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4 ಜೂನ್ 2020 ರಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ನರ ಂದರ ಮ ದಿ ಮತ್ುು ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರರ ಸ್ಾಾಟ್ ಮಾರಿಸನ್ ನಡುವೆ ವರ್ುುವಲ್ ಸಭೆ
ಜೂನ್ 03, 2020
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಶ್ರ ನರ ಂದರ ಮ ದಿ ಯವರು 4 ಜೂನ್ 2020 ರಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಶ್ರ ಸ್ಾಾಟ್ ಮಾರಿಸನ್
ರವರೂಂದಿಗೆ ಭಾರತ್-ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾ ವರ್ುುವಲ್ ಸಭೆಯನುು ನಡೆಸಲಿದ್ಾಾರ. ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ,
ಸ್ಾಾಟ್ ಮಾರಿಸನ್ ರವರು ಈ ವರ್ು ಭಾರತ್ಕ್ಕಾ ಭೆ ಟಿ ನ ಡಿದ ದಿನಾಂಕಗಳನುು ಅಂತ್ರಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ುು, ಆದರ
ಭೆ ಟಿ ಮಾಡಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲಲ. "ವರ್ುುವಲ್ ಸಭೆ" ನಡೆಸಲು ಸಹ ಒಪ್ಪಲಾಯಿತ್ು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ
ಮ ದಿಯವರು "ದಿಿಪ್ಕ್ಷ ಯ ವರ್ುುವಲ್ ಸಭೆ" ನಡೆಸುವುದು ಇದ ಮದಲು, ಇದು ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾದೂಂದಿಗಿನ
ಸಂಬಂಧ್ಗಳನುು
ಬಲಪ್ಡಿಸುವುದನುು
ಮತ್ುು
ಅದರ
ಮ ಲುುಖ
ಪ್ಥವನುು
ಸೂಚಿಸುತ್ುದ.
2. ಇಬಬರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಗಳು ಈ ಹಂದ 6 ಏಪ್ರರಲ್ 2020 ರಂದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾರ್ಣೆ ನಡೆಸಿದರು,
ಪ್ರಸಪರರ ದ ಶಗಳಲಿಲ ಸಿಲುಕಿರುವ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ುು ಬಂಬಲ ಒದಗಿಸುವುದು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ
ಹೆರ್ುುತ್ರುರುವ COVID-19 ಬಗೆೆ ರ್ಚಿುಸಿದರು. ಭಾರತ್ರ ಯ ವಲಸ್ಟ್ಗಾರರು ಎರಡು ದ ಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪ್ಕುಕ್ಕಾ
ಗಮನಾಹು ಕ್ಕೂಡುಗೆ ನ ಡಿದ್ಾಾರ. ಟೆಲಿಫ ನಕ್ ಸಂಭಾರ್ಣೆಯ ಸಮಯದಲಿಲ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಸ್ಾಾಟ್
ಮಾರಿಸನ್ ಭಾರತ್ರ ಯ ಸಮುದ್ಾಯದ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದರು, ಇದರಲಿಲ ಭಾರತ್ರ ಯ ವಿದ್ಾಯರ್ಥುಗಳು
ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾದ
ಸಮಾಜದ
ಒಂದು
ರೂ ಮಾಂರ್ಕ
ಭಾಗವೆಂದು
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಪಟಿಿದ್ಾಾರ.
3. ಭಾರತ್ ಮತ್ುು ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾ ಬಹಳ ಆತ್ರು ಯ
ವಿಸುರಿಸುತ್ರುದ ಮತ್ುು ಸಿಿರವಾಗಿ ಬಳೆಯುತ್ರುದ.

ಮತ್ುು

ಸ್ಟ್ು ಹಪ್ರ

ಸಂಬಂಧ್ವನುು

ಹೊಂದಿವೆ, ಅದು

4. 2014 ರಲಿಲ ಎರಡು ದ ಶಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಯುತ್ಂತ್ರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ಿವನುು - 2014 ರ ಸ್ಟ್ಪ್ಿಂಬರ್ನಲಿಲ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಟೊ ನ ಅಬಾಟ್ ರವರ ಭಾರತ್ ಭೆ ಟಿ ಮತ್ುು 2014 ರ ನವೆಂಬರ್ನಲಿಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ
ಮ ದಿಯವರ ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾ ಭೆ ಟಿಯಂದಿಗೆ ಬಲಪ್ಡಿಸಲಾಯಿತ್ು. ನವೆಂಬರ್ 2014 ರಲಿಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ
ಮ ದಿಯವರು ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾ ಭೆ ಟಿಯ ಸಂದರ್ುದಲಿಲ ಎರಡು ದ ಶಗಳ ನಡುವೆ ತ್ರ ವರವಾದ ವಿದ ಶ್, ರಕ್ಷಣಾ
ಮತ್ುು ರ್ದರತಾ ನ ತ್ರ ವಿನಮಯಕ್ಕಾ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು, ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾ ಮತ್ುು ಭಾರತ್ದ ನಡುವಿನ ರ್ದರತಾ
ಸಹಕಾರಕಾಾಗಿ ಚೌಕಟಿಿಗೆ ಸಹ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ು. ಅಂದಿನಂದ, ಸ್ಾಂಸಿಿಕ ಸಂವಾದಗಳ ನಯಮಿತ್ ಸಭೆಗಳು
ನಡೆಯುತ್ರುವೆ.
5. ಉನುತ್ ಮಟ್ಿದ ಸಂವಹನಗಳು ಸಹ ಮುಂದುವರದಿದ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಮಾಲಾಮ್ ಟ್ನ್ುಬುಲ್, ಏಪ್ರರಲ್
2017 ರಲಿಲ ಭಾರತ್ಕ್ಕಾ ಭೆ ಟಿ ನ ಡಿದರು; ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ಸ್ೌರ ಒಕೂಾಟ್ದ ಸ್ಾಿಪ್ನಾ ಸಭೆಯಲಿಲ

ಪಾಲ್ೂೆಳಳಲು ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾದ ಗವನುರ್ ಜನರಲ್ ಮಾರ್ಚು 2018 ರಲಿಲ ಭಾರತ್ಕ್ಕಾ ಭೆ ಟಿ ನ ಡಿದರು ಮತ್ುು
ರಾರ್ರಪ್ತ್ರಜಿ ಯವರು ನವೆಂಬರ್ 2018 ರಲಿಲ ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾಕ್ಕಾ ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಭೆ ಟಿ ನ ಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ
ಮ ದಿ ಮತ್ುು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಮಾರಿಸನ್ ಸಿಂಗಾಪ್ುರದಲಿಲ ಇಎಎಸ್ (14 ನವೆಂಬರ್ 2018), ಒಸ್ಾಕಾದಲಿಲ
ಜಿ20 ರ ಪ್ಕಾದಲಿಲ (29 ಜೂನ್ 2019), ಬಿಯರಿಟ್್ುಲಿಲ ಜಿ7 ಸಭೆಯ ಅಂಚಿನಲಿಲ (25 ಆಗಸ್ಿ 2019)
ಮತ್ುು ಬಾಯಂಕಾಕುಲಿಲ ಇಎಎಸ್ ಅಂಚಿನಲಿಲ (04 ನವೆಂಬರ್ 2019) ಕಳೆದ ಒಂದೂವರ ವರ್ುಗಳಲಿಲ ನಾಲುಾ
ಬಾರಿ ಭೆ ಟಿಯಾದರು.
6. ಆರ್ಥುಕ ಕಾಯುವು ಬಳೆಯುತ್ರುದ. 2018-19 ರಲಿಲ ಎರಡು ದ ಶಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಯಪಾರವು ಸುಮಾರು 21
ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ುು. ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾದ ಸಂಚಿತ್ ಹೂಡಿಕ್ಕ 10.74 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮರಿಕಾ ಡಾಲರ್
ಆಗಿದಾರ, ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾದಲಿಲ ಭಾರತ್ದ ಒಟ್ುಿ ಹೂಡಿಕ್ಕ 10.45 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮರಿಕಾ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ.
ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾದ ಸೂಪ್ರ್ ಪ್ರಂರ್ಣಿ ನಧಿ ಭಾರತ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ಹೂಡಿಕ್ಕ ಮತ್ುು ಮೂಲಸ್ೌಕಯು ನಧಿಯಲಿಲ 1
ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮರಿಕಾ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕ್ಕ ಮಾಡಿದ. ಎರಡು ದ ಶಗಳು ಹೂಡಿಕ್ಕಗಳನುು ಹೆಚಿುಸಲು ಮತ್ುು
ಪ್ರಸಪರ ವಾಯಪಾರ ಮಾಡಲು ನೂ ಡುತ್ರುವೆ.
7. ಎರಡು ಪ್ರಜಾಪ್ರರ್ುತ್ಿ ರಾರ್ರಗಳಾಗಿ, ಭಾರತ್ ಮತ್ುು ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾ ಪಾರದ ಶ್ಕ ಮತ್ುು ಜಾಗತ್ರಕ ವಿರ್ಯಗಳ
ಬಗೆೆ ಪ್ರಸಪರ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ಕೂ ನಗಳನುು ಅಥುಮಾಡಿಕ್ಕೂಂಡಿವೆ. ಉಚಿತ್, ಮುಕು, ಅಂತ್ಗುತ್ ಮತ್ುು ಸಮೃದಧ
ಇಂಡೊ -ಪ್ಸಿಫಿಕ್ಗೆ ನಾವು ತ್ರಳಿಸಿದ ವಿಧಾನವನುು ಹೊಂದಿದಾ ವೆ.
8. ಭಾರತ್ದ ಜಾಗತ್ರಕ ಉಪ್ಕರಮಗಳಾದ ಐಎಸ್ಎ, ಸಿಡಿಆರ್ಐ ಮತ್ುು ಇಂಡೊ -ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಾಗರಗಳ ಉಪ್ಕರಮ
(ಐಪ್ರಒಐ)
ಅನುು
ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾ
ಬಂಬಲಿಸಿದ.
ವಿಸುೃತ್
ವಿಶಿಸಂಸ್ಟ್ಿಯ
ರ್ದರತಾ
ಮಂಡಳಿಯ
(ಯುಎನ್ಎಸ್ಸಿ) ಸದಸಯತ್ಿವನುು ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾ ಬಂಬಲಿಸುತ್ುದ. ಇತ್ರು ಚಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ, ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾ ಗೂರಪ್
ಮತ್ುು ವಾಸ್ಟ್ೆನಾರ್ ಅರ ಂಜ್ುಂಟ್ಾೆಗಿ ನಮು ಸದಸಯತ್ಿವನುು ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾ ಬಂಬಲಿಸಿದ ಮತ್ುು ಎನ್ಎಸ್.ಜಿ.
ಭಾರತ್ದ ಸದಸಯತ್ಿವನುು ಬಂಬಲಿಸುತ್ುದ.
9. ವರ್ುುವಲ್ ಸಭೆಯು ಭಾರತ್ ಮತ್ುು ಆಸ್ಟ್ರ ಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ್ಗಳು ಹೆರ್ುುತ್ರುರುವ ಹನುಲ್ಯಲಿಲ
ಸಂಬಂಧ್ದ ವಿಶಾಲ ಚೌಕಟ್ಿನುು ಪ್ರಿಶ್ ಲಿಸಲು ಮತ್ುು COVID-19 ಸ್ಾಂಕಾರಮಿಕ ರೂ ಗಕ್ಕಾ ತ್ಮು
ಪ್ರತ್ರಕಿರಯೆಗಳನುು ರ್ಚಿುಸಲು ಇಬಬರು ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿರುತ್ುದ.
ನವ ದಹಲಿ
ಜೂನ್ 03, 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.

