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ਕਲੋੰਬੀਆਈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤ ੇਵਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀ ਿਲੱੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਰੇੀ (1-3 ਅਕਤੂਬਰ, 2021) 

3 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 
 

ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤ ੇਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮਾਰਟਾ ਲੂਸੀਆ ਰਾਵਮਰੇਜ਼ ਨੇ 1-3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਸਮਾਵਿਕ ਸੁਰੱਵਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੁਈ ਫਰਨੈਂ ਡੋ ਰੁਇਜ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਿਕਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤ ੇਵਸੱਵਿਅਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 
ਿੀ ਸਨ।  

2. 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਰੀ ਿੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਰਾਵਮਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਕਈ ਿੇਤਰਾਾਂ 
ਵਿੱਚ ਦੁਿੱਲੇ ਸਵਹਯੋਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਵਮਰੇਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਆਉਣ ਦਾ 
ਸੱਦਾ ਿੀ ਵਦੱਤਾ। 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੰੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਿੈਸੰ਼ਕਰ ਨੇ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਰਾਵਮਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਦੁਿੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 
ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਿੀ ਨੇ ਿੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੰੂ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਰਮੀਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਵਪਛਲੇ 
ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 
3. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਰਾਵਮਰੇਜ਼ ਨੇ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤ ੇਤਕਨਾਲੋਿੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਸਰਚ (ICMR) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ 
ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਟੀਕੇ ਅਤ ੇਫਾਰਮਾਵਸਉਵਟਕਲ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਿੀ, ਸਵਹ-ਉਤਪਾਦਨ ਅਤ ੇਟੈਕਨਾਲੌਿੀ 
ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਿੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿੋਿ ਦੇ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਿੱਚ 
ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਦੋ ਇੱਛਾ ਪੱਤਰਾਾਂ 'ਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਿੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ICMR ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਹਸਤਾਿਰ 
ਕੀਤ ੇਗਏ। 

4. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਰਾਵਮਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਸਮਾਿਕ ਸੁਰੱਵਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਲੁਈਜ਼ ਫਰਨਾਾਂਡੋ ਰੂਇਜ਼ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿੱਚ 48 
ਮੈਂਬਰੀ ਿਫਦ ਨੇ 27-30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਣੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਿਾਈ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਅਤ ੇਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਸਰੋ ਦੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਦਾ ਿੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਨਊ ਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਵਲਵਮਟੇਡ (NSIL) ਅਤ ੇਵਹਊਮਨ ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟ 
ਸੈਂਟਰ (HSFC) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 
 

5. ਕੋਲੰਬੀਆ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਸਾਥੀ ਹ ੈਅਤ ੇਸਾਡੇ ਦੁਿੱਲੇ ਸਬੰਿਾਾਂ ਦਾ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਵਥਕ ਅਤ ੇਿਪਾਰਕ 
ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਅੜਚਨ ਦੇ ਬਾਿਿੂਦ, ਵਿਸਥਾਰ ਹ ੋਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਰਾਵਮਰੇਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ 4-6 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੰੂ ਵਿਦੇਸ਼ 
ਰਾਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਿੀ ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਦੁਿੱਲੇ 
ਸਬੰਿਾਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤ ੇਿੰਨ ਸੁਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 
3 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. 
 


