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ஏப்ரல் 24, 2017 

 
1. மாண்புமிகு இநத்ிய குடியரசுத ் தலைவர ் திரு பிரணாப் 

முகரஜ்ி அவரக்ளின் அலைப்பின் பபரிை், லைப்ரஸ் 

குடியரசின் தலைவர ் திரு நிபகாஸ் அனஸ்பதபைடஸ்், 

ஏப்ரை் 25-29, 2017 இை் இநத்ியாவிற்கு ஓரு அரசு வருலக 

சைய்ய உள்ளார். 

2. இது ஜனாதிபதி அனஸ்பதபைடஸ்் அவரக்ளின் 

இநத்ியாவிற்கான முதை் வருலகயாக இருக்கும். 

முன்னதாக, பிரதமர ் பமாடி அவரக்ளுடன் சைப்டம்பர ் 2015 

இை் நியூயாரக்்கிை் ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுை ்ைலபயின் 

பபாது ைநத்ிப்புகள்  நலடசபற்றது. 

3. இநத் விஜயதத்ின் பபாது, ஜனாதிபதி அனஸ்பதபைடஸ்் 

ஏப்ரை் 25 ஆம் பததி அன்று மும்லப வருகிறார். அங்கு 

ஏப்ரை் 25 ம் பததி அன்று, மகாராஷ்டிரா ஆளுநருடன் ஒரு 

ைநத்ிப்பு நடக்க உள்ளது. ஏப்ரை் 26 அன்று, ஒரு வணிக 

மன்றதல்த ைநத்ிக்க உள்ளார். ஏப்ரை் 26 ம் பததி அவர ்

சடை்லிக்கு வருவார். ஏப்ரை் 27 அன்று, அவர ்ஒரு வியாபார 

மன்றதத்ின் முன் உலரயாற்றுகிறார,் மற்றும் 

பாரல்வயாளர ் ஆராய்ைச்ி அறக்கடட்லள (ஓஆரஎ்ப்) இை் 

உலரயாற்றுவார். ஏப்ரை் 28 ம் பததி அன்று ராஷ்டிரபதி 

பவனிை் அவருக்கு ஓரு ைடங்கு பாதுகாப்பு மரியாலத 

அளிக்கப்படுவது சதாடரந்த்ு அவர ்  மகாதம்ா காநத்ியின் 

ைமாதி, ராஜ் காடட்ிை் மைரவ்லளயம் இடவுள்ளார். அநத் 

நாளிை் அவரது இதர ஈடுபாடுகளிை்,  மாண்புமிகு 

ராஷ்டிரபதி, ஜனாதிபதி அனஸ்தீபைடஸ்் அவரக்லள 

சகௌரவப்படுதத்ும் வலகயிை் ஏற்பாடாகியுள்ள  

விருநத்ிை் கைநத்ு சகாள்வதுடன் அவருடன் ஓரு ைநத்ிப்பும் 

நடதத் உள்ளார,்அதத்ுடன் பிரதம மநத்ிரி பமாடி 

அவரக்ளுடன் பிரதிநிதி-நிலை பபைச்ுவாரத்ல்தயும் நடதத் 

உள்ளார். கூடுதைாக, மரியாலதக்குரிய துலண 

ஜனாதிபதி அவரக்ளும் ஜனாதிபதி அனஸ்பதபைடஸ்ிற்கு 

அலைப்பு விடுக்க உள்ளார;் சவளியுறவு மநத்ிரி 

அவரக்ளும் அலைப்பு விடுக்க உள்ளார். ஜனாதிபதி 

அனஸ்தீசியாஸ் 29 ஏப்ரை் அதிகாலை அதிகாலையிை் 

திை்லியிலிருநத்ு புறப்படுவார். 

4. இநத்ியாவும் லைப்ரஸும் சநருக்கமான, நடப்ான மற்றும் 

பநர பைாதலன சைய்யப்படட் உறவுகலள 

அனுபவிக்கின்றன. பை உைகளாவிய பிரைச்ிலனகளிை் 



இரு நாடுகளும் இபத பபான்ற கருதத்ுக்கலள பகிரந்த்ு 

சகாள்கின்றன. கிடட்தத்டட் அலனதத்ு லைப்ரியாட ்

தலைவரக்ளும் அரசு வருலகயாக  இநத்ியாவிற்கு 

வநத்ுள்ளனர். அக்படாபர ் 2009 இை், ஜனாதிபதி திருமதி. 

பிரதிபா பதவிசிங் பாடட்ிை், லைப்ரஸுக்கு ஒரு 

பயணதல்த பமற்சகாண்டார். லைப்ரஸ் மற்றும் இநத்ியா 

வலுவான சபாருளாதார உறவுகலள அனுபவிக்கின்றன. 

லைப்ரஸ் இநத்ியாவிை் ஒரு சபரிய முதலீடட்ாளர ் ஆகும். 

சமாதத் சவளிநாடட்ு பநரடி முதலீடட்ிை் 9 பிை்லியன் 

அசமரிக்க டாைருக்கு பமைாக சகாண்டு, லைப்ரஸ் 

இநத்ியாவிை் எடட்ாவது மிகப்சபரிய சவளிநாடட்ு 

முதலீடட்ாளராக உள்ளதுடன் பமலும் நிதி குதத்லக, பங்கு 

பரிவரத்த்லன, கார ் உற்பதத்ி, உற்பதத்ித ் சதாழிை்கள், 

ரியை் எஸ்படட,் ைரக்கு லகயாளுதை், கடட்ுமானம், கப்பை் 

மற்றும் தளவாடங்கள் பபான்ற பகுதிகளிை் முதலீடு 

சைய்துள்ளது. மருநத்ுகள், புதுப்பிக்கதத்கக் ஆற்றை், 

சுற்றுைா மற்றும் திலரப்பட தயாரிப்பு ஆகிய துலறகளிை் 

மருநத்ுகள், புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றை், சுற்றுைா மற்றும் 

திலரப்பட தயாரிப்பு பபான்ற துலறகளிை் 

ஒதத்ுலைப்புக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன.  சிை 

உடன்படிக்லககள் / புரிதை் ஒப்பநத்ங்கள் ஆகியன 

தற்பபாது பபைச்ுவாரத்ல்தகள் மூைம் நலடசபறுகின்றன. 

 
புதுடில்லி, 

ஏப்ரில் 24 ,2017 

 


