
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

*** 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

ඉන්දීය නාවික හමුදාකේ ජලශ්වා කනෞකාව ශ්රී ලංකාකේ සිරව සිටි ඉන්දීය ජාතිකයන්ද 700 

කදකනකුට ආසන්දන පිරිසක් මේරටට රැකෙන යයි 

 

ක ොව්ඩ්-19 වසංගත තත්වය ක ේතුකවන් විකෙසේ රටවල සිරව සිටින ඉන්ියොනු ජොති යන් 
නැවතත් මව්ඩරටට කගන්වො ගැනීම යටකත් ඉන්ීය නොවි   මුෙොකව්ඩ ජලශේවො කනෞ ොව ශ්රී 

ලං ොකව්ඩ සිරව සිටි ඉන්ියොනු ජොති යන් 700 කෙකනකුට ආසන්න පිරිසක් රැකගන 2020 

ජූනි මස පළමු වන ින ක ොළඹ වරොකේ සිට ඉන්ියොකව්ඩ ටුටික ොරින් ෙක්වො පිටත් විය. 

2. කමය වන්කේ භොරත් කමක යුම යටකත් විකේශයන්ි සිරව සිටින ඉන්ියොනුවන් මව්ඩරටට 

කගන්වො ගැනීම සඳ ො ඉන්ීය නොවි   මුෙො කනෞ ො කයොෙොකගන  රනු ලබන සමුද්ර කසේතු 

කමක යුකේ ක ොටසකි.  

3. ඉන්ීය ම  ක ොමසොරිසේ කගෝපොල් බොග්කල් මැතිතුමො ක ොළඹ වරොකේී ඉන්ීය ජොති  

මගීන්  මුවූ අතර ඔවුන්ට ආරක්ිත ගමනක් ප්රොර්ථනො  කළේය. එකසේම එතුමො ක ොවි්-19 

වසංගතය ක ේතුකවන් ශ්රී ලං ොකව්ඩ සිරව සිටින ඉන්ීය ජොති යන් නැවතත් මව්ඩරටට යැවීම 
සඳ ො ශ්රී ලං ො රජය ලබො කෙන සමීප ස කයෝගයට සිය සේූතිය පළ  කළේය.  

4. කමය INS ජලශේවො කනෞ ොව ශ්රී ලං ොවට පැමිකෙන කෙවන අවසේථොවයි. වසර තුන ට 

පමෙ කපර 2017 මැයි 30 වන ින INS ජලශේවො කනෞ ොව ගංවතුර ස න කමක යුේ සඳ ො 
ශ්රී ලං ො නොවි   මුෙොවට ස ය වීම පිණිස මුෙොගැනීකේ  ණ්ඩොයේ ස  ස නොධොර රැකගන 

ශ්රී ලං ොවට පැමිණිකේය. 2017 වසකර් ශ්රී ලං ොව මුහුෙ දුන් ෙරුණු ගංවතුර ස  නොයයොේ 

තත්වය පිළිබඳ වොර්තො වී පැය කිිපයක් ඇතුළත ඉන්ියොව ස න කමක යුේ සඳ ො ස ය 

වීමට ඉන්ීය නොවි   මුෙොකව්ඩ  ර්්, ශර්දුල් ස  ජලශේවො යන කනෞ ො තුන ශ්රී ලං ොවට 

පිටත්  ර එවන ලී.  

5. ඉන්ියොනු සොගරකේ ස  ඉන් ඔබ්බට සමුද්රීය ආරක්ෂොව ත වුරු කිරීකමිලො ඉතො 
වැෙගත්  ොර්යභොරයක් ඉටු කිරීමට අමතරව ඉන්ියොව අර්ුෙ  ොලයන්ි ස  ොර රට වලට 

පළමුකවන්ම ප්රතිචොර ෙක්වන රොජයයෙ කව්ඩ. 2004 වසකර් සුනොමි වයසනකේ සිට ඉන්ීය 

නොවි   මුෙො කනෞ ො ඉන්ියොනු සොගරය පුරො විවිධ මොනුෂීය ස  ආපෙො ස න කමක යුේ 

ක්රියොත්ම   ර ඇත. මෑත වසර වලී, ඉන්ීය නොවි   මුෙො කනෞ ො විවිධ රට වලට 



ස නොධොර කමන්ම ස කයෝගය ලබො ී ඇත. 2019 වසකර් කමොසැේික් රොජයයට බලපෑ 

ඉඩොයි සුළි කුෙොටුව,2018 වසකර් සිදුවූ ප්රබල භූමි  ේපොවකින් පසු ඉන්දුනීසියොවට බලපෑ 

සුනොමි තත්වය ස  2018 වසකර්ී කමොරිෂසේ රොජයයට බලපෑ බර්ගීටො සුළි කුෙොටුව 

ඉන්ියොනු නොවි   මුෙො යොත්රො ස ය වූ කමවැනි අවසේථො කිිපයකි. එකසේම 2017 වසකර්ී 
බංග්ලොකේශයට බලපෑ කමෝරො සුළි කුෙොටුකවන් අනතුරුව ඉන්ීය නොවි   මුෙොව විසින් 

බංග්ලොකේශ ධීවරයන් කබ්රො ගත් අතර මොලිවයිකන් මොකල් නුවර මුහුදු ජල පවිත්රොගොරයක් 

ගින්නට  සුවීකමන් පසුව එරටට පොනීය ජලයෙ ලබො කෙන ලී. 

6. මොනුෂීය ස ය ලබො ීමට අමතරව මුහුදු මංක ොල්ලයන්ට ස  මත්ද්රවය ජොවොරමට 
එකරිව ක්රියො ොරි ෙොය ත්වයක් කමන්ම ත්රසේතවොෙයට එකරිව ස කයෝගය ලබො කෙන 

ඉන්ියොව සමුද්රීය ක්කෂේත්රය තුළ සොමය, සුරක්ිතභොවය ස  ආරක්ෂොව ස ති  කිරීම සඳ ො 

පුකරෝගොමීව  ටයුතු  රයි.  

ක ොළඹ  

ශ  වර්ෂ 1942 ජජෂේත 11 
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