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இந்திய பாதுகாப்பு படைகள் 

தர் கர்டின் – 2018 

 இந்த ற்றும் ஜப்பன் ணுலங்களுக்கு இடையன தர் கர்டின் – 2018 எனும் 
கூட்டு ணுல பிற்ச யசல் உள்ர லன்படமத் தடுப்பு ற்றும் லனப்யபர் 
பள்ரிில் நலம்பர் 1, 2018 அன்று ததைங்கது. 

இணுல லினப் பிரிலின் 33 லது ததடக்க தன தகண்டட்டம் 

 2018 ஆம் ஆண்டு நலம்பர் தம் 1ம் யதத இணுல லினப் பிரிலின் 33 லது 
ததைக்க தனத்டத இந்த யகட், புது தல்யில் தகண்ைடிது. 

ICGS லஹ அமமுகப்படுத்தப்பட்டது 

 இந்த கையய கலல்படை தசன்டனில் ICGS லஹ என்று அடறக்கப்படும் ஒரு 
புத கைல் யந்து கப்பல் ஒன்டம அமபகப்படுத்தபள்ரது. இந்த கப்பல் உள்நட்டில் 
லடிலடக்கப்பட்டு, கட்ைப்பட்ைது. 

முப்படட துடைத் தரபதகரின் நத அதகத்டத உர்த்தது 

 ணுலப் படைகரின் லருலய் ததைர்பன தகள்பதல் சர்ந்த படிவுகடர 
லிடலக யற்தகள்லடத உறுத தசய்பம் லடகில் பப்படை துடைத் 
தரபதகரின் நத அதகத்டத த்த பதுகப்பு அடச்சகம் ஐந்து ைங்கக 
உர்த்தது. 

 இந்த புத அதகம் லறங்கப்பட்ைதன் பயம், ரூ.500 யகடி லட தசயவு 
தசய்லதற்கன அதகம் துடைத் தரபதகளுக்கு லறங்கப்பட்டுள்ரது. 

SIMBEX 18 

 ‚சங்கப்பூர்-இந்த இருதப்பு கைற்படை பிற்ச‛ சம்ப்எக்ஸ் [SIMBEX]ன் 25-லது பதப்பு, 
2018 நலம்பர் 10 பதல் 21 லட, அந்தன் கைல் ற்றும் லங்கர லிரிகுைலில் 
தட்ைைப்பட்டுள்ரது. 
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 சங்கப்பூர் ற்றும் இந்த இருதப்பு கைற்படை பிற்சின் தலள்ரி லிற இந்தண்டு 
தகண்ைைப்படுகமது. 

கக9 லஜ், எம்777 கஹலிட்ஸர் துப்பக்ககள் இணுலத்தல்கேர்க்கப்பட்டன 

 கஷ்டிலின் நசக் லட்ைத்தல் உள்ர தயயய பீங்க நடயத்தல், யக9 
லஜ் ற்றும் எம்777 யஹலிட்ஸர் உட்பை புத பீங்கத் துப்பக்ககள் ற்றும் 
உபகைங்கள் இணுலத்தல் யசர்க்கப்பட்ைன. 

இந்த் – 2018 

 கரர்ச்சகடர பமடிப்பதற்கக ஐ.ந. ஆதவுைன் இந்த – ஷ் இடைய கூட்டு 
ணுலப் பிற்ச இந்த் – 2018 பபின ணுல பகல் உள்ர (உத்தப்பியதச 
நயம்) பபின துப்பக்கச் சுடும் பிற்சத் தையல்  நலம்பர் 18 பதல் நடைதபம 
உள்ரது. 

10 லது இந்த தபருங்கடல் கடற்படட கருத்தங்கன் ஆண்டு லிறதுலக்கம் 

 இந்த தபருங்கைல் கைற்படை சங்கத்தன் பத்தலது ஆண்டு லிற தகச்சில் 
ததைங்கது. 

ஜனலரி தத்தல் கடல் கண்கைிப்பு கடகயப் பதுகப்பு பிற்ே 

 இந்த கைற்படை அடுத்த ஆண்டு, ஜனலரி தம் பதல் கையய பிதன நயப்பப்பு 
ற்றும் தீவு பியதசங்கடர உள்ரைக்க ஒரு தபரி கையயப் பதுகப்புப் 
பிற்சட நைத்த உள்ரது. 

இணுலப்பிற்ே  தர் கர்டினின் நடமவு லிற – 2018 

 இந்த இணுலம் ற்றும் ஜப்பனி இணுலம் அலர்கரின் கூட்டு இணுலப் 
பிற்சன, ‘தர் கர்டின்’ – 2018 யசத்தல் நடமலடைந்தது. இண்டு 
நடுகளுக்கும் இடைில் இணுல ற்றும் இஜதந்த உமவுகடர லரர்ப்பதல் இது 
ஒரு குமப்பிைத்தக்க நைலடிக்டக ஆகும். 
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யத்தவீு கடகய கலல்படட கப்பல் ஹுல ீபழுதுபர்க்கப்பட்டது 

 யத்தீவு கையய கலல்படை கப்பயன (MCGS) ஹுல ீ கப்பல் தலற்மகக 
லிசகப்பட்டினம் கைற்படை கப்பல்துடம பற்மத்தல் பழுதுபர்க்கப்பட்டு, அந்த கப்பல் 
படமக யத்தீவுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ைது. 

லிட்நற்கு இணுல தரபதகரின் தடயலர் லிஜம் 

 இணுல தரபதகரின் தடயலன பிபின் லத் 2018 ஆம் ஆண்டு நலம்பர் தம் 22 
ஆம் யதத பதல் 25ம் யதத லட லிட்நற்கு உத்தயகபூர்ல இருதப்பு லிஜம் 
தசய் தட்ைட்டுள்ரர். 

“ஃகபல் ஈகள்“[Foal Eagle] 

 லைதகரிவுைன் சதனப் யபச்சுலர்த்டதட ததைரும் லடகில் அதரிக்க-
ததன் தகரிவும் ஆண்டுயதறும் யற்தகள்ளும் ‚ஃயபல் ஈகள்‛ கூட்டு இணுலப் 
பிற்சின் அரடலக் குடமக்க தட்ைைப்பட்டுள்ரன. 

இந்த இணுலப் பிற்ே 2018 

 உத்தபியதசத்தல் இந்த ற்றும் ஷ் இடைய 11 நட்கள் நீண்ை இந்த 
இணுல கூட்டுப் பிற்சகள் ஜன்சின் பபின இணுல நடயத்தல் 
படிலடைந்தது. 
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