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பாதுகாப்பு செய்திகள் 

ககால்டன் குகராப் கஸ் 

 இந்தி கடற்படடின் தரபதிான அபியாஷ் டடாி லயாற்று டகால்டன் குடராப் 
டழில் (ஜி.ஜி.ஆர்) பங்டகற்றுள்ரார், இது டற்கு பிான்சில் லயஸ் டழபிள்ஸ் டி 
ஒடயான் துடமபகத்தியிருந்து ஆம்பிக்கப்பட்டது. 

இந்திாலின் ிக ெக்தி லாய்ந்த ஏவுகலை அக்னி – அணுெக்தி ஆயுதக் கிடங்கில் 
கெர்க்கப்படும் 

 இந்திாலின் ிக நீண்ட தூ ஏவுகடை, அக்னி-5, ிக லிடலில் அடசக்தி 
ஆபதக்கிடங்கில் டசர்க்கப்படும். அக்னி-லி என்பது ரு இடடநிடய டஞ்ச் பாயிஸ்டிக் 
ஏவுகடை (ஐஆர்பிஎம்) ஆகும், இது 5,000 கி.ீ.லட லசல்லும் திமன் லகாண்டது. 

கார்கில் சலற்மி நாலரசாட்டி இந்தி ாணுலம் நடத்தி இருெக்க லாகன ெிமப்பு பைம் 

 1999 ஆம் ஆண்டு நடடலபற்ம கார்கில் டபாரில் இந்தி ாடலம் கண்ட லலற்மிட 
குமிக்கும் லடகில் ாடல காலல்படடின் இருசக்க லாகன குளலான ‚ஸ்டலத் 
அஷ்வ்‛ நடத்தி சிமப்பு பைம் லபங்களூரில் டநற்று லகாடிடசத்து லபங்களூரில் 
துலக்கிடலக்கப்பட்டது. 

இந்திா, இந்கதாகனெிா இண்கடா பெிபிக் ஒத்துலறப்பு பற்மிலிலாதிக்கிமது 

 இந்டதாடனசிா சீபத்தில் இந்திா கப்பல் அந்நாட்டு துடமபகத்டத தனது 
லசல்பாட்டிற்காக அடகுலதற்கு ப்புக்லகாண்டது. 

 பதன்பதயாக இந்தி கப்பல் INS சுித்ா யாக்கா நீரிடைக்கு அருடக சபாங் 
துடமபகத்தில் லசல்பட்டது. 
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உான கப்பல் பந்தங்கள் – 2018 

 ஐ.என்.எஸ். தங்கினி இங்கியாந்தின் ஏறாலது துடமபகான சுந்தர்யாந்தில் 2018 ஆம் 
ஆண்டு புகழ்லபற்ம ‘உான கப்பல் பந்தத்தில்’ பங்டகற்க லந்தது. 

ஷ்கலத் அஷ்லா டிாஸ் பைம் 

 கார்கில் டபாரின் டபாது தங்கள் உிர்கடரக் காப்பாற்மி படடினருக்கு அஞ்சயி 
லசலுத்துலதற்காக, 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூடய 2 ஆம் டததி, லபங்களூருலில் இருந்து 
டிாஸ் லட டாட்டார் டசக்கிள் பைத்டத உடுக்கு டாட்டார் டசக்கிள் காட்சி 
குளலினர் ஷ்டலத் அஷ்லா லசய்தனர். 

பிம்காஸ் ஏவுகலை சலற்மிகாக கொதிக்கப்பட்டது 

 பயடசார் ரிசாலில் உள்ர ருங்கிடைந்த லடஸ்ட் டஞ்சில் (ஐ.டி.ஆர்) இருந்து 
சூப்பர்டசானிக் க்ரூிஸ் ஏவுகடை லலற்மிகாக டசாதிக்கப்பட்டது. 

லநஜரீி கடற்பலடத் தரபதிின் தலயலர் இந்தி லருலக 

 டலஸ் அட்ில் ஐபக்-எட்டட ஏக்லல இபஸ், டநஜரீி கடற்படடத் தரபதி, டநஜரீி 
கடற்படடக் குளலின் நான்கு உறுப்பினர்களும் 2018 ஆம் ஆண்டு 16 பதல் 19 ஜூடய 
லட இந்திாவுக்கு லருடக தருகிமார்கள். 

ெிங்கப்பூர் கடற்பலட டிஜிகபாட்டிில் உள்ர INS சடக்கிற்கு லருலக 

 16 ஜூடய 18 அன்று காண்டர் தடயடியான ருங்கிடைந்த பைிக்குள (CTF 151), 
சிங்கப்பூர் கடற்படடக் குடிசின் ரிர் அட்ில் சா ளி தட், தற்டபாது டிஜிடபாட்டி 
துடமபகத்தில் உள்ர ஐ.என்.எஸ்.லடக்கிற்கு லிஜம் லசய்தனர். 

ஆண்டு ஏகாஸ்கபஸ் பாதுகாப்பு கவுன்ெில் கூட்டம் 

 பாரிப்பு கட்டடர, இந்தி லிானப்படட 19 ஜூடய 2018 அன்று பாதுகாப்பு கவுன்சில் 
கூட்டம் துக்ரகாபாத் லிானப்படட நிடயத்தில் நடடலபற்மது. 
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‘ொகர்ாதா பிண்ட்ளிப் - 2’ 

 சீனாலின் லதன்டற்கு சிச்சுலான் ாகாைத்தின் தடயநகான லசங்டூலில் 10 நாள் 
டநபார-சீன கூட்டு இாடலப் பிற்சி ‘சாகர்ாதா பிண்ட்ளிப் -2’ன் இண்டாலது பதிப்பு 
நடடலபறும். 

பிட்ச் பிராக் லிானப்பலட பிற்ெி – 18  

 ால் ஆஸ்திடயி லிானப்படடபடன் பிட்ச் பிராக் லிானப்படட – 18 பிற்சிில் 
பதல் படமாக இந்தி லிானப்படட பங்டகற்கிமது 

லிான பாதுகாப்பு இந்திா – 2018 கருத்தங்கு 

 கூட்டுப் டபார் ஆய்வுகள் டத்தால் (CENJOWS) ஏற்பாடு லசய்ப்பட்ட இண்டு நாள் 
லிான பாதுகாப்பு இந்திா – 2018 கருத்தங்கு ற்றும் கண்காட்சிட, க்ஷா ாஜ் 
ந்திரி (ஆர்ஆர்எம்) டாக்டர் சுபாஷ் பாம்ட லதாடங்கிடலத்தார். 

உள்நாட்டு பாதுகாப்பு உற்பத்திில் தனிார் துலம பங்கு 

 உள்நாட்டு பாதுகாப்பு உற்பத்திில் தனிார் துடம பங்கரிப்டப அதிகரிக்கும் டநாக்கில், 
பாதுகாப்பு டககப்படுத்தல் கவுன்சில் (DAC) படயாபா கூட்டு லறிகாட்டுதல்கடர 
நடடபடமப்படுத்த ப்புதல் அரித்தது. 

யு.எஸ். இருந்து இந்திாவுக்கு STA-1 நிலய 

 டநட்டடாலின் லநருங்கி கூட்டாரிகளுக்கு சான ரு லர்த்தக கூட்டாரிின் STA-1 
நிடயட லறங்க அலரிக்க அசாங்கத்தின் படிடல இந்திா லடலற்மிருக்கிமது. 
இந்த படிலால், அலரிக்காவுடன் இந்திாலின் பாதுகாப்பு லர்த்தகத்டத அதிகரிக்கயாம். 
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