
මහ කකොමසොරිස් කොර්යොලය 

කකොළඹ 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

ඉන්දියානු නාවික හමුදා මාණ්ඩලික ප්රධානී අද්මිරාල් ආර්. හරි 

කුමාර් මහතා වදසැම්බර් 13-16 ිනවල ශ්රී ලංකා සංචාරයක නිරත 

වේ 

 

ඉන්දීය නොවික හමුදො මොණ්ඩලික ප්රධොනී අද්මිරොල් ආර්. හරි කුමොර් 

මහතො ශ්රී ලංකො නොවික හමුදොපති වයිස් අද්මිරොල් නිශොන්දත උළුකේතැන්දන 

මහතොකේ ආරොධනොවක් මත සිව් දින නිල සංචොරයක් සඳහො 2022 

කදසැම්බර් 12 වන දින කකොළඹට ළඟො විය. අද්මිරොල් ආර්. හරි කුමොර් 

මහතො ශ්රී ලංකො නොවික හමුදො මොණ්ඩලික ප්රධොනී රියර් අද්මිරොල් ප්රියන්දත 

කපකර්රො මහතො විසින්ද කකොළඹ ී පිළිගන්දනො ලී.  

2.  කමම සංචොරය අතරතුර නොවික හමුදො මොණ්ඩලික ප්රධොනීතුමො 

ජනොධිපති රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමො, අග්රොමොතය දිකන්දෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමො සහ ආරක්ෂක රොජය අමොතය ප්රිත බණ්ඩොර කතන්දනකකෝන්ද 

මැතිතුමො හමු වීමට නියිතය. එකස්ම, එතුමො ආරක්ෂක කල්කම්තුමො, 

ආරක්ෂක මොණ්ඩලික ප්රධොනීතුමො සහ ත්රිවිධ හමුදොපතිවරුන්ද ද හමු වනු 

ඇත. අද්මිරොල් හරි කුමොර් මහතො ත්රිකුණොමලය නොවික සහ සමුද්රීය 

ඇකඩිකේ විසිරයොකම් උලකේ ප්රධොන ආරොධිත අමුත්තො වශකයන්ද ද 

සහභොගී වනු ඇත.  

3. ඉන්දදියොව විසින්ද ම නිපදවන ලද බහු කොර්ය ිසයිල කනෞකොවක් වන 

ඉන්දදියොනු නොවික හමුදොකව් සහ්යද්රි කනෞකොව ද  කමම සංචොරයට 

සමගොමීව කදසැම්බර් 13 වන දින කකොළඹ වරොයට කස්න්දු වීමට නියිතය. 

කමම කනෞකොව ශ්රී ලංකො නොවික හමුදොව සමඟ පුහුණු ක්රියොකොරකම්වලට 



සහභොගී වනු ඇති අතර ශ්රී ලංකො නොවික හමුදොව සමඟ සමුද්රීය 

සහකයෝගිතො අභයොසයන්දි ද නිරත වනු ඇත.  

4.  2022 මොර්තු මස පැවති SLINEX 21 වොර්ික නොවික අභයොසකේ ී 

ඉන්දීය නොවික හමුදොව ශ්රී ලංකො නොවික හමුදොව සමඟ සමීපව කටයුතු 

කකේය. තව ද ශ්රී ලංකො නොවික හමුදොකව් සමුද්රීය හැකියොවන්ද ශක්තිමත් 

කිරීකම් අරමුණින්ද ඉන්දදියොනු නොවික හමුදොව 2022 අකගෝස්තු මොසකේී ශ්රී 

ලංකො ගුවන්ද හමුදොවට සමුද්රීය නිරීක්ෂණ ගුවන්ද යොනයක් තිළිණ කකේය. 

සමුද්රීය තොක්ෂණය ඇතුළු ක්කෂ්ත්රයන්ද තුළ අභිරුචිකරණය කරන ලද සහ 

විකේිකරණය කරන ලද පුහුණුවීම් ද ඉන්දදියොනු නොවික හමුදොව විසින්ද ශ්රී 

ලංකො නොවික හමුදොවට ලබො කද්ම.  

5.  ඉන්දදියොනු නොවික හමුදො මොණ්ඩලික ප්රධොනීතුමොකේ සංචොරය කදරට 

අතර පවතින ශක්තිමත් සබඳතො සහ සමීප සහකයෝගීතොවය සංකක්තවත් 

කකකර්. ඉන්දදියොව විසින්ද ශ්රී ලංකොවට “අංක එකක් ප්රමුඛත්වය” ලබො ී ඇත. 

කමම සංචොරය කදරට අතර පවතින ද්මවිපොර්ශවික සමුද්රීය සබඳතො 

ශක්තිමත් කරනු ඇති අතර කදරට ආරක්ෂොවට කපොුකව් බලපොන කරුණු 

සහ ධොරිතොවයන්ද වැඩි දියුණු කිරීකම් සහ හැකියො කගොඩනැගීකම් 

වැඩසටහන්ද පිළිබඳව ද කමම සංචොරය අතරතුර සොකච්ඡො කකකරනු ඇත. 

එකස්ම, කමම සංචොරය ඉන්දදියොකව් “අසල්වැසියො ප්රථමකයන්ද” යන 

ප්රතිපත්තිය අනුව කදරට අතර වර්ධනය වන සකහෝදරත්වය සහ ිත්රත්වය 

පිළිබඳ සංකක්තයකි.  

*** 

 

වකාළඹ  

2022 වදසැම්බර් 13  


