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முகப்பு பக்கம்: 

ஆஸ்திரேலிய அேசு 

வெளியுறவு மற்றும் ெே்த்தகத் துறற 

 

நம் இரு நாடுகளுக்கு இடையேோன பபாருளாதார ஒருங்கிடைப்பு ஏற்பாை்டைத் 

துரிதப்படுத்துதல்  

2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிடறயேற்றப்பை யேை்டிே இந்தியப் வபொருளொதொே உத்தி பதாைரப்ான 

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக  

சாத்திய நிலையிலிருந்து பூரத்்தி சசய்து வழங்கலுக்கான நிலைலய நநாக்கிய பயணம் 
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ஆஸ்தியரலிே அரசு 

பேளியுறவு மற்றும் ேரத்த்கத் துடற 
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துரிதப்படுத்துதல்  
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2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிடறயேற்றப்பை யேை்டிே இந்தியப் வபொருளொதொே உத்தி பதாைரப்ான 

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக  

 

பறைப்பொக்கப் வபொதும உேிமங்கள்  

இந்த பேளியீை்டில் உள்ள பபாருளானது, படைப்பாக்கப் பபாதும உரிமங்கள் 

மூலப்படைப்பாளிடேக் குறிப்பிை்டுக்காை்டுதல் 4.0 சரே்யதச உரிமத்தின் கீழ் உரிமம் பபற்றது 

(creativecommons.org/ licenses/by/4.0/),விதிவிலக்கு:  

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  

• காமன்பேல்த் யகாை் ஆஃப் ஆரம்்ஸ் (Commonwealth Coat of Arms)  

• பேளியுறவுத் துடற மற்றும் ேரத்்தகக் குறிேம், மற்றும் ேரத்்தக முத்திடரோல் 

பாதுகாக்கப்பை்ை பிற பபாருள்  

• பேளியுறவு மற்றும் ேரத்த்கத ்துடறக்கு யநரடிோக மூலப்படைப்பாளிடேக் 

குறிப்பிை்டுக்காை்ைாத எந்தபோரு பைமும்.  

படைப்பாக்கப் பபாதும உரிமங்கள் மூலப்படைப்பாளிடேக் குறிப்பிை்டுக்காை்டுதல் 4.0 சரே்யதச 

உரிமம் என்பது ஒரு பசந்தரமான உரிம ஒப்பந்த ேடிேமாகும். இது, நீங்கள் இந்த பேளியீை்டின் 
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மூலப்படைப்பாளிடேக் குறிப்பிை்டுக்காை்டினால், இந்த பேளியீை்டை நகபலடுக்க, 

விநியோகிக்க, அனுப்ப மற்றும் தழுவி எழுத உங்கடள அனுமதிக்கிறது.  

மூன்றொம் தேப்பு பதிப்புேிறம  

படைப்பாக்கப் பபாதும உரிமங்கள் கை்ைடமப்பின் கீழ் கிடைக்கப்பபறும் இந்த அறிக்டகயில் 

உள்ள சில தகேல்கள் மூன்றாம் தரப்பால் ேழங்கப்பை்ை பபாருளில் இருந்து ேருவித்தடேோக 

இருக்கலாம். இத்தடகே நிகழ்வுகளில், படைப்பானது மூலப்பபாருளின் ஆதாரமூலத்துைன் 

பதளிோக யலபிளிைப்படும். அறிக்டகயில் உள்ள பபாருை்களில் மூன்றாம் தரப்பினர ்

பதிப்புரிடம பபற்றிருந்தால், பதிப்புரிடம அந்த தரப்பினரிையம இருக்கும், யமலும் பபாருடளப் 

பேன்படுத்த அேரக்ளின் அனுமதி யதடேப்பைலாம்.  

ரகொை் ஆப் ஆே்ம்ஸின் பயன்பொடு  

என்பனன்ன விதிமுடறகளின் கீழ் மரபு சின்னங்கடள (யகாை் ஆப் ஆரம்்டஸ) பேன்படுத்த 

முடியும் என்பது குறித்து, பிரதமர ்மற்றும் அடமசச்ரடேயின் ேடலத்தளத்தில் 

விேரிக்கப்பை்டுள்ளது: pmc.gov.au/resource-centre/government/commonwealth-coat-arms-information-and-

guidelines 

ெறைத்தளம்  

dfat.gov.au/IESUpdate  

வதொைே்பு வகொள்க 

அறிக்டக பற்றிே விசாரடைகள் ேரயேற்கப்படுகின்றன, யமலும் அடே அனுப்பப்பை யேை்டிே 

மின்னஞ்சல் முகேரி:  

India75@dfat.gov.au  
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சாத்திய நிலையிலிருந்து பூரத்்தி சசய்து வழங்கலுக்கான நிலைலய நநாக்கிய பயணம் 

அறமசச்ேின் முன்னுறே  

இந்திோவுைனான ஆஸ்தியரலிோவின் உறவு, உத்திப்பூரே்மாகவும் பபாருளாதார ரீதிோகவும் 

பதாைரந்்து முன்யனறி ேருகிறது. ஜூன், 2020-ம் ஆை்டில் பிரதமரக்ள் யமாரிசன் மற்றும் யமாடி 

ஒப்புக்பகாை்ை விரிோன உத்திப்பூரே் கூை்ைாை்டம நமது சமகால உறவுகளின் பை்புகடள 

விரித்துடரக்கும் இலை்சிேம், நம்பிக்டக மற்றும் ஆற்றல் ஆகிேேற்டற அடிக்யகாடிை்டுக் 

காை்டுகிறது.   

“2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிலைநவை்ைப்பட யேை்டிே இந்திேப் பபாருளாதார உத்தி : சாத்திய 

நிலையிலிருந்து பூரத்்தி சசய்து வழங்கலுக்கான நிலைலய நநாக்கிய பயணம்(IES)” என்னும் 

அறிக்டகடே ஏற்புக் டகபோப்பமிை்ைதில் இருந்து, ஆஸ்தியரலிே அரசாங்கம் ஆழமான 

பபாருளாதார இடைப்புகளுக்கு அடித்தளம் அடமப்பதில் கைிசமாக முதலீடு பசே்துள்ளது. 

COVID-19 இன் பின்னடைவுகள் இருந்தயபாதிலும், பபாருளாதார உறவில் நீடிப்புத்திறனுள்ள, 

உத்திப்பூரே் முதலீடுகள் மூலமாக IES இன் நீை்ைகால இலை்சிேத்டத டகேரப்பபறுேதில் 

நாங்கள் நம்பிக்டகயுைன் இருக்கியறாம்.  

யகாவிை்-19க்குப் பிறகு, யமலும் சோலான சரே்யதச சூழடல நாம் எதிரப்காை்டுேருகிற 

யேடளயில், ேலுோன, அதிக இேக்கநிடலயுள்ள மற்றும் யபாை்டித்தன்டமயுள்ள 

பபாருளாதாரத்டத உருோக்குேதற்கான அரசாங்கத் திை்ைத்தின் ஒரு பகுதிோக இந்த 

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக விளங்குகிறது. இந்த புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டகோனது ஆஸ்தியரலிே 
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ேைிகங்கள் மற்றும் பதாழில்கடள பல்ேடகப்படுத்தவும், இந்தப் புதிே சூழலுக்கு ஏற்ப 

பபாருந்தசப்சே்ேவும் உதவும்.   

இந்தத ்திை்ைத்திற்கு இந்திோவுைனான ஆஸ்தியரலிோவின் கூை்ைாை்டம முக்கிேமானது, 

ஏபனன்றால், ேலுோன, நீடிப்புதிறனுள்ள பபாருளாதார ேளரச்ச்ிக்காகவும், மிகவும் 

பாதுகாப்பான மற்றும் பல்ேடகப்பை்ை ேரத்்தகம் மற்றும் முதலீை்டு முடறகள் மற்றும் ேழங்கல் 

பதாைரக்ள் ஆகிேேற்றுக்காகவும் இரு நாடுகளும் பாடுபை்டு ேருகின்றன.  நமது 

கூை்ைாை்டமயின் நம்பிக்டகயும் நம்பகத்தன்டமயும் ஆழமான பபாருளாதார ஈடுபாை்டை 

இேக்க உதவும்.  

நமது ேலுோன பபாருளாதார உறவுகள் மிகவும் பேளிப்படைோன, 

அடனத்டதயும்/அடனேடரயும் உள்ளைக்கிே மற்றும் மீள்தன்டம பகாை்ை இந்யதா-பசிபிக் 

பிராந்திேத்திற்கு பங்களிக்கும் மற்றும் நன்டம பேக்கும்.  

இந்தப் புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டகயில் உள்ள புதிே முன்பனடுப்புகள், இருேழி ேரத்்தகம் மற்றும் 

முதலீடு உள்ளிை்ை நமது பபாருளாதார உறவுகளில் புதிே வீரிேத்டதப் பாே்சச்ி, யமலதிக கேனம் 

பசலுதத்ும் என்று நான் நம்புகியறன்.  இந்திே சந்டதயில் ஆஸ்தியரலிோவின் பாரம்பரிே 

ேலிடமகடள ேளரப்்யபாம் மற்றும் எதிரக்ாலத்தில் நம் இருநாடுகடளயும் நிடலநிறுத்த எமது 

இேற்டகோன குடறநிரப்புதல்கடளப் பேன்படுத்துயோம். எமது உேரத்ர சரக்குகள் மற்றும் 

யசடேகள் - கனிமங்கள் முதல் உலகத் தரம் ோே்ந்த கல்வி மற்றும் பதாழில்நுை்பம் ேடர - 

இந்திோவின் யேகமாக ேளரும் பபாருளாதாரதட்த ஆதரிக்க உதவும்.  

இலக்கிைப்பை்ை முன்பனடுப்புகள் ஆஸ்தியரலிோவின் ஆழ்ந்த மதிப்புள்ள இந்திே ஆஸ்தியரலிே 

சமூகத்தின் ஆற்றடலயும் நிபுைத்துேத்டதயும் பேன்படுத்தும். இந்த முன்பனடுப்புகள் 

அறிவிேல், பேளி, பதாழில்நுை்பம், சுகாதாரநலம் மற்றும் இன்றிேடமோத கனிமங்கள் யபான்ற 

உத்திப்பூரே்மாக முக்கிேத்துேம் ோே்ந்த துடறகளில் பநருக்கமான ஒத்துடழப்டப 

ஊக்குவிக்கும். யமலும் இந்த முன்பனடுப்புகள், குடறந்த உமிழ்வு பதாழில்நுை்பங்கடள 

துரிதப்படுத்துேதன் மூலம் புதிே ஆற்றல் பபாருளாதாரத்டத ஆதரிக்க புதிே 

கூை்ைாை்டமகடள உருோக்கும். நாங்கள் பேற்றிக்காக நிடலநிறுத்தப்பை்டு இருப்படத 

உறுதிபசே்ே, IESஐ பதாைரந்்து புதுப்பிப்யபாம்.  

 

தி ய ான் ைான் பை ான் எம்.பி  
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வபொருளைக்கம்  

பசேலாை்சி சுருக்கத்பதாகுப்பு 6  பபருகிேரும் சமூக உறவுகள் 38  
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பசேல் திைை்ம் 8  கல்வி 40  

அறிமுகம் 12  சுற்றுலா 43  
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வசயைொை்சி சுருக்கத்வதொகுப்பு  

2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிலைநவை்ைப்பட யேை்டிே இந்திேப் பபாருளாதார உத்தி: 

இந்திோவுைனான பபாருளாதார ஒருங்கிடைப்டப ஆழப்படுதத்ுேதற்கான இலக்டக 

அடைேதற்கான பேைத்திை்ைம் என்ற முடறயில், 2018 ஆம் ஆை்டில் ஆஸ்தியரலிே 

அரசாங்கத்திற்கு ”சாத்திய நிலையிலிருந்து பூரத்த்ி சசய்து வழங்கலுக்கான நிலைலய நநாக்கிய 

பயணம்(IES)” என்னும் தடலப்பில் ஒரு சுோதீன அறிக்டக ேழங்கப்பை்ைது. ேரும் தசாப்தங்களில் 

இந்திோடே விை ஆஸ்தியரலிே ேைிகங்களுக்கு யேறு எந்தபோரு நாடும் அதிக ேளரச்ச்ி 

ோே்ப்புகடள ேழங்கி இருந்திருக்காது என்று ஏற்கடேக்கத்தகு விதத்தில் IES ோதிை்ைது.  

  

ஆஸ்தியரலிே அரசு 2018 இல் IES க்கு ஒப்புதல் அளித்தது மற்றும் அப்யபாது முதற்பகாை்டு அதன் 

இலை்சிேத்டத ேழங்குேதற்கான நடைமுடற முன்பனடுப்புகடள பசேல்படுத்தியுள்ளது. ஜூன் 

2020 இல் பிரதமரக்ள் யமாரிசன் மற்றும் யமாடி ஆகியோரால் அறிவிக்கப்பை்ை விரிோன 

உத்திப்பூரே் கூை்ைாை்டமோனது (CSP) விரிோன பபாருளாதார ஒத்துடழப்பு ஒப்பந்தத்டத 

(பபை்டி) யநாக்கிே பைிகள் உை்பை, இந்த இருநாை்டு உறவுகளால் நிடறயேற்றப்பைச ்

சாத்திேமுள்ள பபாருளாதாரத்டத டகேரப்பபறுேதில் மற்பறாரு அடிபேடுப்டப முன்டேத்தது. 

இந்த புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக, இரு நாடுகளின் பசழிப்புக்கு ஆதரோக பபாருளாதார 

இடைப்புகடள உருோக்குேதற்கும் ஆழப்படுத்துேதற்கும் ஆஸ்தியரலிே அரசு இேந்திரம் 

எங்கிலும் முேற்சிகடள துரிதப்படுத்துகிறது.  

  

முன்னுேிறம துறறகள்  

இரை்டு பபாருளாதாரங்கடளயும் ேளரப்்பதற்கும், ேைிகங்கடள விரிவுபடுத்த உதவுேதற்கும் 

ஆஸ்தியரலிே அரசு சிறந்த இரு ேழி முதலீை்டுப் பாே்வுகடள ஆதரிக்கும்.  

 இந்திோவின் சீரத்ிருத்த பசேற்குறிப்பு ஆஸ்தியரலிே முதலீை்ைாளரக்ளுக்கு நிடலடமகடள 

யமம்படுத்தும். உள்கை்ைடமப்புத் துடறயில் நிடறயேற்றப்பைச ்சாத்திேமுள்ள சிறந்த 

பபாருளாதாரத்டத டகேரப்பபறுேதற்கு உதவுயோம்.  

எல்டல மூைல்களின் தாக்கத்திலிருந்து இந்திோவுைனான நமது கல்வி உறவுகள் மீள்ேதற்கு 

அரசாங்கம் உதவும். நாங்கள் நீடித்து நிலவுகின்ற உறவுகடள உருோக்கி, இந்திோவின் கல்வி, 

திறன்கள் மற்றும் ஆராே்சச்ித் யதடேகளுக்கு நிகழ்காலத்திலும் எதிரக்ாலத்திலும் எமது உலகத ்

தரம் ோே்ந்த ேழங்குநரக்டள விருப்பக் கூை்ைாளிகளாக நிடலநிறுத்த உதவுயோம்.  
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இந்திே சுற்றுலாச ்சந்டதயில் இருந்து ேலுோன ேளரச்ச்ிடே மீை்டும் பபறுேதற்கு அரசாங்கம் 

பதாழில்துடற மற்றும் மாநில மற்றும் பிரயதச அரசாங்கங்களுைன் இடைந்து பசேல்படும்.  

 ஆஸ்தியரலிோ 2035 ஆம் ஆை்டுக்குள் யமலும் 1.2 மில்லிேன் இந்திேரக்ளின் ேருடகடே 

அடைேடத இலக்காகக் பகாை்டுள்ளது, இது ஆஸ்தியரலிேப் பபாருளாதாரத்திற்கு ஆை்டுக்கு 9 

பில்லிேன் ஆஸ்தியரலிே ைாலரக்ளுக்கு யமலான மதிப்டப யசரக்்கும்.   

இந்த புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக, ஆஸ்தியரலிே அரசுக்கான ஐந்தாை்டு பசேல் திை்ைத்டத 

குறித்துக்காை்டுகிறது, இது இரு நாடுகளுக்கும் சிறந்து பபருகிேரும் ோே்ப்புகள், மாறியுள்ள 

உலகளாவிே சூழ்நிடலகள், இருதரப்பு உறவின் ேளரந்்து ேரும் ேலிடம மற்றும் இந்திோவின் 

முக்கிே பபாருளாதார சீரத்ிருத்தங்கள் ஆகிேேற்றிற்கு பதிலளிக்கிறது.  

  

இந்த புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக, நமது பாரம்பரிே ேலிடமகடளக் கை்டிபேழுப்புேதில் கேனம் 

பசலுதத்ுகின்ற நடைமுடற முன்பனடுப்புகடள யகாடிை்டுக்காை்டுகிறது மற்றும் ேளரந்்து ேரும் 

ஒத்துடழப்புத் துடறகளுக்கு புதிே கூை்ைாை்டமகடள உருோக்குகிறது.  

  

 இது பதாழில்நுை்பம், விை்பேளி மற்றும் படைப்புசார ்பதாழில்களின் பங்குகளில் கூரட்மோன 

கேனம் பசலுத்துேயதாடு, IES ஆல் அடைோளம் காைப்பை்ை முன்னுரிடமத் துடறகடளயும் 

விேரிக்கிறது. இந்த புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக, புதிே மற்றும் ஏற்கனயே உள்ள ோே்ப்புகடளப் 

பேன்படுத்துேதற்கான நடைமுடற ேழிகளில் ேைிகங்கடள ஆதரிக்க உதவுகிறது.   

ஆஸ்தியரலிோடே இந்திோவின் முதன்டம யேளாை் ேைிகக் கூை்ைாளிோகவும், யேளாை் 

பபாருை்களின் முக்கிே ேழங்குநராகவும் பதாழில்நுை்ப அறிவில் கூை்ைாளிோகவும் 

நிடலநிறுதத்ுேதற்கு ஆஸ்தியரலிே அரசு பசேல்பை்டு ேருகிறது. மற்ற எல்லாேற்டறயும் விை 

முதலில் பசே்ேயேை்டிே முன்னுரிடமச ்பசேல் என்ற முடறயில், சிறந்த சந்டத அணுகல் 

இலக்டக யநாக்கி பசல்யோம்.  

நமது பபாருளாதார உறவில் ேளங்கள் டமேமாக இருக்கும். கனிமங்கள் மற்றும் சுரங்கத ்

தளோைங்கள், பதாழில்நுை்பம் மற்றும் யசடேகள் ஆகிேேற்றின் நம்பகமான மற்றும் 

யபாை்டித்தன்டம ோே்ந்த ேழங்குநர ்என்கிற எமது நிடலடேத் தக்கடேக்க, 

பதாழில்துடறயுைன் இடைந்து பைிோற்றுயோம்.  

 இன்றிேடமோத கனிமங்களில் கூை்ைாை்டமகடள எளிதாக்குயோம்.  

உலகின் மிக யேகமாக ேளரந்்து ேரும் ஆற்றல் சந்டதோன இந்திோவுைன் நமது ஆற்றல் 

உறவுகடள ேளரக்்க அரசு பைிோற்றும் . அதிநவீன பதாழில்நுை்பங்கள், அதிலும் குறிப்பாக 

புதுப்பிக்கத்தக்கடே மற்றும் ட ை்ரஜன் ஆகிேேற்றில் இந்திோவுைன் ஒத்துடழப்யபாம்.  

சாத்திய நிலையிலிருந்து பூரத்்தி சசய்து வழங்கலுக்கான நிலைலய நநாக்கிய பயணம் 

இந்திோ உலகளவில் ஒரு பதாழில்நுை்ப ஆற்றல் டமேமாகவும், நம்பகமான பதாழில்நுை்ப 

திறடமகளின் ஆதாரமாகவும் உருபேடுத்து ேருேடதப் பேன்படுத்திக்பகாள்ள, ஆஸ்தியரலிே 

அரசு ஆஸ்தியரலிே பதாழில்நுை்ப நிறுேனங்களுைன் இடைந்து பசேல்படும்.  
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2025ஆம் ஆை்டுக்குள் இந்திோ 900 மில்லிேன் இன்ைரப்நை் பேனாளரக்டளக் பகாை்டிருக்கும். 1 

நமது எதிரக்ால பசழுடமக்கு அடித்தளமாக இருக்கும் இன்றிேடமோத மற்றும் ேளரந்்து ேரும் 

பதாழில்நுை்பங்களில் ஒத்துடழப்டப ஆழமாக்குயோம்.  
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ேளரந்்து ேரும் விை்பேளி உறோனது, ேைிக மற்றும் உத்திப்பூரே் ஈவுத்பதாடகடே ேழங்கும். 

ஆஸ்தியரலிே பாதுகாப்பு நிறுேனங்களுக்கு இந்திோவில் யமலதிக தனித்துேமாக்கிே 

ோே்ப்புகடளக் கை்ைறிே உதவுேது உை்பை, இரு நாடுகளுள் ஒன்றிைம் குடறோக உள்ள 

பை்டப மற்பறான்றிைம் இருந்து பபற்று குடறநிரப்பிக்பகாள்தல் மற்றும் உத்திப்பூரே் 

உறவுகடள யமம்படுத்துதல் ஆகிேேற்றுக்கு ேைிகத்துைன் இடைந்து பைிோற்றுயோம் .  

சுகாதாரநலத ்துடறயில் ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ உைனுடழப்பு மிகவும் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

COVID−19 ஆனது இந்திோவில் டிஜிை்ைல் சுகாதாரநலச ்யசடேகடள உேரத்த்ிேது, மருத்துே 

சாதனங்கள் மற்றும் மருந்துப் பபாருை்கடளத் தோரிப்பதில் அதிக கேனம் பசலுத்திேது, யமலும் 

தடுப்பூசிகள் உை்பை உலகளாவிே ேழங்கல் பதாைரக்ளில் இந்திோவின் முக்கிேத்துேத்டத 

ேலுப்படுத்திேது.  

  

நிதிச ்யசடேகள் மற்றும் பதாழில்நுை்பத் துடறகளில் இந்திோ விடரோன ேளரச்ச்ிடேக் கை்டு 

ேருகிறது . ஆசிோவின் சிறந்த நிதித்பதாழில்நுை்ப டமேமாக மாறுேதற்கான இந்திோவின் 

முேற்சி ஆஸ்தியரலிே ேைிகத்திற்கான ோே்ப்புகடள ேழங்கும்.  

விடளோை்டு மீதான யபராரே்ம் மற்றும் பை்பாடு மற்றும் படைப்புசார ்பதாழில்களில் நம் இரு 

நாடுகளின் ேளரந்்து ேரும் உறவுகள் ஆகிேேற்றின் மீது ஆஸ்தியரலிோ மற்றும் இந்திோவின் 

பகிரந்்து பகாள்ளும் ஆரே்த்தினால் எழும் சமூக மற்றும் ேைிக நலன்கடள ஆஸ்தியரலிே அரசு 

யபைி ேளரக்்கும்.   

  

எல்லாத ்துடறகளிலும் நமது ஆழமான இருநாை்டு குடிமக்களுக்கு இடையேோன யநரடி 

இடைவிடன இடைப்புகள் பபாருளாதார ஈடுபாை்டை இேக்க உதவும். துடிப்பான இந்திே 

ஆஸ்தியரலிே சமூகம் இந்த கடதயின் டமேமாக உள்ளது மற்றும் அறிவுடர, ேடலேடமப்புகள் 

மற்றும் கூை்ைாை்டமகளின் ஆதாரமாக அதன் பங்டக அரசாங்கம் ஆதரிக்கும்.  

  

இந்திோவுைனான பபாருளாதார உறவுகடள விரிவுபடுத்துேதற்கும் ஆழப்படுத்துேதற்கும் எமது 

முேற்சிகளின் ஒரு பகுதிோக, இந்திோவின் அை்டை நாடுகளில் குறிப்பாக பங்களாயதஷ், 

இலங்டக, மாலத்தீவு மற்றும் யநபாளம் ஆகிே நாடுகளுைன் ஆஸ்தியரலிோவின் ேரத்்தக மற்றும் 

முதலீை்டு உறவுகடள ேளரக்்க ஆஸ்தியரலிே அரசு உதவும்.  

 

ஆஸ்தியரலிோவும் இந்திோவும் ஒரு விரிோன பபாருளாதார ஒத்துடழப்பு ஒப்பந்தத்திற்கான 

(CECA) யபசச்ுோரத்்டதகடள முடறோக மீை்டும் பதாைங்கியுள்ளன. இரு நாடுகளும் 2022 ஆம் 

ஆை்டின் இறுதிக்குள் ஒரு முழுடமோன CECA ஐ முடிப்பதற்கான யநாக்கதத்ுைன், சரக்குகள் 

மற்றும் யசடேகளில் இருதரப்பு ேரத்்தகத்டத ஆழப்படுத்துேதற்கான ஆரம்ப ஒப்பந்தத்டத 

இறுதிபசே்ேடத யநாக்கிச ்பசேல்பை்டு ேருகின்றன.  

இருநாை்டு பபாருளாதாரங்களின் நலனுக்காக விரிோக்கப்பை்ை ேரத்்தக மற்றும் முதலீை்டுப் 

பாே்வுகடள ஊக்குவிக்கும் ஒரு விரிோன மற்றும் சமநிடலோன ேரத்்தக ஒப்பந்தத்டத 

ஆஸ்தியரலிோ நாடுகிறது. ேளங்கள் மற்றும் ஆற்றல், யேளாை்டம, பதப்படுத்தப்பை்ை உைவு 

மற்றும் பானங்கள் மற்றும் பதாழில்துடற தோரிப்புகள் ஆகிேேற்றில் யமம்பை்ை சரக்குகள் 

சந்டத அணுகடல CECA ேழங்க யேை்டும். யமலும் ஆஸ்தியரலிோ, யசடே ேழங்குநரக்ளுக்கான 

யமம்பை்ை அணுகடலயும், முதலீை்ைாளரக்ளின் நம்பிக்டகடே அதிகரிக்கவும், முதலீை்டை 

ஊக்குவிக்கவும் ஒழுங்குபடுத்துேதற்கான பபாருத்தமான நலக்காப்புகளுைன் நவீன 

முதலீை்ைாளர ்பாதுகாப்புகடளயும் நாடுகிறது.  ேரத்்தகத்டத பசேல்படுத்த டிஜிை்ைல் 
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கருவிகடளப் பேன்படுதத்ுேடத ஆதரிக்கும் நவீன மற்றும் முன்யனாக்கு விதிகடள உள்ளைக்கி 

டிஜிை்ைல் ேரத்்தகத்டத ஒரு ஒப்பந்தம் எளிதாக்கும்.  

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக இந்த முேற்சிகடள முழுடமோக்குகிறது மற்றும் எமது பபாருளாதார 

கூை்ைாை்டமயில் நிடறயேற்றப்பைச ்சாத்திேமுள்ள பபாருளாதாரத்டத டகேரப்பபறுேதற்கு 

இரு தரப்பிலும் உள்ள ேைிகங்களுக்கு அடித்தளம் அடமக்க உதவும்.  

1 இந்திோவின் டிரில்லிேன் ைாலர ்டிஜிை்ைல் ோே்ப்பு, இந்திே அரசு, 2021  
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2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிலைநவை்ைப்பட யேை்டிே இந்திேப் பபாருளாதார உத்தி பதாைரப்ான 

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக  

வசயை் திை்ைம்  

இந்த புதுப்பிக்கப்பை்ை தகேல், அடுத்த ஐந்து ஆை்டுகளில் IES இன் இலைச்ிேத்டத 

ேழங்குேதற்கான ஒரு டமேப்படுத்தப்பை்ை திை்ைத்டத ேழங்குகிறது.  

நமது இேொஜதந்திே அடிசச்ுெை்றையும் வதொழிை்நுை்பத் துறற ஒத்துறைப்றபயும் 

விேிவுபடுத்துதை்  

• பபங்களூருவில் உள்ள ஆஸ்தியரலிே தூதரகம், இந்திோவின் ேளரந்்து ேரும் டிஜிை்ைல் 

பபாருளாதார மற்றும் புத்தாக்க சூழலடமப்பிற்குள் ஆஸ்தியரலிே ேைிகங்கடள 

இடைக்க உதவும், யமலும் விை்பேளி துடறயில் நமது ேளரந்்து ேரும் இடைப்புகடள 

ேலுப்படுத்தும்.  

• ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ புத்தாக்க ேடலேடமப்பு ஆஸ்தியரலிே மற்றும் இந்திே 

நிறுேனங்களுக்கு இன்றிேடமோத பதாழில்நுை்பங்கள் மற்றும் யசடேகடள 

ேைிகமேமாக்கவும், முதலீை்டை அணுகவும் மற்றும் ஆழமான ேழங்கல் பதாைரக்ளின் 

ேளரச்ச்ிடே ஊக்குவிக்கவும் உதவும்.  

• இன்றிேடமோத மற்றும் ேளரந்்து ேரும் பதாழில்நுை்பக் பகாள்டகக்கான 

ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ டமேமானது, உலகளாவிே பதாழில்நுை்பச ்பசந்தரங்கள் மற்றும் 

அடமப்புகளில் பசல்ோக்கு பசலுத்தும் நமது பகிரப்பை்ை திறடன உருோக்கி, 

பதாழில்நுை்பம் பதாைரந்்து நம்டம பாதுகாப்புமிக்க, சுகாதாரநலமுைன் இருக்கும், பல 

ேளங்கள் பகாை்ை, சுதந்திரமாக முடிபேடுக்கும் நாடுகளாக மாற்றுேடத உறுதிபசே்ே 

உதவும்.  

எமது துடிப்பொன புைம்வபயே் சமூகத்றதயும் ெணிக நிறுெனங்கறளயும் திறனதிகொேம் 

வபறச ்வசய்தை்  

• ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ உறவுகளுக்கான டமேம் நமது சமூக மற்றும் பை்பாை்டு 

இடைப்புகடள ேளரக்்கும், இந்திே சந்டதயில் ேைிகங்கள் பேற்றிபபற உதவுேதற்கு 

நடைமுடற ேழிகளில் பசேல்படும், மற்றும் இந்திே-ஆஸ்தியரலிேச ்சமூகத்தின் 

நிபுைத்துேத்டத முடறப்படுத்தும்.  

• புதிதாக உருோக்கப்பை்ை பிசினஸ் சாம்பிேன்ஸ் குழுப்பிரிப்பானது ேைிக ஈடுபாை்டை 

துரிதப்படுத்தும் மற்றும் ேைிக சூழடல யமம்படுத்துேதில் அரசாங்கங்களுைன் 

இடைந்து பைிோற்றுேதற்கான ோே்ப்டப ேழங்கும்.  

• புலம்பபேர ்சமூக பைமாக்கல் அறிக்டகோனது ஆஸ்தியரலிே நிறுேன இேக்குநரக்ள், 

பதாழில் பநறிஞரக்ள், கல்விோளரக்ள் மற்றும் இந்திே ேம்சாேழிடேச ்யசரந்்த 

பதாழில்முடனயோர ்யபான்ற முக்கிே ேடலேடமப்புகடள முன்னிடலப்படுத்தும். இந்த 

ஆராே்சச்ிோனது, நமது ஈடுபாை்டை சிறப்பாகக் குறிடேத்து ஆஸ்தியரலிோவிற்கும் 
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இந்திோவிற்கும் இடையிலான உறவுகடள ேளரப்்பதற்கும் புலம்பபேரந்்த சமூகத்தின் 

ஈடுபாை்டு உத்திக்கு அடித்தளமாகவும் அடமயும்.   

நமது கை்வி மற்றும் ஆேொய்சச்ி இறணப்புகறள ெலுப்படுத்துதை்  

• ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ டமத்ரி (நைப்ு) ஸ்காலரஸ்் திை்ைம் ஆஸ்தியரலிோவில் படிக்க சில 

சிறந்த மற்றும் நுை்ைறிவுள்ள இந்திே மாைேரக்டள ஆதரிக்கும், யமலும் டமத்ரி 

மானிேங்கள் மற்றும் பபல்யலாஷிப் திை்ைம் நமது எதிரக்ால தடலேரக்ளிடையே 

இடைப்புகடள உருோக்கும்.  

• பதாழில்துடற தடலடமயிலான ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ எதிரக்ால திறன்கள் 

முன்பனடுப்பு, இன்றிேடமோத மற்றும் ேளரந்்து ேரும் பதாழிலாளர ்யதடேகடள 

நிடறயேற்ற இந்திோவிற்கு விருப்பத் திறன் ேழங்குநராக ஆஸ்தியரலிோடே 

நிடலநிறுதத்ும்.  

• ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ ஆராே்சச்ி மாைேர ்பபல்யலாஷிப் டபலை ்திை்ைம் மற்றும் 

ஆஸ்தியரலிே ஆராே்சச்ிோளர ்ஒத்துடழப்பு டமேம் - இந்திோ இருதரப்பு ஆராே்சச்ி 

உைனுடழப்டப பதாைரந்்து ேலுப்படுதத்ும் மற்றும் இரு நாடுகளின் ஆராே்சச்ி 

மீசச்ிறப்டப காை்சிப்படுத்தும்.   

புதிய ஆற்றை் வபொருளொதொேத்றத துேிதப்படுத்துதை்  

• ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ தூே்டமோன பதாழில்நுை்பம் மற்றும் இன்றிேடமோத 

கனிமங்கள் பதாகுப்பு, ஆஸ்தியரலிோவும் இந்திோவும் புதிே ஆற்றல் 

பபாருளாதாரத்திற்கு நிடலமாறுகின்ற அயத யேடளயில் உலக முன்னைி 

புத்தாக்கங்கலளப் பகிரந்்து பகாள்ளும் மற்றும் பைிகடளயும் ேளரச்ச்ிடேயும் 

ேழங்குேதற்கான ேைிக ோே்ப்புகடள கூை்ைாகப் பேன்படுத்திக் பகாள்ளும்.  

• இந்திோ-ஆஸ்தியரலிோ பசுடம எஃகு கூை்ைாை்டம புத்தாக்கமான பதாழில்நுை்பங்கடள 

ஆதரிக்கும், இது குடறந்த உமிழ்வு பபாருளாதாரத்திற்கான நிடலமாற்றத்தில் 

ேளத்துடறக்கு எதிரக்ாலப் பைிகடள ேழங்கும்.  

• ஆஸ்தியரலிோவும் இந்திோவும் புதிே மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் 

பதாழில்நுை்பத்தில் கூை்ைாக இடைந்து பசேல்படும், இதன் மூலம் குடறந்த மற்றும் 

சுழிே மாசு உமிழ்வு பதாழில்நுை்பங்களின் பசலடேக் குடறத்து, பேன்பாை்டை 

படிப்டிோக அதிகரிக்க முடியும்.  
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எமது ெளங்கறளயும் METS உறவுகறளயும் விேிவுபடுத்துதை்  

• இந்திோ-ஆஸ்தியரலிோ இன்றிேடமோத கனிமங்கள் ஆராே்சச்ி கூை்ைாை்டம மற்றும் 

ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ கிரிை்டிக்கல் மினரல்ஸ் முதலீை்டுக் கூை்ைாை்டம ஆகிேடே 

ேழங்கல் பதாைரக்டள ேலுப்படுத்தும், ஆஸ்தியரலிே ஏற்றுமதிகளுக்கு மதிப்பு கூை்டும் 

மற்றும் பதாழில்நுை்பதட்த ேைிகமேமாக்க இந்திோவுைன் இடைந்து பசேல்படும்.  

• ேளங்கள் மற்றும் METS பதாழில்துடற சந்டத அணுகல் மற்றும் ஆேத்தநிடல திை்ைம் 

ேளங்கள் மற்றும் METS ஆனது பதற்காசிோவில் எப்படி ேைிகம் பசே்ேது என்படத 

நன்கு புரிந்துபகாள்ள நிறுேனங்களுக்கு உதவும்.  

• உலகளாவிே சுரங்க சோல் - இந்திோ, மிகப்பபரிே பதாழில்நுை்ப மற்றும் இேக்க 

சோல்கடள எதிரப்காள்ளும் இந்திே சுரங்கத் பதாழிலாளரக்டள உலகின் முன்னைி 

ஆஸ்தியரலிே தீரவ்ுகளுைன் இடைத்து பேன்பபற உதவும்.  
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நமது அறிவியல் மற்றும் புத்தாக்க உறவுகறள உருெொக்குதை்  

• இந்திோ-ஆஸ்தியரலிோ புத்தாக்க மற்றும் பதாழில்நுை்ப சோல், பதாழில்முடனயோரும் 

சிறு ேைிகரக்ளும் ஆை்டுக்கு 20 அதிநவீன ஆஸ்தியரலிே மற்றும் இந்திே 

புத்தாக்கங்கடளச ்சந்டதப்படுத்த உதவும்.  

• ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ உத்திப்பூரே் ஆராே்சச்ி நிதிேத்திற்காக பதாைரந்்து 

ேழங்கப்பை்டுேரும் நிதியுதவி, இந்திோவுைன் ஒரு அரப்்பைிப்புள்ள ஆராே்சச்ி ஓை்ைத்டத 

உறுதி பசே்யும், இது ேளரச்ச்ிடே உந்தித ்தள்ளி, உற்பத்தித்திறடன அதிகரிக்கும் 

அறிவியை் மை்றும் புத்தாக்க உறடே ஆதரிக்கும்.  

• இருநாடுகளுக்கும் ஒன்றுக்பகான்று ஒத்த பகாள்டக முன்னுரிடமகடள ஆதரிக்க 

பசேற்டகக்யகாள் தகேல் பதாைரப்ுகள், ேழிபசலுத்தல் அடமப்புகள், பூமி கை்காைிப்பு 

மற்றும் அதன் பேன்பாடுகள் மற்றும் பபருந்தரவு பகுப்பாே்விேல் ஆகிேேற்றில் 

உைனுடழப்டப ஆதரிக்க பன்னாை்டு விை்பேளி முதலீை்டு முன்பனடுப்பு நிதியுதவிடே 

விரிவுபடுத்துதல்.  

சிறந்த ெே்த்தகத்திற்கு அடித்தளம் அறமத்தை்  

• பசந்தரங்கடளயும் இைக்க ேரத்்தகத்டதயும் பசேல்படுத்தும் திைை்ம், ேரத்்தகம் 

பசே்ேதற்கான எல்டலக்கு பின்னால் உள்ள தடைகடள எளிதாக்க உதவும் மற்றும் இரு 

திடசகளிலும் சரக்குகள் மற்றும் யசடேகளின் ஏற்றுமதிடே எளிதாக்கும்.  

• இந்திோ-ஆஸ்தியரலிோ தானிேங்கள் கூை்ைாை்டம, பதாைரந்்து 

ோடிக்டகோளரக்ளுக்கு ேைிகரீதிோன சரக்குப் யபாக்குேரத்துத் துடறடேயும் 

ேழங்கல் பதாைரக்டளயும் ேலுப்படுத்தும் மற்றும் யேளாை் ேரத்்தகத்திற்கு ஆதரிக்கும்.   

• பபாருளாதாரக் பகாள்டக மற்றும் ஒழுங்குமுடற மீதான ேலுவூை்ைப்பை்ை கூை்ைாை்டம, 

பபாதுத்துடற நிறுேன உறவுகடளயும் அறிவுப் பரிமாற்றத்டதயும் உருோக்கும்.  

உள்கை்ைறமப்புத் துறறயிை் நிறறரெற்றப்பைச ்சொத்தியமுள்ள வபொருளொதொேத்றதக் 

றகெேப்வபறுதை்  

• ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ உள்கை்ைடமப்பு மன்றமானது ஆஸ்தியரலிே நிறுேனங்களுக்கு 

இந்திோவின் பரந்த உள்கை்ைடமப்பு திை்ைங்களுைனும் ோே்ப்புகளுைனும் 

ஈடுபடுேதற்கான பாடதடே பமன்டமோக்கும்.  

பறைப்புசொே் மற்றும் பண்பொடுசொே் வதொழிை்கறள ரமம்படுத்துதை்  

• டமத்ரி பை்பாை்டு கூை்ைாை்டம, காை்சிசார ்மற்றும் நிகழ்தத்ு கடலகள், இலக்கிேம், 

திடரப்பைம் மற்றும் இடசத ்துடறகளில் திை்ைப்பைிகள், நிகழ்வுகள், கை்காை்சிகள் 

மற்றும் பதாழில்முடற பரிமாற்றங்கடள ஆதரிக்கும்.  

நமது பிேொந்திய இருப்றப விேிவுபடுத்துதை்  

• மாயலவில் உள்ள ஆஸ்தியரலிே தூதரகம் மாலத்தீவுகளில் உள்ள நமது கல்வி, சுற்றுலா 

மற்றும் பரந்த பபாருளாதார இடைப்புகடள ஆழப்படுத்தும்  

• ேங்காள விரிகுைா ேரத்்தக மற்றும் ஆற்றல் கூை்ைாை்டம, இந்திோ, பங்களாயதஷ் 

மற்றும் இலங்டக ஆகிே நாடுகளில் சிறந்த ஏற்றுமதி ோே்ப்புகடள ேழங்குேயதாடு 

ஆற்றல் பாதுகாப்பிற்கும் ஆதரேளிக்கும்.  

• ேங்காள விரிகுைா இடைப்புநிடலக் கூை்ைாை்டமோனது ேைிகரீதியில் கேனம் 

பசலுதத்ுகின்ற ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ உள்கை்ைடமப்பு மன்றத்டத (AIIF) 2024-25 ஆம் 

ஆை்டில் இருந்து மற்ற பதற்காசிே நாடுகடள உள்ளைக்கிே பிராந்திே முன்பனடுப்பாக 

விரிவுபடுத்தும்.  

 

10  



An India Economic Strategy to 2035 by Australian Government 

2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிலைநவை்ைப்பட யேை்டிே இந்திேப் பபாருளாதார உத்தி பதாைரப்ான 

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக  

அறமசச்ு சொம்பியன்கள்  

ஆஸ்தியரலிே அரசின் இந்திேப் பபாருளாதார அடமசச்ு சாம்பிேன்கள் ஆஸ்தியரலிோவில் 

பசேல்பாடுகடள ஊக்குவிக்கின்றனர ்மற்றும் தமக்கு ஒத்த இந்திே அடமசச்ரக்ளுைன் 

ஆக்கப்பூரே்ாக ஈடுபடுகின்றனர.் இந்த குழுப்பிரிப்பானது IES பரிந்துடரக்கு பதில்விடனோற்றும் 

ேடகயில் 2018 இல் உருோக்கப்பை்ைது மற்றும் 2020 இல் விரிோக்கப்பை்ைது. இது 

இந்திோவுைனான நமது பபாருளாதார உறவுகளுக்கு உத்திப்பூரே் யமற்பாரட்ே, ஒருங்கிடைப்பு 

மற்றும் மிக உேரந்்த அரசிேல் கேனச ்பசலுத்தத்டத உறுதி பசே்கிறது.  

உறுப்பினே்கள்  

• ேரத்்தகம், சுற்றுலா மற்றும் முதலீை்டுத் துடற அடமசச்ர ்(தடலேர)் 

• பதாழில், எரிசக்தி மற்றும் உமிழ்வு குடறப்பு துடற அடமசச்ர,்  

• ேளங்கள் மற்றும் நீரே்ளத் துடற அடமசச்ர ் 

• யேளாை்துடற மற்றும் ேை ஆஸ்தியரலிோவுக்கான அடமசச்ர ் 

• கல்வி மற்றும் இடளஞரந்லத்துடற அடமசச்ர ் 

• அறிவிேல் மற்றும் பதாழில்நுை்பத் துடற அடமசச்ர ் 

• குடிேரவு, குடியுரிடம, புலம்பபேரந்்யதார ்யசடேகள் மற்றும் பல்பை்பாை்டு உறவுத ்

துடற அடமசச்ர ் 

ரநொக்குனே்கள்  

பேளியுறவு அடமசச்ர ்மற்றும் மகளிரந்லத் துடற அடமசச்ர ்

ேரத்்தகம் மற்றும் முதலீை்டுத் துடற அடமசச்ருக்கு உதவும் துடை அடமசச்ர ் 

தடலேர,் இந்திே நாைாளுமன்ற நை்பரக்ள் குழு  
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2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிலைநவை்ைப்பட யேை்டிே இந்திேப் பபாருளாதார உத்தி பதாைரப்ான 

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக 

 

அறிமுகம்  

ஆஸ்தியரலிே அரசு நமது பபாருளாதார மீை்சிக்கு முை்டுக்பகாடுக்கவும், ஆஸ்தியரலிேரக்ளின் 

பசழிப்டபயும் பாதுகாப்டபயும் யமம்படுத்தவும் ேலுோன ேரத்்தக மற்றும் முதலீை்டு உறவுகடள 

உருோக்கி ேருகிறது.  

ஆஸ்தியரலிோவும் இந்திோவும் ஒன்றிைம் குடறோக உள்ள பை்டப மற்பறான்றிைம் இருந்து 

பபற்று குடறநிரப்பிக்பகாள்ளும் பபாருளாதாரங்கடள உேரளவில் பகாை்டுள்ளன. இருநாை்டுப் 

பபாருளாதாரங்களின் நீடிப்புதிறனுள்ள ேளரச்ச்ிோனது, ேைிகங்களுக்கான ோே்ப்புகடள 

பதாைரந்்து யமம்படுதத்ும். ஆழ்ந்த சமூக இடைப்புகளாலும் நமது பகிரப்பை்ை நன்பனறி 

மதிப்புகளாலும் பபாருளாதார உறவு பதாைரந்்து ேலுப்படும்.  
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எமது உறவில் நிடறயேற்றப்பைச ்சாத்திேமுள்ள பபாருளாதாரத்டத டகேரப்பபற உதவுேதற்கு, 

2035 ஆம் ஆை்டிற்கான நீை்ை கால கை்ைடமப்பாக IES க்கு 2018 ம் ஆை்டில் ஆஸ்தியரலிே அரசு 

பசேலாை்பகாை்ைது (உள்பைத்டதப் பாரக்்கவும்). இந்த உத்தியின் கீழ், இந்திே சந்டதயில் 

ஆஸ்தியரலிே நிறுேனங்கள் பேற்றிபபறவும், பசழிக்கவும், பகாள்டக மற்றும் ஒழுங்குமுடற 

அடமப்புகளில் ஈடுபைவும், இந்திோவில் ஆஸ்தியரலிோடேப் பற்றிே மற்றும் ஆஸ்தியரலிோவில் 

இந்திோடேப் பற்றிே புரிதடல யமம்படுத்தவும் ஆஸ்தியரலிே அரசு உதவுகிறது.  

 இந்திோவிற்கான உேரம்ை்ை பபாருளாதார கூை்ைாளிோக IESன் இலை்சிேத்டத 

டகேரப்பபறுேதற்கு அடுத்த ஐந்து ஆை்டுகளில் ஆஸ்தியரலிே அரசு எங்கு கேனம் பசலுத்தும் 

என்படத இந்தப் புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக ேகுக்கிறது. இது, IES பதாைங்கப்பை்ைதில் இருந்து 

மற்றும் ஜூன் 2020 ம் ஆை்டில் பிரதமர ்யமாரிசன் மற்றும் பிரதமர ்யமாடியின் விரிோன 

உத்திப்பூரே் கூை்ைாை்டம (CSP) அறிவிப்பு பேளியிைப்பை்ைதில் இருந்து கை்ைடமக்கப்பை்ை 

உந்தத்டத பராமரிக்கிறது  

இது, சிறந்து பபருகிேரும் ோே்ப்புகளுக்கு பதிலளிக்கிறது.  

இந்திோவுைனான நமது பபாருளாதார உறவுகளில் டமேமாக இருக்கும் கல்வி, ேளங்கள், 

யேளாை் ேைிகம், சுற்றுலா மற்றும் தகேல் பதாழில்நுை்பம் யபான்ற மரபுேழி ேலிடமகடள 

இந்தப் புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக ஆதரிக்கிறது. இது, இரு நாடுகளின் எதிரக்ால பசழுடமக்கு 

அடித்தளமாக இருக்கும் குடறந்த உமிழ்வு பதாழில்நுை்பங்கள், டசபர ்மற்றும் இன்றிேடமோத 

பதாழில்நுை்பங்கள் மற்றும் விை்பேளி யபான்ற ேளரந்்து ேரும் துடறகளில் முதலீை்டையும் 

ஒத்துடழப்டபயும் விரிவுபடுத்துேதற்கும் நம்டம இைநிடலப்படுதத்ுகிறது. இது, அறிவியை் 

மை்றும் புத்தாக்கம் கூை்ைாை்டமகடள இேக்க உதவும், இந்த பிரசச்ிடனகளில் குோடில் 

(ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ-ஜப்பான்-அபமரிக்கா) நமது ஈடுபாை்டை முழுடமோக்கும்.  

இந்தப் புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக யதசிே அளவில் கேனம் பசலுத்தினாலும், இந்திோவின் 

சந்டதயில் உள்ள பன்முகத்தன்டமடே அறிந்து, குறிப்பிை்ை மாநிலங்கள் அல்லது 

பிராந்திேங்களில் கேனம் பசலுத்துேடத பரிசீலிப்பதன் மூலம் ஆஸ்தியரலிே 

நிறுேனங்களுக்கான மதிப்டப நாங்கள் பதாைரந்்து ஆதரிக்கியறாம்.  

 இந்த புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டகோனது இந்திே பதாழில்துடறக் கூை்ைடமப்பு மற்றும் இந்திே 

பேளியுறவு அடமசச்கத்தின் முன்னாள் பசேலர ்(கிழக்கு) தூதர ்அனில் ோத்ோ ேழங்கிே 

ஆஸ்தியரலிோ பபாருளாதார உத்திடே (AES) எமது கூை்ைாை்டமயின் பமே்ோன பபாருடள 

விளக்கும் குடறநிரப்பு உத்திோக மதிப்பிடுகிறது.  

  

உைக GDP முன்னறிவிப்புகளின் பங்கு (PPP)  
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உலகளாவிே GDP (பமாதத் உள்நாை்டு உற்பத்தி) சதவீதம்  

இந்திோ  சீனா   இந்யதாயனசிோ  ஜப்பான்  அபமரிக்கா  

ஆதாரமூலம்: IMF உலகப் பபாருளாதாரக் கை்யைாை்ைம் - அக்யைாபர ்2021, மற்றும் ஆஸ்தியரலிே 

கருவூலத ்துடற, 2021  
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சாத்திய நிலையிலிருந்து பூரத்்தி சசய்து வழங்கலுக்கான நிலைலய நநாக்கிய பயணம் 

 

2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிறறவேற்றப்பட ரெண்டிய இந்தியப் வபொருளொதொே உத்தி: சாத்திய 

நிறலயிலிருந்து பூர்த்தி சசய்து ேழங்கலுக்கான நிறலறய வநாக்கிய பயணம்(IES)  

2017 ஆம் ஆை்டில், ஆஸ்தியரலிே அரசு இந்திோவுைனான தன் பபாருளாதார கூை்ைாை்டமடே 

ஆழப்படுத்த ஆஸ்தியரலிோவுக்கு இலக்டக அடைேதற்கான பேைத்திை்ைம் ஒன்டற 

ேழங்குேதற்காக இந்திோவுக்கான முன்னாள் ஆஸ்தியரலிே தூதரும், பேளியுறவு மற்றும் 

ேரத்்தகத ்துடறயின் முன்னாள் பசேலாளருமான திரு. பீை்ைர ்ேரக்ீஸ் AOடே நிேமித்தது.  

IES ஆனது 2018 ம் ஆை்டில் ஆஸ்தியரலிே அரசால் பேளியிைப்பை்டு ஒப்புதல் அளிக்கப்பை்ைது. IES 

ஆனது ஆஸ்தியரலிே அரசாங்கத்டத யநாக்கி இேக்கப்பை்ைாலும், இது ஆஸ்தியரலிே மாநில 

மற்றும் பிரயதச அரசுகள் மற்றும் தனிோர ்துடற ஆகிேேற்றின் அத்திோேசிேப் பங்குகடளயும் 

யகாடிை்டுக் காை்டிேது.  

எதிரக்ாலத்தில் ஆஸ்தியரலிோ மற்றும் இந்திோ ஆகிே இரு நாடுகளுள் ஒன்றிைம் குடறோக 

உள்ள பை்டப மற்பறான்றிைம் இருந்து பபற்று குடறநிரப்பிக்பகாள்ளும் தன்டமயின் மிக 

விரிோன பகுப்பாே்ோக IES உள்ளது. 2035 ஆம் ஆை்டிற்குள் இந்திோடே தடலோே மூன்று 

ஏற்றுமதி இலக்கிைங்களுள் ஒன்றாகவும், ஆசிோவில் தடலோே மூன்று பேளிசப்சல்லும் 

முதலீை்டு இலக்கிைங்களுள் ஒன்றாகவும் மாற்றும் இலை்சிேங்கள் IES இன் டமேப்பபாருளாக 

உள்ளது.  

பசேல்படுத்தலின் ஆரம்ப கை்ைத்தில் கீழ்கை்ை முக்கிே முன்யனற்றம் உள்ளைங்கும்:  

• பகால்கத்தாவில் துடைத் தூதரகத்டத பதாைங்குதல்  

• சுற்றுலாத் துடறக்கான 'இந்திோ-ஆேத்தம்' பயிற்சிடேத் பதாைங்குதல்  

• ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ உத்திப்பூரே் ஆராே்சச்ி நிதிடே 15 மில்லிேன் ஆஸ்தியரலிே 

ைாலரக்ளுைன் நான்கு ஆை்டுகளுக்கு நீை்டித்தல்  

• யமலதிக யநரடி விமானங்கடள இேக்க விமான யசடே ஒப்பந்தத்டத நிறுவுதல்  

• ஆஸ்தியரலிே ஏற்றுமதிோளரக்ளுக்கான இந்திோவின் யேளாை் யதடேயின் 

முன்னறிவிப்டப யமம்படுத்துதல்.  

கூடுதலாக, ஆஸ்தியரலிே அரசு, இந்திோ பற்றிே மாநில கல்வி மன்றத்டத நிறுவியுள்ளது; 

ஆஸ்தியரலிோவின் கல்வி முடறடே காை்சிப்படுத்தும் இருதரப்பு பன்னாை்டுக் கல்வி மற்றும் 

ஆராே்சச்ி பயிலரங்டக நைத்திேது; மற்றும் ஆஸ்தியரலிே பழங்கள் ஏற்றுமதிடே 

எளிதாக்குேதற்கு உயிரப்்பாதுகாப்பு பயிற்சிடே அளித்தது.  
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பபாருளாதார உறவுக்கான எமது பகாள்டகடே ேழிநைத்தும் கை்ைடமப்பாக IES உள்ளது. அரசு, IES 

ன் பசேல்படுத்தடல ஆதரிப்பதற்கும், உந்தத்டதத் தக்கடேப்பதற்கும், காலமுடறயுள்ள, பசேல் 

சாரந்்த புதுப்பிப்புகடளத் பதாைரந்்து ேழங்கும்.  

ேைிகரீதிோக அரத்்தமுள்ள விரிோன பபாருளாதார ஒத்துடழப்பு ஒப்பந்தத்டத 

இறுதிப்படுத்துேது இந்த முேற்சிகளுக்கு ஒரு இன்றிேடமோத துடைநிகழ்ோக இருக்கும்.  

2018 இல் பேளியிைப்பைை் IESஐ இங்யக பபறலாம்: indiaeconomicstrategy.dfat.gov.au  

இந்த புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டகடே இங்யக பபறலாம்: dfat.gov.au/IESUpdate  

ஆஸ்தியரலிே அரசு, இந்த அறிக்டகடே தோரிக்கும் பைியில் ஆஸ்தியரலிோவிலும் 

இந்திோவிலும், அரசு மற்றும் பதாழில்துடறயிலும் உள்ள 600-க்கும் யமற்பைை் பங்குதாரரக்ளிைம் 

கலந்தாயலாசித்தது. இந்தப் புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டகடேத் தோரிப்பதில் அேரக்ளின் 

கருத்துக்கடளப் பிரதிபலிக்க அரசு முேன்றது. ேைிகங்கள், மாநில மற்றும் பிரயதச அரசுகள், 

புலம்பபேர ்சமூகங்கள் மற்றும் பிற அடமப்புகளுைன் பதாைரந்்து ஈடுபடுேது, இந்திோவுைனான 

பபாருளாதார ஒருங்கிடைப்டப ஆழப்படுதத்ுேதற்கான அரசின் பைிகளுக்கு 

இன்றிேடமோததாக இருக்கும்.  

இந்த புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டகோனது பாலின சமத்துேம், அடனத்டதயும்/அடனேடரயும் 

உள்ளைக்குதல், பன்முகத்தன்டம மற்றும் சரிஒப்பு ஆகிே பகாள்டககடள அடிப்படைோகக் 

பகாை்ைது. இது, இந்த ஐந்தாை்டு பசேல் திை்ைதட்த பசேல்படுத்துேதில் 

ஒருங்கிடைக்கப்படும்.  
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இந்தியப் வபொருளொதொேம்: ெளே்சச்ி, சீே்திருத்தம் மற்றும் ெொய்ப்பு  

2024-ம் ஆை்டுக்குள் இந்திோ உலகின் அதிக மக்கள் பதாடக பகாை்ை நாைாக மாறும் என்று 

கைிக்கப்பை்டுள்ளது. 2 இளம் மக்கள்பதாடக, ேளரந்்து ேரும் நுகரய்ோர ்ேரக்்கம், முடறசாரந்்த 

பைிகளில் யமலதிக மக்கள் பைிேமரத்்தப்படுதல், பதாழில்நுை்பத்தின் பபருமளவிலான 

ேளரச்ச்ி, குறிப்பிைத்தக்க உள்கை்ைடமப்பு முதலீடு மற்றும் விடரோன நகரமேமாக்கல் 

ஆகிேடே இந்த புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டகயின் காலப்பகுதியில் ேளரச்ச்ிடே ஏற்படுத்தும்.  

யகாவிை்-19-ல் இருந்து இந்திோவின் பபாருளாதாரம் மீை்டு ேருகிறது. விடரோன பேகுமக்கள் 

தடுப்பூசிேளிப்பு நம்பிக்டகடே மீை்பைடுக்கிறது. 2026 ம் ஆை்டு ேடர, இந்திோவின் GDP ஆனது 

2019 ஆம் அை்டின் நிடலகளில் இருந்து 53 சதவீதம் அதிகரிக்கும் என்று IMF கைித்துள்ளது. 3  

யமலதிக ேலுோன ேளரச்ச்ிடே உருோக்கும் சீரத்ிருத்தங்களுக்கு குறிப்பிைத்தக்க சாத்திேம் 

உள்ளது. திை்ைமிைப்பை்ை சீரத்ிருத்தங்களில் ேங்கித ்துடறயின் மீள்திறடன யமம்படுதத்ுதல், 

எதிரப்ாரத்்த பலனளிக்காமல் உள்ள பபாதுச ்பசாத்துக்கடள தனிோரம்ேமாக்கல், மூன்றாம் 

நிடலக் கல்வித ்துடறடேத் திறத்தல், சிறப்புப் பபாருளாதார மை்ைலங்கடள யமம்படுத்துதல் 

மற்றும் ேரிவிதிப்டப யமம்படுத்துதல் யபான்ற பகாள்டககள் அைங்கும். நிதி 

பேளிப்படைத்தன்டம மற்றும் பசுடமோன பபாருளாதாரம் ஆகிேடே பசேற்குறிப்பில் 

உள்ளன. தூே்டமோன, யமலதிக நம்பகமான மற்றும் குடறந்த பசலவில் மின்சாரத்டத ேழங்க 

ஆற்றல் சீரத்ிருத்தங்கள் ேகுக்கப்பை்டுள்ளன. பபை் பைிோளரக்ளின் பங்யகற்டப 

உேரத்்துேதற்கான நைேடிக்டககள் உற்பத்தித்திறடன யமம்படுத்துேயதாடு, இதுேடர 

பேன்படுத்தப்பைாத நிடறயேற்றப்பைச ்சாத்திேமுள்ள பபாருளாதாரத்டத டகேரப்பபற 

உதவும்.   
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சீரத்ிருத்தங்கள் சரிவுகடள எதிரப்காள்ளலாம் மற்றும் பதாழில்துடற விரும்புேடத விை 

பமதுோக பசேல்படுத்தலாம். எனினும், பரந்த ேளரச்ச்ிப் பாடத மற்றும் பதாழில்முடற 

முதலீை்டுக்  பகாள்டககள், ோே்ப்புகடள அதிகரிக்கும்.  

IES இல் அடமக்கப்பை்டுள்ள, இரு நாடுகளுள் ஒன்றிைம் குடறோக உள்ள கை்ைடமப்புசார ்

பை்டப மற்பறான்றிைம் இருந்து பபற்று குடறநிரப்பிக்பகாள்தேதுைன் கூடுதலாக, இே்விரு 

அரசுகளுக்கு இடையேோன யநரடி பநருக்கமான உறோனது, இன்றிேடமோத மற்றும் ேளரந்்து 

ேரும் பதாழில்நுை்பங்கள், விை்பேளி மற்றும் இன்றிேடமோத கனிமங்கள் யபான்ற 

துடறகளில் புதிே ேைிக ோே்ப்புகடளத் திறக்கும்.  

ஆசிோவில் பிற இைங்களில் அதிகரித்து ேரும் கூலிகள், ேரத்்தகப் பதற்றங்கள் மற்றும் ேைிக 

இைடரப் பன்முகப்படுதத்ுேதற்கான முேற்சிகள் ஆகிேடே உலகளாவிே ேழங்கல் 

பதாைரக்ளின் பகுதிகடள இந்திோவுக்கு இைமாற்றம் பசே்ேதற்கு சாதகமாக இருக்கும். 

இந்திோோல் தனது உற்பத்தித் துடறடே அதிகரிக்க முடியுமானால், அது இன்றிேடமோத 

கனிமங்கள் உை்பை ஆஸ்தியரலிே யேளாை்ம் மற்றும் ேள விடளபபாருை்களுக்கு புதிே 

ோே்ப்புகடள ேழங்க முடியும்.  

யசடேத ்துடற உேர ்மதிப்புள்ள பைிகடள பமன்யமலும் உருோக்கும். படித்த பைிோளரக்ள் 

மற்றும் யபாை்டிக்கான யமலதிக பேளிப்படைத்தன்டம ஆகிேடே யசடேத் துடறக்கு 

பேளிநாை்டு முதலீை்டை ஈரக்்கின்றன.  

பதாழில்நுை்ப நிறுேனங்களால் பசே்ேப்பை்ை முதலீடுகள், 2020 ஆம் ஆை்டில், FDI க்கான சிறந்த 

உலகளாவிே இலக்கிைமாக இந்திோ மாறுேதற்கு பங்களித்தது, இது உலகளவில் நம்பகமான 

பதாழில்நுை்ப திறடமகளின் ஆதாரமாக இந்திோவின் தகுதிநிடலடே அடிக்யகாடிை்டுக் 

காை்டுகிறது. 4  

பபருந்பதாற்று இந்திோவின் டிஜிை்ைல் நிடலமாற்றத்டத துரிதப்படுத்தியுள்ளது. ஒரு 

மதிப்பீை்டின்படி, இந்திோவின் இ-காமரஸ்் சந்டத 2025 ஆம் ஆை்டுக்குள் 150 பில்லிேன் 

ஆஸ்தியரலிே ைாலரக்ளாக ேளரும்.  

இந்தியொவின் ரெகமொக ெளரும் வபொருளொதொேம் ரமைதிக ெே்த்தக மற்றும் முதலீை்டு 

ெொய்ப்புகறள உருெொக்கும்  

இந்திோவின் பமாத்த உள்நாை்டு உற்பத்திோனது (GDP) ஆசிோன் நாடுகளுக்கு ஒப்பான 

விகிதத்தில் ேளரும் என்று IMF கைித்துள்ளது - யமலும் 2026 ஆம் ஆை்டில் இந்திோவின் பமாத்த 

உள்நாை்டு உற்பத்திோனது ASEAN இன் 91% ஆக இருக்கலாம்.  

 

GDP (US$ பில்லிேன்)  

GDP ேளரச்ச்ி விகிதம் (% ஆை்டுக்கு ஆை்டு)  

இந்திோ (GDP ேளரச்ச்ி விகிதம்) ஆசிோன் (GDP ேளரச்ச்ி விகிதம்) இந்திோ (GDP) ஆசிோன் (GDP)  
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ஆதாரமூலம்: IMF உலகப் பபாருளாதாரக் கை்யைாை்ைம்: GDP (தற்யபாடதே விடலகள்) 

அக்யைாபர ்2021  

2 உலகப் பபாருளாதாரக் கை்யைாை்ைம், IMF, அக்யைாபர ்2021  

3 உலகப் பபாருளாதாரக் கை்யைாை்ைம், IMF, அக்யைாபர ்2021  

4 உலக முதலீை்டு அறிக்டக, UNCTAD, 2021.  

5 இந்திோவில் இ-காமரஸ்், இந்திோ பிராை்ை ்ஈக்விை்டி ஃபவுை்யைஷன், 2021  
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இந்தியொவின் ெளே்ந்து ெரும் மக்கள்வதொறக ெலுெொன வபொருளொதொே ெளே்சச்ி 

கணிப்புகளுக்கு அடித்தளமொக இருக்கிறது 

இந்திோவின் மக்கள்பதாடக 2020 முதல் 2026 ம் ஆை்டு ேடர 77 மில்லிேன் அளவுக்கு 

அதிகரிக்கும் - இது, தாே்லாந்தின் ஒை்டுபமாத்த 2020ம் ஆை்டு மக்கள்பதாடகடே விை 

அதிகமாக இருக்கும்.  

 

இந்திோ ஆசிோன் 

மக்கள் பதாடக (மில்லிேன்கள்)  

ஆதாரமூலம்: IMF உலகப் பபாருளாதாரக் கை்யைாை்ைம்: GDP (தற்யபாடதே விடலகள்) 

அக்யைாபர ்2021  

இந்தியொவின் படித்த பணியொளே்களொை் ஆஸ்திரேலிய கை்வி ஏற்றுமதிகளுக்கொன ரதறெ 

அதிகேிக்கும்  

இந்திோவின் படித்த பைிோளரக்ளின் எை்ைிக்டக பதாைரந்்து ேளரந்்து ேருகிறது, 

யமல்நிடலப் பள்ளி பை்ைதாரிகளில் கிை்ைத்தை்ை 30% யபர,் மூன்றாம் நிடல நிறுேனங்களில் 

யசரந்்துள்ளனர.்  

 

மூன்றாம் நிடல நிறுேனங்களில் யசரந்்துள்ள யமல்நிடலப் பள்ளி பை்ைதாரிகளின் %*  
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ஆதாரமூலம்: யுபனஸ்யகா: இந்திோ – கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவு, 2021  

* பல்கடலக்கழகங்கள் மற்றும் பதாழிற்பயிற்சி  

 

பதாழில்நுை்பத் துடறயில் சிறந்த இடைப்புகடள ஆதரிக்க, அரசு பின்ேரும் நைேடிக்டககடள 

எடுத்துள்ளது:  

• ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ டசபர ்மற்றும் இன்றிேடமோத பதாழில்நுை்பம் 

கூை்ைாை்டமயின் கீழ் எதிரக்ால மானிேங்கள் மூலம் இன்றிேடமோத மற்றும் ேளரந்்து 

ேரும் பதாழில்நுை்பச ்பசந்தரங்கள், நன்பனறி கை்ைடமப்புகள் மற்றும் மிகசச்ிறந்த 

நடைமுடறகள் ஆகிேேற்றில் ஆஸ்தியரலிே மற்றும் இந்திே ஆராே்சச்ி ஒத்துடழப்டப 

ஆதரித்தல்  

• திறன்பபற்யறார ்குடிபபேரவ்ுத் திைை்ம், உலகளாவிே திறடம திை்ைம் மற்றும் குடிபபேரவ்ு 

மற்றும் இைம்பபேரவ்ு கூை்ைாை்டம ஏற்பாடு உைப்ை இரு நாடுகளுக்கு இடையே 

திறன்பபற்ற பதாழில்நுைப் பைிோளரக்டள எளிதாக இைம்பபேரத்்துேதற்கான 

ேழிகடள ஆராே்தல்.  

• இந்திோவுைன் இருதரப்பு ரீதிோகவும், குோை் யபான்ற சிறிே எை்ைிக்டகயிலான 

குழுக்கள் மூலமாகவும், இருதரப்பு ரீதிோகவும், இருநாடுகளுக்கும் ஒன்றுக்பகான்று ஒத்த 

முடறயில் டசபர ்பாதுகாப்பு தகேல்கடளப் பகிரந்்து பகாள்ேதற்காக பலதரப்பு 

கம்ப்யூை்ைர ்அேசரநிடலப் பதில்விடனக் குழு (CERT) சமூகங்கள் மூலம் தற்யபாதுள்ள 

டசபர ்பாதுகாப்பு இேக்க ஈடுபாை்டை பபருக்குதல்.  
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2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிலைநவை்ைப்பட யேை்டிே இந்திேப் பபாருளாதார உத்தி பதாைரப்ான 

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக  

 

வதொழிை்நுை்ப கூை்ைொளிகள்: றசபே் வெளியிை் இருந்து புறவெளி ெறே  

இந்திோ உலகின் மிகப்பபரிே மற்றும் மிகவும் ஆற்றல்மிக்க பதாழில்நுை்ப மற்றும் புத்தாக்க 

சூழலடமப்புகளில் ஒன்றாகும். 2025 ஆம் ஆை்டுக்குள், இந்திோ 900 மில்லிேன் இன்ைரப்நை ்

பேனரக்டளக் பகாை்டிருக்கும் மற்றும் 1.35 டிரில்லிேன் ஆஸ்தியரலிே ைாலர ்டிஜிை்ைல் 

பபாருளாதாரத்டத டகேரப்பபறுேதற்கு தீவிரமாக பாடுபடுகிறது. 6  

 இது, உலகளாவிே பதாழில்நுை்ப பபாருளாதாரதத்ிற்கு பமன்யமலும் முக்கிேமானது. இந்திோ 

தற்யபாது 80க்கும் யமற்பை்ை 'யூனிகாரன்்'கடள ேழங்குகிறது - 1 பில்லிேன் அபமரிக்க 

ைாலரக்ளுக்கும் அதிகமான சந்டத மதிப்பு பகாை்ை ஸ்ைாரை்்அப்கள் - இேற்றில் பாதிக்கும் 

யமலானடே 2021 ம் ஆை்டில் மை்டுயம யசரக்்கப்பை்ைடே ஆகும். கம்ப்யூைை்ர ்மற்றும் தகேல் 

யசடேகள் இந்திோவின் தடலோேச ்யசடேகள் ஏற்றுமதிோகும், 2019 ம் ஆை்டில் கிை்ைத்தை்ை 

A$130 பில்லிேன் மதிப்புடைேது. 7  

ஆஸ்தியரலிோடே ஒரு விருப்பமான பதாழில்நுை்ப கூை்ைாளிோக நிடலநிறுத்த, ஆஸ்தியரலிே 

பதாழில்நுை்ப ேைிகங்கள் இந்திோவுக்குள் நுடழேதற்கு உதவுேதற்கும், முன்னைி 

பதாழில்நுை்பங்கள் மற்றும் குறிப்பிைத்தக்க மாற்றங்கடள உை்ைாக்கும் திறன்பகாை்ை 

தோரிப்புகளின் ‘கை்ைாேம் பரிசீலிக்கப்பையேை்டிே’ ஆதாரமாக ஆஸ்தியரலிோ இருப்படத 

உறுதி பசே்ேதற்கும் ஆஸ்தியரலிே அரசு தீவிர முேற்சி எடுக்கும்.  

சரே்யதச யபாை்டிோளரக்ள் பதன்னிந்திோவில் யமம்பை்ை இராஜதந்திர இருப்பு மூலம் 

இந்திோவில் ோே்ப்புகடள டகப்பற்ற தங்கள் ேைிகங்கடள தீவிரமாக ஆதரிக்கின்றனர.்  
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ஆஸ்தியரலிே அரசு, இந்திோவின் யேகமாக ேளரந்்து ேரும் புத்தாக்க சூழலடமப்பு அடமப்டப 

அணுக விரும்பும் ஆஸ்தியரலிே பதாழில்நுை்ப நிறுேனங்களுக்கான ஆதரடே விரிவுபடுத்தும் 

மற்றும் இந்திோவில் உள்ள கூை்ைாளிகள், ோடிக்டகோளரக்ள் மற்றும் முதலீை்ைாளரக்ளுைன் 

ேலுோன பதாைரப்ுகடள பிடைக்கும்.  

இந்திோவின் உற்பத்தித் தளம் ஆஸ்தியரலிே புத்தாக்கங்கலள உலகிற்கு ேழங்குேதற்கு 

இருநாடுகளுக்கும் ஒன்றுக்பகான்று ஒத்த நன்டம பேக்கும் கூை்ைாை்டமக்கான சாத்திேத்டத 

ேழங்குகிறது.  

புத்தாக்கமான பதாழில்நுை்பங்கள் மற்றும் யசடேகளில் ஆஸ்தியரலிோவின் ேரத்்தகத்டத 

ஆஸ்தியரலிே அரசு ஊக்குவிக்கும் மற்றும் டிஜிை்ைல் சுகாதாரநலம், நிதி பதாழில்நுை்பம் 

(ஃபின்பைக்), ஸ்மாரை்் உள்கை்ைடமப்பு, யேளாை் பதாழில்நுை்பம் (அக்ரிபைக்), டசபர ்பாதுகாப்பு, 

பசேற்டக நுை்ைறிவு, ஆற்றல் திறன், சுற்றுசச்ூழல் பதாழில்நுை்பம், விை்பேளி பதாழில்நுை்பம் 

உள்ளிை்ைேற்றில் இந்திே பதாழில்துடறயுைன் கூைை்ாை்டமடே ஊக்குவிக்கும்.  

இந்தத ்துடறயில் ேரத்்தகம் ஏற்கனயே ேலுோக உள்ளது: 2019-20 ஆம் ஆை்டில் 

ஆஸ்தியரலிோவிற்கு இந்திோவின் இரை்ைாேது பபரிே ஏற்றுமதிோக தகேல் பதாழில்நுை்பச ்

யசடேகள் உள்ளது.  

திறடம ஈரப்்பு மற்றும் பதாழில்நுை்ப பைிோளரக்ளுக்கான சிறந்த இைம்பபேரவ்ு ஆகிேேற்றின் 

மூலம் இந்திே நிபுைத்துேத்டத யமம்படுத்துேதற்கு ஆஸ்தியரலிே நிறுேனங்கடள 

ஆஸ்தியரலிே அரசு ஆதரிக்கும்.  

 இந்திோவின் பமன்யமலும் நன்கு படித்த பதாழில்நுை்பப் பைிோளரக்ளின் 

யபாை்டித்தன்டமடேயும் அளவுயகாடலயும் யபாைட்ிோக சில நாடுகள் எதிரப்காள்கின்றன. 

ேைிகச ்பசேல்முடற புறப்பைிோக்கத்துைன் கூடுதலாக, நிறுேனங்கள் தோரிப்பு யமம்பாடு 

மற்றும் புத்தாக்கமாக இந்திோடே எதிரப்ாரக்்கின்றன. பல முக்கிே ஆஸ்தியரலிே நிறுேனங்கள் 

ஏற்கனயே இந்திோவில் உள்ளூர ்பபாறியிேல் மற்றும் R&D திறடமோளரக்ளுைன் கூை்ைாளி 

ஆேதற்கு உலகளாவிே திறன் டமேங்கடள நிறுவியுள்ளன.  

ஆஸ்தியரலிோவில் யமலதிக இந்திே முதலீை்டை ஆஸ்தியரலிே அரசு ஊக்குவிக்கும். TCS, Infosys, 

HCL, Wipro மற்றும் Tech Mahindra யபான்ற இந்திே பதாழில்நுை்ப பபருநிறுேனங்கள் ஏற்கனயே 

ஆஸ்தியரலிோவில் பபரிே இேக்கங்கடளக் பகாை்டுள்ளன. இடே, முதன்டமோக 

ஆஸ்தியரலிே குடிமக்கடளப் பைிேமரத்்துகின்றன மற்றும் ஆஸ்தியரலிே உற்பத்தித்திறடன 

யமம்படுத்துகின்றன. ஆஸ்தியரலிோவின் பதாழில்நுை்பத் துடறகளில் யமலதிக ேளரச்ச்ிடே 

ஆதரிப்பதற்காக இந்திோவில் இருந்து விரிோக்கப்பை்ை மற்றும் புதிே அந்நிே யநரடி முதலீை்டை 

(FDI) ஈரக்்க ஆஸ்தியரலிே அரசு பதாைரந்்து பைிோற்றும்.  

5G/6G, பசேற்டக நுை்ைறிவு, குோை்ைம் கம்ப்யூை்டிங், பிளாக்பசயின் மற்றும் பசேற்டக 

உயிரிேல் யபான்ற புதிே மற்றும் ேளரந்்து ேரும் பதாழில்நுை்பங்கள் உற்சாகமான புதிே 

சாத்திேங்கடளத் திறக்கின்றன, ஆனால் உத்திப்பூரே் யபாைட்ி மற்றும் இைரின் 

திடசேன்கடளயும் பிரதிநிதித்துேப்படுத்துகின்றன. பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான 

பதாழில்நுை்பத்தில் நமது பகிரப்பை்ை ஆரே்த்டத முன்யனற்றுேதற்காக, இந்திோவுைனான நமது 

பநருக்கமான ஈடுபாை்டை ஆஸ்தியரலிே அரசு விரிவுபடுத்தும்.  

6 இந்திோவின் டிரில்லிேன் ைாலர ்டிஜிை்ைல் ோே்ப்பு, இந்திே அரசு, 2021  

7 பபாருளாதாரச ்சிக்கல்களுக்கான கை்காைிப்பகம், 2021.  
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இன்ைே்வநை் இறணப்புநிறை  

நான்கு ஆை்டுகளில் இருமைங்டகவிை அதிகமாகியுள்ளது  

பபரிே டிஜிை்ைல் பபாருளாதாரத்டத கை்ைடமக்க இந்திே அரசு தீவிரமாக முேற்சி பசே்து 

ேருகிறது  

2025க்குள் $1.35 டிரில்லிேன் என்பது இலக்கு  

2018 இல் $270 பில்லிேன்  

அடர பில்லிேனுக்கும் அதிகமான இன்ைரப்நை் பேனரக்ள்  

 2025க்குள் 900 மில்லிேனாக இது உேரும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது  

  

வசயை் திை்ைம்  

பபங்களூருவில் உள்ள புதிே துடைத ்தூதரகம், இந்திோவில் ஆஸ்தியரலிோவின் ஐந்தாேது 

தூதரக முகடமோகும்.  இது, நமது இலை்சிே நிடலக்கு பபாருத்தமான முடறயில் இந்திோவில் 

ஆஸ்தியரலிே இருப்புக்கான IES இன் பரிந்துடரகடள நிடறவு பசே்கிறது, யமலும் நமது இந்திே 

ேடலேடமப்பின் உருேஅளடே நமது உேரந்்த உலகளாவிே முன்னுரிடமகளுக்கு 

இைக்கமாகக் பகாை்டு ேருகிறது.  

ஆசிோவின் சிலிக்கான் பள்ளத்தாக்கு என அடழக்கப்படும் பபங்களூரு, உலகின் மிக யேகமாக 

ேளரந்்து ேரும் பதாழில்நுை்ப டமேமாக உள்ளது மற்றும் இந்திே யதசிே விை்பேளி திை்ைத்டத 

ேழங்குகிறது. துடைத் தூதரகம் கை்ைடமக்கும் ஆஸ்ை்யரடு (ஆஸ்தியரலிே ேரத்்தக மற்றும் 

முதலீை்டு ஆடைேம்) அலுேலகம், ேளரந்்து ேரும் பன்னாை்டு இராஜதந்திர சமூகத்துைனும், 

கைிசமான ஆஸ்தியரலிே ேைிக இருப்புைனும் யசரும்.  

துடைத ்தூதரகம் அதிகாரப்பூரே், ேைிக மற்றும் ஆராே்சச்ி இடைப்புகடள உருோக்கும். 

இந்திே சந்டதயில் அரசுக்கும் அரசுக்குமான இடையேோன யநரடி ஈடுபாடு முக்கிே பங்கு 

ேகிக்கிறது. ஆஸ்தியரலிே ஆராே்சச்ிோளரக்ளும், புதுடமோளரக்ளும் இந்திோவின் 

ஆற்றல்மிக்க பதாழில்நுை்பம், விை்பேளி மற்றும் அறிவிேல் துடறகடள ேழிநைத்தவும், 

புத்தாக்கங்கலள ேைிகமேமாக்கவும் துடைத ்தூதரகம் உதவும்.   

உலகம் முழுேதும், பதாழில்நுை்பம் அதன் பேன்பாை்டை ஆளும் விதிகடளயும் 

விதிமுடறகடளயும் விை யேகமாக ேளரந்்து ேருகிறது. இன்றிேடமோத மற்றும் ேளரந்்து ேரும் 

பதாழில்நுை்பக் பகாள்டகக்கான ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ உயர ்நநரத்்தி டமேம்,  

பகாள்டகக்கும் பதாழில்நுை்ப யமம்பாை்டிற்கும் இடையே உள்ள இடைபேளிடேக் குடறதத்ு, 

அரசு, கல்விோளரக்ள் மற்றும் பதாழில்துடறடே ஒன்றிடைத்து, பதாழில்நுை்ப ஆளுடகயின் 

பேளிப்படைோன, பல-பங்குதாரர ்ஒப்புருவிற்கு பங்களிக்கும். இந்த டமேம் சிறந்த ேைிக 

உறவுகடள ஆதரிக்கும், மற்றும் இைரக்டளக் குடறக்கின்ற அயத யேடளயில் இன்றிேடமோத 

பதாழில்நுை்பத்தின் ோே்ப்புகடளப் பேன்படுதத்ும். இது, டசபர ்பதாழில்நுை்பம் மற்றும் 

ேளரந்்து ேரும் இன்றிேடமோத பதாழில்நுை்பங்கள் மற்றும் தகேல் இேக்கங்கள் மற்றும் புரளி 

பதாைரப்ான சிக்கல்கள் பற்றிே உலகளாவிே விோதங்களில் முன்னைி குரலாக இருக்கும். 

யமலும், ஆஸ்தியரலிோவின் பன்னாை்டு டசபர ்மற்றும் இன்றிேடமோத பதாழில்நுைப ஈடுபாை்டு 

உத்திடே ேழங்க உதவும்.  

இந்த டமேம், ஜூன் 2020 இல் டகபோப்பமிைப்பைை் டசபர ்மற்றும் டசபர-்பதாழில்நுை்பத்தால் 

இேக்கப்படும் இன்றிேடமோத பதாழில்நுை்ப ஒதத்ுடழப்புக்கான இருதரப்பு கை்ைடமப்பு 

ஏற்பாை்டின் கீழ் ஆஸ்தியரலிோ மற்றும் இந்திோவின் ஒத்துடழப்டப முழுடமோக்குகிறது. 

இருதரப்பு டசபர ்யபசச்ுோரத்்டதகள் மற்றும் ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ டசபர ்மற்றும் 

இன்றிேடமோத பதாழில்நுைபக் கூை்ைாை்டம மானிேங்கள் திை்ைம் மூலம் பேளிப்படைோன, 
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கை்ைற்ற, பாதுகாப்பான மற்றும் பத்திரமான இன்ைரப்நை்டை ேடிேடமக்க நாங்கள் உடழத்து 

ேருகியறாம்.  
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வசயை் திை்ைம்  

ஆஸ்தியரலிே அரசு ஆஸ்திரேலியொ-இந்தியொ புத்தாக்க ெறையறமப்றப நிறுவும். இது, 

இந்திோவின் யேகமாக ேளரந்்து ேரும் புத்தாக்க சூழலடமப்பு அடமப்டப அணுக விரும்பும் 

ஆஸ்தியரலிே பதாழில்நுை்ப நிறுேனங்களுக்கான ஆதரடே விரிவுபடுதத்ும் மற்றும் இந்திோவில் 

உள்ள கூை்ைாளிகள், ோடிக்டகோளரக்ள் மற்றும் முதலீை்ைாளரக்ளுைன் ேலுோன பதாைரப்ுகடள 

பிடைக்கும்.  

இந்திோவில் உள்ள ஆஸ்தியரலிே பதாழில்நுை்ப நிறுேனங்களுக்கு பமன்டமோன 

தடரயிறக்கங்கடள ேழங்கும் புத்தாக்க டமேங்கள், இன்குயபை்ைரக்ள் மற்றும் 

ஆக்ஸிலயரை்ைரக்ளுக்கு இடையேோன கூை்ைாை்டமகடள புத்தாக்க ேடலேடமப்பு யபைி 

ேளரக்்கும். புத்தாக்க ேடலேடமப்பானது, ஆஸ்தியரலிே பதாழில்நுை்ப நிறுேனங்களுக்காக 

காை்சிப்படுத்தல் நிகழ்வுகடள ேழங்கும், சந்டதக்கு ஒத்த கருத்துடைே ேருடககடள 

ஆதரிக்கும், சாத்திேமுள்ள முதலீை்ைாளரக்ளிைம் இருந்து நிதியுதவி பபறுேதற்காக ேைிகத் 

திை்ைத்டத ேழங்கும் அமரவ்ுகடளயும், புதிேேரக்ளுக்கு பயிற்சி ேகுப்புகடளயும் 

யமற்பகாள்ளும். புத்தாக்க ேடலேடமப்பு இந்திே பதாழில்நுை்ப நிறுேனங்களுைனும் 

முதலீை்ைாளரக்ளுைனும் இடைந்து பசேல்பை்டு, அேற்டற பதாைரப்ுடைே திறன்கடளக் 

பகாை்ை ஆஸ்தியரலிே ேைிகங்களுைன் பபாருத்தும்.  இதன் மூலம், ேைிகத்திற்கு முந்டதே 

புதுடமோளரக்ள், ஸ்யகல்-அப்ஸ் மற்றும் நன்கு நிறுேப்பை்ை நிறுேனங்கள் ஆகிேேற்றுைன் 

ஈடுபை முடியும்.  

ஆஸ்தியரலிோவில், புத்தாக்க ேடலேடமப்பானது, இந்திோவின் பதாழில்நுை்ப ேைிகங்களுைன் 

பேற்றிகரமாக ஈடுபடுேதற்கு யதடேோன திறடன ேைிகங்களின் பதாைரடமப்பு 

பகாை்டிருப்படத உறுதி பசே்ேதற்காகவும், முதலீை்ைாளரக்ள் உற்பத்தி சாரந்்த ேைிகக் 

கூை்ைாை்டமகடள உருோக்குேதற்காகவும், புதிேேரக்ளுக்குக் பகாடுக்கப்படும் பயிற்சி 

ேகுப்புகள் மற்றும் முதலீை்ைாளரக்ளிைம் இருந்து நிதியுதவி பபறுேதற்காக ேைிகத் திை்ைத்டத 

ேழங்கும் அமரவ்ுகள் உள்ளிை்ை இந்திோ சாரந்்த சந்டத அறிமுகத் திை்ைங்கடள ேழங்கும். 

ேைிகமேமாக்கல் மானிேங்கடள துரிதப்படுத்தும் திை்ைம் யபான்ற தற்யபாடதே அரசாங்க 

ேைிகமேமாக்கல் திை்ைங்கடள இத்திை்ைம் சிறப்பாக பேன்படுதத்ும்.  

ரநேவ்ு ஆய்வு: அை்ைொஸ்சியன்  

பதாழில்நுை்ப நிறுேனமான அை்லாஸ்சிேன்-க்கு, இந்திோவின் பபங்களூருவில் உலகத் தரம் 

ோே்ந்த R&D டமேத்டதத் திறப்பது என்பது மிக எளிதான பசேலாக இருந்தது.  இந்த 

பிராந்திேத்தில் பதாழில்நுை்ப திறடம நிடறந்து இருப்பதால், நிறுேனம் தனது நீை்ை கால 

இலக்குகளுைன் யநரடமந்த இைமாக இது இருக்கும் என்படத அறிந்திருந்தது. 2018 ஆம் ஆை்டில் 

60 க்கும் யமற்பை்ை ஊழிேரக்ளுைன் பதாைங்கப்பைை் இந்நிறுேனம் தற்யபாது இந்திோவில் 900 

க்கும் யமற்பை்ை ஊழிேரக்டளக் பகாை்டுள்ளது. அடுத்த ஆை்டில் 300 க்கும் யமற்பை்ை 

பபாறிோளரக்டள பைிேமரத்்துேதற்கான குறிக்யகாடள அடைேதில் தீவிரமான 

திை்ைங்களுைன் உள்ளது. இதன் காரைமாக, ேைிகத்தின் மிக யேகமாக ேளரந்்து ேரும் திறன் 

குவிடமேமாக இந்த பிராந்திேம் மாறியுள்ளது.  

இன்று, தகேல் பதாழில்நுை்பச ்யசடே யமலாை்டம சந்டதக்கான அதன் தோரிப்புகளின் 

பபரும்பகுதிகளும் அதன் கிளவுை் தளம் மற்றும் உள்கை்ைடமப்பு ஆகிேேற்றின் பபரிே 

பகுதிகளும் இந்திோவில் இருந்து கை்ைடமக்கப்படுகின்றன.  அை்லாசிேன் இடைத் தடலடமச ்

பசேல் அதிகாரியும் இடை நிறுேனருமான டமக் யகன்னான்-ப்ரூக்ஸ் கூறுகிறார,் "நாங்கள் 
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இந்திோவில் உை்டமயியலயே அரத்்தமுள்ள பைிடேச ்பசே்ே விரும்புகியறாம், அது எமது 

ேைிகத்தில் உை்டமயியலயே உலகளாவிே தாக்கத்டத ஏற்படுத்திேது. இது, எமது உலகளாவிே 

R&D ஆை்பலத்தின் இன்றிேடமோத பகுதிோகும்.”  

கியரை் ப்யளஸ் டு ஒரக்் இன்ஸ்டிடியூை ்மூலம் நைத்தப்பை்ை ஆே்வில், இந்திோவின் தடலோே 20 

சிறந்த பைியிைங்களில் இந்த ஆை்டு அை்லாசிேன் இைம் பிடித்தது. அை்லாசிேன் தமது 

ஊழிேரக்ளின் உள்ளாரந்்த திறடன பேளிக்பகாைர அதிகாரம் அளிப்பதன் மூலம், 

உலபகங்கிலும் உள்ள தமது ோடிக்டகோளரக்ளின் உள்ளாரந்்த திறடனயும் பேளிக்பகாைர 

உதவுகின்ற தமது குறிப்பைிடே நிடறயேற்ற முடியும் என்று நம்புகிறது.  
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ரநேவ்ு ஆய்வு: ைொைொ கன்சை்ைன்சி சேவ்ீசஸ்   

உலகளாவிே இந்திே பதாழில்நுை்ப நிறுேனமான ைொைொ கன்சை்ைன்சி சேவ்ீசஸ் (TCS) 

ஆஸ்தியரலிேப் பங்குச ்சந்டதயில் உள்ள பபரும்பாலான தடலோே 10 நிறுேனங்கள் உை்பை, 

குறிப்பிைத்தக்க ஆஸ்தியரலிே ோடிக்டகோளர ்தளத்டதக் பகாை்டுள்ளது. “எமது உத்திப்பூரே் 

யநாக்கம் ஆஸ்தியரலிே ேளரச்ச்ிக் கடதயின் ஒரு பகுதிோக இருக்க யேை்டும் என்பதாகும்," 

என்கிறார ்டிசிஎஸ் நிறுேனத்தின் ஆஸ்தியரலிேத ்தடலேர ்விக்ரம் சிங், "நாங்கள் மூன்று 

தசாப்தங்களுக்கும் யமலாக இங்கு இருக்கியறாம் - நாங்கள் இன்னும் பநடுந்பதாடலவு பசல்ல 

உறுதியுைன் இங்யக இருக்கியறாம்."  

இந்திோவில் உள்ளது யபாலயே ஆஸ்தியரலிோவிலும், டிசிஎஸ் நிறுேனம் திை்ைங்கள் மீதும், 

பைிோளரக்ள் மீதும் அதிக முதலீடு பசே்துள்ளது. TCS BaNCS எனப்படும் உலகளாவிே 

ோடிக்டகோளரக்ளுக்கான உயர ்நநரத்்தி நிதி பமன்பபாருள் தோரிப்பானது ஆஸ்தியரலிோவில் 

உருோக்கப்பை்ைது. இந்நிறுேனம் இந்த ஆை்டு 100க்கும் யமற்பை்ை பை்ைதாரிகடள ஆை்யசரப்்பு 

பசே்துள்ளதுைன், இன்றுேடர 58 புதிே “பகாழும்பு திை்ை” மாைேரக்ளுக்கு பயிற்சிேளித்துள்ளது.  

ஆஸ்தியரலிோவில் உள்ள TCS டசபர ்மற்றும் இன்றிேடமோத-பதாழில்நுை்பத் திறன் என்பது 

யசடேயுறுநரக்ளுக்கான டசபர ்அசச்ுறுத்தல்-யமலாை்டம டமேம் மற்றும் ஆஸ்தியரலிோவின் 

டசபர ்பாதுகாப்பு கூை்டுறவு ஆராே்சச்ி டமேத்துைனான எதிரக்ாலச ்சரிபாரப்்பு ஆராே்சச்ி 

திை்ைப்பைிகள் ஆகிேேற்டற உள்ளைக்கிேது. பல ஆஸ்தியரலிே பல்கடலக்கழக 

கூை்ைாை்டமகள் நிறுேனத்தின் பரந்த R&D யபாை்டித்தன்டமடே ஆதரிக்கின்றன.  

TCS GOIT/ GOIT Girls STEM திை்ைங்கள் மற்றும் உள்நாை்டு மாரத்தான் அறக்கை்ைடளயுைன் 

கூை்ைாை்டம யபான்ற சமூக முன்பனடுப்புகளுைன் - பரந்த ஆஸ்தியரலிே பதாடலயநாக்குக்கு 

அடித்தளம் அடமத்து, TCS தனது ஆஸ்தியரலிே எதிரக்ாலத்டதப் பற்றி உற்சாகமாக உள்ளது.  

  

விண்வெளி  

யேளாை்டம மற்றும் ேள யமலாை்டம முதல் காப்பீடு மற்றும் நிதி ேடரயிலான பசேலிகளுைன் 

விை்பேளி-ஆதார தரவு மற்றும் விை்பேளி-இேக்கப்பை்ை பதாழில்நுை்பம் ஆகிேடே நமது 

ோழ்விலும் பபாருளாதாரத்திலும் பமன்யமலும் ஊடுருவிச ்பசல்லும். அயத யேடளயில், மரபுேழி 

அரசு நிறுேனங்களுைன் பக்கத்துக்குப் பக்கமாக ேைிக விை்பேளி ஆபயரை்ைரக்ளின் 

பேளிப்பாடு, விை்பேளி பதாழில்நுை்பம் மற்றும் தரவுகளின் அடிப்படையில் தோரிப்புகடள 

உருோக்க ஆஸ்தியரலிே நிறுேனங்களுக்கு முன்யனாடியில்லாத ோே்ப்புகடள ேழங்குகிறது.  

ஏவுதள யசடேகள், தடர நிடலே யசடேகள், தகேல் பதாைரப்ுகள் மற்றும் பசேற்டகக்யகாள் 

கை்காைிப்பு உள்ளிை்ை விை்பேளிப் பபாருளாதாரத்தின் பல அம்சங்களில் ஆஸ்தியரலிோவின் 

புவியிேல் நமக்கு நன்டமகடள ேழங்குகிறது. ஆஸ்தியரலிோவின் ஸ்ைாரை்்அப் ஆதிக்கம் 
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பசலுதத்ும் விை்பேளித ்துடறயில் உள்ள நிறுேனங்கள் விை்பேளி-ஆதாரத் தரடேப் 

பேன்படுத்தி மரபுேழியில் புத்தாக்கமான தீரவ்ுகடள உருோக்கியுள்ளன, யமலும் விை்பேளிடே 

அணுகுேதற்கான பதாழில்நுை்பம் மற்றும் ஆதரவுச ்யசடேகடள பமன்யமலும் உருோக்கி 

ேருகின்றன.  

விை்பேளித் துடறயில் இந்திோ முக்கிே பங்கு ேகிக்கிறது. பிரதமரும் இந்திோவின் விை்பேளி 

அடமசச்ருமான யமாடி - பபருவிருப்பத்டதக் காை்டுகிற யதசிே விை்பேளி திை்ைத்டதயும் 

பதாழில் சீரத்ிருத்தத்டதயும் ேழிநைத்துகிறார.் இந்திோவின் யதசிே விை்பேளித் திை்ைம் 

தற்யபாது தனிோர ்துடற ஈடுபாை்டிற்கு இைமளிக்கிறது - இது, ஆஸ்தியரலிே விை்பேளி 

நிறுேனங்களுக்கு ோே்ப்புகடளத் திறக்கிறது. FDI கை்டுப்பாடுகளுக்கு திை்ைமிைப்பை்ை 

சீராே்வுகள் மற்றும் புதிே இந்திே யதசிே விை்பேளி ஊக்குவிப்பு மற்றும் அதிகாரமளிப்பு 

டமேம் (IN-SPAce) ஆகிேடே ேைிக ோே்ப்புகடள யமலும் அதிகரிக்கும். ஆஸ்தியரலிே அரசு 

பன்னாை்டு விை்பேளி மாநாடு மற்றும் கை்காை்சியிலும் - இந்திோவின் முதன்டமோன 

விை்பேளி உசச்ிமாநாை்டிலும் பதாழில்துடற பங்யகற்டப எளிதாக்கிேது - இது, ஆஸ்தியரலிே 

விை்பேளித் துடறயில் ஆரே்ம் அதிகரிப்பதற்கும், இருேழி ேைிக உைனுடழப்டப யமம்படுத்த 

நிறுேனங்களுக்கு இடையே உறுதிோன ஒப்பந்தங்கள் டகபேழுத்தாேதற்கும் ேழிேகுத்தது.  
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இரு நாை்டு அரசுகளுக்கும் இடையில் உறவுகள் ேலுோக உள்ளன. புதுப்பிக்கப்பை்ை புரிந்துைரவ்ு 

ஒப்பந்தத்தின் (MoU) கீழ், ஆஸ்தியரலிே விை்பேளி முகடம மற்றும் இந்திே விை்பேளி 

ஆராே்சச்ி அடமப்பு ஆகிேடே விை்பேளி அறிவிேல், R&D மற்றும் பதாழில்நுை்ப 

உைனுடழப்டப யமம்படுத்துேதற்கான நடைமுடற முன்பனடுப்புகளில் ஈடுபை்டுள்ளன. 

இந்திோவின் ககன்ோன் மனித விை்பேளிப் பேை திை்ைங்களுக்கு ஆஸ்தியரலிோவின் 

ஆதரடே உருோக்குதல், ஆஸ்தியரலிே பிரயதசதத்ில் ஒரு தற்காலிக கை்காைிப்பு நிடலேம் 

உை்பை, இன்னும் ஆழமான விை்பேளி உறவு ேைிக மற்றும் உத்திப்பூரே் ஆதாேங்கடள 

அளிக்கும்.  

புதிே துடைத ்தூதரகம் - இந்திோவின் விை்பேளித் துடற மற்றும் ஆராே்சச்ித் திை்ைத்தின் 

அதிக அளவிலான பைி அடமவிைங்கள் பபங்களூருவில் அடமந்துள்ளன. புதிே துடைத் 

தூதரகம், விை்பேளி மற்றும் பதாழில்நுை்பக் கூைை்ாளி என்ற முடறயில் ஆஸ்தியரலிோவின் 

நற்பபேடர ேளரக்்கும் மற்றும் அதிவிடரோக ேளரந்்து ேரும் விை்பேளி ஒத்துடழப்டப 

எளிதாக்கும். இந்திோவின் முதன்டமோன பன்னாை்டு விை்பேளி கை்காை்சியில் நாங்கள் 

பதாைரந்்து பங்யகற்யபாம்.  

2010 மற்றும் 2020 ம் ஆை்டுகளில் சுற்றுப்பாடதயில் இேக்கத்திலுள்ள பசேற்டகக்யகாள்கள்  

அடுத்த 10 ஆை்டுகளில் ஏேப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிற சிறிே பசேற்டகக்யகாள்கள்   

A$69 பிை்லியன்  

2025க்குள் இந்திோவின் விை்பேளித் துடறயில் நிடறயேற்றப்பைச ்சாதத்ிேமுள்ள பபாருளாதார 

அளவு 

A$12 பிை்லியன்  

2030 ஆம் ஆை்டுக்குள் விை்பேளித் துடறக்கான ஆஸ்தியரலிோவின் இலை்சிேங்கள்  

$1.35 டிேிை்லியன்  

2040 ஆம் ஆை்டுக்குள் ஈை்ைப்படும் என மதிப்பிைப்பை்டுள்ள உலகளாவிே விை்பேளித் துடற 

ேருோே்.  
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வசயை் திை்ைம்  

ஆஸ்தியரலிே விை்பேளி முகடமயின் பன்னாை்டு விை்பேளி முதலீை்டு முன்பனடுப்பானது 

பன்னாை்டு விை்பேளி முகடமகளுைன் உறவுகடள உருோக்கும் உத்திப்பூரே் விை்பேளித் 

திை்ைங்கடள ஆதரிக்கிறது. ஆஸ்தியரலிோவின் விை்பேளித் பதாழில் திறடன ேளரப்்பயத 

இதன் யநாக்கம் ஆகும்.  

விரிோக்கப்பை்டுள்ள ஒரு பசேல்திை்ைம், இந்திோவுைன் ஒத்துடழப்டபக் கை்டிபேழுப்புேதில் 

கேனம் பசலுத்தும். இது, ஆஸ்தியரலிே நிறுேனங்களுக்கு நிபுைத்துேத்டத ேளரப்்பதற்கும், 

பசேற்டகக்யகாள் தகேல்பதாைரப்ு மற்றும் புவி கை்காைிப்பு (EO) பதாழில்நுை்பங்கள் யபான்ற 

இரு நாடுகளின் விை்பேளித் திறன்கடளப் பேன்படுத்தி புதிே தோரிப்புகள், யசடேகள் மற்றும் 

பதாழில்நுை்பங்கடள யமம்படுத்துேதற்கும் உதவும். இது, நீர ்யமலாை்டம, ேறை்சி மீள்திறன் 

திை்ைமிைல் மற்றும் யேளாை் ேள யமலாை்டம யபான்ற — இருநாடுகளுக்கும் ஒன்றுக்பகான்று 

ஒத்த முன்னுரிடமகடள ஆதரிக்கும் — மற்றும் ேைிகப் பலன்கடள ேழங்கும். இந்த நிதிோனது 

ஆஸ்தியரலிே ேைிக நிறுேனங்கள் மற்றும் ஆராே்சச்ிோளரக்ளுக்கு பேளிப்படைோன மற்றும் 

யபாை்டித்தன்டம பகாை்ை கூறுகடளக் பகாை்டிருக்கும், அத்துைன் ஆஸ்தியரலிே விை்பேளி 

முகடம மற்றும் இந்திே விை்பேளி ஆராே்சச்ி அடமப்பு யபான்ற இந்திே மற்றும் ஆஸ்தியரலிே 

விை்பேளி அடமப்புகளுக்கு இடையேோன கூை்டுத் திை்ைப்பைிகளுக்கு ஆதரேளிக்கும்.  

  

21 

ரநேவ்ு ஆய்வு: ஸ்ரபஸ் வமஷின்ஸ் கம்வபனி  

சிை்னிடேத் தளமாகக் பகாை்ை ஸ்ரபஸ் வமஷின்ஸ் கம்வபனி, சிறிே ேைிக 

பசேற்டகக்யகாள்கடள ஏவிே பிறகு அடேகடள இறுதி சுற்றுப்பாடதயில் நிடலநிறுதத்ுேதற்கு 

புத்தாக்கமான பதாழில்நுை்பத்டத உருோக்கி ேருகிறது – இது, ஒரு ேடகோன விை்பேளி 

ைாக்ஸி யசடே ஆகும். தடலடம நிரே்ாக அதிகாரி ரஜத ்குல்ஷ்யரஷ்தாவின் கூற்றுப்படி, 2020ம் 

ஆை்டுக்கு முந்டதே ேரலாற்று சராசரியுைன் ஒப்பிடுடகயில், 2023 ஆம் ஆை்டுக்குள் 

ேருைாந்திர சிறிே பசேற்டகக்யகாள் ஆரை்ரக்ள் கிை்ைத்தை்ை 30 மைங்கு அதிகரிக்கும் என்று 

நாரத்ரன்் ஸ்டக ரிசரச் ்(NSR) கைித்துள்ளது. இது குறிப்பிைத்தக்க உலகளாவிே ோே்ப்டப 

சுை்டிக்காை்டுகிறது. பபங்களூருவில் உள்ள அேரக்ளின் R&D டமேம் மூலம், ஸ்யபஸ் பமஷின்ஸ் 

கம்பபனி இந்திோவின் ேைிக விை்பேளித் துடறக்குள் இடைப்புகடள உருோக்கி ேருகிறது, 

இது ஸ்யபஸ் பமஷின்ஸ் கம்பபனி ேழங்கக்கூடிே விை்பேளிப் யபாக்குேரத்து யசடேகளுக்கான 

ேளரந்்து ேரும் யதடேடேக் பகாை்டுள்ளது.  

ரநேவ்ு ஆய்வு: வென்சச்ே ்ரகைலிஸ்ை ்விண்வெளித் திை்ைம்  

இந்திே விை்பேளி ஸ்ைாரை்்அப்களான ஆஸ்ை்யராயகை் யலப்ஸ், டிகந்தாரா மற்றும் 114ai 

ஆகிேடே வென்சச்ே் ரகைலிஸ்ை் விண்வெளித் திை்ைத்திை் பங்யகற்று ஆரம்பகால 

பேற்றிகடளக் கை்டுள்ளன, இது பதற்கு ஆஸ்தியரலிோவின் பல்கடலக்கழகத்தின் புத்தாக்க 

மற்றும் உைனுடழப்பு டமேத்தால் நைத்தப்படும் இன்குயபஷன் மற்றும் ஆக்சலயரஷன் 

திை்ைமாகும். இந்தத ்திை்ைத்டத ஏற்றுக்பகாள்ேது இந்திே ஸ்ைாரை்்அப்களுக்கு விடரோன 

ேழிகளில் ஒன்றாகும். இதன் மூலம் அேற்றால், ஆஸ்தியரலிே விை்பேளி சுற்றுசச்ூழடல 

அணுகவும், தோரிப்புகள் மற்றும் யசடேகடள யசாதிக்கவும், யமலும் பபரிே யமற்கத்திே 

சந்டதகளில் விரிேடைேதற்கு முன் நம்பிக்டகடே ேளரக்்கவும் முடியும்.  ேழங்கப்பை்ை 

ஆதரோனது, இந்த ஸ்ைாரை்்அப்களுக்கு யமலும் பல ேழிகளில் உதவிேது. அடேோேன: 

முதலீை்ைாளரக்ளிைமிருந்து பதாைக்க முதலீடு பபறுேதற்கும், அேரக்ளின் குழுக்கடள 

ேளரப்்பதற்கும், ஆஸ்தியரலிோவில் உள்ள ஆராே்சச்ி கல்வி நிறுேனங்களுைன் 

கூை்ைாை்டமகடளப் பபறுேதற்கும் உதவிேது.   
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2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிலைநவை்ைப்பட யேை்டிே இந்திேப் பபாருளாதார உத்தி பதாைரப்ான 

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக  

இந்தியொவின் பைதிறன் ெொய்ந்த வதன் பிேொந்தியம்  

பசன்டனயில் உள்ள எமது துடைத ்தூதரகமும் பபங்களூருவில் உள்ள புதிே துடைத ்

தூதரகமும் இந்திோவின் பதற்கில் உள்ள ோே்ப்புகடள யமலும் பேன்படுதத்ிக் பகாள்ள 

ஆஸ்தியரலிே நிறுேனங்களுக்கு உதவும். இந்திோவின் பதன் மாநிலங்களான தமிழ்நாடு, 

கரந்ாைகா, ஆந்திரப் பிரயதசம், பதலுங்கானா மற்றும் யகரளா ஆகிேடே — இந்திோவின் 

மக்கள்பதாடகயில் 20 சதவீதத்டத பிரதிநிதித்துேப்படுத்துகிறது மற்றும் இந்திோவின் பமாத்த 

உள்நாை்டு உற்பத்தியில் 30 சதவீத பங்களிப்டப ேழங்குகிறது.  

இப்பிராந்திேம் கைந்த ஐந்து ஆை்டுகளாக உேரந்்த ேளரச்ச்ிடேப் பபற்றுள்ளது (ஆை்டுக்கு 

சராசரிோக 8.1 சதவீதம்). இது, ோகன உற்பத்தி மற்றும் மருந்தாக்கத் பதாழில் உை்பை நன்கு 

நிறுேப்பை்ை பதாழில்கடளக் பகாை்டுள்ளது. யமலும், ேளரந்்து ேரும் விை்பேளி மற்றும் உயிரி-

பதாழில்நுை்பத் துடறகள் உை்பை உேர ்பதாழில்நுை்ப உற்பத்தியில் உலகளவில் 

யபாை்டியிடுகிறது.  

இது, ேலுோன யசடேத் துடறகடளக் பகாை்டுள்ளது மற்றும் இந்திோவின் தகேல் 

பதாழில்நுை்ப சந்டதயில் ஆதிக்கம் பசலுதத்ுகிறது. பசன்டன, பபங்களூரு மற்றும் ட தராபாத ்

ஆகிே பபருநகரங்கள் இந்திோவின் புதிே நவீன, பதாழில்நுை்பம் சாரந்்த பபாருளாதாரத்டத 

உள்ளைக்கி, அறிவிேல், புத்தாக்க, பதாழில்நுை்பம் மற்றும் ஸ்ைாரை்்அப்களுக்கான டமேங்களாக 

யபாை்டியிடுகின்றன.  

இந்திோவின் பதற்குப்பகுதி சாதகமான இேக்க சூழல்கள், ேலுோன உலகளாவிே 

இடைப்புநிடல, திறன்பபற்ற பைிோளரக்ள் ஆகிேேற்டறக் பகாை்டுள்ளது மற்றும் 

ஒப்பீை்ைளவில் அதிக பேளிநாை்டு முதலீை்டை ஈரக்்கிறது. சுகாதாரநலம், கல்வி, மற்றும் சமூக 

நலன் ஆகிேேற்றில் முதலீடு பசே்த ேரலாற்றின் விடளோக, நடுத்தர முதல் உேர ்மனித 

ேளரச்ச்ி கை்டுள்ளது. யமலும், தனிநபர ்பமாத்த உள்நாை்டு உற்பத்திோனது இந்திோவின் யதசிே 

சராசரிடே விை 50 சதவீதம் அதிகமாக உள்ளது.  

  

வதைங்கொனொ  

GDSP: US$ 131 பில்லிேன் 

மிோன்மர,் கம்யபாடிோ மற்றும் லாயோஸ் நாடுகளின் கூை்டு GDP-அளவுக்கு இடைோனது  

2016 முதற்பகாை்டு ேருைாந்திர GDSP ேளரச்ச்ி: 6.3%  

ஆந்திேப் பிேரதஷ்  

GDSP: US$ 131 பில்லிேன்  

மிோன்மர,் கம்யபாடிோ மற்றும் லாயோஸ் நாடுகளின் கூை்டு GDP-அளவுக்கு இடைோனது 

2016 முதற்பகாை்டு ேருைாந்திர GDSP ேளரச்ச்ி: 8.5%  

கே்நொைகொ  

GDSP: US$ 227 பில்லிேன்  

விேை்நாமின் GDP-இன் ஏறத்தாழ 2/3 பங்கு 
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2016ம் ஆை்டிலிருந்து ேருைாந்திர GDSP ேளரச்ச்ி: 8.9%  

வபங்களூருவிை் ஆஸ்திரேலியத் துறணத் தூதேகம்  

வசன்றனயிை் ஆஸ்திரேலியத் துறணத் தூதேகம்  

தமிை்நொடு  

GDSP: US$ 248 பில்லிேன்  

தாே்லாந்தின் GDP-இன் ஏறத்தாழ பாதி பங்கு  

2016 முதற்பகாை்டு ேருைாந்திர GDSP-இன் ேளரச்ச்ி: 7.4% 

ரகேளொ  

GDSP: US$ 119 பில்லிேன்  

சிங்கப்பூரின் GDP-இன் ஏறத்தாழ 1/3 பங்கு  

2016 முதற்பகாை்டு ேருைாந்திர GDSP-இன் ேளரச்ச்ி: 6.3% 

வதன் இந்தியொ  

GDSP: US$ 855 பில்லிேன்  

ஆசிோனின் பமாத்த GDP-இன் ஏறத்தாழ 1/4 பங்கு  

2016 முதற்பகாை்டு ேருைாந்திர GDSP-இன் ேளரச்ச்ி: 8.1% 

GDSP: பமாத்த உள்நாை்டு மாநில உற்பத்தி  
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சாத்திய நிலையிலிருந்து பூரத்்தி சசய்து வழங்கலுக்கான நிலைலய நநாக்கிய பயணம் 

 

அறிவியல் மற்றும் புத்தாக்கம்  

IES யகாடிை்டுக் காை்டியுள்ளபடி, நீடிப்புதிறனுள்ள அறிவிேல் மற்றும் பதாழில்நுை்ப 

புத்தாக்கமானது 2035ம் ஆை்டு ேடரக்கும் மற்றும் அதற்கு அப்பாலும் ஆஸ்தியரலிோ மற்றும் 

இந்திோவின் பசழுடமக்கான ஒரு அடிப்படை கூறாக இருக்கும்.  

ஆழமான ஆராே்சச்ி மற்றும் யமம்பாை்டு உைனுடழப்பு இரு தரப்புக்கும் பேனளிக்கும். 

உலகளாவிே கம்பபனிகள் மற்றும் ஆராே்சச்ி நிறுேனங்கள் இந்திோவின் பபரிே திறடமோன 

பைிோளர ்குழுக்களிலும், உலகச ்பசந்தரமான பதாழில்நுை்பக் குழுக்களிலும் அதிக ஆரே்ம் 

காை்டுகின்றன. ஆஸ்தியரலிோ - தூே ஆராே்சச்ி திருப்புமுடனகடள ேைிகமேமாக்குேதில் சில 

சமேங்களில் பின்தங்கியிருக்கிறது - இந்திோவின் புத்தாக்க சூழலடமப்புகளுைனான ஆழமான 

இடைப்புகளிலிருந்து ஆதாேம் பபற காத்திருக்கிறது.  

எமது இருதரப்பு ஆராே்சச்ி உறவுகள் ேலுோன புரிதலுைன் உள்ளன. ஆஸ்தியரலிே மற்றும் 

இந்திே ஆராே்சச்ிோளரக்ள் ஆை்டுயதாறும் சுமார ்2,130 இடை பேளியீடுகடள 

உருோக்குகின்றனர.் 2016-2020 ம் ஆை்டுகளுக்கு இடையில் இந்திோவின் ஏழாேது பபரிே 

அறிவிேல்சார ்பேளியீை்டு கூை்ைாளிோக ஆஸ்தியரலிோ இருந்தது.  
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ஆனால் ேளரச்ச்ிக்கான இைம் பதாைரந்்து நீடிக்கிறது. ஆஸ்தியரலிே அரசு, ஆஸ்தியரலிோவின் 

உலகத ்தரம் ோே்ந்த பல்கடலக்கழகங்களின் இந்திோவில் உள்ள நிடலடே உேரத்்த 

நைேடிக்டக எடுக்கும் - சிறந்த மற்றும் நுை்ைறிவுள்ள மாைேரக்டள நாங்கள் ஈரப்்படத 

உறுதிபசே்யும் - மற்றும் ஆஸ்தியரலிே ஆராே்சச்ிோளரக்ளும் நிறுேனங்களும் இந்திோவின் 

திறடமோன பைிோளர ்குழுக்கடளயும் சந்டத ோே்ப்புகடளயும் அணுகுேதற்கு உதே எமது 

உள்ளூர ்இருப்டபப் பேன்படுத்தும்.  

அறிவியை் மை்றும் புத்தாக்கம் ஒதத்ுடழப்புக்கான அரசாங்கத்தின் ஆதரவிற்கான முதன்டம 

ேழிமுடறோக, ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ உத்திப்பூரே் ஆராே்சச்ி நிதி உள்ளது. ஆஸ்தியரலிோவும் 

இந்திோவும் இந்த முன்பனடுப்புக்கு இடை நிதிேளிக்கின்றன மற்றும் ஆராே்சச்ி 

முன்னுரிடமகடள கூை்ைாக ஒப்புக்பகாள்கின்றன.  

வசயை் திை்ைம்  

ஆஸ்திரேலியொ-இந்தியொ உத்திப்பூேெ் ஆேொய்சச்ி நிதிேத்திற்காக (2024-25க்குப் பிறகு 

ஆை்டுக்கு A$3.8 மில்லிேன்) பதாைரந்்து ேழங்கப்பை்டுேரும் நிதியுதவி, பரந்த உலகளாவிே 

அறிவிேல் மற்றும் பதாழில்நுை்ப இராஜதந்திர நிதிேத்தின் கீழ் இந்திோவுைன் 

அரப்்பைிக்கப்பை்ை ஆராே்சச்ி பதாைரந்்து யமற்பகாள்ளப்படுேடத உறுதி பசே்யும்.  

இந்தியொ- ஆஸ்திரேலியொ புத்தொக்கம் மற்றும் வதொழிை்நுை்ப செொை், சிறு ேைிகங்கள், 

பதாைக்க நிறுேனங்கள் மற்றும் பதாழில்முடனயோர ்ஆகிேேற்றுக்கு புத்தாக்கமான 

பதாழில்நுை்ப தீரவ்ுகடள ேழங்குேதன் மூலம் சிக்கலான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் பபாருளாதார 

சோல்கடள (கழிவு குடறப்பு, நீர ்பாதுகாப்பு மற்றும் உைவு அடமப்பு மீள்திறன் யபான்றடே) 

சமாளிக்கும். CSIRO இன் புத்தாக்க முடுக்கி திை்ைம் மற்றும் 2021 ஆம் ஆை்டில் இந்திோவின் அைல் 

இன்யனாயேஷன் மிஷன் மற்றும் CSIRO ஆல் நிகழ்தத்ப்பை்ை பேற்றிகரமான 2021 இந்திோ-

ஆஸ்தியரலிோ சரக்ுலர ்எகானமி ய க்கத்தான் ஆகிேேற்டறக் கை்ைடமதத்ு, இந்த 

கூை்ைாை்டம ஒே்போரு ஆை்டும் சுமார ்20 அதிநவீன ஆஸ்தியரலிே மற்றும் இந்திே 

புத்தாக்கங்கலள சந்டதப்படுத்த உதவும். ஆழ்ந்த பதாழில்நுை்ப புத்தாக்கங்கலள நிகழ் உலக 

தீரவ்ுகளாக மாற்ற பதாழில்துடறயுைன் இடைந்து பைிோற்றுதல்.  

340 க்கும் ரமற்பைை் ஆேொய்சச்ி வசயை்பொடுகள் ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ உத்திப்பூரே் 

ஆராே்சச்ி நிதிேத்தால் ஆதரிக்கப்பை்டுள்ளன.  

ஆஸ்தியரலிே மற்றும் இந்திே ஆராே்சச்ிோளரக்ளால் ஆை்டுயதாறும் ஏறத்தாழ 2130 

கை்டுறேகள் இடைந்து பேளியிைப்படுகின்றன .  

 ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ உத்திப்பூரே் ஆராே்சச்ி நிதிேத்தில் இன்றுேடர ஆஸ்தியரலிே 

அரசாங்கத்தால் $100 மிை்லியனுக்கும் அதிகமாக முதலீடு பசே்ேப்பை்டுள்ளது.  
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2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிலைநவை்ைப்பட யேை்டிே இந்திேப் பபாருளாதார உத்தி பதாைரப்ான 

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக  

ெளங்கள் மற்றும் METS துறறகள்  

ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ பபாருளாதார உறவின் டமேத்தில் ேளங்கள் இருக்கும். பாதுகாப்பான, 

நம்பகமான மற்றும் உேரத்ர கனிமங்கள் ேழங்குநராக ஆஸ்தியரலிோவின் நிடலடே ேளரக்்க 

பதாழில்துடறயுைன் ஆஸ்தியரலிே அரசு பதாைரந்்து பைிோற்றும். இருநாடுகளுக்கும் 

ஒன்றுக்பகான்று ஒத்த நன்டம பேக்கும் கூை்ைாை்டமகடள யமம்படுதத்ுேதன் மூலம் 

பதற்காசிே சந்டதயில் நமது உலகத் தரம் ோே்ந்த சுரங்க தளோைங்கள், பதாழில்நுை்பம் மற்றும் 

யசடேகள் (METS) துடறடே விரிவுபடுத்த உதவுயோம்.  
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எஃகு உற்பத்திக்கான உயலாகவிேல் நிலக்கரி, 2020-21 ஆம் ஆை்டில், 7.7 பில்லிேன் ஆஸ்தியரலிே 

ைாலர ்மதிப்புைன் இந்திோவுைனான எங்கள் ேைிக ேரத்்தகத்தில் ஆதிக்கம் பசலுத்துகிறது - 

உேரத்ர பேப்ப நிலக்கரி, தாமிரம், தங்கம், பேள்ளி மற்றும் பிளாை்டினம் ஆகிேடேயும் 

'தடலோே பதத்ு' சரக்குகள் ஏற்றுமதிோகும்.  இந்திோவின் நீடிப்புதிறனுள்ள, நீை்ை கால 

பபாருளாதார ேளரச்ச்ியின் யபாக்கில், எரிபபாருள் கை்டுமானம், உற்பத்தி மற்றும் மின்சார 

உற்பத்தி, பரப்புடக மற்றும் யசமிப்பகம் ஆகிேேற்றிற்கான ஆதாரங்களுக்கான இந்திேத் 

யதடே ேளர உள்ளது.  

இன்றிேடமோத கனிமங்கள் மற்றும் தாமிரம் யபான்ற பபாருை்கள் இந்த சூழலில் பமன்யமலும் 

முக்கிேமான பகுதிோக இருக்கும். ேளரந்்து ேரும் பதாழில்துடற ஆரே்ம் மற்றும் இலை்சிே 

அரசாங்க இலக்குகளால் அடித்தளம் அடமக்கப்பை்டு, புதுப்பிக்கத்தக்கடே மற்றும் கிரிை ்ஸ்யகல் 

யபை்ைரி யசமிப்பகம் மற்றும் மின்சார ோகனங்கள், யசாலார ்யபனல்கள், கம்ப்யூை்ைரக்ள் மற்றும் 

ஸ்மாரை்்யபான்கள் ஆகிேேற்றில் யமம்பை்ை உற்பத்திக்கான இந்திோவின் உந்துதல் கைிசமான 

யதடேடே உருோக்கும். இந்திோ தனது ேழங்கல் பதாைரக்டளப் பாதுகாக்க விரும்புேதால், 

பரந்த அளவிலான ேளரச்ச்ிக்குத் தோராக உள்ள மற்றும் பல்யேறு இன்றிேடமோத 

கனிமங்கடளக் பகாை்ை விரிோன உத்திப்பூரே் கூை்ைாளிோன ஆஸ்தியரலிோ, ஒரு 

தரக்்கரீதிோன யதரே்ாகும்.  

ஆஸ்ை்யரை்டின் ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ இன்றிேடமோத கனிமங்கள் கூை்ைாை்டமயின் 

நிடறயேற்றப்பைச ்சாதத்ிேமுள்ள பபாருளாதார ோே்ப்புகடளத் திறத்தல் என்னும் 

தடலப்பிலான 2021ம் ஆை்டின் அறிக்டக சிறந்த ஒத்துடழப்புக்கான ஒரு பாடதடே யகாடிை்டுக் 

காை்டுகிறது.  

ஆஸ்தியரலிே நிறுேனங்கள் METS க்கான ேளரந்்து ேரும் யதடேடே நிடறயேற்ற நன்கு 

இைநிடலப்படுத்தப்பை்டுள்ளன மற்றும் சுரங்க ஆயலாசடன; ஆராே்வு பதாழில்நுை்பங்கள்; 

சுரங்க பமன்பபாருள்; பசேலாக்க கூறுகள் மற்றும் அடமப்புகள்; சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் கனிம தர 

பதாழில்நுை்பங்கள் மற்றும் பாதுகாப்புத் தளோைங்கள்; மற்றும் சுரங்க கல்வி மற்றும் திறன்கள் 

ஆகிேேற்றில் யபாை்டியில் பபற்ற பேற்றி அடிப்படையிலான சாதகத்டதக் பகாை்டுள்ளன 

அரசுகளுக்கு இடையே சிறந்த நடைமுடறடேப் பகிரந்்துபகாள்ேது மற்றும் ஒழுங்குமுடற 

பதாழில்நுை்பத் (regtech) துடறடே ஈடுபடுத்துேது ஆகிேடே சுரங்க உற்பத்தித்திறன், பாதுகாப்பு 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் இைக்கம் மற்றும் ேைிக ோே்ப்புகடளத் திறக்கும் ோே்ப்டப 

ேழங்குகிறது. METS உறவு, ஆஸ்தியரலிே சுரங்கத ்துடறயில் இந்திே நிறுேனங்கள் முதலீடு 

பசே்ேடதயும் கை்டுள்ளது.  

பகால்கத்தாவில் உள்ள ஆஸ்தியரலிேத் துடைத ்தூதரகம் - IES பரிந்துடரடேப் பின்பற்றி 2019 

இல் திறக்கப்பை்ைது – இது, கிழக்கு இந்திோவில் ேளங்கள் மற்றும் METS ஆகிேேற்றில் 

ஆஸ்தியரலிோவின் ேைிக மற்றும் பபாருளாதார இராஜதந்திரத்டத விரிவுபடுத்தியுள்ளது.  

ேளங்கள் மற்றும் METS துடறயில் சிறந்த ஈடுபாை்டை ஆதரிக்க, அரசு பின்ேரும் 

நைேடிக்டககடள எடுத்துள்ளது:  

• ஏற்றுமதி நிதி முகடமோல் நிரே்கிக்கப்படும் A$2 பில்லிேன் இன்றிேடமோத 

கனிமங்கள் கை்ைடமப்புேசதி மூலமாக இன்றிேடமோத கனிமங்கள் திைை்ப்பைிகளின் 

ேளரச்ச்ிக்கு ஆதரேளிக்கிறது  

• ஆஸ்தியரலிே ேளங்களுக்கான ஒரு முக்கிேமான இந்திே யசடேயுறுநடர உள்ளைக்கிே 

பிசினஸ் சாம்பிேன்ஸ் குழுவின் மூலமாக பநருக்கமாக ஒருங்கிடைந்து பசேல்படுகிறது.  

வசயை் திை்ைம்  

METS வதொழிை்துறற சந்றத அணுகை் மற்றும் ஆயத்தநிறைத் திை்ைம், இந்திோ, பங்களாயதஷ் 

மற்றும் பதற்காசிோவில் எப்படி ேைிகம் பசே்ேது என்படத நன்கு புரிந்துபகாள்ள ேளங்கள் 

நிறுேனங்களுக்கு உதவும்.  
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பதாழில்நுை்ப மற்றும் இேக்க சோல்கடள எதிரப்காள்ளும் இந்திே சுரங்கத ்பதாழிலாளரக்ள் 

உைகளொவிய சுேங்க செொை் - இந்தியொ மூலம் ஆஸ்தியரலிே தீரவ்ுகளுைன் 

இடைக்கப்படுோரக்ள்.  
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வசயை் திை்ைம்  

இந்திய மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அறிவியை் நிறுெனங்கள், வதொழிை்துறற மற்றும் அேசு 

கூை்ைொளிகள் மற்றும் CSIRO ஆல் தற்யபாது உருோக்கப்பை்டு ேரும் இன்றிேடமோத ஆற்றல் 

உயலாகங்கள் மிஷன் ஆகிேேற்றின் உைனுடழப்பான இந்திோ- ஆஸ்தியரலிோ இன்றிேடமோத 

கனிமங்கள் ஆராே்சச்ிக் கூை்ைாை்டம, புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் நிடலமாற்றத்டத 

ேளப்படுத்துேதற்கான சோடலச ்சமாளிக்கும் மற்றும் இந்திே மற்றும் ஆஸ்தியரலிே 

இன்றிேடமோத கனிமங்களின் மதிப்பு பதாைரக்டள ஒருங்கிடைப்பதன் ேைிக நன்டமகளின் 

ோே்ப்புகடளத ்திறக்க உதவும்.   

இந்தியொ-ஆஸ்திரேலியொ பசுறம எஃகு கூைை்ொண்றமயொனது, ஆஸ்தியரலிே எஃகு மற்றும் 

இரும்புத் தாது உற்பத்திோளரக்ள் மற்றும் இந்திே அரசு மற்றும் பதாழில்துடறயுைன் CSIRO வின் 

உறவுகடள உருோக்கி, எஃகு உற்பத்தியில் பசேல்திறன்கடளயும் சுற்றுசச்ூழல் 

ேருவிடளவுகடளயும் யமம்படுத்த புத்தாக்கமான ஆஸ்தியரலிே மற்றும் இந்திே 

பதாழில்நுை்பத்டத ேைிகமேமாக்குேடத ஆதரிக்கும்.  

ஆஸ்திரேலியொ-இந்தியொ இன்றியறமயொத கனிமங்கள் முதலீை்டுக் கூைை்ொண்றம 

ஆஸ்தியரலிே மற்றும் இந்திே அதிகாரிகளுக்கு இடையே பதாைரந்்து ேழங்கப்பை்டுேரும் 

ஈடுபாை்டை ஆதரிக்கும் மற்றும் ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ இன்றிேடமோத கனிமங்கள் ேழங்கல் 

பதாைரக்ளின் ேளரச்ச்ிடே துரிதப்படுத்தும்.  

மின்சொே ெொகனங்கறள தயொேிப்பதற்கொன இந்தியொவின் உந்துதை், ெளப் 

வபொருை்களுக்கொன கணிசமொன ரதறெறய உருெொக்கும்  

 

47 மில்லிேன் - 86 மில்லிேன்  

3 மில்லிேன் - 6 மில்லிேன்  

3.2 மில்லிேன் - 6 மில்லிேன்  

0.05 மில்லிேன் - 0.08 மில்லிேன்  

உேரந்்த ேளரச்ச்ி  நடுத்தர ேளரச்ச்ி  தாழ்ந்த ேளரச்ச்ி  
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ஆதாரமூலம்: ஆஸ்ை்யரை், ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ இன்றிேடமோத கனிமங்கள் 

கூை்ைாை்டமயின் நிடறயேற்றப்பைச ்சாத்திேமுள்ள பபாருளாதார ோே்ப்புகடளத் திறத்தல்  
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2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிலைநவை்ைப்பட யேை்டிே இந்திேப் பபாருளாதார உத்தி பதாைரப்ான 

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக  

ஆற்றை்  

சரே்யதச ஆற்றல் நிறுேனம் (IEA) தற்யபாடதே யதசிேக் பகாள்டககளின் அடிப்படையில், 2040 ம் 

ஆை்டுக்குள் இந்திே ஆற்றல் யதடே ஏறத்தாழ 70 சதவீதம் அதிகரிக்கும் என்றும், அடனதத்ு IEA 

முன்னறிவிப்புக் காை்சிகளிலும் உலகளவில் எந்த நாை்டிலும் இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பபரிே 

அதிகரிப்டபக் பகாை்டிருக்கும் என்றும் கைிதத்ுள்ளது. ஏராளமான ஆற்றல் ேளங்கடளயும், 

பபரிே ஆற்றல் திை்ைப்பைிகடள ேழங்கும் அனுபேத்டதயும், ஆழமான பதாழில்நுை்ப 

அறிடேயும் பகாை்டுள்ள ஆஸ்தியரலிோ - இந்திோவின் ஆற்றல் யதடேகடள நிடறயேற்ற 

உதவுேதற்கு நன்கு இைநிடலப்படுத்தப்பை்டுள்ளது.  

இந்திே ஆற்றல் சந்டதகளின் விடல உைரத்ிறன் மற்றும் யபாை்டித ்தன்டமடேக் கருத்தில் 

பகாை்டு, ஆஸ்தியரலிே அரசும் பதாழில்துடறயும் தற்சாரப்ிேலான மரபுேழி ஆற்றல் 

கூை்ைாளிோக இருப்பதற்கு கடினமாக உடழக்க யேை்டும். IEA இன் படி, இந்த புதுப்பிக்கப்பை்ை 

அறிக்டகயின் காலப்பகுதியில் இந்திோவின் ஆற்றல் கலடேயில் பேப்ப நிலக்கரி பதாைரந்்து 

ஆதிக்கம் பசலுத்தும். யமலும், பேளிப்புற காரைிகளுக்கு உலக நிலக்கரி ேரத்்தகம் 

பதில்விடனோற்றும் யபாது உேரத்ர பேப்ப நிலக்கரிடே ேழங்கும் ஆஸ்தியரலிே 

ேழங்குநரக்ளுக்கு இந்திோ ஒரு ோே்ப்டப ேழங்கும். நிடலமாற்ற எரிபபாருளாக LNG ன் 

அதிகரித்த பேன்பாை்டை இந்திே அரசு ஆதரிக்கிறது, யமலும் ஆஸ்தியரலிே உற்பத்திோளரக்ள் 

இந்திோவில் விற்படன பசே்ேதில் அை்டமயில் ஓரளவு பேற்றிகடளப் பபற்றுள்ளனர.்  

உமிழ்டேக் குடறப்பதற்கான பதாழில்நுை்ப அடிப்படையிலான அணுகுமுடறயில் 

ஆஸ்தியரலிோவும் இந்திோவும் ஒருமித்த கருத்டதக் பகாை்டிருக்கின்றன. யமலும், 

புதுப்பிக்கத்தக்கடேகளிலும் ட ை்ரஜன் பபாருளாதாரத்திலும் ேைிக ோே்ப்புகள் 

குறிப்பிைத்தக்க அளவில் பகாை்டிக் இருக்கின்றன. அை்டமயில் 100 ஜிகாோை் புதுப்பிக்கத்தக்க 

திறன்கடள எை்டிே இந்திே அரசு, ேளரந்்து ேரும் ஆற்றல் யதடேடே நிடறயேற்றுேதற்கும் 

காரப்ன் குடறப்பு முேற்சிகளுக்கு ஆதரேளிப்பதற்கும் 2030ம் ஆை்டுக்குள் 500 ஜிகாோை் நிறுே 

இலக்கு நிரை்யித்துள்ளது. இடத அடைேதற்கு, இந்திே அரசு தனிோர ்துடறடே எதிரய்நாக்கும்; 

இதனால், புதுப்பிக்கத்தக்கடே யமம்பாடு மற்றும் கிரிை் யமலாை்டம ஆகிேேற்றில் 

நிபுைத்துேம் பபற்ற ஆஸ்தியரலிே நிறுேனங்கள் ஈடுபடுேதற்கு நன்கு 

இைநிடலப்படுத்தப்படும்.   

இந்திோ தனது ட ை்ரஜன் திை்ைத்தின் முதல் பகுதிடே 17 பிப்ரேரி 2022 அன்று பேளியிை்ைது. 

ட ை்ரஜன் பபாருளாதாரத்டத யமம்படுத்துேதில் ஆஸ்தியரலிோ மற்றும் இந்திோ இடையே 

ஒத்துடழப்புக்கான அளவுருக்கடள ேகுக்க இந்தத் திை்ைம் உதவும். இந்திோவில் பசுடம 

ட ை்ரஜன் திை்ைப்பைிகளில் Fortescue Future Industries மற்றும் JSW Future Energy ஆகிேேற்றுக்கு 

இடையேோன 2021 கை்ைடமப்பு ஒப்பந்தம் யபால, ஆஸ்தியரலிே மற்றும் இந்திே நிறுேனங்கள் 

ஏற்கனயே கூை்ைாை்டமகடள உருோக்கி ேருகின்றன. உலகின் இரை்ைாேது பபரிே எஃகு 

உற்பத்திோளரான இந்திோவுக்கு தனது பதாழிற்துடறயில் காரப்டனக் குடறக்க புதிே 

பதாழில்நுை்பங்கள் யதடேப்படும். குடறந்த உமிழ்வு பதாழில்நுை்பத்திற்கான பசந்தரங்கடள 

அடமப்பதில் பநருக்கமான ஒருங்கிடைப்பும் முக்கிேமானதாக இருக்கும்.  
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இந்திோவின் ஆற்றல் யதடேகடள நிடறயேற்றுேதில் ஆஸ்தியரலிோவின் பதாைரச்ச்ிோன 

பங்டக ஆதரிப்பதற்கும், ஆற்றல் பாதுகாப்பில் இந்திோவின் தடலடமடே ஆதரிப்பதற்கும், 

அரசு பின்ேரும் நைேடிக்டககடள எடுத்துள்ளது:  

• இந்திோ-ஆஸ்தியரலிோ அடமசச்ரக்ள் மை்ைத்திலான ஆற்றல் யபசச்ுோரத்்டதயின் கீழ் 

புதிே மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், மின்சாரம், நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கங்கள், 

பபை்யராலிேம் மற்றும் எரிோயு ஆகிேேற்றில் ஒதத்ுடழப்டப உருோக்குதல் மற்றும் 

ேைிகரீதிோன ேருவிடளவுகடள ஊக்குவித்தல்  

• ஆஸ்தியரலிே ைாலர ்1 மில்லிேன் பங்களிப்பின் மூலம் உலகளவிலான சூரிே ஆற்றல் 

பேன்பாை்டை அதிகரிப்பதற்கு பன்னாை்டு சூரிேக் கூை்ைைியில் இந்திோவின் 

தடலடமடே ஆதரித்தல்  

• பலதரப்பு யமம்பாை்டு நிதிகள் மற்றும் ஆஸ்தியரலிோவின் பதற்காசிேப் பிராந்திே 

உள்கை்ைடமப்பு இடைப்புநிடலத் திை்ைத்தின் மூலம் பிராந்திே ஆற்றல் 

இடைப்புநிடலடேயும் ஆளுடகடேயும் ஆதரிக்க இந்திோவுைன் இடைந்து 

பைிோற்றுதல்.  
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ஆஸ்தியரலிே அரசு இலக்கிைப்பை்ை பிராந்திே முன்பனடுப்புகள் மூலம் பிராந்திேத்தின் 

நிடறயேற்றப்பைச ்சாதத்ிேமுள்ள பபாருளாதாரத்டதப் பேன்படுத்தும். பின்ேருேன 

உள்ளிை்ைடே:  

• ஏழு பதற்காசிே மற்றும் பதன்கிழக்கு ஆசிே நாடுகளின் பிராந்திே அடமப்பான 

பல்துடற பதாழில்நுை்ப மற்றும் பபாருளாதார ஒத்துடழப்புக்கான (பிம்ஸ்பைக்) ேங்காள 

விரிகுைா முன்பனடுப்டப ஆதரிப்பதற்கான ேரத்த்க கூை்ைாை்டமக்கான உதவி  

• பங்களாயதஷில் தரவு மற்றும் டிஜிை்ைல் அடிப்படையிலான அரசு யசடே ேழங்கல் திை்ைம், 

யசடே ேழங்கடல யமம்படுத்துேதற்காக ோழ்க்டக நிகழ்வுகடளயும் மக்கள் பதாடக 

கைக்பகடுப்பு தரவுகடளயும் டகப்பற்றி டிஜிை்ைல்மேமாக்குேதற்கு அரசுக்கு உதவுதல், 

நிதி உள்ளைக்கத்டதயும் புத்தாக்கமான நிதி தோரிப்புகடளயும் யமம்படுதத்ுேதற்கு 

அரசு மற்றும் தனிோர ்துடறயின் பதாழில்நுை்ப பேன்பாை்டை யமம்படுத்துதல், 

ஆஸ்தியரலிே மற்றும் பதற்காசிே தகேல் பதாழில்நுை்ப நிபுைத்துேத்டத பேன்படுத்தல்  

• புதிதாக நிறுேப்பைை் ஆஸ்தியரலிோ-பங்களாயதஷ் ேரத்்தக மற்றும் முதலீை்டு 

கை்ைடமப்பு ஏற்பாை்டின் கீழ் ேரத்்தகம் மற்றும் முதலீை்டை அதிகரிக்க பகாள்டக 

பரிந்துடரகடள ேழங்க பங்களாயதஷ் சந்டத ோே்ப்புகள் மற்றும் ேரத்்தக தடைகள் 

பற்றிே ஆே்வு.  

வசயை் திை்ைம்  

பதற்காசிோவிற்கான எல்என்ஜி கூை்ைாை்டமயுைன் பிராந்திேத்தின் நிடறயேற்றப்பைச ்

சாத்திேமுள்ள பபாருளாதாரத்டதப் பேன்படுத்த, யேகமாக ேளரந்்து ேரும் பதற்காசிே ஆற்றல் 

சந்டதகடள, அதிலும் குறிப்பாக இந்திோ மற்றும் பங்களாயதடஷ அணுகுேதற்கு ேசதிோக, 

ெங்கொள விேிகுைொ ெே்த்தகம் மற்றும் ஆற்றை் கூை்ைொண்றமறய அரசாங்கம் பதாைங்கும்.  

இந்தியொவின் ஆற்றை் ரதறெ அதிகேிக்கும் என கணிக்கப்படுகிறது  

தற்யபாடதே அடமப்புகளின் கீழ் அல்லது நீடிப்புதிறனுள்ள ஆற்றல் பகாள்டககடள 

பபருவிருப்பத்துைன் நிடறயேற்றுேதன் கீழ், இந்திோவின் ஆற்றல் யதடே அதிகரிக்கும் என 

கைிக்கப்படுகிறது.  
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மிை்லியன் கணக்கொன ைன்கள் எண்வணய்க்கு சமம்  

• நைப்பு இந்திே பகாள்டக அடமப்புகள்  

• வலுவான சபாருளாதார மீட்சி, மை்றும் எரிசக்தி சகாள்லக ைட்சியங்கலள முழுலமயாக 

சசயை்படுத்துதை் 

• இந்தியா தனது காைநிலை நடவடிக்லகலய நமலும் அதிகரிக்க நவண்டும் 

ஆதாரமூலம்: பன்னாை்டு ஆற்றல் முகடம, இந்திோ ஆற்றல் கை்யைாை்ைம், பிப்ரேரி 2021  
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ரநேவ்ு ஆய்வு: கிேொம ஆற்றை்  

பபரத்் மாநகடரத ்தளமாகக் பகாை்ை வில்யலஜ் எனரஜ்ி, யமற்கூடர யசாலார ்யபான்ற 

இடைவிைாத ஆற்றல் ஆதாரமூலங்கடளக் பகாை்டு கிரிை்கடள நிரே்கிக்க குடறந்த விடல 

பதாழில்நுை்பத்டத உருோக்கியுள்ளது. பசேற்டக நுை்ைறிடேப் பேன்படுத்தி, நுகரய்ோரின் 

யதடேகளுக்கு பதில்விடனோற்றும் ேடகயில் ேடலேடமப்புகில் ஆற்றல் பாே்வுகடள 

வில்யலஜ் எனரஜ்ி நிரே்கிக்கிறது. இது, ஒே்போரு ோடிக்டகோளரும் தங்கள் நிதிநிடல மற்றும் 

யதடேகளுக்கு ஏற்ப தங்கள் பேன்பாை்டை சரிபசே்ே அனுமதிக்கிறது.  

ஆந்திரப் பிரயதசத்தில் உள்ள பகிடிராே் கிராமத்தில் உள்ள வில்யலஜ் எனரஜ்ியின் உயர ்நநரத்்தித் 

திை்ைப்பைியில் இந்த முன்யனாடி பதாழில்நுை்பம் மிகப்பபரும் நிகழ் தாக்கத்டத 

ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆற்றல் பசலவுகள் குடறந்துள்ளது, அயத யநரத்தில் நுகரவ்ு உேரந்்துள்ளது. 

மின்பேை்டுகளில் பபரிே அளவில் குடறப்பு ஏற்பை்டுள்ளயதாடு, மின்பேை்டுக்களால் வீை்டு 

உபயோகப் பபாருை்கள் மற்றும் சிறு ேைிகச ்சாதனங்கள் பாதிக்கப்படுேது பபருமளவு 

குடறந்துள்ளது. வில்யலஜ் எனரஜ்ி பதாழில்நுை்பம், பபரிே மின் பேன்பாடுகளுக்காக, இறுதிப் 

பேனர ்ேடர திறம்பை பகாை்டு யசரக்்கும் ஆற்றல் பரப்புடகயின் பசேல்திறடன 

யமம்படுத்துகிறது. யமலும் இந்நிறுேனம், உள்ளூர ்கிராமோசிகள் மற்றும் டமக்யரா SME க்கள் 

புதிே ோே்ப்புகளின் நன்டமகடளப் பேன்படுத்திக் பகாள்ள உதவுகிறது, இது, குடறந்த 

பசலவில் சிறந்த தரம் மற்றும் நம்பகமான யசடேகளில் இருந்து பாே்கின்ற - மாற்றத்திற்கான 

உை்டமோன ஊக்கிோக உள்ளது.  
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சுகொதொேநைம்  

சுகாதாரநலத ்துடறயில் ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ உைனுடழப்பு மிகவும் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

COVID−19 ஆனது இந்திோவில் டிஜிை்ைல் சுகாதாரநலச ்யசடேகடள உேரத்த்ிேது, மருத்துே 

சாதனங்கள் மற்றும் மருந்துப் பபாருை்கடளத் தோரிப்பதில் அதிக கேனம் பசலுத்திேது, யமலும் 

தடுப்பூசிகள் உை்பை உலகளாவிே ேழங்கல் பதாைரக்ளில் இந்திோவின் முக்கிேத்துேத்டத 

ேலுப்படுத்திேது.  

 இந்திே சந்டதயின் அளவுயகால் ஆனது, மருத்துே சாதனங்களில் ஆஸ்தியரலிேப் 

புத்தாக்கங்கலள ேைிகமேமாக்குேதற்கு முக்கிே ோே்ப்புகடள ேழங்குகிறது. யமலும், 

தனித்துேமாக்கிே துடறகளில் டிஜிை்ைல் சுகாதாரநலத்டதயும் ஏற்றுமதி ஊை்ைசச்த்து மருந்துகள் 

மற்றும் டேை்ைமின்கள் ஆகிேேற்டற ேைிகமேமாக்குேதற்கும், சுகாதாரநல 

நிபுைரக்ளுக்கான பயிற்சியில் இடைந்து பைிோற்றுேதற்கும் உதவுகிறது.  அயத யநரத்தில், 

ஆஸ்தியரலிோவின் மருந்தாக்கத் பதாழில் பாதுகாப்டபயும் ேழங்கல் பதாைர ்மீள்திறடனயும் 

யமம்படுத்தும் திறடன இந்திோ பகாை்டுள்ளது.  

அதிகரித்துேரும் அரசுக்கும் அரசுக்குமான யநரடி உைனுடழப்பு இந்த யநாக்கங்கடள ஆதரிக்கும். 

பலதரப்பு மன்றங்களில் ஒழுங்குமுடற மற்றும் தரவுச ்பசந்தரங்கள் மற்றும் உலகளாவிே 

சுகாதாரநல நடைமுடறகள் ஆகிேேற்றின் மீதான ஒத்துடழப்பு, பசேல்திறடன 

யமம்படுத்துகிறது, முதலீை்டு ோே்ப்புகடளத் திறக்க உதவுகிறது மற்றும் மருந்தாக்கத் 

பதாழிலிலும் மருத்துே சாதனங்களிலும் ேரத்்தகத்டத எளிதாக்குகிறது. யமலும், இருதரப்பு 

உைனுடழப்பானது பபாதுோன சோல்கடளத் தீரக்்கும், பதாழில்நுை்ப அறிடே இரு நாடுகளுள் 

ஒன்றிைம் குடறோக உள்ள பை்டப மற்பறான்றிைம் இருந்து பபற்று குடறநிரப்பிக்பகாள்ளும் 

துடறகளில் யதடேயுைன் இடைக்கும்.  

இந்த தனிோர ்துடற மற்றும் அரசு முேற்சிகள் ோவும், ேைிகமேமாக்கடல ஆதரிக்க இருதரப்பு 

மருத்துே ஆராே்சச்ி ஒதத்ுடழப்பில் விடரவுபடுதத்ும் நைேடிக்டக மூலம் ஆதரிக்கப்பை 

யேை்டும்.  

குோை ்தடுப்பூசி கூை்ைாை்டம மூலமாகவும் ஆஸ்தியரலிோவும் இந்திோவும் ஒத்துடழக்கின்றன. 

இந்த கூை்ைாை்டமோனது, 2022 ஆம் ஆை்டின் இறுதிக்குள் உற்பத்திடே குடறந்தபை்சம் ஒரு 

பில்லிேன் யைாஸ்கள் அதிகரிக்க உதவுேது உை்பை இந்திோவில் COVID-19 தடுப்பூசி தோரிப்டப 

விரிவுபடுத்துகிறது.  

அதிக சுகாதாரநல ஒத்துடழப்டப ஆதரிக்க அரசு பின்ேரும் நைேடிக்டககடள எடுத்துள்ளது:  

• ஆஸ்தியரலிே சுகாதாரநலத் தோரிப்புகளுக்கான உேரத்ர பிராை்ை் இைநிடலப்படுத்தடல 

ஆதரித்தல்  

• ஆஸ்தியரலிே ஆராே்சச்ிடே ேைிகமேமாக்குேதற்கும், இந்திோவில் உற்பத்தி டமேங்கடள 

அடமப்பதற்கும் முேற்சிகடள முடுக்கிவிடுேதன் மூலம், இந்திே சந்டத ோே்ப்புகள் குறித்த 

சிறந்த ஆஸ்தியரலிே பமை்பைக் விழிப்புைரட்ே உருோக்குதல்  

• தகேல் பரிமாற்றம் மற்றும் நம்பிக்டகடே ேளரக்்கும் பசேல்பாடுகள் ஆகிேேற்டற 

எளிதாக்குேதற்கு ஆஸ்தியரலிோவின் யநாே்த்தீர ்சரக்குகள் நிரே்ாகம் மற்றும் இந்திோவின் 

ஒன்றிே மருந்துகள் பசந்தர கை்டுப்பாை்டு அடமப்பு இடையே புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தத்டத இறுதி 

பசே்தல்  
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• ஒத்திடசவு, தரவு தனியுரிடம அடமப்புகள், கிளினிக்கல் பமாழி, ஒழுங்குமுடற ஒத்திைக்கம் 

மற்றும் டிஜிை்ைல் யநரடமப்பு ஆகிேேற்றுக்கான ோே்ப்புகடள அடைோளம் கை்ைறிேதற்கு – 

ஆஸ்தியரலிோ இந்திோ டிஜிை்ைல் சுகாதாரநலச ்பசந்தரம் மற்றும் ஒத்திடசவு இடைபேளி 

பகுப்பாே்வு ஆகிேேற்டற யமற்பகாள்தல்   

 • ஒழுங்குமுடற மற்றும் பகாள்டக பிரசச்ிடனகடள அடைோளம் கை்ைறிந்து சீரப்சே்ேதற்கு, 

ஏற்கனயே உள்ள ஒப்பந்தங்களின் கீழ் பைிக்குழுக்கடளப் பேன்படுத்துேது உை்பை, 

பதாழில்நுை்ப பரிமாற்றங்கடளத் பதாைரந்்து யமற்பகாள்தல்  
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உலகளவில் ேரக்்க மருந்துகடள ேழங்கும் மிகப்பபரிே நாைாக இந்திோ உள்ளது, யமலும் மருந்து 

உற்பத்தியில் ஒை்டுபமாதத்த்தில் கனஅளவில் மூன்றாேது இைத்தில் உள்ளது.  

உலகளவில் பல்யேறு தடுப்பூசிகளில் 50 சதவீததத்ிற்கும் யமலாக இந்திோ ேழங்குகிறது.  

2021 ம் ஆை்டில் இந்திோவின் உள்நாை்டு மருந்து சந்டதயின் உத்யதசமாகக் கைக்கிைப்பை்ை 

மதிப்பு. இது 2030ம் ஆை்டில் 120-150 பில்லிேன் அபமரிக்க ைாலரக்ளாக உேரும் எனக் 

கைிக்கப்படுகிறது.  

2019 ம் ஆை்டில் இந்திோவின் உயிரிபதாழில்நுைபத் துடறயின் மதிப்பு. இந்தத ்துடற 2025 ஆம் 

ஆை்டுக்குள் 150 பில்லிேன் அபமரிக்க ைாலரக்ளாக ேளரச்ச்ிேடையும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  

ஆதாரமூலம்: இந்திோ பிராை்ை் ஈக்விை்டி ஃபவுை்யைஷன்  

 

ரநேவ்ு ஆய்வு: ரகொக்லியே்  

ஆஸ்தியரலிே நிறுேனமான யகாக்லிேர ்1998 ஆம் ஆை்டு முதல் இந்திோவில் பசவித்திறடன 

மீை்பைடுத்து ேருகிறது. அதன் உலகின் முன்னைி பதாழில்நுை்பம் அங்கு 20,000 க்கும் யமற்பை்ை 

குழந்டதகளுக்கு நன்றாகக் காது யகை்கவும், அேரக்ளின் உள்ளாரந்்த திறடன 

பேளிக்பகாைரவும், அேரக்ளின் யபராரே்ங்கடளத் பதாைரவும் உதவிேது.  

இன்று, யகாக்லிேர ்பதாழில்நுை்பத்தால் இந்திோவில் பசவித்திறன் குடறபாடு உள்ள யமலும் 

பலருக்கு உதே முடியும். காது யகளாடம பற்றிே விழிப்புைரட்ே ஏற்படுதத்ுதல், புதிதாகப் பிறந்த 

குழந்டதகளுக்கு பசவிப்புலன் பரியசாதடன பசே்ேதன் மூலம் காது யகளாடம பற்றி 

முன்கூை்டியே கை்ைறிேடத ஊக்குவித்தல் மற்றும் மிகவும் யமம்பை்ை சிகிசட்சகள் மற்றும் 

பதாழில்நுை்பங்கடள அணுகுதல் உள்ளிை்ை தடைகடள நிேரத்்தி பசே்ே அரசாங்கங்களுைன் 

யகாக்லிேர ்இன்னும் பநருக்கமாக பைி பசே்ே தோராக உள்ளது.  யகாக்லிேர ்குழு கல்வி 

முன்பனடுப்புகடள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது மற்றும் இந்திோவில் உள்ள சுகாதாரநல 

நிபுைரக்ளுைன் பநருக்கமாக பைிோற்றுகிறது.  
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2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிலைநவை்ைப்பட யேை்டிே இந்திேப் பபாருளாதார உத்தி பதாைரப்ான 

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக  
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முதலீடு: ரமம்பை்டுெரும் நிறைறமகள்  

IES இந்திோவின் யநரம்டறோன முதலீை்டு அடிப்படைகடள எடுத்துக்காை்டிேது. IES 

பதாைங்கப்பை்ைதில் இருந்து இடே யமலும் யமம்பை்டுள்ளன மற்றும் இந்திோவில் ஆஸ்தியரலிே 

முதலீை்டுக்கான ோே்ப்புகள் குறிப்பிைத்தக்கடே.  

யகாவிை்-19 ஆனது ஆசிோவில் மற்பறங்கும் உள்ள யபாக்குகளுைன் பதாைரந்்து ஒயர சீரான 

அளவில் இந்திோவில் ஆஸ்தியரலிே முதலீை்டின் மீது தாக்கத்டத ஏற்படுதத்ிேது. இருப்பினும், 2020 

ம் ஆை்டில் பமாத்த ஆஸ்தியரலிே முதலீை்டுப் பங்கு 2018 ம் ஆை்டு நிடலகளுைன் 

ஒப்பிைத்தக்கதாக இருந்தது, யமலும் 2019 ம் ஆை்டு ேடரயிலான ஐந்து ஆை்டுகளில் 15.1 சதவீத 

ேளரச்ச்ிப் யபாக்டகப் பபற்றுள்ளது.  

பேளிநாை்டு முதலீை்டை ஈரப்்பதற்கான இந்திே அரசின் பகாள்டககள் பின்ேருமாறு: A$30 

பில்லிேன் மதிப்புள்ள தனிோரம்ேமாக்கல் பசேற்குறிப்பு; முக்கிே உள்கை்ைடமப்புகடள 

பதாைரச்ச்ிோக பேளியிடுதல்; பசாத்து பைமாக்கல்; பின்யனாக்கிே ேரிச ்சை்ைங்கடள நீக்குதல்; 

மற்றும் சில முதலீை்டு உசச்ேரம்புகடள நீக்குதல். இந்திோவின் மாநில அரசுகள் 

தாராளமேமாக்கல் சீரத்ிருத்தங்கடளப் பேன்படுத்தி பேளிநாை்டு முதலீைட்ிற்காக 

யபாை்டியிடுகின்றன, அயத யபால் நில சலுடககள் மற்றும் பிற மானிேங்கள் யபான்ற மற்ற 

ஊக்கிகடளயும் பேன்படுத்துகின்றன.  

ஆஸ்தியரலிோ இந்திோவிற்கு ஒரு கேரச்ச்ிகரமான முதலீை்டு இலக்கிைமாக உள்ளது. யமம்பை்ை 

பதாழில்நுை்பம், சுகாதாரநலம், ேளங்கள் மற்றும் ஆற்றல் உள்ளிை்ை பல்யேறு துடறகளில் உள்ள 

முக்கிே இந்திே நிறுேனங்கள் ஏற்கனயே ஆஸ்தியரலிோவில் குறிப்பிைத்தக்க முதலீடுகடளக் 

பகாை்டுள்ளன.  

இந்த முதலீடுகள் R&D மற்றும் ேைிகமேமாக்கலில் ஆஸ்தியரலிோவின் திறன்கடள 

ேலுப்படுத்துகிறது மற்றும் முக்கிே பதாழில்கள் மற்றும் பிராந்திேங்களில் ேளரச்ச்ி மற்றும் 

உற்பத்தித்திறனுக்கு அடித்தளம் அடமக்கும் பபாருளாதார உள்கை்ைடமப்டப யமம்படுத்துகிறது.  

ஒை்டுபமாத்த முதலீை்டு உறடே ேலுப்படுத்த, அரசு பின்ேரும் நைேடிக்டககடள எடுத்துள்ளது:  

• ஆஸ்தியரலிே யபாரை்்ஃயபாலியோ முதலீை்ைாளரக்ளுக்கு, இந்திோடேப் பற்றியும் முதலீை்டு 

ோே்ப்புகள் பற்றியும் அதிலும் குறிப்பாக யமல்நிதி நிதிகள் பற்றிே புரிதடல விரிவுபடுத்துதல்  

ஆஸ்தியரலிோவின் பபாருளாதார ேளரச்ச்ிக்கு ஆதரேளிக்கும் ேடகயில் உத்திப்பூரே் 

முக்கிேத்துேம் ோே்ந்த துடறகளில் இந்திே முதலீை்டை ஈரக்்கும் முேற்சிகடளத் பதாைரத்ல்  

• முதலீை்டு பாே்வுகடள எளிதாக்க ஆஸ்ை்யரை் மற்றும் இன்பேஸ்ை் இந்திோ இடையேோன 

புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்ததட்த புதுப்பிக்க நாடுதல்  

• இந்திோ-ஆஸ்தியரலிோ இரை்டை ேரிவிதிப்பு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் பதாழில்நுை்ப 

யசடேகளுக்கான கை்ைைங்களின் எல்டல தாை்டிே ேரிவிதிப்பு பிரசச்ிடனக்கு இருதரப்பும் 

பேனடையும் ேடகயிலான தீரவ்ுக்கு யபசச்ுோரத்ட்த நைத்துதல்  

• முதலீை்ைாளரக்ளுக்கு சிறந்த நிசச்ேத்தன்டமடேயும் சைை்ப்பூரே் பாதுகாப்புகடளயும் ேழங்க 

முதலீை்டு பாதுகாப்பு விதிகள் குறித்து யபசச்ுோரத்்டத நைத்துதல்.  

வசயை் திை்ைம்  

பபாருளாதாரக் பகாள்டக மற்றும் ஒழுங்குமுடற மீதான ேலுப்படுத்தப்பைை் கூை்ைாை்டம 

இந்திோவுைனான நிறுேன ஈடுபாை்டை விரிவுபடுத்தும், இந்திே ஒழுங்குமுடறச ்சூழடலப் 

பற்றிே திறடனயும் ஆஸ்தியரலிே புரிதடலயும் ேளரக்்கும்.  

இந்த திை்ைமானது ஒழுங்குமுடற, ேரிவிதிப்பு மற்றும் ேரத்்தகம் ஆகிேேற்றில் 

நிபுைத்துேத்டதப் பகிரந்்துபகாள்ேதற்கும், உருோக்குேதற்கும் ஆஸ்தியரலிே மற்றும் இந்திே 
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சிவில் சரவ்ீஸ் தடலேரக்ளுக்கான திை்ைங்கடள உள்ளைக்கும். ஆஸ்தியரலிே மற்றும் இந்திே 

பபாருளாதார முகடமகள் முழுேதும் இருதரப்பும் பேனடையும் ேடகயிலான தற்காலிக மாற்றுத ்

திை்ைம்; மற்றும் இந்திோவுைன் ேலுோன நிறுேன பதாைரப்ுகடள யபைி ேளரப்்பதற்காக 

ஆஸ்தியரலிே அரசுப் பைிோளர ்யதரே்ாடைேத்தால் யதடேக்யகற்ப ேடிேடமக்கப்பை்ை 

ஈடுபாடு மற்றும் பரிமாற்றத் திை்ைம்.  
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சாத்திய நிலையிலிருந்து பூரத்்தி சசய்து வழங்கலுக்கான நிலைலய நநாக்கிய பயணம் 

 

ஆஸ்திரேலியொவின் முதலீை்டு உறவுகள்: 2019 ம் ஆண்டிை் முதலீை்டின் வமொத்த பங்கு (A$ 

பிை்லியன்)  

ஆஸ்தியரலிோவில் அபமரிக்காவின் முதலீடு அபமரிக்காவில் ஆஸ்தியரலிோவின் முதலீடு  

ஆஸ்தியரலிோவில் ஜப்பானின் முதலீடு ஜப்பானில் ஆஸ்தியரலிோவின் முதலீடு  

ஆஸ்தியரலிோவில் சீனாவின் முதலீடு சீனாவில் ஆஸ்தியரலிோவின் முதலீடு  

ஆஸ்தியரலிோவில் இந்திோவின் முதலீடு இந்திோவில் ஆஸ்தியரலிோவின் முதலீடு  

ஆதாரமூலம்: ABS அை்ைேடை 5352.0 அடிப்படையில்  

 

ரநேவ்ு ஆய்வு: ஆஸ்திரேலியன் சூப்பே்  

2019 ஆம் ஆை்டில், ஆஸ்தியரலிேன்சூப்பர ்இந்திோவின் யதசிே முதலீடு மற்றும் உள்கை்ைடமப்பு 

நிதிேத்தின் (NIIF) மாஸ்ைர ்ஃபை்டிற்கு 1 பில்லிேன் அபமரிக்க ைாலரக்டள அளித்து, யமயனஜர ்

NIIF லிமிபைை ்நிறுேனத்தில் ஒரு பங்டகப் பபற்றது. ஆஸ்தியரலிேன்சூப்பர ்தனது முதலீை்டு 

முடிவிற்கு முந்டதே ஆை்டுகளில், இந்திே அரசு பேளிநாை்டு முதலீை்டிற்கு, அதிலும் குறிப்பாக 

உள்கை்ைடமப்புத் துடறயில் இந்திோடே மிகவும் கேரச்ச்ிகரமானதாக மாற்றுேதற்கான 

கை்ைடமப்பு மாற்றங்கடள முன்பனசச்ரிக்டகயுைன் பசே்துள்ளதாக குறிப்பிை்டுள்ளது.  

 ஸ்தியரலிேன்சூப்பரின் முதலீடு இன்னும் ஆரம்ப கை்ைத்தில் இருப்பதால், ேருோடே 

மதிப்பிடுேடத கடினமாக்குகிறது, இந்திோவில் யகாவிை்-19 இன் இரை்ைாேது அடலயில் இருந்து 

உள்கை்ைடமப்பு பசாதத்ுக்களின் பசேல்பாடு ேலுோக மீை்டுள்ளது என்று குறிப்பிடுகிறது.  

 சாடலகள் மற்றும் விமான நிடலேங்களில் யபாக்குேரத்து, துடறமுகங்கள் மற்றும் மின்சார 

நுகரவ்ு ஆகிேடே யகாவிை்-க்கு முந்டதே நிடலக்கு மீை்பைடுக்கப்பை்டுள்ளன.  

ஆஸ்தியரலிேன்சூப்பரால் கேனிக்கப்படும் ஒரு சோலானது, இந்திோவில் அதன் முதலீை்டை 

விடரோகப் பேன்படுதத்ுேதற்கான திறன் ஆகும். ஆஸ்தியரலிேன்சூப்பர,் அதன் முதலீடு மற்றும் 

யகாவிை்-19க்கான காலம் மற்றும் இந்திே உள்கை்ைடமப்புத் துடறயின் கேரச்ச்ிகரமான 

துடறகளில் பசாதத்ுக்களுக்கான அதிக அளவிலான யபாை்டி ஆகிேடேயே இதற்குக் காரைம் 

என்று கூறுகிறது.  இருப்பினும், அை்டமயில் பேளியிைப்பைை் யதசிே உள்கை்ைடமப்பு 

டபப்டலன் மற்றும் மாஸ்ைரப்ிளான் மூலம், ஆஸ்தியரலிேன்சூப்பர ்அை்டமே எதிரக்ாலத்தில் 

முதலீடு பசே்ே யபாதுமான ோே்ப்பு கிடைக்கும் என்று நம்புகிறது.  

  

34 



An India Economic Strategy to 2035 by Australian Government 

2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிலைநவை்ைப்பட யேை்டிே இந்திேப் பபாருளாதார உத்தி பதாைரப்ான 

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக  

உள்கை்ைறமப்பு: ஆைமொன கூைை்ொண்றமக்கொன ெலுவூை்ைப்பைை் கை்டிைக்கறை  

அரசாங்கம் உள்கை்ைடமப்புத் துடறயில் இடைப்புகடள ேலுப்படுத்தி ேைிக 

ேருவிடளவுகடள எளிதாக்கும். ஆஸ்தியரலிோவும் இந்திோவும் பபாருளாதார யமம்பாை்டை 

உந்துேதற்கும், அேற்றின் மக்கள்பதாடகக்கும் இந்யதா-பசிபிக் பிராந்திேத்திற்கும் உலகத் தரம் 

ோே்ந்த இடைப்புநிடலடே ேழங்குேதற்கும் ேலுோன உள்கை்ைடமப்பு பசேற்குறிப்புகடளக் 

பகாை்டுள்ளன.  

பபாருளாதார ேளரச்ச்ி, பைி உருோக்கம் மற்றும் யகாவிை்-19 இல் இருந்து மீள்தல் ஆகிேேற்டற 

ஆதரிப்பதற்கு இந்திோ உள்கை்ைடமப்பில் அதிக அளவிலான முதலீை்டை யமற்பகாை்டு 

ேருகிறது. இந்திோவின் உள்கை்ைடமப்புத் துடறயில் ஆஸ்தியரலிோவின் ஈடுபாை்டை அதிகரிக்க 

ோே்ப்பு உள்ளது. ஆஸ்தியரலிோவின் உள்கை்ைடமப்புத் துடறயிலும் இந்திே முதலீை்டுக்கு 

ோே்ப்பு உள்ளது.  

இந்திோவின் உள்கை்ைடமப்பு பசேற்குறிப்பு ஆஸ்தியரலிே முதலீை்ைாளரக்ளுக்கும் 

உள்கை்ைடமப்பு யசடே ேழங்குநரக்ளுக்கும், அதிலும் குறிப்பாக யபாக்குேரத்து உள்கை்ைடமப்பு 

(இரயில், சாடலகள் மற்றும் துடறமுகங்கள்), நகரப்்புற யமம்பாடு (கை்டிைங்கள் மற்றும் நீர)் 

மற்றும் ோடிக்டகோளரக்ளுக்கு ேைிகரீதிோன சரக்குப் யபாக்குேரத்துத் துடற 

ேழங்குநரக்ளுக்கும் ோே்ப்புகடள ேழங்குகிறது, காரப்ன் குடறப்பு உை்பை இந்திோவின் ஆற்றல் 

மற்றும் யேளாை் பசேற்குறிப்புைன் ஈடுபடுேதற்கான சாத்திேங்களும் உள்ளன.  

 ஆஸ்தியரலிே ேைிகங்கள் இந்திே சந்டதடேப் புரிந்துபகாள்ேதற்கும் நுடழேதற்கும் 

சோல்கடளக் காை்கின்றன. இந்தச ்சோல்கள் இருந்தயபாதிலும், ஆஸ்தியரலிே பேற்றிக் 

கடதகள், இைரில் ஈடுபடும் பதாழில் முன்யனாடிோக இருப்பதன் நன்டமடே அடிக்யகாடிை்டுக் 

காை்டுகிறது. சிறந்த ேரத்்தகக் கூை்ைாை்டமகடள ஆதரிப்பதற்காக நம்பிக்டகடேயும் 

அதிகாரப்பூரே் உறவுகடளயும் கை்டிபேழுப்புேதில் அரசு தனது பங்டக ஆற்றுேதற்கு 

உறுதிபூை்டுள்ளது.  

IES பேளிோனதில் இருந்து, இலை்சிேத் திை்ைங்கடள அறிவிப்பதன் மூலம் உள்கை்ைடமப்பு 

யமம்பாை்டை எளிதாக்குேதற்கான பின்ேரும் முேற்சிகடள இந்திோ துரிதப்படுத்தியுள்ளது: 

யதசிே பைமாக்கல் டபப்டலன் (A$100 பில்லிேனுக்கும் அதிகமான 'இைர ்குடறப்புச ்

பசே்ேப்பை்ை' பிரவுன்ஃபீல்ை் பசாத்துக்கள்); யதசிே உள்கை்ைடமப்பு டபப்டலன் (சுமார ்2.6 

டிரில்லிேன் ைாலர ்மதிப்புள்ள 8,000 உள்கை்ைடமப்பு திை்ைப்பைிகள்); A$1.8 டிரில்லிேன் யதசிே 

உள்கை்ைடமப்பு மாஸ்ைர ்பிளான்; மற்றும் உள்கை்ைடமப்புத் துடறயில் 100 சதவீத அந்நிே யநரடி 

முதலீை்டை அனுமதிக்கும் சீரத்ிருத்தங்கள். இது, குயளாபல் இன்ஃப்ராஸ்ைர்க்சர ் ப்ஸ் 

இன்ஃப்ராகாம்பஸின் கூற்றுப்படி உள்கை்ைடமப்பு யமம்பாை்டின் பபரும்பாலான அம்சங்களில் 

அதன் தரேரிடசடே யமம்படுத்தியுள்ளது (விளக்கப்பைத்டதப் பாரக்்கவும்).  

உள்கை்ைடமப்புத் துடறயில் யமலதிக முதலீை்டுக்கும், ேைிகச ்பசேல்பாடுகளுக்கும் 

ஆதரேளிக்க, அரசு பின்ேரும் நைேடிக்டககடள எடுத்துள்ளது:  

• ஆஸ்தியரலிேத் திறடனக் காை்சிப்படுத்தும் முன்பனடுப்புகள் மற்றும் ேைிகங்கடள 

இடைத்தல் உை்பை, ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ ேரத்்தகப் பரிமாற்றத்தில் உள்கை்ைடமப்பு 

மீதான கேனசப்சலுத்தத்டதத் பதாைரத்ல்  

• ஆஸ்தியரலிே மற்றும் இந்திே உள்கை்ைடமப்பு துடறகளின் இேங்குநிடலடே 

யமம்படுத்துேதற்கான ஒழுங்குமுடற கை்ைடமப்புகளிலும் பசந்தரங்களிலும் 

ஒத்துடழத்தல்.  

வசயை் திை்ைம்  
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ஆஸ்திரேலியொ-இந்தியொ உள்கை்ைறமப்பு மன்றமொனது (AIIF) — IES இன் ஒரு முக்கிேமான 

பரிந்துடரோக உள்ளது — ஆஸ்தியரலிே ேைிகங்களுக்கு இந்திோவின் பரந்த உள்கை்ைடமப்பு 

திை்ைங்களில் இருந்தும் ோே்ப்புகளில் இருந்தும் பலனடைேதற்கான பாடதடே 

பமன்டமோக்கும். மன்றமானது, தனித்துேமாக்கிே யசடேகள் மற்றும் பதாழில்நுை்பத்துடறயில் 

உள்ள ஆஸ்தியரலிே முதலீை்ைாளரக்ள் மற்றும் ஏற்றுமதிோளரக்ள் உை்பை, பகாள்டக, காரப்்பயரை் 

மற்றும் ஒழுங்குமுடற நிபுைத்துேம் ஆகிேேற்டற ஒ்னறிடைக்கும், ேைிக உறவுகடள 

ேலுப்படுத்தும் மற்றும் ோே்ப்புகள் பற்றிே விழிப்புைரட்ே உருோக்கும். இந்த மன்றம், இந்திே 

உள்கை்ைடமப்பு திை்ைப்பைிகளில் சிறந்த ஆஸ்தியரலிே ஈடுபாடு மற்றும் ஆஸ்தியரலிோவின் 

ேரத்்தகம் மற்றும் முதலீை்டில் சிறந்த பல்ேடகப்படுத்தல் ஆகிேேற்டற ஆதரிக்கும். இம்மன்றம் 

2022 ம் ஆை்டு முதல் பாதியில் தன் பசேல்பாடுகடளத் பதாைங்கி ஜூன் 2024 ம் ஆை்டு ேடர 

இேங்கும்.  
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சாத்திய நிலையிலிருந்து பூரத்்தி சசய்து வழங்கலுக்கான நிலைலய நநாக்கிய பயணம் 

இந்தியொவின் உள்கை்ைறமப்புச ்சூைை் ரமம்பை்டுள்ளது  

InfraCompass இன் கூற்றுப்படி, 2017 ம் ஆை்டு முதல் 2020 ம் ஆை்டு ேடர உள்கை்ைடமப்பு தரத்தின் 

எை்டு முக்கிே இேக்கிகளுள் ஆறு இேக்கிகளில் இந்திோ உேரந்்துள்ளது.  

தரேரிடச 

திை்ைமிைல்  

நிதிசார ்சந்டதகள்  

பகாள்முதல்  

நிதித் திறன்  

ஒழுங்குமுடற கை்ைடமப்புகள்  

ஆளுடக  

பசேல்பாடு  

தேெேிறச 2017 தேெேிறச 2020 

ஆதாரமூலம்: உலகளாவிே உள்கை்ைடமப்பு டமேம்  
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2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிலைநவை்ைப்பட யேை்டிே இந்திேப் பபாருளாதார உத்தி பதாைரப்ான 

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக  

நிதிச ்ரசறெகள்  

இந்திோவின் நிதிச ்யசடேத் துடறோனது கூை்ைாை்டமக்கான குறிப்பிைத்தக்க ோே்ப்புகடள 

பதாைரந்்து ேழங்கி ேருகிறது. டிஜிை்ைல் புத்தாக்கங்களின் முடுக்கும் யேகத்டத பிரதிபலிக்கும் 

ேடகயில், பமாடபல் கைை்ைச ்பசேலிகள் மற்றும் பிற ஆள்சார ்நிதி தகேல் கருவிகள் உை்பை 

ேங்கியிேல் மற்றும் நிதிசார ்பதாழில்நுை்ப (ஃபின்பைக்) துடறகளில் இந்திோ அதிவிடரோன 

ேளரச்ச்ிடேக் காை்கிறது.  ஆசிோவின் சிறந்த நிதித்பதாழில்நுை்ப டமேமாக மாறுேதற்கான 
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இந்திோவின் முேற்சிோனது எதிரக்ாலத்தில் ஆஸ்தியரலிே ேைிகத்திற்கான ோே்ப்புகடள 

ேழங்கும்.  

 நிதிச ்யசடேகளில் அந்நிே முதலீை்டை ஈரப்்பது இந்திே அரசின் முன்னுரிடமோக உள்ளது. 

இந்திோ மூலதன முதலீை்டு ேளரச்ச்ி, ேலுோன காரப்்பயரை் ஆளுடக மற்றும் பபாதுத்துடற 

பங்குகடள விற்றுவிைல் ஆகிேேற்றிற்கு முன்னுரிடம அளிப்பதன் மூலம், தனது ேங்கித ்

துடறயின் நலனில் கேனம் பசலுத்துகிறது.  இது, நுகரய்ோர ்தங்கள் தரடே சிறந்த முடறயில் 

அணுகுேதற்கும் பகிரே்தற்கும் அதிகாரம் அளிக்க ஒரு தரவு பபேரவ்ுத்திறன் ஆை்சிடேயும் 

பசேல்படுத்துகிறது.  

 சாத்திேமான முதலீை்ைாளரக்ளுக்கான ஒழுங்குமுடற உறுதிப்பாடு அதிகரிக்கும் யபாது, 

ஆஸ்தியரலிே மற்றும் இந்திே ேைிகங்கள் இைக்கமான அடமப்புகள் மற்றும் பசந்தரங்களில் 

இருந்தும், இேங்குநிடல மற்றும் சிறந்த தகேல் பகிரவ்ு ஆகிேேற்றிலிருந்தும் பேனடையும்.  

ஆஸ்தியரலிோவின் ேங்கியிேல் அடமப்பு, உலகளாவிே நிதி அடமப்புைன் நன்கு 

ஒருங்கிடைக்கப்பை்டிருந்தாலும், இந்திோவுைன் மிகக் குடறந்த அளவிலான பேளிப்பாை்டையே 

பகாை்டுள்ளது. ஆஸ்தியரலிே ேங்கி பசாத்துக்களில் கால் பகுதி அை்டைநாடுகளில் 

அடமந்துள்ளது, ஆனால் இதில் 1 சதவீதத்திற்கும் குடறோகயே இந்திோவில் உள்ளது.  

இந்திோவின் கைன் சந்டதகளில் முதலீடு அதிகரித்து ேருேது ேலுோன அை்டமே 

எதிரக்ாலத்தில் அடைேக்கூடிே ோே்ப்டப பிரதிநிதித்துேப்படுத்துகிறது, புதிே முதலீை்டு 

ஆடைகடள நிறுவுேதற்கும், இந்திேச ்சந்டதடேப் பற்றிே யமலதிக அறிடே 

யமம்படுத்துேதற்கும் ஒரு ோே்ப்டப ேழங்குகிறது.  

நிதிச ்யசடேகளில் ஈடுபாை்டை ஆழமாக்க உதே, அரசு பின்ேரும் நைேடிக்டககடள 

எடுத்துள்ளது:  

• நிதி ஆயோக் மற்றும் இந்திோவின் நிதி அடமசச்கத்துைன் ஆஸ்தியரலிே கருவூலத்தால் 

நைதத்ப்படும் ேருைாந்திர யபசச்ுோரத்்டதகடளப் பேன்படுத்தி, கருவூலதத்ிற்கும் இந்திே 

நிதி அடமசச்கத்திற்கும் இடையே ஒரு புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தத்டத மீை்டும் நிறுவுதல் 

உை்பை இருதரப்பு உறவுகடளயும் நிதித்துடறயில் ஒத்துடழப்டபயும் ஆழப்படுத்தல்.  

• தரவுகடளச ்சாரந்்திேங்கும் பதாழில்நுை்ப நிறுேனங்கடள சரே்யதச அளவில் 

உேரத்்துேதற்கும், சந்டதகள் எங்கிலும் தோரிப்புகடளயும் யசடேகடளயும் நுகரய்ோர ்

அணுக அனுமதிப்தற்கும், இந்திோவுைனான இேங்குநிடல நுகரய்ோர ்தரவு 

பபேரவ்ுத்திறன் கை்ைடமப்புகளில் பதாைரச்ச்ிோக ஈடுபடுதல்.   

 குரளொபை் ஃபின்வைக் அைொப்ஷன் இன்வைக்ஸ், 2019  

87%  

இந்திோ  

64%  

உலகளாவிே சராசரி  

58%  

ஆஸ்தியரலிோ  

EY’s குயளாபல் ஃபின்பைக் அைாப்ஷன் இன்பைக்ஸ் 2019 இன் கூற்றுப்படி, இந்திோவில் ஃபின்பைக் 

ஏற்பு உலகளாவிே சராசரிடே விை அதிகமாக உள்ளது. இந்த விளக்கப்பைம் ஃபின்பைக் 

யசடேகடளப் பேன்படுத்தும் மக்கள்பதாடகயின் சதவீதத்டதக் காை்டுகிறது.  

ஆதாரமூலம்: EY குயளாபல் ஃபின்பைக் அைாப்ஷன் இன்பைக்ஸ் 2019  
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2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிலைநவை்ைப்பட யேை்டிே இந்திேப் பபாருளாதார உத்தி பதாைரப்ான 

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக  

வபருகிெரும் சமூக உறவுகள்  

700,000 க்கும் யமற்பை்ை ேலிடமோன, இந்திே மரபுடைடமடேக் பகாை்ை ஆஸ்தியரலிேரக்ள் 

ஆஸ்தியரலிோவில் மிகவும் ஆற்றல் ோே்ந்த மற்றும் பேற்றிகரமான சமூகங்களில் ஒன்டறப் 

பிரதிநிதித்துேப்படுத்துகின்றனர.் சமூகம் 20 ஆை்டுகளில் ஐந்து மைங்கு ேளரச்ச்ிேடைந்துள்ளது, 

இந்திோவில் பிறந்தேரக்டளப் பபாறுதத்ேடர, ஆஸ்தியரலிோவில் உள்ள பேளிநாடுகளில் 

பிறந்தேரக்ளில் இரை்ைாேது பபரிே குழுோக 2020 ஆம் ஆை்டில் மாறியுள்ளனர ்

(விளக்கப்பைத்டதப் பாரக்்கவும்).  

ஆஸ்தியரலிோவின் பபாருளாதாரம் மற்றும் சமூகத்தில் இந்த சமூகத்தின் யநசத்துக்குரிே பங்கு 

ேைிகம், அரசிேல், கடல, அறிவிேல் மற்றும் சிவில் சமூகம் எங்கிலும் பதாைரந்்து ேளரும். இந்த 

சமூகத்தின் பல உறுப்பினரக்ள் ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ பபாருளாதார உறவுக்கு மதிப்புமிக்க 

பங்களிப்டப ேழங்குகிறாரக்ள். அேரக்ள் ேரத்்தகம் மற்றும் முதலீை்டை எளிதாக்குகின்றனர,் 

பை்பாடு புரிதடல உருோக்க உதவுகின்றனர,் மாைேரக்ள், திறடமோன புலம்பபேரந்்யதார ்

மற்றும் சுற்றுலாப் பேைிகளுக்கான இலக்கிைமாக ஆஸ்தியரலிோவின் கேரச்ச்ிடே 

யமம்படுத்துகின்றனர,் யமலும் இந்திோவில் ஆஸ்தியரலிோ எே்ோறு உள்ோங்கி 

உைரப்படுகிறது மற்றும் ஆஸ்தியரலிோவில் இந்திோ எே்ோறு உள்ோங்கி உைரப்படுகிறது 

என்பதன் மீது தாக்கத்டத ஏற்படுத்துகின்றனர.்  

  

வசயை் திை்ைம்  

ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ உறவுகளுக்கான டமேம், இந்திோவிற்கும் ஆஸ்தியரலிோவிற்கும் 

இடையே மற்றும் ஆஸ்தியரலிோவின் துடிப்பான இந்திே புலம்பபேர ்சமூகத்துைன் ேைிக 

மற்றும் சமூக ஈடுபாை்டை இேக்கி ஒருங்கிடைக்கும்.  இது, ஆஸ்தியரலிே ேைிக "இந்திே 

கல்விேறிடே" உருோக்குேதிலும் இந்திேச ்சந்டதயில் இடைப்புகடள ேழிபசலுத்த 

உதவுேதிலும் ஆஸ்தியரலிே இந்திே ேரத்்தக பரிமாற்றத்டத (AIBX) முழுடமோக்கும். இந்த 

டமேம், உலகளவில் முன்னைியில் இருக்கும் தரமான ஆஸ்தியரலிே மூன்றாம் நிடல 

நிறுேனங்கடளப் பற்றிே மிகவும் துல்லிேமான புரிதடல ஆதரிக்கும். யமலும், நிகழ்வுகள் மற்றும் 

பை்பாை்டு பரிமாற்றம் மூலம் இருநாை்டு குடிமக்களுக்கு இடையேோன யநரடி இடைவிடன 

உறவுகடளயும், புரிதடலயும், பரிமாற்றத்டதயும் பபருக்கும்.  
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வசயை் திை்ைம்  

பபாருளாதார உறடே யமலும் ஆதரிக்க, புலம்பபேரந்்த இந்திேரக்ள் தமது 

ேடலேடமப்புகடளயும் நிபுைத்துேத்டதயும் பேன்படுத்த அேரக்ளின் ஆேத்த நிடலடே அரசு 

ஆதரிக்கும். புலம்பபேர ்சமூக பைமாக்கல் அறிக்டகோனது ஆஸ்தியரலிே நிறுேன 
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இேக்குநரக்ள், பதாழில் பநறிஞரக்ள், கல்விோளரக்ள் மற்றும் இந்திே ேம்சாேழிடேச ்யசரந்்த 

பதாழில்முடனயோர ்யபான்ற முக்கிே ேடலேடமப்புகடள முன்னிடலப்படுத்தும். இந்த 

ஆராே்சச்ிோனது, நமது ஈடுபாை்டை சிறப்பாகக் குறிடேத்து ஆஸ்தியரலிோவிற்கும் 

இந்திோவிற்கும் இடையிலான உறவுகடள ேளரப்்பதற்கும் புலம்பபேரந்்த சமூகத்தின் ஈடுபாை்டு 

உத்திக்கு அடித்தளமாகவும் அடமயும்.  

இந்தியொவுைனொன சமூக இறணப்புகள் வதொைே்ந்து ெளே்ந்து ெருகின்றன  

இந்திோவில் பிறந்த ஆஸ்தியரலிே குடியிருப்பாளரக்ள் மற்றும் இந்திே ேம்சாேழிடேச ்யசரந்்த 

ஆஸ்தியரலிேரக்ள், 2000-20  

 

இந்திோவில் பிறந்தேர ்   இந்திே ேம்சாேழி  

ஆதாரமூலம்: ABS மக்கள் பதாடக கைக்பகடுப்பு மற்றும் குடிபபேரவ்ுத் தரவு (இந்திே ேம்சாேழி 

தரோனது 5-ஆை்டுக்கு ஒருமுடறோன அதிகரிப்புகளில் ஆஸ்தியரலிே மக்கள் பதாடக 

கைக்பகடுப்புத் தரவுகளில் இருந்து எடுக்கப்பை்டுள்ளது)  
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புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக  

கை்வி  

ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ கல்வி உறவு ேலுோனது. இந்திே மாைேரக்ள், நிறுேனங்கள், இந்திே 

புலம்பபேரந்்யதார ்மற்றும் இந்திே அரசுைன் நீை்ைகால இடைப்புகடளக் பகாை்டுள்ள 

ஆஸ்தியரலிோ, யமல்நிடலப்பள்ளி, பல்கடலக்கழகம் மற்றும் பதாழிற்கல்வித் துடறகளில் கல்வி 

மற்றும் பயிற்சிடே உலகத் தரத்தில் ேழங்குகிறது. இன்னும் ஆழமான கல்வி உறவு இரு 

நாடுகளுக்கும் நன்டமகடளத் தரும்.  

யகாவிை்-19 இன் சோல்களுக்கு மத்தியிலும் கல்வி உறவுகடள ேலுப்படுத்த அரசு உடழத்துள்ளது. 

ஆஸ்தியரலிோவும் இந்திோவும் 2020 ம் ஆை்டில் டகபேழுத்திை்ை புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தத்தின் 

கீழ் பதாழிற்கல்வி மற்றும் பயிற்சியில் (VET) ஒத்துடழப்டப யமம்படுத்தின. இந்தத் துடற 

எங்கிலும் தர உத்தரோதத்தில் நிபுைத்துேத்டதப் பகிரந்்து பகாள்தல் யபான்ற, டிஜிை்ைல் 

ேழங்கலுக்கு நிடலமாறுேதில் ஆஸ்தியரலிோ இந்திோவுைன் ஒத்துடழத்துள்ளது.  பல 

ஆஸ்தியரலிே நிறுேனங்கள், கூை்டு ஆராே்சச்ி, மாைேரக்ள் தமது பை்ைப்படிப்பின் ஒரு பகுதிடே 

இந்திோவிலும் மற்பறாரு பகுதிடே ஆஸ்தியரலிோவிலும் பயிலும் திை்ைங்கள் மற்றும் 

மாைேரக்ள், ஆசிரிேரக்ள் மற்றும் நிபுைத்துேம் ஆகிேேற்றின் பரிமாற்றம் உை்பை இந்திே 

நிறுேனங்களுைன் கூை்டுறவு ஒப்பந்தங்கடளத் பதாைரந்்து பசே்து ேருகின்றன.  

எல்டல மூைலின் சோல்களுக்கு அப்பால் நாம் பசல்லும்யபாது, ஆஸ்தியரலிே அரசு 

ஆஸ்தியரலிோடே உேரத்ர கல்வி ேழங்குநராகவும் கூை்ைாளிோகவும் பதாைரந்்து 
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நிடலநிறுதத்ும். நமது கல்வி, திறன்கள் மற்றும் ஆராே்சச்ித் யதடேகடள தற்காலத்திலும் 

எதிரக்ாலத்திலும் ஆதரிக்கும்.  

ஒழுங்குமுடற அடமப்புகளில் பதாைரச்ச்ிோன அதிகாரப்பூரே் ஈடுபாடு, ஆஸ்தியரலிே 

ேழங்குநரக்ளுக்கு இந்திோவில் ஒத்துடழப்டப ேளரப்்பதற்கும், உள்நாை்டில் இருப்டப 

ஆதரிக்கக்கூடிே இடைப்புகளுக்கும் உதவும். இது, ஆஸ்தியரலிே மாைேரக்ளுக்கும், கூை்டுப் 

பை்ைப்படிப்புத ்திை்ைங்களுக்கும், இந்திோவில் ோே்ப்புகடள ஆதரிக்கும். ஆஸ்தியரலிே மற்றும் 

இந்திே ேைிக அடமப்புகளுைன் ஆஸ்தியரலிே VET மாைேரக்ளுக்கு இந்திோவில் பைி 

ஒருங்கிடைந்த கற்றல் ோே்ப்புகடள ஆராே ஒரு மதிப்பிைல் பயிற்சிடே அரசு நிேமிக்கும்.  

கல்வித ்பதாழில்நுை்ப முன்யனற்றங்கடளப் பேன்படுத்துகின்ற டிஜிை்ைல் மற்றும் கலப்பு 

பைலிேரி முடறகள் உை்பை, பல்யேறு ேடகோன படிப்புகளில் இந்திே மாைேரக்ள் படிப்படத 

ஊக்குவிக்க, ேழங்குநரக்ளுைன் அரசு பைிோற்றும். கல்விடே ேழங்குேதற்கான புத்தாக்கமான 

ஒப்புருக்கள், பல்யேறு மாைேரக்ளின் திறடமடே எளிதாக்கவும், எதிரக்ாலத் திறன்களின் 

யதடேகடளப் நிடறயேற்ற ஆேத்தநிடல இைம்பபேரவ்ுக்கும் உதவும்.  

சரே்யதச கல்விக்கான ஆஸ்தியரலிே உத்தி 2021-2030 (ASIE) ஆஸ்தியரலிோவின் சரே்யதச கல்வித ்

துடறயின் எதிரக்ாலத்திற்கு யமலும் ேழிகாை்டும் மற்றும் பபருந்பதாற்றுயநாயில் இருந்து 

துடறடே மீை்பைடுப்பதில் கேனம் பசலுத்தும்.  தகுதிகடள அங்கீகரிப்பதில் சிறந்த 

நடைமுடறடேப் பகிரந்்துபகாள்ேதற்கான ோே்ப்புகடள ஆஸ்தியரலிோ பதாைரந்்து 

ஆதரிக்கும். இதில் கலப்பு, ஆன்டலன் மற்றும் அை்டைநாடுகளில் ேழங்கல் உை்பை, யமலதிக 

குடறநிரப்பு அணுகுமுடறகள் இருநாடுகளுக்கும் ஒன்றுக்பகான்று ஒத்த நன்டமடேப் பேக்கும்.  

 கல்வித ்துடறயில் உறவுகடள ேலுப்படுத்த, அரசு பின்ேரும் நைேடிக்டககடள எடுத்துள்ளது:  

• இந்திோவின் பன்னாை்டுக் கல்வி பசேற்குறிப்பு, நிறுேனக் கூை்ைாை்டம மற்றும் 

இந்திோவில் உள்ள மாைேரக்ள் ஆகிேேற்டற ஆதரிப்பதற்காக ஆஸ்தியரலிோவின் 

படிப்பு டமேங்கடள நிறுே ஆஸ்தியரலிே பல்கடலக்கழகங்களுைன் இடைந்து 

பைிோற்றுதல்  

• VET இல் உள்ள பதாைரப்ுகடள ேலுப்படுத்தவும், எதிரக்ாலத் திறன் ஈடுபாை்டைப் பற்றிே 

தகேலளிக்கவும், ஆஸ்தியரலிோ இந்திே கல்விக் கவுன்சில் (AIEC) திறன் பசேற்குறிப்புக்கு 

ஆதரேளிக்கவும் ஆஸ்தியரலிோ இந்திே திறன்கள் உசச்ி மாநாை்டைத ்பதாைங்குதல்  

• இருநாடுகளுக்கும் ஒன்றுக்பகான்று ஒத்த ஆரே்முள்ள துடறகளில் ஈடுபாை்டை 

ஆதரிக்கும் மானிேங்கள் திை்ைத்துைன் திறன்கள் துடறகளுக்கு இடையே சிறந்த 

ஒத்துடழப்டப ேளரப்்பதற்காக ஆஸ்தியரலிோ இந்திோ திறன்கள் யபாரை்்ைடலத் 

பதாைங்குதல்  

• இந்திே மாைேரக்ள் மற்றும் பை்ைதாரிகளுக்கான ஊதிேமளிக்கும் பைிக்குப் 

பபாருத்தமான தகுதிடேப் பபறசப்சே்யும் திைை்ங்கள் உை்பை, மாைேர ்அனுபேத்டத 

யமம்படுத்தவும், முழுடமோன கல்வி கூை்ைாளிோக ஆஸ்தியரலிோவின் நிடலடே 

உருோக்கவும் ஆஸ்ை்யரடின் இந்திோ டிஜிை்ைல் கல்வி டமேத்டத ேழங்குதல்.  

• ஆஸ்தியரலிோ மாஸ்ைர ்கிளாஸ் சீரீஸ் மற்றும் விரச்ச்ுேல் எஜுயகஷன் யஷாயகஸ் 

யபான்ற நிகழ்வுகள் மூலம் ஆஸ்தியரலிே திறன்கடளக் காை்சிப்படுத்தல் மற்றும் புதிே 

மாைேரக்டளயும் கூை்ைாளிகடளயும் ஈரத்்தல்.  
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ஒரு புதிே றமத்ேி ஸ்கொைேஸ்் முன்பனடுப்பானது தடலோேச ்பசேல்திறன் பகாை்ை இந்திேப் 

பை்ைதாரி மாைேரக்டள ஆஸ்தியரலிோவின் உலகின் முன்னைி பல்கடலக்கழகங்களுக்கு 

பகாை்டு ேரும். ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ உறவுகளுக்கான டமேம், அறிவிேல், பதாழில்நுை்பம், 

பபாறியிேல் மற்றும் கைிதம் (STEM) மற்றும் சுகாதாரநலம் ஆகிேேற்றில் கேனம் பசலுத்தி, இந்த 

முன்பனடுப்டப நிரே்கிக்கும்.  

ஆஸ்தியரலிேக் கல்வி, திறன்கள் மற்றும் கல்வித ்பதாழில்நுை்ப ேழங்குநரக்ளுக்கு இந்திேச ்

சந்டதயில் அணுகடல ேழங்கவும், ஆஸ்தியரலிே திறன்கடள காை்சிப்படுத்தவும், 

ஆஸ்தியரலிோடே இந்திோவின் விருப்ப கல்விக் கூை்ைாளிோக நிடலநிறுத்தவும் 

ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ எதிரக்ாலத் திறன்கள் முன்பனடுப்டப நிறுவுேதற்கு அரசாங்கம் 

பதாழில்துடறயுைன் இடைந்து பசேல்படும். எதிரக்ாலத் திறன்கள் முன்பனடுப்பானது 

ஆஸ்தியரலிேத் திறன்கள் ேழங்குநரக்ளுக்கு இந்திோவில் யதடேோன அளவில் 

ேழங்குேதற்கான குறிப்பிைத்தக்க ோே்ப்புகடளத ்திறக்கும். டிஜிை்ைல் நலன்; யபாக்குேரத்து 

மற்றும் ோடிக்டகோளரக்ளுக்கு ேைிகரீதிோன சரக்குப் யபாக்குேரத்துத் துடற; நவீன 

உற்பத்தி; மற்றும் தரவுப் பகுப்பாே்விேல் மற்றும் டசபர ்பசக்யூரிைட்ி ஆகிேேற்றில் 

ஆஸ்தியரலிோவின் ேலிடம இந்திோவின் திறன்கள் யதடேக்கு பபாருந்துகிறது. ேைிகப் 

பயிற்சித் யதடேகடளப் நிடறயேற்றுேதற்கு பதாழில் சாரந்்த அணுகுமுடறடேப் 

பேன்படுத்துேது, இந்திோவின் பபாருளாதார ேளரச்ச்ிக்கு ஆதரேளிக்கும் திறன்கடள யமலதிக 

இந்திேத் பதாழிலாளரக்ள் பபற்றிருப்படத உறுதி பசே்யும்.  

ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ ஆராே்சச்ி மாைேர ்பபல்யலாஷிப் டபலை ்திை்ைத்தின் மூலம் இருேழி 

மாைேர ்மற்றும் ஆராே்சச்ிோளர ்பரிமாற்றத்டத அரசு ஆதரிக்கிறது. யமலும், ஆஸ்தியரலிோ 

மற்றும் இந்திே ஆராே்சச்ிோளரக்டள ஆஸ்தியரலிோ ஆராே்சச்ி ஒத்துடழப்பு டமேம் - இந்திோ 

மூலம் இடைக்கவும் உைனுடழக்கவும் உதவுகிறது.  

  

ரநேவ்ு ஆய்வு: டீக்கின் யுனிெே்சிை்டி மற்றும் O.P. ஜிண்ைொை் குரளொபை் யுனிெே்சிை்டி  

அக்யைாபர ்2021 ம் ஆை்டில், டீக்கின் பை்கறைக்கைகம் மற்றும் OP ஜிண்ைொை் குரளொபை் 

யுனிெே்சிை்டி ஆகிேடே ஜிை்ைால் மற்றும் டீக்கின் கல்விக் கூை்ைாை்டமடே புது பைல்லியில் 

பதாைங்கின. இந்திோவில் உள்ள ஆஸ்தியரலிே நிறுேனங்களுக்கான நாடுகைந்த கல்வி, 

ஊதிேமளிக்கும் பைிக்குப் பபாருத்தமான தகுதியுைன் இருத்தல், ஆராே்சச்ி மற்றும் புத்தாக்கக் 

கூை்ைாை்டமகள் ஆகிேேற்றுக்கான புதிே ஒப்புருக்கடள இந்த கூை்ைாை்டம விளக்குகிறது.  

 இந்திோவிற்குள் படிப்டபத் பதாைங்கும்யபாதும், அதன்பிறகு கைடன இைமாற்றும் யபாதும், 

மாைேரக்ள் பன்னாை்டு ேளாக அனுபேத்டதப் பபறுேதற்காக, கற்பித்தல் மற்றும் கற்றலின் 

புத்தாக்கமான மற்றும் கலப்பின ஒப்புருக்கடள உருோக்குேதற்கான இரு 

பல்கடலக்கழகங்களின் உறுதிப்பாை்டை இந்த பதாைக்கம் பகாை்ைாடுகிறது.  
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2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிலைநவை்ைப்பட யேை்டிே இந்திேப் பபாருளாதார உத்தி பதாைரப்ான 

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக  

 

இந்திய மொணெே ்ரசே்க்றக 2012-2020  

யகாவிை்-19 பபருந்பதாற்றுயநாே் காரைமாக 2020 இல் மந்தநிடல காைப்பை்ைாலும், 2012 ம் 

ஆை்டு முதற்பகாை்டு இந்திே மாைேர ்யசரக்்டக யேகமாக ேளரந்்துள்ளது.  
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மாைேரக்ளின் எை்ைிக்டக 

 

உேரக்ல்வி  VET  ELICOS   பமாத்தம்  

*யசரக்்டகத் தரவு ஆஸ்தியரலிோவில் உள்ள பேளிநாை்டு மாைேரக்ளின் எை்ைிக்டகடேக் 

குறிக்கவில்டல, ஆனால் உை்டமோன படிப்புச ்யசரக்்டககடளக் கைக்கிடுகிறது.  

ஆதாரமூலம்: கல்வி, திறன்கள் மற்றும் பைிோே்ப்புத் துடற  

 

ஆஸ்திரேலியொவிை் உள்ள 5 வெளிநொை்டு மொணெே்களிை் கிை்ைத்தை்ை ஒருெே் இந்தியொறெச ்

ரசே்ந்தெேொக இருக்கிறொே்  

டிசம்பர ்2021 நிலேரப்படி, ஆஸ்தியரலிோவில் உள்ள பேளிநாை்டு மாைேரக்ளின் மிகப்பபரிே 

குழுோக இந்திே பன்னாை்டு மாைேரக்ள் உள்ளனர.்  

19%  

இந்திோ  

17%  

சீனா  

11%  

யநபாளம்  

5%  

விேை்நாம்  

4%  

பகாலம்பிோ  

ஆதாரமூலம்: ஆஸ்தியரலிே அரசு  
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சாத்திய நிலையிலிருந்து பூரத்்தி சசய்து வழங்கலுக்கான நிலைலய நநாக்கிய பயணம் 

சுற்றுைொத்துறற  
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ஆஸ்தியரலிோவின் சுற்றுலாத் துடறயின் மீை்சிக்கு இந்திோ முக்கிேமானதாக இருக்கும். 

யகாவிை்-19க்கு முன், ேருடகோளரக்ளின் எை்ைிக்டகயில் இந்திோ யேகமாக ேளரந்்து ேரும் 

நமது சுற்றுலாச ்சந்டதோக இருந்தது. ஆஸ்தியரலிோ 2035 ஆம் ஆை்டுக்குள் யமலும் 1.2 

மில்லிேன் இந்திேரக்ளின் ேருடகடே அடைேடத இலக்காகக் பகாை்டுள்ளது, இது 

ஆஸ்தியரலிேப் பபாருளாதாரத்திற்கு ஆை்டுக்கு 9 பில்லிேன் ஆஸ்தியரலிே ைாலரக்ளுக்கு 

யமலான மதிப்டப யசரக்்கும்.  

குறுகிே கால மற்றும் நடுத்தர கால சோல்கடளக் கை்ைறிந்து தீரப்்பதற்கும், இந்திே சந்டதயின் 

நீை்ைகால உள்ளாரந்்த திறடனக் டகேரப்பபறுேதற்கும், பதாழில்துடற மற்றும் மாநில 

அடமப்புகளுைன் இடைந்து பைிோற்ற அரசு உறுதிபூை்டுள்ளது. விமானப் யபாக்குேரத்து 

அணுகல், இலக்கிைப்பைை் சந்டதப்படுத்தல், பதாழில்துடற உைனுடழப்பு மற்றும் அரசுக்கும் 

அரசுக்குமான ேலுோன யநரடி உறவுகள் ஆகிேடே ஆஸ்தியரலிோடே இந்திேப் 

ேருடகோளரக்ளின் தடலோே இலக்கிைமாக நிடலநிறுத்துேதற்கு இன்றிேடமோததாக 

இருக்கும். நமது பன்னாை்டு ேருடகோளர ்பபாருளாதாரத்தில் இந்திே மாைேரக்ளும் முக்கிே 

கூறாக இருப்பாரக்ள்.  

2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிலைநவை்ைப்பட யேை்டிே சுற்றுலா ஆஸ்தியரலிோவின் இந்திே உத்தி 

சுற்றுலாத ்திை்ைத்டத புதுப்பிப்பதன் மூலம், நமது முன்னுரிடமகடளத் பதரிவிக்க 

ஆராே்சச்ிகடள யமற்பகாள்ேதன் மூலம், சுற்றுலா மற்றும் கூை்டுப் பைிக்குழுவில் 

புதுப்பிக்கப்பை்ை புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இந்திோவுைன் ஒத்துடழப்பதன் மூலம், 

பேளிசப்சல்லும் இந்திே சுற்றுலா குறித்த ஆஸ்தியரலிே துடறகளின் புரிதடல அரசு பதாைரந்்து 

யமம்படுத்தும்.  பிராை்ை் நீரத்்துப்யபாேடதத் தவிரக்்க, மாநிலங்கள் மற்றும் பிரயதசங்களுைன் 

ஒன் ோே்ஸ் முன்பனடுப்பின் கீழ் அரசாங்கம் பசேல்படும்.  

இந்திே சுற்றுலாப் பேைிகளுக்கான யதடேடே அதிகரிக்கவும், சலுடககடள யமம்படுத்தவும், 

அரசு பின்ேரும் நைேடிக்டககடள எடுத்துள்ளது:  

• இந்திே மற்றும் ஆஸ்தியரலிே விமான நிறுேனங்கள், விமான நிடலேங்கள், CAPA, மாநில 

மற்றும் பிரயதச அரசுகள் மற்றும் சுற்றுலா அடமப்புகளுைன் ஈடுபடுேதன் மூலம் 

ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ ேழித்தைங்களில் விமான இடைப்புநிடலடேயும் திறடனயும் 

யமம்படுத்தல்  

• பிரபலங்களின் ஒப்புதல்கடளப் பேன்படுதத்ுேதன் மூலம் மற்றும் Signature Experiences of 

Australia திை்ைத்டத ஊக்குவிப்பதன் மூலம் ஆைம்பர ஓே்வுத ்துடறயில் எமது பங்டக 

ேளரத்்தல்  

• இந்திோவில் சுற்றுலா ஆஸ்தியரலிோவின் தைத்டத விரிவுபடுத்தல் மற்றும் T20 உலகக் 

யகாப்டப 2022 ஊக்குவிப்பு யபான்ற கூடுதல் சந்டதப்படுத்தல் நைேடிக்டககளுக்கு புதிே 

நிதிடேப் பேன்படுத்துதல்  

• ஆஸ்தியரலிே சுற்றுலா ஏற்றுமதி கவுன்சிலின் இந்திோ ய ாஸ்ை ்திை்ைத்தின் கீழ் கல்வி 

முன்பனடுப்புகள் மூலம் 'இந்திோ ஆேத்தம்' சுற்றுலாப் பைிோளரக்டள ஆதரித்தல்.  

  

ஆஸ்திரேலியொவிற்கு இந்திய ெருறகயொளே்கள்  

2019 ஆம் ஆை்டில், கிை்ைத்தை்ை 400,000 இந்திேரக்ள் ஆஸ்தியரலிோவுக்கு ேருடகதந்து 1.8 

பில்லிேன் ஆஸ்தியரலிே ைாலரக்டள பசலேழித்தனர.் இதன் மூலம் குறுகிே கால 

ேருடகோளரக்ளின் ேருடகயின் அடிப்படையில் இந்திோ எமது ஏழாேது பபரிே 

சந்டதோகவும், பசலேழிப்பின் அடிப்படையில் எமது ஆறாேது பபரிே சந்டதோகவும் 

விளங்குகிறது.  

ேருடகோளரக்ளின் எை்ைிக்டக  
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பமாத்த பசலவு (A$ பில்லிேன்)  

குறுகிே கால ேருடகோளர ்ேருடககள்   பமாத்த பேைச ்பசலவு 

ஆதாரமூலம்: சுற்றுலா ஆஸ்தியரலிோ  
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புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக  

பண்பொடு மற்றும் பறைப்புசொே் வதொழிை்கள்  

இந்திோவிற்கும் ஆஸ்தியரலிோவிற்கும் இடையிலான கடல அனுபேங்கள் மற்றும் பை்பாை்டு 

பரிமாற்றங்கள் நமது பபாருளாதாரத்டத ஆதரிக்கின்றன, சுற்றுலாடே ஊக்குவிக்கின்றன 

மற்றும் சமூக இடைப்புகடள உருோக்குகின்றன. ஆஸ்தியரலிோவும் இந்திோவும் துடிப்பான 

பை்பாை்டுத் துடறகடளக் பகாை்டுள்ளன, அடே கருத்துக்கள் மற்றும் படைப்பாற்றல் மீது நாம் 

டேக்கும் நன்பனறிமதிப்டப அடிக்யகாடிை்டுக் காை்டுகின்றன.  

இந்திோவிற்கும் ஆஸ்தியரலிோவின் திடரத்துடறக்கும் இடையிலான உைனுடழப்டப 

ஊக்குவிப்பதன் மூலம் ஆஸ்தியரலிோவின் ேளமான பை்பாை்டுக் கூறுகடளயும் இேற்டக அழகு 

பற்றிே இந்திே உள்ளுைரவ்ுகடளயும் ேடிேடமக்க முடியும். இலக்கிேம் முதற்பகாை்டு காை்சி 

மற்றும் நிகழ்த்து கடலகள் ேடரயிலான பை்பாை்டு விழாக்களில் பநருக்கமாக ஒத்துடழப்பதன் 

மூலம் இரு திடசகளிலும் நன்டமகடளப் பபற முடியும்.  

ஃயபஷன் மற்றும் பைக்ஸ்டைல்ஸ் துடறகள் மிகவும் ோே்ப்புேளம் பகாை்ைடேோக உள்ளன. 

யமலும், ஆஸ்தியரலிோவும் இந்திோவும் மூல உள்ளடீுகளின் ேடிேடமப்பு, உற்பத்தி மற்றும் 

தோரிப்பு ஆகிேேற்றில் இரு நாடுகளுள் ஒன்றிைம் குடறோக உள்ள பை்டப மற்பறான்றிைம் 

இருந்து பபற்று குடறநிரப்பிக்பகாள்ளும் ேலிடமகடளக் பகாை்டுள்ளன என்று AES 

முன்னிடலப்படுத்துகிறது. அனியமஷன் மற்றும் யகமிங் துடறயில், ஆஸ்தியரலிோவின் ேளரந்்து 

ேரும் பதாழில்துடறக்கு இந்திோவில் கூை்ைாை்டமகள் நிடறயேற்றப்பைச ்சாத்திேமுள்ள பரந்த 

பபாருளாதாரத்டத ேழங்குகின்றன.  

 கடலகள் எங்கிலும் ேலுோன உறவுகடள ஆதரிப்பதில் அரசு பசேலாை்பகாை்டுள்ளது. 

ஆஸ்தியரலிே நிகழ்தத்ு கடலகள் சந்டத மூலம் ேலுோன ோே்ப்பு உள்ளது. இது, 

கடலகளுக்கான ஆஸ்தியரலிே மன்றத்தின் உத்திப்பூரே் முன்பனடுப்பு ஆகும். இது, 

ஆஸ்தியரலிோ மற்றும் நியூசிலாந்தின் சமகால நைனம், நாைகம், ேளரந்்து ேரும் புதிே 

கருத்து/பதாழில்நுைபம் அடிப்படையிலான கடலகள் ஆகிேேற்டற யதசிே மற்றும் சரே்யதச 

அளவில் காை்சிப்படுத்துேதற்காக ேடிேடமக்கப்பை்ைது.   
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இன்றுேடர, உேரம்ை்ை இந்திே விழாக்களிலும், இரை்டு ஆை்டுகளுக்கு ஒருமுடற நைத்தப்படும் 

கடல விழாக்களிலும், அதிலும் குறிப்பாக இலக்கிேம் மற்றும் காை்சிக் கடலகளில் 

விளக்கக்காை்சிகடள அரசு ஆதரித்துள்ளது. இது, நிகழ்த்து கடலகளில் இருதரப்பும் பேனடையும் 

ேடகயிலான உறவுகடளயும் பரிமாற்றங்கடளயும் பசேல்படுத்துகிறது.  

வசயை் திை்ைம்  

நமது பபாருளாதாரத்திலும், இருநாை்டு குடிமக்களுக்கு இடையேோன யநரடி இடைவிடன 

இடைப்புகளிலும் படைப்புசார ்பதாழில்களின் முக்கிே பங்டக அதிகரிக்க அரசாங்கம் றமத்ேி 

பண்பொடு கூைை்ொண்றமறய நிறுவும். இந்த நிதிோனது, காை்சிசார ்மற்றும் நிகழ்த்து கடலகள், 

இலக்கிேம், திடரப்பைம் மற்றும் இடசத் துடறகளில் திை்ைப்பைிகள், நிகழ்வுகள், கை்காை்சிகள் 

மற்றும் பதாழில்முடற பரிமாற்றங்கடள ஆதரிக்கும். இந்த நிதிோனது, கூை்டு பை்பாை்டுத் 

திை்ைப்பைிகடள யமம்படுத்தவும் இரு திடசகளிலும் பை்பாை்டு சுற்றுலாடே அதிகரிக்கவும் 

உதவும்.  
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சாத்திய நிலையிலிருந்து பூரத்்தி சசய்து வழங்கலுக்கான நிலைலய நநாக்கிய பயணம் 

விறளயொை்டு  

ஆஸ்தியரலிோவும் இந்திோவும் விடளோை்டு மீதான, அதிலும் குறிப்பாக கிரிக்பகை், கால்பந்து, 

நீசச்ல்,  ாக்கி மற்றும் பலதரப்பை்ை ஒலிம்பிக் விடளோை்டுகளில் நீை்ைகால யபராரே்த்டத 

பகிரந்்து பகாள்கின்றன.  

இந்திோவில் பபை்கள் மற்றும் சிறுமிகள் உை்பை விடளோை்டுப் பங்யகற்பு அதிகரித்து 

ேருகிறது. உேரளவு யபாை்டித்திறன் பகாை்ை விடளோை்டை ஆதரிக்கும் இந்திே அரசின் 

பகாள்டககள் யைாக்கியோ ஒலிம்பிக் மற்றும் பாராலிம்பிக் விடளோை்டுகளில் அை்டமே 

சாதடனகளுைன் பேற்றிடேக் காை்டுகின்றன.  

 ஆஸ்தியரலிோடேப் யபாலயே, இந்திோவும் விடளோை்டின் மதிப்டப ஒரு பபரிே ேைிகமாக 

மை்டுமல்ல, அதன் உலகளாவிே நிடலடே உேரத்்துேதற்கான ஒரு ேழிோகவும் பாரக்்கிறது. 

இந்திோ உள்கை்ைடமப்டபயும் யமலதிக உலகளாவிே விடளோை்டு நிகழ்வுகடள நைத்தும் 

திறடனயும் யமம்படுத்த விரும்புகிறது. ஆஸ்தியரலிோ 2023 FIFA மகளிர ்உலகக் யகாப்டப மற்றும் 

பிரிஸ்யபன் 2032 ஒலிம்பிக் மற்றும் பாராலிம்பிக் விடளோை்டுகடள நைதத்ுகிற. இதன் மூல் 

ஆஸ்தியரலிோோல் கூைை்ாை்டமக்கான ோே்ப்புகடள ேழங்க முடியும் மற்றும் கற்றுக்பகாை்ை 

பாைங்கடளப் பகிரந்்துபகாள்ள முடியும்.  

ஆஸ்தியரலிே விடளோை்டு மற்றும் விடளோை்டு வீரரக்ள் இந்திோவில் ேலுோன நிடலடே 

அனுபவிக்கின்றனர.் கை்ைடமப்பு ேசதிகள், பயிற்சி மற்றும் நிகழ்வு யமலாை்டம ஆகிேேற்றில் 

நிபுைத்துேத்திற்கான இந்திோவின் ேளரந்்து ேரும் யதடேடே நிடறயேற்ற விரும்பும் 

ஆஸ்தியரலிோவின் உலகின் முன்னைி விடளோை்டு யசடே ேழங்குநரக்ளுக்கு இந்த நற்பபேர ்

சாதகமாக உள்ளது. பல ஆை்டுகளாக, இந்திோவில் உள்ள ஆஸ்தியரலிே மற்றும் இந்திே 

நிறுேனங்கள் உேரத்ர ஆஸ்தியரலிே விடளோை்டு வீரரக்டள பிராை்டு தூதுேரக்ளாக 

பேற்றிகரமாக ஈடுபடுதத்ியுள்ளன.  

ஆஸ்தியரலிோவின் விடளோை்டு சாதடனகளுக்குப் பின்னால் உள்ள விடளோை்டு 

நிபுைத்துேம் பற்றிே விழிப்புைரட்ே அரசு பதாைரச்ச்ிோக பரப்பும் மற்றும் இந்திோவில் 

ஆஸ்தியரலிே விடளோை்டுச ்யசடே ேழங்குநரக்ளுக்கு கதவுகடளத் திறப்பதற்கான 

ோே்ப்புகடள ஆராயும். விடளோை்டு ஒத்துடழப்பு, ஊக்கமருந்து எதிரப்்பு மற்றும் விடளோை்டு 

ஒருடமப்பாடு பற்றிே புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தங்கள் உை்பை இந்திோவுைன் பநருக்கமான 

அதிகாரப்பூரே் ஈடுபாை்டை அரசு பதாைரந்்து பராமரிக்கும். ABC இன் பசே்திகள் மற்றும் 
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விடளோை்டுகளில் பபை்களின் முன்பனடுப்பானது விடளோை்டு ஊைகங்களில் 

பன்முகத்தன்டமடேயும், அடனத்டதயும்/அடனேடரயும் உள்ளைக்குேடதயும் ஆதரிக்கும் 

மதிப்புமிக்க திை்ைமாக பதாைரும்.  
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2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிலைநவை்ைப்பட யேை்டிே இந்திேப் பபாருளாதார உத்தி பதாைரப்ான 

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக  

ரெளொண்ெணிகம்  

ஆஸ்தியரலிே யேளாை் ேைிகத் துடறயின் ேளரச்ச்ிக்கான நிடறயேற்றப்பைச ்சாத்திேமுள்ள 

பபாருளாதாரமாக இந்திோ பதாைரந்்து பிரதிநிதித்துேப்படுத்துகிறது. உள்நாை்டு உற்பத்தியில் 

இந்திோ கேனம் பசலுதத்ினாலும், மூலப் பபாருை்கள் மற்றும் மதிப்பு கூை்ைப்பை்ை 

பபாருை்களுக்கான யதடே (ஒயின், பதப்படுத்தப்பை்ை உைவு மற்றும் ஊை்ைசச்த்து மருந்துகள் 

யபான்றடே) பதாைரந்்து உேரும். ஆஸ்தியரலிே நிபுைத்துேம் இருநாடுகளுக்கும் 

ஒன்றுக்பகான்று ஒத்த நன்டம பேக்கும் கூை்ைாை்டமகளுக்கு உற்பத்தித் திறடன அதிகரிக்க 

ஒரு தளத்டத ேழங்க முடியும்.  

 யேளாை் ேைிகத்தில் இந்திோவின் முதன்டம கூை்ைாளிோகவும், விேசாேப் பபாருை்களின் 

முக்கிே ேழங்குநராகவும், பதாழில்நுை்ப அறிவில் இன்றிேடமோத கூை்ைாளிோகவும் 

ஆஸ்தியரலிோடே நிடலநிறுத்த அரசு பசேல்பை்டு ேருகிறது.  சுங்க ேரிகள் மற்றும் இறக்குமதி 

ேரிகள் ஆகிேடே நமது பதாழில்களுக்கு முக்கிே பிரசச்ிடனகளாக இருப்படத அரசு உைரந்்து 

பகாை்டுள்ளது மற்றும் விரிோன பபாருளாதார ஒத்துடழப்பு ஒப்பந்தம் (CECA) பதாைரப்ான 

யபசச்ுோரத்்டதகளில் ேரிக் குடறப்டபத் பதாைரும். இருநாை்டுச ்சந்டதகளிலும் பதாழில்நுை்பச ்

சந்டத அணுகல் பிரசச்ிடனகளின் முன்யனற்றம் 2020 ம் ஆை்டில் இருேழி யேளாை் ேரத்்தகம் 

A$1 பில்லிேடனத் தாை்ை உதவிேது.  

பகாை்டைகள், பருப்பு ேடககள், தானிேங்கள், எை்பைே் வித்துக்கள், பருத்தி மற்றும் கம்பளி 

யபான்ற பபாருை்கள் ஆஸ்தியரலிோவின் முன்னுரிடமகளில் உள்ளன. கூடுதலாக, யதாை்ைக்கடல 

பபாருை்கள், பபாதியிைப்பை்ை உைவு மற்றும் பானங்கள் உை்பை, எமது மரபுேழி ஏற்றுமதி 

ேலிடமக்கு அப்பால் ஆஸ்தியரலிே ஏற்றுமதிோளரக்ளுக்கான சந்டத ோே்ப்புகடள 

விரிவுபடுத்தவும் நாங்கள் பைிோற்றி ேருகியறாம். யேளாை் ேைிக விரிோக்க முன்பனடுப்பு 

மற்றும் யேளாை் ேரத்்தகம் மற்றும் சந்டத அணுகல் ஒத்துடழப்பு மானிேங்கள் மூலம், ஏற்ற 

இறக்கமான இறக்குமதி யதடே மற்றும் பகாள்டக மாற்றங்கடளக் கைந்துசப்சல்ல 

பதாழில்துடறக்கு அரசு பதாைரந்்து உதவும். ேைிகத்திற்கும் ேைிகத்திற்குமான யநரடி 

உறவுகடள ஆழப்படுத்த, பதாழில்துடற தடலடமயிலான இந்திோ-ஆஸ்தியரலிோ 

தானிேங்கள் கூை்ைாை்டமக்கு நாங்கள் ஆதரேளிப்யபாம்.  

இந்திே பைக்ஸ்டைல் உற்பத்திோளரக்ளுக்கு ஆஸ்தியரலிே கம்பளி மற்றும் பருத்தி யபான்ற 

இந்திே உற்பத்திக்கு பங்களிக்கும் ஆஸ்தியரலிே யேளாை் பபாருை்களுக்கான ோே்ப்புகடள 

அதிகரிக்க அரசு ஆராயும். இந்த முேற்சிகடள யமலும் பதாைர அரசு ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ 

கம்பளி புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தத்டத புதுப்பிக்கும்.  

முக்கிே யேளாை் உள்ளடீுகளுக்கான ேழங்கல் பதாைரக்டள பல்ேடகப்படுத்துேதற்கான எமது 

பரந்த முேற்சிகளின் ஒரு பகுதிோக, யேளாை் யேதிப்பபாருள் மற்றும் உர இறக்குமதியின் 

ஆதாரமூலமாக இந்திோடே அரசு கருதும்.  

 நீர ்யமலாை்டம உை்பை ஆஸ்தியரலிே யேளாை் பதாழில்நுை்பங்களுக்கு இந்திோ ேளரந்்து 

ேரும் சந்டதோகவும் உள்ளது. ஆஸ்தியரலிே அறிவுசார ்பசாத்டதப் பேன்படுத்தி 

தோரிப்புகடள உற்பத்தி பசே்தல் அல்லது உைவுப் பதப்படுதத்ுதலில் கூை்டுயசரத்ல் யபான்ற 

கூை்டு முேற்சிகடள இந்திோவில் பதாைங்குேதில் சில நிறுேனங்கள் பேற்றி கை்டுள்ளன.  
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 உைவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் காலநிடல மீள்திறன் யேளாை்டம ஆகிேேற்றில் ஆஸ்தியரலிோ 

இந்திோவுைன் பதாைரந்்து பைிோற்றும். நீரே்ள யமலாை்டம பதாைரப்ான 2020 ம் ஆை்டின் 

புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தம், நீரே்ள யமலாை்டம பதாைரப்ான பகாள்டக, பதாழில்நுை்ப மற்றும் 

ஆராே்சச்ி உைனுடழப்டப ேலுப்படுதத்ும்.  

யேளாை் துடறயில் நீடிப்புதிறனுள்ள ேளரச்ச்ிடே ஆதரிக்க, அரசு பின்ேரும் நைேடிக்டககடள 

எடுத்துள்ளது:  

• ேரத்்தகத்டத ஆதரிப்பதற்காக இேற்டகப் பபாருை்களுக்கான இருநாடுகளுக்கும் 

ஒன்றுக்பகான்று ஒத்த அங்கீகார ஏற்பாை்டை இறுதி பசே்தல்  

• இன்றிேடமோத யேளாை் யேதிப்பபாருை்கடள ேழங்குேதற்கான இந்திோவின் 

திறடனப் பற்றிே விழிப்புைரட்ே உள்நாை்டு இறக்குமதிோளரக்ளிடையே அதிகரித்தல், 

ஆஸ்தியரலிே இறக்குமதிோளரக்ளுைன் இந்திே ஏற்றுமதிோளரக்டள இடைக்கும் 

ோே்ப்புகடள அடைோளம் காணுதல்  

• இந்திோவின் உைவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் பசந்தரங்கள் ஆடைேத்தால் (FSSAI) 

நிரே்கிக்கப்படும் உைவுச ்பசந்தரங்கள் மூலம் இந்திோவின் ஒழுங்குமுடற திறன் 

மற்றும் சான்று அடிப்படையிலான கை்டுப்பாடுகடள ஆதரிக்க பதாழில்நுை்ப அறிவு 

பரிமாற்றத்தில் ஈடுபடுதல்.  
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வசயை் திை்ைம்  

ஆஸ்திரேலியொ-இந்தியொ தொனியங்கள் கூை்ைொண்றம மற்றும் யேளாை் ேைிக விரிோக்க 

முன்பனடுப்பு (ABEI) ஆகிேேற்றின் கீழ், தானிேங்கள் மற்றும் தானிேப் பபாருை்களில் எதிரக்ால 

ேரத்்தகத்திற்கான தளத்டத உருோக்க இந்திோவுைன் ஈடுபடுேதற்கான ஒரு உத்திப்பூரே்க் 

கை்ைடமப்டப உருோக்க, ஆஸ்தியரலிே தானிேத ்பதாழில்துடறக்கு அரசாங்கம் 

நிதிேளிக்கிறது.  

 இது, தன்னம்பிக்டகடே ேளரப்்பதற்காக அரசுக்கும் அரசுக்குமான யநரடி பதாைரச்ச்ிோன 

பரிமாற்றங்கடளத் பதாைரந்்து, இந்திோவில் உள்கை்ைடமப்டப யமம்படுதத்ுேதற்கும் 

அறுேடைக்குப் பிந்டதே இழப்புகடளக் குடறப்பதற்கும் தானிேங்கள் யசமிப்பில் ஒரு 

முன்யனாடி ஆே்வு ஆகும்.  

 

இந்தியொவின் ரெளொண் உணவு நுகேவ்ு மற்றும் இறக்குமதி 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் 

கணிசமொக ெளரும் என்று கணிக்கப்பை்டுள்ளது  

இந்திோவின் ேளரந்்து ேரும் மக்கள்பதாடக, பசல்ேம் மற்றும் நகரமேமாக்கல் ஆகிேேற்றால், 

இது ஆஸ்தியரலிே யேளாை் மற்றும் யேளாை் ேைிக ஏற்றுமதிக்கான ோே்ப்டப ேழங்குகிறது.  

நுகரவ்ு (US$ பில்லிேன்)  

யகாதுடம  

பால்பபாருை்கள்  

பழங்கள்  
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காே்கறிகள்  

இறக்குமதிகள் (US$ பில்லிேன்)  

யகாதுடம  

பால்பபாருை்கள்  

பழங்கள்  

காே்கறிகள்  

 

ஆதாரமூலம்: ஆஸ்தியரலிே யேளாை்டம மற்றும் ேள பபாருளாதாரம் மற்றும் அறிவிேல் 

பைிேகம்  
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2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிலைநவை்ைப்பட யேை்டிே இந்திேப் பபாருளாதார உத்தி பதாைரப்ான 

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக  

பொதுகொப்புத்துறற  

ஆஸ்தியரலிே மற்றும் இந்திே நிறுேனங்கள் ஒன்றுக்பகான்று குறிப்பிைதத்க்க பகாள்முதல் 

பசேற்குறிப்பில் யமலும் தனித்துேமாக்கிே ோே்ப்புகடளக் காைலாம். எங்கள் விரிோன 

உத்திப்பூரே் கூை்ைாை்டம மற்றும் பாதுகாப்பு அறிவிேல் மற்றும் பதாழில்நுை்பத்டத 

பசேல்படுத்துேதற்கான ஏற்பாடு, பாதுகாப்பு பதாைரப்ான பிற முன்பனடுப்புகளுைன் 

பக்கத்துக்குப் பக்கமாக, ேைிக நலன்கடள ஆதரிக்கும் இந்திோவுைன் அதிக அளவிலான 

நம்பிக்டகடே உருோக்குகிறது. முக்கிேப் யபாக்குேரத்து மற்றும் கை்காைிப்பு அடமப்புகள், 

பதாழில் ஈடுபாை்டிற்கான அதிகரிதத் ோே்ப்புகள் உள்ளிை்ை பபருகிேரும் பல பகிரப்பை்ை 

தளங்களில் இருந்து ஆஸ்தியரலிோவும் இந்திோவும் பேனடைகின்றன.  

டசபர ்பசக்யூரிைட்ி, விை்பேளி, ஒருங்கிடைந்த நுை்ைறிவு, கை்காைிப்பு மற்றும் உளவு 

பாரத்்தல், கைல்சார ்யபார,் ஆளில்லா ோகனங்கள், சிப்பாே் தளோைங்கள் மற்றும் யசடேகள் 

மற்றும் பயிற்சி ேழங்குதல் ஆகிேடே உைனுடழப்புக்கான துடறகளாகும். ேளரந்்து ேரும் 

அபமரிக்க-இந்திே பாதுகாப்பு உறவுகள், இந்திோவில் பைிபுரியும் முக்கிே அபமரிக்க 
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பாதுகாப்பு நிறுேனங்களின் உலகளாவிே ேழங்கல் பதாைரக்ளில் ஈடுபை்டுள்ள ஆஸ்தியரலிே 

நிறுேனங்களுக்கும் ோே்ப்புகடள ேழங்கலாம்.  

பாதுகாப்புத் துடற உறவில் நீடிப்புதிறனுள்ள ேளரச்ச்ிடே ஆதரிக்க, அரசு பின்ேரும் 

நைேடிக்டககடள எடுத்துள்ளது:  

• பாதுகாப்பு அறிவிேல் மற்றும் பதாழில்நுை்ப ேழிகாை்டுதல் குழுவின் பதாைக்கக் 

கூை்ைத்டத இந்திோவுைன் யசரந்்து கூை்டுதல்  

• DEFEXPO உை்பை இந்திோவில் எதிரக்ால பாதுகாப்பு மற்றும் பத்திரத்ன்டம ேரத்்தகக் 

கை்காை்சிகளில் ஆஸ்தியரலிே பதாழில்துடற பங்யகற்டப ஆதரித்தல்  

• பபாருத்தமான இைங்களில் எல்லாம் இந்திோவுைன் இருதரப்பு மற்றும் பலதரப்பு 

பாதுகாப்பு பயிற்சிகளில் பதாழில்துடற ஈடுபாை்டை ஆதரித்தல்.  

 

2000 முதை் 2020 ம் ஆண்டு ெறேயிைொன இந்தியொவின் இேொணுெச ்வசைவு  

இந்திோவின் இராணுேச ்பசலவு கைந்த இரை்டு தசாப்தங்களாக யேகமாக ேளரந்்துள்ளது, 2020-

21 ஐ விை 2021-22 இல் 1.5 சதவீதம் யமலதிக பபேரளவு அதிகரிப்பு காைப்படுகிறது  

 

US$ பில்லிேன்  

ஆதாரமூலம்: ஸ்ைாக்ய ாம் பன்னாை்டு அடமதி நிறுேனம்  
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உைகளொவியக் கூை்ைொளிகள்  

ஆஸ்தியரலிோவும் இந்திோவும் பேளிப்படைோன மற்றும் பலனளிப்புதத்ிறனுள்ள பலதரப்பு 

அடமப்புகளுக்கான ஈடுபாை்டுறுதிடேப் பகிரந்்து பகாள்கின்றன. யமலும், விதிகள் 

அடிப்படையிலான ஒழுங்குமுடறடே ஆதரிக்கும் உலகளாவிே விதிமுடறகடளயும் 

பசந்தரங்கடளயும் அடமப்பதில் இந்திோ ஒரு முக்கிே கூை்ைாளிோக பதாைரந்்து நீடிக்கும்.   

 2023 ஆம் ஆை்டில் இந்திோ நைத்தும் G20 மாநாை்டு ஆை்டை ஆஸ்தியரலிோ ஆதரிக்கும்.  

 ஆஸ்தியரலிோவும் இந்திோவும் பல முன்னுரிடமகடளப் பகிரந்்து பகாள்கின்றன, யமலும் 

இந்திோவின் G20 தடலேர ்பதவிக்கான ோே்ப்புகடளப் பிராந்திேத்திற்காக ஆஸ்தியரலிோ 

பேன்படுத்திக்பகாள்ளும்.  
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ஆற்றல், இன்றிேடமோத கனிமங்கள், பபாறுப்பான ேைிக நைத்டத, ேழங்கல் பதாைர ்

மீள்திறன், ேரத்்தகம் மற்றும் முதலீடு உள்ளிை்ை பல முக்கிேப் பைிகளில் ஆஸ்தியரலிே நாடு, 

இந்திோவுைனும் OECD உைனும் பதாைரந்்து பைிோற்றும். இந்திோ OECD இன் முக்கிே 

கூை்ைாளிோக உள்ளது மற்றும் OECD இன் இந்திோ குறித்த முடறசாரா பிரதிபலிப்புக் குழுவிற்கு 

ஆஸ்தியரலிோ தடலடம தாங்குகிறது. OECD இன் பசந்தரங்கள் மற்றும் கருவித்பதாகுப்புகள் 

உலகளாவிே பேளிப்படைத்தன்டமடேயும் நல்ல ஆளுடகடேயும் யமம்படுத்துகின்றன.  

பன்னாை்டு ஆற்றல் முகடமயுைன் (IEA) இந்திோவின் உத்திப்பூரே் கூை்ைாை்டமக்கு 

ஆஸ்தியரலிோ ஆதரேளிக்கும். யமலும், இந்திோவுக்கான உறுப்பாை்டமக்கான பாடதடே 

அடைோளம் காை மற்ற IEA உறுப்பு நாடுகளுைன் பதாைரந்்து பைிோற்றும்.  

எதிரக்ாலத்தில் APEC இல் விரிோக்கப்பை்ை உறுப்பாை்டம ஏதாேது கருத்தில் பகாள்ளும்யபாது, 

முடிவுகளுக்கு ஒருமித்த கருத்து யதடேப்படும் இைங்களில் எல்லாம், இந்த முக்கிே பிராந்திே 

மன்றத்திற்குள் இந்திோடேக் பகாை்டுேருேதற்கு ஆஸ்தியரலிோ மற்ற உறுப்பினரக்ளுைன் 

இடைந்து பைிோற்றுேதில் உறுதிோக உள்ளது. இந்திோ APEC உறுப்பினரக்ளுைன் கைிசமான 

பபாருளாதார பதாைரப்ுகடளக் பகாை்டுள்ளது மற்றும் அடமப்புக்கு குறிப்பிைத்தக்க 

பங்களிப்டபச ்பசே்திருந்து இருக்கும். 

நிடலோன மற்றும் பேளிப்படைோன விதிகள் அடிப்படையிலான உலகளாவிே ேரத்்தக 

அடமப்டபத் பதாைரந்்து ேழங்குேடத உறுதிபசே்ேதற்கு, நிறுேனத்டத சீரத்ிருத்துேது உை்பை, 

உலக ேரத்்தக அடமப்பில் ஆஸ்தியரலிோ, இந்திோவுைன் பதாைரந்்து பைிோற்றும்.  

இன்றிேடமோத மற்றும் ேளரந்்து ேரும் பதாழில்நுை்பம், ேழங்கல் பதாைர ்மீள்திறன் (சுத்தமான 

ஆற்றல் மற்றும் குடறக்கைத்திகள் மற்றும் அேற்றின் இன்றிேடமோத கூறுகள் பதாைரப்ானது 

உை்பை), டசபர ்பசக்யூரிை்டி, உள்கை்ைடமப்பு, காலநிடல மாற்றத்டத எதிரத்்தல், விை்பேளியின் 

நீடிப்புதிறனுள்ள பேன்பாடு மற்றும் அடுத்த தடலமுடற STEM திறடம ஆகிேேற்றில் 

ஆஸ்தியரலிோ இந்திோவுைன் குோடில் (ஆஸ்தியரலிோ-இந்திோ-ஜப்பான்-யுடனபைை ்ஸ்யைை்ஸ்) 

இடைந்து பைிோற்றுகிறது.  குோை ்ஆனது பிராந்திேத்தின் பசழிப்பு, நிடலத்தன்டம மற்றும் 

மீள்திறனுக்கு பங்களிக்க ஒரு யநரம்டறோன, நடைமுடற பசேற்குறிப்டபக் பகாை்டுள்ளது.  
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2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிலைநவை்ைப்பட யேை்டிே இந்திேப் பபாருளாதார உத்தி பதாைரப்ான 

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக  

ெணிக கை்வியறிவு மற்றும் ெணிகச ்சூைை்  

இந்திே ேைிகச ்சூழல் குறித்து ஆஸ்தியரலிே நிறுேனங்களுக்கு IES இன் அறிவுடர 

பபாருத்தமாகயே உள்ளது. உள்நாை்டில் ேளரந்்த நிபுைத்துேம் அல்லது உள்ளூர ்பிரதிநிதிதத்ுேம் 

மூலம் - சந்டதடேப் புரிந்துபகாள்ேதில் முதலீடு பசே்ேது முக்கிேமானது.  பேற்றிக் கடதகள் 

பபரும்பாலும் ஒரு இந்திே கூை்ைாளியின் அல்லது பிரதிநிதியின் நன்டமடே, நீை்ை கால 

பாரட்ேடே மற்றும் நிகழ் இருப்டப யமற்யகாள் காை்டுகின்றன.  இந்திோவின் அளவுயகால் 

மற்றும் பன்முகத்தன்டமக்கு பபரும்பாலும் இலக்கிைப்பை்ை மற்றும் உள்ளூரம்ேமாக்கப்பை்ை 

அணுகுமுடற யதடேப்படுகிறது.  

இந்திோவில் பசேல்படும் ஆஸ்தியரலிே நிறுேனங்களுக்கு நடைமுடற உதவிகடள 

ேழங்குேதற்கான அரசாங்கத்தின் ஈடுபாை்டுறுதிடே இந்தப் புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக 

மீை்டும் ேலியுறுத்துகிறது.  

விரிோன ஆஸ்ை்யரை் இருப்பு உை்பை – எமது அதிகாரிகளின் ேடலேடமப்பு – ேலுோன பதிடேக் 

பகாை்டுள்ளது. நடைமுடற புதிே முன்பனடுப்புகளில் பின்ேருேன அைங்கும்:  



An India Economic Strategy to 2035 by Australian Government 

• ஆஸ்தியரலிோ இந்திே உறவுகளுக்கான டமேம்  

• ஆஸ்தியரலிோ இந்திோ உள்கை்ைடமப்பு மன்றம் (AIIF)  

• ஆஸ்தியரலிோ இந்திோ பிசினஸ் சாம்பிேன்ஸ்  

இந்த முன்பனடுப்புகள், தற்யபாது யமற்பகாள்ளப்பை்டுள்ள பைிகடளக் கை்ைடமக்கும், இதில் 

பின்ேருேன அைங்கும்:  

• ஆஸ்தியரலிோ இந்திோ ேரத்்தகப் பரிமாற்றம்  

• ஆஸ்தியரலிோ இந்திோ CEO மன்றம்  

ஆஸ்திரேலியொ இந்தியொ ெே்த்தகப் பேிமொற்றம் (AIBX) என்பது இந்திோவுைனான ேரத்்தக 

மற்றும் முதலீை்டுக் கூை்ைாை்டமகடள முன்யனற்றுேதற்கான ஆஸ்தியரலிே அரசின் உயர ்

நநரத்்தித் திை்ைமாகும். விரிோன உத்திப்பூரே் கூைை்ாை்டமயின் கீழ் ஒரு முன்பனடுப்பான AIBX, 

ேைிக மற்றும் பபாருளாதார இடைப்புகடள யமம்படுத்த ேைிக, பதாழில் மற்றும் அரசாங்க 

தடலேரக்டள இடைக்கிறது.  

ஆஸ்ை்யரை் தடலடமயில், AIBX திை்ைமானது, இந்திோவிற்கான ஆஸ்தியரலிே ஏற்றுமதிகடள 

ேளரப்்படதயும், இருேழி முதலீை்டை அதிகரிப்படதயும், இரு திடசகளிலும் ேைிக 

கல்விேறிடே யமம்படுதத்ுேடதயும் யநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது.  

இந்தத ்திை்ைத்தில் ஆஸ்தியரலிே மற்றும் இந்திே ேைிகங்கடள இடைக்கும் பதாழில் 

நிகழ்வுகள், ேைிகத்டத பேற்றிேடைேச ்பசே்ேதற்கான சந்டத நுை்ைறிவுகள் மற்றும் 

இருநாை்டுச ்சந்டதகள் எங்கிலும் ஏற்றுமதி மற்றும் முதலீை்டு ோே்ப்புகடளக் டகப்பற்ற 

ஒே்போரு நிறுேனத்திற்கும் யதடேக்யகற்ப ேடிேடமக்கப்பை்ை ஆதரவு ஆகிேடே அைங்கும்.  

AIBX மற்றும் ேரவிருக்கும் நிகழ்வுகள் பற்றி யமலும் அறிே, பாரட்ேயிைவும்: austrade.gov.au/AIBX .  
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சாத்திய நிலையிலிருந்து பூரத்்தி சசய்து வழங்கலுக்கான நிலைலய நநாக்கிய பயணம் 

பிசினஸ் சாம்பிேன்ஸ் குழுோனது, இந்திோவில் எமது உயர ்நநரத்்தி ேரத்்தகம் மற்றும் 

முதலீை்டுத ்திை்ைமான AIBX மூலம் ஈடுபடும். யமலும், CEO மன்றத்துைன் இடைந்து இேங்கும் - இது 

தடலேர ்மை்ைத்திலான சந்திப்புகளுக்கு இடைோகச ்சந்திக்கும் உேரம்ை்ை அடமப்பாகும்.  

ஆஸ்தியரலிோவிற்கும் இந்திோவிற்கும் இடையேோன பதாழில் பநறிஞரக்ள் மற்றும் 

பதாழில்முடற யசடேகளின் இருேழி இேக்கமானது, இருதரப்பு ேரத்்தகம் மற்றும் முதலீை்டை 

எளிதாக்க உதவுகிறது. இது, ஆஸ்தியரலிே மற்றும் இந்திே பதாழில்களுக்கு இடையிலான 

உைனுடழப்பின் மூலம் சிறப்பாக அடைேப்படுகிறது மற்றும் பதாழில்முடற யசடேகளில் 

இருேழி ேரத்்தகத்டத அதிகரிப்பதற்கும் பங்களிக்கும்.  

 2019-20 ம் ஆை்டில், மற்ற ேைிகச ்யசடேகள் (பபரும்பாலான பதாழில்முடற யசடேகடள 

உள்ளைக்கிேது) உலகளவில் ஆஸ்தியரலிோவின் யசடேகள் ஏற்றுமதியில் 13 சதவீதத்டதக் 

பகாை்டிருந்தன, ஆனால் ஆஸ்தியரலிோவின் யசடேகளில் ஒரு சதவீதத்திற்கும் குடறோகயே 

இந்திோவிற்கு ஏற்றுமதி பசே்ேப்பை்டுள்ளது.  

 பதாழில் பநறிஞரக்ள் - ேழக்கறிஞரக்ள், கைக்காளரக்ள் மற்றும் பபாறிோளரக்ள் - 

பபரும்பாலும் தாங்கள் முதன்டமோக இேங்கும் பகுதியின் சை்ை அதிகார எல்டலக்கு பேளியே 

யசடேகடள ேழங்கும்யபாது உள்ளூர ்விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுடறகளின் கீழ் கூடுதல் 

ேைிகத ்யதடேகடள நிடறயேற்ற யேை்டும். இந்த விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுடறகள் 

பபாதுமக்கடளயும் சுற்றுசச்ூழடலயும் பாதுகாக்க உதவுேதால், ஆஸ்தியரலிோவிற்கும் 

இந்திோவிற்கும் இடையே பதாழில் பநறிஞரக்ளின் இருேழிப் பேைத்டதத் யதடேயில்லாமல் 
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தடுக்காமல் பபாருத்தமான பசந்தரங்கடளப் பராமரிப்பதில் அேற்றின் பேன்பாடு கேனம் 

பசலுத்த யேை்டும்.  

பதாழில் பநறிஞரக்ள் மற்றும் பதாழில்முடற யசடேகளின் இருேழி இேக்கத்டத 

எளிதாக்குேதற்கு, இந்திோவில் உள்ள சரியநர ்ஊழிேரக்ளுைன் இருதரப்பு அங்கீகாரத்டதயும் 

ஒத்த ஏற்பாடுகடளயும் பின்பற்றுேதில் அரசானது ஆஸ்தியரலிே பதாழில்முடற யசடேகள் 

ஒழுங்குமுடற மற்றும் அங்கீகார அடமப்புகளுைன் இடைந்து பசேல்படும்.  

  

வசயை் திை்ைம்  

உேர ்மை்ைங்களில் இருதரப்பு ேைிக ஈடுபாை்டின் அடிப்படையிலான கை்டிைக்கடலடே 

ேலுப்படுத்த, அரசாங்கம் பிசினஸ் சொம்பியன்ஸ் குழுடே நிறுவியுள்ளது. ேைிக ஈடுபாை்டை 

அதிகரிக்க ஒே்போரு நாை்டிலிருந்தும் நான்கு மூத்த ேைிகரக்ள் குழுவில் உள்ளனர.் ஒரு 

பசேலகத்தின் ஆதரவுைன், இந்தக் குழுோனது பபாருளாதாரக் பகாள்டகடே ேகுப்பது, 

ேரத்்தகம் மற்றும் முதலீை்டை யமம்படுத்துேது உை்பை அரசுக்கு அறிவுடர ேழங்கும்.  

அரசாங்கம் ஆஸ்தியரலிே பசந்தரங்கள் மற்றும் இைக்க ேரத்்தகத்டத பசேல்படுத்தும் 

திை்ைத்டத நிறுவும். இந்தத் திை்ைம் ஆஸ்தியரலிோவின் யதசிே பசந்தரங்கள் மற்றும் இைக்க 

(யசாதித்தல்) அடமப்புகடள இந்திே சரியநர ்நிறுேனங்களுைன் கூை்ைாை்டமகடள உருோக்கி, 

இந்திோவுைனான ேரத்்தகம் மற்றும் முதலீை்டு ோே்ப்புகடள அதிகரிக்கும். இந்த பல்லாை்டுத் 

திை்ைம் ேரத்்தகத்திற்கான தடைகடள அடைோளம் கை்டு கைக்கும் மற்றும் நீடிப்புதிறனுள்ள 

பதாழில்துடற கூை்ைாை்டமகடளக் கை்ைடமக்கும். இதில் பசந்தரங்கள், இைக்கம் மற்றும் 

சான்றளிப்புச ்பசேல்முடறகள் சீரடமக்கப்பை்ை ேைிக ோே்ப்புகடள அடைோளம் காை்பது 

உள்ளிை்ைடே அைங்கும்.  ஒே்போரு பபாருளாதாரத்தின் இைக்கம் மற்றும் யசாதித்தல் முடறகள் 

சந்டதகளுக்கும் நுகரய்ோருக்கும் துல்லிேமான மற்றும் நம்பகமான முடிவுகடள 

ேழங்குேதற்கான திறடனக் பகாை்டிருந்தால் ஒழிே, பசந்தரங்கடள ேைிகங்களால் 

பேன்படுத்த முடிோது என்பதால் ஒத்திடசவுக்கான இந்த அணுகுமுடற அேசிேமாகும்.  
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2035-ம் ஆண்டுக்குள் நிலைநவை்ைப்பட யேை்டிே இந்திேப் பபாருளாதார உத்தி பதாைரப்ான 

புதுப்பிக்கப்பை்ை அறிக்டக  

இந்தியொவின் பைதிறன் ெொய்ந்த அண்றை நொடுகள்  

பங்களாயதஷ், இலங்டக, யநபாளம் மற்றும் மாலதத்ீவுகள் கல்வி, சுற்றுலா, ேளங்கள், ஆற்றல் 

மற்றும் யேளாை் பபாருை்கள் உை்பை இந்திே சந்டதயில் ஈடுபை்டுள்ள ஆஸ்தியரலிே 

நிறுேனங்களுக்கு குடறநிரப்பு ோே்ப்புகடள ேழங்குகின்றன.  

மக்கள்பதாடக அடிப்படையில் உலகின் எை்ைாேது பபரிே நாைாக பங்களாயதஷ் உள்ளது மற்றும் 

ேலுோன பபாருளாதார ேளரச்ச்ிடே பதாைரந்்து பதிவு பசே்து ேருகிறது.  பசப்ைம்பர ்2021 இல் 

நடைமுடறக்கு ேந்த ஆஸ்தியரலிோ-பங்களாயதஷ் ேரத்்தக மற்றும் முதலீை்டு கை்ைடமப்பு 

ஏற்பாடு ஆழமான பபாருளாதார உறவுகளுக்கு அடித்தளம் அடமத்துள்ளது. ேங்காளயதசம் 

குடறந்த ேளரச்ச்ிேடைந்த நாடு என்ற தகுதிநிடலயில் 2026 ம் ஆை்டில் பைை்ம் பபறுேதற்கு 

முன்னதாக சீரத்ிருத்தங்கடள யமற்பகாை்டு ேருகிறது.  அடுத்த சில ஆை்டுகளில் 

இேக்கத்திற்கு ேரும் முக்கிே யபாக்குேரத்து ேழிகள் உள்ளிை்ை - இந்திோ-பங்களாயதஷ் 

இடைப்புநிடலடே ஆழமாக்குேது - ஏற்கனயே இந்திோவில் உள்ள ஆஸ்தியரலிே 

நிறுேனங்களுக்கு ோே்ப்புகடளத் திறக்கும்.  
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 இலங்டக ேளரந்்து ேரும் திறன்பபற்ற பைிோளரக்ள், ஆழமான நீர ்துடறமுகங்கள் மற்றும் 

ஆஸ்தியரலிோவுக்கான யநரடி விமான இடைப்புகள் ஆகிேேற்டறக் பகாை்டுள்ளது. 

ஆஸ்தியரலிே துடறமுகங்களில் இருந்து இலங்டகக்கும் அதற்கு அப்பாலும் யநரடிோன கப்பல் 

யபாக்குேரத்து என்பது உை்டமோன பலனளிப்புத்திறன்களுக்கான ோே்ப்புகடளத் திறக்கும் 

உள்ளாரந்்த திறடனக் பகாை்டுள்ளது. யேளாை் சரக்குகள் உை்பை ஆஸ்தியரலிோவின் 

பபாருை்கடள பதப்படுதத்ி மீள் ஏற்றுமதி பசே்ேதற்கு இலங்டக ஒரு டமேமாகவும் பசேல்பை 

முடியும்.  இது, மூல நிபந்தடனகளின் விதிகளுக்கு உை்பை்டு, இந்திோவுைனான இலங்டகயின் 

ேரத்்தக உைன்படிக்டகயின் கீழ் ேரியில்லாச ்சந்டத அணுகடலப் பேன்படுத்திக் பகாள்ள 

நிறுேனங்கடள அனுமதிக்கலாம். 28 க்கும் யமற்பை்ை ஆஸ்தியரலிே கல்வி நிறுேனங்கள் 

இலங்டகயில் இருப்டபக் பகாை்டுள்ளன. இது, பிராந்திே கல்வி டமேமாக அதன் 

ேளோே்ப்புகடள அடிக்யகாடிை்டுக் காை்டுகிறது.  

இந்திோவில் கால் பதிக்கும் நிறுேனங்களுக்கு யநபாளம் ோே்ப்புகடள ேழங்குகிறது. அதன் 

ேளரந்்து ேரும் நடுத்தர ேரக்்கம், கல்வி மற்றும் முதல்தர உைவுகளுக்கான சந்டதோகும். 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மற்றும் யேளாை் பதாழில்நுை்பம் ஆகிேடேயும் ேளோே்ப்புள்ளதாக 

இருக்கின்றன.  

வசயை் திை்ைம்  

மாவலவில் உள்ள புதிய ஆஸ்திவரலியத் தூதரகம், மாைத்தீவுகள் உடனான நமது கை்வி, 

சுை்றுைா மை்றும் பரந்த சபாருளாதார இலணப்புகலள ஆழப்படுத்தும். மாைத்தீவின் சசாகுசு 

சுை்றுைாத் துலையானது, உயரத்ர உணவு மை்றும் பானங்கள் ஏை்றுமதிலய சசய்து 

வருபவரக்ளுக்கு சிைப்பான வாய்ப்புகலள  வழங்குகிைது. 

ேங்காள விரிகுடா இறணப்புநிறல கூட்டாண்றம சசயை்பாடு வரத்்தக ரீதியாக கவனம் 

சசலுதத்ும் ஆஸ்திநரலியா – இந்தியா உட்கட்டலமப்பு கூட்டலமப்லப 2024-25-லிருந்து பிை 

சதை்காசிய நாடுகலளயும் உள்ளடக்குகின்ை ஒரு பிராந்திய அளவிைான முலனப்புத்திட்டமாக 

விரிவாக்கும். 

53 

 

ஆஸ்திரேலிய அேசு 

வெளியுறவு மற்றும் ெே்த்தகத் துறற 

 


