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ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி அழைப்பின் பபரில், சிங்கப்பூர் ஜனாதிபதி 
மதிப்பிற்குரிய டாக்டர் படானி டான் பகங்க் யாம் மற்றும் திருமதி பமரி 
டான் அவர்களுடன் பசர்ந்து 8-11 பிப்ரவரி, 2015 ல் இந்தியாவிற்கு ஒரு 
பயணம் பமற்ககாண்டுள்ளார். அவரது பிரதிநிதிகள் குழுவானது, பிரதமர் 
அலுவலக அழமச்சர், சுற்றுச்சூைல் மற்றும் நீர்வள இரண்டாவது 
அழமச்சர் மற்றும் கவளியுறவு இரண்டாம் அழமச்சர் கசல்வி கிபரஸ் 
ஃபூ, கலாச்சாரம், சமூகம் மற்றும் இழளஞர் அழமச்சர், 
தகவல்கதாடர்புகளுக்கான மற்றும் தகவலுக்கான இரண்டாம் அழமச்சர் 
திரு லாரன்ஸ் பவாங், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மூத்த 
அதிகாரிகள் ஆகிபயார் ககாண்டழவ ஆகும். இந்தியா மற்றும் சிங்கப்பூர் 
இழடபயயான இராஜதந்திர உறவுகளின் நிறுவப்பட்ட 50 வது ஆண்டு 
நிழறழவ முன்னிட்டு நடக்கும் ககாண்டாட்டங்கழள அவரது வருழக 
உயர்த்தி காட்டுகிறது. 

இந்தியா-சிங்கப்பூர் உறவு, ஒருங்கிழணத்த கருத்துக்கள் மற்றும் 
மதிப்புகள் அடிப்பழடயில் மற்றும் ஆசியானுக்கு நமது நுழைவாயிலாக  
சிங்கப்பூரின் பங்கு என்ற அடிப்பழடயிலும்,வலுவானதாகவும் மற்றும் 
விரிவழடந்தும் இருக்கிறது. இது வலுவான அரசியல் புரிதல், 
கநருங்கிய தற்காப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு, கபாருளாதார 
உறவு வளர்தலில் முழுழமயாக்குதல், நாகரிக மற்றும் கலாசார 
இழணப்புகள் மற்றும் இருதரப்பு மற்றும் பலதரப்பு கூட்டங்களில் 
பகிர்ந்து ககாள்ளப்படும் நலன்கள் ஆகியவர்ழர உள்ளடிக்கியுள்ளது. 



அதிபமதகு ஜனாதிபதி டான் அவர்களுக்கு ராஷ்டிரபதி பவனில் 
சடங்குமுழறயான வரபவபு வைங்கப்பட்டழத கதாடர்ந்து அவர் ராஜ் 
காட்டில் ஒரு மாழல அடிக்கல் நாட்டினார்.  

மதிப்பிற்குரிய ஜனாதிபதி டான் அவர்கள் பிரதமர் நபரந்திர பமாடி 
மற்றும் கவளி விவகார மந்திரி திருமதி சுஷ்மா சுவராஜ் அவர்கழளயும் 
சந்தித்தார். நமது பங்காளித்தனத்ழத ஒரு உயர் மட்டத்தில் உயர்த்த 

இருதரப்பு உறவுகழள விரிவாக்கம் கசய்வது மற்றும் பிராந்திய மற்றும் 
சர்வபதச விவகாரங்களில் ஒத்துழைப்பிழன வலுப்படுத்துவது 
கதாடர்பாக அவர்கள் விரிவாக விவாதம் கசய்தனர். இந்த விவாதங்கள் 
புதிய குவிப்பு பகுதிகழள ககாண்டு பநரடியாக நம் வளர்ச்சி 
கசயல்முழறக்கு ஒரு உணவாக இருந்தது. இழவ சிறப்பான நகரங்கள் 
மற்றும் நகர்ப்புற புத்துணர்வின் வளர்ப்பதற்கு குறிப்பிட்ட முயற்சிகள், 
கதாைில் திறன் பமம்பாடு, இழணப்புநிழலழய பவகமாக்குவது மற்றும் 
கடபலார மற்றும் துழறமுக வளர்ச்சிக்கான நடவடிக்ழககள், 
இந்தியாவின் வட கிைக்குடன் கதாடர்புகழள வலுப்படுத்துதல், 
இந்தியாவில் கதாடங்கப்பட்டது புதிய வளர்ச்சி முயற்சிகள் முதலீடுகள் 
வழர அளழவ ஏற்ற திட்டங்கள் மற்றும் இந்தியாவின் மாநிலங்களுடன்  
பரிவர்த்தழனகழள  அதிகரிப்பது ஆகியழவ ககாண்டுள்ளது.அவர்கள், 
விஞ்ஞானம், கதாைில்நுட்பம்,விண்கவளி மற்றும் பிற பகுதிகள் சார்ந்த  
அனுபவங்கழள பகிர்ந்து ககாள்ள ஒப்புக் ககாண்டு உற்பத்தித் திறன் 
மற்றும் திறன் அதிகரிக்கவும்,பயங்கரவாத்ழத எதிர்க்க ஒத்துழைப்பிழன 
விரிவுபடுத்துவதற்கும் ஒப்புக் ககாண்டுள்ளனர். இந்த விவாதங்கள் 
பரஸ்பர நம்பிக்ழக, புரிதல் மற்றும் ஒத்துழைப்பு உணர்ழவப் 
பிரதிபலித்தது, இரு நாடுகளுக்கும் இழடயிலான தனிப்பட்ட மற்றும் சிறப்பு 
உறவுகள் அடிப்பழடயிலான  குணாதிசயத்ழத காட்டியது. 

அதிபமதகு ஜனாதிபதி டான் நாழள இந்தியாவில் சிங்கப்பூர் விைாழவ 
கதாடக்கி ழவத்து "சிங்கப்பூர், இந்தியா: ஒரு பகிரப்பட்ட எதிர்காலத்ழத  



பநாக்கி" என்ற தழலப்பில் நிழனவுப் புத்தகத்ழத கவளியிட்டு , பதசிய 
அருங்காட்சியகத்தில் கபரணகான் (Peranakan) கண்காட்சியிழன திறந்து 
ழவத்து, "சிங்கப்பூர் சுழவகள்" என்ற கருப்கபாருள் ககாண்ட ஒரு 
உணவு விைாவிழனயும் கதாகுக்க உள்ளார். நமது பண்பாடு, 
கண்டுபிடிப்பு, இழளஞர்கள் மற்றும் மாநிலங்களி பற்றி  கவளிப்படுத்த 

சிங்கப்பூரில் இந்திய வருடம் நீண்ட விைாவாக ஆகஸ்ட் 2014 
முதல்தற்பபாது வழர நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 

சிங்கப்பூர் ஜனாதிபதியின் மாநிலவருழக நமது பாரம்பரியமான 
பரிமாற்றங்கள் வலுப்படுத்தியது மற்றும் பமலும் இரு நாடுகளுக்கும் 
இழடபய உள்ள சிறந்த இருதரப்பு உறவுகளிழன  அதிகரித்துள்ளது. 

 

புது தில்லி 

9 பிப்ரவரி, 2015 


