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முக்கிான நாட்கள் 
 

தேேி ேினம்  லிலங்கள் 
ஜூன் 1 உயக பால் ேினம் தால் ிணம் க்கி ாடுகள் சபதின் உவு ற்றும் 

வபாண்ப அபப்பு (FAO) ஆல் உருாக்கப்தட்டது .இது 
பதாருபாா பர்ச்சி , ாழ்ாாங்கள் ற்றும் 
ஊட்டச்சத்து ஆகிற்நிற்கு தால் துபநின் தங்கபிப்பத 
பகாண்டாடுகிநது. 2018 ேமீ் இந்ேிா – ‚Drink Move Be Strong‛ 

ஜூன் 3 உயக சைக்கிள் நாள் ஜூன் 3, 2018 அன்று பல் அிகாப்பூர் உனக 
பசக்கிள் ிணம் பகாண்டாடப்தடுகிநது .12 ப்ல் 2018 
அன்று க்கி ாடுகள் பசக்கிள் ிணாக 
அங்கீகரிக்கப்தட்டது. 

ஜூன் 5 உயக சுற்றுச்சூறல் நாள் 
2018 

உனக சுற்றுச்சூல் ாள் (World Environment Day, WED) க்கி 
ாடுகள் அபால் ஆண்டுவாறும் ஜூன் 5ம் வி 
பகாண்டாடப்தட்டு ரும் எரு பக்கி சூல் பாடர்தாண 
ிகழ்வு ஆகும் . இது க்கி ாடுகள் அபின் பதாதுச் 
சபதால் 1972-ம் ஆண்டில் ஆம்தித்து பக்கப்தட்டது . 
2018 ீம் – ‘Beat plastic pollution’  

ஜூன் 8 உயக கடல் ேினம் கடல்ாழ் உிரிணங்கபபப் தாதுகாக்கவும் , கடல் 
உவுகள் தற்நி அநிவும் , பதருங்கடலுக்கு ரிாப 
பசலுத்வும் உனகப் பதருங்கடல் ிணம் 
பகாண்டாடப்தடுகிநது. 1992ஆம் ஆண்டு , ஜூன் 8 அன்று 
பூிபப் தாதுகாப்வதாம் ன்கிந உடன்தடிக்பக 
உருாணது. அன்பந ிணத்ப உனகப் பதருங்கடல் 
ிணாகக் பகாண்டாடுகிவநாம் . 2018 ேமீ் – Preventing plastic 
pollution and encouraging solutions for a healthy ocean 

ஜூன் 11 பசுச ிதைா ேினம் 1999 ஆம் ஆண்டு பல் ஜூன் 11 ஆம் வி எவ்பாரு 
ருடபம் தசுப ிவசாம் ிணம் பகாண்டாடப்தடுகிநது . 

ஜூன் 12 உயக குறந்சே 
தோறியாரர் எேிப்பு  
ேினம் 

சர்வச பாினாபர் அபப்பு (ILO) சிறுர் 
பாினாபர்கபின் உனகபாி அபில் கணத்ில் 
டுத்துக் பகாள்பவும் , அபத் டுக்க வபாண 
டடிக்பககபபபம் வற்பகாள்பவும் குந்ப 
பாினாபர் ிப்பு உனக ிணத்ப 2002ல் அனுசரிக்க 
படிவுபசய்து. 2018 ேமீ் – Generation Safe & Healthy  
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ஜூன் 14  உயக இத்ேோன ேினம் எவ்பாரு ஆண்டும் , ஜூன் 14 அன்று உனபகங்கிலும் 
உள்ப ாடுகபில் உனக இத் ாண ிணம் 
பகாண்டாடப்தடுகிநது. இத்ம் ங்கள் உிபக் 
காப்தாற்றுற்காக அன்தபிப்தாக , பசலுத்ப்தடா இத் 
ன்பகாபடாபர்களுக்கும், க்காண இத் 
ன்பகாபடகள் வபப்தடும் ிிப்புர்வுக்காகவும் 
இந் ிகழ்ச்சிக்கு உவுகிநது . 2018 Theme:- Be there for 
someone else. Give blood. Share life. 

ஜூன் 16 ைர்லதேை லடீ்டுத் 
தோறியாரர்கள் ேினம் 
(IDWD) 

சர்வச டீ்டுத் பாினாபர் ிணம் (IDWD) ஜூன் 16ம் 
வி எவ்பாரு ஆண்டும் பாினாபர்கபின் 
உரிபகபப உறுிப்தடுத்துற்காக உனபகங்கும் 
பகாண்டாடப்தடுகிநது. 

ஜூன் 18 தகாலா புட்ைி ேினம் 72 ஆண்டுகளுக்கு பன்ணர் (1946ல்) பாடங்கப்தட்ட 
வதாாட்டம் 1961ல் வகாாின் ிடுபனக்கு காாக 
அபந்து. 

ஜூன் 20 உயக அகேிகள் ேினம் ஜூன் 20ம் வி 18 து ஆண்டு உனக அகிகள் ிணாக 
ிபணவுகூப்தடுகிநது. அகிகள் தற்நி 
ிிப்புர்ிபண உனக க்கபிடத்ில் ற்தடுத்துவ 
இத்ிணத்ின் பக்கிாண வாக்காகும் . ேமீ் 2018  – ‚Now 
more than ever, we need to stand #WithRefugees‛ 

ஜூன் 21 ைர்லதேை தாகா ேினம்  எவ்பாரு ஆண்டும் ஜூன் 21 ற்றும் படபதறும் 
உனகபாி ிகழ்வு இது , வாகா திற்சிின் 
ன்பகள் குநித்து ிிப்புர்வு ற்தடுத்வ இன் 
வாக்காகும். 2018 ேமீ் – ‚Yoga for Peace‛ 

  உயக இசை ேினம் உயக அரலில் ஜூன் 21 ஆம் தேேி ோன் உயக இசை 
ேினாகக் தகாண்டாடப்படுகிமது. 

ஜூன் 23 எனிம்திக் ிணத்ின் 70து 
ஆண்டு ிா 

1948 ஜணரி ாம் , எனிம்திக் ிணத்ப ஜூன் 23, 1894 
இல் தாரிசில்  .ஏ.சி உருாகிப ிபணவுகூறும் 
வாசபணக்கு சர்வச எனிம்திக் கிட்டி எப்புல் 
அபித்து. 

ஜூன் 26  சர்வச வதாபப்பதாருள் 
ற்றும் சட்டிவா 
கடத்ல் எிப்பு ிணம் 

வதாபப்பதாருள் தன்தாடு ற்றும் கடத்பன 
பற்நிலும் எிக்கும் ிாக , ஜூன் 26ம் வி 
வதாபப்பதாருள் ற்றும் சட்ட ிவா கடத்ல் எிப்பு 
ிணம் கபடதிடிக்கப்தடுகிநது . 2018 ேமீ் – ‚Listening to children 
and youth is the first step to help them grow healthy and safe‛ 
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ஜூன் 27 2 து க்கி ாடுகள் சிறு 
, குறு  ற்றும் டுத் 
அபினாண பாில் 
ிறுணங்கள் ிணம் 

சிறு, குறு ற்றும் டுத் அபினாண ிறுணங்கள் 
(MSMEs) எவ்பாரு ஆண்டும் ஜூன் 27 அன்று 
பகாண்டாடப்தடுகிநது. ம்.ஸ்.ம்.இ. ிணம் 2018 
இபபஞர்களுக்கு அர்ப்திக்கப்தடும் , இபபஞர் 
பாில்பபணவார் ற்றும் இபபஞர் வபனாய்ப்பு 
வதான்ந பனப்புகபப உள்படக்கும் . 
எம்.எஸ்.எம்.இ. ேினம் 2018 ேமீ் – ‘The Youth Dimension’ 

ஜூன் 29 12-து புள்பிில் ிணம் 12-து புள்பிில் ிணத்ப த்ி புள்பிில் 
ற்றும் ிட்ட அனாக்கத்துபநபம், இந்ிப் புள்பிில் 
ிறுணபம் கூட்டாக பகாண்டாடிது .வதாசிரிர் தி .சி. 
ஹனாவணாதிஸ்-ன் 125-து திநந் ாள் 
பகாண்டாட்டங்கபின் ிபநவு ிகழ்ச்சிபம் படபதற்நது . 
2018 ஆண்டின் ேமீ் – ‚Quality Assurance in Official Statistics‛ 

 
 

பிம நிகழ்வுகள்: 
 

S.No தேேி ேினம்  
1 ஜூன் 1 சர்வச குந்பகள் ிணம், உனக பதற்வநார் ிணம் 
2 ஜூன் 2 பலுங்காணா ாினம் உருாண ாள் 
3 ஜூன் 5 ஆக்கிிப்தால் தாிக்கப்தட்ட அப்தாிக் குந்பகபின் சர்வச 

ிணம் 
4 ஜூன் 8 உனக பபப கட்டி ிணம் 
5 ஜூன் 21 சுத்ாண காற்று ிணம், உனக எட்டகச் சிிங்கி ிணம் 
6 ஜூன் 23 க்கி ாடுகபின் பதாது வசப ாள் 
7 ஜூன் 24 உனக ந்பர் ிணம், உனக இபம் ருத்துர்கள் ிணம் 

 


