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ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਦੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ
ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸ਼ੈਲਨਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ (19-21 ਮਾਰਚ, 2022)
21 ਮਾਰਚ, 2022
1. ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (ਈਏਐਮ) ਡਾ. ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਸਟਰ ੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਦੇ
ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਿਹਮ ਸ਼ਰੀ ਅਲੈ ਗਜ਼ੈਂਡਰ 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 ਲੋ ਕਤੰਤਰ, ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ
ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੁ ਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਿਮਕਤਾ, ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਮਜਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹਨ।
3. ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂ ੰ ਵਫ਼ਦ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ, ਆਰਿਥਕ, ਵਪਾਰਕ
ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁ ਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਸਟਰ ੀਆ ਦੀਆਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ
ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ, ਸੜਕ ਿਨਰਮਾਣ, ਰੇਲਵੇ, ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਵਾਟਰ ਟਰ ੀਟਮ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪਨ
ੋ ਼ੈਂ ਟਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ
ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਸਟਰੀਆ ਿਵੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਕੰਪੋਨ਼ੈਂਟਸ ਦੇ
ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ। ਆਸਟਰ ੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰਕ
ਪਰਤੀਿਨਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਡੂ ੰਘੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਦਖਾਈ।
4. ਦੋਹਾਂ ਿਧਰਾਂ ਨੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ 2024 ਿਵੱਚ ਕੂ ਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਾਦੀ ਕਾ ਅੰਿਮਰਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
5. ਦੋਵਾਂ ਿਧਰਾਂ ਨੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਅਤੇ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਿਿਕੇਟਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਸੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸਬੰਧਾਂ, ਿਹੰਦ- ਪਰਸ਼ਾਂਤ, ਅਿਗਾਿਨਸਤਾਨ ਅਤੇ
ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਗਆਲਮੀ ਮੁੱਿਦਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਵੀਂ ਿਦੱਲੀ
21 ਮਾਰਚ, 2022
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