இந் திய உயர் ஸ்தானிகராலயம்
ககாழும் பு
**************
ஊடக அறிக் கக
எஎஎ.எஎ.எஎஎஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎ 800 எஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎ
எஎஎஎஎ இந் திய கடற் பகடக் கப் பல் (ஐ.என்.எஸ்) சர்வேக்ஷாக்
1. இந்திய கடற் படடயின் நீ ரியல் ஆய் வுப் பணிகடை மமமமமமமமமமமம
ஐ.என் .எஸ் சர்வேக்ஷாக் கப்பல் ககாழும் புக்கு அப்பால் உை் ை மமமமமம
பிராந்தியங் கைில் கேற் றிகரமாக ஆய் விடன நிடறவுகசய் து ககாழும் டப
ேந்தடடந்துை் ைது. வமற் கு மமமமமமம பிராந்திய தைபதி ரியல் அட்மிரல் மமமமம
டி சில் ோ அேர்கை் இக்கப்பமம ககாழும் பில் மமமமமமமமருந்தார். தீ விபத்தில்
சிக்கிமமருந்த எமம.வி.எக்ஸ்பிரஸ் மமமமமம கப்படல சூழவுை் ை பகுதிகைில்
ஆய் விடன வமற் ககாை் ேதற் காக 2021 ஜூன் 23ஆம் திகதி இலங் டக அரசாங் கம்
விடுத்திருந்த வகாரிக்டகக்கு அடமோக ஐஎன் எஸ்
சர்வேக்மமமம கப்பல்
உடனடியாக பணியில் அமர்த்தப்பட்டமம. இந்திய கடற் படட, இலங் டக
கடற் படட மற் றும் வதசிய நீ ரியல் ேை ஆய் வு அபிவிருத்தி மமமமமமம (நாரா)
ஆகியடே
மமமமமமமமமமம
மமமம
மமமமமமம
மமமமமம
மமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமம.
2. இந்த ஆய் வின் நிடறவிடன குறிக்கும் முகமாக 2021 ஜூடல 2ஆம் திகதி ஒரு
மமமமமமமமமமமம ஏற் பாடு கசய் யப்பட்டிருந்தது. இந்த நிகழ் வில் மீன் பிடித்துடற
அடமச்சர் ககௌரே டக்ைஸ் வதோனந்தா அேர்கை் பிரதம விருந்தினராக
கலந்துககாண்டிருந்தார். இந்நிகழ் வின் வபாது இந்த ஆய் வின் தகேல் கை்
அடங் கிய பரந்த அறிக்டககயான் று இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் ககௌரே வகாபால்
மமமமமம அேர்கைால் ககௌரே அடமச்சரிடம் டகயைிக்கப்பட்டது.
3. இந்த நிகழ் வில் உடரயாற் றிம ககௌரே அடமச்சர் இந்திய அரசாங் கத்திற் கும்
குறிப்பாக
துரிதகதியில்
நடேடிக்டககடை
வமற் ககாண்ட
இந்திய
கடற் படடக்குமம நன் றியிடன கதரிவித்திருந்தார். பிராந்தியத்தில் சகலருக்கும்
பாதுகாப்பும் ேைர்ச்சியும் என் ற இந்தியாவின்
சாகர் ககாை் டகயிடன
மமமமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமமமமமமமமம
அடமச்சர்
குறிப்பிட்டிருந்தார். கடலில் ஏற் படும் பல் வேறு அனர்த்தங் கைின் வபாது
அேற் றிடன
எதிர்ககாை் ேதற் காக
இந்தியாவும்
இலங் டகயும்
பல் வேறு
சந்தர்ப்பங் கைில் மமமமமமமமமமம கசயமமமமமமமமமமமமமமம இந்திய உயர்
ஸ்தானிகர் ககௌரே வகாபால் மமமமமம அேர்கை் இந்த சந்தர்ப்பத்தில்
சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்.
அத்துடன்
ஒப்பவரஷமமமமமமமமமமமமம2
நடேடிக்டகயின் ஒரு பகுதியாக இந்திய கடரவயார காேல் படட கப்பல் கடை
பார்டேயிடுேதற் கான சந்தர்ப்பம் கிடடத்தடமடயமமமமமமமம ஐஎன் எஸ்
சர்வேமமமம கப்பலிமமமம முன் கனடுக்கப்பட்ட ஆய் வுப் பணிகைில் நிடறடே
ககாண்டாடும்
மமமமமமமம
நிகழ் வில்
பங் வகற் பமமமமம
மமமமமமமம
கிடடத்தமமமமமமமமமம
தனிப்பட்ட
ரீதியில்
அேர்
மகிழ் சசி
் டய

கேைிப்படுத்தியிருந்மமமம. மமமமமமமமமம வமற் குக் கடரவயாரத்தில் ோழ் ந்து
ேரும் இலங் டக மீனேர்கைின் ோழ் ோதாரத்டத கட்டிகயழுப்புேதற் மமம
இந்தியாவின் உதவி மமமமமமமமமம மமமம மமமமம மமமமமமமமமமமமமமமமமமமம.
4. இந்நிகழ் வில் மீன் பிடித் துடற மராஜாங் க அடமச்சர் ககௌரே காஞ் சன
விவஜவசகர, மீன் பிடிமமமமமம அடமச்சின் கசயலாைர் திருமதி ஆர்.எம் .ஐ
மரத்னாயக்க, மீன் பிடித்துடற மராஜாங் க அடமச்சின் கசயலாைர் திரு.கஜயந்த
சந்மமமமம, இலங் டக துடறமுக மமமமமம மமம தடலேர் கப்டன் மமமமமம
மமமமமமமமமமமமல மற் றும் நாரா தடலேர் திரு ஏ.நேரட்னராஜா ஆகிவயாருடன்
மீன் பிடி திடணக்கைம் மற் றும் நாரா ஆகியேற் டற பிரதிநிதித்துேப்படுத்தும்
மமமமமமமமமமமம இந்நிகழ் வில் கலந்து ககாமமமமமம.
5. மிக வமாசமான காலநிடலக்கு மத்தியிலும் மமம மமமமமமம படகுகை் மற் றும்
ஒருங் கிடணக்கப்பட்ட கசன் சார் கருவிகை் ஆகியேற் டற பயன் படுத்தி 807
மமமமமமம டசட் ஸ்வகன் வசானார் ஆய் விடன ஐஎன் எஸ் சர்வேமமமமமம கப்பல்
நிடறவு கசய் துை் ைது. மமமமமமம மமமம மமமமமமம மமமமமமமமமமமமமமமமமம
கடல்
ககாந்தைிப்பு காரணமாக இந்த ஆய் வுப் பணிகை்
மமமமமமமம
மமமமமமமமமமம மமமமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமமமம மமமம
மமமமமமமமமமமமமமமமம.
மமமமமமம மமம மமமமமமமமமமம மமமமமம
மமமமமமமமமமமமம பகலில் வசகரிமமம மமமமமமமமமம தரவுகடை இரவிரோக
ஆய் வு கசய் து இந்த ஆய் வுமம பணிகமம மமமமமமமமமமமவசர்ந்த குழுவினர்
நிடறவு கசய் துை் ைனர். இந்த ஆய் வின் பின் னர் மமமமமமமமமம 54 சிடதவு
கபாருட்கடையும்
ஒரு
கப்பலின்
சிடதந்த
பாகத்டதயும்
கண்டறிய
முடிந்துை் ைமம. இந்த ஆய் வு தகேல் கைின் அடிப்படடயில் மீனேர்களுக்கும்
ஏடனய
மாலுமிகளுக்குமம
உரிய
மமமமமமமமமமமமம
ேழங் கமுடியும் .
அமமமமமமம கமமமபயணங் கடை உறுதிப்படுத்துேதற் காக மமமமவுகடை
அகற் றும் பணிகளுக்கு ஆதாரமாக அடமயும் .
6. அண்டமய காலங் கைில் கடலில் ஏற் பட்டிருந்த அனர்த்தங் கைின் வபாது
இலங் டகக்கு கதாடர்ச்சியாக ேழங் கப்பட்ட உதவிகை் , இந்து சமுத்திரப்
பிராந்தியத்தில்
ஏற் படும்
பல் வேறு
அமமமமமம
நிடலகடை
எதிர்ககாை் ேதமமமமம துரிதமாகமமமம மமமய காலத்திலும் மமமமமமமமமமமம
மமமம,
இந்தியாவின்
மமமமமமமமமமம
முதலிடம்
ககாை் டகடய

கேைிப் படுத்தியுை் ைது.

*************************
ககாழும் பு
02 ஜூமம 2021

