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ஊடக அறிக்கக 

இலங்ககயில் சிக்கியிருந்த 700  இந்தியர்ககை  

அகைத்துச்சசல்லும் இந்திய கடற்பகட கப்பல் ஜலஷ்வா 

க ொவிட்19 ந ொய்  ொரணமொ  கவளி ொடு ளில் சிக் ியிருக்கும் இந்திய 
பிரஜை ஜள இந்தியொவுக்கு அஜைத்துச்கசல்லும் கசயற்பொடு ளின் 
கதொடர்ச்சியொ  இலங்ஜ யில் சிக் ியிருந்த 700 இந்திய பிரஜை ளுடன்  இந்திய 
 டற்பஜடக்  ப்பலொன ஐஎன்எஸ் ைலஷ்வொ 2020 ைூன் முதலொம் தி தி 
க ொழும்பிலிருந்து இந்திய மொ ிலமொன தமிழ்  ொட்டின் தூத்துக்குடிக் ொன 
பயணத்திஜன நமற்க ொண்டுள்ளது.  

2. ‘’வந்நத பொரத்’’ திட்டத்தின்  ீழ் கவளி ொடு ளில் சிக் ியிருக்கும் இந்திய 
பிரஜை ஜள திருப்பி அஜைத்து வரும் ந ொக்குடன் முன்கனடுக் ப்படும்  ப்பல் 
நசஜவயொன “சமுத்திர நசது”  டவடிக்ஜ யின் ஓர் அங் மொ  இந்த 
 டற்பயணம் நமற்க ொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

3. க ொழும்பு துஜைமு த்தில் பயணி ளுடன் உஜரயொடியிருந்த இந்திய உயர் 
ஸ்தொனி ர் க ௌரவ ந ொபொல் பொக்நல அவர் ள் பயணி ளின் பொது ொப்பொன 
பயணத்திற் ொ  வொழ்த்துக் ஜள கதரிவித்திருந்த அநதநவஜள, இலங்ஜ யில் 
சிக் ியிருக்கும் இந்திய பிரஜை ஜள இந்தியொவுக்கு அனுப்பும் கதொடர்ச்சியொன 
 டவடிக்ஜ  ளில் இலங்ஜ  அரசொங் ம் வைங் ிவரும் ஆதரவுக் ொ  
 ன்ைிஜயயும் கதரிவித்துள்ளொர். 

4. ஐஎன்எஸ் ைலஷ்வொ இரண்டொவது தடஜவயொ  இலங்ஜ க்கு 
பயணித்துள்ளது.  ிட்டத்தட்ட மூன்று வருடங் ளுக்கு முன்னர் 2017 நம 30 ஆம் 
தி தி இக் ப்பல் கவள்ள  ிவொரண பணி ளில் இலங்ஜ   டற்பஜடயினருக்கு 
உதவியிஜன வைங்குவதற் ொ  மீட்புக்குழுவினருடனும்  ிவொரண 
கபொருட் ளுடனும் இலங்ஜ க்கு பயணித்திருந்தது. 2017 இலங்ஜ யில் கவள்ளப் 
கபருக்கும் மண்சரிவும் ஏற்பட்டு அது கதொடர்பொன முதல் கசய்தி ள் 
கவளியொ ியிருந்த ஒரு சில மணித்தியொலங் ளுக்குள் ஐஎன்எஸ்  ிர்ச், 
ஐஎன்எஸ் ஷர்தூல், மற்றும் ஐஎன்எஸ் ைலஷ்வொ ஆ ிய 3  டற்பஜட 
 ப்பல் ஜள இந்தியொ  ிவொரண  டவடிக்ஜ  ளில் உதவுவதற் ொ  
அனுப்பியிருந்தது. இதற்கு நமலதி மொ  இந்து சமுத்திரத்திலும் அதற்கு 
அப்பொலும்  டற் பொது ொப்பிஜன உறுதிப்படுத்துவதில் மி  முக் ியமொன 
வ ிபொ த்ஜத  வைங் ிவருவதற்கு நமலொ  க ருக் டியொன  ொலப்பகுதியில்  ட்பு 
 ொடு ளுக்கு உடனடியொ  பதிலளிக்கும்  ொடொ வும் இந்தியொ உள்ளது.  2004 
 டற்ந ொள் அனர்த்தம் ஏற்பட்ட  ொலப்பகுதி முதல் இந்திய  டற்பஜட  ப்பல் ள் 
இந்து சமுத்திரத்தில் பல்நவறு மனிதொபிமொன உதவி மற்றும் அனர்த்த  ிவொரண 
பணி ஜள முன்கனடுத்துள்ளன.  அண்ஜமய வருடங் ளில் குைிப்பொ  2019 ஆம் 
ஆண்டில் இதொய் சூைொவளி கமொசொம்பிக்ஜ  தொக் ியஜம, 2014இல் 



இந்நதொநனசியொஜவ மி  நமொசமொன  ில டுக் ம் மற்றும்  டற்ந ொள் 
தொக் ியஜம, 2018இல் கமொரீசியஜச நபர்குற்ைொ சூைொவளி தொக் ியஜம உள்ளிட்ட 
பல்நவறு தருணங் ளில் இந்திய  டற்பஜட  ப்பல் ள் பல்நவறு  ொடு ளுக்கு 
 ிவொரணப் கபொருட் ஜளயும் உதவி ஜளயும் வைங் ியுள்ளன. இநதநவஜள 2017 
ஆம் ஆண்டு நமொரொ சூைொவளி தொக் த்ஜத ஏற்படுத்திய  ிஜலயில் இந்திய 
 டற்பஜடயினர் பங் ளொநதஷ் மீனவர் ஜள பொது ொப்பொ  மீட்டிருந்தனர். 
அத்துடன் மொஜலதீவின் மொநலயில்  ீர் சுத்தி ரிப்பு  ிஜலயம் தீவிபத்தில் 
சிக் ியஜத அடுத்து அங்கு குடி ீருக் ொன  வசதி ஜளயும் இந்திய  டற்பஜட 
வைங் ியிருந்தது. 

5.  டற்க ொள்ஜள எதிர்ப்பு, நபொஜதப்கபொருள்  டத்தலுக்கு எதிரொன 
கசயற்பொடு ள்,  பயங் ரவொத கசயற்பொடு ஜள முைியடித்தல் மற்றும் 
மனிதொபிமொன   டவடிக்ஜ  ள் நபொன்ை பல்நவறு கசயற்பொடு ளில் 
விஜனத்திைன் மிக்  பங் ளிப்ஜப வைங் ிவரும் இந்தியொ,   டல் மொர்க் த்தில் 
சமொதொனம் மற்றும் பொது ொப்பு ஆ ியவற்ஜை உறுதிப்படுத்துவதில் 
முன்னணியில் உள்ளது.  
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