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പ്രധാനമപ്രി പ്രീ നരേപ്ര രമാദിയ ും ഓസര്പ്േലിയയ ടേ മ ന് പ്രധാനമപ്രി രോണി അര ാട് മായി 

ഇന്ന് കൂേിക്കാഴ്ച നേത്തി. 2021 ഓഗസ്്റ്റ 2 മ യല് 6 വ്ടേ ഇരയാസരേ്രനും നേത്ത ന്ന അരേഹടത്ത 

ഓസ്രപ്േലിയന് പ്രധാനമപ്രിയ ടേ പ്രരയയക വ്യാരാേ പ്രയിനിധിയായി 

കണക്കിടലേ ത്തായിേ ന്ന  ചേച്്ച. 

ഇരയയ ും ഓസ്രപ്േലിയയ ും യമ്മില ള്ള സമപ്ഗ നയരങ്കാളിത്തത്തിന്ടെ മ ഴ വ്ന് സാധയയകള ും 

ആവ്ിഷ്കേിക്ക ന്നയിനായി ഉഭയകക്ഷി വ്യാരാേും, നിരക്ഷരും, സാമ്പത്തിക സഹകേണും 

എന്നിവ് കൂേ യല് രക്തിടെേ ത്ത ന്നയിന ള്ള വ്ഴികള് ഇേ രനയാക്കള ും ചേ്ച്ച ടചയ്ത . 

രകാവ്ിഡ്-19 മഹാമാേിയ ടേ രശ്ചാത്തലത്തില ് ഉയേ ന്ന സാമ്പത്തിക 

ടവ്ല്ല വ്ിളികള് സ ഗമമായി രനേിോന് ഇരയയ ും ഓസ്രപ്േലിയയ ും യമ്മില ള്ള മികച്ച 

സാമ്പത്തിക സഹകേണും സഹായിക്ക ും. സ സ്ഥിേവ് ും സ േക്ഷിയവ് ും സമൃദ്ധവ് മായ ഇരരാ-

രസഫിക് രമഖലടയക്ക െിച്ച ള്ള രങ്കാളിത്ത മരനാഭാവ്ും സാധയമാക്ക ന്നയിന ും ഇയ  

സഹായിക്ക ടമന്ന ും രനയാക്കള് വ്യക്തമാക്കി. 

ഇരയ-ഓസ്രപ്േലിയ  ന്ധും സമീരകാലത്ത ് മികച്ച േീയിയില് വ്ളേ ന്നയില് പ്രധാനമപ്രി രമാദി 

സുംയൃപ്തി പ്രകേിെിച്ച . ഈ യാപ്യയില ് പ്രധാനമപ്രി രമാെിസന്ടെയ ും മ ന് പ്രധാനമപ്രി 

അര ാട്ിന്ടെയ ും സ പ്രധാന സുംഭാവ്നകടള ശ്ലാഘിക്ക കയ ും ടചയ്ത . 

കഴിഞ്ഞ വ്േ്ഷും പ്രധാനമപ്രി രമാെിസണ മായി നേത്തിയ ടവ്േ്ചവല് ഉച്ചരകാേിടയക്ക െിച്ച ും 

പ്രധാനമപ്രി അന സ്മേിച്ച . സാഹചേയങ്ങള് അന കൂലമാക രമ്പാള് പ്രധാനമപ്രി രമാെിസണ് 

ആയിരേയയവും വ്ഹിക്കാന് ഇരയക്ക ള്ള ആപ്ഗഹും ആവ്േ്ത്തിച്ച  വ്യക്തമാക്ക കയ ും ടചയ്ത . 

2020 ജൂണ് 4ന് പ്രധാനമപ്രി രമാദിയ ും ഓസ്രപ്േലിയന് പ്രധാനമപ്രി സ്രകാട്് രമാെിസണ ും 

യമ്മില് നേന്ന രനയാക്കള ടേ ടവ്േച്വല് ഉച്ചരകാേിയില,് ഉഭയകക്ഷി  ന്ധും വ്ിര ലമായ വ്യാരാേ 

രങ്കാളിത്തത്തിരലക്ക ് ഉയേത്്തിയിേ ന്ന . അയിന്ടെ രശ്ചാത്തലത്തില,് മറ്റ  

രലകാേയങ്ങള്ക്ക ടമാെും, രേസ്പേരനട്ത്തിനായി വ്യാരാേവ്ിര ലീകേണവ് ും നിരക്ഷര 

സാധയയകള ും രപ്രാത്സാഹിെിക്ക  ന്നയിനായി ഇരയയ ും ഓസ്രപ്േലിയയ ും യമ്മില് ഉഭയകക്ഷി 

സമപ്ഗ സാമ്പത്തിക സഹകേണ ഉേമ്പേിയില ് (സിഇസിഎ) വ്ീണ് ും ഏേ്ടെോന ും യീേ മാനിച്ച . 

രോണി അര ാട്ിന്ടെ ഇരൊഴടത്ത സരേര്നും ഈ രേസ്പോഭിലാഷത്തിന്ടെ പ്രയിഫലനമാണ.് 

ന്യൂ ഡെൽഹി 
ഓഗസ്റ്റ് 05, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 

 


