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முக்கிான நாட்கள் 
 

தேேி ேினம்  லிலங்கள் 
ஆகஸ்ட் 1 - 7  உயக ோய்ப்பாலூட்டும் 

லாம் 
ரய்ப்தரலூட்ட ஊக்குிக்கவும் ற்றும் உனகம்  
பழுதும் குந்தகபின் ஆரரக்கறத்த 
ரம்தடுத்துற்கரக ஆகஸ்ட் 1 பல் 7 த உனக 
ரய்ப்தரலூட்டும் ரம் எவ்வரரு ஆண்டும்  
வகரண்டரடப்தடுகறநது 

ஆகஸ்ட் 6 ஹிதாளிா ேினம் ஆகஸ்ட் 6, 2018 அன்று, யறரரறர குண்டுசீ்சறல் 73 
து ஆண்டு றதநத உனகம் பூர்த்ற வசய்பம் . 
அவரிக்கர இண்டரம் உனகப் ரதரத படிக்க 
ஆகஸ்ட் 6, 1945 அன்று யறரரறர ீது எரு அணு 
குண்டு சீறது 

ஆகஸ்ட் 9 76 லது “வலள்ளரதன 
வலரிதறு “ஆண்டு லிறா 

1942 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 9ம் ரற , கரத்ர கரந்ற, 
ரட்டினறருந்து வள்தபர்கதப 
வபிரற்றுற்கரக அதணத்து இந்றர்கலக்கும் 
“வசய் அல்னது வசத்து டி ” ன்ந வபிரண 
அதப்தத ிடுத்ரர் . அந் றணம் எவ்வரரு  
ஆண்டும் “ஆகஸ்ட் க்ரன்ற ” றணரகக் 
கருப்தடுகறநது. 

ஆகஸ்ட் 9 நாகசாகி ேினம் 1945ஆம் ஆ ண்டில் இந் ரபில் ஜப்தரன் ீது 
இண்டரது அணுகுண்டு ரகசரகறில் சீப்தட்டது , 
இன் ிதபரக ஜப்தரன் றதந்தணின்நற 
சதடந்து. 

ஆகஸ்ட் 9 உயகின் உள்நாட்டு 
குடிக்கரின் சர்லதேச 
ேினம் 

1982 ஆம் ஆண்டு வஜணீரில் உள்ப உள்ரட்டு 
க்கள்வரதகக்கரண க்கற ரடுகபின் 
திக்குழுின் பல் கூட்டத்த அங்கலகரிப்தற்கரக 
ஆகஸ்ட் 9 உனகறன் உள்ரட்டு குடிக்கபின் சர்ரச 
றணரக றதணவுகூப்தடுகறநது. 2018 ீம் – “உள்ரட்டு 
க்கள் குடிரற்நம் ற்றும் இக்கம்”. 
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ஆகஸ்ட் 10 உயக உிரி எரிவபாருள் 
ேினம் 

உனக உிரி ரிவதரருள் றணம் எவ்வரரு ஆண்டும் 
ஆகஸ்ட் 10 அன்று க்கரண புததடி 
ரிவதரருலக்கு எரு ரற்நரக தடிம் அல்னர 
ரிவதரருள்கபின் பக்கறத்தும் தற்நற 
ிறப்புர்த ற்தடுத்துகறநது . உனக உிரி 
ரிவதரருள் றணம் கடந் பன்று ஆண்டுகபரக  
வதட்ரரனறம் ற்றும் இற்தக ரிரப 
அதச்சகத்ரல் அனுசரிக்கப்தடுகறநது 

ஆகஸ்ட் 12  சர்லதேச இளரஞர் ேினம் சர்ரச இதபஞர் றணம்  ர.ின் எரு 
ிறப்புர்வு ரள் ஆகும் . இன் ரரக்கம்  
இதபஞர்கதப சுற்நறபள்ப வகரடுக்கப்தட்ட கனரச்சர 
ற்றும் சட்ட சறக்கல்கபின் வரகுப்புக்கு கணம் 
வசலுத்துரகும். பல் IYD ஆகஸ்ட் 12, 2000 அன்று 
அனுசரிக்கப்தட்டது. 

ஆகஸ்ட் 14 பாகிஸ்ோனின், 72 லது 
சுேந்ேி ேினம் 

ஆண்டுரரறும் ஆகஸ்ட் 14 அன்று தரகறஸ்ரணின் 
சுந்ற றணர க அனுசரிக்கப்தடுகறநது . 1947 இல் 
திரிட்டிஷ் ஆட்சற படிந்தின் , தரகறஸ்ரன் சுந்றம் 
அதடந்து, எரு இதநரண்த வகரண்ட ரடரக 
அநறிக்கப்தட்ட றதணரக ஆகஸ்ட் 14 
வகரண்டரடப்தடுகறநது 

ஆகஸ்ட் 15 72லது இந்ேி சுேந்ேி ேினம் 15 ஆகஸ்ட் 1947 அன்று இங்கறனரந்றடம் இருந்து 
சுந்றம் வதற்நற்கரக இந்றரில் ரசற 
ிடுபதந றணரக ஆண்டுரரறும் ஆகஸ்ட் 15 
அன்று சுந்ற றணம் வகரண்டரடப்தடுகறநது . 

ஆகஸ்ட் 20 உயக வகாசு ேினம் 1897 ஆம் ஆண்டில் வதண் வகரசுக்கள் ரனரிரத 
ணிர்கபிடத்றல் தப்தப்தடு த திரிட்டிஷ்  டரக்டர் 
ரசர் வர ணரல்ட் ரரமறன் கண்டுதிடித்ரர் , இத 
றதணவுகூறும் தகில் , 20 ஆகஸ்ட் அன்று உனக 
வகரசு றணம் அனுசரிக்கப்தட்டது. 

ஆகஸ்ட் 21 உயக மூத்ே குடிக்கள் ேினம் உனக பத் குடிக்கள் றணம் எவ்வரரு ஆண்டும் 
ஆகஸ்ட் 21 அன்று வகரண்டரடப்தடுகறநது. உனக பத் 
குடிக்கள் றணத்த கணிப்தற்கரண பக்கற 
ரரக்கம் பறரரரின் றதன தற்நற  ிறப்புர்வு 
ற்றும் அர்கதப ஆரிப்தரகும். 
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ஆகஸ்ட் 21 பங்கலாேத்ேினால் 
பாேிப்புக்குள்ரானலர்கள் 
நிளனவு ேினம் ற்றும் 
அஞ்சயி ேினம் 

வதரது சதத தங்கரத்ரல் தரறக்கப்தட்டர்கள், 
ப்திப்திதத்ர்கள், அர்கபது ணி உரிதகள் 
ற்றும் அடிப்ததட சுந்றங்கதப பழுதரக  
அனுதிப்தற்கும் தரதுகரப்தற்கும் , 
ஆபிப்தற்கும், தங்கரத்றணரல் 
இநந்ர்கலக்கு அஞ்சனற வசலுத்துற்கும் சர்ரச 
தங்கரத்றணரல் தர றப்புக்குள்பரணர்கள் 
றதணவு ற ணம் ற்றும் அஞ்சனற றணம் 21 ஆகஸ்ட் 
அன்று றறுப்தட்டது. 

ஆகஸ்ட் 23 அடிள லிாபாம் ற்றும் 
அேன் ஒறிப்பிற்கான 
சர்லதேச நிளனவு நாள் 

அடித ிரதரம் ற்றும் அன் எறப்திற்கரண  
சர்ரச றதணவு ரள் பவணஸ்ரகரரல் எவ்வரரு 
ஆண்டும் ஆகஸ் ட் 23 அன்று, அட்னரண்டிக் அடித 
ர்த்கத்த றதணவுகூரும் தகில் 
றறக்கப்தட்டது 

ஆகஸ்ட் 29  தேசி லிளராட்டு ேினம் ரன் சந் த் திநந் ரதப ரசற ிதபரட்டு 
றணரக ருடந்ரரறும் ஆகஸ்ட் 29 அன்று 
வகரண்டரடுகறரநரம். இந்றரவுக்கு 1928, 1932, 1936 ண 
வரடர்ந்து பன்று எனறம்திக்கறல் ங்கம் வன்று  
ந்ர் ரன் சந்த். 
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