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வி.டி.சி ததாைர்பாக 2020 நவம்பர் 23-24 வடை தெனிவாவில் ஏற்பாடு  தசய்யப்பட்டுள்ை 2020  

ஆப்கானிஸ்தான்  மாநாட்டில் இந்திய தூதுக் குழுவுக்கு தவைிவிவகாை அடமச்சர் ைாக்ைர்.எஸ். 

தெய்சங்கர் தடைடம தாங்கினார். இந்த மாநாட்டை ஐக்கிய நாடுகள் சடப, ஆப்கானிஸ்தான் 

இஸ்ைாமிய குடியைசு அைசு மற்றும் பின்ைாந்து அைசும் இடைந்து நைத்துகின்றன, மமலும் 2015-

2024  உருமாறும் தசாப்தத்தின் இைண்ைாம் பாதியில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு சர்வமதச சமூகத்தின் 

உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துவடத மநாக்கமாக தகாண்டுள்ைது. 

 

2.காபூல் நகாில் வசிக்கும் 2  மில்லியன் மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீடை வழங்கும் சட்டூட் 

அடைடய நிர்மாைிப்பதற்கான ஒரு ஒப்பந்தத்டத இந்தியா ஆப்கானிஸ்தானுைன் 

முடித்துவிட்ைதாக மாநாட்டில் EAM அறிவித்தது.காபூல் நகைத்திற்கு மின்சாைம் வழங்கும் 220 கி.மீ 

தூை புல்-இ-கும்ாி டிைான்ஸ்மிஷன் பாடதடய இந்தியா முன்பு கட்டியிருந்தது. ஆப்கானிஸ்தானில் 

உயர்தாக்க சமூக அபிவிருத்தி திட்ைங்கைின் நான்காம் கட்ைத்டத ததாைங்குவதாக EAM 

அறிவித்தது, இது ஆப்கானிஸ்தானில் இந்தியா மமற்தகாள்ளும் 80 மில்லியன் அதமாிக்க ைாைர் 

மதிப்புள்ை 100 க்கும் மமற்பட்ை திட்ைங்கடை எதிர்பார்க்கிறது. தனது அறிக்டகயில், 

ஆப்கானிஸ்தானின் வைர்ச்சியில் இந்தியாவின் நீண்ை காை அர்பைிப்பு மற்றும் ததாைர்ச்சியான 

அண்டை மற்றும் மூமைாபாய பங்காைியாக அதன்  மக்கைின் நன்டம ஆகியவற்டற ஈ.ஏ.எம் 

வலியுறுத்தியது.  

 

3. ஆப்கானிஸ்தனில் இந்தியாவின் வைர்ச்சி இைாகா இன்றுவடை 3 பில்லியன் அதமாிக்க 

ைாைர்களுக்கும் அதிகமாக உள்ைது. ஆப்கானிஸ்தானின் 34 மாகாைங்கைிலும் இந்திய 

மமற்தகாண்டுள்ை 400 பிைஸ் திட்ைங்கைால் இன்று ஆப்கானிஸ்தானின் எந்தப் பகுதியும் 

தீண்ைத்தகாதது என்படத ஈ.ஏ.எம். இந்தியாவில் 65,000 கும் மமற்பட்ை மாைவர்களும் 

படித்துள்ைனர்.  

 

4. ஆப்கானிஸ்தானின் வைர்ச்சியானது அதன் பூட்ைப்பட்ை புவியிைால் தடைபட்டுள்ைது 

என்படத ஈ.ஏ.எம் சுட்டிக்காட்டியதுைன், சபஹார் துடறமுகம் மற்றும் இந்தியாவுக்கும் 

ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இடையில் ஒரு பிைத்திமயக விமான சைக்கு நடைபாடத வழியாக மாற்று 

இடைப்டப வழங்க இந்தியாவின் முயற்சிகடை எடுத்துகாட்டுகிறது. மகாவிட் 

ததாற்றுமநாய்கைின் மபாது ஆப்கானிஸ்தானின் உைவுப் பாதுகாப்டப வலுப்படுத்த 

இந்தியாவின் 75,000 ைன் மகாதுடமக்கு மனிதாபிமான உதவி சபஹார் துடறமுகம் வழியாக 

தகாண்டு தசல்ைப்பட்ைது.   

 

  



 

5. ஆப்கானிஸ்தானில் அடமதி மற்றும் வைர்ச்சிக்கு இந்தியா தபருமைவில் முதலீடு 

தசய்துள்ைதுைன், கைந்த இைண்டு தசாப்தங்கைின் ஆதாயங்கள் பாதுகாக்கப்பைமவண்டும் 

என்றும் சிறுபான்டமயினர், தபண்கள் பாதிக்கப்பைக்கூடிய பிாிவுகைின் நைன்கள் உறுதி 

தசய்யப்பை மவண்டும் என்றும் நம்புகிறது.ஆப்கானிஸ்தானில் அதிகாித்து வரும் வன்முடறகள் 

குறித்து ஈ.ஏ.எம் கவடை ததாிவித்ததுைன், உைனடி மற்றும் விாிவான மபார்நிறுத்தத்திற்கான 

இந்தியாவின் அடழப்டப மீண்டும் வலியுறுத்தியது.  

 

 6. ஒரு  முக்கியமான பங்குதாைைாக, அடமதியான, வைமான , இடறயாண்டம, ெனநாயக மற்றும் 

ஐக்கிய ஆப்கானிஸ்தாடன மநாக்கி தசயல்படுவதில் ஆப்கானிஸ்தான் மக்கள் மற்றும் உைக 

சமூகத்துைன் டகமகார்த்து நைக்க இந்தியா எதிர்மநாக்குகிறது.  

    

நியூ தைல்லி  

நவம்பர்  24, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


