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అకట్ బర్ 24,2013 

 

అకట్ బర్ 25 నుండ ి2 నవంబర్ 2013 లలో మాననీయ ఉప రాష్్టరపతి శీ్ర హమీద్ అన్సారీ పెరు, 
క్యూబా మరియు యుకె లలో అధికారిక్ పరూటన చయేనున్సారు.  పెరు మరియు క్యూబా 
లక్ు ఉప రాష్్టరపతి స్ాా యి లో ఇది మొట్ మొదటి పరూటన.  ఆయనతో పాటు మానవ వికాస 
శాఖ సహాయ మంతి,ి శీ్ర జితిన్ పసి్ాద, నలుగురు పారలమెంట్ సభ్ుూలు, సీనియర్ 
అధికారులు మరియు మీడియా వళె్తు న్సారు.   
 

పెరు లో ఉప రాష్్టరపతి 26- 29 అకట్ బర్ 2013 మధ్ూ వుంటారు.  ఈ పరూటనలో ఆయన పెరు 
ఫస్్ట ఉప రాష్్టరపతి, మిస్ట మరిస్ోల్ ఎసీీ న్ోజ క్యీ జ్ తో విసు ృతమెైన చరచలు జరుపుతసరు 
మరియు విదశే్ర మంతిి ఇంకా విదశే్ర వాణిజూ మరియు టూరిజం మంతినిి క్లుస్ాు రు.  ఆయన 
పెరు రాష్్టరపతి శీ్ర ఒలల ంత హుమల ను వెళ్ళి క్లుస్ాు రు.  భారత్ మరియు పెరు ల మధ్ూ దౌతూ 
సంబంధసల స్ాా పన యొక్క 50 వ వారిికటతావం వేడుక్ల జరిగే సమయము లో ఉప రాష్్టరపతి 
పరూటన జరుగుతునాది.  ఈ చసరతిసితమక్ ఘటన క్ు సమరణ గా ఆయన లిమా లో భారతీయ 
సంసకృతిక్ ఉతావానిా పాిరంభిస్ాు రు.  తరచు అనీా స్ాా యిలలో జరిగే పరసీర పరూటనలతో 
మరియు ఆరిిక్ పియోజలన్సలతో ముడపిడని సనాహపూరవక్ సంబంధసలు భారత్ మరియు 
పెరు మధ్ూ వునావి.  భారత్ మరియు పెరు ల మధ్ూ ద్వవపాక్షిక్  వాణిజూం యూ ఎస్ట డసలర్ 
1.68 బిలియనుల గా వునాది మరియు పరసీరం సమానముగా వుంది. 
 

క్యూబా లో ఉప రాష్్టరపతి క్యూబా ఫస్్ట ఉప రాష్్టరపతి, శీ్ర మిగుఎల్ దయిాజ్- క్న్ెల్ బెరుమడ్జ్ 
తో సమగీ ద్వవపాక్షిక్ చరచలు జరుపుతసరు.  ఆయన క్యూబా రాష్్టరపతి, శీ్ర రౌల్ కాూస్ో్ ర  ను 30 
అకట్ బర్ 2013 న క్లుస్ాు రు.  ఈ పరూటనలో ఆయన హవాన్స లో భారతీయ సంసకృతిక్ 



ఉతావానిా పాిరంభిస్ాు రు.  న్సమ్ స్ాా పక్ సభ్ుూలు గా క్యూబా మరియు ఇండయిా చరితసితమక్ 
మరియు సనా హ పూరవక్ సంబంధసలు క్లిగి వునావి.  అనీా బహుపాక్షిక్ వదేిక్లలో 
పరసీర ఆసకతు క్లిగిన విష్టయాలపెవ రెండు దేశాలు సంపిదించుక్ుంటున్సాయి.  రెండు దేశాల 
సంబంధసలు క్యడస ఎనరిి, బయో- టెకాాలజి మరియు కరీడలలో కతయీాశ్రలమెైన 
సహకారముతో ముడపిడివునావి.  క్ుబన్ ఈ ఈ జెడ లో ఓవ వి ఎల్ గటి్  ఉనికత క్లిగివునాద.ి 
 

తన పరూటనలో చివరి భాగంగా, మాననీయ ఉప రాష్్టరపతి ఆక్ాఫర్్ సెంటర్ ఫర్ ఇస్ాల మిక్ 
స్డీస్ట లో “గురిుంపు మరియు పౌరసతవం” అన్ ే విష్టయం మీద 1 నవంబర్ 2013 న 
పిసంగించ్ందుక్ు యున్ెవటెడ కతంగ్ం ను సందరిిస్ాు రు.   
 

నయూ ఢిల్లల 
24 అకట్ బర్, 2013  

 

 


