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இந்திய பாதுகாப்பு படைகள் - ஜஷ 2019 

15,000 க ோடி ரூபோய் திப்புள்ர  ப்பல் ள் ற்றும் படகு ள் லோங்  போது ோப்பு அமச்ச ம் 
க ோரிக்ம   

 15,000 ஹ ளடி மெளய் நதழப்ிள  டற்ட நற்றும்  டஹளப  ளயல்டனிமக் ள 4 
 ப்ல்   ட்டநக் , ல்ஹயறு  ப்ல் ள் நற்றும் டகு ள் யளங்குயதற் ள  ளது ளப்பு 
அநச்ச ம் நத்தழன அபசழடம் ஹ ளரிக்  யிடுத்துள்து. 

 ோர் ில் அஞ்சயி போடல் 

 இந்த ஆண்டு ஜஷ 26 ஆம் ஹததழ  ளர் ழல் யிஜய் தழயளறழன் 20யது ஆண்டு யிமளய ளடு 

முழுயதும் ஸ ளண்டளடும் ழனில், புது தழல்ழனில் உள் நளஸக்ரள நனத்தழல் எம 

ிபநளண்டநள யிமள ற்ளடு ஸசய்னப்ட்டுள்து. 1999  ளர் ழல் ஹளரில் யபீ நபணம் 

அடந்தயர்   வுபயிக் வும், யபீ யணக் ம் ஸசலுத்தவும்  ளர் ழல் அஞ்சழ ளடல் என் 

இபளணுயத் ததழ ஸஜபல் ிின் பளயத் ஸயினிட்டளர். இந்தப்ளட பு ழ்ஸற் இந்தழ 
ளடளசழரினர் தழம சநீர் அஞ்சளன் இசனநத்துள்ளர், தழம சதளத்ம  ரீ் ளடிமள்ளர், தழம 

பளஜஶ சழங் இசனநத்துள்ளர். 

ஐ.என்.எஸ் தர் ோஷ் மோோக்க ோலின்  டோங் ிம மசன்மமடந்தது.  

 இந்தழன  டற்டக்  ப்ல் தர் ளஷ் மூன்று ளள் னணத்தழற் ள  ஸநளபளக்ஹ ளயின் 
டளங் ழனப யந்தடந்தது. இந்த னணம் இந்தழன  டற்டனின் நத்தழனதபக்  டல், 
ஆப்ிரிக் ள நற்றும் ஹபளப்ளயிற்கு ஹநற்ஸ ளண்டுள் ஸயிளட்டுப் ணினின் எம 
குதழனளகும். இந்த னணம் இந்தழனளயிற்கும் ஸநளபளக்ஹ ளயிற்கும் இடனிள ட்ின் 
ிணப் யலுப்டுத்த முனலும்  ம்ப்டு ழது. 
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உள்நோட்டு லிோனம் தோங் ி  ப்பல்  லிக்ோந்த் பிப்லரி 2021 க்குள்  டற்பமடக்கு லறங் ப்பட 
உள்ரது. 

 ம் ளட்டின் முதல் சுஹதச யிநளம் தளங் ழ  ப்ல் (சழ), யிக்பளந்த்,  ட்டுநளத்தழன் 
ஹநம்ட்ட  ட்டத்தழல் உள்து ன்றும்,ஹநலும் ஹநம்ட்ட ஹசளத ளுக் ள  2021 ஆம் 
ஆண்டில்  டற்டக்கு யமங் ப்டும் ன்றும்,  டற்டனின்  ஹளர்க் ப்ல் உற்த்தழ 
நற்றும்  ன ப்டுத்தல்  ட்டுப்ளட்டளர் யஸ் அட்நழபல் .ஹ . சக்ஹசள ஸதரியித்தளர். 

அஸ்ோம் ஏவு மைம இந்தி லிோனப்பமட (IAF) ஏற்றுக்ம ோள்ரவுள்ரது  

 இந்தழன யிநளப்ட (..ஃப்) தது ஹளர் யிநளங் ில் எம புதழன ஹபளப்ின 
அஸ்பளம் வு ணன ற்றுக்ஸ ளள்வுள்து. அஸ்பளம் 25  ழ.நீ யப ஸசல்க்கூடின 
யிரஶயல் ஹபஞ்ச் (டிள்ம.யி.ஆர்) யளன் ஆதழக்  வு ண. ஹபளப்ின வு ண 
தனளரிப்ளபள ம்ிடியின் ஹநம்ட்ட குறு ழன தூப ர்-டு-ர் வு ண (அஸ்பளம்) 
ஜளகுயளர் ஸஜட் யிநளங் ில் ஸளமத்துயதற்கு எப்புதல் அிக் ப்ட்டுள்து, ஹநலும் 
ஃப் அத சு -30 ம்.ஹ . நற்றும் உள்ளட்டு ட்  ளம்ளட் யிநளத்தழல் (ல்.சழ.) 
எமங் ழணக்  தழர்ளர்க் ழது.  

இண்டு புதி மெலி-யிப்ட் சினூக் மெயி ோப்டர் ள் இந்தி லிோன பமடக் ோ   
குஜோத்திற்கு லவுள்ரன  

 குஜபளத்தழல் உள் முந்த்பள துமு த்தழற்கு  இந்தழன யிநளப்டக் ள   இபண்டு புதழன 
ஸலயி-ழப்ட் சழனூக் ஸலழ ளப்டர் ள் யபவுள்தள  அஸநரிக்  யிண்ஸயி ழறுயநள 
ஹளனிங் அழயித்துள்து. 

 இந்தழன யிநளப்ட 15 சழனூக் ஸலழ ளப்டர்  யளங்  உத்தபயிட்டுள்து, முதல் 
ளன்கு ஸலழ ளப்டர் ள் ிப்பயரினில் யந்த.2015 ஆம் ஆண்டில் இந்தழன யிநள ட 22 
அப்ளச்சழ தளக்குதல் ஸலழ ளப்டர் ளுக்கும் ஹசர்த்து இந்த உத்தபய யமங் ழனது. ஹளனிங் 
இந்தழனள கூறு னில், ஹநம்ட்ட நல்டி-நழரன் ஸலழ ளப்டர் ஆமதப்ட ளுக்கு ஈடு 
இணனற் மூஹளளன யிநள தழ யமங்கும் ன்று ஸதரியித்துள்து. 
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டிஆர்டிஓ ஆோய்ச்சி  ப்பல் ஐஎன்எஸ் சோ ர்த்லோனி 

 சள ர் நத்ரி ன்து டிஆர்டிஏயின் எம தித்துயநள முன்முனற்சழனளகும், இது சமூ -
ஸளமளதளப அம்சங் ில் ஸமக் நள எத்துமப் ஊக்குயிப்தற் ள  ிபதநர் ஸ்ரீ 
ஹபந்தழப ஹநளடினின் “ிபளந்தழனத்தழல் உள் அயமக்கும் ளது ளப்பு நற்றும் யர்ச்சழ 
(சள ர்)” ன் ஸ ளள்  அழயிப்ின் பந்த ஹளக் த்துடன் எத்து ஹளயதள வுள்து. 
குழப்ள  இந்தழனப் ஸமங் டழல் உள் ரிம் (ஏஆர்) ளடு ிடஹன  டல் 
ஆபளய்ச்சழனில் அழயினல் ஸதளடர்பு ஹநம்டுத்தும் ஹளக்கும் ஸ ளண்டுள்து. ிபதநரின் 
ஸ ளள் னின்  வழ், டிஆர்டிஏயின் குழப்ிட்ட அழயினல் கூறு “நத்ரி [MAITRI] ( டல் 
நற்றும் கூட்டளண்ந இடழ னிற்சழ நற்றும் ஆபளய்ச்சழ முனற்சழ)” ஆகும். 

மடஃப்எக்ஸ்கபோ இந்திோ -2020 

 இபண்டு ஆண்டு ளுக்கு எம மு டஸறும் தழஸளன்ளயது தழப்பு ஸடஃப்க்ஸ்ஹள 
இந்தழனள - 2020 முதல் முனள  உத்தபிபஹதச த ர் க்ஹளயில் ிப்பயரி 2020 இல் 
டஸ உள்து. ஸடஃப்க்ஸ்ஹள இந்தழனள- 2020 இன் முக் ழன  மப்ஸளமள் - இந்தழனள - 
யர்ந்து யமம் ளது ளப்பு உற்த்தழ நனம் நற்றும் ளது ளப்புத்துனின் டிஜழட்டல் 
உமநளற்த்தழல்  யம் ஸசலுத்தப்டும். 

IN LCU L-56 இந்தி  டற்பமடில் இமைக் ப்பட்டது 

 யஸ் அட்நழபல் அதுல் குநளர் ஸஜனின் ன்யபளல் IN LCU L-56, ஹண்டிங்  ழபளஃப்ட் 
மடிழட்டி (ல்.சழ.ம) ம்.ஹ . IV யகுப்ின் ஆளயது  ப் இந்தழன  டற்டனில் 
இணக் ப்ட்டது. ல்.சழ.ம 56 ன்து ழம் ீர் இபண்டிலும் ஸசல்லும்  ப்ளகும், இதன் 
முக் ழன ங்கு ிபதள ஹளர் பீங் ழ ள்,  யச யள ங் ள், துமப்புக் ள் நற்றும் 
உ பணங்   ப்ழல் இமந்து  பக்கு ஸ ளண்டு ஸசல்யதும் னன்டுத்துயதும் ஆகும். 
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Whatsapp குமெில் ஹசப -  ிரிக் மசய்வும் 

Telegram Channel ல் ஹசப -  ிரிக் மசய்வும் 

 

https://examsdaily.in/tn-competitive-exam-whatsapp-group-join-now
http://bit.ly/2xqZMJV

