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2021 පෙබරවාරි 03 සිට 05 දක්වා ශ්රී කා ා ්නද්ධ හ ුදාදා ්ාුා ෙැවති  AERO-INDIA 

2021 (අතතය)   ප්රද්ශන්   

 

 

පදදාහුනද ආ ාර කිනද ෙැවති  Aero India (අතතය)  2021 ප්රද්ශන්  අවපබෝහතා ගිවිසුම් 

121ක්, තාක්ෂණ  හුවමාරු  රගැනීම් 19ක්, භාර දීම් 04ක්  ්ු නිෂ්ොද් එළි දැක්ීම් 18ක් 

්මඟිනද ප ාවිඩ් 19 ව්ාගත තත්ව  තුළ ෙවා අති ්ා්ථ ව ෙැවැත්විණ. පදදාහුනද 

ආ ාරප නද ෙැවති පකාව ෙළදා මුා ෙරිමාණ ප්රද්ශන්  තතා ්ා්ථ  ප්රද්ශන් ක් බවට 

ෙත්  රමිනද ක්ුද්ර, ුඩාා ්ු මහය ෙරිමාණ ්මාගම් විසිනද රුපි ල් ප ෝටි 203ක් වටි්ා 

ඇණවුම් 43ක් භාරගත් බව ආරක්ෂ  අමාතය රා්්ාත් සිා මැතිතුමා ප්ර ාශන   පළ් . Aero 

India ප්රද්ශන්  ්ාුා ුදධ ගක නද 16,000ක්  ායි වද කක්ෂ 4.5  පිරි්ක් අතතය පක් ද 

්ුභාගී වි . තවද පමම ප්රද්ශන්  ්ාුා රටවල් 55ක් නිප ෝජ්   රමිනද තදිරිෙත් වූ 

විපධ ශන ්මාගම් 84ක් ද ඇතුළුව ්මාගම් 540ක් ්ුභාගී වි .  

 

තදිරි ව්ර 7-8 තුළ ුදාදා ්ී රණ  තුළිනද ආරක්ෂාව තුළ ්ැාීමට ඇමරි ානු පාාක් 

බිලි ් 130ක් ආප ෝජ්  කිරීම ්ාුා තනදදි ාව සූදා්මිනද සිටි් අතර Aero India 

ප්රද්ශන්  පමම අරදාණ ්ාක්ෂාත්  ර ගැනීම ්ාුා මාුැඟි අව්්ථාවනද ැස්ක් කබාුනනද 

පේදි ාවක් වි . තනදදී  ජ්ාධිෙති රාම් ්ාත් ප ෝවිනදධ  මැතිතුමා Tejas ගුවනද  ා්ා මිකදී 

ගැනීම ්ාුා Hindustan Aeronautical Limited ්මාගම තනදදී  ්ාවි  ුදාදාපවනද  

රුපි ල් ප ෝටි 48,000  ගනුපදනුවක් හිමි  රගැනීම පිළිබා සි  ්තුට ප්ර ාශන  පළ් . පම් 

තුළිනද ආරක්ෂ  ක්පෂ්ත්ර  තුළ තනදදි ාව සි  අවශනයතා රට තුළිනදම ්ුදරා ගැනීමට ද 

පකෝ  ට නිෂ්ොද  ුඩ ීමට ද ්මත්ව තිපබ් බව පෙනදනුම් ප ප්. Aero India 2021 

ප්රද්ශන්  ආරක්ෂ  ්ු ගුවනද අව ාශන ක්පෂ්ත්ර නදහි නිරනදතරප නද ව්හ්  ව් 

තනදදි ාපේ ශනක්ති  පගෝලී  මට්ටමපමනද  විදුා පෙනදව් ජීවමා් ්ාක්ි ක් බව 

ජ්ාධිෙතිතුමා ප්ර ාශන  පළ් .  

 



3. පමම ප්රද්ශන්  අ්ාමාතය ්ප්නදද්ර පමෝදි මැතිතුමාප  “පම්ක් තනද තනදි ා” (Make in 

India) ්ු “ආත්ම නි්භා් භාරත්” (Atma Nirbhar Bharat)  ් දැක්මනද ්ව තක  ට 

ඔ්වා තැබීමට නි්ැ ප නදම ්මත් වි . පමම ගුවනද ප්රද්ශන්පදදී Light Combat Aircraft 

(Tejas) වැනි යුහ ගුවනද  ා්ා DO-228 වැනි ්දාද්රී  දාර්ාරාර ගුවනද ා්ා, ස්්් ්ැුැල්  

පුලිප ාප්ට් (Dhruv) , Light Combat Helicopter , Light Utility Helicopter ්ු 

‘්ාරා ’ ්ු ‘සූ්  කිරනද්’් විසිනද තදිරිෙත්  ර් කද ගුවනද ්ාද්ශන් ක් තනදදි ාපේ 

පබා කාරුහි දී ්ුභාගී වූවනද අමනදදා්නදද ට ෙත්  පළ් .  

 

4. ශ්රී කා ාපේ තනදදී  මු ප ාම්ාරි්්  ා් ාක  Aero India අතතය ප්රද්ශන්  ශ්රී කා ා 

ආරක්ෂ  ුදාදාවනද ු පධ ශී  වයාොරි  ප්රජාව පවනුපවනද  ටා් ්දාද්රා පුෝටකපදදී 

්ාවිහා්   ර තිබිණ. පතදි්ක් ුදරා ෙැවති පමම ප්රද්ශන්පදදී තනදදී  ගුවනද ුදාදාව, 

්ාවි  ුදාදාව ්ු පවරළාරක්ෂ  බක ා  විසිනද ්ාවිහා්   ර් කද විවිහ ්ම්මනදත්රණ 

්ාුා ශ්රී කා ාපේ ්ම්භාවනී  අදාත්තනද පක් මුජ් ආරක්ෂාව පිළිබා අමාතය රි ් 

අධ මිරාල් (විශ්රාමි )  ආරා්  ්රත් ීරප්් ර, ආරක්ෂ  පල් ම් පජ්රාල් (විශ්රාමි )  

 මල් ගුණරත්් ්ු විපධ ශන පල් ම් අධ මිරාල් (විශ්රාමි )  මුාරා්  ජ ්ාත් ප ාළඹප  

 ් මුත්වරුනද ්ුභාගී වි .  

 

5. තනදදි ානු ්ාගර  වටධ දර රටවක ්ාගමපද (IOR)  මූපකෝොයි  ප්රතිකාභ ්ාුා ගුවනද 

බක , SAGAR ්ාුා ්ාමූහි  ්දාද්රී  ුැකි ාව  පගාා්ැගීම, IOR හි ආරක්ිත ්ු පිරිසිුන 

දාහුුන  කාෙ ්ාුා ්ුප ෝගී ප්රපේශන   ්ාදී තතා  ාලී් මාතක ා ්ම්බනදහප නද පමහිදී 

අවහා්  ප ාදා  ර් කදී. ආරක්ෂ  මාණ්ාලි  ප්රහානීහුදාදාෙති, ගුවනද ුදාදාෙති ්ු 

පවරළාරක්ෂ  බක ාපද අහයක්ෂ පජ්රාල්  ්ාදී ආරක්ෂ   ක්පෂ්ත්රපද පව්ත් 

්ම්භාවනී  අදාත්තනද ද පමම අව්්ථාවනද ්ාුා ්ුභාගී වි . ්ම්භාවනී  අදාත්තනද සි  

පධ ශන් වකදී තනදදි ාව ්ු ශ්රී කා ාව අතර තිපබ් ශනක්තිමත් මිත්රත්ව , ප ාවිඩ්-19 

ව්ාගත ට එපරහිව ්ටනද වැදීම ්ාුා තනදදි ාව තවුනරටත් කබා පද් ්ුප ෝග , 

ආරක්ෂ  බක ා නදප  හාරිතාව හුැකි ාවනද පගාා්ැඟීම ්ු IOR දාහුණ පද් විවිහ 

ආෙදාවනද ්ාුා ක්රි ා ාරීව ප්රතිරාර දැක්ීම, ශ්රී කා ාපේ මූපකෝොයි  පිහිම ම ්ු 

්නදනිපේද්පද දාහුුන මා්ග තවුනරටත් අවහිර කිනද පතාරව ෙවත්වාපග්  ාම ්ාුා 

ජාතීනදප  ්ාමූහි  වගකීම, SAR ්ු පධ ශනසීමා ුරුා සිුනව් අෙරාහ වැළැක්ීම  ්ාදී 

 ාරණා ්ම්බනදහප නද අදු් ්දැක්ී . MT නිේ ා මනදඩ් ප්ෞ ාපේ ුටගත් ගිනද් නිීම 

්ාුා ්ා්ථ ව ක්රි ාත්ම   ර් කද ‘්ාග් ආරක්ෂා’ පමපුයුම අතරතුර ්මීෙ 

්ුප ෝගීතාව , පදෝ්්ති අභයා්  ්ු SAGAR දැක්ම  ්ාදි  ්ම්භාවනී  අදාත්තනදප  

ප්ාමා ෙැ්සුමට කක් වි .  

 



6. පනදවාසි  ආරක්ෂ  සෙපධ ශන  නද ්ු ආරක්ෂ  ්ු පධ ශී  වයාොරි  ප්රජාව 

නිප ෝජ්   රමිනද 120 පදප්ුඩ ෙමණද පම් ්ාුා ්ුභාගී වි . පම ට අමතරව ශ්රී කා ා 

ආරක්ෂ  ුදාදාවනද නිප ෝජ්   රමිනද පජයෂ්ඨ නිකහාරීනද සිේ පදප්ුඩ තනදදි ාපේ 

පබා කාරුහි ෙැවති පමම ප්රද්ශන් ට ්ුභාගී වි . හිටුද ආරක්ෂ  මාණ්ාලි  ප්රහානී 

අධ මිරාල් (විශ්රාමි )  රීනදද්ර විප්ගුණරත්් මුතා ද ඒ අතර වි . ශ්රී කා ාපේ ක්රි ා ාරී 

්ුභාගීත්ව  පදරට අතර ෙවති් ්මීෙ ආරක්ෂ  ්ුප ෝග  ද තනදදි ාපේ නිෂ්ොද්  

 ර් කද ආරක්ෂ  නිෂේාද් ්ාුා දක්ව් දැි ස්නදුනව ද පිළිඹිබු  පළ් .  

 

 

*** 
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