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ತ ಾಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳ  ಮತ ು ನಾನ್  ಪ್ಾಿರಾಂಭಿಸ ತ್ುೇನೆ, ನ್ನ್ನನ್ ನ ಸ್ಾಾಗತ್ರಸಿದದಕಾಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಿರಿಗ  

ತ ಾಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳ , ಏಕೆಾಂದರ ನಾನ್  ನಿನೆನ ಕಾಯನ್ಬೆರಾಗೆ ಬಾಂದಾಗ, ಹಳೆಯ ಸಾಂಸತ್ರುನ್ ಕಟ್ಟಡವು ನ್ಮೆ ರಾಷ್ಠರೇಯ 

ಬಣ್ಣಗಳಲಿಿ ಬೆಳಗಿರ ವುದನ್ ನ ನಾನ್  ನೆ ೇಡಿದ. ಹಾಗ , ನಿಮಗೆ ಗೆ ತ್ಾು, ಅಾಂತಹ ಉತುಮ ಭಾವನೆಗಿಾಂತ ಹಚ್ ು 

ಯಾವುದ  ಇಲ್ಿ. ಮತ ು ಇದ  ಒಾಂದೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಿ. ಏಕೆಾಂದರ, ನಾವು ನ್ಮೆ ಸ್ಾಾತಾಂತಿಯದ 75ನೆೇ ವಾಷ್ಠಿಕೆ ೇತಸವವನ್ ನ 

ಆಚ್ರಿಸಿದಾಗ, ವಾಸುವವಾಗಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ, ದೇಶದಾದಯಾಂತ ವಿವಿಧ ಐಕಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ೈಟ್ಗಳಲಿಿ ನಿೇವು ನ್ಮೊೆಾಂದಿಗೆ 

ಆಚ್ರಿಸಿದಿದೇರಿ ಎಾಂದ  ನಾವು ನೆ ೇಡಿದದೇವೆ ಮತ ು ನ್ಮೆ ತ್ರಿವಣ್ಿದಲಿಿ ಸಿಡಿನ ಒಪೇರಾ ಹೌಸ್ನ್ ಚಿತಿವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ನ್ನ್ನನ್ ನ ಆಕಷ್ಠಿಸಿದ. ಆದದರಿಾಂದ, ಇದ  ತ ಾಂಬಾ ಒಳೆೆಯ ಭಾವನೆಯ ಬಗೆೆ ಮಾತನಾಡ ವ ಉತುಮ ಭಾವನೆ ಎಾಂದ  

ನಾನ್  ಭಾವಿಸ ತ್ುೇನೆ, ನಾನ್  ಅದನ್ ನ ಪಿಶಾಂಸಿಸ ತ್ುೇನೆ. 

 

ಮಾಂತ್ರಿ ವಾಾಂಗ್ ಹೇಳಿದಾಂತ್, ನಾವು ಇಾಂದ  ನಿಜವಾಗಿಯ  ತ ಾಂಬಾ, ತ ಾಂಬಾ ಉಪಯ ಕು, ತ ಾಂಬಾ ಉತ್ಾಾದಕ, ತ ಾಂಬಾ 

ಶಾಾಂತ್ರಯ ತವಾದ ಚ್ರ್ಚಿಯನ್ ನ ಹ ಾಂದಿದದೇವೆ ಮತ ು ಅದರ ಭಾಗವು ನಿಜವಾಗಿಯ  ನಾವು ಆಗಾಗೆೆ 

ಭೇಟಿಯಾಗ ತ್ರುದದೇವೆ, ಅಾಂದರ, ನಾನ್  ನಿಮೆನ್ ನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಭೇಟಿಯಾಗಿದದೇನೆ ಎಾಂದ  ನಾನ್  ಭಾವಿಸ ತ್ುೇನೆ ಕಾಾಡ್ಗಾಗಿ 

ಟ ೇಕಿಯೊದಲಿಿ ನಿಮೆ ಕೆಲ್ಸದ ಮೊದಲ್ ದಿನ್ದಾಂದ , ಆದರ ಅಾಂದಿನಿಾಂದ ಇದ  ಬಾಲಿ G20 ಆಗಿದ; ಇದ  ನಾಮ್ ಪನ್ 

ಪೂವಿ ಏಷ್ಾಯದ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಸಭಯಾಗಿದ; ನಾವು ನ್ ಯಯಾಕ್ಿನ್ಲಿಿ ದಿಾಪಕ್ಷೇಯವಾಗಿ ಮತ ು ತ್ರಿಪಕ್ಷೇಯ 

ಸಭಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಸಾರ ನೆ ೇಡಿದದೇವೆ. ಆದದರಿಾಂದ, ನ್ಮೆ ದಿಾಪಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳನ್ ನ ಬಲ್ಪಡಿಸಲ್  ಮತ ು ನಾವು 

ಉತುಮ ಪಿದೇಶವನ್ ನ ಹೇಗೆ ರ ಪಿಸಬಹ ದ  ಎಾಂಬ ದನ್ ನ ನೆ ೇಡಲ್  ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯ  ಕೆಲ್ಸ 

ಮಾಡ ತ್ರುರ ವುದರಿಾಂದ, ನಾವು ಈಗ ಸಾಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ ನ ಮತ ು ಉತುಮ ವಿನಿಮಯವನ್ ನ ಮ ಾಂದ ವರಿಸ ವ 

ಅಭಾಯಸವನ್ ನ ಹ ಾಂದಿದದೇವೆ. 

 

ಹಾಗಾಗಿ ಇಾಂದಿನ್ ಸಭಯನ್ ನ ನಾವು ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಚೌಕಟಿಟನ್ ಸಾಂವಾದ ಎಾಂದ  ಕರಯ ತ್ುೇವೆ. ನಾನ್  

ಭಾವಿಸ ತ್ುೇನೆ, ಆ ಸರಣಿಯ 13ನೆೇ ಮತ ು ನಿಮಗೆ ತ್ರಳಿದಿದ, ನಾವು ವಾಯಪ್ಾರ ಮತ ು ಆರ್ಥಿಕತ್, ಶಿಕ್ಷಣ್, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ ು 

ಭದಿತ್, ಶ ದಧ ಶಕಿುಯ ಸಾಂಪೂಣ್ಿ ಸಮಸ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾತನಾಡಿದದೇವೆ. ಮತ ು ನಾವು ತಲ್ ಪಿದ ಅನೆೇಕ ಒಪಾಾಂದಗಳ  

ಮತ ು ತ್ರಳ ವಳಿಕೆಗಳ ನ್ಡ ವೆ, ಪರಸಾರರ ದೇಶಗಳಲಿಿ ನ್ಮೆ ರಾಜತ್ಾಾಂತ್ರಿಕ ಹಜೆಗ ರ ತನ್ ನ ವಿಸುರಿಸ ವುದ  ನ್ಮೆ 

ಪರಸಾರ ಹಿತ್ಾಸಕಿುಯಾಗಿದ. ಆದದರಿಾಂದ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ ಭಾರತದಲಿಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ ವುದನ್ ನ ನಾವು 

ಖಾಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಸ್ಾಾಗತ್ರಸ ತ್ುೇವೆ ಮತ ು ಕೆಲ್ವು ಸಮಯದಲಿಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ ಅದೇ ರಿೇತ್ರ ಮಾಡಲ್  ಎದ ರ  

ನೆ ೇಡ ತ್ುೇವೆ. ಕೆಲ್ವು ಸಮಸ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ, ನ್ಮೆ ದಿಾಪಕ್ಷೇಯ ಪ್ಾಲ್ ದಾರಿಕೆಗೆ ಹಚಿುನ್ ಗ ಣ್ಮಟ್ಟವನ್ ನ ನಿೇಡ ವ 

ವಿಷಯದಲಿಿ ನಾವು ಉತುಮ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಿವನ್ ನ ನೆ ೇಡ ತ್ುೇವೆ ಎಾಂದ  ನಾನ್  ಭಾವಿಸ ತ್ುೇನೆ. ಅವುಗಳಲಿಿ ಒಾಂದ  

ಪಿಸ್ಾುಪವು ಚ್ಲ್ನ್ಶಿೇಲ್ತ್, ಪಿತ್ರಭ ಮತ ು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಚ್ಲ್ನ್ಶಿೇಲ್ತ್, ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ್ವನ್ ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬಹ ದ  ಮತ ು ನಾವು 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನ್ಸಿಸನ್ಲಿಿ ಏನ್ನ್ ನ ಮಾಡಬಹ ದ , ಭಾರತದ ಹ ಸ ರಾಷ್ಠರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ್ ನಿೇತ್ರಯ ಬಗೆೆ ತ್ರಳ ವಳಿಕೆಗಾಗಿ 

ಚ್ರ್ಚಿಯಲಿಿದ. ಮತ ು ನ್ಮೆ ಪಿಧಾನ್ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ  ಟ ೇಕಿಯೊದಲಿಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ್ದಲಿಿ ನ್ಮೆ ಪಿಮ ಖ 

ಪ್ಾಲ್ ದಾರರಲಿಿ ಒಾಂದಾಗಿರ ವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯವೂ ಭಾರತದಲಿಿ ಪಿಬಲ್ವಾದ ಅಸಿುತಾವನ್ ನ ಹ ಾಂದಲ್  ನಾವು 

ಖಾಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಬಯಸ ತ್ುೇವೆ.  



 

ಈ ವಷಿದ ಆರಾಂಭದಲಿಿ ಅಾಂತ್ರಮಗೆ ಳಿಸಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ ು ವಾಯಪ್ಾರ ಒಪಾಾಂದವು ಅದರ ಅನ್ ಮೊೇದನೆ 

ಮತ ು ಜಾರಿಗೆ ಬರ ವತು ಸ್ಾಗ ತ್ರುರ ವುದನ್ ನ ನೆ ೇಡಲ್  ನಾವು ತ ಾಂಬಾ ಪೂಿೇತ್ಾಸಹಿಸ ತ್ುೇವೆ. ಅದ  ತ ಾಂಬಾ ಒಳೆೆಯ 

ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಡಬಲ್ ಟ್ಾಯಕೆಸೇಶನ್ ತಪಿಾಸ ವ ಒಪಾಾಂದವನ್ ನ ತ್ರದ ದಪಡಿ ಮಾಡಲ್  ಕಿಮಗಳನ್ ನ ತ್ಗೆದ ಕೆ ಳೆಲಾಗ ತ್ರುದ 

ಎಾಂದ  ನಾವು ಗಮನಿಸ ತ್ುೇವೆ ಏಕೆಾಂದರ ಅದ  ನ್ಮೆ ವಾಯಪ್ಾರವನ್ ನ ಬೆಳೆಸಲ್  ಸಾಲ್ಾ ಸವಾಲಾಗಿತ ು. ತದನ್ಾಂತರ ನಾವು 

ನಿಜವಾಗಿಯ  ನಿರ್ಾಿಯಕ ಖನಿಜಗಳ , ಸ್ಟ್ೈಬರ್, ಹ ಸ ಮತ ು ನ್ವಿೇಕರಿಸಬಹ ದಾದ ಶಕಿುಯಾಂತಹ ಕ್ಷೇತಿಗಳನ್ ನ 

ನೆ ೇಡಿದದೇವೆ ಮತ ು ಒಾಂದ  ಅರ್ಥಿದಲಿಿ, ಕಳೆದ ಕೆಲ್ವು ತ್ರಾಂಗಳ ಗಳಿಾಂದ ನ್ಮೆ ಸಹ ೇದ ಯೇಗಿಗಳ  ಏನ್  ಮಾಡ ತ್ರುದಾದರ 

ಮತ ು ನಾವು ಅದನ್ ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾನ್  ಭಾವಿಸ ತ್ುೇನೆ ವಾಸುವವಾಗಿ, ಈ ವಷಿ ಜ ನ್ನಿಾಂದ ನ್ನ್ನ ಆರ  ಕಾಯಬಿನೆಟ್ 

ಸಹ ೇದ ಯೇಗಿಗಳ  ವಾಸುವವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕೆಾ ಭೇಟಿ ನಿೇಡಿದಾದರ, ಅವರಲಿಿ ಕಲಿಿದದಲ್  ಮತ ು ಗಣಿಗಳ ಸಚಿವರ , 

ನ್ವಿೇಕರಿಸಬಹ ದಾದ ಇಾಂಧನ್ಕಾಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ್ಕಾಾಗಿ, ನ್ಮೆ ಜಲ್ ಸಾಂಪನ್ ೆಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ನ್ಮೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರ . ಮತ ು 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಉಪ ಪಿಧಾನ್ಮಾಂತ್ರಿ ಮತ ು ರಕ್ಷರ್ಾ ಸಚಿವರ  ಹಾಗ  ಪಶಿುಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಉಪ ಪಿಿೇಮಿಯರ್ 

ಮತ ು ನ್ ಯ ಸ್ೌತ್ ವೆೇಲ್ಸನ್ ಪಿಿೇಮಿಯರ್ ವಾಯಪ್ಾರ ನಿಯೊೇಗಗಳೆ ಾಂದಿಗೆ ಭಾರತಕೆಾ ಬಾಂದಿರ ವುದನ್ ನ ನಾವು 

ನೆ ೇಡಿದದೇವೆ. 

 

ಆದದರಿಾಂದ, ಒಟ್ಾಟರಯಾಗಿ, ಅರ್ಥಿವು ನಿಜವಾಗಿಯ  ಬಾಂದಿದ, ನಿಮಗೆ ತ್ರಳಿದಿರ ವಾಂತ್, ಸಾಂಬಾಂಧವು ಬೆಳೆಯ ತುಲೇ ಇದ. 

ನಾವು ಅದನ್ ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕೆಾ ಕೆ ಾಂಡ ಯ ಯವ ರಿೇತ್ರಯ ಮಾಗಿಗಳನ್ ನ ಹ ಡ ಕ ತ್ರುದದೇವೆ ಎಾಂದ  ನಿಮಗೆ ತ್ರಳಿದಿದ. 

ಜಾಗತ್ರಕ ಪರಿಸಿಿತ್ರಗೆ ಬಾಂದಾಗ, ನಾವು ಉತುಮ ಚ್ರ್ಚಿ ನ್ಡಸಿದದೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ ನ ಪೂಣ್ಿಗೆ ಳಿಸಿಲ್ಿ. ಊಟ್ದ 

ಸಮಯದಲಿಿ ನಾವು ಇನ್ ನ ಕೆಲ್ವು ಬಿಟ್ಗಳನ್ ನ ಮಾಡಲಿದದೇವೆ ಎಾಂದ  ನಾನ್  ಭಾವಿಸ ತ್ುೇನೆ ಆದರ ನಾವು ಉಕೆಿೇನ್ 

ಸಾಂಘಷಿ ಮತ ು ಅದರ ಪರಿರ್ಾಮಗಳನ್ ನ ಚ್ಚಿಿಸಿದದೇವೆ, ಇಾಂಡ ೇ-ಪಸಿಫಿಕ್, ನಿಮಗೆ ತ್ರಳಿದಿರ ವಾಂತ್, ಕಾಾಡ್, G20 

ಸಮಸ್ಟ್ಯಗಳ , ನ್ಮೆ ತ್ರಿಪಕ್ಷೇಯಗಳ , ಯ ಎನ್, IAEA, ಹವಾಮಾನ್ ಹಣ್ಕಾಸ , ಸ ಸಿಿರ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗ ರಿಗಳಲಿಿ ಕೆಲ್ವು 

ವಿಷಯಗಳ . ಆದದರಿಾಂದ, ನಿೇವು ನೆ ೇಡಬಹ ದ , ಇದ  ಒಾಂದ  ಸ ಾಂದರವಾದ, ವಿಶಾಲ್ ವಾಯಪಿುಯ ಚ್ರ್ಚಿಯಾಗಿದ ಮತ ು, 

ನಿಮಗೆ ತ್ರಳಿದಿರ ವಾಂತ್, ಅಾಂತರಾಷ್ಠರೇಯ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ಸಾಂಚ್ರಣೆ, ಸಾಂಪಕಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ ು ಎಲ್ಿರಿಗ  ಭದಿತ್ಯನ್ ನ 

ಉತ್ುೇಜಿಸ ವಲಿಿ, ಮತ ು ಮಾಂತ್ರಿ ವಾಾಂಗ್ ಹೇಳಿದಾಂತ್, ದೇಶಗಳ  ತಮಗೆ ಮ ಖಯವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮ್ಮೇಲ ಸ್ಾವಿಭೌಮ 

ಆಯ್ಕಾಗಳನ್ ನ ಮಾಡ ವುದನ್ ನ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ ವಲಿಿ ಅದರ ಆಧಾರವು ನಿಜವಾಗಿಯ  ಉದಾರವಾದಿ ಪಿಜಾಪಿಭ ತಾಗಳಾಗಿ, 

ನಾವಿಬಬರ  ಸ್ಾಾತಾಂತಿಯದಲಿಿ ನಿಯಮಾಧಾರಿತ ಅಾಂತರಾಷ್ಠರೇಯ ಕಿಮವನ್ ನ ನ್ಾಂಬ ತ್ುೇವೆ.  

 

ಊಟ್ದ ನ್ಾಂತರ, ನಾವು ಕೆಲ್ವು ಇತರ ಸಮಸ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾತನಾಡ ತ್ುೇವೆ ಎಾಂದ  ನಾನ್  ನಿರಿೇಕ್ಷಸ ತ್ುೇನೆ. ನಾನ್  

ಅವಳೆ ಾಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಉಪಖಾಂಡದ ಬಗೆೆ ನ್ಮೆ ದೃಷ್ಠಟಕೆ ೇನ್ಗಳನ್ ನ ಹಾಂಚಿಕೆ ಳೆಲ್  ಬಯಸ ತ್ುೇನೆ. ನಿದಿಿಷಟವಾಗಿ, 

ನಾನ್  ಭಯೊೇತ್ಾಾದನೆ, ಭಯೊೇತ್ಾಾದನೆಯನ್ ನ ಎದ ರಿಸ ವ ಕ ರಿತ  ಕೆಲ್ವು ವಿಷಯಗಳನ್ ನ ಚ್ಚಿಿಸಲ್  ಬಯಸ ತ್ುೇನೆ. 

ನಾನ್  ಅವಳಿಾಂದ ಈ ಪಿದೇಶದ ಬಗೆೆ ಕೆೇಳಲ್  ಎದ ರ  ನೆ ೇಡ ತ್ರುದದೇನೆ ಮತ ು ಈ ವಷಿದ ಕೆ ನೆಯಲಿಿ ನಾವು G20 ನ್ 

ಅಧಯಕ್ಷ ಸ್ಾಿನ್ವನ್ ನ ವಹಿಸಿಕೆ ಳ ೆತ್ುೇವೆ ಮತ ು G20 ನ್ ಸದಸಯರಾಗಿ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ಾಿಯಗಳನ್ ನ ಮತ ು 

ಆಸಕಿುಗಳ  ಬಹಳ ಮ ಖಯ. ಮ ಾಂಬರ ವ ತ್ರಾಂಗಳ ಗಳಲಿಿ ಅದನ್ ನ ಹಚ್ ು ತ್ರೇವಿವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಳೆಲ್  ನಾನ್  ಭಾವಿಸ ತ್ುೇನೆ. 

ಮತ ು ನಾನ್  ಅಾಂತ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳ ತ್ುೇನೆ, ಮತ್ ುಮ್ಮೆ, ನಿಮೆ ಆತ್ರರ್ಥಯಕಾಾಗಿ, ನಿಮೆ ಸ್ಾಾಗತದ ಉಷಣತ್ಗಾಗಿ ನ್ನ್ನನ್ ನ 

ಹ ಾಂದಿದದಕಾಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯ  ಧನ್ಯವಾದಗಳ . 

 

ಕಾಯನೆಬರಾ 

ಅಕೆ ಟೇಬರ್ 10, 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. 

 


