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 الیگزینڈر امور جناب االقوامی بین اور یورپی برائے وزیر وفاقیکے  آسٹریا جمہوریہ

 (1211 مارچ، 19-91) دورہ کا ہندوستانشلنبرگ کا 

 2222 ،مارچ 21

 وفاقیکے  آسٹریا جمہوریہشنکر کی دعوت پر،  جے ایس ڈاکٹر( خارجہ وزیر) خارجہ وزیربھارتی 

 تجارتی سطحی اعلی   ایک برگ نےشلن الیگزینڈرعالی جناب  امور االقوامی بین اور یورپی برائے وزیر

اپنے  کا برگشلن وزیر وفاقی یہ۔ کیا دورہ سرکاری کا ہندوستان تک 2222 مارچ 29-91ہمراہ  کے وفد

 ۔ہے دورہ پہال کا ہندوستان میںعہد  موجودہ

 اور آزادی جمہوریت، جو ہیں تعلقات خوشگوار اور گرمجوش درمیان کے آسٹریا اور ہندوستان۔ 2

 اور ثقافت اکیڈمی، اداروں، تعلقات دوطرفہ ہمارے۔ ہیں مبنی پر اقدار مشترکہ کی حکمرانی کی قانون

 ۔ہیں روشناس رہے سے روابط مضبوط درمیان کے عوام سےعوام 

 سیاسی، نے وزراء دونوں۔ کی چیت بات پر سطح کی وفود کو 2222 مارچ 22 نے وزراء دونوں۔ 3

 952۔ کیا خیال تبادلہ پر پہلوؤں تمام کے تعلقات طرفہ دو سمیت تعلقات قونصلر اور تجارتی اقتصادی،

 پالنٹس، پاور ہائیڈل ریلوے، تعمیر، کی سڑک انجینئرنگ، میں ہندوستان کمپنیاں کی آسٹریا زیادہ سے

 بھی نے کمپنیوں ہندوستانی کئی۔ ہیںکام کر رہی  میں شعبوں جیسے اجزاء آٹو اور صفائی کی پانی

۔ ہے کی کاری سرمایہ میں شعبوں کے اجزاء آٹو اور میڈیکیئر ٹی، آئی پر طور خاص میں آسٹریا

 نے مندوبین کاروباری کے آسٹریا۔ کیا اتفاق پر کرنے تیز مزید کورابطے  تجارتی نے فریقین دونوں

 ۔کی ظاہر دلچسپی گہری میں کرنے کاری سرمایہ میں شعبوں جیسے توانائی تجدید قابل میں ہندوستان

 کے تقریبات کی مہوتسو امرت کا آزادی اور کیا خیال تبادلہ بھی پر روابط ثقافتی نے فریقین دونوں۔ 4

 ے منتظر نظر آئے۔ک سال 55 کے قیام کے تعلقات سفارتی میں 2224 ساتھ ساتھ

 اقدام میتری ویکسین جس میں کیا، تبادلہ کا خیاالت بھی پر مرض وبائی 91 -کووڈ نے فریقین دونوں۔ 5

-ہندوستان بشمول مسائل عالمی اور عالقائی۔ شامل ہے شناخت باہمی کی سرٹیفکیٹس ویکسینیشن اور

 بھی پر دیگر امور سمیت یوکرین اور افغانستان بحرالکاہل، -ہند رفت، پیش میں تعلقات یونین یورپی

 ۔گیا کیا خیال تبادلہ

 دہلی نئی

 1211 ،مارچ 21

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. 


