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ਵਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ . ਜਸੈ਼ਕੰਰ ਿਲੱੋਂ  ਵਿਊਜੀਲੈਂਡ ਅਤ ੇਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਦਾ ਦਰੌਾ (05-11 

ਅਕਤੂਬਰ, 2022) 
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1. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ 05-11 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਿਊਜੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਿਗੇ। 

2. ਇਹ EAM ਿੱਲੋਂ  ਵਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਦੌਰਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ EAM 6 ਅਕਤੂਬਰ ਿੰੂ ਵਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਰਧਾਿ 

ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਜੈਵਸੰਡਾ ਆਰਡਰਿ ਿਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਊਜੀਲੈੰਡ  ਵਿੱਚ 

ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਿੰੂ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬੇਵਮਸਾਲ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਿ ਲਈ ਸਿਮਾਵਿਤ ਕਰਿਗੇ। ਦੋਿੇਂ ਆਗੂ 

ਅਜਾਦੀ ਕਾ ਅੰਵਮਰਤ ਮਹੋਤਸਿ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਆ@75 ਡਾਕ ਵਟ੍ਕਟ੍ਾਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਿਗੇ। EAM ਵਕਤਾਬ 'Modi@20: Dreams 

Meet Delivery' ਲਾਾਂਚ ਕਰਣਗੇ । ਪਰਧਾਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਿਵਰੰਦਰ  ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਸੱਖ ਕੌਮ ਿਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਾਂਝ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ 

ਵਕਤਾਬ ‘ਹਾਰਟ੍ਫੇਲਟ੍ – ਵਦ ਲੈਗੇਸੀ ਆਫ ਫੇਥ’ ਿੀ ਵਰਲੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

3. EAM ਵਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਿੈਿਾ ਮਾਹੂਤਾ ਿਾਲ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਮੁਚੱ ੇਸਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ 

ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਿ ਲਈ ਦੁਿੱਲੀ ਬੈਠਕ  ਕਰਿਗੇ।  ਉਹ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਿਾਲ ਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਗੇ, ਵਜਿ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਮਊਵਿਟ੍ੀ 

ਅਤੇ ਸਿੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੇਤਰ, ਵਿਵਭੰਿਤਾ, ਸਮਾਿੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਸਲੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਅਤੇ ਯੁਿਾ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਵਪਰਅੰਕਾ 

ਰਾਧਾਵਿਸ਼ਿਿ, ਜੋ ਵਕ ਵਿਊਜੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿ ਿਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸਸੰਦ ਮੈਂਬਰ, ਿਪਾਰਕ 

ਸਮੁਦਾਏ  ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਿੈਵਲੰਗਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ 

ਕਵਮਸ਼ਿ ਦੀ ਿਿੀਂ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟ੍ਿ ਕਰਿਗੇ। 

4. ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿੱਚ EAM ਕੈਿਬਰਾ ਅਤੇ ਵਸਡਿੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਿਗੇ। ਇਹ EAM ਿੱਲੋਂ  ਇਸ ਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ 

ਯਾਤਰਾ ਹੋਿੇਗੀ, ਵਜਿ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਹਲੀ ਯਾਤਰਾ ਫਰਿਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਮੈਲਬੌਰਿ ਵਿੱਚ ਕਿਾਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਤੰਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਪੈਿੀ ਿੋਂਗ ਿਾਲ ਵਮਲਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਉਪ ਪਰਧਾਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਵਖਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਵਰਚਰਡ ਮਾਰਲਸ ਿੰੂ ਿੀ ਵਮਲਣਗੇ। ਉਹ ਵਸਡਿੀ 

ਵਿੱਚ ਲੋਿੀ ਇੰਸਟ੍ੀਵਚਊਟ੍ ਸਮੇਤ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆਈ ਜਲ ਸੈਿਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਥੰਕ ਟ੍ੈਂਕਾਾਂ ਿਾਲ ਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਗੇ। 

ਿਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 
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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. 

 


