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మీకు ధన్యవాదాలు, అలాగే మ ుందుగా చాలా బాగా ఆహ్వాన్ుం పలిక్ిన్ుందుకు మీకుందరికీ్ ధన్యవాదాలు 
తెలుపుకుుంటూ నేన్ు మొదలుపెడతాన్ు. ఎుందుకుంటే నేన్ు నిన్న క్ాన బెరాాకు వచ్చిన్పుుడు, పాత 
పార్లమ ుంట్ భవన్ుం మన్ జాతీయ జ ుండా ర్ుంగ లలల  వెలిగిపో వడానిన చూశాన్ు. మన్స్ుున్ు హతతు కునే 
ఇలాుంటి వయక్ీుకర్ణ కుంటే గొపుది మరొకటి ఉుండదు. అలాగే ఇదేమీ ఒకసారి జరిగిుంది క్ాదు. ఎుందుకుంటే, 
మన్ుం 75వ సాాతుంతయ్ వారిిక్టతువానిన జర్ుపుకుుంటున్న నేపథ్యుంలల, వాస్ువానిక్ి ఆస్ట్ో లేియా అుంతటా 
వివిధ పమ్ ఖ పద్ేశాలలల మీర్ు కూడా మాతో పాటు స్ుంబరాలు జర్ుపుకున్న స్ుంగతి మాకు తెలుస్ు. 
మరీ మ ఖయుంగా, స్టిడనన ఒపెరా హౌస్ తి్వర్ణశోభితుంగా వెలిగిపోయిన్ చ్చత్ుం న్న్ున ఆశ్ిర్యుంలల 
మ ుంచెతిుుంది. అుందువలల , చాలా హృదయపూర్ాక స్టెుంటిమ ుంట్ న్ు తెలియజేస్ట్ ముంచ్చ ఆలలచన్గా నేన్ు 
దీనిన భావిస్ుు నానన్ు, ఇుంక్ా అభిన్ుందిస్ుు నానన్ు కూడా. 
 
ముంతి్ వాుంగ్ చెపిున్టుల గా, ఈ రోజు మేమ  నిజుంగా చాలా చాలా ఉపయ కుమ ైన్, ఎుంతో ఉతాుదకతతో 
కూడిన్, చాలా సౌకర్యవుంతమ ైన్ చర్ిలు జరిపామ , అలాగే ఇుందులల భాగుంగా మేమ  చాలా తర్చుగా 
భేటీ అవుతతుండుం అనేది నిజుంగా గొపు విషయుం. నేన్ు మిమమలిన మీర్ు బాధయతలు చేపటిోన్ తొలి రోజే, 
టోక్టయలల క్ాాడ్ స్మావేశ్ుం స్ుందర్భుంగా కలుస్ుకునానన్ు. ఇక అపుటి న్ుుంచ్చ వర్ుస్గా బాలీలల జీ20 
స్ుందర్భుంగా; నామ్ పెన లల తూర్ుు ఆస్టియా విదేశాుంగ ముంతత్ల భేటీలల కూడా కలిశామ ; 
న్ూయయార్్ లల కూడా మన్ుం ఒకరిక్ొర్ుం తార్స్పడాా మ , దెవాపాక్షిక ఇుంక్ా తెవపైాక్షిక స్మావేశాలు ర ుండూ 
జరిగాయి కూడా. క్ాబటిో , కాముం తపుకుుండా స్ుంభాషిుంచుకునే పక్్ియా అలాగే సాన్ుకూల చర్ిలు మన్ 
మధయ క్ొన్సాగ తతనానయి, ఎుందుకుంటే దెవాపాక్షిక స్ుంబుంధాలన్ు బలలప్తుం చేస్ుక్టవడుం అలాగే మన్ 
పా్ుంతానిన మరిుంత మ ర్ుగ ైన్దిగా ర్ూప ుందిుంచడుం ఎలా అనే దానిపెవ మన్ుం గటిోగా కృషి చేస్ుు నానమ . 
 
అుందువలల , నేడు జరిగిన్ స్మావేశానిన మన్ుం విదేశాుంగ ముంతత్ల ఫ్్్మ్ వర్్ చర్ిలుగా చెపుుక్టవచుి. 
ఈ స్టిరీస్ లల ఇది 13వ భేటీగా దీనిన నేన్ు భావిస్ుు నానన్ు అలాగే, ఇుందులల మేమ  అనేక అుంశాల 



గ రిుంచ్చ చరిిుంచామ . మ ఖయుంగా, వాణిజయుం మరియ  ఎక్ాన్మీ, విదయ, ర్క్షణ మరియ  భదత్, 
పరాయవర్ణాన్ుకూల ఇుంధన్ుం వుంటివి వీటిలల ఉనానయి. అలాగే మేమ  అనేక ఒపుుందాలు, 
అవగాహన్లన్ు కూడా కుదుర్ుికునానమ . ఒకరిక్ొకరి దేశాలలల  మన్ దౌతయపర్మ ైన్ క్ార్యకలాపాలన్ు 
విస్ురిుంచుక్టవడానిక్ి పర్స్ుర్ ఆస్కుు ల ఆధార్ుంగా ఇవి చోటుచేస్ుకునానయి. క్ాబటిో , భార్త లల ఆస్ట్ో లేియా  
తన్ క్ార్యకలాపాలన్ు పెుంచుక్టవడానిన కచ్చితుంగా మేమ  సాాగతిసాు మ  అలాగే మేమ  కూడా 
ఆస్ట్ో లేియాలల స్ర ైన్ స్మయుంలల మా జోర్ున్ు పెుంచడానిక్ి ఎదుర్ుచూస్ుు నానమ . అయితే క్ొనిన 
స్మస్యలు నెలక్ొనానయి, మన్ దెవాపాక్షిక స్ుంబుంధాలన్ు మరిుంత మ ర్ుగ పర్చుకునే విషయుంలల, గొపు 
అవక్ాశాలు ఉనానయని నేన్ు భావిస్ుు నానన్ు. ఇుందులల పధ్ాన్మ ైన్ది, మొబిలిటీ విషయుంలల 
అవగాహన్ క్టస్ుం పస్్ుు తుం చర్ిల దశ్లల ఉన్న పత్ిపాదన్. పత్ిభావుంతతలు ఇుంక్ా నిపుణ ల రాకపో కలు 
చాలా మ ఖయుం. భార్త యొక్ క్ొతు  జాతీయ విదాయ విధానానిన దృషిోలల పెటుో కుని, విదాయ ర్ుంగానిన ఎలా 
అభివృదిి  చేయగలమ  అలాగే మన్ుం పత్ేయకుంగా ఏమి చేయవచుి అని ఆలలచ్చస్ుు నానమ . విదాయ 
ర్ుంగుంలల మా పధ్ాన్ భాగసాామయ దేశాలలల  ఒకట వన్, అుంతేక్ాకుుండా భార్త లల పటిషోమ ైన్ క్ార్యకలాపాలు 
కలిగిన్ ఆస్ట్ో లేియా కచ్చితుంగా ఈ విషయుంలల మరిుంత చుర్ుక్ ైన్ పాత ్పో షిస్ుు న్నుందని మేమ  
ఆశిస్ుు నానమ . అలాగే టోక్టయలల మన్ ఇర్ు దేశాల పధ్ాన్ ముంతత్లు కలుస్ుకున్నపుుడు ఇదే 
విషయుంలల చర్ిలు కూడా జరిపార్ు. 
 
ఈ ఏడాది ఆర్ుంభుంలల ఖరార ైన్ ఆరిిక స్హక్ార్ుం మరియ  వాణిజయ ఒపుుందుం, దాని ఆమోదుం ఇుంక్ా 
అమలలల క్ి వచేి దిశ్గా మ ుందుక్ ళ్ు ుండుం అనేది మాకు చాలా పో్ తాుహుం అుందిసోు ుంది. 
 
ఇది చాలా ముంచ్చ పరిణాముం. దాుందా పన్ునల నిరోధక ఒపుుందుంలల స్వర్ణలు తీస్ుక్ొచేిుందుకు 
చర్యలు చేపడుతతన్న విషయానిన కూడా మేమ  గమనిస్ుు నానమ . ఎుందుకుంటే, మన్ మధయ వాయపార్ుం 
పుుంజుక్టవడానిక్ి ఇది కూడా ఒక స్వాలుగా నిలుసోు ుంది. అలాగే, క్ీలకమ ైన్ ఖనిజాలు, స్టెవబర్, క్ొతు  
మరియ  పున్ర్ుతాుదక ఇుంధన్ుం వుంటి ర్ుంగాలపెవ కూడా మేమ  మరిుంతగా దృషిో  పెటాో మ . గత క్ొనిన 
నెలలుగా మన్ స్హచర్ ముంతత్లు చేస్ుు న్న కృషిని స్మగ ార్ూపుంలలకి్ తీస్ుకురావడానికి్ మేమ  
పయ్తినస్ుు నానమ . దీనిన గన్ుక సాక్ార్ుం చేయగలిగితే, మన్ుం గొపుగా మ ుందడుగ  వేసాు మని నేన్ు 
భావిస్ుు నానన్ు. వాస్ువానిక్ి, ఈ ఏడాది జూన న్ుుంచ్చ మా స్హచర్ క్ాయబినెట్ ముంతత్లు ఆర్ుగ ర్ు 
ఆస్ట్ో లేియాలల పర్యటిుంచార్ు. వారిలల బొ గ ు  మరియ  గన్ుల శాఖ ముంతి్, పున్ర్ుతాుదక ఇుంధన్ుం, విదయ, 
జలవన్ర్ులు, మా హోమ్ శాఖ ముంతి్ కూడా ఉనానర్ు. అలాగే, ఆస్ట్ో లేియా డిపూయటీ పధ్ాని మరియ  
ర్క్షణ శాఖ ముంతి్తో పాటు పశిిమ ఆస్ట్ో లేియాకు చెుందిన్ డిపూయటీ పధ్ాని ఇుంక్ా న్ూయ సౌత వేల్సు పధ్ాని 
కూడా వాయపార్ పత్ినిధి బృుందాలతో భార్త లల పర్యటిుంచార్ు. 
 



క్ాబటిో , మొతుుంమీద చూస్ట్ు  మన్ భాగసాామయ బుంధుం అుంతకుంతకూ బలలప్తుం అవుతతన్న విషయుం 
నిజుంగా మన్ కళలమ ుందు సాక్షాత్రిసోు ుంది. దీనిన మరిుంత ఉన్నత సాి యిలకు తీస్ుక్ ళ్ల ుందుకు గల 
మారాు లన్ు అనేాషిుంచడుంపెవ మేమ  నిజుంగా దృషోి పెడుతతనానమ . పప్ుంచ పరిస్టిితతల విషయానిక్ొస్ట్ు , 
మా మధయ చాలా ముంచ్చ చర్ి జరిగిుంది. ఇదేమీ ఇక్డితో మ గిస్టిపో దు. లుంచ్ స్ుందర్భుంగా కూడా 
మేమ  క్ొనిన విషయాలన్ు చరిిుంచే అవక్ాశ్ుం ఉుంది. అయితే, మేమ  ఉక్ యాిన వివాదుం అలాగే దాని 
పరాయవసానాలు, ఇుండో-పస్టిఫ్ిక్ విషయుంలల మ ఖయుంగా క్ాాడ్ కు స్ుంబుంధిుంచ్చన్ పురోగతి, జీ20 అుంశాలు, 
మన్ తెవపైాక్షిక అుంశాలు, ఐకయరాజయస్మితి, ఐఏఈఏకు స్ుంబుంధిుంచ్చన్ క్ొనిన అుంశాలు, క్ లలమేట్ ఫ్ెవనాను, 
స్ుస్టిిర్ అభివృదిి  లక్షాయల గ రిుంచ్చ మేమ  చర్ిలు జరిపామ . క్ాబటిో , చాలా విస్ు ృత సాి యి అుంశాల 
గ రిుంచ్చ మేమ  కూలుంకషుంగా చరిిుంచ్చన్ విషయుం మీర్ు గమనిుంచాలి. అలాగే ఉదార్వాద 
పజ్ాసాామాయలుగా మన్ ఇర్ు దేశాలు కూడా నియమాల ఆధారిత అుంతరాా తీయ కాముం, అుంతరాా తీయ 
స్మ ద ్జలాలలల  స్్టాచాాయ త నేవిగేషన, కనెక్ిోవిటీని పో ్ తుహ ుంచడుం, అుందరికీ్ అభివృదిి  మరియ  
భదత్న్ు అుందిుంచడుం అనేవి ఈ చర్ిలలల  క్ీలకమ ైన్ అుంశాలుగా నిలిచాయి. ముంతి్ వాుంగ్ చెపిున్టుల గా, 
దేశాలు తమకు మ ఖయమ ైన్ విషయాలలల  సార్ాభౌమతాానిక్ి అన్ుగ ణుంగా న్డుచుకునేలా అుందర్ూ 
భరోసా కలిుుంచాలి. 
 
లుంచ్ స్ుందర్భుంగా, క్ొనిన ఇతర్ అుంశాల గ రిుంచ్చ కూడా మేమ  చరిిుంచే అవక్ాశ్ుం ఉుంది. భార్తీయ ఉప 
ఖుండుం గ రిుంచ్చ మా దృకుథాలన్ు నేన్ు ఆమ తో పుంచుక్టవాలన్ుకుుంటునానన్ు. మ ఖయుంగా, ఉగవాాదుం 
విషయుంలల క్ొనిన స్మస్యలు, ఉగవాాద నిరోధుంపెవ నేన్ు చరిిుంచన్ునానన్ు. ఈ పా్ుంతుం గ రిుంచ్చ ఆమ  
అభిపా్యాలన్ు కూడా తెలుస్ుక్టవడానిక్ి నేన్ు ఎదుర్ుచూస్ుు నానన్ు. మేమ  ఈ ఏడాది చ్చవరిలల జీ20 
అధయక్ష బాధయతలన్ు చేపటోన్ునానమన్న విషయానిన చెపుడుం దాారా నేన్ు మ గిుంచాలని 
అన్ుకుుంటునానన్ు, అలాగే జీ20 స్భయ దేశ్ుంగా ఆస్ట్ో లేియా అభిపా్యాలు ఇుంక్ా ఆస్కుు లన్ు 
తెలుస్ుక్టవడుం కూడా చాలా మ ఖయమని నేన్ు భావిస్ుు నానన్ు. రాన్ున్న నెలలలల  ఈ విషయాలన్ు 
మరిుంతగా కవర్ చేయాలని నేన్ు ఆశిస్ుు నానన్ు. చ్చవరిగా నేన్ు చెప్ుదేమిటుంటే, నాతో స్మావేశ్ుం 
జరిపిన్ుందుకు, మీర్ు అుందిుంచ్చన్ ఆతిథాయనిక్ి, అలాగే మీ హృదయపూర్ాక ఆహ్వానానిక్ి నేన్ు నిజుంగా 
ధన్యవాదాలు తెలియజేస్ుు నానన్ు. 
 
కాన బెరాా  
అకటర బర్ 10, 2022 
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