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முக்கிான நாட்கள் ற்றும் விவங்கள் – நவம்பர் 2018 
 

தேேி ேினம் விவங்கள் 
ம்தர் 5  உனக சுணாி ிிப்புர்வு 

ிணம் 
 2015 ஆம் ஆண்டில், உனக சுணாி ிிப்புர்வு 
ிணாக ம்தர் 5ம் திய க்கி ாடுகள் 
சயதின் பதாதுச் சயத தரிந்துயத்து. இந் 
ிகழ்ய ியணவுகூரும் யகில் AMCDRR 
(ததிவு ஆதத்து குயநப்புக்காண ஆசி அயச்சக 
ாாட்டில்) ததிவு ஆதத்து குயநப்பு (DRR) உடன் 
ிகழ்வுகயப ற்தாடு பசய்ன் பனம் 
பகாண்டாடப்தடுகிநது. 

 ம்தர் 10 சர்தச கக்கில் ிணம் ம்தர் 10 அன்று சர்தச கக்கில் ிணம் 
பகாண்டாடப்தடுகிநது. 1494 ஆம் ஆண்டு ம்தர் 10 
ஆம் தி இட்யட தயவு புத்கத்யப் தற்நி 
பல் புத்கத்ய பபிிட்ட, இத்ானி 
கிினாபர் லூகா தாசிதானிக்கு ரிாய 
பசலுத்தும் ிாக, சர்தச கக்கில் ிணம் 
ம்தர் 10 அன்று பகாண்டாடப்தடுகிநது. 

ம்தர் 10  அயி ற்றும் தம்தாட்டுக்
காண உனக அநிில்ிணம் 

அயி ற்றும் தம்தாட்டுக்காண உனக 
அநிில் ிணம் 10 ம்தர் அன்று 
பகாண்டாடப்தடுகிநது. இது சபாத்ில் 
ிஞ்ஞாணத்ின் பக்கி தங்யக 
டுத்துக்காட்டுகிநது ற்றும் பர்ந்துரும் 
ிஞ்ஞாண ிாங்கபில் பதாதுக்கள் ஈடுதட 
தண்டும் ன்தயபம் காட்டுகிநது. இது ம் 
அன்நாட ாழ்ில் ிஞ்ஞாணத்ின் 
பக்கித்துத்ய அடிக்தகாடிட்டுக் காட்டுகிநது.   
2018 ீம்: ‚Science, a Human Right‛ 
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ம்தர் 13   உனக கருய ிணம் ம்தர் 13 அன்று உனக கருய ிணம் 
ஆண்டுதாறும் பகாண்டாடப்தடுகிநது. உனக 
கருய ிணம் பன்பனில் 1998 ஆம் ஆண்டு 
உனக கருய இக்கத்ால் பாடங்கப்தட்டது, 
இது 1997 ஆம் ஆண்டு யடபதற்ந உனபகங்கிலும் 
உள்ப ண்ற்ந கருய அயப்புக்கபின் 
தடாக்கிதா ாாட்டில் உருாணது ஆகும். 

ிஜிபனன்ஸ் 

ிிப்புர்வு 

ாம் 

அக்தடாதர் 29 பல் ம்தர் 
3 ய 

ிறுணத்ில் தர்ய ற்றும் எருயப்தாட்டின் 
அடிப்தயட ிப்புகயப தாரிப்தது தற்நி 
‘ிஜிபனன்ஸ் ிிப்புர்வு ாம்’ அக்தடாதர் 29 
பல் ம்தர் 3 ஆம் தி ய இந்ி 
இாணுத்ால் அனுசரிக்கப்தட்டது. 

ம்தர் 14 உனக ீரிிவு ிணம் இன்சுனியண கண்டுதிடித் ‘ததண்டிங்க் அண்ட் 
பதஸ்ட்’ ன்ந ிஞ்ஞாணிின் திநந் ாபாண 
ம்தர் 14-ந் தி ‚உனக ீரிிவு தாய்‛ ிணாக 
1991-ம் ஆண்டு பல் உனக சுகாா ிறுணம் 
அநிவுறுத்ி, பகாண்டாடி ருகிநது.சர்தச 
ீரிிவு தாய் சம்தபணத்ிணாலும் உனக சுகாா 
ிறுணத்ிணாலும் 1991 பல் பயநாக ீரிிவு 
ிணம் அநிபகப்தடுத்ப்தட்டது..ா. சயத, 
ீனிநத்ினாண யபம் அயடாபச் சின்ணாக 
பபிிட்டு இந் தாய் குநித் ிிப்பு உர்ய 
ற்தடுத்துகிநது.உனக ீரிிவு ிணத்ிற்காண ீம் 
2018-19 Family and Diabetes. 
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ம்தர் 14  குந்யகள் ிணம் இந்ிாின் பல் திர் ஜகர்னால் தருின் 
திநந் ாள் ிணத்ய குந்யகள் ிணாக 
கயடப்திடிக்கப்தட்டு ருகின்நது.குந்யகள் ீது 
அபப்தரி அன்பு பகாண்டிருந்ர் தரு. அணால் 
அய குந்யகள் பசல்னாக தரு ாா ண 
அயத்ணர். இணால் அரின் ியணாகவும், 
அரின் ிருப்தத்ின் பதரில் அரின் திநந் 
ாள் ிணத்ய குந்யகள் ிணம் ண எவ்பாரு 
ஆண்டும் பகாண்டாடப்தட்டுகிநது. 

ம்தர் 15  உனக த்து ிணம் எவ்பாரு ஆண்டும் ம்தர் ாம் 3 து 
ிாக்கியய உனக த்து ிணாக 
பகாண்டாட பபணஸ்தகா ீர்ாணம் 
பகாண்டுந்து. இது 21 ம்தர் 2002 அன்று 
பன்பனில் பகாண்டாடப்தட்டது. பபணஸ்தகா 
சிந்ிக்கும் எவ்பாரு ணினுக்கும் ணி 
சிந்யணின் பர்ச்சிக்கு த்துத்ின் ீடித் 
ிப்யத அடிக்தகாடிட்டுக் காட்ட இந் ிணத்ய 
பகாண்டாடுகிநது. 

ம்தர் 16  சகிப்புத்ன்யக்காண சர்தச 

ிணம் 
கல்ி, அநிில், ற்றும் கனாச்சாம் 
ஆகிற்யந பர்க்க, .ா.ின் ஏர் அங்காக 
பபணஸ்தகா (UNESCO) ிறுணம் 1945ம் ஆண்டு 
உருாக்கப்தட்டது.இந்ிறுணத்ின் 50ம் ஆண்டு 
ியநயச் சிநப்திக்கும் ண்ம், ருங்கானத் 
யனபயநிணய கருத்ில் பகாண்டு, அகின 
உனக சகிப்புத்ன்ய ாள் 
கயடதிடிக்கப்தடதண்டும் ன்ந ீர்ாணம் 1995ம் 
ஆண்டு .ா. பதாது அயில் 
ியநதற்நப்தட்டது.இந் உறுிபாிின்தடி 
1996ம் ஆண்டினிருந்து எவ்தார் ஆண்டும் ம்தர் 
16ம் தி சர்தச உனக சகிப்புத் ன்ய 
ாபாகக் கயடதிடிக்கப்தடுகின்நது. 
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ம்தர் 16  தசி தத்ிரியக ிணம் உண்ய ிகழ்வுகயப க்கலக்கு டுியனபடன் 
டுத் துயத்து, அர்கள் அநிவுக் கண்ய 
ிநக்கும் உரி திய ஆற்றுால் தத்ிரியக 
துயந ஜணாகத்ின் ான்காது தூாக 
ததாற்நப் தடுகிநது.இத்யக சிநப்பு ிக்க 
தத்ிரியக ற்றும் ஊடகத் துயநின் திியண 
கவுிக்கும் யகில் எவ் பாரு ஆண்டும் 
ம்தர் 16ம் தி தசி தத்ிரியக ிணம் 
பகாண்டாடப்தடுகிநது. இந்ிாின் தத்ிரியக 
கவுன்சில்1966 ஆம் ஆண்டு ிறுப்தட்டது. 

ம்தர் 18  பல் இற்யக ருத்து 
[தச்சுதாதி] ிணம் 

ஆபஷ் அயச்சகம் ாடு பலதும் அன் பல் 
இற்யக ருத்து [தச்சுதாதி] ிணத்ய 
பகாண்டாடுகிநது.தாகா ற்றும் இற்யக 
ருத்து ஆாய்ச்சி யம் உள்லர் 
பகாயத்து யங்கள் ற்றும் 
ருத்துயணகலடன் இயந்து சுகாா 
பகாம்கள், தட்டயநகள் ற்றும் கண்காட்சிகயப 
டத்துகிநது. 

ம்தர் 18  சாயன ததாக்குத்ால் தாிக்
கப்தட்டர்கலக்கு 
ியணவு ிணம் 

சாயன ததாக்குத்ால் தாிக்கப்தட்டர்கலக்கு 
ியணவு ிணம், எவ்பாரு ருடபம் ம்தர் 
ாம் பன்நாது ஞாிற்றுக்கிய சாயன 
ததாக்குத்து ிதத்துக்கபால் தாிக்கப்தட்ட 
குடும்தத்ிணரின் சரிாண அங்கீகாாக 
யடபதறுகிநது. இது 1993 ஆம் ஆண்டில் திரிட்டிஷ் 
சாயனின் ிதத்ால் தாிக்கப்தட்டர்கலக்காண 
பாண்டு, சாயன அயி ணத்பாடங்கிது, 
அற்குப்தின் 2005ல் .ா. பதாது சயதால் 
ற்றுக்பகாள்பப்தட்டது.2018 ீம்: ‚Roads have Stories‛  
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ம்தர் 19  உனக கிப்தயந ிணம் உனக கியந அயப்தின் பனம் உனக சுகாா 
பருக்கடிய சாபிக்கும் டடிக்யகக்கு 
உத்தகம் அபிக்க உனகபாி கிப்தயந ிணம் 
(WTD) ம்தர் 19 ம் தி ிறுப்தட்டது . 
தன்ணிண்டு ஆண்டுகலக்குப் திநகு, .ா. பதாதுச் 
சயத உனக கிப்தயந ிணத்ய 2013 ல் 
உத்ிதாகபூர் .ா. ிணாக 
அநிித்து.2018 ீம்: When Nature Calls 

ம்தர் 20  உனகபாி குந்யகள் 
ிணம் 

க்கி ாடுகபின் உனகபாி குந்யகள் ிணம் 
1954 ஆம் ஆண்டு ிறுப்தட்டது ற்றும் 
எவ்பாரு ருடபம் ம்தர் 20 அன்று சர்தச 
எற்றுய, உனகபாி குந்யகள் த்ிில் 
ிிப்புர்ய தம்தடுத், குந்யகபின் னன் 
தம்தட பகாண்டாடுகிநது.2018 ீம்: Children are taking 
over and turning the world blue 

ம்தர் 21  உனக பாயனக்காட்சி ிணம் பல் உனக பாயனக்காட்சி ன்நம் 1996 இல் 
யடபதற்நன் ியணாக 1996 ஆம் ஆண்டு 
டிசம்தர் ாம் க்கி ாடுகபின் பதாதுச்சயத 
ம்தர் 21 ம் திய உனக பாயனக்காட்சி 
ிணாக அநிித்து.  

ம்தர் 21  உனக ீன்திடி ிணம் உனக ீன்திடி ிணம் எவ்பாரு ஆண்டும் ம்தர் 
21 ஆம் தி உனபகங்கிலும் ீணர்கபின் 
சபகங்கள் ீன்திடி ற்றும் ஆதாக்கிாண 
கடல்சார் சுற்றுச்சூல் ஆகிற்நின் ியனாண 
தங்குகயப உறுிப்தடுத்துற்காக 
பகாண்டாடப்தடுகிநது. 
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ம்தர் 23 குரு ாணக் பஜந்ி குரு ாணக் பஜந்ி அல்னது குர்புாப் 
ாபடங்கிலும் ற்றும் உனபகங்கிலும்  
சடங்குகலடன் தகானாகனாக 
பகாண்டாடப்தடுகிநது.சீக்கிர்கபின் பல் 
குருாண குரு ாணக் தின் திநந் ாயப இந் 
ாள் குநிக்கிநது. இந் ஆண்டு குரு ாணக் தின் 
549 து திநந் ாயப குநிக்கிநது. சீக்கி 
த்ய தாற்றுித்ர் குரு ாணக் ன்தது 
குநிப்திடத்க்கது. 

ம்தர் 25 பதண்கலக்கு ிாண 
ன்பயந அகற்றுற்காண 
சர்தச ிணம் 

க்கி ாடுகபின் பதாதுச் சயத ம்தர் 25 ம் 
திய பதண்கலக்கு ிாண ன்பயநய 
அகற்றுற்காண சர்தச ிணாக 
அநிித்துள்பது.உனபகங்கிலும் உள்ப பதண்கள் 
கற்திப்பு, சபா ன்பயந ற்றும் திந 
ன்பயநகலக்கு உட்தட்டுள்பணர், அற்கு 
ிிப்புர்ய ற்தடுத்துற்காக இந் ிணம் 
பகாண்டாடப்தடுகிநது.2018 ீம் – ‚Orange the World: 
#HearMeToo‛ 

ம்தர் 26 அசினயப்பு ிணக் 
பகாண்டாட்டம் 

இந்ிாின் அசில் சாசணம் 1949 ம்தர் 26 
அன்று ற்றுக்பகாள்பப்தட்டய குநிக்கும் ிாக, 
உச்சீின்நம் சார்தில் புதுில்னிில் ம்தர் 26, 
2018 யடபதற்ந அசில் சட்ட ிண ிாய 
குடிசுத் யனர் ிரு. ாம் ாத் தகாிந்த் 
பாடங்கியத்ார். 

ம்தர் 26 தசி ததரிடர் பகாயத்து 
ஆயத்ின் (NDMA)14 து 
துக்கிணம் 

தசி ததரிடர் பகாயத்து ஆயத்ின் 
(NDMA) 14 து துக்க ிணத்ய த்ி ாின 
உள்துயந அயச்சர் ஸ்ரீ கிண் ரிஜிஜு துக்கி 
யப்தார்.2018 ீம் – ‚Early Warning for Disasters‛.  
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ம்தர் 29  க்கி அபு ாடு ியணவு 
ிணம் 

குடிக்கள், இாணும் ற்றும் ணிாதிாண 
தசய ஆகிற்நில் ங்கள் உிர்கயப ங்கி 
ிதட் ிாகிகபின் ிாகம் ற்றும் அர்ப்திப்பு 
ஆகிற்நின் அங்கீகாத்ிற்காக ம்தர் ாம் 
29ம் தி க்கி ாடு பலதும் ியணவு 
ிணாக அனுசரிக்கப்தடுகிநது. 

Qaumi Ekta 
Week  

தசி எருயப்தாடு ாம் சபக ல்னிக்கம், தசி எருயப்தாடு ற்றும் 
துடிப்தாண பதருய, எருங்கியந் கனாச்சாம் 
ற்றும் தசித்துத்யப் ததாற்நி னிபறுத்தும் 
யகில், தசி எருயப்தாட்டு ாம் (‚Qaumi 
Ekta Week), ாடு பலதும் ாயப பாடங்கி, 2018, 
ம்தர் 25 ய பகாண்டாடப்தட உள்பது. 
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