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ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ ಡ . ಎಸ್. ಜೈಶಾಂಕರ್ ಅವರತ 05-11 ಅಕ್ಕಯಟೇಬರ್ 2022 ರವರೆಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲಾಂಡ್ ಮತ್ತು 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಲಿದ್ ಾರೆ. 

 

2. ಇದತ ನ್ಯೂಜಿಲಾಂಡ್ಗೆ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ಗಿದ. ಆಕ್ಕಲಾಂಡ್್ನ್ಲಿಲ, ನ್ಯೂಜಿಲಾಂಡ್್ನ್ಲಿಲರತವ್

ಭ ರತೇಯ್ಸಮತದ್ ಯದ್ಸದಸೂರ್ಅಸ ಧ ರಣ್ಸ ಧನೆಗಳಿಗೆ್ಮತ್ತು್ಕ್ಕಯಡತಗೆಗಳಿಗ ಗಿ್ಅವರನ್ತು್ಅಭಿನ್ಾಂದಿಸಲತ್

ನ್ಯೂಜಿಲಾಂಡ್್ನ್್ಪ್ರಧ ನ್್ಮಾಂತರ್ಗೌರವ ನಿತ್್ಶ್ರೇಮತ್ಜಸಾಂದ್ ್ಅರ್ಡೆರ್ನೆ್ಅವರೆಯಾಂದಿಗೆ್ಅಕ್ಕಯಟೇಬರ್್06್ರಾಂದತ್

ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರತ್ಕ ಯೆಕರಮವ ಾಂದರಲಿಲ್ಭ ಗವಹಿಸಲಿದ್ ಾರೆ. ಆಜ ದಿ ಕ  ಅಮೃತ್ ಮಹಯೇತ್ಸವರ್ನ 

ನ್ಯೂಜಿಲಾಂಡ್ ಅನ್ತು ಸಮರಣ ರ್ೆವ ಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದಶ್ೆಸಲತ ಇಬಬರಯ ನ ಯಕರತ ಭ ರತ್@75 ಅಾಂಚೆ ಚಿೇಟಿಗಳನ್ತು 

ಬಿಡತಗರ್ಡ ಮ ಡತತ್ ುರೆ. EAM 'ಮೊೇದಿ@20: ಡ್ರೇಮ್ಸಸ ಮೇಟ್ ರ್ಡಲಿವರಿ' ಪ್ುಸುಕವನ್ತು ಬಿಡತಗರ್ಡ ಮ ಡಲಿದ. ಪ್ರಧ ನ್ 

ಮಾಂತರ ಶ್ರೇ ನ್ರೆೇಾಂದರ ಮೊೇದಿ ಅವರತ ಸಖ್ 'ಹ ಟ್ೆಫೆಲ್ಟಟ - ದಿ ಲಗಸ ಆಫ್ ಫೆೇತ್' ಸಮತದ್ ಯದಯಾಂದಿಗಿನ್್ವಿಶೇಷ 

ಬ ಾಂಧವೂವನ್ತು ಪ್ರದಶ್ೆಸತವ ಪ್ುಸುಕವನ್ತು ಸಹ ಬಿಡತಗರ್ಡ ಮ ಡಲ ಗತವುದತ.  

 

3. ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರತ್ಆಕ್ಕಲಾಂಡ್್ನ್ಲಿಲ್ನ್ಯೂಜಿಲಾಂಡ್್ನ್್ವಿದೇಶ ಾಂಗ್ವೂವಹ ರಗಳ್ಸಚಿವರ ದ್ಶ್ರೇಮತ್ನ ನ್ಯ ್

ಮಹತತ್ ್ಅವರೆಯಾಂದಿಗೆ್ನ್ಮಮ್ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ್ಸಾಂಪ್ ಣೆ್ವ ೂಪ್ತುಗಳನ್ತು್ಚಚಿೆಸಲತ್ಮತ್ತು್ಪ್ರಿಶ್ೇಲಿಸಲತ್ದಿಿಪ್ಕ್ಷೇಯ್

ಸಭಯನ್ತು್ನ್ರ್ಡಸತತ್ ುರೆ. ಅವರತ ಸ್ಟ್ೇರಿದಾಂತೆ ಹಲವು ಸಚಿವರೆಯಾಂದಿಗೆ ಸಾಂವ ದ ನ್ರ್ಡಸಲಿದ್ ಾರೆ. ಅವರತ್ಸಮತದ್ ಯ್

ಮತ್ತು್ಸಿಯಾಂಸ್ಟ್ೇವ ್ವಲಯ, ವೈವಿಧೂತೆ, ಒಳಗೆಯಳತುವಿಕ್ಕ್ಮತ್ತು್ಜನ ಾಂಗಿೇಯ್ಸಮತದ್ ಯಗಳ್ಸಚಿವ್ಮತ್ತು್

ಭ ರತೇಯ್ವಿದ್ ೂರ್ಥೆಗಳತ್ಸ್ಟ್ೇರಿದಾಂತೆ್ವ ೂಪ ರ್ಸಮತದ್ ಯದ್ಸದಸೂರತ್ಮತ್ತು್ಭ ರತೇಯ್ಡಯ ಸ್ಟ್ಯೊರ ,್

ಗೌರವ ನಿತ್್ಶ್ರೇಮತ್ಪ್ತರಯ ಾಂಕ ್ರ ಧ ಕೃಷಣರ್ನ್ಮತ್ತು್ನ್ಯೂಜಿಲಾಂಡ್್ನ್ಲಿಲ್ಸಚಿವರ ದ್ಭ ರತೇಯ್ಮಯಲದ್ಮೊದಲ್

ವೂಕ್ತು, ಸಾಂಸದರತ್ಸ್ಟ್ೇರಿದಾಂತೆ್ಹಲವ ರತ್ಮಾಂತರಗಳಯಾಂದಿಗೆ್ಸಾಂವ ದ್ನ್ರ್ಡಸಲಿದ್ ಾರೆ. ವಲಿಲಾಂಗಟರ್ನನ್ಲಿಲ ಅವರತ 

ಭ ರತ್ದ ಹೈಕಮಷರ್ನನ್ ಹಯಸದ್ ಗಿ ನಮೆಸಲ ದ ಕಟ್ಟಡವನ್ತು ಉದ್ ಾಟಿಸಲಿದ್ ಾರೆ. 

 

4. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ದಲಿಲ, ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರತ ಕ ೂರ್ನಬೆರ  ಮತ್ತು ಸಡ್ುಗೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಲಿದ. ಇದತ ಈ ವಷೆ 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಗೆ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರ ಎರಡನೆೇ ಭೇಟಿಯ ಗಿದ, ಮೊದಲನೆಯದತ ಫೆಬರವರಿ 2022 ರಲಿಲ ಮೆಲಯಬೇರ್ನೆ

ನ್ಲಿಲ ನ್ರ್ಡದ ಕ ಿಡ್ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಮಾಂತರಗಳ ಸಭಯಲಿಲ ಭ ಗವಹಿಸಲತ. ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರತ ತ್ನ್ು ಸಹವತೆ 

ಗೌರವ ನಿತ್ ಶ್ರೇಮತ ಪೆನು ವ ಾಂಗ್್ಜಯತೆಗೆ 13ನೆೇ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಮಾಂತರಗಳ ಚೌಕಟಿಟನ್ ಸಾಂವ ದವನ್ತು (FMFD) 

ಹಿಡ್ದಿಟ್ತಟಕ್ಕಯಳತುತ್ುದ. ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ದ ಉಪ್ ಪ್ರಧ ನ್ ಮಾಂತರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರ ದ 

ಗೌರವ ನಿತ್ ಶ್ರೇ. ರಿಚಡ್ೆ ಮ ಲ್ಟಸೆ. ಅವರತ ಸಡ್ುಯ ಲಯೇವಿ ಇರ್ನಸಟಟ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದಾಂತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯರ್ನ ನೌಕ ಪ್ರ್ಡ, 

ಮ ಧೂಮ ಮತ್ತು ರ್ಥಾಂಕ್ ಟ ೂಾಂಕ್ಗಳಯಾಂದಿಗೆ ಸಾಂವ ದ ನ್ರ್ಡಸಲಿದ್ ಾರೆ. 

 

ನ್ವ ದಹಲಿ 
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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. 

 


