
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස ්කාර්යාලය 

කකාළඹ 

*** 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

ශ්රී ලාකා වනවන්ද හදාදාකේ 70 වන සාවත්සයය  සහාාී  ීමම සහහා ඉන්දදීය වනවන්ද හදාදාව පැමිකේ 

 

ශ්රී ලාකා වනවන්ද හදාදාව 2021 මාර්ු 2 වන ින සිය 70 වන සාවත්සයය සමයන අතය ශ්රී ලාකා වනවන්ද 

හදාදාකේ අාක 5 ප්රහායක බලගනය සහ අාක  6 කහලිකකාප් ර් බලගනය කවත ජනාධිපති වර්ණ 

පිරිනැමීම ද සිදු කකකර්. කමම ඓතිහාසික අවස්ථාව සැමරීම සහහා ශ්රී ලාකාකේ ප්රථම වතාව  ිශාාල 

පරිමාණකේ වනවන්ද සාදර්ානයක් 2021 මාර්ු 03-05 දක්වා ගාලු දාවකදාය පිටිකේදී පැවැත්ීමම  ක යුු 

කයාදා ඇත.  

එකදාු බව කපන්දවමින්ද සහ කදය  සහ කදයක හි හදාදාවන්ද අතය වසය ගණනක සි  පවතින සමීප 

අන්දතර් ක්රියාවන්ද සහ සකහරදයත්වය ිශදහා දක්වමින්ද ඉන්දදීය වනවන්ද හදාදාව සහ ඉන්දදීය නාිශක හදාදාව 

සායාග්  (Advance Light Helicopter), සූර්ය කියන්ද (Hawks), Tejas Fighter Aircraft, Tejas Trainer සහ 

Dornier Maritime Patrol Aircraft යන වනවන්ද යානා ිශසින්ද පවත්වනු ලබන වනවන්ද සාදර්ානයක් සමඟින්ද 

කමම අවස්ථාව  සහාාී  වනු ඇත. ඉන්දදීය වනවන්ද හදාදාකේ සහ ඉන්දදීය නාිශක හදාදාකේ වනවන්දයානා 

23ක් කමම අභිමානවත් අවස්ථාව  සහාාී  වනු ඇත.  

වනවන්ද සාදර්ානය සහහා සහාාී  වන වනවන්දයානා  ඉන්දදීය වනවන්ද හදාදාකේ C17 Globe Master සහ C130J 

ප්රවාහන වනවන්ද යානා හි සහකයන්ද 2021 කපබයවාරි 27 වන ින කකාළඹ  ළඟා ිශය.  

ඉන්දදීය වනවන්ද හදාදාකේ සහ නාිශක හදාදාකේ එවන්ද පුළුල් පයාසයක වනවන්ද යානා සහ කහලිකකාප් ර් ශ්රී 

ලාකාව  පි ත් කය එීමම ුළින්ද ඉන්දදීය වනවන්ද සහ නාිශක හදාදාවන්ද සහ ශ්රී ලාකා වනවන්ද සහ නාිශක 

හදාදාවන්ද අතය පවතින සමීප මිත්රත්වය සාකක්තවත් කයි..  

කමම සාදර්ානය  සහාාී  වන සියලුම ඉන්දදීය වනවන්ද යානා ඉන්දියාකේ නිෂ්පාදනය කය ඇති අතය 

එුළින්ද පිළිඹිබු කකකයන්දකන්ද ඉන්දියාකේ පර්කේෂණ සහ සාවර්ධන ක්කෂ්ත්රකේ කශීයය තාක්ෂික 

ියුණුව සහ ඉන්දියාකේ ආයක්ෂක ක්කෂ්ත්රකේ නිෂ්පාදනයන්දහි ිශා්වාසවන්දතාාවයි.. පළදා වය  

ප්රදර්ානය කකකයන Tejas Trainer වනවන්ද යානය අදාළ කසෞඛ්ය මාර්කගරපකශායන්ද දැිවව අනුගමනය 

කයමින්ද ශ්රී ලාකා වනවන්ද හදාදා නියදාවන්ද හ  ඉන්දදීය වනවන්ද නියදාවන්ද සමඟින්ද ස්වාධීන ආයක්ෂක 

ප්රහායයන්ද ද අවස්ථාව සලසා කදනු ඇත. 

කමම වැඩස හකනහිි ශ්රී ලාකා වනවන්ද හදාදාකේ සහ නාිශක හදාදාකේ නිලධාරීන්ද හ  ඉන්දදීය නාිශක 

හදාදාකේ සදාද්රීය දාය සාරාය කඩරනියර් වනවන්ද යානාකේ සාරායය කිරීම ද අවස්ථාව හිමි වනු ඇත. ශ්රී ලාකා 

වනවන්ද හදාදාකේ වනවන්ද නියදාවන්ද සහ ශ්රී ලාකා නාිශක හදාදාකේ නිරීක්ෂකයන්ද ඉන්දදීය නිලධාරින්ද සමඟ 



පියාසය කයනු ඇත. කමය ශ්රී ලාකා වනවන්ද හදාදාව්ශ්රී ලාකා නාිශක හදාදාව කවනුකවන්ද අර්ධ වාර්වකව සිදු 

කයන කඩානියර් පුහුණු ප්රහායක අායාසයන්ද අඛ්ේඩව ඉිරිය  කගන යාමකි.  

ආයක්ෂක ක්කෂ්ත්රය ුළ ඉන්දියාකේ පළදා ප්රදාඛ්ත්වය හිමි වන සහකාය යාජයය වන්දකන්ද ශ්රී ලාකාවි.. 

ඉන්දියාකේ ජාතික ආයක්ෂක උපකශාක අජිත් කදාවාල් මැතිුමා ඉන්දියාව, ශ්රී ලාකාව සහ මාලිවි.න 

අතය 2020 කනාවැම්බර් මස පැවති ත්රත්රපාර්ාිශක සදාද්රීය ආයක්ෂක සහකයරතාතා සදාළුව  සහාාී  ීමම 

සහහා ශ්රී ලාකාව  පැමිි අවස්ථාකේදී ඉන්දියාව ආයක්ෂක ක්කෂ්ත්රය ුළ ශ්රී ලාකාව  සම්්ර්ණ 

සහකයරගය ලබා කදන බව  ශ්රී ලාකා නායකත්වය  සහතික ිශය. ඉන්දදීය වනවන්ද හදාදාකේ සහ නාිශක 

හදාදාකේ වනවන්ද යානා සහ සාමාජිකයන්ද ශ්රී ලාකා වනවන්ද හදාදාකේ  0 වන සාවත්සය සැමම්ම් සහහා 

සහාාී  ීමම කදය  සහ කදයක හි හදාදාවන්ද අතය වර්ධනය වන සහකයරී තාවය සහ සකහරදයත්වය 

පිළිඹිබු කයි..  

**** 

 

 

කකාළඹ 

2021 කපබයවාරි 28 


