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இநத்ியாவின் வெளியுறவு அமைசச்கதத்ால் நடதத்ப்படுை் 

'இநத்ியா-பசிபிக ் தீவுகள் நிமலயான ெளரச்ச்ி ைாநாடு' இன்று 

பிஜியில், வசயல்படுை் பிரதை ைநத்ிரி ஐயாஸ் சயீத-்காய்யை் 

அெரக்ளால் வதாடங்கி மெக்கப்படட்து. 

 

பிரதை ைநத்ிரி மைாடி அெரக்ள் ைாநாடட்ிற்கான தைது 

வசய்தியில், இப்பகுதியில் எதிரவ்காள்ளுை் சொல்களுக்கு 

தீரவ்ுகமள நன்கு புரிநத்ு வகாள்ளவுை், அமதமபால் தங்கமள 

முன்மெக்குை் ொய்ப்புகமளயுை் வசயல்படுதத்வுை் இநத் 

ைாநாடு அமையுை் என நை்புெதாக வதரிவிதத்ார். 

 

14 பசிபிக் தீவு நாடுகளின் உயர ் பிரதிநிதிகமள 

ெரமெற்மகயில்,ைாநில வெளிவிெகார அமைசச்ர,் வெனரல் 

(டாக்டர)் வி மக சிங் (ஓய்வுவபற்ற) அெரக்ள் பசிபிக் தீவு 

நாடுகளுடன் தைது பங்மக ெலுப்படுதத்வுை், ஒரு நிமலயான 

உலகதம்த உருொக்க உறுதியான நடெடிக்மக எடுக்கவுை், 

இநத்ியாவின் உறுதிப்பாடம்ட மீண்டுை் ெலியுறுதத்ினார். 

இயற்மக ஆபதத்ுகளின் தீவிர தாக்கதம்த குமறக்கவுை், 

ைனித ைற்றுை் வபாருளாதார இழப்மபத ் தடுக்கவுை் அறிவு 

பகிரவ்ு, வதாழில்நுடப் பகிரவ்ு ைற்றுை் திறன் கடட்ிடை் ஆகியன 

வகாண்டு இமணய மெண்டிய அெசியை் பற்றி அமைசச்ர ்

ெலியுறுதத்ினார.் 

 

ைாநில வெளிவிெகார அமைசச்ர,் வெனரல் (டாக்டர)் வி மக சிங் 

(ஓய்வுவபற்ற), ைாநாடட்ின் புரெலர,் 2017 ை் ஆண்டு நெை்பர ்

ைாதை் நமடவபறவிருக்குை் COP-23 இன் பிரசிவடன்சிக்காக,  

பிஜி அறக்கடட்மள நிதியதத்ிற்கு பங்களிப்பு வசய்ய 1 

மில்லியன் அவைரிக்க டாலர ்இநத்ியா ெழங்க உள்ளது. 

 



ைாநாடட்ில் மபசிய திரு.ஐயஸ் சயட-்காய்யை், பிஜி நாடட்ின் 

ெனாதிபதி பதவிக்கு COP-23 பதவிக்கு அதன் ஆதரவு ைற்றுை் 

பங்களிப்பிற்காக இநத்ியாவின் அரசியலமைப்பிற்குை், 

வபாருளாதாரை், வபாதுதத்ுமற நிறுெனங்களுக்குை், சிவில் 

சரவ்ீசஸ் ைற்றுை் கை்யூனிமகஷன்ஸ், பிஜி குடியரசிற்குை் 

அமைசச்ர ்பதவி ெழங்கினார். 

 

சடட்ைா அதிபர ் ைற்றுை் வபாருளாதாரை் அமைசச்ர,்வபாது 

நிறுெனங்கள், சிவில் மசமெ ைற்றுை் தகெல் வதாடரப்ு, பிஜி 

குடியரசு, COP-23 ன் பிஜி தமலமைக்கு அதன் ஆதரவு ைற்றுை் 

பங்களிப்பிற்காக, இநத்ியாவின் அரசாங்கதத்ிற்கு அெர ்

நன்றியிமன வதரிவிதத்ார். 

 

2014 இல் இநத்ிய பசிபிக் தீவுகள் கூடட்ுறவு (FIPIC)  

உருொக்கப்படுவைன்று அெர ் உறுதிப்படுதத்ியதுடன், 

இநத்ியாவிற்குை் பசிபிக் தீவு நாடுகளுக்குை் இமடயிலான 

வநருக்கைான உறவுகமள, ைக்களின் ொழ்மெ 

மைை்படுதத்ுெதற்கான ொய்ப்மப ெழங்குகிறது. 

 

இநத்ிய பசிபிக் தீவுகள் கூடட்ுறவு (FIPIC) க்கான கருதத்ுக்களை், 

எரிசக்தி ைற்றுை் ெளங்கள் நிறுெனை் (TERI) அதன் முக்கிய 

அறிவுமர பங்காளியாக உள்ளதுடன், இநத் ைாநாடு 

நமடவபறுகிறது. ைாநாடட்ில் ைற்ற முக்கிய பங்காளிகளுள்  

மதசிய அனரத்த் முகாமைதத்ுெ அதிகாரசமப (NDMA), 

சுற்றுசச்ூழல் அமைசச்ரமெ, ென ைற்றுை் காலநிமல ைாற்றை், 

இநத்ிய ெரத்த்க ைற்றுை் வதாழில் நிறுெனங்களின் 

கூடட்மைப்பு (FICCI), இநத்ிய வதாழில்துமற கூடட்மைப்பு (சிஐஐ) 

ைற்றுை் பசிபிக் தீவுகள் அபிவிருதத்ி ைன்றை் (PIDF) ஆகியன 

அடங்குை்.  

 

இநத் நிகழ்வின் இரண்டு நாடக்ளில், ைாநாடுகள் நீல 

வபாருளாதாரை், காலநிமல ைாற்றதத்ிற்கான தழுெல்-தடுப்பு 

நமடமுமறகள், மபரழிவுத ் தயாரந்ிமல, சுகாதாரை், சரெ்மதச 

சூரிய ஒற்றுமை, மைலுை் மதசிய ரதீியில் தீரை்ானிக்கப்படட் 

பங்களிப்புகளுகக்ு (NDC) வசயலாக்க நமடமுமற தீரவ்ுகமள 

கண்டறிதல் மபான்ற சிக்கல்களில் கெனை் வசலுதத்ுை். அறிவு 

ைற்றுை் அனுபெதம்த பரிைாற்றை் வசய்ய உதவுெதுடன், 



மைலுை் பங்மகற்குை் அமனதத்ு நாடுகளின் நலனுக்காக 

வபாது-தனியார ் பங்காளிதத்ுெதம்தயுை் ஒதத்ுமழப்மபயுை் 

வதாடங்கவுை் இநத் ைாநாடு ெழி வசய்யுை். முழுமையான 

அைரவ்ுகள் ைற்றுை் கருப்வபாருள் தடங்கள் மூலை், அது 

பங்குதாரர ் நாடுகளுக்குள் ஈடுபாடிற்கான உதத்ிமயாகபூரெ் 

வசயல்முமறகமள வதரிவிக்குை் புதிய சிநத்மனயிமன 

ஊக்குவிக்குை். 

 

பசிபிக் தீவு நாடுகளுடன் இநத்ியா, காலநிமல ைாற்றை் உடப்ட 

பரநத்ளவிலான சிக்கல்களில் ஈடுபாடு வகாண்டுள்ளது. பசிபிக் 

தீவு நாடுகளுடன் இநத்ியாவின் உறமெ ெலுப்படுதத் நெை்பர ்

2014 இல்  இநத்ியா-பசிபிக் தீவுகள் ஒதத்ுமழப்புக்கான (FIPIC) 

அமைக்கப்படட்து. இநத்ியா-பசிபிக் தீவுகள் 

ஒதத்ுமழப்புக்கான (FIPIC) உசச்ி ைாநாடு 2014 நெை்பரில், 

சுொ,பிஜியில் அரசு தமலெரக்ளின் ைடட்தத்ில் நமடவபற்றது, 

பின்னர ் இநத்ியாவில் வெய்ப்பூரில், 2015 ஆகஸ்டில்  இநத்ியா-

பசிபிக் தீவுகள் ஒதத்ுமழப்புக்கான (FIPIC-II) உசச்ிைாநாடு 

நமடவபற்றது. 

 

இநத் ைாநாடட்ின் பிரகாரதத்ில், வெளிவிெகார அமைசச்ர,் பிஜி 

ெனாதிபதி மைெர ் வெனரல் (Retd) ஜிமயாஜி வகானூஸி 

வகான்மராட,் பிஜியன் பாராளுைன்ற சபாநாயகர ் டாக்டர ்

ஜிமகா லுவெனி, வநௌருவின் தமலெர ் திரு. பாமரான் 

ொகா,நியுமெ ப்ரமீியர ் திரு மடாக் மடாஃபுக்கியா தலாகி,பிஜி 

வசயல்படுை் பிரதை ைநத்ிரி ைற்றுை் சடட்ைா அதிபர ்திரு.அயஸ் 

சயத-்மகயை், பிஜி பாதுகாப்பு அமைசச்ர ் ரதத்ூ இன்மொக் 

குபுபமபாலாவின், துொலு துமண பிரதை ைநத்ிரி ைாயாடியா 

மதாபா,சமைாொ துமண பிரதை ைநத்ிரி ஃமபை் நமொமி 

ைாடாபா, குக் தீவின் நிதி அமைசச்ர ் திரு ைாரக்் பிரவுன், 

கிரிபடட்ி பாராளுைன்ற உறுப்பினர ் திரு. மதவகனா டிமராயா 

ஆகிமயாரிமன சநத்ிதத்ு இருதரப்பு உறவுகள் பற்றி 

விொதிதத்ுள்ளார.் 

 

பசிபிக் தீவு நாடுகளுடன் பல்மெறு புரிநத்ுணரவ்ு 

உடன்படிக்மககமள இநத்ியா மகவயழுதத்ிடட்து. பிஜி, குக் 

தீவுகள், வநௌரு, சமைாொ ைற்றுை் நியுயுவுடன் தகெல் 



வதாழில்நுடப்தத்ில் (CEIT) நிபுணதத்ுெை் வபற்ற மையங்கமள 

அமைப்பதற்கான ஒப்பநத்ங்களிமன இமெ வகாண்டுள்ளது. 

 

 

'இமளஞர ்அபிவிருதத்ி கூடட்ுறவு', 'ஒளிபரப்பு முகெர ்இமடமய 

ஒதத்ுமழப்பு', 'புதுப்பிக்கதத்க்க எரிசகத்ி துமறயில் 

ஒதத்ுமழப்பு' ஆகியனெற்றில், இநத்ியா ைற்றுை் பிஜி மைலுை் 

மூன்று புரிநத்ுணரவ்ு ஒப்பநத்ங்களிமன மகவயழுதத்ிடட்ன. 

இநத்ியாவில் மெமலதத்ிடட் உள்ளடக்கை் அமனதத்ிமனயுை் 

பசிபிக் தீவு நாடுகளுக்குை் ஒளிபரப்பு வசய்ய இநத்ியாவின் 

பிரசார ்பாரத்ி அதமன பிஜியிற்கு பரிசாக ெழங்கப்படட்து. 

பிஜி 

மம 25, 2017 


