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પ્રધાનમંત્રી શ્રી નર ેન્દ્ર મોદી અને ભારત માટે ઓસ્ટટર ે લિયન પ્રધાનમંત્રીના લિશેષ વ્યાપાર દૂ ત શ્રી
ટોની એબટની બેઠક યોજાઈ
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ઓસ્ટ્ર ે લિયાના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ્ોની એબ્ સાથે મુિાકાત કરી, જેઓ ભારત મા્ે
ઓસ્ટ્ર ે લિયાના પ્રધાનમંત્રીના લર્શેષ વ્યાપાર દૂ ત તરીકે 2થી 6 ઓગસ્ટ્ સુધી ભારતની મુિાકાતે આવ્યા છે .
બંને નેતાઓએ ભારત-ઓસ્ટ્ર ે લિયા ર્ચ્ચેની સમગ્ર વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીની ક્ષમતાઓના પૂર્વ દોહન મા્ે લિપક્ષીય
વ્યાપાર, રોકાર્ અને આલથવક સહયોગને ર્ધારર્ાના ઉપાયો પર લર્ચારલર્મશવ કયો.
તેમર્ે ભારપૂર્વક કહ્ું કે ભારત અને ઓસ્ટ્ર ે લિયા ર્ચ્ચે આલથવક સહયોગ ર્ધારર્ાથી બંને દે શોને કોલર્ડ-19 મહામારીથી
પેદા થયેિા આલથવક પડકારોનો સારી રીતે સામનો કરર્ામાં મદદ મળશે. આ સાથે જ, તેનાથી તેમને એક સ્ટથાયી,
સુરલક્ષત અને સંપન્ન ભારત-પ્રશાંત ક્ષેત્રના પોતાના સહયોગી લર્ઝનને સાકાર કરર્ામાં પર્ મદદ મળશે.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ હાિના સમયમાં ભારત-ઓસ્ટ્ર ે લિયા સંબધ
ં ોમાં ઉલ્િેખનીય લર્કાસ પર સંતોષ પ્રક્્ કયો અને આ
સફરમાં પ્રધાનમંત્રી સ્ટકો્ મોલરસન તેમજ પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ્ોની એબ્ના મહત્ર્પૂર્વ યોગદાનની પ્રશંસા કરી હતી.
પ્રધાનમંત્રીએ ગત ર્ષે પ્રધાનમંત્રી મોલરસન સાથે થયેિી પોતાની લશખર મંત્રર્ાને પર્ યાદ કરી અને લસ્ટથલતઓને
જોતા ્ૂં ક સમયમાં પ્રધાનમંત્રી મોલરસનને આમંલત્રત કરર્ાની પોતાની ઈચ્છાનું પુનરુચ્ચારર્ કયુ.વ
4 જૂ ન, 2020ના રોજ પ્રધાનમંત્રી મોદી અને ઓસ્ટ્ર ે લિયાના પ્રધાનમંત્રી સ્ટકો્ મોલરસન ર્ચ્ચે લશખર મંત્રર્ામાં લિપક્ષીય
સંબધ
ં ોને એક સમયે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી સુધી ર્ધારર્ામાં આવ્યા, જેના અંતગવત ભારત અને ઓસ્ટ્ર ે લિયાએ
પારસ્ટપલરક િાભ મા્ે વ્યાપાર તથા રોકાર્ના પ્રર્ાહને પ્રોત્સાહન આપર્ાની પ્રલતબદ્ધતા વ્યક્ત કરી અને એક
લિપક્ષીય સમય આલથવક સહયોગ સમજૂ તી (સીઈસીએ) પર ફરી જોડાર્ાનો લનર્વય કયો. ્ોની એબ્ની ર્તવમાન યાત્રા
આ સહયોગી મહત્ર્ાકાંક્ષાને પ્રદલશવત કરે છે .
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