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ଗ୍ରୀସର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ (22-23 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) 

ମାର୍ଚ୍ଚ 23, 2022 

ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରବମ ଗ୍ରୀସର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବିକାସ୍ ବଡଣି୍ଡଆସ 22-
23 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ଭାରତ ଗସ୍ତ କରଥିିବେ। ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଥିୋ। 

2. 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ବର ପ୍ରତନିଧିୀ େଳସ୍ତରୀୟ ଆବୋଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରୀସର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ 

ବଭଟଥିିବେ। ଗ୍ରୀସ ପ୍ରତନିଧିୀ େଳ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75  ର୍ଚ ପରୂ୍ତ୍ତ ିପାଇଁ ଭାରତକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିବେ। ଭାରତର ବ ୈବେଶକି 
 ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରୀସର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ବହ ାର 200  ର୍ଚ ପୂର୍ତ୍ତ ିଅ ସରବର ଗ୍ରୀସ େଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିବେ। 

3. ଭାରତ ଏ ଂ ଗ୍ରୀସ ମଧ୍ୟବର ଘନଷି୍ଠ ତଥା  ନୁ୍ଧତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଚ ସମ୍ପକଚ ରହଆିସଛି ିଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏ ଂ ଆଇନର ଶାସନର 

ମୂେୟବ ାଧ ଉପବର ଆଧାରତି। ଆମର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଚ େୁଇ ବେଶର ସମଦୃ୍ଧ ସଭୟତା ମଧ୍ୟବର ଥି ା ସଂବଯାଗ ଦ୍ୱାରା ଚହି୍ନତି। ଏହ ିସମ୍ପକଚ 
 ାରମବାର ଉର୍ଚ୍ସ୍ତରୀୟ ଗସ୍ତ ଦ୍ୱାରା  ର୍ଣ୍ିତ ଯଥା 2018 ବର ଭାରତର ମାନୟ ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ଗ୍ରୀସ ଗସ୍ତ, 2017 ବର ଗ୍ରୀସର ବ ୈବେଶକି 

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଏ ଂ ଜୁନ 2021 ବର ଭାରତର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରୀସ ଗସ୍ତ। 

4. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଚର ସମସ୍ତ େଗି ଉପବର ଆବୋଚନା କରଥିିବେ ଏ ଂ େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ଘନଷି୍ଠ ତଥା  ନୁ୍ଧତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ସମ୍ପକଚକୁ 

ଆହୁର ିମଜ ୁତ କର ିାର ଉପାୟ ଉପବର ଚର୍ଚ୍ଚା କରଥିିବେ। 15 ଏପି୍ରେ 2022 ବର ଏବଥନସବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବହ ାକୁ ଥି ା ମଳିତି 
ଅଥଚବନୈତକି କମିଟରି ଅଷ୍ଟମ ପଯଚୟାୟ ବ ୈଠକ େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର  ାଣିଜୟ ଓ ପୁଞି୍ଜ  ନିବିଯାଗ ସମ୍ପକଚକୁ ଆହୁର ିମଜ ୁତ କର ି ବ ାେି 

େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରଥିିବେ। ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ  ାଣିଜୟବର ବେଖାବେଇଥି ା ଉବେଖନୀୟ  ୃଦ୍ଧକୁି ବସମାବନ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିବେ ଯାହା 
ମହାମାରୀ ସବେ 1  େିିୟନ ଡ଼ୋର ଅତକି୍ରମ କରଛି।ି ବନୌପର ିହନ ଓ ସାମୁଦି୍ରକ, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକି୍ତ େିୟା, କୃର୍,ି ନୂତନ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ ଏ ଂ 
ଫାମଚାସୁୟଟକିାେସ ଭଳ ିପାରସ୍ପରକି ୋଭୋୟକ ବକ୍ଷତ୍ରବର ସହବଯାଗକୁ ଆହୁର ି ଢାଇ ା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମିଳତି ଭା ବର କାଯଚୟ 

କର ିାକୁ ସହମତ ବହାଇଥିବେ। 

5. ନୂତନ ବଭୌଗଳକି-ରାଜବନୈତକି ଏ ଂ ବଭୌଗଳକି-ଅଥଚବନୈତକି  ାସ୍ତ କିତା ପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର ପାରସ୍ପରକି ଆଗ୍ରହର ଆଞ୍ଚଳକି ଓ ଆନ୍ତଜଚାତକି 

ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମତ  ନିମିୟ କରଥିିବେ। ୟୁବରାପୀୟ ସଂଘ, ପୂ ଚ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଫଗାନସି୍ତାନ ଏ ଂ ୟୁବକ୍ରନ 

ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ଆବୋଚନା କରାଯାଇଥିୋ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ  ହୁପକ୍ଷୀୟତା ଏ ଂ ଏକ ନୟିମ-ଆଧାରତି ଆନ୍ତଜଚାତକି ଶଙୃ୍ଖଳା ପାଇଁ 

ବସମାନଙ୍କର େୃଢ ପ୍ରତ ିଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରଥିିବେ। ମିଳତି ଜାତସିଂଘର ଜରୁରୀ ସଂସ୍କାରର ମହେକୁ ବସମାବନ ବୋହରାଇଥିବେ। 
ବ ୈବେଶକି କାଯଚୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ  ଚିାର  ମିର୍ଚର ଆଗାମୀ ପଯଚୟାୟ ବ ୈଠକ ଖ ୁ ଶୀଘ୍ର ଆବୟାଜତି ବହ  ବ ାେି ବସମାବନ ମଧ୍ୟ ସହମତ 

ବହାଇଥିବେ। 



6. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକ ଶଙୃ୍ଖଳତି ଓ ଆଇନଗତ ଉପାୟବର ବୋକମାନଙ୍କର ପ୍ର ାସନ ଉପବର ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କରଥିିବେ ଏ ଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ 

ଗତଶିୀଳତା ଉପବର ଏକ ବଘାର୍ଣାନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରଥିିବେ। 

7. ବସମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରାଚୀନ ଅତୀତକୁ େୃଷ୍ଟିବର ରଖି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସଂସ୍କତୃ ିଓ ଶକି୍ଷା ବକ୍ଷତ୍ରବର ବସମାନଙ୍କ ସମ୍ପକଚ ଜାର ିରଖି ାକୁ ସହମତ 

ବହାଇଥିବେ। ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟବର 2022 ରୁ 2026 ପଯଚୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ  ର୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ସାଂସ୍କତୃକି ଓ ଶକି୍ଷା  ନିମିୟ କାଯଚୟକ୍ରମ ସ୍ୱାକ୍ଷରତି 
ବହାଇଥିୋ। 

8. ଗ୍ରୀସର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ତଜଚାତୀୟ ବସୌର ବମଣ୍ଟ ଉପବର ବେମୱାକଚ ଚୁକି୍ତନାମାକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ ଭା ବର ଗ୍ରୀସର ରାଟଫିିବକସନ 

ଇନଷୁ୍ଟବମଣ୍ଟ ପ୍ରୋନ କରଥିିବେ। 

9. ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଚକୁ ରଣନୀତକି ଭାଗିୋରୀକୁ ଉନ୍ନୀତ କର ିାର ସମ୍ଭା ନା ଉପବର େୁଇ ପକ୍ଷ ଆବୋଚନା କରଥିିବେ। 

10. ମହାସାଗରକୁ ଯାତାୟତ ଓ  ାଣିଜୟ ପାଇଁ ମକୁ୍ତ ଓ ବଖାୋ ରଖି ାର ଗରୁୁତ୍ୱ ଉପବର  ସୃି୍ତତ ଆବୋଚନା କରାଯାଇଥିୋ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ 
ମଧ୍ୟ ମିଳତି ଜାତସିଂଘର ସାମୁଦି୍ରକ ଆଇନ (ଯୁଏନସଏିେଓଏସ) କୁ ସମଥଚନ କର ିା ଏ ଂ ପାଳନ କର ିାର ଆ ଶୟକତା ଉପବର ବଜାର 

ବେଇଥିବେ। 

11. ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟବର ଗ୍ରୀସର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଶ୍ରୀ ଏମ୍ ବଭଙ୍କୟା ନାଇଡୁଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରଥିିବେ। 

12. ଗ୍ରୀସର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହ ିଗସ୍ତ ଉର୍ଚ୍ସ୍ତରୀୟ ଆୋନ ପ୍ରୋନର ଗତକୁି  ଜାୟ ରଖି ଭାରତ ଏ ଂ ଗ୍ରୀସ ମଧ୍ୟବର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ 
ସମ୍ପକଚକୁ ଆହୁର ିସୁେୃଢ କର ିା େଗିବର ସହାୟକ ବହାଇଛ।ି 

ନୂଆେେିୀ 

ମାର୍ଚ୍ଚ 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. 

 


