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ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ 11ನೇ ಸುತ್ತಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಚೇರಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು 

ಆಗಸ್ಟ  03, 2022 

 

ಭಾರತ-ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಚೇರಿ ಸಮಾಲ ೇಚನೆಗಳ 11ನೆೇ ಅಧಿವೇಶನವು 03 ಆಗಸ್ಟ  2022 ರಂದು 

ನವದಹಲಿಯಲಿಿ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ಿೇ ಪುನೇತ್ ಆರ್. ಕುಂಡಲ್, JS (ಪೂವವ ಮತುು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ), ವಿದೇಶಾಂಗ 

ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತುು ಮಿಸ್ಟ. ನೆ ುೇಂಬಿಜ ೇಡ್ಾಾ ಮುುತುಕಾಜಿ ಲಲಿಿ, ಹಂಗಾಮಿ ಉಪ ಮಹಾನದೇವಶಕ 

ಏಷ್ಾಯ ಮತುು ಮಧ್ಯಪ್ಾಿಚಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಂಬಂಧ್ಗಳು ಮತುು ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, ಗಣರಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ 

ಸಮಾಲ ೇಚನೆಗಳ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದದರು. 

 

2. ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು ರಾಜ್ಕೇಯ ವಿನಮಯ, ರಕ್ಷಣೆ, ಆರ್ಥವಕ ಮತುು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯಯಗಳು, ದ ತಾವಾಸದ 

ವಿಷಯಗಳು, ಕೃಷ್ಟ್, ಆರ ೇಗಯ, ಇಂಧ್ನ ಮತುು ಖನಜ್ಗಳ ಕ್ಷೇತಿದಲಿಿ ಸಹಕಾರ, ಮಾನವ ಸಂಪನ ೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಲ, 

ಸಂಸಕೃತಿ, ಕಿೇಡೆ ಮತುು ಆಮದುಗಳನುು ಒಳಗ ಂಡ ದ್ಧಾಪಕ್ಷಿೇಯ ಸಂಬಂಧ್ಗಳ ಸಂಪೂಣವ ವಣವಪಟಲವನುು 

ಪರಿಶ್ೇಲಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲಿಿ ಮರುಪರಿಚಯಕಾಕಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ್ಧಂದ ಚಿರತೆಗಳು. ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು ಸಂಧಾನದ 

ಅಡಿಯಲಿಿ MOUಗಳು / ಒಪಪಂದಗಳ ಸಿಿತಿಯನುು ಪರಿಶ್ೇಲಿಸಿದರು ಮತುು ಎರಡ  ದೇಶಗಳ ಪರಸಪರ 

ಪಿಯೇಜ್ನಕಾಕಗಿ ಅವುಗಳ ಅಂತಿಮಗ ಳಿಸುವಿಕೆಯನುು ತಾರಿತಗ ಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಪಕೆ ಂಡರು. ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ 30 

ವಷವಗಳ ಬಾಂಧ್ವಯವನುು ಮುಂಬರುವ ಪೂಣವಗ ಳಿಸುವ ಬೆಳಕನಲಿಿ, ಭಾರತ ಮತುು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲಿಿ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 

ಮತುು ಕಿೇಡ್ಾ ಕಾಯವಕಿಮಗಳು ಮತುು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮ ಲಕ ಈ ಸಂದಭವವನುು ಸ ಕುವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು 

ನಧ್ವರಿಸಲಾಯಿತು. 

 

3. 2021-22ರಲಿಿ $17 ಶತಕೆ ೇಟಿಯನುು ಮುಟಿ್ದ ದ್ಧಾಪಕ್ಷಿೇಯ ವಾಯಪ್ಾರದ ಬೆಳವಣಿಗಯ ಬಗೆ ಎರಡ  

ಕಡೆಯವರು ತೃಪ್ಪು ವಯಕುಪಡಿಸಿದರು ಮತುು ತಮೂ ವಾಯಪ್ಾರವನುು ಮತುಷು್ ವೈವಿಧ್ಯಗ ಳಿಸುವ ಪ್ಾಿಮುಖಯತೆಯನುು 

ಒಪ್ಪಪಕೆ ಂಡರು. 

 

4. ವಿಶಾಸಂಸ್ಯಿ, ಬಿಿಕ್ಸು, IBSA ಮತುು IORA ನಲಿಿ ಸಹಕಾರ ಸ್ಯೇರಿದಂತೆ ಪ್ಾಿದೇಶ್ಕ ಮತುು ಬಹುಪಕ್ಷಿೇಯ ವಿಷಯಗಳ 

ಬಗೆ ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು ಅಭಿಪ್ಾಿಯಗಳನುು ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡರು. ಮುಂಬರುವ ಭಾರತ G20 ಪ್ರಿಸಿಡೆನುಗ 

ತಮೂ ಬೆಂಬಲವನುು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಡೆಯವರು ಭರವಸ್ಯ ನೇಡಿದರ, 2023 ರಲಿಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬಿಿಕ್ಸು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ 

ಭಾರತವು ತನು ಬೆಂಬಲವನುು ವಯಕುಪಡಿಸಿತು. ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು ಪ್ಾಿದೇಶ್ಕ ಸಮಸ್ಯಯಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗಗಳು 

ಮತುು ಉಕೆಿೇನ್ನಲಿಿನ ಪರಿಸಿಿತಿ ಸ್ಯೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನಯ ಆಸಕುಯ ಸಮಸ್ಯಯಗಳನುು ಚಚಿವಸಿದರು. 

 

5. ದ್ಧಾಪಕ್ಷಿೇಯ ಸಂಬಂಧ್ಗಳಲಿಿ ಆವೇಗವನುು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಜ್ಂಟಿ ಆಯೇಗ ಮತುು ವಿವಿಧ್ ಜ್ಂಟಿ ಕಾಯವನರತ 

ಗುಂಪುಗಳಂತಹ ಸಾಂಸಿಿಕ ಕಾಯವವಿಧಾನಗಳ ಉನುತ ಮಟ್ದ ವಿನಮಯ ಮತುು ನಯಮಿತ ಸಭೆಗಳನುು 

ಮುಂದುವರಿಸಲು ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಪಕೆ ಂಡರು. ವಿಪತುು ಸಿಿತಿಸಾಿಪಕ ಮ ಲಸೌಕಯವಕಾಕಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 

ಸೌರ ಒಕ ಕಟ ಮತುು ಒಕ ಕಟಕೆಕ ಸ್ಯೇರಲು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕೆಕ ಭಾರತದ ಕಡೆಯವರು ಆಹಾಾನವನುು ಪುನರುಚಚರಿಸಿದರು. 

 

 



 

6. ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸ್ಯುೇಹಪರ ಮತುು ಸೌಹಾದವಯುತ ವಾತಾವರಣದಲಿಿ ನಡೆದವು. ಮುಂದ್ಧನ ಸುತಿುನ 

ಸಮಾಲ ೇಚನೆಗಳನುು ಪ್ಪಿಟ ೇರಿಯಾದಲಿಿ ಪರಸಪರ ಅನುಕ ಲಕರ ದ್ಧನಾಂಕಗಳಲಿಿ ನಡೆಸಲು ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು 

ಒಪ್ಪಪಕೆ ಂಡರು. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಆಗಸ್ಟ್ 03, 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. 

 


