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வெளிெிகாரத் துறை அறைச்சர் ைற்றும்  வகாலம்பியா  துறை தறலெர்  

ைற்றும் வெளியுைவு அறைச்சர் உடனான சந்திப்பு 

அக்டடாபர் 02, 2021  

 

வெளிெிகார அறைச்சர் டாக்டர். எஸ், வெய்சங்கர், வகாலம்பியாெின்   துறை தறலெர் ைற்றும் 

வெளியுைவு அறைச்சர் எச்.இ. உடன் இருதரப்பு உறரயாடறல நடத்தினார். அக்டடாபர் 2 ஆம்  

டததி திருைதி. ைார்டா லூசியா ராைிவரஸ் 1 அக்டடாபர் 2021 முதல் 48 உறுப்பினர்கள் வகாண்ட 

உடல்நலம் ைற்றும் ைற்றும் அைிெியல் ைற்றும் வதாழில்நுட்ப குழுெிற்கு தறலறை தாங்குகிைார். 

அெருடன் டாக்டர் லூயிஸ் வபர்னாண்டடா ரூயிஸ், சுகாதாரம் ைற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு 

அறைச்சர்,அரசு அதிகாாிகள், ெைிக ைற்றும் கல்ெி நிைெனங்களின் பிரதிநிதிகள் உள்ளனர். EAM 

முன்பு திருைதி ராைிவரறச UNGA 76 இன் பக்கத்தில் 25 வசப்டம்பர் 2021 அன்று சந்தித்தது.   .  

 

2. தறலெர்கள் சுகாதாரம், ைருந்துகள், படயாவடக்னாலெி ைற்றும் ெிண்வெளி டபான்ை 

துறைகறள உள்ளடக்கிய ெிாிொன உறரயாடறல நடத்தினர். இந்த சந்திப்பின் டபாது, 

பிராந்திய ைற்றும் சர்ெடதச பரஸ்பர நலன்கள் குைித்து ெிொதிக்கப்பட்டது. ஐ.நா சீர்திருத்தங்கள் 

வதாடர்பான இந்தியாெின் முன்னுாிறைகறள இஏஎம் அடிக்டகாடிட்டு காட்டியது. பலதரப்பு 

கூட்டங்களில் ஒத்துறழப்றப ெலுப்படுத்த தறலெர்கள் ஒப்புக்வகாண்டனர் 

 

3. டகாெிட்-19 வதாற்றுடநாயால் ஏற்பட்ட இறடயூறுகள் இருந்தடபாதிலும்,2021-22 இல் இந்தியா 

ைற்றும் வகாலம்பியா இருதரப்பு ெர்த்தகத்தில் நிறலயான ெளர்ச்சி 2.27 பில்லியன் அவைாிக்க 

டாலராக இருந்தது.எாிசக்தி, ஐ.டி, ைருந்துகள் ைற்றும் ஆட்டடாவைாறபல் துறைகளில் ெர்த்தகம் 

ைற்றும் முதலீட்றட டைலும் ஊக்குெிக்க இரு தரப்பினரும் ஒத்துறழக்க ஒப்புக்வகாண்டனர். 

   

4.உயிர்வதாழில்நுட்பம் ைற்றும் ைருத்துெ ஆராய்ச்சி ஆகிய துறைகளில் ஒத்துறழப்புக்காக 

இரண்டு உள்டநாக்க கடிதங்களில் றகவயழுத்திட்டறத இரு தறலெர்களும் கண்டனர். இறெ 

வகாலம்பிய சகாக்களுடன் படயாவடக்னாலெி துறை ைற்றும் இந்திய ைருத்தெ ஆராய்ச்சி 

கவுன்சில் (ஐசிஎம்ஆர்) றகவயழுத்திட்டன.    

 

5. ெி.பி. ராைிவரஸ் ெருெதற்கு முன்பு, சுகாதார ைற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு அறைச்சர் டாக்டர் 

லூயிஸ் வபர்னாண்டடா ரூயிஸ் தறலறையிலான ெைிகக் குழு வசப்டம்பர் 27-30 முதல் புடன, 

றைதராபாத் ைற்றும் வபங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கு வசன்ைது. தடுப்பூசிகள் ைற்றும் ைருந்துப் 

வபாருட்களின் ெளர்ச்சியில் இறை உற்பத்தி ைற்றும் வதாழில்நுட்ப இடைாற்ைங்கறள ஆராயும் 

டநாக்கத்துடன் இந்த நகரங்களில் உள்ள சிைப்பான ைற்றும் ைருந்து நிறுெனங்கறள அெர்கள் 



பார்றெயிட்டனர். அெர்கள் இஸ்டரா ெசதிகறளயும் பார்றெயிட்டனர் ைற்றும் நியூ ஸ்டபஸ் 

இந்தியா லிைிவடட் (NSIL) ைற்றும் ைனித ெிண்வெளி ெிைான றையம் (HSFC) ஆகியெற்ைின் 

பிரதிநிதிகறள சந்தித்தனர்.   

 

6. சந்திப்பின் டபாது, இரு தரப்பினரும் உயர்ைட்ட ஈடுபாடுகளில் சைீபத்திய டெகத்றத 

ெரடெற்ைனர் ைற்றும் பரஸ்பர நறைக்காக அறடயாளம் காைப்பட்ட பகுதிகளில் தங்கள் 

ஒத்துறழப்றப டைம்படுத்த ஒப்புக்வகாண்டனர்.  

 

நியூ வடல்லி  

அக்டடாபர்  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. 

 

 


