அெம$%க கடேலார காவ-பைட க0ப- மி2ெஜ2 ெச5ைன 7ைற
9க: வ;தைட;த7
* !வா$ நா&க( ம* தான சிற01 கவன23ட5 6த7திரமான ம:;< ெவ

ள?0பைடயான இ7ேதா பசிபEF ப!திைய வG0ப&23தH

* இ7திய0 ெபIJகடH ப!தியEH உ(ள கடHசாL எHைலகைள கO

காணE23 பா3கா0பத:கான திற5 வளL2தGF! ஆதரவள?2தH
ெச5ைன, ெச0ட<பL 16, 2022:

அெமSFக கடேலார காவHபைட க0பலான TஎUசிஜிசி மி$ெஜ$ (Unite
d States Coast Guard Cutter
Midgett) ெச5ைன 3ைறWக2ைத இ5; வ7தைட7த3.
2022 ெச0ட<பL 16 WதH 19 வைர 3ைறXதியான இIதர01 3ைறWக
ம:;< கடHசாL பSமா:றJகைள ேம:ெகா(ளY(ள மி$ெஜ$, நி1
ண23வ< ம:;< சிற7த நைடWைறகைள இI நா&கள?5 கடேலார
காவHபைடயEனL பகிL73 ெகா(ள உதY<.
இ7திய கடேலார காவHபைடTடனான ஒ23ைழ01 ம:;< கடHசாL
வEழி01ணLவE5 \ல< 6த7திரமான ம:;< ெவள?0பைட2த5ைம மி
Fக இ7ேதா பசிபEF ப!திைய ஊF!வE0பைத அெமSFக கடேலார காவ
Hபைட க0பலான மி$ெஜ$ ேநாFகமாகF ெகாO&(ள3. அெமSFகா
ம:;< இ7தியா இைடேயயான 75 ஆO& கால ந<பEFைக மி!7த ^
$ைட !றிF!< வைகயEG<, அெமSFக ம:;< இ7திய கடேலார காவ
Hபைடக( இைடேயயான உறைவ வG0ப&23< வைகயEG< மி$
ெஜ$_5 பயண< அைம73(ள3.
2022< ஆO& ேகாைடகால2திH நைடெப:ற உலகி5 மிக0ெபSய சL
வேதச கடHசாL ேபாLWைற பயE:சியான S<பFைக (S< ஆஃ0 தி பசிபEF) ெதாடL73 இ3 நைடெப;கிற3. இ7ேதா பசி
பEF ப!தியEH க0பH ேபாF!வர23 6த7திர2திH WFகிய பJகா:;<
வைகயEH பைடயEனSைடேய ^$&றைவ வESYப&23வத:காக 201

9< ஆO& ஆகU$ மாத< அெமSFக கடேலார காவHபைட க0பH U
$ேர$ட5 ெச5ைன வ7திI7த3 !றி0பEட2தFக3.
இ7த பயண2தி5 ேபா3 பEலி0ைப5U, சிJக0aL ம:;< இ7திய கட
ேலார காவHபைடயEனIடனான ச7தி01க( ம:;< பயE:சிகைள ெதா

டL73 மால2தbYF!< மி$ெஜ$ ெசHலY(ள3. cஏஎU Uேக5 ஈகி
( $ேரா5, எ< எf65 ெஹலிகா0டL ம:;< இதர அதிநவன
b உபகரணJகைள ெகாO&(
ள TஎUசிஜிசி மி$ெஜ$,

2021< ஆO& ஆகU$ WதH ேக0ட5 வEHலி காLைமFேகH தைல
ைமயEH ெசயHப&கிற3. ம2திய கிழF! ப!தியEH இயJ!< அெமSF
க கடேலார காவHபைட ேரா730 பைடகள?5 ெத5ேம:! ஆசிய பES
வE5 தைலவராக (ெகாேமாடL) ேக0ட5 காLைமFேகH இத:! W5 ப
ணEயா:றினாL.

"இ7ேதா பசிபEF ப!தியEH உ(ள பJ!தாரLகhட5 நbOடகால நHG
றைவ அெமSFக கடேலார காவHபைட ேபணE வIகிற3," எ5; ^றி
ய ேக0ட5 காLைமFேகH,

"இ7திய கடேலார காவHபைடTட5 அ&2த நா5! நா$கைள ெசலவE
டY(ள நாJக(, 6த7திரமான ம:;< ெவள?0பைட2த5ைம மிFக இ
7ேதா பசிபEF ப!தி !றி2த ஒ2த கI23ைடய எJக( பJ!தாரLகhட
னான அL2தW(ள உைரயாடHக( \ல< எJக( திற5 ம:;< இ

ைண73 ெசயலா:;< த5ைமைய ேம<ப&2திFெகா(ள பணEயா:;
ேவா<," எ5; ெதSவE2தாL.
மி$ெஜ$_5 ெச5ைன வIைக !றி23 ேபசிய 13 திHலியEH உ(ள
அெமSFக2 iதரக2தி5 கட:பைட அதிகாSயான (Naval Attaché
) ேக0ட5 ேடவE$ வEHகாFU,

"சLவேதச வEதிWைறக( சாL7த ஒjJகி:! உ$ப$& கட:ப!திகள?
H பா3கா0ைப ஊF!வE0பத:கான நம3 கடேலார காவHபைடகள?5
உ;திைய இ7த பயண< ெவள?0ப&2திகிற3," எ5றாL.
TஎUசிஜிசி மி$ெஜ$ைட ெச5ைன 3ைறWக2தி:! வரேவ:ற ெச5
ைனயEH உ(ள அெமSFக 3ைண2iதL ஜூ_2 ேரவE5,
"மி$ெஜ$ைடT< அத5 !jவEனைரT< ெச5ைனF! வரேவ:பதிH
ெபIமகிlfசி அைடகிேற5. இ7ேதா பசிபEF நா&கள?H ஒ5றாக இI0
பதிH அெமSFகா ெபIைம ெகா(கிற3. நம3 WFகிய நல5க( இ0ப
!திைய சாL73(ளன. இ7ேதா பசிபEF ப!தியEH அெமSFகாவE5 WF
கிய பJ!தாரராக இ7தியா திகlகிற3. மி$ெஜ$_5 ெச5ைன பயண2
தி5 ேபாதான அெமSFகா ம:;< இ7தியா இைடேயயான ^$& ெசய

Hபா&க(, 6த7திரமான ம:;< பா3கா0பான இ7ேதா பசிபEF ப!திF
கான ல$சிய2ைத ேநாFகிய நம3 உறைவ ேமG< வGவாF!< எ5;
நா5 ந<1கிேற5," எ5; ^றினாL.
இ7ேதா பசிபEF ப!தியEH 150 வIட கால ெதாடL ெசயHபா&கைள அ
ெமSFக கடேலார காவHபைட ெகாO&(ள3. அெமSFக
7வ3 க0ப:பைட தளபதியE5 க$&0பா$_5 கீ l ெசயHப&< மி$ெஜ$
க0பைல, பJ!தாரLகhடனான ெதாழிHWைற பSமா:றJக(, திற5வளL01 பயE:சிக( ம:;< ேரா73 உ(ள?$ட ெசயHபா&க( ஆகியவ
:றிH ஈ&ப&2த தி$டமிட0ப$&(ள3.
அெம$%க கடேலார காவ-பைட க0பலான மி2ெஜ2 ப>றி
TஎUசிஜிசி மி$ெஜ$ எ5ப3 அெமSFக கடேலார காவHபைடயE5 1
திய ரக க$டL வைக க0பHகள?H மிக0ெபSய3 ம:;< ெதாழிHn$ப
Xதியாக ேம<ப$ட3 ஆ!<. அெமSFக கடேலாரF காவHபைடயE5 W
Fகிய அJகமாக திகj< இFக0பH, கடHசாL உ(நா$&0 பா3கா01 ப

ணEகைள ஆதS0ப3 உ(ள?$ட மிகY< சவாலான ெசயHபா&கள?H ஈ
&ப&< திற5 ெகாOட3.
மர1 வைக க$டL க0பHகhட5 ஒ0பE&<ேபா3, ெலஜO$ கிளாU
ேநஷனH ெசFcS$_ க$டL என0ப&< இFக0பH அதிக ேவக<, அதிக
திறேனா& வEளJ!வேதா& ம$&மிHலாமH, வEமான ஆதரY வசதிக

( ம:;< ெஹலிகா0டLக(, ஆள?Hலா வா5வழி வாகனJகhFகான
தள< ஆகியவ:ைற வழJ!கிற3. சி; பட!கைள ம* $!< வசதிையT
< இ3 ெகாO&(ள3.
மிகY< க_னமான கடH pழHகள?H ெசயHப&< திறைன இFக0பH
ெகாO&(ள3. வGவான க$&0பா$& அைம01, தகவH ெதாடL1 வச
திக(, கணEன?க(, nOணறிY, கOகாணE01 ம:;< நவன
b உபகரணJ
கைள இqவைக க0பHக( ெகாO&(ளன. ச$ட அமலாFக< ம:r<
ேதசிய பா3கா01 பணEகள?G<, பJ!தார Wகைமகhடனான ெசயH
பா&கள?G< இைவ ஈ&ப&கி5றன.
மைற7த SயL அ$மிரH ஜா5 ஆல5 மி$ெஜ$_5 நிைனவாக இFக0ப
GF! மி$ெஜ$ எ5; ெபயL p$ட0ப$&(ள3.

1918< ஆ5_H பES$_s டாLெபேடா பtரJகி மிLேலாவEட< இI73 42
பணEயாளLகைள வர23ட5
b
ம* $டத:காக, உயEைரF கா0பா:;வத:
கான அெமSFகாவE5 உயSய வEIதான தJக உயELகாF!< பதFக2
ைத மி$ெஜ$ ெப:றாL. அவர3 ெபயL 6ம7த க0பH 6மாL 170 அதிகாS
க( ம:;< பணEயாளLகைள தாJகி ெசHG< வசதிெகா5ட3 ஆ!<..
?எAசிஜிசி மி2ெஜ2B5 9%கிய அ:சDகE
* நbள<: 418 அ_
* உ2திர< (பt<): 54 அ_
* _ராஃ0$: 22 அ_
* _UபEேளUெம5$: 4700 எH _
* மாU$ உயர<: 154 அ_
* அதிகப$ச ேவக<: 28 ேக_எU
* ெமா2த பணEயாளLக(: 143 (அதிகாSக(: 23, மாGமிக(: 120)
1ைக0பட வEளFக<: நா5! நா( பயணமாக இ7தியா வ73(ள
அெமSFக கடேலார காவHபைட க0பH மி$ெஜ$, ெச0ட<பL 16 அ5;
ெச5ைன 3ைறWக2ைத வ7தைட7த3.

