
Visit of the Prime Minister of the United Kingdom to 
India (April 21-22, 2022) 
April 22, 2022 

 

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ (ಏಪ್ರರಲ್ 21-22, 2022) 

ಏಪ್ರರಲ್ 22, 2022 

 

ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್ರರ ಶ್ರೇ ನರೇಿಂದರ ಮೇದಿಯವರ ಆಹ್ಾಾನದ ಮೇರಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಿಂನ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರ ಆಟಿಿ 

ಗೌರವಾನ್ವಾತ ಬ ೇರಿಸ್ ಜಾನಸನ್ ಅವರು 21-22 ಏಪ್ರರಲ್ 2022 ರವರಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿದ್ಾಾರ. 

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಿಂನ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರಯಾಗಿ ಇದು ಅವರ ಮದಲ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. 

 

2. 2022 ರ ಏಪ್ರರಲ್ 22 ರಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತ್ರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರ ಜಾನಸನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಧ್ುುಕತ ಸ್ಾಾಗತವನುು 

ನ್ವೇಡಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರನುು ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರ ಮೇದಿಯವರು ಸ್ಾಾಗತ್ರಸಿದರು. ಪ್ರಎಿಂ ಜಾನಸನ್ ನಿಂತರ ರಾಜ್ ಘಾಟ್

ಗೆ ಭೇಟಿ ನ್ವೇಡಿ ಮಹ್ಾತಮ ಗಾಿಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ುಷ್ಾಾರ್ಿನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 

 

3. ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರ ಮೇದಿ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹ್ೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನ್ವೇಡಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರಯಿಂದಿಗೆ ದಿಾಪ್ಕ್ಷೇಯ 

ಸಮಾಲ ೇರ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಇದಕ ೆ ಮುನು ವಿದೆೇಶಾಿಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಿಂಕರ್ ಅವರು ಬ್ರರಟನ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರ 

ಅವರನುು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. 

 

4. ದಿಾಪ್ಕ್ಷೇಯ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇ 2021 ರಲ್ಲಿ ವರ್ುಿಯಲ್ ಸಭಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಲಾದ ಮಾಗಿಸ ಚಿ 2030 

ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಗತ್ರಯನುು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರಗಳು ಪ್ರಶಿಂಸಿಸಿದರು ಹ್ಾಗ  ದಿಾಪ್ಕ್ಷೇಯ ಸಿಂಬ್ಿಂಧ್ಗಳ ಸಿಂಪ್ೂರ್ಿ 

ಸ್ಪಾಕರಮ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ುು ದೃಢವಾದ ಮತುತ ಕಾಯಿ ಆಧಾರಿತ ಸಹಕಾರವನುು ಮುಿಂದುವರಿಸಲು ತಮಮ ಬ್ದಧತೆಯನುು 

ಪ್ುನರುರ್ುರಿಸಿದರು. ಅವರು ನಡೆಯುತ್ರತರುವ ಎಫ್ಟಿಎ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತ್ರ ಮತುತ ವಧಿಿತ ವಾುಪ್ಾರ 

ಪ್ಾಲುದ್ಾರಿಕ್ಕಯ ಅನುಷ್ಾಾನವನುು ಪ್ರಶಿಂಸಿಸಿದರು ಮತುತ ಅಕ್ಕ ಟೇಬ್ರ್ 2022 ರ ಅಿಂತುದ ವೇಳೆಗೆ ಸಮಗರ ಮತುತ 

ಸಮತೆ ೇಲ್ಲತ ವಾುಪ್ಾರ ಒಪ್ಾಿಂದವನುು ಮುಕಾತಯಗೆ ಳಿಸಲು ಒಪ್ರಾಕ್ಕ ಿಂಡರು. ಎಫ್ಟಿಎ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ದಿಾಪ್ಕ್ಷೇಯ 

ವಾುಪ್ಾರವನುು ದಿಾಗುರ್ಗೆ ಳಿಸಲು ದ್ಾರಿ ಮಾಡಿಕ್ಕ ಡುತತದೆ. 

 

5. ರಕ್ಷಣಾ ಮತುತ ಭದರತಾ ಸಹಕಾರವನುು ಭಾರತ-ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಿಂ ಸಮಗರ ಕಾಯಿತಿಂತರದ ಪ್ಾಲುದ್ಾರಿಕ್ಕಯ 

ಪ್ರಮುಖ ಅಿಂಶವಾಗಿ ಪ್ರಿವತ್ರಿಸಲು ಇಬ್ಬರ  ನಾಯಕರು ಒಪ್ರಾಕ್ಕ ಿಂಡರು ಮತುತ ಎರಡ  ದೆೇಶಗಳ ಸಶಸರ ಪ್ಡೆಗಳ 

ಅಗತುತೆಗಳನುು ಪ್ೂರೈಸಲು ಸಹ-ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತುತ ಸಹ-ಉತಾಾದನ ಸ್ಪೇರಿದಿಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಯೇಗದ ಅವಕಾಶಗಳನುು 

ರ್ಚಿಿಸಿದರು. ಸ್ಪೈಬ್ರ್ ಭದರತೆಯ ಮೇಲ ವಿಶೇಷ್ಟ್ವಾಗಿ ಸ್ಪೈಬ್ರ್ ಆಡಳಿತ, ಸ್ಪೈಬ್ರ್ ತಡೆಗಟುಟವಿಕ್ಕ ಮತುತ ನ್ವಣಾಿಯಕ 

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮ ಲಸ್ೌಕಯಿಗಳನುು ರಕ್ಷಸುವ ಕ್ಷೇತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನುು ಇನುಷ್ಟ್ುಟ ತ್ರೇವರಗೆ ಳಿಸಲು ಎರಡ  

ಕಡೆಯವರು ಜಿಂಟಿ ಹೇಳಿಕ್ಕಯನುು ನ್ವೇಡಿದರು. ಭಯೇತಾಾದನ ಮತುತ ತ್ರೇವರಗಾಮಿ ಉಗರವಾದದ ನ್ವರಿಂತರ ಬದರಿಕ್ಕಯನುು 

ಎದುರಿಸಲು ನ್ವಕಟವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಅವರು ಒಪ್ರಾಕ್ಕ ಿಂಡರು. 

 

6. ಇಬ್ಬರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರಗಳು ಇಿಂಡೆ ೇ-ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಅಫ್ಾಾನ್ವಸ್ಾತನ, UNSC, G20 ಮತುತ ಕಾಮನ್ವಲ್ತನಲ್ಲಿ 

ಸಹಕಾರ ಸ್ಪೇರಿದಿಂತೆ ಪ್ರಸಾರ ಹಿತಾಸಕತಯ ಪ್ಾರದೆೇಶ್ಕ ಮತುತ ಜಾಗತ್ರಕ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನುು ವಿನ್ವಮಯ 

ಮಾಡಿಕ್ಕ ಿಂಡರು. ಸ್ಾಗರ ಭದರತಾ ಸತಿಂಭದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಿಂಡೆ ೇ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹ್ಾಸ್ಾಗರದ ಉಪ್ಕರಮಕ್ಕೆ ಯುನೈಟೆಡ್ 

ಕಿಂಗ್ಡಿಂ ಸ್ಪೇರುವುದನುು ಭಾರತ ಸ್ಾಾಗತ್ರಸಿತು ಮತುತ ಇಿಂಡೆ ೇ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ಕ ಳುುವಿಕ್ಕಯನುು 

ಹಚಿುಸಲು ಒಪ್ರಾಕ್ಕ ಿಂಡಿತು. 

 

7. ಉಕ್ಕರೇನ್-ರಷ್ಾು ನಡುವ ನಡೆಯುತ್ರತರುವ ಸಿಂಘಷ್ಟ್ಿದ ಬ್ಗೆೆಯ  ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ರ್ಚಿಿಸಿದರು. ಹರ್ುುತ್ರತರುವ 

ಮಾನವಿೇಯ ಬ್ರಕೆಟಿಟನ ಬ್ಗೆೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರ ಮೇದಿ ತ್ರೇವರ ಕಳವಳ ವುಕತಪ್ಡಿಸಿದ್ಾಾರ ಮತುತ ಹಿಿಂಸ್ಾಚಾರವನುು 

ತಕ್ಷರ್ವೇ ನ್ವಲ್ಲಿಸಲು ಮತುತ ನೇರ ಸಿಂವಾದ ಮತುತ ರಾಜತಾಿಂತ್ರರಕತೆಗೆ ಮರಳಲು ತಮಮ ಕರಯನುು ಪ್ುನರುರ್ುರಿಸಿದರು. 



 

8. ಕಳೆದ ವಷ್ಟ್ಿ COP26 ಅನುು ಯಶಸಿಾಯಾಗಿ ಆಯೇಜಿಸಿದಾಕಾೆಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರ ಜಾನಸನ್ ಅವರನುು ಪ್ರಧಾನ 

ಮಿಂತ್ರರ ಮೇದಿ ಅಭಿನಿಂದಿಸಿದರು. ಪ್ಾುರಿಸ್ ಒಪ್ಾಿಂದದ ಗುರಿಗಳನುು ಸ್ಾಧಿಸಲು ಮತುತ ಗಾಿುಸ್ಪ ೆೇ ಹವಾಮಾನ 

ಒಪ್ಾಿಂದವನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತಾಾಕಾಿಂಕ್ಷಯ ಹವಾಮಾನ ಕರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಬ್ದಧತೆಯನುು 

ಪ್ುನರುರ್ುರಿಸಿದರು. ಆಫ್-ಶ ೇರ್ ವಿಿಂಡ್ ಎನಜಿಿ ಮತುತ ಗಿರೇನ್ ಹೈಡೆ ರೇಜನ್ ಸ್ಪೇರಿದಿಂತೆ ಶುದಧ ಶಕತಯ ಕ್ಷಪ್ರ 

ನ್ವಯೇಜನಯ ಸಹಕಾರವನುು ಹಚಿುಸಲು ಅವರು ಒಪ್ರಾಕ್ಕ ಿಂಡರು ಮತುತ ISA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೆ ಿೇಬ್ಲ್ ಗಿರೇನ್ ಗಿರಡ್ಸ-

ಒನ್ ಸನ್ ಒನ್ ವಲ್ಡಿ ಒನ್ ಗಿರಡ್ ಇನ್ವಶ್ಯೇಟಿವ್ (OSOWOG) ಮತುತ CDRI ಅಡಿಯಲ್ಲಿ IRIS ಪ್ಾಿಟ್

ಫ್ಾಮ್ಿನ ಆರಿಂಭಿಕ ಕಾಯಾಿರ್ರಣೆಗಾಗಿ ನ್ವಕಟವಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಲು ಒಪ್ರಾಕ್ಕ ಿಂಡರು. COP26 ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತುತ 

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಿಂ ಜಿಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿದವು. 

 

9. ಭಾರತ-ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಿಂ ಗೆ ಿೇಬ್ಲ್ ಇನ ುೇವೇಶನ್ ಪ್ಾಟ್ಿನರ್ಶ್ಪ್ ಮತುತ ಗೆ ಿೇಬ್ಲ್ ಸ್ಪಿಂಟರ್ ಫ್ಾರ್ 

ನ ುಕಿಯರ್ ಎನಜಿಿ ಪ್ಾಟ್ಿನರ್ಶ್ಪ್ (ಜಿಸಿಎನ್ಇಪ್ರ) ಅನುಷ್ಾಾನದ ಕುರಿತು ಎರಡು ಎಿಂಒಯುಗಳನುು ಭೇಟಿಯ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿನ್ವಮಯ ಮಾಡಿಕ್ಕ ಳುಲಾಯಿತು. ಗೆ ಿೇಬ್ಲ್ ಇನ ುೇವೇಶನ್ ಪ್ಾಲುದ್ಾರಿಕ್ಕಯ ಮ ಲಕ, ಭಾರತ 

ಮತುತ ಯುಕ್ಕ ಮ ರನೇ ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಾಮಟ್ಿ ಸುಸಿಿರ ಆವಿಷ್ಾೆರಗಳ ವಗಾಿವಣೆ ಮತುತ ಅಳೆಯುವಿಕ್ಕಯನುು 

ಬಿಂಬ್ಲ್ಲಸಲು £ 75 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ವರಗೆ ಸಹ-ಹರ್ಕಾಸು ಮಾಡಲು ಒಪ್ರಾಕ್ಕ ಿಂಡಿವ. ಈ ಪ್ಾಲುದ್ಾರಿಕ್ಕಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

ರಚಿಸಲಾದ ಕಾದಿಂಬ್ರಿ GIP ನ್ವಧಿಯು ಭಾರತ್ರೇಯ ಆವಿಷ್ಾೆರಗಳನುು ಬಿಂಬ್ಲ್ಲಸಲು ಮಾರುಕಟೆಟಯಿಿಂದ ಹರ್ುುವರಿ £ 

100 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಸಿಂಗರಹಿಸುವ ಗುರಿಯನುು ಹ ಿಂದಿದೆ. 

 

10. ಕ್ಕಳಗಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನುು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ -(I) ಸ್ಾರಟೆಜಿಕ್ ಟೆಕ್ ಡೆೈಲಾಗ್ - 5G, AI ಇತಾುದಿಗಳಿಂತಹ ಹ ಸ 

ಮತುತ ಉದಯೇನುಮಖ ಸಿಂವಹನ ತಿಂತರಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರಿತು ಮಿಂತ್ರರ ಮಟಟದ ಸಿಂವಾದ. (II) ಇಿಂಟಿಗೆರೇಟೆಡ್ ಎಲಕರಕ್ 

ಪೊರಪ್ಲಷನ್ನ ಸಹಯೇಗ - ಎರಡು ನೌಕಾಪ್ಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ತಿಂತರಜ್ಞಾನದ ಸಹ-ಅಭಿವೃದಿಧ. 

 

11. ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರ ಜಾನಸನ್ ಅವರು ಈ ಹಿಿಂದೆ ಏಪ್ರರಲ್ 21 ರಿಂದು ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದ್ಾಬಾದ್ನ್ವಿಂದ ತಮಮ 

ಭೇಟಿಯನುು ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಬ್ರಮತ್ರ ಆಶರಮ, ವಡೆ ೇದರದ ಮಾಸ್ಾಾದ್ ಇಿಂಡಸಿರಯಲ್ ಎಸ್ಪಟೇಟ್

ನಲ್ಲಿರುವ ಜಸಿಬ್ರ ಸ್ಾಿವರ ಮತುತ ಗಾಿಂಧಿನಗರದ ಗಿಫ್ಟ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ಬ್ಯೇಟೆಕಾುಲಜಿ 

ವಿಶಾವಿದ್ಾುಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನ್ವೇಡಿದಾರು. 

 

12. ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್ರರ ಮೇದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರ ಜಾನಸನ್ ಅವರನುು 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪೆರಸಿಡೆನ್ವಸಯಲ್ಲಿ 

G20 ಸಭಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಹ್ಾಾನ್ವಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರ ಜಾನಸನ್ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಿಂಗೆ ಭೇಟಿ ನ್ವೇಡುವಿಂತೆ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರ ಮೇದಿಯವರಿಗೆ ತಮಮ ಆಹ್ಾಾನವನುು ಪ್ುನರುರ್ುರಿಸಿದರು. ಈ ಆಹ್ಾಾನವನುು ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರ ಮೇದಿ 

ಒಪ್ರಾಕ್ಕ ಿಂಡಿದ್ಾಾರ. 

 

ವಿನ್ವಮಯ ಎಿಂಒಯು ಪ್ಟಿಟ 

 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಏಪ್ರರಲ್ 22, 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. 

 


