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વિદેશમંત્રી ડો. એસ. જયશંકરની ઓસ્ટ્રેવિયા અને ફિવિપાઈન્સ મુિાકાત
(િેબ્રઆ
ુ રી 10-15, 2022)
િેબ્રુઆરી 09, 2022
વિદેશમંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર ઓસ્ટ્રેવિયન વિદેશમંત્રી સુશ્રી મેરીસ પેઈનના આમંત્રણ પર 10-13 િેબ્રુઆરી

2022ના રોજ ઓસ્ટ્રેવિયાની સત્તાિાર મુિાકાત િેશે. વિદેશમંત્રી તરીકે ઓસ્ટ્રેવિયાની આ તેમની પ્રથમ મુિાકાત
હશે. કોવિડ 19 રોગચાળો િાટી નીકળ્યા બાદ ઓસ્ટ્રેવિયા દ્િારા બંધ કરિામાં આિેિી તેની સરહદો ખોલ્યા
પછી ભારત તરિથી ઓસ્ટ્રેવિયાની આ પ્રથમ ઉચ્ચ સ્ટ્તરીય મુિાકાત હશે.

2. વિદેશમંત્રી ઓસ્ટ્રેવિયા, જાપાન અને યુનાઇટેડ સ્ટ્ટેટ્સના વિદેશ મંત્રીઓ સાથે મેિબોનનમાં 11 િેબ્રુઆરી
2022ના રોજ 4થી ક્િોડ િોરેન વમવનસ્ટ્ટસનની મીટટગમાં ભાગ િેશે. મંત્રીઓ માટે િેબ્રુઆરી 2021માં યોજાયેિી
તેમની િચ્યુનઅિ મીટટગને અનુસરિાની અને મુક્ત, ખુલ્િા અને સમાવિષ્ટ ઈન્ડો-પેવસફિક ક્ષેત્રના તેમના સવહયારા
વિઝનને જોતાં પ્રાદેવશક વ્યૂહાત્મક મુદ્દાઓ પર મંતવ્યોનું આદાનપ્રદાન કરિાની તક હશે. મંત્રીઓ ચાિુ ક્િાડ

સહકારની સમીક્ષા કરશે અને 2021માં બે સવમટમાં નેતાઓ દ્િારા જાહેર કરાયેિા સકારાત્મક અને રચનાત્મક
કાયનસૂવચને આધારે કોવિડ રોગચાળો, સપ્િાય ચેઈન, ફિફટકિ ટેક્નોિોજી, આબોહિા પફરિતનન, ઈન્રાસ્ટ્રક્ચર િગેરે
જે િા સમકાિીન પડકારોને સંબોવધત કરશે.
3. ભારતીય વિદેશમંત્રી અને ઓસ્ટ્રેવિયાના વિદેશમંત્રી 12મી િેબ્રુઆરી 2022ના રોજ 12મી વિદેશ મંત્રીઓના

રેમિકન સંિાદની સહ-અધ્યક્ષતા કરશે. મંત્રીઓ ભારત-ઓસ્ટ્રેવિયા વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીની પ્રગવતની સમીક્ષા
કરશે અને પરસ્ટ્પર વહતના વદ્િપક્ષીય, બહુ પક્ષીય અને પ્રાદેવશક મુદ્દાઓ પર ચચાન કરશે.

4. તે જ ફદિસે વિદેશમંત્રી ઓસ્ટ્રેવિયન વિદેશમંત્રી શ્રીમતી મેરીસ પેન સાથે િોરેન વમવનસ્ટ્ટસન સાયબર રેમિકન
ડાયિોગ (એિએમસીએિડી)ની સહ-અધ્યક્ષતા કરશે. મંત્રીઓ સાયબર અને સાયબર-સક્ષમ ફિફટકિ ટેક્નોિોજી
કોઓપરેશન તથા સબવસફડયરી પ્િાન ઑિ એક્શન પર ભારત-ઓસ્ટ્રેવિયા રેમિકન એરેન્જમેન્ટના અમિીકરણ
તરિની પ્રગવતનું મૂલ્યાંકન કરશે. િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્ર મોદી અને ઓસ્ટ્રેવિયાના િડા પ્રધાન સ્ટ્કોટ મોફરસન.િચ્ચે
યોજાયેિી િચ્યુનઅિ િીડસન સવમટ દરવમયાન તેમણે જૂ ન 2020માં હસ્ટ્તાક્ષર કયાન હતા.

5. વિદેશમંત્રી માટે ઓસ્ટ્રેવિયન રાજકીય નેતાઓ, વશક્ષણવિદો અને વ્યિસાયો તેમજ ભારતીય ડાયસ્ટ્પોરા અને
વિદ્યાથીઓ સાથે પણ બેઠકો નક્કી કરિામાં આિી છે .
6. વિદેશમંત્રી 13-15 િેબ્રુઆરી 2022 દરવમયાન ફિવિપાઈન્સની વદ્િપક્ષીય મુિાકાતે પણ જશે. વિદેશ મંત્રી
તરીકે ફિવિપાઈન્સની આ તેમની પ્રથમ મુિાકાત હશે.

7. વિદેશમંત્રી તેમના સમકક્ષ ફિવિપાઈન્સના વિદેશી બાબતોના સવચિ, ટેઓડોરો એિ. િોકવસન જુ વનયર સાથે
િાતચીત કરશે. મંત્રીઓ નિેમ્બર 2020 માં વદ્િપક્ષીય સહકાર પરના સંયુક્ત આયોગની બેઠક બાદથી વદ્િપક્ષીય
સંબંધોમાં વિકાસની સમીક્ષા કરશે જે ની તેઓ િચ્યુનઅિ િોમેટમાં સહ-અધ્યક્ષતા કરી હતી. પરસ્ટ્પર વહતના
પ્રાદેવશક અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર પણ ચચાન કરિામાં આિશે.
8. ફિવિપાઈન્સમાં રાજકીય નેતૃત્િ સાથેની અન્ય બેઠકો ઉપરાંત વિદેશમંત્રી તેમની મુિાકાત દરવમયાન મનીિામાં
ભારતીય સમુદાય સાથે િાતાનિાપ કરશે.
9. આ મુિાકાત ઇન્ડો-પેવસફિક, ઑસ્ટ્રેવિયા અને ફિવિપાઇન્સમાં આપણા મુખ્ય ભાગીદારો સાથે વદ્િપક્ષીય
સંબંધોને િધુ િેગ આપશે તેિી અપેક્ષા છે જે આવસયાનના અગ્રણી સભ્ય પણ છે .
નિી ફદલ્હી
િેબ્રઆ
ુ રી 09, 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.

