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8వ బ్రెజిల్-భారత్ జాయిింట్ కమిషన్ 

సమావేశింపై సింయుక్త పత్రికా ప్రకటన (ఆగస్ట్ 

24, 2022) 
ఆగస్ట్ 27, 2022 

 

1. 8వ బ్రెజిల్-భారత్ జాయిింట్ కమిషన్ సమావేశిం (జేసీఎిం) 2022 ఆగస్ట్ 

24న బ్రసిలియాలో జరిగిింది. దీనికి బ్రెజిల్ విదేశీ వ్యవహారాల మింత్రి 

శ్రీ కార్లోస్ అల్బెర్టో ఫ్రాింకో ఫ్రాింకా, భారత విదేశీ వ్యవహారాల 

మింత్రి (ఈఏఎిం) డా. ఎస్. జైశింకర్ సహాధ్యక్షత వహిించారు. 
 
2. 2020 జనవరి 25-27 తేదీల్లో బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు గౌరవనీయ శ్రీ జైర్ 

బోల్సోనారో భారత్ లో జరిపిన అధికారిక పర్యటనను ఈఏఎిం 

గుర్తుచేసుకున్నారు, అప్పుడు ఆయన భారత గణతింత్ర దినోత్సవాల్లో 

ముఖ్య అతిథిగా కూడా హాజరయ్యారు. ఈ పర్యటన ఫలితాలు ఇరు దేశాల 

మధ్య భాగస్వామ్య కార్యకలాపాలు మరిింతగా పుింజుకోవడానికి 

తోడ్పాటును అిందిించాయి. ఆగస్ట్ 15న ఐఎన్ ఎస్ తార్కాష్ లో తన 

సమక్షింలో భారత 75వ స్వాతింత్ర్య వార్షికోత్సవ వేడుకలను 

నిర్వహిించినిందుకు అధ్యక్షుడు బోల్సోనారోకు ఆయన కృతజ్ఞతలు కూడా 

తెలిపారు. 
 
3. 2006లో ఏర్పాటైన వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యిం గత కొన్ని 

సింవత్సరాలుగా అనేక రింగాల్లోకి వేళ్లూనుకుింది. సహకారాత్మక 

ప్రజాస్వామ్య విలువలు, ఒకేవిధమైన ప్రపించ దృక్పథిం, అలాగే సామాజిక 

సమ్మిళితత్విం ఇింకా తమ ప్రజల సింక్షేమిం కోసిం సుస్థిర అభివృద్ధి 

ద్వారా ఆర్థిక వృద్ధిని వేగవింతిం చేసేిందుకు నిబద్ధతలపై ఈ 

భాగస్వామ్యిం ఆధారపడి ఉింది. ఐక్యరాజ్యసమితి (యూఎన్-UN), అలాగే 

జీ20 (G20), బ్రిక్స్ (BRICS), ఐబీఎస్ఏ (IBSA), బేసిక్ (BASIC) ఇింకా జీ4 (G4) 
వింటి బహుముఖ వేదికలతో సహా బహుళపక్ష సింస్థల్లో కూడా ఇరు దేశాలు 

విస్తృతింగా సహకారిం అిందిించుకుింటున్నాయి. 



 
4. మొత్తిం ద్వైపాక్షిక సింబింధాలన్నిింటిపైనా ఇరువురు మింత్రులు చర్చలు 

జరిపారు. వాణిజ్య మరియు ఆర్థిక సింబింధాలను వారు సమీక్షిించారు అలాగే 

కోవిడ్-19 మహమ్మారి కారణింగా సవాళ్లు నెలకొన్నప్పటికీ ద్వైపాక్షిక 

వాణిజ్యిం స్థిరింగా పెరగడిం పట్ల సింతృప్తిని వ్యక్తిం చేశారు. 2021లో 

మొత్తిం ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యిం అింతక్రితిం ఏడాదితో పోలిస్తే 63.5% 
వృద్ధి చెింది 11.53 బిలియన్ డాలర్లుగా నమోదైింది అలాగే బ్రెజిల్ 

యొక్క 5వ అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామిగా కూడా భారత్ ఆవిర్భవిించిింది. 
ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యిం వృద్ధి మరియు వైవిధ్యిం విషయింలో మరిింత 

అద్భుతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని వారు గుర్తిించారు అలాగే ఆయా దేశాల 

మార్కెట్లలో అవకాశాలను అన్వేషిించాల్సిిందిగా కూడా ప్రైవేటు 

రింగాన్ని కోరారు. 
 
5. ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య సింబింధిత అింశాలను చర్చిించేిందుకు వీలుగా 

బ్రసిలియాలో సాధ్యమైనింత త్వరగా భారత్-బ్రెజిల్ వాణిజ్య 

పర్యవేక్షణ యింత్రాింగిం (టీఎింఎిం) యొక్క 6వ సమావేశాన్ని 

నిర్వహిించడిం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మింత్రులు నొక్కిచెప్పారు. 
అదేవిధింగా, భారత్-మెర్కోసూర్ (MERCOSUR) ప్రాధాన్యతా వాణిజ్య 

ఒప్పిందాన్ని త్వరగా విస్తరిించేిందుకు కూడా ఇరువురు మింత్రులు తమ 

మద్దతును తెలియజేశారు. 
 
6. అభివృద్ధి ఇింకా ఆహార భద్రత కోసిం వ్యవసాయిం, పశుసింపద ఉత్పత్తి 

మరియు వాణిజ్యిం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మింత్రులు గుర్తిించారు. ఈ 

నేపథ్యింలో, నిర్దిష్ట మార్కెట్ యాక్సెస్ సమస్యలు, పారిశుధ్యిం 

ఇింకా ఫైటోశానిటరీ చర్యలు ఇింకా నియింత్రణ వ్యవస్థల పరిష్కారిం 

లక్ష్యింగా వ్యవసాయిం మరియు పశుసింపద వాణిజ్యింపై సాింకేతిక కమిటీని 

ఏర్పాటు చేయడానికి, అలాగే ఈ రింగింలో సమాచారిం, నైపుణ్యిం ఇింకా 

అనుభవాలను పించుకోవడానికి ఇరు దేశాల్లోని సింబింధిత అధికారులు సుముఖత 

వ్యక్తిం చేయడాన్ని వారు స్వాగతిించారు. 
 
7. ఐటీ సర్వీసులు మరియు పరికరాలు, మెషినరీ, ఇింధనిం, వాహన విడిభాగాలు, రక్షణ 

ఉత్పత్తులు, ఫిన్ టెక్ మరియు హెల్త్ కేర్ మెటీరియల్స్ వింటి 

రింగాల్లో బ్రెజిలియన్ పెట్టుబడులు ఉన్న విషయాన్ని భారత విదేశీ 

వ్యవహారాల మింత్రి పేర్కొన్నారు. ఆయిల్, మైనిింగ్, ఇింజినీరిింగ్, 



ట్రాక్టర్ల తయారీ, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఫార్మాస్యూటికల్స్, 
ఆగ్రోకెమికల్స్ మరియు విద్యుత్ ట్రాన్స్ మిషన్ వింటి రింగాలలో 

గణనీయమైన సింఖ్యలో భారతీయ కింపెనీలు బ్రెజిల్ లో పెట్టుబడులు 

పెడుతున్న విషయాన్ని బ్రెజిలియన్ విదేశాింగ మింత్రి తెలియజేశారు. 
బ్రెజిల్ మరియు భారత్ రెిండు దేశాల్లోని కింపెనీలు ఇన్వెస్ట్ చేసిన 

రింగాలను విస్తరిించడానికి అవకాశాలున్నాయని ఇరువురు మింత్రులు 

అింగీకరిించారు. 
 
8. బ్రెజిల్ మరియు భారత్ మధ్య ఆదాయింపై పన్నులకు సింబింధిించి 

(ద్వింద్వ పన్నుల ఒప్పిందానికి ప్రోటోకాల్) ద్వింద్వ పన్నుల నిరోధిం 

మరియు ఆర్థిక ఎగవేతల నివారణకు సింబింధిించిన కన్వెన్షన్ సవరణ 

ప్రోటోకాల్ యొక్క సింతకాలను ఇరువురు మింత్రులు స్వాగతిించారు. ఇది ఇరు 

దేశాల కింపెనీల యొక్క పోటీతత్వాన్ని పెించడింతో పాటు రెిండు దేశాల 

మధ్య కొత్త పెట్టుబడులను ప్రోత్సహిస్తుింది. 
 
9. ఇథనాల్ ఉత్పత్తి, పశువుల బ్రీడిింగ్ మరియు డెయిరీ అభివృద్ధిలో 

ద్వైపాక్షిక సహకారిం విషయింలో ఇటీవలి పురోగతి పట్ల ఇరు పక్షాలు 

సింతృప్తిని వ్యక్తిం చేశాయి. రక్షణ, సైన్స్ అిండ్ టెక్నాలజీ, ఇింకా 

ఆరోగ్య సింబింధిత రింగాల్లో సహకారిం స్థాయిని పెించుకోవాలన్న బలమైన 

ఆకాింక్షను కూడా వారు వ్యక్తిం చేశారు. ఈ నేపథ్యింలో, మహమ్మారి 

సమయింలో కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్లను సరఫరా చేసిింనిందుకుగాను భారత 

ప్రభుత్వానికి బ్రెజిలియన్ పక్షిం ధన్యవాదాలు తెలిపిింది. 
 
10. ఈ విషయింలో, బయోఎనర్జీ మరియు బయోఫ్యూయల్స్ రింగాల్లో 

సహకారానికి సింబింధిించి సాధిించిన పురోగతి పట్ల ఇరువురు మింత్రులు 

సింతృప్తిని వ్యక్తిం చేశారు. 2022 ఏప్రిల్ లో బ్రెజిల్ మైన్స్ మరియు 

ఇింధన శాఖ మింత్రి భారత్ లో పర్యటిించిన విషయాన్ని వారు ప్రస్తావిించారు 

అలాగే ఆ సిందర్భింగా బయోఎనర్జీ మరియు బయోఫ్యూయల్స్ కోసిం భారత్-
బ్రెజిల్ కూటమి ఏర్పాటు దిశగా కృషిని కొనసాగిించాలని నిర్ణయిించడాన్ని 

మరోసారి గుర్తుచేసుకున్నారు. సుస్థిర అభివృద్ధిని సాధిించడింలో దీనికి కీలక 

పాత్ర ఉన్న నేపథ్యింలో ఈ రింగింలో మరిింత సహకారానికి అవకాశిం ఉిందని వారు 

పేర్కొన్నారు. 
 
11. 2022లో ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మిండలిలో బ్రెజిల్ మరియు భారత్ 

ఎన్నుకోబడిన సభ్య దేశాలుగా ఉన్న నేపథ్యింలో ఇరు దేశాల మధ్య 

సన్నిహిత సహకారాన్ని ఇరువురు మింత్రులు కొనియాడారు. యూఎన్ భద్రతా 



మిండలిలో తక్షణిం సమగ్రమైన సింస్కరణలను తీసుకురావాల్సిన అవసరాన్ని, 
ముఖ్యింగా అింతర్జాతీయ శాింతి మరియు భద్రతలకు పొించి ఉన్న సమకాలీన 

సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి దీన్ని మరిింత పాతినిధ్యపరమైన, 
సమర్థవింతమైన ఇింకా ప్రతిస్పిందిించే విధింగా రూపొిందిించడానికి శాశ్వత 

మరియు తాత్కాలిక సభ్య దేశాల విభాగాలను విస్తరిించాలని కూడా వారు 

పునరుద్ఘాటిించారు. 
 
12. జీ20 యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇరువురు మింత్రులు హైలైట్ చేశారు అలాగే 

భారత్ (2023) మరియు బ్రెజిల్ (2024) యొక్క రాబోయే అధ్యక్షతల 

సమయింలో సన్నిహితింగా సహకారిం అిందిించుకోవడానికి అింగీకరిించారు. 
 
13. ఐబీఎస్ఏకు నూతనోత్తేజాన్ని అిందిించాలని మింత్రులు ఫ్రాింకా మరియు 

జైశింకర్ అింగీకరిించారు, ఇిందులో భారత్, బ్రెజిల్, దక్షిణాఫ్రికా 

ఉన్నాయి. మూడు ఖిండాల నుిండి మూడు ప్రజాస్వామ్య మరియు బహుముఖవాద, 
ఇింకా వైవిధ్యింతో కూడిన సమాజాలకు ఇవి ప్రాతినిధ్యిం వహిస్తున్నాయి, 
అలాగే అభివృద్ధి చెిందుతున్న దేశాల ప్రయోజనాలు ఇింకా దక్షిణ-దక్షిణ 

సహకారానికి మద్దతుగా నిలుస్తున్నాయి. బ్రిక్స్ కూటమి కిింద సహకారాన్ని 

కూడా ఇరువురు మింత్రులు స్వాగతిించారు, దీని ఆవిర్భావిం నుించి కూడా ఇరు 

దేశాలకు ఇది అర్థవింతమైన ఫలితాలను అిందిించిింది. 
 
14. ఎింప్రెసా బ్రసిల్ డి కమ్యూనికాకో (ఈబీసీ) మరియు భారత్ కు చెిందిన 

ప్రసార భారతి మధ్య అవగాహన ఒప్పిందిం కుదరడాన్ని మింత్రులు 

స్వాగతిించారు. వివిధ ప్లాట్ ఫామ్ ల కోసిం రూపొిందిించిన తమ సొింత 

కింటెింట్ ను పించుకోవడానికి ఈ ఒప్పిందిం దోహదిం చేస్తుింది. 2020-23 
సాింస్కృతిక మార్పిడి కార్యక్రమాన్ని ఇరువురు మింత్రులు 

గుర్తుచేసుకున్నారు. అలాగే దాని ఆధ్వర్యింలో సాింస్కృతిక కార్యక్రమాల 

నిర్వహణ, ప్రత్యేకిించి 2022 మే నుించి జూలై వరకు న్యూఢిల్లీలో 

‘‘బ్రసిలియా 60+ మరియు ఆధునిక బ్రెజిల్ నిర్మాణిం’’పై ఎగ్జిబిషన్ తో 

పాటు 2021 మార్చి నుించి ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ (భారత 75వ 

స్వాతింత్ర్య వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరిించుకుని భారత ప్రభుత్విం 

నిర్వహిించిన రకరకాల కార్యక్రమాలు) కిింద అనేక కార్యక్రమాలను 

నిర్వహిించడాన్ని వారు స్వాగతిించారు. 
 



15. భారత్ యొక్క 75వ స్వాతింత్ర్య వార్షికోత్సవిం (ఆగస్ట్ 15), 
బ్రెజిల్ స్వాతింత్ర్య ద్విశతాబ్ది (సెప్టెింబర్ 7) సిందర్భింగా 
మింత్రులిద్దరూ పరస్పరిం అభినిందనలు తెలియజేసుకున్నారు, ఎిందుకింటే ఈ 

సమావేశిం ఈ పవిత్రమైన తేదీలకు దగ్గరగా జరిగిింది. ఈ సిందర్భింగా, భారత్ కు 

స్వాతింత్ర్యిం వచ్చి 75 ఏళ్లు అయినిందుకు గుర్తుగా బ్రెజిలియన్ 

పోస్ట్ ఒక ప్రత్యేక స్మారక స్టాింపును విడుదల చేసిింది. 2023లో ఇరు 

దేశాల దౌత్య సింబింధాలకు 75 వార్షికోత్సవాన్ని ఘనింగా జరుపుకోవడానికి 

ఎదురుచూస్తున్నామని కూడా వారు పేర్కొన్నారు. 
 
16. జాయిింట్ కమిషన్ సమావేశ యింత్రాింగిం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇరువురు 

మింత్రులు నొక్కిచెప్పారు అలాగే 2024లో పరస్పరిం అనుకూలమైన తేదీలో 

తదుపరి సమావేశాన్ని భారత్ లో నిర్వహిించేిందుకు అింగీకరిించారు. 
 
బ్రసిలియా 
ఆగస్ట్ 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. 


