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ಬ್ರಿಟನ್ ವಿದೇಶ ಾಂಗ, ಕ ಮನ್ ವೆಲ್ತ ಮತ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಯವಹ ರಗಳ ರ ಜ್ಯ ಕ ರ್ಯದರ್ಶಯ, ಸಾಂಸದ ಶ್ಿೇಷ್ಠ 

ಡೊಮಿನಿಕ್ ರ ಬ್ ರವರ ಭೇಟಿ (ಡಿಸಾಂಬರ್ 14-17, 2020) 

ಡಿಸಾಂಬರ್ 15, 2020 

 

1. ಬಿ್ರಟನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ, ಕಾಮನ್ವೆಲ್್ತ ಮತ್್ತ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ, 

ಸಂಸದ ಶಿ್ ೇಷ್ಠ  ಡೊಮಿನಿಕ್ ರಾಬ್ 14-17 ಡಿಸಾಂಬರ್ 2020 ರಾಂದ ಭಾರತಕೆ್ಕ  ಅಧಿಕೃತ 

ಪಿ್ವಾಸದಲಿ್ಲದ್ದಾ ರೆ. ಸಾಂಕಿಾಮಿಕ ರೇಗದ ನಂತರ, ದಿ್ಧ ಪ್ಕ್ಷ ೇರ್ ಮಾತ್ತಕತೆಗಾಗಿ ಭಾರತಕೆ್ಕ  

ಭೇಟಿ ನಿೇಡಿದ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ್ ರಿ್ಶ ೇ ರಾಬ್ ಆಗಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

2. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ ಡಾ.ಸುಬಿಹ್ಮ ಣ್ಯ ಾಂ ಜೈಶಂಕರ್ ರವ್ರು 15 ಡಿಸಾಂಬರ್ 

2020 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸದನದಲಿ್ಲ  ದಿ್ಧ ಪ್ಕ್ಷ ೇರ್ ಮಾತ್ತಕತೆಗಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ್ರಗೆ 

ಆತಿಥ್ಯ  ವ್ಹಿಸಿದಾ ರು. ಬಿ್ರಟನ್ ಯುರೇಪಿರ್ನ್ ಒಕೆ್ಕಟವ್ನ್ನು  ಬ್ರಡುವ್ ಸಂದರ್ಯದಲಿ್ಲ  

ಹಾಗೂ Covid ಪಿ್ಭಾವಿತ ಜ್ಗತ್ಿನಲಿ್ಲ  ಪಿ್ಮುಖ ಭೌಗೇಳಿಕ ರಾಜ್ಕ್ೇರ್ ಬದಲಾವ್ಣೆರ್ 

ಸಂದರ್ಯದಲಿ್ಲ , ಇಬಬ ರು ಸಚಿವ್ರು ವಾಯ ಪಾರ ಮತ್್ತ  ಹೂಡಿಕ್ಕ, ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್್ತ  ರ್ದಿತೆ, 

ಆರೇಗಯ , ರ್ಶಕ್ಷಣ್, ಸಂಶೇಧನೆ ಮತ್್ತ  ನಾವಿೇನಯ ತೆ ಸೇರದಂತೆ ಪ್ರಸಪ ರ ಸಹ್ಕಾರವ್ನ್ನು  

ವಿಸ್ರಸಲು ಅಪಾರ ಅವ್ಕಾಶಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿದರು. ಶಕ್್ ಮತ್್ತ  ಹ್ವಾಮಾನ 

ಬದಲಾವ್ಣೆರ್ನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. ಭಾರತ-ಬಿ್ರಟನ್ ಪಾಲುದ್ದರಕ್ಕರ್ನ್ನು  ಮುಾಂದ್ಧನ 

ಹಂತಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಮಹ್ತಿ್ವಕಾಾಂಕ್ಕಷ ರ್, 360 ಡಿಗಿಿ ಮಾಗಯಸೂಚಿರ್ನ್ನು  ಪೂಣ್ಯಗಳಿಸಲು 

ಆದಯ ತೆ ನಿೇಡಲು ಅವ್ರು ಒಪಿಪ ದರು. ಜ್ನವ್ರ 2021 ರಲಿ್ಲ  ಬಿ್ರಟನ್ ಪಿ್ಧಾನಮಂತಿಿರ್ 

ಮುಾಂಬರುವ್ ಭೇಟಿರ್ ಸಮರ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾಗಯಸೂಚಿರ್ನ್ನು  ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

3. ಬಿ್ರಟನ್್ನಾಂದ್ಧಗಿನ್ ದಿ್ಧ ಪ್ಕ್ಷ ೇರ್್ ವಾಯ ಪಾರವು್ ಕಳೆದ್ ಒಾಂದು್ ದಶಕದಲಿ್ಲ ್ ಸಿಿ ರವಾದ್

ಬೆಳವ್ಣಿಗೆರ್ನ್ನು ್ಕಂಡಿದುಾ , 2019-20 ರಲಿ್ಲ ್US $15.48್ಶತಕೇಟಿರ್ನ್ನು ್ತಲುಪಿದೆ. ದಿ್ಧ ಪ್ಕ್ಷ ೇರ್್

ವಾಯ ಪಾರ್ಮತ್್ತ ್ಆರ್ಥಯಕ್ಸಂಬಂಧಗಳ್ಸಂಪೂಣ್ಯ್ಸಮಥ್ಯ ಯವ್ನ್ನು ್ಬಳಸಿಕಳಳ ಲು, ಎರಡೂ್

ಕಡೆರ್ವ್ರು್ವಾಯ ಪಾರ್ಒಪ್ಪ ಾಂದದ್ಕುರತ್ತ್ಚರ್ಚಯರ್ನ್ನು ್ಚುರುಕುಗಳಿಸುವುದರ್ಜೊತೆಗೆ್ಸಮಗಿ ್

ವ್ಲಸ್ಮತ್್ತ ್ಚಲನರ್ಶೇಲತೆ್ಪಾಲುದ್ದರಕ್ಕ್ಒಪ್ಪ ಾಂದವ್ನ್ನು ್ಅಾಂತಿಮಗಳಿಸುತ್್ವರೆ, ಇದು್ಎರಡೂ್

ದ್ಧಕೆು ಗಳಲಿ್ಲ ್ ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳ್ ಮತ್್ತ ್ ವೃತ್ಿಪ್ರರ್ ಚಲನೆಗೆ್ ಅನ್ನವು್ ಮಾಡಿ,್ ಸುಗಮಗಳಿಸಲು್

ಸಧಯ ವಾಗುವ್್ ಪಿಾಮುಖಯ ತೆರ್ನ್ನು ್ ಗುರುತಿಸಿದೆ. 

 

4. ಡಾ.್ಎಸ್.್ಜೈಶಂಕರ್್ಮತ್್ತ ್ರಿ್ಶ ೇ್ರಾಬ್್ರವ್ರು್ಪ್ರಸಪ ರ್ಆಸಕ್್ರ್್ಹ್ಲವಾರು್ಪಿಾದೇರ್ಶಕ್ಮತ್್ತ ್

ಜಾಗತಿಕ್ ವಿಷ್ರ್ಗಳ್ ಬಗೆೆ ್ ಚಚಿಯಸಿದರು್ ಮತ್್ತ ್ ಬಹು-ಧಿ್ರವಿೇರ್್ ಜ್ಗತ್ಿಗೆ್ ತಮಮ ್ಹಂಚಿಕ್ಕರ್್



ಬದಿ ತೆ್ಮತ್್ತ ್ಬಹುಪ್ಕ್ಷ ೇರ್ತೆರ್್ಮೇಲ್ಲನ್ನಂಬ್ರಕ್ಕರ್ನ್ನು ್ಪುನರುಚಿ ರಸಿದರು.್ರ್ಯೇತ್ವಪ ದನೆ್

ಮತ್್ತ ್ ಆಮೂಲಾಗಿ್ ಉಗಿವಾದವ್ನ್ನು ್ ಎದುರಸಲು್ ಮತ್್ತ ್ ಸೈಬರ್, ಕಡಲ್ ಮತ್್ತ ್

ಬಾಹಾಯ ಕಾಶದಂತಹ್್ ಕ್ಕಷ ೇತಿ ಗಳಲಿ್ಲ ್ ಉದಯೇನ್ನಮ ಖ್ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ್ ಎದುರಸಲು್ ಭಾರತ-

ಪೆಸಿಫಿಕು ಲಿ್ಲ ್ ಸಹ್ಕಾರವ್ನ್ನು ್ ಬಲಪ್ಡಿಸುವ್ ವಾಯ ಪ್ಕ್ ಮಾಗಯಗಳನ್ನು ್ ಅವ್ರು್ ಚಚಿಯಸಿದರು. 

 

5. ರಿ್ಶ ೇ್ ರಾಬ್್ ರವ್ರು್ ಪ್ರಸರ, ಅರಣ್ಯ ್ ಮತ್್ತ ್ ಹ್ವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವ್ಣೆ್ ಸಚಿವ್್ ರಿ್ಶ ೇ್ ಪಿ್ಕಾಶ್್

ಜಾವ್ಡೇಕರ್್ಮತ್್ತ ್ ರ್ಶಕ್ಷಣ್್ ಸಚಿವ್್ ರಿ್ಶ ೇ್ ರಮೇಶ್್ಪೇಖಿ್ರಯಾಲ್ತ್ ರವ್ರನ್ನು ್ ದೆಹ್ಲ್ಲರ್ಲಿ್ಲ ್ಭೇಟಿ್

ಮಾಡಲ್ಲದ್ದಾ ರೆ. ತಮಮ ್ ಪಿ್ವಾಸದ್ಎರಡನೇ್ಹಂತದಲಿ್ಲ ್ಅವ್ರು್ಬೆಾಂಗಳೂರಗೆ್ಭೇಟಿ್ನಿೇಡಲ್ಲದುಾ , 

ಅಲಿ್ಲ ್ ಅವ್ರು್ 17 ಡಿಸಾಂಬರ್ 2020 ರಂದು್ ಕನಾಯಟಕದ್ ಮುಖಯ ಮಂತಿಿರ್ನ್ನು ್ ಭೇಟಿ್

ಮಾಡಲ್ಲದ್ದಾ ರೆ. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


