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ைிக்க நன்றி ைற்றும் நான் வதாடங்குகிரறன், முதலில் உங்களுக்கு ைிகவும் நல்ல வேரவற்பு 

அளித்ததற்கு நன்றி வதாிவித்துக் வகாள்கிரறன், ஏவனன்றால் ரநற்று நான் கான்வபோவிற்கு 

வந்தரபாது, பமைய பாோளுைன்ற கட்டிடம் நைது ரதசிய வண்ணங்களில் ஒளிர்வமதக் 

கண்ரடன். ரைலும், உங்களுக்குத் வதாியும், இது ரபான்ற ஒரு மசமகமயத் தவிே ரவறு 

எதுவும் வதாட முடியாது. அது ஒரு முமற அல்ல. ஏவனனில், நாங்கள் எங்களின் 75வது சுதந்திே 

தினத்மத வகாண்டாடியரபாது, ஆஸ்திரேலியாவில், நாடு முழுவதும் பல்ரவறு சின்னச் சின்ன 

இடங்களில், நீங்கள் எங்களுடன் ரசர்ந்து வகாண்டாடியமதக் கண்ரடாம். எங்கள் மூவர்ணக் 

வகாடியில் சிட்னி ஓபோ ஹவுஸின் உருவம் என்மன ைிகவும் கவர்ந்தது. எனரவ, இது ைிகவும் 

அன்பான உணர்மவப் ரபசிய ஒரு நல்ல மசமக என்று நான் நிமனக்கிரறன், அமதப் 

பாோட்டுகிரறன். 

 

ைந்திாி ரவாங் கூறியது ரபால், இன்று நாங்கள் ைிகவும் பயனுள்ள, ைிகவும் பயனுள்ள, ைிகவும் 

வசதியான விவாதத்மத நடத்தியுள்ரளாம், அதன் ஒரு பகுதி உண்மையில் நாங்கள் அடிக்கடி 

சந்தித்து வருகிரறாம், அதாவது, நான் உங்கமள உண்மையில் சந்தித்ரதன் என்று 

நிமனக்கிரறன். ரடாக்கிரயாவில் குவாட் ரவமலயில் முதல் நாள், ஆனால் அதன் பின்னர், 

பாலி ெி20; அது புரனாம் வபன் கிைக்கு ஆசிய வவளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டம்; இருதேப்பு 

ைற்றும் முத்தேப்பு சந்திப்புகளுக்காக நியூயார்க்கில் ஒருவமே ஒருவர் பார்த்ரதாம். எனரவ, 

எங்கள் இருதேப்பு உறவுகமள வலுப்படுத்தவும், ஒரு சிறந்த பிோந்தியத்மத எவ்வாறு 

வடிவமைக்க முடியும் என்பமதப் பார்க்கவும் நாங்கள் உண்மையிரலரய பணியாற்றுவதால், 

வதாடர்ந்து உமேயாடல்கள் ைற்றும் நல்ல பாிைாற்றங்கமளத் வதாடரும் நமடமுமறமய 

நாங்கள் இப்ரபாது வபற்றுள்ரளாம். 

 

எனரவ, இன்மறய கூட்டத்மத நாம் வவளியுறவு அமைச்சர்களின் கட்டமைப்பு உமேயாடல் 

என்று அமைக்கிரறாம். இது, அந்த வதாடாின் 13வது என்று நான் நிமனக்கிரறன், 

உங்களுக்குத் வதாியும், வர்த்தகம் ைற்றும் வபாருளாதாேம், கல்வி, பாதுகாப்பு ைற்றும் 

பாதுகாப்பு, சுத்தைான எாிசக்தி ரபான்ற பல விஷயங்கமளப் பற்றி நாங்கள் ரபசிரனாம். 

நாங்கள் எட்டிய பல ஒப்பந்தங்கள் ைற்றும் புாிந்துணர்வுகளில், ஒருவருக்வகாருவர் நாடுகளில் 

நைது இோெதந்திே தடயத்மத விாிவுபடுத்துவது நைது பேஸ்பே நலனில் உள்ளது.So, we would 

certainly எனரவ, இந்தியாவில் ஆஸ்திரேலியா அவ்வாறு வசய்வமத நாங்கள் நிச்சயைாக 



வேரவற்ரபாம், ரைலும் சில சையங்களில் ஆஸ்திரேலியாவிலும் இமதச் வசய்ய 

எதிர்ரநாக்குகிரறாம். சில சிக்கல்கள் இருந்தன, எங்கள் இருதேப்பு கூட்டாண்மைக்கு அதிக 

தேத்மத வைங்குவதில் நாங்கள் ஒரு சிறந்த திறமனக் காண்கிரறாம் என்று நான் 

நிமனக்கிரறன். அவற்றில் ஒன்று, இயக்கம், திறமை ைற்றும் திறன்களின் இயக்கம், கல்விமய 

எவ்வாறு வளர்க்கலாம் ைற்றும் குறிப்பாக ைனதில் என்ன வசய்ய முடியும் என்பமதப் பற்றிய 

புாிதலுக்காக விவாதிக்கப்பட்ட ஒரு முன்வைாைிவு, இந்தியாவின் புதிய ரதசிய கல்விக் 

வகாள்மக. கல்வியில் எங்களின் முக்கிய பங்காளிகளில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலியாவும், 

இந்தியாவில் வலுவான இருப்மபக் வகாண்டிருப்பமத நாங்கள் நிச்சயைாக பார்க்க 

விரும்புகிரறாம், ரைலும் நைது பிேதைர்கள் ரடாக்கிரயாவில் சந்தித்தரபாது அது பற்றி 

விவாதித்ரதாம். 

 

இந்த ஆண்டின் வதாடக்கத்தில் இறுதி வசய்யப்பட்ட வபாருளாதாே ஒத்துமைப்பு ைற்றும் 

வர்த்தக உடன்படிக்மக அதன் அங்கீகாேம் ைற்றும் நமடமுமறக்கு வருவமதக் கண்டு நாங்கள் 

ைிகவும் உற்சாகைாக இருக்கிரறாம். இது ைிகவும் நல்ல வளர்ச்சி. இேட்மட வாி விதிப்பு 

தவிர்ப்பு ஒப்பந்தத்தில் திருத்தம் வசய்ய நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்பமத 

நாங்கள் கவனிக்கிரறாம், ஏவனனில் இது எங்கள் வணிகத்மத வளர்ப்பதற்கு சற்று சவாலாக 

இருந்தது. பின்னர், முக்கியைான கனிைங்கள், இமணயம், புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க 

ஆற்றல் ரபான்ற பகுதிகமள நாங்கள் உண்மையில் பார்த்ரதாம், ஒரு வமகயில், கடந்த சில 

ைாதங்களாக எங்கள் சக ஊைியர்கள் என்ன வசய்து வருகிறார்கள் என்பமத ஒருங்கிமணத்து 

பார்த்ரதாம். உண்மையில், இந்த ஆண்டு ெூன் ைாதத்திலிருந்து எனது அமைச்சேமவ 

சகாக்களில் ஆறு ரபர் உண்மையில் ஆஸ்திரேலியாவுக்குச் வசன்றுள்ளனர், அவர்களில் 

நிலக்காி ைற்றும் சுேங்கங்கள், புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி, கல்வி, நைது நீர்வளம், நைது 

உள்துமற அமைச்சர். ஆஸ்திரேலிய துமணப் பிேதைர் ைற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ைற்றும் 

ரைற்கு ஆஸ்திரேலியாவின் துமணப் பிேதைர் ைற்றும் நியூ சவுத் ரவல்ஸ் பிாீைியர் ஆகிரயார் 

வணிக பிேதிநிதிகளுடன் இந்தியாவிற்கு வந்திருப்பமதயும் நாங்கள் பார்த்ரதாம். 

 

எனரவ, ஒட்டுவைாத்தைாக, உணர்வு உண்மையில் இருந்தது, உங்களுக்கு வதாியும், உறவு 

வதாடர்ந்து வளர்ந்து வருகிறது. அமத உயர்நிமலகளுக்கு வகாண்டு வசல்வதற்கான வைிகமள 

நாங்கள் ரதடுகிரறாம் என்பது உங்களுக்குத் வதாியும். உலகளாவிய சூழ்நிமலக்கு 

வரும்ரபாது, நாங்கள் ஒரு நல்ல விவாதம் வசய்ரதாம். நாங்கள் அமத முடிக்கவில்மல. ைதிய 

உணவின் ரபாது நாங்கள் இன்னும் சில பிட்கள் வசய்யப் ரபாகிரறாம் என்று நிமனக்கிரறன், 

ஆனால் உக்மேன் ரைாதல் ைற்றும் அதன் விமளவுகமள நாங்கள் விவாதித்ரதாம், குவாட், 

ெி20 விவகாேங்களில் முன்ரனற்றம், நைது முத்தேப்பு நாடுகள், ஐ.நா., ஐ.ஏ.இ.ஏ., காலநிமல 

நிதி, நிமலயான வளர்ச்சி இலக்குகள் ரபான்றவற்றில் இந்ரதா-பசிபிக் என்ன என்பமத 

நீங்கள் அறிவீர்கள். எனரவ, நீங்கள் பார்க்க முடியும், இது ஒரு அைகான, பேந்த அளவிலான 

விவாதங்கள் ைற்றும், உங்களுக்குத் வதாியும், உண்மையில் இதன் அடிநாதம் 

என்னவவன்றால், தாோளவாத ெனநாயகைாக, நாங்கள் இருவரும் விதிகள் அடிப்பமடயிலான 

சர்வரதச ஒழுங்மக நம்புகிரறாம், சர்வரதச கடலில் வைிவசலுத்துவதற்கான சுதந்திேம், 

இமணப்பு, வளர்ச்சி ைற்றும் அமனவருக்கும் பாதுகாப்மப ரைம்படுத்துதல் ைற்றும் அமைச்சர் 



ரவாங் கூறியது ரபால், நாடுகள் தங்களுக்கு முக்கியைான விஷயங்களில் இமறயாண்மை 

ரதர்வுகமள ரைற்வகாள்வமத உறுதி வசய்வதில். 

 

ைதிய உணவுக்கு ரைல், நாங்கள் ரவறு சில பிேச்சிமனகமள எடுத்துக்வகாள்ரவாம் என்று 

எதிர்பார்க்கிரறன். இந்தியத் துமணக்கண்டம் பற்றிய நைது கண்ரணாட்டத்மத அவருடன் 

பகிர்ந்து வகாள்ள விரும்புகிரறன். குறிப்பாக, பயங்கேவாதம், பயங்கேவாதத்மத 

எதிர்வகாள்வது குறித்து சில விஷயங்கமள விவாதிக்க விரும்புகிரறன். நான் அவாிடைிருந்து 

இந்த பிோந்தியத்மதப் பற்றி ரகட்க ஆவலுடன் காத்திருக்கிரறன், இந்த ஆண்டின் இறுதியில் 

G20 இன் தமலவோக நாங்கள் வபாறுப்ரபற்ரபாம் என்று கூறி முடிக்கிரறன், ரைலும் G20 

இன் உறுப்பினோக, எங்களுக்காக ஆஸ்திரேலியாவின் கருத்துக்கள் ைற்றும் நலன்கள் ைிகவும் 

முக்கியம். வேவிருக்கும் ைாதங்களில் இமத இன்னும் தீவிேைாகப் ரபசுரவன் என்று 

நம்புகிரறன். இறுதியாக நான் ைீண்டும் ஒருமுமற வசால்கிரறன், உங்கள் விருந்ரதாம்பலுக்கு, 

உங்கள் வேரவற்பின் அேவமணப்புக்காக, என்மன அமைத்துச் வசன்றதற்கு 

உண்மையிரலரய நன்றி. 
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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. 

 


