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പ്രധാനമപ്രി പ്രീ നരേപ്ര രമാദിയ ും ഓസ്രപ്േലിയന് പ്രധാനമപ്രി
സ്ര ാട്ട് രമാറിസന ും തമ്മില് േണ്ടാമത് ഇരയ - ഓസ്രപ്േലിയ
വെര്ച്വല് ഉച്ചര ാേി നേന്ന
പ്രധാനമപ്രി പ്രീ നരേപ്ര രമാദിയ ും ഓസ്രപ്േലിയന് പ്രധാനമപ്രി
സ്ര ാട്ട്
രമാറിസന ും
തമ്മില്
ഇന്ന്
േണ്ടാമത്
ഇരയ-ഓസ്രപ്േലിയ
വെര്ച്വല്
ഉച്ചര ാേി നേന്ന . അതില് അെര്ച ഇേ ോജ്യങ്ങള ും തമ്മില ള്ള ബഹ മ ഖ
ബന്ധും
അെരലാ നും
വ്യ്യ
യ ും
രമഖലയിവലയ ും
ആര ാളെ മായ
സുംഭെെി ാസങ്ങവളക്ക റിച്ച ള്ള
ാഴ്്പ്പാേ ള് ക മാറ യ ും വ്യ്ത .
നയ
സൗത്ത്
വെയില്സില ും
വീന്സ്ലാന്ഡില ും
േ ഷമാമായ
വെള്ളവപ്പാക്കത്തില്
ഉണ്ടായ
നാരനഷ്ടങ്ങളില ും
അത ണ്ടാക്കിയ
ജ്ീെഹാനിയില ും
പ്രധാനമപ്രി
രമാദി
ത േക്കത്തില്തവന്ന
അന രരാ്നും
രേഖവപ്പേ ത്തി.
2020 ജ് ണില് നേന്ന ഒന്നാും വെര്ച്വല് ഉച്ചര ാേിയില് അും ീ േിച്ച സമപ്
തപ്രരേമായ രങ്കാളിത്തത്തിന്
ീഴില ള്ള ര രോ തിയില് ഇേ രനതാക്കള ും
സുംതൃപ്തി
രേഖവപ്പേ ത്തി.
െയാരാേും, നിരഷമാരും, പ്രതിരോധും, സ േഷമാ,
െിദയാഭയാസെ ും
ന തനാരയെ ും,
രാസ്പ്തെ ും
സാരങ്കതി െിദയയ ും,
നിര്ചണായ
ധാത ക്കള്,
ജ്ല
രേിരാലനും,
ര തിയത ും
ര നേ രരയാ ിക്കാെ ന്നത മായ
ഊര്ചജ
സാരങ്കതി െിദയ,
ര ാെിഡ്-19
അന ബന്ധ
രെഷണും ത േങ്ങി ഇരപ്പാള് ഉള്വക്കാള്ള ന്ന കെെിയമാരയമാര്ചന്ന
രമഖല ള്
ഉള്വക്കാള്ള ന്ന
ബന്ധത്തിന്വറ
െിര ലമായ
െയാപ്തിയില്
പ്രധാനമപ്രി രമാദി സുംതൃപ്തി രേഖവപ്പേ ത്തി. .
29
ര ോതന
ര ോെസ്ത ക്കള്
ഇരയയിരലക്ക്
തിേിവ
നല് ാന ള്ള
പ്രരതയ
നേരേിക്ക് ആദേണീയനായ സ്ര ാട്ട് രമാറിസണ്നന് പ്രധാനമപ്രി
രമാദി
നരിരേഖവപ്പേ ത്തി.
ഈ
ര ോതന
േ ൗരലെസ്ത ക്കളില്
ന റ്റാണ്ട ള്ക്കപ്പ റമ ള്ള രില്രങ്ങള്, വരയിന്റിും
ള്, രഫാരട്ടാപ് ാഫ ള്
എന്നിെ ഉള്വപ്പേ ന്ന , ഇരയയ വേ െിെിധഭാ ങ്ങളില് നിന്ന ള്ള ്ിലെ 9-10
ന റ്റാണ്ട ളില ള്ളെയ മാണ്. 12-ാാാും ന റ്റാണ്ടിവല ര്ാള വെങ്കലങ്ങള ും, 1112
ന റ്റാണ്ടിവല
ോജ്ഥാനാനില്
നിന്ന ള്ള
കജ്ന
രില്രങ്ങള ും, 12-13
ന റ്റാണ്ടിവല
ജ്റാത്തില്
നിന്ന ള്ള
മണല്ക്കലൊ വ ാണ്ട ള്ള
രദെി
മഹിഷാസ േമര്ചദിനിയ ും, 18-19 ന റ്റാണ്ടിവല വരയിന്റിും
ള ും, ആദയ ാല
വജ്ലാറ്റിന് വെള്ളി രഫാരട്ടാപ് ാഫ ള വമാവക്കയാണ് ഈ ര ോെസ്ത ക്കളില്
ഉള്വപ്പേ ന്നത്.
ര ാെിഡ് -19 മഹാമാേി ാലത്ത് സമയത്ത് ഓസ്രപ്േലിയയിവല ഇരയന്
െിദയാര്ചഥി ള്
ഉള്വപ്പവേയ ള്ള
ഇരയന്
സമ ഹവത്ത
സുംേഷമാിച്ചതിന്
പ്രധാനമപ്രി രമാറിസരണാട് പ്രധാനമപ്രി രമാദി നരി അറിയിച്ച .

സവതപ്രെ ും ത റന്നത ും ഉള്രച്ചര്ചക്ക ന്നത ും സമൃയമാരെ മായ ഇരരാ-രസഫിക്
ഉള്വപ്പവേയ ള്ള രങ്കാളിത്ത മ ലയങ്ങള ും വരാത താല്പ്പേയങ്ങള മ ള്ള സഹ
ജ്നാധിരതയ ോജ്യങ്ങള് എന്ന നിലയില് ഇേ
ോജ്യങ്ങള ും തമ്മില ള്ള
െര്ചയമാരിച്ച െേ ന്ന
തപ്രരേമായ
ഒത്ത ര്േലിവന
ഇേ
രനതാക്കള ും
അഭിനരിച്ച .
സമപ്
തപ്രരേമായ
രങ്കാളിത്തും
ആഴത്തിലാക്ക ന്നതിന ള്ള
െിെിധ
െരങ്ങള്
ഉള്വക്കാള്ള ന്ന
ഒേ
സുംയ പ്ര
പ്രസ്താെനയ ും
ഈ
അെസേത്തില്
ര റത്തിറക്കി.
ഉഭയ ഷമാി
ബന്ധത്തിന്
പ്രരതയ
മാനും
നല് ിവക്കാണ്ട്
സമപ്
തപ്രരേമായ
രങ്കാളിത്തത്തിന്
ീഴില്
പ്രധാനമപ്രിമാര്ചക്കിേയില് ൊര്ചഷി
ഉച്ചര ാേി നേത്താന ും
ഇേ രഷമാെ ും
സമ്മതിച്ച .

നയ ഡല് ഹി
മാര്ചച്ച് 21, 2022

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.

