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8ನೇ ಬ್ರೆಜಿಲ್-ಭಾರತ ಜಂಟಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ (ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2022) 

ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2022 

 

ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ಬರ್ಟೊ ಫ್ರಾಂಕೋ ಫ್ರಾಂಕಾ 

ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ (ಇಎಎಂ) ಡಾ. ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 

ಬ್ರೆಜಿಲ್-ಭಾರತ ಜಂಟಿ ಆಯೋಗ ಸಭೆಯ (ಜೆಸಿಎಂ) 8ನೇ ಸಭೆ 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಂದು 

ಬ್ರೆಸಿಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. 

 

2. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ. ಜೈರ್ ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಅವರು 25-27 

ಜನವರಿ 2020 ರವರೆಗೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ 

ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭೇಟಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ 

ನವೀಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಐಎನ್ಎಸ್ ತರ್ಕಾಶ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ 

ನಡೆದ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. 

 

3. 2006 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು 

ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಆಳವಾಗಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ 

ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಅವರ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು 

ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ 

ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು G20, BRICS, IBSA, BASIC ಮತ್ತು G4 ನಂತಹ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 

ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ. 

 

4. ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಸ್ತಾರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. 

ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಹಾಗೂ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ 

ರೋಗವು ಒಡ್ಡಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೆಚ್ಚಳದ 

ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ 2021 

ರಲ್ಲಿ US$ 11.53 ಶತಕೋಟಿಗೆ 63.5% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ 5ನೇ 

ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು 

ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಯಾ 

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. 

 

5. ಬ್ರೆಸಿಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ (ಟಿಎಂಎಂ) 6ನೇ 

ಸಭೆಯನ್ನು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ 

ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಚಿವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು 

ಭಾರತ-ಮೆರ್ಕೋಸರ್ ಆದ್ಯತೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ತಮ್ಮ 

ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 

 

6. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ 



ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಚಿವರು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ 

ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಫೈಟೊಸಾನಿಟರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ 

ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ, ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ವ್ಯಾಪಾರದ 

ಕುರಿತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. 

 

7. ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಶಕ್ತಿ, ಆಟೋ ಭಾಗಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ 

ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ 

ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ತೈಲ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, 

ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಔಷಧಗಳು, ಕೃಷಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ 

ಪ್ರಸರಣ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ 

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ 

ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ 

ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. 

 

8. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ (ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಶನ್ 

ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ 

ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಸಹಿಯನ್ನು 

ಸಚಿವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಮತ್ತು ಎರಡು 

ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. 

 

9. ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ 

ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 

ರಕ್ಷಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ 

ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಲವಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ COVID-19 ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು 

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿತು. 

 

10. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಸಚಿವರುಗಳು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿದರು. ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 

2022 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಚಿವರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ 

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ-ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಒಕ್ಕೂಟದ 

ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದರು. ಅವರು ಈ 

ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಕಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. 

 

11. 2022 ರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾದಾಗ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 

ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿಗಳು 

ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ 

ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಮಕಾಲೀನ 

ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಮಗ್ರ 



ಸುಧಾರಣೆಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. 

 

12. ಇಬ್ಬರೂ ಸಚಿವರು G20 ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಭಾರತ 

(2023) ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ (2024) ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಲು 

ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. 

 

13. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ-ದಕ್ಷಿಣ ಸಹಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮೂರು 

ಖಂಡಗಳ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಬಹುತ್ವ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಭಾರತ, 

ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ IBSA ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು 

ನೀಡಲು ಸಚಿವರಾದ ಫ್ರಾಂಕಾ ಮತ್ತು ಜೈಶಂಕರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು 

ಇಬ್ಬರೂ ಸಚಿವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಇದು ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ 

ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 

 

14. ಎಂಪ್ರೆಸಾ ಬ್ರೆಸಿಲ್ ಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕಾವೊ (ಇಬಿಸಿ) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ನಡುವೆ 

ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ 

ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಸಚಿವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸಚಿವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 

ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2020-2023 ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ "ಬ್ರೆಸಿಲಿಯಾ 60+ 

ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ" ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮೇ ನಿಂದ ಜುಲೈ 2022 ರವರೆಗೆ 

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಿಂದ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ (75 ನೇ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ 

ಸರಣಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 

 

15. ಭಾರತದ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (15 ಆಗಸ್ಟ್) ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದ್ವಿಶತಮಾನೋತ್ಸವದ (7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ಇಬ್ಬರೂ ಸಚಿವರು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು 

ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಭೆಯು ಈ ಮಂಗಳಕರ ದಿನಾಂಕಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಶೇಷ 

ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅಂಚೆಚೀಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ 75 

ವರ್ಷಗಳನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

 

16. ಜಂಟಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಚಿವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು 

ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು 

ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. 

ಬ್ರೆಸಿಲಿಯಾ 

ಆಗಸ್ಟ್ 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. 

 


