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இலங்கை ஆயுத பகைைளுக்ைான ஏர ா – இந்தியா 2021 (மெய்நிைர்) 
ொநாடு: 03-05 மபப் வரி 2021  

 
01. 121 புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கைைள், 19 த ொழில்நுட்ப பரிமொற்றங்ைள், 4 

கையளிப்புக்ைள் மற்றும் 18 உற்பத் ிப் தபொருட்ைளின் அறிமுைம் 
ஆைியவற்றுடன் கைொவிட்19 சவொல்ைளுக்கு மத் ியிலும் ஏர ொ இந் ியொ 
(தமய்நிைர்) 2021 ைலப்பு வடிவிலொன மொநொடொனது முன்தனொருரபொதும் 
இல்லொ  தவற்றிகய ப ிவு தசய்துள்ளது. ைலப்பு வடிவத் ில் 
நகடதபற்றிருந்  உலைின் மு லொவது பொரிய நிைழ்வொன ஏர ொ 
இந் ியொ 203 கைொடி ரூபொ தபறும ியொன முற்பதிவுைகள 45 நுண்,சிறிய  
மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்ைளிடமிருந்து கபற்றிருப்பது பொரிய 
தவற்றியொகும் என பொதுைொப்பு அகமச்சர்  ொஜ்நொத் சிங் அவர்ைள் 
த ரிவித்துள்ளொர். இந்  ஏர ொ இந் ியொ மொநொட்டில் ரந டியொை 16000 

கபரும் தமய்நிைர் மொர்க்ைங்ைள் ஊடொை 4.5 லட்சம் ரபரும் 
ைலந்துதைொண்டிருந் னர். அத்துடன் 55 கவளிநொடுைகள ரசர்ந்  84 

நிறுவனங்ைள் உள்ளடங்ைலொை 540 ைம்பனிைள் இந்  மொநொட்டில் ைலந்து 
தைொண்டிருந் கம குறிப்பிடத் க்ைது. 

 

02. அடுத்து வரும் ஏழு மு ல் எட்டு வருடங்ைள் வக யிலொன 
ைொலப்பகு ியில் நவனீமயப்படுத்  இ ொணுவ பொதுைொப்பிகன 
கமம்படுத்தகல இலக்ைொைக்கைொண்டு 130 பில்லியன் கடொலர்ைகள 
மு லீடு தசய்வ ற்கு இந் ியொ உறு ி பூண்டிருக்கும் அர ரந ம் இந்  
இலக்ைிகன  அகடவ ற்ைொன பில்லியன் வொய்ப்புக்ைகள எட்டும் ஓடு 
 ளத்துக்ைொன ைளமொை ஏகரொ இந் ியொ  அகமந்துள்ளது.  ரூபொ 48,000 

ரைொடி தபறும ியொன உடன்படிக்கை ஒன்றின் மூலம் இந் ிய 
விமொனப்பகடயினர் 83 ர ஜொஸ் விமொனங்ைகள ஹிந்துஸ் ொன் 
ஏர ொநொட்டிைல் லிமிதடட் நிறுவனத் ில் இருந்து தைொள்வனவு 
தசய்தகமகய தைௌ வ ஜனொ ிப ி  ொம்நொத் ரைொவிந்த் அவர்ைள் 
வ ரவற்றுள்ளொர். இ ன் மூலம் இந் ியொவின் சுயசொர்பு 
தைொள்கையிகன பொதுைொப்பு துகறயில் ரமலும் வலுவொக்கும் அர  
ரந ம் முழு உலகுக்குமொன உற்பத் ியொள ொை இந்தியொவினது 
வளர்ச்சியிகனயும் உறு ி தசய்ைின்றது. அத்துடன் பூரைொள மட்டத் ில் 
பொதுைொப்பு மற்றும் வொன்வழி சொர்ந்  துகறைளில் இந் ியொவின் 
வளர்ச்சியிகன கவளிக்ைொண்பிக்கும்  ற்ரபொக ய அத் ொட்சியொை ஏர ொ 
இந் ியொ 20 21 அகமந் ிருப்ப ொை ஜனொ ிப ி குறிப்பிட்டுள்ளொர். 

 



 
 

03. இந் ிய பிரதமர் நகரந்திர கமொடியின்  ரமக் இன் இந் ியொ மற்றும் 
ஆத்ம நிர்பொர் பொரத் இலக்குைகள இந்த நிைழ்வு பு ியத ொரு மட்டத்கத 
ரநொக்ைி நைர்த்தியுள்ளது. இலகு  ை  ொக்கு ல் விமொனம் (ர ஜொஸ்), 
ைடல் மொர்க்ைமொன ர ொந்து விமொனம் டிஓ-228, நவனீ  ை 
தஹலிகைொப்டர் (துருவ்), இலகு  ை  ொக்கு ல் தஹலிகைொப்டர், இலகு 
 ை பயன்பொட்டு தஹலிகைொப்டர் ஆைியவற்றின் ைண்ைொட்சிைள்,  “சரங்”  
மற்றும் “சூர்ய ைிரன்ஸ்” ஆைியவற்றினொல் ரமற்தைொள்ளப்பட்ட 
ைண்ைொட்சிைள்  ரபொன்றகவ தபங்ைளூருவில் இந்நிைழ்விகன 
பொர்கவயிடுவ ற்ைொை வருகை  ந் வர்ைகள 

கமய்மறக்ைச்கசய்திருந்தது. 
 

04.  இலங்கை பொதுைொப்பு பகடயினர் மற்றும் உள்ளூர் வர்த்தை சமூைங்ைள் 
ஆைியவற்றின் நலன்ைளுக்ைொை ஏர ொ இந் ியொ ைண்ைொட்சிகய 
தைொழும்பிலுள்ள இந் ிய உயர் ஸ் ொனிை ொலயம் தொஜ் சமுத்திரொ 
க ொட்டலில் தமய்நிைர் மொர்க்ைமொை ஒழுங்கு தசய் ிருந் து. மூன்று 
நொட்ைளொை இந்  நிைழ்வு நகடதபற்றிருந் துடன்     தபொதுப் பொதுைொப்பு 
அகமச்சர் ரியர் அட்மி ல் (ஓய்வுதபற்ற) டொக்டர் ச த் வ ீரசை , 
பொதுைொப்பு கசயலர்  ைமல் குணரத்ன மற்றும்  கவளிவிவைொர 
தசயலொளர் அட்மிரல் (ஓய்வு) ஜயந்த கைொலம்பகை ஆைிரயொர் இந் ிய 
விமொனப்பகட,  ைடற்பகட மற்றும் ைடரலொ  ைொவல்பகட 
ஆைியவற்றினொல் ஏற்பொடு கசய்யப்பட்டிருந்த பல்கவறு 
கசயலமர்வுைளில் சிறப்பு விருந்தினர்ைளொை ைலந்து கைொண்டிருந்தனர்.   

 

05.  இந்து சமுத்திர பிரொந்திய மூரலொபொய ஆ ொயங்ைளுக்ைொன வொன் 
வலு, சொைர் கைொட்பொட்கட கநொக்ைிய கூட்டு ைடல்சொர்  ிறகன 
உருவொக்கு ல் மற்றும் இந்து சமுத்திர பிரொந்தியத்தின் பொதுைொப்பொன 
மற்றும் தூய்கமயொன ைடல்ைளுக்ைொன கூட்டு அணுகுமுகற ரபொன்ற 
தபொதுவொன பொதுைொப்பு ைவகலைள் குறித்த  சமைொல  கலப்புைள் 
குறித்து ஆரொயப்பட்டது. பொதுைொப்புப் பகட பிரதொனி/ இரொணுவத்  ளப ி, 
விமொனப்பகடத்  ளப ி மற்றும் ைடரலொ  ைொவல்பகட பணிப்பொளர் 
நொயைம் உள்ளிட்ட பிரமுைர்ைளும் இந்த நிைழ்வுைளில் 
ைலந்துகைொண்டிருந்தனர்.  கைௌரவ விருந்தினர்ைள்  ங்ைள் 
உக ைளின்ரபொது இந் ியொவுக்கும் இலங்கைக்கும் இகடயிலொன 
நட்பின் வலுவொன பிகணப்புைள், ரைொவிட்-19க்கு எ ி ொன 
ரபொ ொட்டத் ிற்ைொன இந் ியொவின் த ொடர்ச்சியொன உ வி, பொதுைொப்புப் 
பகடைளின்  ிறன் /  ிறன் ரமம்பொடு மற்றும் இந்து சமுத்திர 
பிரொந்தியத்தில் பல்ரவறு ரப ழிவுைளுக்கு முன்கூட்டிரய ப ிலளித் ல் 
ஆைிய விடயங்ைள் குறித்து எடுத்துக த் னர். இலங்கையின் 
மூரலொபொய இருப்பிடம் மற்றும் ைடல் த ொடர்பு, SAR மற்றும் 
நொடுைடந்  குற்றங்ைகள எ ிர்தைொள்வ ற்ைொன நொடுைளின் கூட்டு 
தபொறுப்பு ஆைியவற்றுக்ைொன கதொடர்ச்சியொன இருப்பு குறித்தும் இங்கு 
ஆரொயப்பட்டது. எம்டி நியூ டயமண்ட் தீ விபத்கத முறியடிப்பதற்கு 
சொைர் ஆரக்ஷொ திட்டத்கத முன்கனடுத்தகம, ர ொஸ்டியொண்ட் கூட்டுப் 



 
 

பயிற்சி  ஆைியவற்றின்ரபொது தபறப்பட்ட தநருக்ைமொன ஒத்துகழப்பு 

கபொன்றகவ கைௌ வ விருந் ின ொல் மிைவும் பொ ொட்டப்பட்டது. 
 

 

6. இந்நிைழ்ச்சியில் வதிவிட பொதுைொப்பு ஆரலொசைர்ைள்,  பொதுைொப்பு 
மற்றும் உள்ளூர் வணிை சமூைத்க ச் ரசர்ந்  120 ரபர் ைலந்து 
தைொண்டனர். ரமலும், இந் ியொவின் தபங்ைளூருவில் நகடதபற்ற 
இந்நிைழ்ச்சியில் முன்னொள் பொதுைொப்பு பகட பிரதொனி அட்மி ல் (ஓய்வு) 
 வநீ் ி  விரஜகுணரத்த்ன உட்பட இலங்கை பொதுைொப்புப் பகடகயச் 
ரசர்ந்  நொன்கு மூத்  அ ிைொரிைள் கநரடியொை ைலந்து தைொண்டனர். 
இந்நிைழ்ச்சியில் இலங்கையின்  ீவி  பங்ைளிப்பொனது தநருக்ைமொன 
பொதுைொப்பு ஒத்துகழப்கபயும், இந் ிய உற்பத் ி மீதொன பொதுைொப்பு சொர் 
 யொரிப்புைளில் மிகுந்  ஆர்வத்க யும் தவளிப்படுத் ியது. 
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தைொழும்பு 

06 தபப் வரி 2021 


