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மாைலதீவ,  இலஙைக,  இநதியா  இைடயிேலயான,கடல  பாதகாபப 

ஒததைழபபின  மனறாவத  ேதசிய  பாதகாபப  நிைல  -  மனற 

நாடகளககிைடயிலான   கடடம  ,  இநதியா  பதெடலலியில,மாரச 

06,2014ல  நடததியத.இநதிய  ேதசிய  பாதகாபப  ஆேலாசகர  திர. 

ஷிவஷஙகரேமனன, இநதிய பரதிநிதிகள கழவின தைலைம ெபாறபப 

மறறம  கடடதைதயம  தைலைம  தாஙகினார.ஓயவெபறற  பைடத 

தைலவர  (Col)  மகமத  நஜமீ,  பாதகாபப  தைற  மறறம  ேதசிய 

பாதகாபப  அைமசசர  -  மாைலதீவின  பரதிநிதிகள 

கழைவயம,திர.ேகாடபய  ராஜபகக,  பாதகாபப  மறறம  நகர 

அபிவிரததி  அைமசசரைவ  ெசயலாளர  -  இலஙைக  பரதிநிதிகள 

கழைவ  தைலைம  தாஙகினர.ெமாரஷியஸ  மறறம  சீெசலச 

ஆகியைவ விரநதினர நாடாக பஙேகறறத.

திர.ேமாடசநத சீபாஹ,  பரதமர அலவலகததின நிரநதர  ெசயலாளர 

ெமாரஷியஸ  சாரபாகவம,ததவர  ெமௌரஸ  ெலௌசடவ-லெலன, 

மதனைம  ெசயலாளர,ெவளிவிவகார  அைமசசரைவ  சீெசலச 

சாரபாகவம கலநதெகாணடனர.

மாைலதீவ,இலஙைக,இநதியா  இைடயிேலயான  ,கடல  பாதகாபப 

ஒததைழபபின  ேதசிய  பாதகாபப  நிைல,மனற  நாடகளகக 

இைடயிலான   மதல  கடடம  மாைலதீவில  அகெடாபர,2011ல 



நடநதத.ஜுைல 2013ல,  ெகாழமபில நடநத இரணடாவத கடடததில, 

மனற  நாடகளின  கடேலார  பாதகாபப  ெதாடரபான  மனற 

பிரவகைள  ெகாணட  நடவடகைககள   ேமறெகாளளம  ஒர 

திடடததிறக ஒபபக ெகாணடத.

1. சரவேதச  கடலசார  அைமபப  (ஐஎமஓ),   அதன கீழ இயஙகம 

அைமபபகைள  அணகதல  மலம,  கடலசாரநத  இைணயதள 

விழிபபணரவ ேமமபடதத மயறசிகள ேமறெகாணட, நீணட தர 

அைடயாள  மறறம  கணகாணிபப  ேசைவ  (LRIT)  ,  தானியஙகி 

அைடயாள அைமபப (AIS) தரவ பகிரதல ஆகியைவ,

2. பலேவற  பறிமாண  அணகமைற,  ேதடல  மறறம  மீடப, 

எணைண மாச விைடயிறபப ஆகிய பகதிகளில பயிறசி மறறம 

திறன ேமமபாடட மயறசிகள; மறறம

3. மககடட  பயிறசிகள,  சடட  விேராத  கடல  நடவடகைககள 

பறறிய  தகவல  ெதாடரப  இைணபபகைள  பராமரபபத,கடல 

எணைண மாச ெதாடரபான விைடயிறபப கறிதத மனகடடய 

திடடஙகள தீடடவத,  கடல திரடட ெதாடரபான சடட மறறம 

ெகாளைக  பரசசிைனகளில  ஒததைழபப  உரவாககதல 

ஆகியைவ ேமறெகாளளபபடடன.

ெடலலி,மனறாவத  பாதகாபப  நிைல  கடடததின  ேபாத 

பஙேகறறவரகள,   அைடயாளம  காணபபடட  பகதிகளில  பலேவற 

நடவடகைககள ெசயலபடததி மனேனறறம கணடளளத மீத திரபதி 

ெதரவிததனர.  நில  ேமறபரபபில இரககம  நீர  பறறிய  விவரம  - 

ைஹடெராகிரஃபி,வரைக,வாரயம,ேதடதல  மறறம  ைகபபறறதல, 

ஆகியைவயில  பயிறசி,இநதிய  கபபேலாடடம  பயிறசி  கபபலகளின 

கழவிலபயிறசி,சிநதைனகடஙகளகக இைடேய பறிமாறறம,சாதைண 



நடவடகைககளில  கடட  பஙக  ஆகிய  பகதிகளில  ஓததைழபப 

கறிதத விவாதிககபபடடத.

பஙேகறபாளரகள  ,  பணி/ெதாழிலநடப  நிைலயில  உளள  கழககள 

ஆகியைவ  ,கடட  நடவடகைககள  ெசயலபடததவைத 

தரதபபடததவம,பதிய பகதிகளில ஒததைழபப கறிதத ஒர திடடம 

தீடடவம விைரவில சநதிககமாற இயககினர.

கடடததில  கலநத  ெகாணட  பஙகாறறிய  ெமாரஷியஸ  மறறம 

சீெசலச நாடகைள பஙேகறபாளரகள வரேவறறனர. இநத மயறசியில 

பஙேகறற ெமாரஷியச மறறம சீெசலசின பஙக,இநதிய ெபரஙகடல 

பகதியில உளள பாதகாபைப அதிகரககம எனற கறிபபிடடனர.

மாைலதீவில நைடெபற இரககம கடேலார பாதகாபப ஒததைழபபின 

ேதசிய  பாதகாபப  நிைல  கடடததிறகான  நாள  ததரக 

வழிமைறகளின கீழ மடவ ெசயயபபடம எனற ெதரவிககபபடடத.

பத ெடலலி

மாரச 06,2014 


