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පුවත්පත් නික�දනය

“  බුද්ධි ක�ාරතුරු සහ ජාති� ආරක්ෂාව  සම්බන්ධකයන් එක් දින” සම්බන්ධයෙන් එක් දින  

අන්�ර්ජාල වැඩමුළුව 
 
          
“බුද්ධි ක�ාරතුරු සහ  ජාති�  ආරක්ෂාව  සම්බන්ධකයන් එක් දින” සම්බන්ධයෙන් එක් දින

අන්�ර්ජාල වැඩමුළුවක් ඉන්දීය රජක1 කපාලිස් පර්ක1ෂණ සහ සංවර්ධන
�ාර්යාංශය විසින් ශ්රී ලං�ා  කපාලිස් සහ බුද්ධි නිලධාරීන් කවනුකවන්
2021  කපබරවාරි 16  වන දින පවත්වන ලදී.  කමහිදී අදහස් දක්වමින් මහ
ක�ාමසාරිස් ක<ා=පාල් බාග්කල් මැතිතුමා ප්ර�ාශ �කA කමවැනි පුහුණු
වැඩසටහන් රටවල් කද�ටම වාසිදාය� වන බව සහ ශ්රී ලං�ා කපාලිස්
නිලධාරීන්කග් කුසල�ාවයන් ක<ාඩනැගීකමහි ලා  විකGෂකයන්ම  ප් 
රකයා=ජනවත් වන බවයි.  කපාදු ආරක්ෂ� අභිකයා=<යන්ට ඉන්දියාව සහ ශ්රී
ලං�ාව විසින් සාමූහි�ව මුහුණ දීකම් වැද<ත්�ම මහ ක�ාමසාරිස්තුමා
කමහිදී අවධාරණය �ළ අ�ර කදරට අ�ර ආරක්ෂ� සහකයා=ගී�ාවය ප් 
රවර්ධනය �ළ යුතු බව ප්ර�ාශ �කAය. ක�ාරතුරු සහ අත්දැකීම් කබදාහදා
<ැනීම  සඳහා  පවතින  යාන්ත්රණය  අ<ය  �ළ  මහ  ක�ාමසාරිස්තුමා
විකGෂකයන්ම පසුගිය මාසයන්හි දි ඉන්දීය ආරක්ෂ� අංශයන් ශ්රී ලං�ා
ආරක්ෂ� අංශයන්හි ඉල්ලීම ම� ,  ඉන්දියාවට පලා ක<ාස් සිටි ශ්රී ලාංකි�
අපරාධ�රුවන් අත්අඩංගුවට <ත් බව සඳහන් �කAය. 

කමම  අවස්ථාක�දී ඉන්දීය  රජක1 ස්වකද්ශ  �ටයුතු අමා�්යාංශක1
විකGෂ කල්�ම් වී .  එස්.  කක් ක�ෞමුදි මහ�ා වැඩමුළුව සංවිධානය කිරීම
සම්බන්ධකයන් සිය ප්රශංසාව පළ �කAය. විමර්ශන �ටයුතු සම්බන්ධකයන්
ඉන්දියාකවන් සහය ලබා <න්නා අ�ර අකන්යා=න්ය නීති ආධාර ගිවිසුකම් ප් 
රතිපාදනයන්ක<න් ප්රකයා=ජන <ැනීමට ශ්රී ලං�ා නිකයා=ජි�ාය�නයන්ට හැකි
බව එතුමා ප්ර�ාශ �කAය.  ශ්රී ලං�ාව නිකයා=ජනය �රමින් සහභාගී වූ



කපාලිස් විකGෂ ශාඛාක� නිකයා=ජ්ය කපාලිස්පති ටී .  සී.  ඒ.  ධනපාල මහ�ා
වැඩමුළුක� �ටයුතු අ<ය �ළ අ�ර කමම වැඩමුළුව සංවිධානය කිරීම
සම්බන්ධකයන් ඉන්දීය රජයට සිය ස්තූතිය පළ �කAය. 

 
ජනවාරි 27  වන දින ආරම්භ වූ ඉ  -  ඉන්දියානු �ාක්ෂණි� සහ

ආර්ථි� සහකයා=ගි�ා  (e-ITEC) e-ITEC) )  පුහුණු පාඨමාලා යටකත් කමම වැඩමුළුව
සංවිධානය �ර තිබිණ.  ත්රස්�වාදයට සහ අන්�වාදයට එකරහිව �ටයුතු
කිරීම  සහ  ප්රභූන්ට  සිදුවන  �ර්ජනයන් ඇතුළු ජාති�  ආරක්ෂාව  හා
සම්බන්ධ මා�ා�ා කමම වැඩමුළුක�දී ආවරණය ක�රිණ. කමම ක්කjකත්ර1
ප්රවීණයන් වන ඩී. පී. සංිnහා, සුදීප් ලඛ්�ාකියා සහ ප්රභා�ර් ආකලා=ක් යන
මහත්වරුන් සිය අත්දැකීම් ශ්රී ලං�ාව නිකයා=ජනය �රමින් සහභාගී වූ
නිකයා=ජ්ය  කපාලිස්පතිවරුන් සහ  කජ්ය=jඨ  කපාලිස් අධි�ාරීන් ඇතුA
කපාලිස් නිලධාරීන් 25�ට අධි� පිරිසක් සමඟ කබදාහදා  <ත්හ .  දැනට
ක්රියාත්ම� අන්�ර්ජාල පුහුණු වැඩහටහන යටකත් පැවැත්වීමට නියමි�
වැඩමුළු 10න් 5ක් කම් වන විට සාර්ථ�ව පවත්වා ඇති අ�ර ශ්රී ලං�ා
කපාලිස් නිලධාරීන් 125�ට අධි� සංඛ්යාවක් ඒ සඳහා සහභාගී වී ඇ� .  

****

ක�ාළඹ 
2021 කපබරවාරි 17
        


