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பிரதமர் திரு நரரந்திர ரமோடி மற் றும் ஆஸ்திரரலிய பிரதமரின்
இந்தியோவுக்கோன சிறப்பு வர்த்தக தூதர் மோண்புமிகு ர ோனி அபோ ்
ஆகிரயோருக்கிட ரயயோன சந்திப்பு
ஆகஸ்ட் 05, 2021
ஆஸ்திரரலிய பிரதமரின் இந்தியோவுக்கோன சிறப் பு வர்த்தக தூதர் எனும் முடறயில் 2021
ஆகஸ் ் 2 முதல் 6 வடர இந்தியோவில் பயணம் ரமற் ககோண்டுள் ள முன் னோள் ஆஸ்திரர
லிய பிரதமர் மோண்புமிகு ர ோனி அபோ ட
்
பிரதமர் திரு நரரந்திர ரமோடி இன் று சந்தித்
தோர்.
இருதரப் பு வர்த்தகம் , முதலீடு மற் றும் கபோருளோதோர ஒத்துடைப் பு ஆகியவற் டற வலுப் ப
டுத்தி இந்தியஆஸ்திரரலிய விரிவோன யுக்திசோர்ந்த கூ ்டின் முழுப் பலடனயும் அட வதற் கோன வழி
கடள இரு தடலவர்களும் ஆரலோசித்தனர்.
இந்தியோ மற் றும் ஆஸ்திரரலியோவுக்கு இட ரய கபோருளோதோர ஒத்துடைப் டப ரமம் படு
த்துவது, ககோவி ்19 கபருந்கதோற் றோல் ஏற் ப டு
் ள் ள கபோருளோதோர சவோல் கடள சிறப் போன முடறயில் எதி
ர்ககோண்டு, நிடலயோன, போதுகோப் போன மற் றும் வளமோன இந்தியபசிபிக் பிரோந்தியத்திற் கோன பகிர்ந்துககோள் ளப் ப டு
் ள் ள ல ்சியத்டத அட வதற் கு இ
ரு நோடுகளுக்கும் உதவியோக இருக்கும் என் று அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.
இந்தியோ மற் றும் ஆஸ்திரரலியோவுக்கு இட ரய சமீப கோலங் களில் சிறப் போன முடறயி
ல் வளர்ந்து வரும் கூ டு
் குறித்து திருப் தி கதரிவித்த பிரதமர் திரு ரமோடி, இந்த பயணத்
தில் பிரதமர் திரு ரமோரிசன் மற் றும் முன் னோள் பிரதமர் திரு அபோ ்டின் பங் களிப் புக்கு
போரோ டு
் கதரிவித்தோர்.
பிரதமர் திரு ரமோரிசனு ன் க ந்த வரு ம் தோம் ரமற் ககோண்
கோகணோலி உச்சி மோநோ
ட
்
நிடனவுக் கூர்ந்த பிரதமர், நிடலடம சீரட ந்தவு ன் பிரதமர் திரு ரமோரிசடன
இந்தியோவுக்கு வரரவற் க தோம் ஆவலு ன் உள் ளதோக கூறினோர்.
2020 ஜூன் 4 அன் று பிரதமர் திரு ரமோடி மற் றும் ஆஸ்திரரலிய பிரதமர் திரு ஸ்கோ ் ரமோ
ரிசன் இட ரய நட கபற் ற தடலவர்களுக்கோன கோகணோலி உச்சி மோநோ ்டில் , இருதர
ப் பு உறவு யுக்திசோர்ந்த கூ ் ோக ரமம் ப ் து. இதன் கீை் பரஸ்பர நலனுக்கோன வர்த்தக
ம் மற் றும் கபோருளோதோர ந வடிக்டககடள விரிவுப் படுத்த உறுதி எடுத்துக்ககோண்
இ
ந்தியோவும் ஆஸ்திரரலியோவும் , விரிவோன இருதரப் பு கபோருளோதோர ஒத்துடைப் பு ஒப் பந்த
த்டத மீண்டும் கசயல் படுத்த முடிகவடுத்தன. இந்த பகிரப் ப ் ல ்சியத்தின் பிரதிபலி
ப் போக மோண்புமிகு ர ோனி அபோ ்டின் தற் ரபோடதய இந்தியப் பயணம் அடமந்துள் ளது.

நியூ டடல் லி
ஆகஸ்ட் 05, 2021
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