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ਤੁਹਾਡਾ ਿਹੁਤ-ਿਹੁਤ ਧੰਨਿਾਦ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਿਾਦ  ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ 

ਵਕਉਂਵਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲਹ  ਕੈਨਿਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਪੁ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਸਾਡ ੇਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਰੰਗਾਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਵਗਆ 

ਦੇਵਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਦਲ ਟੰੁ੍ਿਣ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੁਝ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 

ਅਵਜਹਾ ਇੱਕ ਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਕਉਂਵਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਿੀਂ ਿਰਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ 

ਦੇਵਿਆ ਵਕ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਪ੍ਰਵਸੱਧ ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡ ੇਵਤਰੰਗ ੇਵਿੱਚ ਵਸਡਨੀ ਓਪ੍ੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਦੇਿ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂ ੰਲਗਦਾ ਹੈ 

ਇਸ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਾਲ ਵਨੱਘੀ ਭਾਿਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। 
 

ਸੋ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮੰਤਰੀ ਿੋਂਗ ਨੇ ਵਕਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਿਾਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਹੁਤ ਲਾਹੇਿੰਦ, ਉਤਪ੍ਾਦਕ  ਅਤੇ ਸੁਵਹਰਦਤਾਪੂ੍ਰਨ 

ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵਮਲਦ ੇਰਹ ੇਹਾਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਵਦਨ ਹੀ ਵਮਵਲਆ ਸੀ ਟ੍ੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਾਡ ਲਈ, ਪ੍ਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਿਾਲੀ G20 ਹ;ੈ ਪੂ੍ਰਿ 

ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਿੈਠਕ ਨੋਮ ਪੇ੍ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ; ਅਸੀਂ ਵਨਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੱ੍ਿੀ ਅਤੇ ਵਤੰਨ-ਪੱ੍ਿੀ ਿੈਠਕਾਾਂ 

ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨੰੂ ਵਮਲੇ।  ਸੋ ਆਪ੍ਣੇ ਦੁਿੱਲੇ ਸਿੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਿੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵਕਿੇਂ ਵਿਹਤਰ ਿੇਤਰ 

ਵਸਰਜ ਸਕਦ ੇਹਾਾਂ, ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਿਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਿਟ੍ਾਾਂਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹ ੇਹਨ.   

 

ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਿੈਠਕ ਹੋਈ, ਉਸਨੰੂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮਿਰਕ ਿਾਰਤਾਲਾਪ੍ ਕਵਹੰਦੇ ਹਾਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 

ਉਸ ਲੜੀ ਦੀ 13ਿੀਂ ਿੈਠਕ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਤਾ ਹੈ  ਅਸੀਂ ਿਹੁਤ ਸਾਰ ੇਮੁੱਵਦਆਾਂ - ਿਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕਤਾ, ਵਸੱਵਿਆ, 

ਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਿਾਰੇ ਗੱਲਿਾਤ  ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਹੁਤ ਸਾਰ ੇਸਮਝੌਵਤਆਾਂ 

ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸੀ ਵਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਕੂਟ੍ਨੀਤਕ  ਜੜਾਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡ ੇ

ਆਪ੍ਸੀ ਵਹੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਿੱਲੋਂ  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਾਗਤ 

ਕਰਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਿੀ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਮੁੱਦ ੇਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ 

ਸਾਡੀ ਦੁਿੱਲੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਿੱਡੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿੇਿਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਹਨਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 

ਪ੍ਰਸਤਾਿ ਵਜਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹ ੋਵਰਹਾ ਹੈ,  ਜੋ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਪ੍ਰਵਤਭਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਿਾਰ ੇਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਸੱਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਕਿੇਂ ਿਾਧਾ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੀਂ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਵਸੱਵਿਆ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੱਵਿਆ ਦੇ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡ ੇਪ੍ਰਮੁੱਿ ਭਾਈਿਾਲਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਿੂਤ 

ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਿੇਿਣ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਰੇ ਸਾਡ ੇਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਟ੍ੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਿੀ 

ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
 



ਅਸੀਂ ਇਹ ਿੇਿ  ਕੇ ਿਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਹਾਾਂ ਵਕ ਆਰਵਥਕ ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਿਪ੍ਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵਜਸ ਨੰੂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਵਿੱਚ 

ਅੰਵਤਮ ਰੂਪ੍ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿੱਲ ਿਧ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਹੁਤ ਿਧੀਆ ਕਦਮ  ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਿੇਿ 

ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਦੋਹਰ ੇਟ੍ੈਕਸ ਤੋਂ ਿਚਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤ ੇਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸਾਡ ੇਕਾਰੋਿਾਰ 

ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਿੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਫਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਿਵਣਜਾਾਂ, ਸਾਈਿਰ, ਨਿੀਂ ਅਤੇ 

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਿਰਗ ੇਿਤੇਰਾਾਂ ਿੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇਸਵਹਯੋਗੀ ਵਪ੍ਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਵਨਆਾਂ 

ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਿਾਰ ੇਸੋਵਚਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਲ ਵਿੱਚ 

ਇਹ ਿਹੁਤ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਛੇ ਕੈਿਵਨਟ੍ ਸਾਥੀ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ 

ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵਜਨਹਾਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਿਾਣਾਾਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਵਸੱਵਿਆ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡ ੇ

ਗਰਵਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿੀ ਿੇਵਿਆ ਵਕ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਵਡਪ੍ਟ੍ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਵਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱ੍ਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਵਡਪ੍ਟ੍ੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਵਨਊ ਸਾਊਥ ਿੇਲਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਿਪ੍ਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਵਨਧ ਮੰਡਲਾਾਂ 

ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। 
 

ਸੋ ਸਮੁੱਚ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇ ਸਿੰਧ ਹੋਰ ਿਧ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਉੱਚ ਪੱ੍ਧਰ 'ਤੇ ਵਲਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। ਆਲਮੀ 

ਸਵਥਤੀ ਿਾਰੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਿਾਤ ਅਜੇ ਪੂ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹ ੈਵਕ ਅਜੇ ਿੀ ਕੁਝ 

ਗੱਲਿਾਤ ਅਸੀਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ ਦੇ ਿਾਣੇ 'ਤੇ ਕਰਾਾਂਗੇ ਪ੍ਰ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਾਂ, ਵਹੰਦ -ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ, ਕਿਾਡ ਵਿੱਚ 

ਪ੍ਰਗਤੀ, G20 ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਮੁੱਦੇ, ਸਾਡ ੇਵਤਕੋਣੇ ਸੰਿਾਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰ, IAEA ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਕੁਝ ਮੁੱਵਦਆਾਂ, ਜਲਿਾਯ ੂ

ਵਿੱਤਪੋ੍ਸ਼ਣ, ਵਟ੍ਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟ੍ੀਚੇ ਆਵਦ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਿਾਤ ਿਹੁਤ ਸੋਹਣੀ 

ਵਕਸਮ ਦੀ ਵਿਆਪ੍ਕ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹ ੈਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ 

ਦੋਿੇਂ ਵਨਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਵਿਿਸਥਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਸਮੁੰਦਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਿੀਗੇਸ਼ਨ, ਸਭਨਾਾਂ ਲਈ 

ਸੰਪ੍ਰਕ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮੰਤਰੀ ਿੋਂਗ ਨੇ ਵਕਹਾ, ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ ਵਕ ਸਾਰ ੇਦੇਸ਼ ਉਨਹਾਾਂ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 

ਜੋ ਉਨਹਾਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਹਨ। 
 

ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਦੁਪ੍ਵਹਰ ਦੇ ਿਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਉੱਤ ੇਚਰਚਾ ਕਰਾਾਂਗੇ । ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ੍-ਮਹਾਾਂਦੀਪ੍ 

ਿਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਵਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੌਣ ਉਨਹਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਾਂਗਾ। ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਤਿਾਦ, ਅੱਤਿਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਿਲਾ ਕਰਨ 

ਿਾਰੇ ਕੁਝ ਮੁੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਨਹਾਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਿਤੇਰ ਿਾਰ ੇਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ 

ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਿਸ ਇਹ ਕਵਹ ਕੇ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਕਰਾਾਂਗੇ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚੱ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 

ਸੰਭਾਲਾਾਂਗ ੇਅਤੇ G20 ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਹੋਣ ਿਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹ ੈਵਕ ਸਾਡ ੇਲਈ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਹੱਤ ਿਹੁਤ 

ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਗਵਹਰਾਈ ਨਾਲ ਕਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ  

ਇੱਕ ਿਾਰ ਵਫਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ੋਕਹਾਾਂਗਾ ਵਕ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡ ੇਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਵਨੱਘ ੇਸਿਾਗਤ ਲਈ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ।  
 

ਕੈਨਿਰਾ 

10 ਅਕਤੂਿਰ, 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. 


