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સ્પેનન ાં વિદશે માંત્રીની ભ રતની મલુ ક ત 
15 જૂન, 2022 

 

સ્પેનન ાં વિદશેી બ બતો, યુરોવપયન યુવનયન અને સહક રન ાં માંત્રી મહ મવહમ શ્રીમ ન જોસ ેમેન્યુઅલ અલ્બ રેસ 
દ્િ ર  15 જૂન 2022 ન ાં રોજ તેઓની પ્રથમ ભ રતની અવિકૃત મુલ ક ત લિે મ ાં આિી હતી. 

 

2. વિદેશ માંત્રી ડૉ. એસ. જયશાંકરે મલુ ક ત લઇ રહેલ સ્પેવનશ વિદશે માંત્રી સ થે વદ્િપક્ષીય િ ત ાઓ યોજી હતી 
જેમ ાં તેઓએ વદ્િપક્ષીય સાંબાંિોની સમગ્ર બ બતોની સમીક્ષ  કરી હતી. બન્ન ેમાંત્રી સાંબાંિોમ ાં નિી ગહનત  અને 
સતુવિ ઉમેરિ  પ્રવતબદ્િ થય  હત . વ્ય પ ર અને રોક ણો, પરસ્પર લોકો િચ્ચેન ાં સાંબાંિો, આબોહિ મ ાં સહક ર, 
ગ્રીન એનર્જી, વિજ્ઞ ન અને ટેકનોલોજી, નિીનીકરણ અને સાંરક્ષણ અને સલ મવતન ાં મહત્િન ાં પ્ર થવમકત  કે્ષત્રોમ ાં 
સહક ર િિ રિ  પર ધ્ય ન કેવન્િત કરતી વિગતિ ર ચચ ાઓ કરી હતી. તેઓએ વદ્િપક્ષીય સાંસ્થ નોની 
યાંત્રણ ઓની વનયવમત બેઠકો અને વિવિિ કે્ષત્રોમ ાં િ ટ ઘ ટો પર રહેલ  એમઓયૂ/કર રોન ેિહેલ સર અાંવતમ સ્િરૂપ 
આપિ ની જરૂરીય ત પર ભ ર મૂક્યો હતો. આ મીટટગ દરવમય ન માંત્રીઓએ સ ાંસ્કૃવતક અને શકૈ્ષવણક કે્ષત્રોમ ાં 
સહક ર પર ઉદ્દેશની સાંયુક્ત ઘોષણ  પર હસ્ત ક્ષર કય ા હત . 

 

3. બન્ન ેનેત ઓએ સાંરક્ષણ કર ર પર હસ્ત ક્ષર કરિ ની બ બતનુાં સ્િ ગત કયુું હતુાં જેન ાં ભ ગરૂપે એરબસ સ્પેન 

56 C295 એરક્ર ફ્ટ પૂર  પ ડશે, જેમ ાંથી 40 વિમ નો ભ રતમ ાં બન િિ મ ાં આિશે, અન ેસાંરક્ષણ અને સરુક્ષ  
સહક ર િિ રે ગહન બન િિ  સાંમત થય  હત  મેક ઇન ઇવન્ડય  અને આત્મવનભાર ભ રત મ રફત તેન ાં ર વિય 
સાંરક્ષણ મેન્યુફેક્ચટરગ પ્રોગ્ર મમ ાં સહભ ગી થિ ન ાં સ્પેનન ાં રસ લેિ ની બ બતને ભ રત દ્િ ર  આિક રિ મ ાં 
આિી હતી. તેઓએ આતાંકિ દ, હહસ કીય આત્યાંવતકત અ અને સ યબર ગુન  સાંબાંવિત સ મ ન્ય પડક રોનો 
સ મનો કરિ મ ાં વનકટત થી ક મ કરિ ની તેઓની પ્રવતબદ્િત નુાં પુનઃઉચ્ચ રણ કયુું હતુાં. 

 

4. તેઓએ િિી રહેલ  વદ્િપક્ષીય વ્ય પ ર અને રોક ણ જોડ ણોનુાં સ્િ ગત કયુું હતુાં અને સ મ ન્ય વહતન ાં નિ  
કે્ષત્રોમ ાં તેઓનુાં વિસ્તરણ કરિ  સાંમત થય  હત . તેઓએ સાંતોષ સ થે નોંિ લીિી હતી ક ેવદ્િપક્ષીય વ્ય પ ર 
કોવિડ-પૂિેન ાં સ્તરથી પણ િધ્યો છે અને હજુાં પણ િિ રે િૃવદ્િ થિ ની નોંિપ ત્ર સાંભ િન  રહેલી છે. તેઓ 
સાંમત થય  હત  કે આઇટી, ફ મ ા અને રીન્યુએબલ જેિ  કે્ષત્રોમ ાં િિ રે તકો રહેલી છે અને ગ્રીન હ ઇડ્રોજન, 
ઇલેવક્િક મોવબવલટી, એડિ ન્સ્ડ મટીરરયલ્સ, ઉંડ  દરરય ની ખોજ જેિ  ખોજ કય ા િગરન ાં ઉદ્ભિી રહેલ  કે્ષત્રો 
પણ છે જય ાં બન્ન ેદશેો િિ રે જોડ ણ કરી શકે છે. 

 

5. માંત્રીઓએ પ રસ્પરરક વહતન ાં સાંખ્ય બદ્િ પ્ર ાંવતય અને િવૈવિક મુદ્દ ઓ પર િવિકોણોની આપ-લે કરી હતી 
અને આબોહિ ન ાં ફેરફ ર, િૈવવિક આરોગ્ય, ટક ઉ વિક સ અને આતાંકિ દનો સ મનો કિ  જેિ  સ મ ન્ય 
પડક રોન ેસાંબોદિ મ ાં પ રસ્પરરક સમજણ અને સમથાનની નોંિ લીિી હતી. 

 

6. તેઓએ આ મવહન ન ાં અાંતમ ાં ભ રત-યુરોપીયન યુવનયન એફટીએ િ ટ ઘ ટો ફરીથી શરૂ કરિ ની બ બતનુાં 
સ્િ ગત કયુું હતુાં. યુકે્રન પર, બન્ને માંત્રીઓએ પ્રિતામ ન મ નિીય સાંકટ પર હચત  વ્યક્ત કરી હતી અને 



ત ત્ક વલત દુશ્મન િટ સમ પ્ત કરિ  મ ટે આહ્િ ન કયુું હતુાં. અફઘ વનસ્ત ન પર, બન્ન ેપક્ષોએ અફઘ વનસ્ત નને 
અિરોિ િગર મ નવિય સહ યત  સુલભ થ ય તેની જરૂરીય ત પર અને પ્ર ાંતને અવસ્થર બન િિ  મ ટે આતાંકિ દી 
સાંગઠનો દ્િ ર  અફઘ નની ભૂવમનો ઉપયોગ ન કરિ મ ાં આિ ેતેની જરૂરીય ત પર પ્રક શ પ ડ્યો હતો. 
 

7. તેઓએ ઇન્ડો-પેવસરફક પ્ર ાંત પર વ્યૂહ ત્મક રીતે ધ્ય ન કેવન્િત કરિ ની જરૂરીય ત પર અને સરખ  વિચ રો 
િર િત  ર િો િચ્ચે જોડ ણન ાં પ્રય સોનો પ્રચ ર કરિ ની બ બત પર ભ ર મૂક્યો હતો. તેઓ એલએસી પ્ર ાંતમ ાં 
વિક સ ભ ગીદ રી અને આર્થથક પ્રિૃવિઓમ ાં જોડ ણની બ બતની ખોજ કરિ  સાંમત થય  હત  અને આ 
સાંદભામ ાં ઇબરેો-અમેરરકન કોન્ફરન્સની ચચ ા કરી હતી. બન્ન ેમાંત્રીઓએ સાંયુક્ત ર િ અને અન્ય બહુપક્ષીય 
સાંસ્થ ઓમ ાં ભ રત અન ેસ્પેન િચ્ચે સહક રની બ બતની પ્રશાંસ  કરી હતી. 
 

નિી રદલ્હી 

15 જૂન, 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. 

 


