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

ஊடக அறிக்கக 

இலங்ககயில் சிக்கியிருந்த 700  இந்தியர்ககை  

அழைத்துச்செல்லும் இந்திய கடற்பகட கப்பல் ஜலஷ்வா 

க ொவிட்19 ந ோய் கோரணமோக வெளி ோடுகளில் சிக்கியிருக்கும் இந்திய 
பிரஜை ஜை இந்தியொவுக்கு அஜைத்துச்கெல்லும் வசயற்போடுகைின் 
வதோடர்ச்சியோக இலங்ககயில் சிக்கியிருந்த 700 இந்திய பிரகைகளுடன்  இந்திய 
கடற்பகடக் கப்பலோன ஐஎன்எஸ் ைலஷ்வொ 2020 ைூன் முதலோம் திகதி 
வகோழும்பிலிருந்து இந்திய மொநிலமொன தமிழ் நொட்டின் தூத்துக்குடிக்கோன 
பயணத்திகன நமற்வகோண்டுள்ளது.  

2. ‘’ெந்நத போரத்’’ திட்டத்தின் கீழ் வெளி ோடுகளில் சிக்கியிருக்கும் இந்திய 
பிரகைககள திருப்பி அகைத்து ெரும் ந ோக்குடன் முன்வனடுக்கப்படும்  ப்பல் 
செஜவயொன “சமுத்திர செது”  டெடிக்ககயின் ஓர் அங்கமோக இந்த 
கடற்பயணம் நமற்வகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

3. வகோழும்பு துகைமுகத்தில் பயணிகளுடன் உகரயோடியிருந்த இந்திய உயர் 
ஸ்தோனிகர் வகௌரெ நகோபோல் பொக்சல அெர்கள் பயணிகைின் போதுகோப்போன 
பயணத்திற்கோக ெோழ்த்துக்ககள வதரிெித்திருந்த அசதசவஜை, இலங்ககயில் 
சிக்கியிருக்கும் இந்திய பிரஜைககள இந்தியொவுக்கு அனுப்பும் வதோடர்ச்சியோன 
 டெடிக்கககளில் இலங்கக அரசோங்கம் ெைங்கிெரும் ஆதரவுக்கோக 
 ன்ைிகயயும் வதரிெித்துள்ளோர். 

4. ஐஎன்எஸ் ைலஷ்வொ இரண்டோெது தடகெயோக இலங்ககக்கு 
பயணித்துள்ளது. கிட்டத்தட்ட மூன்று ெருடங்களுக்கு முன்னர் 2017 நம 30 ஆம் 
திகதி இக்கப்பல் வெள்ள  ிெோரண பணிகளில் இலங்கக கடற்பகடயினருக்கு 
உதெியிகன ெைங்குெதற்கோக மீட்புக்குழுெினருடனும்  ிெோரண 
வபோருட்களுடனும் இலங்ககக்கு பயணித்திருந்தது. 2017 இலங்ககயில் வெள்ளப் 
வபருக்கும் மண்சரிவும் ஏற்பட்டு அது வதோடர்போன முதல் வசய்திகள் 
வெளியோகியிருந்த ஒரு சில மணித்தியோலங்களுக்குள் ஐஎன்எஸ்  ிர்ச், 
ஐஎன்எஸ் ஷர்தூல், மற்றும் ஐஎன்எஸ் ைலஷ்வொ ஆகிய 3 கடற்பகட 
கப்பல்ககள இந்தியோ  ிெோரண  டெடிக்கககைில் உதவுவதற் ொ  
அனுப்பியிருந்தது. இதற்கு சமலதி மொ  இந்து ெமுத்திரத்திலும் அதற்கு 
அப்போலும் கடற் போதுகோப்பிகன உறுதிப்படுத்துெதில் மிக முக்கியமோன 
வ ிபொ த்ஜத  ெைங் ிவருவதற்கு நமலோக வ ருக்கடியோன கோலப்பகுதியில்  ட்பு 
 ோடுகளுக்கு உடனடியோக பதிலளிக்கும்  ோடோகவும் இந்தியோ உள்ைது.  2004 
கடற்நகோள் அனர்த்தம் ஏற்பட்ட கோலப்பகுதி முதல் இந்திய கடற்பகட கப்பல்கள் 
இந்து சமுத்திரத்தில் பல்நெறு மனிதோபிமோன உதெி மற்றும் அனர்த்த  ிெோரண 
பணிககள முன்வனடுத்துள்ளன.  அண்கமய ெருடங்களில் குைிப்போக 2019 ஆம் 
ஆண்டில் இதொய் சூைோெளி கமொெொம்பிக்ஜ  தோக்கியஜம, 2014இல் 



இந்நதோநனசியோகெ மிக நமோசமோன  ில டுக்கம் மற்றும்  டற்ச ொள் 
தோக்கியகம, 2018இல் கமொரீெியஜெ சபர்குற்றொ சூைோெளி தொக் ியஜம உள்ளிட்ட 
பல்நெறு தருணங்களில் இந்திய கடற்பகட கப்பல்கள் பல்நெறு  ோடுகளுக்கு 
 ிெோரணப் வபோருட்ககளயும் உதெிககளயும் ெைங்கியுள்ளன. இநதநெகள 2017 
ஆம் ஆண்டு சமொரொ சூைோெளி தோக்கத்கத ஏற்படுத்திய  ிகலயில் இந்திய 
கடற்பகடயினர் பங்களோநதஷ் மீனெர்ககள பொது ொப்பொ  மீட்டிருந்தனர். 
அத்துடன் மோகலதீெின் மொசலயில்  ீர் சுத்திகரிப்பு  ிகலயம் தீவிபத்தில் 
ெிக் ியஜத அடுத்து அங்கு குடிநீருக் ொன  வெதி ஜையும் இந்திய  டற்பஜட 
வைங் ியிருந்தது. 

5. கடற்வகோள்கள எதிர்ப்பு, சபொஜதப்கபொருள்  டத்தலுக்கு எதிரொன 
கெயற்பொடு ள்,  பயங்கரெோத வசயற்போடுககள முைியடித்தல் மற்றும் 
மனிதோபிமோன   டெடிக்கககள் சபொன்ற பல்நெறு வசயற்போடுகைில் 
விஜனத்திறன் மிக்  பங் ைிப்ஜப வைங் ிவரும் இந்தியொ,   டல் மொர்க் த்தில் 
ெமொதொனம் மற்றும் பொது ொப்பு ஆ ியவற்ஜற உறுதிப்படுத்துவதில் 
முன்னணியில் உள்ைது.  
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