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యునైటెడ్ క ింగ్ డమ్ ప్రధాన  భారత పర్యటన 
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ఏప్ర ల్ 22, 2022 
 
1. యునైటెడ్ క ింగ్ డమ్ ప్రధాన మింత్ర  రైట్ హానరబుల్ బోర స్ జాన్సన్, 
భారత ప్రధాన  శ్రీ నరేింద్ర మోదీ ఆహ్వానిం మేరకు 2022 ఏప్ర ల్ 21-22 తేదీల్లో 

భారత్ లో అధ కార క పర్యటనలో ఉన్నారు. యునైటెడ్ క ింగ్ డమ్ (యూకే) ప్రధాన  

హోదాలో ఆయన భారత్ లో పర్యట ించడిం ఇదే ప్రథమిం. 
 
2. 2022 ఏప్ర ల్ 22న రాష్ట్రపత  భవన్ లో ప్రధాన  జాన్సన్ కు అధ కార కింగా ఘన 

స్వాగతిం లభ ించ ింద . ప్రధాన  శ్రీ మోదీ ఆయనకు స్వాగతిం పల కారు. ఆ తర్వాత యూకే 

ప్రధాన  జాన్సన్ రాజ్ ఘాట్ ను సిందర్శ ించ , మహాత్మా గాింధీ సమాధ  వద్ద పుష్ప 
గుచ్ఛిం ఉించ  న వాళులు అర్ప ించారు. 
 
3. భారత పర్యటనకు వచ్చ న యూకే ప్రధాన  జాన్సన్ తో హైదరాబాద్ హౌస్ లో 

ప్రధాన  మోదీ ద్వైపాక్ష క చర్చలు జర పారు. అలాగే ఆయన గౌరవార్థిం వ ిందు 

ఏర్పాటు చేశారు. అింతకు ముిందు వ దేశీ వ్యవహారాల శాఖ మింత్ర  డా. ఎస్. జైశింకర్, 
యూకే ప్రధాన మింత్ర న  కల శారు. 
 
4. 2021 మే నెలలో వర్చువల్ సదస్సు సిందర్భింగా ఆవ ష్కర ించ న రోడ్ మ్యాప్ 
2030క  సింబింధ ించ  సాధ ించ న పురోగత పై తాజా ద్వైపాక్ష క చర్చల్లో ఇరువురు 

ప్రధాన మింత్రులు సింతృప్త  వ్యక్తిం చేశారు. ద్వైపాక్ష క సింబింధాలకు 

సింబింధ ించ  అన్న  అింశాల్లో భారీ స్థాయ లో, కార్యాచరణ ఆధార త సహకారిం 

అింద ించుకునేిందుకు కట్టుబడ  ఉన్నామన  పునరుద్ఘాట ించారు. స్వేచ్ఛా వాణ జ్య 

ఒప్పిందిం (ఎఫ్ టీఏ)పై కొనసాగుతున్న చర్చలు, మెరుగైన వాణ జ్య భాగస్వామ్యిం 

అమలుకు సింబింధ ించ  పురోగత న  సమీక్ష ించారు. సమగ్ర, సమతౌల్య వాణ జ్య 

ఒప్పిందాన్న  2022 అక్టోబర్ నాట క  కుదుర్చుకోవాలన  న ర్ణయ ించారు. 2030 
నాట క  ద్వైపాక్ష క వాణ జ్యాన్న  రెట్ట ింపు చేసుకునేిందుకు ఎఫ్ టీఏతో 

మార్గిం సుగమమవుతుింద . 



 
5. రక్షణ, భద్రత సహకారాన్న  భారత్-యూకే సమగ్ర వ్యూహాత్మక 

భాగస్వామ్యింలో కీలక అింశింగా మార్చుకోవాలన  ఇరువురు నేతలు న ర్ణయ ించారు. 
అలాగే రెిండు దేశాల సాయుధ బలగాల అవసరాల కోసిం అవసరమైన వాట న  సింయుక్తింగా 

అభ వృద్ధ  చేయడిం, ఉత్పత్త  చేయడింతో సహా రక్షణ రింగింలో కల స  పన  చేసే 

అవకాశాలపై చర్చ ించారు. సైబర్ సెక్యూర టీ ముఖ్యింగా సైబర్ గవర్నెన్స్, 
సైబర్ అవరోధాలు, కీలకమైన జాతీయ మౌల క సదుపాయాల పర రక్షణ వింట  అింశాల్లో 

పరస్పర సహకారాన్న  మర ింతగా పెింపొింద ించుకోనున్నట్లు ఇరు పక్షాలు సింయుక్త 

ప్రకటన జారీ చేశాయ . అలాగే ఉగ్రవాదిం, తీవ్రవాదిం నుించ  న రింతరిం ఎదురయ్యే 

ముప్పులను ఎదుర్కోవడింలో మర ింతగా సహకర ించుకోవాలన  వారు న ర్ణయ ించారు. 
 
6. ఇిండో-పస ఫ క్, ఆప్ఘన స్థాన్, ఐక్యరాజ్యసమ త  భద్రతా మిండల  

(యూఎన్ఎస్ సీ), జీ20, కామన్వెల్త్ కు సింబింధ ించ  ఇరు పక్షాల ప్రయోజనాల 

వ షయింలో పరస్పర సహకారిం అింద ించుకోవడింతో సహా ప్రాింతీయ, అింతర్జాతీయ 

అింశాలపై ఇరువురు ప్రధానులు తమ తమ అభ ప్రాయాలను ఇచ్చ పుచ్చుకున్నారు. 
సముద్ర భద్రత (మార టైమ్ సెక్యూర టీ) కీలక అింశింలో భాగింగా ఇిండో-పస ఫ క్ 

ఓషన్స్ ఇనీష యేట వ్ లో యూకే చేరడాన్న  అలాగే ఇిండో-పస ఫ క్ ప్రాింతింలో 

మర ింతగా కల స  పన చేయాలన  న ర్ణయ ించడాన్న  భారత్ స్వాగత ించ ింద . 
 

7. ప్రస్తుతిం కొనసాగుతున్న ఉక్రెయ న్-రష్యా వ వాదింపై కూడా ఇరువురు నేతలు 

చర్చ ించారు. మానవీయ సింక్షోభిం తీవ్రతరమవుతుిండటింపై ప్రధాన  మోదీ ఆిందోళన 

వ్యక్తిం చేశారు. వ వాద పర ష్కారాన క  తక్షణిం హ ింసను వ డనాడ , త ర గ  

ప్రత్యక్ష చర్చలు, దౌత్య మార్గిం బాట పట్టడమే ఏకైక మార్గమన్న తన 

అభ ప్రాయాన్న  పునరుద్ఘాట ించారు. 
 
8. గతేడాద  కాప్-26 సదస్సును వ జయవింతింగా న ర్వహ ించడింపై ప్రధాన మింత్ర  

జాన్సన్ ను ప్రధాన  మోదీ అభ నింద ించారు. ప్యార స్ ఒప్పిందింలో 

న ర్దేశ ించుకున్న లక్ష్యాల ప్రకారిం వాతావరణ మార్పుల న యింత్రణకు 

సింబింధ ించ న భారీ కార్యాచరణకు, గ్లాస్గో క్లైమేట్ ఒప్పిందిం అమలుకు 

కట్టుబడ  ఉన్నామన  వారు పునరుద్ఘాట ించారు. ఆఫ్-షోర్ పవన వ ద్యుత్, హర త 

హైడ్రోజన్ తో సహా పర్యావరణ అనుకూల వ ద్యుత్ వ ధానాలను వేగవింతింగా 

అమల్లోక  తేవడింలో సహకారాన్న  మర ింతగా పెింపొింద ించుకోవాలన  వారు 

న ర్ణయ ించుకున్నారు. అలాగే కాప్-26 సిందర్భింగా భారత్, యూకే సింయుక్తింగా 

ఆవ ష్కర ించ న సీడీఆర్ఐలో భాగింగా అింతర్జాతీయ సౌర కూటమ  (ఐఎస్ఏ) మర యు 

ఐఆర్ఐఎస్ ప్లాట్ ఫామ్ క ింద గ్లోబల్ గ్రీన్ గ్ర డ్స్-ఒకే సూర్యుడు ఒకే 

https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/35220/IndiaUnited_Kingdom_Cyber_Statement
https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/35220/IndiaUnited_Kingdom_Cyber_Statement


ప్రపించిం గ్ర డ్ కార్యక్రమాన్న  (ఓఎస్ఓడబ్ల్యూఓజీ) త్వరగా అమల్లోక  

తేవడింపై కల స  పన చేయాలన  న ర్ణయ ించారు. 
 

9. భారత్-యూకే గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ పార్ట్ నర్ ష ప్ పై, అలాగే గ్లోబల్ 

సెింటర్ ఫర్ న్యూక్ల యర్ ఎనర్జీ పార్ట్ నర్ ష ప్ (జీసీఎన్ఈపీ) అమలుపై 

పర్యటన సిందర్భింగా రెిండు అవగాహన ఒప్పిందాలు (ఎింవోయూ) కుద రాయ . గ్లోబల్ 

ఇన్నోవేషన్ పార్ట్ నర్ ష ప్ క ింద మూడో ప్రపించ దేశాల్లో వాతావరణ 

ప్రయోజనకరమైన న లకడైన, స్మార్ట్ ఆవ ష్కరణలను బదలాయ ించేిందుకు, వాట న  

మర ింతగా అభ వృద్ధ  చేసేిందుకు 75 మ ల యన్ పౌిండ్ల మేర భారత్, యూకే 

సింయుక్తింగా ఆర్థ క సాయిం అింద ించాలన  న ర్ణయ ించాయ . ఈ భాగస్వామ్యిం క ింద 

రూపొింద ించ న వ నూత్న జీఐపీ న ధ , భారతీయ ఆవ ష్కరణలకు తోడ్పాటు అింద ించేిందుకు 

మార్కెట్ నుిండ  మరో 100 మ ల యన్ పౌిండ్లను సమీకర ించాలన  కూడా 

న ర్దేశ ించుకుింద . 
 

10. ఈ క ింద  ప్రకటనలు కూడా జారీ చేశారు – (I) వ్యూహాత్మక టెక్ చర్చలు – 5జీ, 
ఏఐ వింట  కొత్త మర యు వ నూత్న కమ్యూన కేషన్ టెక్నాలజీలపై మింత్రుల 

స్థాయ  చర్చలు జరపడిం (II) సమీకృత ఎలక్ట్ర క్ ప్రొపల్షన్ – ఇరు దేశాల నావ కా 

దళాల మధ్య టెక్నాలజీన  సింయుక్తింగా అభ వృద్ధ  చేసుకోవడిం. 
 

11. ఏప్ర ల్ 21న ప్రధాన మింత్ర  జాన్సన్ గుజరాత్ లోన  అహ్మదాబాద్ ను 

సిందర్శ ించడిం ద్వారా తన పర్యటన ప్రారింభ ించారు. అక్కడ ఆయన సబర్మతీ 

ఆశ్రమాన్న  సిందర్శ ించారు. వడోదరలోన  మాస్వాడ్ ఇిండస్ట్ర యల్ ఎస్టేట్ లో 

జేసీబీ ప్లాింటును, గాింధీనగర్ లోన  గ ఫ్ట్ స టీలో ఉన్న గుజరాత్ బయో 
టెక్నాలజీ యూన వర్స టీన  కూడా ఆయన సిందర్శ ించారు. 
 

12. భారత్ అధ్యక్షతన 2023లో జర గే జీ20 సదస్సులో పాల్గొనేిందుకు భారత్ 

రావాలన  యూకే ప్రధాన మింత్ర  జాన్సన్ ను ప్రధాన  మోదీ ఆహ్వాన ించారు. యూకే 

పర్యటనకు రావాల్స ింద గా ప్రధాన  మోదీన  ప్రధాన మింత్ర  జాన్సన్ మరోసార  

ఆహ్వాన ించారు. ఆయన ఆహ్వానాన్న  ప్రధాన  మోదీ స్వీకర ించారు. 
 

కుదుర్చుకున్న ఎింవోయూల జాబ తా 

 

న్యూఢ ల్లీ 
ఏప్ర ల్ 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. 

https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/35219/List_of_MoUs_exchanged_during_the_official_visit_of_Prime_Minister_of_UK_to_India

