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ભારત (મ ે26-27 2022) 

27 મ,ે 2022 

 

હિદેશ મંત્રી  ડૉ. એિ. જયશંકરના આમંત્રણ પર, હંગેરીના હિદેશ અન ેિપેાર મંત્રી  શ્રી પીટર હિજ્જાટો, 26-27 મ ે
2022 ના રોજ િત્તાિાર મુલાકાતે ભારત આવ્યા હતા. તમેની િાથે ઉચ્ચ સ્તરીય વ્યાપારી પ્રહતહનહિમંડળ પણ હતુ.ં 

 

2. ભારત અને હંગેરી પરસ્પર હિશ્િાિ અન ેિમજણ પર આિારરત હ ંફાળા અને ઐહતહાહિક િંબિં િરાિે છે. 
આપણાં હવિપક્ષીય િંબિંો,  િંસ્થાઓમા,ં હશક્ષણમા,ં િંસ્કૃહતમા ંઅને બન્ને દેશના લોકો િચ્ચનેા પારસ્પારરક િંબંિોમા ં
બિે જ મજબ ત કડીરૂપ બનેલ  છે. 

 

3. બન્ને મંત્રીઓએ, પ્રહતહનહિમડંળ સ્તરની િાટાઘાટોમા,ં રાજકીય, આર્થથક, િાંસ્કૃહતક અને બન્ને દેશના લોકો િચ્ચનેા 
પારસ્પારરક િંબંિો િહહત હવિપક્ષીય િંબિંોની િમગ્ર શે્રણીઓ પર ચચાા કરી. હતી.   હિદેશ મતં્રીશ્રી એ હગંેરરયન 
િરકારનો યુક્રને - હંગેરી િરહદ પરથી  6000 થી િિુ ભારતીય નાગરરકોને સ્થળાંતર કરિાની િુહિિા આપિા બદલ 
અને હગંેરરયન યુહનિર્થિટીઓમા ં સ્થળાંતર કરાયેલા ભારતીય તબીબી હિદ્યાથીઓને િમાિિાની તેમની ઓફર બદલ 
આભાર માન્યો હતો. 

 

4. મંત્રીઓએ નોંધયંુ હતુ ંકે હવિપક્ષીય િેપાર US ડોલર 1 હબહલયનની નજીક પહોંચી રહ્યો છે અન ેહંગેરીમાં ભારતીય 
રોકાણ બિા જ ક્ષતે્રોમાં િિી રહ્યું છે. બન્ને પક્ષો પાણી, કૃહિ, ખાદ્ય પ્રરક્રયા, આરોગ્ય અને િાયન્િ અને ટેકનૉલોજી 
િહહતના હિહિિ ક્ષતે્રોમા ંિિ ુતકો શોિિા માટે પણ િમંત થયા હતા. હગંેરરયન પક્ષે ઇન્ટરનેશનલ િોલર એલાયન્િ 
ફ્રેમિકા એગ્રીમને્ટ પર પણ હસ્તાક્ષર કયાા. 

 

5. બંને પક્ષોએ િાંસ્કૃહતક કડી અંગ ેપણ ચચાા કરી હતી અને 2023મા ંઆઝાદી કા અમતૃ મહોત્િિની ઉજિણી 
તેમજ રાજવિારી િબંંિોની સ્થાપનાના 75 િિાની ઉજિણીની ઉત્િાહપ િાક અપકે્ષા કરી હતી.   

6. બંને પક્ષોએ િૈહશ્િક આર્થથક પરરહસ્થહત, ભારત-યુરોપીયન યુહનયન િંબિંોમાં હિકાિ, ઈન્ડો-પેહિરફક, અફઘાહનસ્તાન, 

શ્રીલંકા અને યુક્રેન પર પણ હિચારોનું આદાનપ્રદાન કયુું. 

 



7. ભારત-હંગેરી વ્યાપાર મંચ, જેની િહ-અધયક્ષતા હિદેશ મતં્રી હિજ્જાટો અને શ્રીમતી મીનાકાશી લેખી, માનનીય 
હિદેશ રાજ્જય મંત્રી, જે 27 મે 2022 ના રોજ પણ યોાઈ હતી, તેમા ંબનંે દેશોના િરરષ્ઠ વ્યાપારી અગ્રણીઓએ 
ભાગ લીિો હતો. હબઝનેિ ફોરમમા ંબે વ્યાપારી કરારો પર હસ્તાક્ષર કરિામા ંઆવ્યા હતા. હિદેશ મંત્રી હિજ્જાટોએ 
આિાિ અને શહરેી બાબતો અને પેટ્રોહલયમ અન ેકુદરતી ગેિના માનનીય મંત્રી શ્રી હરદીપ સિગ પુરીન ેપણ મળ્યા 
હતા અન ેબંન ેદેશો િચ્ચ ેઉાા ક્ષેત્રે િહકાર અગંે ચચાા કરી હતી. 

 

નિી રદલ્હી 

27 મ,ે 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. 

 

 


