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ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರ ಭಾರತ್ ಭೇಟಿ 

(ಅಕೊಟೇಬರ್ 1-3, 2021) 

ಅಕೊಟೇಬರ್ 03, 2021 
 

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವೆ, ಶ್ರೇಮತಿ ಮಾರ್ಾಾ ಲೊಸಿಯಾ ರಾಮಿರೆಜ್ ಅವ್ರತ 1 

ಅಕೊಟೇಬರ್ 2021 ರಂದ ಭಾರತ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದರತ. ಆಕಯಂದಿಗೆ ಆರೆೊೇಗಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ್ ಡಾ.ಲತಯಿಜ್ 

ಫೆರಾಾಂಡೊ ರೊಯಿಜ್, ಸರ್ಾಾರ ಅಧಿರ್ಾರಗಳತ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಗಳ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರತಿನಧಿಗಳತ ಇದದರತ. 

 

2. 1 ಅಕೊಟೇಬರ್ 2021 ರಂದತ, ಭಾರತ್ದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶ್ರೇ ವೆಂಕಯ್ಯ ರಾಯ್ತು ಅವ್ರತ ಶ್ರೇಮತಿ ರಾಮಿರೆಜ್ ಅವ್ರನ್ತು 

ಭೇಟಿಯಾದರತ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಿಿಪಕ್ಷೇಯ್ ಸಹರ್ಾರದ ಬಗೆೆ ಅಭಿಪ್ಾರಯ್ಗಳನ್ತು ವಿನಮಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರತ. 

ವಿಪಿ ರಾಮಿರೆಜ್ ಅವ್ರತ ಕೊಲಂಬಿಯಾಕೆ ಭೇಟಿ ನೇಡತವ್ಂತೆ ಭಾರತ್ದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಆಹಾಿನ್ವ್ನ್ತು ನೇಡಿದರತ. 2 

ಅಕೊಟೇಬರ್ 2021 ರಂದತ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ ಡಾ.ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವ್ರತ ಶ್ರೇಮತಿ ರಾಮಿರೆಜ್ ಅವ್ರೆೊಂದಿಗೆ 

ಸಮಗರ ದಿಿಪಕ್ಷೇಯ್ ಸಂವಾದವ್ನ್ತು ನ್ಡಸಿದರತ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಮಿೇರಾರ್ಾಶ್ ಲೇಖಿ ಅವ್ರತ 3 

ಅಕೊಟೇಬರ್ 2021 ರಂದತ ಶ್ರೇಮತಿ ರಾಮಿರೆಜ್ ಅವ್ರನ್ತು ಭೇಟಿಯಾದರತ, ಅವ್ರೆೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳತ ಕೊಲಂಬಿಯಾಕೆ 

ಭೇಟಿ ನೇಡಿದಾಗ ಅವ್ರತ ಬಹಳ ಉರ್ಾಾದಕ ಚರ್ಚಾಗಳನ್ತು ನ್ಡಸಿದರತ. 

 

3. ಶ್ರೇಮತಿ ರಾಮಿರೆಜ್ ಅವ್ರತ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸಚಿವಾಲಯ್ದ ಹಿರಯ್ ಅಧಿರ್ಾರಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೊ ಭಾರತಿೇಯ್ 

ವೆೈದಯಕೇಯ್ ಸಂಶೊೇಧರಾ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಎಂಆರ್) ಜೊತೆಗೆ ಜೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್, ಸಹ-ಉರ್ಾಾದನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ 

ವ್ರ್ಾಾವ್ಣೆಯ್ಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಾರವ್ನ್ತು ಅನಿೇಷಿಸತವ್ ಕತರತ್ತ ಲಸಿಕಗಳ ಮತ್ತು ಔಷ್ಟ್ಧಿೇಯ್ ಉತ್ಾನ್ುಗಳ ಅಭಿವ್ೃದಿಿಯ್ಲ್ಲಿ 

ಚಚಿಾಸಿದರತ. ನ್ಂತ್ರ, ಜೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ತು ವೆೈದಯಕೇಯ್ ಸಂಶೊೇಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಾರರ್ಾೆಗಿ ಎರಡತ ಪತ್ರಗಳನ್ತು 

ಬಯೇಟೆರ್ಾುಲಜಿ ಮತ್ತು ಐಸಿಎಂಆರ್ ತ್ಮಮ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಸಹವ್ತಿಾಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕದರತ. 

 

4. ಶ್ರೇಮತಿ ರಾಮಿರೆಜ್ ಅವ್ರತ ಬರತವ್ ಮೊದಲತ, 48 ಸದಸಯರ ನಯೇಗವ್ು ಆರೆೊೇಗಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ್ 

ಡಾ. ಲೊಸಿಯಾ ಫರಾಾಂಡೊ ರೊಯಿಜ್ ಅವ್ರತ ಸ್ಥಪ್ಟಂಬರ್ 27-30 ರಂದ ಪುಣೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬಂಗಳೊರಗೆ ಭೇಟಿ 

ನೇಡಿದರತ ಹಾಗೊ ಭಾರತಿೇಯ್ ಔಷ್ಟ್ಧಿೇಯ್ ಕಂಪನಗಳತ ಮತ್ತು ಉತ್ೆೃಷ್ಟ್ಟತೆಯ್ ಕೇಂದರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದರತ. ಇಸ್ಥೊರೇ 

ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದರತ ಮತ್ತು ನ್ೊಯ ಸ್ಥಾೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (NSIL) ಮತ್ತು ಹೊಯಮನ್ ಸ್ಥಾೇಸ್ ಫೆಿೈಟ್ 

ಸ್ಥಂಟರ್ (HSFC) ಪರತಿನಧಿಗಳನ್ತು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರತ. 

 

5. ಲ್ಾಯಟಿನ್ ಅಮೆರರ್ಾದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಭಾರತ್ದ ಪರಮತಖ ಪ್ಾಲತದಾರ ಮತ್ತು ನ್ಮಮ ದಿಿಪಕ್ಷೇಯ್ ಸಂಬಂಧಗಳತ 

ವಿಶೇಷ್ಟ್ವಾಗಿ ಸಾಂರ್ಾರಮಿಕ ರೆೊೇಗದ ಅಡತ್ಡಗಳ ಹೊರರ್ಾಗಿಯ್ೊ ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಸುರಸತತಿುವೆ. ಶ್ರೇಮತಿ 

ರಾಮಿರೆಜ್ ಭಾರತ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೇಡತವ್ ಮೊದಲತ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಮಿೇರಾರ್ಾಶ್ ಲೇಖಿ 4-6 

ಸ್ಥಪ್ಟಂಬರ್ 2021 ರಂದ ಕೊಲಂಬಿಯಾಕೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದದರತ. ಈ ಭೇಟಿ ಭಾರತ್-ಕೊಲಂಬಿಯಾ ದಿಿಪಕ್ಷೇಯ್ ಸಂಬಂಧಗಳ 

ಬಲವ್ಧಾನ ಮತ್ತು ವೆೈವಿಧಯತೆಗೆ ಮತ್ುಷ್ಟ್ತಟ ಕೊಡತಗೆ ನೇಡತತ್ುದ. 

 

ನ್ವ್ ದಹಲ್ಲ 

ಅಕೊಟೇಬರ್ 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. 
 


