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ସ୍ପେନର ସ୍ପ ୈସ୍ପେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ 

ଜୁନ 15, 2022 

ସ୍ପେନର ସ୍ପ ୈସ୍ପେଶକି  ୟାପାର, ୟୁସ୍ପରାପୀୟ ସଂଘ ଏ ଂ ସହସ୍ପ ାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ ସ୍ପଜାସ୍ ମାନୁଏଲ ଆଲ ାସ୍ପରସ 15 ଜୁନ 2022 
ସ୍ପର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତସ୍ପର ଆସଥିିସ୍ପଲ। 

2. ସ୍ପ ୈସ୍ପେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ସ୍ପେନର ସ୍ପ ୈସ୍ପେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଆସ୍ପଲାଚନା କରଥିିସ୍ପଲ ସ୍ପ ଉଁଥିସ୍ପର 

ସ୍ପସମାସ୍ପନ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକକର ସମସ୍ତ େଗି ଉପସ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରଥିିସ୍ପଲ। ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକକସ୍ପର ଆହୁର ିଗଭୀର କର ିାକୁ ଏ ଂ ଏଥିସ୍ପର 
ନୂତନ  ଷିୟ ସୁ୍ତ ସ୍ପ ାଡ ିାକୁ େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ ିଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରଥିିସ୍ପଲ।  ାଣିଜୟ ଓ ପୁଞି୍ଜ  ନିସି୍ପ ାଗ, ସ୍ପଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ପର ସମ୍ପକକ, 
ଜଳ ାୟୁ ସହସ୍ପ ାଗ, ସ ୁଜ ଶକି୍ତ,  ଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ର ୁକି୍ତ େିୟା, ନ ସୃଜନତା ଏ ଂ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଓ ସରୁକ୍ଷା ଆେ ିପ୍ରମୁଖ ସ୍ପକ୍ଷତ୍ରସ୍ପର ସହସ୍ପ ାଗ  ୃଦ୍ଧ ି

କର ିାକୁ ସ୍ପନଇ  ସୃି୍ତତ ଆସ୍ପଲାଚନା କରା ାଇଥିଲା। ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଆନୁଷ୍ଠାନକି ସ୍ପମକାନଜିମିର ନୟିମିତ ସ୍ପ ୈଠକ ଏ ଂ  ଭିିନ୍ନ ସ୍ପକ୍ଷତ୍ରସ୍ପର 
ଏମଓୟୁ/ଚୁକି୍ତନାମାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡାନ୍ତ କର ିାର ଆ ଶୟକତା ଉପସ୍ପର ସ୍ପସମାସ୍ପନ ଗରୁୁତ୍ୱାସ୍ପରାପ କରଥିିସ୍ପଲ। ଏହ ିସ୍ପ ୈଠକସ୍ପର ମନ୍ତ୍ରୀମାସ୍ପନ 

ସାଂସ୍କତୃକି ଓ ସ୍ପଶୈକି୍ଷକ ସ୍ପକ୍ଷତ୍ରସ୍ପର ସହସ୍ପ ାଗ ଉପସ୍ପର ମଳିତି ସ୍ପଘାଷଣାନାମାସ୍ପର େସ୍ତଖତ କରଥିିସ୍ପଲ। 

3. ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଚୁକି୍ତନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ସ୍ପହ ାକୁ େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିସ୍ପଲ। ଏହ ିଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁ ାୟୀ ଏୟାର ସ ସ୍ପେନ ଭାରତକୁ 56 ଟ ି
ସ2ି95  ମିାନ ସ୍ପ ାଗାଇସ୍ପେ , ସ୍ପସଥିମଧ୍ୟରୁ 40 ଟ ିଭାରତସ୍ପର ତଆିର ିସ୍ପହ । େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଓ ସରୁକ୍ଷା ସହସ୍ପ ାଗକୁ ଆହୁର ି
ଗଭୀର କର ିାକୁ ରାଜ ିସ୍ପହାଇଥିସ୍ପଲ। ସ୍ପମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଏ ଂ ଆତ୍ମନଭିକର ଭାରତ କା କୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମସ୍ପର ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରତରିକ୍ଷା 
ଉତ୍ପାେନ କା କୟକ୍ରମସ୍ପର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କର ିାକୁ ସ୍ପେନର ଆଗ୍ରହକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିଲା। ଆତଙ୍କ ାେ, ହଂିସାତ୍ମକ ଉଗ୍ର ାେ ଏ ଂ 
ସାଇ ର ଅପରାଧ ସହତି ଜଡତି ସମସୟାର ମକୁା ଲିା କର ିା ପାଇଁ ସ୍ପସମାସ୍ପନ ଘନଷି୍ଠ ଭା ସ୍ପର କା କୟ କର ିାକୁ ସ୍ପସମାନଙ୍କର 

ପ୍ରତ ିଦ୍ଧତାକୁ ସ୍ପୋହରାଇଥିସ୍ପଲ। 

4.  ୃଦ୍ଧ ିପାଉଥି ା ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ  ାଣିଜୟ ଓ ପୁଞି୍ଜ  ନିସି୍ପ ାଗକୁ ସ୍ପସମାସ୍ପନ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିସ୍ପଲ ଏ ଂ ପାରେରକି ସ୍ୱାଥକର ନୂତନ ସ୍ପକ୍ଷତ୍ରସ୍ପର ଏହାକୁ 

 ସି୍ତାର କର ିାକୁ ରାଜ ିସ୍ପହାଇଥିସ୍ପଲ। ସ୍ପସମାସ୍ପନ ସସ୍ପନ୍ତାଷ  ୟକ୍ତ କର ିକହଥିିସ୍ପଲ ସ୍ପ  ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ  ାଣିଜୟ ସ୍ପକାଭିଡ ପ ୂକ ସ୍ତରଠାରୁ ଅଧିକ  ୃଦ୍ଧ ି
ପାଇଛ ିଏ ଂ ଆହୁର ିଆଗକୁ  ଢ ିାର  ସ୍ପଥଷ୍ଟ ସମ୍ଭା ନା ଅଛ।ି ସ୍ପସମାସ୍ପନ ସହମତ ସ୍ପହାଇଥିସ୍ପଲ ସ୍ପ  ଆଇଟ,ି ଫାମକା ଏ ଂ ନ ୀକରଣ 
ସ୍ପ ାଗୟ ସ୍ପକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକିସ୍ପର ଅଧିକ ସସୁ୍ପ ାଗ ଅଛ ିଏ ଂ ସ ୁଜ ହାଇସ୍ପରାସ୍ପଜନ, ସ୍ପ ୈେୁୟତକି ଗତଶିୀଳତା, ଉନ୍ନତ ସାମଗ୍ରୀ, ଗଭୀର ସମଦୁ୍ର 

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଭଳ ିନୂତନ ତଥା ଉେୀୟମାନ ସ୍ପକ୍ଷତ୍ର ଅଛ ିସ୍ପ ଉଁଠାସ୍ପର େୁଇ ସ୍ପେଶ ମିଳମିିଶ ିଅଧିକ କା କୟ କରପିାରସି୍ପ । 

 



5. ପାରେରକି ଆଗ୍ରହର ଅସ୍ପନକ ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତଜକାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ପର ମନ୍ତ୍ରୀମାସ୍ପନ ମତ  ନିମିୟ କରଥିିସ୍ପଲ ଏ ଂ ଜଳ ାୟୁ 
ପର ିର୍ତ୍କନ,  ଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନରିନ୍ତର  କିାଶ ଏ ଂ ଆତଙ୍କ ାେର ମକୁା ଲିା ଭଳ ିସମସୟାର ସମ୍ମଖୁୀନ ସ୍ପହ ା ପାଇଁ ପାରେରକି  ୁଝାମଣା ଓ 
ସହାୟତା  ଷିୟସ୍ପର ଉସ୍ପେଖ କରଥିିସ୍ପଲ। 

6. ସ୍ପସମାସ୍ପନ ଚଳତି ମାସ ସ୍ପଶଷସ୍ପର ଭାରତ-ୟୁସ୍ପରାପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟସ୍ପର ଏଫଟଏି  ୁଝାମଣାର ପନୁଃ ଆରମ୍ଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିସ୍ପଲ। ୟୁସ୍ପକ୍ରନ 
  ିାେ ଫଳସ୍ପର ସୃଷ୍ଟ ିସ୍ପହାଇଥି ା ମାନ କି ସଙ୍କଟ ଉପସ୍ପର େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉେସ୍ପ ଗ ପ୍ରକାଶ କର ିା ସହ ତୁରନ୍ତ ଶତୁତା  ନ୍ଦ କର ିାକୁ ଆହୱାନ 

ସ୍ପେଇଥିସ୍ପଲ। ଆଫଗାନସି୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ପର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଫଗାନସି୍ତାନକୁ ଅ ାଧ ମାନ କି ସହାୟତା ପ୍ରୋନ କର ିାର ଆ ଶୟକତା 
ଏ ଂ ଆଫଗାନସି୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅସ୍ଥ୍ିର କର ିା ପାଇଁ ଆତଙ୍କ ାେୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର  ୟ ହାର ନକର ିା ଉପସ୍ପର ସ୍ପଜାର 

ସ୍ପେଇଥିସ୍ପଲ। 

7. ସ୍ପସମାସ୍ପନ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳସ୍ପର ରଣନୀତକି ଧ୍ୟାନ  ଜାୟ ରଖି ା ଏ ଂ ସମାନ ଚନି୍ତାଧାରା ଥି ା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ପର 

ମିଳତି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ପପ୍ରାତ୍ସାହତି କର ିା ଉପସ୍ପର ଗରୁୁତ୍ୱାସ୍ପରାପ କରଥିିସ୍ପଲ। ସ୍ପସମାସ୍ପନ ଏଲଏସ ିଅଞ୍ଚଳସ୍ପର  କିାଶ ସହଭାଗୀତା ଓ ଅଥକସ୍ପନୈତକି 
କା କୟକଳାପସ୍ପର ସହସ୍ପ ାଗ ଅସ୍ପନୱଷଣ କର ିାକୁ ସହମତ ସ୍ପହାଇଥିସ୍ପଲ ଏ ଂ ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗସ୍ପର ଆଇସ୍ପ ସ୍ପରା-ଆସ୍ପମରକିୀୟ ସମି୍ମଳନୀ 

ଉପସ୍ପର ଆସ୍ପଲାଚନା କରଥିିସ୍ପଲ। ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ଏ ଂ ଅନୟାନୟ  ହୁପକ୍ଷୀୟ ସଂସ୍ଥ୍ାସ୍ପର ଭାରତ ଏ ଂ ସ୍ପେନ ମଧ୍ୟସ୍ପର ସହସ୍ପ ାଗକୁ ଉଭୟ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିସ୍ପଲ। 

ନୂଆେେିୀ 

ଜୁନ 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. 


