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இந்திய பாதுகாப்பு படைகள் 

நநட்நடாவுடன் கூட்டு இாணுல பிற்ெிகளர உக்ளன் ச ாடங்குகிமது 

 அமரிக்கா ற்றும் நேட்ந ா ோடுகளு ன் உக்ரன் கூட்டு இாணுல பிற்சிகரர 
ம ா ங்கிது. நற்கு உக்நனி கிாான ஸ் ாரிச்சிில் ேர மபறும் லரு ாந் ி 
நபிட் ட்ரிம ன்ட் இாணுல பிற்சிகள் 14 ோடுகரில் இருந்து 2,200 லீர்கரர 
உள்ர க்கிிருக்கின்மன. 

ிான்ார் ற்றும் நயெிாலிற்கான லிானத்  ளயள ார்ளல் பணம் 

 ிான்ார் ற்றும் நயசிாலிற்கான  னது உத் ிநாகபூர்ல லிஜத் ின் நபாது 
லிானப்பர த்  ரப ி ார்சல் பநீந் ர் சிங்  நனாலாரல ரேபிி ாவ் மசன்மார். 
இ ன் பக்கி கலனம், கருத்துக்கரர பகிர்ந்து மகாள்ரவும், பஸ்ப ஈடுபாட்ர  
அ ிகரிக்கவும் புரி ரய ஊக்குலிக்கவும் இருக்கும். 

KAZIND கூட்டு இாணுலப்பிற்ெி 

 ‘KAZIND’ கூட்டு இாணுலப்பிற்சி இந் ி ற்றும் கஜகஸ் ான் இாணுலத் ிற்கும் 
இர ந 10 ப ல் 23 மசப் ம்பர் 2018 லர கஜகஸ் ானில் உள்ர ஏ ார் பகு ிில் 
ே க்கவுள்ரது. 

ஐஓநலவ் 18 

 23 ோடுகளு ன் இரைந்து இந் ிா எரு மபரி இந் ி க நயா சுனாி 
ா ிரிப்பிற்சிில் (ஏநலவ் 18) கயந்து மகாள்ரவுள்ரது. க நயா ாேியத் ியிருந்து 
ஆிக்கைக்கான க்கரர மலரிநற்மப்படுலதும் இ ில் அ ங்கும். பமனஸ்நகாலின் 
அசாங்ககளுக்கு இர ியான க யில் ஆரைம் (IOC) ற்பாடு மசய்து லருகிமது. 
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கூட்டு பிற்ெி SLINEX-2018 

 இயங்ரக க ற்பர   ிருநகாைரயில் ேர மபமலிருக்கும் SLINEX-2018 கூட்டு 
பிற்சிில் பங்நகற்க இந் ி க ற்பர  கப்பல்களும் லிானங்களும் இயங்ரகக்கு 
லந்துள்ரன. 

பாதுகாப்பு அளச்ெகம் ஏநாநளாளல அமிலிக்கிமது 

 மபங்களூரில் நா இந் ிா 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்லரி 20-24, 2019 ப ல் ே த்  
 ிட் ிட்டுள்ரது. இந்  ந்து ோள் ேிகழ்வு மபாது லிான ேிகழ்ச்சிகளு ன் லிண்மலரி 
ற்றும் பாதுகாப்புத் துரமகளுக்கு எரு மபரி லர்த் க கண்காட்சிர இரைக்கும். 

நநபாரம் இந் ிாலில் BIMSTEC இாணுல பிற்ெிள  லிர்க்கவுள்ரது 

 இந்  ேிகழ்லில் பங்நகற்க பய அசில்  ிர்ப்புகரர லந் ர த் ம ா ர்ந்து, நேபார 
இாணுலம் இந் ிாலின் ப ல் BIMSTEC இாணுல பிற்சிில் இருந்து மலரிநமிது. 

இந் ி – ங்நகாயி கூட்டு பிற்ெி நநாாடிக் எயிஃபண்ட் – 2018 

 ங்நகாயிா ஆப ப்பர கரின் (MAF) ந்து ரய பிற்சிப் பகு ி, உயான்பட் ார், 
ங்நகாயிாலில் இந்ந ா-ங்நகாயிா கூட்டு பிற்சி நோாடிக் யிபண்ட் -2018 
துலங்கிது. 

BIMSTEC இாணுல பிற்ெி (MILEX-18) 

 பய துரம ம ாறில்நுட்ப ற்றும் மபாருரா ா எத்துரறப்புக்கான (BIMSTEC) லங்கார 
லிரிகு ா அரப்பின் ம ா க்க இாணுலப் பிற்சி, MILEX-18 ன்ம மபரில் துலங்கிது. 

மத் அபிாஸ் (Yudh Abhyas) 2018 

 இந் ி-அமரிக்க கூட்டு இாணுல பிற்சி பத் அபிாஸ் 2018 உத் காண்டிலுள்ர 
மசௌபாத் ிாலில் இரய அடிலாத் ில் ே த் ப்ப வுள்ரது. 
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கஜின்ட் (KAZIND) 2018 

 இந் ி ற்றும் கஜகஸ் ான் பர களுக்கு இர ந எரு கூட்டு இாணுலப் பிற்சி, 
கஜின்ட்-2018 கஜகஸ் ானின் ஏ ார் இாணுலப் பகு ிில் ம ா ங்கப்பட் து. 

இந் ிாலின் மு ல் ஏவுகளண கண்காணிப்பு கப்பல் கடல்நொ ளனகளுக்கு  ாாகிமது 

 இந்துஸ் ான் கப்பல்துரமபகம் யிிம ட் (HSL) அக்ந ாபர் ப ல் லாத் ில் 
இந் ிாலின் ப ல் வுகரை கண்காைிப்புக் கப்பயின் க ல் நசா ரனகரர 
நற்மகாண்டு, உயகராலி உடுக்கு கிரப்பில் ோட்ர  இரைக்கும். 

பி.எஸ்.எஃப் பாகிஸ் ான், லங்காரந ெ எல்ளயகரில் உர்ச ாறில்நுட்ப கண்காணிப்பு 
அளப்ளப நிறுல  ிட்டிட்டுள்ரது 

 சுார் 2,000 கிீ ேீரம் மகாண்டிருக்கும் பாகிஸ் ான், லங்கார ல்ரயகரில் உர் 
ம ாறில்நுட்ப கண்காைிப்பு அரப்ரப ேிறுல ல்ரய பாதுகாப்புப்பர  
 ிட் ிட்டுள்ரது. 

நன் நபார்ட்டபிள் ஆண்டி–நடங்க் லறிகாட்டப்பட்ட ஏவுகளண (MPATGM) 

 நன் நபார்ட் பிள் ஆண்டி-ந ங்க் லறிகாட் ப்பட்  வுகரை (MPATGM), மலற்மிகாக 
இண் ாலது பரமாக நசா ரன மசய்ப்பட் து. 

ளயநறும் லீர்கள் ெத் ிாருப் ெித் ாந் ா & சௌசுிகத்துலாஆெிாலின் ிக உர்ந்  
எரிளய உச்ெத்ள  ஏமிஅளடந் னர் 

 ரயநறும் லீர்கள் சத் ிாருப் சித் ாந் ா & மௌசுி கத்துலா ஆகிநார் ஈானில் 
உள்ர  ாலண்ட் ஆசிாலின் ிகப்மபரி ரிரய சிகத்ர  மி லயாற்று சா ரன 
உருலாக்கிபள்ரனர். 
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லிானப்பளட ெங்கம் ஆண்டு  ினத்ள  சகாண்டாடிது 

 இந் ி லிானப்பர  சங்கத் ினரின் ஆண்டு  ினத்ர  அர் ஜலான் நஜா ி, இந் ிா 
நகட்டில்  ன்  ாோட்டிற்காக உர்த் ிாகம் மசய்  லீர்கரின் ேிரனலாக 
மகாண் ா ப்பட் து. 

நநபாரம், ெனீா கூட்டு இாணுல பிற்ெிகள் ச ாடங்கிது 

 நேபாரம் ற்றும் சீனா இர ந சீனாலின் சின்சுலான் ாகாைத் ில் ‚சாகர்ா ா 
பிண்ட்ளிப் -2‛ இாணுலப் பிற்சி பங்கலா   ிர்ப்பு ற்றும் நபறிவு நயாண்ர 
ீது கலனம் மசலுத்துகிமது. 

ஷ்ாலின் இாணுல லிானம் த் ி  ளக் கடநயாப் பகு ிில் ாம் 

 சிரிாலின் த் ி  ரக்க ல் க நயாப் பகு ிில் 14 நபர் மகாண்  ஷ் இாணுல 
லிானம் Il-20 காைால் நபாபள்ரது. 

ஜப்பான் நீர்மூழ்கிக் கப்பல் பிற்ெிள நடத் ிது 

 பநயாபா நுட்பங்கரர நம்படுத்துல ற்காக பிச்சரனக்குரி ம ற்கு சீனக் க யில் 
ஜப்பான் அ ன் ப ல் ேீர்பழ்கிக் கப்பல் பிற்சிர ே த் ிது. 

ெர்லந ெ கடற்ெக் ி கருத் ங்கின் (ISS) 23 லது ப ிப்பு 

 பஸ் க ற்பர  அரப்பின் 23 லது சர்லந ச க ற்சக் ி கருத் ங்கின் ப ிப்பில் 
கயந்துமகாள்ர இந் ிக் க ற்பர த்  ரப ி அமரிக்காலின் நாட்  ீலிற்கு லிஜம் 
மசய் ார். 

Aviaindra -18 லிானப்பிற்ெி 

 இந் ிாலிற்கும் ஷ்ாலிற்கும் இர நான லிானப்பர  பிற்சி Aviaindra பிற்சிக் 
கறகம் ே த்துகிமது. யிமபட்ஸ்க், ஷ்ாலில் 17 மசப் ம்பர் ப ல் 28 மசப் ம்பர் 2018 
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லர ே த் ப்படும், ற்றும் டிசம்பர் 10 ப ல் 22 டிசம்பர் 2018 லர இந் ிாலில் 
நஜாத்பூரில் ே த் ப்படும். 

பிஹார் சலற்மிகாக நொ ளன செய்ப்பட்டது 

 பாதுகாப்பு ஆாய்ச்சி ற்றும் நம்பாட்டு அரப்பு (டி.ஆர்.டி.ஏ) உள்ோட்டில்  ாான 
 ர- ர பாபம் ‘பிஹார்’ வுகரைர மலற்மிகாக நசா ரன மசய் து. 

இந் ிா சலற்மிகாக பிருத்லி பாதுகாப்பு ஏவுகளணள நொ ளன செய் து 

 எடிசா க ற்கரியிருந்து இந் ிா மலற்மிகாக பிருத்லி வுகரைர நசா ரன 
என்ரம ே த் ிது, இ ன்பயம் இண்டு அடுக்கு பாயிஸ்டிக் வுகரை பாதுகாப்பு 
அரப்ரப லரர்ப்ப ில் எரு பக்கி ரல்கல்ரய அர ந் து. 

அஸ் ிா ஏவுகளண நொ ளன சலற்மி 

 லானில் இருந்து பமந்து மசன்று லானில் உள்ர ற்நமார் இயக்ரக  ாக்கி அறிக்கும் 
உள்ோட்டிநயந  ாான அஸ் ிா வுகரை மலற்மிகாக நசா ரன 
மசய்ப்பட் து. 

HADR இல் IONS பணிக்குழு கூட்டம் 

 னி ாபிான உ லி ற்றும் நபறிவு ேிலாைம் (HADR) ீது இந் ி மபருங்க ல் 
க ற்பர  (IONS) பைிக்குளலின் 3 லது கூட் ம் லிசாகப்பட் னத் ின், க ல்சார் நபார் 
ரத் ில்  ிமந்து ரலக்கப்பட் து. 

ஷ்ாலிற்கு ிக் -21 நபார் சஜட் லிானங்களர இந் ிாபரிெரிக்கத்  ிட்டம் 

  ிர்லரும் இந் ிா-ஷ்ா இரு ப்பு உச்சிாோட்டின் எரு பக்கி அம்சம் 
ஷ்ாலிற்கு பன்று ிக் -21 நபார் லிானங்கரர பரிசாக லறங்க இந் ிா  ிட் ம். 

ெனீா மூன்று அ ிநலக ஏவுகளணகளர நொ ளன செய் து 
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 எந நேத் ில் பன்று லரகான அ ிநலக லிான வுகரைகரர பரிநசா ிக்கும் 
சா ரனர சீனா மபற்றுள்ரது . எயிின் நலகத்ர க் காட்டிலும் குரமலான 
அரலியான அ ிநலகத் ில் பமக்கக்கூடி ‘பந் -நலக லாகனங்கள் ’ ன்ம பன்று 
அரலியான ா ிரிகரில் நசா ரனகள் ே த் ப்பட் ன. 
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