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എട്ടഺമത് ബ്ര഻ക്സ് ഉചക ഺട഻യ഻ല്  നടന്ന ക ഺവ ബ്രഖ്യാഺരന്഻്റെ 
ആകവശ്് മഽകന്നഺട്ട് ് ഺണ്ടഽകരഺ ഽന്നത഻്റെ ഗഺ മഺയ഻  ,ജാണ്  09, 

2016 ല്   ജന഼വയ഻ലഽും 27-28 ്സപ്തുംരര്ച്  2016 ല്  
നാാ്െല്ഹ഻യ഻ലഽും  നടന്ന ബ്ര഻ക്സ് കലരര്ച്  & എുംപ്ലഺയ്്മറെ് 
മബ്ര഻മഺരഽ്ട കയഺ ങ്ങളു്ട  രര഻ണഺമഫലമഺയ഻ ഇരായഽും ബ്രസ഼ലഽും 
ഇന്ന് ബ്രസ഼ല഻യയ഻ല്  വച് സഺമാഹാ സഽരക്ഷഺ  രഺര്ച്   രട് 

കരഖ്യ ള്ക്ക്  തഽടകും  ഽറ഻ചു 
 

ത഼രഽമഺന഻ക്െട്ട കരഖ്യ ള്ക്  അനഽസര഻ചു , ഇരഽ രഺജാങ്ങള഻കലയഽും 
ര഻ര഻ഞ്ഞഽ കരഺയ ്തഺഴ഻ലഺള഻ ള്ക്ക് അവരവരഽ്ട രഺജാങ്ങള഻ല്  
അവര്ച്  സുംഗഺവന ള്ക്  നല് ഽന്ന഻ടക്ഺളും  ഺലും രണ്ടഽ രഺജാങ്ങള഻ലഽും 
സഺമാഹാ സഽരക്ഷഺ സുംഗഺവന ള്ക്  നല് ഽന്നത഻ല്  ന഻ന്നഽും 
ഒഴ഻വഺക്െടഽും  
 

ഇരഽ രഺജാങ്ങള഻കലയഽും ്രൌരന്മഺരഽ്ട  ടമ ള്ക്  , 

അവ ഺശങ്ങള്ക് ,   ഇരഽ രഺജാങ്ങള഻്ലയാും ്രൌരന്മഺര്ച്ക് തഽലാ 
രര഻ ണന,  മറ്റ്  രഺ്റടഽകല്  ്െയ്ത  രഺജാ്ഽ 
തഺമസ഻കഽന്നതഺ്ണങ്ക഻ല്  കരഺലഽും വ഻ലക഻ലലഺ് ്രന്ഷന്   രണും 
് ഺടഽകല്  നല് ഽന്നതഺ്,  എന്ന് കരഖ്യ ഉറെ഻ച് രറയഽന്നഽ 
(ആനഽ ാലാ  യറ്റുമത഻ ത്വും )  
 

 

്രന്ഷനഽ കവണ്ട഻ അര്ച്ഹത്െട്ട കയഺ ാത ള്ക്  ഇരായ഻ലഽും 
ബ്രസ഼ല഻ലഽും രാര്ച്്഻യഺക്െട്ട ഇന്ഷാറന്്  ഺലയളവഽ ള്ക്   ാട്ട഻ 
കനഺക഻ ആയ഻ര഻കഽും, അകത സമയും ഓകരഺ രഺജാവഽും അത഻്റെ 
ന഻യമങ്ങള്ക്  ബ്രത഻രഺദ഻കഽന്ന ഇന്ഷാറന്്  ഺലയളവ഻്ല ്രന്ഷന്  
മഺബ്തമഺ ഽും നല് ഽ   

 
ഇന്ന്് ത഼യത഻യ഻ല്  ഇരാ രത഻്നട്ടു രഺജാങ്ങളുമഺയ഻ കസഺഷാല്  
്സ ാാര഻റ്റ഻  രഺറഽ ള്ക്  ( എ്എ്എ ) ഒെ് വയ്കഽ യഽും 
ബ്രവര്ച്്നും ആരുംഗ഻കഽ യഽും ്െയ്തഽ  ഴ഻ഞ്ഞഽ - ഓ്കബ്ടല഻യ, 

ഓ്ബ്ട഻യ , ്രല്ജ഻യും,  ഺനെ, ്െക്സ റ഻െബ്ല഻ക്സ, ്െന്മഺര്ച്ക്, 



ഫ഻ന്ലഺണ്ട്, ബ്ഫഺന്്, ജര്ച്മന഻, ഹും റ഻, ജെഺന് , ലക്സസുംരര്ച്് , 

്ന്തര്ച്ലഺന്സ്, കനഺര്ച്കവ, കരഺര്ച്ചു ല്   , സവ഼െന് , സവ഻റ്റ്സര്ച്ലന്സ, 

്സൌ്് ് ഺറ഻യ  

 
അതഺത് രഺജാങ്ങള഻്ല അും ഼ ഺര നടരട഻ ്ള തഽടര്ച്ന്ന് ഇരായഽും 
ബ്രസ഼ലഽും തമ്മ഻ലഽള്ള എ്എ്എ ഒര഻ ള്ക്  ബ്രഺരലാ്഻ല്  
വരഽന്നകതഺട്  ാ്ട , വ഻കദശ ബ്രവര്ച്്നങ്ങള഻ല്  ഉള്ള ഇരാന് , 
ബ്രസ഼ല഻യന്   മ്പന഻ ള്ക്ക് ഇരഽ രഺജാങ്ങള഻ലഽും വ഻കദശ്ഽ 
ര഻സ഻ന് ്െയ്യുന്നത഻്ല അവരഽ്ട ്െലവ്  ഽറചു് ഺണ്ട് 
ലഺഗസഺധ്ാതയഽും  മത്സരരഽദ്ധ഻യഽള്ളതഽമഺയ ഒരഽ ന഻ലയ഻്ല്ഽവഺന്  
സഹഺയ മഺ ഽും . ഇരഽ രഺജാങ്ങള്ക്കഽമ഻ടയ഻്ല ന഻കക്ഷര ഒഴഽക് 
 ാടഽതല്  കബ്രഺത്സഺഹ഻െ഻കഽന്നത഻ല്  എ്എ്എക് സഹഺയ഻കഽവഺന്  
സഺധ്഻യ്കഽും  
 
ഇരായഽും ബ്രസ഼ലഽും തമ്മ഻ലഽള്ള സഺമാഹാ സഽരക്ഷഺ  രഺര്ച്  
(എ്എ്എ )  2018 തഽടക്഻ല്  ബ്രഺരലാ്഻ല്  വരഽകമ്പഺള്ക്  
ബ്ര഻ക്സ് രഺജാങ്ങള്ക്ക഻ടയ഻്ല ഇ്ര്഻ലഽള്ള ആദാ  രഺര്ച്  
ആയ഻ര഻കഽമത് 

 

ഇരാന്  ബ്രത഻ന഻ധ്഻ ്ള  വണ്്മറെ് ഓ ഇ ഇരാ , ക ബ്ര വ഻കദശ ഺരാ 
മബ്രഺലയും , കജഺയ഻റെ് ്സബ് ട്ടറ഻ ( ഇകകണഺമ഻ക്സ െ഻കപ്ലഺമസ഻ 
)  ബ്ശ഼  ് . നഺ രഺജ നഺയ഻െഽ നയ഻ചു . ബ്രസ഼ല഻്ല ബ്രത഻ന഻ധ്഻ 
സുംഘ്് ബ്ശ഼ ്ര്നെ഻കറ്റഺ എ ബ്രഺന് ഺ , ്സബ് ട്ടറ഻ (കസഺഷാല്  
്സ ാാര഻റ്റ഻ കരഺള഻സ഼് ), ഫ഻നഺന്് മ഻ന഻്ബ്ട഻,  വണ്്മറെ് ഓ ഇ 
ബ്രസ഼ല്  നയ഻ചു  
 

നാാ്െല്ഹ഻ 
മഺര്ച്ച് 16, 2017 

 


