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ககாழும்பு 
************ 

ஊடக அறிக்கக 

 
பாதுகாப்பு சேகைகள் கட்டகள மற்றும் அலுைலர்கள் கல்லூரி 

பிரதிநிதிகளின் இந்திய விஜயம் 

 

இலங்கை ஆயுதப்பகைைளின் ஆளுகை வளரச்ச்ி உை்பை ஒை்டுமைொதத் 

ஆளுகை விருத்தியிகன ந ொை்கி ஆை்ைபூரவ்ைொன பங்ைளிப்பிகன வழங்குை் 

இ ்தியொவின் உறுதிப்பொை்கை பிரதிபலிை்குை் முைைொை  பொதுைொப்பு நசகவைள் 

ைை்ைகள ைற்றுை் அலுவலரை்ள் ைல்லூரிகயச ் நசர ்்த இலங்கை ஆயுத 

பகைைளின் பிரதி ிதிைள் குழுமவொன்றுை்கு இ ்தியொவுை்ைொன சரவ்நதச  

கூை்டிகைவு விஜயை் ஒன்று ஏற்பொடுமசய்யப்பை்டுள்ளது. 39 அதிைொரிைகள 

உள்ளைை்கிய இ ்த குழு புதுடில்லியில் உள்ள முப்பகை தகலகையைங்ைள் 

அவற்றின் மசயற்பொடுைகள அறி ்துமைொள்வது ைொத்திரைன்றி முப்பகைைளின் 

ைள ரீதியொன மசயற்பொடுைகள பொரக்வயிடுவதற்குை் ச ்தரப்்பங்ைள் 

வழங்ைப்பைவுள்ளன. இ ்த விஜயத்தின்நபொது ஆயுதப்பகைைளின் உயரை்ை்ை 

அதிைொரிைளுைனொன பல்நவறு ச ்திப்புை்ைள் கைதம்தொழில் ைற்றுை் ைலொசொர 

 ிகலயங்ைளுை்ைொன விஜயங்ைள் ஆகியகவயுை் உள்ளைை்ைப்பை்டுள்ளன. 

இ ்தியொவுை்ைொன இ ்த விஜயைொனது மைொழுை்பிலுள்ள இ ்திய உயர ்

ஸ்தொனிைரொலயதத்ொல் ஏற்பொடு மசய்யப்பை்டுள்ளது. 

 

2. முை்கியத்துவை் வொய் ்த இ ்த விஜயத்திகன சிறப்பிை்குை் முைைொை, பிரதி 

உயர ் ஸ்தொனிைர ் திரு விநனொத் நை நஜை்ைப் ைற்றுை் உதவி பொதுைொப்பு 

ஆநலொசைர ் மலப்டினன்ை் நைைல் புனீத் சுஷில் ஆகிநயொர ் பொதுைொப்பு 

நசகவைள் ைை்ைகள ைற்றுை் அலுவலரை்ள் ைல்லூரிை்கு 2021 மசப்ைை்பர ் 4ஆை் 

திைதி விஜயமைொன்கற நைற்மைொை்டிரு ்ததுைன் இ ்தியொவுை்கு 

பயைிப்பதற்கு தயொர ்  ிகலயில் இருை்குை் குழுவினருைன் ச ்திப்புை்ைகள 

நைற்மைொை்டிரு ்தனர.் இ ்த ச ்திப்பின்நபொது ைருத்துமதரிவித்த  பிரதி உயர ்

ஸ்தொனிைர,் இலங்கைை்குை் இ ்தியொவுை்குை் இகையிலொன பல நூற்றொை்டுைள் 

பழகை வொய் ்த மதொப்புள் மைொடி உறவொனது மபௌதத்ை் ைற்றுை் 

ைை்ைளிகைநயயொன உறவுைளொல் நைலுை் வலுப்படுதத்ப் பை்டுள்ளதொை 

குறிப்பிை்டிரு ்தொர.் இ ்த  ிகலயில் இ ்த விஜயைொனது இசச் ்தரப்்பத்தில் 

மிைப்மபொருதத்ைொன  ைவடிை்கையொை இருை்குை் அநதநவகள இலங்கை 

ஆயுதப் பகைைளின் இதயங்ைளுைனுை் ைனங்ைளுைனுை் மசயற்திறன் மிை்ை 

வகையில் இகைத்து மைொள்வதற்ைொன ைருப்மபொருளொைவுை் அகைகின்றது. 

பொதுைொப்பு நசகவைள் ைை்ைகள ைற்றுை் உத்திநயொைத்தரை்ள் ைல்லூரியின் பிரதி 

ைை்ைகளயதிைொரியொன மலப்டினன்ை் நைைல் லலித ் நேரத ் அவரை்ள் 

இசச் ்தரப்்பத்தில் ைருத்து மதரிவிதத்நபொது, இ ்த விஜயத்துை்ைொை இ ்தியொ 

வழங்கிய உறுதியொன ஆதரவுை்கு  ன்றி  மதரிவித்திரு ்தொர.் அத்துைன் 

இ ்தியொவின் ைலொசொரை் மதொழில்நுை்ப வல்லகை ைற்றுை் இ ்திய ஆயுத 

பகைைளின் உயரவ்ொன ைை்ைகைப்பு ஆகியகவ மதொைரப்ொை இலங்கை 

பொதுைொப்புப் பகைைகளச ் நசர ்்த இளை் அதிைொரிைள் சிற ்த புரிதகல 



மபற்றுை்மைொள்வதற்கு இ ்த விஜயை் ஆதரவொை அகையுை் என்றுை் அவர ்

குறிப்பிை்டிரு ்தொர.் 

 

3. இ ்த விஜயைொனது, இலங்கைை்குை் இ ்தியொவுை்குை் இகையிலொன 

ஒை்டுமைொத்த பொதுைொப்பு ஒத்துகழப்பில் உற்பத்தித்துகற சொர ்்த  ிபுைத்துவை் 

மீதொன நைலதிை ைவனத்துைன் இ ்தியொவின் அயலுறவுை்கு முதலிைை் 

மைொள்கையிகன  ிரூபிை்குை் அநதநவகள இரு  ொடுைளினதுை் ஆயுத 

பகைைளின்  ை்புறவிகனயுை் நதொழகையிகனயுை் நைை்படுத்துவதற்குை் 

வொய்ப்புை்ைகள ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதுைை்டுைல்லொைல் மிைவுை் ஆழைொனதுை் 

வலுவொனதுைொன மதொழில் ரீதியொன மதொைரப்ுைகள மைொை்டிருை்குை் 

இரு ொடுைளினதுை் ஆயுதப்பகைைளின்  ீடித்த ைற்றுை் தனிப்பை்ை  ை்புறவின் 

பிகைப்பிகன நைலுை் விருத்தி மசய்வதற்ைொன மபொருதத்ைொன ைளத்திகன 

இ ்த விஜயை் வழங்குகின்றது. 

 

*********** 

மைொழுை்பு  

04 மசப்மைை்பர ்2021 


