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இலங்ககயின் கடல் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதற்காக  

டடானியர் விமானத்கத பரிசளித்த இந்தியா 

 
கட்டுநாயக்காவில் உள்ள இலங்கக விமானப்பகைத் தளத்தில் 2022 

ஆகஸ்ட் 15ஆம் திகதி நகைபபற்ற விசேை நிகழ்பவான்றில், இலங்ககயின் 
கைல் பாதுகாப்பிகன வலுவாக்கும் சநாக்கத்துைன் கைல் பாதுகாப்புசார் 
கண்காணிப்பு விமானமான ட ானியர் இந்தியாவால் பரிேளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இந்தியாவில் கிட்ைத்தட்ை நான்கு மாதங்கள் பயிற்ேியிகன பபற்ற இலங்கக 
கைற்பகை மற்றும் விமானப்பகையயச் சேர்ந்த வரீர்கள் இந்த விமானத்கத 
இயக்குவதற்கான திறயனப் பபற்றிருக்கின்றார்கள். அசதசவகள தமது 
இந்திய ேகபாடிகளிைமிருந்தும் அவர்கள் இதற்கான ஒத்துகைப்பிகன 
பெற்றுக்பகாள்ளமுடியும் என்ெது குறிப்ெி த்தக்கது. 
 
 2.  இலங்கக ஜனநாயக சோேலிே குடியரேின் அதி சமதகு ஜனாதிபதி 
ரணில் விக்கிரமேிங்க, உயர் ஸ்தானிகர் சகாபால் ொக்டே, ஜனாதிபதி 
ெணிக்குழாம் பிரதானி ோகல ரத்நாயக்க, பாதுகாப்பு அகமச்ேின் பேயலாளர் 
பஜனரல் கமல் குணரத்டன, இந்திய கைற்பகையின் துகணப் பிரதானி 
கவஸ் அட்மிரல் எஸ்.என் சகார்டமட், பாதுகாப்பு பகைகளின் பிரதானி 
பஜனரல் ேசவந்திர ேில்வா, இலங்ககயின் இராணுவ, கைற்பகை மற்றும் 
விமானப் பகை ஆகியவற்றின் பிரதானிகள் இந்நிகழ்வில் 
கலந்துபகாண்டிருந்தனர். இந்திய சுதந்திரத்தின் 75 ஆண்டுகள் நிகறவு 
பகாண்ைாட்ைங்களுக்கு ேமாந்தரமாக இந்த வரலாற்று முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்த நிகழ்வு இைம்பபற்றுள்ளது. 

 

 3. இேங்யகயின் கயைடயாைப் ெிைடதசங்களில் நய பெறும் 
ஆட்க த்தல்கள், டொயதப்பொருள் க த்தல், மற்றும் ஏயனய திட் மி ப்ெட்  
குற்றச் பசயல்கள் உள்ளிட்  ெல்டவறு சவால்கயள வியனத்திறன் 
மிக்கவயகயில் இேங்யக முறியடிப்ெதற்கான ெேம ங்கு சக்தியய வழங்கி  
இந்த விமானம் உறுதுயணயாக பசயற்ெடும். இலங்ககயின் கைல்சார் 
பாதுகாப்ெின் தற்சபாயதய ேவால்கயளக் கவனத்தில்பகாண்டு உரிய 
தருணத்தில் இந்த விமானம் டசயவயில் இயணக்கப்ெடுகின்றது. 
 
4. சதைல் மற்றும் மீட்பு நைவடிக்ககககள சமற்பகாள்ளும் 
இவ்விமானத்தின் மூலமாக மக்களுக்கான சநரடி பயன்பாடுகள் சமலும் 
அதிகரிக்கப்படுகின்றன. இந்து ேமுத்திரப் பிராந்தியத்தில் பாதுகாப்பிகன 
உறுதிப்படுத்துவதற்கான நைவடிக்கககளில் இலங்கக சமலும் பல 
பங்களிப்புகயள வைங்குவதற்கு இலங்கக மக்களுக்கான இந்த பரிசு 
வாய்ப்பிகன வைங்குகின்றது. பகாழும்பு பாதுகாப்பு குழுமத்தின் மிகவும் 



முக்கியமான அம்சமாக கைல் பாதுகாப்பு அகையாளம் காணப்பட்டுள்ளயம 
இச்ேந்தர்ப்பத்தில் நிகனவூட்ைப்ெ சவண்டிய முக்கிய வி யமாகும். 
இந்நிகழ்வில் உயை நிகழ்த்தியிருந்த உயர் ஸ்தானிகர் சகாபால் பாக்டே, 
இந்திய இலங்கக மக்களின் முன்சனற்றம் மற்றும் பேழுயமக்கான 
அகமதியான ஒரு சூைகல உருவாக்குவதில் இந்த விமானம் முக்கிய 
ெங்காற்றுபமன குறிப்ெிட்டிருந்தார். 
 
5.  இந்த ட ானியர் விமானம் ெரிசாக வழங்கப்ெட் யமயானது, க ல் 
மார்க்கமாக மிகவும் பநருங்கிய அயல்நாடுகளான இந்தியா – இேங்யக 
இய யில் ொதுகாப்பு மற்றும் ொதுகாவல் துயறகளில் காணப்ெடும் 
ஒத்துயழப்ெியன சுட்டிக்காட்டுகின்றது.  அத்து ன் ெிைாந்தியத்தில் 
அயனவருக்கும் ொதுகாப்பும் வளர்ச்சியும் என்ற சாகர் டகாட்ொட்டின் 
டநாக்கியன நனவாக்குவதற்கு இேங்யகக்கு டமேதிக திறயனயும் 
ஆளுயமயயயும் டசர்ப்ெதற்கு இவ்வாறான ஒத்துயழப்பு 
எதிர்ொர்க்கப்ெடுகின்றது.  
 
 
(2022 ஆகஸ்ட் 15ஆம் திகதி பவளியுறவுத்துயற அயமச்சினால் பவளியி ப்ெட்  
ஊ க அறிக்யகயிேிருந்து இதற்கான உள்ளடீுகள் பெறப்ெட் ன) 

****** 

ககாழும்பு 
15 ஆகஸ்ட் 2022    

Video Link : 
https://drive.google.com/file/d/11j_DmzNf2tJIutFsSq_sWM56iVhQ
oQ1i/view?usp=sharing 
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