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1. ഇന്ത്യന്രഺപ്രരത഻പ്ശ഼പ്രണബ്മഽകര്ജ഻യഽീകഷണംണ 
സവ഼ഔര഻ച്ച്  ുേപ്പഺള്പ്രസ഻ഡണ്ട്ൂററ്റ്.ഒണറബ഻ള്ബ഻ദയുദവ഻
ഭണ്ഡഺര഻,   ഏപ്ര഻ല് 17-21, 2017മഽതല് ഇന്ത്യയ഻ല് ഓുദയഺഖ഻ഔ
സന്ദര്ശേ േക്ഽഔയഺ് . കുകഺബര്2015ല് പ്രസ഻ഡണ്ടഺയ഻
സ്ഥഺേ ഏീറ്റകഽ്ത഻ന്ുശഷ ഇതഺദയമഺയഺ് ുേപ്പഺള്പ്രസ഻ഡണ്ട്
ഓുദയഺഖ഻ഔസന്ദര്ശേ േക്ഽന്നത് 

 

2. ുേപ്പഺള്പ്രസ഻ഡണ്ട഻ീേഺപ്പ ഉന്നതതതലപ്രത഻േ഻ധ഻സ ഗ 
സന്ദര്ശേ  േക്ഽന്നതഽണ്ട്. വ഻ുദശഔഺരയമപ്ന്ത്഻,  ുഡഺ.പ്രഔഺശ്ശരണ്
മഹ്, സമഺധഺേ & രഽേര്േ഻ര്മഺണവഔഽപ്പ്മപ്ന്ത്഻മ഻  സ഼തഺുദവ഻
യഺദവ്, ഖവണ്ീമന്റ്ഒ നുേപ്പഺള഻ീല രഺര്ലീമന്റ്ഗ ഖങളള്,മറ്റ്
ഉയര്ന്ന്നത ഉുദയഺഖസ്ഥര്എന്നത഻വരഽ സ ഗ്഻ല്ഉള്ീപ്പകഽന്നതഽ. 
 

3. ഏപ്ര഻ല് 18േഽരഺപ്രരത഻ഭവേ഻ീലു ഺര്ുഔഺര്ട഻ല്ുേപ്പഺള്
പ്രസ഻ഡണ്ട഻ന് ആചഺരരരമഺയസവഺഖത േല്ഔ഻.ുേപ്പഺള്പ്രസ഻ഡണ്ട്
രഺജ്ഗട് സന്ദര്ശ഻ക്കുകഽഔയഽ മഹഺമാഗഺഖഺധിക഻ക്കുക്ആദരഺജലജല഻ഔള്
ഗര്പ്പ഻ക്കുകഽഔയഽ  ീചയ്തഽ. യമഽേഺേദ഻യഽീകഔരയ഻ീല
രര഻സ്ഥ഻ത഻ീയരര഻രഺലേസ രഷണംണ പ്ശമീ് 

പ്രദര്ശ഻പ്പ഻ക്കുകഽന്നത യമഽേൂജവ-ൂവവ഻ധയരഺര്ക്കുക്ഗവര്
സന്ദര്ശ഻ച്ചു  
 

4.. ഇന്ത്യയഽീകരഺപ്രരത഻പ്ശ഼പ്രണബ്മഽകര്ജ഻, ഇന്ത്യയഽീക
പ്രധഺേമപ്ന്ത്഻ പ്ശ഼േുരപ്ന്ദുമഺദ഻എന്നത഻വര്ുേപ്പഺള്പ്രസ഻ഡണ്ട്
ഏപ്ര഻ല്18േഽ ചര്ച്ചഔള്േക്഻. ഈന്ത്യ്യുീകഉരരഺപ്രരത഻പ്ശ഼എ .
ഹമ഼ദ്ഗന്സഺര഻, ുഔപ്ന്ദആഭയന്ത്രവഔഽപ്പ്മപ്ന്ത്഻പ്ശ഼രഺജ്േഺഥ്
സ഻ ഗ്, ുഔപ്ന്ദവ഻ുദശഔഺരയ മപ്ന്ത്഻പ്ശ഼മത഻സഽഷമസവരഺജ്, ുഔപ്ന്ദധേ , 
പ്രത഻ുരഺധവഔഽപ്പുമപ്ന്ത്഻പ്ശ഼ ഗരഽണ്ീജയ്റ്റ്ല഻എന്നത഻വര്ൂററ്റ്
ഒണറബ഻ള്ുേപ്പഺള്പ്രസ഻ഡണ്ടഽമഺയ഻ ഔാക഻ക്കുകഺഴ്ചേക്഻.
സ഻ഐഐ,  ഻ക്കുക഻,ഗുസഺച എന്നത഻വര്സ യഽക്തമഺയ഻സന്ദര്ശേ  
േക്ഽന്നതവ഻ശ഻രവയക്ത഻ുയഺകഽള്ളബഹഽമഺേഺര്ഥ  ബ഻സ഻േ 
സമാഹവഽമഺയഽള്ളരഽ ചര്ച്ചസ ഗക഻പ്പ഻ച്ചു.ഇന്ത്യയഽീകരഺപ്രരത഻



പ്ശ഼പ്രണബ്മഽകര്ജ഻, ുേപ്പഺള്പ്രസ഻ഡണ്ട഻ുേഺകഽള്ള
ആദരസാചഔമഺയ഻ഓുദയഺഖ഻ഔസല്ക്കുകഺര്഻ന്ആത഻ഥയ  ഗരഽള഻  

 

5. രങ്ക്വയ്ക്കുകീപ്പടചര഻പ്ത , ീരഺതഽസഺ  ക്കുകഺര഻ഔധര്മവ഻ചഺരങളള്
, തഽറന്നതഗത഻ര്്഻ഔള഻ലാീകദ഼ര്ഗഔഺലമഺയ഻േ഻ലേ഻ന്നതഽുരഺരഽന്നത
വളീര ഗകഽപ്പമഽള്ളതഽ , ത഼പ്വവഽമഺയജേങളള്ക്കുക഻കയ഻ീലബധികങളള്
എന്നത഻വയ഻ല് േ഻ന്നതഽമഺ്ഇന്ത്യഺ-ുേപ്പഺള്ബധികങളള്തങളളുീക
ശക്ത഻യഽ വ഼രയവഽ  ആര്ജ഻ക്കുകഽന്നതീതന്നത്ഇരഽ ഭഺഖവഽ 
ചാണ്ട഻ക്കുകഺണ഻ക്കുകഽഔയഽണ്ടഺയ഻. 'ഗയല്രക്കുക  ആദയ ' എന്നതതങളളുീക
േയ്഻ന്േല്ഔഽന്നതപ്രഺധഺേയീ്ക്കുകഽറ഻ച്ച്  ഇന്ത്യന്ുേതിതവ 
ആവര്്഻ച്ചു, ഗുതഺീകഺപ്പ എലലഺുമകലയ഻ലഽ   ുേപ്പഺളുമഺയഽള്ള
ബധിക ശക്ത഻ീപ്പകഽ്ഽവഺന്ഇന്ത്യേല്ഔഽന്നത പ്രഺധഺേയീ്യഽ 
ചാണ്ട഻ക്കുകഺണ഻ച്ചു. ുേപ്പഺള഻ീന്റേമയ്യ്ക്കുക്ുവണ്ട഻ സഺമാഹയ-
സഺമ്പ ഻്ഔമഺറ്റങളള്ൂഔവര഻ക്കുകഽവഺേഽള്ളുേപ്പഺള഻ീന്റ യ്േങളള്ക്കുക്
ര഻ന്ത്ഽണഇന്ത്യന്ുേതിതവ പ്രഔക഻പ്പ഻ച്ചു.സമഺധഺേ , സ്ഥ഻രത, എലലഺ
ുമകലഔള഻ീലയഽ വ഻ഔസേ എന്നത഻വയ്ക്കുക്ുവണ്ട഻യഽള്ളുദശ഼യ 

പ്ശമങളള്ക്കുക്ുേപ്പഺള഻ീലീസമഹിദമേ ഔരഺയജേങളള്ക്കുക്
ഇന്ത്യയ഻ീല ജേങളളുീകയഽ  ഇന്ത്യഺഖവണ്ീമന്റ഻ീന്റയഽ ആശ സഔള്
ഗവര്ുേപ്പഺള഻ീേ ഗറ഻യ഻ച്ചു.തങളളുീകസമാഹ്഻ീലഎലലഺ
ുമകലയ഻ീലയഽ വ഻ഭഺഖങളീള ുചര്്ഽീഔഺണ്ടഽചര്ച്ചഔള഻ലാീക
ഭരണഗകേഺേകപ്പഺക്കുകല്പ്രപ്ഔ഻യമഽുന്നതഺട് ീഔഺണ്ടഽുരഺഔഺേഽള്ള
ുേപ്പഺള്ഖവണ്ീമന്റ഻ീന്റഇുപ്പഺള്േകക്കുകഽന്നത പ്ശമങളള്ക്കുക്ഇന്ത്യന്
ുേതിതവ ര഻ന്ത്ഽണആവര്്഻ച്ചു  

 

 

6. ഇരഽരഺജയങളളുീകയഽ ഇകയ഻ല് , ൂവവ഻ധയമഺര്ന്നതുമകലഔള഻ല് 
േ഻ലേ഻ല്ക്കുകഽന്നത, ഔഺലങളള്രഴക്കുകമഽള്ള, വളീരഗകഽപ്പവഽ 
ീസമഹിദവഽമഽള്ള ബധികങളള്ഔാകഽതല്ശക്തമഺക്കുകഽവഺേഽള്ള
പ്രത഻ബദ്ധതീയചര്ച്ചഔള്ക്കുക഻ീക, ുേപ്പഺള്പ്രസ഻ഡണ്ട്ആവര്്഻ച്ചു
രറഞ്ഞഽ.ഇന്ത്യയ഻ീലീസമഹിദ േ഻റഞ്ഞ ജേങളുളഺട്ുേപ്പഺള്
ജേങളളുീകയഽ ഖവണ്ീമന്റ഻ന്ീറയഽ ആശ സഔള്ഗവര് ഗറ഻യ഻ച്ചു.
ുേപ്പഺള഻ീന്റസഺമാഹയ-സഺമ്പ്഻ഔവ഻ഔസേ്഻ന്, പ്രുതയഔ഻ച്ചു 
ഭാഔമ്പീ്്ഽകര്ന്നതഽണ്ടഺയരഽേര്േ഻ര്മഺണപ്രപ്ഔ഻യഔള഻ല് ഇന്ത്യ
േല്ഔ഻യര഻ന്ത്ഽണയ്ക്കുകഽ  ഇന്ത്യതഽകര്ച്ചയഺയ഻േല്ഔ഻വരഽന്നത 

ര഻ന്ത്ഽണക്കുകഽ ഗവര്േന്ദ഻രറഞ്ഞഽ.രര രരധഺരണ, രര രര 
പ്രുയഺജേ , സന്നതദ്ധതഎന്നത഻വയ഻ല്ഗക഻സ്ഥഺേമഺക്കുക഻ഇരഽ
രഺജയങളള്ക്കുകഽമ഻കയ഻ീലബധികീ് മഽുന്നതഺട്ീഔഺണ്ടഽുരഺഔഺേഽള്ള
ുേപ്പഺള഻ീന്റപ്രത഻ബദ്ധതീയഗവര്ഗറ഻യ഻ച്ചു. രഺപ്രരത഻ഭവേ഻ീല



തീന്റതഺമസ്഻േ഻ീകതേ഻ക്കുക്േല്ഔ഻യസവ഼ഔരണ്഻േഽ  
ഊഷ്മളമഺയആത഻ഥയമരയഺദഔള്ക്കുകഽ ുേപ്പഺള്പ്രസ഻ഡണ്ട്
ഇന്ത്യയഽീക രഺപ്രരത഻ുയഺകഽള്ളേന്ദ഻ുരകീപ്പകഽ്഻  

 

 

7. വയഺരഺര , സഺമ്പ്഻ഔ , േ഻ഷണംരങളള്,ജലുപ്സഺതസ്സുഔള്,ഊര്ജ
സഹഔരണ , സഽരഷണംഺ, ഭാഔമ്പ്഻ന്ുശഷമഽള്ളരഽേര്േ഻ര്മഺണ
പ്ശമങളള്, സഺ  ക്കുകഺര഻ഔ , വ഻ദയഺഭയഺസ , ജേങളള്തമ്മ഻ലഽള്ള
ബധികങളള്തഽകങള഻ രണ്ടഽരഺജയങളളുീകയഽ ഇകയ഻ല്േ഻ലവ഻ല്
സഹഔരണ ഉള്ളുമകലഔള഻ല് ഈഗകഽ് മഺസങളള഻ല്എലലഺ
തലങളള഻ലഽ  ഉണ്ടഺയത഼പ്വമഺയഉഭയഔഷണം഻വ഻േ഻മയങളള഻ല് 
സ തിപ്ത഻ഇരഽവ഻ഭഺഖവഽ ുരകീപ്പകഽ്഻. ഈവ഻േ഻മയങളള്
ഇരഽജേതയഽീകയഽ  രങ്കഽവയ്ക്കുകീപ്പകഽന്നതരഽുരഺഖത഻യ഻ലഽ 
വ഻ഔസേ്഻േഽമഺയഽള്ള ഉഭയഔഷണം഻ സഹഔരണ്഻ീലവ഻ശഺലമഺയ
ഔയഺന്വഺസ഻ല്പ്രത഻ ല഻ക്കുകഽ  
 

 

8.  ഇുപ്പഺള്േ഻ലവ഻ലഽള്ളഖതഺഖത , വ഻ഔസേരദ്ധത഻ഔള്എന്നത഻വ
േകപ്പഺക്കുക഻യത഻ീേ ഇരഽവ഻ഭഺഖവഽ സഔഺരഺമാഗഔമഺയര഼ത഻യ഻ല്
വ഻ലയ഻രഽ്ഽഔയഽ , േ഻രവധ഻വ഻ഔസേ രദ്ധത഻ഔള്
തവര഻തുവഖ്഻ല് േകപ്പഺക്കുകഽവഺേഽള്ള ഗകഽതഔഺല്ഽണ്ടഺയ 

പ്ശമങളള഻ല്,പ്രുതയഔ഻ച്ചു ഗത഻ര്്഻ക്കുക്ഔഽറഽുഔയഽള്ളഖതഺഖത 

രദ്ധത഻ഔള്-ീകരഺയ഻ുറഺഡഽഔള്,ുപ്ഔഺ ുബഺര്ഡര്ീറയ഻ല്
ബധികങളള്, ഇന്റുപ്ഖറ്റ് ീചകുരഺ്ുഔള്, ഗത഻ര്്഻ഔകന്നതഽള്ള
ീരുപ്കഺള഻യ  ഉ്രന്നതങളളുീകൂരപ്ൂലന്തഽകങള഻യവയ഻ല്-
 സ തിപ്ത഻ുരകീപ്പകഽ്ഽഔയഽ  ീചയ്തഽ
. ുേപ്പഺള഻ീല ൂഹുപ്ഡഺരവര്രദ്ധത഻ഔളുീകവ഻ഔസേ ,ഊര്ജ
വയഺരഺര . ഗത഻ര്്഻ക്കുകഽഔഽറഽീഔഉയര്ന്നത-ഷണംമതപ്കഺന് മ഻ഷന്
ൂലേഽഔള് ഉള്ീപ്പീകഉഭയഔഷണം഻ഊര്ജസഹഔരണ
വഴ഻യ഻ലഽണ്ടഺഔഽന്നതവ഻ഔസേ്഻ല്ഇരഽ വ഻ഭഺഖവഽ സ തിപ്ത഻
ുരകീപ്പകഽ്ഽഔയഽണ്ടഺയ഻  
 

 

9. ഉഭയഔഷണം഻ബധികങളള഻ീലഎലലഺുമകലഔളു ഗവുലഺഔേ 
ീചയ്യുവഺന്ഇരഽ വ഻ഭഺഖ്഻േഽമഽള്ളഗവസര ുേപ്പഺള്
പ്രസ഻ഡണ്ട഻ീന്റഇുപ്പഺള്േകക്കുകഽന്നത ഓുദയഺഖ഻ഔസന്ദര്ശേ്഻ലാീക
ലഭ഻ച്ചു, ഗുതഺീകഺപ്പ ഇന്ത്യഺ-ുേപ്പഺള് രങ്കഺള഻്ീ്, രര രര 
പ്രുയഺജേഔരമഺയര഼ത഻യ഻ല്ൂവവ഻ധയമഺര്ന്നത ുമകലഔള഻ലാീക രഽ



രഽത഻യതല്഻ുലക്കുക്ഉയര്്ഽവഺേഽള്ളതങളളുീക പ്രത഻ബദ്ധതീയ
ഉറപ്പ഻ക്കുകഽവഺേഽ ഇത഻ലാീകസഺധ഻ച്ചു  

 

10. ുേപ്പഺള്പ്രസ഻ഡണ്ട്ഏപ്ര഻ല്19േഽഉച്ചക്കുക്മഽന്ീരഖഽജറഺ്഻ീല 

രഺജ്ുഔഺട഻ുലക്കുക്യഺപ്തയഺഔഽ , ഗവ഻ീകുസഺമേഺഥ്, ദവഺര്ഔഺധ഼ശ്
ുഷണംപ്തങളള് സന്ദര്ശ഻ച്ചുഗവര്പ്രഺര്ഥേഔള്േക്ഽ .ഖഽജറഺ്്
മഽകയമപ്ന്ത്഻ീയ ുേപ്പഺള്പ്രസ഻ഡണ്ട഻ുേഺകഽള്ളആദരസാചഔമഺയ഻
രഺജ്ുഔഺട഻ല്രഽ സല്ക്കുകഺര്഻ന്ആത഻ഥയമരഽളു  
 

 

11. ഗത഻േഽുശഷ ുേപ്പഺള്പ്രസ഻ഡണ്ട്, ഭഽവുേശവറ഻ുലക്കുക്
യഺപ്തയഺഔഽ .ഡ഻ഷയ഻ീല തീന്റസന്ദര്ശേ്഻േ഻കയ഻ല്, ഗവര്
ഡ഼ഷഖവണ്ീമന്റ഻ന്ീറ പ്ത഼ ശഺക്ത഼ഔരണസ ര ഭങളള്
േ഻ര഼ഷണം഻ക്കുകഽ , ഗുതഺീകഺപ്പ രഽര഻യ഻ീലജഖന്നതഺഥ് ുഷണംപ്ത്഻ലഽ 
ഭഽവുേശവറ഻ീലല഻ ഖരഺജ്ുഷണംപ്ത്഻ലഽ പ്രഺര്ഥ഻ക്കുകഽഔയഽ  ീചയ്യു .
ുേപ്പഺള്പ്രസ഻ഡണ്ട഻ീന്റബഹഽമഺേഺര്ഥ ഡ഼ഷഖവര്ണര് 
ഭഽവുേശവറ഻ല്രഽസല്ക്കുകഺര രഽക്കുകഽഔയഽ ീചയ്യു   
 

12. തേ഻ക്കുകഽ തന്ീറപ്രത഻േ഻ധ഻ഔള്ക്കുകഽ േല്ഔ഻യഗത഼വവ഻ശ഻രമഺയ 

ആത഻ഥയമരയഺദഔള്ക്കുക് ുേപ്പഺള്പ്രസ഻ഡണ്ട്ഇന്ത്യയ഻ീല
ജേങളുളഺകഽ  ഖവണ്ീമന്റ഻ുേഺകഽമഽള്ളേന്ദ഻ഗറ഻യ഻ച്ചു.ഇരഽ
രഺജയങളള്ക്കുകഽമ഻കയ഻ല് േ഻ലേ഻ല്ക്കുകഽന്നതഉന്നതതതലവ഻േ഻മയങളളുീക
ഭഺഖമഺയഺ്ഇുപ്പഺള് േകക്കുകഽന്നത ഓുദയഺഖ഻ഔസന്ദര്ശേ , ഇ്
ഇന്ത്യക്കുകഽ ുേപ്പഺള഻േഽ മുദ്ധയ േ഻ലേ഻ല്ക്കുകഽന്നതീസമഹിദവഽ 
സഹഔരണവഽ േ഻റഞ്ഞബധികങളീളഇേ഻യഽ ഔാകഽതല് ശക്തമഺക്കുകഽ   
 

േയാീഡല്ഹ഻  
ഏപ്ര഻ല്19, 2017 

 


