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ஊடக அறிக்கக 
 

இலங்கைக்கு 100 ததொன்ைள் ஒட்சிசகை விநிய ொைித்த  
இந்தி க் ைடற்பகடக் ைப்பல் சக்தி 

 
க ொவிட்-19க்கு எதிரான இலங்கையின் ப ாராட்டத்திற்கு ஆதரவு 

நல்கும் வகையில் இந்திய ைடற் கடக் ைப் லான சக்தி 
விசாை ட்டினத்திலிருந்து 100 ததான்ைள் (5 க ொள் லன் ள்) திரவநிகல 
மருத்துவ ஒட்சிசனுடன் 2021 ஆைஸ்ட் 22ஆம் திைதி தைாழும்க  
வந்தகடந்துள்ளது. இலங்கை அரசாங்ைத்தினால் விடுக்ைப் ட்ட 
பைாரிக்கைக்கு உடனடியாை  திலளிக்கும் வகையில் 27500T  ைடற் கட 
ைப் லான சக்தியின் உதவியுடன் இத்ததாகுதியிகன துரிதமாை 
விநிபயாைிப் தற்கு இந்திய அரசாங்ைம் நடவடிக்கைைகள 
பமற்தைாண்டிருந்தது. இவ்விடயம் ததாடர் ில் இந்திய ைடற் கடயின் 
ஒத்துழைப்பு குறித்து இலங்கை-இந்திய ைடற் கட ளின் 
தள திைளுக் ிழடயில் ைடந்த வாரம் விரிவான ப ச்சுக்ைள் 
முன்தனடுக்ைப் ட்டழை குறிப்பிடத்தக் து. 
 
2.  சமுத்திரபசது-2 நடவடிக்கையின் ஒரு  குதியாைபவ இந்திய 
ைடற் கட ைப் ல் இந்நடவடிக்கையில் ஈடு டுத்தப் ட்டது. இந்திய 
ைடற் கட ைப் ல் சக்தி வருகை தந்து சில மணித்தியாலங்ைளின்  ின்னர் 
இலங்கை ைடற் கடயின் ைப் லான சக்தியும் 40 கதொன் ள் திரவநிகல 
மருத்துவ ஒட்சிசனுடன் தைாழும்க  வந்தகடந்த கமயானது, இந்தியா 
இலங்கை ஆைிய இரு நாடுைளிலும் உள்ள துகற சார்ந்த அதிைாரிைள் 
மற்றும் இருதரப்பு ைடற் கடயினர் இகடயிலான ஒன்றிழைழவ 
எடுத்தியம்புவதொ  அகமைின்றது. 
 
3.  இந்நிகலயில் 2021 ஆைஸ்ட் 23ஆம் திைதி இந்திய ைடற் கட ைப் ல் 
சக்தியின் ைட்டகள அதிைாரி அவர்ைள் உயர் ஸ்தானிைர் பைா ால்  ாக்பல 
மற்றும் இலங்கை ைடற் கடயின் தள தி கவஸ் அட்மிரல் நிஷாந்த 
உலுக ததன்ன ஆைிபயாரால் தைௌரவிக்ைப் ட்டார். இதன்ப ாது இந்திய 



ைடற் கட தள தி அட்மிரல் ைரம்பிர் சிங் அவர்ைள் இலங்கை 
ைடற் கடக்கு சிறந்த முகறயில் ஆதரவிகன வழங்ைிவருவதாை கவஸ் 
அட்மிரல் உலுக கதன்ன சுட்டிக்ைாட்டியிருந்தார். அத்துடன் இந்திய 
ைடற் கடயின் ைப் லான சக்தி மூலமாை இந்நடவடிக்கை 
பமற்தைாண்டிருந்த இந்திய ைடற் கடயினருக்கும் அவர் தனது 
நன்றியிகன ததரிவித்திருந்தார். வழகமயான வினிபயாை மார்க்ைங்ைள் 
சீரகமக்ைப் ட்டுவரும் நிகலயில் நட்பு நாடுைளுக்ைிகடயில் க ொவிட்-19 
சி ிச்ழசக்குரிய அத்தியாவசியைொன ைருந்துப்த ாருட்ைகள 
விநிபயாைிப் தில் இந்திய ைடற் கடயின் மிஷன் சாைர் திட்டம் மிை 
முக்ைியமான  ங்ைளிப் ிகன வழங்ைிவருவதாை உயர் ஸ்தானிைர் இங்கு 
குறிப் ிட்டார். 
 
4.  ஆைஸ்ட் 20 முதல் 23 வகரயிலான தினங்ைளுக்குள் 
இந்தியாவிலிருந்து 180 திரவநிகல மருத்துவ ஒட்சிசன் இலங்கைக்கு 
தைாண்டுவரப் ட்டுள்ளது. ததாடர்ந்தும் இன்னும்  ல ததாகுதிைள் வருகை 
தர உள்ளன. இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு ததாடர்ந்தும் ஒட்சிசகன 
விநிபயாைிப் தற்கு ஏதுவாை திரவநிகல மருத்துவ ஒட்சிசன் தவற்றுக் 
தைாள்ைலன்ைள் இந்திய ைடற் கட ைப் ல் சக்தி மூலமாை மீண்டும் 
விஷொ பட்டினத்துக்கு தைாண்டு தசல்லப் டுைின்றழை குறிப் ிடத்தக்ைது. 
 
5.  எம்.டி நியூ கடமண்ட் மற்றும் எம்.வி.எக்ஸ் ிரஸ் ஆைிய 
ைப் ல்ைளில் ஏற் ட்டிருந்த தீயிழன அகணக்கும் நடவடிக்கைைள் ப ான்ற 
 ல்பவறு சந்தர்ப்பங் ளில் இந்தியாவின் அயலவர்க்கு முதலிடம் 
தைாள்கைகய பிரதிபலிக்கும் வகையில் இந்திய ைடற் கட மற்றும் 
ைகரபயார ைாவல் கடயினர் துரிதமாை  தில் நடவடிக்கைைளில் 
ஈடு ட்டிருந்தனர். அத்துடன் அவ்வொறொன அனர்த்தங்ைகள ததாடர்ந்து 
ைடற் ரப் ில் மீன் ிடிகய உறுதி தசய்யும் பநாக்ைில் இந்திய ைடற் கட 
ைப் ல் சர்பவக்ஷொக் ஆய்வுப்  ணிைழளயும் முன்தனடுத்திருந்தது.  
அதுமட்டுமல்லாமல் அவசியமான மருந்துப் த ாருட்ைள் மற்றும் தடுப்பூசி 
ஆைியவற்கற வழங்ைியகம உள்ளிட்ட  ல்பவறு சந்தர்ப் ங்ைள் மூலமாை 
க ொவிட்- 19க்கு எதிரான இலங்கையின் ப ாராட்டத்தில் இந்தியா 
ததாடர்ந்து தனது ஆதரவிகன வழங்ைிவருைின்றழை குறிப்பிடத்தக் து.  
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