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8வது பிரேசில்-இந்தியா கூட்டு ஆணையக் கூட்டத்தில் (ஆகஸ்ட் 

24, 2022) கூட்டுப் பத்திாிணக வவளியீடு 

ஆகஸ்ட் 27,2022 

 

பிரேசில் வவளியுறவு அணைச்சர் திரு. கார்ர ாஸ் ஆல்பர்ரடா ஃபிோங்ரகா ஃபிோன்சா ைற்றும் 

இந்திய வவளியுறவுத் துணற அணைச்சர் (EAM) டாக்டர். எஸ். வெய்சங்கர் ஆகிரயாாின் 8வது 

பிரேசில்-இந்தியா கூட்டு ஆணையக் கூட்டம் (JCM) பிரேசிலியாவில் நணடவபற்றது. 24 

ஆகஸ்ட் 2022 அன்று. 

2. EAM, H.E இன் ைாநி ப் பயைத்ணத நிணைவு கூர்ந்தது. திரு. வெய்ர் ரபால்சைாரோ 2020 

ெைவாி 25-27 வணே குடியேசு திை விழாக்களுக்கு தண ணை விருந்திைோக இருந்தரபாது 

இந்தியாவுக்கு வந்தார். இரு நாடுகளுக்கும் இணடரய ரைம்படுத்தப்பட்ட ஈடுபாட்டிற்கு இந்த 

விெயத்தின் முடிவுகள் அடிப்பணடயாக அணைந்தை. ஆகஸ்ட் 15 ஆம் ரததி ஐஎன்எஸ் தர்காஷ் 

கப்பலில் நணடவபற்ற 75வது ஆண்டு விழாணவ தைது பிேசன்ைத்துடன் நடத்தியதற்காக 

ெைாதிபதி ரபால்சைாரோவுக்கு நன்றி வதாிவித்தார். 

3. 2006 இல் நிறுவப்பட்ட மூர ாபாய கூட்டாண்ணை ப  துணறகணள உள்ளடக்கும் வணகயில் 

ப  ஆண்டுகளாக ஆழைணடந்துள்ளது. கூட்டாண்ணையாைது பகிேப்பட்ட ெைநாயக 

விழுைியங்கள், ஒத்த உ களாவிய பார்ணவ ைற்றும் சமூக உள்ளடக்கம் ைற்றும் அவர்களின் 

ைக்களின் ந னுக்காை நிண யாை வளர்ச்சியுடன் வபாருளாதாே வளர்ச்சிணய 

வளர்ப்பதற்காை அர்ப்பைிப்பு ஆகியவற்ணற அடிப்பணடயாகக் வகாண்டது. இரு நாடுகளும் 

ஐக்கிய நாடுகள் சணப உட்பட ப தேப்பு அணைப்புகளிலும், G20, BRICS, IBSA, BASIC 

ைற்றும் G4 ரபான்ற ப தேப்பு ைன்றங்களிலும் விாிவாக ஒத்துணழக்கின்றை. 

4. இருதேப்பு உறவுகளின் முழு வேம்பு குறித்து இரு அணைச்சர்களும் விவாதித்தைர். அவர்கள் 

வர்த்தகம் ைற்றும் வபாருளாதாே உறவுகணள ைதிப்பாய்வு வசய்தைர் ைற்றும் COVID-19 

வதாற்றுரநாயால் முன்ணவக்கப்பட்ட சவால்கணள ைீறி, இருதேப்பு வர்த்தகத்தில் நிண யாை 

அதிகாிப்பு குறித்து திருப்தி வதாிவித்தைர். வைாத்த இருதேப்பு வர்த்தகம் முந்ணதய ஆண்ணட 

விட 2021 இல் 63.5% அதிகாித்து 11.53 பில்லியன் அவைாிக்க டா ர்களாக இருந்தது, ரைலும் 

இந்தியா பிரேசிலின் 5வது வபாிய வர்த்தக பங்காளியாக ைாறியது. இருதேப்பு வர்த்தகத்தின் 

வளர்ச்சி ைற்றும் பல்வணகப்படுத்துதலுக்காை வபரும் சாத்தியக்கூறுகணள அவர்கள் 

குறிப்பிட்டைர் ைற்றும் அந்தந்த சந்ணதகளில் உள்ள வாய்ப்புகணள ஆோய தைியார் துணறணய 

வலியுறுத்திைர். 



 

5. இந்தியா-பிரேசில் வர்த்தக கண்காைிப்பு வபாறிமுணறயின் (டிஎம்எம்) 6வது கூட்டத்ணத 

பிரேசிலியாவில் நடத்துவதன் முக்கியத்துவத்ணத அணைச்சர்கள் வலியுறுத்திைர். ரைலும், இரு 

அணைச்சர்களும் இந்தியா-வைர்ரகாசூர் முன்னுாிணை வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் வேம்ணப 

முன்கூட்டிரய விாிவாக்குவதற்கு தங்கள் ஆதேணவ வதாிவித்தைர். 

6. வளர்ச்சி ைற்றும் உைவுப் பாதுகாப்பிற்காை விவசாயம் ைற்றும் கால்நணட உற்பத்தி ைற்றும் 

வர்த்தகத்தின் முக்கியத்துவத்ணத அணைச்சர்கள் அங்கீகாித்தைர். இது சம்பந்தைாக, குறிப்பிட்ட 

சந்ணத அணுகல் சிக்கல்கள், சுகாதாேம் ைற்றும் தாவே சுகாதாே நடவடிக்ணககள் ைற்றும் 

ஒழுங்குமுணற அணைப்புகள் ைற்றும் தகவல், நிபுைத்துவம் ஆகியவற்ணறப் 

பாிைாறிக்வகாள்ளும் ரநாக்கத்துடன், விவசாயம் ைற்றும் கால்நணட வர்த்தகம் குறித்த 

வதாழில்நுட்பக் குழுணவ நிறுவ இரு நாடுகளின் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாாிகளின் விருப்பத்ணத 

அவர்கள் வேரவற்றைர். ைற்றும் இந்த துணறயில் அனுபவங்கள். 

7. ஐடி ரசணவகள் ைற்றும் உபகேைங்கள், இயந்திேங்கள், எாிசக்தி, வாகை பாகங்கள், 

பாதுகாப்பு வபாருட்கள், ஃபின்வடக் ைற்றும் வெல்த்ரகர் வபாருட்கள் ரபான்ற துணறகளில் 

பிரேசிலின் முதலீடுகணள இந்தியாவின் வவளியுறவு அணைச்சர் குறிப்பிட்டார். எண்வைய், 

சுேங்கம், வபாறியியல், டிோக்டர்கள் உற்பத்தி, தகவல் வதாழில்நுட்பம், ைருந்துகள், ரவளாண் 

இேசாயைங்கள் ைற்றும் பவர் டிோன்ஸ்ைிஷன் ரபான்ற துணறகளில் கைிசைாை 

எண்ைிக்ணகயி ாை இந்திய நிறுவைங்கள் பிரேசிலில் முதலீடு வசய்து வருகின்றை என்பணத 

பிரேசில் வவளியுறவு அணைச்சர் ஒப்புக்வகாண்டார். பிரேசில் ைற்றும் இந்தியா ஆகிய இரு 

நாடுகளிலும் நிறுவைங்கள் முதலீடு வசய்துள்ள துணறகணள விாிவுபடுத்துவதற்காை 

சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து இரு அணைச்சர்களும் ஒப்புக்வகாண்டைர். 

8. பிரேசிலுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இணடயி ாை வருைாை வாிகள் (இேட்ணட வாிவிதிப்பு 

ஒப்பந்தத்திற்காை வநறிமுணற) ைற்றும் நிறுவைங்களின் ரபாட்டித்தன்ணைணய அதிகாிக்கும் 

வணகயில் இேட்ணட வாி விதிப்பு ைற்றும் நிதி ஏய்ப்ணபத் தடுப்பதற்காை ஒப்பந்தத்தில் திருத்தம் 

வசய்யும் வநறிமுணறயில் ணகவயழுத்திட்டணத அணைச்சர்கள் வேரவற்றைர். இரு நாடுகளுக்கும் 

இணடரய புதிய முதலீடுகணள ஊக்குவிக்க ரவண்டும். 

9. எத்தைால் உற்பத்தி, கால்நணட வளர்ப்பு ைற்றும் பால்வள ரைம்பாட்டில் இருதேப்பு 

ஒத்துணழப்பில் சைீபத்திய முன்ரைற்றம் குறித்து இரு தேப்பிைரும் திருப்தி வதாிவித்தைர். 

பாதுகாப்பு, அறிவியல் ைற்றும் வதாழில்நுட்பம் ைற்றும் சுகாதாேம் வதாடர்பாை துணறகளில் 

ஒத்துணழப்பின் அளணவ அதிகாிக்க அவர்கள் வலுவாை விருப்பத்ணத வவளிப்படுத்திைர். இது 

சம்பந்தைாக, வதாற்றுரநாய்களின் ரபாது ரகாவிட்-19 தடுப்பூசிகணள வழங்கியதற்காக இந்திய 

அேசுக்கு பிரேசில் தேப்பு நன்றி வதாிவித்தது. 

10. இது சம்பந்தைாக, இரு அணைச்சர்களும் உயிாி ஆற்றல் ைற்றும் உயிாி எாிவபாருளில் 

ஒத்துணழப்புத் துணறயில் ஏற்பட்டுள்ள முன்ரைற்றம் குறித்து திருப்தியுடன் குறிப்பிட்டைர். 



2022 ஏப்ேலில் பிரேசிலின் சுேங்க ைற்றும் எாிசக்தி அணைச்சாின் இந்தியா வருணகணயப் பற்றி 

அவர்கள் குறிப்பிட்டு, உயிாி எாிசக்தி ைற்றும் உயிாி எாிவபாருளுக்காை இந்தியா-பிரேசில் 

கூட்டைிணய ஸ்தாபிப்பணத ரநாக்கி வதாடர்ந்து பைியாற்றுவதற்காை அந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 

எடுக்கப்பட்ட முடிணவ எதிவோலித்தைர். இந்தத் துணறயில் ரைலும் ஒத்துணழப்பதற்காை 

சாத்தியக்கூறுகள் ைற்றும் நிண யாை வளர்ச்சிணய அணடவதில் அதன் முக்கிய பங்ணக 

அவர்கள் ஒப்புக்வகாண்டைர். 

11. இரு நாடுகளும் ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட உறுப்பிைர்களாக 2022 இல் ஐக்கிய நாடுகளின் 

பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இரு நாடுகளுக்கும் இணடயி ாை வநருக்கைாை ஒருங்கிணைப்ணப 

இரு அணைச்சர்களும் பாோட்டிைர். சர்வரதச அணைதி ைற்றும் பாதுகாப்பிற்காை சைகா  

சவால்களுக்கு ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் விாிவாை சீர்திருத்தம், குறிப்பாக நிேந்தே ைற்றும் 

நிேந்தேைற்ற வணககளில் அதன் விாிவாக்கம், அதிக பிேதிநிதித்துவம், பயனுள்ள ைற்றும் 

பதி ளிக்கக்கூடியதாக ைாற்றுவதற்காை அவசேத் ரதணவணயயும் அவர்கள் ைீண்டும் 

உறுதிப்படுத்திைர். 

12. இரு அணைச்சர்களும் G20 இன் முக்கியத்துவத்ணத எடுத்துக்காட்டி, இந்தியா (2023) 

ைற்றும் பிரேசில் (2024) ஆகிய நாடுகளின் ெைாதிபதி பதவிகளின் ரபாது வநருக்கைாக 

ஒத்துணழக்க ஒப்புக்வகாண்டைர். 

13. இந்தியா, பிரேசில் ைற்றும் வதன்ைாப்பிாிக்கா ஆகிய மூன்று வபாிய ெைநாயக, 

பன்ணைத்துவ, ைற்றும் பன்முகத்தன்ணை வகாண்ட மூன்று கண்டங்களில் உள்ள சமூகங்கள், 

வளரும் நாடுகளின் ந ன்கள் ைற்றும் வதற்கு-வதற்கு ஒத்துணழப்புக்கு ஆதேவாக 

ஒருங்கிணைக்கும் IBSA க்கு புதிய உத்ரவகத்ணத அளிக்க அணைச்சர்கள் பிோன்சாவும் 

வெய்சங்கரும் ஒப்புக்வகாண்டைர். பிாிக்ஸ் அணைப்பின் கீழ் உள்ள ஒத்துணழப்ணப இரு 

அணைச்சர்களும் வேரவற்றைர், இது உருவாக்கப்பட்டதில் இருந்து இரு நாடுகளுக்கும் 

அர்த்தமுள்ள முடிவுகணள வழங்கியுள்ளது. 

 

14. எம்பிேசா பிரேசில் டி வகாமுைிகாரவா (இபிசி) ைற்றும் இந்தியாவின் பிேசார் பாேதி 

இணடரயயாை புாிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் ணகவயழுத்திட்டணத அணைச்சர்கள் வேரவற்றைர். 

இரு அணைச்சர்களும் 2020-2023 க ாச்சாேப் பாிைாற்றத் திட்டத்ணத ரைலும் நிணைவு 

கூர்ந்தைர் ைற்றும் அதன் அனுசேணையில் க ாச்சாே நடவடிக்ணககணள ஏற்பாடு வசய்வணத 

வேரவற்றைர், குறிப்பாக "பிரேசிலியா 60 ைற்றும் நவீை பிரேசிலின் கட்டுைாைம்" கண்காட்சி, 

ரை முதல் ெூண  2022 வணே புது தில்லியில், அத்துடன் ைார்ச் 2021 முதல் ஆசாதி கா அம்ாித் 

ைரொத்சவ் (இந்திய அேசாங்கத்தால் 75வது சுதந்திே திைத்ணத நிணைவுகூரும் வணகயில் 

ஏற்பாடு வசய்யப்பட்ட நிகழ்வுகளின் வதாடர்) கீழ் ப  வசயல்பாடுகணள நடத்துகிறது. 

15. இந்தியாவின் 75வது சுதந்திே ஆண்டு விழா (ஆகஸ்ட் 15) ைற்றும் பிரேசிலின் சுதந்திே 

இருநூறாவது ஆண்டு விழா (வசப்டம்பர் 7) ஆகிய இரு அணைச்சர்களும் வாழ்த்துக்கணள 

பாிைாறிக் வகாண்டைர். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில், இந்தியா சுதந்திேம் அணடந்து 75 ஆண்டுகள் 



நிணறவணடந்தணதக் குறிக்கும் வணகயில் பிரேசிலிய அஞ்சல் துணற சார்பில் சிறப்பு நிணைவு 

தபால் தண  வவளியிடப்பட்டது. இோெதந்திே உறவுகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட 75 வருடங்கணள 

2023 இல் நிணைவுகூருவதற்கு எதிர்பார்த்துள்ளதாகவும் அவர்கள் வதாிவித்தைர். 

16. கூட்டு கைிஷன் கூட்டத்தின் முக்கியத்துவத்ணத அணைச்சர்கள் வலியுறுத்திைர் ைற்றும் 

அடுத்த கூட்டத்ணத 2024 இல் இந்தியாவில் பேஸ்பேம் வசதியாை ரததியில் நடத்த 

ஒப்புக்வகாண்டைர். 

பிரேசிலியா  

ஆகஸ்ட்  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. 

 


