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முக்கிான நாட்கள் ற்றும் விவங்கள் – ஜனவரி  2019 
 

தேேி ேினம் விவங்கள் 
ஜணரி 01 தாதுகாப்பு 

ஆாய்ச்சி 
ற்றும் 
பர்ச்சி 
அமப்பு [DRDO] 
ிணம் 

ஜணரி 1, தாதுகாப்பு ஆாய்ச்சி ற்றும் பர்ச்சி அமப்பு, 
டி.ஆர்.டீ.ஓ ிணாகக் ககாண்டாடப்தடுகிநது. டி.ஆர்.டீ.ஓ 1958 
ல் தாதுகாப்பு துமநில் ஆாய்ச்சி வமனகமப அிகரிக்க 
10 ஆய்கங்கலடன் ிறுப்தட்டது. 

ஜணரி 4  உனக திகினி 
ிணம் 

ப்கினி கண்டுதிடிப்தாபர் லூிஸ் திகினிின் திநந் 
ாபன்று உனக திகினி ிணம் ஆண்டுவாறும் ஜணரி 4 
அன்று ககாண்டாடப்தடுகிநது. இந் ிணம் தார்மற்வநார் 
ற்றும் தார்ம குமநதாடுமட க்கள் ாசிப்தற்கும் 
எழுதுற்கும் உி லூி திகய்னிின் தங்கபிப்புகமப 
அங்கீகரிப்தற்காணாகும். 

ஜணரி 12 வசி 
இமபஞர் ிணம் 

சுாி ிவகாணந்ரின் திநந் ாபாண ஜணரி 12 வசி 
இமபஞர் ிணாக ககாண்டாடப்தடுகிநது. ஜணரி 12ம் 
விாண இன்று சுாி ிவகாணந்ர் திநந் ிணாகும். 
இந் ிணத்ம வசி இமபஞர் ிணாக 1984ஆம் ஆண்டு 
த்ி அசு அநிித்து. இணால் கடந் 1985ஆம் ஆண்டு 
முல் இந் ிணத்ில் இமபஞர் ிணம் ககாண்டாடப்தட்டு 
ருகிநது. ேமீ் ‘Channelizing Youth Power for Nation Building‘. 

ஜணரி 13 குரு வகாதிந்த் 
சிங்கின் 352 து 
திநந் ாள் 

தகீாரில், குரு வகாதிந்த் சிங்கின் 352 து திநந் ாள் ிா 
திகாஷ் உத்சாக  தக்ி ற்றும் உற்சாகத்வாடு 
ககாண்டாடப்தட்டது. 1666 ஆம் ஆண்டு தாட்ணா சாஹிப்தில் 
திநந் குரு வகாதிந்த் சிங் 10 து சீக்கி குரு ஆார். 
அது ந்ம குரு வக் தகதூர் சிங்கிற்கு திநகு 
சீக்கிர்கபின் மனாக ஒன்தது ில் தி ஏற்நார். 
குரு வகாதிந்த் சிங்கின் திநந் ாள் ிா தாட்ணா 
சாஹிப்திலும் திகாஷ் உத்சாக ககாண்டாடப்தடுகிநது. 

ஜணரி 23 வாஜி சுதாஷ் 
சந்ி வதாஸ் 
கஜந்ி 

வாஜி (மனர்) என்று இந்ி க்கபால் அமக்கப்தடும் 
சுதாஷ் சந்ி வதாஸ் ஜணரி 23, 1897ல் திநந்ார். இண்டாம் 
உனகப் வதார் மடகதற்ந வதாது கபிாடுகபில் வதார்க் 
மகிகபாய் இருந் நூற்றுக்கக்காண இந்ிர்கமப 
ஒன்றுிட்டி இந்ி வசி ாணுத்ம உருாக்கி 
அப்வதாது இந்ிாம ஆட்சி கசய் ஆங்கிவனருக்கு 
எிாகத் ாக்குல் டத்ிர். ஆங்கிவனர்கள் இருக்கு 
தந்து ான் சுந்ிம் ந்ார்கள் என்ந கூற்றும் உண்டு. 
அத்மக ாீன் திநந் ாள் ஜணரி 23. 
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ஜணரி 24 சர்வச கல்ி 
ிணம் 

ஒவ்காரு ஆண்டும் ஜணரி 24 அன்று சர்வச கல்ி 
ிணம் ககாண்டாடப்தடுகிநது. ணி உரிமகள் தற்நி 
உனகபாி திகடணத்ின் 26 து த்ில் கல்ிக்காண 
உரிம உள்பது. இந் அநிிப்பு இனச ற்றும் கட்டா 
அடிப்தமட கல்ிக்கு அமப்பு ிடுக்கிநது. 

ஜணரி 24  வசி கதண் 
குந்மகள் 
ிணம் 

வசிப் கதண் குந்மகள் ிணம் ஜணரி,24 அன்று 
புதுில்னிில் த்ி கபிர் ற்றும் குந்மகள் 
வம்தாட்டு அமச்சகத்ால் ககாண்டாடப்தடுகிநது. கதண் 
குந்மமப் தாதுகாப்வதாம், கதண் குந்மகலக்குக் 
கல்ி அபிப்வதாம் என்ந ிட்டத்ின் ஆண்டு ிாாகவும் 
இந் ிகழ்ச்சி மடகதறும்.“ஒபிாண எிர்கானத்ிற்காகப் 
கதண்குந்மகலக்கு அிகாம் அபித்ல்” என்தது இந் 
ிாின் மப்கதாருபாக இருக்கும். 

ஜணரி 25 வசி 
ாக்காபர்கள் 
ிணம் 

9து வசி ாக்காபர் ிணம் வர்னில் அமணத்து 
குடிக்கபின் வம்தட்ட தங்கபிப்புக்காக ாடு முழுதும் 
ககாண்டாடப்தடுகிநது. ீம் - “No Voter to be Left Behind”. சிநந் 
வர்ல் மடமுமநகலக்காண வசி ிருதுகள் 
வர்ல்கபின் வதாது சிநப்தாக கசல்தடும் அிகாரிகலக்கு 
ங்கப்தடும். 

ஜணரி 26 70து குடிசு 
ிணம் 

70து குடிசு ிணம் ாடு முழுதும் வசதக்ி ற்றும் 
ஆர்த்துடன் ககாண்டாடப்தட்டது. வசி மனகரில் 
ாஜ்தாத்ில் முக்கி ிா ஏற்தாடு கசய்ப்தட்டது. 
ஜணாிதி ாம்ாத் வகாிந்த், மூர்க் ககாடிம ஏற்நி 
அிகுப்பு ரிாமம கதற்நார். கன் ஆப்திரிக்க 
ஜணாிதி சிரில் ாவதாசா இந் ஆண்டு தவட்டில் சிநப்பு 
ிருந்ாபிாக இருந்ார். 

ஜணரி 30 வசி 
ிாகிகள் 
ிணம் 

ாடு முழுதும் வசத் ந்ம காத்ா காந்ிின் 71து 
ிமணவு ிணத்ன்று அஞ்சனி கசலுத்ிணர். இந் ிணத்ம 
ிாகிகள் ிணாகக் ககாண்டாடுகின்நணர். இவ ாபில் 1948 
ல் அர் தடுககாமன கசய்ப்தட்டார் என்தது 
குநிப்திடத்க்கது. 
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