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ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര വിദേശ കാര്യ മന്ത്രാലയം  ഒരുക്കിയ 'ഇന്ത്യാ-പസിഫിക് 

ഐലന്ഡ്സ് സുസ്ഥിര വികസന സമ്മേളനം' ഫിജി ആക്ടിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ 

അയാസ് സയ്യദ് ഖയ ം ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു  

 

മേഖല അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികള്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളെ മികച്ച 

രീതിയില് മനസിലാക്കുവാനും  അതെ പോലെ അവക്കുള്ള അവസരങ്ങളെയും 

സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുവാനും , സമ്മേളനം 

സഹായിക്കുമെന്നും  സമ്മേളനത്തിനുള്ള തന്റെ സന്ദേശത്തില് ഇന്ത്യയുടെ 

പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി അറിയിച്ചു ,  

 
 

ഒരു സുസ്ഥിര ലോകം സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ഉറചച് പ്രവരത്്തനങ്ങളക്്ക് വേണ്ടി 
പസിഫിക് ദ്വീപ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്താനും 

മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത 14 പസിഫിക് 

ദ്വീപ് രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുമെത്തിയ ഉനന്തതല വിശിഷ്ട പ്രതിനിധികളെ 

സ്വാഗതം ചെയ്തു സംസാരിക്കവേ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ജന. (ഡോ) 

വി.കെ സിംഗ് (റിട്ട) ആവര്ത്തിച്ചു പറഞ്ഞു . അറിവ് പങ്കു വയ്ക്കല്, 

സങ്കതികവിദ്യ പങ്കുവയ്ക്കല്, മനുഷ്യ-സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങള് കുറച്ചു 

കൊണ്ട് ഗുരുതരമായ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുവാന് 

കാര്യശേഷി നിരമ്ാണം, എന്നിവയില ടെ കൈകള് കോരക്്കുവാന് മന്ത്രി 

ആഹ്വാനം ചെയ്തു  

 

നവംബര ്2017 നു നടക്കാനിരിക്കുന്ന കോപ്-23 ആധ്യക്ഷപദം  വഹിക്കുവാന് 

ഫിജി ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ടിന് ഒരു മില്യന് യുഎസ് ഡോളര് സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് 

സമ്മേളനത്തിന്റെ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി , 

ജന. (ഡോ) വി കെ സിംഗ് (റിട്ട ) അറിയിചച്ു  

 

റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഫിജിയിലെ അറ്റോരണ്ി ജനറല്- സാമ്പത്തിക, പബ്ലിക് 

എന്റരപ്്രൈസസ് , സിവില് സരവ്ീസ ്& കമ്മ്യ ണിക്കേഷന്സ്  മന്ത്രിയുമായ 

ശ്രീ അയാസ ്സയ്യാസ്-ഖയ ം കോപ് -23 ല് ഫിജിയുടെ അധ്യക്ഷ 

പദത്തിനു  വേണ്ടിയുള്ള ഗവണ്മെനറ്് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പിനത്ുണക്കും 

സംഭാവനക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു . 2014 ല് ഫിപിക് ര പീകരിച്ചതില ടെ 

ഇന്ത്യക്കും പസിഫിക് ദ്വീപ് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇടയില് വളരെ അടുത്ത ബന്ധം 



ഉണ്ടാക്കുവാനും ജനങ്ങള്ക്ക ്അവരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനും 

അവസരമായെന്നുമദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു  

 

ഫോറം ഫോര ്ഇന്തയ് പസിഫിക് ഐലണ്ട്സ് കൊ-ഓപ്പറേഷന് (ഫിപിക് ) 

എന്നത്തിനു കീഴിലാണ് സമ്മേളനം നടന്നത്.എനര്ജി ആനഡ്് റിസോഴ്സസ് 

ഇനസ്്റ്റിററ്്യ ട്ട് (തേരി ) നോളജ് പങ്കാളിയാണ് . ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതോറിററ്ി (എനഡ്ി എം എ ), കേന്ദ്ട പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ 

വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം , ഫെഡറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യന ്ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് 

കൊമേഴ്സ് & ഇനഡ്സ്ട്രി  (ഫിക്കി ), കോണ്ഫെഡറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യന ്

ഇനഡ്സ്ട്രി (സിഐഐ ) , പസിഫിക് ഐലണ്ട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോറം 

(പിഐഡിഎഫ് ) എന്നിവരാണ്  മറ്റു പ്രധാന പങ്കാളികള്  

 

പരിപാടിയുടെ രണ്ടു ദിവസങ്ങളില് സമ്മേളനം ബ്ല  ഇക്കണോമി , 

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തില് അനുസൃതമാക്കല് - ലഘ കരിക്കല് 

പ്രവരത്്തനങ്ങള് , ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ഒരുക്കം , ആരോഗ്യം, 

അന്താരാഷട്്ര സൌര ബന്ധം, അതോടൊപ്പം നാഷനാലിറ്റി ഡിറ്റരമ്ൈന്ഡ് 

കൊണ്ട്രിബ്യ ഷനസ്് (എന്ഡി സി ) നടപ്പാക്കല് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ 

കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും .  അറിവും അനുഭവവും വിനിമയം ചെയ്യല് , 

പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങള്ക്കും  പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതിനു 

പൊതുമേഖല- സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തങ്ങള് , സഹകരണങ്ങള് , എന്നിവക്കുള്ള 

അവസരവും  സമ്മേളനം ഒരുക്കും . പ്ലീനറി സെഷനുകള,് പ്രത്യേക 

ആശയങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള വഴികള ് എന്നിവയില ടെ   പങ്കാളികളായ 
രാജ്യങ്ങളക്്കിടയിലെ ഇടപാടുകളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രക്രിയകള് എന്നിവ 

അറിയിക്കുന്ന പുതത്ന് ചിന്തകളെ അത ്പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും  

 

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം അടക്കം വളരെഅധികം  വിഷയങ്ങളില് ഇന്ത്യയും 

പസിഫിക് ദ്വീപ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മില് ഇടപാടുകള ്ഉണ്ട്. നവംബര് 2014 ല് 

ഫിപിക് ര പീകരിച്ചത് പസിഫിക് ദ്വീപ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയുടെ 

ബന്ധങ്ങള് ശക്തൈപ്പെടുതുന്നതിനായിരുന്നു . ഫിജിയിലെ സുവയിലാണ് 

ഗവണ്മെന്റ് തലവന്മാരുടെ തലത്തില് ആദ്യ ഫിപിക് ഉച്ചകോടി നടന്നത്  , 

അതെ തുടര്ന്ന് ഫിപിക് -II ഇന്ത്യയിലെ ജയ്പ രില് വച്ച് ആഗസ്ത് 2015 നു 

നടന്നു  
 

സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി , ഫിജി പ്രസിഡണ്ട് മേജര് ജനറല് (റിട്ട)ജിയോജി 

കൊനുസി കോണറ്ോട്ട് , ഫിജി പാരല്മെന്റ് സ്പീക്കര് ഡോ. ജിക്കോ ലുവേനി, 

നൌറു പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ ബാരന് വാഖ , നിയു പ്രീമിയര് ശ്രീ ടോകെ ടോഫുകിയ 

തലാഗി, ഫിജി ആക്ടിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയും അറ്റോരണ്ി ജനറലുമായ ശ്രീ 

അയാസ് സയദ് ഖയ ം , ഫിജി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രത  ഇനോക് കുബുവബോല , 

ടുവാലുവിലെ ഡെപ്യ ട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ മാതിയ ടോഫ , സമോവയിലെ 



ഡെപ്യ ട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി മിസ് ഫിയാം നവോമി മതാഫ , ക ക്ക് ദ്വീപുകളിലെ 

ഫിനാനസ്് മന്ത്രി ശ്രീ മാര്ക്ക് ബ്രൌണ്, കിരിബാത്തി പാര്ലമെന്റ് അംഗം ശ്രീ 

ടെകേന ടിരോവ എന്നിവരുമായി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഉഭയകക്ഷി 

ബന്ധങ്ങള് ചരച്്ച ചെയ്തു  
 

വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ മേഖലകളില് സഹകരണം ശക്തമാക്കുവാന് പസിഫിക് 

ഐലന്ഡ്  നേഷനസ്ുമായി നിരവധി ധാരണാ പത്രങ്ങള് ഇന്തയ് ഒപ്പ് വച്ചു . 

ഇതില് ഇനഫ്രമ്േഷന് ടെക്നോളജിയില് ഫിജി, കുക്ക് ഐലണ്ടുകള് , നൌറു , 

സമോവ, നിയു എന്നിവിടങ്ങളില് സെനറ്രസ്് ഓഫ് എക്സലന്സ് 

സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉള്പ്പെടും  

  

യുവജനങ്ങളുടെ വികസനത്തില് സഹകരണം ' , ''പ്രക്ഷേപണ ഏജന്സികള് 

തമ്മിലുള്ള സഹകരണം '', '' നവീകരിക്കാവുന്ന ഊര്ജ മേഖലയിലെ സഹകരണം '' 

എന്നിങ്ങനെ മ ന്നു ധാരണാ പത്രങ്ങള ്ഇന്ത്യയും ഫിജിയും ഒപ്പു വച്ചു .' 

എല്ലാ പസിഫിക് ദ്വീപ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും  പരിപാടികള് സംപ്രേഷണം 

ചെയ്യുന്നതിന്  പ്രസാര് ഭാരതി ഓഫ് ഇന്ത്യ  പരിപാടികള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്  
 

സുവ  

മേയ്  25, 2017 

 


