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இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா 11 வது சுற்று 

வெளியுறவு அலுவலக ஆலோசனைகள்  

ஆகஸ்ட் 03, 2022 

 

இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா வெளியுறவு அலுவலக ஆலோசனைகளின் 11வது 

அமர்வு 03 ஆகஸ்ட் 2022 அன்று புது தில்லியில் நடைபெற்றது. இந்த 

ஆலோசனைகளுக்கு வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் ஜே.எஸ் (கிழக்கு மற்றும் 

தென்னாப்பிரிக்கா) ஸ்ரீ புனீத் ஆர். குண்டல் மற்றும் குடியரசு, சர்வதேச உறவுகள் 

மற்றும் கூட்டுறவுத் துறையின் செயல் துணை இயக்குநர் ஜெனரல் ஆசியா மற்றும் 

மத்திய கிழக்கு திருமதி என்டோம்பிசோத்வா ம்சுதுகாசி லல்லி ஆகியோர் தலைமை 

தாங்கினர். தென்னாப்பிரிக்காவின். 

 

2. அரசியல் பரிமாற்றங்கள், பாதுகாப்பு, பொருளாதாரம் மற்றும் வர்த்தக 

விவகாரங்கள், தூதரக விவகாரங்கள், விவசாயம், சுகாதாரம், எரிசக்தி மற்றும் 

கனிமங்கள், மனிதவள மேம்பாடு, கலை, கலாச்சாரம், விளையாட்டு மற்றும் 

சிறுத்தைகளின் இறக்குமதி ஆகிய துறைகளில் ஒத்துழைப்பை உள்ளடக்கிய 

இருதரப்பு உறவுகளின் முழு அளவையும் இரு தரப்பினரும் மதிப்பாய்வு செய்தனர். 

இந்தியாவில் மீண்டும் அறிமுகம் செய்ய தென்னாப்பிரிக்கா. பேச்சுவார்த்தையின் கீழ் 

உள்ள புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் / ஒப்பந்தங்களின் நிலையை இரு தரப்பினரும் 

மதிப்பாய்வு செய்து, இரு நாடுகளின் பரஸ்பர நலனுக்காக அவற்றை விரைவாக 

முடிக்க ஒப்புக்கொண்டனர். இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவுகளின் 30 

ஆண்டுகள் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், இந்த விழாவை இந்தியாவிலும் 

தென்னாப்பிரிக்காவிலும் கலாச்சார மற்றும் விளையாட்டு நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற 

செயல்பாடுகள் மூலம் சிறப்பாக கொண்டாட முடிவு செய்யப்பட்டது. 

 

3. இருதரப்பு வர்த்தகம் 2021-22ல் $17 பில்லியனைத் தொட்டது குறித்து 

இருதரப்பும் திருப்தி தெரிவித்ததோடு, தங்கள் வர்த்தகத்தை மேலும் 

பன்முகப்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தையும் ஒப்புக்கொண்டன. 

 

4. UN, BRICS, IBSA மற்றும் IORA ஆகியவற்றில் ஒத்துழைப்பு உள்ளிட்ட பிராந்திய 

மற்றும் பலதரப்பு பிரச்சினைகள் குறித்தும் இரு தரப்பும் கருத்துகளை பரிமாறிக் 

கொண்டனர். 2023 இல் தென்னாப்பிரிக்காவின் BRICS தலைமைப் பதவிக்கு இந்தியத் 

தரப்பு தனது ஆதரவை வெளிப்படுத்தும் அதே வேளையில், தென்னாப்பிரிக்கத் தரப்பு 

வரவிருக்கும் இந்தியா G20 பிரசிடென்சிக்கு தங்கள் ஆதரவை உறுதி செய்தது. இரு 

தரப்பினரும் பிராந்திய பிரச்சினைகள், உலகளாவிய முன்னேற்றங்கள் மற்றும் 



உக்ரைனின் நிலைமை உட்பட பொதுவான ஆர்வமுள்ள பிரச்சினைகள் குறித்து 

விவாதித்தனர். 

 

5. இருதரப்பு உறவுகளில் வேகத்தைத் தொடர, கூட்டு ஆணையம் மற்றும் பல்வேறு 

கூட்டுப் பணிக்குழுக்கள் போன்ற நிறுவன வழிமுறைகளின் உயர்மட்ட 

பரிமாற்றங்கள் மற்றும் வழக்கமான சந்திப்புகளைத் தொடர இரு தரப்பும் 

ஒப்புக்கொண்டன. சர்வதேச சோலார் கூட்டணி மற்றும் பேரிடர் தாங்கும் 

உள்கட்டமைப்புக்கான கூட்டணியில் சேருமாறு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு இந்தியத் 

தரப்பு மீண்டும் அழைப்பு விடுத்தது. 

 

6. பேச்சுவார்த்தைகள் நட்பு மற்றும் சுமுகமான சூழ்நிலையில் நடைபெற்றன. 

பிரிட்டோரியாவில் பரஸ்பரம் வசதியான தேதிகளில் அடுத்த கட்ட ஆலோசனைகளை 

நடத்த இரு தரப்பும் ஒப்புக்கொண்டன. 

 

நியூ டெல்லி  

ஆகஸ்ட்  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. 

 


