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ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ സാമ്പത്തിക സഹകരണ-വ്യാപാര കരാറില് -
''ഇൻഡ് ഓസ് ഇ സി േി എ '' ഒപ്പുവവ്ക്കുന്നതിന് രപധാനമരന്ത്ി 
സാക്ഷ്യം വ്ഹിച്ചു 

രപധാനമരന്ത്ി രരീ നട്രരരട്മാദിയുവേയ ം ,  ഓസ്ട്രേലിയൻ  രപധാനമരന്ത്ി 
സ്ട്കാട്ട്  ട്മാറിസണിന്വറയും സാന്നിദ്ധ്യത്തില്  ട്കരര  വ്ാണിജ്യ, 
വ്യവ്സായ, ഉപട് ാക്തൃകാരയ,  ക്ഷ്യ-വപാതുവ്ിതരണ, വേക്സ്റ്റൈല്സ് മരന്ത്ി 
രരീ പിയ ഷ് ട് ായലും ഓസ്ട്രേലിയൻ   വ്ണ്വമന്റിവല വ്യാപാര, േ റിസം 
നിട്ക്ഷ്പ മരന്ത്ി ഡാൻ  വേഹാനും തമ്മില്  ഇന്ന് നേന്ന ഒരു 
വവ്ര്ച്ചച്ചവല്ചേ്ില്  ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ സാമ്പത്തിക സഹകരണ വ്യാപാര 
കരാര്ച്ച  (''ഇൻഡ് ഓസ് ഇ സി േി എ ) ഒപ്പു വ്ച്ചു . 

കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിവേ ഓസ്ട്രേലിയൻ  രപധാനമരന്ത്ിയുമായുള്ള തന്വറ 
മ ന്നാമവത്ത ആരയവ്ിനിമയമാണിവതന്ന് കരാര്ച്ച  ഒപ്പിട്ട ട്രഷം സംസാരിച്ച 
രപധാനമരന്ത്ി രരീ നട്രരര ട്മാദി അ ിരപായവപ്പട്ടു. 

രപധാനമരന്ത്ി ട്മാറിസണ്ന്വറ  ട്നതൃതവത്തിനും അട്േഹത്തിന്വറ വ്യാപാര 
നയതരന്ത്രപതിനിധിക്കും ഓസ്ട്രേലിയയുവേ മുൻ  രപധാനമരന്ത്ി  ട്ോണി 
ആബട്ടിന്വറയും  രരമ്ള് ക്ക്  അട്േഹം അ ിനരനം അറിയിച്ചു. 
വ്ിജ്യകരവ്ും ഫലരപദവ്ുമായ ഇേപഴകലിന് വ്ാണിജ്യ മരന്ത്ിമാവരയും 
അവ്രുവേ സംഘവത്തയും അട്േഹം അ ിനരിച്ചു. 
ഇരതയും ചുരു്ിയ സമയത്തിനുള്ളില്  ''ഇൻഡ് ഓസ് ഇ സി േി എ  

ഒപ്പിേുന്നത് ഇരുരാജ്യ്ളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര വ്ിരവാസത്തിന്വറ 
ആഴവത്ത രപതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവവ്ന്ന് രപധാനമരന്ത്ി പറഞ്ഞു. പരസ്പരം 
ആവ്രയ്ള്  നിറട്വ്ൈുന്നതിനായി രണ്ട് സമ്പദ്വ്യവ്സ്ഥകളിലും 
നിലനില്ക്കുന്ന വ്ലിയ സാദ്ധ്യതകള്ക്ക് അേിവ്രയിട്ട രരീ ട്മാദി   
അവ്സര്ള്  പ ര്ച്ചണമായി രപട്യാജ്നവപ്പേുത്താൻ    കരാര്ച്ച  ഇരു 
രാജ്യ്വളയും രപാപ്തമാക്കുവമന്നും വ്യക്തമാക്കി. ''ഇത് നമ്മുവേ ഉ യകക്ഷ്ി 
ബന്ധത്തിന്വറ ഏൈവ്ും ചരിരതപരവ്ുംവ്ികസനപരവ്ുമായ നിമിഷമാണ്'', 

അട്േഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ''  കരാറിന്വറ അേിസ്ഥാനത്തില് , നമുക്ക് 
ഒരുമിച്ചുവകാണ്ട് വ്ിതരണ രൃംഖലകളുവേ രപതിട്രാധട്രഷി വ്ര്ച്ചധിപ്പിക്കാനും 
ഇട്ന്ത്ാ-പസഫിക് ട്മഖലയുവേ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക്ക് സം ാവ്ന നല്കാനും 
കഴിയുവമന്ന് രപധാനമരന്ത്ി പറഞ്ഞു. 
''നമുക്കിേയില്  വ്ിദയാര്ച്ചഥികള് , വരപാഫഷണലുകള് , വ്ിട്നാദസഞ്ചാരികള്  
എന്നിവ്രുവേ റ്റകമാൈം   കരാര്ച്ച  സു മമാക്കും, അത്   ബന്ധ്വള 
ക േുതല്  രക്തിവപ്പേുത്തും'' ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള 
ബന്ധത്തിന്വറ രപധാന സ്തം മാണ് ജ്ന്ളുമായുള്ള ജ്ന്ളുമായുള്ള 
ബന്ധവമന്ന് വ്ിട്രഷിപ്പിച്ച രപധാനമരന്ത്ി വ്യക്തമാക്കി. 



വ്രാനിരിക്കുന്ന ട്ലാകകപ്പ് റ്റഫനലിന് ഓസ്ട്രേലിയയിവല വ്നിതാ രകിക്കൈ് 
േീമിന് രപധാനമരന്ത്ി തന്വറ ആരംസകളും അറിയിച്ചു. 

ഓസ്ട്രേലിയൻ  രപധാനമരന്ത്ി ട്മാറിസണ് , സമീപ വ്ര്ച്ചഷ്ളില്  ഇരു 
രാജ്യ്ളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന്വറ രരട്ദ്ധ്യമായ ട്താത് 
ച ണ്ടിക്കാണിക്കുകയും രപധാനമരന്ത്ി ട്മാദിയുവേ ട്നതൃതവത്തിന് നരി 
അറിയിക്കുകയും വചയ്ക്തു. ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള 
വ്ളര്ച്ചന്നുവ്രുന്ന ബന്ധത്തിവല മവൈാരു നാഴികക്കല ായ ''ഇൻഡ് ഓസ് ഇ സി 
േി എ യില്  ഒപ്പുവ്ച്ചവതന്ന് വ്ിട്രഷിപ്പിച്ച ഓസ്ട്രേലിയൻ  രപധാനമരന്ത്ി,   
കരാര്ച്ച  ബന്ധ്ളുവേ വ്ികസന്ളില്  ക േുതല്  വ്ാഗ്ദാന്ള്  
നല്കുന്നുവവ്ന്നും പറഞ്ഞു. വ്ര്ച്ചദ്ധ്ിച്ച വ്യാപാര-സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിന് 
പുറവമ, ട്ജ്ാലി, പഠനം, യാരതാ അവ്സര്ള്  എന്നിവ്യുവേ 
വ്ിപുലീകരണത്തില വേ ഇരു രാജ്യ്ളിവലയും ജ്ന്ള്  തമ്മിലുള്ള 
ഊഷ്മളവ്ും അേുത്തതുമായ ബന്ധവത്ത ''ഇൻഡ് ഓസ് ഇ സി േി 
എ  ക േുതല്  ആഴത്തിലാക്കുവമന്ന് ട്മാറിസണ്  പറഞ്ഞു. രണ്ട് ചലനാത്മക 
രപാട്ദരിക സമ്പദ്വ്യവ്സ്ഥകളും സമാന ചിന്ത്ാ തിക്കാരായ ജ്നാധിപതയ 
രാജ്യ്ളും പരസ്പര  ുണത്തിനായി ഒരുമിച്ച് രപവ്ര്ച്ചത്തിക്കുന്നതിനാല്  
''ഏൈവ്ും വ്ലിയ വ്ാതിലുകളില്  ഒന്ന്'' ഇട്പ്പാള്  തുറന്നിരിക്കുന്നു 
എന്നതിന്വറ രക്തമായ സ ചന ഇത് നമ്മുവേ വ്യാപാര്ള്ക്ക് നല്കും. 
ജ്നാധിപതയ രാജ്യ്ള്  ഒരുമിച്ച് രപവ്ര്ച്ചത്തിക്കുന്നുവവ്ന്നും വ്ിതരണ 
രൃംഖലകളുവേ സുരക്ഷ്യും രപതിട്രാധട്രഷിയും ഉറപ്പാക്കുന്നുവവ്ന്നു 
വ്യക്തമായ സട്രരവ്ും ഇത് നല്കുന്നുവണ്ടന്നും അട്േഹം ക ട്ടിട്ച്ചര്ച്ചത്തു. 
കരാറില്  ഒപ്പുവ്യ്ക്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരു രാജ്യ്ളും തമ്മിലുള്ള 
ബന്ധത്തിന്വറ വ്ര്ച്ചദ്ധ്ിച്ചുവ്രുന്ന ദൃ തവയ കുറിച്ചുള്ള അ ിരപായം ഇന്ത്യൻ , 
ഓസ്ട്രേലിയൻ  മരന്ത്ിമാരും രപകേിപ്പിച്ചു. 
വ്ളരുന്ന ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ സാമ്പത്തിക വ്ാണിജ്യ ബന്ധ്ള്  ഇരു 
രാജ്യ്ളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ്ളുവേ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക്കും ദൃ തയ്ക്ക്കും 
അതിട്വ്  റ്റവ്വ്ിദ്ധ്യവ്ല്ക്കരണത്തിനും ആഴട്മറിയതുമാക്കുന്നതിനും 
കാരണമാകുന്നു. ചരക്കുകളുവേയും ട്സവ്ന്ളുവേയും വ്യാപാരം 
ഉള്വക്കാള്ളുന്ന ഇൻഡ സ്-ഇക്േ (ഇ.സി.േി.എ), സന്ത്ുലിതവ്ും തുലയവ്ുമായ 
ഒരു വ്യാപാര കരാറാണ്. ഇത് ഇട്പ്പാള്  തവന്ന ഇരുരാജ്യ്ളും തമ്മില്  
ആഴത്തിലുള്ളതും അേുത്തതും തരന്ത്പരവ്ുമായ ബന്ധം ക േുതല്  
ഉറപ്പുള്ളതാക്കുകയ ം ചരക്ക് ട്സവ്നം എന്നിവ്യിവല ഉ യകക്ഷ്ി വ്യാപാരം 
വ്ര്ച്ചദ്ധ്ിപ്പിക്കുകയും പുതിയ വതാഴിലവ്സര്ള്  സൃഷ്ടിക്കുകയും 
ഇരുരാജ്യ്ളിട്ലയും ജ്ന്ളുവേ വപാതുട്ക്ഷ്മം വമച്ചമാക്കുകയും 
ജ്ീവ്ിതനിലവ്ാരം ഉയര്ച്ചത്തുകയും വചംും. 

 
നയ ഡല് ഹി 

ഏരപില് 02, 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. 

 


