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శ్రీలంక సముద్ర భద్రతను బలోపేతం చేసేందుకు 

డోర్నియర్ విమానాన్ని బహుమతిగా ఇచ్చిన 

భారత్ 
ఆగస్ట్ 15, 2022 
 

1. శ్రీలంక సముద్ర భద్రతను బలోపేతం చేసే దిశగా ఆగస్ట్ 15న శ్రీలంక 
వైమానిక దళ స్థావరం కటునాయకేలో జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో 

డోర్నియర్ సముద్ర నిఘా విమానాన్ని భారత్ బహుమతిగా ఇచ్చింది. ఈ 
విమానాన్ని నడిపేందుకు శ్రీలంక నావికాదళ మరియు వైమానికదళ సిబ్బంది 

భారత్ లో దాదాపు నాలుగు నెలల పాటు శిక్షణ తీసుకున్నారు. వారు తమ భారతీయ 
సహచరుల నుండి నిర్వహణపరమైన తోడ్పాటును కూడా ప ందుతారు. 
 
2. డెమోక్రటిక్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ శ్రీలంక అధ్యక్షుడు 
గౌరవనీయ శ్రీ రణిల్ విక్రమసింఘే, హై కమిషనర్ గోపాల్ బాగ్లే, 
అధ్యక్షునికి చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ సాగలా రత్నాయకే, డిఫెన్స్ సెక్రటరీ 
జనరల్ కమల్ గుణరత్నే, భారతీయ నావికాదళానికి చెందిన నేవల్ స్టాఫ్ 
వైస్ చీఫ్ వైస్ అడ్మిరల్ ఎస్.ఎన్. ఘోర్మాడే, చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ 
స్టాఫ్ జనరల్ శవేంద్ర సిల్వా మరియు శ్రీలంక ఆర్మీ, నేవీ ఇంకా 
ఎయిర్ ఫోర్స్ అధిపతులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గ న్నారు. ఈ మైలురాయి 
కార్యక్రమం భారత్ 75వ స్వాతంత్ర్య వార్షికోత్సవ వేడుకల 
సందర్భంగా జరగడం విశేషం. 
 
3. తీరప్రాంత జలాల్లో మానవ మరియు మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా, 
స్మగ్లింగ్ ఇంకా సంస్థాగత నేరాల వంటి పలు సవాళ్లను శ్రీలంక మరింత 

సమర్థవంతంగా ఎదుర్క నే శక్తి సామర్థ్యాలను ఈ విమానం 

పెంప ందిస్తుంది. శ్రీలంక సముద్ర భద్రతకు ప్రస్తుత సవాళ్ల 
నేపథ్యంలో ఈ విమానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం అనేది సమయానుకూలంగా 

నిలుస్తుంది. 
 



4. అన్వేషణ మరియు సహాయ కార్యకలాపాలను చేపట్టడంలో ఈ విమానం 
య క్క సామర్థ్యం శ్రీలంక ప్రజలకు ప్రత్యక్ష ప్రయోజనాన్ని 

అందించడంలో మరింతగా తోడ్పడనుంది. శ్రీలంక ప్రజలకు అందించిన ఈ 
బహుమానం ద్వారా హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంత భద్రతకు మరింత సహకారాన్ని 

అందించేందుకు ఆ దేశాన్ని సర్వసన్నద్ధం చేస్తుంది. క లంబో 
సెక్యూరిటీ కాంక్లేవ్ లో సముద్ర భద్రత అనేది కీలకమైన అంశంగా 

గుర్తించబడిన విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ కార్యక్రమంలో హై 
కమిషనర్ గోపాల్ బాగ్లే మాట్లాడుతూ, ఈ విమానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం 
వల్ల భారత్ మరియు శ్రీలంక ప్రజల ప్రగతి మరియు సుసంపన్నతలకు 

ప్రశాంతమైన వాతావారణాన్ని కల్పించడంలో సహాయపడుతుందని 

ఉద్ఘాటించారు. 
 
5. డోర్నియర్ విమానాన్ని బహుమతిగా అందించడం అనేది ఇరు సముద్ర ప రుగు 
దేశాల మధ్య రక్షణ మరియు భద్రతా రంగాల్లో సహకారాన్ని న క్కి 

చెబుతోంది. ఈ ప్రాంతంలో అందరికీ భద్రత మరియు వృద్ధి (సాగర్) విజన్ కు 
అనుగుణంగా శ్రీలంకకు మరింతగా శక్తి సామర్థ్యాలను జోడించేందుకు ఈ 

సహకారం ఉద్దేశించబడింది. 
 
న్యూఢిల్లీ 
ఆగస్ట్ 15, 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. 


