
 
 

 இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் 

ககாழும்பு 

*************** 

ஊடக அறிக்கக 

ஒபரரஷன் சாகர் ஆரக்ஷா 2 இல் இந்திய கப்பல்கள் 

 

ஒபரேஷன் சாகர் ஆேக்ஷா 2 பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்த இந்திய 
கரேரயாே காவல் பரை கப்பல்களின் கப்ைன்கள், இந்நைவடிக்ரக குறித்த 
விரைத்திறன் ரேம்பாட்டு ேீளாய்வுக்காக 2021 ஜூன் 10ஆம் திகதி ககாழும்புத் 
துரறமுகத்ரத வந்தரைந்தரபாது இலங்ரக கைற்பரை தளபதி ரவஸ் 
அட்ேிேல் நிசாந்த உலுரககதன்ை அவர்களால் சிறப்பாக 
வேரவற்கப்பட்டிருந்தைர். இந்த கப்பல்கள் மூலோக வழங்கப்பட்டிருந்த 
ஆதேவிரை பாோட்டிய அவர், எம்.வி.எக்ஸ் பிேஸ் ரபர்ள் கப்பல் தீ 
அைர்த்தத்திரை கட்டுப்படுத்துவதற்காக வழங்கிய துரிதோை பதில் 
நைவடிக்ரகக்காக இந்தியாவிற்கு  விரசை நன்றிகரளயும் கதரிவித்திருந்தார். 
கைல் ோசு நீக்கும் சிறப்பு பணிக்காக வேவரழக்கப்பட்டிருந்த சமுத்திே 
பிேஹரி கப்பலின் கசயற்பாடுகள் குறித்தும் இந்நைவடிக்ரககளில் தேது 
வகிபாகம் குறித்தும் இந்திய கைரலாே காவல் பரையின் கப்ைன்கள் 
இலங்ரக கைற்பரை தளபதிக்கு எடுத்துக் கூறியிருந்தைர். 

 

 2. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அங்கு சமூகேளித்திருந்த உயர் ஸ்தாைிகர் ககௌேவ 
ரகாபால்  பாக்ரல அவர்கள், இந்நைவடிக்ரக முழுவதும் இந்திய கப்பல்களின் 
கசயற்பாடுகளுக்கு இதயபூர்வோை ஒத்துரழப்பிரை வழங்கிய இலங்ரக 
கைற்பரைக்கும் இலங்ரக கைற்பரை தளபதிக்கும் நன்றியிரை 
கதரிவித்திருந்தார். கைல் ோர்க்கத்தில் இந்தியாரவயும் இலங்ரகரயயும் 
பிரணத்த புவியியல் ரீதியிலாை காேணிகள் ோத்திேேின்றி ஒபரேஷன் சாகர் 
ஆேக்ஷா 1 ேற்றும் 2 கசயற்பாடுகளின் மூலோக சான்று பகர்ந்தரதப்ரபான்று   
கைலில் இைம்கபற்ற அைர்த்தங்கள் ேற்றும் HADR  ஆகிய அவசே 
நிரலகளில் பதிலளிப்பதற்காக பாேம்பரிய ரீதியில் காணப்படும் 
ஒத்துரழப்பும் இதற்காை முக்கிய காேணியாக அரேகின்றது எைவும் அவர் 
இங்கு குறிப்பிட்ைார். கபாதுவாை கைற்பேப்பில் அைர்த்த சூழ்நிரலகளில் 
உரிய தருணத்தில் தக்க பதில் நைவடிக்ரககரள ரேற்ககாள்வதற்காக 
காணப்படும் இருதேப்பு கபாறிமுரறகரளயும் அவர் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் 
சுட்டிக்காட்டிைார். ரேலும் கபாதுவாை கைற்பேப்பின் பாதுகாப்பிரை 
உறுதிப்படுத்துவதற்கு இந்தியாவும் இலங்ரகயும் ஒன்றிரணந்து 
கசயற்படுகின்றரேரய சுட்டிக்காட்டியிருந்த அவர் ேீண்டும் நிகழக்கூடிய 
கசயற்ரக அைர்த்தங்கள் ேற்றும் ேைிதர்களின் கசயற்பாடுகளால் ஏற்படும் 
அைர்த்தங்கள் ஆகியவற்றிற்கு உரிய பதில் நைவடிக்ரககரள 



 
 

ரேற்ககாள்வதற்கு தயார் நிரலயில் இருக்க ரவண்டியதன் 
முக்கியத்துவத்ரதயும் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார். 

 

3. எம்.வி.எக்ஸ் பிேஸ் ரபர்ள் கப்பலில் ஏற்பட்ை தீ விபத்திரை 
அரணப்பதற்காக இலங்ரக கைற்பரையிைேிருந்து உதவிக்காக ரகாரிக்ரக 
விடுக்கப்பட்ை சில ேணித்தியாலங்களில் ரே 25ஆம் திகதி முதல் இந்திய 
கைரலாே காவல்பரை கப்பல்கள் இங்கு பணிகளில் 
ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தரேரயயும் ோசு நீக்கும் கசயற்பாடுகளுக்காை 
உதவிகரளயும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நிரைவூட்ைமுடியும். எம்.வி.எக்ஸ் பிேஸ் 
ரபர்ள் கப்பலில் ஏற்பட்ை தீயிரை அரணக்கும் முயற்சிகளில் ஐசிஜி 
ரைாைியருைன்  இரணந்து இந்திய கைரலாே காவல் பரையின்  மூன்று 
கப்பல்கள் பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தை. ரேலும் கைல் ோசு 
அச்சுறுத்தரல கணிப்பிடும் பணிகளில் ோசிரை கட்டுப்படுத்தும் கப்பல்கள் 
உதவிரய வழங்கியிருந்ததுைன்  சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்பட்டுள்ள 
அச்சுறுத்தல்கரள எதிர்ககாள்வதற்காை பூேண வசதிகரள அக்கப்பல்கள் தம் 
வசம் ககாண்டிருந்தரே குறிப்பிைத்தக்கது. இரு நாடுகளிைதும் கைல் 
பரைகள் இரையில் காணப்படும் கூட்டுத்திறன் ேற்றும் ஒன்றிரணவாைது 
இந்திய இலங்ரக கூட்டு நைவடிக்ரககளுக்காை சிறந்த சான்றாக 
அரேகின்றை.  

 

4. 2020 கசப்ைம்பர் இலங்ரக கரேக்கு அப்பால் எம்டி.நியூ ரைேன்ட் கப்பலில் 
ஏற்பட்ை தீ விபத்திரை கட்டுப்பாட்டுக்குள் ககாண்டுவருவதற்கு 
ரேற்ககாள்ளப்பட்ை முயற்சிகளில் இந்தியக் கைற்பரையிைதும் இந்திய 
கைரலாே காவல் பரையிைதும் இவ்வாறாை கப்பல்கள் கைரேயில் 
ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தை. கைந்த ஆண்டுகளில் கைலில் ஏற்பட்ை அைர்த்தங்கள் 
ேற்றும் ேைிதாபிோை கநருக்கடிகளின்ரபாது கவற்றிகேோகவும் 
துரிதோகவும் முதலில் பதிலளித்து உதவியிரை வழங்கும் நாைாக இந்தியா 
உள்ளது. பிோந்தியத்தில் அரைவருக்கும் பாதுகாப்பும் வளர்ச்சியும் என்ற 
சாகர்  ரகாட்பாட்டிற்கு அரேவாகவும் அயலுறவுக்கு முதலிைம் ககாள்ரகரய 
பிேதிபலிப்பதாகவும் இந்த கசயற்பாடுகள் அரேகின்றரே குறிப்பிைத்தக்கது.  
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