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റ഻പ്പബ്ല഻ക് ഓഫ് ടര്ക്ക഻ ിഡണസ഻് ഹിസ ഹ഻ക് ലക്സലിസ഻ ിശ഼ 
ീറീസപ് തയ്യ഻പ് ഏര്ക്ു്ഺഗഺി  ഔു്യഺഗ഻ക സന്ദര്ക്ശനത്഻് 30 
ഏിഡണ഻ല്  -01 ീെയ് 2017 നതഽ ഇന്ത്യയ഻ല്  .   

 

ിഡണസ഻് ഹിസ ഏര്ക്ു്ഺഗഺി   നതട്ഽന്ന ര ഺാം ഇന്ത്യഺ സന്ദര്ക്ശനതെഺി഻് 
. ുനതരീ് 2008 ല്  ിഡണധഺനതെിന്ത്഻ ആയ഻ര഻കുവ ആിഽ അുേഹാം 
ഇന്ത്യ സന്ദര്ക്ശ഻ച്ചത്് .  അന്റഺല഻യയ഻ല്  2015 ല്  ജ഻-20 ഉച്ചത്ുകഺട഻യഽീട 
സെയ്ഹിസ അുേഹവഽാം ിഡണധഺനതെിന്ത്഻ ുെഺ്഻യഽാം തമ്മ഻ല്  ിഡണധഺനത 
ചര്ക്ച്ചത്ക്  നതട്഻യ഻രഽന്നഽ  
 
സന്ദര്ക്ശനത്഻്ീറ ഭഺഗെഺയ഻ ിഡണസ഻് ഹിസ ഏര്ക്ു്ഺഗഺി  
നതയാീ്ല്ഹ഻യ഻ല്  30, ഏിഡണ഻ല്  2017 ീനത്ഽാം. ീെയ് 01 ഡണകല്  
അുേഹ്഻് രഺിരഡണത഻ഭവനത഻ല്  വച്ചത്ഹിസ ഡണരമ്പരഺഗത ര഼ത഻യ഻ല്  ഗഺര്ക്് 
ഓഫ് ഓിര്ക്  നതലകഽാം, അുത തഽടര്ക്ന്നഹിസ അുേഹാം െഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻യഽീട 
സെഺധ഻യഺയ രഺജ്ഘട്ട഻ല്  ഡണഽഷ്ഡണചികാം സെര്ക്പ്പ഻കഽാം. അുേഹ്഻ീന്റ 
ഡണര഻ഡണഺട഻ കഽറ഻പ്പു അനതഽസര഻ര഻ച്ചത്ഹിസ അുേഹാം ിഡണധഺനത െിന്ത്഻ 
ുെഺ്഻യഽെഺയ഻ ിഡണത഻നത഻ധ഻ തല ചര്ക്ച്ചത്ക്  ീചയ്യുാം,. ആ്രി഼യനതഺയ 

രഺിരഡണത഻ജ഼യഽെഺയ഻ കാട഻കഺഴ്ച നതട്ഽാം , ിഡണസ഻് ഹിസ 
ഏര്ക്്ഗഺനതഽ്ള  ആ്രസാചകെഺയ഻  രഺിരഡണത഻ ഒരഽ സല്കഺരാം 
സാംഘട഻പ്പ഻കഽാം . ിഡണസ഻് ഹിസ ഏര്ക്ു്ഺഗഺ് ഓിററ഻ ര഻രഽ്ാം   
ഒുിഺറ഻ക് ുകഺസ) ജഺെ഻യഺ െ഻ല഻യ സര്ക്വകലഺശഺല സമ്മഺനത഻കഽാം . 
അുതഺീടഺപ്പാം , ആ്രി഼യനതഺയ ഉഡണ രഺിരഡണത഻ ,  ഏര്ക്ു്ഺഗഺനതഽെഺയ഻ 
കാട഻കഺഴ്ച നതട്ഽാം. ുകിന്ദ വ഻ു്ശകഺരയ െിന്ത്഻, ിഡണസ഻് ഹിസ 
ഏര്ക്ു്ഺഗഺനതഽെഺയ഻ ചര്ക്ച്ചത് നതട്ഽാം.; ീെയ് 01 രഺിത഻ ിഡണസ഻് ഹിസ 
ഏര്ക്ു്ഺഗഺി  ്഻ലല഻യ഻ല്  നത഻ന്നഽാം െടങ്ഽാം  
 
നത഻രവധ഻ നതാറ്റഺ ഽക്  ഡണഴകെഽ്ള ആഴ്഻ല്  ുവരഽക്  
ഉ്ള  വളീര അടഽപ്പെഽ്ളതഽാം ീസൌഹി്ഡണാര്ക്ിവഽാം ആയ രന്ധാം 
ആണ് ഇന്ത്യയഽാം ടര്ക്ക഻യഽാം ആസച്്഻ച്ചത്ഹിസ വരഽന്ന് . കല, വഺക്തഽവ഻്യ 
ലന്ന഼ ുെഖലകള഻ല്  നതമ്മഽീട ഇരഽ രഺജയങ്്  തമ്മ഻ല്  സമ്പന്നെഺയ 
ചര഻ിതഡണരവഽാംക് സഺാംസ്സ്കഹിസകഺര഻കഡണരവഽെഺയ രന്ധങ്്  ആിഽ്ള് . 



അടഽ് കഺലങ്ള഻ലഺയ഻ ഇരഽ രഺജയീ്യഽാം ുനതതഺകളുീട സന്ദര്ക്ശനത 

വ഻നത഻െയ്഻ലാീട ഉഭയകക്ഷ഻ രന്ധങ്്  ശക്തെഺക഻യ഻ട്ടു ഹിസ. 
ആ്രി഼യനതഺയ രഺിരഡണത഻ജ഼ ിശ഼ ിഡണിഺ മ െഽഖര്ക്ജ഻ ഒക്ുടഺരര്ക്  
2013നതഽ ടര്ക്ക഻യ഻ുലകഹിസ സന്ദര്ക്ശനതാം നതട്഻യ഻രഽന്നഽ. നതവാംരര്ക്  2015 നതഽ 
നതടന്ന ജ഻-20 ഉച്ചത്ുകഺട഻യ഻ല്  ഡണീെടഽകഽവഺി  ിഡണധഺനതെിന്ത്഻ ുെഺ്഻ 
ടര്ക്ക഻ സന്ദര്ക്ശ഻ച്ചത്഻രഽന്നഽ  
 
ടര്ക്ക഻യഽാം ഇന്ത്യയഽാം ശക്തെഺയ സഺമ്പ്഻ക രന്ധങ്്  ആണ് 
ആസച്്഻കഽന്ന്.  ടര്ക്ക഻യ഻ീല വയവസഺയീ്യഽാം വയഺഡണഺരീ്യഽാം 
ിഡണത഻നത഻ധഺനതാം ീചയ്യുന്ന നതാുറഺളാം ിഡണത഻നത഻ധ഻ക്  ഉ്ീപ്പടഽന്ന ഒരഽ 
വല഻യ ര഻സ഻നതക് ിഡണത഻നത഻ധ഻ സാംഘാം ിഡണസ഻് ഹിസ 
ഏര്ക്ു്ഺഗഺനത഻ീനതഺപ്പാം സന്ദര്ക്ശനതാം നതട്ഽാം. ഇന്ത്യഺ-ടര്ക്ക഻ ര഻സ഻നതക് 

ു ഺറ്഻ീന്റ ുയഺഗാം സന്ദര്ക്ശനതു്ഺ്  അനതഽരന്ധ഻ച്ചത്ഹിസ നതട്ഽാം.  
 

ഇരഽ രഺജയങ്്കഽെ഻ടയ഻ീല ഉഭയകക്ഷ഻ വയഺഡണഺരാം 5.4 ര഻ലയണ്  
അുെര഻കി  ു്ഺളര്ക്  ആയ഻ നത഻ല്കഽന്നഽ. ടര്ക്ക഻യ഻ുലകഽ്ള 
ഇന്ത്യയഽീട ിഡണധഺനത കയറ്റുെത഻ ീടക്ൂൈല്ക്,  ഺിര഻ക്ക്, 

ീകെ഻കലഽക് , പ്ലഺൈ഻ക് ഉ്ഡണന്നങ്് , െഷ഼നതറ഻ക് , ഓുട്ടഺുെഺട്ട഼വ്സക് 
ലന്ന഻വയഺണ് . നത഻ര്ക്െഺിാംടഅട഻ഥാനഺനത ീസൌകരയ വ഻കസനതാം , 
ഡണഽതഽകഺവഽന്ന ഊര്ക്ജാം, വ഻ുനതഺ്സഞ്ചഺരാം,  ഻ല഻ാം ഷാട്ട഻ാംഗ് ലന്ന഼ 
ുെഖലകള഻ലഽാം സഹകരി്഻് സഺധയതക്  ഉ ഹിസ. ീിഡണഺ്ക്ഷി  
ീസൌകറയങ്് , ീിഡണഺജക്ൈഹിസ ഡണെഺള഻്ാം ലന്ന഻വയ഻ല്  നത഻രവധ഻ 
ഇന്ത്യി  കമ്പനത഻ക്  ടര്ക്ക഻യ഻ല്  തങ്ളുീട സഺന്ന഻ധയാം 
അറ഻യ഻ച്ചത്഻ട്ടു ഹിസ.  ഇരഽ രഺജയങ്ളുീടയഽെ഻ടയ഻ല്  ച഻ല കരഺറഽക്  
/ധഺരിഺഡണിതങ്്  ലന്ന഻വ സാംരന്ധ഻ച്ചത്ു്ള ചര്ക്ച്ചത്ക്  നതടകഽന്നഽ ഹിസ, 
ഇവ സന്ദര്ക്ശനതു്ഺ്  അനതഽരന്ധ഻ച്ചത്ഹിസ ഒപ്പഹിസ വയ്കഽാം  
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