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 (0201 اکتوبر، 3 -1) کا دورہ بھارت کا خارجہ وزیر اور صدر نائب کے کولمبیا

 0202 ،اکتوبر 03

 بھارت تک 0202 اکتوبر 3-2 نے رامریز لوسیا مارٹا محترمہ خارجہ وزیر اور صدر نائب کی کولمبیا

 سرکاری کے عالوہ روئز فرنانڈو لوئز ڈاکٹر تحفظ سماجی اور صحت وزیر ہمراہ کے ان ۔کیا دورہ کا

 ۔تھے بھی نمائندے کے اداروں تعلیمی اور کمپنیوں نجی اور افسران

 مالقات سے رامریز محترمہ نے نائیڈو وینکیا جناب صدر نائب کے ہندوستان کو 0202 اکتوبر یکم۔ 0

 نے رامریز نائب صدر۔ کیا تبادلہ کا خیاالت میں بارے کے تعاون دوطرفہ میں شعبوں کئی اور کی

 ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر کو 0202 اکتوبر 0۔ دی بھی دعوت کی دورے کے کولمبیا کو ہند صدر نائب

 امور برائے مملکت وزیر۔ کی چیت بات طرفہ دو جامع ساتھ کے رامریز محترمہ نے شنکر جے

 سے جن کی مالقات بھی سے رامریز محترمہ کو 0202 اکتوبر 3 نے لیکھی میناکشی محترمہ خارجہ

 کی۔ چیت بات مفید انہوں نے بہت دوران کے دورے اپنے کے کولمبیا ماہ گزشتہ

 ریسرچ میڈیکل آف کونسل انڈین ساتھ ساتھ کے ٹیکنالوجی اور سائنس وزارت نے رامیریز محترمہ۔ 3

 کی ٹیکنالوجی اور کوپروڈکشن ٹیکنالوجی، بائیو ساتھ کے عہدیداروں سینئر کے( آر ایم سی آئی)

۔ کی چیت بات بھی پر تالش کی تعاون میں ترقی کی مصنوعات کی دواسازی اور ویکسین میں منتقلی

 انٹنٹ آف لیٹرز دو لیے کے تعاون میں شعبوں کے ریسرچ میڈیکل اور بائیوٹیکنالوجی ازاں، بعد

 ۔کیے دستخط ساتھ کے منصبوں ہم کے کولمبیا اپنے نے آر ایم سی آئی اور بائیوٹیکنالوجی

 وزیر میں، سربراہی کی روئز فرنانڈو لوئز ڈاکٹر وفد رکنی 44 قبل، سے آمد کی میریزار حترمہم۔ 4

 ہندوستانی اور کیا سفر کا بنگلور اور حیدرآباد پونے، تک ستمبر 32-02 نے تحفظ سماجی اور صحت

 کیا دورہ بھی کا سہولیات کی اسرو نے انہوں۔ کیا دورہ کا ایکسیلنس آف سینٹرز اور کمپنیوں ساز دوا

 کے( سی ایف ایس ایچ) سینٹر فالئٹ اسپیس ہیومن اور( ایل آئی ایس این) لمیٹڈ انڈیا اسپیس نیو اور

 ۔کی مالقات سے نمائندوں

 خاص تعلقات باہمی ہمارے اور ،ہے دار شراکت اہم ایک کا ہندوستان میں امریکہ الطینی کولمبیا۔ 5

 کا رامریز محترمہ۔ ہیں رہے بڑھ میں شعبے تجارتی اور معاشی باوجود کے امراض وبائی پر طور

 محترمہ خارجہ امور برائے مملکت وزیر تک 0202 ستمبر 6 سے 4 قبل سے اس بھارت دورہ

 تعلقات دوطرفہ کے کولمبیا اور بھارت دورہ یہ ۔تھا پہلے سے دورے کے کولمبیا کے لیکھی میناکشی

 ۔گا کرے ادا کردار مزید میں بنانے متنوع اور مضبوط کو

 دہلی نئی
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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. 

 


