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విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి అలాగే కొలంబియా ఉపాధ్యక్షురాలు మరియు 
విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి మధ్య సమావేశం 

అక్టో బర్ 02, 2021 

 

1. విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి (ఈఏఎం) డా. ఎస్. జ ైశంకర్, క్ొలంబియా ఉపాధ్యక్షురాలు మరియు విదేశీ 
వ్యవ్హారాల మంత్రి గౌరవ్నీయ Ms. మారాో  లూసియా రామిర జ తో 2021 అక్టో బర్ 2న ద్ైైపాక్షిక 
సమావేశాన్ని న్నరైహ ంచారు. Ms. రామిర జ 2021 అక్టో బర్ 1-3 తేదీలలో  48 మంది ఆరోగ్య ఇంక్ా స ైన్స్ అండ్ 
టెక్ాిలజీ ప్తి్రన్నధి బృందాన్నక్ి నేతృతైం వ్హ సతూ  భారత లల ప్రయటిసతూ నాిరు. ఆమెతో పాటు క్ొలంబియా 
ఆరోగ్య మరియు సామాజిక ప్రిరక్షణ శాఖ మంత్రి డా. లూయిస్ ఫ రాిండో  రూయిజ, ప్భిుతాైధిక్ారులు, 
వాయపార మరియు విదాయ సంసథలకు చ్ందిన ప్తి్రన్నధ్తలు ఈ ప్రయటనలల ఉనాిరు. అంతక్ితిం 2021 స ప ోంబర్ 
25న ఐకయరాజయ సమిత్ర జనరల్ అస ంబో్ల (యూఎన్స జీఏ) 76వ్ స షన్స సందరభంగా Ms. రామిర జ నత ఈఏఎం 
కలుసతకునాిరు. 
 
2. ఇరు నేతలు ఆరోగ్యం, ఔషధాలు, బయోటెక్ాిలజీ ఇంక్ా అంతరిక్షం వ్ంటి రంగాలప ై సమగ్ ిచరచలు 
జరిపారు. ఈ సమావేశం సందరభంగా ప్రసపర ప్యిోజనం కలిగిన పాింతీయ మరియు అంతరాా తీయ 
అంశాలనత కూడా చరిచంచారు. ఐకయరాజయసమిత్ర (యూఎన్స) సంసకరణలకు సంబంధించి భారత 
పాిధానయతలనత ఈఏఎం ఈ సందరభంగా నొక్ికచ్పాపరు. బహుళప్క్ష వేదికలలో  సహక్ారాన్ని బలలపేతం 
చేసతక్టవ్డాన్నక్ి ఇరు నేతలు అంగీకరించారు.  
 
3. భారత మరియు క్ొలంబియా మధ్య దై్ైపాక్షిక వాణిజయం సిథరంగా వ్ృదిి చ్ందతతూ వ్స్ూ ంది. క్టవిడ్-19 
మహమాారి క్ారణంగా ఆటంక్ాలు నెలక్ొనిప్పటిక్ీ, 2020-21 ఆరిథక సంవ్త్రంలల ద్ైైపాక్షిక వాణిజయం 
2.27 బిలియన్స డాలరుో గా నమోద్ైంది. ఇంధ్నం, ఐటీ, ఔషధాలు మరియు ఆటోమొబ ైల్ రంగాలలో  వాణిజయం 
అలాగే ప టుో బడులనత మరింతగా ప్ ి త్హ ంచడాన్నక్ి కలిసి ప్న్నచేయాలన్న ఇరు ప్క్షాలు అంగీకరించాయి.  
 



4. బయోటెక్ాిలజీ మరియు వెైదయ ప్రిశోధ్న రంగాలలో  సహక్ారం క్టసం లెటర్్ ఆఫ్ ఇంటెంట లప ై సంతక్ాల 
క్ారయకమింలల ఇరు నేతలు పాలగొ నాిరు. బయోటెక్ాిలజీ విభాగ్ం అలాగే భారతీయ వైెదయ ప్రిశోధ్న మండలి 
(ఐసీఎంఆర్)లు తమ సహచర క్ొలంబియా సంసథలతో ఈ ఒప్పందాలనత కుదతరుచకునాియి. 
 
5. ఉపాధ్యక్షురాలు రామిర జ భారత కు చేరుక్టవ్డాన్నక్ి ముందత, ఆరోగ్య మరియు సామాజిక ప్రిరక్షణ శాఖ 
మంత్రి డా. లూయిజ ఫ రాిండో  రూయిజ నేతృతైంలలన్న వాయపార ప్తి్రన్నధి బృందం స ప ోంబర్ 27-30 తేదీలలో  
ప్ూణె, హ ైదరాబాద్ మరియు బ ంగ్ళూరు నగ్రాలలో  ప్రయటించింది. వాయక్ి్న్స లు మరియు ఔషధ్ ఉతపతతూ లనత 
సంయుకూంగా ఉతపత్రూ  చేయడం ఇంక్ా టెక్ాిలజీ బదలాయింప్ునకు గ్ల అవ్క్ాశాలనత అనేైషించే లక్షయంతో 
ఈ నగ్రాలలో న్న స ంటర్్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెన్స్ మరియు ఔషధ్ రంగాన్నక్ి చ్ందిన కంప నీలనత వారు సందరిశంచారు. 
భారతీయ అంతరిక్ష ప్రిశోధ్న సంసథ (ఇస్ి ) ఫ సిలిటీలనత కూడా వారు సందరిశంచారు అలాగే నతయ సేపస్ 
ఇండియా లిమిటెడ్ (ఎన్సఎస్ఐఎల్) మరియు హయయమన్స సేపస్ ఫ లో ట స ంటర్ (హ చ్ఎస్ ఎఫ్ సీ) ప్తి్రన్నధ్తలనత 
కలుసతకునాిరు. 
 
6. ఈ సమావేశం సందరభంగా, ఉనిత సాథ యి చరచల విషయంలల ఇటీవ్లి జోరునత ఇరు ప్క్షాలు 
సాైగ్త్రంచాయి అలాగే ప్రసపర ప్యిోజనంతో కూడిన గ్ురిూంచబడిన రంగాలలో  తమ సహక్ారాన్ని 
ప ంప ందించతక్టవ్డాన్నక్ి సమాత్రంచాయి. 
 
న్యయఢిలీ్ల 
అకటో బర్ 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. 

 
 


