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ଅଷ୍ଟମ ବ୍ରାଜଲି-ଭାରତ ମିଳତି ଆୟ ାଗ ୟ ୈଠକ ଉପୟର ମିଳତି ୟେସ  ଜି୍ଞପି୍ତ (24 ଅଗଷ୍ଟ 2022) 

ଅଗଷ୍ଟ 27, 2022 

ବ୍ରାଜଲିର ୟ ୈୟେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କାୟଲଲାସ ଆଲ ୟ୍ଲା ଫ୍ରାୟକା ଫ୍ରାକା ଏ ଂ ଭାରତର ୟ ୈୟେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ 
ଜ ଶକରକ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାୟର 24 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ୟର ବ୍ରାସଲିିଆୟର ଅଷ୍ଟମ ବ୍ରାଜଲି-ଭାରତ ମଳିତି ଆୟ ାଗ ୟ ୈଠକ (ୟଜସଏିମ) 

ଅନୁଷ୍ଠିତ ୟହାଇଯାଇଛ।ି 

2. ଏହ ିଅ ସରୟର ଡକଟର ଏସ୍ ଜ ଶକର ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ ଜା ର ୟ ାଲୟସାନାୟରାକ 25-27 ଜାନୁଆରୀ 2020 ୟର ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ 

ମୟନ ପକାଇଥିୟଲ ୟଯୟତୟ ୟଳ ତାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର େ ିସ ପାଳନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତଥିି ଭାୟ  ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ିଗସ୍ତର 

ଫଳାଫଳ େୁଇ ୟେଶ ମଧ୍ୟୟର ମଧ୍ୟୟର ସମ୍ପକଲକୁ ଉନ୍ନୀତ କର ିା ପାଇଁ ଆଧାର େୋନ କରଛି।ି 15 ଅଗଷ୍ଟୟର ଆଇଏନଏସ ତକଲଶୟର 
ଆୟ ାଜତି ୟହାଇଥି ା 75 ତମ  ାର୍ଷକି ଉତ୍ସ  ପାଳନ ଅ ସରୟର ତାକ ଉପସ୍ଥିତ ିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିୟ ାଲସନାୟରାକୁ ୟସ ଧନୟ ାେ 

ଜଣାଇଥିୟଲ। 

3. େୁଇ ୟେଶ ମଧ୍ୟୟର 2006 ୟର ସ୍ଥାପିତ ରଣନୀତକି ଭାଗିୋରୀ ଅୟନକ ୟକ୍ଷତ୍ରକୁ ଅନ୍ତଭଲୁ କ୍ତ କର ିଗତ କଛି ି ର୍ଷଲ ମଧ୍ୟୟର ଗଭୀର 

ୟହାଇଛ।ି ଏହ ିଭାଗିୋରୀ ସମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ମୂଲୟୟ ାଧ, ସମାନ ୟ ୈଶ୍ୱକି େୃଷ୍ଟିୟକାଣ ଏ ଂ ସାମାଜକି ଅନ୍ତଭଲୂ କି୍ତକରଣ ଓ ୟଲାକମାନକ 

କଲୟାଣ ପାଇଁ ନରିନ୍ତର  କିାଶ ସହତି ଅର୍ଲୟନୈତକି ଅଭି ୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ େତ ିଦ୍ଧତା ଉପୟର ଆଧାରତି। ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସୟମତ  ହୁପକ୍ଷୀ  
ସଂଗଠନ ଏ ଂ ଜ2ି0, ବ୍ରକି୍ସ, ଅଇ ଏିସଏ, ୟ ସକି ଏ ଂ ଜ4ି ଭଳ ି ହୁପକ୍ଷୀ  ମଞ୍ଚୟର େୁଇ ୟେଶ ପରସ୍ପରକୁ ସହୟଯାଗ କରନ୍ତ।ି 

4. ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଲର ସମସ୍ତ େଗି ଉପୟର େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟଲାଚନା କରଥିିୟଲ। ୟସମାୟନ  ାଣିଜୟ ଓ ଅର୍ଲୟନୈତକି ସମ୍ପକଲର ସମୀକ୍ଷା 
କରଥିିୟଲ ଏ ଂ ୟକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଜନତି ଆହୱାନ ସୟେ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ  ାଣିଜୟର କ୍ରମାଗତ  ୃଦ୍ଧ ିୟହାଇଥି ାରୁ ୟସମାୟନ ସୟନ୍ତାର୍ଷ 
 ୟକ୍ତ କରଥିିୟଲ। ୟମା୍ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ  ାଣିଜୟ ପ ୂଲ  ର୍ଷଲ ତୁଳନାୟର 2021 ୟର 63.5 େତଶିତ  ୃଦ୍ଧ ିୟହାଇ 11.53  ଲିି ନ ଆୟମରକିୀ  
ଡଲାରୟର ପହଞ୍ଚଛି ିଏ ଂ ଭାରତ ବ୍ରାଜଲିର ପଞ୍ଚମ  ୃହତ୍ତମ  ାଣିଜୟ ସହଭାଗୀ ଭାୟ  ଉଭା ୟହାଇଛ।ି ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ  ାଣିଜୟର ଅଭି ୃଦ୍ଧ ିଓ 
  ିଧିକରଣ ପାଇଁ ୟସମାୟନ  ରିା୍ ସମ୍ଭା ନାକୁ ଉୟେଖ୍ କରଥିିୟଲ ଏ ଂ ପରସ୍ପର ୟେଶର  ଜାରୟର ସୁୟଯାଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ିାକୁ 

ଘୟରାଇ ୟକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆହୱାନ ୟେଇଥିୟଲ। 

5. ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ  ାଣିଜୟ ସମୱନ୍ଧୀ  େସଙ୍ଗ ଉପୟର ଆୟଲାଚନା କର ିା ନମିୟନ୍ତ ଯର୍ାଶୀଘ୍ର ବ୍ରାସଲିିଆୟର ଭାରତ-ବ୍ରାଜଲି  ାଣିଜୟ ମନି୍ ରଂି 
ୟମକାନଜିମି (୍ଏିମ୍ଏମ୍) ର୍ଷଷ୍ଠ ୟ ୈଠକ ଆୟ ାଜନ ଉପୟର ମନ୍ତ୍ରୀମାୟନ ଗରୁୁତ୍ୱାୟରାପ କରଥିିୟଲ। ଆହୁର ିମଧ୍ୟ, େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ-

ମୟକଲାସୁର େିଫୟରନିିଆଲ  ାଣିଜୟ ଚୁକି୍ତନାମା ପରସିରକୁ ଶୀଘ୍ର  ସି୍ତାର କର ିା ପାଇଁ ସମର୍ଲନ ଜଣାଇଥିୟଲ। 

 



6.  କିାଶ ଏ ଂ ଖ୍ାେୟ ସରୁକ୍ଷା ପାଇଁ କୃର୍ଷ ିଓ ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାେନ ଏ ଂ  ାଣିଜୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାୟନ ଚହି୍ନ୍ କରଥିିୟଲ। ଏହ ି

ପରିପର୍େକ୍ଷୀରେ ୟସମାୟନ  ଜାରୟର ଉତ୍ପାେ ପହଞ୍ଚାଇ ାକୁ ୟନଇ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ସମସୟା, ସାନି୍ ାରୀ ଓ ଫାଇୟ୍ାସାନି୍ ାରୀ ପେୟକ୍ଷପ ଏ ଂ 
ନ ିାମକ େଣାଳୀ ଏ ଂ ଏହ ିୟକ୍ଷତ୍ରୟର ସଚୂନା,  ୟିଶର୍ଷଜ୍ଞତା ଏ ଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆୋନ େୋନ ପାଇଁ କୃର୍ଷ ିଓ ପଶୁପାଳନ  ାଣିଜୟ ଉପୟର 

ଏକ ୟ ୈର୍ଷ ିକ କମି୍ ିଗଠନ କର ିାକୁ ଉଭ  ୟେଶର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଧିକାରୀକ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିୟଲ। 

7. ଆଇ୍ ିୟସ ା ଓ ଉପକରଣ, ଯନ୍ତ୍ରପାତ,ି ଶକି୍ତ, ୟମା୍ରଯାନ ଉପକରଣ, େତରିକ୍ଷା ଉତ୍ପାେ, ଫିନୟ୍କ ଏ ଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୟସ ା ସାମଗ୍ରୀ ଭଳ ି

ୟକ୍ଷତ୍ରୟର ବ୍ରାଜଲିର ପୁଞି୍ଜ  ନିୟିଯାଗକୁ ଭାରତର ୟ ୈୟେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉୟେଖ୍ କରଥିିୟଲ। ବ୍ରାଜିଲର ବୟ ୈୟେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର 
କରଥିିୟଲ ୟଯ  ହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀ  କମ୍ପାନୀ ବ୍ରାଜଲିୟର ୟତୈଳ, ଖ୍ଣ,ି ଇଞି୍ଜନ ିରଂି, ଟ୍ରାକଟର ଉତ୍ପାେନ, ସଚୂନା େଯୁକି୍ତ େିୟା, ଔର୍ଷଧୀ  
ସାମଗ୍ରୀ, କୃର୍ଷ ିରସା ନ ଏ ଂ  େୁିୟତ ପର ିହନ ଭଳ ିୟକ୍ଷତ୍ରୟର ପୁଞି୍ଜ  ନିୟିଯାଗ କରୁଛନ୍ତ।ି ବ୍ରାଜଲି ଏ ଂ ଭାରତୟର ୟଯଉଁ ୟକ୍ଷତ୍ରୟର 
କମ୍ପାନୀଗୁଡକି ପୁଞି୍ଜ  ନିୟିଯାଗ କରଛିନ୍ତ ିୟସହ ିୟକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକୁି  ସି୍ତାର କର ିାର ସମ୍ଭା ନା ଉପୟର େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହମତ ୟହାଇଥିୟଲ। 

8. ବ୍ରାଜଲି ଏ ଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟୟର ଡ ଲ୍ ୍କିସରୁ  ଞ୍ଚ ିା ଏ ଂ ଆ କର ୟଚାର ିୟରାକ ିାକୁ ୟନଇ କନୟଭନସନ୍ ସଂୟଶାଧନ ୟୋୟ୍ାକଲ 

(ୟୋୟ୍ାକଲ୍ ୍ୁ ଡ ଲ୍ ୍ୟାୟକ୍ସସନ୍ ଚୁକି୍ତ) ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ଉଭ  ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିୟଲ। ଏହା କମ୍ପାନୀଗୁଡକି ମଧ୍ୟୟର େତୟିଯାଗିତା  ୃଦ୍ଧ ି
କର ି ଏ ଂ େୁଇ ୟେଶ ମଧ୍ୟୟର ନୂତନ ପୁଞି୍ଜ  ନିୟିଯାଗ  ୃଦ୍ଧ ିକର ି ୟ ାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛ।ି 

9. ଇର୍ାନଲ ଉତ୍ପାେନ, ଗାଈୟଗାରୁ େଜନନ ଏ ଂ େୁଗ୍ଧ ଉୟେୟାଗ  କିାଶ ୟକ୍ଷତ୍ରୟର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସହୟଯାଗୟର ୟହାଇଥି ା ସାମ୍ପ୍ରତକି 

ଅଗ୍ରଗତ ିଉପୟର ଉଭ  ପକ୍ଷ ସୟନ୍ତାର୍ଷ  ୟକ୍ତ କରଥିିୟଲ। ପ୍ରତରିକ୍ଷା,  ଜି୍ଞାନ ଓ େଯୁକି୍ତ େିୟା ଏ ଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସମୱନ୍ଧୀ  ୟକ୍ଷତ୍ରୟର 
ସହୟଯାଗର ସ୍ତର  ୃଦ୍ଧ ିକର ିାକୁ ୟସମାୟନ େୃଢ ଇଚ୍ଛା େକାଶ କରଥିିୟଲ। ଏହ ିପରୟିେକ୍ଷୀୟର ବ୍ରାଜଲି ପକ୍ଷ ଭାରତ ସରକାରକୁ ମହାମାରୀ 

ସମ ୟର ୟକାଭିଡ-19 ୍କିା ୟଯାଗାଇ ୟେଇଥି ାରୁ ଧନୟ ାେ ଜଣାଇଥିୟଲ। 

10. ଉଭ  ମନ୍ତ୍ରୀ ୟଜୈ  ଶକି୍ତ ଓ ୟଜୈ  ଇନ୍ଧନ ୟକ୍ଷତ୍ରୟର ସହୟଯାଗୟର ଅଗ୍ରଗତକୁି ସନୁ୍ତଷ୍ଟରି ସହ ଉୟେଖ୍ କରଥିିୟଲ। ସେମାନେ ଏପ୍ରିଲ 
2022 ୟର ବ୍ରାଜଲିର ଖ୍ଣି ଓ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀକ ଭାରତ ଗସ୍ତ  ରି୍ଷ ୟର ଉୟେଖ୍ କରଥିିୟଲ ଏ ଂ ଏହ ିଗସ୍ତ ସମ ୟର ୟଜୈ  ଶକି୍ତ ଓ ୟଜୈ  

ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଭାରତ-ବ୍ରାଜଲି ୟମଣ୍ଟ େତଷି୍ଠା େଗିୟର କାଯଲୟ ଜାର ିରଖି ା ପାଇଁ ନଆିଯାଇଥି ା ନଷି୍ପତ୍ତକୁି ୟୋହରାଇଥିୟଲ। ଏହ ି

କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସମ୍ଭା ନା ତର୍ା ନରିନ୍ତର  କିାଶ ଲକ୍ଷୟ ହାସଲ କର ିାୟର ଏହାର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଲ ଭୂମିକାକୁ ୟସମାୟନ 

ସ୍ୱୀକାର କରଥିିୟଲ। 

11. ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରରି୍ଷେୟର 2022 ୟର େୁଇ ୟେଶ ମଧ୍ୟୟର ଘନଷି୍ଠ ସମନୱ  ରକ୍ଷାକୁ େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ େଶଂସା କରଥିିୟଲ। ଚଳତି 
 ର୍ଷଲ ଉଭ  ୟେଶ ନ ିଲାଚତି ସେସୟ ଭା ୟର ସମକକ୍ଷ ୟହାଇଛନ୍ତ।ି ମଳିିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରୟର  ୟାପକ ସଂସ୍କାରର 
ଆ ଶୟକତା,  ୟିଶର୍ଷକର ିସ୍ଥା ୀ ଓ ଅସ୍ଥା ୀ  ଗଲୟର ଏହାର  ସି୍ତାର, ତର୍ା ଏହାକୁ  ଶି୍ୱ ଶାନ୍ତ ିଓ ନରିାପତ୍ତା ପାଇଁ ଅଧିକ େତନିଧିିତ୍ୱମଳୂକ, 

େଭା ଶାଳୀ ଏ ଂ ସାମ୍ପ୍ରତକି ଆହୱାନ େତ ିେତକି୍ରି ାଶୀଳ କର ିା ପାଇଁ ୟସମାୟନ ଜରୁରୀ ଆ ଶୟକତାକୁ ୟୋହରାଇଥିୟଲ। 

 



12. ଉଭ  ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ2ି0 ର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ଉୟେଖ୍ କରଥିିୟଲ ଏ ଂ ଭାରତ (2023) ଏ ଂ ବ୍ରାଜଲି (2024) ର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମ ୟର 
ଘନଷି୍ଠ ସହୟଯାଗ କର ିାକୁ ସହମତ ୟହାଇଥିୟଲ। 

13.  କିାଶଶୀଳ ୟେଶ ତର୍ା େକି୍ଷଣ-େକି୍ଷଣ ସହୟଯାଗର ସ୍ୱାର୍ଲକୁ େୃଷ୍ଟୟିର ରଖି ଭାରତ, ବ୍ରାଜଲି ଏ ଂ େକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକା, ତୟିନା୍ ି
ମହାୟେଶର ତୟିନା୍ ି ୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି,  ହୁମଖୁ୍ୀ ଏ ଂ   ିଧି ସମାଜକୁ ଏକତ୍ର କରୁଥି ା ଆଇ ଏିସଏକୁ ଉଭ  ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ 
େୋନ କର ିାକୁ ସହମତ ୟହାଇଥିୟଲ। ବ୍ରକି୍ସ ଅଧୀନୟର ସହୟଯାଗକୁ ଉଭ  ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିୟଲ, ଯାହା େତଷି୍ଠା ୟହ ା ପରଠାରୁ 

ଉଭ  ୟେଶକୁ ସାର୍ଲକ ଫଳାଫଳ େୋନ କରଛି।ି 

14.  ଭିିନ୍ନ ପଲା୍ଫମଲ ସହତି ନଜିସ୍ୱ ଉତ୍ପାେତି  ରି୍ଷ  ସୁ୍ତ  ନିମି  ପାଇଁ ଏୟମ୍ପ୍ରସା ବ୍ରାସଲି୍ ଡ ିକମୁୟନକିାକାଓ (ଇ ସି)ି ଏ ଂ ଭାରତର 

େସାର ଭାରତୀ ମଧ୍ୟୟର  ୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ଉଭ  ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିୟଲ। ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସକୃ୍ତିକ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 

2020-2023 କୁ ସ୍ମରଣ କରଥିିୟଲ ଏ ଂ ଏହା ଅନ୍ତଗଲତ ଆୟ ାଜତି ସାଂସ୍କତୃକି କାଯଲୟକଳାପ,  ୟିଶର୍ଷକର ିମଇରୁ ଜୁଲାଇ 2022 
ପଯଲୟନ୍ତ ନୂଆେେିୀୟର ଅନୁଷ୍ଠିତ "ବ୍ରାସଲିିଆ 60+ ଏ ଂ ଆଧୁନକି ବ୍ରାଜଲିର ନମିଲାଣ" େେଶଲନୀ ଏ ଂ ମାର୍ଚ୍ଲ 2021 ରୁ ଆଜାେୀର ଅମୃତ 
ମୟହାତ୍ସ  (ଭାରତ ସରକାରକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ତମ  ାର୍ଷକିୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଆୟ ାଜତି କାଯଲୟକ୍ରମ) ଅନ୍ତଗଲତ ଆୟ ାଜତି ଅୟନକ 

କାଯଲୟକଳାପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିୟଲ। 

15. ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ତମ  ାର୍ଷକିୀ (15 ଅଗଷ୍ଟ) ଏ ଂ ବ୍ରାଜଲିର ସ୍ୱାଧୀନତାର 200  ର୍ଷଲ ପୂତ୍ତ ି(7 ୟସୟପଟମୱର) ର ନକି୍ତର 
ତାରଖି୍ୟର ବ୍ରାଜଲି-ଭାରତ ମିଳତି ଆୟ ାଗ ୟ ୈଠକ ଆୟ ାଜତି ୟହାଇଥି ାରୁ ଉଭ  ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ିଶୁଭ ଅ ସରୟର ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ 
ଜଣାଇଥିୟଲ। ଏହ ିଅ ସରୟର ବ୍ରାଜଲିର ଡାକ  ଭିାଗ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75  ର୍ଷଲ ପୂତ୍ତ ିପାଇଁ ଏକ  ୟିଶର୍ଷ ସ୍ମରଣୀ  ୍କି୍ 
ଜାର ିକରାଯାଇଥିଲା। େୁଇ ୟେଶ ମଧ୍ୟୟର କୂ୍ୟନୈତକି ସମ୍ପକଲ ସ୍ଥାପନାର 75  ର୍ଷଲ ପୂତ୍ତକୁି 2023 ୟର ପାଳନ କର ିାକୁ ୟସମାୟନ 

ଅୟପକ୍ଷାରତ ୟ ାଲି କହଥିିୟଲ। 

16. ମିଳତି ଆୟ ାଗ ୟ ୈଠକ ୟମକାନଜିମିର ଗରୁୁତ୍ୱ ଉପୟର ମନ୍ତ୍ରୀମାୟନ ଗରୁୁତ୍ୱାୟରାପ କରଥିିୟଲ ଏ ଂ ଏହାର ପର ତ୍ତଲୀ ୟ ୈଠକକୁ 
2024 ୟର ପାରସ୍ପରକି ସୁ ଧିାଜନକ େନିୟର ଭାରତୟର ଆୟ ାଜନ କର ିାକୁ ରାଜ ିୟହାଇଥିୟଲ। 

ବ୍ରାସଲିିଆ 

ଅଗଷ୍ଟ 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. 


