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ప్రధాన మంత్రి ర
శ్ ీ నరంప్ర మోదీ మియు ఆస్ట్రలి
ే యా ప్రధాన మంత్రి
తరఫున భారతదేశం కోసం ప్రత్యే క వాణిజ్ే ప్రతినిధి గౌరవనీయులు
టోనీ అబాట్ మధ్ే సమావేశం
ఆగస్ట్ 05, 2021
ఆస్ట్రలి
ే యా ప్రధాన మంత్రి తరఫున భారతదేశం కోసం ప్రత్యే క వాణిజ్ే ప్రతినిధి హోదాలో 2021 ఆగష్టే 2వ
త్యదీ నండి 6వ త్యదీ వరకు భారత రరే టనలో ఉనన ఆస్ట్రలి
ే యా మాజీ ప్రధానమంత్రి గౌరవనీయులు టోనీ
అబోట్ న, ప్రధాన మంత్రి శ్ర ీ నరంప్ర మోదీ ఈరోజు కలుసుకున్నన రు.
భారత-ఆస్ట్రలి
ే యా సమప్గ వ్యే హాతమ క భాగస్వా మే ం యొకక పూి ి స్వమర్థ్యే నిన ప్గహంచడానికి వీలుగా,
ద్వా పాక్షిక వాణిజ్ే ం, పెట్టేబడులు, ఆి యక సహకార్థ్నిన మింత బలోపేతం చేర మార్థ్ాలపై ఇరువురు
న్నయకులు చిచ ంచారు.
భారత, ఆస్ట్రలి
ే యా దేశాల మధ్ే మెరుగైన ఆి యక సహకారం, కోవిడ్ -19 మహమామ ి నండి ఉరభ విసుినన ఆి యక
సవా ళ్ లన రండు దేశాలు చకక గా ఎదురోక వడంలో సహాయరడుతంరనీ, అదేవిధ్ంగా, శ్ిర
య నన,
సురక్షితనన, సంరనన నన ఇండో-రిఫిక్ ప్ర్థ్ంతం గుించి వాి భాగస్వా మే రృష్టని
ే ప్గహంచడంలో కూడా
వాికి సహాయరడుతంరని వారు నొకిక చెపాా రు.
ి
ఇటీవలి కాలంలో భారత-ఆస్ట్రలి
ే యా సంబంధాల వృద్ధిపై ప్రధానమంత్రి నరంప్ర మోదీ సంతృప్తి వే కం
చేశారు. అదే విధ్ంగా, ఈ ద్ధశగా, ప్రధాన మంత్రి మోిసన్ మియు మాజీ ప్రధానమంత్రి అబాట్ రవలన
కూడా, ఆయన, ఈ సంరరభ ంగా, ప్రశంించారు.
గత ఏడాద్ధ ప్రధానమంత్రి మోిసన్ తో తాన పాల్గానన వరుచ వల్ సమ్మమ ట్ న కూడా ఈ సంరరభ ంగా శ్ర ీ
నరంప్ర మోదీ గురుి చేసుకున్నన రు. అదేవిధ్ంగా, రిిత
య లు అనకూలించిన వంటనే భారతదేశంలో
ప్రధానమంత్రి మోిసన్ కు ఆతిథ్ే ం ఇవాా లనే తన కోికన కూడా, ఆయన ఈ సంరరభ ంగా,
పునరుదాాటంచారు.
ప్రధానమంత్రి మోదీ మియు ఆస్ట్రలి
ే యా ప్రధాన మంత్రి స్వక ట్ మాిసన్ మధ్ే , 2020 జూన్, 4వ త్యదీన
జ్ిగిన వరుచ వల్ సమావేశంలో, ద్వా పాక్షిక సంబంధాలు, విసిృతనన వాణిజ్ే ంతో పాట్ట, పెట్టేబడుల
ప్రవాహానిన ప్రోతస హంచడానికి భారతదేశం మియు ఆస్ట్రలి
ే యా కట్టేబడి ఉనన సమప్గ వ్యే హాతమ క
భాగస్వా మాే నికి పెంచడం జ్ిగింద్ధ. అదేవిధ్ంగా, రరసా ర ప్రయోజ్నం కోసం మియు ద్వా పాక్షిక సమప్గ
ఆి యక సహకార ఒరా ంరం (ి.ఈ.ి.ఏ) పై తిిగి నిమగన మవాా లని నిర ణయంచుకున్నన రు. గౌరవనీయులు టోనీ
అబాట్ ప్రసుిత రరే టన, ఈ భాగస్వా మే ఆశయానిన ప్రతిబంబంచింద్ధ.
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