
India gifts Dornier aircraft to strengthen maritime 
security of Sri Lanka 
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ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସାମୁଦି୍ରକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରବିା ପାଇ ଁଭାରତ ଡ ାର୍ନଅିର ବମିାର୍ନ ଉପହାର ଡେଇଛ ି
ଅଗଷ୍ଟ 15, 2022 
 
କାଟୁର୍ନାୟଡକ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାୟୁଡସର୍ନା ଡବସଡର ଆଡୟାଜତି ଏକ ବଡିେଷ କାର୍୍ଯୟକ୍ରମଡର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସାମୁଦି୍ରକ ସରୁକ୍ଷାକୁ ସେୃୁଢ କରବିା 
େଗିଡର ଭାରତ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ଡର ଏକ ଡ ାର୍ନଅିର ସାମୁଦି୍ରକ ଡରକର୍ନାୟାର୍ନସ ବମିାର୍ନ ଉପହାର ଡେଇଛ।ି ଭାରତଡର ପ୍ରାୟ ଚାରମିାସ 
ଧର ିତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରଥିିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଡର୍ନୌଡସର୍ନା ଓ ବାୟୁଡସର୍ନା କମଚ୍ାରୀମାଡର୍ନ ଏହ ିବମିାର୍ନ ଚାଳର୍ନା କରଡିବ। ଡସମାଡର୍ନ 
ଡସମାର୍ନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତପିକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ବମିାର୍ନ ଚାଳର୍ନା ସମବନ୍ଧତି ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଡବ। 
 
2. ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମାର୍ନୟବର ଶ୍ରୀ ରାର୍ନଲି ୱକି୍ରମସିିଂଡେ, ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ଡଗାପାଳ ବାଗଡଲ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ତରି୍ନ ିଡସର୍ନାର ମୁଖ୍ୟ ସାଗଲ 
ରତ୍ନୟକ, ପ୍ରତରିକ୍ଷା ସଚବି ଡଜଡର୍ନରାଲ କମଳ ଗଣୁରଡତ୍ନ, ଭାରତୀୟ ଡର୍ନୌଡସର୍ନାର କମଚ୍ାରୀ ଉପମୁଖ୍ୟ ଉପ ଆ ମରିାଲ ଏସ୍ ଏନ୍ 
ଡୋମା୍ଡ , ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରତରିକ୍ଷା କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଡଜଡର୍ନରାଲ େଡଭନ୍ଦ୍ର ସଲିଭା ଏବିଂ ଡସର୍ନା, ଡର୍ନୌଡସର୍ନା ଏବିଂ ବାୟୁଡସର୍ନା ମୁଖ୍ୟମାଡର୍ନ 
ଏହ ିକାର୍୍ଯୟକ୍ରମଡର ଡର୍ଯାଗ ଡେଇଥିଡଲ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀର୍ନତାର 75 ତମ ବାଷକିୀ ପାଳର୍ନ ଅବସରଡର ଏହ ିମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ କାର୍୍ଯୟକ୍ରମ 
ଆଡୟାଜତି ଡହାଇଥିଲା। 
 
3. ଏହ ିବମିାର୍ନଟ ିଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଡସର୍ନାର ବଳ ବୃଦ୍ଧ ିକରବିାଡର ସହାୟକ ଡହବ ଏବିଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍୍ୀ ଜଳଭାଗଡର ମାର୍ନବ ତଥା 
ର୍ନେିାଦ୍ରବୟର ଅଡବୈଧ କାରବାର, ଡଚାରା ଚାଲାଣ ତଥା ଅର୍ନୟାର୍ନୟ ସିଂଗଠତି ଅପରାଧ ଭଳ ିଆହବାର୍ନର ମୁକାବଲିା କରବିାକୁ ସକ୍ଷମ କରବି। 
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସାମଦିୁ୍ରକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରତକି ଆହବାର୍ନର୍ନକୁ େୃଷ୍ଟଡିର ରଖି ଏହ ିବମିାର୍ନର ର୍ନଡିୟାଜର୍ନ ସମୟାରୁ୍ନବର୍ତ୍୍ୀ ପେଡକ୍ଷପ ଅଡଟ। 
 
4. ସନ୍ଧାର୍ନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍୍ଯୟ କରବିା ପାଇଁ ଏହ ିବମିାର୍ନର ସାମଥ୍ୟ ଡଲାକମାର୍ନଙୁ୍କ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଲାଭ ପ୍ରୋର୍ନ କରବି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବାସୀଙୁ୍କ 
େଆିର୍ଯାଇଥିବା ଏହ ିଉପହାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭାରତ ମହାସାଗରର ସରୁକ୍ଷା େଗିଡର ସହାୟକ ଡହବ। ଏହା ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରେ ଯେ 

ସାମୁଦ୍ରିକ ସରୁକ୍ଷା କଲଡମବା ସରୁକ୍ଷା କର୍ନଡକେଭର ଏକ ପ୍ରମୁଖ୍ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବଡର ଚହି୍ନଟ ଡହାଇଛ।ି ଏହ ିଅବସରଡର ଉେଡବାଧର୍ନ ଡେଇ 
ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ଡଗାପାଳ ବାଗଡଲ କହଛିନ୍ତ ିଡର୍ଯ ଭାରତ ଏବିଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଗତ ିତଥା ସମୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ଏକ ୋନ୍ତପିରୂ୍ଣ୍ ୍ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟ ିକରବିାଡର 
ଏହ ିବମିାର୍ନର ର୍ନଡିୟାଜର୍ନ ସହାୟକ ଡହବ। 
 
5. ଡ ାର୍ନଅିର ବମିାର୍ନ ଉପହାର ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଓ ସରୁକ୍ଷା ଡକ୍ଷତ୍ରଡର େୁଇ ସାମୁଦି୍ରକ ପଡ ାେୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଡର ସହଡର୍ଯାଗକୁ େେ୍ାଏ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର 
ସାମଥ୍ୟ ଓ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧ ିକରବିା ପାଇଁ ଏହପିର ିସହଡର୍ଯାଗ ଡର୍ଯାଜର୍ନା କରାର୍ଯାଇଛ ିଏବିଂ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳଡର ସମସ୍ତଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି
(ସାଗର) ପାଇଁ େୁରେୃଷ୍ଟ ିସହତି ଏହା ଅରୁ୍ନରୂପ ଅଡଟ। 
 
ରୂ୍ନଆେଲି୍ଲୀ 
ଅଗଷ୍ଟ 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. 


