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இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா ப ாருளாதாே ஒத்துழைப்பு மற்றும் வர்த்தக 

ஒப் ந்தம்-“இந்த்ஆஸ் எக்டா”  ிேதமர் முன்னிழையில் ழகபயழுத்து 
 

இந்தியா-

ஆஸ்திரேலியா ப ாருளாதாே ஒத்துழை ்பு மற்றும் வேத்த்க ஒ ் ந்தத்

தில் (இந்த்ஆஸ் எக்டா) மத்திய வேத்்தகம், பதாழில்துழற, நுகேர்வாே ்

விவகாேங்கள், உணவு, ப ாது விநிரயாகம் மற்றும் ஜவுளித் துழற அ

ழமசச்ே ்திரு பியூஷ் ரகாயல் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய வேத்்தகம், சுற்று

லா மற்றும் முதலீட்டு துழற அழமசச்ே ்திரு டான் படஹான் ஆகிரயாே ்

ழகபயழுத்திட்டனே.் இந்திய ் பிேதமே ்திரு நரேந்திே ரமாடி மற்றும் ஆ

ஸ்திரேலிய ் பிேதமே ்ரமன்ழமமிகு ஸ்காட் ரமாேிசன் முன்னிழலயில் 

காபணாலி முழறயில் இந்த நிகை்சச்ி இன்று நழடப ற்றது. 

ழகபயழுத்திட்ட ் பிறகு ர சிய பிேதமே ்திரு நரேந்திே ரமாடி, கடந்த 

ஒரு மாதத்தில் ஆஸ்திரேலிய பிேதமருடனான தம்முழடய மூன்றாவது 

கலந்துழேயாடல் இது என்று குறி ்பிட்டாே.் பிேதமே ்ரமாேிசனின் த

ழலழமத்துவத்திற்கும், அவேது வேத்்தக தூதே ்மற்றும் ஆஸ்திரேலியா

வின் முன்னாள் பிேதமே ்திரு ரடானி அர ாட்டின் முயற்சிகளுக்கும் அ

வே ்தமது  ாோடட்ுகழளத ்பதேிவித்தாே.் பவற்றிகேமான மற்றும்  ய

னுள்ள பசயல் ாட்டிற்காக வேத்்தக அழமசச்ேக்ள் மற்றும் அவேக்ளது 

குழுவினழேயும் அவே ் ாோட்டினாே.் 

இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் இந்த்ஆஸ் எக்டா ஒ ் ந்தத்தில் ழகபயழு

த்திட்டது இரு நாடுகளுக்கும் இழடரய உள்ள  ேஸ் ே நம்பிக்ழகயின் 

ஆைத்ழத பிேதி லிக்கிறது என்று பிேதமே ்கூறினாே.் இரு ப ாருளாதா

ேங்களிலும்  ேஸ் ேம் ரதழவகழள நிழறரவற்றிக் பகாள்வதற்கான 

மிக ்ப ேிய சாதத்ியக்கூறுகழள ரகாடிடட்ுக் காட்டிய திரு ரமாடி, இரு

 நாடுகளும் இந்த வாய் ்புகழள முழுழமயாக ்  யன் டுத்திக்பகாள்

ள இந்த ஒ ் ந்தம் உதவும் என்றாே.் 

"நமது இருதே ்பு உறவுகளுக்கு இது ஒரு முக்கியமானத ்தருணம்" என்

றும் அவே ்வலியுறுத்தினாே.் 

"இந்த ஒ ் ந்தத்தின் அடி ் ழடயில், நாம் ஒன்றாக இழணந்து விநி

ரயாகச ்சங்கிலிகளின் உறுதிழய அதிகேிக்க முடியும், ரமலும் இந்ரதா

-

 சிபிக் பிோந்தியத்தின் நிழலத்தன்ழமக்கு  ங்களிக்க முடியும்" என்

று பிேதமே ்கூறினாே.் 

இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இழடயிலான உறவின் முக்கிய

த ்தூணாக ‘மக்களுக்கிழடரயயான’ உறவுகழளக் குறி ்பிட்ட பிேதமே,்

 “நம்மிழடரயயான மாணவேக்ள், பதாழில் வல்லுநேக்ள் மற்றும் சுற்று

லா ்  யணிகளின்  ேிமாற்றத்ழத இந்த ஒ ் ந்தம் எளிதாக்கும், உறவு

கழள ரமலும் வலு ் டுத்தும்” என்றாே.் 



உலகக் ரகா ்ழ  இறுதி ் ர ாட்டிழய முன்னிடட்ு ஆஸ்திரேலிய மகளி

ே ்கிேிக்பகட ்அணிக்கு பிேதமே ்தமது வாை்த்துகழளத ்பதேிவித்தாே.் 

சமீ த்திய ஆண்டுகளில் இரு நாட்டிற்கும் இழடரயயான குறி ்பிடத்த

க்க அளவிலான ஒத்துழை ்ழ  ஆஸ்திரேலியாவின் பிேதமே ்திரு ரமா

ேிசன் குறி ்பிட்டரதாடு பிேதமே ்ரமாடியின் தழலழமக்கு நன்றி பதேி

வித்தாே.் இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இழடரய வளேந்்து வ

ரும் உறவில் மற்பறாரு ழமல் கல்பலன இந்த்ஆஸ் எக்டா ஒ ் ந்தத்ழத

 வேண்ித்த ஆஸ்திரேலிய பிேதமே,் உறவுகளின் உறுதியின் அடி ் ழட

யில் ஒ ் ந்தம் ரமலும் வலுவழடகிறது என்றாே.் ரமம் ட்ட வேத்்தகம் ம

ற்றும் ப ாருளாதாே ஒத்துழை ்ழ த் தவிே, ரவழல,  டி ்பு மற்றும்  

யண வாய் ்புகழள விேிவு டுத்துவதன் மூலம் இரு நாட்டு மக்களுக்கு

ம் இழடரயயான அன் ான மற்றும் பநருக்கமான உறவுகழள ஒ ் ந்த

ம் ரமலும் ஆை ் டுத்தும் என்று திரு ரமாேிசன் கூறினாே.் இரு ஆற்றல்

மிக்க பிோந்திய ப ாருளாதாேங்களும் ஒத்த எண்ணம் பகாண்ட ஜன

நாயக நாடுகளும்  ேஸ் ே நலனுக்காக ஒன்றிழணந்து பசயல் டுவதா

ல், 

'மிக ்ப ேிய கதவுகளில் ஒன்று' இ ்ர ாது திறக்க ் டட்ுள்ளது என் த

ற்கான சக்திவாய்ந்த சமிக்ழைழய இது நமது வணிகங்களுக்கு அனு ்

பும். ஜனநாயக நாடுகள் ஒன்றிழணந்து பசயல் டுகின்றன மற்றும் வி

நிரயாகச ்சங்கிலிகளின்  ாதுகா ்பு மற்றும் வலிழமழய உறுதி பசய்

கின்றன என் தற்கான பதளிவான பசய்திழயயும் இது வைங்குகிறது, 

என்றாே ்அவே.் 

ஒ ் ந்தத்தில் ழகபயழுத்திடுவதற்கு முன்பு இரு நாடுகளுக்கு இழடயி

லான உறவு வலுவழடவது குறித்து தங்கள் கருத்துக்கழள இந்தியா மற்

றும் ஆஸ்திரேலிய அழமசச்ேக்ள் பதேிவித்தனே.் 

இரு நாடுகளுக்கும் இழடரய ரவகமாக ்  ல்வழக ் டும் ஆைமான உ

றவின் நிழலத்தன்ழம மற்றும் வலிழமக்கு வளேந்்து வரும் இந்தியா-

ஆஸ்திரேலியா ப ாருளாதாே மற்றும் வேத்்தக உறவுகள்  ங்களிக்கின்

றன. சேக்குகள் மற்றும் ரசழவகளில் வேத்்தகத்ழத உள்ளடக்கிய இந்த்

ஆஸ் எக்டா சமநிழலயான மற்றும் சமமான வேத்்தக ஒ ் ந்தமாகும். 

இரு நாடுகளுக்கும் இழடரய ஏற்கனரவ உள்ள ஆைமான, பநருக்கமா

ன மற்றும் யுக்தி சாேந்்த உறவுகழள இது ரமலும் உறுதி ் டுத்துவரதா

டு ப ாருடக்ள் மற்றும் ரசழவகளில் இருதே ்பு வேத்்தகத்ழத கணிச

மாக ரமம் டுதத்ும், புதிய ரவழலவாய் ்புகழள உருவாக்கும். வாய் ்

புகள், வாை்க்ழகத ்தேத்ழத உயேத்்தும் மற்றும் இரு நாட்டு மக்களின் 

ப ாது நலழன ரமம் டுத்தும். 
 

 ுது திை்ைி 

ஏ ்ேை் 02, 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. 

 


