Virtual Summit between Prime Minister NarendraModi and
Prime Minister Scott Morrison of Australia on 4th June
2020
June 03, 2020
പ്രധാനമപ്രി നരേപ്ര രമാദിയ ും ആസ്ടരപ്േലിയൻ പ്രധാനമപ്രി സ്ടര
രമാറിസണ ും തമ്മില ള്ള വിർച്വൽ ഉച്ചര

ാട്ട്

ാേി 2020 ജൂൺ 4 ന്.

ജൂൺ 03, 2020
പ്രധാനമപ്രി
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നരേപ്ര

രമാദിയ ും
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രമാറിസണ മായ ള്ള ഇരയ -ഓസ്ടരപ്േലിയ വിർച്വൽ ഉച്ചര
ഓസ്ടരപ്േലിയൻ

പ്രധാനമപ്രി

സരർരനത്തിനായ ള്ള
സാധിക്ക

സ്ടര

തിയ്യതി

ാട്ട്

ൾ

വിർച്വൽ

സ്ടര

രമാറിസണിന്ററ

തീേ മാനിച്ചിേ ന്ന ,

ഈ

വർഷറത്ത

എന്നാൽ

അത്

ഇരയൻ
നേത്താൻ

ാേി 'സുംഘേിപ്പിക്ക ന്നതിനായി

യായിേ ന്ന . ഇതാദയമായാണ് പ്രധാനമപ്രി നരേപ്ര രമാഡി "ഉഭയ
ഉച്ചര

ാേി"

നേത്ത ന്നത്,

ഇത്

ാട്ട്

ാേി 2020 ജൂൺ 4 ന് നേത്ത ന്ന .

യ ണ്ടായിലല. അതിനാൽ തറന്ന 'വിർച്വൽ ഉച്ചര

തീേ മാനിക്ക

പ്രധാനമപ്രി

ഓസ്ടരപ്േലിയയ മായ ള്ള

ക്ഷി

ബന്ധങ്ങൾ

രക്തിറപ്പേ ന്നതിന്ററ സൂച്നയാണ്.
ഇേ

2.

പ്രധാനമപ്രിമാേ ും

തമ്മിൽ

സുംഭാഷണത്തിൽ ,ഇേ ോജയങ്ങളില ും
സൗ

േയങ്ങള ും

രിര ണയ ും

ഏപ്രിൽ

2020

6

ന്

നേത്തിയ

റേലിര

ാൺ

േ ങ്ങിരപ്പായ രൗേന്മാർക്ക് രേസ്ടരേും നൽ

ഉൾപ്പറേ,

ത േർന്ന്

റ

ാണ്ടിേിക്ക ന്ന

ര

ന്ന

ാവിഡ്-19

സാഹച്േയങ്ങറളക്ക റിച്ച ച്ർച്ച റച്യ്ത . േണ്ട ോജയങ്ങളിലൂറേ ബന്ധത്തിൽ ഗണയമായ
സുംഭാവന
റേലിര

നൽ

ിയ

ഇരയയിൽ

നിന്ന ും

ഓസ്ടരപ്േലിയയിൽ

ാൺ സുംഭാഷണത്തിനിേയിൽ, ഇരയൻ വിദയാർഥി

സമൂഹും

ഓസ്ടരപ്േലിയൻ

സമൂഹത്തിന്ററ

വിലമതിക്ക ന്ന റവന്ന പ്രധാനമപ്രി സ്ടര

പ്

എത്തിയവോയിേ ന്ന .

ൾ ഉളപ്പറേയ ള്ള ഇരയൻ
ിയാത്മ

മായ

ഭാഗമായി

ാട്ട് രമാറിസൺ രറഞ്ഞ .

3. ഇരയയ ും ഓസ്ടരപ്േലിയയ ും ഊഴമളവ ും സൗഹാര്ദരേവ മായ ബന്ധമാണ ള്ളത്, അത്
ദിവസുംപ്രതി വി
4.

ഇേ

സിക്ക

ോജയങ്ങള ും

റസപ്റ്റുംബറിൽ

യ ും വളേ

തമ്മില ള്ള

ഓസ്ടരപ്േലിയൻ

സരർരനറത്തയ ും

2014

റസ

യൂേിറി ര

നയങ്ങൾ ക

നയതപ്ര

ബന്ധും

പ്രസിഡണ്ട്

റസപ്റ്റുംബറിൽ

സരർരനറത്തയ ും ത േർന്നായിേ ന്ന
ഓസ്ടരപ്േലിയൻ

യ ും റച്യ്യ ന്ന .
രക്തിറപ്പട്ടത്

രോണി

പ്രധാനമപ്രി

2014

ലാണ്-

അരബാട്ടിന്ററ
രമാദിയ റേ

2014

ഇരയൻ

ഓസ്ടരപ്േലിയൻ

ഇത്.2014 നവുംബറിറല പ്രധാനമപ്രി രമാദിയ റേ

സരര്രനറത്തത്ത േർന്ന

ഒപ്പ

വായിച്ച

റപ്

യിുംവർക്ക്

ര

ാർ

ാർരരറഷൻ ഇേ ോജയങ്ങള ും തമ്മില ള്ള വിരദര, പ്രതിരോധ, സ േക്ഷാ
മാറും റച്യ്യ ന്നതിന് അേിത്തറരാ

സരമ്മളനങ്ങള ും ഔരദയാഗി

ച്ർച്ച

ിയിേ ന്ന . അന്ന് മ തൽ സ്ഥിേമായ

ള ും നേന്ന വേ ന്ന .

5. ഉന്നതതല ഇേരാേ

ള ും ത േർന്ന് വന്ന . 2017 ഏപ്രിലിൽ പ്രധാനമപ്രിയായ മാൽര

ാും

രേൺറബൽ ഇരയ സരർരിച്ചിേ ന്ന ; അരാോപ്ര രസാളാർ അലയന്സിന്ററ സ്ഥാര
ഉച്ചര

ാേിയിൽ രറെേ ക്ക ന്നതിനായി ഓസ്ടരപ്േലിയൻ ഗവർണർ ജനറൽ ൨൦൧൮ മാർച്ചിൽ

ഇരയ സരർരിച്ചിേ ന്ന

ൂോറത 2018 നവുംബറിൽ ോപ്രരതി ഓസ്ടരപ്േലിയയിരലക്ക്

ച്േിപ്തപ്രധാനമായ സരർരനും നേത്തിയിേ ന്ന .
പ്രധാനമപ്രി

രമാദിയ ും

പ്രധാനമപ്രിരയാ

ഴിഞ്ഞ ഒന്നേ വർഷങ്ങൾക്കിേയിൽ

രമാറിസണ ും

നാല്

തവണ

ൂേിക്കാഴ്ച്ച്ച

നേത്തിയിേ ന്ന . – സിുംഗപ്പൂേിൽ നേന്ന EAS (14 നവുംബർ 2018), ഒസാക്കയിൽ നേന്ന G20 (29
ജൂൺ 2019), ബിയാർറിസിൽ നേന്ന G7 ഉച്ചര

ാേി (25 ഓഗസ്റ്റ് 2019)

ൂോറത ബാരൊക്കിൽ

നേന്ന EAS (04 നവുംബർ 2019) എന്നിവയ റേ രശ്ചാത്തലത്തിലായിേ ന്ന
6. സാമ്പത്തി

ഇേരാേ

ോജയങ്ങള ും

തമ്മില ള്ള

ള ും വളർന്ന

റ

ൂേിക്കാഴ്ച്ച്

ാണ്ടിേിക്ക ന്ന . 2018 -19

വയവസായങ്ങള ും

ഏ

രദരും

21

ാലഘട്ടത്തിൽ ഇേ

ബിലയൺ

അരമേിക്കൻ

രഡാളറായിേ ന്ന . ഇരയയിറല ഓസ്ടരപ്േലിയയ റേ റമാത്തനിരക്ഷരും ഏ
ബിലയൺ രഡാളറ
രഡാളറ

ള ും ഓസ്ടരപ്േലിയയിറല ഇരയൻ നിരക്ഷരും ഏ

ള മാണ്. ഇരയയ റേ രദരീയ നിരക്ഷരും നിർമാണ

ൾ.

രദരും 10.74

രദരും 10.45 ബിലയൺ

ണ്ട് എന്നിവയിരലക്ക് ഓസ്ട

രപ്േലിയൻ സൂപ്പർ റരൻഷൻ

ണ്ട് 1 ബിലയൺ രഡാളറാണ് നിരക്ഷരിച്ചിേിക്ക ന്നത്. ഇേ

ോജയങ്ങള ും

രേസ്ടരേും

നിരക്ഷരങ്ങള ും

രേിപ്രമിച്ച റ

ാണ്ടിേിക്ക ന്ന .

7.

േണ്ട

പ്രാരദരി

ജനാധിരതയ

ോജയങ്ങൾ

എന്ന

വയവസായങ്ങള ും

നിലയിൽ,

ഇരയയ ും

വ ും ആരഗാളവ മായയ ള്ള പ്രശ്നങ്ങറള സുംബന്ധിച്ച ള്ള

രേസ്ടരേധാേണ

ര ലർത്ത ന്ന .ഞങ്ങൾ

സമൃദവ മായ ഇൻരഡാ -രസ

സവതപ്രവ ും

ാഴ്ച്ച്പ്പാേ

സ താേയവ ും

ൂോറത ഇൻരഡാ-രസി

ഇനിരഷയറിവ്(IPOI) എന്നിവറയ ഓസ്ടരപ്േലിയ രിര ണച്ച . വി
ൗൺസിലിറല

ഓസ്ടരപ്േലിയയ ും
ളിൽ

സമപ്ഗവ ും

ിക് പ്രവിരയക്കായ ള്ള സമീരനും രെ വയ്ക്ക ന്ന .

8. ഇരയയ റേ ആരഗാള സുംേുംഭങ്ങളായ ISA, CDRI
സ േക്ഷാ

ഉയർത്ത ന്നതിന്

ഇരയയ റേ

അുംഗതവറത്ത

ിക് ഓഷയൻസ്ട

സിതമായ ഐ

ഓസ്ടരപ്േലിയ

യോപ്ര

രിര ണയ്ച്ച .

അേ ത്തിറേ ഓസ്ടരപ്േലിയ പ്ഗൂപ്പിറലയ ും വാസ്സറനർ ഉേമ്പേിയിറലയ ും രൊളിത്തറത്തയ ും
NSG യിറല അുംഗതവറത്തയ ും ഓസ്ടരപ്േലിയ രിര ണച്ചിേ ന്ന .
9. ഇരയയ ും ഓസ്ടരപ്േലിയയ ും തമ്മില ള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളേ ന്നതിന്ററ രശ്ചാത്തലത്തിൽ,
ബന്ധത്തിന്ററ
ര

വിരാലമായ

ർച്ചവയാധിരയാേ ള്ള

ച്ട്ടക്കൂട്

തങ്ങള റേ

അവരലാ
പ്രതി

നും

റച്യ്യാന ും

േണങ്ങൾ

അവസേമായിേ ന്ന ഇേ രനതാക്കൾക്ക ും വിർച്വൽ ഉച്ചര

ച്ർച്ച

ര

ാവിഡ്

-19

റച്യ്യാന മ ള്ള

ാേി.

നയൂ ഡൽഹി
03 ജൂൺ, 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.

