
ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය
ක�ාළඹ

පුවත්පත් නික�දනය

සාගර් ආරක්ෂා කමකහයුම II සඳහා එක් වූ ඉන්දීය කනෞ�ා

ශ්රී ලං�ා  නාවි� හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් නිශාන්ත උළුක4තැන්න
මහතා සාගර් ආරක්ෂා කමකහයුම II සඳහා සහභාගී වූ ඉන්දීය කවරළාරක්ෂ�
බල�ාක9 කනෞ�ාවල �පිතාන්වරුන් කස්වය නිමා �රමින් 2021 ජූනි මස
10 වන දින  ක�ාළඹ වරාය කවත ළඟා වූ අවස්ථාක�දී මහත් හරසරින්
පිළිගත්කත්ය.  එතුමා කමම කනෞ�ා විසින් ලබා දුන් සුවිසල් කස්වාව අගය
�ළ අතර MV එක්ස්ප්රස් පර්ල් කනෞ�ාව සම්බන්ධකයන් උද්ගත වූ සිද්ධික9දී
�ඩිනම් ප්රතිචාර දැක්වීම සම්බන්ධකයන් විකKෂකයන්ම ඉන්දියාවට සිය
ස්තූතිය පළ �කNය.  �පිතාන්වරු කමකහයුම  තුළ  තම  භූමි�ාව
සම්බන්ධකයන් හා  විකKෂකයන්ම පරිසර දූෂණ ප්රතිචාර  කනෞ�ාවක් වන
සමුද්ර ප්රහාරි කනෞ�ාක� �ාර්යභාරය පිළිබඳව නාවි� හමුදාපතිතුමා දැනුවත්
�ළහ.

2. කමම අවස්ථාවට සහභාගී වූ ඉන්දීය මහ ක�ාමසාරිස් කගාSපාල් බා4කල්
මැතිතුමා  කමකහයුම  පුරාවට  ඉන්දීය  කනෞ�ාවන්ට  සම්පූර්ණ  සහකයාSගය
ලබාදීම කවනුකවන් නාවි� හමුදාපතිතුමාට සහ ශ්රී ලං�ා නාවි� හමුදාවට
සිය ස්තූතිය පළ �කNය. භූකගාSලීය තත්ත්වය පමණක් කනාව සාගර් ආරක්ෂා
කමකහයුම  I  සහ  II  හිදී කපන්නුම් �ළ පරිදි මානුෂීය සහ ආපදා සහන
කමකහයුම් සහ මුහුකද්දී සිදුවන අනතුරු වැනි හදිසි තත්ත්වයන්හිදි සමීප
සහකයාSගීතාවයකින් �ටයුතු කිරීකම් සම්ප්රදාය සමුද්රීය ක්ක]ත්රය තුළ ඉන්දියාව
සහ ශ්රී ලං�ාව එ�ට එක් �රන බව මහ ක�ාමසාරිස්තුමා ප්ර�ාශ �කNය .



කදරට විසින් කබදාගනු ලබන සමුද්රීය අව�ාශය තුළ හදිසි තත්ත්වයන්ට සුදුසු
පරිදි ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා ද්විපාර්ශවි� යාන්ත්රණයන් කගාඩනැගීම �ාලීන
අවශ්යතාවයක් බව එතුමා සඳහන් �කNය .  ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලං�ාව  කපාදු
සමුද්රීය අව�ාශය තුළ ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිතතාවය සහති� කිරීම සඳහා
ඒ�ාබද්ධව �ටයුතු �රන අතරම නැවත නැවතත් සිදු විය හැකි  බැවින්
ස්වභාවි� විපත් සහ මිනිසා විසින් සිදු �රනු ලබන කcදවාච� සඳහා ප් 
රමාණවත් පරිදි සූදානම් වීම වැදගත් බව එතුමා අවධාරණය �කNය.

3.  MV එක්ස්ප්රස් පර්ල් කනෞ�ාක� ගින්න නිවීම සඳහා ශ්රී ලං�ා නාවි�
හමුදාව විසින් සහය ඉල්ලා පැය කිහිපයකින් එනම් මැයි 25 වන දින සිට
ඉන්දීය කවරළාරක්ෂ� බල�ාක9 කනෞ�ා කමම කමකහයුම සඳහා සහභාගී වූ
අතර  පරිසර  දූෂණය  පාලනය  කිරීම  සඳහා  ද  සහය  දැක්වීය.  ඉන්දීය
කවරළාරක්ෂ�  බල�ාක9 කනෞ�ා  තුන  සහ  කවරළාරක්ෂ�  බල�ාක9
කඩාSනියර් ගුවන්යානය MV  එක්ස්ප්රස් පර්ල් කනෞ�ාක� ගින්න නිවීම සඳහා
සක්රීය කලස දාය� විය.  පරිසර දූෂණ කනෞ�ාවන්ට සමුද්රීය දූෂණ තර්ජන
තක්කස්රු කිරීම සඳහා සහකයාSගය දැක්වීමට හැකි වූ අතර එම කනෞ�ා සිදු
විය  හැකි පරිසර  හානිය  අඩු කිරීමට  සමත් සියලු උප�රණයන්කගන්
සමන්විතය. ඉන්දියාක� සහ ශ්රී ලං�ාක� ඒ�ාබද්ධ කමකහයුම් කදරකටහි සමුද් 
රීය කස්වා විසින් ළඟා �රකගන ඇති මිත්රත්වය සහ සකහාSදරත්වය සඳහා
සාක්ෂ්යයකි.

4. ඉන්දීය  නාවි�  හමුදාක� සහ  කවරළාරක්ෂ�  බල�ාක9 කමවන්
කනෞ�ා  2020 සැප්තැම්බර් මාසක9දී ශ්රී ලං�ා කවරළට ඔබ්කබන් MT  නි�
ඩයමන්ඩ් කනෞ�ාක� හටගත් ගින්න නිවීමට ද කයාදවන ලදී . වසර ගණනක්
පුරා ඉන්දියාව මානුෂීය විපත් කහාS සමුද්රීය අනතුරු සඳහා �ඩිනමින් සහ
සාර්ථ� කලස �ලාපය තුළ පළමුකවන් ප්රතිචාර දක්වන රාජ්යය බවට පත් වී
ඇත.  කමම  ප්රවණතාවය  සාගර්‘සාගර්’ ’ එනම් �ලාපක9 සැමට  ආරක්ෂාව  සහ
වර්ධනය  (SAGAR- Security and Growth for All in the Region) SAGAR-  Security  and  Growth  for  All  in  the  Region)  යන



දැක්ම  හා සමපාත වන අතර එතුළින් අසල්වැසියා ප්රථමකයන් යන ප් 
රතිපත්තියට අපක4 �ැපවීම ද පිළිඹිබු ක�. 
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