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முக்கிான நாட்கள் 
  

டேேி ேினம் விவங்கள் 
அக்ட ஶபர் 1  சர்லடேச 

பேஷடஶர் ேஷனம் 
எவ்வலஶபே ஆண்டும் அக்ட ஶபர் 1 ஆம் டேேஷ சர்லடேச 
பேஷடஶர் ேஷனம் அனுசரிக்கப்படுகஷமது . பேஷடஶர்கள் 
பழுமஶன ற்றும் சஶன னிே உரிமகமர வபறுலமே 
ஊக்குலிப்பேற்கஶன உறுேஷப்பஶட்ம  லயஷபறுத்துலேற்கஶக 
சர்லடேச பேஷடஶர் ேஷனம் வகஶண் ஶ ப்படுகஷமது. 
2018 கருப்பபாருள்: ‘Celebrating Older Human Rights champions’ 

அக்ட ஶபர் 2  சர்லடேச 
அவஷம்மச ேஷனம் 

இந்ேஷ சுேந்ேஷ டபஶஶட் த்ேஷன் ேமயலர் ற்றும் அவஷம்மச 
ேத்துலத்துக்கஶன பன்டனஶடி கஶத்ஶ கஶந்ேஷின் பிமந்ே நஶள் 
அக்ட ஶபர் 2, அன்று சர்லடேச அவஷம்மச ேஷனம் 
அனுசரிக்கப்படுகஷமது. 

அக்ட ஶபர் 5  உயக 
ஆசஷரிர்கள் ேஷனம் 

உயக ஆசஷரிர்கள் ேஷனம், சர்லடேச ஆசஷரிர் ேஷனஶகவும் 
அமஷப்படுகஷமது, அக்ட ஶபர் 5 அன்று ஆண்டுடேஶறும் 
நம வபறுகஷமது. 1994 இல் நஷறுலப்பட் து, “உயகஷன் 
கல்லிஶரர்கமர பஶஶட்டுலது, ேஷப்பிடுேல், டம்படுத்துேல்” 
ஆகஷலற்மம மஶகக் வகஶண் து. 

அக்ட ஶபர் 5  உயக புன்னமக 
ேஷனம் 

உயக புன்னமக ேஷனம் எவ்வலஶபே ஆண்டும் அக்ட ஶபர் ஶேம் 
பேல் வலள்ரிக்கஷறம வகஶண் ஶ ப்படுகஷமது . லர்வசஸ் ர், 
ஶழசூவசட்ழஷல் இபேந்ே எபே லணிக ரீேஷஶன கமயஞஶன 
வஶர்லி பஶல் ன்பலஶல் வேஶ ங்கப்பட் து . உயகஷன் பேல் 
உயக புன்னமக ேஷனம் 1999 ஆம் ஆண்டு நம வபற்மது. 

அக்ட ஶபர் 4 
பேல் 
அக்ட ஶபர் 
10 லம – 

 உயக லிண்வலரி 
லஶம் 

உயக லிண்வலரி லஶம் டஶப்பஶ ற்றும் ஆசஷஶ உட்ப  
உயகஷன் பல்டலறு பகுேஷகரில் அக்ட ஶபர் 4-10 பேல் ஆண்டு 
லிடுபமம ேஷனஶகக் கபேேப்படுகஷமது. உயக லிண்வலரி லஶம் 
“சர்லடேச லிஞ்ஞஶனம் ற்றும் வேஶறஷல்நுட்பத்ேஷன் 
வகஶண் ஶட் த்ேஷற்கஶகவும், னிேனின் நயனுக்கஶன அலற்மஷன் 
பங்கரிப்பிற்கஶகவும் அேஷகஶப்பூர்லஶக லமறுக்கப்பட்டுள்ரது . 

அக்ட ஶபர் 8 இந்ேஷ 
லிஶனப்பம  86 
லது ஆண்டு 
நஷமமவு லிறஶ 

இந்ேஷ லிஶனப்பம  (IAF) இந்ேஷ ஆபேப்பம கரின் லிஶனப் 
பிரிவு ஆகும். இது உயகஷன் லிஶனப்பம கரில் நஶன்கஶலது 
இ த்ேஷல் உள்ரது. இது பிரிட்டிஷ் டபசஷன் எபே துமண 
லிஶனப் பம ஶக 8 அக்ட ஶபர் 1932 அன்று அேஷகஶப்பூர்லஶக 
நஷறுலப்பட் து. 
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அக்ட ஶபர் 8  அந்ேஶன் ற்றும் 
நஷக்டகஶபஶர் 
கஶண்டின் 18லது 
நஷமமவு ேஷன 
வகஶண் ஶட் ம் 

நஶட்டில் எட கூட்டு பப்பம  டசமல வசல்பஶட்டு கவண்ட் 
[Command], அந்ேஶன் ற்றும் நஷக்டகஶபஶர் கஶண்ட், அேன் 18 லது 
நஷமமவு ேஷனத்மே வகஶண் ஶடிது. இந்ேஷஶலின் படயஶபஶ 
நயன்கமரப் பஶதுகஶப்பேற்கஶக 2001 ஆம் ஆண்டில் கூட்டுத் ேந்ேஷ 
டசமல வசல்ேஷட் ம் பயம் இந்ே கஶண்ட் உபேலஶக்கப்பட் து . 

அக்ட ஶபர் 9 உயக அஞ்சல் 
ேஷனம் 

சுலிஸ் ேமயநகர் வபர்னில் 1874 ஆம் ஆண்டில் பனிலர்சல் 
ேபஶல் பெனின் நஷறுலப்பட்  ேஷனத்மே எவ்வலஶபே ஆண்டும் 
அக்ட ஶபர் 9 ம் டேேஷ உயக அஞ்சல் ேஷனஶக 
வகஶண் ஶ ப்படுகஷமது. ட ஶக்கஷடஶ, ஜப்பஶனில் 1969ம் ஆண்டு 
நம வபற்ம ப.பி.ப. கஶங்கஷழஷல் உயக அஞ்சல் ேஷனஶக 
அமஷலிக்கப்பட் து. 

அக்ட ஶபர் 10  உயக ன நய 
ேஷனம் 

உயக னநய ேஷனம் எவ்வலஶபே ஆண்டும் அக்ட ஶபர் 10 ம் டேேஷ 
உயகம் பழுலதும் னநய சுகஶேஶ பிச்சஷமனகள் பற்மஷ 
லிறஷப்புணர்வு ற்றும் ன ஆடஶக்கஷத்ேஷற்கு ஆேவு ேஷட்டும் 
பற்சஷகரின் எட்டுவஶத்ே டநஶக்கத்து ன் அனுசரிக்கப்படுகஷமது . 

அக்ட ஶபர் 11  சர்லடேச வபண் 
குறந்மே ேஷனம் 

சர்லடேச வபண் குறந்மே ேஷனம் க்கஷ நஶடுகள் சமபஶல் 
பிக னப்படுத்ேப்பட்  எபே சர்லடேச அனுசரிப்பு ேஷனஶகும் ; இது 
வபண்கள் ேஷனம் ற்றும் சர்லடேச வபண்கள் ேஷனம் ன்றும் 
அமறக்கப்படுகஷமது. 2018 ேமீ் – With Her: A Skilled Girl Force. 

அக்ட ஶபர் 
12  

உயக பட்ம  
நஶள் 

னிே ஊட் ச்சத்ேஷன் பட்ம கரின் நன்மகமரபம் அலற்மஷன் 
பக்கஷத்துலத்மேபம் பற்மஷ லிறஷப்புணர்மல ற்படுத்துகஷமது . 

அக்ட ஶபர் 13 உயக டபறஷவு 
குமமப்பு ேஷனம் 

நஶ வபஶதுச் சமப 1990 கமர இற்மக டபறஷவு 
குமமபஶட்டிற்கஶன சர்லடேச ேசஶப்ேஶக (IDNDR) அமஷலித்ேது.  
நஷயநடுக்கம், ஆறஷப்டபமய, வலள்ரம், நஷயச்சரிவுகள், ரிமய 
வலடிப்புகள், லமட்சஷ, வலட்டுக்கஷரி பம வடுப்பு ற்றும் பிம 
இற்மகப் டபறஷவுகரஶல் ற்படும் பஶேஷப்புக்குள்ரஶகஷம 
உிரிறப்பு, வசஶத்து அறஷவு ற்றும் சபக ற்றும் வபஶபேரஶேஶ 
இம பெறுகள் டபஶன்மலற்மஷன் இறப்மபக் குமமப்படே இேன் 
அடிப்பம  டநஶக்கஶகும். 

அக்ட ஶபர் 15  வஷயஶ கஷசஶன் 
ேஷலஶஸ் 

வஷயஶ கஷசஶன் ேஷலஶஸ் லிலசஶத்ேஷல் வபண்கரின் பங்கரிப்பு 
அேஷகரிப்பேற்கஶக வகஶண் ஶ ப்படுகஷமது. புதுடில்யஷில் 
நம வபறும் லிறஶலில் டலரஶண் அமச்சர் ஶேஶ டஶகன் சஷங் 
கயந்து உமஶற்றுலஶர். 

அக்ட ஶபர் 15  பன்னஶள் 
ஜனஶேஷபேஷ  ஶக் ர் 

பன்னஶள் குடிசுத் ேமயலர்  ஶக் ர்  .பி.டஜ. அப்துல் கயஶம் 
பிமந்ேநஶள் அக்ட ஶபர் 15 நஶடு பழுலதும் வகஶண் ஶ ப்பட் து. 



  
முக்கிான நாட்கள் – அக்ட ாபர் 2018 

 

பா க்குமிப்புகள்அமி – tamil.examsdaily.in                    3                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

.பி.டஜ. அப்துல் 
கயஶம் பிமந்ே நஶள் 

 ஶக் ர் கயஶம் இந்ேஷஶலின் வுகமண னிேன் னவும் 
அமறக்கப்படுகஷமஶர். 

அக்ட ஶபர் 16  உயக உணவு 
ேஷனம் 

1945 ஆம் ஆண்டு க்கஷ நஶடுகள் சமபின் உணவு ற்றும் 
டலரஶண் அமப்பு நஷறுலப்பட் ேன் நஷமனலஶக அக்ட ஶபர் ஶேம் 
16ந் டேேஷ உயக உணவு ேஷனஶக உயகம் பழுலதும் 
வகஶண் ஶ ப்படுகஷமது. 

அக்ட ஶபர் 
17  

சர்லடேச லறும 
எறஷப்பு ேஷனம் 

க்கஷ நஶடுகள் சமபின் சர்லடேச லறும எறஷப்பு ேஷனம் 
(.நஶ.) 1993 பேல் எவ்வலஶபே ஆண்டும் அக்ட ஶபர் 17 ம் டேேஷ 
அனுசரிக்கப்படுகஷமது. உயவகங்கும் லறும ற்றும் லறும 
எறஷக்கப்ப  டலண்டி டேமல பற்மஷ க்கள் லிறஷப்புணர்மல 
ற்படுத்துகஷமது, குமஷப்பஶக லரபேம் நஶடுகரில். 2018 ேமீ் – ‚Coming 
together with those furthest behind to build an inclusive world of universal 
respect for human rights and dignity‛ 

அக்ட ஶபர் 20  உயக புள்ரிலில 
ேஷனம் 

சபகத்ேஷல் நல்ய படிவலடுக்க நல்ய ேகலல்கள் ற்றும் 
புள்ரிலிலங்கள் அலசஷஶனமல ன்பமேக் கஶட்  அக்ட ஶபர் 
20ம் டேேஷ உயக புள்ரிலில ேஷனம் அனுசரிக்கப்படுகஷமது. க்கஷ 
நஶடுகள் சமபின் நஷகழ்வு ந்து லபே த்ேஷற்கு எபேபமம 
வகஶண் ஶ ப்படுகஷமது. ஜூன் 3, 2015 அன்று .நஶ. வபஶதுச் 
சமபஶல் இேற்கு ேீர்ஶனம் நஷமமடலற்மப்பட் து . இது 
இண் ஶலது உயக புள்ரிலில ேஷனம் ஆகும் .   ேமீ்: Better Data, 
Better Lives 

அக்ட ஶபர் 24  க்கஷ நஶடுகள் 
ேஷனம் 

இண் ஶம் உயகப்டபஶபேக்கு பின்னர் உயக அமேஷ ற்றும் 
பஸ்ப பஶதுகஶப்பு டபஶன்மலற்மம உபேலஶக்குலேற்கு உயக 
நஶடுகள் அமனத்தும் என்மஷமணந்து ேக்குள் 
ற்படுத்ேஷக்வகஶண்  எபே சமபட க்கஷ நஶடுகள் சமப . 
.நஶலின் வபஶதுசமப (General Assembly) நஷபெஶர்க்கஷல் உள்ரது. 
க்கஷ நஶடுகள் சமப10.1945 உபேலஶக்கப்பட் து. 

அக்ட ஶபர் 24 உயக அபிலிபேத்ேஷ 
ேகலல் ேஷனம் 

க்கஷ நஶடுகள் சமபின் (UN) உயக அபிலிபேத்ே ேகலல் 
ேஷனஶனது அக்ட ஶபர் 24 ம் டேேஷ உயக அபிலிபேத்ேஷக்கஶன 
பிச்சமனகளுக்கு உயகரஶலி வபஶது அபிப்பிஶத்மே 
கலனத்ேஷல் டுத்துக் வகஶள்லேற்கும், சர்லடேச எத்துமறப்மப 
லலுப்படுத்துலேற்கும் அலற்மம ேீர்க்கவும் அனுசரிக்கப்படுகஷமது . 
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அக்ட ஶபர் 24  உயக டபஶயஷடஶ 
ேஷனம் 2018 

உயகரஶலி டபஶயஷடஶ ேஷனம் 2018 ஆம் ஆண்டு அக்ட ஶபர் 
ஶேம் 24 ஆம் டேேஷ உயகம் பழுலதும் டபஶயஷடஶ 
அறஷக்கப்படுலேற்கஶன லிறஷப்புணர்மல ற்படுத்துலடேஶடு , உயக 
சுகஶேஶ அமப்பின் ஆிக்கணக்கஶன ஊறஷர்கரின் பற்சஷ , 
எறஷப்புக்கு உறுேஷரித்ே ற்ம வேஶண் ர்கரின் பங்கரிப்புக்கஶக 
அனுசரிக்கப்படுகஷமது. உயக டபஶயஷடஶ ேஷனம் ேமீ் 2018 – ‚End Polio 
Now‛. 

அக்ட ஶபர் 27  உயக பஶம்பரி 
ஆடிடஶகஶட்சஷ 
ேஷனம் 

அக்ட ஶபர் 27 ஆம் டேேஷ எவ்வலஶபே ஆண்டும் உயக பஶம்பரி 
ஆடிடஶகஶட்சஷ ேஷனம் அனுசரிக்கப்படுகஷமது . எயஷ ற்றும் 
எயஷலஶங்கல் ஆலணங்கள் பேஷவு வசய்ப்பட்  பக்கஷத்துலம் 
ற்றும் பஶதுகஶப்பு அபஶங்கள் பற்மஷ லிறஷப்புணர்மல ற்படுத்ே , 
2005ம் ஆண்டில் இபேந்து பவனஸ்டகஶ (.நஶ. கல்லி, லிஞ்ஞஶனம் 
ற்றும் கயஶட்சஶ அமப்பு) பயம் இந்ே நஷமனவு நஶள் டேர்வு 
வசய்ப்பட் து. ேமீ் ‚Your Story is Moving‛. 

அக்ட ஶபர் 30   ஶக் ர் டவஶஷ 
ஜவஶங்கஸர் பஶபஶ 
பிமந்ே நஶள் லிறஶ 

அக்ட ஶபர் 30 – இந்ேஷஶலின் அணுசக்ேஷத் ேஷட் த்ேஷன் ேந்மே 
 ஶக் ர் டவஶஷ ஜவஶங்கஸர் பஶபஶ பிமந்ே நஶள் லிறஶ 
வகஶண் ஶ ப்பட் து. இந்ேஷ லிஞ்ஞஶன ஆஶய்ச்சஷ நஷபுணர் 
 ஶக் ர் பஶபஶ, பய பக்கஷ நஷறுலனங்களுக்கு அடித்ேரத்மே 
அமத்ேஶர். 

அக்ட ஶபர் 31  உயக நக ேஷனம் சஸனஶலின் ளஶங்கஶய் நகரில் பேல் உயக நக ேஷனம் 2014 ஆம் 
ஆண்டு அக்ட ஶபர் ஶேம் 31 ஆம் டேேஷ வகஶண் ஶ ப்பட் து. 
உயகரஶலி நகஶக்கத்ேஷல் உள்ர சர்லடேச சபகத்ேஷன் 
நயன்கமர நஶடுகள் ற்றும் நகங்களுக்கஷம ில் எத்துமறப்மப 
டம்படுத்துலேற்கும், நஷமயஶன நக அபிலிபேத்ேஷக்கு 
பங்கரிப்பேற்கும் இந்ே நஶள் ஷகுந்ே ஆேமல அரிக்கஷன்மது . 
ேமீ்: Better City, Better Life. 

அக்ட ஶபர் 
31, 2018  

'ஶஷ்ட்ரி க்ேஶ 
ேஷலஶஸ்' (டேசஷ 
எற்றும ேஷனம்) 

சர்ேஶர் பட ல் இந்ேஷஶலின் பேல் உள்துமம அமச்சஶகவும் 
துமண பிேஶகவும் இபேந்ேஶர். பிரிட்டிஷ் கஶயனித்துல 
ஶகஶணங்கரி ஷபேந்து 1947-49ல் 500 சுேந்ேஷ சுடேச அசுகள் 
சுேந்ேஷம் சட் ம் 1947 இன் கஸழ் எபேங்கஷமணந்ேேற்கஶக அலர் 
பஶஶட் ப்பட் ஶர். இந்ேஷஶலின் அர்ன் டன் அல்யது 
இந்ேஷஶலின் பிஸ்ஶர்க் ன்று அமறக்கப்படுகஷமஶர் . 
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 29 
அக்ட ஶபர் – 
3நலம்பர் 
லம 

லிஜஷவயன்ஸ் 
லிறஷப்புணர்வு 
லஶம் 

சர்ேஶர் லல்யபஶய் பட்ட ல் (அக்ட ஶபர் 31) பிமந்ே நஶள் 
வகஶண் ஶடும் லஶத்ேஷல் லிஜஷவயன்ஸ் லிறஷப்புணர்வு லஶஶக 
த்ேஷ லிஜஷவயன்ஸ் கஷளன் (சஷ.லி.சஷ) அனுசரிக்கஷமது. 29 
அக்ட ஶபர் – 3நலம்பர் லம லிஜஷயன்ஸ் லிறஷப்புணர்வு லஶம் 
2018 அனுசரிக்கப்படும்.இந்ே ஆண்டிற்கஶன ேமீ் ‘Eradicate Corruption-
Build a New India’ 
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