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உள்நாட்டில் கட்டப்படட் முதலாவது விமானம்தாங்கி 

கப்பகலயும் இந்திய கடற்பகடக்கான புதிய 

ககாடியிகனயும் அறிமுகம்கெய்த இந்தியா 

 

  2022 செப்டம்பர ் 02ஆம் திகதி சகொெச்ியில், இந்தியொவினொல் 

உள்நொட்டில் கட்டப்பட்ட முதலொவது விமொனம் தொங்கிக் கப்பலொன 

ஐஎன்எஸ் விக்ரொந்த் கப்பலல செலவயில் இலைக்கும் நிகழ்வுகள் 

நலடசபற்ற அசதெமயம் இந்திய கடற்பலடக்கொன புதிய சகொடியும் 

பிரதமர ் நசரந்திர சமொடி அவரக்ளொல் அறிமுகம் செய்துலவக்கப்பட்டது. 

ஐக்கிய இரொெச்ியத்துக்கும் இந்திய கடற்பலடக்கும் இலடயிலொன 

வரலொற்றுரீதியொன பிலைப்பிலன குறிப்பிடும் வலகயில் 

அக்சகொடியின் லமயப்பகுதியில் இதுவலரகொலமும் இருந்துவந்த புனித 

சஜொரஜ்் சிலுலவ நீக்கப்படட்ு இந்த புதிய கடற்பலட சகொடி 

வடிவலமக்கப்படட்து. சுதந்திரத்துக்குப் பின்னர ் இந்திய கடற்பலடயின் 

சகொடியில் 1950இல் முதலொவது மொற்றம்  சமற்சகொள்ளப்பட்டதுடன்   

அெெ்ந்தரப்்பத்தில் இடது சமல் மூலலயில் இந்திய மூவரை்க் சகொடி 

செரக்்கப்பட்டிருந்தலம குறிப்பிடத்தக்கது.  

 

2. இந்திய கடற்பலடயின் மற்சறொரு விமொனம் தொங்கிக் கப்பலொன 

விக்ரமொதித்யொ 2016 ஜனவரியில் சகொழும்புக்கு வருலக தந்ததுடன் 

இருநொடுகளுக்கும் இலடயிலொன நட்புறவின் பிலைப்பிலன அது சமலும் 

வலுவொக்கி மக்களிலடயில் பொரிய ஆரவ்த்லதயும் 

சதொற்றுவித்திருந்தலம நிலனவில் சகொள்ளப்படசவை்டியதொகும். 

இலங்லகயுடனொன ஒத்துலழப்பிலன சதொடரும் வலகயில் 2022 ஆகஸ்ட் 

15ஆம் திகதியன்று அதொவது இந்திய சுதந்திரத்தின் 75 ஆை்டுகள் 

நிலறவு சகொை்டொடப்பட்ட நிலலயில் இலங்லக விமொனப்பலடக்கு 

சடொனியர ்கடல் கை்கொைிப்பு விமொனம் பரிெளிக்கப்பட்டலம மற்சறொரு 

சிறப்பம்ெமொகும். பிரொந்தியத்தில் கடல்ெொர ் பொதுகொப்பிலன 

உறுதிப்படுத்துவதற்கொன இலங்லகயின் சபருமுயற்சிகளுக்கு இந்த 

சடொனியர ்விமொனம் சமலும் வலுவூட்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதொகும். 

 

3.     முதன்முதலொக உள்நொட்டில் கட்டப்பட்ட 45,000 சதொன் விமொனம் 

தொங்கி கப்பலொன ஐஎன்எஸ் விக்ரொந்த்லத உருவொக்கியுள்ளலம மூலம் 

பல்சவறு முலனகளிலும் செயற்படும் திறன்சகொை்டதும் நவீன 

வெதிகலளக் சகொை்டதுமொன  விமொனந்தொக்கி கப்பலல வடிவலமத்து 



அதலன உருவொக்கி  இயக்குவதற்கொன தனது அதிசிறந்த ஆற்றலல 

இந்தியொ ஆைித்தரமொக சவளிக்கொட்டியுள்ளது. இக்கப்பல் 262 மீற்றர ்

நீளம் சகொை்டதுடன் 28 கடல் லமல் சவகத்தில் பயைிக்கக் கூடியது 

என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த கப்பலில் உள்நொட்டில் தயொரிக்கப்பட்ட 

இலகுரக தொக்குதல் விமொனம் (LCA) மற்றும் நவீன இலகுரக செலிகொப்டர ்

(ALH) ஆகியலவ உள்ளிட்ட 30 க்கும் சமற்பட்ட விமொனங்கள் மற்றும் 

செலிசகொப்டரக்ள் தரித்து நிற்கும் வெதிகள் கொைப்படுகின்றன.  

 

4.     2022 மொரெ்ச்ில் இந்திய கடற்பலட கப்பலொன தரங்கனியில், கப்பலில் 

விமொனங்கலள தலரயிறக்கும் பயிற்சிகள் மற்றும் நவீன இலகு ரக 

கப்பலுக்குரிய துலைவிமொனிக்கொன  பல்சவறு பயிற்சிகலள இலங்லக 

கடற்பலட மற்றும் விமொனப்பலட வீரரக்ளுக்கொக ஒழுங்கலமப்பதில் 

இந்திய கடற்பலடயொனது அரப்்பைிப்புடன் ஈடுபட்டிருந்தது. சமலும் 

பிரொந்தியத்தில் பொதுகொப்பிலன சமம்படுத்துவதலன இலக்கொகக் 

சகொை்டும் அதிசிறந்த இயங்கு திறலன உறுதிப்படுத்துவதற்கொகவும் 

இந்திய அரசின் அயலுறவுக்கு முதலிடம் சகொள்லகயின் கீழ் SLNS ெொகரொ, 

SLCG சுரக்ஷொ மற்றும் AN 32 ஆகியவற்றுக்கொன உதிரிப்பொகங்கள் இந்திய 

அரெொங்கத்தினொல் நன்சகொலடயொக வழங்கப்படட்ு வருகின்றலம 

குறிப்பிடத்தக்கது.  

  

5.     சகொவிட் 19ஐ எதிரச்கொள்வதற்கொக இலங்லக அரெொங்கம் 

சமற்சகொை்ட முயற்சிகளுக்கு ஆதரவு வழங்கும் முகமொக 100 சதொன்கள் 

திரவநிலல மருத்துவ ஒட்சிெனுடன் 2021 ஆகஸ்ட் 22ஆம் திகதி இந்திய 

கடற்பலடக்கப்பலொன ஐ.என்.எஸ். ெக்தி விெொகபட்டினத்திலிருந்து 

சகொழும்லப வந்தலடந்திருந்தது. அத்துடன் 2022 ஏப்ரல் மற்றும் ஜூனில் 

இலங்லகக்கு துரிதமொக மருத்துவ சபொருடக்லள விநிசயொகிப்பதற்கொக 

இந்திய கடற்பலடக் கப்பலொன கரியொல் விசெட செலவயில் 

ஈடுபட்டிருந்தலம குறிப்பிடத்தக்கவிடயமொகும். விசெட சதலவயுலடய 

பலடயினருக்கொன இந்திய அரெ ெொரப்ற்ற நிறுவனமொன பகவொன் 

மெொவீர ் விக்லங் ஷகயக ெமிதி அலமப்பினொல் 2022 சபப்ரவரி மொரெ் ்

மொதங்களில் இலங்லக ஆயுதப் பலடகலளெச்ெரந்்த விசெட 

சதலவயுலடசயொரிற்கொன செயற்லக அவயவங்கலளப் சபொருத்தும் 

முகொம் ஒன்று இந்திய அரசின் அனுெரலையுடன் இந்திய சுதந்திரத்தின் 

75 ஆை்டுகலளக் குறிக்கும் முகமொக நடத்தப்பட்டது.  

  

6.     இலங்லக ஆயுதப் பலடகளின் திறன் மற்றும் ஆளுலம 

ஆகியவற்றிலன சமம்படுத்தும் முகமொக 4000 சதொன் மிதலவ 

இறங்குதுலற மற்றும் இலங்லக கடற்பலடக்கொன கடல்ெொர ் மீட்பு 

ஒருங்கிலைப்பு நிலலயம் உருவொக்கல் ஆகியவற்றுக்கொன 

உடன்படிக்லககள் மொரெ் ் 2022இல் லகெெ்ொத்திடப்பட்டிருந்தன. 

பிரொந்தியத்தில் அலனவருக்கும் பொதுகொப்பும் வளரெ்ச்ியும் என்ற 

சநொக்கிலன எடட்ுவதற்கு இந்திய அரெொங்கத்தின் இந்த முன்சனடுப்பு 

ஆதரவொக அலமயும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  



 

****** 

  
சகொழும்பு 

02 செப்சடம்பர ்2022    


