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കകൊളംബിയയുകെ  വിദേശകൊര്യ മന്ത്രികൂെിയൊയ ഉപന്ത്പധൊനമന്ത്രിയുകെ  
ഇരയയിദേക്കുള്ള സന്ദർശനം (ഒകദെൊബർ 1-3, 2021) 

ഒകദെൊബർ 03, 2021 

 

1.കകൊളംബിയയുകെ ഉപന്ത്പധൊനമന്ത്രിയും  വിദേശകൊര്യ മന്ത്രിയുമൊയ ന്ത്ശീമതി മൊർട്ട 
േൂസിയ റൊമിറസ് 2021 ഒകദെൊബർ 1 മുതൽ 3 തിയ്യതികളിൽ വകര് ഇരയ 
സന്ദർശിച്ചു. ആദര്ൊഗ്യ, സൊമൂഹിക സംര്ക്ഷണ മന്ത്രി ദ ൊ. േൂയിസ് കെർണൊദടൊ 
റൂയിസ്, സർക്കൊർ ഉദേയൊഗ്സ്ഥർ, സവകൊര്യ കമ്പനികളുകെയും വിേയൊഭ്യൊസ 
സ്ഥൊപനങ്ങളുകെയും ന്ത്പതിനിധിക   ന്ിവര്ും വവർകക്കൊ്ം ദർർ്ു. 

 

2. 2021 ഒകദെൊബർ 1 ന്, ഇരയയുകെ ഉപര്ൊന്ത്രപതി ന്ത്ശീ കവങ്കയ്യ നൊയി ു 
റൊമിറസുമൊയി കൂെിക്കൊഴ്ർ നെത്തുകയും പേ ദമഖേകളിേും ഉഭ്യകക്ഷി 
സഹകര്ണകത്തക്കുറിച്ച് വഭ്ിന്ത്പൊയങ്ങ  പങ്കു വയ്ക്ക്കുകയും കർയ്ക്തിര്ു്ു. 
കകൊളംബിയ സന്ദർശിക്കൊൻ ഇരയയുകെ ഉപര്ൊന്ത്രപതിക്ക് ഉപന്ത്പധൊനമന്ത്രി റൊമിറസ് 
ക്ഷണം നൽകിയിട്ടുട്. 2021 ഒകദെൊബർ 2 -ന്, വിദേശകൊര്യ മന്ത്രി ദ ൊ.നസ് 
ജയശങ്കർ റൊമിറസുമൊയി സമൊർഗ്ര്മൊയ ഉഭ്യകക്ഷി സംഭ്ൊഷങ്ങ  നെത്തിയിര്ു്ു.  
2021 ഒകദെൊബർ 3 -ന് വിദേശകൊര്യ സഹമന്ത്രി ന്ത്ശീമതി. മീനകൊശി ദേഖിയും 
റൊമിറസികന സന്ദർശിച്ചു, ഇവര്ുകെ കഴിഞ്ഞ തവണകത്ത കകൊളംബിയ സന്ദർശത്തിൽ 
ഇര്ുവര്ും െേന്ത്പേമൊയ ർർച്ചക  നെത്തിയിര്ു്ു.   

 

3. വൊകസിൻ, െൊർമസയൂട്ടിക്കൽ ഉൽപ്ങ്ങ  ന്ിവയുകെ  വികസനത്തിൽ 
ബദയൊകെകദനൊളജി, സഹകര്ണൊെിസ്ഥൊനത്തിേുള്ള ഉത്പൊേനം, സൊദങ്കതിക 
വിേയകളുകെ കകമൊറ്റം ന്ിവയികേ സഹകര്ണം പര്യദവക്ഷണം 
കർയ്യു്തിനൊയി ശൊസ്ന്ത്ത സൊദങ്കതിക മന്ത്രൊേയത്തികേയും ഇരയൻ കൗൺസിൽ 
ഓഫ് കമ ിക്കൽ റിസർച്ചികേയും (ICMR) ഉ്ത ഉദേയൊഗ്സ്ഥര്ുമൊയി മിസ് റൊമിറസ് 
ർർച്ച നെത്തി. പി്ീട്, ബദയൊകെകദനൊളജി, കമ ിക്കൽ റിസർച്ച് ന്ീ ദമഖേകളികേ 
സഹകര്ണത്തിനുള്ള ര്ട്  ഉദേശപന്ത്തങ്ങളും, ബദയൊകെകദനൊളജി വകു്ും 
ഐസിനംആറും വവര്ുകെ കകൊളംബിയയികേ തുേയത ഉദേയൊഗ്സ്ഥര്ുമൊയി ഒ്ു 
വച്ചു. 

 



4. ന്ത്ശീമതി റൊമികറസിന്കറ വര്വിനു മുമ്പ്, ആദര്ൊഗ്യ, സൊമൂഹിക സംര്ക്ഷണ മന്ത്രി 
ദ ൊ േൂയിസ് കെർണൊടസ് തന്കറ 48 വംഗ് ന്ത്പതിനിധി സംഘവുമൊയി 
കസപ്റ്റ്റംബർ 27 മുതൽ 30 വകര്യുള്ള തിയ്യതിക  പുകണ , കഹേര്ൊബൊദ്, ബൊംഗ്ലൂർ 
ന്ിവിെങ്ങളിദേക്ക് യൊന്ത്ത കർയ്യുകയും ഇരയയികേ െൊർമസയൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിക , 

മികച്ച ദകന്ത്ന്ദങ്ങ  ന്ിവ സന്ദർശിക്കുകയും കർയ്ക്തിര്ു്ു.കൂെൊകത വവർ ISRO 

സൗകര്യങ്ങ  സന്ദർശിക്കുകയും നയൂ സ്ദപസ് ഇരയ േിമിറ്റഡ് (NSIL), ഹയൂമൻ 
സ്ദപസ് കൈറ്റ് കസന്റർ (HSFC) ന്ിവയുകെ ന്ത്പതിനിധികകള കൊണുകയും കർയ്ക്തു. 

 

5. േൊറ്റിനദമര്ിക്കയികേ ഇരയയുകെ ഒര്ു സുന്ത്പധൊന പങ്കൊളിയൊണ് കകൊളംബിയ, 

കൂെൊകത പകർച്ചവയൊധിയുകെ  തെസ്സങ്ങ ക്കിെയിേും സൊമ്പത്തിക, വൊണിജയ 
ദമഖേകളിൽ ഉ ്കെ നമ്മുകെ ഉഭ്യകക്ഷി ബന്ധം വികസിച്ചുകകൊടിര്ിക്കുകയൊണ്. 
റൊമിറസിന്കറ സന്ദർശനത്തിന് മുൻപ്റ് 2021 കസപ്റ്റ്റംബർ 4-6 വകര് വിദേശകൊര്യ 
സഹമന്ത്രി മീനകൊശി ദേഖി കകൊളംബിയ സന്ദർശിച്ചിര്ു്ു.ഇരയ-കകൊളംബിയ 
ഉഭ്യകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിക്െുത്തു്തിനും കവവിധയവൽക്കര്ിക്കു്തിനും ഈ 
സന്ദർശനം കൂെുതൽ സംഭ്ൊവന നൽകു്തൊണ്. 

 

നയൂ  ൽഹി 
ഒകദെൊബർ 03, 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. 

 


