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ஸ்பெயின் பெளியுறவு அமைச்சர் இந்தியா ெருமை 

ஜூன் 15, 2022 

 

அெர். ஸ்பெயினின் பெளியுறவு, ஐர ாப்ெிய ஒன்றியம் ைற்றும் ஒத்துமைப்பு அமைச்சர் திரு. 

ரஜாஸ் ைானுெல் அல்ெர ஸ், 15 ஜூன் 2022 அன்று இந்தியாெிற்கு தனது முதல் 

அதிைா ப்பூர்ெ ெிஜயத்மத ரைற்பைாண்டார். 

 

2. பெளிெிெைா  அமைச்சர் Dr. S. பஜய்சங்ைர் அெர்ைள் ெருமை தந்திருந்த ஸ்பெயின் 

பெளியுறவு அமைச்சருடன் இருத ப்பு ரெச்சுக்ைமள நடத்தினார். அங்கு அெர்ைள் இருத ப்பு 

உறெின் முழு அளமெயும் ஆய்வு பசய்தனர். இரு அமைச்சர்ைளும் உறெில் புதிய ஆைத்மதயும் 

உள்ளடக்ைத்மதயும் ரசர்க்ை உறுதி பூண்டனர். ெர்த்தைம் ைற்றும் முதலீடுைள், ைக்ைளுக்கு 

இமடயிலான உறவு, ைாலநிமல ஒத்துமைப்பு, ெசுமை ஆற்றல், ஆைிய முக்ைிய முன்னுாிமைப் 

ெகுதிைளில் ஒத்துமைப்மெ ரைம்ெடுத்துெது குறித்து ெிாிொன ெிொதங்ைள் நமடபெற்றன. 

அறிெியல் ைற்றும் பதாைில்நுட்ெம், புதுமை ைற்றும் ொதுைாப்பு ைற்றும் ொதுைாப்பு. இருத ப்பு 

நிறுென ெைிமுமறைளின் ெைக்ைைான சந்திப்புைள் ைற்றும் ெல்ரெறு துமறைளில் 

ரெச்சுொர்த்மதயின் ைீழ் புாிந்துணர்வு ஒப்ெந்தங்ைள் / ஒப்ெந்தங்ைமள முன்கூட்டிரய இறுதி 

பசய்ய ரெண்டியதன் அெசியத்மத அெர்ைள் ெலியுறுத்தினர். இந்த சந்திப்ெின் ரொது, 

ைலாசா  ைற்றும் ைல்ெித் துமறைளில் ஒத்துமைப்புக்ைான கூட்டு ரநாக்ைத்தில் அமைச்சர்ைள் 

மைபயழுத்திட்டனர். 

 

3. ஏர்ெஸ் ஸ்பெயின் 56 சி295 ெிைானங்ைமள ெைங்கும் ொதுைாப்பு ஒப்ெந்தத்தில் 

மைபயழுத்திட்டமத இரு தமலெர்ைளும் ெ ரெற்றனர், அெற்றில் 40 இந்தியாெில் 

தயாாிக்ைப்ெட்டது, ரைலும் ொதுைாப்பு ைற்றும் ொதுைாப்பு ஒத்துமைப்மெ ரைலும் ஆைப்ெடுத்த 

ஒப்புக்பைாண்டனர். ரைக் இன் இந்தியா ைற்றும் ஆத்ைநிர்ொர் ொ த் மூலம் ஸ்பெயினின் 

ரதசிய ொதுைாப்பு உற்ெத்தித் திட்டத்தில் ெங்ரைற்கும் ஆர்ெத்மத இந்தியா ெ ரெற்றது. 

ெயங்ை ொதம், ென்முமற தீெி ொதம் ைற்றும் இமணய குற்றங்ைள் பதாடர்ொன பொதுொன 

சொல்ைமள எதிர்பைாள்ெதில் பநருக்ைைாை ெணியாற்றுெதற்ைான தங்ைள் உறுதிப்ொட்மட 

அெர்ைள் ைீண்டும் ெலியுறுத்தினர். 

 

4. ெளர்ந்து ெரும் இருத ப்பு ெர்த்தைம் ைற்றும் முதலீட்டு இமணப்புைமள அெர்ைள் 

ெ ரெற்றனர் ைற்றும் பொதுொன ஆர்ெமுள்ள புதிய ெகுதிைளில் அெற்மற ெிாிவுெடுத்த 

ஒப்புக்பைாண்டனர். இருத ப்பு ெர்த்தைம் ரைாெிட்-க்கு முந்மதய நிமலைளுக்கு அப்ொல் 

ைீண்டும் எழுச்சி பெற்றுள்ளதாைவும் ரைலும் ரைலும் ெளர்ச்சியமடய குறிப்ெிடத்தக்ை 

சாத்தியக்கூறுைள் இருப்ெதாைவும் அெர்ைள் திருப்தியுடன் குறிப்ெிட்டனர். ஐடி, ொர்ைா ைற்றும் 

புதுப்ெிக்ைத்தக்ை துமறைளில் அதிை ொய்ப்புைள் இருப்ெதாைவும், ெசுமை மைட் ஜன், 



ைின்சா  இயக்ைம், ரைம்ெட்ட பொருட்ைள், ஆழ்ைடல் ெணிைள்  ரொன்ற புதிய ைற்றும் 

ஆ ாயப்ெடாத ெளர்ந்து ெரும் ெகுதிைள் உள்ளன என்றும் அெர்ைள் ஒப்புக்பைாண்டனர். 

 

5. ெ ஸ்ெ  நலன் சார்ந்த ெல ெி ாந்திய ைற்றும் உலைளாெிய ெி ச்சிமனைள் குறித்தும் 

அமைச்சர்ைள் ைருத்துக்ைமளப் ொிைாறிக் பைாண்டனர் ைற்றும் ெருெநிமல ைாற்றம், 

உலைளாெிய சுைாதா ம், நிமலயான ெளர்ச்சி ைற்றும் ெயங்ை ொத எதிர்ப்பு ரொன்ற 

பொதுொன சொல்ைமள எதிர்பைாள்ெதில் ெ ஸ்ெ  புாிதல் ைற்றும் ஆத மெக் 

குறிப்ெிட்டனர். 

 

6. இந்த ைாத இறுதியில் இந்தியா-ஐர ாப்ெிய ஒன்றிய FTA ரெச்சுொர்த்மதைள் ைீண்டும் 

பதாடங்ைப்ெடுெமத அெர்ைள் ெ ரெற்றனர். உக்ம னில், இ ண்டு அமைச்சர்ைளும் நடந்து 

ெரும் ைனிதாெிைான பநருக்ைடி குறித்து தங்ைள் ைெமலமய பெளிப்ெடுத்தினர் ைற்றும் 

ெிர ாதங்ைமள உடனடியாை நிறுத்துைாறு அமைப்பு ெிடுத்தனர். ஆப்ைானிஸ்தானில், 

ைனிதாெிைான உதெிக்கு ஆப்ைானிஸ்தான் தமடயின்றி அணுை ரெண்டியதன் அெசியத்மத 

இரு த ப்ெினரும் எடுத்தும த்தனர் ைற்றும் ஆப்ைானிஸ்தான் ெி ரதசத்மத ெயங்ை ொத 

அமைப்புைளால் ெி ாந்தியத்மத சீர்குமலக்ை ெயன்ெடுத்துெதில்மல. 

 

7. இந்ரதா-ெசிெிக் ெி ாந்தியத்தில் மூரலாொய ைெனம் பசலுத்த ரெண்டியதன் அெசியத்மத 

அெர்ைள் ெலியுறுத்தினர் ைற்றும் ஒத்த எண்ணம் பைாண்ட நாடுைளிமடரய கூட்டு 

முயற்சிைமள ரைம்ெடுத்த ரெண்டும். எல்ஏசி ெி ாந்தியத்தில் ெளர்ச்சி கூட்டாண்மை ைற்றும் 

பொருளாதா  நடெடிக்மைைளில் ஒத்துமைப்மெ ஆ ாய அெர்ைள் ஒப்புக்பைாண்டனர் ைற்றும் 

இந்த சூைலில் ஐெர ா-அபைாிக்ைன் ைாநாட்மடப் ெற்றி ெிொதித்தனர். ஐநா ைற்றும் ெலத ப்பு 

அமைப்புைளில் இந்தியாவுக்கும் ஸ்பெயினுக்கும் இமடயிலான ஒத்துமைப்மெ இரு 

அமைச்சர்ைளும் ொ ாட்டினர். 

 

நியூ படல்லி  

ஜூன் 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. 

 


