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ஊடக அறிக்கக 

 
இருதரப்பு பாதுகாப்பு ஒத்துகைப்புக்கு பயிற்சிகளே மிகவும் 

வலுவானதும் நிகலயானதுமான ஆதாரம்: பிரதி உயர ்ஸ்தானிகர ்

 

       ககொழும்பில் தரித்துநிற்கின்ற இந்தியக் கடற்படடக் கப்பலொன 

சுகன்யொவில், 2023 கபப்ரவரி 28ஆம் திகதியன்று  இடம்கபற்ற விசேட 

நிகழ்கவொன்றில் பிரதி உயர ் ஸ்தொனிகர ் விசனொத ் சக சேக்கப் அவரக்ள் உடர  

நிகழ்த்தியிருந்தொர.்   இந்திய கடற்படடயினரொல் பயிற்சியளிக்கப்பட்ட 

இலங்டக பொதுகொப்பு படடயினர ் மத்தியில் இங்கு உடரயொற்றிய பிரதி உயர ்

ஸ்தொனிகர,் இருதரப்பு பொதுகொப்பு ஒத்துடழப்பின் மிகவும் வலுவொனதும் 

நிடலயொனதுமொன ஆதொரமொக இரு தரப்பினரிடடயிலுமொன பயிற்சிகள் 

கொணப்படுவதொக குறிப்பிட்டொர.் அத்துடன் 7 மில்லியன் அகமரிக்க கடொலர ்

வருடொந்த ஒதுக்கீட்டுடனொன விசேட நிகழ்ேச்ித்திட்டம் ஒன்றின் ஊடொக நிதி 

வழங்கப்படும் கேயற்திட்டம் மூலமொக ஒவ்கவொரு வருடமும் கிட்டத்தட்ட1500 

பயிற்சி ஆேனங்கள் இந்திய பொதுகொப்பு படடயினரொல் இலங்டக பொதுகொப்புப் 

படடயினருக்கு ஒதுக்கப்படுவதொகவும் இந்நிகழ்வில் உடர நிகழ்த்தியிருந்த 

பிரதி உயர ்ஸ்தொனிகர ்குறிப்பிட்டொர.் 

2.     சதசிய பொதுகொப்பு கல்லூரி, இந்திய இரொணுவ அக்கடமி, விமொனப் படட 

அக்கடமி மற்றும் இந்திய கடற்படட அக்கடமி சபொன்ற பொதுகொப்புத ் துடற 

ேொரந்்த பல முன்னணி நிறுவனங்களில் இந்த பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டிருந்தன. 

இதற்கு சமலதிகமொக பல்சவறு விசேட சேடவகள் குறித்த பயிற்சிகள் மற்றும் 

உத்திசயொகத்தரக்ளுக்கொன பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட்டிருந்தடம 

குறிப்பிடத்தக்கது. அசதசவடள உயர ் பொதுகொப்பு முகொடமத்துவம் மற்றும் 

சதசிய பொதுகொப்பு கல்லூரி கற்டககநறிகளில் இலங்டகக்கு அதிகளவொன 

இடங்கள் வழங்கப்படுகின்றடம குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வொறொன முன்னணி 

பயிற்சி நிறுவனங்களில் பயிற்சிகடளப்கபற்ற அதிகொரிகளில் பலர ்

இலங்டகயின் முப்படடகளினதும் தடலடம அதிகொரிகளொக பணியொற்றியடம 

குறித்து இந்தியொ திருப்தி அடடவதொக பிரதி உயர ் ஸ்தொனிகர ் இங்கு 

குறிப்பிட்டொர.்  

3.    இந்திய இலங்டக உறவுகள் மிகவும் சிறப்பொன நிடலயில் இருப்பதொகவும் 

அந்த உறவொனது இந்தியொவின் அயலுறவுக்கு முதலிடம் ககொள்டகயில் 

மிகமுக்கியமொன இடத்திடனக் ககொண்டிருப்பதொகவும் பிரதி உயர ் ஸ்தொனிகர ்

சேக்கப் இங்கு சுட்டிக்கொட்டியிருந்தொர.்  ேகல துடறகளிலுமொன ஈடுபொட்டிடன 

சமலும் ஆழமொக்குவதற்கொன நடவடிக்டககடள இருநொடுகளும் 

சமற்ககொண்டுவரும் நிடலயில் குறுகிய மற்றும் மத்திய கொலங்களில் மிகவும் 



முக்கியத்துவம்கபறும் ஐந்து விடயங்கள் அடடயொளங்கொணப்பட்டுள்ளன. 

2022ஆம் ஆண்டில் இலங்டக மக்களுக்கொக இந்தியொ வழங்கிய 4 பில்லியன் 

அகமரிக்க கடொலர ் கபறுமதியொன ஆதரவின் அடிப்படடயில் கபொருளொதொர 

மற்றும் நிதி ஒத்துடழப்பிடன கட்டி எழுப்புதல் இவற்றில் முதல் விடயமொக 

அடமகின்றது.  அத்துடன் சதசிய நொணயங்களில் வரத்்தக நடவடிக்டககடள 

சமற்ககொள்ளல், இலகுவொக முதலீடுகடள சமற்ககொள்ளல் மற்றும் நிதி ரதீியொன 

ஒத்துடழப்பிடன வலுவொக்குதல் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்திடன அவர ்

இேே்ந்தரப்்பத்தில் வலியுறுத்தியிருந்தொர.்  இரண்டொவதொக விமொன மற்றும் 

கப்பல், டிஜிட்டல் மற்றும் ேக்தித்துடற ேொரந்்த கதொடரப்ுகடள அதிகரிக்கும் 

நடவடிக்டககளிலும் இருதரப்பினரும்  அரப்்பணிப்புடன் கேயற்பட்டு 

வருகின்றடம. மூன்றொவதொக  நலிவுநிடலயிலுள்ள ேமூகங்கள்  மீதொன 

அக்கடறயுடன் ஏற்கனசவ கொணப்படும் பல பில்லியன் கபறுமதியொன 

ஒத்துடழப்பின் அடிப்படடயில் புதிய வடிவிலொன அபிவிருத்தி ஒத்துடழப்பு 

பங்குடடடமடய கட்டி எழுப்புதல்.   நொன்கொவதொக, இரு நொட்டு 

மக்களிடடயிலுமொன பரிமொற்றங்கள் மற்றும் கதொடரப்ுகடள குறிப்பொக 

சுற்றுலொப் பயணங்கடள சமம்படுதத் சவண்டியசதடவ இருதரப்புக்கும் 

கொணப்படுகின்றது.  பரஸ்பர நலன்களுக்கொக கலொேொர, மத, இடே, 

திடரப்படத்துடற மற்றும் விடளயொட்டுத்துடற ஆகியவற்றின் 

அடிப்படடயிலொன  பிடணப்புகடள வலுப்படுத்துதல் ஐந்தொவது விடயமொக 

அடமகின்றடம குறிப்பிடத்தக்கது. 
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