
Meeting between External Affairs Minister and Vice 
President and Minister of Foreign Affairs of Colombia 
October 02, 2021 

 

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ  ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರ ನಡತವಿನ ಸಭೆ 

ಅಕೊಟೇಬರ್ 02, 2021 

 

ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ ಡಾ.ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವ್ರತ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವ್ ಶ್ರೇಮತಿ ಮಾರ್ಾಾ ಲೊಸಿಯಾ ರಾಮಿರೆಜ್ ಜೊತೆ ಅಕೊಟೇಬರ್ 2 ರಂದತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇಯ ಮಾತ್ತಕತೆ ನಡೆಸಿದರತ. ಶ್ರೇಮತಿ 

ರಾಮಿರೆಜ್ ಅವ್ರತ 1-3ನೇ ಅಕೊಟೇಬರ್ 2021 ರಂದ 48 ಸದಸಯರ ಆರೆೊೇಗಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೊ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ 

ನಿಯೇಗವ್ನತು ಮತನುಡೆಸತತಿುದ್ಾಾರೆ. ಅವ್ರೆೊಂದ್ವಗೆ ಆರೆೊೇಗಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರತೆ ಸಚಿವ್ ಡಾ. ಲೊಯಿಜ್ 

ಫೆರಾಾಂಡೆೊ ರೊಯಿಜ್, ಸರ್ಾಾರ ಅಧಿರ್ಾರಗಳತ, ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರತಿನಿಧಿಗಳೊ ಇದ್ಾಾರೆ. 

25 ಸ್ಥಪ್ಟಂಬರ್ 2021 ರಂದತ ಯತಎನ್ ಜಿಎ -76 ರ ಬದ್ವಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರತ ಈ 

ಹಂದ ಶ್ರೇಮತಿ ರಾಮಿರೆಜ್ ಅವ್ರನತು ಭೆೇಟಿ ಮಾಡಿದಾರತ. 

 

2. ರಾಯಕರತ ಆರೆೊೇಗಯ, ಫಾಮಾಾಸತಯಟಿಕಲ್ಸ , ಬಯೇಟೆರ್ಾುಲಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಪೇಸ್ ನಂತ್ಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನತು ಒಳಗೆೊಂಡ ಸಮಗರ 

ಸಂವಾದವ್ನತು ನಡೆಸಿದರತ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸಪರ ಆಸಕ್ತುಯ ಪಾರದೇಶ್ಕ ಮತ್ತು ಅಂತ್ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಮಸ್ಥಯಗಳ ಬಗೆೆಯೊ 

ಚಚಿಾಸಲಾಯಿತ್ತ. ವಿಶಿಸಂಸ್ಥೆಯ ಸತಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರತ ಭಾರತ್ದ ಆದಯತೆಗಳನತು 

ಒತಿುಹೇಳಿದರತ. ಬಹತಪಕ್ಷೇಯ ವೇದ್ವಕಯಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಾರವ್ನತು ಬಲಪಡಿಸಲತ ರಾಯಕರತ ಒಪ್ಪಪಕೊಂಡರತ. 

 

3.ಕೊೇವಿಡ್ -19 ಸಾಂರ್ಾರಮಿಕ ರೆೊೇಗದ್ವಂದ ಉಂಟಾದ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳ ಹೊರರ್ಾಗಿಯೊ, 2020-21ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು 

ಕೊಲಂಬಿಯಾ ನಡತವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇಯ ವಾಯಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಿೆರವಾದ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಯತ USD 2.27 ಶತ್ಕೊೇಟಿಯಷ್ಟ್ಟತ್ತು. ಇಂಧ್ನ, 

ಐಟಿ, ಫಾಮಾಾಸತಯಟಿಕಲ್ಸ  ಮತ್ತು ಆಟೆೊೇಮೊಬೆೈಲ್ಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯಪಾರ ಮತ್ತು ಹೊಡಿಕಯನತು ಮತ್ುಷ್ತಟ ಉತೆುೇಜಿಸಲತ 

ಎರಡೊ ಕಡೆಯವ್ರತ ಒಟಾಟಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡಲತ ಒಪ್ಪಪಕೊಂಡರತ. 

 

4. ಇಬಬರತ ರಾಯಕರತ ಜೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈದಯಕ್ತೇಯ ಸಂಶೊೇಧ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಾರರ್ಾಾಗಿ ಎರಡತ ಉದಾೇಶ 

ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹ ಹಾಕ್ತದರತ. ಇವ್ುಗಳನತು ಜೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಭಾರತಿೇಯ ವೈದಯಕ್ತೇಯ ಸಂಶೊೇಧ್ರಾ ಮಂಡಳಿ 

(ಐಸಿಎಂಆರ್) ತ್ಮಮ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಸಹವ್ತಿಾಗಳೊಂದ್ವಗೆ ಸಹ ಮಾಡಿದರತ. 

 

5. ವಿಪ್ಪ ರಾಮಿರೆಜ್ ಆಗಮನದ ಮೊದಲತ, ಆರೆೊೇಗಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ್ ಡಾ.ಲತಯಿಜ್ 

ಫೆರಾಾಂಡೆೊ ರೊಯಿಜ್ ನೇತ್ೃತ್ಿದ ವಾಯಪಾರ ನಿಯೇಗವ್ು ಸ್ಥಪ್ಟಂಬರ್ 27-30 ರಂದ ಪುಣೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು 

ಬೆಂಗಳೊರಗೆ ಪರಯಾಣ ಬೆಳಸಿದರತ. ಲಸಿಕಗಳ ಮತ್ತು ಔಷ್ಧಿೇಯ ಉತ್ಪನುಗಳ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ-ಉರ್ಾಪದನ 

ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ರ್ಾಾವ್ಣೆಯನತು ಅನಿೇಷ್ಟ್ಸತವ್ ಉದಾೇಶದ್ವಂದ ಅವ್ರತ ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಶರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು 

ಔಷ್ಧಿೇಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದರತ. ಅವ್ರತ ಇಸ್ಥೊರೇ ಸೌಲಭಯಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದರತ ಮತ್ತು ನೊಯ ಸ್ಥಪೇಸ್ 

ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (NSIL) ಮತ್ತು ಹೊಯಮನ್ ಸ್ಥಪೇಸ್ ಫೆಿೈಟ್ ಸ್ಥಂಟರ್ (HSFC) ಪರತಿನಿಧಿಗಳನತು ಭೆೇಟಿ 



ಮಾಡಿದರತ. 

 

6. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಎರಡೊ ಕಡೆಯವ್ರತ ಉನುತ್ ಮಟಟದ ರ್ಾಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿುೇಚಿನ ಆವೇಗವ್ನತು ಸಾಿಗತಿಸಿದರತ ಮತ್ತು 

ಪರಸಪರ ಪರಯೇಜನರ್ಾಾಗಿ ಗತರತತಿಸಲಾದ ಪರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಸಹರ್ಾರವ್ನತು ಹಚಿಿಸಲತ ಒಪ್ಪಪಕೊಂಡರತ. 

 

ನವ್ ದಹಲ್ಲ 

ಅಕೊಟೇಬರ್ 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. 

 


