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ஊடக அறிக்கைக

கூட்டு இராணுவ பயிற்சி மித்திர சக்தி – VI இல் பங்கு ககாள்வதற்காக இந்திய இராணுவத்தின் இலங்கைக வருகைக

        இலங்கைக இராணுவம் மற்றும் இந்திய இராணுவம் பங்குககாள்ளும் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சி மார்ச் 26 இலிருந்து 8

ஏப்பிரல் வகைர தியத்தலாகைவயில் நகைடகபறவுள்ளது .  இந்தக் கூட்டுப் பயிற்சி வருடாந்தம் இந்தியா மற்றும் இலங்கைகயில் ஒரு

சுழற்சி முகைறயில் நகைடகபறுகின்றது .  மித்திர  சக்தி –  V இந்தியாவின் புனே? நகரில் நடத்தப்பட்டது .  இந்தப் பயிற்சியில் 120

இலங்கைக இராணுவத்தி?ர் பங்குபற்றி?ர் .  இந்த வருடம் 11 அதிகாரிகள் உட்பட ,  120 இந்திய இராணுவத் கதாகுதிகயான்று

இலங்கைக இராணுவத்துடன் இரண்டு வார கால பயிற்சியில் ஈடுபடுவதற்காக இந்திய விமா?ப்பகைட விமா?ம் IL 76 இல் மார்ச் 25

அன்று பண்டாரநாயக்க  சர்வனேதச  விமா?  நிகைலயத்கைத வந்தகைடந்து .  மித்திர  சக்தி பிராந்தியத்தில் நடத்தப்படுகின்ற

இராணுவத்திற்கு இராணுவம் எனும் ரீதியிலா?  கபரும் இரு தரப்பு பயிற்சியாகும் .  முன்கை?ய  பயிற்சி நடவடிக்கைககளின்

கவற்றியின் அடிப்பகைடயில் மித்திரசக்தி அண்கைமயில் ஒரு பகைடக் குழு என்ற மட்டத்திலிருந்து ஒரு முழுகைமயா? பகைடப்பிரிவு

மட்டத்திலா? ஈடுபடுதல் எனும் நிகைலக்கு முன்னே?ற்றப்பட்டுள்ளது.  

        இந்தப் பயிற்சியா?து இரு தரப்பு இராணுவத்திற்கும் இகைடயில் இகைIந்து கசயலாற்றுதல் மற்றும் பரஸ்பரம் புரிந்து

ககாள்ளுதகைல னேமம்படுத்துவதற்கும் மற்றும் கதாழில்சார் ரீதியா? மதிப்பு ,  தனிப்பட்ட ரீதியா? பிகைIப்பு மற்றும் பரந்த பயிற்சி

இகைடத்கதாடர்பு என்பவற்றின் அடிப்பகைடயில் ஏற்க?னேவ உள்ள  சுமுக  உறகைவ கட்டிகயழுப்புவதற்கும் வாய்ப்கைப

அளிப்பதற்குமாக  வடிவகைமக் கப்பட்டுள்ளது .  இப்பயிற்சி நாடுகளுக்கிகைடயிலா?  பயங்கரவாதத்கைதக் கைகயாளுதல் ,  கூட்டு

மூனேலாபாய  கசயலாற்றல் மற்றும் னேபார்த் திறன்ககைளக் உருவாக்குதல் என்பவற்றுக்கா?  ஆற்றல்ககைளக் கட்டிகயழுப்புவதற்கு

உதவும்.  இரண்டு இராணுவங்களி?ாலும் பின்பற்றப்படும் சிறந்த  நகைடமுகைறகளிலிருந்து கற்றுக் ககாள்ளுதல் மற்றும்

ஒவ்கவாருவரி?தும் அனுபவங்ககைளப் பகிர்ந்து ககாள்ளுதல் என்பவற்றுக்கா?  ஒரு சிறந்த  தளத்கைதயும் இது வழங்கும் .

பயங்கரவாதம் மற்றும் ஏகை?ய கபாதுவா? அச்சுறுத்தல்கள் என்பவற்றுக்ககதிராக பயனுறுதியா? வகைகயில் னேபாராடுவதற்கா?

ஒத்துகைழப்புககைள னேமம்படுத்துவதற்கு இரு நாடுகளி?தும் விருப்பங்ககைளயும் இப்பயிற்சி குறிக்கின்றது. இந்த வருடம் பயிற்சியின்

பரப்கபல்கைல கணிசமா? வகைகயில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் காலாட்பகைட அடிப்பகைடயிலா? நிகழ்வுகளிலிருந்து, பீரங்கிப்

பகைட,  கபாறியியலாளர் பிரிவு ,  சமிக்கைகப் பிரிவு ,  இராணுவ  மருத்துவப் பிரிவு மற்றும் வினேசட  பகைடயணி ஆகிய

மட்டங்களிலிருந்தும் பங்குபற்றுவர்.  

         இப்பயிற்சி தியத்தலாகைவயில் நடத்தப்படுவதுடன் அங்கு இலங்கைக இராணுவத்தின் ககமுனு னேவாட்ச் பகைடப்பிரிவு ,

இலங்கைக இராணுவத்தின் பீரங்கிப் பிரிவு ,  கபாறியியலாளர்கள்,  சமிக்கைகப் பிரிவு னேபான்ற  பிரிவின் பகைடயுறுப்பி?ர்களுடன்

பங்குபற்றும்.  பயிற்சி விரிவுகைரகள் ,  கசய்முகைற விளக்கங்கள் ,  சிறிய  அணி மூனேலாபாய  கசயற்பாடுகள் ,  கதாடர்பாடல்

ஒருங்கிகைIப்பு,  சுடுகலன் பயிற்சிகள் மற்றும் மனிதனேநய  உதவி & அ?ர்த்த  நிவாரI  நடவடிக்கைககள் என்பவற்றின்

சம்பந்தப்படுத்தல்களுடன் நிகழும்.



            பயிற்சி விகைளயாட்டு நிகழ்வுகள் மற்றும் கலாச்சார நிகழ்வுகளும் கலந்தகைவயாக இருக்கும் என்பதுடன் அகைவ இரண்டு

இராணுவங்களும் ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் கற்றுக் ககாள்ளுதல்இ  பகிர்ந்து ககாள்ளும் விழுமியங்களின் மீள்

நகைடமுகைறப்படுத்துதல் மற்றும் தனிப்பட்ட  பிகைIப்பு ,  நட்பு மற்றும் ஒருகைமப்பாடு என்பவற்கைறக் கடடிகயழுப்புவதல்

என்பவற்றுக்கும் உதவும். 
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