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విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి డా. ఎస్. జ శైంకర్ న్యయజిల ండ్ మరియు 
ఆస్ట్ర ేలియ  పర్యటన్ (అక్టర బర్ 05-11, 2022) 
అక్టో బర్ 03, 2022 

 

1. విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి (ఈఏఎం) డా. ఎస్. జ ైశంకర్, 2022 అక్టో బర్ 05-11 తేదీలలో  న్యయజిల ండ్ 
మరియు ఆస్ట్ో లేియ లలో  పర్యట ంచన్ున్ాార్ు. 
 
2. న్యయజిల ండ్ లల ఈఏఎం పర్యట ంచన్ుండటం ఇదే మొదట సారి. ఆక్ాో ండ్ లల ఈఏఎం, న్యయజిల ండ్ లల 
భార్తీయ కమయయనిటీ యొకక అసాధార్ణ విజయ లు ఇంక్ా తోడాాటులకు గాన్ు ఆయ  సభ్ుయలన్ు 
సత్కరించేందుకు న్యయజిల ండ్ పధిాని గరర్వ్ీయయ Ms. జస్ట ండా ఆర ెర్ా తో కలిస్ట  అక్టో బర్ 06న్ ఒక 
క్ార్యకరమంలల పాల్గ ంటార్ు. న్యయజిల ండ్ లల ఆజాదీక్ా అమృత్ మహో త్సవ న్ు పుర్సకరించుకుని అల గే 
దానిక్ి గుర్ుు గా ఇండియ @75 పో సోల్ సాో ంపున్ు ఇర్ువ్ుర్ు న్ాయకులు ఆవిష్కరించన్ున్ాార్ు. 
‘మోదీ@20: డరమి్సస మీట్ డెలివ్రీ’ ప్ర్ుతో ఒక పుసుక్ానిా ఈఏఎం విడుదల చేయన్ున్ాార్ు. స్ట కుక 
కమయయనిటీతో పధిాన్ మంత్రి శీర న్రేంద ిమోదీక్ి ఉన్ా పితేయకమ ైన్ అన్ుబంధానిా తెలియజేస్ట్ ‘హారో్ ఫెలో్ – 
ద లెగస్టీ ఆఫ్ ఫెయిత్’ అన్ే పుసుక్ానిా కూడా ఆవిష్కరించన్ున్ాార్ు. 
 
3. ఆక్ాో ండ్ లల న్యయజిల ండ్  విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి గరర్వ్ీయయ Ms. న్ాన్ాయ  మహుతాతో దెైైపాక్షిక 
సమ వేశానిా కూడా ఈఏఎం నిర్ైహిసాు ర్ు. ఇందులల మొత్ుం దెైైపాక్షిక సంబంధాలనిాంట  గురించి 
చరిచంచి, సమీక్షిసాు ర్ు. కమయయనిటీ మరియు వాలంటరీ ర్ంగం, డైెవ్రిసటీ, ఇన కూో జన మరియు ఎత్రాక్ 
కమయయనిటీలు, ఇంక్ా యువ్జన్ శాఖ మంత్రి గరర్వ్ీయయ Ms. ప ియ ంక రాధాకృష్ణన తో పాటు పలువ్ుర్ు 
మంత్రిలతో కూడా ఆయన్ సంభాష ంచన్ున్ాార్ు. న్యయజిల ండ్ లల మంత్రిగా బాధ్యత్లు చేపట ోన్ 
మొటోమొదట  భార్తీయ సంత్త్రక్ి చెందిన్ వ్యక్ిుగా ఆమ  నిలిచార్ు. క్ాగా, న్యయజిల ండ్ పారో్మ ంట్ 
సభ్ుయలు, వాయపార్ వ్రాగ లతో పాటు భార్తీయ విదాయర్ుు లతో సహా పవిాస భార్తీయులతో కూడా ఈఏఎం 
సంభాష ంచన్ున్ాార్ు. వెలోింగోన లల క్ొత్ుగా నిరిమంచిన్ భార్తీయ హ ై కమిష్న భ్వ్న్ానిా కూడా ఆయన్ 
పాిర్ంభంచన్ున్ాార్ు. 
 
4. ఆస్ట్ో లేియ లల ఈఏఎం క్ాన బెరరా  మరియు స్ట డరాలన్ు సందరిిసాు ర్ు. ఈ ఏడాది ఈఏఎం ర ండో  సారి 
ఆస్ట్ో లేియ లల పర్యట ంచన్ున్ాార్ు. మ ల్ బో ర్ా లల క్ాైడ్ విదేశాంగ మంత్రిల సమ వేశంలల పాల్గ న్ేందుకు 
2022 ఫ బవి్రిలల మొదట సారి ఆయన్ పర్యట ంచార్ు. ఈఏఎం త్న్ సహచర్ ఆస్ట్ో లేియ  విదేశాంగ మంత్రి 



గరర్వ్ీయయ Ms. పెీయా వాంగ తో కలిస్ట  13వ్ విదేశాంగ మంత్రిల ఫ్ిమ్స వ్ర్క చర్చల (ఎఫ్ఎంఎఫ్ డర)న్ు 
నిర్ైహించన్ున్ాార్ు. ఆస్ట్ో లేియ  డిపయయటీ పధిాని మరియు ర్క్షణ మంత్రి గరర్వ్ీయయ శీర రిచరె్ మ ర ోస్ తో 
కూడా ఈఏఎం భేటీ క్ాన్ున్ాార్ు. ఆస్ట్ో లేియన న్ేవీ, మీడియ  మరియు స్ట డరాలలని లలవీ ఇనిస్ట ోటయయట్ తో 
సహా థింక్ టాయంక్ లతో కూడా ఆయన్ సమ లలచన్లు జర్పన్ున్ాార్ు. 
 
న్యయఢిలీ్ల 
అక్టర బర్ 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. 


