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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਿਪ੍ਾਰ ਦਤੂ ਸ਼੍ਰੀ ਟ੍ੋਨੀ ਐਬੌਟ੍ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਬੈਠਕ 
5 ਅਗਸਤ, 2021 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟ੍ੋਨੀ ਐਬੌਟ੍ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ ਿਪ੍ਾਰ ਦਤੂ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਆਏ ਹਨ।  

  

ਦੋਹਾਾਂ ਨੇਤਾਿਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੱੁਚੀ ਰਾਣਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਸਮਰੱਥਾਿਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ੂਰਨ ਦੋਹਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੁੱਲੇ ਿਪ੍ਾਰ, ਵਨਿੇਸ਼੍ 

ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਸਵਹਯੋਗ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟ੍ਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।   

  

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਆਰਵਥਕ ਸਵਹਯੋਗ ਿਧਣ ਨਾਲ ਦੋਹਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 

ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਆਰਵਥਕ ਚਣੌੁਤੀਆਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ 

ਸਥਾਈ, ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ੰਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਿੇਤਰ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਾਂਝੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲੇਗੀ।  

  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਬੰਧਾਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਵਜ਼ਕਰਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸੰਤੋਿ ਪ੍ਰਗਟ੍ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ 

ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ੍ ਮੌਵਰਸਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟ੍ੋਨੀ ਐਬੌਟ੍ ਦੇ ਮਹੱਤਿਪ੍ੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰ੍ਸਾ ਕੀਤੀ।  

  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਵਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆਪ੍ਣੇ ਵਸ਼੍ਿਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੰੂ ਿੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਸਵਥਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ 

ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਵਰਸਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਇੱਛਾ ਦਹੁਰਾਈ। 

  

4 ਜੂਨ, 2020 ਨੰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ੍ ਮੌਵਰਸਨ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਵਸ਼੍ਿਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦਿੁੱਲੇ 

ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਮੱੁਚੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੱਕ ਿਧਾਇਆ ਵਗਆ, ਵਜਸ ਦੇ ਤਵਹਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਲਾਭ ਦੇ 

ਲਈ ਿਪ੍ਾਰ ਤੇ ਵਨਿੇਸ਼੍ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਹ ਨੰੂ ਹਲੁਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ੍ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿੁੱਲੇ ਸਮੱੁਚੇ ਆਰਵਥਕ ਸਵਹਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ 

(ਸੀਈਸੀਏ) ‘ਤੇ ਵਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਟ੍ੋਨੀ ਐਬੌਟ੍ ਦੀ ਿਰਤਮਾਨ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਸਾਾਂਝੀ ਆਕਾਾਂਵਿਆ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਰਵਸ਼੍ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।    

ਨਵੀਂ ਦ ਿੱਲੀ 
5 ਅਗਸਤ, 2021 
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website and may be referred to as the official press release. 

 


