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இந்திய பாதுகாப்பு படைகள் 

பாலிஸ்டிக் இடடமறிப்பு ஏவுகடை AAD வவற்றிகரமாக ச ாதடை 

 டி.ஆர்.டி.ஒ பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை இணைமறிப்பு மமம்பட்ை பகுதி பாதுகாப்பு (AAD) 
வவற்றிகரமாக ம ாதணை வ ய்யப்பட்ைது. இது ஏவு-வளிமண்ைல ஏவுகணை, 15 பதல் 25 
கிமீ உயரத்தில் உள்வரும் இலக்குகணள இணைமறிக்கும் திறன் வகாண்ைது. 

HAL ஐஐடி-கான்பூர் உடன் இடைந்து உருவாக்கிய சராட்டரி ட்சராடை ச ாதடை வ ய்தது  

 இந்துஸ்தான் ஏமராைாட்டிக்ஸ் லிமிவைட் (HAL) மற்றும் IIT- கான்பூர் இணைந்து 
உருவாக்கிய ரு 10 கிமலா மராட்ைரி ட்மரான்  மீபத்தில் வபங்களூருவில் 
பாதுகாப்புத்துணற வபாதுத்துணற நிறுவைத்தில் பதன்பணறயாக ம ாதணை 
வ ய்யப்பட்ைது. 

HAL இன் இலகு சபார் விமாைத் திட்டம் ஐஏஎப் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறது  

 அரசுக்கு வ ாந்தமாை வபங்களூரு பிரிவு ஹிந்துஸ்தான் ஏமராைாட்டிக்ஸ் லிமிவைட் 
கட்டுப்பாட்ணை (HAL), இந்திய விமாைப்பணையிைம் (IAF) ப்பணைக்க அர ாங்கம் தயாராக 
உள்ளது. இது உள்நாட்டில் தயாராகும் இலகு மபார் விமாைத் (எல் ிஏ) திட்ைத்தில் 
கூடுதல் மநரத்ணதபம் வ லவுகணளபம் தடுக்கிறது. 

டமத்திரி 2018 இராணுவப் பயிற் ி 

 06 பதல் 19 ஆகஸ்ட் 2018 வணர தாய்லாந்தில் இந்திய இராணுவம் மற்றும் ராயல் தாய் 
இராணுவம் இணைமய ணமத்திரி இராணுவப்பயிற் ி நைத்தப்படும். 

புதிய பாதுகாப்பு உற்பத்தி வகாள்டக 

 அரசு துணற, தைியார் துணற மற்றும் நுண்,  ிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவைங்கள் (MSMEs) 
உள்நாட்டு உற்பத்திணய மமம்படுத்துவதற்காக ரு வதாழில்பணற நட்பு பாதுகாப்பு 
தயாரிப்பு வகாள்ணக 2018 ஐ வவளியடீு வ ய்வதாக அரசு அறிவித்துள்ளது. 
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கூட்டு ட க்கிள் ஒட்டுதல் மற்றும் ட்வரக்கிங் 

 இந்திய இராணுவம் மற்றும் ராயல் பூட்ைான் இராணுவத்தின் ரு கூட்டு ண க்கிள் 
ஒட்டுதல் மற்றும் ட்வரக்கிங், பூட்ைாைில் ‚இந்தியா மற்றும் பூட்ைான் இணைமய 
இராஜதந்திர உறவுகணள நிறுவி ஐம்பது ஆண்டுகள்‛ நிணைவாக நைத்தப்பட்ைது. 

ஆபசரஶன் ‘மதத்‘ 

 மகரளாவின் பல பகுதிகளிலும் பன்வைப்மபாதும் இல்லாத வவள்ளம் காரைமாக, மாநில 
நிர்வாகத்திற்கு உதவ மற்றும் மபரழிவு நிவாரை நைவடிக்ணககணள மமற்வகாள்வதற்காக, 
09 ஆகஸ்ட் 2018 அன்று, வகாச் ி நகரில் வதன்ைிந்திய கைற்பணையால் (SNC) ஆபமரஶன் 
‘மதத்’ வதாைங்கி ணவக்கப்பட்ைது. 

திடர தூக்க: இராணுவப்பயிற் ி SCO அடமதி மிஶன் 2018 

 SCO அணமப்பின் அணமதி மிஶன் இராணுவப்பயிற் ி SCO உறுப்பு நாடுகளுக்கு இரு 
ஆண்டுகளுக்கு ருபணற நைத்தப்படுகிறது. 2018 ஆம் ஆண்டிற்காை கூட்டு பயிற் ி 
ரஷ்ய மத்திய இராணுவ ஆணையம் 22 ஆகஸ்ட் பதல் ஆகஸ்ட் 29 2018 வணர 
வ பார்குல், வ ல்யாபின்ஸ்க், ரஷ்யாவில் நணைவபறும். 

DAC ஆறு NGOPV கடள வகாள்பதல் வ ய்கின்றது 

 ராணுவ மந்திரி நிர்மலா  ீதாராமன் தணலணமயில் பாதுகாப்பு ணகயகப்படுத்தல் 
கவுன் ில் (டிஏ ி) இந்திய கைற்பணைக்கு ரூ .4941 மகாடி வ லவில் ஆறு உள்நாட்டு 
ரீதியாக வடிவணமக்கப்பட்ை மற்றும் உற்பத்தி வ ய்யப்பட்ை அடுத்த தணலபணற Offshore 
Patrol Vessels (NGOPVs) வகாள்பதல் வ ய்ய ப்புதல் அளித்தது . 

ஐஎன்எஸ்  யாத்திரி பிஜிவின் குடியரசு துடறபகத்திற்கு வந்தது . 

 பிஜி, இந்திய கைற்பணை கப்பல் (ஐ.எஸ்.எஸ்)  யாத்திரிைன் வலுவாை இருதரப்பு 
உறவுகணள மமலும் வலுப்படுத்தவும் , ஹவாய்வில் RIMPAC 2018 இல் பங்குவபற்ற பிறகு , 
பிஜிவின் சுவா  குடியரசு துணறபகத்திற்கு வந்தது. 
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இந்சதா - இஸ்சரல் ஏவுகடை பாதுகாப்பு அடமப்பு இஸ்சரலிய கடற்படடயால் 
வாங்கப்படவுள்ளது 

 இந்தியா மற்றும் இஸ்மரல் ஆகியவற்றால் இணைந்து உருவாக்கப்பட்ை பல்மநாக்கு 
பாரக் 8 ஏவுகணை பாதுகாப்பு பணற, அதன் வபாருளாதார மண்ைலங்கணளபம் 
பமலாபாய வ திகணளபம் பாதுகாப்பதற்காக இஸ்மரலிய கைற்பணை பலம் 
வாங்கப்பைவுள்ளது. 

விமாைப்படட பயிற் ி பிச் பிளாக் 2018 

 இரு ஆண்டுக்கு ருபணற பல மத ிய வபரிய மவணலவாய்ப்பு மபார் பயிற் ியாை 
விமாைப்பணை பயிற் ி பிட்ச் பிளாக் ஆஸ்திமரலியாவின் ைார்வின் நகரில் 24 ஜூணல 18 
பதல் 18 ஆகஸ்ட் 18 வணர ராயல் ஆஸ்திமரலிய விமாைப்பணையால் (RAAF) 
நைத்தப்பட்ைது. 

எதிர்ப்பு சடங்க் வழிகாட்டப்பட்ட ஏவுகடை ‘HELINA’ & SAAW (ஸ்மார்ட்ஆண்டி ஏர்ஃபீல்ட் வவப்பன்) 

 உள்நாட்டிமலமய உருவாக்கப்பட்ை வஹலிகாப்ைர் பலம் ஏவப்படும் மைங்க் எதிர்ப்பு 
வழிகாட்ைப்பட்ை ஏவுகணை ‘வஹலிைா’ மற்றும் SAAW (ஸ்மார்ட் ஆண்டி ஏர்ஃபலீ்ட் 
வவப்பன்) வழிகாட்டுதல் குண்டுகள் வவற்றிகரமாக ம ாதணை வ ய்யப்பட்ைை. 

இந்தியா புதிய சபார் விமாைத்டத உருவாக்குகிறது 

 இந்தியாவின் அடுத்த உள்நாட்டு மபார் விமாைமாை மமம்பட்ை நடுத்தர காம்பாட் 
விமாைம் (AMCA), அதன் பதல் விமாைத்ணத 2032 ஆம் ஆண்ைளவில் மமற்வகாள்ளும் 
என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

இந்தியா – தாய்லாந்து கூட்டு இராணுவப் பயிற் ி டமத்ரீ 2018 

 ராயல் தாய் இராணுவம் மற்றும் இந்திய இராணுவம் ஆகியவற்றிற்கு இணைமயயாை 
கூட்டுப்பைிணய வலுப்படுத்த வடிவணமக்கப்பட்ை ரு ஆண்டு நிகழ்வு ணமத்ரீ 2018 
ஆகும். இது தாய்லாந்தில் ஆகஸ்ட் 06, 2018 அன்று வதாைங்கி ஆகஸ்ட் 19 அன்று 
நிணறவுவபற்றது. 
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ஐ.என்.எஸ். கான்ஜர் மியான்மர், யாங்கூனுக்கு வருடக தந்துள்ளது 

 இந்திய கைற்பணையின் ஐஎன்எஸ் கான்ஜர் ரு ஏவுகணை வகார்வவட் பன்று நாள் 
பயைமாக மியான்மரில் உள்ள யாங்கூைிற்கு 18 பதல் 20 ஆகஸ்ட் வணர நல்வலண்ை 
பயைத்ணத மமற்வகாண்டுள்ளது. 

IAF-RMAF கூட்டு விமாைப்படடப் பயிற் ி 

 மமல ியாவின் சுபாங் விமாை தளத்தில் இந்திய விமாைப்பணை மற்றும் ராயல் மமல ிய 
விமாைப்பணை பங்குவபறும் பதன்பதல் கூட்டு பயிற் ி வதாைங்கியது. 

இலகு இயந்திர துப்பாக்கிகள் இராணுவம்  ார்பில்  வகாள்பதல் 

 இராணுவ வரீர்களுக்கு வழங்க 30,000 இலகு இயந்திர துப்பாக்கிகணள (LMG) வகாள்பதல் 
வ ய்வதற்காை தகவல் மகாரிக்ணக (RFI) வழங்கிபள்ளது. 

இந்திய விமாைப்படடயால் ‘ஸ்பீவடக்ஸ்‘ ப்பந்தம் துவக்கம் 

 கணைகள், உயிர்ப்பாை, திறணமயாை மற்றும் கூடுதல் அளவு  ரக்கின் / Wt அதிமவக 
பிரதிபலிப்பு (ஸ்பவீைக்ஸ்) ப்பந்தம் பணறயாக ஏர் மார்ஶல் ஆர்.மக.எஸ் மஶராவால் 
வதாைங்கப்பட்ைது. 

திறப்பு விழா இராணுவப் பயிற் ி SCO அடமதிக்காை மிஶன் 2018 

 ஶாங்காய் த்துணழப்பு அணமப்பின் (SCO) அணமதிக்காை மிஶன் 2018, திறப்பு விழா 2018 
ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 24 ஆம் மததி வ பார்க்குல் ரஷ்யாவில் நைந்தது.எட்டு SCO 
உறுப்பு நாடுகள் தங்கள் இராணுவக் குளக்களுைன் இந்த பயிற் ியில் பங்குவபறும். 

அடமதிக்காை இராணுவப்பயிற் ி மிஶன் 2018 

 ஶாங்காய் த்துணழப்பு அணமப்பின் (SCO) கூட்டு இராணுவ நைவடிக்ணக , எட்டு 
உறுப்பிைர்கணளக் வகாண்டு பயங்கரவாதத்ணத எதிர்த்து கூட்டு பயிற் ிணய ரஷ்யாவில் 
மமற்வகாண்ைது. இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் பதல் தைணவயாக இதில் பங்மகற்றது . 
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எல். ி.ஏ. சதஜாஷிற்காை பக்கிய கலப்பு காற்று-கட்டடமப்பின் கூறுகடள உருவாக்க CSIR 

ஆய்வுக்கூடம் 

 எல். ி.ஏ. மதஜாஸ்க்காை பள வ யல்பாட்டு திறன் (FOC) நிணலயாை விமாைத்திற்காக 
இந்துஸ்தான் ஏமராைாட்டிக்ஸ் லிமிவைட் (HAL) க்கு பக்கிய கலப்பு காற்று-கட்ைணமப்பின் 
கூறுகணள வழங்குவதற்காக  ி.எஸ்.ஐ.ஆர்-மத ிய ஏமரா ஸ்மபஸ் ஆய்வகங்கள் (CSIR-NAL) 
ரூ.100 மகாடிக்கும் அதிகமாக ஆர்ட்ணரப் வபற்றுள்ளது 

ககாடு 2018 கடற்படடபயிற் ி 

 இந்திய கைற்பணை கப்பல்  ஹ்யாத்ரி ஆஸ்திமரலியாவின் ைார்வின் துணறபகத்திற்கு 
ககாடு 2018 கைற்பணைபயிற் ிக்கு வந்தணைந்தது. 

ரஷ்யாவும்,  ைீாவும் கூட்டு இராணுவப் பயிற் ிகடளஆரம்பிக்கின்றை 

 வபய்ஜிங் மற்றும் மாஸ்மகாணவ ‚திருத்தல்வாத  க்திகள்‛ என்று நியமிக்கப்பட்டுள்ள 
அவமரிக்காவிற்கு தணையாக ரு வ ய்தி அனுப்புவணத மநாக்கமாக்கக்வகாண்டு  ீைா 
வபரும் இராணுவ பயிற் ியில் (வவாஸ்ைாக் 2018) ரஷ்யாவுைன் இணையவுள்ளது. இதில் 
பங்மகற்கும் பன்றாவது நாடு மங்மகாலியா ஆகும். 

வபாது அறிவு பாடக்குறிப்புகள்  PDF Download 

பாடம் வாரியாை குறிப்புகள் PDF Download 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் ஏப்ரல் - ஜூடல 

1. ஜூடல 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

2. ஜூன் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

3. சம 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

4. ஏப்ரல் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் 
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ஆகஸ்ட் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் - 

இந்திய பாதுகாப்பு படைகள் 
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