
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

ඉන්දීය නාවික හමුදාවේ පුහුණු බලඝණය ශ්රී ලංකාවේ සංචාරයක 

 

ඉන්දීය නාවික හමුද ාකේ පළමු පුහුණු බලඝණයට අයත් කනෞකා 6ක් ශ්රී ලංකා නාවික 

හමුදාව සමඟ පුහුණුවීම් කටයුතුවල නිරත වීම සඳහා 2021 ඔක්කතෝබර් 24 වන ින 

කකාළඹ සහ ත්රිකුණාමලය වරායන්ද කවත ළඟා විය. පළමු පුහුණු බලඝණකේ කයෙෂ්ඨ 

නිලධාරී කපිතාන්ද අෆ්ටබ් අහමඩ් ඛාන්ද විසින්ද කමම කනෞකාහි නායකත්වය උසුළනු 

ලබයි. ඉන්දීය නාවික හමුදාකේ කනෞකා කමවන්ද විශාල ප්රමාණයක් ශ්රී ලංකාවට 

පැමිණිකේ පළමු වරට වන බැවින්ද කමම සංචාරය ද්වවිපාර්ශවික සබඳතා ඉතිහාසකයහි 

වැදගත් සන්දිස්ථානයක් කේ. INS මගර් (Landing Ship Tanker), සහ ශර්ුල් සහ ගැඹුරු 

මුහුු මුර සංචාර කනෞකාවක් වන INS සුයාතා යන කනෞකා කකාළඹ වරාකේ ද යාත්රා 

පුහුණු කනෞකාවන්ද වන සුදර්ිනි සහ තරංගිනි සහ ඉන්දීය කවරළාරාක්ෂක 

බලකාකේ වික්රම් යන කනෞකාවන්ද ත්රිකුණාමලය වරාකේ ද නැංගුරම් ලා ඇත. 

නිලධාරීන්ද 57 කදකනක්, කැකෙට් නිලධාරීන්ද 153 කදකනක්, NCC කැකෙට් නිලධාරීන්ද 10 

කදකනක් සහ නාවිකයන්ද 530 කදකනක් කමම සංචාරයට සහභාගී  කවති. කමම 

සංචාරය අතරතුර කනෞකා කාර්යමණ්ෙලය සහ ශ්රී ලංකා නාවික හමුදා සාමාජිකයන්ද 

අතර විවිධ වෘත්ීමය, පුහුණු, සංස්කෘතික සහ ක්රීො අන්දතර්ියා මාලාවක් 

පැවැත්වීමට කටයුතු කයාදා ඇත. කමම කනෞකා 2021 ඔක්කතෝබර් 28 වන ින 

ිවයිකනන්ද පිටත්ව යනු ඇත.  

 

2. දකුණු නාවික විධානකේ අණකදන නිලධාරී වයිස් අද්වමිරාල් අනිල් කුමාර් චේලා 

(PVSM, AVSM, NM, VSM) මහතා ද කම් ිනවල ශ්රී ලංකාකේ සංචාරයක නිරත වීම විකේෂ 

සිුවීමකි. එතුමා ශ්රී ලංකාකේ ඉහළ කප ළ නායකයන්ද සමඟ සාකච්ඡා පවත්වනු ඇති 

අතර කකාළඹ, ත්රිකුණාමලය සහ ගාල්ල යන ප්රකද්වශයන්දහි සංචාරය කරනු ඇත. 

එතුමා එම ප්රකද්වශයන්ද හි ප්රධාන මූලස්ථාන සමඟ විවිධ අන්දතර්ියාවන්ද පැවැත්වීමට 

නියමිත අතර ත්රිකුණාමලය නාවික සහ සමුද්රීය ඇකෙමිකේ සංචාරයක නිරත වීමට ද 

නියමිතය. වයිස් අද්වමිරාල් චේලා මහතා ඉන්දීය නාවික හමුදාකේ පුහුණු විධානකේ 

ප්රධානීත්වය ද උසුළන බැවින්ද සමුද්රීය ක්කෂ්ත්රය තුළ කදරටට කපාු කරුණු සහ පුහුණු 

කටයුතු පිළිබඳව කමහිී සාකච්ඡා කකකරනු ඇත.  

 



3. යාත්රා කනෞකා කදකක් ද ඇතුළු කනෞකා 6කින්ද සමන්දවිත පළමු පුහුණු බලඝණය 

ඉන්දියාකේ කීර්තිමත් දකුණු නාවික විධානයට අයත් කේ. පළමු පුහුණු බලඝණකේ 

කනෞකා අවසාන වරට ශ්රී ලංකාවට පැමිණිකේ 2015 වසකර්ී ය. නිලධාරීන්ද සහ 

යාත්රිකයන්ද සඳහා සියළු නාවික පුහුණුවීම් සිු කරන්දකන්ද ඉන්දීය නාවික හමුදාකේ 

පුහුණු විධානය වන දකුණු නාවික විධානයයි. මිත්රශීලී රටවල නාවික හමුදාවන්ද සඳහා 

පුහුණුවීම් ද කමම නාවික විධානය විසින්ද සිු කරනු ලැකබ්. පුහුණුවීම් සඳහා ඉතා 

ශක්තිමත් ගමනාන්දතයක් වන ඉන්දීය නාවික හමුදාව පසුගිය දශක හතර තුළ 

රටවල් 40කට අික සංඛොවකින්ද විකදස් අභොසලාභීන්ද 11,000කට අික පිරිසක් 

පුහුණු කර ඇත. 2021 ඔක්කතෝබර් 24-28 වන ිනවල ශ්රී ලංකාකේ සිේින නිල 

සංචාරයක නිරත වයිස් අද්වමිරාල් අනිල් කුමාර් චේලා (PVSM, AVSM, NM, VSM)  මහතා 

දකුණු නාවික විධාන කේ ප්රධාන අණකදන නිලධාරීවරයා වශකයන්ද කටයුතු කරයි.  

 

4. පුහුණු වීම් ඉන්දු - ශ්රී ලංකා ද්වවිපාර්ශවික ආරක්ෂක සහකයෝගීතාවකේ ශක්තිමත් 

සහ ිගු කාලීන අංශයක් වී ඇති අතර කමම සංචාරය  එම සමීප සබඳතාවය 

තවුරටත් වැඩි ියුණු කිරීමට දායකත්වය ලබා කදනු ඇත. කදරට යනතාව අතර 

සබඳතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා අග්රාමාතෙ න කර්න්දර කමෝි මැතිතුම ාකේ සහ 

යනාිපති අතිගරු කගෝඨාභය රායපක්ෂ මැතිතුම ාකේ දැක්ම අනුව කමම සංචාරය 

කදරට ආරක්ෂක හමුදා සාමාජිකයන්ද අතර පවතින සකහෝදරත්වය සහ මිත්රත්වය 

ශක්තිමත් කිරීමට මනා පිටිවහලක් වනු ඇත.  

 

*** 

 

කකාළඹ  

2021 ඔක්කතෝබර් 24  

 

 


