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ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਤੀ 
ਮਾਰਟਾ ਲੂਸੀਆ ਰਾਵਮਰੇਜ਼ ਨਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਿੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਰਾਵਮਰੇਜ਼ 1-3 ਅਕਤੂਬਰ 
2021 ਤੱਕ 48 ਮੈਂਬਰੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿਫਦ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੁਈ ਫਰਨੈਂ ਡੋ ਰੁਇਜ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਿਕਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ 
ਵਸੱਵਿਅਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਿੀ ਸ਼ਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ 25 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ UNGA-76 
ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਰਾਵਮਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
 

2. ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਵਸਹਤ, ਫਾਰਮਾਵਸਉਵਟਕਲਸ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਿਰਗੇ ਿੇਤਰਾਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਵਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਵਹੱਤਾਾਂ ਦੇ ਿੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਸੁਿਾਰਾਾਂ ਦੇ ਸਬੰਿ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਾਂ ਤਰਜੀਹਾਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ 
ਵਦੱਤਾ'ਤ ੇਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਬਹੁਪੱਿੀ ਮੰਚਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ। 
 

3. COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੜਚਣਾਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਦੁਿੱਲੇ ਿਪਾਰ 
ਵਿੱਚ ਲਗਤਾਰ ਿਾਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 2.27 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਰਹਾ। ਦੋਿੇਂ ਵਿਰਾਾਂ ਨੇ 
ਊਰਜਾ, ਆਈਟੀ, ਫਾਰਮਾਵਸਉਵਟਕਲਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ੇਿਿਾਉਣ 
ਲਈ ਵਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ। 
 

4. ਦੋਹਾਾਂ ਆਗੂਆਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿੋਜ ਦੇ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ 
ਦੋ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰਾਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਾਾਂ 'ਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ 
ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਸਰਚ (ICMR) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਹਸਤਾਿਰ ਕੀਤੇ। 
 

5. ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੈਮੀਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਵਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੁਈ ਫਰਨੈਂ ਡੋ 
ਰੁਇਜ਼ ਨੇ ਟੀਵਕਆਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਵਸਉਵਟਕਲ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਵਹ-ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ 
ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਦੇ ਮੰਤਿ ਨਾਲ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸ਼ਵਹਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਫਾਰਮਾਵਸਉਵਟਕਲ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। 



ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਸਰ ੋਦੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਦਾ ਿੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਨਊ ਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਵਲਵਮਟੇਡ (NSIL) ਅਤੇ 
ਵਹਊਮਨ ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ (HSFC) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 
 

6. ਮੀਵਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਿਾਾਂ ਵਿਰਾਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਸਿਾਗਤ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਵਹਯੋਗ ਿਿਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 
2 ਅਕਤੂਬਰ, 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. 

 
 


