
 

 

මහ කකොමසොරිස් කොර්යොලය  

කකොළඹ  

 

පුවත්පත් නිවේදනය  

 

ඉන්දියාව වේශීය නිපදවන ලද පළමු ගුවන්ද යානා ප්රවාහන 

වනෞකාව සහ ඉන්දීය නාවික හමුදාවේ නව ධජය එළි දක්වයි 

 

 

අග්රොමොත්ය නකර්න්ද්ර කමෝදි මහත්ො 2022 සැප්ත්ැම්බර් මස කෙවන 

දින ඉන්ද්ීය නොවික හමුෙොකේ නව ධජය එළි ෙැක්වීය. එයට සමගොමීව 

ඉන්ද්දියොව විසින්ද් කේශීයව නිපෙවන ලෙ පළමු ගුවන්ද් යොනො ප්රවොහන 

කනෞකොව වන INS වික්රොන්ද්් කනෞකොව ෙ එළි ෙක්වවන ලී. ඉන්ද්ීය නොවික 

හමුෙොව සහ එක්වස් රොජධොනිය අත්ර පවතින ඓතිහොසික සබඳත්ොවය 

සංකක්වත්ව් කරමින්ද් ධජය මධයකයහි  ශොන්ද්ත් කජෝර්් කුරුසය ෙක්වවො 

ඇත්. නිෙහසින්ද් පසු පළමු වරට ඉන්ද්ීය නොවික ධජය කවනස් කරන ලේකේ 

1950 වසකර්ී වන අත්ර එහිී ධජකේ වම්පස ඉහළ කකළවරට ඉන්ද්දියොනු 

ත්රෛ වර්ණ ඇතුළ් කරන ලී.  

 

2.  ඉන්ද්දියොනු නොවික හමුෙොකේ අකනක්ව ගුවන්ද් යොනො ප්රවොහන 

කනෞකොව වන INS වික්රමොධිත්ය කනෞකොව 2016 ජනවොරි මොසකේී 

කකොළඹට පැමිණි අත්ර එය ශ්රී ලොංකික පුරවැසියන්ද් අත්ර මහ් 

උනන්ද්ුවක්ව ඇති කිරීමට සම් විය. එකස්ම එම සංචොරය කෙරට අත්ර 

මිෛ්වකේ බැ ී ම් ශක්වතිම් කිරීමට ෙ ඉවහල් විය. ශ්රී ලංකොව සමඟ 

ඉන්ද්දියොකේ සමුද්රීය සහකයෝගීත්ොවය ඉදිරියට කගන යමින්ද් ඉන්ද්දියොව 

විසින්ද් 75 වන නිෙහස් දින සංව්සරය කයුණු 2022 අකගෝස්තු මස 15 

වන දින ක ෝනියර් සමුද්රීය ගුවන්ද් යොනයක්ව ශ්රී ලංකොගුවන්ද් හමුෙොවට 

තිළිණ කරන ලී. එම ක ෝනියර් ගුවන්ද් යොනය කලොපකේ සමුද්රීය 

ආරක්වෂොව උකෙසො ශ්රී ලංකොකේ ප්රය්නයන්ද් ත්වුරට් ඉහළ නංවනු 

ඇත්.  

 

3.  කටොන්ද් 45,000ක කේශීයව නිපෙවන ලෙ පළමු ගුවන්ද් යොනො ප්රවොහන 

කනෞකොව වන INS වික්රොන්ද්් කනෞකොව එළි ෙැක්වීම මගින්ද් මුහුකේ 

කමකහයවනු ලබන උසස්ම සහ අතිශය සංකීර්ණ කනෞකොව වන ගුවන්ද් 



යොනො ප්රවොහන කනෞකොවන්ද් නිර්මොණය කිරීම, කගො නැගීම සහ 

කමකහයීම සම්බන්ද්ධකයන්ද් ඉන්ද්දියොව ත්බො ඇති ෙැවැන්ද්ත් පිම්ම 

ප්රෙර්ශනය කේ. මීටර 262ක්ව දිග කමම කනෞකොවට පැයට නොවික සැත්පුම් 

28ක උපරිම කේගයකින්ද් යොෛො කළ හැක. කමම කනෞකොවට කේශීයව 

නිපෙවන ලෙ  Light Combat Aircraft (LCA) සහ Advanced Light 

Helicopter (ALH) ඇතුළු ගුවන්ද් යොනො සහ කහලිකකොප්ටර් 30කට වැඩි 

ප්රමොණයක්ව රැකගන යො හැකිය.  

 

4.  ඉන්ද්ීය නොවික හමුෙොවකේශීයව නිපෙවන ලෙ ALH ගුවන්ද් යොනකයන්ද් 

ක ක්ව ලෑන්ද්ඩින්ද් පුහුණුසහ Co-pilot අ්ෙැකීම් ලබො ීම සහ 2022 මොර්තු 

මොසකේී ශ්රී ලංකො ගුවන්ද් හමුෙො සහ නොවික හමුෙො සොමොජිකයන්ද් ස ඳහො 

INSත්රංගිනි යොෛො පුහුණු අ්ෙැකීම් ලබො ීමවැනි විවිධ අන්ද්ත්ර්ියො 

හරහො ශ්රී ලංකො නොවික හමුෙොව සමඟ ියොකොරීව සම්බන්ද්ධ ී ඇත්. 

ඉන්ද්දියොනු රජකේ “අසල්වැසියො ප්රථමකයන්ද්” යන ප්රතිප්තිය අනුව එම 

කනෞකො සහ යොනයන්ද් හි ප්රශස්ත් කමකහයුම් ත්්්වය සහතික කිරීම 

සහ එ් හරහො කලොපකේ ආරක්වෂොව ඉහළ නැංීම සඳහො  SLNS සොගර, 

SLCGසුරක්වෂො සහ AN 32 සඳහො ඉන්ද්ීය රජය අමත්ර කකොටස් ප්රෙොනය 

කරයි.  

 

5.  කකොවිඩ්-19 වසංගත්යට එකරහි ශ්රී ලංකොකේ සටන ශක්වතිම් 

කිරීම ස ඳහො 2021 අකගෝස්තු මොසකේී ඉන්ද්ීය නොවික හමුෙොකේ ශක්වති 

කනෞකොව රව ත්රවෙය ඔක්වසිජන්ද් කටොන්ද් 100ක්ව රැකගන විශොඛොපට්නම් 

සිට කකොළඹට කස්න්ද්ු විය. ත්ව ෙ 2022 අකේල් සහ ජූනි මොසයන්ද්හි ී ශ්රී 

ලංකොවට කඩිනමින්ද් ත්රවෙය සැපයුම් භොරීම සඳහො ඉන්ද්ීය නොවික 

හමුෙොකේ ඝොරියල් කනෞකොව විකේෂකයන්ද් කයොෙවන ලී. ඉන්ද්ීය නිෙහකස් 

75 වන වසර නිමි්කත්න්ද් ඉන්ද්දියොනු රජකේ අනුග්රහය යටක් ඉන්ද්දියොකේ 

රොජය කනොවන සංවිධොනයක්ව වන භග්වන්ද් මහොීර් වික්වලොංග් සහොයත් 

සමිතිය (BMVSS)විසින්ද් ශ්රී ලංකොකේ ආබොධිත් රණවිරුවන්ද් සඳහො 

පව්වන ලෙ කෘත්රිම පොෙ කඳවුරක්ව 2022 කපබරවොරි - මොර්තු මොසයන්ද් 

හිදි කකොළඹ ී සහ යොපනකේ ී පැවැ්විණ.  

 

6.  ශ්රී ලංකො හමුෙොවන්ද්කග් හැකියොවන්ද් සහ ධොරිත්ොවයන්ද් ඉහළ නැංීම 

සඳහො කටොන්ද් 4000ක පොකවන ත්ොටොංගනයක්ව සහ ශ්රී ලංකො නොවික 

හමුෙොව ස ඳහො සමුද්රීය මුෙවොගැනීම් සම්බන්ද්ීකරණ මධයස්ථොනයක්ව 

ලබො ීම ස ඳහො වන ගිවිසුම්වලට 2022 මොර්තු මොසකේී අ්සන්ද් ත්ැබිණ. 



ඉන්ද්ීය රජකේ කමම පියවර “කලොපකේ සැමට ආරක්වෂොව සහ වර්ධනය” 

(SAGAR) යන ෙැක්වම යථොර්ථයක්ව බවට ප් කිරීමට උපකොරී වනු ඇත්.  

 

 
*** 

වකාළඹ  

2022 සැප්තැම්බර් 2  
 
 

 
 


