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முக்கிான நாட்கள் ற்றும் லிலங்கள் - டிசம்பர் 2018 

தேேி ேினம் லிலங்கள் 
டிசம்பர் 01 உயக ய்ட்ஸ் ேினம் உக ய்ட்ஸ் திம் ஆண்டுததோறும் டிசம்ர் பதல் ோள் 

கடைப்ிடிக்கப்டுகிது. இந்ோள் ய்ட்ஸ் தோய் நற்றும் 
அதன் யிடவுகள் ற்ின யிமிப்புணர்டய 
ற்டுத்துயடத தோக்கநோகக் ககோண்ைது. ய்ட்ஸ் ோள் 
ற்ின ண்ணக்கபே பதோயதோக 1988-ல் டைப்கற், 
ய்ட்ஸ் ற்ின உக சுகோதோப அடநச்சர் நோோட்டில் 
உபேயோது. 2018 உயக ய்ட்ஸ் ேின ேமீ் – “Know your status”. 

டிசம்பர் 01  நாகயாந்து ாநியம்    

உருலான ேினம் 
 

டிசம்ர் 1, 2018 அன்று தகோஹிநோயின் கசனக 
கோரினோனத்தில் ோகோந்து நோிம் உபேயோ 55யது 
ஆண்டு யிமோடயக் ககோண்ைோடினது. இந்த ோில், 1963 
இல், ோகோோந்து அதன் நோி அந்தஸ்டத அடைந்து 
இந்தின பெினின் 16யது நோிநோக அியிக்கப்ட்ைது.  

டிசம்பர் 02 சர்லதேச அடிமகள் 

ஒறிப்பு ேினம் 
 

சர்யததச அடிடநகள் எமிப்பு திம் (International Day for the 
Abolition of Slavery) க்கின ோடுகள் கோது சடனோல் 
அியிக்கப்ட்டு எவ்கயோபே ஆண்டும் டிசம்ர் 2ம் தததி 
ககோண்ைோைப்டும் திம் ஆகும். இந்த திம் பதன் 
பதில் 1986 ஆம் ஆண்டு ககோண்ைோைப்ட்ைது. அடிடந 
படடன அகற்ின பதல் ோடு – 1807, ிரிட்டிஷ் அடிடந 
யினோோப எமிப்பு சட்ைத்டத அநல்டுத்தினது. 
அடிடநத்தம் இன்னும் நவுரிைோினோ தோன் ோட்டில் 
சட்ைபூர்யநோக உள்து. 

டிசம்பர் 03 சர்லதேச ாற்றுத்ேிம
னாரிகள் ேினம் 

 

1981-ம் ஆண்டை உக நோற்றுத்திோிகள் ஆண்ைோக 
.ோ. சட அியித்தது. இதடனடுத்து, 1992-ஆம் ஆண்டு 
டிசம்ர் 3-ம் தததிடன ன்ோட்டு நோற்றுத்திோோிகள் 
ோோக கடைிடிக்கப்டுகிது. 2018 ேமீ்: Empowering persons 
with disabilities and ensuring inclusiveness and equality 
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டிசம்பர் 04 இந்ேி கடற்பமடத் 

ேினம் 

1971ம் ஆண்டு, அதோயது கிட்ைத்தட்ை 47 யபேைங்களுக்கு பன்பு 

இந்தின கைற்கடபனில் இபேந்து கசன்று ோகிஸ்தோனுைன் தோர் 

புரிந்து கயற்ி கற் திம் இன்று. ட்டபகைண்ட் நற்றும் 

டத்தோன் ஆப்தபசன் கயற்ி கற்டத ிடவு கூறும் 

யடகனில் ககோண்ைோைப்டுகிது கைற்டை திம். 

இந்தினக் கைற்டை இந்தின ஆபதப்டைகின் கைல் கிட 

ஆகும், தநலும் இந்தின ஜோதிதி அதன் தடடந ததி 
ஆயோர். 

டிசம்பர் 05 உயக ண் ேினம் 2002 ஆம் ஆண்டில் நண் அியினின் சர்யததச என்ினம் 

(IUSS) டிசம்ர் 5ம் தததிடன உக நண் திநோக ககோண்ைோடும் 

தீர்நோத்டத ற்றுக்ககோண்ைது. நண்ணின் பக்கினத்துயம், 

இனற்டக அடநப்ின் பக்கின கூறுோடு நற்றும் நித 

ன்டநக்கோக எபே பக்கின ங்கிப்ோபோக இபேப்டத 

ககோண்ைோடும் யிதநோக இந்த திம் அனுசரிக்கப்டுகிது. 

2018 தீம் – ‘Be the Solution to Soil Pollution’. 

டிசம்பர் 05 சர்லதேச தோண்டர் 

ேினம் 

சபக நற்றும் கோபேோதோபத்திற்கோ சர்யததச கதோண்ைர் 

திம் (IVD), கோதுயோக சர்யததச கதோண்ைர் திம் (IVD) 

ப்டும் இந்த திம் எபே சர்யததச அனுசரிப்பு திநோக 

.ோ. கோதுச் சட 1985 ஆம் ஆண்டில் தீர்நோம் 

ிடதயற்ினது. 

 அபசு சோபோ ிறுயங்கள், சியில் சபதோனம், தினோர் 

துட ஆகினயற்ோல் இது ககோண்ைோைப்டுகிது. இது .ோ. 

கதோண்ைர்கள்(UNV) தயடத்திட்ைத்தோல் குிக்கப்ட்டு 

ஆதரிக்கப்டுகிது. ேமீ் “Volunteers build Resilient Communities” 

டிசம்பர் 06 டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்தபத்
கரின் 63-லது நிமனவு 

ேினம் 

ோபத பத்ோ ோோசோதகப் ைோக்ைர். ி. ஆர். அம்தத்கரின் 63-யது 

ிடவு தித்டத பன்ிட்டு குடினபசுத் தடயர் திபே. போம் 

ோத் தகோயிந்த் தடடநனில் ததசம் அயபேக்கு அஞ்சி 
கசலுத்தினது. 

டிசம்பர் 07 பமடலீர் தகாடி நாள் எவ்கயோபே ஆண்டும் டிசம்ர் நோதத்தின் மோம் ோட டை 

யபீர் ககோடி ோோக இந்தின அபசும் இந்தின நோி அபசுகளும் 

கடைப்ிடிக்கின். ககோடி ோள் ன்து இந்தினோயின் 

பப்டை யபீர்கின் அபேம்ணிகடபம், தினோகத்டதபம் 

தோற்றும் ோோகும். 
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டிசம்பர் 07 சர்லதேச சிலில் 

லிான ேினம் 
யிநோப் தோக்குயபத்துக்கோ எபே அடநப்பு 1944இல் 

ஆபம்ிக்கப்ட்டு, அதன் 50 ஆயது ஆண்டு யிமோ 1994ஆம் 

ஆண்டில் ககோண்ைோடினது. இந்த அடநப்ின் தயண்டுதகோட 

ற்றுக்ககோண்டு .ோ. கோதுச்சட டிசம்ர் 7 ஆம் தததிடன 

சர்யததச சியில் யிநோப் தோக்குயபத்து திநோக 

அியித்தது. ேமீ் – “Working Together to Ensure No Country is Left 

Behind.” 

டிசம்பர் 08 நீர்மூழ்கிக் கப்பல் 

ேினம் 

இந்தின கைற்டை ீர்பழ்கிக் கப்ல் தித்டத 

ககோண்ைோடுகிது. 1967 ஆம் ஆண்டில் பதல் ீர்பழ்கிக் 

கப்ல், பன்ோள் .ன்.ஸ். கல்யோரி கைற்டைனில் 

தசர்க்கப்ட்ைடத ிடவுகூபேம் ோள். 

டிசம்பர் 08 34லது சார்க் சார்ட்டர் 

ேினம் 

34 யது சோர்க் சோர்ட்ைர் தித்டத பன்ிட்டு தோ ிபதந 

நந்திரி தக..ீ ரர்நோ ஏி ிபோந்தின எத்துடமப்புக்கோ கதற்கு 

ஆசின சங்கம் (SAARC) நற்றும் கதற்கோசினோயின் நக்களுக்கு 

யோழ்த்துக்கட கதரியித்தோர். 

1985 ஆம் ஆண்டு டிசம்ர் 8ஆம் தததி சோர்க் சோர்ட்ைர் 

எப்ந்தத்தில் டககனழுத்திைப்ட்டு அடநக்கப்ட்ைது. 

சோர்க் ோடுகில் ஆப்கோிஸ்தோன், யங்கததசம், பூட்ைோன், 

இந்தினோ,நோத்தீவுகள், தோம், ோகிஸ்தோன் நற்றும் 

இங்டக ஆகின ட்டு ோடுகள் உள். 
டிசம்பர் 09 சர்லதேச ஊறல் 

ேிர்ப்பு ேினம் 

2003 ஆம் ஆண்டு அக்தைோர் 31ம் தததி ஊமல் திர்ப்புக்கு 

கோது யிமிப்புணர்டய ற்டுத்துயதற்கோக க்கின ோடுகள் 

சடனின் ஊமல் தடுப்பு நோோட்டின் டி, டிசம்ர் 9 அன்று 

சர்யததச திர்ப்பு ஊமல் திம் ஆண்டுததோறும் 

அனுசரிக்கப்டுகிது. 

டிசம்பர் 10 னிே உரிமகள் 

ேினம் 
நித உரிடநகள் திம் எவ்கயோபே ஆண்டும் டிசம்ர் 10 ம் 

தததி அனுசரிக்கப்டுகிது, இது க்கின ோடுகள் சடனின் 

கோதுச் சட 1948 ல், நித உரிடநகள் ற்ின உகோயின 

ிபகைத்டத ிடதயற்ின ோோகும். 

2018 ஆம் ஆண்டில், நித உரிடநகள் திம் நித உரிடநகள் 

ற்ின உகோயின ிபகைத்தின் 70யது ஆண்டு ிடடய 

குிக்கும். 
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டிசம்பர் 11 சர்லதேச மயகள் 

ேினம் 

நடகடப் ோதுகோக்கவும், நடப்ிபததசங்கில் யோழும் 

நக்கின் யோழ்க்டகத்தபத்டத தநம்டுத்தவும், நடனின் 

சுற்றுச்சூமட ோதுகோக்கவும், 2002ஆம் ஆண்டு நடகின் 

கூட்ைோி ன்கி அடநப்பு இத்தித்டத உபேயோக்கினது. 

இவ்யடநப்ின் பனற்சினோல் .ோ.சட 2002ஆம் ஆண்டு 

டிசம்ர் 11ஆம் தததிடன சர்யததச நடகள் திநோக 

அியித்தது. 2018 ேமீ்:“#MountainsMatter” 

டிசம்பர் 11 சுப்ணி பாேிார் 

பிமந்ே நாள் 

 

தநிழ் கயிஞர் சுப்பநணின ோபதினோரின் ிந்தோடகனோட்டி 

புதுதில்ினில் ோபதினோபேக்கு நரினோடத கசலுத்திோர் 

குடினபசுத் துடணத் தடயர் திபே.ம்.கயங்டகனோ ோபடு. 

டிசம்பர் 12 சர்லதேச அமனத்து 
சுகாோ பாதுகாப்பு 
ேினம் 

சர்யததச அடத்து சுகோதோப ோதுகோப்பு திம் ஆண்டுததோறும் 

டிசம்ர் 12 அன்று ககோண்ைோைப்டுகிது, இது உக சுகோதோப 

அடநப்பு பம் ஊக்குயிக்கப்டுகிது. அடத்து ோடுகளும் 

தங்கள் குடிநக்களுக்கு நியோ, தபநோ உைல்ப் 

ோதுகோப்பு யமங்குயதற்கு அடமப்பு யிடுக்கும் பதல் .ோ. 

தீர்நோத்தின் ஆண்டுயிமோ டிசம்ர் 12 ஆகும். 

2018 தீம் : “Unite for Universal Health Coverage: Now is the Time for 

Collective Action.” 
டிசம்பர் 12 சர்லதேச நடுநிமய 

ேினம் 

க்கின ோடுகள் சடனோல் எவ்கயோபே யபேைபம் டிசம்ர் 12 ம் 

தததி டுிட சர்யததச திநோக அனுசரிக்கப்ட்டு 

யபேகிது. 2017 ஆம் ஆண்டு ிப்பயரி நோதம் .ோ. கோதுச் 

சட தீர்நோத்டத உத்திதனோக பூர்யநோக 

ிபகைப்டுத்தினதுைன், அதத ஆண்டின் டிசம்ர் 12ம் தததி 
பதன்படனோக அனுசரிக்கப்ட்ைது. 

சுயிட்சர்ோந்து 1815 ஆம் ஆண்டில் ிபந்தப டுிடடநடன 

ிபகைப்டுத்தின பதல் ோடு ன்ோலும், துர்க்கநிஸ்தோன் 

க்கின ோடுகின் படனோ அங்கீகோபம் கற் பதல் 

ோைோகும். 
டிசம்பர் 16 லிஜய் ேிலாஸ் 1971ஆம் ஆண்டு தோரில் இந்தினோ ோகிஸ்தோட கயற்ி 

ககோண்ைதன் ிடயோக டிசம்ர் 16ம் தததிடன யிஜய் தியோஸ் 

ஆகக் ககோண்ைோடுகிதோம். 1971ஆம் ஆண்டு தோரில் 

துணிச்சலுைன் தோரிட்டு நடிந்த யபீர்கட ிடவுகூறும் 

யடகனில் இந்த திம் அனுசரிக்கப்டுகிது.இந்த ஆண்டு 

47யது ஆண்டு ிடடய குிக்கிது. 
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டிசம்பர் 18 சர்லதேச 

குடிதபர்ந்தோர் 

ேினம் 

2000 டிசம்ர் 4 அன்று க்கின ோடுகின் கோதுச் சட 

தீர்நோம் ிடதயற்ப்ட்ைடதத்த கதோைர்ந்து டிசம்ர் 18 

அன்று சர்யததச குடிகனர்ந்ததோர் திம் 

அனுசரிக்கப்டுகிது. 

1990 ஆம் ஆண்டு டிசம்ர் 18 ஆம் தததி அடத்து குடிகனர்ந்த 

கதோமிோர்கள் நற்றும் அயர்கது குடும் உறுப்ிர்கின் 

உரிடநகட ோதுகோப்தற்கோ சர்யததச நோோட்டில் 

தீர்நோம் ிடதயற்ப்ட்ைது (தீர்நோம்). 

2018 ேமீ்: Migration with Dignity 
டிசம்பர் 18 சர்லதேச அபு தாறி 

ேினம் 

 

1973ம் ஆண்டு டிசம்ர் 18 அன்று .ோ கோது சட 

உத்திதனோகபூர்ய .ோ. கநோமினோக அபிடன அங்கீகரித்தது. 

அதன் கோபணநோக .ோ. அபபு கநோமி திம் டிசம்ர் 18 அன்று 

ஆண்டுததோறும் அனுசரிக்கப்டுகிது. இந்த ிகழ்யோது 2010 

இல் பகஸ்தகோயோல் ிறுயப்ட்ைது. 
டிசம்பர் 20 சர்லதேச னிே 

ஒற்றும ேினம் 

.ோ சட கைந்த 2002-ஆம் ஆண்டு டிசம்ர் 20-ஆம் தததி 
சர்யததச நித எபேடநப்ோடு தித்டத அியித்தது. 

யபேம் ோடுகில் யறுடநடன எமிப்து, தயற்றுடநனில் 

எற்றுடந கோண்து, நித எபேடநப்ோடு குித்த 

யிமிப்புணர்டய ற்டுத்துயது நற்றும் நித சபக 

தநம்ோட்டிற்கு உதவுயதத இந்ோின் தோக்கநோகும். 

டிசம்பர் 23 தேசி லிலசாிகள் 

ேினம் (கிசான் ேிலாஸ்) 

கிசோன் தியோஸ் அல்து ததசின யியசோனிகள் திம் டிசம்ர் 23 

அன்று இந்தினோ பழுயதும் 5 யது ிபதந நந்திரி சவுதரி சபண் 

சிங்கின் ிந்த ோடக் ககோண்ைோடும் யிதநோக 

ககோண்ைோைப்டும்.ிபதநர் தயினில் இபேந்ததோது, 

இந்தினோயில் யியசோனிகின் யோழ்டய பன்தற்றுயதற்கு 

 ககோள்டககட சிங் அிபகப்டுத்திோர். 

டிசம்பர் 24 தேசி நுகர்தலார் 

ேினம் 

 

எவ்கயோபே யபேைபம் 24 டிசம்ர் இந்தினோயில் எபே 

குிப்ிட்ை கபேப்கோபேதோடு ததசின நுகர்தயோர் திம் 

அனுசரிக்கப்டுகிது. இந்த ோில் நுகர்தயோர் ோதுகோப்பு 

சட்ைம், 1986 ஜோதிதி எப்புதல் கற்து. ோட்டில் நுகர்தயோர் 

இனக்கத்தில் யபோற்று ரீதினோக டநல்கல்ோக 

இச்கசனற்ோடு அநல்டுத்தப்ட்டுள்து. 

ேமீ்: “Timely Disposal of Consumer Complaints”. 
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டிசம்பர் 25 நல்ய ஆட்சி ேினம் உத்திபப்ிபததசத்தில், பன்ோள் ிபதநர் அைல் ிஹோரி 

யோஜ்ோனின் 95 யது ிந்த திம் ல் ஆட்சி திநோகக் 

கபேதப்டுகிது. 
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