Visit of H.E. Mr. Alexander Schallenberg, Federal Minister
for European and International Affairs, Republic of Austria
to India (March 19-21, 2022)
March 21, 2022

રિપબ્લિક ઓફ ઓબ્રિયાના યુિોબ્પયન અને આંતિિાષ્ટ્રીય બાબતોના કેબ્રિય
મંત્રી શ્રી એિેક્ઝારડિ શેિન
ે બર્ગની ભાિતયાત્રા (માર્ગ 19-21, 2022)
માિ્ર્ 21, 2022
ભાિતના વબ્દેશમંત્િી (ઇએએમ) ડૉ. એસ. જયશંકિના આમંત્િણને માન આપીને િબ્પબ્િબ્ક ઑફ ઑસ્ટ્િબ્યાના
યુિોપબ્યન અને આંતિિાષ્ટ્િીય બાબતોના ફેડિિ મંત્િી મહામહબ્મ એિેક્ઝાન્ડિ શેિેનબિ્ર્ે ઉર્્ર્ સ્તિીય વ્યાપાિી
પ્િતબ્નબ્ધબ્મંડળ સાથે 19-21 માિ્ર્ 2022 દિમબ્યાન ભાિતની સત્તાવાિ મુિાકાત િીધી હતી. તેમના વિ્તમાન
કાિ્યકાળમાં એફએમ શેિેનબિ્ર્ની ભાિતની આ પ્િથમ મુિાકાત છે.

2. ભાિત અને ઓસ્ટ્િબ્યાના ઉષ્માભિ્યા અને સૌહાિ્દપૂિ્ણ સંબંધો છે જે િોકશાહી, સ્વતંત્િતા અને કાયદાના
શાસનના સહબ્યાિા મૂિ્યો પિ આધાિબ્ત છે. આપણા દ્વબ્પક્ષીય સંબંધો સંસ્થાઓ, શબ્ક્ષણ, સંસ્કૃતબ્ અને િોકો
વર્્ર્ેના સંબંધોમાં મજબૂત જોડાણો દ્વાિા ર્બ્હ્નબ્ત થયેિ છે.
3. બંને મંત્િીઓએ 20 માિ્ર્ 2022ના િોજ પ્િતબ્નબ્ધબ્મંડળ સ્તિની વાટાઘાટો કિી હતી. બંને મંત્િીઓએ
િાજકીય, આિ્થબ્ક, વાણબ્જ્યબ્ક અને કોન્સ્યુિિ સંબંધો સહબ્ત દ્વબ્પક્ષીય સંબંધોના સમર્્િ સ્તિ પિ ર્િ્ર્ા કિી
હતી. ભાિતમાં હાિમાં 150થી વધુ ઑસ્ટ્િબ્યન કંપનીઓ એન્જબ્નબ્યિબ્ંર્, િોડ કન્સ્ટ્િક્શન, િેિ્વે, હાઇડિ પાવિ
પ્િાન્ટ, વોટિ ટ્િીટમેન્ટ અને ઓટો કમ્પોનન્ટ્સ જેવા ક્ષેત્િોમાં સ્થબ્ત છે. કેટિીક ભાિતીય કંપનીઓએ પણ
ઓસ્ટ્િબ્યામાં ખાસ કિીને આઈટી, મેડબ્કેિ અને ઓટો-કોમ્પોનન્ટ્સના ક્ષેત્િોમાં િોકાણ કિ્યું છે. બંને પક્ષો
વ્યાપાિી સંબંધોને વધુ તીવ્િ બનાવવા સંમત થયા હતા. ઑસ્ટ્િબ્યન બબ્ઝનેસ ડેિબ્ર્ેટ્સે ભાિતમાં િબ્ન્યુએબિ
એનિ્જી જેવા ક્ષેત્િોમાં િોકાણ કિવા માટે ઊંડો િસ દિ્શાવ્યો હતો.

4. બંને પક્ષોએ સાંસ્કૃતબ્ક જોડાણો અંર્ે પણ ર્િ્ર્ા કિી હતી અને આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી

તેમજ 2024માં િાજદ્વાિી સંબંધોની સ્થાપનાના 75 વિ્ષની ઉજવણી માટે ઉત્સુક છે.

5. બંને પક્ષોએ વેક્સબ્ન મૈત્િી પહેિ અને િસીકિણ પ્િમાણપત્િોની પિસ્પિ માન્યતા સહબ્ત કોવબ્ડ19 િોર્ર્ાળા
અંર્ે પણ વબ્ર્ાિોનું આદાન-પ્િદાન કિ્યું હતું. તેમણે પ્િાદેશબ્ક અને વૈશ્વબ્ક મુદ્દાઓ પિ ર્િ્ર્ા કિી હતી જેમાં
ભાિત-EU સંબંધો, ઈન્ડો-પેસબ્ફબ્ક, અફઘાનબ્સ્તાન અને યુક્િેનના વબ્કાસ સહબ્ત અન્ય મુદ્દાઓ પિ પણ ર્િ્ર્ા
કિવામાં આવી હતી.

નવી રદલ્હી
માર્ગ 21, 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.

