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முக்கிான நாட்கள் 
 

நாள் தினம் முக்கி குறிப்புக்கள் 
ஜூலை 1 தேசஷ யத்துலர்கள் 

ேஷனம் 
யத்துல உயகுக்கு சஷமப்பு புரிந்ே டஶக்டர் பி.சஷ.ஶய் 
நஷனனலஶக அலரின் பிமந்ேநஶள் ேஶன் டஶக்டர்கள் நஶள் ஆக 
ககஶண்டஶடப்படுகஷமது 

ஜூலை 1 பேயஶலது ஜஷ.ஸ்.டி. 
ேஷனம் 

பேயஶலது ஜஷ .ஸ்.டி. ேஷனத்னே அசு ககஶண்டஶடிது ; 
இந்ேஷ லரிலிேஷப்பு பனமில் லயஶறு கஶணஶே சஸர்ேஷயத்ே 
நடலடிக்னகின் பேயஶம் ஆண்டுேஷன நஷகழ்லில் 
நஷேஷனச்சர், கேஶறஷயேஷபர்கள் பங்தகற்மனர் 

ஜூலை 2 உயக யுஃப்எ 
(அனடஶரங்கஶண 
படிஶ பமக்கும் 
கபஶயள்) ேஷனம் 

உயக யுஃப்எ ேஷனம் அனடஶரங்கஶண படிஶ பமக்கும் 
கபஶயள்களுக்கஶக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ரது . பேயஷல் 2001 
ஆம் ஆண்டு ககஶண்டஶடப்பட்டது , இது உயக யுஃப்எ ேஷன 
அனப்பஶல் உயலஶக்கப்பட்டது .உயக யுஃப்எ ேஷன 
அனப்பு அேஷகஶபூர்லஶக ஜூனய 2 ம் தேேஷன உயக 
யுஃப்எ ேஷனஶக அமஷலித்துள்ரது 

ஜூலை 2 உயக லினரஶட்டு 
பத்ேஷரினகஶரர்கள் 
ேஷனம் 

 1994 ஆம் ஆண்டு சர்லதேச லினரஶட்டு பிஸ் 
அதசஶசஷதளன் (AIPS) ஆல் அேன் 70 லது ஆண்டு 
லிறஶலில் உயக லினரஶட்டு பத்ேஷரினகஶரர்கள் ேஷனம் 
உயலஶக்கப்பட்டது 

ஜூலை 11 உயக க்கள்கேஶனக 
ேஷனம் 

உயக க்கள்கேஶனக ேஷனம் , ஜூனய 11 ஆம் தேேஷ 
கனடபிடிக்கப்படுகஷமது. அன்னம க்கஷ நஶடுகள் சனபின் 
நஷர்லஶகப் தபனலஶல் 1989-ஆம் ஆண்டு இந்நஶள் 
பன்கனடுக்கப்பட்டது. 2018-ன் கருத்து வாச கம்: “குடும்பக் 
கட்டுப்பஶடு எய னிே உரின” 

ஜூலை 12 சர்லதேச யஶயஶ ேஷனம் எவ்கலஶய ஜூனய 12ம் தேேஷயும் “யஶயஶ ேஷனம் ” ன்று 
அனறக்கப்படும் .நஶ. அனுசரிப்பு ஆகும்.இந்ே நஶள் கபண்கள் 
கல்லி சஶக அணுக தலண்டும் ன்று லஶேஷட்ட 
பஶகஷஸ்ேஶனின் யஶயஶ யூசுஃப்ழஶின் லஶழ்க்னக  ற்றும் 
தபஶஶட்டங்கரின் அடிப்பனடில் அனந்துள்ரது 

ஜூலை 14 பிஞ்சு தேசஷ நஶள் பிஶன்ஸ் நஶட்டில் Bastille Day ன்பது அந்நஶட்டில் 
ஆண்டுதேஶறும் ஜூனய 14ஆம் நஶள் தேசஷ ேஷனஶக 
ககஶண்டஶடப்படுகஷமது. 1790ஆம் ஆண்டில் நனடகபற்ம 
பஶஸ்டில் சஷனமயுனடப்பு நஷகழ்லஶனது பிகஞ்சு தே சத்ேஷன் 
ஏர் ழுச்சஷஶக கயேப்பட்டது.  

ஜூலை 16 உயக பஶம்பு ேஷனம் உயகத்ேஷல் பஶம்புகள் பற்மஷ க்கரின் அச்சங்கனரயும் , 
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பினகனரயும் நீக்கதல ஜூனய 16 ம் தேேஷ உயக பஶம்பு 
ேஷனம் அனுசரிக்கப்பட்டது 

ஜூலை 18 சர்லதேச கநல்சன் 
ண்தடயஶ ேஷனம் 

சர்லதேச கநல்சன் ண்தடயஶ ேஷனம்  ஜூனய 18 2018 ஆம் 
ஆண்டு கநல்சன் ண்தடயஶ (18 ஜூனய 1918) பிமந்து 100 
ஆண்டுகள் ஆகஷன்மன . 2009 ஆம் ஆண்டு நலம்பர் ஶேம் 
க்கஷ நஶடுகரின் அேஷகஶப்பூர்லஶக அமஷலிக்கப்பட்டு 
பேல்  .நஶ. ண்தடயஶ ேஷனம் ஜூனய 18, 2010 அன்று 
அனுசரிக்கப்பட்டது 

ஜூலை 26 கஶர்கஷல் லிஜய் ேஷலஶஸ் கஶர்கஷல் தபஶரின் கலற்மஷன ஏவ்கலஶய லயடம் ஜூனய 26 
ஆம் தேேஷ 'லிஜய் ேஷலஶஸ் ' ன்ம கபரில் 
ககஶண்டஶடப்படுகஷமது. 1999ல் கஶர்கஷல் தபஶரில் உிர் நீத்ே 
லீர்களுக்கு லீ லணக்கம் கசலுத்துலதேஶடு , கஶர்கஷல் 
கலற்மஷனயும் இந்ேஷர்கள் ககஶண்டஶடி லயகஷன்மனர் 

ஜூலை 28 உயக இற்னக 
பஶதுகஶப்பு ேஷனம் 

இற்னக லரங்கனர பஶதுகஶப்பேற்கும் லிறஷப்புணர்னல 
உயலஶக்குலேற்கஶக உயக இற்னக பஶதுகஶப்பு ேஷனம் 
அனுசரிக்கப்படுகஷமது. கஶடறஷப்பு, சட்டலிதஶே லனலியங்கு 
லர்த்ேகம், ஶசுபஶடு, பிரஶஸ்டிக், இசஶனங்கள், தபஶன்ம 
பய இற்னகின் அச்சுறுத்ேல்கள் உள்ரன 

ஜூலை 28 உயக கவபனடடிஸ் 
நஶள் 

தநஶபல் பரிசு கபற்ம பஶயச் சஶபதலல் ப்ரம்கபர்க் பிமந்ே 
நஶள் ஜூனய 28 ஆம் தேேஷ [கவபனடடிஸ் பி னலஸ் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது] கபஶது க்கரினடத கவபனடடிஸ் 
னலஸ்  பற்மஷ லிறஷப்புணர்னல ற்படுத்ே உயக 
கவபனடடிஸ் ேஷனஶக அமஷலிக்கப்பட்டது 

ஜூலை 29 சர்லதேச புயஷ ேஷனம் 2010 ஆம் ஆண்டு புனிே படீ்டர்ஸ்பர்க் புயஷகரின் உச்சஷ 
ஶநஶடு உயலஶக்கப்பட்டது பேல் சர்லதேச புயஷ ேஷனம் , 
புயஷ பஶதுகஶப்புப் பனடினரின் பக்கஷ தலனயத்ேஷட்டத்னே 
ஊக்குலிப்பேற்கஶக, புயஷகரின் ண்ணிக்னக குனமந்து 
லயலது குமஷத்து   லிறஷப்புணர்னல ற் படுத்ேவும் 
அனுசரிக்கப்படுகஷமது 

 

எங்களது Whatsapp Group 

திழ் - கிளிக் சசய்வும்   English - கிளிக் சசய்வும் 

https://chat.whatsapp.com/invite/KcyrsGbOpLuFRF0tsPKDBi
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