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હલેનેિક રિપનલલક (ગ્રીસ)િા નિદશેમતં્રીિી ભાિતયાત્રા (માર્ચ 22-23, 

2022) 
માર્ચ 23, 2022 

 

નિદેશમંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકિિા આમંત્રણ પિ, ગ્રીસિા નિદશે મંત્રી, મહામનહમ નિકોસ ડેંરડયાસે 22-23 માર્ચ 
2022િા િોજ ભાિતિી સત્તાિાિ મુલાકાત લીધી. આ તેમિી ભાિતિી પ્રથમ મુલાકાત હતી. 
 

2. ગ્રીસિા નિદેશમંત્રી 23 માર્ચ 2022િા િોજ પ્રનતનિનધમંડળ સ્તિિી િાટાઘાટો માટે ભાિતીય નિદેશમંત્રીિ ેમળ્યા 
હતા. ગ્રીક પક્ષ ેભાિતિ ેતેિી સ્િતંત્રતાિા 75 િર્ચ પિ અનભિંદિ પાઠવ્યા હતા. નિદેશમતં્રીએ ગ્રીસિ ેસ્િતંત્રતા 
માટેિા તેમિા યુદ્ધિી શરૂઆતિા 200 િર્ચ પૂિા થિા પિ અનભિંદિ પાઠવ્યા હતા. 
 

3. ભાિત અિ ેગ્રીસ ગાઢ અિે મૈત્રીપૂણચ સંબંધો ધિાિ ેછે જે લોકશાહી, સ્િતંત્રતા અિે કાયદાિા શાસિિા સનહયાિા 
મૂલ્યો પિ આધારિત છે. અમાિા નદ્િપક્ષીય સંબંધો સમૃદ્ધ સંસ્કૃનતિા જોડાણો દ્િાિા નર્નનિત થયેલ છે. આ સંબંધો 
2018મા ંભાિતિા માિિીય િાષ્ટ્રપનતિી ગ્રીસિી િાિિંાિિી ઉચ્ર્-સ્તિીય મુલાકાતો, 2017મા ંગ્રીક એફએમિી 
ભાિતમાં અિે જૂિ 2021મા ંનિદેશમંત્રીિી ગ્રીસિી મુલાકાત સનહતિી નિશેર્તા ધિાિ ેછે. 
 

4. બંિ ેપક્ષોએ નદ્િપક્ષીય સંબધંોિા સમગ્ર સ્તિ પિ ર્ર્ાચ કિી હતી અિ ેબંિ ેદેશો િચ્ર્િેા ગાઢ અિે મૈત્રીપૂણચ 
સંબંધોિ ેિધ ુમજબૂત કિિાિા માગો પિ િાતર્ીત કિી હતી. બંિે મંત્રીઓએ આશા વ્યક્ત કિી કે 15 એનપ્રલ 
2022િા િોજ એથેન્સ ખાતે યોજાિાિી સંયુક્ત આર્થથક સનમનતિી બેઠકિો 8મો િાઉન્ડ િેપાિ અિ ેિોકાણ સંબંધોિ ે
િધ ુિેગ આપશ.ે તેઓએ પ્રશસંા કિી ક ેિેપાિમાં િોંધપાત્ર િધાિો થયો છે, િોગર્ાળા દ્િાિા ઊભા કિાયેલા પડકાિો 
છતાં તે 1 અબજ અમેરિકિ ડોલિિ ેિટાિી ગયો છે. બંિ ેપક્ષો નશપપગ અિ ેમેિીટાઇમ, ઇન્ફોમેશિ ટેક્િોલોજી, 
કૃનર્, િિી અિે િિીિીકિણીય ઉજાચ અિે ફામાચસ્યુરટકલ્સ જેિા પિસ્પિ ફાયદાકાિક કે્ષત્રોમાં સહયોગિે િધ ુિધાિિા 
માટે સાથે મળીિ ેકામ કિિા સંમત થયા હતા. 
 

5. બંિ ેપક્ષોએ િિી ભૌગોનલક-િાજકીય અિે ભૌગોનલક-આર્થથક િાસ્તનિકતાઓિા સંદભચમા ંપિસ્પિ નહતિા પ્રાદેનશક 
અિે િૈનવિક મુદ્દાઓ પિ મંતવ્યોિુ ંઆદાિપ્રદાિ કયુું હતુ.ં યુિોનપયિ યુનિયિ, પૂિીય ભૂમધ્ય સમુદ્ર, અફઘાનિસ્તાિ 
અિે યુકે્રિિે લગતા નિકાસ અગં ેર્ર્ાચ કિિામાં આિી હતી. બંિ ેપક્ષોએ બહુપક્ષીયિાદ અિે નિયમો આધારિત 
આંતિિાષ્ટ્રીય વ્યિસ્થા પ્રત્યે તેમિી ઊંડી પ્રનતબદ્ધતા વ્યક્ત કિી હતી. તેમણ ેયુએિિા તાકીદિા સુધાિાિા મહત્િિી 
પુિઃ પુનિ કિી હતી. નિદેશ કાયાચલય પિામશચિો આગામી િાઉન્ડ ટંૂક સમયમા ંસુનિનવર્ત કિિામાં આિશ ેતે અંગે 
પણ સહમનત સધાઈ હતી. 



 

6. બંિ ેપક્ષોએ લોકોિી કાયદેસિિી આિિજાિિિા મહત્ત્િ પિ ભાિ મુક્યો હતો અિે માઇગ્રેશિ અિ ેમોનબનલટી 
અંગ ેઇિાદાપત્ર પિ સહી કિી હતી.  

 

7. પોતાિા સમૃદ્ધ પ્રાર્ીિ ભતૂકાળિે ધ્યાિમાં િાખીિે બંિ ેપક્ષો સંસ્કૃનત અિે નશક્ષણિા કે્ષત્રમા ંતેમિા સંબંધો ર્ાલ ુ
િાખિા સંમત થયા હતા. મુલાકાત દિનમયાિ 2022-2026િા પાંર્ િર્ચિા સમયગાળા માટે સાંસ્કૃનતક અિે નશક્ષણ 
નિનિમય કાયચક્રમ પિ હસ્તાક્ષિ કિિામાં આવ્યા હતા. 
 

8. ગ્રીસિા નિદેશમંત્રીએ આંતિિાષ્ટ્રીય સૌિ જોડાણ પિિા ફ્રેમિકચ એગ્રીમેન્ટ પિ હસ્તાક્ષિ કિિાિ તિીક ેગ્રીસિું 
ઇન્સ્ુમેન્ટ ઓફ િેરટરફકેશિ સોંપયંુ હતુ.ં 
 

9. બંિ ેપક્ષોએ વ્યૂહાત્મક ભાગીદાિી માટે નદ્િપક્ષીય સંબંધોિે િધાિિાિી શક્યતા અંગ ેર્ર્ાચ કિી હતી. 
 

10. આ દિનમયાિ આપણા મહાસાગિોિે મુક્ત અિ ેઅિિજિિ અિે િેપાિ માટે ખુલ્લા િાખિાિા મહત્િ પિ 
નિગતિાિ ર્ર્ાચ કિિામાં આિી હતી. બંિ ેપક્ષોએ સમુદ્રિા કાયદા (યુએિસીએલઓએસ)િ ેસમથચિ અિે તેિુ ંપાલિ 
કિિાિી જરૂરિયાત પિ પણ ભાિ મૂક્યો. 
 

11. ગ્રીસિા નિદેશમંત્રીએ તેમિી મુલાકાત દિનમયાિ માિિીય ઉપિાષ્ટ્રપનત શ્રી એમ. િેંકૈયા િાયડુ સાથે પણ મુલાકાત 
કિી હતી. 
 

12. ગ્રીસિા નિદેશમંત્રીિી મુલાકાત ેભાિત અિે ગ્રીસ િચ્ર્ેિા નદ્િપક્ષીય સંબંધોિ ેિધ ુમજબૂત કિિાિા હેતુથી ઉચ્ર્ 
સ્તિીય આદાિપ્રદાિિી ગનતિે ટકાિી િાખિામાં ફાળો આપયો છે. 
 

િિી રદલ્હી 
માર્ચ 23, 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. 

 
 


