
India gifts Dornier aircraft to strengthen maritime 
security of Sri Lanka 
 

શ્રીલકંામી મરેિટાઇમ સિુક્ષા મજબતૂ કિવા માટે ભાિત ડોર્નિયિ એિક્રાફ્ટ 
ભેંટ આપે છે 
15 ઓગસ્ટ, 2022 

 

શ્િીલંકામાં કાતુિાયકે એિફોિ્સ બેઝમાં યોજવામાં આવેલી એક ખાસ ઇવેિ્ટમા ંશ્િીલંકાિી મેિિટાઇમ સુિક્ષા 
મજબૂત કિવા માટે ભાિત દ્વાિા 15 ઓગસ્ટ 2022 િા ંિોજ એક ડોિ્િિયિ મેિિટાઇમ િીકોિેઇસાિ્સ 
એિક્િાફ્ટ ભંેટ આપવામાં આવ્યું હતુ.ં લગભગ ચાિ મહિિા સુધી ભાિતમાં તાલીમ પ્િાપ્ત કિી હતી તેવા 
શ્િીલંકાિા ંિેવી અિે એિફોિ્સિાં જવાિો  આ એિક્િાફ્ટિું સંચાલિ કિશે. તેઓ ભાિતિાં તેઓિાં સમતુલ્યો 
પાસેથી ઓપિેશિલ સપોિ્ટ પણ પ્િાપ્ત કિશે. 
 

2. શ્િીલંકાિાં િાષ્ટ્િપતિ મહામહિમ શ્િીમાિ િાિિલ વિક્િમસિંઘે, હાઇ કમિશિિ ગોપાલ બાગલે, િાષ્ટ્િપતિિાં 
સ્ટાફિા ંવડા સાગાલા િત્િાયકા, સુિક્ષા મહા સચિવ કમલ ગુણાિત્િે, િેવલ સ્ટાફિા ંિાયબ વડા એડમિિલ 
એસ. એિ. ઘોિમાડે, સંિક્ષણ સ્ટાફિા ંવડા જિિલ શિવેિ્દ્િ સિલ્વા અિે શ્િીલંકાિા ંઆિ્મી, િેવી અિે 
એિફોિ્સિાં વડાઓએ આ પ્િસંગે હાજિી આપી હતી. આ સિમાચિહ્િ િૂપ ઇવેિ્ટિો સંયોગ ભાિતિી 
આઝાદીિી 75મી વિ્ષગાંઠિી ઉજવણી સાથે સંયોગ િચાયો હતો. 
 

3. આ એિક્િાફ્ટ બળ બહુગુણક તિીકે કાિ્ય કિશે, જે શ્િીલંકાિે તેિાં દિિયાઇ જળમાં માિવ તેમજ ડ્િગ 
ટ્િાફિકિંગ, સ્મગલિંગ અિે ગુિાિાં અિ્ય સંગઠિત સ્વિૂપો જેવા બહુવિધ પડકાિોિો સામિો કિવામાં અસિકાિક 
િીતે સક્ષમ બિાવશે. આ એિક્િાફ્ટ આપવાિી બાબત શ્િીલંકાિી મેિિટાઇમ સુિક્ષાિે વિ્તમાિ પડકાિોિે 
દ્િષ્ટિમાં િાખતા સમયસિ છે. 
 

4. આ એિક્િાફ્ટિી શોધ અિે બચાબ કામગીિીઓ હાધ ધિવાિી ક્ષમતા તેિાં લોકોિે પ્િત્યક્ષ ફાયદો 
આપવાિંુ ઉદાહિણ છે. શ્િીલંકાિાં લોકોિે આપેલી આ ભંેટ વિશાળ સ્તિ પિ હિંદ મહાસાગિ પ્િાંત તિફ 
વધાિે યોગદાિ આપવા દેશિે સુસજ્જ બિાવશે. તે બાબત યાદ કિવી િહી કે મેિિટાઇમ સુિક્ષાિે કોલંબો 
સીક્યુિિટી કોિ્કલેવિાં મહત્વિાં સ્તભં તિીકે ઓળખવામાં આવી છે. આ પ્િસંગ ેઉદ્બોધિ કિતા, હાઇ 
કમિશિિ ગોપાલ બાગલેએ ભાિપૂિ્વક કહ્યંુ હતુ ંકે આ એિક્િાફ્ટ પ્િદાિ કિવાથી ભાિત અિે શ્િીલંકાિાં 
લોકોિી પ્િગતિ અિે સમૃદ્ધિ માટે શાંતિપૂિ્ણ વાતાવિણિંુ િિિ્માણ કિવામાં મદદ મળશે. 
 

 



5. ડોિ્િિયિ એિક્િાફ્ટ ભેંટ આપવાિી બાબત સંિક્ષણ અિે સુિક્ષાિાં ક્ષેત્િોમાં બે દિિયાઇ પાડોશીઓ વચ્ચે 
સહકાિ પિ પ્િકાશ પાડે છે. આવો સહકાિ પ્િાંતમા ંતમામ માટે સુિક્ષા અિે વૃદ્ધિ (SAGAR) િાં વિઝિ 
સાથે સમિેખતામાં શ્િીલંકાિી ક્ષમતા અિે સામિ્થ્યમા ંવધાિો કિવાિી પિિકલ્પિા છે. 
 

િવી રદલ્હી 
15 ઓગસ્ટ, 2022 

 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 

 
 


