
 

இந்தன துகப்பு செய்தகள் - மந 2019 

யருண 19.1 இருதபப்பு னிற்ெ 

 2019 மந1 பதல் மந 10 யரப ம ளயளயில் யருணள 19.1 இந்தழன-ிரபஞ்சு கூட்டு  டற்ரட 

னிற்சழனின் பதல் குதழ ரடரற்து. 

 இபண்டளயது குதழ, யருணள 19.2, மந நளத இறுதழனில் டிஜழமளட்டினில் ரடர உள்து. 

1983 ஆம் ஆண்டில் இந்த இருதபப்பு  டற்ரட னிற்சழ ள் துயங் ழனது இதற்கு 2001ம் ஆண்டு 

'யருணள' எ ரனரிடப்ட்டது என்து குழப்ிடத்தக் து. 

'மநக் இன் இந்தன' தட்டத்தன்கழ் கடற்டட சூப்ர் மகரினடப கட்ட இந்தன இங்கந்து 

இடடமன மச்சுயர்த்டத 

 'மநக் இன் இந்தழனள' தழட்டத்தழன் ரு குதழனள  ிரிட்டின் எச்எம்எஸ் குனின் 

எழசரத்ரதப் மளன் ரு நழ ப்ரரின யிநளம் தளங் ழக்  ப்ர  ட்ட இந்தழன 

அபசளங் த்துடன் இங் ழளந்து மச்சுயளர்த்ரத டத்தழ யரு ழது. 

ன்கயது ஸ்கர்ப்ீன்[Scorpene] யகுப்பு ீர்மூழ்கக் கப்ல் - VELA 

 இந்தழன  டற்ரடக் ள ளன் ளயது ஸ் ளர்ப்னீ்[Scorpene] யகுப்பு ீர்பழ் ழக்  ப்ல் - VELA, 

நசளம ளன்  ப்ல் தனளரிக்கும் ரதளமழற்சளரனில்  ட்டப்ட்டு அழப ப்டுத்தப்ட்டது. 

இந்த ழ ழ்யளது 'மநக் இன் இன் இந்தழனள' தழட்டத்தழன்  வழ் ளது ளப்பு உற்த்தழத் 

துரனிளல் (MoD) தீயிபநள  ரசனல்டுத்தப்டு ழது. 

டி.ஆர்.டி.ஒ. அினஸ்[ABHYAS] யிந மெதட சயற்கபநக டத்தப்ட்டது 

 டிசளயின் சண்டிபூரில் உள் இரடக் ள ரடஸ்ட் மபஞ்ச் ரநனத்தழல் ளது ளப்பு ஆபளய்ச்சழ 
நற்றும் மநம்ளட்டு அரநப்பு (டி.ஆர்.டி.ஒ), அினளஸ்[ABHYAS] எனும் அதழமய  

எக்ஸ்ரண்டிள் யளன்யமழ இக்ர  (HEAT) ரயற்ழ பநள  யிநள மசளதர ரசய்தது. 

ஐஎன்எஸ் பஞ்ெத் மர்க்கப்ல் 36 ஆண்டுகள் ணிபுரிந்து ஒய்வுசற்து 

 பரழனளயில்  டந்த 1977-ஆம் ஆண்டு தனளரிக் ப்ட்ட ஐஎன்எஸ் பஞ்சழத் மளர்க்  ப்ளது, 

 டந்த 1983-ஆம் ஆண்டு ரசப்டம்ர் நளதம் 15-ஆம் மததழ இந்தழனக்  டற்ரடனில் 

இரணக் ப்ட்டது.  டந்த 36 ஆண்டு ள  ளட்டின் ளது ளப்புக்குப் ரரிதும் ங் ளற்ழ யந்த 

ஐஎன்எஸ் பஞ்சழத் மளர்க்  ப்ல் ஒய்வுரற்து. இந்தச் சழப்புயளய்ந்த ழ ழ்ச்சழ, ஆந்தழப 

நளழம் யிசள ப்ட்டித்தழலுள்  ப்ல்  ட்டும் தத்தழல் ரடரற்து. 



இந்தன கடற்டட கப்ல்கள் சகல்கத்த, ெக்த கூட்டுப்னணம்  

 இந்தழன  டற்ரட  ப்ல் ள் ர ளல் த்தள நற்றும் சக்தழ ஜப்ளன், ிழப்ரன்ஸ் நற்றும் 

அரநரிக் ள ஆ ழன ளடு ின்  ப்ல் ளுடன் ரதன் சவக்  டழல் கூட்டுப்னணம் 

மநற்ர ளண்டுள்து. இந்தப்னணத்தழன் இபண்டளயது  ட்டம் 09 மந பதல் 12 மந 2019 யரப 

ரதன் சவக்  டழல் தழட்டநழடப்ட்டுள்து. 

அசநரிக்க கடற்டடத் தத இந்தன யிஜனம் 

 இந்தழன  டற்ரட நற்றும் அரநரிக்   டற்ரட ஆ ழனரய இருதபப்பு நற்றும் ன்ப  

நன்ங் ில் ரதளடர்ந்து  ந்துரபனளடுயமதளடு நளர் நற்றும் ரிம்ளக்[RIMPAC] மளன் 

 டல் னிற்சழ ிலும் ங்ம ற் ழன். மந 12 பதல் மந 14 யரப அரநரிக்   டற்ரடத் 

ததழனள அட்நழபல் ஜளன் ரநக்ம ல் ரிச்சர்ட்சன் இந்தழனளயிற்கு அதழ ளபப்பூர்ய னணநள  

யந்துள்ளர் என்து குழப்ிடத்தக் து. 

இந்தன கடற்டட மெடய மதர்வு யரினம் சகல்கத்தயில் துயங்கனது 

 ர ளல் த்தள அரும  உள் ரடநண்ட் துரப த்தழல் இந்தழனக்  டற்ரடனின் பதல் 

பளரநனள மசரய மதர்வு யளரினத்ரத (SSB)  டற்ரடத் ததழ அட்நழபல் சுில் ன்ள 

தழந்துரயத்தளர். 

 SIMBEX-19 

 IMDEX 19,னின் ரயற்ழரன ரதளடர்ந்து இந்தழன  ப்ல் ள ர ளல் த்தள நற்றும் சக்தழ 
ஆ ழனரய சழங் ப்பூரில் மந 16 பதல் மந 22 யரப டக் யிருக் வுள் சழங் ப்பூர் இந்தழன 

 டல்சளர் இருளர் உடற்னிற்சழ சழம்ரக்ஸ் 2019 இல் ங்ம ற் வுள்து. மநலும் 

ர ளல் த்தள நற்றும் சக்தழ இந்தழன  ப்ல் ள் சழம்ரக்ஸ் -19 ல் ங்ம ற் ழது. 

8 யது இந்தன - நனன்நர் ருங்கடணந்த மபந்து 

 20 மந 19-28 அன்று நழனளன்நளர்  ப்ல் ள் UMS Kng TabinShweHtee நற்றும் UMS Inlay, அன்று 

இந்தழன  டற்ரட  ப்ல் ரடனிர் ளுடன் ரு ருங் ழரணந்த மபளந்து 

டயடிக்ர  ர மநற்ர ளள்ளும். 

 நளர்ச் 2013 இல் ரதளடங் ப்ட்ட CORPAT ரதளடர், னங் பயளதம், சட்டயிமபளத நீன்ிடித்தல், 

மளரதப் ரளருள்  டத்தல், நித  டத்தல், மயட்ரடனளடுதல் நற்றும் இரு ளடு ின் 

ன் ளுக் ள  நற் சட்டயிமபளத டயடிக்ர  ின் ிபச்சழர ள் ரதளடர்ள  பஸ்ப 

புரிந்துணர்வு நற்றும் மளக் ங் ர மநம்டுத்தழபள்து. 

Su-30 MKI மர் யிநத்தருந்து ிபம்மநஸ் ஏவுகடண சயற்கபநக மெதட 

செய்னப்ட்டது 

 இந்தழன யிநளப்ரட ிபம்மநளஸ் ஏவு ரணரன ரயற்ழ பநள  Su-30 MKI மளர் 

யிநளத்தழல் இருந்து மசளதர ரசய்தது. 2017ம் ஆண்டு யம்ர் நளதம் யிநளம் பம் 2.8 

மநக் யர னிள ஏவு ரணரன ரசலுத்தழ  டழல் உள் இக்ர  அித்து உ ழன் 

பதல் யிநளப்ரடனள  இந்தழனள சளதர ரசய்தது குழப்ிடத்தக் து. இந்த யர னிள 

இபண்டளயது ரிமசளதர இதுயளகும். 

  



மநற்கு ெிக்கல் அசநரிக்க, ஜப்ன், சதன் சகரின, ஆஸ்தமபன கடற்டட னிற்ெ 

 அரநரிக்   டற்ரட  ப்ல் ள் மநற்கு சழிக் ரருங் டழல், ஜப்ளன், ஆஸ்தழமபழனள 

நற்றும் ரதன் ர ளரினளவுடன் இரணந்து பதல் கூட்டு  டற்ரட னிற்சழரன 

மநற்ர ளண்டது. இந்த சழிக் யளன் ளர்ட் கூட்டுப்னிற்சழ அரநரிக் த் தீயள குயளம் தீவு 

அரும  ரடரற்து. 

AN-32 யிநத்தல் மன-சஜட் எரிசருட னன்டுத்த IAF அனுநதனித்துள்து  

 பஷ்னளயில் தனளரிக் ப்ட்டஅதழ சக்தழயளய்ந்த இந்தழனள யிநள ரடனின் AN-32 

யிநளத்தழல் உள்ளட்டிம தனளரிக் ப்ட்ட 10% யிநள எரிரளருள்  ந்த மனள-ரஜட் 

எரிரளருழல் இனங்  இந்தழன யிநள ரட அனுநதழனித்துள்து. மனள-ரஜட் 

எரிரளருளது 2013ல் ரடஹ்பளடூில் உள் CSIR-IIP ஆய்ய த்தழல் பதன் பதழல்  

தனளரிக் ப்ட்டது. 

 கர் க்மகர் தவீுகள் இருந்து கமக்கு கநண்ட் ிபம்மநஸ் ஏவுகடணதய் மெதட 

செய்தது  

 இந்தழன பளடயம், இந்தழனக்  டற்ரட நற்றும் இந்தழன யிநளப்ரட கூட்டு னிற்சழனின் 

ரு குதழனள   ளர் ழக்ம ளளர் தீவு ில் இருந்து இந்தழன பளடய தழ  ழமக்கு 

 நளண்ட்ிரியிளல் ரயற்ழ பநள  மசளதர ரசய்னப்ட்டது .  ளம்ளட் ஏவு ரண 270 

 ழமள நீற்ர் தூபத்தழல் ரு சழப்பு யடியரநக் ப்ட்ட இக் ழல் மசளதர ரசய்னப்ட்டது. 

ிபம்மநளஸ் ஏவு ரண இப்மளது யீ மளர்க் த்தழல் ரு ரரின 'ரட ரருக் ழ' என்று 

தன்ரத்தளம ழறுயிபள்து. 

டி.ஆர்.டி.ஒ சயற்கபநக யிநம் மூநக சயடிகுண்டு மெதட செய்தது 

 ளது ளப்பு ஆபளய்ச்சழ நற்றும் ளது ளப்பு அரநப்பு (DRDO) பளஜஸ்தளில் மளக்பளன் ரடஸ்ட் 

யபம்ில் சுக் -30 எம்.ம .ஐ.ஏ யிநளத்தழழருந்து 500  ழ. ழ.யர்க்  இன்ர்சழனல் ரயடிகுண்டு 

ன்ர மசளதர ரசய்தது. 

ெஹப - யரீ் ரிஸற்க ரு யிடுத 

 புது ரடல்ழனில் உள் யசந்த் குஞ்சழல் 'யரீ் ரிறஶக்கு' சலளபள மயல் மலளஸ்டல் தழந்து 

ரயக் ப்ட்டது. மயல் யரீ் ரிறழற் ள இந்தழன  டற்ரடனளல் டத்தப்ட்ட திப்ட்ட 

தழட்டம், மதசழன  ட்டிட  ட்டுநள  ம த்துடன் (NBCC) கூட்டுவு சப  ரளறுப்புணர்வு (CSR) 

கூட்டணினில்  ட்டப்ட்டது. 

ஆகஷ் -1 எஸ் -டன சயற்கபநக மெதட செய்தது DRDO 

 ளது ளப்பு ஆபளய்ச்சழ நற்றும் மநம்ளட்டு அரநப்பு (டி.ஆர்.டி.ஒ) ஆ ளஷ்-1 எஸ் ளது ளப்பு 

ஏவு ரணரன ரயற்ழ பநள  மசளதர ரசய்துள்தது, மநம்டுத்தப்ட்ட இப்ளது ளப்பு 

ஏவு ரண பம் எதழரி ின் மளர் யிநளங் ள் நற்றும் டிபளன்ஸ் ர யளிம 

அமழக் படிபம் 

 



இஸ்மப நற்றும் இந்தன யிநப்டட இடடமன யிண்சயி யபீர்களுக்கு னிற்ெ அிக்க 

ப்ந்தம் 

 இந்தழன யிநளப்ரட நற்றும் இந்தழன யிண்ரயி ஆபளய்ச்சழக்  ம ம் இரடமன 

இஸ்மபளயின்   ன்னளன் தழட்டத்தழற்கு இந்தழன யிண்ரயி யபீர் ள் னிற்சழ ரறுயதற் ள 

ரு புரிந்துணர்வு ப்ந்தம் ர ரனளத்தளது. ரங் ளூருரய அடிப்ரடனள க் ர ளண்ட 

 இந்தழன யிநளப்ரட நருத்துயப் ிரியில் (IAM), இந்தழன யிண்ரயி யபீர் ின் பதல் 

ிரிவு னிற்சழரன ரவுள்து. 

 இந்தழனள சுதந்தழபம் ரற் 75-யது ஆண்டு, 2022ல் 10,000 ம ளடி ரூளய் நதழப்ிள இந்த 

  ன்னளன் தழட்டம் தழட்டநழடப்ட்டுள்து. 
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