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ககாழும்பு

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

ஊடக அறிக்கைக

       யாழ்ப்பாணம் சர்வதே�ச விமான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை நிலை�ய�்�ின் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை அங்குரார்ப்பணம் மறற்ும் செசன் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை லைன நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை   -   யாழ்ப்பாணம்  
 இலை�யி�ான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை 

     அலை�யன் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை ஸ் எயார் குறுந்தூர விமான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை தேசலைவயின் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை ஆரம்பம்

 –    இந்�ிய இ�ங்லை� உறவு வானத்தை தொட்டது வான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை �்லை� செ�ா�்�து  !  

       இ�ங்லை� ஜன நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை ா�ிப�ி செ�ௌரவ லைம�்�ிரிபா� சிறிதேசன நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை ா யாழ்ப்பாணம் சர்வதே�ச விமான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை 
    நிலை�ய�்லை� இன் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை று அங்குரார்ப்பணம் செசய்து லைவ�்�ார்.     இந்� நி�ழ்வி�் பிர�மர் செ�ௌரவ

  ரணி�் வி�்�ிரமசிங்�வு வானத்தை தொட்டதும் பிரசன் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை ன நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை மா�ியிருந்�ார்.     இந்� வர�ாற்று மு�்�ிய�்துவம் வாய்ந்�
       நி�ழ்லைவ சிறப்பி�்� இந்�ிய பிரமு�ர்�ள் ப�ர் மு��ாவது விமான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை �்�ி�் செசன் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை லைன நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை யி�ிருந்து

  யாழ்ப்பாண�்து�்கு வருலை� �ந்துள்ளன நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை ர். ATR72-600    விமான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை ம் எயார் இந்�ியா நிறுவன நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை �்�ின் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை 
     ச� நிறுவன நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை மான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை அலை�யன் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை ஸ் எயார் நிறுவன நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை �்து�்கு செசாந்�மான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை து.    இந்� விமான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை தேசலைவதேய

    அந்� நிறுவன நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை �்�ின் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை மு��ாவது சர்வதே�ச தேசலைவயாகும்.

2.  ப�ாக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான  ப&கைவகள் அகைமச்&ர் அர்ஜுன  ரணதுங்க

மற்றும் அகைமச்&ர்கள்  �ாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் , வடக்கு ஆளுநர் கலாநிதி சுபரன்

ராகவன்,  இலங்கைகக்கான இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் தரண்ஜித் சிங் &ந்து ,எயார் இந்தியா

நிறுவனத்தின் தகைலவர் மற்றும் முகாகைமத்துவப்�ணிப்�ாளர் திரு .அஷ்வானி

பலாஹானி ,அகைலயன்ஸ் எயார் நிறுவனத்தின் பிரதமநிகைறபவற்று அதிகாரி

திரு.சி.எஸ்.சுப்கை�யா  ,யாழ் இந்திய  துகைணத்தூதுவர் திரு .எஸ்.�ாலச்&ந்திரன்,

  முப்பலை��ளின் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை அ�ி�ாரி�ள் இலங்கைக மற்றும் இந்திய  அர&ாங்கத்தின் சிபரஸ்ட

அதிகாரிகள், இந்த ஆரம்� நிகழ்வில் கலந்து ககாண்டனர்.

3.         உயர் ஸ்�ான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை ி�ர் �ன நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை து உலைரயி�் இ�ங்லை��்கும் இந்�ியாவு வானத்தை தொட்டது�்கும் இலை�யி�ான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை இரு�ரப்பு
    உறவான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை து �ற்தேபாது வான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை �்லை� செ�ா�்டிருப்ப�ா� குறிப்பி�்�ார்.    அ�்து�ன் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை இந்� ,மு��ாவது

 விமான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை தேசலைவ,         இரு நாடு�ளு�்கும் இலை�யி�ான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை ம�்�ள் ம�்�ள் உறவு வானத்தை தொட்டது�்�ான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை அர்ப்பணிப்பு
      செ�ா�ரும் என் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை ப�ற்�ான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை மற்செறாரு உ�ாரணமாகும் என நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை வு வானத்தை தொட்டதும் அவர் செ�ரிவி�்�ார்.  அ�்து�ன் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை ம�்�ள்

       ம�்�ள் செ�ா�ர்பின் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை ஆழ�ல்ை� தேமலும் வலுவா�்� தேவண்டிய�ி�் உள்ள ப�ிரப்ப�்�
   அர்ப்பணிபல்ைபயும் இது பிர�ிப�ிப்ப�ா� அலைம�ின் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை றது.  2015     இ�் இந்�ிய பிர�மர் செ�ௌரவ

    நதேரந்�ிர தேமாடி வருலை� �ந்�தேபாது ,       இந்�ியாவு வானத்தை தொட்டது�்�ான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை எ�ிர்�ா�ம் குறி��் என நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை து �ன நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை வு வானத்தை தொட்டது எமது
”     அய�வர்�ளு�்குமான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை து என் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை று கூறியலை� உயர்ஸ�்ான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை ி�ர் நிலைன நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை வு வானத்தை தொட்டது கூர்ந்�ார். 



4.    இ�ங்லை� அரசு�ன் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை 2005     நவம்பரி�் லை�சச்ா�்�ி��் புரிந்துணர்வு வானத்தை தொட்டது உ�ன் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை படி�்லை�யின் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை 
      அடிப்பலை�யி�் ப�ா�ி விமான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை நிலை�ய�்�ின் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை அடிப்பலை� ��்�லைமப்லைபயும் ஓடு�ள�ல்ை�யும்

       புன நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை ரலைமப்பு செசய்வ�ற்�ான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை நி�ி ஒது�்�ீ�்லை� இந்�ியா வழங்�ியிருந்�லை� இந்� சந்�ர்ப்ப��்ி�்
குறிப்பி�தேவணட்ும்.        அ�்து�ன் நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை இரு �ரப்பும் பிராந்�ிய வர்�்�� விமான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை தேசலைவ�லைள

    யாழ்ப்பாண��்ி�ிருந்து ஆரம்பிப்பது குறி�்தும் தேபச்சு�்�லைள ந��்து�ிறது. 

5.        அண்லைமயி�் இந்� விமான நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பணம் மற்றும் சென்னை நிலை�ய�்�ி�் தேமற்செ�ாள்ளப்ப�்டிருந்� ��்�லைமப்பு அபிவிரு�்�ி
   பணி�ள் இ�ங்லை� அரசாங்��்�ா�் தேமற்செ�ாள்ளப்ப�்டிருந்�து. 

* * * * *

 செ�ாழும்பு
17  ஒ�்தே�ாபர்  2019


