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முக்கிான நாட்கள் 

நலம்பர் 16 - சகிப்புத்தன்மக்கான சர்லததச தினம் 

 கல்யி, அழயினல், நற்றும் களச்சளபம் ஆகழனயற்ற யர்க்க, .ள.யின் ஏர் 

அங்கநளக பனஸ்ககள (UNESCO) ழறுயம் 1945ம் ஆண்டு உருயளக்கப்ட்டது.  

 இந்ழறுயத்தழன் 50ம் ஆண்டு ழறறயச் சழப்ிக்கும் யண்ணம், யருங்களத் 

தறபறனிறப கருத்தழல் னகளண்டு, அகழ உக சகழப்புத்தன்றந ளள் 

கறடிடிக்கப்டகயண்டும் ன் தீர்நளம் 1995ம் ஆண்டு .ள. னளது அறயனில் 

ழறகயற்ப்ட்டது.  

 இந்த உறுதழனநளமழனின்டி 1996ம் ஆண்டிழருந்து எவ்கயளர் ஆண்டும் யம்ர் 16ம் 

கததழ சர்யகதச உக சகழப்புத் தன்றந ளளகக் கறடிடிக்கப்டுகழன்து. 

 டுனகதர்[TOGETHER] ிபச்சளபம் - அகதழகள் நற்றும் இடம்னனர்யர்கள் நீது 

தழர்நறனள உணர்வுகள் நற்றும் நகளளயங்கறக் குறப்றத 

களக்கநளகக் னகளண்ட எரு உகளயின ிபச்சளபநளகும். 

நலம்பர் 16 - ததசி பத்திரிமக தினம் 

 உண்றந ழகழ்வுகற நக்களுக்கு டுழறபடன் டுத் துறபத்து, அயர்கள் 

அழவுக் கண்றண தழக்கும் உனரின ணிறன ஆற்றுயதளல் த்தழரிறக துற 

ஜளனகத்தழன் ளன்களயது தூணளக களற்ப் டுகழது.  

 இத்தறகன சழப்பு நழக்க த்தழரிறக நற்றும் ஊடகத் துறனின் ணினிற 

கவுபயிக்கும் யறகனில் எவ் னயளரு ஆண்டும் யம்ர் 16ம் கததழ கதசழன த்தழரிறக 

தழம் னகளண்டளடப்டுகழது. இந்தழனளயின் த்தழரிறக கவுன்சழல்1966 ஆம் ஆண்டு 

ழறுயப்ட்டது. 

ததசி சசய்திகள் 

புது தில்யி 

மலப்ண்ட் குஜாத் சாமயக் கண்காட்சி  

 அடுத்த ஆண்டு துயக்கத்தழல் றடனயிருக்கும் இபண்டு ஆண்டுகளுக்கு எரு 

பற றடனறும் றயப்பண்ட் குஜபளத்-2019 ழகழ்யின் பன்களட்டநளக 

னடல்ழனில் எரு சளறக் கண்களட்சழறன டத்த உள்ளர் குஜபளத் பதறநச்சர் 

யிஜய் ரூளி.  
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ஆடி ஹாஉத்சவ் திருலிறா 

 15 ளள் ஆடி நலளஉத்சவ் தழருயிமள கதசழன தறகபள னடல்ழனில் 

னதளடங்குகழது. இந்த யிமளயின் சழப்ம்சநளக மங்குடி ஜவுிகள் நற்றும் 

மங்குடி உணவுப்னளருட்கறக் னகளண்டு அங்களப அணியகுப்பு றடனறும். 

 தீம் -  'Celebration of the spirit of tribal culture, craft, cuisine and commerce' 

சர்லததச சசய்திகள் 

Brexit: ஐதாப்பி ஒன்மி தமயலர்கள் லமவு உடன்படிக்மகம றுபரிசயீமன 

சசய்லதற்கான தபச்சு தள்ளுபடி சசய்ப்பட்டது 

 கபளப்ின என்ழனத் தறயர்கள் கச்சுயளர்த்றதகற நறுரிசவற 

னசய்யதற்கள கச்சுயளர்த்றதறன ழபளகரித்தர்; ிரிட்டின் அபசழனல் 

ழறறந ந்தனயளரு எப்ந்தபம் னசய்னக்கூடளது ன்று ச்சரித்தது. 

டி.ஆர்.சி.ில் ஐ.நா. அமதிப்பமட ற்றும் ததசி இாணுலத்தினரும் 

சகால்யப்பட்டதற்கு ஐ நா பாதுகாப்பு கவுன்சில் கண்டனம் 

 களங்ககள ஜளனகக் குடினபசழன் கழமக்கழல் கழர்ச்சழனளர்களுக்கு தழபள 

டயடிக்றககில் குறந்தது 20 யபீர்கள் னகளல்ப்ட்டதற்கு .ள. ளதுகளப்பு 

கவுன்சழல் கண்டம் னதரியித்துள்து. 

ஒன்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிமகு எரிட்ரிாலிற்கு எதிான சபாருராதாத் 

தமடகமர அகற்ம ஐ.நா. முடிவு 

 என்து ஆண்டுகளுக்குப் ிகு ரிட்ரினளயிற்கு தழபள தறடகற அகற் .ள 

ளதுகளப்பு கவுன்சழல் எருநதளக எப்புக்னகளண்டது. 

 கசளநளழனளயில் அல்-சளப் களபளிகற ரிட்ரினள ஆதரித்தது னும் 

கூற்றுக்களல் 2009 ஆம் ஆண்டில் எரு ஆபதத் தறட, னசளத்து படக்கம் நற்றும் 

னண தறட யிதழக்கப்ட்டது. 

அமிலில் சசய்திகள்  

சூமாலரி புல் 'கஜா' ஒரு குமமந்த காற்மழுத்த தாழ்வு ண்டயாக லலுலிறந்தது 

 தநழழ்ளட்டின் உட்புத்தழலுள் 'கஜள' புனல் கநற்கு களக்கழ கர்ந்து, குறந்த 

களற்ளத்த தளழ்வு நண்டநளக யலுயிமந்தது. 
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 யங்கள யிரிகுடளயில் உருயள கடுறநனள சூளயி புனல் 'கஜள' தநழழ்ளடு 

நற்றும் புதுச்கசரி கடற்கறபனின் ளகப்ட்டிம் நற்றும் கயதளபண்னம் இறடகன 

கறபறன கடந்தது. புனலுக்கு "கஜள" னும் னனறப இங்றக அித்தது.  

ாநாடுகள் 

உயக சகிப்புத்தன்ம உச்சி ாநாடு 

 உக சகழப்புத்தன்றந உச்சழ நளளடு துளனில் தழந்து றயக்கப்ட்டது. க்கழன 

அபபு நழகபட்றழல் பதல் பறனளக இந்த நளளடு றடனற்து. 

 தீம் - ‘Prospering from Pluralism: Embracing Diversity through Innovation and Collaboration’.  

16 லது மகலிமன லர்த்தக கண்காட்சி 

 களத்தழற்கள இந்தழன தூதர் நன்ஜழவ் சழங் பூரி களத்நளண்டுயில் 16 யது 

றகயிற யர்த்தக கண்களட்சழனில் இந்தழனள னயிழனற தழந்து றயத்தளர். 

 றகயிறத் தனளரிப்புகற ஊக்குயிப்தும், உள்ளூர் ற்றுநதழனளர்களுக்கும், 

தனளரிப்ளர்களுக்கும், னயிளட்டிழருந்து யளங்குயர்களுக்கு நற்றும் 

றகயிற யிற்றனளர்களுக்கும் எரு னளதுயள தத்றத யமங்குயது 

இதன் களக்கநளகும். 

இந்திா-கிர்கிஸ் சர்லததச அசு ஆமைத்தின் 9 லது அர்வு 

 யர்த்தக, னளருளதளப, அழயினல் நற்றும் னதளமழல்தட் எத்துறமப்பு (.கக.-

.ஜழ.சழ) நீதள இந்தழனள-கழர்கழஸ் சர்யகதச அபசளங்க ஆறணனத்தழன் 9 யது அநர்வு 

யம்ர் 15-16, புது னடல்ழனில் றடனற்து. அதன் ழறயில் எரு னழபற 

றகனனளத்தழடப்ட்டது. 

திட்டங்கள் 

தபாக்குலத்து பிரிப்புத் திட்டம் [Traffic Separation Scheme] 

 ககபள கடற்கறபனில் யர்த்தக கப்ல்கள் நற்றும் நீன்ிடி கப்ல்களுக்கு 

இறடகன கநளதல் சம்யங்கறத் தடுக்க இந்தழனளயின் னதன்கழமக்கு 

கடற்கறபனில் எரு களக்குயபத்து ிரிப்புத் தழட்டம் (Traffic Separation Scheme-TSS) 

ழறுயப்ட கயண்டும் ன்று கப்ல் இனக்குபக னளதுப்ணித் துற 

பன்னநளமழந்துள்து. 
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புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம்(MoU), ஒப்பந்தங்கள் & த்தி அமச்சமல ஒப்புதல் 

இந்தி அசு ற்றும் ஆசி லரர்ச்சி லங்கி (ADB) $ 169 ில்யின் கடன் 

ஒப்பந்தத்தில் மகசழுத்திட்டன 

 ஆசழன யர்ச்சழ யங்கழபம் (ADB) இந்தழனளயின் அபசளங்கபம், குறந்தட்சம் 

தநழழ்ளட்டின் 10 கபங்கில் களழற ரீதழனள ீர் யமங்கல், கமழவுீர் நற்றும் 

யடிகளறநப்பு உள்கட்டறநப்ற கநம்டுத்துயதற்களக 500 நழல்ழனன் டளர் 

ழதழபதயினிழருந்து பதல் தயறணனளக 169 நழல்ழனன் டளர் கடன் ன 

எப்ந்தத்தழல் றகனனளத்தழட்டது. 

 

இந்தி அசு ற்றும் ஆசி லரர்ச்சி லங்கி (ADB) $ 300 ில்யின் கடன் 

ஒப்பந்தத்தில் மகசழுத்திட்டன 

 ஆசழன யர்ச்சழ யங்கழ (ADB) நற்றும் இந்தழன அபசு கதசழன தறகரில் 

இந்தழனளயின் உள்கட்டறநப்பு ழதழ ழறுய ழநழனடட் (IIFCL) பம் கடன் 

யமங்குயதற்களக 300 நழல்ழனன் டளர் கடன் எப்ந்தத்தழல் றகனனளப்நழட்டது. 

 

லிமராட்டு சசய்திகள் 

ஐபிஎஸ்எப் பில்யிர்ட்ஸ் 

 ங்கஜ் அத்யளி னதளடர்ந்து பன்ளயது பறனளக ிஸ்ப் ில்ழனர்ட்ஸ் 

ட்டத்றத 150-அப் ிரியில் னயன்ளர். இது அயரின் 20யது உகப் ட்டம் ஆகும். 

ஐசிசி கரிர் உயக டி 20  கிரிக்சகட் 

 .சழ.சழ. நகிர் உக டி 20 கழரிக்னகட்டில் இந்தழனள 52 பன்கள் யித்தழனளசத்தழல் 

அனர்ளந்றதயழீ்த்தழ அறப இறுதழப் களட்டிக்கு தகுதழ. 

உயக ஜூனிர் சாம்பின்ளிப் தபட்ின்டன் 

 கடளயில் றடனறும் உக ஜூினர் சளம்ினன்ரழப் கட்நழன்டன் களட்டினின் 

களழறுதழக்கு க்ஷ்ச னசன் பன்கழளர். 
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சபண்கள் உயக குத்துச்சண்மட சாம்பின்ளிப் 

 னண்கள் உக குத்துச்சண்றட சளம்ினன்ரழப் னடல்ழனில் னதளடங்கழனது. 

களட்டினின் இந்த த்தளயது தழப்ில் ங்குன 72 ளடுகில் இருந்து 300 க்கும் 

கநற்ட்ட யபீர்கள் ங்ககற்கவுள்ர். 
 கநரி ககளம் தற்களது ந்து தங்கப்தக்கங்கள் னயன்று ககட்டி னடய்ருடன் சந 

ழறனில் உள்ளர், கநலும் எரு தக்கம் னயல்லும் ழறனில் அயர் யபளற்ழன் 

நழகவும் னயற்ழகபநள னண் குத்துச்சண்றட யபீர் ன்று  சளதறனளர் ஆயளர். 
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