
 

இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் 

ககாழும்பு 
*************** 

ஊடக அறிக்கக 

 

ஏரரா இந்தியா 2023 கண்காட்சிகய  

பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி ஆரம்பித்துகைத்தார் 

 

ஆசியாவின் மிகப்பபரிய விமானக் கண்காட்சியான ஏரரா இந்தியா 

கண்காட்சியின் 14ஆவது பதிப்பான ஏரரா இந்தியா 2023ஐ பிரதமர ்ஶ்ரீ நரரந்திர 

ரமாடி அவரக்ள் 2023 பபப்ரவரி 13ஆம் திகதி பபங்களூருவில் 

ஆரம்பித்துவவதத்ார.் 2023 பபப்ரவரி 13 முதல் 17ஆம் திகதி வவர நவடபபறும் 

இக்கண்காட்சியானது, பாதுகாப்பு சாரந்்ததுவைகளில் 

தன்னிவைவவடதை்காகவும், இந்திய பிரதமர ் நரரந்திர ரமாடியின் 

பதாவலரநாக்கு சிந்தவனயான “ரமக் இன் இந்தியா, ரமக் ரபார ் த ரவள்ட்”  

(‘Make in India, Make for the World’) பகாள்வககள் மூலமான 

இலக்குகவள பவை்றிபகாள்வதை்கு,  வான் பவளியில் அதீத 

வளரச்ச்ிகண்டுவரும் இந்திய பாதுகாப்புத்துவையின் நிபுணத்துவத்திவன 

பவளிக்காட்டும் வவகயில், அவமந்துள்ளவம குறிப்பிடதத்க்கதாகும். இந்திய 

விமானப்பவடயினதும், ஏவனய நாடுகளினதும் நவீன ரக விமானங்கள் இந்த 

கண்காட்சியில் பங்ரகை்கின்ைவம குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும். 

 
2. இவ்விமானக் கண்காட்சியின் பக்க நிகழ்வாக, 2023 ஏரரா இந்தியா 

கண்காட்சியில் கலந்துபகாள்ளும் நடப்ுநாடுகளின் பாதுகாப்பு அவமசச்ரக்ள் 

மட்டத்திலான “பாதுகாப்புத் துவையில் ரமம்படுத்தப்பட்ட ஈடுபாடுகள் 

மூலமான பபாதுவான பசழுவம குறிதத் SPEED மாநாடு” பாதுகாப்புத்துவை 

அவமசச்ர ் ராஜ்நாத் சிங் அவரக்ள் தவலவமயில் பபப்ரவரி 14ஆம் திகதி 

நவடபபை்றிருந்தது.  

 

3. இரதரவவள, இலங்வகயின் பாதுகாப்புத்துவை இராஜாங்க அவமசச்ர ்

பகௌரவ. பிரமித்த பண்டார பதன்னக்ரகான் அவரக்ள் ஏரரா இந்தியா 2023 

மை்றும் SPEED- பாதுகாப்பு அவமசச்ரக்ள் மட்ட மாநாட்டில் பங்ரகை்றிருந்தார.் 

சிைந்த ஒத்துவழப்புக்கான வழிகவள அவடயாளம் காண்பதை்காக 

இலங்வகயில் இருந்து வரத்்தக சமூகதத்ின் பிரதிநிதிகள் குழுவும் அவருடன் 

இவணந்து இந்நிகழ்வில் பங்ரகை்றிருந்தவம குறிப்பிடதத்க்கது. இந்த நிகழ்வில் 

உவர நிகழ்த்தியிருந்த பகௌரவ அவமசச்ர ் அவரக்ள், “ஆராய்சச்ி மை்றும் 

அபிவிருத்தி, ஸ்திரமான அபிவிருத்திக்கான உை்பத்தித்துவை     ஆகிய 

துவைகளில் ரமம்படுத்தப்பட்ட ஈடுபாட்டிை்காக அதிக கவனம் பசலுத்தப்படும் 

அரதசமயம்,  கூட்டு முயை்சிகள், இவண அபிவிருத்தி மை்றும் உை்பதத்ி  

மூலமாக பாதுகாப்பு ஒத்துவழப்பிவன வலுவாக்க ஏரரா இந்தியா ரபான்ை 

மன்ைங்கவள பயன்படுத்தரவண்டிய அவசியமும் அரதரபால எல்வலகளுக்கு 

அப்பாலும் அக்கவை பகாள்ளரவண்டிய ரதவவயும் இந்த ஆசிய நூை்ைாண்டில் 



உள்ளது” என்று குறிப்பிட்டார.் ரமலும், இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் உள்ள 

பபாதுவான பாதுகாப்பு சவால்கவளச ் சமாளிப்பதை்கு பகாழும்பு பாதுகாப்பு 

மாநாடு ரபான்ை பலதரப்பு முயை்சிகள் மூலம் கூட்டுப் பபாறுப்புணரவ்ின் 

முக்கியத்துவத்வத அவர ் இங்கு வலியுறுத்தினார.் இந்த விஜயத்தின்ரபாது, 

பாதுகாப்பு அவமசச்ர ் ராஜ்நாத் சிங் அவரக்வளயும், பாதுகாப்புப் பவடகளின் 

பிரதானி மை்றும் முப்பவடகளின் தளபதிகவளயும் பகௌரவ அவமசச்ர ்

அவரக்ள் சந்திதத்வம குறிப்பிடத்தக்கது.  

4. இந்திரா ராடர,் கவரரயார ரராந்து கப்பல்கள் மை்றும் இராணுவ 

பயிை்சிக்கான மாதிரி கட்டவமப்புகள் ரபான்ை பல இந்திய பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கவள இலங்வக பாதுகாப்பு பவடயினர ் பவை்றிகரமாக இயக்கி 

வருவது இசச்ந்தரப்்பில் நிவனவில் பகாள்ளப்படரவண்டியதாகும். அண்வமயில் 

இந்திய அரசாங்கம் மிதக்கும் கப்பல்துவை, கடல்சார ் மீட்பு ஒருங்கிவணப்பு 

வமயம் மை்றும் ரடானியர ் விமானபமான்றிவன வழங்கி இந்தியாவின் 

அயலுைவுக்கு முதலிடம் பகாள்வக மை்றும் SAGAR (பிராந்தியத்தில் உள்ள 

அவனவருக்கும் பாதுகாப்பு மை்றும் அபிவிருத்தி) பகாள்வகக்கு இணங்க 

இலங்வக ஆயுதப்பவடகளின் திைன்கள் ரமன்வமயவடவவத 

உறுதிபசய்வதை்கான தனது அரப்்பணிப்பிவனயும் ஆதரவிவனயும் இந்தியா 

உறுதிப்படுத்தியிருந்தது. 

************** 
 

ககாழும்பு  

15 கெெ்ரைரி 2023 


