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విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి డా. ఎస్ జైశంకర్ ఆస్ట్రేలియా మరియు
ఫిలిప్పీన్స్ పర్యటన (ఫిబ్ివ్రి 10-15, 2022)
ఫిబ్వ
ర రి 09, 2022
1. విదేశీ వయవహారాల మంత్రర (ఈఏఎం) డా. ఎస్. జైశంకర్, తన సహచర ఆస్ట్రలి
ే యా విదేశాంగ మంత్రర Ms.
మారిస్ ప్న్ ఆహాానం మేరకు 2022 ఫిబ్వ
ర రి 10-13 తేదీలో ల ఆస్ట్రలి
ే యాలల అధికారికంగా
పరయటంచనున్ాారు. విదేశీ వయవహారాల మంత్రరగా ఆయనకు ఇది మొటర మొదట ఆస్ట్రలి
ే యా పరయటన.
కోవిడ్19 మహమాారి వ్ాయపిి న్ేపథ్యంలల మూస్ట్స్టిన సరిహదుులను త్రరిగి తెరిచిన తరాాత ఆస్ట్రలి
ే యాలల
భారత్ జరపనునా తొలి ఉనాత స్ాాయి పరయటన కూడా ఇదే కావడం గమన్ారహం.
2. ఆస్ట్రలి
ే యా, జపాన్ అలాగే యున్ైటెడ్ స్ట్రట్స్ విదేశాంగ మంతరరలతో కలిస్టి 2022 ఫిబ్వ
ర రి 11న
మెలబ్ో ర్ాలల జరగనునా 4వ కాాడ్ విదేశాంగ మంతరరల సమావ్ేశంలల ఈఏఎం పాల్గంటారు. 2021
ఫిబ్వ
ర రిలల జరిగిన తమ వరుువల సమావ్ేశానికి కొనస్ాగింపుగా చరులు జరిప్ందుకు అలాగే
స్ట్ాచ్ాాయుత, బ్హిరంగ మరియు సమ్మాళిత ఇండో -పస్టిఫిక్ పారంతానికి సంబ్ంధించి తమ భాగస్ాామయ
దృకపథ్ం ఆధారంగా, పారంతీయ వయయహాతాక అంశాలపై తమ అభిపారయాలను పంచుకోవడానికి ఈ భేటీ
వ్ారికి ఒక అవకాశానిా అందించనుంది. పరసి ుతం కొనస్ాగుతరనా కాాడ్ సహకారానిా మంతరరలు
సమీక్షిస్ి ారు అలాగే కోవిడ్ మహమాారి, సరఫరా వయవసా లు, సంకిోష్ర స్ాంకేత్రకతలు, వ్ాతావరణ మారుప
(కో లమేట్స చ్ేంజ్), మౌలిక సదుపాయాలు మొదల ైనటువంట సమకాలీన సవ్ాళ్ో ను పరిష్కరించ్ేందుకు
2021లల జరిగిన రండు సదసు్లలో న్ాయకులు పరకటంచిన స్ానుకూల మరియు నిరాాణాతాక
ఎజండాను రూప ందిస్ి ారు.
3. ఈఏఎం మరియు ఆస్ట్రలి
ే యా విదేశాంగ మంత్రర కలిస్టి 2022 ఫిబ్వ
ర రి 12న జరిగే 12వ విదేశాంగ
మంతరరల ఫ్రమవర్క చరులకు సహ స్ారథ్యం వహిస్ి ారు. భారత్-ఆస్ట్రలి
ే యా సమగర వయయహాతాక
భాగస్ాామయం పురోగత్రని మంతరరలు సమీక్షిస్ి ారు అలాగే దెైాపాక్షిక, బ్హుళ్పక్ష మరియు పరసపర
పరయోజనం కలిగిన పారంతీయ అంశాలను చరిుస్ాిరు.
4. అదే రోజున, ఆస్ట్రలి
ే యా విదేశాంగ మంత్రర Ms. మారిస్ ప్న్తో కలిస్టి మొటర మొదట విదేశాంగ మంతరరల
స్టైబ్ర్ ఫ్రమవర్క చరుల (ఎఫ్ఎంస్టీఎఫ్డీ)కు ఈఏఎం సహ స్ారథ్యం వహిస్ి ారు. స్టైబ్ర్ మరియు స్టైబ్ర్

ఆధారిత సంకిోష్ర స్ాంకేత్రకత సహకారంపై భారత్-ఆస్ట్రలి
ే యా ఫ్రమవర్క ఏరాపటు అలాగే పరధాన మంత్రర శీర
నరేందర మోదీ మరియు ఆస్ట్రలి
ే యా పరధాని స్ాకట్స మారిసన్ మధ్య 2020 జూన్లల జరిగిన వరుువల
లీడర్్ సదసు్ సందరభంగా కుదిరిన అనుబ్ంధ్ కారాయచరణ పరణాళిక అమలు దిశగా చ్ోటుచ్ేసుకునా
పురోగత్రని మంతరరలు మదింపు చ్ేయనున్ాారు.
5. ఆస్ట్రలి
ే యా రాజకీయ న్ాయకులు, విదాయవ్ేతిలు అలాగే వ్ాయపారవ్ేతిలతో పాటు పరవ్ాస భారతీయులు
ఇంకా విదాయరుాలతో కూడా ఈఏఎం సమావ్ేశం కానున్ాారు.
6. ఫిలిపీపన్్లల కూడా ఈఏఎం 2022 ఫిబ్వ
ర రి 13-15 తేదీలో ల దెైాపాక్షిక పరయటన జరపనున్ాారు. విదేశీ
వయవహారాల మంత్రరగా ఫిలిపీపన్్కు ఇది ఆయన చ్ేపడుతరనా మొటర మొదట పరయటన.
7. తన సహచర ఫిలిపీపన్్ విదేశీ వయవహారాల మంత్రర టయోడో రో ఎల. లాకి్న్ జూనియర్తో ఈఏఎం
చరులు జరుపుతారు. 2020 నవంబ్ర్లల ఇరువురు మంతరరలు దెైాపాక్షిక సహకారంపై జాయింట్స
కమ్మష్న్ సమావ్ేశానికి వరుువల పదా త్రలల సహ స్ారథ్యం వహించిన న్ాట నుంచి దెైాపాక్షిక సంబ్ంధాలలో
న్లకొనా పరిణామాలను మంతరరలు సమీక్షిస్ి ారు. పరసపర పరయోజనం కలిగిన పారంతీయ మరియు
అంతరాాతీయ అంశాలను కూడా వ్ారు చరిుంచనున్ాారు.
8. ఫిలిపీపన్్లలని రాజకీయ న్ాయకులతో ఇతరతార సమావ్ేశాలతో పాటు, ఈ పరయటన సందరభంగా
ఈఏఎం మనీలాలల ఉనా పరవ్ాస భారతీయులతో కూడా సంభాషిస్ి ారు.
9. ఇండో -పస్టిఫిక్లలని మన కీలక భాగస్ాామయ దేశాలు, ఆస్ట్రలి
ే యా, అలాగే ఆస్టియాన్లల పరధాన సభ్య
దేశమెైన ఫిలిపీపన్్తో దెైాపాక్షిక సంబ్ంధాలు మరింత జోరందుకోవడానికి ఈ పరయటన దో హదం
చ్ేసి ుందని భావిసుిన్ాారు.
నయయఢిల్లీ
ఫిబ్ివ్రి 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.

