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ਇਗੰਲੈਂਡ ਦ ੇਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫਰੇੀ (21-22 ਅਪ੍ਰਲੈ, 2022) 

22 ਅਪ੍੍ਰੈਲ, 2022 

 
1. ਇੰਗਲਂੈਡ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, Rt ਮਾਨਯੋਗ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 

ਸੱਦੇ 'ਤੇ 21-22 ਅਪ੍੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੰਗਲਂੈਡ ਦੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ 

ਮੰਤਰੀ ਵਜਂੋ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। 

 

2. ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨਸਨ ਦਾ 22 ਅਪ੍੍ਰੈਲ, 2022 ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਸਮੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਬਾਅਦ 

ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੰੂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਘਾਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। 

 

3. ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਿਚਾਰ-

ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਂੋ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ ਼ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ 

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇੰਗਲਂੈਡ ਦੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 

 

4. ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਈ, 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ 

ਸੁ਼ਰੂ ਕੀਤੇ ਰੋਡਮੈਪ੍ 2030 ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚ ੇਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਮੁਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਟੀਏ ਬਾਰੇ 

ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਪ੍ਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ 

ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਵਿਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਪ੍ਾਰਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਐਫਟੀਏ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪ੍ਾਰ ਨੰੂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

5. ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੰੂ ਭਾਰਤ-ਇੰਗਲਂੈਡ ਵਿਆਪ੍ਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ 

ਦੇ ਮੱੁਖ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾ ਂਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 

ਦੀ ਪੂ੍ਰਤੀ ਲਈ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਗਵਰਨਂੈਸ, ਸਾਈਬਰ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ 

ਭੀ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚ ੇਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ 

ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰ੍ਥੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਦਾ 

ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਲਾ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। 

 

6. ਦੋਵਾਂ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, UNSC, G20 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 

ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਆਪ੍ਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪ੍ਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲ ੇ



ਇੰਗਲਂੈਡ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਅ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ  ਆਪ੍ਣੀ ਸਹਿਮਤੀ 

ਦਿੱਤੀ। 

 

7. ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ 

ਮਨੱੁਖੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਡੰੂਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ 

ਕੂਟਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪ੍ਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਸੱਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ। 

 

8. ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨਸਨ ਨੰੂ ਪ੍ਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ COP26 ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ 

ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈ੍ਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲਾਸਗ ੋਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ 

ਲਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫ-ਸੋ਼ਰ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ 

ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਮੇਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 

ISA ਤਹਿਤ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੀਨ ਗਰਿੱਡ-ਵਨ ਸਨ ਵਨ ਵਰਲਡ ਵਨ ਗਰਿੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (OSOWOG) 

ਅਤੇ CDRI ਦੇ ਅਧੀਨ IRIS ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਚਾਲੂਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ 

ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ COP26 ਦੁਰਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲਂੈਡ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

 

9. ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਇੰਗਲਂੈਡ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ੍ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ 

ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ੍ (GCNEP) ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਬਾਰ ੇਦੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ੍ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲਂੈਡ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ 

ਸਮਾਰਟ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 7.5 ਕਰਪ੍ੜ ਪ੍ਾਉਂਡ ਤੱਕ 

ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਵਲ ਜੀਆਈਪ੍ੀ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਭਾਰਤੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵਾਧੂ 10 ਕਰੋੜ ਪ੍ਾਉਂਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

10. ਹੇਠਲੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ - (I) ਰਣਨੀਤਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਵਾਦ - ਨਵੀਂਆਂ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਚਾਰ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਜਿਵਂੇ ਕਿ 5G, AI ਆਦਿ ਬਾਰ ੇਮੰਤਰੀ ਪੱ੍ਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। (II) ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 

ਪ੍੍ਰੋਪ੍ਲਸ਼ਨ ਬਾਰ ੇਸਹਿਯੋਗ - ਦੋਵਾਂ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ। 

 

11. ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਤਂੋ ਪ੍ਹਿਲਾਂ 21 ਅਪ੍੍ਰੈਲ ਨੰੂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਗੁਜਰਾਤ) ਤੋਂ ਆਪ੍ਣਾ 

ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ, ਮਸਵਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਵਡੋਦਰਾ) ਵਿਖੇ 

ਜੇਸੀਬੀ ਪ੍ਲਾਂਟ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ (ਗਾਂਧੀਨਗਰ) ਵਿਖੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ 

ਕੀਤਾ। 

 
  



12. ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੀ-20 

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ  ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

ਮੋਦੀ ਨੰੂ ਇੰਗਲਂੈਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਸੱਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ 

ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। 

 

ਵਟਾਦਂਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਮਝਿੌਤਆ ਂਦੀ ਸਚੂੀ 

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 

22 ਅਪ੍੍ਰੈਲ, 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. 

 


