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ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ. ಪೀಟರ್ ಸ್ಜಿಜಾರ್ಟೊ, ವಿದೀಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಮಾಂತ್ರರ ಮತತು ವಾಯಪಾರ 

(MFAT), ಹಾಂಗೀರಿಯಾಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೀಟಿ (ಮೀ 26-27 2022) 

ಮೀ 27, 2022 

 

ವಿದೀಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ (EAM) ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಾಂಕರ್ ಅವ್ರ ಆಹಾಿನದ ಮೀರೆಗ, ಹಾಂಗೀರಿಯ ವಿದೀಶಾಾಂಗ 

ವ್ಯವ್ಹಾರ ಮತತು ವಾಯಪಾರದ ಸಚಿವ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ. ಪೀಟರ್ ಸ್ಜಿಜಾರ್ಟೀೊ, 26-27 ಮೀ 2022 ರಾಂದತ ಅಧಿಕೃತ 

ಭೀಟಿಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೀಟಿ ನ್ವೀಡಿದದರತ. ಅವ್ರತ ಉನನತ ಮಟಟದ ವಾಯಪಾರ ನ್ವಯೀಗವ್ನತನ ಜಟತೆಗಿದದರತ. 

 

2. ಭಾರತ ಮತತು ಹಾಂಗೀರಿ ಪರಸಪರ ನಾಂಬಿಕ್ಕ ಮತತು ತ್ರಳತವ್ಳಿಕ್ಕಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತತು ಐತ್ರಹಾಸ್ಜಕ 

ಸಾಂಬಾಂಧವ್ನತನ ಹಾಂಚಿಕ್ಕಟಳತುತುವೆ. ನಮಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳತ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳತ, ಶ್ಕ್ಷಣ, ಸಾಂಸೆೃತ್ರ ಮತತು ಜನರಿಾಂದ 

ಜನರ ನಡತವಿನ ಬಲವಾದ ಸಾಂಪಕೊಗಳಿಾಂದ ಗತರತತ್ರಸಲಪಟಿಟವೆ. 

 

3. ಇಬಬರತ ಸಚಿವ್ರತ, ನ್ವಯೀಗ ಮಟಟದ ಮಾತತಕತೆಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥೊಕ, ಸಾಾಂಸೆೃತ್ರಕ ಮತತು ಜನರೆಟಾಂದ್ವಗ 

ಜನರ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳತ ಸ್ಥೀರಿದಾಂತೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ ಸಾಂಪೂಣೊ ಶ್ರೀಣಿಯನತನ ಚ್ಚಿೊಸ್ಜದರತ. ಉಕ್ಕರೀನ್ - ಹಾಂಗೀರಿ 

ಗಡಿಯ ಮಟಲಕ 6000 ಕಟೆ ಹೆಚ್ತಚ ಭಾರತ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕರನತನ ಸೆಳಾಾಂತರಿಸಲತ ಅನತಕಟಲ ಮಾಡಿಕ್ಕಟಟಿಟದದಕ್ಾೆಗಿ 

ಮತತು ಹಾಂಗೀರಿಯನ್ ವಿಶಿವಿದ್ಾಯನ್ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳಾಾಂತರಿಸ್ಜದ ಭಾರತ್ರೀಯ ವೆೈದಯಕೀಯ ವಿದ್ಾಯರ್ಥೊಗಳಿಗ ಅವ್ಕ್ಾಶ 

ಕಲ್ಲಪಸ್ಜದದಕ್ಾೆಗಿ ವಿದೀಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ ಹಾಂಗೀರಿ ಸಕ್ಾೊರಕ್ಕೆ ಧನಯವಾದಗಳನತನ ಅಪೊಸ್ಜತತ. 

 

4. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಾಯಪಾರವ್ು US $ 1 ಶತಕ್ಕಟೀಟಿಯನತನ ಸಮೀಪಸತತ್ರುದ ಮತತು ಹಾಂಗೀರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ರೀಯ 

ಹಟಡಿಕ್ಕಗಳತ ಕ್ಷೀತರಗಳಾದಯಾಂತ ಹೆಚ್ತಚತ್ರುವೆ ಎಾಂದತ ಸಚಿವ್ರತ ಗಮನ್ವಸ್ಜದರತ. ನ್ವೀರತ, ಕೃಷಿ, ಆಹಾರ ಸಾಂಸೆರಣೆ, ಆರೆಟೀಗಯ 

ಮತತು ಎಸ್ & ಟಿ ಸ್ಥೀರಿದಾಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೀತರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವ್ಕ್ಾಶಗಳನತನ ಮತುಷ್ತಟ ಅನ್ಿೀಷಿಸಲತ ಎರಡಟ ಕಡೆಯವ್ರತ 

ಒಪಪಕ್ಕಟಾಂಡರತ. ಹಾಂಗೀರಿಯನ್ ತಾಂಡವ್ು ಅಾಂತರರಾಷಿರೀಯ ಸೌರ ಒಕಟೆಟದ ಚೌಕಟಿಟನ ಒಪಪಾಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕತತ. 

 

5. ಎರಡಟ ಕಡೆಯವ್ರತ ಸಾಾಂಸೆೃತ್ರಕ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ ಬಗೆ ಚ್ಚಿೊಸ್ಜದರತ ಮತತು ಆಜಾದ್ವ ಕ್ಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೆಟೀತಸವ್ದ 

ಆಚ್ರಣೆಗಳನತನ ಮತತು 2023 ರಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಾಂತ್ರರಕ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ ಸಾೆಪನ್ಯ 75 ವ್ಷ್ೊಗಳ ಆಚ್ರಣೆಗಳನತನ ಎದತರತ 

ನ್ಟೀಡತತ್ರುದ್ಾದರೆ. 

 

6. ಜಾಗತ್ರಕ ಆರ್ಥೊಕ ಪರಿಸ್ಜೆತ್ರ, ಭಾರತ-ಯತರೆಟೀಪಯನ್  ಯಟನ್ವಯನ್  ಸಾಂಬಾಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವ್ಣಿಗಗಳತ, ಇಾಂಡೆಟೀ-

ಪೆಸ್ಜಫಿಕ್, ಅಫ್ಾಾನ್ವಸಾುನ, ಶ್ರೀಲಾಂಕ್ಾ ಮತತು ಉಕ್ಕರೀನ್ ಕತರಿತತ ಎರಡಟ ಕಡೆಯವ್ರತ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನತನ ವಿನ್ವಮಯ 

ಮಾಡಿಕ್ಕಟಾಂಡರತ. 

 

7. ಭಾರತ-ಹಾಂಗೀರಿ ವಾಯಪಾರ ವೆೀದ್ವಕ್ಕ, ಶ್ರೀಮತ್ರ ಜಟತೆಗ ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ್ ಝಿಜಾರ್ಟೊ ಅವ್ರ ಸಹ-ಅಧಯಕ್ಷತೆ. 

ಮೀನಾಕ್ಾಶ್ ಲೆೀಖಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿದೀಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ರಾಜಯ ಸಚಿವ್ರ ಮೀ 27, 2022 ರಾಂದತ ಎರಡಟ ದೀಶಗಳ 

ಹಿರಿಯ ವಾಯಪಾರ ನಾಯಕರತ ಭಾಗವ್ಹಿಸ್ಜದದರತ. ವಾಯಪಾರ ವೆೀದ್ವಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ಎರಡತ ವಾಣಿಜಯ ಒಪಪಾಂದಗಳಿಗ ಸಹಿ 



ಹಾಕಲಾಯತತ. ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ್ Szijjártó ಅವ್ರತ ವ್ಸತ್ರ ಮತತು ನಗರ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳತ ಮತತು ಪೆರ್ಟರೀಲ್ಲಯಾಂ ಹಾಗಟ 

ನ್ೈಸಗಿೊಕ ಅನ್ವಲದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವ್ರಾದ ಶ್ರೀ ಹದ್ವೀೊಪ್ ಸ್ಜಾಂಗ್ ಪುರಿ ಅವ್ರನತನ ಭೀಟಿ ಮಾಡಿದರತ ಮತತು ಎರಡತ 

ದೀಶಗಳ ನಡತವಿನ ಇಾಂಧನ ಕ್ಷೀತರದಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ಾರದ ಕತರಿತತ ಚ್ಚಿೊಸ್ಜದರತ. 

 

ನವ್ ದಹಲ್ಲ 

ಮೀ 27, 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. 

 
 


