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ભારતીય વિદશેમતં્રી અને કોલવંિયાના િાઈસ-પ્રવેસડન્ટ અને વિદશેમતં્રી 
િચ્ચનેી મલુાકાત 
ઓક્ટોિર 02, 2021 

 

વિદેશમંત્રી એસ. જયશંકરે કોલવબિયાના ઉપરાષ્ટ્રપવત અને વિદેશ મંત્રી મહામવહમ માટાા લુવસયા રાવમરેઝ 2 ઓક્ટોિરે 
વવિપક્ષીય િાતચીત કરી હતી. રાવમરેઝ 1થી 3 ઓક્ટોિર દરવમયાન 48 સભ્યોના આરોગ્ય અને સાયન્સ અને 
ટેકનોલોજીના પ્રવતવનવિમંડળનું નેતૃત્િ કરી ભારત આવ્યા છે. તેમની સાથે આરોગ્ય અન ેસામાવજક સુરક્ષા મંત્રી ડો. 
લુઈઝ ફનાાન્ડો રુઇઝ, આરોગ્ય અને સામાવજક રક્ષણ મંત્રી, સરકારી અવિકારીઓ, વિઝનેસ અને શૈક્ષવણક સંસ્થાઓના 
પ્રવતવનવિઓ આવ્યા છે. અગાઉ વિદેશમતં્રીએ 25 સપ્ટેબિર 2021ના રોજ યુએનજીએ-76ની સાઈડલાઈન્સ દરવમયાન 
રાવમરેઝ સાથે મુલાકાત કરી હતી. 
 

2. નેતાઓએ આરોગ્ય, ફામાાસ્યુટટકલ્સ, િાયોટેકનોલોજી અને સ્પેસ જેિા કે્ષત્રોન ેઆિરી લેતા વ્યાપક સંિાદ કયો. િેઠક 
દરવમયાન પરસ્પર વહતના પ્રાદવેશક અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર પણ ચચાા કરિામાં આિી હતી. EAMએ યુએન 
સુિારાઓના સદંભામા ંભારતની પ્રાથવમકતાઓને રેખાંટકત કરી હતી. િંને પક્ષના આગેિાનો િહુપક્ષીય મંચોમાં 
સહકારને મજિૂત કરિા સંમત થયા હતા. 
 

3. ભારત અને કોલંવિયા િચ્ચ ેવવિપક્ષીય િેપારમાં સતત િૃવવિ થઈ છે, 2020-21માં કોવિડ -19 રોગચાળાને કારણે 
વિક્ષેપ પેદા થયા હોિા છતાં 2.27 અિજ ડોલરનો િેપાર થયો હતો. િંને પક્ષો ઉર્જા, આઇટી, ફામાાસ્યુટટકલ્સ અને 
ઓટોમોિાઇલ કે્ષત્રોમાં િેપાર અને રોકાણને િિુ પ્રોત્સાહન આપિા માટે સાથે મળીને કામ કરિા સંમત થયા હતા. 
 

4. િંને નેતાઓએ િાયોટેકનોલોજી અને તિીિી સંશોિન કે્ષત્રોમાં સહકાર માટે િે લેટર ઓફ ઈન્ટેન્ટ પર હસ્તાક્ષર 
કયાા હતા. તેના પર િાયોટેકનોલોજી વિભાગ અને ભારતીય તિીિી સંશોિન પટરષદ (ICMR) વિારા તેમના 
કોલંવિયાના સમકક્ષો સાથે હસ્તાક્ષર કરિામાં આવ્યા હતા. 
 

5. િીપી રાવમરેઝના આગમન પહેલા, આરોગ્ય અને સામાવજક સુરક્ષા મંત્રી ડો. લઇુઝ ફનાાન્ડો રુઇઝના નેતૃત્િમાં એક 
વિઝનેસ પ્રવતવનવિમંડળે 27-30 સપ્ટેબિરથી પુણ,ે હૈદરાિાદ અને િેંગલુરુનો પ્રિાસ કયો હતો. તેમણે રસીઓ અને 
ફામાાસ્યુટટકલ પ્રોડક્્સના વિકાસમા ંસહ-ઉત્પાદન અને ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફરની શોિના ઉદ્દેશ સાથે આ શહેરોમાં 
શ્રેષ્ઠતા કેન્રો અને ફામાાસ્યુટટકલ કંપનીઓની મુલાકાત લીિી. તેઓએ ઇસરો સુવિિાઓની પણ મુલાકાત લીિી અને 
ન્યૂ સ્પેસ ઇવન્ડયા વલવમટેડ (એનએસઆઇએલ) અને હ્યુમન સ્પેસ ફ્લાઇટ સેન્ટર (એચએસએફસી) ના પ્રવતવનવિઓને 



મળ્યા હતા.. 
 

6. આ િેઠક દરવમયાન, િંને પક્ષોએ ઉચ્ચ સ્તરીય િાતચીતમા ંતાજેતરની ગવતન ેઆિકારી હતી અને પારસ્પટરક લાભ 
માટે ઓળખાતા વિસ્તારોમાં તેમનો સહયોગ િિારિા માટે સમંત થયા હતા. 
 

નિી ટદલ્હી 
ઓક્ટોિર 02, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


