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 بھوٹام سٹیالئٹ الؤنچ -ہند
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آج اسرو کے پولرس سٹیالئٹ بھوٹان ایس اے ٹی -ہندہندوستان اور بھوٹان کے ذریعہ مشترکہ طور پر تیار کردہ 

سری ہری کوٹا، ہندوستان میں واقع ستیش دھون  گیا۔خالء میں آج الؤنچ کیا الؤنچ وہیکل )پی ایس ایل وی( کے ذریعہ 

لے کر اور دیگر سٹیالئٹ  22-ارتھ آبزرویشن سٹیالئٹ ساتھبھوٹان ایس اے ٹی کے-ہند PSLV C54 سپیس سنٹر سے

 روانہ کیا گیا۔

 

ایچ ای بھوٹان کے وزیر اطالعات اور مواصالت لیونپو  کرنے والے بھوٹان کے ایک اعلٰی سطحی وفد کی قیادت ۔6

ر کا مشاہدہ ک ایس اے ٹی الؤنچبھوٹان -ہندری ہری کوٹا کا دورہ کیا تاکہ کرما ڈونن وانگڈی نے خصوصی طور پر س

 -پر ہے سری ہری کوٹا میں ہند دورے وستان کے ایک ہفتہ طویلرکنی میڈیا وفد جو ہند 81بھوٹان کا ایک  ۔سکے

 موجود تھی۔کا مشاہدہ کرنے کے لیے  ایس اے ٹی الؤنچبھوٹان 

یٹا کی ساتھ سیٹالئٹ ڈ کی تعمیر اور جانچ کےہندوستان نے بنگلورو میں یو آر راؤ سیٹالئٹ سنٹر، سیٹالئٹ  ۔3

یہ  انجینئروں کی صالحیت سازی میں مدد کی ہے۔ کے بھوٹان دیتے ہوئے کی ٹریننگ پروسیسنگ اور تجزیہ کرنے

 نچ کیا گیا۔ؤ، جسے آج الکا اختتام پذیر ہواالئٹ کی مشترکہ ترقی یٹٹان کے لیے اپنی مرضی کے مطابق سبھو

 

بھوٹان کو ان کے قدرتی وسائل کے انتظام کے لیے ہائی ریزولیوشن امیجز فراہم کرے بھوٹان ایس اے ٹی -ہندوستان ۔4

 گا۔

ے اسرو مودی کے بھوٹان کے دورے کے دوران دونوں فریقوں نمیں وزیر اعظم  6282. یہ بھی یاد رہے کہ اگست  ۔5

 اسٹیشن کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا تھا۔ ارتھوبی ایشیا سیٹالئٹ کے تھمپو میں جن ردہکے تعاون سے تعمیر ک
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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. 


