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8 -മത് ബ്രസീൽ-ഇന്ത്യ ജ ോയിന്റ് കമ്മീഷൻ മീറ്ിിംഗിന്ററെ സിംയുക്ത 
പബ്രക്കുെിപ്പ് (ആഗസ്റ്റ് 24, 2022) 

ഓഗസ്റ്റ് 27, 2022 

ബ്രസീൽ വിജേശകോര്യ മബ്ന്ത്ി ബ്ശീ കോർജ ോസ് ആൽരർജടോ ബ്രോജകോ 
ബ്രോൻഷയ, ഇന്ത്യയുറെ വിജേശകോര്യ മബ്ന്ത്ി (ഇഎഎിം) ജ ോ. എസ് 
 യശകർ എന്നിവര്ുറെ സഹ അധ്യക്ഷരയിൽ  എടോമത് ബ്രസീൽ-ഇന്ത്യ 
ജ ോയിന്റ് കമ്മീഷൻ മീറ്ിിംഗ് (റ സിഎിം), 2022 ഓഗസ്റ്റ് 24-ന്റ 
ബ്രസീ ിയയിൽ നെന്നു.  

 

2. 2020  നുവര്ി 25 മുരൽ 27 വറര് െിപ്പബ്ലിക് േിനോജ ോഷങ്ങളുറെ 
മുഖ്യോരിഥിയോയിര്ുന്ന റ യർ ജരോൾജസോനോജര്ോയുറെ ഇന്ത്യ 
സന്ദർശനറെ വിജേശകോര്യമബ്ന്ത്ി അനുസ്മര്ിച്ചു.സന്ദർശന ര ങ്ങൾ ഇര്ു 
ര്ോ യങ്ങളുിം രമ്മി ുള്ള കൂെുരൽ മികച്ച ഇെറപെുകൾക്ക്  
അെിസ്ഥോനമോയി. ഓഗസ്റ്റ് 15 ന്റ ഐഎൻഎസ് രർകോഷ് എന്ന കപ്പ ിൽ 
നെന്ന 75-ാോാിം വോർഷിക ആജ ോഷങ്ങൾ രന്ററെ സോന്നിധ്യെിൽ 
സിം െിപ്പിച്ചരിന്റ ബ്പസി ന്റ് ജരോൾജസോനോജര്ോയ്ക്ക്ക് നന്ദി 
അെിയിക്കുകയുിം റെയ്ക്രു. 

 

3. 2006-ൽ സ്ഥോപിരമോയ നയരബ്ന്ത് പകോളിെ നിര്വധ്ി ജമഖ് കറള 
ഉൾറക്കോള്ളുന്നരുിം വർഷങ്ങളോയി കൂെുരൽ ഗഹനമോയരുമോണ്. ഈ  
പകോളിെ  നോധ്ിപരയ മൂ യങ്ങൾ, സമോനമോയ ഒര്ു ആജഗോള കോഴ്െപ്പോട 
കൂെോറര സവന്ത്ിം  നങ്ങളുറെ ജക്ഷമെിനോയുള്ള സോമൂഹിക 
ഏജകോപനവുിം സുസ്ഥിര് വികസനവുിം ഉപജയോഗിച്ച് സോമ്പെിക 
വളർച്ചറയ ജബ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നരിനുള്ള ബ്പരിരദ്ധര എന്നിവറയ 
അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ളരോണ്. ഐകയര്ോബ്രസഭ ഉൾറപ്പറെയുള്ള രഹുര്ോബ്ര 
സിം െനകളി ുിം  ി20, ബ്രിക്സ്, ഐരിഎസ്എ, ജരസിക്,  ി4 രുെങ്ങിയ 
രഹുര്ോബ്ര ജവേികളി ുിം ഇര്ു ര്ോ യങ്ങളുിം വിപു മോയി 
സഹകര്ിക്കുന്നു. 

 



4. ര്ണ്ട് മബ്ന്ത്ിമോര്ുിം ഉഭയകക്ഷി രന്ധെിന്ററെ മുഴുവൻ ജബ്ശണിറയ 
കുെിച്ചുിം െർച്ച നെെി. ജകോവിഡ്-19 മഹോമോര്ിയുറെ  
റവ ലുവിളികൾക്കിെയി ുിം ഇര്ുര്ോ യങ്ങളുിം രമ്മിൽ  വയോപോര്, 

സോമ്പെിക രന്ധങ്ങൾ അവജ ോകനിം റെയ്യുകയുിം ഉഭയകക്ഷി 
വയോപോര്െിറ  സ്ഥിര്മോയ വർദ്ധനവിൽ സിംരൃപ്രി ബ്പകെിപ്പിക്കുകയുിം 
റെയ്ക്രു. റമോെിം ഉഭയകക്ഷി വയോപോര്ിം 2021 ൽ 63.5% വർദ്ധിച്ച് 11.53 
രി യൺ യുഎസ് ജ ോളെിറ െിയിര്ുന്നു കൂെോറര  ഇന്ത്യ ബ്രസീ ിന്ററെ 
അഞ്ചോമറെ വ ിയ വയോപോര് പകോളിയോയി ഉയര്ുകയുിം റെയ്ക്രു. 
ഉഭയകക്ഷി വയോപോര്െിന്ററെ വളർച്ചയ്ക്ക്കുിം 
വവവിധ്യവൽക്കര്ണെിനുമുള്ള വ ിയ സോധ്യരകൾ അവർ 
നിര്ീക്ഷിക്കുകയുിം അരത് വിപണികളിറ  അവസര്ങ്ങൾ പര്യജവക്ഷണിം 
റെയ്യോൻ സവകോര്യ ജമഖ് റയ ജബ്പര്ിപ്പിക്കുകയുിം റെയ്ക്രു. 

5. ഇന്ത്യ-ബ്രസീൽ ജബ്െഡ് ജമോണിറ്െിിംഗ് റമക്കോനിസെിന്ററെ (െിഎിംഎിം) 
ആെോമത് മീറ്ിിംഗ് ബ്രസീ ിയയിൽ നെെുന്നരിന്ററെ ബ്പോധ്ോനയിം മബ്ന്ത്ിമോർ 
ഊന്നിപ്പെഞ്ഞു. കൂെോറര, ഇന്ത്യ-റമർജകോസൂർ മുൻഗണനോ വയോപോര് 
കര്ോെിന്ററെ വയോപ്രി ജനര്റെയുള്ള വിപു ീകര്ിക്കുന്നരിൽ ര്ണ്ട് 
മബ്ന്ത്ിമോര്ുിം പിന്ത്ുണ അെിയിച്ചു. 

6. വികസനെിനുിം ഭക്ഷയസുര്ക്ഷയ്ക്ക്കുമോയി കൃഷിയുറെയുിം കന്നുകോ ി 
ഉൽപോേനെിന്ററെയുിം വയോപോര്െിന്ററെയുിം ബ്പോധ്ോനയിം മബ്ന്ത്ിമോർ 
രിര്ിച്ചെിഞ്ഞു. ഇക്കോര്യെിൽ, ബ്പജരയക വിപണി  ഭയര സിംരന്ധമോയ 
ബ്പശ്നങ്ങൾ, സോനിറ്െി, വരജറ്ോസോനിറ്െി നെപെികൾ എന്നിവ 
പര്ിഗണിക്കുന്നരിനുിം നിയബ്ന്ത്ണ സിംവിധ്ോനങ്ങൾ, ഈ ജമഖ് യിറ  
വിവര്ങ്ങൾ, വവേഗ്ധ്യിം, പര്ിെയസമ്പെ് എന്നിവയുറെ വകമോറ്ിം 
എന്നിങ്ങറനയുള്ള  ക്ഷയജെോറെ  കോർഷിക, കന്നുകോ ി വയോപോര്െിൽ 
ഒര്ു സോജകരിക സമിരി സ്ഥോപിക്കോനുള്ള ഇര്ു ര്ോ യങ്ങളിറ യുിം 
രന്ധറപ്പട അധ്ികോര്ികളുറെ സന്നദ്ധരറയ അവർ സവോഗരിം റെയ്ക്രു. 

7. ഐെി ജസവനങ്ങൾ  ഉപകര്ണങ്ങൾ, യബ്ന്ത്സോമബ്ഗികൾ, ഊർ ിം, വോഹന 
ഭോഗങ്ങൾ, ബ്പരിജര്ോധ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, രിൻറെക്, ആജര്ോഗയ സിംര്ക്ഷണ 
സോമബ്ഗികൾ രുെങ്ങിയ ജമഖ് കളിൽ ബ്രസീ ിയൻ നിജക്ഷപിം 
നെെിയരോയി ഇന്ത്യയുറെ വിജേശകോര്യ മബ്ന്ത്ി െൂണ്ടിക്കോടി. എണ്ണ, 

ഖ്നനിം, എഞ്ചിനീയെിിംഗ്, ബ്െോക്െർ നിർമ്മോണിം, ഇൻരർജമഷൻ റെക്ജനോള ി, 
രോർമസയൂടിക്കൽസ്, അജബ്ഗോറകമിക്കൽസ്, പവർ ബ്െോൻസ്മിഷൻ രുെങ്ങിയ 
ജമഖ് കളിൽ ഗണയമോയ എണ്ണിം ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ബ്രസീ ിൽ 
നിജക്ഷപിം നെെുന്നുറണ്ടന്ന് ബ്രസീൽ വിജേശകോര്യ മബ്ന്ത്ി 
സമ്മരിച്ചു.ബ്രസീ ി ുിം ഇന്ത്യയി ുിം കമ്പനികൾ നിജക്ഷപിം നെെിയിടുള്ള 
ജമഖ് കളുറെ വിപു ീകര്ണ സോധ്യരകറളക്കുെിച്ച് ഇര്ു മബ്ന്ത്ിമോര്ുിം 
അനുകൂ ിച്ചു. 



8. ഇന്ത്യയി ുിം ബ്രസീ ി ുമുള്ള കമ്പനികൾ രമ്മി ുള്ള മത്സര്ജശഷി 
വർധ്ിപ്പിക്കോനുിം ഇര്ു ര്ോ യങ്ങളി ുമുള്ള പുരിയ നിജക്ഷപങ്ങൾ 
വർദ്ധിപ്പിക്കോനുിം സഹോയിക്കുന്ന ഇര്ടനികുരി ഒഴിവോക്കുന്നരിനുിം 
വര്ുമോന നികുരി സിംരന്ധമോയ സോമ്പെിക രടിപ്പ് രെയുന്നരിനുമുള്ള 
(ഇര്ട നികുരി ഉെമ്പെി) കൺറവൻഷനിൽ ജഭേഗരി വര്ുെിയ 
ജബ്പോജടോജക്കോൾ ഒപ്പുറവച്ചരിറന മബ്ന്ത്ിമോർ സവോഗരിം റെയ്ക്രു. 

9. എെജനോൾ ഉൽപ്പോേനിം, പശുവളർെൽ, ക്ഷീര്വികസനിം എന്നിവയിറ  
ഉഭയകക്ഷി സഹകര്ണെിറ  സമീപകോ  പുജര്ോഗരിയിൽ ഇര്ുപക്ഷവുിം 
സിംരൃപ്രി ജര്ഖ്റപ്പെുെി. ബ്പരിജര്ോധ്ിം, ശോസ്ബ്രിം, സോജകരികവിേയ, 
ആജര്ോഗയിം എന്നിവയുമോയി രന്ധറപ്പട ജമഖ് കളിൽ സഹകര്ണെിന്ററെ 
ജരോത് വർധ്ിപ്പിക്കോനുള്ള ശക്തമോയ ആബ്ഗഹവുിം അവർ ബ്പകെിപ്പിച്ചു. 
ഇക്കോര്യെിൽ, മഹോമോര്ിയുറെ അവസര്െിൽ ജകോവിഡ്-19 
വോക്സിനുകൾ വിരര്ണിം റെയ്ക്രരിന്റ ബ്രസീ ിയൻ ഭോഗിം ഇന്ത്യോ 
ഗവൺറമന്റെിന്റ നന്ദി പെഞ്ഞു. 

10. രജയോ എനർ ി, വ വ ഇന്ധനിം എന്നീ ജമഖ് കളിൽ സഹകര്ണ 
ജമഖ് യിൽ വകവര്ിച്ച പുജര്ോഗരിയിൽ ഇര്ു മബ്ന്ത്ിമോര്ുിം സിംരൃപ്രി 
ജര്ഖ്റപ്പെുെി. 2022 ഏബ്പി ിൽ ബ്രസീ ിയൻ വമൻസ് ആൻഡ് എനർ ി 
മബ്ന്ത്ിയുറെ ഇന്ത്യോ സന്ദർശനറെ അവർ പര്ോമർശിക്കുകയുിം രജയോ 
എനർ ിക്കുിം രജയോ ഇന്ധനെിനുിം ജവണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യ-ബ്രസീൽ സഖ്യിം 
സ്ഥോപിക്കുന്നരിനോയി ബ്പവർെിക്കുന്നത് രുെര്ോനുള്ള ആ അവസര്െിൽ 
എെുെ രീര്ുമോനറെ ആവർെിക്കുകയുിം റെയ്ക്രു. ഈ ജമഖ് യിൽ 
കൂെുരൽ സഹകര്ണെിനുള്ള സോധ്യരയുിം സുസ്ഥിര് വികസനവുിം 
വകവര്ിക്കുന്നരിൽ അരിന്ററെ ബ്പധ്ോന പകുിം അവർ അിംഗീകര്ിച്ചു. 

 

11. 2022-ൽ ഐകയര്ോബ്രസഭയുറെ സുര്ക്ഷോ കൗൺസി ിൽ ഇര്ു 
ര്ോ യങ്ങളുിം രിര്റഞ്ഞെുക്കറപ്പട അിംഗങ്ങളോയജപ്പോൾ ഇര്ു ര്ോ യങ്ങളുിം 
രമ്മി ുള്ള അെുെ ഏജകോപനറെ ര്ണ്ട് മബ്ന്ത്ിമോര്ുിം അഭിനന്ദിച്ചു. 
അന്ത്ോര്ോബ്ര സമോധ്ോനെിനുിം സുര്ക്ഷയ്ക്ക്കുമുള്ള സമകോ ിക 
റവ ലുവിളികജളോട കൂെുരൽ ബ്പോരിനിധ്യവുിം ര ബ്പേവുിം 
ബ്പരികര്ണജശഷിയുള്ളരുമോക്കുന്നരിന്റ, യുഎൻ ര്ക്ഷോസമിരിയുറെ 
സമബ്ഗമോയ പര്ിഷ്കര്ണെിന്ററെ, ബ്പജരയകിച്ച് സ്ഥിര്വുിം അ ലോെരുമോയ 
വിഭോഗങ്ങളിജ ക്കുള്ള വിപു ീകര്ണെിന്ററെ അെിയന്ത്ിര് 
ആവശയകരയുിം അവർ വീണ്ടുിം ഉെപ്പിച്ചു. 

12. ര്ണ്ട് മബ്ന്ത്ിമോര്ുിം G20 യുറെ ബ്പോധ്ോനയിം എെുെുകോണിക്കുകയുിം, 

വര്ോനിര്ിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുറെയുിം (2023), ബ്രസീ ിന്ററെയുിം  (2024) ജനരൃരവ 
കോ യളവുകളിൽ അെുെ് സഹകര്ിക്കോൻ സമ്മരിക്കുകയുിം റെയ്ക്രു. 

13. വികസവര് ര്ോ യങ്ങളുറെയുിം േക്ഷിണ-േക്ഷിണ സഹകര്ണെിന്ററെയുിം 
രോൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂ മോയി, മൂന്ന് ഭൂഖ്ണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് 



വ ിയ  നോധ്ിപരയ, രഹുസവര്, വവവിധ്യ സമൂഹങ്ങളോയ, ഇന്ത്യ, 

ബ്രസീൽ, േക്ഷിണോബ്രിക്ക എന്നിവ സജമ്മളിക്കുന്ന ഐ രി എസ് എ  
യ്ക്ക്ക് പുരിയ ഉജെ നിം നൽകോൻ മബ്ന്ത്ിമോര്ോയ ബ്രോൻഷയയുിം 
 യശകെുിം സമ്മരിച്ചു. ബ്രിക്സിന്റ കീഴി ുള്ള സഹകര്ണറെ ര്ണ്ട് 
മബ്ന്ത്ിമോര്ുിം സവോഗരിം റെയ്ക്രു. 

14. എിംറബ്പസബ്രസിൽ  ി കമയൂണിക്കോജവോയുിം (ഇരിസി) ഇന്ത്യയിറ  
ബ്പസോർ ഭോര്രിയുിം രമ്മിൽ വിവിധ് പ്ലോറ്് ജരോമുകളിജ ക്ക് നിർമ്മിച്ച 
സവന്ത്ിം ഉള്ളെക്കങ്ങൾ വകമോെുന്നരിനുള്ള ധ്ോര്ണോപബ്രിം ഒപ്പുറവച്ചരിറന 
മബ്ന്ത്ിമോർ സവോഗരിം റെയ്ക്രു. ര്ണ്ട് മബ്ന്ത്ിമോര്ുിം കൾച്ചെൽ എക്സ്ജെഞ്ച് 
ജബ്പോബ്ഗോിം 2020-2023 വീണ്ടുിം ഓർമ്മിക്കുകയുിം അരിന്ററെ ആഭിമുഖ്യെിൽ 
സോിംസ്കോര്ിക ബ്പവർെനങ്ങളുറെ ഓർഗവനജസഷറന സവോഗരിം 
റെയ്യുകയുിം റെയ്ക്രു, ബ്പജരയകിച്ചുിം 2022 റമയ്ക് മുരൽ  ൂവ  വറര് 
നയൂ ൽഹിയിൽ നെന്ന "ബ്രസീ ിയ 60, ആധ്ുനിക ബ്രസീ ിന്ററെ 
നിർമ്മോണിം" എന്ന ബ്പേർശനിം. 2021 മോർച്ച് മുരൽ ആസോേി കോ അമൃത് 
മജഹോത്സവ് (സവോരബ്ന്ത്യെിന്ററെ 75-ാോാിം വോർഷികെിന്ററെ 
സ്മര്ണയ്ക്ക്കോയി ഇന്ത്യോ ഗവൺറമന്റ് സിം െിപ്പിച്ച ബ്പവർെനങ്ങളുറെ   
പര്മ്പര്) എന്നിവയുറെ കീഴിൽ നിര്വധ്ി ബ്പവർെനങ്ങൾ നെെുന്നു. 

 

15. ഇന്ത്യയുറെ 75-ാോാിം സവോരബ്ന്ത്യ വോർഷികെി ുിം (ഓഗസ്റ്റ് 15) 

ബ്രസീ ിന്ററെ സവോരബ്ന്ത്യ േവിശരോബ്ദിയി ുിം (റസപ്റ്ിംരർ 7) ഇര്ു 
മബ്ന്ത്ിമോര്ുിം അഭിനന്ദനങ്ങൾ വകമോെി. ഈ അവസര്െിൽ, ഇന്ത്യയുറെ 
സവോരബ്ന്ത്യെിന്ററെ 75 വർഷിം ആജ ോഷിക്കുന്നരിനോയി ബ്രസീ ിയൻ 
ജപോസ്റ്റ് ഒര്ു ബ്പജരയക സ്മര്ണിക സ്റ്റോമ്പ് പുെെിെക്കി. നയരബ്ന്ത്രന്ധിം 
സ്ഥോപിച്ചരിന്ററെ 75 വർഷിം 2023ൽ ആജ ോഷിക്കോൻ 
കോെിര്ിക്കുകയോറണന്നുിം അവർ പെഞ്ഞു. 

16. ജ ോയിന്റ് കമ്മീഷൻ മീറ്ിിംഗ് റമക്കോനിസെിന്ററെ ബ്പോധ്ോനയിം 
മബ്ന്ത്ിമോർ ഊന്നിപ്പെഞ്ഞു, അെുെ മീറ്ിിംഗ് 2024-ൽ പര്സ്പര്ിം 
സൗകര്യബ്പേമോയ രീയരിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നെെോൻ സമ്മരിക്കുകയുിം 
റെയ്ക്രു. 

ബ്രസീ ിയ 

ഓഗസ്റ്റ് 24, 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. 

 


