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ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ਕ
ੰ ਰ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰ ਲ
ੇ ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਿੇਰੀ
(10-15 ਿਰਿਰੀ, 2022)
9 ਿਰਿਰੀ, 2022
1. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ਕ
ੰ ਰ 10-13 ਿਰਿਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆਈ
ਹਮਰੁਤਬਾ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮਾਵਰਸ ਪੇਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਅਵਿਕਾਰਤ ਿੇਰੀ ਕਰਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼
ਮੰਤਰੀ ਿਜੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਯਾਤਰਾ ਹੋਿੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਿੈਲਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਈਆਾਂ ਸਰਹੱਦਾਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਿੱਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਇਹ ਪਵਹਲੀ
ਉੱਚ ਪੱਿਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਿੇਗੀ।
2. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨਾਲ 11 ਿਰਿਰੀ,
2022 ਨੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਕਿਾਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਵਟ੍ੰਗ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ
ਲੈ ਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਵਟ੍ੰਗ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਲਈ ਿਰਿਰੀ, 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਿਰਚੁਅਲ ਮੀਵਟ੍ੰਗ ਦਾ
ਿਾਲੋ ਅਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ੇ ਅਤੇ ਸਮਾਿੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਾਂਝੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ
ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟ੍ਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਿਗ
ੇ ੀ। ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ
ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਅਵਤ ਮਹੱਤਿਪਰਨ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ, ਜਲਿਾਯ ਤਬਦੀਲੀ, ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ
ਆਵਦ ਿਰਗੀਆਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਨੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਾਂ ਦੌਰਾਨ
ਆਗਆਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਾਾਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੌਵਗਰਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ
ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨਗੇ।
3. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 12 ਿਰਿਰੀ, 2022 ਨੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਾਂ
ਦੀ 12ਿੀਂ ਿਰੇਮਿਰਕ ਿਾਰਤਾ ਦੀ ਸਵਹ-ਪਰਿਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਆਪਕ
ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਹੱਤਾਾਂ ਦੇ ਦੁ ਿੱਲੇ, ਬਹੁਪੱਖੀ
ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
4. ਉਸੇ ਵਦਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮਾਵਰਸ ਪੇਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼
ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟ੍ਨੀ ਸਾਈਬਰ ਿਰੇਮਿਰਕ ਡਾਇਲਾਗ (FMCFD) ਦੀ ਸਵਹ-ਪਰਿਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ-ਸਮਰੱਥ ਵਿਟ੍ੀਕਲ ਟ੍ੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਸਵਹਯੋਗ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ
ਿਰੇਮਿਰਕ ਵਿਿਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਯੋਜਨਾ, ਵਜਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਪਰਿਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ
ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ਲ
ੇ ੀਆਈ ਪਰਿਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ੍ ਮੌਰੀਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਿਰਚੁਅਲ ਵਸਖਰ

ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ
ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ।
5. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆਈ ਰਾਜਨੀਵਤਕ, ਅਕਾਦਵਮਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਮੀਵਟ੍ੰਗਾਾਂ ਕਰਨਗੇ।
6. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 13-15 ਿਰਿਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਵਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਦੁ ਿੱਲੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਿੀ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਿਜੋਂ ਇਹ ਵਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਿੇਰੀ ਹੋਿੇਗੀ।
7. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਟ੍ੇਓਡੋਰੋ ਐਲ. ਲੋ ਕਵਸਨ
ਜਨੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨਿੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਦੁ ਿੱਲੇ ਸਵਹਯੋਗ ਬਾਰੇ ਸਾਾਂਝਾ
ਕਵਮਸ਼ਨ, ਵਜਸ ਦੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਿਰਚੁਅਲ ਿਾਰਮੈਟ੍ ਵਿੱਚ ਸਵਹ-ਪਰਿਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੀ ਮੀਵਟ੍ੰਗ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਦੁ ਿੱਲੇ ਸਬੰਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟ੍ਨਾਿਮ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਸੀ ਵਹੱਤਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਮੁੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
8. ਵਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਆਸੀ ਆਗਆਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੀਵਟ੍ੰਗਾਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁ ੱਟ੍ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ
ਿੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
9. ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ, ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਅਤੇ ਵਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਜੋ ਵਕ ਆਸੀਆਨ ਦਾ ਪਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ
ਿੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੁੱਖ ਭਾਈਿਾਲਾਾਂ ਨਾਲ ਦੁ ਿੱਲੇ ਸਬੰਿਾਾਂ ਨੰ ਹੋਰ ਰਿਤਾਰ ਵਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ
9 ਿਰਿਰੀ, 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.

