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க ொலம்பியொவின் துணை ஜனொதிபதி மற்றும் கவளியுறவு அணமச்சொின் 

இந்தியொ வருண  (அக்ட ொபர் 1-3,2021)  

அக்ட ொபர் 03, 2021   

 

க ொலம்பியொவின் துணை ஜனொதிபதி மற்றும் கவளியுறவு அணமச்சர் திருமதி. மர் ொ லூசியொ 

ரமிகரஸ் இந்தியொவிற்கு 1-3, அக்ட ொபர் 2021 டததி ளில் விஜயம் கசய்தொர். சு ொதொர மற்றும் 

சமூ ப் பொது ொப்பு அணமச்சர்  ொக் ர்.லூயிஸ் கபர்னொண்ட ொ ரூயிஸ், அரசொங்  

அதி ொொி ள்,தனியொர் நிறுவனங் ளின் பிரதிநிதி ள் மற்றும்  ல்வி நிணலயங் ளின் 

பிரதிநிதி ளும் உ ன் வந்தனர். 

 

2. 1 அக்ட ொபர் 2021 அன்று, இந்தியொவின் துணை ஜனொதிபதி ஸ்ரீ கவங்ண யொ நொயுடு 

திருமதி ரமிகரணைச் சந்தித்து பல பகுதி ளில் இரு தரப்பு ஒத்துணைப்பு குறித்து 

 ருத்துக் ணளப் பொிமொறிக்க ொண் ொர். இந்தியொவின் துணை ஜனொதிபதிக்கு 

க ொலம்பியொவிற்கு விஜயம் கசய்ய விபி ரமிகரஸ் அணைப்பு விடுத்தொர். 2 அக்ட ொபர் 2021 

அன்று, கவளியுறவு அணமச்சர்  ொக் ர் எஸ்.கஜய்சங் ர் திருமதி ரமிகரைு ன் ஒரு விொிவொன 

இருதரப்பு உணரயொ ணல ந ந்தினொர். கவளிவி ொர இரொஜொங்  அணமச்சர் திருமதி.மீனொக்ஷி 

டல ி அவர் ள்   ந்த மொதம் ஆடரொக் ியமொன சந்திப்ணப நி ழ்த்தியது ன் 2021 அக்ட ொபர் 3 

ஆம் டததி திருமதி ரமிகரணைச் சந்தித்தொர்.       

3. திருமதி.ரமிகரஸ்  அறிவியல் மற்றும் கதொைில்நுட்ப அணமச்ச ம் மற்றும் இந்திய மருத்தவ 

ஆரொய்ச்சி  வுன்சில் (ஐசிஎம்ஆர்) அதி ொொி ளு ன்  லந்துணரயொடினொர். பின்னர், 

படயொக க்னொலஜி மற்றும் மருத்துவ ஆரொய்ச்சி துணற ளில் ஒத்துணைப்புக் ொன இரண்டு 

 டிதங் ள் படயொக க்னொலஜி துணற மற்றும் ஐசிஎம்ஆர் அவர் ளின் க ொலம்பிய 

ச ொக் ளு ன் ண கயழுத்திட் ன.    

4. திருமதி .ரமிகரஸ்   வருண க்கு முன்னர்,  ொக் ர்.லூயிஸ் கபர்னொண்ட ொ ரூயிஸ் 

தணலணமயிலொன 48 உறுப்பினர் குழு, சு ொதொர மற்றும் சமூ ப் பொது ொப்பு அணமச்சர் 

புடன,ணைதரொபொத் மற்றும் கபங் ளூருவுக்கு கசப் ம்பர் 27-30 வணர பயைம் கசய்து, இந்திய 

மருந்து நிறுவனங் ள் மற்றும் சிறப்பு ணமயங் ளுக்கு கசன்றது: அவர் ள் இஸ்டரொ 

வசதி ணளயும் பொர்ணவயிட் னர் மற்றும் நியூ ஸ்டபஸ் இந்தியொ லிமிக ட் (NSIL) மனித 

விண்கவளி விமொன ணமயம் (HSFC) ஆ ியவற்றின் பிரதிநிதி ணள சந்தித்தனர்.  

5. க ொலம்பியொ லத்தீன் அகமொிக் ொவில் இந்தியொவின் ஒரு முக் ிய பங் ொளியொகும், டமலும் 

இருதரப்பு உறவு ள் விொிவண ந்து வரு ின்றன,குறிப்பொ  கதொற்றுடநொய் இண யூறு ள் 

இருந்தடபொதிலும் கபொருளொதொர மற்றும் வைி த்துணறயில்.திருமதி. ரமிகரஸின் இந்தியொ 

வருண க்கு முன்னதொ  கவளியுறவுத் துணற இரொஜொங்  அணமச்சர் திருமதி மீனொக்ஷி டல ி 

கசப் ம்பர் 4-6 ,2021 வணர க ொலம்பியொவிற்கு வருண  தந்தொர்.இந்தியொ-க ொலம்பியொ 

இருதரப்பு உறவு ணள வலுப்படுத்தவும் பன்மு ப்படுத்தவும் இந்தப் பயைம் டமலும் 

பங் ளிக்கும்.    

நியூ க ல்லி  

அக்ட ொபர்  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. 
 
 


