
Prime Minister witnesses signing of the India-
Australia Economic Cooperation and Trade 
Agreement-“IndAus ECTA” 
April 02, 2022 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਦੀ ਮਜੌਦੂਗੀ ਵ ਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਆਰਵਿਕ ਸਵਿਯਗੋ ਅਤ ੇ ਪ੍ਾਰ 

ਸਮਝਤੌ-ੇ “ਇੰਡਔਸ ਈਸੀਟ੍ੀਏ” ‘ਤ ੇਿਸਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇਗਏ 

 

ਇਿੱਕ  ਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰੋਿ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੌਟ੍ ਮੌਰੀਸਨ ਦੀ 

ਮੌਜੂਦਗੀ ਵ ਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੇਂਦਰੀ  ਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ  ੰਡ ਅਤੇ 

ਕਿੱਪ੍ੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ੀਯੂਸ਼੍ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ ਪ੍ਾਰ ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟ੍ਾ ਤੇ ਵਨ ੇਸ਼੍ ਮਤੰਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੈਨ ਤੇਿਾਨ ਨੇ 
ਅਿੱਜ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਆਰਵਿਕ ਸਵਿਯੋਗ ਅਤੇ  ਪ੍ਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਇੰਡਔਸ ਈਸੀਟ੍ੀਏ) ‘ਤੇ ਿਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। 

ਿਸਤਾਖਰ ਸੰਪੰ੍ਨ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਵਪ੍ਛਲੇ ਇਿੱਕ ਮਿੀਨੇ ਵ ਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਿੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਵੌਰਸਨ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਦੇ  ਪ੍ਾਰ ਦੂਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਟ੍ੋਨੀ ਐਬੌਟ੍ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਾਂ ਦੀ ਸਰਾਿਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਿੱਕ 

ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾ ੀ ਜੁੜਾਅ ਦ ੇਲਈ  ਪ੍ਾਰ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ  ੀ ਸਰਾਿਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਇੰਨੇ ਘਿੱਟ੍ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ ਇੰਡਔਸ ਈਸੀਟ੍ੀਏ ‘ਤੇ ਿਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਦੋਿਾਾਂ ਦਸ਼ੇ੍ਾਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ 

ਆਪ੍ਸੀ ਵ ਸ਼੍ ਾਸ ਦੀ ਗਵਿਰਾਈ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਿੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨੋਂ  

ਅਰਿਵ  ਸਿਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਪ੍ਾਰ ਸੰਭਾ ਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਵਕਿਾ ਵਕ ਇਿ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਾਾਂ 

ਅ ਸਰਾਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਾ੍ਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦ ੇਸਮਰਿੱਿ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੰਦ ੇਿੋਏ ਵਕਿਾ, “ਇਿ ਸਾਡੇ ਦੁ ਿੱਲੇ 

ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਿਿੱਤ ਪੂ੍ਰਨ ਪ੍ਲ ਿੈ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਿਾ, “ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕਵਠਆਾਂ 

ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨਸ ਨੰੂ ਿੋਰ  ੀ ਅਵਧਕ ਸਸ਼੍ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਵਿਰਤਾ ਵ ਿੱਚ  ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ 
ਸਮਰਿੱਿ ਿੋਣਗੇ।” 

‘ਜਨ-ਜਨ’ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਿੱਖ ਿੰਮ੍ ਦਿੱਸਦ ੇਿੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 

ਵਕਿਾ, “ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋ ੇਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਵ ਵਦਆਰਿੀਆਾਂ, ਪੇ੍ਸ਼੍ੇ ਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਦੀ ਸੁਵ ਧਾ ਿੋ ੇਗੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਿੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।” 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵ ਸ਼੍  ਕਿੱਪ੍ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਮਵਿਲਾ ਵਿਕਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸ਼੍ੁਭਕਾਮਨਾ ਾਾਂ 

 ੀ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ। 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੌਵਰਸਨ ਨੇ  ੀ ਿਾਲ ਦੇ  ਵਰਆ੍ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਦੋਨੋਂ  ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਵਜ਼ਕਰਯੋਗ ਪੈ੍ਮਾਨੇ ‘ਤੇ 

ਸਵਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਲਈ ਧੰਨ ਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੰਡਔਸ 

ਈਸੀਟ੍ੀਏ ‘ਤੇ ਿਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ  ਧਦੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਿਰੋ ਮੀਲ ਦਾ ਪ੍ਿੱਿਰ ਦਿੱਸਦੇ 

ਿੋਏ, ਆਸਟ੍ਰ ੇਵਲਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਇਿ ਸਮਝੌਤਾ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਿੋਰ  ੀ ਅਵਧਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਮੌਵਰਸਨ ਨੇ ਵਕਿਾ ਵਕ  ਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਆਰਵਿਕ ਸਵਿਯੋਗ ਵ ਿੱਚ  ਾਧੇ ਦੇ ਇਲਾ ਾ ਇੰਡਔਸ ਈਸੀਟ੍ੀਏ ਕਾਰਜ, ਅਵਧਐਨ 

ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅ ਸਰਾਾਂ ਦਾ ਵ ਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ  ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਵਨਕਟ੍ਤਾਪੂ੍ਰਨ ਅਤੇ ਗੂੜੇ੍ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਿੋਰ 

 ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਕੇਤ ਿੋ ੇਗਾ ਵਕ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦਰ ਾਵਜ਼ਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ’ ਿੁਣ 
ਖੁਿੱਲ੍ਾ ਿ,ੈ ਵਕਉਂਵਕ ਦੋ ਸਸ਼੍ਕਤ ਖੇਤਰੀ ਅਰਿਵ  ਸਿਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵ ਚਾਰਧਾਰਾ  ਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ 

ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿ ੇਿਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਇਿ ਇਿੱਕ ਸਪ੍ਸ਼੍ਟ੍ ਸੰਦੇਸ਼੍  ੀ ਵਦੰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕਿੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ 

ਿਨ ਅਤੇ ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨਸ ਦੀ ਸਰੁਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸਸ਼੍ਕਤਤਾ ਸੁਵਨਸ਼੍ਵਚਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ  ੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਿਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਿਲਾਾਂ ਦੋਨੋਂ  ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦ ੇਦਰਵਮਆਨ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ 

 ਧਦੀ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਵ ਅਕਤ ਕੀਤੇ। 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ  ਧਦੇ ਆਰਵਿਕ ਅਤੇ  ਣਜਕ ਸਬੰਧ ਦੋਨੋਂ  ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਵ ਵ ਧੀਕਰਣ ਅਤੇ ਗਵਿਨ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਵਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵ ਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ।  ਸਤੂਆਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 

ਵ ਿੱਚ  ਪ੍ਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਿਏੋ, ਇੰਡਔਸ ਈਸੀਟ੍ੀਏ ਇਿੱਕ ਸੰਤੁਵਲਤ ਅਤੇ ਵਨਆਾਂਸੰਗਤ  ਪ੍ਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਿੈ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ  ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ 

ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਪ੍ਵਿਲਾਾਂ ਤੋਂ ਗਵਿਰ,ੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਿੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ  ਸਤੂਆਾਂ ਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ 

ਦੁ ਿੱਲੇ  ਪ੍ਾਰ ਨੂੰ  ਧਾਏਗਾ, ਨ ੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅ ਸਰਾਾਂ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੀ ਨ ਪ੍ਿੱਧਰ ਨੂੰ  ਧਾਏਗਾ ਤੇ ਦੋ ੇਂ ਦਸ਼ੇ੍ਾਾਂ ਦੇ 

ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਵਲਆਣ ਵ ਿੱਚ ਸਧੁਾਰ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਨ ੀਂ ਵਦਿੱਲੀ 

02 ਅਪ੍ਰੈਲ, 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. 

 


