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ஏப்ரல் – 11 

TNPSC �ளிகள்  

 இந்�யா�ன் �கப்ெபரிய தனியார ் வங்�யான ஐ�ஐ�ஐ வங்� ேமம்ப�த்தப்படட் 
எல்ைல தாண்�ய பணமளிப்� ேசைவயான SWIFT (Society for World Interbank Financial 
Telecommunication System) அைமப்�ன், உலகளா�ய ��ைமயான பணமளிப்� 
�ைற�ல் (Global Payment Innovation -GPI) �தல் இந்�ய வங்�யாக ேநரைல�ல் 
இைணய இ�க்�ன்ற�. 

 ம�பாணி ர�ல் நிைலயம் ��லா ஓ�யங்கள் �லம் ��ைமயாக 
அலங்கரிக்கப்பட�்ள்ள�. இந்த அலங்கரிப்� இந்�ய ர�ல்�ைற�ன் ��ைமயான 
�யற்� ஆ�ம். ��லா ஓ�யம் என்ப� இந்�யா�ன் ��லா ப����ம் (��ப்பாக 
�காரில்) ேநபாளத்��ம் கைட��க்கப்ப�ம் நாட�்ப்�ற ஓ�யக் கைல ஆ�ம்.  இ� 
காட�்த் ேதன் எனப் ெபா�ள்ப�ம் ம�பாணி ஓ�யங்கள் என்�ம் அைழக்கப்ப�ம். 
இ� பழைமயான இந்�ய �லான ராமாயணத்��ம் ��ப்�டப்பட�்ள்ள�. 

o ��லா ஓ�யங்கள் ெப�ைம�� ��சார ் ���� என்ற த��ையப் 
ெபற்�ள்ள�. 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

இைணய பா�காப்� அச�்�த்தல் அ�க்ைக 

 ச�பத்�ல் ெவளி�டப்பட்ட 2017ஆம் ஆண்�ற்கான இைணய பா�காப்� 
அச�்�த்தல் அ�க்ைக�ன் ப�, இைணய அச�்�த்தல்களான �ம் ெபா�ள் (Malware), 
ஸ்பாம்கள் (Spams), ரான்சம்ேவரக்ள் (Ransom wares) ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் 
இந்�யா உலக அள�ல் �ன்றாவ� ��ந்த பா�க்கப்படக் ��ய நாடாக உள்ள�. 

 இந்த அ�க்ைக இைணய பா�காப்�த் �ர�்கள் அளிக்�ம் நி�வனமான 
ைசமன்ெடக் - ஆல் ெவளி�டப்படட்�. 

 கடந்த ஆண்ைடக் காட்��ம் இந்�யா இந்த ஆண்� ஒ� இடம் �ன்ேன��ள்ள�. 

 2017ல் இந்த வைகயான தாக்�தல்க�க்� பா�க்கப்படக் ��ம் �தல் நாடாக 
அெமரிக்கா�ம் (26.61 சத��த உலகளா�ய அச�்�த்தல்க�டன்) அதைனத் 
ெதாடரந்்� �னா�ம் உள்ளன. 

 இந்�யா, 2016ம் ஆண்�ல் கண்���க்கப்படட் 5.11 சத��த உலகளா�ய 
அச�்�த்தல்கைளக் காட்��ம் சற்� �ைறவாக 5.09 சத��த அச�்�த்தல்கைளக் 
கடந்த ஆண்� (2017) ெபற்�ள்ள�. 

 இந்�யா, ேபாட ் (Bots) மற்�ம் ஸ்பாம் தாக்�தல்களில் இரண்டாவ� இடத்��ம், 
�ைணய வைக தாக்�தல்களில் �ன்றாவ� இடத்��ம், ரான்சம்ேவர ்   
தாக்�தல்களில் நான்காவ� இடத்��ம் உள்ள�. 

 இந்த உலகளா�ய அச�்�த்தல் தரவரிைச மால்ேவர,் ஸ்பாம், ேபாட,் ��ங்க் 
(Phishing), வைலதள தாக்�தல்கள் (Network Attacks), இைணயதள தாக்�தல்கள் (Web 
Attacks), ரான்சம்ேவர ்மற்�ம், �ரிப்ேடாைமனர ் (Crypto miners) ஆ�ய 8 அள��களின் 
அ�ப்பைட�ல் தயாரிக்கப்பட்ட�. 
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சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

9வ� இந்�யா, ஜப்பான் மற்�ம் அெமரிக்கா - �த்தரப்� சந்�ப்� 

 9வ� இந்�யா, ஜப்பான் மற்�ம் அெமரிக்கா ஆ�ய நா�களின் �த்தரப்� சந்�ப்� 
���ல்��ல் நடந்த�. 
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 �ன்� நா�க�ம் இந்�ய-ப��க் ப���ல் ேமம்ப�த்தப்பட்ட இைணப்� 
வச�கைள அ�கரித்�ட ெதாடரந்்� ஒத்�ைழப்ப� என உ��ேயற்�க் 
ெகாண்�ள்ளன. 

 இந்த �த்தரப்� ேபச�்வாரத்்ைத 2011ஆம் ஆண்� �சம்பர ் மாதம் �லாரி 
�ளிண்டன் அெமரிக்கா�ன் ெவளி�ற�த் �ைறச ் ெசயலாளராக இ�ந்த ெபா�� 
ஆரம்�க்கப்பட்ட�. 

 அைமசச்ரக்ள் மட்டத்�லான �த்தரப்� �வக்க ேபச�்வாரத்்ைத ெசப்டம்பர ் மாதம் 
2015ஆம் ஆண்�ல் நி�யாரக்்�ல் ஐக்�ய நா�கள் ெபா�ச ் சைபக் �ட்டத்�ன் ஒ� 
�ைணக் �ட்டத்�ல் அப்ேபாைதய அெமரிக்க ெவளி�ற�த் �ைறச ் ெசயலாளர ்
ஜான் ெகரர்ியால் நடத்தப்படட்�.  

 அைமசச்ரக்ள் மடட்த்�லான கைட� ேபச�்வாரத்்ைத 2017ஆம் ஆண்� ெசப்டம்பர ்
மாதம் அெமரிக்கா�ன் நி�யாரக்்�ல் நைடெபற்ற�. 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

வங்கேதசத்�ற்� கட�த� 

 இந்�யா�ன் ஏற்�ம� இறக்�ம� வங்�யான எக்�ம் (Export Import Bank - Exim Bank) 
வங்� வங்கேதசத்�ற்� அதன் ச�க மற்�ம் உள்கட்டைமப்�த் �ட்டங்க�க்காக 4.5 
�ல்�யன் அெமரிக்க டாலரக்ள் என்ற அள�ற்� (29,200 ேகா�கள்) கடன் அளிக்க 
உள்ள�. 

 இந்த வைக�ல், எக்�ம் வங்� அக்ேடாபர ் (2017) மாதம், இந்�ய அர� சாரப்ாக 
வங்கேதச  அரேசா� கடன் வச�ைய அ�கரிக்�ம் ஒப்பந்தத்�ல் ைகெய�த்�ட�் 
உள்ள�. 

 எக்�ம் வங்� இந்�யா���ந்� ெவளிநாட�் வாணிபத்ைத ஊக்��ப்பதற்காக 
நி� வச� அளிக்�ம் இந்�ய அர�க்� ��வ�ம் ெசாந்தமான ஒ� நி�வனம் ஆ�ம். 
1982ல் ஏற்ப�த்தப்படட் இந்த நி�வனத்�ன் தைலைமயகம் ���ல்��ல் 
அைமந்�ள்ள�. 

 இந்த வங்� கடன் வச�ைய ெவளிநாட�் நி� நி�வனங்கள், வட்டார வளரச்�் 
வங்�கள், இைறயாண்ைம�ைடய அர�கள் ஆ�யவற்�க்� �ரி�ப�த்�ம். 

 

Ind-As (இந்�ய கணக்� தரம�ப்பள�கள்) ஏற்�க்ெகாள்�தல் தள்ளி ைவப்� 

 இந்�ய ரிசரவ்் வங்� இந்�ய கணக்�த் தர ம�ப்� அள�கள் வணிக வங்�களால் 
ஏற்�க் ெகாள்வைத 2019ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் மாதம் வைர ஒத்� ைவத்�ள்ள�. 
இதற்�க் காரணம் அந்த வங்�கள் ��ய கணக்� �ைறைய ஏற்�க் ெகாள்வதற்�த் 
தயாராக�ல்ைல என்பேத ஆ�ம். 

 நி� கணக்�களின் மா�ரி வ�வத்ைத ஏற்�க் ெகாள்வதற்� ேவண்� ரிசரவ்் வங்�, 
வங்�கள் ஒ�ங்��ைறச ் சட்டம் - 1949ல் ��த்தம் ஒன்ைற ேமற்ெகாள்ள இந்�ய 
அர�ற்� ேகாரிக்ைக ைவத்�ள்ள�. இந்த சட்டத்�ன் 3வ� பட்�யல் இந்�ய கணக்� 
தர ம�ப்� அள�களின் ப� நி� அ�க்ைககைள தாக்�தல் ெசய்வதற்�  
ஏ�வானதாக இல்ைல. 
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 Ind-As என்ப� கடன் அளிப்பவரக்ள் கண்�ப்பாக ஏற்�க் ெகாள்ள ேவண்�ய 
உலகளா�ய கணக்�யல் �ைறயா�ம். 

 Ind-As என்ப� சரவ்ேதச நி��யல் அ�க்ைக தரம�ப்பள� 9 (International Financial 
Reporting Standard - IFRS) என்பதற்�ச ்சமமான ஒன்றா�ம். 

 வங்�க�ம், வங்� சாராத நி� நி�வனங்க�ம் தற்சமயம் ெபா�வாக ஏற்�க் 
ெகாண்ட கணக்�யல் �� �ைறகைள (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) 
�ன்பற்� வ��ன்றன. 

 ெப�நி�வனங்கள் ஏப்ரல் 1, 2016 �தல் Ind-As �ைறக்� உடன்பட�் இயங்� 
வ��ன்றன. 

 2016ம் ஆண்� �ப்ரவரி மாதம், ரிசரவ்் வங்�, ஏப்ரல் 1, 2018 �தல் அைனத்� ஊரக 
வட்டார வங்�கள் த�ரத்்� மற்ற வணிக வங்�கள் Ind-As �ைறைய ஏற்�க் 
ெகாள்�ம்ப� �ற்ற�க்ைக ஒன்ைற அளித்��ந்த�. 

 

உயர ் நிகர ம�ப்�ைடய  தனிநபரக்ளின்  வரி அச�்�த்தல்கைள ம�ப்�ட 
ெசயற்��. 

 மத்�ய ேநர� வரிகள் வாரியம் (Central Board of Direct Taxes - CBDT), ெவளிநா�க�க்�ம் 
மற்ற ஆட்� எல்ைலக�க்�ம் �� ெபய�ம் உயர ்நிகர ம�ப்�ைடய தனிநபரக்ளின்  
(High Net Worth Individuals -HNWIs) வரிகள் சம்பந்தமான �ஷயங்கைள ஆராய 5 
உ�ப்�னரக்ள் ெகாண்ட ெசயற்�� ஒன்ைற ஆரம்�த்�ள்ள�. 

 இந்தக் �� மத்�ய ேநர� வரிகள் வாரியத்�ன் ெவளிநாட�் வரி மற்�ம் வரி 
ஆராய்ச�்ப் �ரி�ன் ��தல் ெசயலாளரான �ரக்யா சஹாய் சக்ேசனா என்பவர� 
தைலைம�ல் அைமக்கப்ப�ம். 

 இந்த ெசயற்�� இடம்ெபய�ம் உயர ்நிகர ம�ப்�ைடய தனிநபரக்ள்   சம்பந்தமான 
வரி �வகாரங்க�க்கான ெகாள்ைக ���கைள பரிந்�ைரக்�ம். 

 மத்�ய ேநர� வரிகள் வாரியம், இடம் ெபய�ம் உயர ் நிகர ம�ப்�ைடய 
தனிநபரக்ைள கணிசமான வரி ஆபத்�கள் ெகாண்டவரக்ள் என ���ள்ள�. 
ஏெனனில் அந்த தனிநபரக்ள் இந்�யா�ல் உள்ள வரி �வகாரங்க�க்காக தங்கைள 
ெவளிநா�களில் வ�ப்பவரக்ள் எனக் ��க் ெகாள்�ம் வாய்ப்� உள்ள�. 

 ேமாரக்ன் ஸ்டான்� �த�ட�் நி�வனத்�ன் சமரப்்�க்கப்படாத ஆய்�த் 
தகவல்களின் ப�, 2017ம் ஆண்�ல் மட�்ம் ஏறக்�ைறய 7000 லடச்ா�ப�கள் வரி 
ஏ�ம் கட்டாமல் இந்�யாைவ �ட�் ெவளிேய��ள்ளதாக ெதரிய வ��ன்ற�. 

 இந்த ெவளிேயற்றம், அர�க் க��லத்�ற்� இழப்ைப ஏற்ப�த்��ற�. ேம�ம் 
இந்�யா இந்த ெவளிேயற்றத்�ல் (உயர ் நிகர ம�ப்� உைடய தனி நபரக்ள்) 
�தன்ைமயான நாடாக உள்ள�. 

 அந்த ஆய்�த் தகவல் இந்�யா�ன் 2.1 சத�த பணக்காரரக்ள் நாடை்ட �ட�் 
ெவளிேய��ள்ளதாக ���ற�. மற்ற நா�கைள ஒப்��ம் ேபா� அந்த நிலவரம் 
�ரான்�ல் 1.3 சத��தமாக�ம், �னா�ல் 1.1 சத��தமாக�ம் உள்ள�. 

மத்�ய ேநர� வரிகள் வாரியம் 

 1963ஆம் ஆண்� மத்�ய வ�வாய் மன்றச ் சட்டத்�ன் ப� ஏற்ப�த்தப்படட் சட்டப் 
�ரவ் அைமப்� மத்�ய ேநர� வரிகள் வாரியமா�ம்.  

 இ� மத்�ய நி� அைமசச்கத்�ன் ��ள்ள வ�மான வரித் �ைற�ன் 
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ெகாள்ைககைள தயாரிக்�ம் �க்�ய அைமப்பா�ம். 

 இந்த வாரியம் ஒ� தைலவைர�ம் ஆ� உ�ப்�னரக்ைள�ம் ெகாண்�ள்ள�. 

 

எண்�ைற நிரண்ய நாணயத்ைத ெவளி��வதற்கான ஆய்� நடத்த 
�ைறக�க்� இைடேயயான �� அைமப்� 

 ரிசரவ்் வங்� தன்னால் ஆதர� அளிக்கப்பட்ட எண்�ைற நிரண்ய நாணயம் (Fiat 
Digital Currency) ஒன்ைற ெவளி��வதற்கான ெசயலாக்கம் மற்�ம் வ�காட�்தல் 
ஆ�யவற்ைற ஆராய்வதற்� �ைறக�க்� இைடேயயான �� ஒன்ைற 
அைமத்�ள்ள�. 

 நிரண்ய நாணயம் என்ப� அரசால் சட்டப்�ரவ்மான நாணயம் என்� 
அ��க்கப்படட்தா�ம். இ� சங்ேகத பணம் எனப் ெபா�ள்ப�ம் �ரிப்ேடா (Crypto 
currency) நாணயத்ைதக் காட்��ம் �த்�யாசமானதா�ம். ஏெனனில் அதற்� அர�ன் 
ஆதர� �ைடயா�.  

 

 இங்�லாந்� வங்�ேய இந்த எண்�ைற நிரண்ய நாணயத்ைத அ��கம் 
ெசய்வதற்கான வாய்ப்�கைள பற்�ய உலகளா�ய �வாதத்ைத �த�ல் 
ெதாடங்�ய நி�வனம் ஆ�ம். 

 2017ம் ஆண்� நவம்பர ் மாதம், உ��ேவ�ன் மத்�ய வங்� எண்�ைற�லான 
உ��ேவ�ன் ெபேசா (Pesos) நாணயங்கைள ெவளி�ட ஆய்� ெசய்யப் ேபாவதாக 
அ��த்� இ�ந்த�. 

 எண்�ைற நிரண்ய நாணயம் அல்ல� மத்�ய வங்��ன் எண்�ைற நாணயம் 
என்ப� நிரண்ய நாணயத்�ன் எண்�ைற வ�வம் ஆ�ம். இந்த நாணயம் அர�ன் 
ஒ�ங்��ைற அல்ல� சட்டப்ப� ஏற்ப�த்தப்படட் ஒன்� ஆ�ம். 

 தனியாரக்ளின் எண்�ைற அைடயாள �ல்ைலகேளா� ஒப்��ம் ேபா�, எண்�ைற 
நிரண்ய நாணயம் ஆன� மத்�ய வங்�யால் ெவளி�டப்ப�ம். 

 எண்�ைற நிரண்ய நாணயம், மத்�ய வங்��ன் ெபா�ப்�ைடைமையக் 
ெகாண்��ப்பேதா�, ெப�வாரியாக உபேயா�க்கப்ப�ம் கா�த மற்�ம் உேலாக 
நாணயங்கேளா� ேசரத்்� �ழக்கத்�ல் இ�க்�ம். 
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 �டக்ா�ன் (Bitcoin) ேபான்ற ஒ�ங்�ப்ப�த்தப்படாத இைணய நாணயங்க�க்� 
��ெக�ம்� ேபான்� இ�க்�ம் க�ப்�ச ் சங்�� ெதா�ல்�ட்பத்�ன் 
அ�ப்பைட�ல் இந்த எண்�ைற நிரண்ய நாணயங்கள் அைமந்� இ�க்�ம். 

 

ெமாத்த ம�ப்� �ட்டப்பட்ட �ைற���ந்� �ண்�ம் ெமாத்த உள்நாட்� 
உற்பத்� �ைறக்� மாற்றம் 

 இந்�ய ரிசரவ்் வங்� உலகத்�ன் �றந்த �ைறகைள உதாரணம் காட்�, வளரச்�் 
ம�ப்��கைள சரியான �ைற�ல் வழங்�ட ெமாத்த ம�ப்� �ட்டப்படட் 
�ைற���ந்� (Gross Value Added - GVA) �ண்�ம் ெமாத்த உள்நாட�் உற்பத்� 
அ�ப்பைட�லான �ைறக்� (Gross Domestic Product - GDP) ��ம்��ள்ள�. 

 ெமாத்த ம�ப்�க் �டட்ப்பட்ட �ைறயான� உற்பத்�யாளர ் தரப்�ல் அல்ல� 
�நிேயாகத் தரப்�ல் இ�ந்� நாட்�ன் ெபா�ளாதார ெசயல்பா�களின் நிைலையத் 
த��ன்ற�. ஆனால் ெமாத்த உள்நாட�் உற்பத்� �ைற �கரே்வார ் தரப்�ல் 
அல்ல� ேதைவ ஏற்ப�ம் தரப்�ல் இ�ந்� உண்ைம நிைலைய �ர�ப�க்�ன்ற�. 

 உலகள�ல் ெப�ம்பான்ைமயான நா�களின் ெபா�ளாதார ெசயல்�றன் ெமாத்த 
உள்நாட�் உற்பத்� �ைற�ேலேய ம�ப்�டப்ப��ன்ற�. 

 அர� 2015ஆம் ஆண்� ஜனவரி மாதத்�ல் இ�ந்� வளரச்�் ம�ப்��கைள ெமாத்த 
ம�ப்�க் �ட்டப்படட் �ைற�ன் அ�ப்பைட�ல் கணக்�ட ஆரம்�த்��ந்த�. 
ேம�ம் அ�ப்பைட ஆண்ைட, ஜனவரி மாதத்���ந்� 2018ம் ஆண்�ற்� மாற்� 
இ�ந்த�.  

 மத்�ய �ள்ளி�யல் அ�வலகம் (Central Statistical Office - CSO) �ட 2018ம் ஆண்� 
ஜனவரி 15ம் ேத��ல் இ�ந்� ெபா�ளாதார நடவ�க்ைககைள கணக்�ட �க்�ய 
ம�ப்பாக ெமாத்த உள்நாட�் உற்பத்� �ைறைய ஏற்�க் ெகாள்ள ஆரம்�த்� 
இ�ந்த�. 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

ஆண்�ற்கான மாநிலம்  

 �� �ல்��ல் நைடெபற்ற இந்�ய வணிகத் தைலவ�க்கான ���கள் (India Business 
Leader Awards - IBLA) நிகழ்ச�்�ல் ‘வணிகத் தைலவர’் (business leader) என்ற �ரி�ன் �ழ் 
‘ஆண்�ற்கான �றந்த மாநில ��ைத’ (State of the Year) சத்�ஸ்கர ் மாநிலம் 
ெவன்�ள்ள�. 

 கடந்த �ல ஆண்�களில் வணிகம் சம்பந்தமான பல்ேவ� ெகாள்ைககைள �ரிய 
�ைற�ல் எ�த்� �றம்பட ெசயலாற்�யைமக்காக சத்�ஸ்க�க்� இவ்��� 
அளிக்கப்பட�்ள்ள�. 

 இந்�யா வணிகத் தைலவர ்���கள் ெசய்� நி�வனமான �என்��-�� 18  (CNBC-
TV18) என்ற நி�வனத்தால் நடத்தப்பட்ட�. 

 ��ப்��ம் ப�யாக, உலக வங்��ன் வணிக �ைற எளிதாக்கல் (Ease of Doing 
Business) என்ற பட்�ய�ல் சத்�ஸ்கர ்நான்காவ� இடத்ைதப் ��த்�ள்ள�. 
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ஜம்��ன் �தல் ��ப் ேதாட்டம் 

 ஜம்� ப���ன் ராம்பன் மாவட்டத்�ல் சனாசர ் என்ற இடத்�ல் ஜம்��ன் �தல் 
��ப் ேதாட்டம் ஏற்ப�த்தப்பட�் உள்ள�. 

 இ� ஜம்��ல் ஏற்ப�த்தப்பட்ட �தல் ேதாட்டம் ஆ�ம். ேம�ம் ஜம்� காஷ்�ரின் 
�நகரில் ஏற்ப�த்�ய ேதாட்டத்�ற்�ப் �ற� இரண்டாவதாக ஏற்ப�த்தப்படட் 
ேதாட்டமா�ம். 

 

 இந்த ��ப் ேதாட்டம் ேதாட்டக்கைலத் �ைறயால் ஏற்ப�த்தப்படட்தா�ம். இந்த 
வ�டம் �வப்�, மஞ்சள் மற்�ம் ெவள்ைள நிறத்தாலான ��ப் மலரக்ள் மட�்ேம 
வளரக்்கப்பட�் உள்ளன. 

 பார�கம் அல்ல� ஈரானில் ேதான்�ய ��ப் மலர,் 17ம் �ற்றாண்�ல் ஐேராப்பா�ல் 
அ��கப்ப�த்தப்பட�் ெவவ்ேவ� �தமான வைககளில் அங்� 
ேமம்ப�த்தப்படட்�. ஹாலந்� �கப்ெபரிய ��ப் மலரக்ளின் உற்பத்�யாளர ்
நாடா�ம். 

 

�க்�ய �னங்கள் 

உலக ம� இ�க்கத்�ற்கான ��ப்�ணர�் �னம் - ஏப்ரல் 02 

 உலகம் ��வ�ம் ஏப்ரல் 2ம் ேத� ம� இ�க்கத்ைதப் (Autism) பற்��ம் அந்ேநாயால் 
பா�க்கப்பட�்ள்ள மக்கள் சந்�க்�ம் �ரச�்ைனகள் பற்��ம் ��ப்�ணரை்வ 
அ�கரிக்க உலக ம� இ�க்க ��ப்�ணர�் �னம் அ�சரிக்கப்ப��ற�. 
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 ம� இ�க்கம், வாழ்க்ைக�ன் ஆரம்பத்�ல் �தல் �ன்� வ�டங்களில் ஆரம்�த்� 
வாழ்நாள் ��வ�ம் ெதாட�ம் ஒ� இயலாைம�ைடய ேநாயா�ம். 

 2018ம் ஆண்�ற்கான க�த்�� “ம� இ�க்கத்�டன் உள்ள ெபண்கைள�ம், ெபண் 
�ழந்ைதகைள�ம் ேமம்ப�த்�தல்”.  இந்த �னம் 2007ம் ஆண்� “62/139“என்ற 
�ரம்ானம் �லம் ஐக்�ய நா�களின் ெபா�ச ்சைபயால் ஏற்�க் ெகாள்ளப்படட்�. 

 ேம�ம் இந்த �னம் ஐ.நா�ன் உடல் நலம் ��த்த நான்� �க்�ய அ�வல் �ரவ்மான 
�னங்களில் ஒன்றா�ம். 

 

ேத�ய கடல்சார் �னம் - ஏப்ரல் 5 

 ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் ஏப்ரல் 5ம் ேத� இந்�யா�ல் ேத�ய கடல்சார ் (Maritime) 
�னமாக ெகாண்டாடப்ப��ற�.  இ� �தன் �தலாக 1964ம் ஆண்� ஏப்ரல் 5ம் ேத� 
ஆரம்�க்கப்பட்ட�. 

 

 1919ம் ஆண்� ஏப்ரல் 5ம் ேத� அன்� �ந்�யா கப்பல் ேபாக்�வரத்� நி�வனத்�ன் 
�தல் கப்பலான SS லாயல்ட்� (SS Loyalty) என்ற கப்பல் ஐக்�யப் ேபரர�ற்� 
பயணிக்க ஆரம்�த்த�ல் கடற்பயண வரலா� ஒன்� உண்டாக்கப்பட்ட�. 

 கடல் வ� மாரக்்கங்கள் �ரிட்�ஷாரால் கட�்ப்ப�த்தப்பட்ட சமயத்�ல் இந்த கடல் 
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பயணம் இந்�ய கப்பல்�ைற வரலாற்�ல் ஒ� �க்�யமான ��ப்பமா�ம். 

 55வ� ப�ப்� ேத�ய கடல் சார ் �னம் - 2018ம் ஆண்�ன் க�த்�� - “இந்�ய 
கப்பல்�ைற - வாய்ப்�களின் ெப�ங்கடல்”. 
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