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ஊடக அறிக்கக 
 

இலங்கக விமானப்பகடயின் 70ஆவது ஆண்டு நிகறவு விழாவில் 
பங்ககற்பதற்காக இந்திய விமானப்பகடயினர் வருகக 

 
  இலங்கை விமானப்பகையினர் 2021 மார்ச் 2 ஆம் திைதி 70ஆவது 
ஆண்டு நிகைவு விழாவிகன கைாண்ைாடும் முைமாைவும் இலங்கை 
விமானப்பகையின் ஐந்தாம் இலக்ை தாக்குதல் அணி மற்றும் ஆைாம் இலக்ை 
கெலிகைாப்ைர் அணியினருக்ைான ஜனாதிபதி வர்ண விருதுைகை வழங்கும் 
இந்த வரலாற்று முக்ைியத்துவம் வாய்ந்த நிைழ்வுைகை முன்னிட்டு 2021 

மார்ச் 03ஆம் திைதி முதல் 05ஆம் திைதி வகரயில் ைாலிமுைத்திைலில்   
முதற்தைகவயாை பாரியைவிலான வான் சாைச ைண்ைாட்சி ஒன்றும் 
அதததபால தவைமாை பைத்தல் நிைழ்வுைளும் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ைன. 

 
இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூட்கைாருகமப்பாட்டின் சமிக்கையாைவும் இராணுவ 
ரீதியில் இரு நாடுைளுக்கும் இகையிலான உைவுைள் மற்றும் ததாழகமகய 
குைிப்பிடும் முைமாை சரங் (அதிநவனீ இலகுரை கெலிகைாப்ைர்), சூர்ய ைிரண் 
(Hawks),  ததஜாஸ் தாக்குதல் விமானம்,  ததஜாஸ் பயிற்சி மற்றும் தைானியர் 
சமுத்திர தராந்து விமானம் ஆைியவற்றுைன் இந்திய விமானப் பகையினரும் 
இந்திய ைைற்பகையினரும்  இந்த நிைழ்வுைைில் இகணந்து கைாள்ைின்ைனர். 
இந்திய ைைற்பகை மற்றும் இந்திய விமானப் பகையினரின் 23 விமானங்ைள் 
இந்த பாரிய நிைழ்வில் பங்தைற்ை உள்ைன. 

 
 
இந்த நிைழ்வுைைில் ைலந்துகைாள்வதற்ைாை இந்திய விமானப்பகை மற்றும் 
ைைற்பகை விமானங்ைள் 2021 கபப்ரவரி 27ஆம் திைதி கைாழும்கப 
வந்தகைந்துள்ைன. இந்திய விமானப்பகையின் சி17 குதைாப் மாஸ்ைர் மற்றும் 
சி-130தஜ தபாக்குவரத்து விமானங்ைளும் இதற்கு ஆதரவாை வருகை 
தந்துள்ைகம குைிப்பிைத்தக்ைது. 

 
 



 
 

  பல வகையிலான தயாரிப்புக்ைளும் பாரிய எண்ணிக்கையிலான 
விமானங்ைள் மற்றும் கெலிகைாப்ைர்ைள் இந்திய விமானப்பகை மற்றும் 
இந்திய ைைற்பகை ஆைியவற்கைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி இந்த நிைழ்வுைைில் 
ைலந்து கைாண்டிருப்பது இந்திய மற்றும் இலங்கை பகையினரிகையிலான 
நட்பு மற்றும் பைிரப்பட்ை இயங்குதிைன் அதததபால வலுவான 
பிகணப்புக்ைகையும் எடுத்தியம்புைின்ைது. 

 
 
இந்த நிைழ்வுைைில் ைலந்து கைாள்வதற்ைாை வருகை தந்திருக்கும் சைல 
இந்திய விமானங்ைளும் இந்தியாவில் தயாரிக்ைப்பட்ை அதததநரம் இந்திய 
ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டுத் துகையின் சுததச கதாழில்நுட்ப வலிகம 
மற்றும் இந்தியாவின் பாதுைாப்புத் துகையின் தயாரிப்புைைின் நம்பைத்தன்கம 
ஆைியவற்கை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாை அகமைிைது. ததஜாஸ் பயிற்சி 
விமானம் முதற்தைகவயாை இந்த ைண்ைாட்சியில் ைலந்து கைாள்வதுைன் 
இலங்கை விமானப்பகையின் விமானிைள் இந்திய விமானிைளுைன் 
இகணந்து சுதந்திரமான பயிற்சிைைில் ஈடுபடுவதற்கு சந்தர்ப்பம் 
வழங்குவதாை அகமைின்ைது. அதத தநரம் இந்த நிைழ்வுைைின்தபாது   சைல 
சுைாதார நகைமுகைைளும் ைகைப்பிடிக்ைப்படும் என்பதும் 
குைிப்பிைத்தக்ைதாகும். 

 
இலங்கை விமானப்பகை மற்றும் இலங்கை ைைற்பகையினர் இந்திய 
ைைற்பகையின் சமுத்திர தராந்து விமானமான தைானியரில்  
முதற்தைகவயாை அனுபவங்ைகைப்கபை உள்ைனர். இலங்கை விமானப்பகை 
விமானிைள் மற்றும் இலங்கை ைைற்பகையினர்  இந்திய விமானிைளுைன் 
இகணந்து விமானங்ைைில்  பயணிக்ைவுள்ைகமயும் 
குைிப்பிைத்தக்ைது.  இலங்கை ைைற்பகை மற்றும் இலங்கை 
விமானப்பகையினருக்ைாை அகரயாண்டுக்கு ஒரு முகை நைத்தப்படும்  
தைார்னியர் பயிற்சி நைவடிக்கைைைின் கதாைர்ச்சியாைதவ இது அகமைின்ைது.  

 

பாதுைாப்பு விவைாரங்ைைில் இந்தியாகவப் கபாறுத்தவகரயில் “முதல் 
முன்னுரிகம” நாைாை இலங்கை அகமைின்ைது. 2020 நவம்பர் மாதம் 
இலங்கையால் நைத்தப்பட்ைதும் இந்தியா, இலங்கை மற்றும் மாகலதீவு 
ஆைிய நாடுைள் ைலந்துகைாண்ைதுமான முத்தரப்பு ைைல் பாதுைாப்பு 
ஒத்துகழப்பு மாநாட்டிற்ைாை வருகை தந்திருந்த இந்திய ததசிய பாதுைாப்பு 
ஆதலாசைர் திரு அஜித் ததாவல் அவர்ைைால் இலங்கையின் 
தகலகமத்துவத்திற்கு பாதுைாப்புதுகை சார்ந்த விையங்ைைில் இந்தியாவின் 



 
 

முழுகமயான ஒத்துகழப்பானது வலியுறுத்தி கூைப்பட்டிருந்தகம 
குைிப்பிைத்தக்ை விையமாகும். இலங்கை விமானப்பகையின் 70ஆவது ஆண்டு 
நிகைவு விழாவில் இந்திய விமானப் பகையினரும் இந்திய ைைற்பகையினர் 

மற்றும் அதிைாரிைளும் ைலந்து கைாண்டுள்ைகம இரு நாடுைைினதும் 
ஆயுதப்பகைைள் இகையிலான நட்புைவு, ததாழகம மற்றும் வைர்ந்துவரும் 
ஒத்துகழப்பு ஆைியவற்ைிகன பிரதிபலிப்பதாைதவ அகமைின்ைது. 
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