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విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి డా. ఎస్ జ ైశంకర్ ఆస్ట్ర ేలియా మరియు 
ఫిలిప్పీన్స్ పర్యటన (ఫిబి్వ్రి 10-15, 2022) 
ఫిబ్రవరి 09, 2022 
 

1. విదేశీ వయవహారాల మంత్రర (ఈఏఎం) డా. ఎస్. జ ైశంకర్, తన సహచర ఆస్ట్ర లేియా విదేశాంగ మంత్రర Ms. 
మారిస్ ప్న్ ఆహాానం మేరకు 2022 ఫిబ్రవరి 10-13 తేదీలలో  ఆస్ట్ర లేియాలల అధికారికంగా 
పరయట ంచనున్ాారు. విదేశీ వయవహారాల మంత్రరగా ఆయనకు ఇది మొటరమొదట  ఆస్ట్ర లేియా పరయటన. 
కోవిడ్19 మహమాారి వ్ాయపిి  నే్పథ్యంలల మూస్ట్స్టిన సరిహదుు లను త్రరిగి తెరిచిన తరాాత ఆస్ట్ర లేియాలల 
భారత్  జరపనునా తొలి ఉనాత స్ాా యి పరయటన కూడా ఇదే కావడం గమన్ారహం. 
 
2. ఆస్ట్ర లేియా, జపాన్ అలాగే యున్ ైటెడ్ స్ట్రట్స్ విదేశాంగ మంతరర లతో కలిస్టి 2022 ఫిబ్రవరి 11న 
మెల బ్ో ర్ా లల జరగనునా 4వ కాాడ్ విదేశాంగ మంతరర ల సమావ్ేశంలల ఈఏఎం పాల్గ ంటారు. 2021 
ఫిబ్రవరిలల జరిగిన తమ వరుువల సమావ్ేశానికి కొనస్ాగింపుగా చరులు జరిప్ందుకు అలాగే 
స్ట్ాచ్ాాయుత, బ్హిరంగ మరియు సమ్మాళిత ఇండో-పస్టిఫిక్ పరా ంతానికి సంబ్ంధించి తమ భాగస్ాామయ 
దృకపథ్ం ఆధారంగా, పరా ంతీయ వయయహాతాక అంశాలప ై తమ అభిపరా యాలను పంచుకోవడానికి ఈ భేటీ 
వ్ారికి ఒక అవకాశానిా అందించనుంది. పరసుి తం కొనస్ాగుతరనా కాాడ్ సహకారానిా మంతరర లు 
సమీక్షిస్ాి రు అలాగే కోవిడ్ మహమాారి, సరఫరా వయవసాలు, సంకిోష్ర  స్ాంకేత్రకతలు, వ్ాతావరణ మారుప 
(క లోమేట్స చ్ేంజ్), మౌలిక సదుపాయాలు మొదల ైనటువంట  సమకాలీన సవ్ాళో్ను పరిష్కరించ్ేందుకు 
2021లల జరిగిన ర ండు సదసు్లలో  న్ాయకులు పరకట ంచిన స్ానుకూల మరియు నిరాాణాతాక 
ఎజ ండాను రూప ందిస్ాి రు. 
 
3. ఈఏఎం మరియు ఆస్ట్ర లేియా విదేశాంగ మంత్రర కలిస్టి 2022 ఫిబ్రవరి 12న జరిగే 12వ విదేశాంగ 
మంతరర ల ఫ్రమ వర్క చరులకు సహ స్ారథ్యం వహిస్ాి రు. భారత్-ఆస్ట్ర లేియా సమగర వయయహాతాక 
భాగస్ాామయం పురోగత్రని మంతరర లు సమీక్షిస్ాి రు అలాగే దెైాపాక్షిక, బ్హుళ్పక్ష మరియు పరసపర 
పరయోజనం కలిగిన పరా ంతీయ అంశాలను చరిుస్ాి రు. 
 
4. అదే రోజున, ఆస్ట్ర లేియా విదేశాంగ మంత్రర Ms. మారిస్ ప్న్ తో కలిస్టి మొటరమొదట  విదేశాంగ మంతరర ల 
స్ట ైబ్ర్ ఫ్రమ వర్క చరుల (ఎఫ్ఎంస్టీఎఫ్ డీ)కు ఈఏఎం సహ స్ారథ్యం వహిస్ాి రు. స్ట ైబ్ర్ మరియు స్ట ైబ్ర్ 



ఆధారిత సంకిోష్ర  స్ాంకేత్రకత సహకారంప ై భారత్-ఆస్ట్ర లేియా ఫ్రమ వర్క ఏరాపటు అలాగే పరధాన మంత్రర శీర 
నరేందర మోదీ మరియు ఆస్ట్ర లేియా పరధాని స్ాకట్స మారిసన్ మధ్య 2020 జూన్ లల జరిగిన వరుువల 
లీడర్్ సదసు్ సందరభంగా కుదిరిన అనుబ్ంధ్ కారాయచరణ పరణాళిక అమలు దిశగా చ్ోటుచ్ేసుకునా 
పురోగత్రని మంతరర లు మదింపు చ్ేయనున్ాారు. 
 
5. ఆస్ట్ర లేియా రాజకీయ న్ాయకులు, విదాయవ్ేతిలు అలాగే వ్ాయపారవ్ేతిలతో పాటు పరవ్ాస భారతీయులు 
ఇంకా విదాయరుా లతో కూడా ఈఏఎం సమావ్ేశం కానున్ాారు. 
 
6. ఫిలిపీపన్్ లల కూడా ఈఏఎం 2022 ఫిబ్రవరి 13-15 తేదీలలో  దైెాపాక్షిక పరయటన జరపనున్ాారు. విదేశీ 
వయవహారాల మంత్రరగా ఫిలిపీపన్్ కు ఇది ఆయన చ్ేపడుతరనా మొటరమొదట  పరయటన. 
 
7. తన సహచర ఫిలిపీపన్్ విదేశీ వయవహారాల మంత్రర ట యోడోరో ఎల. లాకి్న్ జూనియర్ తో ఈఏఎం 
చరులు జరుపుతారు. 2020 నవంబ్ర్ లల ఇరువురు మంతరర లు దైెాపాక్షిక సహకారంప ై జాయింట్స 
కమ్మష్న్ సమావ్ేశానికి వరుువల పదాత్రలల సహ స్ారథ్యం వహించిన న్ాట  నుంచి దెైాపాక్షిక సంబ్ంధాలలో  
న్ లకొనా పరిణామాలను మంతరర లు సమీక్షిస్ాి రు. పరసపర పరయోజనం కలిగిన పరా ంతీయ మరియు 
అంతరాా తీయ అంశాలను కూడా వ్ారు చరిుంచనున్ాారు. 
 
8. ఫిలిపీపన్్ లలని రాజకీయ న్ాయకులతో ఇతరతరా  సమావ్ేశాలతో పాటు, ఈ పరయటన సందరభంగా 
ఈఏఎం మనీలాలల ఉనా పరవ్ాస భారతీయులతో కూడా సంభాషిస్ాి రు. 
 
9. ఇండో-పస్టిఫిక్ లలని మన కీలక భాగస్ాామయ దేశాలు, ఆస్ట్ర లేియా, అలాగే ఆస్టియాన్ లల పరధాన సభ్య 
దేశమైెన ఫిలిపీపన్్ తో దెైాపాక్షిక సంబ్ంధాలు మరింత జోరందుకోవడానికి ఈ పరయటన దోహదం 
చ్ేసుి ందని భావిసుి న్ాారు. 
 
నయయఢిలీ్ల 
ఫిబి్వ్రి 09, 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. 

 


