
 

ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

 

කකාළඹ 

 
 

පුවත්පත් නිවේදනය 
 

ඉන්දියාව ශ්රී ලංකා වවරළාරක්ෂක බලකායට යන්දවරෝපකරණ වකාටස් 

ප්රදානය කරයි 

 

සමුද්රීය ආරක්ෂාව සහ ධාරිතා ක ාඩනැගීම කවනුකවන්ද ශ්රී ලංකාව සමඟ 

ආරක්ෂක සහකයෝගීතාවයන්ද ශක්ිමත් කර ැනීමට ඉන්දියාව  න්දනා ප්රයත්නයන්ද 

තවදුරටත් ඉිරියට ක න යමින්ද ඉන්දීය රජය ශ්රී ලංකා කවරළාරක්ෂක බලකාකේ 

සුරක්ෂා කනෞකාකේ නඩත්ු හැකියාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ශ්රී ලංකා රුපියල් මිලියන 

120ක් වටිනා යන්දකරෝපකරණ කකාටස් 650ක් ශ්රී ලංකාවට ප්රදානය කකේය. සුරක්ෂා 

කනෞකාව 2017 ඔක්කතෝබර් මාසකේී ඉන්දියාව විසින්ද ශ්රී ලංකාවට ලබා කදන ලද්දකි. 

කමය කදරට අතර සහ කවරළාරක්ෂක බලකායන්ද ඇුළු කදරකටහි ආරක්ෂක 

හමුදාවන්ද අතර වර්ධනය වන සහකයෝගීතාවය, සකහෝදරත්වය සහ මිරත්වය පිළිඹිමු 

කරයි.  

2. අවසාන කතා කේ යන්දකරෝපකරණ කකාටස් නිකයෝජය ඉන්දීය මහ 

කකාමසාරිස් විකනෝද් කේකබ් මැිුමා විසින්ද ශ්රී ලංකා කවරළාරක්ෂක බලකාකේ 

අධයක්ෂ කජනරාල් රියර් අද්මිරාල් ක ේමන්ද ඒකනායක මැිුමා කවත 2021 ජූනි 29 

වන ින ශ්රී ලංකා කවරළාරක්ෂක බලකාකේ වරුණ කඳවුකර්ී සංවිධානය කර ිබූ 

උත්සවයකී  නිල වශකයන්ද බාර කදන ලී.  කමම අමතර කකාටස් ශ්රී ලංකා 

කවරළාරක්ෂක බලකාය සු එකම  ැඹුරු මුහුදු නිරීක්ෂණ කනෞකාව සහ ශ්රී ලංකා 

කවරළාරක්ෂක බලකාය විසින්ද මුහුකද් සිදු කරනු ලබන මුර සංචාර සහ නිරීක්ෂණ 

කටයුුවල ප්රධානතම කනෞකාව  වන SLCGS සුරක්ෂා කනෞකාව ී ර්ඝ කාලයක් භාවිතා 

කිරීමට අවස්ථාව ලබා කදනු ඇත. කමම අමතර කකාටස් කතා යට ප්රධාන 

යන්දකරෝපකරණ අමතර කකාටස්, ඊෂාව සහ ගියර් කපට්ටටිය යනාිය අයත් විය. 

අළුත්වැඩියා කටයුු කඩිනම් කිරීමට, මුහුදු යෑකම් හැකියාව වැඩි ියුණු කිරීමට සහ 

නැකේ සමස්ත ජීවන චක්රය ඉහළ නැංවීමට කමම අමතර කකාටස් ඉවහල් වනු ඇත. 

3. 2021 ජූනි 22 වන ින ඉන්දීය කවරළාරක්ෂක බලකාය සහ ශ්රී ලංකා 

කවරළාරක්ෂක බලකාය අතර පැවි ඉහළ මට්ටටකම් හමුවකී සමුද්රීය ආරක්ෂාව සහ 

ධාරිතාවයන්ද ක ාඩනැගීම යන ක්කේරය සඳහා ඉන්දියාකේ සම්ූර්ණ සහකයෝ ය 

අවධාරණය කරන ලී. කමය කලාපකේ සැමට ආරක්ෂාව සහ වර්ධනය (SAGAR) යන 

ඉන්දියාකේ දැක්ම සහ 'අසල්වැසියා ප්රථමකයන්ද' යන ප්රිපත්ිය හා සමපාත වන 



අතර ශ්රී ලංකාව ඇුළු ඉන්දීය සා ර කලාපකේ රටවල ධාරිතාවයන්ද ක ාඩනැගීකම් 

ප්රයත්නයන්දට ද දායකත්වය ලබා කද්.  

 

*** 

කකාළඹ 
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