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வெளியுறவு அமைச்சர் டாக்டர். எஸ். வெய்சங்காின்
ஆஸ்திரேலியா ைற்றும் பிலிப்மபன்ஸ் பயணம் (பிப்ேொி 10-15,
2022)
பிப்ேொி 09,2022
வெளிெிெகாே அமைச்சர் டாக்டர். எஸ். வெய்சங்கர், தனது ஆஸ்திரேலிய அமைச்சர்
திருைதி

ைாிஸ்

வபய்னின்

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு

அமைப்பின்

அதிகாேப்பூர்ெ

ரபாில்

ெிெயம்

10-13

பிப்ேொி

வசய்கிறார்.

2022

அன்று

அவுஸ்திரேலியாவுக்கு

வெளிெிெகாே அமைச்சோக அெர் ரைற்வகாள்ளும் முதலாெது ெிெயம் இதுொகும்.
ரகாெிட் 19 வதாற்றுர ாய் வெடித்தமதத் வதாடர்ந்து மூடப்பட்ட அதன் எல்மலகள்
திறக்கப்பட்ட பின்னர் இந்தியாெிலிருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்குச் வசல்லும் முதல் உயர்
ைட்ட ெிெயம் இதுொகும்.
2. ஆஸ்திரேலியா, ெப்பான் ைற்றும் அவைாிக்காெின் வெளியுறவு அமைச்சர்களுடன் 11
பிப்ேொி 2022 அன்று வைல்ரபார்னில்

டக்கும் 4ெது குொட் வெளியுறவு அமைச்சர்கள்

கூட்டத்தில் EAM பங்ரகற்கும். பிப்ேொி 2021 இல்

மடவபற்ற அெர்களின் வைய் ிகர்

சந்திப்மபப் பின்வதாடேவும், சுதந்திேைான, திறந்த ைற்றும் உள்ளடக்கிய இந்ரதா-பசிபிக்
பிோந்தியத்மதப் பற்றிய அெர்களின் பகிேப்பட்ட பார்மெயின் அடிப்பமடயில் பிோந்திய
மூரலாபாய பிேச்சிமனகள் குறித்த கருத்துக்கமளப் பாிைாறிக்வகாள்ளவும் இது ஒரு
ொய்ப்பாக இருக்கும். ரகாெிட் வதாற்றுர ாய், ெி ிரயாகச் சங்கிலிகள், முக்கியைான
வதாைில்நுட்பங்கள், கால ிமல ைாற்றம், உள்கட்டமைப்பு ரபான்ற சைகால சொல்கமள
எதிர்வகாள்ள, 2021 ஆம் ஆண்டில் இேண்டு உச்சிைா ாடுகளில் தமலெர்கள் அறிெித்த
ர ர்ைமறயான ைற்றும் ஆக்கபூர்ெைான

ிகழ்ச்சி

ிேமல அமைச்சர்கள் ைதிப்பாய்வு

வசய்ொர்கள்.
3. பிப்ேொி 12, 2022 அன்று EAM ைற்றும் ஆஸ்திரேலிய வெளியுறவு அமைச்சர் 12ெது
வெளியுறவு அமைச்சர்களின் கட்டமைப்பு உமேயாடலுக்கு தமலமை தாங்குொர்கள்.
அமைச்சர்கள்

இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா

ெிாிொன

மூரலாபாய

கூட்டாண்மையின்

முன்ரனற்றத்மத ைதிப்பாய்வு வசய்ொர்கள் ைற்றும் பேஸ்பே ஆர்ெமுள்ள இருதேப்பு,
பலதேப்பு ைற்றும் பிோந்திய பிேச்சிமனகள் குறித்து ெிொதிப்பார்கள்.
4. அரத

ாளில், ஆஸ்திரேலிய வெளியுறவு ைந்திாி திருைதி ைாிஸ் வபய்னுடன் வதாடக்க

வெளியுறவு ைந்திாிகளின் மசபர் ஃபிரேம்வொர்க் உமேயாடலுக்கு (FMCFD) EAM
தமலமை தாங்கும். பிேதை ைந்திாி இமடரய

மடவபற்ற வைய் ிகர் தமலெர்கள்

உச்சிைா ாட்டின் ஒருபுறம், ெூன் 2020 இல் மகவயழுத்திட்ட மசபர் ைற்றும் மசபர்-

இயக்கப்பட்ட சிக்கலான வதாைில்நுட்ப ஒத்துமைப்புக்கான இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா
கட்டமைப்பின்

ஏற்பாட்டின்

ைதிப்பிடுொர்கள். ஸ்ரீ

வசயல்பாட்டின்

முன்ரனற்றத்மத

அமைச்சர்கள்

ரேந்திே ரைாடி ைற்றும் ஆஸ்திரேலிய பிேதை ைந்திாி ஸ்காட்

ைாாிவசன்
5. EAM க்கான சந்திப்புகள் ஆஸ்திரேலிய அேசியல் தமலெர்கள், கல்ெியாளர்கள் ைற்றும்
ெணிகங்கள்

ைற்றும்

இந்திய

புலம்வபயர்ந்ரதார்

ைற்றும்

ைாணெர்களுடனும்

திட்டைிடப்பட்டுள்ளன.
6.

EAM

13-15

பிப்ேொி

ரைற்வகாள்கிறார்.

இது

2022

ெமே

வெளிெிெகாே

பிலிப்மபன்ஸுக்கு
அமைச்சோக

இருதேப்பு

பிலிப்மபன்ஸுக்கு

ெிெயம்
அெர்

ரைற்வகாள்ளும் முதல் ெிெயைாகும்.
7பிலிப்மபன்ஸின் வெளியுறவுத்துமற வசயலாளோன திரயாரடாரோ எல். ரலாக்சின்
ெூனியருடன் EAM ரபச்சுொர்த்மத

டத்தும். 2020

ெம்பாில் ெிர்ச்சுெல் ெடிெில்

இமணந்து தமலமை தாங்கிய இருதேப்பு ஒத்துமைப்புக்கான கூட்டு ஆமணயத்தின்
கூட்டத்திற்குப்

பிறகு

இருதேப்பு

உறவுகளில்

ஏற்பட்டுள்ள

முன்ரனற்றங்கமள

அமைச்சர்கள் ைதிப்பாய்வு வசய்ொர்கள். பேஸ்பே ஆர்ெமுள்ள பிோந்திய ைற்றும் சர்ெரதச
ெிெகாேங்களும் ெிொதிக்கப்படும்.
8. பிலிப்மபன்ஸில் அேசியல் தமலமையுடனான ைற்ற சந்திப்புகளுக்கு ரைலதிகைாக,
EAM

தனது

பயணத்தின்

ரபாது

ைணிலாெில்

உள்ள

இந்திய

சமூகத்துடன்

வதாடர்புவகாள்ொர்.
9. ஆசியானின் முன்னணி உறுப்பினோக உள்ள இந்ரதா-பசிபிக், ஆஸ்திரேலியா ைற்றும்
பிலிப்மபன்ஸ் ஆகிய
உறவுகளுக்கு

இந்த

ாடுகளில் உள்ள
பயணம்

ைது முக்கிய பங்காளிகளுடனான இருதேப்பு

ரைலும்

உத்ரெகத்மத

அளிக்கும்

என்று

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ியூ வடல்லி
பிப்ேொி 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.

