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 01 -01) دورہ کا فلپائن اور آسٹریلیا کا شنکر جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیربھارتی 

 (2122 فروری،

 2222 ،فروری 09

 

-02 پر دعوت کی پینے ماریس محترمہ منصب ہم آسٹریلوی اپنی شنکر جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر

 پہال کا ان یہ کا آسٹریلیا خارجہ وزیر بطور۔ گے کریں دورہ سرکاری کا آسٹریلیا کو 2222 فروری 01

 کے کھولنے کو سرحدوں اپنی والی ہونے بند بعد کے پھیلنے کے امراض وبائی 01 -کووڈ۔ ہوگا دورہ

 ۔ہوگا دورہ کا سطح اعلی   پہال یہ کا آسٹریلیا سے جانب کی ہندوستان بعد

 فروری 00 میں ملبورن ساتھ کے خارجہ وزرائے کے امریکہ اور جاپان آسٹریلیا، خارجہ وزیر۔ 2

 فروری لیے کے وزراء یہ۔ گے کریں شرکت میں میٹنگ کی خارجہ وزرائے کواڈ چوتھی کو 2222

 -ہند جامع اور کھلے آزاد، اور کرنے فالو اپ کی میٹنگ ورچوئل اپنی والی ہونے میں 2220

 تبادلہ کا خیاالت پر مسائل اسٹریٹجک عالقائی نظر پیش کے وژن مشترکہ اپنے کے خطے بحرالکاہل

 سربراہی دو میں 2220 اور گے لیں جائزہ کا تعاون کواڈ جاری وزراء۔ ہوگا موقع ایک کا کرنے

 تاکہ گے، بڑھائیں آگے کو ایجنڈے تعمیری اور مثبت کردہ اعالن سے طرف کی قائدین میں اجالسوں

 بنیادی تبدیلی، موسمیاتی ٹیکنالوجیز، اہم چینز، سپالئی امراض، وبائی کووڈ کہ جیسے چیلنجوں عصری

 ا جا سکے۔نمٹ سے وغیرہ ڈھانچہ

 کے خارجہ وزرائے کو 2222 فروری 02 خارجہ وزیر کے آسٹریلیا اور خارجہ وزیر۔ بھارتی 1

 اسٹریٹجک جامع آسٹریلیا -ہندوستان وزراء۔ گے کریں صدارت مشترکہ کی ڈائیالگ ورک فریم ویں02

 امور عالقائی اور جہتی کثیر طرفہ، دو کے دلچسپی باہمی اور گے لیں جائزہ کا پیشرفت کی پارٹنرشپ

 ۔گے کریں خیال تبادلہ پر

 افتتاحی ساتھ کے پاین ماریس محترمہ خارجہ وزیر آسٹریلوی خارجہ وزیربھارتی  دن، اسی۔ 4

 اور سائبر وزراء۔ گے کریں صدارت مشترکہ کی (FMCFD) ڈائیالگ ورک فریم سائبر خارجہ وزرائے

 میں سمت کی نفاذ کے ارینجمنٹ ورک فریم آسٹریلیا-ہندوستان پر تعاون ٹکنالوجی کریٹیکل انبلڈ-سائبر

 وزیر کے آسٹریلیا اور مودی نریندر جناباعظم  وزیر جس پر ،گے لیں جائزہ کا رفت پیش والی ہونے

 میں 2222 جون نے انہوں پر موقع کے سمٹ لیڈرس ورچوئل منعقدہ درمیان کے موریسن سکاٹ اعظم

 ۔تھے کیے دستخط



 

 کے شخصیات کاروباری اور تعلیم ماہرین رہنماؤں، سیاسی کے آسٹریلیا مالقاتیں کی خارجہ وزیر۔ 5

 ۔ہیں شدہ طے بھی ساتھ کے طلباء اور وطن تارکین ہندوستانی ساتھ ساتھ

 وزیر۔ گے ہوں بھی پر دورے طرفہ دو کے فلپائن تک 2222 فروری 05 سے 01 خارجہ وزیر۔ 6

 ۔ہوگا دورہ پہال کا ان کا فلپائن یہ پر طور کے خارجہ

 تیوڈورو ایل لوکسن جونیئر منصب ہم اپنے سکریٹری، کے امور خارجہ کے فلپائن خارجہ وزیر۔ 7

 اجالس کے کمیشن مشترکہ پر تعاون دوطرفہ میں 2222 نومبر وزراء۔ گے کریں چیت بات ساتھ کے

 مشترکہ نے انہوں کی جس گے لیں جائزہ کا رفت پیش والی ہونے میں تعلقات طرفہ دو سے بعد کے

 ۔گا جائے کیا خیال تبادلہ بھی پر امور االقوامی بین اور عالقائی کے دلچسپی باہمی ۔تھی کی صدارت

 دوران کے دورے اپنے خارجہ وزیر عالوہ، کے مالقاتوں دیگر ساتھ کے قیادت سیاسی میں فلپائن۔ 8

 ۔گے کریں چیت بات سے کمیونٹی ہندوستانی میں منیال

 دوطرفہ ساتھ کے داروں شراکت اہم ہمارے میں فلپائن اور آسٹریلیا پیسیفک، انڈو سے دورے اس۔ 1

 ۔ہے بھی رکن سرکردہ ایک کا آسیان جو ہے، امید کی ملنے تقویت مزید کو تعلقات

 

 دہلی نئی

 2122 فروری، 09

 

 

 

 

 

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. 

 


