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ప్రధానమంత్రి తో సమావేశమైన ఆస్ట్రలేియా విదేశీ వ్య వ్హారాలు మియు 

మహిళల శాఖ మంత్రిగౌరవ్నీయురాలు మాిస్ పాయ్ నే గారు, రక్షణ శాఖ 

మంత్రి గౌరవ్నీయుడు శ్శీ ీపీటర్ డటన్లు  
సెప్టెెంబర్ 11, 2021 
 

ఆస్ట్రలేియా విదేశీ వ్య వ్హారాలు మియు మహిళ ల శాఖ మంత్రి గౌరవ్నీయురాలు మాిస్ పాయనే 
గారు, ఆస్ట్రలేియా రక్షణ శాఖ మంత్రి గౌరవ్నీయుడు శ్శీ ీపీటర్ డటన్ లు ఈ రోజు న భారతదేశానికి, 
ఆస్ట్రలేియా కు మధ్య  ఒకటో మంత్రరుల శ్ య ి టూ శ్ర ుస్ టూ సంభాషణ ముగిసిన వంటనే ప్రధాన 
మంత్రి శ్శీ ీనరంప్ర మోదీ తో ఈ రోజు న మరాయ రపూరవ కం గా సమావేశమయాయ రు. 

టూ శ్ర ుస్ టూ సంభాషణ ాగిన సంరరభ ం లో ఉరయోగకరమైనటువ్ంటి చరచ  జిపినందుకు గాన్ల 
ఆస్ట్రలేియా కు చందిన ఉనన తాధికారుల న్ల ప్రధాన మంత్రి ప్రశంసల న్ల వ్య క తం చేస్తత  ఇది రండు 
దేశాల మధ్య  వ్యయ హాతమ కంగా చూరత సమానమైన అభిప్రరాయాల ఒక సంకేతం గా నిలచంరని ప్రధాన 
మంత్రి పేరొ్క న్నన రు. 

సమావేశం ాగిన ప్కమం లో అనేక అంశాలు చరచ కు వ్చ్చచ ి. వాటి లో ద్వవ పాక్షిక వ్యయ హాతమ క 
సహకారానిన , ద్వవ పాక్షిక ఆి యక సహకారానిన  మింత గా విసతి ంచుకొనేందుకు గల అవ్కాశాలు, ఇండో-

 రసిఫిక్ ప్రరాంతం రటు ఉభయ దేశాల తాలూకు సమాన రృష్టకేోణం, ఇరు రక్షాల కు మధ్య  ఒక మానవ్ 
రతువు గా ఆస్ట్రలేియా లోని భారతీయ సముదాయానికి పెరుగుతునన టువ్ంటి ప్రరాముఖయ ం వ్ంటి 
అంశాలు కూడా ఉన్నన ి. 

కింరటి సంవ్తస రం లో ఇరు దేశాల మధ్య  ఏరప రచుకొనన  విసతృత వ్యయ హాతమ క భాగ వా మాయ నిన  శరవేగం 
గా ముందుకు తీసుకుపోవ్డం లో ప్రధాని శ్శీ ీాొ ట్ మాిసన్ పోష్టసుతనన  పాప్త న్ల ప్రధాన మంత్రి 
మెచుచ కొన్నన రు. ప్రధాని శ్శీ ీ మాిసన్ న్ల ఆయనకు ఉండే వీలు న్ల బటి ే వీలైనంత తవ రలో 
భారతదేశానిన  సంరిశ ంచేందుకు తరలి రావ్లసింది గా శ్శీ ీ నరంప్ర మోదీ తన ఆహావ న్ననిన  
పునరుదాాటించ్చరు. 

న్యూఢిల్లీ 
సెప్టెెంబర్ 11, 2021 
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