
 

இந்தி பாதுகாப்பு படைகள் 

இந்தி கைற்படை திருட்டு எதிர்ப்பு ராந்து  நைலடிக்டக 

 இந்தினப் பருங்கடில் (IOR) அதன் நிரன் அடிப்டடனிா கட்டுப்ாடுகள் (IOR) 
யிரியாக்கநாக, ஏநின் சாாயிிருந்து திருட்டு திர்ப்பு கடற்டட ரபாந்து 
டயடிக்டகடன டன் யடகுடாயில் ரநற்பகாள் கடற்டட P-8I ீண்ட தூப கடல் 
கண்காணிப்பு யிநாத்டத னன்டுத்திபள்து . 2008 ஆம் ஆண்டிிருந்து , டன் 
யடகுடாயில் யணிக ரீதினாக பக்கினநா கடற்டட ரபாந்துகட இந்தினா டத்தி 
யருகிது. இந்த ஆண்டு திருட்டு திர்ப்பு ரபாந்து டயடிக்டகக்காக P-8I யிநாத்டத 
சாாயில் இருந்து இனக்கப்டுயது இது இபண்டாயது படனாகும். 

ICG தனது 5 லது ஆட்ரேர்ப்பு டத்டத உத்தகண்டில் திமக்க உள்ரது 

 இந்தின கடராப காயல்டட (ICG) ஆட்ரசர்ப்பு டநனம் உத்தபகண்டில் திக்கப்டும் . 
இது இந்தினாயின் ந்தாயது  .சி.ஜி ஆட்ரசர்ப்பு டநனநாக இருக்கும் . பதல்யர் 
திரிரயந்திப சிங் பாயத் ஜூன் 28, 2019 அன்று இந்த ஆட்ரசர்ப்பு டநனத்திற்கா 
அடிக்கல்ட ாட்டவுள்ார் .இந்த ஆட்ரசர்ப்பு டநனம் படஹ்பாடூில் உள் 
குயான்யாாயில் (ஹபர்யாா) ிறுயப்டும். பாய்டா, பம்ட, பசன்ட நற்றும் 
பகால்கத்தாவுக்கு அடுத்தடினாக உத்தபகண்டில் ICG னின் 5 யது ஆட்ரசர்ப்பு டநனம் 
ஆகும். 

இந்ரதா-பிஞ்சு கூட்டு கைற்படை பிற்ேி 

 இந்தின நற்றும் ிபபஞ்சு கடற்டடக்கு இடடனிா இருதபப்பு கடல் னிற்சினா 
‘யருணா’ 2019 ரந நாதம் டடபற்து . கடில் எரு குிப்ிடத்தக்க காத்திற்கு 
னிற்சிடன ரநற்பகாள்ளும் ராக்கத்துடன் இந்த னிற்சி இபண்டு கட்டங்காக 
டத்தப்ட்டது. 

இந்தி கைற்படை திருட்டு எதிர்ப்பு ராந்து  நைலடிக்டக 

 இந்தினப் பருங்கடில் (IOR) அதன் நிரன் அடிப்டடனிா கட்டுப்ாடுகள் (IOR) 
யிரியாக்கநாக, ஏநின் சாாயிிருந்து திருட்டு திர்ப்பு கடற்டட ரபாந்து 
டயடிக்டகடன டன் யடகுடாயில் ரநற்பகாள் கடற்டட P-8I ீண்ட தூப க டல் 
கண்காணிப்பு யிநாத்டத னன்டுத்திபள்து . 2008 ஆம் ஆண்டிிருந்து , டன் 
யடகுடாயில் யணிக ரீதினாக பக்கினநா கடற்டட ரபாந்துகட இந்தினா டத்தி 
யருகிது. இந்த ஆண்டு திருட்டு திர்ப்பு ரபாந்து டயடிக்டகக்காக P-8I யிநாத்டத 
சாாயில் இருந்து இனக்கப்டுயது இது இபண்டாயது படனாகும். 



உள்நாட்டில் உருலாக்கப்பட்ை ஏவுகடை பிருத்லி -2 வலற்மிகாக ரோதடன 

 எடிசா கடற்கடபனிிருந்து இந்தின இபாடயத்தின் ரசாதடனின் எரு குதினாக 
ரசாதட யபம்ில் இருந்து இந்தினாயில் உருயாக்கப்ட்ட அட ஆபதத்டத சுநந்து 
பசன்று தாக்கும் ிரித்யி 2  வுகடணடன பயற்ிகபநாக ரசாதட பசய்தது . இந்த 
வுகடண, சண்டிபூரில் உள்  .டி.ஆர் எருங்கிடணந்த பட ஸ்ட் ரபஞ்சின் ாஞ்ச் 
காம்ப்க்ஸ் -3 இிருந்து எரு பநாடல் வுகடண பம் ரசாதடபசய்னப்ட்டது . 
இந்த வுகடண 500 பதல் 1000 கிரா டடடன தாங்கும் சக்தி பகாண்டது . திபய 
ரிபாருால் இனங்கும் தன்டந பகாண்டது . இந்த வுகடண 350 கி.நீ. தூபம் யடப 
தாக்கும் யல்டந பகாண்டது. 

"ஆபரளன் ேன்டஸ் 2" 

 இந்தினா நற்றும் நினான்நர் இபாடயப்டடகள் நணிப்பூர் , ாகாாந்து நற்றும் 
அசாநில் பசனல்டும்  ராபாி குழுக்கட குிடயத்து ரந 16 பதல் அந்தந்த 
ல்டப் குதிகில் பன்று யாப கா எருங்கிடணந்த டயடிக்டகடன 
ரநற்பகாண்ட. "ஆரபரன் சன்டபஸ் " இன் பதல் கட்டம் பன்று நாதங்களுக்கு 
பன்பு இந்ரதா -நினான்நர் ல்டனில் டத்தப்ட்டது , இந்த டயடிக்டகனின் ராது 
யடகிமக்கு ராபாிகள் குழுக்கின்  பகாம்கள் சிடதக்கப்ட்ட ன்து 
குிப்ிடத்தக்கது. 

பி -75 (I) க்கான மூரயாபா கூட்டு பங்காரர்கடர பட்டியிடுலதற்காை EOI ஐ இந்தி 
அசு வலரிிடுகிமது 

 ரநக் இன் இந்தினா திட்டத்தின் பக்கின பனற்சினாக , இந்தின கடற்டடனின் ி -75 (I) 
திட்டத்திற்கா ஆறு ீர்பழ்கிக் கப்ல்கட ிர்நாணிப்தற்கா இந்தின பராான 
ங்கார்கட ட்டினிடுயதற்கா EOI  இந்தின அபசு பயினிட்டுள்து . இத்திட்டன் 
பசவு சுநார் 45 ஆனிபம் ரகாடி ரூாய் ஆகும் . இது சநீத்தின பராான கூட்டு 
ங்கார் கீழ் ரநற்பகாள்ப்டும் இபண்டாயது திட்டநாகும் , பதாயது திட்டத்தின் 
பம் 111 கடற்டட னன்ாட்டு பஹிகாப்டர்கள்  யாங்கட்டது ன்து 
குிப்ிடத்தக்கது. 

இந்தி கப்பல்கரின் பாதுகாப்புக்காக கைற்படை லடரகுைாலில் நைலடிக்டக வதாைக்கம்  

 கடல்சார் ாதுகாப்பு சம்யங்கடத் பதாடர்ந்து இந்தினக் பகாடிடன உடடன கப்ல்கள் 
ாபசீக யடகுடா நற்றும் ஏநான் யடகுடா யமினாக இனங்குயடத அல்து 
கடப்டத நீண்டும் உறுதி பசய்யதற்காக இந்தின கடற்டட ஏநான் யடகுடாயில் 
.ன்.ஸ் பசன்ட நற்றும் .ன்.ஸ் சுடா கப்ல்கட அனுப்ிபள்து . 

பாயரகாட் தாக்குதயின் குமிீடு வபர் - ஆபரளன் பந்தர் 

 ாகிஸ்தாின் ாரகாட் னங்கபயாத பகாம் நீது இந்தின யிநாப்டட (ஃப்) 
ரநற்பகாண்ட யான் யமித்தாக்குதலுக்கு , ‘ஆரபரன் ந்தர் ’ க் குினடீு 
பனரிடப்ட்டது. புல்யாநா தாக்குதில் 40 சிஆர்ிஃப் யபீர்கள் பகால்ப்ட்டதற்கு 
திடி பகாடுக்கும் யிதநாக ாகிஸ்தாில் இந்தின யிநாப்டடனின் 12 நிபாஜ் -2000 
ரார் யிநாங்கள் பஜய்ஷ்-இ-பகநது னங்கபயாத பகாம் நீது தாக்குதல் டத்தினது . 



PM கிோன் ஓய்வூதி திட்ைம் 

 60 யனடத அடடந்தயர்களுக்கு 3,000 ரூாய் குடந்தட்ச நாத ஏய்வூதினம் யமங்க 
பற்டும் ிபதான் நந்திரி கிசான் ஏய்வூதினத் திட்டத்தின் கீழ் நாதத்திற்கு 100 
ரூாய்க்கு யியசானிகள் ங்கிப்பு பசய்ன ரயண்டும் . 

 ஏய்வூதின ஊதினத்திற்கு பாறுப்ா LIC ிறுயத்தால் ிர்யகிக்கப்டும் ஏய்வூதின 
ிதிக்கு சநநா பதாடகடன நத்தின அபசும் யமங்கும் . பதல் பன்று ஆண்டுகில் 5 
ரகாடி னார்கட கயர்யதற்காக யியசானிகளுக்கு தி ஏய்வூதின திட்டத்திற்கு 
பதல் அடநச்சபடய கூட்டத்தில் அபசாங்கம் எப்புதல் அித்தது. 

கிோன் கிவடிட் கார்டு திட்ைம் 

 கிசான் கிபபடிட் கார்டு 1998 இல் அிபகப்டுத்தப்ட்டது , தற்ராது 6.92 ரகாடி ரபடி 
கிசான் கிபபடிட் கார்டு உள்து . தற்ராது உள் கிசான் கிபபடிட் கார்டு கால்டட 
பாநரிப்பு நற்றும் நீன்யத்துடகில் ஈடுட்டுள்  யியசானிகடபம் ரசர்ப்தாக 
இருக்கிது; KCC இன் கீழ் உள் ஆய்வு ஃராிரனா கட்டணங்கள் நற்றும் பசனாக்க 
கட்டணங்கட அகற்றுகிது ; 1 ட்சம் பதல் 1.6 ட்சம் யடப யியசானக் கடனுக்கா 
இடணந்த கட்டணத்டத உனர்த்துகிது . 

 குஜபாத், நகாபாஷ்டிபா, உத்தப ிபரதசம் , சத்தீஸ்கர், ரநற்கு யங்காம் , கீார், 
ஜார்கண்ட், ஹிநாச்ச ிபரதசம் , ஜம்ப & காஷ்நீர் நற்றும் யடகிமக்கு நாிங்கள் 
ஆகினயற்ில் ங்கு கிசான் கிபபடிட் கார்ட் திட்டம் சரினாக பசனல்டுத்தயில்ட 
ன்று அடடனாம் காணப்ட்டுள் . அடுத்த 100 ாட்கில் 1 ரகாடி இக்டக 
அடடன ரயண்டும் ன்று படிவு பசய்னப்ட்டுள்து. 

"கார்கில் ரபார்" வலற்மிின் 20 லது ஆண்டுலிறா: 

 2019 ஆம் ஆண்டு , 'கார்கில் ரார் '  ிபநாக அடமக்கப்டும் 'ஆரபரன் யிஜய் ' 
னின் பயற்ிக்கா 20 யது ஆண்டு ிடடய பகாண்டாடுகிது .  கார்கில் ரார் ன்து 
யலுயா அபசினல் , இபாடய நற்றும் இபா ஜதந்திப டயடிக்டககின் சரித்திபநாகும் . 
கார்கில் ராரில் இந்த ஆண்டு கார்கில் ரார் பயற்ினின் 20 யது ஆண்டு ிடடய 
பருடந, நரினாடத நற்றும் உத்ரயகத்துடன் நது ரதசம் பகாண்டாடுகிது . இந்த 
ஆண்டு, ‘ஆரபரன் யிஜனின் ’ பயற்ினின் 20 யது ஆண்டுயிமா ‘ிடயில் 
பகாள்ளுங்கள், நகிழ்ச்சி, புதுப்ித்தல்’ ன் கருப்பாருளுடன் பகாண்டாடப்டுகிது 
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