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ஊடக அறிக்கைக

“  புலனாய்வு மற்றும் தேதசிய பாதுகாப்பு”  கதாடர்பான   

ஒருநாள் இகை)ய க*யலமர்வு 

“  புலனாய்வு மற்றும் தேதசிய பாதுகாப்பு”    கதாடர்பான ஒருநாள் இகை)ய ரீதியான க*யலமர்வு

ஒன்று இலங்கைக கபாலிஸ் மற்றும் புலனாய்வு உத்திதேயாகத்தர்களுக்காக இந்திய அர*ாங்கத்தின்

கபாலிஸ் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி திகை)க்களத்தினால்  (BPR&D), BPR&D), ), கபப்ரவரி 16 ஆம்

திகதி நடத்தப்பட்டது.  இந்த க*யலமர்வில் உகைர நிகழ்த்திய இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் ககௌரவ

தேகாபால் பாக்தேல அவர்கள்,  இவ்வாறான  பயிற்சி திட்டங்கள் மூலமாக  இருதரப்பினருக்கு ம்

பரஸ்பர  நலன்கள் கிகைடக்கும் அதேததேவகைள இலங்கைக கபாலிஸ் உத்திதேயாகத்தர்களின்

ஆளுகைமகைய தேமலும் விருத்தி க*ய்வதற்கும் வழி*கைமக்கின்றது என குறிப்பிட்டார். பாதுகாப்பு

ரீதியாக தேமகலழும் *வால்களுக்கு இலங்கைக மற்றும் இந்தியா ஒன்றிகை)ந்து  முகம்ககாடுக்க

தேவண்டிய  தேதகைவ இருப்பகைத இந்திய  உயர்ஸ்தானிகர் இந்த  *ந்தர்ப்பத்தில்

சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்.  அத்துடன் இரு நாடுகளுக்கும் இகைடயிலான பாதுகாப்பு ஒத்துகைLப்கைப

தேமலும் தேமம்படுத்துவதற்கும் அவர் அகைLப்பு விடுத் துள்ளார். இந்திய பாதுகாப்பு தரப்பினர்

மற்றும் இலங்கைக அதிகாரிகளிகைடயில் தகவல் மற்றும் அனுபவங்ககைள பகிர்ந்து ககாள்வதற்கு

ஏற்கனதேவ நகைடமுகைறயில் இருக்கும் கபாறிமுகைறயிகைன பாராட் டிய உயர் ஸ்தானிகர்

அவர்கள்,  இந்தியாவுக்கு தப்பிச் க*ன்ற  இலங்கைககையச் தே*ர்ந்த  குற்றவாளிககைள இலங்கைக

அதிகாரிகளின் தேகாரிக்கைகக்கு அகைமவாக  இந்திய  பாதுகாப்பு தரப்பினர் அண்கைமய

மாதங்களில் உடனடியாக கைகது க*ய்திருப்பது குறித்தும் விதே*டமாக சுட்டிக்காட்டியிருந்தார். 

இந்திய அரசின் உள்துகைற அகைமச்சின் விதே*ட க*யலாளர் திரு வி எஸ் தேக ககௌமுடி

அவர்கள் சிறப்பான  முகைறயில் இந்த  க*யலமர்வு ஒழுங்ககைமக்கப்பட்டகைமக்கு தனது

பாராட்டுக்ககைள கதரிவித்திருந்தார் .  வி*ாரகை) கதாடர்பான  விடயங்களில் இந்தியாவின்

உதவியிகைன கப றும் *ந்தர்ப்பங்களின் தேபாது பரஸ்பர  *ட்ட  உதவி உடன்படிக்கைகயின்



*ரத்துக்ககைள இலங்கைக பாதுகாப்பு அகைமப்புக்கள் பயன்படுத்த  முடியும் என்று ம் அவர்

குறிப்பிட்டுள்ளார்.  இலங்கைக கபாலிஸ் விதே*ட பிரிவின் பிரதிப் கபாலிஸ் மா அதிபர் திரு டி சீ

ஏ தனபால இந்த க*யலமர்வின் தீர்மானங்ககைள கமச்சிய அதேததேவகைள, இந்த க*யலமர்விகைன

ஒழுங்ககைமத்த இந்திய அர*ாங்கத்திற்கு பாராட்டுக்ககைளயும் கதரிவித்திருந்தார்.

ஜனவரி 27  ஆம் திகதி முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டு தற்கபாழுதும் நகைடகபற்று வரும் e-

ITEC (BPR&D), இந்திய கதாழில்நுட்ப மற்றும் கபாருளாதார ஒத்துகைLப்பு )  நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ்

இந்த  க*யலமர்வு ஏற்பாடு க*ய்யப்பட்டிருந்த  அதேததேவகைள இதன் மூலமாக  முக்கிய

பிரமுகர்களுக்கான  அச்சுறுத்தல்கள்,  அடிப்பகைடவாதம் மற்றும் பயங்கரவாதம் உள்ளிட்ட

தேதசிய  பாதுகாப்பு கதாடர்பான  விடயங்கள் குறித்தும் கவனம் க*லுத்தப்பட்டு  வருகிறது.

இகை)யத்துகைற (கடாகைமன்)  நிபு)ர்களான  திரு டி.பி.சிங்க,  திரு சுதீப் லக்தகியா  மற்றும்

திரு.பிரபாகர் அதேலாக்  ஆகிதேயார் இந்தியாகைவ பிரதிநிதித் துவப்படுத்தி க*யலமர்வில்

கலந்துககாண்டு இலங்கைககையச் தே*ர்ந்த  பிரதிப் கபாலிஸ் மா அதிபர்கள் ,  சிதேரஸ்ட கபாலிஸ்

அத்தியட்*கர்கள் உள்ளிட்ட  25 க்கும் அதிகமான  கபாலிஸ் உத்திதேயாகத்தர்களு டன் தமது

அனுபவங்ககைள பகிர்ந் திருந்தார்கள்.  தற்கபாழுது நகைடகபற்று வரும்  இகை)யரீதியான

பயிற்சித் திட்டத்தின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் 10  கற்கைககநறிகளில் 05  மாதிரிகள் 125

இலங்கைக கபாலி*ாரின் பங்தேகற்புடன் கவற்றிகரமாக  நிகைறதேவற்றப்பட்டுள்ளகைம

குறிப்பிடத்தக்கதாகும்
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