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இந்திப் படைகள் (பாதுகாப்பு) செய்திகள் நைப்பு நிகழ்வுகள் – அக்டைாபர் 2018 

இந்திய பாதுகாப்பு படைகள் 

இந்தி ற்றும் லிட்நாி கைடயா காலயாரர்கள் இடைட உர் ட்ை ெந்திப்பு 

 2015 ஆம் ஆண்டில் கையனழுத்தழடப்ட்ட னரிந்துணர்வு உடன்டிக்கை யிதழைின் ைவழ் , 
இந்தழன நற்றும் யினட்ளம் ைடலளபப் கடைளுக்கு இகடலன எரு உனர் ழகக் 
கூட்டம் ைடலளப ைளயல்கட கநனத்தழல் கடயற்து . 

IBSAMAR- 6லது பதிப்பு 

 இந்தழனள, ிலபசழல் நற்றும் யதன் ஆப்ிரிக்ை ைடற்கடைள் இகடலன எரு கூட்டு  
லதசழன ைடல் னிற்சழக்ைள IBSAMAR இன் ஆளயது தழப்ன, யதன் ஆப்ிரிக்ைளயில் 
சழநன்ஸ் டவுில் 01 னதல் 13 அக்லடளர் 18 ஆம் லததழ யகப கடயறுைழது. 

ெஹ்டாக் [Sahyog HOP TAC-2018] பிற்ெி 

 இந்தழனள நற்றும் யினட்ளம் ைடலளபக் ைளயர்ைள் இகணந்து சஹ்லனளக்[Sahyog HOP 
TAC-2018] னிற்சழ – அயர்ைளுக்கு இகடலனனள ணிழக உவுைக யலுப்டுத்தும் 
லளக்ைம் யைளண்டு யசன்கனில் டந்தது. 

லயாற்று ெிமப்புிக்க பியிப்டபன் டபார் லிடராட்டுகயிள் ‚Kamandag‛ இடைகிமது ஜப்பான் 
இாணுலம் 

 ிழப்கன்றழல் அயநரிக்ை நற்றும் ிழப்கன் இபளணுய குழுக்ைளுடள கூட்டு 
னிற்சழனில் ஜப்ளின பளணுயம் ஈடுட்டது , இது லடளக்ைழலனளயின் ையச யளைங்ைள் 
னதல் னகனளை 1945 இபண்டளம் உைப் லளருக்குப் ின்ர் யயிளட்டு நண்ணில் 
னன்டுத்தப்ட்டது. 
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JIMEX 18 

 ஜப்ளன் நற்றும் இந்தழனள இகடலனனள இருதபப்ன ைடல்சளர் னிற்சழ (JIMEX 18) 
யிசளைப்ட்டித்தழல் துயங்குைழது. 

ளங்க்நாத் [Shankhnaad] 

 யரீ் நலளர் கடனிரின் யபீத்கத யயிப்டுத்தும் ரங்க்ளத் ன் இபளணுய 
இகசகன, இபளணுய யபீர்ைின் தகயபள யஜபல் ிின் பளயத் ளட்டிற்ைளை 
அர்ப்ணித்தளர். இந்த இகசகன ிரிலைடினர் யிலயக் லசளலல் (ஏய்வு யற்யர்) ழுதழ, 
டளக்டர் (தழருநதழ) தனுஜள ஃப்லத இகச அகநத்துள்ளர். 

உர் த இாணுல ட்டான்கடய பாகிஸ்தானுக்கு லிற்க ெனீா திட்ைம் 

 48 உனர்தப இபளணுய ட்லபளன்ைக அதன் ட்ன ளடள ளைழஸ்தளனு க்கு சவள யிற்ை 
தழட்டம். 

ெனீா ற்றும் ஆெிான் கூட்டு கைற்படை பிற்ெிகடர நைத்தத் திட்ைம் 

 சவள நற்றும் யதன்ைழமக்கு ஆசழன ளடுைள் தங்ைள் னதல் கூட்டு ைடற்கட னிற்சழைக 
அடுத்த யளபம் டத்த தழட்டம். சவளயின் ைடற்கடைளும் 10 ளடுைகக்யைளண்ட 
யதன்ைழமக்கு ஆசழன ளடுைின் சங்ைனம் (ஆசழனளன்) ஆசழனளன்-சவ ைடல்சளர் னிற்சழ 
யதன் சவக் ைடழல் ஜளன்ஜழனளங்ைழற்கு அருலை டத்தத்தழட்டம். 

IFR இல் பங்டகற்க சதன் சகாரிா லிடந்தது INS ானா 

 .ன்.ஸ். பளள சர்யலதச ைப்ல் நதழப்டீ்டு ஆய்யில் (IFR) ங்லைற்ை யைளரினளயின் 
ஜழஜஶ, யதன் யைளரினள யந்து லசர்ந்தது. 

32 இந்திா – இந்டதாடனெிா ஒருங்கிடைந்த டாந்து பிற்ெி (CORPAT) 
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 இந்தழனள-இந்லதளலசழனள இகடலனனள 32 யது யருடளந்தழப எருங்ைழகணந்த லபளந்துப் 
னிற்சழ (IND-INDO CORPAT)ல் ங்குய இந்தழன ைடற்கடக் ைப்ல் குழஷ் யளயன் 
துகனைம், இந்லதளலசழனள யந்தகடந்தது. 

ஆறான நீர்மூழ்கிக் கப்பல் ீட்பு லாகனம் (DSRV) புதிதாகடெர்க்கப்பட்ைது 

 னதழதளை லசர்க்ைப்ட்ட ஆமநள ீர்னெழ்ைழ நீட்ன யளைம் (டி.ஸ்.ஆர்.யி) லசளதக 
யயற்ழைப அகடந்ததளல் இந்தழன ைடற்கடனின் ீர்னெழ்ைழக் ைப்ல் நீட்ன தழன்ைக 
அதழைரித்துள்து. 

 ‘DHARMA GUARDIAN-2018’ 

 யம்ர் 01 னதல் யம்ர் 14 ஆம் லததழ யகப இந்தழன இபளணுயம் நற்றும் ஜப்ளன் 
தகப சுன ளதுைளப்ன கடகன உள்டக்ைழன னதல் கூட்டு இபளணுயப் னிற்சழ ‘DHARMA 
GUARDIAN-2018’ ஆைழனயற்க இந்தழனள நற்றும் ஜப்ளன் டத்த உள். 

 இந்தழனப்கட சளர்ில் 6/1 கூர்க்ைள கபிள்ஸ் ைந்து யைளள்யளர்ைள். 

இந்திா, ஜப்பான், அசரிக்கா கூட்டு லிானப்படை பிற்ெிக்குதிட்ைம் 

 இந்தழனள, ஜப்ளன் நற்றும் அயநரிக்ைள ஆைழனகய இருதபப்ன ‘Cope India’ யிநளப்கட 
னிற்சழகன னத்தபப்ன னிற்சழனளை உனர்த்தத்தழட்டம். ற்ைலய னென்று ளடுைளும் 
யிரிவுடுத்தப்ட்ட நளர் ைடற்கட னிற்சழனில் லநற்யைளண்டு யருைழன்ர். 

டநட்டைாலின் ிகப்சபரி இாணுலப்பிற்ெி 

 ிப்லளருக்குப் ிகு டக்கும் லட்லடளயின் நழைப்யரின இபளணுய னிற்சழ 
ளர்லயனில் யதளடங்ைழனது. 

பாதுகாப்புப்படை ஓய்வூதி அதாயத் 

 நைளபளஷ்டிபளயின் னந்த், அவுன்ட் இபளணுய ழகனத்தழல் எரு ளதுைளப்னப்கட 
ஏய்வூதழன அதளத் டத்தப்ட்டது. 
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ITBP ின் 57லது சதாைக்க தின அைிலகுப்பு 

 உள்துக அகநச்சர் பளஜ்ளத் சழங் ைழலபட்டர் யளய்டளயில் இந்தழன-தழயத்தழன ல்க 
ைளயல்துக (ITBP) னின் 57 யது யதளடக்ை தழ அணியகுப்ன ழைழ்ச்சழனில் ைந்து 
யைளண்டளர். 

ஊட்டிில் இந்தி இாணுலத்தின் காயாட்படைின் 72லது சதாைக்கதின சகாண்ைாட்ைம் 

 இந்தழன இபளணுயத்தழன் ைளளட்கடப் கடப்ிரியின் 72யது யதளடக்ை தழத்கத 
யைளண்டளடும் யகைனில், சழப்ன அணியகுப்ன, அணியகுப்ன டத்துதல் நற்றும் 
நளகைக யமங்குயது ஆைழனகய யசன்க யபஜழயநன்ட் னிற்சழ கநனம், 
யயல்ழங்டன், குன்னூர், ஊட்டி, தநழழ்ளட்டில் கடயற்து. 

அசரிக்க இாணுலம் சலற்மிகாக கண்ைம் லிட்டு கண்ைம் பாயும்ஏவுகடை இடைமிப்பு 
அடப்டப டொதடன செய்தது 

அயநரிக்ை இபளணுயம் னதழன இகடநழப்ன அகநப்க, எரு டுத்தப ைண்டம் யிட்டு ைண்டம் 
ளனேம் வுைகணகன இகடநழத்து தளக்ைழ அமழத்து யயற்ழைபநளை லசளதக யசய்தது. இது 
ஜப்ளன் உடன் இகணந்து உருயளக்ைப்ட்டது. 
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