ും സൗദര്ാർജും 

കാലാവസ്ഥാവയതിയാന്ങ്ങൾ എന്നിവ പ്രചര്ിപ്പിക്ക ന്നതിന് ള്ള ഇന്െർന്ാഷണൽ 

ദസാളാർ അറലയൻസിന് ും (ISA) ന്ൽകിയ രിര ണയ്ക്ക് ഇരയ ന്യൂസിലൻഡിദന്ാട് ന്ന്ദി 

അെിയിച്ചു. 

ര്ണ്ട  ഭാഗങ്ങളുും ഇൻദഡാ രസെിക് പ്രവിശയകളിൽ ഉള്ള  തങ്ങളുറട കാഴ്ചപ്പാട കൾ 

രങ്ക വയ്ച്ചു; ഇവർ കിഴക്കൻ ഏഷയ ഉച്ചദകാടി മേു ഉചിതമായ ദൊമ കൾ എന്നിവയിൽ 

ഒര് മിച്ചു പ്രവർത്തിക്ക ന്നതിന്ായി സമ്മതിച്ചു. കൂടാറത രര്മാധികാര്ും, പ്രാദേശിക 

ഐകയും കൂടാറത UNCLOS ഉൾപ്പറടയ ള്ള അരാര്ാപ്ര ന്ിയമങ്ങറള എന്നിവ ഈ 

പ്രദേശറത്ത സമാധാന്ത്തിന് ും സ്ഥിര്തയ്ക്ക ും പ്രധാന്മാണ് എന്ന് ഊന്നിപ്പെയ കയ ും 

റചയ്ത . സ്ഥിര്മായ അരാര്ാപ്ര വയാരാര് രര്ിസ്ഥിതി അതയരാദരക്ഷിതമാണ് അവർ 

അഭിപ്രായറപ്പട്ടു കൂടാറത WTO യിൽ പ്കിയാത്മകമായ ഇടറരടല കൾ ന്ടത്ത ന്നതിന് ും 

സമ്മതിച്ചു. ഐകയര്ാപ്ര സഭ കൗൺസിലിൽ ഇരയയ റട സ്ഥിര്മായ അുംഗതവത്തിന് 

ന്യൂസിലാൻഡ് രിര ണ പ്രഖയാരിച്ചു . 

 

ഇരയയിൽ ന്ിന്ന ള്ളവര്ിൽ വളർന്ന  വര് ന്ന പ്രവാസമദന്ാഭാവവ ും ന്യൂസിലാൻഡിൽ 

ന്ിന്ന ള്ള വിേയാർത്ഥികളുും ഇര് ര്ാജയങ്ങളുും തമ്മിൽ ശക്തമായ ഒര്  രന്ധും 

സൃരിക്ക ന്നതിന് കാര്ണമാക ന്ന , കൂടാറത ര്ണ്ട  ര്ാജയങ്ങളുും തമ്മില ള്ള േൃഢമായ 

രങ്കാളിത്തത്തിന്  അന് കൂലമായ സുംഭാവന് ന്ൽക ന്ന . 

ന്യൂ ഡൽഹി  

26 റെപ്ര വര്ി, 2020 

 

 

 

 

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. 

 

 


