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భారత రాష్్టరపతికి తమ నియామక ధృవీకరణ పత్రా లను నివేద ించిన 
థరయ లాిండ్, రొమేనియా, కజకిస్ాా న్ మరియు టరకీ రాయబారులు 

జూల ై 07, 2021 

 

క ింగ డమ్ ఆఫ్ థాయ ల ిండ్, రొమేనియ , రిపబి్లక్ ఆఫ్ కజక స్థా న్ మరియు రిపబి్లక్ ఆఫ్ టరకీలకు చ ిందిన 
రథయబారుల నియ మక ధృవీకరణ పత్ాాలను నేడు (2021 జూల ై 7) జరిగిన వరుువల్ కథరయకరమింలో భారత 
రథష్్ట రపతి శ్రర రథమ్ నాథ్ కోవింద్ ఆమోదిించారు. నియ మక ధృవీకరణ పత్ాాలను నివేదిించిన వథరు: 
 
1. గౌరవనీయ Ms. పటారట్ హింగ టాింగ, క ింగ డమ్ ఆఫ్ థాయ ల ిండ్ రథయబారి 
 
2. గౌరవనీయ Ms. డానియెల ి  మ రియ నా సెజోనోవ్ టానే, రొమేనియ  రథయబారి 
 
3. గౌరవనీయ శ్రర నురథి న్ జల ా స బయేవ్, రిపబి్లక్ ఆఫ్ కజక స్థా న్ రథయబారి 
 
4. గౌరవనీయ శ్రర ఫిరథత్ సునెల్, రిపబి్లక్ ఆఫ్ టరకీ రథయబారి 
 
ఈ కథరయకరమిం సిందరభింగథ రథష్్ట రపతి మ టాి డుతూ, కొతత గథ నియమించబడిన థాయ ల ిండ్, రొమేనియ , 
కజక స్థా న్ మరియు టరకీ రథయబారులకు తన శుభాకథింక్షలను త్ లియజేశథరు. సింబింధిత 
దేశథలనినింటిత్ోనూ భారత్  సుహృదాభవ మరియు సననహపూరవక సింబింధాలను కలిగి ఉిందని అల గే శథింతి 
మరియు సుసింపననత అనే ఉమమడి దృకపథాల ఆధారింగథ మన మధయ సింబింధాలు పెనవేసుకునానయని 
ఆయన పనరొీనానరు. 
 
మనిందరి ఆరోగ్యిం, ఆరిాక శరరయసుుకు భరోస్థ కలిపించేవధింగథ కోవడ్-19 మహమ మరిపెై పో రథటింలో 
పపాించవథయపత ింగథ చేపటి్ న నిరణయ తమకమ ైన మరియు సమనవయింత్ో కూడిన చరయల వష్టయింలో భారత్ 
ముిందువరుసలో ఉిందని రథష్్ట రపతి కోవింద్ నొక ీచ పథపరు. ‘పపాించ ఔష్టధ భాిండాగథరిం’గథ నిలుసుత నన భారత్, 
కోవడ్ -19పెై పపాించ పో రథటానిక  మదద తుగథ అనేక దేశథలకు అతయవసర ఔష్టధాలు, స్థమగిరని సరఫరథ చేసి 
చేదో డుగథ నిలిచిిందని కూడా ఆయన పనరొీనానరు. 



 
థాయ ల ిండ్, రొమేనియ , కజక స్థా న్ మరియు టరకీ రథయబారులు తమ నాయకత్ావల తరఫున 
శుభాకథింక్షలను త్ లియజేశథరు అల గే భారత్ త్ో సింబింధాలను బలోపనతిం చేసుకోవడానిక  తమ వింతు 
కృషిని కొనస్థగిస్థత మని వథరు పునరుదాా టిించారు. 
 
నయూఢిలీ్ల 
జూల ై 07, 2021 

 

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. 
 


