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രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യ-സ ിംബാബ്ത്തെ െ ദേശകാരയ ഓഫീസ് 
കൂട യാദ ാചനകൾ 

ത്തസപ്റ്റിംബർ 29, 2022 

1.ഇന്ത്യയ ിം സ ിംബാബ്ത്തെയ ിം തമ്മ   ള്ള രണ്ടാമത്തെ ദഫാറ ൻ ഓഫീസ് 
കൺസൾദേഷൻ (എഫ്ഒസ ) 2022 ത്തസപ്റ്റിംബർ 29-ന് നയൂഡൽഹ യ ൽ 
നടന്ന . ഇന്ത്യൻ െ ഭാഗത്തെ ദ ായ ന്് ത്തസക്കേറ  (ഈസ്റ്റ് & സദതൺ 
ആക്ഫ ക്ക) ക്ശീ പ നീത് ആർ. ക ണ്ഡൽ നയ ച്ചു. സ ിംബാബ്ത്തെ 
െ ഭാഗത്തെ െ ദേശകാരയ മക്ന്ത്ാ യെ ത്ത  സാമ്പെ ക സഹകരണിം, 

അന്ത്ാരാക്ര െ ഭാഗിം, െ ദേശസമൂഹിം െക പ്പുകളുത്തട ചീഫ് 
ഡയറക്ടറായ ആർ എിം ഫറാന സ  നയ ച്ചു. 

2. കൂട യാദ ാചനകള ൽ ഇര പക്ഷെ ിം ഉഭയകക്ഷ  ബന്ധങ്ങളുത്തട 
സമക്ഗമായ അെദ ാകനിം നടെ കയ ിം ഇര രാ യങ്ങളുത്തടയ ിം പരസ്പര 
ക്പദയാ നെ നായ  ഈ ബന്ധങ്ങൾ കൂട തൽ മ ദന്നാേ് 
ത്തകാണ്ട ദപാകാന ള്ള തങ്ങളുത്തട ആക്ഗഹിം ക്പകട പ്പ ക്ക കയ ിം ത്തചയ്ത . 
പങ്കാള െെ ന്ത്തറ മ ഴ െൻ സാധ്യതകളുിം സാക്ഷാത്കര ക്ക ന്നത ന് 
ഉഭയകക്ഷ  രാക്രീയ െ ന മയെ ന്ത്തറ ക്പാധ്ാനയിം ഇര പക്ഷെ ിം 
ഊന്ന പ്പറഞ്ഞ . െയാപാരിം, ന ദക്ഷപിം, െ കസന പങ്കാള െിം, ക്പത ദരാധ്ിം, 

ദകാൺസ  ർ ക്പശ്നങ്ങൾ, കൃഷ , ആദരാഗയിം, ത്തറയ ൽദെ ത ടങ്ങ  ന രെധ്  
ദമഖ കള ൽ സഹകരണിം െർധ് പ്പ ക്ക ന്നത ത്തനക്ക റ ച്ചുിം ക്പത ന ധ് കൾ 
ചർച്ച ത്തചയ്ത . 

3. പരസ്പര താൽപ്പരയമ ള്ള ക്പാദേശ ക, അന്ത്ർദേശീയ െ ഷയങ്ങള   ിം 
െീക്ഷണങ്ങൾ കകമാറത്തപ്പേു. 

4. പങ്കാള െിം ഊർ സവ െ ിം പരസ്പര ക്പദയാ നകരെ മായ  
ന  ന ർെ ന്നത ന് ഉയർന്ന ത െ   ള്ള രാക്രീയ െ ന മയങ്ങളുിം 
സിംയ ക്ത സ്ഥാപന സിംെ ധ്ാനങ്ങളുത്തട പത വ് ദയാഗങ്ങളുിം ത ടരാന ിം 
ഇര പക്ഷെ ിം സമ്മത ച്ചു. 

5. സൗഹൃേപരെ ിം സൗഹാർദ്ദപരെ മായ അന്ത്രീക്ഷെ  ാണ് ചർച്ചകൾ 
നടന്നത്. അട െ റൗണ്ട് കൂട യാദ ാചനകൾ പരസ്പരിം സൗകരയക്പേമായ 
തീയത കള ൽ ഹരാത്തരയ ൽ നടൊൻ ഇര പക്ഷെ ിം സമ്മത ച്ചു. 

നയൂ ത്തഡൽഹ  
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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. 

 


