
ඉන්දියයානු මහ කකයාමසයාරිස් කයාර්යයාලය

කකයාළඹ

පුවත්පත් නිකවේදනය

ඉන්දීය නයාවික හමුදයාකවේ සර්කවේක්ෂක් කනනෞකයාව සමීක්ෂණ කටයුතු සඳහයා
සහය වීමට කකයාළඹට පපැමිකණ

ඉන්දියයාව සහ ශ්රී ලලංකයාව අතර පවතින සියවස් ගණනයාවක් පපැරණි සමීප
මිත්රශීලී සබඳතයාහි තවත් කීර්තිමත් පරිච්කඡේදයක් සනිටුහන් කරමින් ඉන්දීය නයාවික
හමුදයාකවේ සමීක්ෂණ කනනෞකයාවක් වන  INS  සර්කවේක්ෂක් කනනෞකයාවඉන්දියයාකවන් ශ්රී
ලලංකයාවට බුදු දහම තිළිණ වූ  කපයාකසයාන් කපයාකහයාය දින (2021 ජූනි 24) කකයාළඹට
ළඟයා විය.

2. කකයාළඹ වරයාකයන් පිටත ප්රකදේශකයේ යයාත්රයා කිරීකමේ ආරක්ෂයාව සහතික කිරීම
සඳහයා ශ්රී ලලංකයා රජය විසින් කරන ලද නිල ඉල්ලීමක් මත ඉන්දියයාව විසින් INS

සර්කවේක්ෂක් කනනෞකයාව එවන ලදී.  ජයාතික ජලජ සමේපත් පර්කයේෂණ සහ සලංවර්ධන
නිකයයායෝජිතයායතනය  (නයාරයා),  ශ්රී ලලංකයා නයාවික හමුදයාව සහ ඉන්දීය නයාවික හමුදයාව
එක්ව කමම ඒකයාබදේධ සමීක්ෂණ කටයුතු සිදු  කරනු ඇත.  කමම සමීක්ෂණකයේ
වපැඩිදුර සපැලසුමේ සයාකච්ඡයා කිරීම සඳහයා සමේබන්ධීකරණ හමුවක් 2021 ජූනි 25 වන
දින පපැවපැත්විණ.  නයාරයා  සභයාපති මහයාචයාර්ය එයෝ.  නවරත්නරයාජයා,  නයාරයා  හි අධධ්යක්ෂ
කජනරයාල්  ආචයාර්ය  එච්.  එමේ.  ප.  කිත්සිරි,  ශ්රී ලලංකයාකවේ  ඉන්දීය  මහ කකයාමසයාරිස්
කයාර්යයාලකයේ  ආරක්ෂක උපකදේශක  කපිතයාන් විකයාස්  සූදේ  සහ  ශ්රී  ලලංකයා  නයාවික
හමුදයාකවේ කපිතයාන් විකජේසූරිය යන මහත්වරු කමම සයාකච්ඡයාව සඳහයා සහභයාගී වූහ. 

3. 2021 මපැයි 20 වන දින ගිනි ගපැනීමට ලක් වූ MV එක්ස්ප්රස් පර්ල් කනනෞකයාකවේ
බහයාලුමේ  1,486ක් තිබූ බව වයාර්තයා  වු අතර සයාගර් ආරක්ෂයා  කමකහයුම  2  හි
කකයාටසක් කලස මහත් පරිශ්රමයකින් සිදු කළ ඉන්දු-ශ්රී ලලංකයා ඒකයාබදේධ ප්රයත්නයකින්
අනතුරුව ගින්න නිවීමට කපර එම බහයාලුමේ අතරින් විශයාල ප්රමයාණයක් මුහුදට වපැට
තිබිණ.  නපැකවන් මුහුදට වපැටුණු එම බහයාලුමේ කහේතුකවන් ශ්රී ලලංකයාකවේ බටහිර
කවරළබඩ ආශ්රිතව ජීවත් වන ධීවර ජනතයාවට ද කකයාළඹ වරයාය හරහයා සිදු වන
සමුද්රීය ප්රවයාහන කටයුතුවල ආරක්ෂයාවට ද විශයාල තර්ජනයක් සිදු වන බව එක්සත්
ජයාතීන්කගේ සලංවිධයානය,  එක්සත් ජයාතීන්කගේ පරිසර වපැඩසටහන සහ ශ්රී ලලංකයා රජකයේ
නිලධයාරීන් වපැනි පයාර්ශව රැසක්  තක්කස්රු කර තිබිණ. 



4. කමම ඒකයාබදේධ සමීක්ෂණ කමකහයුමේ සයාගර් ආරක්ෂයා කමකහයුම  2  ඉදිරියට
කගන යමින්,  යයාත්රයා කිරීම සඳහයා ප්රකදේශකයේ ආරක්ෂයාව යළි ස්ථයාපනය කිරීමට ද
ඉන්දියයානු සයාගර කලයාපය තුළ කමවන් කඛේදවයාචකයන්කගන් සිදු වන බලපපෑමේ අවම
කිරීමට කඩිනමේ සහය ලබයා දීම ඇතුළු කදේ සඳහයා සහකයයායෝගය ලබයා කදන ඉන්දියයාකවේ
අසල්වපැසියයා ප්රථමකයන්  යන ප්රතිපත්තිය තහවුරු කිරීමට ද දයායක කවේ“ ” . 
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2021 ජූනි 26


