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પ્રધાનમતં્રી ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા આર્થિક સહકાર અન ેવપેાર કરાર-“IndAus 

ECTA” પર હસ્ટ્તાક્ષરના સાક્ષી બન્યા 

 

ભારત-ઓસ્ટ્રેિલયા આર્િલક સહકાર અને વેપાર કરાર (“IndAus ECTA”) પર ભારત સરકારના વાણલજ્ય અને ઉદ્યોગ, ગ્રાહક 

બાબતો, ખાદ્ય અને જાહેર વલતરણ અને કાપડ મંત્રી શ્રી પીયૂષ ગોયિ અને ઓસ્ટ્રેિલયા સરકારના વેપાર, પ્રવાસન અને રોકાણ 

મંત્રી શ્રી ડેન તેહાન દ્વારા ભારતના માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ઓસ્ટ્રેિલયાના માનનીય પ્રધાનમંત્રી, 

H.E. સ્કોટ મોરલસનની હાજરીમાં એક વર્ચ્યુઅિ સમારોહમાં આજે હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. 

હસ્તાક્ષર કર્યા પછી બોિતા, પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નોંધ્યંુ કે છેિ્િા એક મહલનામાં તેમના ઓસ્ટ્રેિલયન સમકક્ષ 

સાિે આ તેમની ત્રીજી વાતચીત છે. તેમણે પ્રધાનમંત્રી મોરલસનના નેતૃત્વ અને તેમના વેપાર દૂત અને ઓસ્ટ્રેિલયાના ભૂતપૂર્વ 

પ્રધાનમંત્રી ટોની એબોટના પ્રયાસો માટે તેમની પ્રશંસા વ્યક્ત કરી. તેમણે સફળ અને અસરકારક જોડાણ માટે વેપાર પ્રધાનો 

અને તેમની ટીમની પણ પ્રશંસા કરી. 

પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યંુ કે આટિા ટૂંકા ગાળામાં IndAus ECTA પર હસ્તાક્ષર એ બંને દેશો વચ્ચેના પરસ્પર વલશ્વાસનું ઊંડાણ 

દર્શાવે છે. શ્રી મોદીએ એકબીજાની જરૂરલયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે બંને અર્િતંત્રોમાં અસ્તલત્વમાં રહેિી વલશાળ સંભાવનાને 

રેખાંકલત કરી હતી અને આ કરાર બંને દેશોને આ તકોનો સંપૂર્ણ િાભ િેવા સક્ષમ બનાવશે. "આ અમારા દ્વલપક્ષીય સંબંધો માટે 

વોટરશેડ ક્ષણ છે", એમ તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યંુ હતું. પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યંુ હતું કે "આ કરારના આધારે, સાિે મળીને, અમે 

સપ્િાય ચેઇનની સ્િલતલસ્િાપકતામાં વધારો કરી શકીશંુ અને ઇન્ડો-પેસલફલક ક્ષેત્રની સ્િલરતામાં પણ યોગદાન આપી શકીશંુ." 

ભારત અને ઑસ્ટ્રેિલયા વચ્ચેના સંબંધોના મુખ્ય સ્તંભ તરીકે 'િોકોિી િોકો' સંબંધોને ગણાવતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યંુ હતંુ કે "આ 

કરાર આપણી વચ્ચે વલદ્યાર્િીઓ, વ્યાવસાયલકો અને પ્રવાસીઓના આદાનપ્રદાનને સરળ બનાવશે, જે આ સંબંધોને વધુ મજબૂત 

બનાવશે." 

પ્રધાનમંત્રીએ આગામી વર્િ્ડ કપ ફાઈનિ માટે ઓસ્ટ્રેિલયાની મહલિા ક્રલકેટ ટીમને પણ શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. 

ઓસ્ટ્રેિલયાના પ્રધાનમંત્રી મોરલસને પણ તાજેતરના વર્ષોમાં બંને દેશ વચ્ચેના સહકારના નોંધપાત્ર સ્તરની નોંધ િીધી અને 

પ્રધાનમંત્રી મોદીનો તેમના નેતૃત્વ માટે આભાર માન્યો. IndAus ECTA પર હસ્તાક્ષર, ભારત અને ઑસ્ટ્રેિલયા વચ્ચેના 

વધતા સંબંધોમાં વધુ એક સીમાચલહ્નરૂપ ગણાવતા, ઑસ્ટ્રેિલયન પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યંુ કે આ કરાર સંબંધોના વચન પર વધુ વલકાસ 

કરે છે. શ્રી મોરલસને જણાવ્યંુ હતું કે, વેપાર અને આર્િલક સહકારમાં વધારો ઉપરાંત, IndAus ECTA કામ, અભ્યાસ અને 

મુસાફરીની તકોનંુ વલસ્તરણ કરીને બંને દેશોના િોકો વચ્ચેના ઉષ્મા અને ગાઢ સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવશે. તે આપણાં વ્યવસાયોને 

એક શક્તલશાળી સંકેત મોકિશે કે 'સૌિી મોટા દરવાજામાંિી એક' હવે ખુિ્િું છે કારણ કે બે ગતલશીિ પ્રાદેશલક અર્િતંત્રો અને 

સમાન વલચારધારા ધરાવતા િોકશાહી દેશો પરસ્પર િાભ માટે સાિે મળીને કામ કરી રહ્યા છે. તે સ્પષ્ટ સંદેશ પણ આપે છે કે 

િોકશાહી એકસાિે કામ કરી રહી છે અને સપ્િાય ચેઇનની સુરક્ષા અને સ્િલતલસ્િાપકતાને સુનલશ્ચલત કરી રહી છે, એમ તેમણે 

ઉમેર્યંુ. 

ભારતીય અને ઓસ્ટ્રેિલયન મંત્રીઓએ પણ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરતા પહેિા બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોની વધતી જતી મજબૂતાઈ 

પર પોતાના વલચારો વ્યક્ત કર્યા હતા. 



ભારત-ઓસ્ટ્રેિલયાના વધતા જતા આર્િલક અને વ્યાપારી સંબંધો બંને દેશો વચ્ચે ઝડપિી વૈવલધ્યસભર અને ગાઢ િતા સંબંધોની 

સ્િલરતા અને મજબૂતીમાં ફાળો આપે છે. IndAus ECTA, માિસામાન અને સેવાઓના વેપારને સમાવલષ્ટ કરે છે, એક સંતુિલત 

અને સમાન વેપાર કરાર છે, જે બંને દેશો વચ્ચે પહેિાિી જ ઊંડા, ગાઢ અને વ્યૂહાત્મક સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવશે અને માિ 

અને સેવાઓમાં દ્વલપક્ષીય વેપારમાં નોંધપાત્ર વધારો કરશે, નવી રોજગારીનંુ સર્જન કરશે જેિી તકો, જીવનધોરણ ઊંચંુ િાવવા 

અને સુધારા માટે બંને દેશોના િોકોના સામાન્ય કિ્યાણમાં િાભ િશે. 

 

નવી દલિ્હી 

02 એપ્રલિ, 2022  

 

 

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. 

 


