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ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇನ್ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ 

ಜೂನ್ 15, 2022 

 

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೇ. ಜೂೇಸ್ ಮ್ಾಾನುಯೆಲ್ ಅಲ್ಬರೆಸ್, ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ, ಯುರೊೇಪಿಯನ್ 

ಯೂನ್ವಯನ್ ಮತುು ಸಹಕಾರ, ಸ್ಪೇನ್ ಅವರು 15 ಜೂನ್ 2022 ರಾಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಮಮ ಮೊದಲ್ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ 

ನ್ವೇಡಿದರು. 

 

2. ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಾಂಕರ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನ್ವೇಡಿದ ಸ್ಪೇನ್ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರೊಾಂದಿಗೆ 

ದಿಿಪಕ್ಷೇಯ ಮ್ಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿಿಪಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬಾಂಧದ ಸಾಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಣಪಟಲ್ವನುು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿದರು. 

ಇಬಬರು ಮಾಂತ್ರರಗಳು ಸಾಂಬಾಂಧಕ್ಕೆ ಹೂಸ ಆಳ ಮತುು ವಿಷಯವನುು ಸ್ೇರಿಸಲ್ು ಬದಧರಾಗಿದ್ಾಾರೆ. ವಾಾಪಾರ ಮತುು 

ಹೂಡಿಕ್ಕಗಳು, ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಾಂಬಾಂಧ, ಹವಾಮ್ಾನ ಸಹಕಾರ, ಹಸಿರು ಶಕ್ತು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಾಂತರಜ್ಞಾನ, ನಾವಿೇನಾತೆ 

ಮತುು ರಕ್ಷಣೆ ಮತುು ಭದರತೆಯ ಪರಮುಖ ಆದಾತೆಯ ಕ್ಷೇತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನುು ಹಚಿಿಸುವ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ 

ಚರ್ಚಣಗಳು ನಡೆದವು. ದಿಿಪಕ್ಷೇಯ ಸಾಾಂಸಿಿಕ ಕಾಯಣವಿಧಾನಗಳ ನ್ವಯಮಿತ ಸಭಗಳು ಮತುು ವಿವಿಧ ವಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಮ್ಾಲೂೇಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಾಂಒಯುಗಳು/ಒಪಪಾಂದಗಳ ಆರಾಂಭಿಕ ಅಾಂತ್ರಮಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಕಯ ಅಗತಾವನುು ಅವರು ಒತ್ರು 

ಹೇಳಿದರು. ಸಭಯಲ್ಲಿ, ಸಚಿವರುಗಳು ಸಾಾಂಸೆೃತ್ರಕ ಮತುು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಉದಾೇಶದ ಜಾಂಟಿ 

ಘೂೇಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದರು. 

 

3. ಏರ್ಬಸ್ ಸ್ಪೇನ್ 56 C295 ವಿಮ್ಾನಗಳನುು ಪೂರೆೈಸುವ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪಪಾಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮ್ಾಡುವುದನುು ಇಬಬರು 

ನಾಯಕರು ಸಾಿಗತ್ರಸಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ 40 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತುು ರಕ್ಷಣಾ ಮತುು ಭದರತಾ 

ಸಹಕಾರವನುು ಇನುಷುು ಗಾಢಗೊಳಿಸಲ್ು ಒಪಿಪಕ್ಕೂಾಂಡರು. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಮತುು ಆತಮನ್ವಭಣರ್ ಭಾರತ್ 

ಮೂಲ್ಕ ತನು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉತಾಪದನಾ ಕಾಯಣಕರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸ್ಪೇನ್ನ ಆಸಕ್ತುಯನುು ಭಾರತ 

ಸಾಿಗತ್ರಸಿದ. ಭಯೇತಾಪದನೆ, ಹಿಾಂಸಾತಮಕ ಉಗರವಾದ ಮತುು ಸ್ೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಸಾಮ್ಾನಾ 

ಸವಾಲ್ುಗಳನುು ಎದುರಿಸಲ್ು ನ್ವಕಟವಾಗಿ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮ್ಾಡುವ ತಮಮ ಬದಧತೆಯನುು ಅವರು ಪುನರುಚಿರಿಸಿದರು. 

 

4. ಅವರು ಬೆಳೆಯುತ್ರುರುವ ದಿಿಪಕ್ಷೇಯ ವಾಾಪಾರ ಮತುು ಹೂಡಿಕ್ಕ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳನುು ಸಾಿಗತ್ರಸಿದರು ಮತುು ಸಾಮ್ಾನಾ 

ಆಸಕ್ತುಯ ಹೂಸ ಕ್ಷೇತರಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನುು ವಿಸುರಿಸಲ್ು ಒಪಿಪಕ್ಕೂಾಂಡರು. ದಿಿಪಕ್ಷೇಯ ವಾಾಪಾರವು ಪೂವಣ ಕ್ಕೂೇವಿಡ್ 

ಮಟುಗಳನುು ಮಿೇರಿ ಪುನರುಜ್ಜೇವನಗೊಾಂಡಿದ ಮತುು ಇನೂು ಹಚಿಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗಮನಾಹಣ ಸಾಮರ್ಥಾಣವಿದ ಎಾಂದು 

ಅವರು ತೃಪಿುಯಾಂದ ಗಮನ್ವಸಿದರು. ಐಟಿ, ಫಾಮ್ಾಣ ಮತುು ನವಿೇಕರಿಸಬಹುದ್ಾದಾಂತಹ ಕ್ಷೇತರಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಿಿನ 

ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಮತುು ಹಸಿರು ಹೈಡೊರೇಜನ್, ಎಲಕ್ತರಕ್ ಮೊಬಿಲ್ಲಟಿ, ಸುಧಾರಿತ ವಸುುಗಳು, ಆಳವಾದ ಸಮುದರ 

ಪರಿಶೂೇಧನೆಯಾಂತಹ ಹೂಸ ಮತುು ಅನೆಿೇಷ್ಟ್ಸದ ಉದಯೇನುಮಖ ಪರದೇಶಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಮತುಷುು 

ಸಹಯೇಗ ಮ್ಾಡಬಹುದು ಎಾಂದು ಅವರು ಒಪಿಪಕ್ಕೂಾಂಡರು. 

 

5. ಸಚಿವರುಗಳು ಪರಸಪರ ಹಿತಾಸಕ್ತುಯ ಹಲ್ವಾರು ಪಾರದೇಶ್ಕ ಮತುು ಜಾಗತ್ರಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನುು 

ವಿನ್ವಮಯ ಮ್ಾಡಿಕ್ಕೂಾಂಡರು ಮತುು ಹವಾಮ್ಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಜಾಗತ್ರಕ ಆರೊೇಗಾ, ಸುಸಿಿರ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತುು 

ಭಯೇತಾಪದನೆ ನ್ವಗರಹದಾಂತಹ ಸಾಮ್ಾನಾ ಸವಾಲ್ುಗಳನುು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಸಪರ ತ್ರಳುವಳಿಕ್ಕ ಮತುು ಬೆಾಂಬಲ್ವನುು 

ಗಮನ್ವಸಿದರು. 



 

6. ಈ ತ್ರಾಂಗಳ ನಾಂತರ ಭಾರತ- ಯುರೊೇಪಿಯನ್ ಯೂನ್ವಯನ್ FTA ಮ್ಾತುಕತೆಗಳ ಪುನರಾರಾಂಭವನುು ಅವರು 

ಸಾಿಗತ್ರಸಿದರು. ಉಕ್ಕರೇನ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಬಬರು ಮಾಂತ್ರರಗಳು ನಡೆಯುತ್ರುರುವ ಮ್ಾನವಿೇಯ ಬಿಕೆಟಿುನ ಬಗೆೆ ತಮಮ 

ಕಳವಳವನುು ವಾಕುಪಡಿಸಿದರು ಮತುು ಯುದಧವನುು ತಕ್ಷರ್ವೆೇ ನ್ವಲ್ಲಿಸುವಾಂತೆ ಕರೆ ನ್ವೇಡಿದರು. 

ಅಫಾಾನ್ವಸಾುನದಲ್ಲಿ, ಅಫಾಾನ್ವಸಾುನವು ಮ್ಾನವಿೇಯ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಯಲ್ಿದ ಪರವೆೇಶವನುು ಹೂಾಂದುವ 

ಅಗತಾವನುು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಎತ್ರು ತೊೇರಿಸಿದರು ಮತುು ಪರದೇಶವನುು ಅಸಿಿರಗೊಳಿಸಲ್ು ಅಫಾಾನ್ 

ಪರದೇಶವನುು ಭಯೇತಾಪದಕ ಸಾಂಘಟನೆಗಳು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಿ. 

 

7. ಇಾಂಡೊೇ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರದೇಶದ ಮೇಲ ಕಾಯಣತಾಂತರದ ಗಮನವನುು ಉಳಿಸಿಕ್ಕೂಳುುವ ಅಗತಾವನುು ಅವರು ಒತ್ರು 

ಹೇಳಿದರು ಮತುು ಸಮ್ಾನ ಮನಸೆ ರಾಷರಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಯೇಗದ ಪರಯತುಗಳನುು ಉತೆುೇಜ್ಸಲ್ು. ಅವರು LAC 

ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಾಲ್ುದ್ಾರಿಕ್ಕ ಮತುು ಆರ್ಥಣಕ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಯೇಗವನುು ಅನೆಿೇಷ್ಟ್ಸಲ್ು 

ಒಪಿಪಕ್ಕೂಾಂಡರು ಮತುು ಈ ಸಾಂದಭಣದಲ್ಲಿ ಐಬೆರೊ-ಅಮರಿಕನ್ ಸಮಮೇಳನವನುು ಚಚಿಣಸಿದರು. ವಿಶಿಸಾಂಸ್ಿ ಮತುು ಇತರ 

ಬಹುಪಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಸ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತುು ಸ್ಪೇನ್ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನುು ಇಬಬರೂ ಸಚಿವರು ಪರಶಾಂಸಿಸಿದರು. 

 

ನವ ದಹಲ್ಲ 

ಜೂನ್ 15, 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. 

 


