
  

 இந்திய பாதுகாப்பு படைகள் - ஏப்ரல் 
2019 

 

பாடக்குறிப்புகள்அறிய – tamil.examsdaily.in                    1                                              FB – Examsdaily Tamil 

இந்திய பாதுகாப்பு படைகள் 

இந்திய இராணுவ தளபதி அமெரிக்கா பயணம் 

• பிபின் ராவத், இந்திய ராணுவ தளபதி 02 ஏப்ரல் முதல் ஏப்ரல் 05, 2019 வரர 
அதிகாரபூர்வ பயணமாக அமமரிக்க மெல்ல திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பயணம் 
அமமரிக்கா - இந்தியா ராணுவ உறவுகளுக்கு உத்வவகம் அளிப்பவதாடு, மூவலாபாய 
ஈடுபாட்ரட அதிகரிக்கும் வ ாக்கத்ரதயும் மகாண்டுள்ளது. 

AUSINDEX-19, 3வது பதிப்பு விசாகபட்டணத்தில் மதாடங்கியது  

• ஆஸ்திவரலிய மற்றும் இந்திய கடற்பரடகள் இரடவயயான இருதரப்பு 
கடல்வழங்கல் டூரன்ஸ்-வகுப்பு பல-தயாரிப்பு  ிரப்புக் கருவி மகாண்ட பயிற்ெிக்கான 
மூன்றாம் பதிப்பு - AUSINDEX-19 விொகப்பட்டினத்தில் 02 ஏப்ரல் 19 அன்று  
மதாடங்கியது 

இந்திய கடற்படட லீதல் நீர்மூழ்கிக் கப்பல் வாங்க முயற்சி  

• இந்தியாவின் கடற்பரடத் திட்டத்தின் கீழ் 50, 000 வகாடி பாதிப்புள்ள ஆறு  ீர்மூழ்கிக் 
கப்பல்கரள வாங்குவதற்கான  டவடிக்ரக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இலங்டக கடற்படட துடண அட்ெிரல் இந்திய பயணம் மெற்மகாண்டுள்ளார் 

• மதாழில்முரற பயணமாக இலங்ரக கடற்பரடயின் தளபதியான துரண அட்மிரல் 
பியால் டி ெில்வா 30 மார்ச் முதல் 02 ஏப்ரல் வரரயிலான இந்திய பயணத்ரத 
வமற்மகாண்டுள்ளார். 

இந்தியாவிற்கு 24 MH-60R பல்-பணி மெலிகாப்டர்கள் வழங்க அமெரிக்கா முடிவு  

• இந்தியாவின் மவளி ாட்டு இராணுவ விற்பரன (FMS) திட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவிற்கு 24 
MH-60R பல்-பணி மெலிகாப்டர்கள் வழங்க அமமரிக்க முடிவு. இதன் மதிப்பு $ 2.6 
பில்லியன் ஆகும். 

இரண்டாம் உலகப் மபார் அமெரிக்க விொனத்டத இந்திய இராணுவம் கண்டுபிடித்துள்ளது 

• அருணாச்ெல பிரவதெத்தின் வராயிங் மாவட்டத்தில் இரண்டாம் உலகப் வபாரின்வபாது 

அமமரிக்க விமானப்பரட பயன்படுத்திய விமானம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது 

கத்தார் கடற்படட மெஜர் மஜனரல் இந்திய பயணம்  

• கத்தார் எமிரி (QENF) கடற்பரட வமஜர் மஜனரல் கமாண்டர், அப்துல்லா ொென் எம் 
அல் சுரலட்டி யின் அதிகாரபூர்வ பயணம் (ஏப்ரல் 02 முதல் 05 வரர)  ிரறவுமபற்றது. 

இராணுவ தளபதிகளின் ொநாடு: ஏப்ரல் 2019 

• இராணுவத் தளபதிகளின் மா ாடு ஏப்ரல் 8, 2019 அன்று மதாடங்கவுள்ளது, மதாடக்க 
உரரரய மதிப்பிற்குரிய இராணுவ அரமச்ெர்  ிர்மலா ெீதாராமன் வழங்கவுள்ளார், இந்த 
மா ாட்ரட இராணுவ தளபதி மஜனரல் பிபின் ராவத் தரலரம தாங்கவுள்ளார். 
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இந்மதா-சிங்கப்பூர் கூட்டு பயிற்சி மபால்டு குருமசத்ரா 

• 12 வது இந்தியா - ெிங்கப்பூர் கூட்டு இராணுவ பயிற்ெி ஏப்ரல் 11, 2019 அன்று பாபினா 
இராணுவ  ிரலயத்தில்  ிரறவுற்றது. 

இந்திய இராணுவம் ஏமக -203 ரக துப்பாக்கிடய மசாதடன மசய்ய முடிவு  

• ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் கிளர்ச்ெி  டவடிக்ரககளில் ஈடுபடுவரத கட்டுப்படுத்த 
மாற்றியரமக்கப்பட்ட ஏ.வக.-203 ரக தாக்குதல் துப்பாக்கிகரள பயன்படுத்த இந்திய 
ராணுவம் திட்டமிட்டுள்ளது. ஏ.வக.-203 தாக்குதல் துப்பாக்கி ஆயுதப்பரட மதாழிற்ொரல 
வாரியத்திற்கும் ரஷ்யாவிற்கும் இரடயில் உள்ள கூட்டு முயற்ெியில் 
உத்தரபிரவதெத்தின் அவமதி உற்பத்தி  ிரலயத்தில் உற்பத்தி மெய்யப்படும். 

பிரம்மொஸ் ஏவுகடண வசீ்சு 400 கிெீ இருந்து 500 கிெீ வடர அதிகரிக்க முடிவு  

• ரஷ்யா மற்றும் இந்தியா கூட்டு வெர்ந்து தயாரிக்கப்படும் பிரம்வமாஸ் சூப்பர்வொனிக் 
குரூஸ் ஏவுகரண வசீ்சு வரம்ரப 400 கிமீ இருந்து 500 கி.மீ. (311 ரமல்கள்) அதிகரிக்க 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

இராணுவத்தின் Bofors பீரங்கி துப்பாக்கிகளின் (தனுஷ்) முதல் மதாகுதி OFB இலிருந்து 
மபறப்பட்டது  

• தி ஆர்டின்ஸ் மதாழிற்ொரல வாரியம் (OFB) ஆறு Bofors பரீங்கித் துப்பாக்கிகளின் முதல் 
மதாகுதி இராணுவத்திற்கு அளித்தது. 1980 களில் வெகரிக்கப்பட்ட ஸ்வடீிஷ் வபாஃபர்ஸ் 
துப்பாக்கியின் தனித்தன்ரமயான துப்பாக்கிவய தனுஷ் ஆகும். 

1TS கப்பல்கள் சமீெல்ஸ் விக்மடாரியா துடறமுகத்டத அடடந்தன  

• முதல் பயிற்ெி பிரிவு கப்பல்களான (1TS) ஐஎன்எஸ் தரங்கினி, ஐஎன்எஸ் சுஜாதா, 
ஐஎன்எஸ் ஷர்துல் மற்றும் ஐெிஜிஎஸ் ொரதி மெமஷல்ஸின் விக்வடாரியா 
துரறமுகத்திற்குள் நுரழந்தது. முதல் பயிற்ெி பிரிவு கப்பல்கள் தற்வபாது ெம்பந்த் 05/18-
19 என்றரழக்கப்படும் அதன் மவளி ாட்டுப் பணிக்கான கரடெி பயண ிரலயில் 
உள்ளது. 

 

கடற்படட முதலீட்டு விழா 2019 

• 2019 ம் ஆண்டிற்க்கான கடற்பரட முதலீட்டு விழா மும்ரபயின் வமற்கு கடற்பரடயின் 
(WNC) மெலிகாப்டர் கப்பல் தளமான ஐஎன்எஸ் ஷிக்ராவில்  ரடமபற்றது. விழாவில் 
கடற்பரட டாக்யார்ட் (ரவொக்) மற்றும் ஐஎன்எஸ் துவார்கா ஆகியரவயின் பசுரம 
சுற்றுச்சூழல் முயற்ெிகளுக்காக 'ெிறந்த பசுரம  ரடமுரறக்கான ெிஎன்எஸ் டிராபி' 
வழங்கப்பட்டது. 

இந்திய கடற்படடயின் "மெய்நிகர் யதார்த்த டெயம்" 
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• கடற்பரடத் தளபதி அட்மிரல் சுனில் லன்பா முதல் மமய் ிகர் யதார்த்த ரமயத்ரத 
(VRC) கடற்பரட வடிவரமப்பு (வமற்பரப்பு கப்பல் குழு) இயக்கு ரகத்தில் 
மதாடங்கிரவத்தார்.  

• இந்திய அரொங்கத்தின் கீழ் மெயல்படும் "இந்தியாவில் மெய்யுங்கள்" என்ற 
முன்முயற்ெியில் இந்த ரமயம் இந்திய கடற்பரடயின் உள் ாட்டு வபார் கப்பல் 
வடிவரமப்பு திறன்கரள மபருமளவில் ஊக்குவிக்கும் முயற்ெியில் இந்த ரமயத்ரத 
 ிறுவி உள்ளனர். 

இந்திய விொனப்படட ெராத்தான்  

• இந்திய விமானப்பரடயின் (MIAF) புகழ்மபற்ற பறக்கும் கிராஸ் (DFC) என்று புகழ்மபற்ற 
மார்ஷல் அர்ஜன் ெிங்கின் 100 வது பிறந்த  ாளின் அரடயாளமாக 14 ஏப்ரல் 2019 அன்று 
பகுதி மராத்தான் மடல்லியில்  டத்தப்பட்டது. 

'நிர்பய்' சப்-மசானிக் குரூஸ் ஏவுகடண மசாதடன 

• பாதுகாப்பு ஆராய்ச்ெி மற்றும் வமம்பாட்டு அரமப்பு (டி.ஆர்.டி.ஓ) தனித்தனியாக 
வடிவரமக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட ' ிர்பய்' எனப்படும்  ீண்ட தூர துரண வொனிக் 
குரூஸ் ஏவுகரணரய ஒருங்கிரணந்த மடஸ்ட் வரஞ்ச் (ஐடிஆர்), ெந்திபூர் ஒடிஷாவில் 
மவற்றிகரமாக வொதரன மெய்தது. 

AUSINDEX-19 பயிற்சி 

• ஆஸ்திவரலிய மற்றும் இந்திய கடற்பரட இரடயிலான இரண்டு வார காலம்  ீண்ட 
இருதரப்பு கடல் பயிற்ெிக் AUSINDEX 2019  ிரறவுமபற்றது. முதல் தடரவயாக 55 
அமமரிக்க இராணுவ அதிகாரிகளும் 20  ியூெிலாந்து இராணுவ அதிகாரிகளும் RAN 
கப்பல்களில் பயணம் வமற்மகாண்டு AUSINDEX-19 இல் பயிற்ெிகள்  ிகழ்த்தினர் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

சனீாவில் நடடமபறவுள்ள சர்வமதச கடற்படட ஆய்வில் இந்திய கப்பல்கள் பங்மகற்பு 

• ெீனாவின் கடற்பரடத் தினத்தின் 70 வது ஆண்டு விழா மகாண்டாட்டத்தின் ஒரு 
பகுதியாக ெர்வவதெ கடற்பரட ஆய்வில் இந்திய கப்பல்கல் மகால்கத்தா மற்றும் ெக்தி 
பங்வகற்க உள்ளது. ெர்வவதெ கடற்பரட ஆய்வு ஏப்ரல் 21 ஆம் வததி ெீனாவின் 
கிங்டாவவாவில்  ரடமபறவுள்ளது. 

கடற்படட அட்ெிரல் சுனில் லன்பா தாய்லாந்து பயணம்  

• கடற்பரடத் தளபதிகளின் தரலரமத் தளபதி அட்மிரல் சுனில் லன்பா, PVSM, AVSM, ADC,  
ஏப்ரல் 17 முதல் 19 ஏப்ரல் 19 வரர தாய்லாந்துக்கு இருதரப்பு பயணம் வமற்மகாள்ள 
உள்ளார். 1947லிருந்து இரு  ாடுகளும் முரறயான அதிகாரபூர்வ உறவுகரள 
வமற்மகாண்டு வருகிறது அதன் மூலம் 2012 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பாதுகாப்பு 
ஒத்துரழப்பு பற்றிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் ரகமயழுத்திட்டதிலிருந்து இரு 
 ாடுகளும் இரணந்து மெயல்பட்டு வருகிறது. 

SEA VIGIL பயிற்சி 
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● SEA VIGIL பயிற்ெி பற்றிய விழிப்புணர்வு விவாதம் 16 ஏப்ரல் 19 அன்று எம்.எஸ்.பவார் 
தரலரமயில்  ரடமபற்றது. முதல் இந்திய வதெிய கடற்பரட பாதுகாப்பு பயிற்ெி SEA 
VIGIL 22-23 ஜனவரி 19 அன்று  டத்தப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 
இந்திய கடற்படட - வியட்நாம் ெக்கள் இடடமய இருதரப்பு கடற்படட பயிற்சி 

● இந்தியக் கடற்பரட மற்றும் வியட் ாம் மக்கள் பங்குமபறும் இருதரப்பு கடவலார 
பயிற்ெியின் இரண்டாம் பதிப்ரப வியட் ாமில் காம் ரன்ஹ் வப, என்னும் இடத்தில் 
ஏப்ரல் 13 முதல் 16 வரர.இந்திய கடற்பரட வமற்மகாண்டது.  

HAL மஜட் பயிற்சியாளரின் மசாதடனகடள மதாடர முடிவு 

• ெிந்துஸ்தான் ஏவரானாட்டிக்ஸ் லிமிமடட் (HAL) அதன் இரட ிரல மஜட் 
பயிற்ெியாளரர (IJT) வொதிக்கும் பணிரய மூன்று ஆண்டு கால இரடமவளிக்கு பின்னர் 
மதாடர முடிவுமெய்துள்ளது 

யார்ட் 12706 அறிமுகம் 

• அட்மிரல் சுனில் லன்பா PVSM, AVSM, ADC கடற்பரடத் தரலவர் பிராமஜக்ட் 15Bயின் 

மூன்றாவது கப்பல் ரகடட் மிரெல் மடஸ்டிராயர் இம்பால்-ஐ, மும்ரபயின் Mazagon Dock 

Shipbuilders Limited இல், அறிமுகப்படுத்தினார். இந்தியாவின் உள் ாட்டு யுத்த கப்பல் 

வடிவரமப்பு மற்றும் கட்டுமானத் திட்டத்தின் அறிவிப்புகளில் குறிப்பிடத்தக்க மற்மறாரு 

ரமல்கல்ரல இந்த அறிமுகம் குறிக்கிறது. 

கடற்படட தளபதிகளின் ொநாடு 

• 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான கடற்பரட தளபதிகளின் மா ாட்டின் முதல் பதிப்பு, 2019 ஆம் 
ஆண்டு ஏப்ரல் 23 முதல் 25 வரர புது தில்லியில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. துவக்க  ாளில் 
கடற்பரட தளபதிகள் இரடவய பாதுகாப்புத் துரற மந்திரி உரரயாடவுள்ளார். 

பாதுகாப்புக் கணக்குகளின் புதிய மபாது கட்டுப்பாட்டாளர்  

• ஸ்ரீ ராவஜந்திர குமார்  ாயக் 52வது பாதுகாப்புக் கணக்குகளின் புதிய மபாது கட்டுப்பாட்டாளராக 

மபாறுப்வபற்றார். இதற்கு முன்பு பாதுகாப்பு அரமச்ெகத்தின் பாதுகாப்புக் கணக்குகளின் 

கூடுதல் மபாது கட்டுப்பாட்டாளராக பணிபுரிந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இந்திய, அமெரிக்க கடற்படடகள் நீர்மூழ்கிக் கப்பல் மபார் பயிற்சி  

• இந்திய மற்றும் அமமரிக்க கடற்பரடகள் இந்திய மபருங்கடலில் ஒரு கூட்டு  ீர்மூழ்கிக் 

கப்பல் பயிற்ெி  டத்தி வருகின்றன. கடற்பரட வராந்து மற்றும் உளவுத்துரறரய 

ஒருங்கிரணப்பதற்கான அடிப்பரட அரமப்பரத வ ாக்கமாகக் மகாண்டு இந்த பயிற்ெி 
 ரடமபற்றது. தமிழ் ாட்டிலுள்ள அரக்வகாணம் கடற்பரட  ிரலயம் ராஜாளி என்ற கப்பலில் 

இருந்து இந்திய P-8I ம ப்டியூன் விமானம் இந்த பயிற்ெியில் அமமரிக்க கடற்பரடயுடன் 

கலந்து மகாண்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இந்திய கடமலார காவல்படட கப்பல் C-441 அறிமுகம் 
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• வகரள அரெின் தரலரமச் மெயலாளர் ஸ்ரீ டாம் வஜாஸ், விழிஞ்ெம் துரறமுகத்தில் 

வமற்குப்பகுதியின் பிராந்திய தளபதி இன்ஸ்மபக்டர் மஜனரல் விஜய் டி. ொவபக்கர் 

தரலரமயின் கீழ் புதிதாக இந்திய கடவலார காவல்பரட கப்பல் C-441-ஐ 

அறிமுகபடுத்தினார்.  

மெ ொதம் இந்தியாவில் பாதுகாப்பு டசபர் ஏமஜன்சி அடெக்கப்பட உள்ளது 

• தரல கரத்ரத தரலரமயிடமாகக் மகாண்டு அடுத்த மாதம், பாதுகாப்பு ரெபர் ஏமஜன்ெி 
(டி.ெி.ஏ) அரமக்கப்பட உள்ளது. மூத்த கடற்பரட அலுவலக ரியர் அட்மிரல் வமாெித் 
குப்தா DCA இன் முதல் தரலவராக பதவி வகிக்க உள்ளார். 
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