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ಹೆಲೆನಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ (ಗ್ರೀಸ್) ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿ (ಮಾರ್ಚ್ 22-

23, 2022) 

ಮಾರ್ಚ್ 23, 2022 

 

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಗ್ರೀಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ 

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ. ನಿಕೋಸ್ ಡೆಂಡಿಯಾಸ್ ಅವರು 22-23 ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ 

ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. 

 

2. 23 ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಂದು ಗ್ರೀಸ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರನ್ನು ನಿಯೋಗ 

ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಗ್ರೀಕ್ ಕಡೆಯವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 

ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಾರಂಭದ 200 ವರ್ಷಗಳ 

ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಗ್ರೀಕ್ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. 

 

3. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ನಿಕಟ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು 

ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಗರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ 

ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು 2018 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, 

2017 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ FM ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ 

ಭೇಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭೇಟಿಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

4. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹರವು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಎರಡು 

ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು 

ಅನ್ವೇಷಿಸಿದರು. 2022 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರಂದು ಅಥೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಜಂಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿ 

ಸಭೆಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು 

ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಭರವಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಒಡ್ಡಿದ ಸವಾಲುಗಳ 

ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವ್ಯಾಪಾರವು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು US $ 1 ಬಿಲಿಯನ್ 

ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹಡಗು ಮತ್ತು ಸಾಗರ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 

ಕೃಷಿ, ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಂತಹ ಪರಸ್ಪರ 

ಲಾಭದಾಯಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.  

 

5. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಹೊಸ ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ವಾಸ್ತವತೆಗಳ 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು 

ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್, ಪೂರ್ವ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್, 

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡು 



ಕಡೆಯವರು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾಧಾರಿತ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ 

ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಯುಎನ್ನ ತುರ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು 

ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 

ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 

 

6. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಚಲನೆಯ 

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಘೋಷಣೆಗೆ 

ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. 

 

7. ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು 

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಭೇಟಿಯ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2022-2026 ರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿನಿಮಯ 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. 

 

8. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಗ್ರೀಸ್ನ ಅಂಗೀಕಾರದ 

ಉಪಕರಣವನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. 

 

9. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ 

ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. 

 

10. ನಮ್ಮ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡುವ 

ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಮುದ್ರಗಳ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು (UNCLOS) 

ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. 

 

11. ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀಕ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶ್ರೀ 

ಎಂ. ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. 

 

12. ಗ್ರೀಸ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ 

ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿನಿಮಯದ 

ವೇಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಮಾರ್ಚ್ 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. 

 
 


