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ਹਗੰਰੀ ਦੇ ਵਿਦਸੇ਼ ਅਤ ੇਿਪਾਰ ਮਤੰਰੀ (MFAT) ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਪੀਟਰ 
ਵਿਜਜਾਰਟ ੋਿਲੱੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰੌਾ (26-27 ਮਈ 2022) 

 

27 ਮਈ, 2022 

 

1. ਵਿਦੇਸ਼ ਮਤੰਰੀ (EAM) ਡਾ. ਐਿ ਜੈਸ਼ਕੰਰ ਦੇ ਿੱਦੇ 'ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਪਾਰ ਮੰਤਰੀ  
ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਪੀਟਰ ਵਿਜਜਾਰਟੋ 26-27 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਅਵਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ। 
ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪਿੱਰੀ ਿਪਾਰਕ ਿਫ਼ਦ ਿੀ ਿੀ। 
 

2. ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਹੰਗਰੀ ਦੇ ਆਪਿੀ ਵਿਸ਼ਿਾਿ ਅਤ ੇਿਮਝ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਵਨਘੱੇ ਅਤ ੇਇਵਤਹਾਿਕ ਿਬਿੰ 
ਹਨ। ਿਾਡ ੇਦੁਿੱਲੇ ਿਬਿੰਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਿੀਅਤ ਿੰਿਥਾਿਾਾਂ, ਅਕਾਦਵਮਕਤਾ, ਿੱਵਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਿਰੀ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਬੰਿ ਹਨ। 
 

3. ਦੋਿਾਾਂ ਮਤੰਰੀਆਾਂ ਨੇ ਿਫ਼ਦ ਪਿੱਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰੌਾਨ ਰਾਜਨੀਵਤਕ, ਆਰਵਥਕ, ਿੱਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ 
ਲੋਕ ਪਿੱਰੀ ਿਬਿੰਾਾਂ ਿਮਤੇ ਿਮੁੱਚ ੇਦੁਿੱਲੇ ਿਬੰਿਾਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਕਰਨੇ-ਹੰਗਰੀ 
ਿਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ 6000 ਤੋਂ ਿੱਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਨੂ ੰਕੱਢਣ ਜਾਣ ਨੂ ੰਿੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਢੇ 
ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂ ੰਹੰਗਰੀ ਦੀਆਾਂ ਯਨੂੀਿਰਵਿਟੀਆਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਿਟ ਕਰਨ 
ਲਈ ਹੰਗਰੀ ਿਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। 
 

4. ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਦੁਿੱਲਾ ਿਪਾਰ 1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁਚੰਣ ਿਾਲਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਹੰਗਰੀ ਵਿਚੱ ਭਾਰਤੀ ਵਨਿੇਸ਼ ਿਾਰੇ ਖਤੇਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿੱਿ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਦੋਿੇਂ ਵਿਰਾਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫੂਡ 
ਪਰੋਿੈਵਿੰਗ, ਵਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿਮੇਤ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਚੱ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ 
ਿੀ ਿਵਹਮਤੀ ਵਦਤੱੀ। ਹੰਗਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਆਲਮੀ ਿੂਰਜੀ ਗਠਜੜੋ ਫਰੇਮਿਰਕ ਿਮਝੌਤ ੇ'ਤੇ ਿੀ ਹਿਤਾਖਰ 
ਕੀਤ ੇਹਨ। 
 

5. ਦੋਹਾਾਂ ਵਿਰਾਾਂ ਨੇ ਿਵੱਭਆਚਾਰਕ ਿਬਿੰਾਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਦਨੋਾਾਂ ਨੂ ੰ2023 ਵਿਚੱ ਕੂਟਨੀਤਕ 
ਿਬੰਿਾਾਂ ਦੀ ਿਥਾਪਨਾ ਦੇ 75 ਿਾਲ ਪੂਰ ੇਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅਵੰਮਰਤ ਮਹਤੋਿਿ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਾਂ 
ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। 



 

6. ਦੋਿਾਾਂ ਵਿਰਾਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਆਰਵਥਕ ਿਵਥਤੀ, ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਿੰਘ ਿਬਿੰਾਾਂ, ਵਹੰਦ-ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ, 

ਅਫਗਾਵਨਿਤਾਨ, ਸ਼ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰਨੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਿੀ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 
 

7. 27 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਹੰਗਰੀ ਿਪਾਰਕ ਫੋਰਮ, ਵਜਿ ਦੀ ਿਵਹ-ਪਰਿਾਨਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 
ਿਵਜਜਾਰਟੋ ਅਤ ੇਮਾਨਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਤੰਰੀ ਿਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕੀਤੀ,  ਿੀ ਕਰਾਇਆ 
ਵਗਆ ਵਜੱਥ ੇਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਿੀਨੀਅਰ ਿਪਾਰਕ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਵਹਿੱਾ ਵਲਆ। ਿਪਾਰਕ ਫੋਰਮ ਦਰੌਾਨ  
ਿਪਾਰਕ ਿਮਝੌਵਤਆਾਂ 'ਤੇ ਹਿਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇਗਏ। ਵਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀ ਿਵਜਜਾਰਟੋ ਨੇ ਹਾਊਵਿੰਗ ਅਤ ੇਸ਼ਵਹਰੀ 
ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਅਤ ੇਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਿ ਬਾਰ ੇਮਾਨਯੋਗ ਮਤੰਰੀ ਸ਼ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਵਿਘੰ ਪੁਰੀ 
ਨਾਲ ਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਹੋਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਊਰਜਾ ਖਤੇਰ ਵਿਚੱ ਿਵਹਯੋਗ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ 
ਕੀਤੀ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 
27 ਮਈ, 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. 

 
 


