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இந்தியாவின் துணை ஜனாதிபதியின் கம்பபாடியா வருணக (11-

13 நவம்பர் 2022) 

நவம்பர் 13, 2022  
 

 

இந்தியாவின் மாண்புமிகு குடியரசுத் துணைத் தணைவர் ஸ்ரீ ஜக்தீப் தன்கர் அவர்கள் 11-13 

நவம்பர் 2022 வணர கம்பபாடியாவிற்கு வவற்றிகரமான மற்றும் பயனுள்ள பயைத்ணத 

பமற்வகாண்டார். இந்த விஜயத்தின் பபாது, அவர் 12 நவம்பர் 2022 அன்று ஆசியான்-இந்தியா 

நிணனவு உச்சி மாநாட்டில் கைந்து வகாண்டார். 2022 ஆம் ஆண்டு 30வது ஆண்டு நிணறணவக் 

குறிக்கிறது. ஆசியான்-இந்தியா உறவுகள் மற்றும் 10 ஆண்டுகள் ஆசியான்-இந்தியா 

மூபைாபாய கூட்டாண்ணம. ஆசியான்-இந்தியா உறவுகணள ஒரு விாிவான மூபைாபாய 

கூட்டாண்ணமக்கு உயர்த்தியதால் இந்த உச்சிமாநாடு வரைாற்று சிறப்புமிக்கது. விாிவான 

மூபைாபாய கூட்டாண்ணமயின் கூறுகணள உச்சாிக்கும் ஒரு கூட்டு அறிக்ணக 

வவளியிடப்பட்டது. 

 

2. 13 நவம்பர் 2022 அன்று நணடவபற்ற 17வது கிழக்கு ஆசிய உச்சி மாநாட்டிலும் மாண்புமிகு 

துணைத் தணைவர் கைந்து வகாண்டார். உச்சிமாநாட்டின் பபாது அவர் EAS இன் 

முக்கியத்துவத்ணத எடுத்துணரத்தார், பமலும் இப்பகுதியில் முதன்ணமத் தணைவர்கள் மன்றத்ணத 

வழிநடத்தி, அணத பமலும் தகவணமப்பு, மீள்தன்ணம மற்றும் பமலும் வலுப்படுத்த 

வலியுறுத்தினார். மாறும். சுதந்திரமான, திறந்த, உள்ளடக்கிய மற்றும் விதிகள் 

அடிப்பணடயிைான இந்பதா-பசிபிக்ணக வழிவசலுத்துதல் மற்றும் அதிக விமானப் 

பயைத்திற்கான சுதந்திரத்ணத பமம்படுத்துவதற்கு EAS ஒரு முக்கியமான தளம் என்பணத அவர் 

அடிக்பகாடிட்டுக் காட்டினார். இந்பதா-பசிபிக் பகுதியில் ஆசியான் ணமயத்திற்கான 

இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்ணட மீண்டும் வலியுறுத்திய அவர், IPOI உடன் AOIP இன் 

ஒருங்கிணைப்ணப உருவாக்குவதன் மூைம் அதிக ஒத்துணழப்ணபக் பகாாினார், பமலும் 

கடல்சார் பாதுகாப்பு, கடினமான மற்றும் கடல் வளங்களின் நிணையான வளர்ச்சியில் EAS 

நிகழ்ச்சி நிரணை முன்பனாக்கி வகாண்டு வசல்வதற்கான இந்தியாவின் வசயல்பாடுகணள 

எடுத்துணரத்தார். மாண்புமிகு VP, EAS மற்றும் Indo-Pacific ஐத் தாண்டி வளர்ந்து வரும் உைவு 

மற்றும் ஆற்றல் பாதுகாப்ணப அடிக்பகாடிட்டுக் காட்டினார், பமலும் 2023 ஆம் ஆண்டில் 

சர்வபதச திணன ஆண்டுக்கு EAS உறுப்பினர்களின் முழுப் பங்களிப்ணபயும் பகாாினார். 

 

3. இந்த விஜயத்தின் பபாது, வகௌரவ துணை ஜனாதிபதி கம்பபாடிய மன்னர், பிரதமர், வசனட் 

தணைவர் ஆகிபயாணரயும் சந்தித்தார். அணனத்துக் கூட்டங்களிலும் கம்பபாடியத் தணைணம 

அவர்கள் கடினமான காைங்கள் உட்பட நாட்டிற்கு இந்தியா அளித்த ஆதரணவப் பாராட்டியது. 



 

4. மாண்புமிகு வி.பி மற்றும் பிரதமர் ஹுன்சன் முன்னிணையில் கைாச்சாரம், பல்லுயிர் மற்றும் 

சுகாதாரம் ஆகிய துணறகளில் ஒத்துணழப்பு வதாடர்பான மூன்று புாிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்களும் 

ஒரு நிதியுதவி ஏற்பாடும் பாிமாறிக் வகாள்ளப்பட்டன. 

 

5. மாண்புமிகு துணைத் தணைவர் கம்பபாடியாவில் மூன்று மாவட்டங்கள் மற்றும் ஒரு 

கம்யூனில் கண்ைிவவடி அகற்றுவதற்கு USD 426,000 உதவி அறிவித்தார், பமலும் நாட்டின் 

ITEC இடங்கணள 200 இலிருந்து 250 ஆகவும், ICCR உதவித்வதாணகணய 30 லிருந்து 50 ஆகவும் 

உயர்த்தினார். 

 

6. ஒருபுறம், மாண்புமிகு துணை ஜனாதிபதியும் வியட்நாம் பிரதமணர சந்தித்து இருதரப்பு 

மற்றும் பைதரப்பு பிரச்சிணனகள் குறித்து விவாதித்தார். 

 

7. மாண்புமிகு குடியரசுத் துணைத் தணைவர் சியாம் ாீப்பில் உள்ள Ta Prohm பகாயில் மற்றும் 

அங்பகார் வாட் பகாயில் ஆகியவற்றின் பாரம்பாிய இடங்களுக்குச் வசன்று, இந்திய 

வதால்வபாருள் ஆய்வுத் துணறயால் பமற்வகாள்ளப்பட்ட இந்த கைாச்சார பாரம்பாிய 

தளங்களின் மறுசீரணமப்பு மற்றும் பாதுகாப்புப் பைிகணள ஆய்வு வசய்தார். 

8. டா ப்பராம் பகாயிலில் நடனக் கணைஞர்களின் மண்டபத்ணதத் திறந்து ணவத்தார். Ta Prohm 

இன் பாதுகாப்பு மற்றும் மறுசீரணமப்பு என்பது இந்திய வதால்வபாருள் ஆய்வு மற்றும் APSARA 

(அங்பகார் மற்றும் சீம் ாீப் பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் பமைாண்ணம ஆணையம்) 

ஆகியவற்றின் கூட்டுத் திட்டமாகும், இது 2011 முதல் பமற்வகாள்ளப்படுகிறது. இந்தியா 

தற்பபாது 3வது கட்ட மறுசீரணமப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பைிகணள பமற்வகாண்டு வருகிறது. 

 

9. அங்பகார் வாட் பகாவில் வளாகம் யுவனஸ்பகா உைக பாரம்பாிய சின்னமாகும். 

கம்பபாடியாவின் சமகாை வரைாற்றின் மிகவும் கடினமான காைகட்டங்களில் ஒன்றான 4 

மில்லியன் அவமாிக்க டாைர் வசைவில் 1986-1993 வணர அங்பகார் வாட்டின் மறுசீரணமப்பு 

மற்றும் பாதுகாப்ணப இந்தியா பமற்வகாண்டது. 

 

10. இந்தியாவின் மாண்புமிகு குடியரசுத் துணைத் தணைவாின் வருணக, ஆசியான் உறுப்பு 

நாடுகளுடன், குறிப்பாக கம்பபாடியாவுடனான நமது வநருங்கிய உறவுகணள மீண்டும் 

உறுதிப்படுத்த உதவியது. 

 

பபனாம் வபண்க் 

நவம்பர்  13, 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. 

 


