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ਸਪਨੇੀ ਵਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀ ਿਲੱੋਂ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਰੇੀ 

15 ਜਨੂ, 2022 

1. ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਵਲਆ,ਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਵਿਕਾਰਤਾ ਬਾਰ ੇਮੰਤਰੀ ਮਿਾਮਵਿਮ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੋਸ ਮੈਨੂਅਲ ਅਲਬਾਰੇਸ ਨੇ 15 

ਜੂਨ 2022 ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿਲੀ ਅਵਿਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। 

2. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਪੇਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੁਿੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਵਜਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚ ੇਦੁਿੱਲੇ 

ਸਬੰਿਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕੀਤੀ। ਦੋਿਾਂ ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਸਬੰਿਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਜੋੜਨ ਪਰਤੀ ਿਚਨਬੱਿਤਾ ਪਰਗਟਾਈ। 

ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼, ਲੋਕ ਪੱਿਰੀ ਸਬੰਿਾਂ, ਜਲਿਾਯ ੂਸਵਿਯੋਗ, ਿਰੀ ਊਰਜਾ, ਵਿਵਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿੀਨਤਾ ਅਤੇ 

ਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੇ ਪਰਮੁੱਿ ਤਰਜੀਿੀ ਿੇਤਰਾ ਂਵਿੱਚ ਸਵਿਯੋਗ ਨੰੂ ਿਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਿੋਈ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ 

ਿੇਤਰਾ ਂਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤਵਿਤ ਦੁਿੱਲੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰਾਂ ਦੀਆ ਂਬਾਕਾਇਦਾ ਮੀਵਟੰਗਾ ਂਅਤੇ ਸਮਝੌਵਤਆਂ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ 

ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਵਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਵਮਕ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿਯੋਗ ਦੀ 

ਿਚਨਬੱਿਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮ ੇ'ਤੇ ਿਸਤਾਿਰ ਕੀਤੇ। 

3. ਦੋਿਾਂ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਰੱਵਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇ'ਤੇ ਿਸਤਾਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਿੱਸੇ ਿਜੋਂ ਏਅਰਬੱਸ ਸਪੇਨ 56 

C295 ਜਿਾਜਾ ਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਿੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਸਵਿਯੋਗ ਨੰੂ ਿੋਰ 

ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਉੱਤ ੇਿੀ ਸਵਿਮਤ ਿੋਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਤਮਵਨਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰਾਿੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਵਿਆ 

ਵਨਰਮਾਣ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਦਿਾਈ ਗਈ ਸਪੇਨੀ ਵਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਅੱਤਿਾਦ, ਵਿੰਸਕ 

ਕੱਟੜਿਾਦ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਰਤੀ 

ਆਪਣੀ ਿਚਨਬੱਿਤਾ ਦੁਿਰਾਈ। 

4. ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਿਿ ਰਿ ੇਦੁਿੱਲੇ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼ ਸਬੰਿਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ੇਵਿੱਤਾ ਂਦੇ ਨਿੇਂ ਿੇਤਰਾ ਂਵਿੱਚ ਉਿਨਾ ਂਦਾ 

ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਿਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ ਵਕ ਦੁਿੱਲਾ ਿਪਾਰ ਕੋਵਿਡ-ਪੂਰਿ ਪੱਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ 

ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿੋਰ ਿੀ ਿਿਣ ਦੀ ਬਿੁਤ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿੈ। ਉਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਿਮਤ ਸਨ  ਵਕ ਆਈਟੀ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ 

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਿਰਗ ੇਿੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਿਿੇਰ ੇਮੌਕੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿਰੀ ਿਾਈਡਰ ੋਜਨ, ਇਲੈਕਵਟਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਉੱਨਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਡੂੰਘੇ 

ਸਮੁੰਦਰੀ ਿੋਜ ਿਰਗੇ ਨਿੇਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਉੱਭਰ ਰਿੇ ਿੇਤਰਾ ਂਵਿਚ ਦੋਿੇਂ ਦੇਸ਼ ਿਿੇਰੇ ਸਵਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

5. ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਆਪਸੀ ਵਿੱਤਾ ਂਦੇ ਕਈ ਿੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਵਦਆਂ 'ਤੇ ਿੀ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਿਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, 

ਆਲਮੀ ਵਸਿਤ, ਵਟਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੱਤਿਾਦ ਵਿਰੋਿ ਿਰਗੀਆ ਂਸਾਂਝੀਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਮਝ 

ਅਤੇ ਵਿਮਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 

6. ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ FTA ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿੋਣ ਦਾ ਸਆੁਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਿਾਂ 

ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰ ੇਚੱਲ ਰਿੇ ਮਨੁੱਿੀ  ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਚੰਤਾ ਜਾਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੰੂ ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਠੱਲ ਪਾਉਣ 

ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਬਾਰ ੇਦੋਿਾਂ ਵਿਰਾ ਂਨੇ ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਨੰੂ ਮਨੁੱਿੀ ਸਿਾਇਤਾ ਤੱਕ ਵਨਰਵਿਘਨ ਪਿੁੰਚ ਦੇਣ ਦੀ 

ਲੋੜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦੱਤਾ ਅਤੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਅਫਗਾਨ ਿੇਤਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅੱਤਿਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਿੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸਵਥਰਤਾ 

ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ.  



 

7. ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਵਿੰਦ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਿੇਤਰ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਆਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਜਿੀ ਸੋਚ ਿਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿਯੋਗੀ 

ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦੱਤਾ। ਉਨਾ ਂਨੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਿਾ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਿਾਲੀ ਅਤੇ 

ਆਰਵਥਕ ਗਤੀਵਿਿੀਆ ਂਵਿੱਚ ਸਵਿਯੋਗ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਉੱਤ ੇਸਵਿਮਤੀ ਵਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਈਬੇਰੋ-

ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਿਾਂ ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਬਿੁਪੱਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 

ਸਪੇਨ ਦਰਵਮਆਨ ਸਵਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 

15 ਜੂਨ, 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. 

 


