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ହଙ୍ଗେରୀର ଙ୍ଗ ୈଙ୍ଗେଶକି  ୟାପାର ଓ  ାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏଫଏଟ)ି ମାନ୍ୟ ର ଶ୍ରୀ ପିଟର ସଜି୍ାଙ୍ଗଟଟାଙ୍କ ଭାରତ 
ଗସ୍ତ (26-27 ମଇ 2022) 

ମଇ 27, 2022 

ଙ୍ଗ ୈଙ୍ଗେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରଙ୍ଗମ ହଙ୍ଗେରୀର ଙ୍ଗ ୈଙ୍ଗେଶକି  ୟାପାର ଓ  ାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ର ଶ୍ରୀ 
ପିଟର ସଜି୍ାଙ୍ଗଟଟା 26-27 ମଇ 2022 ଙ୍ଗର ଭାରତ ଗସ୍ତଙ୍ଗର ଆସଥିିଙ୍ଗେ। ତାଙ୍କ ସହତି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ  ୟ ସାୟୀକ ପ୍ରତନି୍ଧିି େଳ ମଧ୍ୟ 

ଆସଥିିୋ। 

2. ଭାରତ ଏ ଂ ହଙ୍ଗେରୀ ମଧ୍ୟଙ୍ଗର ପାରସ୍ପରକି  ଶି୍ୱାସ ଓ  ୁଝାମଣା ଉପଙ୍ଗର ଆଧାରତି ନ୍ ିଡି ଓ ଐତହିାସକି ସମ୍ପକଟ ରହଛି।ି ଆମର 
ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଟ ଅନୁ୍ଷ୍ଠାନ୍ଗୁଡକି ମଧ୍ୟଙ୍ଗର େୃଢ ସଂଙ୍ଗ ାଗ, ଶକି୍ଷା, ସଂସ୍କତୃ ିଏ ଂ ଙ୍ଗୋକମାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟଙ୍ଗର ସମ୍ପକଟ ଦ୍ୱାରା ଚହି୍ନତି। 

3. ପ୍ରତନି୍ଧିି େଳ ସ୍ତରୀୟ ଆଙ୍ଗୋଚନ୍ାଙ୍ଗର େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ଙ୍ଗନ୍ୈତକି, ଅର୍ଟଙ୍ଗନ୍ୈତକି, ସାଂସ୍କତୃକି ତର୍ା ଙ୍ଗୋକମାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟଙ୍ଗର ସମ୍ପକଟ ସଙ୍ଗମତ 
ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଟର ସମସ୍ତ େଗି ଉପଙ୍ଗର ଆଙ୍ଗୋଚନ୍ା କରଥିିଙ୍ଗେ। ୟୁଙ୍ଗକ୍ରନ୍-ହଙ୍ଗେରୀ ସୀମା ଙ୍ଗେଇ 6000 ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ନ୍ାଗରକିଙୁ୍କ 
ସ୍ଥାନ୍ାନ୍ତର କର ିାଙ୍ଗର ସହାୟତା ପାଇଁ ଏ ଂ ହଙ୍ଗେରୀ  ଶି୍ୱ େିୟାଳୟଗଡୁକିଙ୍ଗର ସ୍ଥାନ୍ାନ୍ତରତି ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ୍ ପାଇଁ 

ପ୍ରସ୍ତା  ଙ୍ଗେଇଥି ାରୁ ହଙ୍ଗେରୀ ସରକାରଙୁ୍କ ଙ୍ଗ ୈଙ୍ଗେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟ ାେ ଜ୍ଣାଇଥିଙ୍ଗେ। 

4. େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଙ୍ଗେଖ କରଥିିଙ୍ଗେ ଙ୍ଗ  ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ  ାଣିଜ୍ୟ 1  େିିୟନ୍ ଆଙ୍ଗମରକିୀୟ ଡୋରଙ୍ଗର ପହଞ୍ଚ ିାକୁ  ାଉଛ ିଏ ଂ ହଙ୍ଗେରୀର  ଭିିନ୍ନ 
ଙ୍ଗକ୍ଷତ୍ରଙ୍ଗର ଭାରତୀୟ ପୁଞି୍ଜ  ନି୍ଙି୍ଗ ାଗ  ୃଦ୍ଧ ିପାଉଛ।ି ଜ୍ଳ, କୃଷ,ି ଖାେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଏ ଂ  ଜି୍ଞାନ୍ ଓ ପ୍ର ୁକି୍ତ େିୟା ସଙ୍ଗମତ  ଭିିନ୍ନ 
ଙ୍ଗକ୍ଷତ୍ରଙ୍ଗର ସଙୁ୍ଗ ାଗକୁ ଅଧିକ ଅନୁ୍ସନ୍ଧାନ୍ କର ିାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ ଙ୍ଗହାଇଥିଙ୍ଗେ। ହଙ୍ଗେରୀ େଳ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତଜ୍ଟାତକି ଙ୍ଗସୌର ଙ୍ଗମଣ୍ଟ 

ଙ୍ଗେମୱାକଟ ଚୁକି୍ତନ୍ାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରଥିିୋ। 

5. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସାଂସ୍କତୃକି ସଂଙ୍ଗ ାଗ ଉପଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୋଚନ୍ା କରଥିିଙ୍ଗେ ଏ ଂ ଆଜ୍ାେୀର ଅମତୃ ମଙ୍ଗହାତ୍ସ  ପାଳନ୍ କର ିା ସହତି 
2023 ଙ୍ଗର କୂଟଙ୍ଗନ୍ୈତକି ସମ୍ପକଟ ସ୍ଥାପନ୍ ଙ୍ଗହ ାର 75  ଷଟ ପରୂ୍ତ୍ତ ିପାଳନ୍ କର ିାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗପକ୍ଷାରତ ଙ୍ଗ ାେି କହଥିିଙ୍ଗେ। 

6.  ଶି୍ୱର ଆର୍କି ପରସି୍ଥିତ,ି ଭାରତ-ୟୁଙ୍ଗରାପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟଙ୍ଗର ସମ୍ପକଟ ଏ ଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଫଗାନ୍ସି୍ତାନ୍, 

ଶ୍ରୀେଙ୍କା ଏ ଂ ୟୁଙ୍ଗକ୍ରନ୍ ପ୍ରସେଙ୍ଗର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମତ  ନି୍ମିୟ କରଥିିଙ୍ଗେ। 

 



7. ଙ୍ଗ ୈଙ୍ଗେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଜି୍ାଙ୍ଗଟଟା ଏ ଂ ଭାରତର ଙ୍ଗ ୈଙ୍ଗେଶକି  ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ର ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନ୍କାଶୀ ଙ୍ଗେଖୀ 27 ମଇ 2022 

ଙ୍ଗର ଅନୁ୍ଷ୍ଠିତ ଭାରତ-ହଙ୍ଗେରୀ  ୟ ସାୟ ଙ୍ଗଫାରମର ଏକ ଙ୍ଗ ୈଠକଙ୍ଗର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିଙ୍ଗେ। ଏଥିଙ୍ଗର ଉଭୟ ଙ୍ଗେଶର  ରଷି୍ଠ 
 ୟ ସାୟିକ ଙ୍ଗନ୍ତୃ ଗଟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିଙ୍ଗେ। ଏହ ି ୟ ସାୟ ଙ୍ଗଫାରମଙ୍ଗର େୁଇଟ ି ୟ ସାୟିକ ଚୁକି୍ତନ୍ାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ଙ୍ଗହାଇଥିୋ। 
ଙ୍ଗ ୈଙ୍ଗେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଜି୍ାଙ୍ଗଟଟା ମାନ୍ୟ ର ଆ ାସ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ  ୟାପାର ଏ ଂ ଙ୍ଗପଙ୍ଗରାେିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତକି ଗୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରେୀପ ସଂି 

ପୁରୀଙୁ୍କ ଙ୍ଗଭଟ ିେୁଇ ଙ୍ଗେଶ ମଧ୍ୟଙ୍ଗର ଶକି୍ତ ଙ୍ଗକ୍ଷତ୍ରଙ୍ଗର ସହଙ୍ଗ ାଗ ଉପଙ୍ଗର ଆଙ୍ଗୋଚନ୍ା କରଥିିଙ୍ଗେ। 

 

ନୂ୍ଆେେିୀ 

ମଇ 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. 


