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 “75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹਗੇਢੰ: ਭਾਰ੍ਤ-ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਸੋਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ” (1 ਅਗਸਤ, 2022) ਦ ੇਵਵਸ਼ ੇਉੱਤ ੇਨਵੀਂ 

ਵਦਿੱਲੀ ਵਵਿੱਚ ਥਾਈ ਦੂਤਘਰ੍ ਦੁਆਰ੍ਾ ਸਆੁਗਤੀ ਭਜੋ  

2 ਅਗਸਤ, 2022 

 

ਵਵਦੇਸ਼ ਰ੍ਾਜ ਮੰਤਰ੍ੀ ਡਾ. ਰ੍ਾਜਕੁਮਾਰ੍ ਰ੍ੰਜਨ ਸਵੰਘ 1 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂ ੰਭਾਰ੍ਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਰ੍ਮਵਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ 

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰ੍ਤ ਵਵਿੱਚ ਰ੍ਾਇਲ ਥਾਈ ਦੂਤਘਰ੍ ਵਿੱਲੋਂ ਕਰ੍ਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਵਿੱਚ ਮੁਿੱਖ 

ਮਹਵਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਕਿੱਠ ਨੂ ੰਸੰਬੋਧਨ ਕਰ੍ਦਵਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰ੍ੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰ੍ਮਵਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ 

'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਿੱਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰ੍ਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰ੍ੀ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ੍ ਕੀਤੀ ਕਵ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਭਾਰ੍ਤ 

ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰ੍ਵਤ ਮਹੋਤਸਵ (AKAM) ਦੇ ਸਮਂੇ ਹੀ ਹੋ ਰ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰ੍ੀ ਨੇ 29-31 

ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂ ੰਉਿੱਤਰ੍-ਪੂਰ੍ਬੀ ਭਾਰ੍ਤ ਉਤਸਵ ਦੇ ਦੂਜ ੇਸੰਸਕਰ੍ਨ ਵਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ 

ਹਾਲੀਆ ਫੇਰ੍ੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਵਸ ਨਾਲ ਉਿੱਤਰ੍-ਪੂਰ੍ਬੀ ਭਾਰ੍ਤੀ ਵਪਾਰ੍ਕ ਭਾਈਚਾਰੇ੍ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ੍ 'ਤੇ ਸੈਰ੍-ਸਪਾਟਾ, ਖੇਤੀ 

ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰ੍ੋਸੈਸਵੰਗ ਸੈਕਟਰ੍ ਖੇਤਰ੍ ਵਵਿੱਚ ਵਿੱਡੇ ਕਾਰ੍ੋਬਾਰ੍ੀ ਮੌਕਵਆਂ ਦੇ ਖੁਿੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।  

ਇਸ ਤੋ ਂਬਾਅਦ ਦੋ-ਪਿੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਫਵਲਮ ਅਤੇ "Amazing New Chapter: 

Responsible Tourism in Thailand" ਨਾਮਕ ਪ੍ਰ੍ਮੋਸ਼ਨ ਫਵਲਮ ਰ੍ਵਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਵਸ ਤੋ ਂਬਾਅਦ ਥਾਈ ਸਮੂਹਾਂ 

ਦੁਆਰ੍ਾ ਸਿੱਭਵਆਚਾਰ੍ਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰ੍ੀਆਂ ਅਤੇ  ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸੈਰ੍-ਸਪਾਟਾ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ਦੇ ਡਵਪਟੀ ਗਰ੍ਵਨਰ੍ ਸ਼੍ਰ੍ੀ ਥਾਨੇਟ ਪੈਚਸੁਵਾਨ 

ਅਤੇ ਭਾਰ੍ਤ ਵਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਰ੍ਾਜਦੂਤ ਮਹਾਮਹਵਮ ਸ਼੍ਰ੍ੀ ਪੈਟਰ੍ਤ ਹੋਂਗਟਂੋਗ ਵਿੱਲੋਂ ਟਵਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।  

ਸਫਲਤਾਪੂਰ੍ਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਭਾਰ੍ਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਰ੍ਮਵਆਨ ਨਵਿੱਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂ ੰਉਜਾਗਰ੍ ਕਰ੍ਦ ੇਹੋਏ 

ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਖੇਤਰ੍ਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਿੱਧ ਤੋ ਂਵਿੱਧੋ ਵਿੱਧ ਸਹਵਯੋਗ ਦੇ ਰ੍ਾਹਾਂ ਨੂ ੰਉਜਾਗਰ੍ ਕਰ੍ਦਾ ਹੈ।  

 

ਨਵੀਂ ਦਵਿੱਲੀ 

2 ਅਗਸਤ, 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. 

 


