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

ବ୍ରଟିେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ (21-22 ଏପି୍ରଲ 2022) 

ଏପି୍ରଲ 22, 2022 

ବ୍ରଟିେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସାାଂସଦ ମାନୟବର ଟବାରସି୍ ଜନସନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଟରନ୍ଦ୍ର ଟମାଦୀଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରଟମ 21-22 

ଏପି୍ରଲ 2022 ଭାରତ ଗସ୍ତଟର ଆସଥିିଟଲ। ବ୍ରଟିେନର ପ୍ରଧାନମନତ୍୍ରୀ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। 

2. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସନଙୁ୍କ 22 ଏପି୍ରଲ 2022 ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଭବନଟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟମାଦୀ ଆନୁଷ୍ଠାନକି ଭାଟବ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିଟଲ। 
ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସନ ରାଜଘାେକୁ ଯାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାଧିଟର ପୁଷ୍ପମାଲୟ ଅପପଣ କରବିା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳ ିଅପପଣ 
କରଥିିଟଲ। 

3. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟମାଦୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସଟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ବଚିାର ବମିର୍ପ କରଥିିଟଲ ଏବାଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାଟଥପ 
ଟଭାଜ ିମଧ୍ୟ ଟଦଇଥିଟଲ। ଏହାପୂବପରୁ ଟବୈଟଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବ୍ରଟିେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଟଭେଥିିଟଲ। 

4. ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଆଟଲାଚନାଟର ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଇ 2021 ଟର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭଚପୁ ଆଲ୍ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀଟର ଆରମ୍ଭ ଟହାଇଥିବା ଟରାଡମୟାପ୍ 
2030 ଟର ଅଗ୍ରଗତକୁି ପ୍ରଶାଂସା କରଥିିଟଲ ଏବାଂ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକପର ସମସ୍ତ ଦଗିଟର ଅଧିକ ଦୃଢ ତଥା କାଯପୟ ଭିତ୍ତକି ସହଟଯାଗ କରବିାକୁ 

ଟସମାନଙ୍କର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ ଟଦାହରାଇଥିଟଲ। ଜାରଥିିବା ଏଫେଏି ବୁଝାମଣା ଏବାଂ ବଦ୍ଧତି ବାଣିଜୟ ଭାଗିଦାରୀର କାଯପୟକାରତିାକୁ 
ଟସମାଟନ ପ୍ରଶାଂସା କରଥିିଟଲ ଏବାଂ ଅଟକଟାବର 2022 ଟଶର୍ ସଦୁ୍ଧା ଏକ ବୟାପକ ତଥା ସନୁ୍ତଳତି ବାଣିଜୟ ଚୁକି୍ତନାମା ଚୂଡାନ୍ତ କରବିାକୁ ରାଜ ି
ଟହାଇଥିଟଲ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ବାଣିଜୟକୁ ଦ୍ୱଗିଣୁିତ କରବିା ପାଇଁ ଏଫେଏି ପଥ ପରଷି୍କାର କରବି। 

5. ଉଭୟ ଟନତା ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସହଟଯାଗକୁ ଭାରତ-ବ୍ରଟିେନ ବୟାପକ ରଣନୀତକି ଭାଗିଦାରୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଭାବଟର 
ରୂପାନ୍ତର କରବିାକୁ ସହମତ ଟହାଇଥିଟଲ ଏବାଂ ଉଭୟ ଟଦଶର ଟସୈନୟ ବାହନିୀର ଆବଶୟକତା ପରୂଣ କରବିା ପାଇଁ ମିଳତି ବକିାଶ ତଥା 
ଉତ୍ପାଦନ ସଟମତ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ସହଟଯାଗର ସଟୁଯାଗ ଉପଟର ଆଟଲାଚନା କରଥିିଟଲ। ସାଇବର ସରୁକ୍ଷା ବଟିଶର୍କର ିସାଇବର ଶାସନ, 
ସାଇବର ନବିାରଣ ଏବାଂ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ପ ଜାତୀୟ ଭିତ୍ତଭୂିମି ସରୁକ୍ଷା ଟକ୍ଷତ୍ରଟର ସହଟଯାଗକୁ ତୀବ୍ରତର କରବିା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମିଳତି ବବୃିତ୍ତ ି

ଜାର ିକରଥିିଟଲ। ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ଉଗ୍ରବାଦର ମୁକାବଲିା କରବିା ପାଇଁ ଟସମାଟନ ଘନଷି୍ଠ ସହଟଯାଗ କରବିାକୁ ସହମତ ଟହାଇଥିଟଲ। 

6. ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ, ଆଫଗାନସି୍ତାନ, ୟୁଏନଏସସ,ି ଜ2ି0 ଏବାଂ କମନଟେଲଥଟର ସହଟଯାଗ 

ସଟମତ ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥପର ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତଜପାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଟର ମଧ୍ୟ ମତ ବନିମିୟ କରଥିିଟଲ। ସାମୁଦ୍ରିକ ସରୁକ୍ଷାା ସ୍ତମ୍ଭ 
ଅନ୍ତଗପତ ଇଟଡା-ପାସଫିିକ ଓଟସନ ଇନସିଏିେଭିଟର ବ୍ରଟିେନ ଟଯାଗଟଦବାକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିଲା ଏବାଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର 

ଅଞ୍ଚଳଟର ଟଯାଗଦାନକୁ ବଢାଇବାକୁ ରାଜ ିଟହାଇଥିଲା। 

7. ଜାର ିରହଥିିବା ୟୁଟକ୍ରନ-ଋର୍ ବବିାଦ ବରି୍ୟଟର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଟନତା ଆଟଲାଚନା କରଥିିଟଲ। ବୃଦ୍ଧ ିପାଉଥିବା ମାନବକି ସଙ୍କେକୁ ଟନଇ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟମାଦୀ ଗଭୀର ଚନି୍ତା ପ୍ରକାଶ କରଥିିଟଲ ଏବାଂ ହାିଂସାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରବିା ତଥା ସଧିାସଳଖ କଥାବାତ୍ତପା ଓ କୂେନୀତ ି

ମାଧ୍ୟମଟର ବବିାଦର ସମାଧାନ କରବିା ପାଇଁ ଆହୱାନ ଟଦଇଥିଟଲ। 



8. ଗତ ବର୍ପ ସଓିପି26 ର ସଫଳ ଆଟୟାଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସନଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟମାଦୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଟଲ। ପୟାରସି 
ଚୁକି୍ତନାମାର ଲକ୍ଷୟ ହାସଲ କରବିା ଏବାଂ ଗଲାସଟଗା ଜଳବାୟୁ ଚୁକି୍ତନାମାକୁ କାଯପୟକାରୀ କରବିା ପାଇଁ ଟସମାଟନ ଜଳବାୟୁ ପରବିତ୍ତପନକୁ ଟନଇ 

କାଯପୟ ନମିଟନ୍ତ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ ଟଦାହରାଇଥିଟଲ। ତେୀୟ ପବନ ଶକି୍ତ ଏବାଂ ସବୁଜ ହାଇଟରାଟଜନ ସଟମତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକି୍ତର ଶୀଘ୍ର ନଟିୟାଜନ 
ପାଇଁ ସହଟଯାଗ ବୃଦ୍ଧ ିକରବିାକୁ ଟସମାଟନ ସହମତ ଟହାଇଥିଟଲ ଏବାଂ ଆଇଏସଏ ଅଧୀନଟର ଟଗଲାବାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀଡ୍-ୋନ୍ ସନ୍ ୋନ୍ ୋଲପଡ 
ୋନ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ଇନସିଏିେଭି (ଓଏସଓଡବଲଓୁଜ)ି ଏବାଂ ସଡିଆିରଆଇ ଅଧୀନଟର ଆଇଆରଆଇଏସ ପଲାେଫମପକୁ ଶୀଘ୍ର କାଯପୟକ୍ଷମ କରବିା ପାଇଁ 

ଘନଷି୍ଠ ଭାବଟର କାଯପୟ କରବିାକୁ ଟସମାଟନ ରାଜ ିଟହାଇଥିଟଲ। ଏହା ସଓିପି26 ଟର ଭାରତ ଏବାଂ ବ୍ରଟିେନ ଦ୍ୱାରା ମିଳତି ଭାବଟର ଆରମ୍ଭ 

କରାଯାଇଥିଲା। 

9. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସନଙ୍କ ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟଟର ଭାରତ-ବ୍ରଟିେନ ଟଗଲାବାଲ ଇଟନାଟଭସନ ପାେପନରସପି ଏବାଂ ଟଗଲାବାଲ ଟସଣ୍ଟର୍ ଫର 

ନୁୟକିଲଅର ପାେପନରସପି (ଜସିଏିନଇପି) କୁ କାଯପୟକାରୀ କରବିା ପାଇଁ ଦୁଇେ ିଏମଓୟୁ ବନିମିୟ ଟହାଇଥିଲା। ଟଗଲାବାଲ ଇଟନାଟଭସନ 
ପାେପନରସପି ମାଧ୍ୟମଟର ଅନୟ ଟଦଶମାନଙୁ୍କ ସ୍ମାେପ ଜଳବାୟୁ ନବସୃଜନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ 75 ମିଲିୟନ ପାଉଣତ ପଯପୟନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶ ି

ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ ଭାରତ ଏବାଂ ବ୍ରଟିେନ ସହମତ ଟହାଇଥିଟଲ। ଏହ ିପାେପନରସପି ଅଧୀନଟର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ଜଆିଇପି ପାଣ୍ଠ ି

ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନବସୃଜନତାକୁ ସମଥପନ କରବିା ପାଇଁ ବଜାରରୁ ଅତରିକି୍ତ 100 ମିଲିୟନ ପାଉଣତ ସାଂଗ୍ରହ କରବିାକୁ ଲକ୍ଷୟ ରଖିବ। 

10. ନମିନଲିଖିତ ଟଘାର୍ଣାଗୁଡକି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା - (I) ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜକି ଟେକ୍ ଡାଇଲଗ - ନୂତନ ତଥା ଉଦୀୟମାନ ଟଯାଗାଟଯାଗ 
ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟା ଉପଟର ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆଟଲାଚନା ଟଯପରକି ି5ଜ,ି ଏଆଇ (II) ଇଣ୍ଟଟିଗ୍ରଟେଡ ଇଟଲକିଟିକ୍ ପ୍ରପଲସନ୍ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର ସହଟଯାଗ - 
ଦୁଇ ଟନୌଟସନା ମଧ୍ୟଟର ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟାର ମିଳତି ବକିାଶ। 

11. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସନ ଏହାପୂବପରୁ 21 ଏପି୍ରଲଟର ଗୁଜୁରାେର ଅହମଦାବାଦରୁ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଟଲ ଟଯଉଁଠାଟର ଟସ 
ସାବରମତ ିଆଶ୍ରମ, ଭଟଦାଦରାର ମସୋଡ ଇଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଟଷ୍ଟେଟର ଥିବା ଟଜସବି ିକାରଖାନା ଏବାଂ ଗାନ୍ଧୀନଗରର ଗୁଜୁରାେ 
ବାଟୟାଟେଟକନାଟଲାଜ ିବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ପରଦିଶପନ କରଥିିଟଲ। 

12. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟମାଦୀ 2023 ଟର ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଟର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟହବାକୁଥିବା ଜ2ି0 ସମି୍ମଳନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସନଙୁ୍କ 

ଭାରତକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରଥିିଟଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସନ ବ୍ରଟିେନ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟମାଦୀଙୁ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରଥିିଟଲ। ପର୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

ଟମାଦୀ ଏହ ିଆମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରଥିିଟଲ। 

ବନିମିୟ ଟହାଇଥିବା ଏମଓୟୁଗୁଡକିର ତାଲିକା 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଏପି୍ରଲ 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. 

 


