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ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ୟୁ ରରୋପୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜୋତୀୟ ବ୍ୟୋପୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋନ୍ୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ଆରେକ୍ଜୋଣ୍ଡୋର ଶ୍କୋରେନ୍ବ୍ର୍ଜଙ୍କ ଭୋରତ
ର୍ସ୍ତ (19-21 ମୋର୍ଚ୍ଜ 2022)
ମୋର୍ଚ୍ଜ 21, 2022
ରବ୍ୈରେଶ୍ିକ୍ ବ୍ୟୋପୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ର୍ୟଶ୍ଙ୍କରଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରରମ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ୟୁ ରରୋପୀୟ ତଥୋ ଆନ୍ତର୍ଜୋତୀୟ ବ୍ୟୋପୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋନ୍ୟବ୍ର
ଶ୍ରୀ ଆରେକ୍ଜୋଣ୍ଡୋର ଶ୍କୋରେନ୍ବ୍ର୍ଜ ଏକ୍ ଉର୍ଚ୍ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବ୍ସୋୟିକ୍ ପ୍ରତିନ୍ଧ
ି ୀ େଳଙ୍କ ସହ 19-21 ମୋର୍ଚ୍ଜ 2022 ଭୋରତ ର୍ସ୍ତରର ଆସିଥିରେ।
ଶ୍ରୀ ଶ୍କୋରେନ୍ବ୍ର୍ଜଙ୍କ ଏହି କ୍ୋର୍ଯଜୟକ୍ୋଳରର ଭୋରତକ୍ୁ ଏହୋ ତୋଙ୍କର ପ୍ରଥମ ର୍ସ୍ତ।
2. ଭୋରତ ଏବ୍ଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମଧ୍ୟରର ନ୍ିବ୍ଡ
ି ଓ ଆନ୍ତରିକ୍ ସମ୍ପକ୍ଜ ରହିଛ ି ର୍ଯୋହୋ ର୍ଣତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱୋଧୀନ୍ତୋ ଏବ୍ଂ ଆଇନ୍ର ଶ୍ୋସନ୍ର ମୂେୟରବ୍ୋଧ
ଉପରର ଆଧୋରିତ। ଆମର ଦ୍ୱିପୋକ୍ଷିକ୍ ସମ୍ପକ୍ଜ ଅନ୍ୁ ଷ୍ଠୋନ୍, ଏକ୍ୋରଡମୀ, ସଂସ୍କୃତ ି ଏବ୍ଂ ରେୋକ୍ମୋନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଥିବ୍ୋ ସମ୍ପକ୍ଜ ଦ୍ୱୋରୋ ଚିହ୍ନତ
ି ।
3. 20 ମୋର୍ଚ୍ଜ 2022 ରର େୁ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିନ୍ଧ
ି ୀ େଳ ସ୍ତରୀୟ ଆରେୋଚନ୍ୋ କ୍ରିଥିରେ। ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋର୍ରନ୍ୈତକ୍
ି , ଅଥଜରନ୍ୈତକ୍
ି , ବ୍ୋଣିର୍ୟି କ୍
ଏବ୍ଂ କ୍ନ୍ସୁେୋର ସମ୍ପକ୍ଜ ସରମତ ଦ୍ୱିପୋକ୍ଷିକ୍ ସମ୍ପକ୍ଜର ସମସ୍ତ େିର୍ ଉପରର ଆରେୋଚନ୍ୋ କ୍ରିଥିରେ। ଇଞ୍ଜି ନ୍ୟ
ି ରିଂ, ସଡକ୍ ନ୍ିମୋଜ ଣ, ରରଳବ୍ୋଇ,
ର୍ଳ ବ୍ିେୁୟତ ପଲୋଣ୍ଟ, ର୍ଳ ବ୍ିରଶ୍ୋଧନ୍ ଏବ୍ଂ ର୍ଯୋନ୍ବ୍ୋହୋନ୍ ର୍ଯନ୍ତ୍ରୋଂଶ୍ ଭଳି ରକ୍ଷତ୍ରରର 150 ରୁ ଅଧିକ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର କ୍ମ୍ପୋନ୍ୀ ଭୋରତରର କ୍ୋର୍ଯଜୟରତ
ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଆଇଟି, ରମଡିରକ୍ୟୋର ଏବ୍ଂ ର୍ଯୋନ୍ବ୍ୋହୋନ୍ ର୍ଯନ୍ତ୍ରୋଂଶ୍ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଅରନ୍କ୍ ଭୋରତୀୟ କ୍ମ୍ପୋନ୍ୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରର ପୁଞ୍ଜି ବ୍ିନ୍ରି ର୍ଯୋର୍
କ୍ରିଛନ୍ତି। ବ୍ୋଣିର୍ୟି କ୍ କ୍ୋର୍ଯଜୟକ୍ୁ ତୀବ୍ରତର କ୍ରିବ୍ୋକ୍ୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରୋର୍ି ରହୋଇଥିରେ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ବ୍ୟବ୍ସୋୟିକ୍ ପ୍ରତିନ୍ଧ
ି ୀମୋରନ୍ ଭୋରତର ଅକ୍ଷୟ
ଶ୍କ୍ତି ଭଳି ରକ୍ଷତ୍ରର୍ୁଡକ୍
ି ରର ପୁଞ୍ଜି ବ୍ିନ୍ରି ର୍ଯୋର୍ କ୍ରିବ୍ୋକ୍ୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ୋଶ୍ କ୍ରିଥିରେ।
4. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସୋଂସ୍କୃତକ୍
ି ସମ୍ପକ୍ଜ ବ୍ିଷୟରର ମଧ୍ୟ ଆରେୋଚନ୍ୋ କ୍ରିଥିରେ ଏବ୍ଂ ଆର୍ୋେୀ କ୍ୋ ଅମୃତ ମରହୋତ୍ସବ୍ ତଥୋ 2024 ରର
କ୍ୂ ଟରନ୍ୈତକ୍
ି ସମ୍ପକ୍ଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠୋ ରହବ୍ୋର 75 ବ୍ଷଜ ପୂର୍ତ୍ତକ୍
ି ୁ ପୋଳନ୍ କ୍ରିବ୍ୋ ପୋଇଁ ମଧ୍ୟ ଅରପକ୍ଷୋ କ୍ରିଥିରେ।
5. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭୟୋକ୍ସିନ୍ ରମୈତ୍ରୀ ପେରକ୍ଷପ ଏବ୍ଂ ଟିକ୍ୋକ୍ରଣ ପ୍ରମୋଣପତ୍ରର ପୋରସ୍ପରିକ୍ ସ୍ୱୀକ୍ୃ ତ ି ସରମତ ରକ୍ୋଭିଡ19 ମହୋମୋରୀ ଉପରର
ମତ ବ୍ିନ୍ମ
ି ୟ କ୍ରିଥିରେ। ଭୋରତ-ୟୁ ରରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରର ସମ୍ପକ୍ଜ, ଭୋରତ-ପ୍ରଶ୍ୋନ୍ତ ମହୋସୋର୍ର, ଆଫର୍ୋନ୍ିସ୍ତୋନ୍ ଏବ୍ଂ ୟୁ ରକ୍ରନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ସରମତ ଆଞ୍ଚଳିକ୍ ତଥୋ ଆନ୍ତର୍ଜୋତିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରର ମଧ୍ୟ ଆରେୋଚନ୍ୋ କ୍ରୋର୍ଯୋଇଥିେୋ।
ନ୍ୂ ଆେିଲ୍ଲୀ
ମୋର୍ଚ୍ଜ 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.

