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பிரேசிலின் ஜனாதிபதி டில்மா ரேௌரசஃப் ஆறாவது பிரிக்(BRICS) 
உச்சிமாநாட்டின் விளிம்புகளில் பிரேசிலியாவில் பிேதமர் நரேந்திே 
ரமாடியய அயைத்து வைங்கினார். அது ஒரு இருதேப்பு பயணமாக  
இல்யல என்றாலும், ஜனாதிபதி ரேௌரசஃப்,ஒரு சிறப்பு யசயகயாக, 
தங்கள் காயல உணவு கூட்டத்திற்க்கு முன் ஜனாதிபதி மாளியகயில் 
முழு இோணுவ மரியாயதயுடன் பிேதமர் ரமாடியய வேரவற்றார்.  

 

பிேதமர் ரமாடி பிரேசில் ஒரு சிறந்த கால்பந்து (FIFA)உலக ரகாப்யப 
நடத்தி அதன் சிறந்த நிறுவன திறன்கயள உலகிற்கு காட்டியது  
மற்றும் அதன் சிறப்பான விருந்ரதாம்பயளயும் காட்டியது குறித்து  
ஜனாதிபதி ரேௌரசஃப் மற்றும் பிரேசில் மக்கயள அன்புடன்  
பாோட்டினார். அவர் ஒரு நல்ல ஏற்பாடு மற்றும் ரவற்றிகேமான பிரிக் 
(BRICS) உச்சிமாநாட்யட நடத்தியதற்கு ஜனாதிபதி ரேௌரசஃப் 
அவர்களுக்கு நன்றி கூறியரதாடு, குறிப்பாக, ரதன் அரமரிக்க 
தயலவர்களுடன் பிரிக் ஒரு கூட்டம் ஏற்பாடு ரசய்தயத மிகவும் 
பாோட்டினார். 

 



புதிய அபிவிருத்தி வங்கி மற்றும் பிரிக் ரதாடர் ரிசர்வ் ஏற்பாடு – இந்த  
இேண்டு முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் உருவாக்கிய பிரேசில் நடத்திய 
ஆறாவது உச்சி மாநாடு ஒரு வேலாற்று சிறப்புமிக்க ஒன்று என்று 
விவரித்தரதாடு மற்றும் உச்சி மாநாட்டின் ரபாது ஜனாதிபதி 
ரேௌரசஃப்அவேது வைிகாட்டயளயும் பிேதமர் பாோட்டினார். 

 

பிேதமர் பிரேசில் இந்தியாவுடனான ஒரு முக்கிய உலக பங்காளியாக 
இருப்பயத விவரித்தார். அவர் இந்தியா மற்றும் பிரேசில் இேண்டும் 
ஜனநாயக மற்றும் முக்கியமாக வளர்ந்து வரும் ரபாருளாதாேங்கள் 
என்றும், இருதேப்பு ஒத்துயைப்பு இரு பக்கத்திலும் மிக பேந்து  
சாத்தியமாக இருபாயதயும்,ஆனாலும் சர்வரதச அேங்குகளில் 
ஒருவருக்ரகாருவர் வலுப்படுத்த ரவண்டியது மற்றும் ரபரிய அளவில் 
வளரும் நாடுகளின் நலன்கயள முன்ரனடுக்க ரவண்டும் என்றும் 
குறிப்பிட்டார். அவர் பிரேசிலுடனான இந்தியாவின் ரபாருளாதாே 
உறவுகயள நடத்துவதில் குஜோத் ஒரு பிேதம இயக்கியாக  இருப்பயத 
குறிப்பிட்டார். 

 

அவர்களின் இருதேப்பு ஒத்துயைப்பு மற்றும் கூட்டு சர்வரதச 
முக்கியத்துவத்தின் சாத்தியதிதினால், பிரேசிலின் ரவளியுறவு 
ரகாள்யகயில் இத்தயகய உறவு அனுபவிகிக்கப்படுவத்தின் சிறப்பான 
இடத்யத ஜனாதிபதி ரேௌரசஃப் வலியுறுத்தினார். அவர் ரதர்தலில் 
வசீகரிக்கும் ரவற்றி ரபற்ற பிேதமருக்கு தனது வாழ்த்து 
ரதரிவித்தத்ரதாடு,அவருக்கு இந்தியாவின் முன்ரனற்றம் மற்றும் 
வளர்ச்சி மற்றும் அயனத்து ரவற்றிக்கும்  தனது வாழ்த்துக்கயள  
கூறினார்.  



 இரு தயலவர்களும் 18 மற்றும் 19 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் ரதாயலவூ 
அதிகம் என்ற ரபாதிலும் பிரேசிலுக்கு இந்தியாவிலிருந்து வந்த கிர் 
மாடுகள், உட்பட,ஜவுளி மற்றும் பைங்கள் ஆகியவற்யற ரகாண்டு  
இரு நாடுகளுக்கும் இயடரய உள்ள வேலாற்று மற்றும் கலாச்சாே 
உறவுகயள நியனவு கூர்ந்தார்கள். 

 

விரிவுபடுத்திய மற்றும் பேவலாக்கபட்ட வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு 
ஓட்டங்கள் மற்றும் விவசாயம் மற்றும் பால் அறிவியல், வைக்கமான 
மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, விண்ரவளி ஆோய்ச்சி மற்றும் 
பயன்பாடு, பாதுகாப்பு, இயணய பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூைல் 
பாதுகாப்பு ஒத்துயைப்பு ஆைப்படுத்துவது ஆகியயவ குறித்து இரு 
தயலவர்களும் நடவடிக்யக எடுக்க ஒப்புக்ரகாண்டனர்.  

 

ஜி 20 உட்பட சர்வரதச அேங்குகள் மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களில், 
தங்கள் ஒத்துயைப்யப தீவிேப்படுத்த இரு தயலவர்களும் ஒப்பு 
ரகாண்டனர். ஜி 4 நாடுகளின் தயலவர்களாக , பிேதமர் ரமாடி மற்றும் 
ஜனாதிபதி ரேௌரசஃப் 2015 இல் வேவுள்ள ஐ.நா.வின் 70 வது ஆண்டு 
நியறவிற்குள் பாதுகாப்பு சயபயில், உட்பட, ஐக்கிய நாடுகள் சயபயில் 
சீர்திருத்தங்கள் உடனடியாக ரகாண்டு வே விடுத்துள்ளனர். 

 

பிேதமர் ரமாடி அவர் வியேவில் ஒரு முழு இருதேப்பு பயணமாக 
பிரேசில் வருவது பற்றி நம்பிக்யக ரதரிவித்தார்,மற்றும் இந்தியாவிற்கு 
விஜயம் ரசய்ய ஜனாதிபதி ரேௌரசஃப்பிற்கு அயைக்ப்பு விடுத்தார். 

இந்த கூட்டத்யத ரதாடர்ந்து, இேண்டு பக்கங்களிலும் யகரயழுத்தானா  
மூன்று ஒப்பந்தங்கள் கீழ் வருமாறு: 



 சுற்றுச்சூைல் துயறயில் ஒத்துயைப்யப புரிந்துணர்வு  
 இந்திய ரதாயல உணர்வு (IRS) ரசயற்யகயிடமிருந்து ரடட்டா 

ரபறுதல் மற்றும் நயடமுயறப்படுத்துவதற்கு , பிரேசிலில் ஒரு  
பூமி நியலயம் ரபருக்குதளுக்காக ஒத்துயைப்பு ஏற்பாடு  
ரசயல்படுத்துதல் 

 இயக்கம் மற்றும் தூதேக பிேச்சியனகள் பற்றி ஆரலாசயன 
ரபாறிமுயறயய ஸ்தாபிப்பதற்கு ஒத்துயைப்பு புரிந்துணர்வு 
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