
ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය 
ක�ාළඹ 

*** 

ඉන්දීය නාවි� හමුදාක� සර්ක�ක්ෂක් කනෞ�ාව MV එක්ස්ප්රස් පර්ල් කනෞ�ාව අසල
සමීක්ෂණක$ සැතපුම් 800ක් සම්පූර්ණ �රයි 

1. ඉන්දීය නාවි� හමුදාක� ජලමාන සමීක්ෂණ කනෞ�ාවක් වන “INS සර්ක�ක්ෂක්”
කනෞ�ාව  ක�ාළඹට  ඔබ්ක0න් ප්රක1ශ  තුන�  සමීක්ෂණ �ටයුතු සාර්ථ�ව  නිමා
කිරීකමන් අනතුරුව ක�ාළඹ වරායට ඇතුළු විය. 0ටහිර නාවි� ප්රක1ශය භාර අණකදන
නිලධාරී රියර් අ1මිරල් උපුල් ද සිල්වා මහතා විසින් කනෞ�ාව ක�ාළඹ පර්යන්තක$දී
පිළිගන්නා  ලදී.  අනතුරට  ලක් වූ  MV  එක්ස්ප්රස් පර්ල් කනෞ�ාව  ආසන්නක$
සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීම සදහා 2021  ජූනි 23  වන දින ශ්රී ලං�ා රජය විසින් �රන
ලද ඉල්ලීමක් අනුව  INS  සර්ක�ක්ෂක් කනෞ�ාව �ඩිනමින් ශ්රී ලං�ාවට එවන ලදී .

කමම ඒ�ා01ධ සමීක්ෂණ කමකහයුමට ඉන්දීය නාවි� හමුදාව, ශ්රී ලං�ා නාවි� හමුදාව
සහ ජාති� ජලජ සම්පත් පර්ක$ෂණ සහ සංවර්ධන නිකයාPජිතායතනය (නාරා) සහභාගී
විය.  

2. කමම සමීක්ෂණය සම්පූර්ණ කිරීම නිමිත්කතන් උපහාර උත්සවයක් 2021 ජූලි 02

වන දින සංවිධානය �ර තිබූ අතර ධීවර අමාත්ය ගරු ඩග්ලස් ක1වානන්ද මැතිතුමා
එහි ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තා  කලස සහභාගී විය .  කමම උත්සවක$දී ඉන්දීය  මහ
ක�ාමසාරිස් කගාPපාල් 0ාග්කල් මැතිතුමා සමීක්ෂණක$ දත්ත පත්රි�ාව අමාත්යතුමා කවත
භාර දුන්කන්ය. 

3. කමම අවස්ථාක�දී අදහස් දැක්වූ අමාත්යතුමා ශ්රී ලං�ාක� ඉල්ලීමට �ඩිනමින් ප් 
රතිචාර  දැක්වීම  කවනුකවන් ඉන්දියානු රජයට  සහ  වික^ෂකයන්ම ඉන්දීය  නාවි�
හමුදාවට සිය ස්තූතිය පුද  �ළ අතර �ලාපක$ සැමට ආරක්ෂාව සහ වර්ධනය
(SAGAR) )  යන ඉන්දියාක� දැක්ම සම්0න්ධකයන් �ෘතක�දීත්වය පළ �කaය .  සමුද්රිය
ආපදාවන් අවම �රගැනීම සඳහා  ඉන්දියාව  සහ ශ්රී ලං�ාව  අවස්ථා  ගණනාව�දී
සහකයාPගකයන් �ටයුතු �ර ඇති 0ව මහ ක�ාමසාරිස් කගාPපාල් 0ාග්කල් මැතිතුමා
කපන්වා  දුන්කන්ය.  සාගර් ආරක්ෂා  කමකහයුම  2  හි ක�ාටසක් කලස  ඉන්දීය
කවරළාරක්ෂ� කනෞ�ාවන්ට කපෞ1ගලි�ව සමුදීමට සහ  INS සර්ක�ක්ෂක් කනෞ�ාව
විසින් සිදු �රනු ලැබූ සමීක්ෂණයට උපහාරය පළ කිරීකම් අවස්ථාවට සහභාගී වීමට
ලැබීම සම්0න්ධකයන් මහ ක�ාමසාරිස් තමා සිය සතුට පළ �කaය .  0ටහිර කවරළ
තීරය අවට ජීවත් වන ශ්රී ලාංකි� ධීවරයන්කග් ජීවකනාPපාය නැවතත් ආරම්භ කිරීමට



ඉන්දියාක� සහකයාPගය ල0ාදීමට හැකිවීම සම්0න්ධකයන් ද එතුමා සිය ඉමහත් සතුට
පළ �කaය. 

4. ධීවර රාජ්ය අමාත්ය �ාංචන විකhකස්�ර ,  ධීවර අමාත්යාංශ$ කල්�ම් ආර් .  එම්.

අයි. රත්නාය�, ධීවර රාජ්ය අමාත්යාංශක$ කල්�ම් ජයන්ත චන්කiකසාPම , ශ්රී ලං�ා වරාය
අධි�ාරික$ සභාපති �පිතාන් නිහාල් �ැප්කපටිකපාළ සහ නාරා ආයතනක$ සභාපති
ඒ.  නවරත්නරාජා යන මහත්ම මහත්මීහු ඇතුළු ධීවර කදපාර්තකම්න්තුක� සහ නාරා
ආයතනක$ නිලධාරීහු ද කමම අවස්ථාවට සහභාගී විය.  

5. අයහපත් �ාලගුණි� තත්ත්වයන් යටකත් මූලි� සංක�ද� සහ සමීක්ෂණ ක0ාPට්ටු
කද�ක් කයාදා ගනිමින් INS සර්ක�ක්ෂක් කනෞ�ාව පැති ස්�ෑන් කසාPනර් සමීක්ෂණක$
සැතපුම් 807ක් සම්පූර්ණ �ළ අතර කනාඑකස් නම් මුහුද රළු වීම කrතුකවන් කමම
සමීක්ෂණ �ටයුතු ඔක්ක�ාP0ර් මාසක$ කමාPසම් �ාලයට පසු සමය දක්වා ප්රමාද වනු
ඇත.  කමම කනෞ�ාක� �ණ්ඩායම අදාළ දිනයට කපර කමම �ටයුතු අවසන් කිරීම
සඳහා දහවල් �ාලය පුරා රැස්�රගත් ගිගා0යිට් ගණන� දත්ත රැය පුරා සැ�සූහ .

සමීක්ෂණකයන් පසු කමම කනෞ�ාව විසින් මුහුද යට තිබූ සුන්බුන් ක�ාටස් 54ක් ද
විනාශ වූ නැක� ක�ාටසක් ද කසායා ගන්නා ලදී . කමම සමීක්ෂණ දත්ත නාවි�යන්ට
සහ ධීවරයන්ට  උපකදස් නිකුත් කිීරීකම් දී ඉතා වැදගත් වනු ඇත .  එකමන්ම යාත්රා
කිරීකම් ආරක්ෂාව  තහවුරු කිරීම  සඳහා  සුන්බුන් ඉවත් කිරීමට  කමම  දත්ත
ගලවාගැනීකම් �ණ්ඩායම්වලට ද උප�ාරී වනු ඇත. 

6.  මෑත �ාලීන සමුද්රීය අනතුරු වලදී ශ්රී ලං�ාවට අඛණ්ඩ සහය ල0ා දීම තුළින්
ඉන්දීය සාගර �ලාපය තුළ සිදු වන විවිධ අපදාවන් අවම කිරීමට �ඩිනම් සහය ල0ා
දීම සඳහා ඉවහල් වන ඉන්දියාක� අසල්වැසියා ප්රථමකයන්  යන ප්රතිපත්තිය  පිළිඹිබු“ ”

ක�. 

*****
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