
ஆஸ்திரேலிய பிேதமேின் இந்தியாவிற்கான 

மாநில வருகக (ஏப்ேல் 09-12, 2017) 
 

ஏப்ேல் 06, 2017 

 

1. ஆஸ்திரேலிய பிேதமே,் கெளேவமிெ்ெ திரு மால்ெம் 

டேன்்புல், எம்.பி. அவேெ்ள் நமது பிேதமே ் அவேெ்ளின் 

அழைப்பின் ரபேில் ஏப்ேல் 9 முதல் 12 வழே இநத்ியாவிற்கு 

ஒரு மாநில வருழெ கெலுதத்ுகிறாே். 

2. இதுரவ பிேதமே ் டேன்்புல் அவேெ்ளின் இநத்ியாவிற்ொன  

முதல் விஜயமாெ இருெ்கும். முன்னாள் பிேதமே ் ரடானி 

அப்ரபாட ் கெப்டம்பே ் 2014இல் இநத்ியாவிற்கு வருழெ 

புேிநத்ிருெ்கிறாே,் இதழன கதாடேந்த்ு அநத் ஆண்டு 

நவம்பே ் மாததத்ில் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு நமது பிேதமே ்

வருழெ கதாடேந்த்து. 

3. பிேதமே ் டேன்்புல் மற்றும் பிேதமே ் ரமாடி 2015இல் 

அன்தாலியாவில் மற்றும் 2016 இல் ஹாங்ஜூவில் ஜி-20 

விளிம்புெளில் கெறிநத் ெநத்ிப்புெழள நடதத்ியுள்ளனே.் 

4. அவே ் ஏப்ேில் 10 அன்று மாழல ோஷ்டே்பதி பவனில் 

நடெ்ெவுள்ள ெடங்குேதீியான  ொவல்பழட 

மேியாழதயிழன ஏற்றதுடன் தனது விஜயதழ்த 

துவெ்கியதுடன்,  கதாடேந்த்ு ோஜ்ொடட்ில் உள்ள மொதம்ா 

ொநத்ியின் ெமாதிெ்கு மாழலமாழல இடவும் உள்ளாே். 

கவளிவிவொே அழமெெ்ே ் அவருெ்கு அழைப்பு விடுெ்ெ 

உள்ளதுடன் அதழன கதாடேந்த்ு, இேண்டு பிேதமேெ்ளின் 

இழடரய ெடட்ுப்படுதத்ப்படட் மற்றும் பிேதிநிதிெள் குழு 

நிழல ரபெச்ுவாேத்ழ்த நடெ்ெ உள்ளன. அவே ் மாண்புமிகு 

ஜனாதிபதி மற்றும் மாண்புமிகு துழண ஜனாதிபதி 

ஆகிரயாேிழன ெநத்ிப்பாே். நமது பிேதமே,் ஆஸ்திரேலிய 

பிேதமே ் மற்றும் அவேது பிேதிநிதிெள் நிழனவாெ ஒரு 

விருநத்ு அளிெ்ெ உள்ளாே். 

5. ஆஸ்திரேலிய பிேதமே ் டேன்்புல் மும்பாய்ெ்கு கெல்ல 

உள்ளதுடன் மொோஷ்டிோ ஆளுநழே ெநத்ிதத்ு முெ்கிய 

வணிெ தழலவேெ்ள் உடனான கதாடேப்ு மற்றும் ஒரு 

ஆற்றல் வடட்ரமழெ நடதத்ுவது  உடப்ட பல நிெை்வுெளில் 

ெலநத்ு கொள்வாே.்  

6. நீங்ெள் அழனவரும் அறிநத்து ரபால, சூைல் பாதுொப்பு 

மற்றும் பாதுொப்பு ஒதத்ுழைப்பு, நீே ் ரமலாண்ழம, 

விழளயாடட்ு, ஆற்றல் மற்றும் ெல்வி ஆகிய துழறெளில் 

நீடிதத்ு இநத்ியா-ஆஸ்திரேலியா உறவுெள் இன்று ஒரு 

மிெவும் பேநத் ஒரு மிெவும் பேநத் நிழலழய எடட்ியுள்ளது. 

இநத் விஜயம், ஆஸ்திரேலியாவிற்கு நமது பிேதம 

மநத்ிேியின் வருழெெ்குப் பின்னே ் கெய்யப்படும் 



பணிெளிழன எழுப்புவதுடன், இநத் உறவிழன முன்ரனற்றி 

எடுதத்ு கெல்ல  நிறுவப்படட்ு இயங்கி வரும் எண்ணற்ற 

நிறுவனங்ெளுெ்கு  இயங்குமுழறெளுெ்ொன திழெ 

கொடுெ்ெவும் முயலும். 

7. இநத்ியா-ஆஸ்திரேலியா உறவு முன்ழப இருநத்தழன 

விட இப்கபாழுது மிெ வலுவான மற்றும் பல்முெதத்ன்ழம 

கொண்டதாெ உள்ளதுடன் இரு பிேதம மநத்ிேிெள், மற்றும் 

இரு அேசுெள் இருவரும் இதழன முன்ரனாெ்கி சுமநத்ு 

கெல்ல ெடழமப்படட்ுள்ளனே். இநத் ஈடுபாடட்ின் 

அெலதத்ிழன  பிேதிபலிெ்கின்ற வழெயில், பாதுொப்பு, 

சுற்றுெச்ூைல், விழளயாடட்ு, அறிவியல் மற்றும் 

கதாழில்நுடப்ம், உடல்நலம் முதலியன 

உள்ளடெ்கியவற்றில் கதாடேப்ாெ பல புேின்துணேவ்ு 

ஓப்பநத்ங்ெள் ழெகயழுதத்ிடப்பட உள்ளன. 

8. கபாருளாதாே மற்றும் வேத்த்ெ ஈடுபாடட்ில் இருபுறமும் 

பாேெ்்ெெ்கூடிய மிெப்கபேிய அளவு திறழன 

ழவதத்ுெக்ொள்வதில், ஒரு உயே ்மடட் வணிெ பிேதிநிதிெள் 

குழு ஆஸ்திரேலியாவில் இருநத்ு எதிேப்ாேெ்்ெப்படுகிறது. 

ஆஸ்திரேலியா இநத்ியாவில் $ 7 பில்லியன் அகமேிெெ் 

டாலே ்வழே முதலீடு கெய்துள்ளது. 

9. ெல்வி மற்றும் திறன்ெள் 

வளேெ்ச்ி,ஆஸ்திரேலியாவுடனான நமது ஈடுபாடட்ிற்ொன 

ஒரு முெ்கிய பகுதியாகும். ஆஸ்திரேலியாவில் இருநத்ு 

இநத்ியாவிற்கு மாணவேெ்ழள ஈேப்்பதில் விட, இேண்டு 

நாடுெளிலும் ெல்வி நிறுவனங்ெள் இழடரய ஒதத்ுழைப்பு, 

கூடட்ு ஆோய்ெச்ியில், ஆஸ்திரேலியாவில் கதாழில்நுடப்ம் 

ழமயங்ெள் இநத்ியாவில் அேசு மற்றும் அல்லாத அேசு 

நிறுவனங்ெள் இழடரய இழட- இழணப்பு ஆகியன இதில் 

உள்ளடெ்ெப்படட்ுள்ளது. இநத் ென்திப்பின் ரபாது, இநத் 

துழறயில் ஒரு கபரும் எண்ணிெழ்ெயிலான இழணப்புெள் 

கொண்டு இருதேப்பு ஈடுபாடட்ின் நீடச்ி முழு பாேழ்வயில் 

இருெ்கும் . ெல்வி துழறயில் இருநத்ு ஓே ்அதிெவிழெயுழடய 

பிேதிநிதிெள் குழு இநத் விஜயதத்ின் ரபாது ஆஸ்திரேலிய 

பிேதமருடன் வருழெ கெய்ய உள்ளது.  

10. ரமலும் புதுப்பிெ்ெதத்ெெ் ஆற்றல், சுதத்மான நிலெ்ெேி 

மற்றும் உயிேியல் எேிகபாருள்ெள் ஆகியவற்றில் 

ஒதத்ுழைப்பு  உடப்ட இநத் வருழெயின் ரபாது இடம்கபறும். 

 

 

புது தில்லி 

ஏப்ேல் 06, 2017 

 

 



 


