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நவம்பர் 16 - சகிப்புத்தன்மக்கான சர்வததச தினம் 

 டுகெதர்[TOGETHER] - அெதழெள் நற்றும் இடம்கனர்யர்ெள் நீது எதழர்நறனள 

உணர்வுெள் நற்றும் நனளளயங்ெறக் குறப்றத னளக்ெநளெக் கெளண்ட ஒரு 

உெளயின ிபச்சளபநளகும். 

நவம்பர் 16 - ததசி பத்திரிமக தினம் 

 15 ளள் ஆடி நலளஉத்சவ் தழருயிமள னதசழன தறெபள கடல்ழனில் 

கதளடங்குெழது. 

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

 ஐனபளப்ின ஒன்ழனத் தறயர்ெள் னச்சுயளர்த்றதெற நறுரிசவற 

கசய்யதற்ெள னச்சுயளர்த்றதறன ழபளெரித்தர்; ிரிட்டின் அபசழனல் 

ழறறந எந்தகயளரு ஒப்ந்தபம் கசய்னக்கூடளது என்று எச்சரித்தது. 

 ெளங்னெள ஜளனெக் குடினபசழன் ெழமக்ெழல் ெழர்ச்சழனளர்ெளுக்கு எதழபள 

டயடிக்றெெில் யபீர்ெள் கெளல்ப்ட்டதற்கு ஐ.ள. ளதுெளப்பு ெவுன்சழல் 

ெண்டம் கதரியித்துள்து. 

 ஒன்து ஆண்டுெளுக்குப் ிகு எரிட்ரினளயிற்கு எதழபள தறடெற அெற் ஐ.ள 

ளதுெளப்பு ெவுன்சழல் ஒருநதளெ ஒப்புக்கெளண்டது. 

 தநழழ்ளட்டின் உட்புத்தழலுள் 'ெஜள' புனல் னநற்கு னளக்ெழ ெர்ந்து, குறந்த 

ெளற்ழுத்த தளழ்வு நண்டநளெ யலுயிமந்தது. 

 உெ செழப்புத்தன்றந உச்சழ நளளடு துளனில் தழந்து றயக்ெப்ட்டது. ஐக்ெழன 

அபபு எநழனபட்றழல் பதல் பறனளெ இந்த நளளடு றடகற்து. 

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

 னளத்தழற்ெள இந்தழன தூதர் நன்ஜழவ் சழங் பூரி ெளத்நளண்டுயில் 16 யது 

றெயிற யர்த்தெ ெண்ெளட்சழனில் இந்தழனள கயிழனற தழந்து றயத்தளர். 

 யர்த்தெ, களருளதளப, அழயினல் நற்றும் கதளமழல்தட் ஒத்துறமப்பு (ஐ.னெ.-

ஐ.ஜழ.சழ) நீதள இந்தழனள-ெழர்ெழஸ் சர்யனதச அபசளங்ெ ஆறணனத்தழன் 9 யது அநர்வு 

புது கடல்ழனில் றடகற்து. 

 னெபள ெடற்ெறபனில் யர்த்தெ ெப்ல்ெள் நற்றும் நீன்ிடி ெப்ல்ெளுக்கு 

இறடனன னநளதல் சம்யங்ெறத் தடுக்ெ இந்தழனளயின் கதன்ெழமக்கு 

ெடற்ெறபனில் ஒரு னளக்குயபத்து ிரிப்புத் தழட்டம் (Traffic Separation Scheme-TSS) 

ழறுய ெப்ல் இனக்குபெ களதுப்ணித் துற பன்கநளமழந்துள்து. 

 ஆசழன யர்ச்சழ யங்ெழபம் (ADB) இந்தழனளயின் அபசளங்ெபம் தநழழ்ளட்டின் 10 

ெபங்ெில் ெளழற ரீதழனள ீர் யமங்ெல் உள்ெட்டறநப்ற 
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னநம்டுத்துயதற்ெளெ 169 நழல்ழனன் டளர் ெடன் க ஒப்ந்தத்தழல் 

றெகனழுத்தழட்டது. 

 ஆசழன யர்ச்சழ யங்ெழ (ADB) நற்றும் இந்தழன அபசு இந்தழனளயின் உள்ெட்டறநப்பு 

ழதழ ழறுய ழநழகடட் (IIFCL) பம் ெடன் யமங்குயதற்ெளெ 300 நழல்ழனன் டளர் 

ெடன் ஒப்ந்தத்தழல் றெகனளப்நழட்டது. 

 ங்ெஜ் அத்யளி கதளடர்ந்து பன்ளயது பறனளெ ஐிஎஸ்எப் ில்ழனர்ட்ஸ் 

ட்டத்றத 150-அப் ிரியில் கயன்ளர்.  

 ஐ.சழ.சழ. நெிர் உெ டி20 ெழரிக்கெட்டில் இந்தழனள அறப இறுதழப் னளட்டிக்கு தகுதழ. 
 ெடளயில் றடகறும் உெ ஜூினர் சளம்ினன்ரழப் னட்நழன்டன் னளட்டினின் 

ெளழறுதழக்கு க்ஷ்சனள கசன் பன்னழளர். 

 கண்ெள் உெ குத்துச்சண்றட சளம்ினன்ரழப் கடல்ழனில் கதளடங்ெழனது.  

 னநரி னெளம் தற்னளது ஐந்து தங்ெப்தக்ெங்ெள் கயன்று னெட்டி கடய்ருடன் சந 

ழறனில் உள்ளர். 
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