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ഇന്ത്യയുും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുും തമ്മിലുള്ള 11-ാാാും റൗണ്ട് ഫരാറിൻ 
ഓരീസ് കൺസൾഫേഷനുകൾ 

ഓഗസ്റ്റ് 03, 2022 

ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഫരാറിൻ ഓരീസ് കൺസൾഫേഷനുകളുടെ 11-ാാമത് 
ടസഷൻ 03 ഓഗസ്റ്റ് 2022 ന് നയൂഡൽഹിയിൽ നെന്നു. വിഫദശകാര്യ 
മഫ്ന്ത്ാലയത്തിടല ഫ്ശീ പുനീത് ആർ. കുന്ദൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക റിപ്പബ്ലിക്കിടല 
ഇന്റർനാഷണൽ റിഫലഷൻസ് ആന്് ഫകാ-ഓപ്പഫറഷൻ ഡിപ്പാർേ് ടമന്് 
ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ റിഫലഷൻസ് ആന്് ഫകാഓപ്പഫറഷൻ ആകെിുംഗ് 
ടഡപയൂേി ഡയറകെർ ജനറൽ ഏഷയ ആൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആകെിുംഗ് 
ഡപയൂേി ഡയറകെർ ജനറൽ മിസ് എൻഫൊുംബിഫസാദവ മസുതുകാസി 
ലാലി എന്നിവർ ഫേർന്നാണ് കൺസൾഫേഷനുകൾക്ക് ഫനതൃതവും നൽകിയത്.  

2. ര്ാഫ്രീയ വിനിമയും, ഫ്പതിഫര്ാധും, സാമ്പത്തിക, വാണിജയ ഫ്പശ്നങ്ങൾ, 

ഫകാൺസുലർ കാര്യങ്ങൾ, കൃഷി, ആഫര്ാഗയും, ഊർജും, ധാതുക്കൾ, മാനവ 
വിഭവഫശഷി വികസനും, കല, സുംസ്കാര്ും, കായികും, കൂൊടത ഇന്ത്യയിൽ 
വീണ്ടുും േീറ്റകടള ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുും 
ഉല്പാദനത്തിനായുള്ള ഇറക്കുമതി തുെങ്ങിയ ഫമഖലകളിടല സഹകര്ണും 
എന്നിവ ഉൾടപ്പെുന്ന ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സ്ടപകഫ്െവുും 
ഇര്ുപക്ഷവുും അവഫലാകനും ടേയ്തു. േർച്ചകൾ നെക്കുന്ന 
ധാര്ണാപഫ്തങ്ങളുടെ യുും / കര്ാറുകളുടെയുും സ്ഥിതി ഇര്ുപക്ഷവുും 
അവഫലാകനും ടേയ്യുകയുും ഇര്ു ര്ാജയങ്ങളുടെയുും പര്സ്പര് 
ഫ്പഫയാജനത്തിനായി അവയുടെ അന്ത്ിമര്ൂപും ഫവഗത്തിലാക്കാൻ 
സമ്മതിക്കുകയുും ടേയ്തു. ഇര്ു ര്ാജയങ്ങളുും തമ്മിലുള്ള ബന്ധും 30 
വർഷും പൂർത്തിയാകുന്നതിന്ടറ ടവളിച്ചത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലുും 
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലുും സാുംസ്കാര്ികവുും കായികവുമായ 
പര്ിപാെികളിലൂടെയുും മറ്റ് ഫ്പവർത്തനങ്ങളിലൂടെയുും ഈ അവസര്ും 
ഉേിതമായി ആഫ ാഷിക്കാൻ തീര്ുമാനിച്ചു. 

3. 2021-22ൽ 17 ബിലയൺ ഫഡാളറിടലത്തിയ ഉഭയകക്ഷി വയാപാര്ത്തിടല 
വളർച്ചയിൽ ഇര്ുപക്ഷവുും സുംതൃപ്തി ഫര്ഖടപ്പെുത്തുകയുും തങ്ങളുടെ 
വയാപാര്ും കൂെുതൽ വവവിധയവത്കര്ിഫക്കണ്ടതിന്ടറ 
ഫ്പാധാനയടത്തക്കുറിച്ച് സമ്മതിക്കുകയുും ടേയ്തു. 

 



4. യുഎൻ, ഫ്ബികസ്, ഐബിഎസ്എ, ഐഒആർഎ എന്നിവയിടല 
സഹകര്ണും ഉൾടപ്പടെയുള്ള ഫ്പാഫദശികവുും ബഹുമുഖവുമായ 
വിഷയങ്ങളിൽ ഇര്ുപക്ഷവുും കാഴ്േപ്പാെുകൾ വകമാറി. വര്ാനിര്ിക്കുന്ന 
ഇന്ത്യ ജി 20 അധയക്ഷ സ്ഥാനത്തിന്  ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പക്ഷും തങ്ങളുടെ 
പിന്ത്ുണ ഉറപ്പുനൽകി, 2023 ടല ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഫ്ബികസ് 
അധയക്ഷസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ത്യൻ പക്ഷവുും പിന്ത്ുണ അറിയിച്ചു. ഫ്പാഫദശിക 
വിഷയങ്ങൾ, ആഫഗാള സുംഭവവികാസങ്ങൾ, ഉടഫ്കയ്നിടല സ്ഥിതി 
ഉൾടപ്പടെയുള്ള ടപാതു താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയുും 
ഇര്ുപക്ഷവുും േർച്ച ടേയ്തു. 

5. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിൽ ഊർജും നിലനിർത്തുന്നതിന് ഫജായിന്് 
കമ്മീഷൻ, വിവിധ ഫജായിന്് വർക്കിുംഗ് ഫ്ഗൂപ്പുകൾ തുെങ്ങിയ സ്ഥാപന 
സുംവിധാനങ്ങളുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വിനിമയങ്ങളുും  പതിവ് 
മീറ്റിുംഗുകളുും തുെര്ാൻ ഇര്ുപക്ഷവുും സമ്മതിച്ചു. ഇൻറർനാഷണൽ 
ഫസാളാർ അലയൻസിലുും ഫകായലിഷൻ ഫരാർ ഡിസാസ്റ്റർ റസിലന്് 
ഇൻഫ്രാസ്ഫ്െകേറിലുും ഫേര്ാനുള്ള ക്ഷണും ഇന്ത്യൻ പക്ഷും ആവർത്തിച്ചു. 

6. ഊഷ്മളവുും സൗഹാർദ്ദപര്വുമായ അന്ത്ര്ീക്ഷത്തിലാണ് േർച്ചകൾ 
നെന്നത്. ഫ്പിഫോറിയയിൽ പര്സ്പര്ും സൗകര്യഫ്പദമായ തീയതികളിൽ 
അെുത്ത റൗണ്ട് കൂെിയാഫലാേനകൾ നെത്താൻ ഇര്ുപക്ഷവുും സമ്മതിച്ചു. 

നയൂ ടഡൽഹി 

ഓഗസ്റ്റ് 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. 

 


