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വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ദ ാ. എസ്. ജയശങ്കറിന്ററ ന്യൂസിലൻഡ്,  ഓസ്ദന്ത്േലിയ 

എന്നിവിേങ്ങളിദലക്കുള്ള സന്ദർശന്ം (2022 ഒക്ദോബർ 05-11) 

ഒക്ദോബർ 03, 2022 

 

1. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ദ ാ. എസ് ജയശങ്കർ 2022 ഒക്ദോബർ 05 മുതൽ 11 വറര് 

ന്യൂസിലൻ ും ഓസ്ദന്ത്േലിയയും സന്ദർശിക്കും. 

 

2. ന്യൂസിലൻ ിദലക്കുള്ള ഇ എ എം-ന്ററ ആേയ സന്ദർശന്മാണിത്. ഓക്ക്
ലൻ ിൽ, ന്യൂസിലൻഡ് ന്ത്രധാന്മന്ത്രി  ജസീന്ദ ആർദ കാണിറന്ാപ്പം, 

ന്യൂസിലൻ ിറല ഇരയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിറല അംഗങ്ങറള അവര്ുറേ 

അസാധാര്ണമായ ദന്ട്ടങ്ങൾക്കും സംഭാവന്കൾക്കുമായി അഭിന്ന്ദിക്കാൻ 

ഏർറപ്പേുത്തുന്ന ഒക്ദോബർ 06-ന് അദേഹം ഒര്ു റരാതു രര്ിരാേിയിൽ 

രറങ്കേുക്കും. ന്യൂസിലാൻ ിറല  ആസാേി കാ അമൃത് മദഹാത്സവിന്ററ  

സ്മര്ണയ്ക്ക്കായി ഇര്ു ദന്താക്കള ം ഇരയ@75 തരാൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ 

രുറത്തിറക്കും. EAM 'ദമാേി@20: ന്ത് ീംസ് മീറ്റ് റ ലിവറി' എന്ന രുസ്തകം 

രുറത്തിറക്കും.ന്ത്രധാന്മന്ത്രി ന്ത്ശീ ന്ദര്ന്ത്ന്ദ ദമാേിയുറേ സിഖ് സമൂഹവുമായുള്ള 

സവിദശഷമായ ബന്ധം ന്ത്രേർശിപ്പിക്കുന്ന രുസ്തകമായ 'ഹാർട്ട്റെൽറ്റ് - േി 
റലഗസി ഓഫ് റെയ്ക്ത്ത്' ന്ത്രകാശന്ം റെയ് ം. 

 

3. ഇ എ എം ന്യൂസിലാൻ ിറല വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ന്ത്ശീമതി ന്ന്യ 

മഹൂതയുമായി ഓക്ലൻ ിൽ ഉഭയകക്ഷി കൂേിക്കാഴ്െ ന്േത്തുകയും 

ഇര്ുര്ാജയങ്ങള ം തമ്മ്ിലുള്ള ബന്ധങ്ങള റേ മുഴുവൻ വശങ്ങള ം  െർച്ച 

റെയ് കയും അവദലാകന്ം റെയ് കയും റെയ് ന്നതാണ്.കൂോറത 

ന്യൂസിലൻ ിൽ മന്ത്രിയായ ആേയ ഇരയൻ വംശജയായ സാമൂഹിക സന്നദ്ധ 

ദമഖല, വവവിധയം, ഉൾറപ്പേുത്തൽ എന്നീ വകുപ്പ കള റേ മന്ത്രി ന്ത്ശീമതി 
ന്ത്രിയങ്ക ര്ാധാകൃഷ്ണൻ ഉൾറപ്പറേ ന്ിര്വധി മന്ത്രിമാര്ുമായും അദേഹം 

ആശയവിന്ിമയം ന്േത്തും. വംശീയ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ,യുവതലമുറ, 

രാർലറമന്റംഗങ്ങൾ, വയവസായ സമൂഹത്തിറല അംഗങ്ങൾ, ഇരയക്കാർ. 

ഇരയൻ വിേയാർത്ഥികൾ ഉൾറപ്പറേയുള്ള ന്ത്രവാസികൾ എന്നിവര്ുമായും 

കൂേിക്കാഴ്െ ന്േത്തും.  റവല്ിംഗ്േണിൽ, ഇരയൻ വഹക്കമ്മ്ീഷന്ററ 

രുതുതായി ന്ിർമ്മ്ിച്ച റകട്ടിേം അദേഹം ഉദ്ഘാേന്ം റെയ് ം. 

 

4. 4. ഓസ്ദന്ത്േലിയയിൽ, ഇ എ എം കാൻറബറയും സിഡ്ന്ിയും സന്ദർശിക്കും. 

ഈ വർഷം അദേഹത്തിൻററ ഓസ്ദന്ത്േലിയയിദലക്കുള്ള ര്ണ്ടാമറത്ത 

സന്ദർശന്മാണിത്, ആേയദത്തത് 2022 റെന്ത്ബുവര്ിയിൽ റമൽബണിൽ ന്േക്കുന്ന 



കവാഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാര്ുറേ ദയാഗത്തിൽ രറങ്കേുക്കാന്ായിര്ുന്നു. EAM 

13-ാാമത് ദൊറിൻ മിന്ിദസ്റ്റഴ്സ് റന്ത്െയിം വർക്ക്  യദലാഗിൽ  (FMFD) 

അദേഹം  വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മിസ്. റരന്നി ദവാങ്ങിറന്ാപ്പം രറങ്കേുക്കും  EAM 

ഓസ്ദന്ത്േലിയൻ ഉരന്ത്രധാന്മന്ത്രിയും ന്ത്രതിദര്ാധ മന്ത്രിയുമായ റിച്ചാർഡ് 

മാർറലസുമായും കൂേിക്കാഴ്െ ന്േത്തും. . സിഡ്ന്ിയിറല ദലാവി ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് 
ഉൾറപ്പറേയുള്ള ഓസ്ദന്ത്േലിയൻ ദന്വി, മാധയമങ്ങൾ, െിരകർ 

എന്നിവര്ുമായും അദേഹം ആശയവിന്ിമയം ന്േത്തും. 

 

ന്യൂ റ ൽഹി 
ഒക്ദോബർ 03, 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. 

 


