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യുണൈറ്റഡ് കിിംഗ്ഡിം പ്രധാനമപ്രിയുടെ ഇരയാ സന്ദർശനിം (ഏപ്രിൽ 21-22, 2022) 

ഏപ്രിൽ 22, 2022 

 

1. ഇരയൻ പ്രധാനമപ്രി പ്ശീ നരേപ്ന്ദ രമാദിയുടെ ക്ഷൈപ്രകാേിം 2022 ഏപ്രിൽ 21 
മുതൽ 22 വടേ യുണൈറ്റഡ് കിിംഗ്ഡിം പ്രധാനമപ്രി ബഹുമാനയനായ  രബാറിസ് 
ര ാൺസൻ ഇരയയിരേക്കുള്ള ഒേു ഔരദയാഗിക സന്ദർശനിം നെത്തി . യുടക 
പ്രധാനമപ്രി എന്ന നിേയിൽ അരേഹത്തിന്ടറ ആദയ ഇരയാ സന്ദർശനമാൈിത്. 

 

2. 2022 ഏപ്രിൽ 22-ന് ോപ്രരതി ഭവനിൽ പ്രധാനമപ്രി ര ാൺസണ്  
ആചാേരേമായ സവീകേൈിം നൽകി, പ്രധാനമപ്രി രമാദി അരേഹടത്ത സവീകേിച്ചു. 
പ്രധാനമപ്രി ര ാൺസൺ രിന്നീട് ോജ്ഘട്ടിടേത്തി മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് 
രുഷ്രചപ്കിം അർപ്പിക്കുകയുിം ആദോഞ് േികൾ അർപ്പിക്കുകയുിം ടചയ്തു. 

 

3. പ്രധാനമപ്രി രമാദി ണഹദോബാദ് ഹൗസിൽ സന്ദർശക പ്രധാനമപ്രിയുമായി 
ഉഭയകക്ഷി കൂെിയാരോചനകൾ നെത്തുകയുിം അരേഹരത്താെുള്ള 
ആദേസൂചകമായി ഒേു വിേുന്ന് നെത്തുകയുിം ടചയ്തു. രനേടത്ത, വിരദശകാേയ 
മപ്രി രഡാ. എസ്  യശങ്കർ യുടക പ്രധാനമപ്രിടയ സന്ദർശിച്ചിേുന്നു. 

 

4. ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ, 2021 ടമയ് മാസത്തിൽ നെന്ന ടവർചവൽ ഉച്ചരകാെിയിൽ 
സമാേിംഭിച്ച രറാഡ്മാപ്പ് 2030-ൽ ണകവേിച്ച രുരോഗതിടയ ഇേു 
പ്രധാനമപ്രിമാേുിം അഭിനന്ദിക്കുകയുിം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുടെ മുഴുവൻ 
വശങ്ങളിേുിം കൂെുതൽ ശക്തവുിം പ്രവർത്തനരേവുമായ സഹകേൈിം 
രിരുെോനുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത ആവർത്തിക്കുകയുിം ടചയ്തു. 
നെന്നുടകാണ്ടിേിക്കുന്ന എഫ് െിഎ ചർച്ചകളിടേയുിം ടമച്ചടപ്പട്ട വയാരാേ 
രങ്കാളിത്തിം നെപ്പിോക്കുന്നതിടേ രുരോഗതിടയയുിം അവർ അഭിനന്ദിക്കുകയുിം 
2022 ഒക്രൊബർ അവസാനരത്താടെ സമപ്ഗവുിം സരുേിതവുമായ വയാരാേ 
ഇെരാട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയുിം ടചയ്തു.2030ഓടെ ഉഭയകക്ഷി 
വയാരാേിം ഇേട്ടിയാക്കുന്നതിന് എഫ്െിഎ വഴിടയാേുക്കുിം. 

 

5. ഇരയ-യുടക സമപ്ഗ തപ്രരേമായ രങ്കാളിത്തത്തിന്ടറ പ്രധാന ഘെകമായി 
പ്രതിരോധ, സുേക്ഷാ സഹകേൈത്തിൽ മാറ്റിം വേുത്താൻ ഇേു രനതാക്കളുിം 
സമ്മതിച്ചു, ഇേു ോ യങ്ങളിടേയുിം സായുധ രസനകളുടെ ആവശയങ്ങൾ 
നിറരവറ്റുന്നതിനുള്ള സഹകേൈാെിസ്ഥാനത്തിേുള്ള വികസനവുിം ഉൽരാദനവുിം 
ഉൾടപ്പടെ പ്രതിരോധ സഹകേൈത്തിനുള്ള അവസേങ്ങൾ ചർച്ച ടചയ്തു. 
ണസബർ ഗരവൈൻസ്, ണസബർ പ്രതിരോധിം, നിർൈായകമായ രദശീയ അെിസ്ഥാന 



സൗകേയങ്ങൾ സിംേക്ഷിക്കൽ എന്നീ രമഖേകളിൽ ണസബർ സുേക്ഷയുമായി 
ബന്ധടപ്പട്ട സഹകേൈിം കൂെുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന് ഇേുരക്ഷവുിം സിംയുക്ത 
പ്രസ്താവന രുറത്തിറക്കി. തീപ്വവാദത്തിന്ടറയുിം ഭീകേവാദത്തിന്ടറയുിം 
നിേരേമായ ഭീഷൈിടയ ടചറുക്കുന്നതിന് കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാനുിം അവർ 
സമ്മതിച്ചു. 

 

6. ഇരരാ-രസഫിക്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, യുഎൻഎസ്സി,  ി20, രകാമൺടവൽത്ത് 
എന്നിവയിടേ സഹകേൈിം ഉൾടപ്പടെ രേസ്രേ താൽപ്പേയമുള്ള പ്രാരദശിക, 

ആരഗാള വിഷയങ്ങളിൽ ഇേു പ്രധാനമപ്രിമാേുിം കാ്ചപ്പാെുകൾ ണകമാറി. 
നാവിക സുേക്ഷാ  സ്തിംഭത്തിന് കീഴിേുള്ള ഇരരാ-രസഫിക് സമുപ്ദത്തിന്ടറ 
സിംേിംഭത്തിൽ യുടക രചേുന്നതിടന ഇരയ സവാഗതിം ടചയ്യുകയുിം ഇരരാ-
രസഫിക് രമഖേയിടേ ഇെടരെേുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയുിം 
ടചയ്തു. 

 

7. നിേവിൽ നെക്കുന്ന ഉണപ്കൻ-റഷയ സിംഘർഷടത്തക്കുറിച്ചുിം ഇേു രനതാക്കളുിം 
ചർച്ച ടചയ്തു. വർദ്ധിച്ചുവേുന്ന മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയിൽ പ്രധാനമപ്രി രമാദി 
അഗാധമായ ഉത്കണ്ഠ രേഖടപ്പെുത്തുകയുിം അപ്കമിം ഉെൻ 
അവസാനിപ്പിക്കുകയുിം രനേിട്ടുള്ള സിംഭാഷൈത്തിരേക്കുിം നയതപ്രത്തിരേക്കുിം 
മെങ്ങുക എന്നതാണ് ഏക രരാിംവഴി എന്ന തന്ടറ ആഹവാനവുിം ആവർത്തിച്ചു. 

 

8. കഴിഞ്ഞ വർഷിം സി ഓ രി 26 വി യകേമായി സിംഘെിപ്പിച്ചതിന് 
പ്രധാനമപ്രി ര ാൺസടൈ പ്രധാനമപ്രി അഭിനന്ദിച്ചു.രാേീസ് ഉെമ്പെിയുടെ 
േക്ഷയങ്ങൾ ണകവേിക്കുന്നതിനുിം ഗ്ലാസ്രഗാ കാോവസ്ഥാ ഉെമ്പെി 
നെപ്പിോക്കുന്നതിനുമുള്ള അതിരമാഹമായ കാോവസ്ഥാ നെരെികരളാെുള്ള 
പ്രതിബദ്ധത അവർ ആവർത്തിച്ചു. ഓഫ്-രഷാർ വിൻഡ് എനർ ി, പ്ഗീൻ 
ണഹപ്ഡ ൻ എന്നിവയുൾടപ്പടെ ശുദ്ധമായ ഊർ ത്തിന്ടറ പ്ദുതഗതിയിേുള്ള 
വിനയാസത്തിൽ സഹകേൈിം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുിം ഐ എസ് എ  യുടെയുിം  ഐ 
ആർ ഐ എസ്   പ്ലാറ്റ് രഫാമിന്ടറ കീഴിേുള്ള രഗ്ലാബൽ പ്ഗീൻ പ്ഗിഡ്സ്-വൺ 
സൺ വൺ രവൾഡ് വൺ പ്ഗിഡ് ഇനിരഷയറ്റീവ് (OSOWOG) ന്ടറയുിം  സി ഓ രി 
26-ൽ ഇരയയുിം യുടകയുിം സിംയുക്തമായി ആേിംഭിച്ച സി ഡി ആർ ഐ  
യുടെയുിം  കീഴിേുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനായി സഹകേിക്കുന്നതിനുിം ഇേു 
മപ്രിമാേുിം അനുകൂേിച്ചു . 

 

9. ഇരയ-യുടക രഗ്ലാബൽ ഇടന്നാരവഷൻ രാർട്ൈർഷിപ്പ്, രഗ്ലാബൽ ടസന്റർ 
രഫാർ നയൂക്ലിയർ എനർ ി രാർട്ൈർഷിപ്പ് ( ിസിഎൻഇരി) സിംബന്ധിച്ച േണ്ട് 
ധാേൈാരപ്തങ്ങൾ സന്ദർശന രവളയിൽ ണകമാറ്റിം ടചയ്യടപ്പട്ടു. രഗ്ലാബൽ 
ഇടന്നാരവഷൻ രാർട്ൈർഷിപ്പിേൂടെ ഇരയയുിം യുടകയുിം 75 മിേയൺ രൗണ്ട് 
വടേ സഹ-ധനസഹായിം നൽകി മൂന്നാിം ോ യങ്ങളിരേക്ക് കാോവസ്ഥാ സ്മാർട്ട് 
സുസ്ഥിേ കണ്ടുരിെിത്തങ്ങൾ ണകമാറ്റിം ടചയ്യുന്നതിനുിം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുിം 
സഹായിക്കുന്നു. ഈ രങ്കാളിത്തത്തിന് കീഴിൽ സൃരിക്കടപ്പട്ട രനാവൽ  ിഐരി 



ഫണ്ട് ഇരയടയ രിരുൈയ്ക്കുന്നതിനായി വിരൈിയിൽ നിന്ന് 100 മിേയൺ 
രൗണ്ട് അധികമായി സമാഹേിക്കുന്നതിനുിം േക്ഷയമിെുന്നു. 

 

10. താടഴപ്പറയുന്ന പ്രഖയാരനങ്ങളുിം നെത്തി - (I) സ്പ്ൊറ്റ ിക് ടെക് ഡയരോഗ് – 

5G, AI തുെങ്ങിയ രുതിയതുിം വളർന്നുവേുന്നതുമായ ആശയവിനിമയ 
സാരങ്കതികവിദയകടളക്കുറിച്ചുള്ള മപ്രിതേ സിംഭാഷൈിം. (II) ഇന്റരപ്ഗറ്റഡ് 
ഇേക്പ്െിക് ടപ്രാപ്പൽഷന്ടറ സഹകേൈിം - േണ്ട് നാവികരസനകൾ തമ്മിേുള്ള 
സാരങ്കതിക വിദയയുടെ സഹ-വികസനിം. 

 

11. പ്രധാനമപ്രി ര ാൺസൺ രനേടത്ത ഏപ്രിൽ 21 ന് ഗു റാത്തിടേ 
അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് സന്ദർശനിം ആേിംഭിച്ചിേുന്നു, അവിടെ അരേഹിം 
സബർമതി ആപ്ശമിം, വരഡാദേയിടേ മാസവാദ് ഇൻഡസ്പ്െിയൽ എരേറ്റിടേ 
ട സിബി പ്ലാന്്, ഗാന്ധിനഗറിടേ ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റിയിടേ ഗു റാത്ത് 
ബരയാടെക്രനാള ി യൂൈിരവ്സിറ്റി എന്നിവ സന്ദർശിച്ചു. 

 

12. ഇരയയുടെ പ്രസിഡൻസിക്ക് കീഴിേുള്ള  ി20 ഉച്ചരകാെിക്കായി 2023ൽ 
പ്രധാനമപ്രി ര ാൺസടൈ പ്രധാനമപ്രി രമാദി ഇരയയിരേക്ക് ക്ഷൈിച്ചു. യുടക 
സന്ദർശിക്കാനുള്ള തന്ടറ ക്ഷൈിം പ്രധാനമപ്രി ര ാൺസൺ ആവർത്തിച്ചു. 
പ്രധാനമപ്രി രമാദി ക്ഷൈിം സവീകേിച്ചു. 

 

ണകമാറിയ ധാേൈാരപ്തങ്ങളുടെ രട്ടിക 

 

നയൂ ടഡൽഹി 
ഏപ്രിൽ 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. 

 
 


