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ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ-ਭਾਰਤ ਸਾਂਝਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ (24 ਅਗਸਤ, 

2022) 
 

27 ਅਗਸਤ, 2022 

 

1.  ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਬੈਠਕ (JCM) ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਬਰਟੋ ਫ੍ਰੈਂਕੋ 

ਫ੍ਰਾਂਸਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (EAM) ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸੰ਼ਕਰ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 24 

ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ।  
 

2. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨ ੇਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੈਅਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਵੱਲੋ ਂ25-27 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰੇ 

ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋ ਂਉਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 

ਜੁੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ੇ15 ਅਗਸਤ ਨੰੂ INS TARKASH  'ਤੇ ਹੋਏ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ 

ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਧਾਰਨ 'ਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। 

 

3. 2006 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਮਂੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 

ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਇੱਕਸਾਰ ਆਲਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਦੋਵਂੇ ਦੇਸ਼ 

ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ G20, BRICS, IBSA, BASIC ਅਤੇ G4 ਵਰਗੇ ਬਹੁਪੱਖੀ 

ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹਨ। 

 

4. ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨ ੇਸਮੱੁਚੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ੇਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

COVID -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧ ੇ'ਤੇ ਤਸੱਲੀ 

ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੁੱਲ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 63.5% ਵੱਧ ਕ ੇ2021 ਵਿੱਚ 11.53 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ 

ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ੇਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 

ਵਿਵਿਧੀਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

 

5. ਮੰਤਰੀਆਂ ਨ ੇਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਮੱੁਦਿਆਂ 'ਤ ੇਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਪਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ 

(TMM) ਦੀ 6ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਛੇਤੀ ਤਂੋ ਛੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਂੋ ਛੁੱਟ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨ ੇਭਾਰਤ-ਮਰਕੋਸੁਰ 

ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 

 

6. ਮੰਤਰੀਆਂ ਨ ੇਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ 

ਕਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨ ੇਖਾਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਮੱੁਦਿਆਂ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਅਤੇ ਫਾਈਟੋਸੈਨੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ 

ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 

ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।  

 



7. ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨ ੇIT ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ਼-ਸਾਮਾਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਊਰਜਾ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਫਿਨਟੈਕ 

ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 

ਮੰਨੀ ਕਿ ਤੇਲ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ 

ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ 

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨ ੇਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, 

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 

8. ਮੰਤਰੀਆਂ ਨ ੇਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨੀ 'ਤ ੇਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੋਰੀ 

ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ (ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ), ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। 

 

9. ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨ ੇਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ 

ਤਰਕੀ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 

ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਪੱਖ ਨ ੇਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 

COVID -19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

 

10. ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨ ੇ ਜੈਵ - ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੈਵ ਈਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਤੇ 

ਤੱਸਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ੇਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ  ਦਾ 

ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ  ਜੈਵ - ਊਰਜਾ  ਅਤੇ  ਜੈਵ ਈਧਨ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ 

ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤ ੇਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ 

ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। 

 

11. ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ 2022 ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 

ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋ ਂਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਚੁਣ ੇਗਏ ਮੈਂਬਰ ਵਜਂੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ, ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਮਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ-ਪੂਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ 

ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। 

12. ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ G -20 ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ (2023) ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (2024) ਦੀਆਂ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇੜਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। 

13. ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰਾਂਸਾ ਅਤੇ ਜੈਸੰ਼ਕਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਦੱਖਣ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ, ਬਹੁਲਵਾਦੀ 

ਅਤੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ IBSA, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡ ੇ ਦੇਸ਼ ਤ ਹੋਏ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 

ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨ ੇBRICS ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ 

ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨ ੇਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

 

14. ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ Empresa Brasil de Comunicação (EBC) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ (ਭਾਰਤ) ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤ ੇਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤ ੇ

ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨ ੇਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2020-2023 ਨੂੰ ਵੀ ਚਤੇ ੇ

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਮਈ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 

"ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ 60+ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ" ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ 



(ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 

 

15. ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁ਼ਭ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨ ੇਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ 

ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ (15 ਅਗਸਤ) ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ 200 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ (7 ਸਤੰਬਰ) 'ਤ ੇਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ 

ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਪੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤ ੇਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ੇਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2023 ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ 

ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। 

 

16. ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ 

ਸਮਂੇ 'ਤ ੇਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 
 
ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ 

24 ਅਗਸਤ, 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. 


