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1. முக்கிான நாட்கள்
தேேி

ேினம்

லிலங்கள்

செப்டம்பர் 2

உயக தேங்காய் ேினம்

யறுமநக் குமப்புக்கு இந்த னிர் பக்கின
ங்மகக் ககொண்டிபேப்தொக நக்கள் புரிந்து
ககொள்யதற்கு உக ததங்கொய் திம்
அனுசரிக்கப்டுகிது.

செப்டம்பர் 5

தேெி ஆெிரிர்கள் ேினம்

இந்தினொயில் எவ்கயொபே ஆண்டும் கசப்டம்ர் 5 ம்
தததி ஆசிரினர் திம் ககொண்டொடப்டுகிது.
இந்தினொயின் இபண்டொயது ஜொதிதி

டொக்டர்.சர்யள்ி பொதொகிபேஷ்ணின் ிந்த

ொொ, கசப்டம்ர் 5, 1888, இந்தினொயில் 1962

பதல் ஆசிரினர் திநொக ககொண்டொடப்டுகிது.
கசப்டம்ர் 5

சோண்டு செய்லேற்கான

“அமநதிக்கு அச்சுறுத்தொக இபேந்த

ெர்லதேெ நாள்

யறுமநமனபம் துனபத்மதபம் சநொிக்கும்

தொபொட்டத்தில் ஈடுட்ட தயமக்கொக” 1979 ஆம்
ஆண்டில் தொல் ரிசு கற் கல்கத்தொயின்
அன்ம கததபசொ இந்த கசப்டம்ர் 5 ம்

தததினின் ிமயொக கதொண்டு கசய்யதற்கொ
சர்யததச ொள் அனுசரிக்கப்டுகிது
கசப்டம்ர் 8

52 லது ெர்லதேெ ழுத்ேமிவு ேி
னம்

அடிப்மட ழுத்திமய கற்றுக்ககொள்

தயண்டினதன் அயசினம் ற்ி நக்கள் நத்தினில்
யிமிப்புணர்மய ற்டுத்தும் யமகனிலும்,

ழுத்திமயப் கற்றுக்ககொள் படினொநற் தொ
யர்ந்ததொபேக்கு பமசொபொக் கல்யித் திட்டத்தின்

பம் ழுத்திமயப் தொதிக்கும் தொக்கத்துடனும்
ஆண்டுததொறும் ழுத்திவு திம்
அனுசரிக்கப்டுகிது.
கசப்டம்ர் 10

உயக ேற்சகாலய ேடுப்பு

உக தற்ககொம தடுப்பு திம் (WSPD), கசப்டம்ர்

ேினம்

10 அன்று, தற்ககொம தடுப்புக்கொ சர்யததச
சங்கத்தொல் (IASP) ற்ொடு கசய்னப்ட்டுள்து.
இந்த தித்திற்கு WHO கூட்டுவு இமண-

ஆதபயொபொக உள்து. இந்த ொின் தொக்கம்
உககங்கும் யிமிப்புணர்மய ற்டுத்தி

தற்ககொமமனத் தடுக்க படிபம் ன்தற்கொக
ஆகும்.
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கசப்டம்ர் 11

சுலாி லிதலகானந்ேரின்

சுயொநி யிதயகொந்தர் கசப்டம்ர் 11, 1893 அன்று

ெிகாதகா உலின் 125 -லது

சிகொதகொயில் உள் உக நதங்கின்

ஆண்டு லிறா

ொபொலநன்த்தில் தது பதல் உமபமன

ஆற்ிொர். தயதொந்தொ நற்றும் தனொகொ தொன்
தத்துயங்கம தநற்கத்தின ொடுகலக்கு

அிபகப்டுத்தின பக்கின ர்கில் எபேயபொக
அயர் ிமவுடுத்தப்டுகிொர்.
கசப்டம்ர் 14

இந்ேி ேிலாஸ்

இந்தி தியொஸ் ொடு பழுயதும்
ககொண்டொடப்டுகிது. 1949 ஆம் ஆண்டின் இந்த

ொில் ொட்டில் அபசினமநப்புச் சட்டநன் குழு
ொட்டின் அதிகொபபூர்ய கநொமினொக ததயகரி
யடியில் ழுதப்டும் இந்தி கநொமிமன
அியித்தர்
கசப்டம்ர் 15

ஜனநாகத்ேின் ெர்லதேெ நாள்

2007 இல் க்கின ொடுகின் கொதுச் சம ஜயரி
15 கசப்டம்ர் ஜொனகம் ற்ின ககொள்மககம
ஊக்குயிப்தற்கும், கமடிடிக்கும்

தொக்கத்துடொ ஜொனக சர்யததச திநொகக்

கண்கொணிக்க தீர்நொித்தது. 2018 தீம்: “Democracy

under Strain: Solutions for a Changing World”
கசப்டம்ர் 16

ஓதொன் அடுக்கு

கசப்டம்ர் 16, .ொ. கொது சம ஏதசொன்

பாதுகாப்பிற்கான ெர்லதேெ

அடுக்மக ொதுகொப்தற்கொ சர்யததச திநொக

ேினம்

ினநிக்கப்ட்டது. இந்த ஏதசொன் அடுக்மக

அமிக்கக்கூடின கொபேட்கின் நீ து நொன்ட்ரினல்

கிபமமன 1987 ஆம் ஆண்டில் கசப்டம்ர் 16ந்
தததி,மககனொப்ம் கசய்த இந்த தித்தின்

ிமயொக இந்த திம் அனுசரிக்கப்டுகிது
கசப்டம்ர் 21

ெர்லதேெ ொோன

ேினம்

எவ்கயொபே ஆண்டும் கசப்டம்ர் 21 ஆம் தததி

உகம் பழுயதும் சர்யததச சநொதொ திம்
அனுசரிக்கப்டுகிது. அமத்து ொடுகிலும்

நக்கிமடதனபம் சநொதொத்தின் ககொள்மககம
யலுப்டுத்த அர்ப்ணித்த எபே ொொக இந்த

கொது சம அியித்துள்து. சர்யததச சநொதொ
திம் 1981ல் .ொ. கொதுச் சமனொல்

ிறுயப்ட்டது. 2018 ேீம்: “The Right to Peace – The

Universal Declaration of Human Rights at 70”
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கசப்டம்ர் 22

உயக லதனா

உக மபதொ (கொண்டொநிபேகம்) திம் 2010ல்

(காண்டாிருகம்) ேினம்

WWF- கதன்ொப்ிரிக்கொயொல் பதன்பதொக
அியிக்கப்ட்டது. அடுத்த ஆண்டில், உக
மபதொ திம் ஆப்ிரிக்கொ நற்றும் ஆசின

கொண்டொநிபேக யமககம உள்டக்கின சர்யததச
கயற்ினொக யர்ந்தது. இது ந்து யமகனொ

மபதொமயக் ககொண்டொடுகிது: கபேப்பு, கயள்ம,
கரின எற்ம ககொம்பு, சுநத்பன் நற்றும் ஜொயன்
மபதொக்கள்
கசப்டம்ர் 23

லெலக சாறிகளுக்கான

கசப்டம்ர் 24-30, 2018 மடகறும் கொது தகொததொர்

ெர்லதேெ ேினம்

சர்யததச யொபத்தின் எபே குதினொக 2018

கசப்டம்ர் 23 அன்று மசமக கநொமிகலக்கொ

பதல் சர்யததச திம் ககொண்டொடப்டுகிது. 2018
ேீம் – “With Sign Language, Everyone is Included!”
கசப்டம்ர் 25

அந்த்தாோ ேினம்

ண்டிட் தீன்தனொல் உத்னொனொயின் ிந்த ொள்
யிமொமய ிமவுகூபேம் யமகனில் கசப்டம்ர்
நொதம் 25ம் தததிமன அந்த்தனொதனொ திநொக
அனுசரிக்கப்டுகிது

கசப்டம்ர் 26

அணு ஆயுேங்கலர

2013 கசப்டம்ர் 26 ஆம் தததி ிபெ னொர்க்கில் கொது

முற்மிலும் நீ க்குலேற்கான

யிமிப்புணர்வு ற்டுத்த நற்றும் அணுசக்தி ீக்கம்

ெர்லதேெ ேினம்

கதொடர்ொ யிரனங்கில் ஆமநொ ஈடுொடு
ககொள்வும் அணு ஆபதங்கம பற்ிலும்

ீக்குயதற்கொ சர்யததச தித்மத கொதுச் சம
அியித்தது.
கசப்டம்ர் 27

உயக சுற்றுயா ேினம்

உக சுற்றுொ தத்தின் பக்கினத்துயம் நற்றும்
அதன் சபக, கொச்சொப, அபசினல் நற்றும்

கொபேொதொப நதிப்பு ற்ின யிமிப்புணர்மய
யர்ப்தற்கொக உக சுற்றுொ திம்
ிமவுகூபப்டுகிது.
கசப்டம்ர் 28

ேகலல் சபம யுனிலர்ெல்

தகயல் அிபம் உரிமநக்கொ சர்யததச ொள்

அணுகலுக்கான

(கொதுயொக தகயல் அணுகல் திம் 

ெர்லதேெேினம்

அமமக்கப்டுயது) கசப்டம்ர் 28 ம் தததி
மடகயிபேக்கும் பகஸ்தகொ கொது

நொொட்டின் பம் அங்கீ கரிக்கப்டும் எபே

சர்யததச ொள் ஆகும். ேீம் – “The Asian Digital

Revolution: Transforming the Digital Divide into a
Dividend through Universal Access”.
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கசப்டம்ர் 28

உயக ாபீ ஸ் ேினம்

பொீஸ் திம், பொீஸ் தடுப்பு ற்ின
யிமிப்புணர்வுக்கொக ஆண்டுததொறும்

ககொண்டொடப்டுகிது. பதன்பதொக பொீஸ்
தடுப்பூசிமன உபேயொக்கின ிபஞ்சு

தயதினினொபேம் நுண்ணுனிரினொபேநொ

லூனிஸ் ொஸ்டரின் நமந்த திம் 28 கசப்டம்ர்

ஆகும். ேீம் – „Rabies: Share the message. Save a life‟.
கசப்டம்ர் 30

ெர்லதேெ சாறிசபர்ப்பு

க்கின ொடுகள் சமனொல் ற்றுக் ககொள்ப்ட்ட

நாள்

தீர்நொத்மத அடிப்மடனொகக் ககொண்டு கசப்டம்ர்
30 ம் தததி உக சர்யததச கநொமிகனர்ப்பு திம்
(ITD) ககொண்டொடடுகிது. இது ந்தொம்

நூற்ொண்டின் யடகிமக்கு இத்தொினொயின் யொழ்ந்த
புித கஜதபொம் ன்யரின் ிமயொக

ககொண்டொடடுகிது. இயர் மிம (புதின
ற்ொடு) கிதபக்க கநொமினிிபேந்து த்தீன்

கநொமினில் கநொமிகனர்தயர். 2018 கருப்சபாருள்:

Democracy under Strain: Solutions for a Changing
World
கசப்டம்ர் 1-

தேெி ஊட்டச்ெத்து ாேம்

ததசின ஊட்டச்சத்து நொதநொது ஊட்டச்சத்து

30

குமொடுகலக்கு திபொ தொபொட்டத்மத குிக்கும்
யமகனில் ொடு பழுயதும்

ககொண்டொடப்டுகிதுகுமந்மதகள் குள்நொதல்,
ஊட்டச்சத்து குமதல், இபத்த தசொமக நற்றும்
குமயொ ிப்பு மட தொன் ஊட்டச்சத்து
கதொடர்ொ ிபச்சிமகள் ற்ின பந்த

யிமிப்புணர்மய பப்புயதற்கொக கண்கள் நற்றும்
குமந்மத ன் அமநச்சகம் இந்த நொதத்மத
ஊட்டச்சத்து நொதநொக அனுசரிக்கின்து.
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