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 پیٹر تجارت )ایم ایف اے ٹی( عالی جناب اور خارجہ امور وزیر برائے کے ہنگری

 (6266 مئی 62-62) ہندوستان کا دورہ کا سیجارتو

 2222 ،مئی 27

 

 تجارت اور امور خارجہ وزیر برائے کے ہنگری پر دعوت کی شنکر جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر

 ساتھ کے ان۔ آئے ہندوستان پر دورے سرکاری ایک کو 2222 مئی 22-22 سیجارتو، پیٹرعالی جناب 

 ۔تھا بھی وفد تجارتی سطحی اعلی   ایک

 

 تعلقات تاریخی اور گرمجوش مبنی پر وتفہیم افہام اور اعتماد باہمی درمیان کے ہنگری اور ہندوستان۔ 2

 روابط مضبوط درمیان کے عوام سے عوام اور ثقافت اکیڈمی، اداروں، تعلقات دوطرفہ ہمارے۔ ہیں

 سرشار ہیں۔ سے

 

 سے عوام اور ثقافتی اقتصادی، سیاسی، دوران، کے چیت بات پر سطح کی وفود نے وزراء دونوں۔ 3

-یوکرین نے خارجہ وزیر۔ کیا خیال تبادلہ پر پہلوؤں تمام کے تعلقات طرفہ دو سمیت روابط کے عوام

 کرنے فراہم سہولت میں انخالء کے شہریوں ہندوستانی زیادہ سے 2222 ذریعے کے سرحد ہنگری

 ہنگری لئے کے پیشکش کی داخلہ لینے کو طلباء میڈیکل ہندوستانی میں یونیورسٹیوں کی ہنگری اور

 ۔کیا ادا شکریہ کا حکومت کی

 

 ہے، رہی پہنچ قریب کے ڈالر امریکی بلین 1 تجارت طرفہ دو کہ اس بات کا تذکرہ کیا نے وزراء۔ 4

 پانی، نے اطراف دونوں۔ ہے رہی بڑھ میں شعبوں مختلف کاری سرمایہ ہندوستانی میں ہنگری اور

 مواقع مزید میں شعبوں مختلف سمیت ٹیکنالوجی اور سائنس اور صحت پروسیسنگ، فوڈ زراعت،

 پر معاہدے ورک فریم االئنس سولر االقوامی بین سے جانب کی ہنگری۔ کیا اتفاق بھی پر کرنے تالش

 ۔گئے کیے دستخط بھی

 



 کے تقریبات کی مہوتسو امرت کا آزادی اور ،کیا خیال تبادلہ بھی پر روابط ثقافتی نے فریقین دونوں۔ 5

ے موقع پر تقریب منانے کے منتظر نظر ک سال 25 کے قیام کے تعلقات سفارتی میں 2223 ساتھ ساتھ

 آئے۔

 

 بحرالکاہل، -ہند تعلقات، یونین یورپی -ہندوستان صورتحال، اقتصادی عالمی نے فریقین دونوں۔ 2

 ۔کیا خیال تبادلہ بھی پر رفت پیش والی ہونے میں یوکرین اور لنکا سری افغانستان،

 

 وزیر اورسیجارتو  خارجہ وزیر صدارت مشترکہ کی جس فورم، بزنس ہنگری -ہندوستان ایک۔ 2

 بھی منعقد کیا گیا کو 2222 مئی 22 نے کی، یہ لیکھی میناکشی محترمہ امور خارجہ برائے مملکت

 تجارتی دو میں فورم بزنس۔ کی شرکت نے رہنماؤں کاروباری سینئر کے ممالک دونوں میں جس

 اور پٹرولیم اور امور شہری اور ہاؤسنگ نے سیجارتو خارجہ وزیر۔ گئے کیے دستخط پر معاہدوں

 ممالک دونوں اور ،کی مالقات بھی سے پوری سنگھ ہردیپ جناب وزیر مآب عزت کے گیس قدرتی

 ۔کیا خیال تبادلہ پر تعاون میں شعبے کے توانائی درمیان کے

 

 دہلی نئی

 6266 ،مئی 27

 

 

 

 

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. 


