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 مالقات درمیان کے خارجہ وزیر اور صدر نائب کے اور کولمبیا خارجہ بھارتی وزیر

 0202 ،اکتوبر 02

 

 لوسیا مارٹامحترمہ  خارجہ وزیر اور صدر نائب کے کولمبیا نے شنکر جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر

 اور صحت رکنی 84 ایک رامریز محترمہ۔ کی چیت بات طرفہ دو کو اکتوبر 0 ساتھ کے رامریز

 کے ان ۔ہیں میں بھارت تک 0202 اکتوبر 3-2 کہ جو ہیں رہی کر قیادت کی وفد ٹیکنالوجیو سائنس

 تعلیمی اور کاروباری افسران، سرکاری روئز، فرنانڈو لوئز ڈاکٹر تحفظ سماجی اور صحت وزیر ہمراہ

ویں 67اقوام متحدہ کے  کو 0202 ستمبر 02 قبل سے اس نےوزیر خارجہ  ۔ہیں نمائندے کے اداروں

 ۔تھی کی مالقات سے رامریز محترمہ پر موقع کے جنرل اسمبلی

 

ڈائیالگ  جامع ایک مشتمل پر شعبوں جیسے خال اور بائیوٹیکنالوجی دواسازی، صحت، نے رہنماؤں۔ 0

 ۔گیا کیا خیال تبادلہ بھی پر امور االقوامی بین اور عالقائی کے دلچسپی باہمی میں مالقات۔ کیا دانعقا کا

۔ ڈالی روشنی پر ترجیحات کی ہندوستان سے حوالے کے اصالحات کی متحدہ اقوام نے وزیر خارجہ

 ۔کیا اتفاق پر بنانے مضبوط کو تعاون میں فورم الجہتی کثیر نے رہنماؤں

 

 21 ڈکوو کہ جو ہے ہوا اضافہ مستحکم میں تجارت طرفہ دو درمیان کے کولمبیا اور ہندوستان۔ 3

 امریکی بلین 0206 میں 02-0202 باوجود کے رکاوٹوں والی ہونے پیدا سے وجہ کی امراض وبائی

 اور تجارت میں شعبوں کے آٹوموبائل اور دواسازی ٹی، آئی توانائی، نے فریقوں دونوں۔ رہی ڈالر

 ۔کیا اتفاق پر کرنے کام کر مل لیے کے دینے فروغ مزید کو کاری سرمایہ

 

 لیٹرز دو لیے کے تعاون میں شعبوں کے ریسرچ میڈیکل اور ٹیکنالوجی بائیو نے رہنماؤں دونوں۔ 8

 ریسرچ میڈیکل آف کونسل انڈین اور ڈیپارٹمنٹ بائیوٹیکنالوجی پر ان۔ کیے دستخط پر انٹینٹ آف

(ICMR)   ۔کیے دستخط ساتھ کے منصبوں ہم کے کولمبیا اپنےنے 

 



 کی روئز فرنانڈو لوئز ڈاکٹر تحفظ سماجی اور صحت وزیر پہلے، سے آمد کی رامریزنائب صدر ۔ 2

 انہوں۔ کیا سفر کا بنگلور اور حیدرآباد پونے، تک ستمبر 32-06 نے وفد کاروباری ایک میں قیادت

 ویکسین مقصد کا جس کیا دورہ کا مراکز کے کمپنیوں ساز دوا اور لینس ایکسی میں شہروں ان نے

 کرنا تالش کو منتقلی کی ٹیکنالوجی اور پیداوار شراکت کی میں ترقی کی مصنوعات کی دواسازی اور

 اور( ایل آئی ایس این) لمیٹڈ انڈیا اسپیس نیو اور کیا دورہ بھی کا سہولیات کی اسرو نے انہوں۔ تھا

 ۔کی مالقات سے نمائندوں کے( سی ایف ایس ایچ) سینٹر فالئٹ اسپیس ہیومن

 

 اور کیا خیرمقدم کا رفتار حالیہ میں مالقات سطحی اعلی نے فریقین دونوں دوران، کے مالقات۔ 7

 ۔کیا اتفاق پر بڑھانے کو تعاون اپنے میں شعبوں شدہ شناخت لیے کے فائدے باہمی

 

 دہلی نئی

 0202 ،اکتوبر 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


