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இந்தின ாதுகாப்பு செய்திகள் - ிப்பயரி 2019 

இாணுலப்பிற்ெி கட்யாஸ் எக்ஸ்பிஸ் 2019 

 INS Trikand , இந்தின கடற்டட ரு பன்ணி பார் கப்ல் , 27 ஜயரி 06 ிப்பயரி 19 அன்று டடசற் 
ன்ாட்டு இபாணுயப்னிற்ெி ‘CUTLASS எக்ஸ்ிபஸ் – 19’ ங்பகற்து. இந்த டடபடனின் பாக்கம் ெட்ட 
அநாக்க திட பநம்டுத்தவும் , ிபாந்தின ாதுகாப்பு நற்றும் பநற்கத்தின இந்தின சருங்கடில் 
ெட்டயிபபாத கடபாப டயடிக்டகடன குறுக்கிட பாக்கநாக ங்குசறும் ாடுகின் ஆபதப்டடகலக்கு 
இடடபனனா செனல்திட பநம்டுத்துயதாகவும் இருந்தது. 

செய்ப்பூரில் 'ாகத் இாணுலப்பிற்ெி ' 

 பாஜஸ்தாில், இந்தின இபாணுயத்தின் சஜய்ப்பூர் ெப்த ெக்தி கபநண்ட் இபண்டு ாள் கூட்டு பரிடர் நீட்பு 
பநாண்டந நற்றும் உதவும் "பாகத் இபாணுயப் னிற்ெி " டத்துகிது. 

ஏரா இந்திா 

 ிப்பயரி 20 நற்றும் 24க்கு இடடபன ஏபபா இந்தினாயின் 12யது திப்பு திட்டநிடப்ட்டுள்து . சங்கலரில் 
இந்த நாதம் டடசயிருக்கும் ிபதா யிநா ிகழ்ச்ெினா ஏபபா இந்தினா 2019ல் ிபஞ்சு ாதுகாப்புத் 
துட ரு பக்கின ங்கு யகிக்க உள்து . 

பாயல் டாக்ஸி ட்ாக் 

 இந்தின யிநாப்டடனில் பதன் பதாக, "OTTERS" ஸ்காயாட்பான் சயஸ்டர்ன் ஏர் கநாண்ட்டில், டார்ினர் 
228 யிநாத்தில் பல சண்கள் குலவுடன் ாபல் டாக்ஸி ட்பாக் (PTT) செனல்படகட 
பநற்சகாண்டுள்து . யிநாிகள், Sqn Ldr கநல்ஜதீ் கவுர் நற்றும் அயபது இடண யிநாி Sqn LDR பாகி 
ண்டாரி ெிர்ஸாயில் ாபல் டாக்ஸி ட்பாக் படக் ஆப் நற்றும் தடபனிங்கும் செனல்படகட 
சயற்ிகபநாக பநற்சகாண்டர் . 

ாெஸ்தான் சபாக்ானில் இந்தி லிானப்படட பிற்ெி 

 பாஜஸ்தாில் இந்தின-ாக் எல்டக்கு அருபக சாக்பாில் 'யிநாப்டடனிற்ெி யாப ெக்தி 2019' 
டடசறுகிது , இதில் ாட்டின் பல பார் தின்கட இந்தின யிநாப்டட ிரூிப்தாக அடநந்துள்து . 
ஆகாஷ் ஏவுகடண தாக்குதல், பநம்ட்ட டட் செிகாப்டர் பம் துப்ாக்கிச்சூடு நற்றும் நிக் 29 
யிநாம் பம் யிநாத்திிருந்து தடபனில் உள் இக்குகட துல்ினநாக தாக்குயது பான்டய 
இந்த னிற்ெினில் அபங்பகறும். 

 ாதுகாப்பு நந்திரி ிர்நா ெீதாபாநன் இந்த ிகழ்யில் கந்து சகாள் உள்ார். 
 இக்குகட கண்டிபம் தின்,  ஸ்சக்ட்பம் தின் கண்டிபம் தின், யிடபயாக அடடனாம் காணல் 

நற்றும் துல்ினநாக இக்குகடத் காண்ிக்கும் தின் ஆகினடய காண்ிக்கப்டும் . 

ஏரா இந்திா 2019 

 5 ாள் ஏபபா இந்தினா கண்காட்ெினில் ாதுகாப்பு காபணங்கலக்காக , ஆில்ா யிநாம் அல்து டிபபான்ஸ், 
ஆில்ா யிநாம் அடநப்புகள் நற்றும் லூன்கள் க்க தடட செய்னப்ட்டுள் . 
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எல்ெிஏ ரதொஸ் எம்.ரக.I-ற்கு இறுதி செல்பாட்டு அனுதி 

 இந்தின யிநாப்டட (IAF) டட் காம்ாட் ஏர்டன்ஸ் பதஜாஸ் MK I க்கா இறுதி செனல்ாட்டு 
அனுநதிக்கா (FOC) படனா அியிப்பு செனார் R & D நற்றும் தடயர் DRDO டாக்டர் ஜி ெதீஷ் சபட்டி 
அயர்கால் அனுநதி யமங்கப்ட்டது . 

ஏரா இந்திா 2019 

 சங்கலரு எெங்கா யிநாப்டட தத்தில் 12-யது ெர்யபதெ ஏபபாஸ்பஸ் கண்காட்ெி நற்றும் ாதுகாப்பு 
கண்காட்ெி ஏபபா இந்தினா 2019-ஐ ாதுகாப்பு நந்திரி ிர்நா ெீதாபாநன் திந்து டயத்தார். 

பதல் ட்ரான் ஒயிம்பிக்ஸ் ரபாட்டி 

 பனாெங்கா , சங்கலருயில் டடசற் ஏபபா-இந்தினா 2019ல் பதல் ட்பபான் ிம்ிக் பாட்டினில் 
ஆில்ா க்கும் யிநாங்கலடன் ெிப்ாக  டடசற்து. 

 தீம் - 'ரு ில்ினன் யாய்ப்புகலக்கா ஒடுதம் '. 

இந்தி லிானப்படட தலீிலாதிகள் ீது லான்லறித் தாக்குதல் நடத்திது 

 ாகிஸ்தாின் ாபகாட்டிலுள் சஜய்ஷ்-இ-பகம்நது (JeM) அடநப்ின் நிகப்சரின னங்கபயாத பகாம் 
நீது இந்தின யிநாப்டட யான்யமித் தாக்குதல் டத்தினது. 

QRSAM ஏவுகடைட இந்திா சலற்மிகாக ரொதடன செய்தது  

 டிொ கடற்கடப ITR ெண்டிபூரில் உள்ாட்டில் தனாபா அதிபயக (யான் ாதுகாப்பு ஏவுகடண ) ஏவுகடணடன 
(QRSAM), ாதுகாப்பு ஆபாய்ச்ெி நற்றும் பநம்ாட்டு அடநப்பு (டிஆர்டிஒ) சயற்ிகபநாக பொதட செய்தது . 
இபண்டு ஏவுகடணகள் சயவ்பயறு உனபத்திற்கும் ிடகலக்கும் பொதிக்கப்ட்ட . 

'Sampriti 2019' 

 இந்தினா நற்றும் யங்கபதெம் இடடபன கூட்டு பாணுய னிற்ெி 'Sampriti 2019' 8யது திப்பு யங்கபதெத்தின் 
தங்காில் டத்தப்டுகிது . இது இரு ாடுகிலும் நாி நாி டத்தப்டும் இபாணுயப்னிற்ெி ஆகும் .  

2700 ரகாடி ரூபாய் திப்புள்ர பாதுகாப்பு உபகைங்கள் லாங்க ஒப்புதல்  

 2700 பகாடி ரூாய் நதிப்புள் ாதுகாப்பு உகபணங்கள் யாங்குயதற்கு ாதுகாப்பு டகனகப்டுத்தல் கவுன்ெில் 
ப்புதல் அித்துள்து . 

 கடற்டடக்கு பன்று பகடட் னிற்ெி கப்ல்கள் டகனகப்டுத்துதல் ஆகினடய இதில் அடங்கும் , அடிப்டட 
கடல் னிற்ெி அிக்க சண்கள் அதிகாரி உட்ட அடயருக்கும் உதவும் . 

Whatsapp குரூப்ில் பெப  – கிிக்செய்னவும் 

Telegram Channel ல் பெப – கிிக்செய்னவும் 
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