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ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ତୁ ର୍କମେନିସ୍ତାନ ଏବଂ ମନଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ (1-7 ଏପ୍ରି ଲ୍ 2022)
ୋର୍ଚ୍କ 22, 2022
ତୁ ର୍କମେନିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆେନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଭାରତର ୋନୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ରାେ ନାଥ ମର୍ାବିନ୍ଦ 1-4 ଏପ୍ରି ଲ୍ 2022 ତୁ ର୍କମେନିସ୍ତାନ
ଗସ୍ତ ର୍ରିମବ। ସ୍ୱାଧୀନ ତୁ ର୍କମେନିସ୍ତାନର୍ୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥେ ଗସ୍ତ ମହବ। ତୁ ର୍କମେନିସ୍ତାନର ନୂ ତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିବାକ ଚନ
ପମର ଏହି ଗସ୍ତ ଆମ ାଜିତ ମହଉଛି।
ଏହି ଗସ୍ତ ସେ ମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତୁ ର୍କମେନିସ୍ତାନର ନୂ ତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୋନୟବର ଶ୍ରୀ ସଦକାର ବର୍ଡିେୁହାମେମର୍ଡାଭଙ୍କ ସହ ଜାନୁ ଆରୀ 2022 ମର
ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଭାରତ-େଧ୍ୟ ଏସିଆ ସମ୍ମିଳନୀର ଫଳାଫଳର୍ୁ ର୍ାର୍ଯକୟର୍ାରୀ ର୍ରିବା ସମେତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିର୍ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିର୍ ସହମର୍ଯାଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଉପମର ଆମଲ୍ାଚନା ର୍ରିମବ। ଏହି ଗସ୍ତ ସେ ମର ର୍ିଛ ି ଚୁକ୍ତିନାୋ/ଏେଓ ୁ େଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ମହବ ମବାଲ୍ି ଆଶା ର୍ରାର୍ଯାଉଛି।
ତୁ ର୍କମେନିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ପମର ୋନୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର େହାରାଜା ୱିମଲ୍ମ୍ - ଆମଲ୍ର୍ଜାଣ୍ଡାର ଏବଂ େହାରାଣୀ େୟାକ୍ସିୋଙ୍କ
ଆେନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ 4-7 ଏପ୍ରି ଲ୍ 2022 ମନଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ର୍ରିମବ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି େହାରାଜା ଓ
େହାରାଣୀ ଏବଂ ମନଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ୋନୟବର ଶ୍ରୀ ୋର୍କ ରଟ୍ଟଙ୍କ ସହ ଆମଲ୍ାଚନା ର୍ରିମବ।
2022 ମର ଭାରତ ଏବଂ ମନଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ େଧ୍ୟମର ର୍ୂ ଟମନୈତର୍
ି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନାର 75 ବର୍କ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳିତ ମହଉଥିବାରୁ ଏହି ଗସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ
ଅମଟ। 2021 ମର ଦୁ ଇ ମଦଶର ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େଧ୍ୟମର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଭଚକୁଆଲ୍ ସମ୍ମିଳନୀମର ଜଳ ସମ୍ପଦ ଉପମର ଏର୍ ରଣନୀତିର୍
ଭାଗିଦାରୀ ଆରମ୍ଭ ର୍ରାର୍ଯାଇଥିଲ୍ା ର୍ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ ମକ୍ଷତ୍ରମର ଉଭ ପକ୍ଷର ମର୍ଯାଗଦାନ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ। ର୍ୃ ର୍,ି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ସହରୀ
ବିର୍ାଶ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୟା ଭଳି ମକ୍ଷତ୍ରଗୁର୍ଡର୍
ି ମର ସହମର୍ଯାଗ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିର୍ ସମ୍ପର୍କର ଅନୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ଅମଟ। ମନଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ େଧ୍ୟ
ଭାରତର ଚତୁ ଥକ ବୃ ହର୍ତ୍ତେ ଏଫର୍ଡିଆଇ ଉତ୍ସ ଭାବମର ଭାରତର ଏର୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ ଅଥକମନୈତର୍
ି ତଥା ବାଣିଜୟି ର୍ ସହଭାଗୀ ଅମଟ। ୁ ମରାପମର
ଥିବା ଭାରତୀ ପ୍ରବାସୀୋନଙ୍କ େଧ୍ୟରୁ ସବକାଧିର୍ ମନଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡମର ବସବାସ ର୍ରନ୍ତି।
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ୋର୍ଚ୍କ 22, 2022
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.

