
துருக்கி ஜனாதிபதியின் இந்தியாவிற்கான 

வருகக (30 ஏப்ரல் 01 மே, 2017) 
 

ஏப்ரல் 30, 2017 

 

1. துருக்கியின் குடியரசுத ் தலைவர ் மாண்புமிகு திரு ரிசெப் 

தயிப் எரட் ாகன், ஏப்ரை் 30 முதை் டம 01, 2017 வலர ஒரு 

மாநிை வருலகயாக இநத்ியாவிற்கு வருலக செய்ய 

உள்ளார். 

2. இது ஜனாதிபதி எரட் ாகன் அவரக்ளின் இநத்ியாவிற்கான 

இரண் ாவது வருலகயாகும். முன்னதாக 2008 இை் பிரதமர ்

இநத்ியாவிற்கு வருலக செய்தார.் 2015 ம் ஆண்டு 

அன் ாலியாவிை் நல சபற்ற ஜி 20 உெச்ி மாநா ட்ின் 

பிரதான ெநத்ிப்பிை் பிரதமர ் டமாடியு ன் அவர ் கைநத்ு 

சகாண் ார். 

3. இநத் விஜயதத்ின் டபாது, ஏப்ரை் 30 ம் டததி அன்று 

ஜனாதிபதி எரட் ாகன் புது ச ை்லிக்கு வருலக செய்ய 

உள்ளார். டம மாதம் 01-ம் டததி அன்று ராஷ்டிரபதி பவனிை் 

மரியாலதக்குரிய மரியாலத 

அளிக்கப்படும்,அதலனயடு த்ு மகாதம்ா காநத்ியின் 

ெமாதி, ராஜ்கா ட்ிை் அவர ்மைர ்வலளயம் லவப்பார். பிரதம 

மநத்ிரி டமாடி அவரக்ளு ன் பிரதிநிதி-நிலை 

டபெச்ுவாரத்ல்தகலள டமற்சகாண் து ன் ஜனாதிபதி 

எரட் ாகன் சகௌர ராஷ்டிரபதி அவரக்ள் உ ன் ஒரு 

ெநத்ிப்பு ன்,சகௌரவ விருநத்ிை் கைநத்ு சகாள்வார். ஜாமியா 

மிலியா இஸ்ைாமியா பை்கலைக்கழகம் ஜனாதிபதி 

எரட் ாகன் அவரக்ளுக்கு சகளரவ ப  ்ம் (Honoris Causa) 

வழங்க உள்ளது. கூடுதைாக, மரியாலதக்குரிய துலண 

ஜனாதிபதி, ஜனாதிபதி எரட் ாகனிற்கு  அலழப்பு 

விடுப்பார;் சவளிவிவகார அலமெெ்ர ்ஜனாதிபதி எரட் ாகன் 

அவரக்ளுக்கு ஒரு அலழப்பு விடுப்பார். ஜனாதிபதி 

எரட் ாகன் 01 டம இரவு அன்று திை்லி வி ட்ு செை்கிறார். 

4. இநத்ியாவும் துருக்கியும் பை நூற்றாண்டுகளாக சநருங்கிய, 

ந ப்ு மற்றும் ஆழமான டவரூன்றிய உறவுகலள 

அனுபவிக்கின்றன. கலை மற்றும் க ட்ி க்கலை துலறயிை் 

இரு நாடுகளுக்கும் இல யிைான வளமான வரைாற்று 

மற்றும் கைாெெ்ார சதா ரப்ுகள் உள்ளன. இரு நாடுகளின் 

தலைவரக்ளின் ெமீப காைம் வருலகயினாை் இருதரப்பு 

உறவுகள் வலுவல நத்ுள்ளன. 2013 அக்ட ாபர ் மாததத்ிை், 

குடியரசுத ்தலைவர ்பிரணாப் முகரஜ்ி துருக்கிக்கு விஜயம் 

செய்தார். பிரதமர ் டமாடி 2015 நவம்பர ் மாதம் ஜி -20 உெச்ி 

மாநா ட்ிை் கைநத்ு சகாள்ள துருக்கிக்கு விஜயம் செய்தார். 



5. துருக்கி மற்றும் இநத்ியா வலுவான சபாருளாதார 

உறவுகலள அனுபவிக்கின்றன. துருக்கிய சதாழிை் மற்றும் 

வியாபாரதத்ிை் உள்ள 100 பிரதிநிதிகள் உ ப்  ஒரு சபரிய 

வணிகத ்தூதுக்குழு ஜனாதிபதி எரட் ாகனு ன் டெரந்த்ு வர 

உள்ளது. இநத் விஜயதத்ின் டபாது இநத்ிய-துருக்கி வணிக 

மன்றம் ெநத்ிக்க உள்ளது. 

6. இரு நாடுகளுக்கும் இல யிைான இருதரப்பு வரத்த்கம் 6.4 

பிை்லியன்  ாைர ் வலர உள்ளது. துருக்கிக்கு இநத்ியாவின் 

பிரதான ஏற்றுமதிப் சபாரு க்ளுள் ஜவுளி மற்றும் துணிகள், 

இரொயனங்கள், மருநத்ுகள், பிளாஸ்டிக் சபாரு க்ள், 

இயநத்ிரங்கள் மற்றும் தானியங்கி சபாரு க்ள் ஆகியன 

அ ங்கும். க ட்ுமானம் / உள்க  ்லமப்பு வளரெ்ச்ி, 

புதுப்பிக்கதத்கக் ஆற்றை், சுற்றுைா மற்றும் திலரப்ப  

ப ப்பிடிப்பு டபான்ற மற்ற துலறகளிலும் 

ஒதத்ுலழப்பிற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. 
 
 

புது டில்லி, 

ஏப்ரில் 30,2017 

  
 


