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மதற்கரசியரவின் ெிகப் பழகெயரன கப்பல் சிகதவிகனப் பரதுகரப்பதற்கு நிதியளிக்கும்  

அமெரிக்கர  

 

டிசம்பர் 13ஆம் பததி, அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங், இைங்ககயின் புத்தசரசன, ெத 

ெற்றும் கைரச்சரர விவகரர அகெச்சின் மசயைரளர் பசரெரத்ன விதரனபத்திரன, ெத்திய 

கைரச்சரர நிதியத்தின் பைிப்பரளர் நரயகம் பபரரசிரியர் கரெினி ரைசிங்க ெற்றும் 

சிபரஷ்ட மதரல்மபரருள் அலுவைர் ரசிக முத்துகுெரரன ஆகிபயரர் மகரடவரய கப்பல் 

சிகதவு ெற்றும் அதன் மதரல்ககைச்சின்னங்ககள ஆவைப்படுத்துவதற்கும் ெற்றும் 

அவற்கற பரதுகரப்பதற்கும் 82,192 மடரைர்ககள ெரனியெரக வழங்குவதரக அமெரிக்கர 

பெற்மகரண்ட அறிவிப்கபக் மகரண்டரடினர். 

 

கைரச்சரர பரதுகரப்பிற்கரன அமெரிக்க தூதுவர்கள் நிதியத்தில் இருந்து இம்ெரனியம் 

இைங்ககயின் ெத்திய கைரச்சரர நிதியத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது.  

 

டச்சுக் பகரட்கடக்குள் அகெந்துள்ள கடல்சரர் மதரல்மபரருள் நூதனசரகையில் 

நகடமபற்ற இவ்கவபவத்தில் உகரயரற்றிய தூதுவர் சங் “இந்பதர-பசிபிக் 

பிரரந்தியத்தின் பயைிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் ஆரம்ப கரைத்திலிருந்து ஒரு பகந்திர 

நிகையெரக இைங்கக ஆற்றிய முக்கிய பங்கக ஆவைப்படுத்துவதன் மூைம், 

இைங்ககயின் ெகத்தரன கைரச்சரர ெரபுரிகெயிகனப் பரதுகரப்பதற்கும் 

பெம்படுத்துவதற்கும் உதவிபுரிவதற்கு அமெரிக்கர எதிர்பரர்க்கிறது” எனத் மதரிவித்தரர். 

 

இைங்கககயச் பசர்ந்த இரு சுழிபயரடிகளரல் முதன்முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

மகரடவரய, ஆசிய-பசிபிக் பிரரந்தியத்தில் அறியப்பட்ட ெிகப் பழகெயரன கப்பல் 

சிகதவரக இருப்பதுடன் உைகில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ெிகப்பழகெயரன மூழ்கிய 

கப்பல்களில் ஒன்றரகவும் கரைப்படுகிறது. துருப்பிடித்த உபைரகக் கம்பிகளரைரன ஒரு 
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திட்டு ெற்றும் கண்ைரடிப் பரளங்கள், ெட்பரண்டங்கள் உட்பட்ட பிற பண்கடய 

சரக்குகளின் சிதறல் ஆகியவற்கறக் மகரண்டுள்ள இக்கப்பல் சிகதவரனது 

ஹம்பரந்பதரட்கட துகறமுகத்திற்கு அருகில் கரைப்படுகிறது.  

 

இம்ெரனியத்தின் ஊடரக நிதியளிக்கப்படும் ஆவைப்படுத்தல் ெற்றும் பரதுகரத்தல் 

மசயற்பரடுகள் ெத்திய கைரச்சரர நிதியத்தின் கடல்சரர் மதரல்மபரருள் பிரிவு மூைம் 

பெற்மகரள்ளப்படும். அந்தத் தளத்திகன ஆவைப்படுத்தும் மசயற்பரடு ெற்றும் இந்பதர-

பசிபிக் வர்த்தக வழிகள் ெற்றும் கப்பல் சிகதவுகள் மதரடர்பரன அமெரிக்க 

நிபுைர்களுடனரன ஈடுபரடு ஆகியகவ இந்பதர-பசிபிக் பிரரந்திய வர்த்தகம் ெற்றும் 

இந்த வளெரன வரைரற்றில் குறிப்பரக இைங்ககயின் பங்கு மதரடர்பரன உைகளரவிய 

புரிதகை அதிகரிக்கும். சர்வபதச ரீதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தளத்திகனப் பதிவுமசய்தல் 

ெற்றும் கடல் அடித்தளத்தில் ஏற்கனபவ மவளிப்படுத்தப்பட்ட மபரருட்ககளப் 

பரதுகரத்தல் ஆகியகவ மதரடர்பரன விடயங்கள் இைங்கக அறிஞர்கள் ெற்றும் 

இரண்டரம் நிகை ெற்றும் பல்ககைக்கழக வயது ெரைவர்களுடன் கடல்சரர் 

மதரல்மபரருள் பிரிவின் கரலி ெற்றும் மகரழும்பு ஆய்வுகூடத்தினரல் பகிரப்படும். 

இச்மசயற்திட்டம் நிகறவகடந்தவுடன் அதன் மதரல்ககைச்சின்னங்கள் கரலியில் உள்ள 

கடல்சரர் மதரல்மபரருள் நூதனசரகையில் மபரதுெக்களின் பரர்கவக்கு கவக்கப்படும். 

 

2001 ஆம் ஆண்டு முதல், கைரச்சரரப் பரதுகரப்பிற்கரன அமெரிக்கத் தூதுவர்கள் நிதியம் 

இைங்ககயில் 15 மசயற்திட்டங்களுக்கு நிதியளித்துள்ளது. அவ்வுதவிகளின் மெரத்தப் 

மபறுெதி 1,387,294 மடரைர்களரகும். அநுரரதபுரத்தின் உைக ெரபுரிகெத் தளெரன 

பெற்கத்திய ெடரையங்ககள ஆவைப்படுத்தல், ரஜகை மபௌத்த வன ெடரையத்திகன 

பரதுகரத்தல், அனுரரதபுரம் மதரல்மபரருள் நூதனசரகையில் உள்ள மபௌத்த, இந்து 

ெற்றும் ஏகனய பசகரிப்புககளப் பரதுகரத்தல், ெட்டக்களப்பு டச்சு பகரட்கடயிகன 

ெறுசீரகெத்தல், ஆதிவரசி, தெிழ் ெற்றும் மபௌத்த சமூகங்களின் சடங்கு இகச ெற்றும் 

நடன வடிவங்ககளப் பரதுகரத்தல் ெற்றும் கண்டியிலுள்ள 17 ஆம் நூற்றரண்டிற்குரிய 

கண்டி அரசர்களின் அரண்ெகனயிகனப்  பரதுகரத்தல் ஆகியகவ இதில் அடங்கும். 


