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ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਰਾਜ ਦੀ
ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਫੇਰੀ (1-7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022)
22 ਮਾਰਚ, 2022
ਤੁ ਰਕਮੇਿਨਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਿਵਿੰਦ 1-4 ਅਪਰੈਲ, 2022
ਤੱਕ ਤੁ ਰਕਮੇਿਨਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਜਾਦ ਤੁ ਰਕਮੇਿਨਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਤੁ ਰਕਮੇਿਨਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਹੋ ਿਰਹਾ
ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੁ ਰਕਮੇਿਨਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਿਹਮ ਸ਼ਰੀ ਸੇਰਦਾਰ ਬਰਦੀਮੁਹਮੇਦੋਵ ਦੇਨਾਲ
ਦੁ ਵੱਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਿਦਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਨ੍ ਾਂ ਿਵੱਚ ਜਨਵਰੀ, 2022 ਿਵੱਚ ਹੋਏ
ਭਾਰਤ-ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਿਸਖਰ ਸਿੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂ ਿੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁ ਝ
ਸਮਝੌਿਤਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਤੁ ਰਕਮੇਿਨਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਿਹਮ ਰਾਜਾ ਿਵਲੇ ਮ - ਅਲੈ ਗਜ਼ੈਂਡਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮੈਕਿਸਮਾ ਦੇ
ਸੱਦੇ 'ਤੇ 4-7 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਨੀਦਰਲ਼ੈਂ ਡਜ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਫੇਰੀ ਕਰਨਗੇ । ਨੀਦਰਲ਼ੈਂ ਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲ਼ੈਂ ਡ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮਿੰਤਰੀ ਮਹਾਮਿਹਮ ਸ਼ਰੀ ਮਾਰਕ ਰੁਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਦੌਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲ਼ੈਂ ਡ ਕੂ ਟਨੀਤਕ ਸਬਿੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 75
ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2021 ਿਵੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮਿੰਤਰੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਦੋਵਾਂ ਿਧਰਾਂ ਦਰਿਮਆਨ ਜੁੜਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂ ਿੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਸ ਸਬਿੰਧੀ ਰਣਨੀਤਕ
ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਿਸਹਤ, ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ, ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਿਹਯੋਗ ਦੁ ਵੱਲੇ ਸਬਿੰਧਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਿੰਮ੍ ਹਨ। ਨੀਦਰਲ਼ੈਂ ਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ
ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਿੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ FDI ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਡਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਿਦੱਲੀ
22 ਮਾਰਚ, 2022
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