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ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಇೇಂದು 2021ರ ಆಗಸ್್ಟ  2ರಿೇಂದ್ 6ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರ ವ್ಯಸ ಕೈಗೇಂಡಿ

ರುವ ಆಸ್್ಟ ರೀಲಿಯಾದ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರ ಧಾನ್ವ ಗೌರವ್ಯನಿ್ವ ತ ಟೀನ್ವ ಅಬಾಟ್ ಅವರನ್ನು  ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ರು. ಅವರು ಭಾ

ರತಕ್ಕಾ ಗಿ ಆಸ್್ಟ ರೀಲಿಯಾ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಯವರ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾ ಪಾರ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವ್ಯಗಿ ಕ್ಕಯಯನ್ವ

ವಯಹಿಸುತ್ರು ದ್ದದ ರೆ. 

ಭಾರತ-

ಆಸ್್ಟ ರೀಲಿಯಾದ್ ಸಮಗರ  ಕ್ಕಯಯತಂತರ  ಪಾಲುದ್ದರಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥಾ ಯವನ್ನು  ಅರಿತ್ತಕೊಳ್ಳ ಲು ಉಭಯ

 ನಾಯಕರು ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೀಯ ವ್ಯಾ ಪಾರ ಸಂಬಂಧ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಯಕ ಸಹಕ್ಕರ ಮತು ಷ್್ಟ  ಬಲಪ್ಡಿಸುವ ಮಾ

ಗಯಗಳ್ ಕುರಿತ್ತ ಚರ್ಚಯ ನಡೆಸಿದ್ರು. 

ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಆಸ್್ಟ ರೀಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಯಕ ಸಹಕ್ಕರ ವೃದಿಿಯೇಂದ್ದಗಿ ಕೊೀವಿಡ್-

19 ಸಾೇಂಕ್ಕರ ಮಿಕ ಒಡಿಿರುವ ಆರ್ಥಯಕ ಸವ್ಯಲುಗಳ್ನ್ನು  ಸಮರ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಹಕ್ಕರಿ

ಯಾಗಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಿಿ ರ, ಸುರಕ್ಷ ತ ಮತ್ತು  ಸಮೃದಿ್  ಇೇಂಡೀ –

 ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ತಮಮ  ಹಂಚಿಕೆಯ ದೃಷ್್ಟ ಕೊೀನವನ್ನು  ಅರಿತ್ತಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ ಎೇಂದು ಅವ

ರು ಬಲವ್ಯಗಿ ಪ್ರ ತ್ರಪಾದಿಸಿದ್ರು.  

ಇತ್ರು ೀಚಿನ ದಿನಗಳ್ಲಿಿ  ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಆಸ್್ಟ ರೀಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಬಾೇಂಧವಾ  ಅದುು ತ  ಪ್ರ ಗತ್ರ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎೇಂದು ಪ್ರ ಧಾ

ನಮಂತ್ರರ  ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ತೃಪ್ತು  ವಾ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು  ಈ ಪ್ಯರ್ದ್ಲಿಿ  ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಮಾರಿಸನ್ ಮತ್ತು  

ಮಾಜಿ ಪ್ರ ಧಾನ್ವ ಅಬಾಟ್ ಅವರ ಮಹತಿ ದ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ್ನ್ನು  ಶಿ್ಲಘಿಸಿದ್ರು. 

ಕಳೆದ್ ವಷಯ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಮಾರಿಸನ್ ಅವರೇಂದಿಗೆ ವರ್ಚಯವಲ್ ಶೇಂಗಸಭೆಯಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನ್ನು  ನೆನಪು 

ಮಾಡಿಕೊೇಂಡ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಅವರು, ಸದ್ಾ  ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಅನ್ನಕೂಲಕರವ್ಯದ್ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಮಾರಿಸನ್ 

ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ್ಲಿಿ  ಶ್ೀಘ್ರ ವೇ ಆತ್ರರ್ಥಾ  ನ್ವೀಡುವ ತಮಮ  ಬಯಕೆಯನ್ನು  ಪುನರುಚಛ ರಿಸಿದ್ರು. 

2020ರ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಮತ್ತು  ಆಸ್್ಟ ರೀಲಿಯಾ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಸಾಾ ಟ್ ಮಾರಿ

ಸನ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ್ ನಾಯಕರ ವರ್ಚಯವಲ್ ಶೇಂಗಸಭೆಯಲಿಿ   ಉಭಯ ದೇಶದ್ ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಸ

ಮಗರ  ಕ್ಕಯಯತಂತರ  ಪಾಲುದ್ದರಿಕೆ ಮಟ್್ ಕೆಾ  ಏರಿಸಲಾಯತ್ತ. ಅದ್ರಡಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಆಸ್್ಟ ರೀಲಿಯಾ ವಿಸು ೃತ ವ್ಯಾ

ಪಾರ ಮತ್ತು  ಹೂಡಿಕೆ ಹರಿವನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಲು ಉತ್ು ೀಜಿಸಲು ಬದಿ್ವ್ಯಗಿದೆ. ಪ್ರಸಪ ರ ಲಾಭಕ್ಕಾ ಗಿ ಮತ್ತು   ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೀಯ

 ಸಮಗರ  ಆರ್ಥಯಕ ಸಹಕ್ಕರ ಒಪ್ಪ ೇಂದ್(ಸಿಇಸಿಎ) ಯಲಿಿ  ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳ ಲು ನ್ವಧಯರಿಸಿವೆ. ಸದ್ಾ ದ್ ಗೌರವ್ಯನಿ್ವ ತ ಟೀನ್ವ

 ಅಬಾಟ್ ಅವರ ಈ ಭೇಟಿ ಆ ಪ್ರಸಪ ರ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮಹತಿ್ವಕ್ಕೇಂಕೆಷ ಯನ್ನು  ಪ್ರ ತ್ರಬೇಂಬಸುತು ದೆ. 
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