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વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર 05-11 ઓક્ટોબર 2022 ના ંરોજ ન્યુઝીલેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેવલયાની મુલાકાત 
લેશે. 
 

2. આ તેઓની ન્યુઝીલેન્ડની પ્રથમ મુલાકાત હશે. ઓકલેન્ડમા,ં વિદેશ મંત્રી ન્યુઝીલેન્ડમા ંિસિાટ કરતા ભારતીય 
સમુદાયના ંસભ્યોને તેઓની અવવિવતય વસવવિઓ અને યોગદાનો બદલ સન્માન કરિા માટે ન્યુઝીલેન્ડનાં 
િડાપ્રિાન મહામવહમ શ્રીમવત જેવસન્ડા આડેનન સાથે 06 ઓક્ટોબરનાં રોજ એક ઇિેન્ટમા ંભાગ લેશ.ે આઝાદી 
નો અમૃત મહોત્સિ ન્યુઝીલેન્ડને યાદગાર બનાિિા અને પ્રદશનન કરિા માટે બન્ન ેનેતાઓ ભારત@75 ટપાલ 
ટીકીટનું અનાિરણ કરશે. વિદશે મંત્રી ‘મોદી@20: ડ્રીમ્સ મીટ ડીવલિરી’ પસુ્ટ્તક લોન્ચ કરશ.ે વશખ સમુદાય સાથે 
િડાપ્રિાન શ્રી નરેન્ર મોદીનાં ખાસ લગાિને પ્રદર્શશત કરતા એક પુસ્ટ્તક ‘હાટનફેલ્ટ – િ લીગસી ઑફ ફેઇથ’ નું 
પણ અનાિરણ કરિામાં આિશે. 
 

3. આપણા વવિપક્ષીય સંબંિોનાં તમામ પાસાઓની ચચાન અને સમીક્ષા કરિા માટે વિદેશ મંત્રી ન્યુઝીલેન્ડનાં 
વિદેશ મંત્રી મહામવહમ શ્રીમવત નાનાઇઆ માહુતા સાથે વવિપક્ષીય મીટટગ કરશે. તેઓ ભારતીય મૂળના ં
ન્યઝીલેન્ડમા ંપ્રથમ મંત્રી બનનાર ન્યુવઝલેન્ડના ંસમુદાય અને સ્ટ્િૈવછિક કે્ષત્ર, િૈવિધ્યતા, સમાિેશકતા અન ેમૂળભૂત 
સમુદાયો અને યુિાઓ માટેના ંમંત્રી મહામવહમ શ્રીમવત વપ્રયંકા રાિાક્રિષ્ણન સવહતનાં કેટલાક મંત્રીઓ, સાંસદો, 
વ્યાપાર સમુદાયના ંસભ્યો તેમજ ભારતીય વિદ્યાથીઓ સવહત ભારતીય સમુદાયના ંલોકો સાથે પણ સિંાદ કરશ.ે 
િેલલગ્ટનમાં, તેઓ હાઇ કવમશન ઑફ ઇવન્ડયાના ંનિવનર્શમત ભિનનું ઉવઘાટન કરશે. 
 

4. ઓસ્ટ્રેવલયામાં, વિદેશ મતં્રી કેનબરેા અને સીડનીની મુલાકાત લેશે. આ િર્ષે આ વિદેશ મંત્રીની ઓસ્ટ્રેવલયાની 
વવિવતય મુલાકાત હશે, પ્રથમ મુલાકાત મેલબોનનમાં ફબે્રુઆરી 2022 મા ંક્િૉડ વિદેશ મંત્રીઓની મીટટગ 
મેલબોનનમાં હતી. વિદશે મંત્રી તેઓનાં સમતુલ્ય મહામવહમ શ્રીમવત પેની િોંગ સાથે 13મા ંવિદેશ મંત્રીઓના ં
ફ્રેમિકન સંિાદ (FMFD) યોજશે. વિદેશ મંત્રી ઓસ્ટ્રેવલયાના ંનાયબ િડાપ્રિાન અને રક્ષા મતં્રી મહામવહમ 
શ્રીમાન ક્રરચાડન માલસેને પણ મળશે. તેઓ સીડની વસ્ટ્થત લોિી ઇવન્સ્ટ્ટટ્યુટ સવહત ઓસ્ટ્રેવલયન નેિીસ મીક્રડયા 
અને લથક ટેંક સાથે પણ સંિાદ કરશ.ે 
 

નિી ક્રદલ્હી 
03 ઓક્ટોબર, 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. 


