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எச்.சி இன் வருகை திரு. பீட்டர் சிஜ்ஜார்டடா, வவளியுறவு 

அகைச்சர் & வர்த்தைம் (MFAT) ஹங்டைாி ( டை 26-27,2022) 

டை 27, 2022 

 

வவளிவிவைார அகைச்சர் (EAM) Dr. S. வஜய்சங்ைாின் அகைப்பின் டபாில், ஹங்டைாியின் 

வவளியுறவு ைற்றும் வர்த்தை அகைச்சர் H.E. திரு. பீட்டர் சிஜ்ஜார்டடா, 26-27 டை 2022 

அன்று உத்திடயாைபூர்வ பயணைாை இந்தியாவிற்கு விஜயம் வசய்தார். அவருடன் 

உயர்ைட்ட வணிைக் குழுவும் வந்தது.  

 

2. பரஸ்பர நம்பிக்கை ைற்றும் புாிதலின் அடிப்பகடயில் இந்தியாவும் ஹங்டைாியும் 

சூடான ைற்றும் வரலாற்று உறகவப் பைிர்ந்து வைாள்ைின்றன. எங்ைள் இருதரப்பு உறவுைள் 

நிறுவனங்ைள், ைல்வித்துகற, ைலாச்சாரம் ைற்றும் ைக்ைள் உறவுைள் ஆைியவற்றில் 

வலுவான வதாடர்புைளால் குறிக்ைப்படுைின்றன. 

 

3. இரு அகைச்சர்ைளும், தூதுக்குழு ைட்டப் டபச்சுக்ைளில், அரசியல், வபாருளாதாரம், 

ைலாச்சாரம் ைற்றும் ைக்ைளுக்கும் ைக்ைளுக்கும் இகடயிலான உறவுைள் உட்பட இருதரப்பு 

உறவுைளின் முழு வரம்கபயும் விவாதித்தனர். உக்கரன் - ஹங்டைாி எல்கல வைியாை 

6000க்கும் டைற்பட்ட இந்திய குடிைக்ைகள வவளிடயற்றுவதற்கு வசதி வசய்ததற்ைாைவும், 

வவளிடயற்றப்பட்ட இந்திய ைருத்துவ ைாணவர்ைகள ஹங்டைாிய பல்ைகலக்ைைைங்ைளில் 

தங்ை கவப்பதற்கும் ஹங்டைாிய அரசாங்ைத்திற்கு EAM நன்றி வதாிவித்தது. 

 

4. இருதரப்பு வர்த்தைம் 1 பில்லியன் அவைாிக்ை டாலர்ைகள வநருங்ைி வருவதாைவும், 

ஹங்டைாியில் இந்திய முதலீடுைள் பல்டவறு துகறைளில் அதிைாித்து வருவதாைவும் 

அகைச்சர்ைள் குறிப்பிட்டனர். நீர், விவசாயம், உணவு பதப்படுத்துதல், சுைாதாரம் ைற்றும் 

எஸ் ைற்றும் டி உள்ளிட்ட பல்டவறு துகறைளில் வாய்ப்புைகள டைலும் ஆராய இரு 

தரப்பினரும் ஒப்புக்வைாண்டனர். 

 

5. இரு தரப்பினரும் ைலாச்சார இகணப்புைள் குறித்து விவாதித்தனர் ைற்றும் ஆசாதி ைா 

அம்ாித் ைடஹாத்சவ் ைற்றும் 2023 இல் இராஜதந்திர உறவுைகள நிறுவிய 75 ஆண்டுைள் 

வைாண்டாட்டங்ைகள எதிர்பார்த்தனர். 

 

6. உலைப் வபாருளாதார நிகல, இந்தியா-ஐடராப்பிய ஒன்றிய உறவுைள், இந்டதா-பசிபிக், 

ஆப்ைானிஸ்தான், இலங்கை ைற்றும் உக்கரன் ஆைிய நாடுைளின் வளர்ச்சி குறித்தும் 

இருதரப்பும் ைருத்துைகளப் பாிைாறிக் வைாண்டனர். 



 

7. இந்தியா-ஹங்டைாி வர்த்தை ைன்றம், வவளியுறவு ைந்திாி சிஜ்ஜார்டடா ைற்றும்  டை 27, 

2022 அன்று ைாண்புைிகு வவளியுறவுத் துகற அகைச்சர் ஸ்ரீைதி. ைீனாைாஷி டலைி, இரு 

நாட்டு மூத்த வணிைத் தகலவர்ைளும் ைலந்து வைாண்டனர். வர்த்தை ைன்றத்தில் இரண்டு 

வர்த்தை ஒப்பந்தங்ைள் கைவயழுத்தாைின. ைாண்புைிகு வீட்டுவசதி  ைற்றும் நைர்ப்புற 

விவைாரம்   ைற்றும் வபட்டராலிய ைற்றும் இயற்கை எாிவாயு அகைச்சர்    ஸ்ரீ ஹர்தீப் சிங் 

பூாிகயயும் வவளியுறவு அகைச்சர் சிஜ்ஜார்டடா சந்தித்தார்.இரு நாடுைளுக்கு 

இகடயிலான எாிசக்தி துகற கூட்டுறவு பற்றி விவாதித்தனர்.  

 

நியூ வடல்லி  

டை  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. 

 
 


