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පුවත්පත් නිවේදනය

ශ්රී ලං

ාකේ සමුද්රීය ආරක්ෂාව ශක්ිමත් කිරීම සඳහා ඉන්දියාව ක ානියර්
ගුවන්ද යානයක් ිළිණ

රයි

ශ්රී ලංකාවේ සමුද්රීය ආරක්ෂාව ශක්ිමත් කිරීම සඳහා ඉන්දියාව විසින්ද 2022
අව ෝස්තු 15 වන ින කටුනායක ශ්රී ලංකා ගුවන්ද හමුදා කඳවුවේ පැවි විවේෂ
උත්සවයක දී ව ෝනියේ සමුද්රීය නිරීක්ෂණ ගුවන්ද යානයක් ශ්රි ලංකාවට ිළිණ කරන
ලදී. සිේ මාසයකට ආසන්දන කාලයක් ඉන්දියාවේ පුහුණුව ලැබූ ශ්රී ලංකා නාවික
හමුදා සහ ගුවන්ද හමුදා සාමාජිකයන්ද විසින්ද වමම ගුවන්ද යානය වමවහයවනු ඇත.
එවස්තම ඉන්දියානු නාවික හමුදාව සහ ගුවන්ද හමුදාව වේ සඳහා වමවහයුේ සහය
ලබා වදනු ඇත.
2.

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්දික සමාජවාදී ජනරජවේ ජනාධිපි රනිල් වික්රමසිංහ

මැිුමා, මහ වකාමසාරිස්ත ව ෝපාල් බාග්වල් මහතා, ජනාධිපි කාේය මණ් ල
ප්රධානී සා ල රත්නායක මහතා, ආරක්ෂක වල්කේ වජනාරාල් කමල් ගුණරත්න
මහතා, ඉන්දදීය නාවික හමුදාවේ නාවික මාණ් ලික උප ප්රධානී වයිස්ත අද්මිරාල් එස්ත.
එන්ද. ව ෝේමවේ මහතා, ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක මාණ් ලික ප්රධානී වජනරාල්
ශවේන්දර සිල්වා මහතා සහ ශ්රී ලංකා යුධ, නාවික සහ ගුවන්ද හමුදා ප්රධානීන්ද වමම
අවස්තථාට සහභාගී වූහ. වමම ගුවන්ද යානය ඉන්දියාවේ නිදහවස්ත 75 වන වසර සමරන
අවස්තථාවේ දී ශ්රී ලංකාවට භාරදීම විවේෂත්වයකි.
3.

වමම ගුවන්ද යානය බල ගුණකයක් වලස ක්රියාකරින්ද ිනිස්ත සහ මත්රවය

ජාවාරේ,

වවනත්

ජාවාරේ

සහ

වවරළාසන්දන

මුහුවද්ම

සිදුවන

වවනත්

සංවිධානාත්මක අපරාධ වැනි විවිධ අභිවයෝ යන්දට ව ා ඵලදායි වලස මුහුණ දීම
සඳහා ශ්රී ලංකාවට උපකාරී වනු ඇත. ශ්රී ලංකාවේ සමුද්රීය ආරක්ෂාව සේබන්දධවයන්ද
පවින වේතමාන අභිවයෝ යන්ද සැලකීවේදී වමම ගුවන්ද යානය ශ්රී ලංකා ගුවන්ද
හමුදාවට එක් කිරීම කාලීන පියවරකි.
4.

වසවීවේ සහ මුදවා ැනීවේ වමවහයුේ සිදු කිරීමට වමම ගුවන්ද යානය සු

හැකියාව ජනතාවට එහි ඇි ඍජු ප්රිලාභ මැනවින්ද පිළිඹිබු කරයි. ශ්රී ලංකාවේ
ජනතාව වවනුවවන්ද ලබා දුන්ද වමම ිළිණය ඉන්දියානු සා ර කලාපවේ ආරක්ෂාව
වවනුවවන්ද ව ා ඉහළ දායකත්වයක් ලබා දීමට ශ්රී ලංකාව සවිබල

න්දවනු ඇත.

සමුද්රීය ආරක්ෂාව වකාළඹ ආරක්ෂක පේෂදවේ ප්රධාන කුළුණක් වලස හඳුනාව න
ඇත. වමම ගුවන්ද යානය ශ්රී ලංකා ගුවන්ද හමුදාවට එක් කිරීම ඉන්දියාවේ සහ ශ්රී
ලංකාවේ ජනතාවවග් ප්ර ිය සහ වසෞභා යය උවදසා සාමකාමී පරිසරයක්
නිේමාණය කිරීවමහි ලා ඉවහල් වනු ඇි බව වමම අවස්තථාවේදී අදහස්ත දක්වින්ද මහ
වකාමසාරිස්ත ව ෝපාල් බාග්වල් මහතා අවධාරණය කවේය.
5.

ව ෝනියේ ගුවන්ද යානය ශ්රී ලංකාවට ිළිණ කිරීම සමුද්රීය අසල්වැසි රාජයයන්ද

ද්මවිත්වය අතර ආරක්ෂක අංශවේ පවින සහවයෝගීතාවය පිළිඹිබු කරයි. වමවන්ද
සහවයෝගීතාවයන්ද ශ්රී ලංකාවට තවදුරටත් කුසලතාවයන්ද සහ ධාරිතාවයන්ද ලබා දීම
අරමුණු කර න්දනා අතර කලාපවේ සැමට වේධනය සහ ආරක්ෂාව (SAGAR) යන
දැක්ම හා සමපාත වේ.

(වමහි අන්දතේ තය විවද්මශ කටයුු අමාතයාංශය විසින්ද 2022 අව ෝස්තු 15 වන ින
නිකුත් කරන ලද පුවත්පත් නිවේදනයකින්ද උපුටා ව න ඇත)

***

වකාළඹ
2022 අව ෝස්තු 15

Video Link :
https://drive.google.com/file/d/11j_DmzNf2tJIutFsSq_sWM56iVhQ
oQ1i/view?usp=sharing

