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ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತತು ವ್ಾಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ-ಇಂಡ್ ಆಸ್ 

ಇಸಿಟಿಎ ಸಹಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ 

ಭಾರತದ ಪ್್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್್ರಧಾನಿ 

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಕಾಟ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಇಂದತ ನಡೆದ ವರ್ಚತವಲ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 

ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತತ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರ, ಆಹಾರ ಮತ್ತತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆ 

ಮತ್ತತ ಜವಳಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಪ್ಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ಾರ, 

ಪ್್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತತ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಡಾನ್ ಟೆಹಾನ್, ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 

ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತತ ವ್ಯಾಪ್ಾರ ಒಪ್್ಪ್ಂದಕ್ಕೆ (IndAus ECTA- ಇಂಡ್ ಆಸ್ ಇಸಿಟಿಎ) ಸಹಿ ಹಾಕಿದರತ.   

ಒಪ್್ಪ್ಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರತ, ಕಳೆದ 

ಒಂದತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಹವರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದತ ಮೂರನೇ ಸಂವಾದವಾಗಿದೆ ಎಂದತ 

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರತ. ಪ್್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತತ ಅವರ ವ್ಯಾಪ್ಾರ ರಾಯಭಾರಿ 

ಮತ್ತತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಪ್್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ಟೋನಿ ಅಬಾಟ್ ಅವರ ಪ್್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ 

ಮೆಚ್ಚತಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪ್ಡಿಸಿದರತ.ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತತ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಒಪ್್ಪ್ಂದ ಏರ್ಪ್ಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರತ 

ವ್ಯಾಪ್ಾರ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತತ ಅವರ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನತ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರತ. 

ಅತ್ಯಲ್ಪ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಸಿಟಿಎ ಒಪ್್ಪ್ಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರತವತದತ ಎರಡೂ 

ದೇಶಗಳ ನಡತವಿನ ಪ್ರಸ್ಪ್ರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಆಳವನ್ನತ ಬಿಂಬಿಸತತ್ತದೆ ಎಂದತ ಪ್್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರತ. 

ಪ್ರಸ್ಪ್ರರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನತ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲತ ಎರಡತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವಿಪ್ತಲ ಅವಕಾಶಗಳತ 

ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದತ ಬಲವಾಗಿ ಪ್್ರತಿಪ್ಾದಿಸಿದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನತ ಸಂಪ್ೂರ್ಣವಾಗಿ 

ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲತ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳತ ಮತಂದಾಗಬೇಕತ ಎಂದರತ. “ನಮ್ಮ ದ್ವಿಪ್ಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ 

ಇದೊಂದತ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ” ಎಂದತ ಅವರತ ಪ್್ರತಿಪ್ಾದಿಸಿದರತ. “ಈ ಒಪ್್ಪ್ಂದದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 

ಒಗ್ಗೂಡಿ ನಾವತ ಪ್ೂರೈಕೆ ಸರಣಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪ್ಕತ್ವವನ್ನತ ವೃದ್ಧಿಸತವತದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತ – 

ಪ್ೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕೊಡತಗೆಯನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡಲಿದೆ” ಎಂದತ ಪ್್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ 

ಹೇಳಿದರತ.  

    ‘ಜನರತ ಮತ್ತತ ಜನರ ನಡತವಿನ ಸಂಪ್ರ್ಕ’ ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಪ್್ರಮತಖ ಸ್ತಂಭ 

ಎಂದತ ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಪ್್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರತ, “ಈ ಒಪ್್ಪ್ಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳತ, ವೃತ್ತಿಪ್ರರತ ಮತ್ತತ 

ಪ್್ರವಾಸಿಗರ ನಡತವಿನ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತತ ಇದರಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳತ ಮತ್ತಷ್ಟತ 

ಬಲವರ್ಧನೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದರತ.  

    ಮತಂಬರತವ ವಿಶ್ವಕಪ್್ ಫೈನಲ್ ಪ್ಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 

ಪ್್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶತಭ ಕೋರಿದರತ.  

    ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾರಿಸನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡತವಿನ 

ಸಹಕಾರ ಸಂಬಂಧದ ವ್ಯಾಪ್್ತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದತ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರತ ಹಾಗೂ 

ಪ್್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನತ ಸಲ್ಲಿಸಿದರತ. ಭಾರತ-

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಸಿಟಿಎ ಒಪ್್ಪ್ಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರತವತದತ ಭಾರತ ಮತ್ತತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡತವಿನ 



ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗತತ್ತಿರತವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮತ್ತೊಂದತ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 

ಪ್್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರತ, ಈ ಒಪ್್ಪ್ಂದ ಸಂಬಂಧದ ಭರವಸೆಯನ್ನತ ಮತ್ತಷ್ಟತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸತತ್ತದೆ 

ಎಂದರತ. 

ವ್ಯಾಪ್ಾರ ಮತ್ತತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗತವತದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಸಿಟಿಎ 

ಒಪ್್ಪ್ಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡತವಿನ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತತ ಪ್್ರವಾಸಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನತ 

ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ,  ಜನರ ನಡತವೆ ನಿಕಟ ಮತ್ತತ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನತ ಮತ್ತಷ್ಟತ ಬಲಗೊಳಿಸತತ್ತದೆ 

ಎಂದತ ಮಾರಿಸನ್ ಹೇಳಿದರತ. ಎರಡತ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್್ರಾದೇಶಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಬಹತದೊಡ್ಡ ಬಾಗಿಲತಗಳತ ಇದೀಗ 

ತೆರಿದಿವೆ ಮತ್ತತ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಪ್್ರಜಾಪ್್ರಭತತ್ವಗಳತ ಪ್ರಸ್ಪ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಕಾರ್ಯ 

ನಿರ್ವಹಿಸತತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನತ ನಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. 

ಅಲ್ಲದೆ ಇದತ ಪ್್ರಜಾಪ್್ರಭತತ್ವಗಳತ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಸ್ಪ್ಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನತ 

ರವಾನಿಸಲಿದೆ ಹಾಗತ ಪ್ೂರೈಕೆ ಸರಣಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪ್ಕತ್ವ ಮತ್ತತ ಸತರಕ್ಷತೆಯನ್ನತ 

ಖಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸತತ್ತದೆ.  

ಎರಡತ ದೇಶಗಳ ನಡತವೆ ಒಪ್್ಪ್ಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕತವ ಮತನ್ನ ಭಾರತ ಮತ್ತತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಚಿವರತ, ಉಭಯ 

ದೇಶಗಳ ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್್ರಗತಿಯ ಕತರಿತತ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರತ.  

ಭಾರತ – ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕೊಡತಗೆ 

ನೀಡತವತದಲ್ಲದೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನತ ಮತ್ತಷ್ಟತ ಬಲಗೊಳಿಸಲತ ಕ್ಷಿಪ್್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡತತ್ತದೆ. ಭಾರತ – ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಸಿಟಿಎ ಒಪ್್ಪ್ಂದ ಸರಕತ ಮತ್ತತ ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ಾರವನ್ನತ 

ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದತ ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತತ ಸಮಾನ ವ್ಯಾಪ್ಾರ ಒಪ್್ಪ್ಂದವಾಗಿದೆ. ಇದತ ಈಗಾಗಲೇ ಉಭಯ 

ದೇಶಗಳ ನಡತವೆ ಇರತವ ಆಳವಾದ ನಿಕಟ ಮತ್ತತ ಕಾರ್ಯತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನತ ಮತ್ತಷ್ಟತ 

ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಸರಕತ ಮತ್ತತ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪ್ಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪ್ಾರವನ್ನತ 

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಸಲಿದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನತ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಜೀವನಮಟ್ಟ 

ವೃದ್ಧಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತತ ಎರಡತ ದೇಶಗಳ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳತ ಸತಧಾರಿಸಲಿವೆ.  

 

ನವದೆಹಲಿ 

ಏಪ್್ರಿಲ್ 02, 2022 
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