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ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਦ ੇਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ 

ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਲੈਗਜਂੈ਼ਡਰ ਸ਼ੈਲਨਬਰਗ ਵੱਲੋ ਂਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ (19-21 ਮਾਰਚ, 2022) 

21 ਮਾਰਚ, 2022 

 

1. ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (ਈਏਐਮ) ਡਾ. ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤ ੇਆਸਟਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਦੇ 

ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਿਹਮ ਸ਼ਰੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸ਼ੈਲਨਬਰਗ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ 19-21 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ 

ਦਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੈਲੇਨਬਰਗ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਯਾਤਰਾ 

ਹੈ। 

 

2. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦਰਿਮਆਨ ਿਨੱਘੇ ਅਤੇ ਸੁਿਹਰਦ ਸਬੰਧ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ 

ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾਂ 'ਤ ੇਆਧਾਿਰਤ ਹਨ। ਸਾਡ ੇਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਸੰਸਥਾਵਾ,ਂ ਅਕਾਦਿਮਕਤਾ, ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 

ਿਵਚਕਾਰ ਮਜਬਤੂ ਸਬੰਧ ਹਨ। 

 

3. ਦੋਵਾਂ ਮਤੰਰੀਆਂ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਪੱਧਰੀ  ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ, ਆਰਿਥਕ, ਵਪਾਰਕ 

ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਸਟਰੀਆ ਦੀਆਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪੰਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਿਵਚੱ 

ਇੰਜੀਨੀਅਿਰਗੰ, ਸੜਕ ਿਨਰਮਾਣ, ਰੇਲਵ,ੇ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪਨੋ਼ੈਂਟਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾ ਂਿਵਚੱ ਕੰਮ 

ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕਪੰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਸਟਰੀਆ ਿਵੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਆਈਟੀ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਕੰਪੋਨ਼ੈਂਟਸ ਦੇ 

ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਨਵਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਜੇ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ। ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰਕ 

ਪਰਤੀਿਨਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਡੰੂਘੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਦਖਾਈ। 

 

4. ਦੋਹਾਂ ਿਧਰਾਂ ਨੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤ ੇਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ 2024 ਿਵੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਾਦੀ ਕਾ ਅੰਿਮਰਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹ।ੈ 

 

5. ਦੋਵਾਂ ਿਧਰਾਂ ਨੇ ਕਿੋਵਡ-19 ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਵੈਕਸੀਨ ਮਤੈਰੀ ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਅਤੇ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਿਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸਬੰਧਾ,ਂ ਿਹੰਦ- ਪਰਸ਼ਾਂਤ, ਅਿਗਾਿਨਸਤਾਨ ਅਤੇ 

ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਮਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਗਆਲਮੀ ਮੁੱਿਦਆਂ 'ਤ ੇਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 

ਨਵੀਂ ਿਦੱਲੀ 

21 ਮਾਰਚ, 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. 

 


