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ஊடக அறிக்கைக

இலங்கைகயின் பாதுகாப்பு க�யலர்  ,   கடற்பகைட   தளபதி மற்றும்   இராணுவ தளபதி  

ஆகியயாருடன்   இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயத்தின் பாதுகாப்பு ஆயலா�கர்   �ந்திப்பு  

இலங்கைகக்கு வருகைகதரும் இராஜதந்திரிகளுக்காக  அர�ாங்கத்தால் வகைரயகை0

க�ய்யப்பட்டிருக்கும் சுகாதார  க5றிமுகை0ககைள க் ககைடப்பிடித்ததன் பின்னர் இந்திய

உயர் ஸ்தானிகராலயத்தின் புதிய பாதுகாப்பு ஆயலா�கர் க ப்டன் (இந்திய கடற்பகைட)

விகாஸ் சூத் அவர்கள் இலங்கைக பாதுகாப்பு அகைமச்சு மற்றும் ஆயுத  பகைடகளின்

தகைலகைம அதிகாரிகளுடன் கடந்த வாரம் �ந்திப்பிகைன யமற்ககாண்டிருந்தார்.

2. 2020  ஜூகைல 28 ஆம் திகதி பாதுகாப்பு க�யலர் யமஜர் கஜனரல் (ஓய்வுகபற்0)

கமல் குணரட் ண அவர்ககைள மரியாகைதயின் நிமித்தம் �ந்தித்திருந்த  கப்டன் சூத்

அவர்கள் அதன் கதாடர்ச்சியாக பாதுகாப்பு பகைடகளின் பதில் பிரதானியும் இலங்கைக

இராணுவத் தளபதியுமான கலப்டினன்ட் கஜனரல் �யவந்திர சில்வா அவர்ககைள ஜூகைல

27 ஆம் திகதியும்,  இலங்கைக கடற்பகைட தளபதி கைவஸ் அட்மிரல் நி�ாந்த

உளுயகதன்யன அவர்ககைள ஜூகைல 29 ஆம் திகதியும் மரியாகைதயின் நிமித்தம்

�ந்தித்திருந்தார்.

3. இந்த �ந்திப்பின்யபாது இரு5ாடுக ளினதும்,  இரு தரப்பு ஆயுத பகைடகளினதும்

பாரம்பரிய  5ல்லு0வு மற்றும் ஒத்துகைJப்பு ஆகியகைவ கதாடர்பிலும் கவனம்

க�லுத்தப்பட்டிருந்த  அயத�மயம் பரஸ்பர  5லன்கள் அடிப்பகைடயிலான  இருதரப்பு

பாதுகாப்பு ஒத்துகைJப்பு கதாடர்பான  விடயங்களும் கலந்தாயலாசிக்கப்பட்டது .

இரு5ாடுகளுக்கும் இகைடயிலான  பாதுகாப்பு ரீதியிலான  உ0விகைன யமலும்



வலுப்படுத்துவதற்கு யதகைவயான  வலுவான  ஈடுபாடு கதாடர்பாக  இந்த  �ந்திப்பில்

கலந்துககாண்டிருந்த இருதரப்பு உயர் அதிகாரிகளும் வலியுறுத்தி கூறியிருந்தனர்.

4. பயிற்சிகள் ஏகைனய  வலுவான  கதாடர்புகள் உள்ளிட்ட  ஆளுகைம விருத்தி

க�யற்பாடுகள் ஊடான  வலுவான  ஒத்துகைJப்பின் மீது காணப்படும் வலுவானதும்

வளர்ந்துவருவதுமான  பாதுகாப்பு ரீதியிலான  உ0 விகைன இலங்கைகயும் இந்தியாவும்

அனுபவித்து வருகின்0ன .  இந்திய  அரசினால் கவளி5ாடுகளுக்கு வJங்கப்படும்

இராணுவ பயிற்சி வாய்ப்புக்களில் 50 வீதத்துக்கும் அதிகமான �ந்தர்ப்பங்கள் இலங்கைக

பாதுகாப்பு தரப்பினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டு வருகி0து . பாதுகாப்பு கதாடர்பில் கபாதுவான

கவகைலகள் மற்றும் �வால்கள் கு றித்து அவதானிக்கப்படும் நிகைலயில் பிராந்தியத்தில்

பாதுகாப்பிகைனயும் �மாதானத்கைதயும் உறுதிப்படுத்துவதற்கு பரஸ்பரம் உறுதியாக

க�யற்பட  யவண்டிய  யதகைவ காணப்படுவதுடன் இகைவ இருதரப்பு பாதுகாப்பு

உ0வுகளுக்கு வழிகாட்டியாகவும் அகைமகின்0து .  கிரமமாக  5கைடகபறும் உயர்மட்ட

பரிமாற்0ங்கள் மற்றும் விஜயங்களும்,  கூட்டுப் பயிற்சிகள்,  கப்பல்களின் விஜயங்கள்,

விகைளயாட்டு ரீதியிலான  கதாடர்புகள் உள்ளிட்ட  முக்கிய  அம்�ங்க ளும் இந்த

வலுவான ஒத்துகைJப்பிகைன யமலும் கமருகூட்டுவதாக அகைமந்துள்ளன.

5. covid-19  காரணமாக  பயண  கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருந்த  நிகைலயிலும்

இரு5ாடுகளுக்கும் இகைடயில் பல்யவறு உயர்மட்ட  வி ஜயங்கள் �ந்திப்பு க்கள்

5கைடகபற்றிருந்தது.  இகைவ கதாடர்பில் திருப்திகரமான  நிகைல

கவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  பல்யவறு உயர்மட்ட விஜயங்களுக்கு �மாந்தரமாக  2020

கபப்ரவரியில் இந்தியாவில் 5கைடகபற்0 பாதுகாப்பு துகை0 குறித்த கண்காட்சி ஒன்றில்

பாதுகாப்புச் க�யலர் யமஜர் கஜனரல்.  கமல் குணரத்ன மற்றும் கலப்டினன்ட் கஜனரல்

�யவந்திர சில்வா ஆகியயார் பங்குபற்றியிருந்தனர்.

6. இலங்கைகயில் சிக்கியிருந்த  இந்தியா  பிர கைஜககைள மீண்டும் க�ாந்த  5ாட்டிற்கு

அனுப்புவதற்காக முன்கனடுக்கப்பட்ட 5டவடிக்கைககளின் ஓர் அங்கமாக  2020  ஜூன்

மாதம் இந்திய  கடற்பகைட கப்பல் ஜலஸ்வா  இலங்கைகக்கு விஜயம்

யமற்ககாண்டிருந்தயபாது இலங்கைக கடற்பகைட மற்றும் இலங்கைக துகை0முக  அதிகார

�கைப ஆகிய தரப்பினரால் வJங்கப்பட்டிருந்த அபரிதமான ஒத்துகைJப்புக்காக இந்தியா



தனது 5ன்றியிகைன கதரிவித்துள்ளது. இந்தியா இலங்கைக ஆகிய இரு 5ாடுகளினதும்

ஆயுத பகைடகளுக்கு இகைடயில் காணப்படும் க5ருக்கமான உ0வுக்கு �ான்று பகரும் ஓர்

அம்�மாக இந்த க�யற்பாடுகள் அகைமகின்0ன.

7. Covid-19  �வால்ககைள எதிர்ககாள்வதற்காக  இரு 5ாடுகளினதும்

தகைலகைமத்துவங்கள் வJங்கிய  அர்ப்பணிப்புக்கு �மமாக  அண்கைமய  மாதங்களில்

இந்தியா  அவசியமான  மருத்துவ  உதவிககைள வJங்கியிருந்தது .  இலங்கைக

கடற்பகைடக்கு ககாவிட் ய5ாயாளர்ககைள ககாண்டு க�ல்வதற்கான  2  யபாக்குவரத்து

கதாகுதிகளும்  4     வெ�ப்ப ஸ்கானர் கரு�ிகளும் இந்திய  கடற்பகைடயால் அன்பளிப்பாக

வJங்கப்பட்டிருந்தது.  இந்த  விடயத்தில் பங்களாயதஷ் ,  தாய்லாந்து,  மியன்மார்

உள்ளிட்ட  பல்யவறு பங்காளி 5ாடுகளுக்காகாக  இந்திய  அர�ாங்கம் ஏற்பாடு

க�ய்திருந்த  இகைணயக் கருத்தரங்ககான்றில் கலந்து ககாண்டிருந்த   இலங்கைக

இராணுவத்தின் பிரதானி யமஜர் கஜனரல் எச்.யஜ.எஸ்.குணவர்தன அவர்கள்  இலங்கைக

அர�ாங்கம் ககாவிட் 19  ய5ாயிகைன எதிர்ககாண்ட  முகை0கள் கதாடர்பாக

அனுபவங்ககைள பகிர்ந்துககாண்டிருந்த  நிகைலயில் பாராட்டுக்கள்

கதரிவிக்கப்பட்டிருந்தன. 

8.          இரு நாடுகள் மற்றும் இரு நாட்டு படைடகளுக்கும் இடைடயிலான வெ�ாழில் ரீ�ியிலானதும்
        கலாசார ரீ�ியிலானதுமான ஆழமான நட்புறவுக்கு மேமலும் �லுவூட்டும் அம்சமாக கடந்� ஜூன்

 மா�ம் 21         ஆம் �ிக�ி சர்�மே�ச மேயாகா �ின நிகழ்வுகள் இலங்டைக இராணு� �டைலடைமயக�்�ில்
    நடைடவெபற்ற நிடைலயில் முப்படைடகடைளயும் மேசர்ந்� 400   க்கும் அ�ிகமான அ�ிகாரிகள்

 கலந்துவெகாண்டிருந்�டைமடைய குறிப்பிடலாம். 
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