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కొలంబియా ఉపాధ్యక్షురాలు మరియు విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి భారత్ 
పరయటన (అకటో బర్ 1-3, 2021)  
అక్టో బర్ 03, 2021 

 

1. క్ొలంబియా ఉపాధ్యక్షురాలు మరియు విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి Ms. మారాో  లూసియా రామిరెజ్ 2021 
అక్టో బర్ 1-3 తేదీలలో  భారత లల పరయట ంచారు. ఆమెతో పాటు క్ొలంబియా ఆరోగ్య మరియు సామాజిక 
పరిరక్షణ శాఖ మంత్రి డా. లూయిజ్ ఫెరానండో  రూయిజ్, పభిుతాాధిక్ారులు, పవిేటు కంపెనీలు ఇంక్ా విదాయ 
సంసథల పతి్రనిధ్ులు కూడా భారత ను సందరిశంచారు. 
 
2. 2021 అక్టో బర్ 1న, భారత ఉప రాషో్టరపత్ర శీ ీవ ంకయయ నాయుడుతో Ms. రామిరెజ్ భేటీ అయాయరు అలాగే 
అనేక రంగాలలో  ద్వాపాక్షిక సహక్ారంపెవ అభిపాియాలను పంచుకునానరు. ఉపాధ్యక్షురాలు Ms. రామిరెజ్, 
క్ొలంబియాను సందరిశంచాల్సందిగా ఉప రాషో్టరపత్రని ఆహాానించారు. 2021 అక్టో బర్ 2న, విదేశీ వ్యవ్హరాల 
మంత్రి డా. ఎస్. జెవశంకర్, Ms. రామిరెజ్ తో సమగ్ీ ద్వాపాక్షిక చరచలు జరిపారు. విదేశీ వ్యవ్హారాల సహాయ 
మంత్రి Ms. మీనాక్షి లేఖి కూడా 2021 అక్టో బర్ 3న Ms. రామిరెజ్ ను కలుసుకునానరు, గ్త న లలల తన 
క్ొలంబియా పరయటన సందరభంగా Ms. రామిరెజ్ తో ఆమె అతయంత నిరాాణాతయక చరచలు జరిపారు. 
 
3. బయోటెక్ానలజీ, వాయక్ససనుో  ఇంక్ా ఔష్టధ్ ఉతపతతు ల అభివ్ృదిిలల సహక్ారం మరియు సాంక్ేత్రకత 
బదలాయింపులకు సంబంధించి సహక్ారానిక్స గ్ల అవ్క్ాశాలను అనేాషింించడానిక్స శాసు ర, సాంకే్త్రక మంత్రితా 
శాఖ అలాగే భారతీయ వ వదయ పరిశోధ్న మండల్ (ఐసీఎంఆర్) సీనియర్ అధిక్ారులతో కూడా Ms. రామిరెజ్ 
చరచలు జరిపారు. తదనంతరం, బయిెటెక్ానలజీ మరియు వ వదయ పరిశోధ్న రంగాలలో  సహక్ారం క్టసం రెండు 
లెటర్స ఆఫ్ ఇంటెంట లపెవ బయిెటెక్ానలజీ విభాగ్ం మరియు ఐసీఎంఆర్  తమ క్ొలంబియా సహచర సంసథలతో 
కల్సి సంతక్ాలు చేశాయి. 
 
4. Ms. రామిరెజ్ భారత ను చేరుక్టవ్డానిక్స ముందు, ఆరోగ్య మరియు సామాజిక పరిరక్షణ శాఖ మంత్రి డా. 
లూయిజ్ ఫెరానండో  రూయిజ్ నేతృతాంలలని 48 మంది సభుయల పతి్రనిధి బృందం సెపెోంబర్ 27-30 తేదీలలో  
పూణె, హ ైదరాబాద్ మరియు బ ంగ్ళూరు నగ్రాలలో  పరయట ంచి, భారతీయ ఔష్టధ్ కంపెనీలు ఇంక్ా సెంటర్స 



ఆఫ్ ఎక్స లెన్సస లను సందరిశంచింది. భారతీయ అంతరిక్ష పరిశోధ్న సంసథ (ఇసర ి ) ఫెసిల్టీలను కూడా వారు 
సందరిశంచారు అలాగే నయయ సపపస్ ఇండియా ల్మిటెడ్ (ఎన్సఎస్ఐఎల్) మరియు హయయమన్స సపపస్ ఫెలో ట 
సెంటర్ (హ చ్ఎస్ ఎఫ్ సీ) పతి్రనిధ్ులను కలుసుకునానరు. 
 
5. లాట న్స అమెరిక్ాలల భారత కు పధిానమైెన భాగ్సాామిగా క్ొలంబియా నిలుసరు ంది అలాగే కరోనా 
మహమాారి క్ారణంగా ఆటంక్ాలు న లక్ొననపపట క్ీ, పితేయక్సంచి ఆరిథక మరియు వాణిజయ రంగాలలో  మన 
ద్వాపాక్షిక సంబంధాలు వ్ృదిి చ్ందుతేనే ఉనానయి. 2021 సెపెోంబర్ 4-6 తేదీలలో  విదేశీ వ్యవ్హరాల 
సహాయ మంత్రి Ms. మీనాక్షి లేఖి క్ొలంబియా పరయటన తదనంతరం, Ms. రామిరెజ్ భారత పరయటన 
చోటుచేసుకుంది. భారత-క్ొలంబియా ద్వాపాక్షిక సంబంధాలు బలలపపతం క్ావ్డం అలాగే వ వవిధీయకరణ దిశగా 
మరింత తోడాపటు అందించేందుకు ఈ పరయటన దోహదం చేయనుంది. 
 
నయయఢిలీ్ల 
అకటో బర్ 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. 

 


