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பிரதம மந்திரி நரரந்திர ரமரடி மற்றும் ஆஸ்திரரலியர பிரதம மந்திரி ஸ்கரட்
ரமரரிசன் இடையிலரன மமய்நிகர் உச்சி மரநரடு
ஜூன் 03,2020
பிரதமர் ஸ்ரீ நரரந்திர ரமரடி 2020 ஜூன் 4 ஆம் ரததி பிரதமர் திரு.ஸ்கரட் ரமரரிசனுைன்
இந்தியர-ஆஸ்திரரலியர மமய்நிகர் உச்சி மரநரட்டை நைத்துவரர். ஆஸ்திரரலியரவின் பிரதமர்
ஸ்கரட் ரமரரிசனின் இந்த ஆண்டு இந்தியர வருடகக்கரன ரததிகள் இறுதி மசய்யப்பட்ைன,
ஆனரல் வருடக நடைமபறவில்டல. “மமய்நிகர் உச்சிமரநரடு” நைத்தவும் ஒப்புக்மகரள்ளப்பட்ைது.
பிரதமர் ரமரடி “ இரு தரப்பு மமய்நிகர் உச்சிமரநரட்டை” நைத்துவது இதுரவ முதல் முடறயரகும்,
இது

ஆஸ்திரரலியரவுைனரன

உறவுகடள

வலுப்படுத்துவடதயும்

அதன்

ரமல்ரநரக்கிய

பரடதடயயும் குறிக்கிறது.

2.

இரு பிரதமர்களும் முன்னதரக 2020 ஏப்ரல் 6 ஆம் ரததி ஒரு மதரடலரபசி உடரயரைடல

நைத்தினர்,

அங்கு

அவர்கள்

நைந்து

மகரண்டிருக்கும்

Covid-19

பற்றி

விவரதித்தனர்,

ஒருவருக்மகரருவர் நரட்டில் சிக்கி தவிக்கும் குடிமக்களுக்கு வசதி மற்றும் ஆதரவு உட்பை. ஒரு
இந்திய புலம்மபயர் அடமப்பு உள்ளது, இது இரு நரடுகளுக்கும் இடையிலரன மதரைர்புகளுக்கு
குறிப்பிைத்தக்க பங்களிப்டப வழங்கியுள்ளது. மதரடலரபசி உடரயரைலின் ரபரது, பிரதமர்
ஸ்கரட் ரமரரிசன் இந்திய சமூகத்டதப் பற்றிப் ரபசினரர், இதில் இந்திய மரணவர்கள்
ஆஸ்திரரலிய சமூதரயத்தின் ஒரு துடிப்பரன பகுதியரக மதிக்கப்படுகிறரர்கள்.
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இந்தியரவும்

ஆஸ்திரரலியரவும்

மிகவும்

அன்பரன

மற்றும்

நட்பரன

உறடவக்

மகரண்டுள்ளன,அடவ விரிவடைந்து வருகின்றன.

4.

2014 மசப்ைம்பரில் பிரதமர் ரைரனி அரபரட் இந்தியரவிற்கும், 2014 நவம்பரில் பிரதமர் ரமரடி

ஆஸ்திரரலியரவிற்கும் விஜயம் மசய்ததன் மூலம் இரு நரடுகளுக்கும் இடையிலரன மூரலரபரயக்
கூட்டு 2014 இல் பலப்படுத்தபட்ைது. ஆஸ்திரரலியரவிற்கும் இந்தியரவிற்கும் இடையிலரன
பரதுகரப்பு

ஒத்துடழப்புக்கரன

கட்ைடமப்பு

2014

நவம்பரில்

டகமயழுத்தரனது.

பிரதமர்

ரமரடியின் ஆஸ்திரரலியப் பயணத்தின் ரபரது இரு நரடுகளுக்கும் இடையிலரன தீவிரமரன
மவளிநரட்டு, பரதுகரப்பு

மற்றும்

பரதுகரப்பு

மகரள்டகப்

பரிமரற்றங்களுக்கு

அடித்தளம்

அடமத்தது. அப்ரபரதிருந்து, நிறுவன உடரயரைல்களின் வழக்கமரன கூட்ைங்கள் நடைமபற்று
வருகின்றன.
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உயர்மட்ை மதரைர்புகளும் மதரைர்கின்றன. பிரதமர் மரல்கம் ைர்ன்புல், ஏப்ரல் 2017 இல்

இந்தியரவுக்கு விஜயம் மசய்தரர்; சர்வரதச சூரிய கூட்ைணியின் ஸ்தரபக உச்சி மரநரட்டில்
கலந்து மகரள்வதற்கரக ஆஸ்திரரலியர கவர்னர் மஜனரல் மரர்ச் 2018 இல் இந்தியரவுக்கு விஜயம்
மசய்தரர் மற்றும் ரரஷ்ட்ரபதிஜி 2018 நவம்பரில் ஆஸ்திரரலியரவுக்கு ஒரு வரலரற்று விஜயம்
ரமற்மகரண்ைரர்.பிரதமர் ரமரடியும், பிரதமர் ரமரரிசனும் கைந்த ஒன்றடர ஆண்டுகளில் நரன்கு

முடற சந்தித்துள்ளனர்- அன்று சிங்கப்பூரில் ஈ.ஏ.எஸ் (14 நவம்பர் 2018) , ஒசரக்கரவில் ஜி-20 (29
ஜூன் 2019) , பியரரிட்சில் ஜி-7 உச்சி மரநரட்டின் ஓரங்களில் (25 ஆகஸ்ட் 2019) மற்றும்
பரங்கரக்கில் ஈ.ஏ.எஸ் விளிம்புகளில் (04 நவம்பர் 2019) .

6.

மபரருளரதரர ஈடுபரடு அதிகரித்து வருகிறது. 2018-2019 ஆம் ஆண்டில், இரு நரடுகளுக்கும்

இடையிலரன வர்த்தகம் சுமரர் 21 பில்லியன் அமமரிக்க ைரலர்களரக இருந்தது. இந்தியரவில்
ஆஸ்திரரலியரவின்

ஒட்டுமமரத்த

முதலீடு

சுமரர்

10.74

பில்லியன்

அமமரிக்க

ைரலர்கள்,ஆஸ்திரரலியரவில் இந்தியரவின் மமரத்த முதலீடு 10.45 பில்லியன் அமமரிக்க
ைரலர்கள். ஆஸ்திரரலிய சூப்பர் ஓய்வூதிய நிதி இந்தியரவின் ரதசிய முதலீட்டு மற்றும்
உள்கட்ைடமப்பு நிதியில் 1 பில்லியன் அமமரிக்க ைரலர்கடள முதலீடு மசய்துள்ளது. இரு
நரடுகளும் முதலீடுகடள முடுக்கி, ஒருவருக்மகரருவர் வர்த்தகம் மசய்வடதப் பரர்க்கின்றன.
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இரண்டு

உலகளரவிய

ஜனநரயக

நரடுகளரக

பிரச்சிடனகளில்

இந்தியரவும்

ஒருவருக்மகரருவர்

ஆஸ்திரரலியரவும்

பிரரந்திய

முன்ரனரக்குகடளப்

பற்றிய

மற்றும்
புரிதடல

உருவரக்கியுள்ளன. இலவச, திறந்த, உள்ளைக்கிய மற்றும் வளமரன இந்ரதர-பசிபிக் பகுதிக்கு
பகிரப்பட்ை அணுகுமுடற எங்களிைம் உள்ளது.

8.

இந்தியரவின் உலகளரவிய முயற்சிகளரன ஐஎஸ்ஏ, சிடிஆர்ஐ மற்றும் இந்ரதர-பசிபிக்

மபருங்கைல்கள்

முயற்சி

(ஐபிஓஐ)

ரபரன்றவற்டற

ஆஸ்திரரலியர

அதிகரித்துள்ளது.

விரிவரக்கப்பட்ை ஐக்கிய நரடுகளின் பரதுகரப்பு கவுன்சிலின் ( யு.என்.எஸ்.சி ) இந்தியர
உறுப்பினரரவடத

ஆஸ்திரரலியர ஆதரிக்கிறது. சமீபத்திய கரலங்களில், ஆஸ்திரரலியர

குழுமதிற்க்கரன எங்கள் உறுப்பினர்கடள ஆஸ்திரரலியர ஆதரித்தது, மற்றும் வரஸ்ரநர் ஏற்பரடு
மற்றும் இந்தியரவின் என்.எஸ்.ஜி.

9.

மமய்நிகர் உச்சி மரநரடு இரு தடலவர்களுக்கும் இந்தியரவுக்கும் ஆஸ்திரரலியரவுக்கும்

இடையிலரன உறவுகள் வளர்ந்து வரும் சூழலில், உறவின் பரந்த கட்ைடமப்டப மறுபரிசீலடன
மசய்வதற்கும், Covid-19 மதரற்றுரநரய்க்கரன அந்தந்த பதில்கடளப் பற்றி விவரதிப்பதற்கும் ஒரு
வரய்பரக இருக்கும்.

நியூ மைல்லி
ஜூன் 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.

