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 لیے کے بنانے مضبوط کو سکیورٹی ٹائم میری کی لنکا سری کی طرف سے بھارت

 تحفہ کا طیارے ڈورنیئر

 2222 ،اگست15 

 

 لنکا سری لیے کے بنانے مضبوط کو سالمتی بحری کی لنکا سری کو 2222 اگست 51 نے ہندوستان

 ٹائم میری ڈورنیئر ایک میں تقریب خصوصی ایک منعقدہ میں کٹونائیکے اڈے، کے فضائیہ کے

 تک ماہ چار تقریبا   نے جنہوں اہلکار کے فضائیہ اور بحریہ کی لنکا سری۔ دیا میں تحفہ طیارہ ریسکیو

 سے منصبوں ہم ہندوستانی اپنے انہیں۔ گے چالئیں کو طیارے وہ ہے کی حاصل تربیت میں ہندوستان

 ۔ہوگی حاصل بھی سپورٹ آپریشنل

 

 ہائی سنگھے، وکرما رانیل عالی جناب صدر کے لنکا سری آف ریپبلک سوشلسٹ ڈیموکریٹک۔ 2

 گونارتنے، کمل جنرل سیکرٹری دفاعی رتنائکا، ساگاال سٹاف آف چیف کے صدر باگلے، گوپال کمشنر

 ڈیفنس آف چیف گھومڑے،۔ این ایس ایڈمرل وائس اسٹاف نیول آف چیف وائس کے بحریہ ہندوستانی

 اس نے سربراہان کے فورس ایئر اور نیوی آرمی، کے لنکا سری اور سلوا شیویندرا جنرل اسٹاف

 ۔ہوئی پر موقع کے جشن کے آزادی یوم ویں 51 کی ہندوستان تقریب تاریخی یہ۔ کی شرکت پر موقع

 

 میں پانیوں ساحلی اپنے لنکا سری سے جس گا، کرے کام پر طور کے بڑھانے طاقت طیارہ یہ۔ 3

 چیلنجوں متعدد جیسے شکلوں منظم دیگر کی جرائم اور اسمگلنگ سمگلنگ، کی منشیات اور انسانی

 موجودہ درپیش کو سیکیورٹی ٹائم میری کی لنکا سری۔ گا سکے نمٹ سے طریقے مؤثر زیادہ سے

 ۔ہے بروقت شمولیت کی طیارے نظر پیش کے چیلنجز

 

 براہ کا اس کہ ہے مثال کی بات اس صالحیت کی کرنے آپریشنز ریسکیو اور تالش کی طیاروں۔ 4

 عالقے کے ہند بحر کو ملک تحفہ یہ لیے کے عوام کے لنکا سری۔ ہے رہا پہنچ کو لوگوں فائدہ راست

 ٹائم میری کہ رہے یاد۔ گا کرے تیار لیے کے کرنے تعاون زیادہ سے زیادہ لیے کے سالمتی کی

 پر موقع اس۔ ہے گیا کیا شناخت پر طور کے ستون اہم کے کانکلیو سیکیورٹی کولمبو کو سیکیورٹی



 اور ہندوستان سے شمولیت کی طیارے کہ دیا زور نے باگلے گوپال کمشنر ہائی ہوئے کرتے خطاب

 ۔گی ملے مدد میں کرنے پیدا ماحول پرامن لیے کے خوشحالی اور ترقی کی لوگوں کے لنکا سری

 

 تعاون درمیان کے ہمسایوں بحری دونوں میں شعبوں کے سالمتی اور دفاع تحفہ کا طیارے ڈورنیئر۔ 1

 میں صالحیت اور قابلیت مزید میں لنکا سری تصور کا تعاون کے طرح اس۔ ہے کرتا واضح کو

 وژن کے )ساگر( ترقی اور سالمتی لیے کے سب میں خطے یہ اور ہے گیا کیا لیے کے کرنے اضافہ

 ۔ہے مطابق کے 

 

 دہلی نئی

 2222 ،اگست 15

 

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. 


