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1. విదేశీ వ్యవహారాల మెంత్రి (ఈఏఎెం) డా. ఎస్. జైశెంకర్ ఆహ్వానెం మేరకు,
రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఆస్ట్రియాకు చ ెందిన యూరోపియన్ మరియు అెంతర్జాతీయ
వ్యవహారాల మెంత్రి గౌరవనీయ శ్రీ అల గ్జాెండర్ షాల న్బర్గ్, ఉన్నత

స్థాయి వ్యాపార ప్రతినిధి బ ెందెంతో కలిసి 2022 మార్చి 19-21 తేదీల్లో
భారత్లో అధికారిక పర్యటన జరిపారు. ఎఫ్ఎెం షాల న్బర్గ్ తన ప్రస్తుత
మెంత్రిత్వ బాధ్యతల సమయెంలో భారత్లో పర్యటిెంచడెం ఇదే తొలిసారి.
2. భారత్ మరియు ఆస్ట్రియా ప్రజాస్వామ్య ఉమ్మడి విలువలు, స్వేచ్ఛ,
న్యాయపాలన ఆధారెంగా సుహ ద్భావ మరియు స్నేహపూర్వక సెంబెంధాలను కలిగి
ఉన్నాయి. వివిధ రకాల సెంస్థలు, విద్యా సెంస్థలు, సెంస్క తి మరియు ప్రజా
సెంబెంధాల వ్యాప్తెంగా బలమైన అనుసెంధానాలతో మన ద్వైపాక్షిక
సెంబెంధాలు గుర్తిెంచబడ్డాయి.
3. 2022 మార్చి 20న ఇరువురు మెంత్రులు ప్రతినిధుల స్థాయి చర్చలను
జరిపారు. రాజకీయ, ఆర్థిక, వాణిజ్య మరియు దౌత్య సెంబెంధాలతో సహా
మొత్తెం ద్వైపాక్షిక సెంబెంధాలు అన్నిెంటినీ ఇరువురు మెంత్రులు
చర్చిెంచారు. 150కి పైగా ఆస్ట్రియా కెంప నీలు ఇెంజినీరిెంగ్, రోడ్డు
నిర్మాణెం, రైల్వేలు, జల విద్యుత్ ప్లాెంట్లు, నీటి శుద్ధి మరియు ఆటో
విడిభాగాల వెంటి రెంగాల్లో భారత్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాయి.
అనేక భారతీయ కెంప నీలు కూడా, ముఖ్యెంగా ఐటీ, మ డికేర్ మరియు ఆటో

విడిభాగాల రెంగాల్లో ఆస్ట్రియాలో ప ట్టుబడులు ప ట్టాయి. వాణిజ్య
సెంబెంధాలను మరిెంత విస్త తెం చేసుకోవడానికి ఇరు పక్షాలు అెంగీకరిెంచాయి.
భారత్లో పునరుత్పాదక ఇెంధనెం వెంటి రెంగాల్లో ప ట్టుబడి ప ట్టేెందుకు
ఆస్ట్రియా వ్యాపార ప్రతినిధులు అమితాసక్తిని వ్యక్తెం చేశారు.

4. సాెంస్క తిక అనుసెంధానాల గురిెంచి కూడా ఇరు పక్షాలు చర్చిెంచాయి అలాగే
ఆజాదీ కా అమ త్ మహోత్సవ్తో పాటు 2024లో దౌత్య సెంబెంధాలకు 75
ఏళ్లు పూర్తవుతున్న సెందర్భెంగా వేడుకలను నిర్వహిెంచేెందుకు
ఎదురుచూస్తున్నాయి.

5. వ్యాక్సిన్ మైత్రి కార్యక్రమెం మరియు వ్యాక్సిన్ సర్టిఫిక ట్ల
పరస్పర గుర్తిెంపుతో సహా కోవిడ్-19 మహమ్మారిపై ఇరు పక్షాలు తమ
అభిప్రాయాలను పెంచుకున్నాయి. భారత్-యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ)
సెంబెంధాలు, ఇెండో-పసిఫిక్, ఆఫ్ఘనిస్థాన్ మరియు ఉక్ర యిన్తో సహా
ప్రాెంతీయ మరియు ప్రపెంచ అెంశాలు మొదలైనవి కూడా చర్చల్లో
చోటుచేసుకున్నాయి.
న్యూఢిల్లీ
మార్చి 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.

