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இைங்கக ெற்றும் அமெரிக்க இரரணுவங்கள் CARAT/MAREX Sri Lanka பயிற்சிகய 

ஆரம்பிக்கின்றன.  

 

மகரழும்பு, இைங்கக (ஜன. 19, 2023) - அமெரிக்க கடற்பகட ெற்றும் Marine Corps என்பன 

இைங்கக கடற்பகட ெற்றும் இைங்கக விெரனப் பகட என்பவற்றுடன் இகைந்து, இன்று முதல் 

ஜனவரி 26ஆம் திகதி வகர நகடமபறும் Cooperation Afloat Readiness and Training 

(CARAT)/Marine Exercise (MAREX) Sri Lanka 2023 எனும் கூட்டுப் பயிற்சி நடவடிக்ககயிகன 

மகரழும்பில் ஆரம்பித்தன. 

 

CARAT/MAREX Sri Lanka என்பது மகரழும்பு ககரபயரரத்திலும் திருபகரைெகை ெற்றும் 

முள்ளிக்குளம் ஆகிய இடங்களிலுள்ள இைங்கக கடற்பகடத் தளங்களிலும் நகடமபறும் ஒரு 

கூட்டு, இருதரப்பு கடல்சரர் பயிற்சியரகும். இப்பயிற்சியின் கடலில் நகடமபறும் பகுதியரனது 

ைட்சத்தீவுக் கடலில் நகடமபறும். இவ்வருட பயிற்சியரனது ஜப்பரன் கடல்சரர் தற்கரப்புப் பகட 

ெற்றும் ெரகைதீவு பதசிய பரதுகரப்புப் பகட ஆகியவற்றின் பங்பகற்பரளர்ககளயும்  

உள்ளடக்கியுள்ளதுடன், அமெரிக்கரவிற்கும் இைங்ககக்கும் இகடயிைரன இரரஜதந்திர 

உறவுகள் ெற்றும் பங்கரண்கெயின் 75 ஆவது ஆண்டு நிகறவுடன் ஒருங்பக நிகழ்கிறது.  

 

இைங்கக கடற்பகடத் தளபதி கவஸ் அட்ெிரல் பிரியந்த மபபரரர ெற்றும் Destroyer Squadron 

(DESRON) 7 இன் பிரதி மகரெபடரர் மகப்டன் சீன் லூயிஸ் ஆகிபயரர் தகைகெதரங்கிய ஒரு 

ஆரம்ப விழரவுடன் இப்பயிற்சி ஆரம்பெரனது. 

 

“CARAT/MAREX Sri Lanka பயிற்சியரனது பயரசகனகள் ெற்றும் உத்திககள 

பரிெரறிக்மகரள்வதற்கரக வடிவகெக்கப்பட்டுள்ளது” என லூயிஸ் கூறினரர். “நரங்கள் கடலிலும் 

துகறமுகத்திலும் இகைந்து மசயற்படும் திறன்ககள பயிற்சி மசய்வதுடன் எங்களது 

தனிநபர்களுக்கிகடயிைரன உறவுககளயும் வலுப்படுத்துபவரம்.” என அவர் பெலும் 

மதரிவித்தரர். 

 

http://lk.usembassy.gov/


இைங்கக கடற்பகடயின் கடபைரர பரரந்துக் கப்பல்களரன SLNS கஜபரஹு (P 626) ெற்றும் 

SLNS விஜயபரஹு (P 627) என்பன 13ஆவது Marine Expeditionary Unit (MEU) உடன் சரன் 

அன்படரனிபயர-வகுப்கபச் பசர்ந்த நிைம் ெற்றும் நீர் இரண்டிலும் இயங்கக்கூடிய பபரக்குவரத்து 

கைத்துகற பெகடயரன  USS Anchorage (LPD 23) இகனக் கடலில் சந்திக்கும். ெனிதரபிெரன 

உதவி ெற்றும் அனர்த்த நிவரரைம் ெற்றும் வரன் பரதுகரப்பு, சிறிய படகு நடவடிக்கககள் 

ெற்றும் கடலில் பயைிக்கும் பபரது ெீள நிரப்புதல் மதரடர்பரன அணுகுமுகறகள் பபரன்ற 

விடயங்களில் இப்பயிற்சி கவனம் மசலுத்தும். 

 

“ஒவ்மவரரு நிகழ்வும் எெது பகடகளுக்கிகடயிைரன சிறந்த ஒத்துகழப்கப ெிகச்சரியரக 

பிரதிபலிக்கின்றன எனவும் ெற்றும் பிரரந்திய பரதுகரப்கப பெம்படுத்துதல், அறிவு, திறன் ெற்றும் 

இைக்குகள், கைரச்சரரங்கள் ெற்றும் இைட்சியங்கள் பற்றிய புரிதல் ஆகியவற்கற ஒன்றிகைத்தல் 

பபரன்ற விடயங்களில் எெது பங்கரண்கெயிகன வலியுறுத்துகின்றன எனவும் நரன் 

நம்புகிபறன்” என ரத்நரயக்க கூறினரர். 

 

ககரயில் நகடமபறும் பயிற்சிகள் வகுப்பகற விடய நிபுைத்துவ பரிெரற்றங்கள் (SMEE), 

மசய்முகறக் கல்வி ெற்றும் இைங்ககக்கரன அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங் அவர்களரல் 

நடரத்தப்படும் மபண்கள், செரதரனம் ெற்றும் பரதுகரப்பு மதரடர்பரன ஒரு வட்டபெகச ெரநரடு 

ஆகியவற்கறக் மகரண்டிருக்கும். இரு நரட்டு கடற்பகட வரத்தியக்குழுக்களுக்கு இகடபயயரன 

பரிெரற்றங்கள் ெற்றும் மபரது நிகழ்ச்சிகள், ஒரு விகளயரட்டு தினம் ெற்றும் ஒரு மதரடர்ச்சியரன 

சமூக பசகவ நடவடிக்கககள் ஆகியவற்றுடன் சுழிபயரடுதல் ெற்றும் நீருக்கடியிைரன 

கட்டுெரனம், ெருத்துவ உதவி ெற்றும் கடல்சரர் கள விழிப்புைர்வு பபரன்ற விடயங்கள் 

மதரடர்பரன SMEEகள் என்பன இப்பயிற்சிகளின் சிறப்பம்சங்களில் அடங்கும். 

 

“பல்பவறு இகறயரண்கெ மகரண்ட நரடுகள் தத்தெது அகடயரளங்ககளப் பபணும் 

அபதபவகள ஒருவருக்மகரருவர் இகைந்து பைியரற்றக்கூடிய ஒரு சர்வபதச சமூகத்கதப் 

பரதுகரப்பதற்கரக, இைங்ககயும் அமெரிக்கரவும் எழுபத்கதந்து ஆண்டுகளரக ஒன்றிகைந்து 

பைியரற்றியுள்ளன,” என (CTF) 76/3 பகடயைியின் கட்டகளத்தளபதி ரியர் அட்ெிரல் மடமரக் 

ட்ரின்க் கூறினரர். “பரதுகரப்பு ெற்றும் மசழிப்புக்கரன எங்களது மபரதுவரன இைக்குககள 

அகடவகத பநரக்கி ஒற்றுகெயுடன் பயைிப்பதற்கு CARAT/MAREX Sri Lanka எெக்கு உதவும்.” 

என அவர் பெலும் மதரிவித்தரர். 

 

பெைதிகெரகப் பங்குபற்றும் அமெரிக்க அலுவைர்கள் ெற்றும் கப்பல்களுள் U.S. 7ஆவது 

கப்பற்பகடயின் ஒரு P-8A Poseidon கப்பல் ெற்றும் அதன் அதிகரரிகள், (CTF) 72, CTF 73, CTF 

76/3, DESRON 7 பகடயைியின் கட்டகளத்தளபதி ெற்றும் Amphibious Squadron 7 என்பன 

உள்ளடங்குகின்றன.  

 

CARAT/MAREX Sri Lanka என்பது பிரரந்திய பரதுகரப்பு ஒத்துகழப்கப பெம்படுத்துதல், 

கடல்சரர் பங்கரண்கெககளப் பபைி வலுப்படுத்துதல் ெற்றும் கடல்சரர் நடவடிக்கககளில் 

இகைந்து மசயற்படும் திறன்ககள அதிகரித்தல் ஆகிய பநரக்கங்களுக்கரக 

வடிவகெக்கப்பட்டடுள்ள இைங்ககக்கும் அமெரிக்கரவிற்கும் இகடயிைரன ஒரு இருதரப்புப் 

பயிற்சியரகும். 

 

CARAT மதரடரரனது அதன் 28ஆவது வருடத்தில், இந்பதர-பசிபிக் பிரரந்தியத்தில் உள்ள 

பரரம்பரிய ெற்றும் பரரம்பரியெற்ற கடல்சரர் பரதுகரப்புச் சவரல்களுக்கு பதிைளிக்கும் வககயில் 



அமெரிக்கரவும் பங்கரளர் கடற்பகடகளும் இகைந்து மசயற்படுவதற்கரன அவற்றின் 

திறன்ககள பெம்படுத்தும் வககயில் வடிவகெக்கப்பட்ட பன்னரட்டுப் பயிற்சிககள 

மகரண்டுள்ளது. 

 

7ஆவது கப்பற்பகட என்பது அமெரிக்க கடற்பகடயின் ெிகப்மபரிய முன்பனரக்கி 

அைிவகுக்கப்பட்ட இைக்கெிடப்பட்ட கப்பற்பகடயரகும். சுதந்திரெரன ெற்றும் திறந்த இந்பதர-

பசிபிக் பிரரந்தியத்கதப் பரதுகரப்பதில் நட்புநரடுகள் ெற்றும் பங்கரளர்களுடன் அது வழகெயரக 

மதரடர்புமகரண்டு மசயற்படுகிறது. 


