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அதமரிக்க Indo-Pacific Command சுற்றுச்சூழல் பரதுகரப்பு நிகழ்ச்சித்ெிட்டத்துடன் இணெந்து 

இந்ெ நிகழ்ணவ நடத்ெியெற்கும் ஒழுங்கு தசய்ெெற்கும் இலங்ணக கடஜலரர கரவற்பணடக்கும் 

மற்றும் கடற்பணடக்கும் எனது நன்றிகணளத் தெரிவித்துக்தகரள்கிஜறன். 

 

பரதுகரப்புப் பணடகள் மட்டுமன்றி, துணறமுக அெிகரரசணப, வனவிலங்கு பரதுகரப்புத் 

ெிணெக்களம் மற்றும் பலணரயும் உள்ளடக்கிய இங்கு நரன் கரணும் சக்ெிவரய்ந்ெ பலெரப்பட்ட 

பரர்ணவயரளர்கணள தமச்சுகிஜறன். இலங்ணக அரசரங்கமும் ணகத்தெரழில்துணற 

ெணலணமத்துவமும் இன்று இப்பயிற்சியில் பங்ஜகற்பெரனது, சுற்றரடல் பரதுகரப்பு மற்றும் 

அனர்த்ெப் பெிலளிப்பு என்பன எம் அணனவருக்கும் எவ்வளவு முக்கியமரனது என்பணெ 

சுட்டிக்கரட்டுகிறது. குறிப்பரக ஜநற்று உலக சுற்றரடல் ெினம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டெனரல்.  

 

இது எண்தெய் சிந்துெல்களின்ஜபரெரன பெிலளிப்பு தசயலமர்வு மற்றும் அெனுடன் 

தெரடர்புணடய நிகழ்வுகள் நணடதபறும் நரன்கரவது முணறயரகும். முெலரவது தசயலமர்வு 

2014ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மரெத்ெில் நணடதபற்றது. அென்பின்னர் 2017 ஆம் ஆண்டு சுற்றுச்சூழல் 

உெர்ெிறன் குறியீட்டு தசயற்ெிட்டத்ணெ நரம் ஜமற்தகரண்ஜடரம். அெற்கடுத்து, 2021 ஆம் ஆண்டு 

ஜம மரெத்ெில் இடம்தபற்ற X-Press Pearl அனர்த்ெத்ெிற்கரன ஒரு பெிலளிப்பு நடவடிக்ணகயரக 

2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மரெத்ெில் இரண்டரவது தசயலமர்விணன நரம் நடரத்ெிஜனரம். அந்ெ 

டிசம்பர் மரெ தசயலமர்வின் ஒரு தெரடர்ச்சியரக, கற்றுக்தகரண்ட கடந்ெ கரலப் பரடங்களில் 

முன்ஜனற்றத்ணெத் தெரடர்வெற்கும், எெிர்கரல முயற்சிகணளக் கண்டறிவெற்கும் ெற்ஜபரது நரம் 

2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மரெத்ெில் ஒன்றுகூடியுள்ஜளரம். 

 

இந்ெ தசயலமர்வுத் தெரடரரனது, ஒரு முழு அளவிலரன பரந்ெ சவரல்களுக்கரன நிஜ-உலக 

பெிலளிப்பு ெிறன்கணள விருத்ெிதசய்வெில் எமது பங்குெரரர்களுக்கு உெவுவெற்கரன 

அதமரிக்கரவின் உறுெிப்பரட்டிற்கரன ஒரு உெரரெமரகும்.  

 

மகரசமுத்ெிரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பரதுகரப்பு என்பது உலகளரவிய கரிசணனக்குரிய 

விடயமரகும், மற்றும் அணனத்து கடல்சரர் நரடுகளும் நிறுவனங்களுக்கு இணடஜயயரன 

தசயற்ெிறனுணடய பெிலளிப்பு நணடமுணறகள் மற்றும் ெிறன்கணள கட்டிதயழுப்புவெற்கரக 

ஒன்றிணெந்து பெியரற்றுெல் அவசியமரகும். இந்ஜெர பசுபிக்கில் ஒரு முக்கிய கடல்சரர் 

ணமயமரக விளங்கும் இலங்ணகக்கு இவ்வணகயரன ெயரர்நிணல மிகவும் முக்கியமரனெரகும். X-

Press Pearl விடயத்ெில் நரம் பரர்த்ெதுஜபரன்று, ஒரு வழக்கமரன சரக்குக் கப்பல் 

ஜபரக்குவரத்ெரனது, ஒஜரதயரரு ெினத்ெிற்குள் இலங்ணக வரலரற்றிஜலஜய மிக ஜமரசமரன 

சுற்றுச்சூழல் அனர்த்ெமரக மரறியது. 

 

நீர்தகரழும்பு கடற்கணரயில் மீன்கள் மற்றும் ஆணமகள் கணரதயரதுங்கிய ஜகரரமரன 

கரட்சிகணளயும், மீன்பிடிப்பெில் ெங்கியிருக்கும் வரழ்வரெரரங்கள் அச்சுறுத்ெலுக்கு 

உள்ளரனணெயும், மற்றும் ெீர்ப்பெற்கரக நரம் இன்னும் ஜபரரரடிக்தகரண்டிருக்கும் நீடித்ெ 



இரசரயன ெரக்கத்ணெயும் நரம் பரர்த்ஜெரம். எமது பிள்ணளகளுக்கு இணெ எப்படி நரம் 

விளக்குவது? நரம் இணெவிட சிறப்பரகப் பெியரற்றுெல் அவசியம்.  

 

எண்தெய் சிந்துெல்களுக்கரன பெிலளிப்பு என்பது, பரந்ெ அளவிலரன கடல்சரர் இயற்ணக வள 

பிரச்சணனகணள நிவர்த்ெி தசய்யும் INDOPACOM சுற்றுச்சூழல் பரதுகரப்பு நிகழ்ச்சித்ெிட்டெில் ஒரு 

நிபுெத்துவப் பகுெி மட்டுஜம. வருடந்ஜெரறும் நணடதபறும் இந்ஜெர-பசிபிக் சுற்றுச்சூழல் 

பரதுகரப்பு மன்றத்ெின் ஊடரக உட்பட்ட, சட்டவிஜரரெ மீன்பிடிப்பிணனக் குணறத்ெல், கடஜலரரப் 

பிரரந்ெிய முகரணமத்துவம் மற்றும் உயிர்ப்பல்வணகணமப் பரதுகரப்பு ஆகியவற்றில் உங்களுடன் 

இணெந்து பெியரற்ற நரங்கள் உறுெிபூண்டுள்ஜளரம்.  

 

ஒரு முழு சமூகத்ெினதும் முயற்சிக்கரகவும் அரச மற்றும் அரச சரர்பற்ற நிறுவன 

பங்ஜகற்பரளர்கணள ஒன்றிணெத்து, சுற்றுச்சூழல் பரதுகரப்பில் எமது பங்கரண்ணமயிணன 

அடிக்ஜகரடிட்டுக் கரட்டும் இந்ெ மன்றத்ணெ 2023 ஆம் ஆண்டில் நடரத்துவெற்கு இலங்ணக 

அரசரங்கத்துடன் இணெந்து பெியரற்றவும் நரம் விரும்புகிஜறரம். 

 

ஜெசிய எல்ணலகள் மற்றும் சமூகப் பிரிவுகளுக்கு அப்பரல் சுற்றுச்சூழணலப் பரதுகரப்பெற்கரன 

இவ்வரறரன ஒருங்கிணெந்ெ முயற்சிகள் தபரருளரெரர தசழிப்பிற்கும் மற்றும் ஜமரெல்கணளத் 

ெடுப்பெற்கும் பங்களிப்புச் தசய்யும். இது எெிர்கரல சந்ெெியினருக்கரன எமது ெவிர்க்க முடியரெ 

ெரர்மீகக் கடணமயரகும். 

 

இச்தசயலமர்வரனது அணனத்து ெரப்பினருக்கும் ஈடுபரடுணடய, உற்பத்ெித்ெிறனுணடய மற்றும் 

பயனுணடய ஒன்றரக அணமயும் என நரன் எெிர்பரர்க்கிஜறன். வரரம் முழுவதும் அணெப் பற்றி 

ஜமலும் தசவியுற ஆவலுடன் கரத்ெிருக்கிஜறன். நன்றி. 


