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യുണൈറ്റഡ് കിങ ്ഡോം  കഡമൺ വെൽത്ത് ആൻഡ് വ്െലപ്വമന്റ് 

അഫ യഴ്സ്  ഫഡറിൻ  േറ്റ് വെക്കട്ടറി   ണററ്റ്   ഡൈറബിൾ വ്ഡമനിക് 

റഡബ് എോംപി യുവെ ഇന്ത്യൻ െന്ദർശനോം (2020 ്ിെോംബർ 14 -17 ) 

്ിെോംബർ 15, 2020 

 

1. യുണൈറ്റഡ് കിങ ്ഡോം  കഡമൺ വെൽത്ത് ആൻഡ് വ്െലപ്വമന്റ് 

അഫ യഴ്സ്  ഫഡറിൻ  േറ്റ് വെക്കട്ടറി   ണററ്റ്   ഡൈറബിൾ വ്ഡമനിക് 

റഡബ് MP 2020 ്ിെോംബർ 14-17 തിയ്യതികളിൽ ഇന്ത്യയി ലക്ക് ഔ ്യഡഗിക 

െന്ദർശനോം നെത്തുോം.പകർച്ചെയഡധി പിെിവപട്ടതിനു  ശഷോം ഉഭയകക്ഷി 
ഇെവപെലുകൾക്കഡയി ഇന്ത്യ െന്ദർശിക്കുന്ന ആ്യ െി ്ശകഡര്യമക്ന്ത്ിയഡണ് 

റഡബ്  

 

2. 2020 ്ിെോംബർ 15 ന്റ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്കഡയുള്ള 

െി ്ശകഡര്യമക്ന്ത്ിയുവെ ണ ്ര്ഡബഡദ്  ൗ് െന്ദർശനത്തിന്റ 

െി ്ശകഡര്യമക്ന്ത്ി  ്ഡ: െുക്ബമൈയോം ജയശങ്കർ ആതി േയതവോം െ ിച്ചു. 

യൂ റഡപയൻ യൂൈിയനിൽ നിന്നുോം യു വക പിന്മഡറുകയുോം,  കഡെിഡ് 

പകർച്ചെയഡധിമൂലോം െലിയ ഭൗതികെുോം ര്ഡക്രീയെുമഡയ മഡറ്റങ്ങൾ മഡറ്റോം 

െര്ുകയുോം വചയ്യുന്ന െഡ ചര്യത്തിൽ, െയെെഡയോം,നി ക്ഷപോം,ക്പതി ര്ഡധോം, 

െുര്ക്ഷഡ, ആ ര്ഡഗയോം, ഗ െഷൈോം, നൂതനമഡയ കവെത്തലുകൾ, ഊർജോം, 

കഡലഡെസ്ഥ െയതിയഡനങ്ങൾ എന്നിങ്ങവന െയതയ്തമഡയുള്ള  മഖലകളിൽ 

െലിയ  തഡതിലുള്ള െ കര്ൈോം ആെശയമഡവൈന്ന് ര്െു മക്ന്ത്ിമഡര്ുോം 

തിര്ിച്ചറിഞ്ഞു.ഇന്ത്യ- യു വക പങ്കഡളിത്തോം അെുത്ത നിലയി ലക്ക് അപ്പ്്വക്ഗയ്
ഡ് വചയ്യുന്നതിന്റ 360 ്ിക്ഗി  റഡഡ് മഡപ്പ്് ഉറപ്പ്ഡക്കുന്നതിന്റ മുൻഗൈന നൽകഡൻ 

അെർ അോംഗീകര്ിച്ചു. 2021 ജനുെര്ിയിൽ UK ക്പധഡനമക്ന്ത്ി ഇന്ത്യൻ 

െന്ദർശനത്തിൽ  റഡഡ് മഡപ് തീര്ുമഡനിക്കവപ്പ്െുന്നതഡയിര്ിക്കുോം. 

 

3. UK യുമഡയുള്ള ഉഭയകക്ഷി െയഡപഡര്പങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ്ശഡബ്ദത്തിലുെഡയ 

െർദ്ധനവ് 2019-20 കഡലഘട്ടത്തിൽ 15.48 ബിലയൺ അ മര്ിക്കൻ  ്ഡളറി ലക്ക് 
എത്തിയിര്ുന്നു. ഉഭയകക്ഷി െയപഡര്ത്തിന്റവറയുോം െഡമ്പത്തിക 

ബന്ധങ്ങളുവെയുോം പൂർൈമഡയ െഡധയതകളുോം ഉപ യഡഗവപ്പ്െുത്തുന്നതിന്റ, 

െയെെഡയ ഉെമ്പെികളിൽ ചർച്ചകൾ വപട്ടന്ന് തവന്ന പിന്ത്ുെ ര്െതിന്റവറയുോം 



ഇര്ു ഭഡഗങ്ങളി ലക്കുോം െി്യഡർത്ഥികളുവെയുോം ഉ ്യഡഗസ്ഥര്ുവെയുോം ഗതഡഗതോം 

എളുപ്പ്മഡക്കുന്നതിനഡയുള്ള  െമക്ഗമഡയ കുെി യറ്റ ഗതഡഗത പങ്കഡളിത്ത ഉെമ്പെി 
ഉറപ്പ്ഡക്കുന്നതിന്റവറയുോം ക്പഡധഡനയോം ഇര്ു െിഭഡഗങ്ങളുോം തിര്ിച്ചറിഞ്ഞു.   
 

4. െിെിധ  കക്ന്ദങ്ങളുള്ള  ലഡകത്തിനഡയുള്ള ക്പതിബദ്ധതയുോം 

ബ ുര്ഡക്രെഡ്ത്തിലുള്ള െിശവഡെയതയുോം ആെർത്തിച്ചു വകഡെ്, നിര്െധി 
ക്പഡ ്ശികെുോം ആ ഗഡളെുമഡയ ക്പശ്നങ്ങളിൽ  ്ഡ.എ് ജയശങ്കറുോം ക്ശീ 
റഡബുോം ചർച്ചകൾ നെത്തി.      ഇൻ ്ഡ പെഫിക്  മഖലയിൽ തീക്െെഡ് 

ക്പെർത്തനങ്ങവളയുോം െോംശീയ അധി ക്ഷപങ്ങവളയുോം  നി ര്ഡധിക്കുന്നതിനുോം 

ണെബർ, നഡെിക െുര്ക്ഷഡ, ബ ിര്ഡകഡശ  മഖലയിവല ഉയർന്നു െര്ുന്ന 

വെലലുെിളികവള  നര്ിെുന്നതിനുോം െ കര്ൈോം വമച്ചവപ്പ്െുത്തുന്നതിന്റ അെർ 

മഡർഗ്ഗങ്ങൾ കവെത്തിയിര്ുന്നു.  
 

5.പര്ിസ്ഥിതി,െനോം, കഡലഡെസ്ഥ െയതിയഡനോം െകുപ്പ്് മക്ന്ത്ി ക്ശീ.ക്പകഡശ് 

ജഡ െദ്കറുമഡയുോം െി്യഡഭയഡെ മക്ന്ത്ി ക്ശീ ര് മശ് വപഡക്ഖിയലുമഡയുോം 

അ േ ോം ്ൽ ിയിൽ െച്ച് ഔ ്യഡഗിക കൂെിക്കഡഴ്സചകൾ 

നെത്തുന്നതഡയിര്ിക്കുോം.െന്ദർശനത്തിന്റവറ ര്െഡോം ഘട്ടത്തിൽ 2020 ്ിെോംബർ 17  

ന്റ കർൈഡെകോം മുഖയമക്ന്ത്ിവയ െന്ദർശിക്കുകയുോം വചയ്യുന്നതഡണ്. 

 

നയൂ ്ൽ ി  
15 ്ിെോംബർ 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. 

 


