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எ��ைர

இ��யா�� அர�� �ல� அ���க�ப�ட �ன�கைள ேத�ய �ன�க� எ���றன�. இ��ய அர� அ���காத �ல
�ன�கைள� �ட �ல அைம��க�, இய�க�க�, மா�ல�க�� �ற�� �னமாக� ெகா�டா� வ���றன. நா���காக
உைழ�த தைலவ�க�� �யாக�கைள� ேபா��வத�காகேவ பல �ன�க� கைட���க�ப���றன. அ� த�ர நா���
�ல ���ய வரலா�� ச�பவ�கைள�� ேத�ய �னமாக அ�ச��க�ப���றன. ேத�ய �ன�கைள கைட����பத�
�ல� நா���காக உைழ�தவ�க�� �யாக�ைத ெத���ெகா�ள ���ற�. இத� �ல� நா���ப�� உ�டா�ற�.
நா��� கைட����க�ப�� ���ய �ன�க� ஏதாவ� ஒ�வைக�� �ற�� வா��ததாகேவ உ�ள�. ப��க��
ச�வேதச �ன�கைள ம��� ெகா�டா�வேதா�, ேத�ய �ன�கைள�� ெகா�டாட ேவ���. இ��யா��
கைட����க�ப�� ���ய �ன�க� அைனவ�� ெத��� ெகா�ள ேவ��� எ��ற ேநா��� இ���தக�ைத
எ����ேள�. �ல �ன�க� ��ப�� இ��கலா�. இ����� ேபா�ய அள�� ெதா��� வழ����ேள�. ப��
மாணவ�க���� பய�ப�வேதா� ம��ம�லாம�, ெபா��ேத�� எ��வத�கான ஒ� ெபா� அ��� ��தகமாக��
இ� �ள��� என ந���ேற�.
இ���தக�ைத எ��வத�� என�� ஒ��ைழ�� ெகா��த எ� மைன� ����. இ. ��ைல�கர� அவ�க��� என�
ந��ைய� ெத����� ெகா��ேற�. இ�த� ��தக�ைத� ெச�ைம�ப���� ெகா��த ஓ�� ெப�ற ஆ��ய� ����.
ெச.நம�வாய� அவ�க����, த�ட�� ெச�� ெகா��த ����. ம. இல�����ேவ�கட� அவ�க���� என�
ந��. இ�த� ��தக�ைத ���லாக ெவ���ட ����.��வாச� ம��� ����. ெஜக��வர� ஆ�ேயா����
என� மனமா��த ந��ைய� ெத����� ெகா��ேற�.

வா����க�ட�…
ஏ�கா� இள�ேகா
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ேத�ய �ன�க�

உலக� ��வ�� ச�வேதச �ன�க� ெகா�டாட�ப���றன. அ�த�ர ஒ�ெவா� நா����
�ல ���ய �ன�க� ெகா�டாட�ப���றன. அதைன ேத�ய �ன�க� எ�� அைழ���றன�.
அ�தவைக�� இ��யா��� பல ���ய �ன�கைள ேத�ய �னமாக� ெகா�டாட�ப��ற�.
இ��ய அர� பல �ன�கைள அ���� ேத�ய �னமாக நா� ��வ�� ெகா�டாட வ�����
உ�ள�. �த��ர���காக பா�ப��, உ��� �யாக� ெச�த �யா�க�, நா���காக
உைழ�தவ�க�, நா��� ��ேன�ற���காக உைழ�தவ�க� ேபா�றவ�க�� �ற�த �ன�
ம��� �ைன� �ன�கைள ேத�ய �னமாக ெகா�டா��ேறா�. அ�த�ர நா� �த��ர�
அைட�த �ன�, ��யர� �ன�, பா�கா�� �ன� ேபா�ற ேதச�ப�� �ன�க��
அ�ச��க�ப��ற�. ேம�� ��ஞான வள���, ெதா�� வள���, ெப�க� நல�, க��
வள���, �ழ�ைத நல� பா�கா�த� ேபா�ற ����ண�ைவ ஏ�ப���வத�காக�� ேத�ய
�ன�க� கைட����க�ப���றன.
ேத�ய �ன�க�� �ற�ைப இள� தைல�ைற மாணவ�க��� ���வைக�� ேத�ய �ன�க�
நா��� அைன�� ப��க��� ெகா�டாட�ப��ற�. இத� �ல� ��ய ��தைனக� வளர��,
��ய க������கைள வரேவ�க��, ேதச�ப�� ஏ�ப��த�� இ��யா�� ேத�ய �ன�க�
கைட���க�ப���றன. ேதச����� நா���காக உைழ�தவ�க���� ந��� கட� ெச�வேத
இ��ன�க� ெகா�டா�வ�� ேநா�கமாக உ�ளன.
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ஜனவ�

1. ஜனவ� - 1
ரா�வ��� ம���வ ��� ெதாட��ய �ன�
(Army Medical Corps Establishment Day)
ரா�வ��ன� த�க� உ�ைர பணய� ைவ�� நா�ைட��, நா�� ம�கைள�� எ��
நா�க����� பா�கா���றன�. அ�த�ர இய�ைக� ��ற�, ேபர�� ேபா�ற சமய�க��
த�க�� உ�ைர� ெபா��ப��தாம� ம�கைள� கா�பா����றன�. ேபா�� காயமைட�த
�ர�க��� ம���வ ேசைவ ெச�ய ம���வ����க� உ�ளன. ரா�வ �கா��� அ���
ம���வ��� உ�ள�. காயமைட�தவ�கைள� �ண�ப��த��, ேநா� பரவாம� த��க��,
�காதார�ைத� பா�கா��� ப���� ரா�வ ம���வ��� ெசய�ப��ற�. இ��ய
ரா�வ��� ம���வ� ��� 1764ஆ� ஆ�� ஜனவ� 1 அ�� ெதாட�க�ப�ட�. அ�� �த�
ரா�வ��� ம���வ� ��� ெதாட��ய �ன� ெகா�டாட�ப�� வ��ற�.


2. ஜனவ� - 1 �த� 7 ஆ� ேத� வைர
ேத�ய சாைல பா�கா�� வார�
(National Road Safety Week)
சாைல �ப��க�னா� வ�மான� ஈ��� ���ப உ���ன�, தா�, த�ைதய�, இைளஞ�க� என�
பல� உ�� இழ���றன�. இதனா� ���ப��ன� ��ம� இழ�����றா�க�. இ�த
�ப��களா� நா��� வள����� பா��க�ப��ற�. �ப��கைள� �ைற�ப� ம���
�ப��க� ஏ�படாம� த���ப� ப��ய ����ண�� ம��� ��ென�ச��ைக நடவ��ைகக�
���� அர�க� ப�ேவ� நடவ��ைககைள எ��� வ���றன. இ��ய அள�� ஒ�ெவா�
ஆ��� ஜனவ� 1 �த� 7ஆ� ேத�வைர ேத�ய சாைல பா�கா�� வார� கைட����க�ப��,
����ண�� �ர�சார� ேம�ெகா�ள�ப��ற�.


3. ஜனவ� - 9
ெவ�நா� வா� இ��ய� �ன�
(Non-resident Indian Day)
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ெவ�நா�க�� வா�� இ��ய�க��, இ��ய நா��� ெபா�ளாதார வள������, ச�க
��ேன�ற����� பா�ப���றன�. அவ�க�� ப�க��ைப ேபா��� வைக�� ஜனவ� 9
அ�� ெவ�நா� வா� இ��ய� �ன� ெகா�டாட�ப��ற�. மகா�மா கா��
ெத�னா����கா�� இ��� ஜனவ� 9, 1915ஆ� ஆ�� (��பா�) இ��யா ����னா�.
கா�� தாயக� ����ய நாைள அ��பைடயாக� ெகா�� ஜனவ� 9 ஐ ெவ�நா� வா� இ��ய�
�னமாக 2002 ஆ� ஆ�� ேத�� ெச�ய�ப�ட�. 2003 ஆ� ஆ�� �த� இ��ன�
கைட����க�ப��ற�. இைதெயா�� இ��யா�� ஒ� ���ய நக�� ஜனவ� 9 அ��
ெவ�நா� வா� இ��ய� மாநா� நைடெப��ற�. ெவ�நா� வா� இ��ய�க� �ர���யாக
கல��ெகா�� இ��யா�� வள����� உத���றன�.


4. ஜனவ� - 11
லா� பக�� சா��� �ைன� �ன�
(Death Anniversary of Lal Bahadur Shastri)
லா� பக�� சா��� அ�ேடாப� 2, 1904 ஆ� ஆ��� எ�ய ���ப��� �ற�தா�. 1926இ�
லஜப� ரா� �வ�� நட�� வ�த ம�க� ப� ச�க��� உ���னராக� ேச��� �ய, எ�ய
வா��ைகைய நட��னா�. உ�� ச��ய��ரக�, ஒ��ைழயாைம இய�க�, ெவ�ைளயேன
ெவ�ேய� ேபா�ற �த��ர� ேபாரா�ட�க�� ஈ�ப�� பல�ைற �ைற�த�டைன
அ�ப��தா�. ேந����� �ற� இ��யா�� இர�டாவ� �ரதமராக 1964 ஆ� ஆ�� ஜு�
2 ஆ� நா�� பத� ஏ�றா�. 1966 ஆ� ஆ�� ஜனவ� 10ஆ� நா� ர�யா�� தா�க���
நைடெப�ற இ��ய - பா��தா� சமரச ேப��� கல��ெகா�டா�. ஜனவ� - 11, 1964 இ�
தா�க��� ெந�� வ� ஏ�ப�� மரணமைட�தா�. லா� பக�� சா����� எ�ைம, உ�ைம,
ேந�ைம, உைழ��, �யாக� ஆ�யவ�ைற ேபா��� வைக�� ஜனவ� - 11 அ�� அவர�
�ைன� �ன� அ�ச��க�ப��ற�.


5. ஜனவ� - 12
ேத�ய இைளஞ� �ன�
(National Youth Day)
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�வா� �ேவகான�த� (Swami Vivekanand)1863ஆ� ஆ�� ஜனவ� 12 அ�� ெகா�க�தா��
�ற�தா�. அவர� இய�ெபய� நேர��ரநா�. இவ� ேதச�ப���, இைளஞ�க��� ந���ைக��
ெகா����தா�. நா���ப�� ��க �� இைளஞ�கைள� தா��க�, இ��யாைவேய உய����
கா���ேற� எ�றா�. ஒ� இைளஞ� ேதச�ப��, �ர�, ஒ��க�, ம�தேநய�, தள���ேபாகாத
ெந�ச�, உ�ேவக�, ெப�யவ�க��� அ�� ம��� ம�யாைத ேபா�றவ�ைற� ெகா����தா�
அ�த நா� ��ேன�� என �ேவகான�த� ��னா�. உலக இைளஞ� ஆ�� உலக� ��வ��
ெகா�டாட�ப�டேபா� �வா� �ேவகான�த� �ற�த �னமான ஜனவ� 12ஆ� ேத�ைய இ��ய
அர� 1984இ� ேத�ய இைளஞ� �னமாக அ���த�.


6. ஜனவ� - 15
இ��ய ரா�வ �ன�
(Indian Army Day)
ஒ�ெவா� ஆ��� ஜனவ� மாத� 15ஆ� ேத� இ��ய ரா�வ �னமாக� ெகா�டாட�ப��ற�.
இ�த நாைள ரா�வ �னமாக� ேத��ெத��தத�� காரண� இ��யா�� �த� ரா�வ தளப�யாக
ெஜனர� ேக.எ�. க�ய�பா (K.M. Cariappa)1949ஆ� ஆ�� ஜனவ� 15ஆ� ேத�தா� பத�
ஏ�றா�. அத�� ���வைர �����கார�கேள தளப�களாக இ��� வ�தா�க�. ரா�வ
வா��ைக�� தன� இ�� ��� வைர நா���காக த�னலம�ற ேசைவ ���தா�. மத�சா���ைம
ம��� ேதச�ப��� �க�� உ��யாக இ��தா�. ரா�வ தளப�யாக� ெபா��ேப�ற �ற�
ஏகா�ப��ய இ��ய ரா�வ�ைத ேத�ய இ��ய ரா�வமாக மா��� ���ய ப���
ஈ�ப�டா�.


7. ஜனவ� - 23
ேநதா� �பா� ச��ரேபா� �ற�த �ன�
(Netaji Subhash Chandra Bose’s Birth Annilersary)

10

ேநதா� (தைலவ�) எ�� இ��ய ம�களா� ம�யாைத�ட� அைழ�க�ப�� �பா� ச��ரேபா�
ஜனவ� 23, 1897இ� ேம�� வ�க��� க�டா� எ���ட��� �ற�தா�. 1941இ� �த��ர
இ��ய ைமய� எ�ற அைம�ைப ெதாட�� ஆசா� ��� எ�ற ேர�ேயாைவ�� உ�வா��
�த��ர தா�க�ைத இ��ய ம�க�ட� ஏ�ப���னா�. நா���� என� த��ெகா�ைய
உ�வா��யேதா�, ஜன கன மன பாடைல ேத�ய�தமாக அ���தா�. ர�த�ைத� தா��க�
உ�க��� ��தைலைய� ெப�� த��ேற� என��� இ��ய ேத�ய ரா�வ�ைத உ�வா��
ஆ��ேலேய அர��� எ�ராக� தா��த� நட��னா�. இ��ய ேத�ய ரா�வ���
ெப�க��ெகன த����வாக ஜா�� ரா� பைடைய�� ெதாட��னா�. நா�� ��தைல�காக�
ேபாரா�ய ேநதா��� �ற�த நாைள ஒ�ெவா� ஆ��� ெகா�டா���றன�.


8. ஜனவ� - 24
ேத�ய ெப� �ழ�ைதக� �ன�
(National Girl Children Day)
இ��யா�� ெப� �ழ�ைதக�� நலைன கா�க ����ண�� ஏ�ப���� �தமாக
ஆ��ேதா�� ஜனவ� 24 அ�� ேத�ய ெப� �ழ�ைதக� �ன� ெகா�டாட�ப��ற�. ந�
நா��� �த� ெப� �ரதமராக இ��ரா கா�� அவ�க� ஜனவ� 24, 1966 ஆ� ஆ��� பத�
ஏ�றா�. இ��ரா கா�� பத� ஏ�ற �ன�ைத அ��பைடயாக�ெகா�� இ��ய அர� 2008ஆ�
ஆ��� ேத�ய ெப�க� �ன�ைத அ���த�. 2009ஆ� ஆ�� �த� இ��ன�
ெகா�டாட�ப�� வ��ற�. ெப� �ழ�ைதக�� �காதார�, வா��ைக�தர�, ெப�
�ழ�ைதகைள பா�கா�த�, ெப� �ழ�ைதக��� எ�ரான ச�க ெகா�ைமகைள� த��த�, ஆ�
ெப� பா�பா�ைட த��த� ேபா�ற ����ண��கைள ஏ�ப��த இ��ன�
கைட���க�ப��ற�.


9. ஜனவ� - 25
ேத�ய வா�காள� �ன�
(National Voter’s Day)
உல�� �க�ெப�ய ஜனநாயக நா� இ��யா. இ��ய ேத�த� ஆைணய� 1950ஆ� ஆ��
ஜனவ� 25 அ�� �வ�க�ப�ட�. இ��ய ேத�த� ஆைணய� ஒ� த�னா�� ெப�ற அைம��.
ேத�த� ஆைணய��� 60ஆவ� ஆ���ழா 2011ஆ� ஆ��� ெகா�டாட�ப�ட�. 60
ஆ��க� �ைறவைட�தைத �ற����� வைக�� ஜனவ� 25ஆ� ேத�ைய ேத�ய வா�காள�
�னமாக இ��ய அர� அ���த�. அத� ��ன� ஒ�ெவா� ஆ��� ேத�த� ஆைணய�ைத
க�ர���� வைக�� ஜனவ� 25ஐ ேத�ய வா�காள� �னமாக� ெகா�டாட�ப��ற�. ேத�த��
ஓ���ப�ைவ அ�க��த�, ஓ�ட��ப�� ���ய��வ�, ஓ���ைம எ�ப� ஒ�ெவா�வ��
உ�ைம எ�பைத உண���வத�காக இ��ன� கைட����க�ப��ற�.
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10. ஜனவ� - 25
இ��ய ���லா �ன�
(National Tourism Day)

உல�� இர�டாவ� ெப�ய ெதா�� ���லா. ���லா எ�ப� ப�ேவ� கலா�சார�, மத�
பழ�க�க� சா��தவ�கைள ஒ�� ேச��பேதா�, அைனவ������ ��தைல ஏ�ப����ற�.
���லாவான� அைம� ம��� ஒ��ைமைய உலகள�� ஏ�ப����ற�. ���லா �லமாக
ேவைல வா���, அ��ய� ெசலவா�, ம�க��� வ�மான�, ம�க�� வா��ைக�தர� உய�த�
எ�பன �ைட���றன. இ��ய அர� �ற�த ���லா� ப��க� என 60 இட�கைள ேத��
ெச���ள�. இ��ய ���லா �ன� ஜனவ� 25 அ�� ஆ��ேதா�� ெகா�டாட�ப��ற�.
அ��ன��� ���லா சா��த ����ண��, கலா�சார பார�ப�ய� சா��த தகவ�க� ம�க�ட�
ெகா�� ெச�ல�ப��ற�. ���லா� தள�க� மா� அைடயாம� பா�கா�க ����ண��
ஏ�ப��த�ப��ற�.


11. ஜனவ� - 26
இ��ய� ��யர� �ன�
(Republic Day of India)
இ��ய அர� ச�ட� 1935 ஆ� ஆ��� இ��த�� மா�றாக இ��ய அர�ய� அைம��� ச�ட�
1950ஆ� ஆ�� ஜனவ� 26ஆ� நா� ெசயலா�க���� வ�த�. 1930ஆ� ஆ�� இ��ய
��தைல இய�க��ன�, ��ண �வரா� எ�ற ��தைல அைற�வைல ஜனவ� 26 அ��
ைவ�தன�. அ��ன�ைத �ைன� ��� வைக�� ஜனவ� 26, 1950இ� இ��யா ��யரசாக
மா�ய�. அ��த� ஆ��ேதா�� ��யர� நா� ெகா�டாட�ப��ற�. இ��யா�� ���
ேத�ய ���ைறக�� ��யர� �ன�� ஒ�றா��. மைற�த இ��ய� பைட�ர�க��காக
இ��யா ேக��� உ�ள அம�ேசா��� �ரவண�க� ெச���வ�ட� ெதாட��� �ழா��,
��யர�� தைலவ� �வ�ண� ெகா�ைய ஏ�� பைட�ர�க�� அ�வ��ைப�
பா�ைவ��வா�. கட�த ஆ��� நா���காக ேசைவ ���த �ர�க��� பத�க�க��,
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���க�� இ��ழா�� வழ�க�ப���றன.


12. ஜனவ� - 28
லாலா லஜப�ரா� �ற�த �ன�
(Birth Anniversary of Lala Lajpat Rai)
லாலா லஜப�ரா� அவ�க� 1865ஆ� ஆ�� ஜனவ� 28 அ�� ப�சா�� �ற�தா�. இவ� ஒ�
�ற�த எ��தாளராக��, அர�ய�வா�யாக�� �ள��னா�. ப�சா� ேத�ய வ�� ம���
ல��� இ��ர�� க�ெப� ஆ�யவ�ைற நட�� வ�தா�. ஒ��ைழயாைம இய�க��� ப��
ெகா�� ைசம� க�ஷேன (Simon Commission)ெவ�ேய� ேபாரா�ட��� ஈ�ப�டேபா�
ேபா�� த�ய�யா� க�ைமயாக காய� அைட�தா�. த�ய��� ஆளா�ய ��� வார���
இற��ேபானா�. அதனா� இவ� ப�சா� ��க� எ�� ேபா�ற�ப��றா�. இவ� இ��ய �த��ர�
ேபாரா�ட��� ம��ம�லா�, இ��ய ச�க சமய� ப�பா�� ம�மல������ ஆ�வ�
கா��னா�. இவ�� �ற�த �ன� ஒ�ெவா� ஆ��� ெகா�டாட�ப��ற�.


13. ஜனவ� - 29
இ��ய ெச���தா� �ன�
(Indian News Paper Day)
ஆ��ேதா�� ஜனவ� 29ஆ� ேத� இ��ய ெச���தா� �னமாக� ெகா�டாட�ப��ற�.
இ��யா�� �த��தலாக ெப�கா� ெகெஜ� (Bengal Gazette)எ��ற வார இத� ெவ�வ�த�.
இதைன ஆ��ேலயரான ேஜ�� அக�ட� ��� (James Augustus Hickey)எ�பவ� 1780ஆ�
ஆ�� ஜனவ� 29ஆ� ேத� ெவ���டா�. இ�ப���ைக ெகா�க�தா����� ெவ�வ�த�.
அர�ய� ம��� வ��தக ��யான இதழாக ெவ�வ�த�. அ�ேபா� நட�த ேபா�� ெச��கைள
ப���ைக�� ெவ���டா�. அ� ம�க� ம���� ெப�� வரேவ�ைப� ெப�ற�.


14. ஜனவ� - 29
இ��ய �ள�பர �ன�
(Indian Advertisement Day)
இ�ைற�� �ள�பர�க� இ�லாத ப���ைககேள �ைடயா�. ெச���தா�கைள �ன��
ப����ற பழ�க� பல�ட� உ�ளதா� இ�� �ள�பர�க� ெவ��ட�ப���றன. இ��ய
�ள�பர� �ைற�� சா�பாக ஜனவ� 29 ஆ� ேத�ைய இ��ய �ள�பர �னமாக
ெகா�டாட�ப��ற�. இ��யா�� �த��தலாக ெவ�வ�த ெப�கா� ெகெஜ� எ��ற
ப���ைக�� ஜனவ� 29 (1780) அ�� �த��தலாக �ள�பர�� ெவ�வ�த�. ேசா��
�ள�பர� இ�� இட� ெப�� இ��த�. ஒ� இள� ெப��� �க� அ�ல� உட� எ�ப�
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��பைனைய அ�க�ப���� எ��ற ேநா��� �ள�பர� இட� ெப����த�. ஆ�கைள�
கவ�வத�காக இ� ேபா�� ெப�கைள� ெகா�� �ள�பர� ெச�ய�ப�ட�.


15. ஜனவ� - 30
�யா�க� �ன�
(Martyrs Day)
இ��ய நா��� ��தைல�காக��, ��ேன�ற���காக�� பா�ப�� த�க� இ���ைர ஈ�த
��தைல� ேபாரா�ட �ர� �யா�க��� அ�ச� ெச���வத�காக �யா�க� �ன� ஜனவ�
30அ�� அ�ச��க�ப��ற�. ேதச� த�ைத மகா�மா கா�� ����ெகா�ள�ப�ட ஜனவ� 30ஆ�
ேத�ைய இ��யா�� �யா�க� �னமாக கைட����க�ப��ற�. ஆ��ேலய�ட���� நா�
�த��ர� ெப�வத�� பல� த�கள� இ���ைர �யாக� ெச���ளன�. இத�� ம��ப����
�தமாக இ��ன� அ�ச��க�ப��ற�. இ��ய ம�க� ஒ�ெவா�வ�� ��தைல� கா�ைற
�வா��க ��தைல� ேபாரா�க� த�க� உ�ைர �யாக� ெச�தன�. �யா�க�� �ர�
ெசய�கைள �ைன�ப��� இள� தைல�ைற�ன�ட� நா��� ப�ைற ஏ�ப��தேவ இ��ன�
கைட����க�ப��ற�.


16. ஜனவ� - 30
ச�ேவாதய �ன�
(Sarvodaya Day)
மகா�மா கா�� ��பா��� ����� ப�யான நாேள ச�ேவாதய �னமாக� ெகா�டாட�ப��ற�.
�ேத� எ��ற �வேத�, �ய ஆ�ைம எ��ற �வரா�, எ�ேலா���� ந�ைம எ��ற
ச�ேவாதயா, ஆ�ம வ�ைம எ�ற ச��யா��ரக� இைவேய கா����� அ��ைச� ேகா�பா���
த��வ�க� ஆ��. 1948ஆ� ஆ�� ஜனவ� 30, ெவ����ழைம மாைல ��ெட���� உ�ள
��லா மா�ைக�� ெவ�� ேதா�ட��� நட�த �ரா��தைன� ��ட���� அவசரமாக கா��
வ�தா�. அ�ேபா� நா�ரா� ேகா�ேச எ�ற மரா��ய இைளஞ� கா��ைய நம�க����
பாவைன�� ���� எ���, ��னேர ��ட��டப� மைற�� ைவ����த ��பா��யா� 3
�ைற ��டா�. ேஹ! ரா�! எ�ற கைட� வா��ைத�ட� கா���� உ�� ���த�.
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��ரவ�

17. ��ரவ� - 12
கா��ய�க� அ�� கைர�� �ன�
(Gandhiji Ash Day)
மகா�மா கா�� ஜனவ� 30, 1948ஆ� ஆ��� ���� ெகா�ல�ப�டா�. அவர� உட� தகன�
ெச�ய�ப�ட��, அவர� அ�� பல ப��களாக� ���க�ப�� கலச�க�� ேசக��� நா���
உ�ள ��த ந�க�, கட�, கா�, மைல ேபா�றவ��� �வ�� கைர�க�� ஏ�பா�
ெச�ய�ப�டன. மகா�மா கா���� அ�� ��ரவ� 12, 1948 இ� க��யா�ம���
கைர�க�ப�ட�. இ��ன� ஆ��ேதா�� ெகா�டாட�ப��ற�. ���பாக இ��ன���
ச�ேவாதய ச�க��ன� கா���� உ�வ�பட���� மல� ��, ச�வ சமய� �ரா��தைன
ெச���றன�. இ� த�ர மகா�மா கா���� ெந���ய ந�ப�க����, உற�ன�க� �ல����
அ�� கலச�க� அ��க�ப�டன. இவ��� �ல இ��� கைர�க�படாம� கா���� �ைனவாக
ப�ேவ� ப��க�� பா�கா�பாக ைவ�க�ப���ளன.


18. ��ரவ� - 13
சேரா�� நா�� �ற�த �ன�
(Sarojini Naidu’s Birth Anniversary)
சேரா�� நா�� 1879ஆ� ஆ�� ��ரவ� 13 அ�� ைஹதராபா��� �ற�தா�. அவ� �க�
ெப�ற க�ஞ�, �ரபலமான �த��ர ேபாரா�ட �ர�, எ��தாள�, ச�க ஆ�வல� ம��� அவ�
கால��� �ற�த ேப�சாள�க�� ஒ�வராவா�. இவ� பாரத ேகா�லா எ���, இ��யா��
ைந���ேக� எ��� எ�ேலாரா�� அைழ�க�ப��றா�. இ��ய ேத�ய கா��ர�� இர�டாவ�
தைலவராக��, உ��ர��ரேதச மா�ல��� �த� ெப� மா�ல ஆ�னராக��, பத� வ��தா�.
இ��ய அர�யலைம�ைப உ�வா��யவ�க�� ஒ�வராக�� �க��தா�. ப�ேவ�
சாதைனகைள� ���த சேரா�� நா�� மா�� 2, 1949 இ� ல�ேனா�� இய�ைக எ��னா�.
அவர� �ற�த நாைள இ��யா�� மக�� �னமாக (National Women’s
Day)ெகா�டாட�ப��ற�.


19. ��ரவ� - 22
15

அ�ைனய� �ன�
(Mother’s Day)

மகா�மா கா���� மைன� க���பா� கா�� (Kasturba Gandhi)ஏ�ர� 11, 1869இ� �ற�தா�.
கா�� ஏ�� நட��ய ேத�ய ��தைல� ேபாரா�ட���� தா�� உட� உைழ�தா�. கா���ட�
ேச��� ெத�னா����கா�� க��ப�க�� �தான இனெவ��� எ�ரான ேபாரா�ட�க��
ஈ�ப�டா�. ��தைல� ேபாரா�ட��� ப��ெகா�� �ைற ெச�றா�. ச��ய�, அ��ைச
ெகா�ைககைள கைட����தா�. க���பா� கா�� ��ரவ� 22, 1944இ� இய�ைக எ��னா�.
க���பா�� �ைனைவ� ேபா��� �தமாக ��ரவ� 22ஆ� ேத�ைய அ�ைனய� �னமாக�
ெகா�டாட�ப��ற�. நம� தா�மா�க��� �ற�� ெச�வத�காக அ�ைனய� �ன�
ெகா�டாட�ப��ற�. ஒ�ெவா� ஆ��� இ��யா�� ��ரவ� 22 அ�� அ�ைனய� �ன�
கைட����க�ப��ற�.


20. ��ரவ� - 24
ம��ய கலா� வ� �ன�
(Central Excise Day)
இ��யா�� கலா� வ� ������ உ�ப�ட ெப��பாலான ெபா��க� 1944ஆ� ஆ��
��ரவ� 24ஆ� ேத� ஒேர ச�ட��� �� ெகா��வர�ப�ட�. ஆ��ேதா�� கலா� வ��
�ைற�ன� ம��ய கலா� வ� �ன� ��ரவ� 24 இ� ெகா�டா� வ���றன�. இ��ன���
கலா� �ைற�� �ற�பாக ேசைவயா��ய அ�கா�க�, சாதைனயாள�க�, �ைளயா�� �ர�க�
ம��� �ற�த ப��� �ர�க� உ�பட பல� பாரா�ட�ப��றா�க�. ப����� ���ப��ன�,
ந�ப�க�, கலா� �ைறேயா� ெதாட��ைடய ��வன�க�, ெதா�� அ�ப�க� ம���
ப�யாள�க� ப��ெகா���றன�. இத��ல� பல�ட� ந��ற� ஏ�ப��ற�. இதனா�
இ��ைற�� ப� �ற�பாக நட�க இ��ன� உத��ற�.


21. ��ரவ� - 24
16

இ.எ�.ஐ.�. ��வன �ன�
(Employee’s State Insurance Corporation Day)
ெதா�லாள�க��� ேநா� வ�தா� உ�ற ேதாழனாக இ��� கா�ப� இ.எ�.ஐ.�. (ESIC)எ�ற
ெதா�லாள� அர� ஈ����� கழக�தா�. இ� 1952ஆ� ஆ�� ��ரவ� 24 இ�
ஆர���க�ப�ட�. அ�த ெதாட�க��னேம இ��யா�� ஆ��ேதா�� ��ரவ� 24ஆ� ேத�
இ.எ�.ஐ.�. ��வன �னமாக ெகா�டாட�ப��வ��ற�. இ�த அைம�� நா� ��வ�� உ�ள
�ைற�த வ�வா�� ��� ப�யாள�க��� ேதைவ�� அ��பைட�� ச�க� கா���
அ���� ேநா�ேகா� ஆர���க�ப�ட�. இ� ஆர���க�ப�ட ��ன� ல�ச�கண�கான
ப�யாள�க� ம��� அவ�க�� ���ப��ன��� எ��பாராத �தமாக ஏ�ப��
பா���க��ேபா� ைக ெகா��� அவ�கைள க�ரவமாக வாழைவ�� வ��ற�. ம���வ�
பராம��� ம��� உட� நல��லாத நா�க��� பா� ச�பள� உ���ட ப�ேவ� ச�ைககைள
அ��� வ��ற�.


22. ��ரவ� - 28
ேத�ய அ��ய� �ன�
(National Science Day)
ேதச� தைலவ�க� ம��� �யா�கைள� ெகா�டா�வ�ேபால அ��ய� அ�ஞ�க��
ேபா�ற�பட ேவ��� எ�ற அ��பைட�� 1987ஆ� ஆ�� ேத�ய அ��ய� �ன� இ��ய
அரசா� அ���க�ப�ட�. ச�.�.�. ராம� (C.V. Raman)அவ�க� ஒ���தற� �� அதாவ�
ராம� �ைள� (Raman Effect)எ��ற ஆரா��� ��ைவ ��ரவ� 28 இ� (1928)
ெவ���டா�. இத�காக அவ� 1930ஆ� ஆ��� ேநாப� ப�� ெப�� இ��யா��� �கைழ�
ேத��த�தா�. ராம� ஆரா��� ��ைவ ெவ���ட ��ரவ� 28ஆ� ேத�ைய�தா� ேத�ய
அ��ய� �னமாக அ���க�ப�ட�. அ��ய�� �ற�ைப இள�தைல�ைற மாணவ�க���
எ���� ��, ��ய க������கைள வரேவ�கேவ இ��ன� கைட����பத� ேநா�கமாக
உ�ள�.
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மா��

23. மா�� – 3
ேத�ய பா�கா�� �ன�
(National Defence Day)
இர�டா� உலக ��த���ேபா� �ழ�� ஆ����கா�ட���� �டா� நா� ��தைல
அைடவத�� இ��ய ரா�வ �ர�க� த�க� உ�ைர��யாக� ெச�தன�. இத�காக �டா� அர�
ஒ� ல�ச� ப��� பண�ைத இ��ய கவ�ன� ெஜனர� லா�� ����ெகா� (Lord
Linlithgow)எ�பவ�ட� வழ��ய�. அ�பண�ைத�ெகா�� மகாரா��ரா மா�ல��� �ேன
அ��� கத�வா�லா (khadakwasla)எ���ட��� இ��ய ரா�வ �ர�க�� �யாக�கைள
அ��கார� ெச��� வைக�� ஒ� �ைன�� ��ன� உ�வா�க�ப�ட�. ேம�� இ��ட���
ேத�ய பா�கா��� க�� ��வன� உ�வா�க�ப�� ரா�வ�, கட�பைட, �மான�பைட ஆ�ய
��பைட��� ரா�வ ப��� அ��க�ப��ற�. உ��� �யாக� ெச�த �ர�கைள ெகௗர����
வைக�� ேத�ய பா�கா�� �ன� மா�� 3, 1972 இ� அ���க�ப�ட�.

24. மா�� – 4
ேத�ய ெதா�லாள�க� பா�கா�� �ன�
(National Safety Day)
இ��யா�� மா�� 4ஆ� ேத� ெதா�லாள�க� பா�கா�� �னமாக அ�ச��க�ப��ற�. ேத�ய
அள�லான பா�கா����� அைம�� 1966இ� ெதா�லாள� நல அைம�சக�தா� ��வ�ப�ட�.
அத� ��ன� 1971ஆ� ஆ�� மா�� 4 அ�� ேத�ய பா�கா�� க���� உ�வா�க�ப�ட�.
��ைபைய தைலைமயகமாக�ெகா�� அைன�� மா�ல���� இத� ���க�
ெசய�ப���றன. அர�ய�சாரா ெதா�� ��வனமாக ேத�ய பா�கா�� க����
ெசய�ப��ற�. ெதா�லாள�க� �ப��க��� ப�����ட��, பா�கா�� உண��ட��,
உட�நல� ம��� �����ழ� பா��காத வைக�� ப� ெச��ட ����ண�� ஏ�ப��தேவ
அைன�� ெதா��சாைலக��� இ��ன� ெகா�டாட�ப��ற�.
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25. மா�� – 9
ம��ய ெதா�லக பா�கா��� பைட உ�வா�க�ப�ட �ன�
(Central Industrial Security Raising Day)
ம��ய ெதா�லக பா�கா��� பைட ம��ய உ��ைற அைம�சக����� ெசய�ப�� வ��ற�.
1969ஆ� ஆ�� மா�� 9 அ�� ம��ய ெதா�லக பா�கா��� பைட உ�வா�க�ப�ட�. இ�
ம��ய ஆ�த� தா��ய காவ� பைடயாக இ��யா�� ெசய�ப��ற�. உல�� �ற�த ெதா�லக
பா�கா��� பைடயாக ெசய�ப��ற�. பாரா�ம�ற ச�ட���ப� மா�� 9, 1969இ� 2800 ேப�
ெகா�ட பைடயாக உ�வா�க�ப�ட�. இத� தைலைமயக� ����� ெசய�ப�� வ��ற�.
�மான �ைலய�, �ைற�க�க�, அ� உைலக�, ��ெவ� ஆ�� �ைலய�, ேத�ய �ைன��
��ன�க�, எ�ெண� வய�க�, �ட��க� ம��� அ�ச���� உ�ய அர� க��ட�கைள��
த�க� உ�ைர� பணய� ைவ�� காவல�க� பா�கா���றன�.

26. மா�� – 16
ேத�ய த���� �ன�
(National Vaccination Day)
ேபா�ேயா எ�ற ெகா�ய இள���ைளவாத ேநா� �ழ�ைதக�� ைககா�கைள �ர�தரமாக
ெசய�ழ�க� ெச���றன. ேபா�ேயா �����க� அ��தமான த��� ம��� உண��
ெபா��க� �ல� �ழ�ைதக�ைடேய பர���றன. அைன�� �ழ�ைதக���� ஒேர சமய���
ெசா�� ம��� ெகா��பத� �ல� இ��யா�� இ�ேநாைய அறேவ ஒ��க ����. அத�காக
1995ஆ� ஆ�� இ��யா�� ேபா�ேயா ஒ��� இய�க� �வ�க�ப�ட�. மா�� 16, 1995இ�
�த� ேபா�ேயா ெசா�� ம��� (Oral Polio Vaccine)நா� ��வ�� �ழ�ைதக���
ெகா��க�ப�ட�. ேபா�ேயாைவ நா�����ேத �ர�டேவ��� எ�பத�காக மா�� 16 அ��
ேத�ய த���� �ன� கைட����க�ப��ற�. ஆ���� இர���ைற ேபா�ேயா ெசா��
ம��� நா� ��வ�� வழ�க�ப�டத� �ல� ஜனவ� 14, 2014இ� ேபா�ேயா அ�ற நாடாக
இ��யா அ���க�ப�ட�.

27. மா�� – 18
இ��ய தளவாட�க� �ன�
(Ordnance Factories Day)
இ��ய பா�கா�� அைம�சக����� ரா�வ தளவாட ெதா��சாைல இய�� வ��ற�. இ�
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��பா��, �ர�� உ�பட பல ரா�வ ேபா��க��கைள உ�ப�� ெச��, ேசாதைன, ஆரா���
ஆ�யவ�ைற �ல�, கட�, வா� ப���� ெச�� வ��ற�. அ� த�ர ச�ைத�ப��த���
ஈ�ப��ற�. ெகா�க�தாைவ� தைலைம�டமாக ெகா���ள�. நா� ��வ�� 41 ரா�வ
தளவாட�க� ெதா��சாைல, 9 ப��� ��வன�க�, 3 �ரா��ய மா�ெக��� ைமய�க� ம���
4 �ரா��ய பா�கா�� க���பா�� ைமய�க� என� ெசய�ப��ற�. இ� இ��ய அர� நட���
�க� பழைமயான ெதா���ைற அைம�� ஆ��. இ��யா�� �ழ����ய� க�ெப���
ெபா�ளாதார நல�கைள பா�கா�க, அர�ய� அ�கார�ைத ���ப��த ெகா�க�தா��
�த��தலாக ரா�வ தளவாட உ�ப��ைய 1775ஆ� ஆ�� மா�� 18இ� ����� அ�கா�
ேகா�ைட ���ய� �ல� ெதாட��ய�.

28. மா�� – 20
ச�க அ�கார� அ��த� �ைன� �ன�
(Social Empowerment Day)
மகாரா��ர மா�ல� மஹ��� (ெகாலாபா) உ�ள ச�தா� எ�ற இட��� உ�ள ெபா�� �ள���
தா��த�ப�டவ�க��� ம��� த��� ���கேவா, ���கேவா ம��க�ப�� இ��த�. அ�த�
ப���� ேபா�ய த��� வச� இ�லாத காரண�தா� தா��த�ப�ட ம�க� ெப�� அவ���
ஆளா�ன�. ப�பா� மாநகரா���� ேகா��ைக ைவ�க, தா��த�ப�ட ம�க��� அ�த� �ள���
த��� எ��க உ�ைம உ�� என உ�தர� வ�த�. ஆனா�� உய�சா��ன� அ�ேக த���
எ��க அ�ம� ம��தன�. இ�தகவ� அ�ேப�க�� கவன���� வ�த�. த��ைர� பய�ப��த
அைனவ���� உ�ைம ெகா��க �ள�ைத ேநா�� 1927ஆ� ஆ�� மா�� 20 அ��
ேபர�யாக� ெச�றா�. அ�ேப�க� ைககளா� த��ைர அ��� ப��னா�. ��ன� அைனவ��
த��ைர ஆைச�ர� ���தன�. ச�க ���� வ�கா��தைல ெகா��த மா�� 20ஆ� ேத�ைய
ச�க அ�கார� அ��த� �ைன� �னமாக ம��ய மா�ல அர�களா� அ�ச��க�ப��ற�.

29. மா�� – 23
பக��� �ைன� �ன�
(Bhagat Singh Death Anniversary)
பக��� இ��யா�� ��தைல� ேபாரா�ட �ர��, ஒ� �ர��யாள�� ஆவா�. உ�ைமயான
�ரனாக வா��� நா���காக� ேபாரா� ம���ேபானதா� இவைர மா�ர� பக��� என
அைழ�க�ப��றா�. இ��யாைவ �த��ர நாடா�க ஆ�தேம��� ேபாரா�ய �ர�� அைம�பான,
இ���தா� ேசாச�ச� ��யர� எ�ற அைம��� தைலவ�க�� ஒ�வரானா�. 63 நா�க�
�ைறவாச��� இ��தேபா� இ��ய ைக�க��� ஏைனய ����� ைக�க�ட� சம உ�ைம
20

ெப�வத�காக உ�ணா�ரத� இ��த�� இவர� ெச�வா�� ம�க�ைடேய அ�க��த�.
கா��ர� தைலவ� லாலா லஜப� ரா�� இற����� காரணமாக இ��த காவ� அ�கா�ைய�
���� ெகா�ற ��ற���காக ���� த�டைன ���க�ப�ட�. பக��� 24ஆவ� வய�� மா��
23, 1931 இ� ����ட�ப�டா�. பக������ �ரவண�க� ெச���� �ைன� நாளாக மா�� 23
ெகா�டாட�ப��ற�.
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ஏ�ர�

30. ஏ�ர� - 5
ேத�ய கட�சா� �ன�
(National Maritime Day)
இ��யா�� ஆ��ேதா�� ஏ�ர� 5ஆ� ேத� ேத�ய கட�சா� �னமாக கைட����க�ப��ற�.
இ��யா�� �த� �ரா�� க�பலான எ�.எ�. லாய�� (Loyalty)��ைப�����
ல�ட���� பய��த�. இதைன 1919இ� ���யா க�ப� க�ெப� (Scindia Steam
Navigation Company Ltd)�த� பயண�ைத� �வ�� வரலா��� சாதைன பைட�த�. அதைன
�ைன���� வைக�� 1964ஆ� ஆ�� ஏ�ர� 5ஆ� ேத� �த� �ைறயாக கட�சா� �ன�
ெகா�டாட�ப��ற�. �த��ர����� �ற� இ��ய க�ப��ைற �க ேவகமாக வள���
அைட�த�. நா��� ெபா�ளாதார வள����� க�ப��ைற ���ய ப�� வ���ற�. சர��கைள
ஏ��ம� ம��� இற��ம� ெச�வ�� க�ப� ேபா��வர����ைற ��ேனா�யாக உ�ள�.
இ��யா����� ெவ�நா�க��� ஏ��ம� ெச�ய�ப�வ�� 90 சத�த� �ைற�க�க�
�லேம நட��ற�. க�ப��ைற�� மக�தான ப�கைள ச�க���� ெவ��ப��தேவ இ��ன�
கைட����க�ப��ற�.


31. ஏ�ர� - 10 �த� 16 வைர
ர��ேவ வார�
(Railway Week)
இ��யா�� �க ��ட பயண���� ர��கைள ம�க� பய�ப�����றன�. உல�� நா�காவ�
ெப�ய ர�� ெந�ெவா��ைக இ��யா ெகா���ள�. இ��யா ���க 65000 �.�. �ள�
ெகா�ட ர��பாைத உ�ள�. ஆ��ேதா�� 7651 ���ய� ம�க��, 921 ���ய� ட�
சர��க�� பய����றன. இ��யா�� ர�� ேபா��வர���� ����டவ�க�
ஆ��ேலய�க�. �த��தலாக 1853ஆ� ஆ�� ஏ�ர� 16ஆ� ேத� ��ைப - 1 தாேன
இைட�� �த� பய�க� ர�� �வ�க�ப�ட�. ��� �ரா� எ���க�ட� 34 �.�.
�ர���� அைம�க�ப�ட பாைத�� �த� ர�� இய�க�ப�ட�. 57 ��ட�க�� இ�த�
�ர�ைத �த� ர�� கட�த�. ��� �ரா� எ���க���� ��தா�, சா�� ம��� ��� என�
ெபய��டன�. ர��� உ�ள 14 ெப��க�� 400 பய�க� பயண� ெச�தன�. இதைன �ைன�
���வைக�� ர��ேவ வார� கைட����க�ப��ற�.
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32. ஏ�ர� - 13
ஜா�ய�வாலா பா� ப�ெகாைல �ன�
(Jallianwala Bagh Massacre Day)
நா� ��வ�� ����� அர��� எ�ராக �ேத� இய�க�, ச��யா��ரக� ேபா�ற
ேபாரா�ட�க� வ��ெப�றன. இ� ேபராப�� என� க�� ம�க�ைடேய வள��� வ�த ��தைல
ேவ�ைகைய அக�ற ம�க�� க����ைமைய� ப����வைக�� 1919 மா�� 21இ� ர�ல�
ச�ட� எ�ற ெகா�ய ச�ட�ைத ஆ��ேலய அர� ெகா��வ�த�. இத�� எ���� ெத����
1919ஆ� ஆ�� ஏ�ர� 13இ� அ��தசர� நக�� உ�ள ஜா�ய�வாலா பா� �ட�� க�டன�
ெபா����ட� நட�த�. ெப�க� �ழ�ைதக� உ�பட ஆ�ர�கண�கான ம�க� ��ன�.
இ��ட�� ெவ�ேய வர ஒேரஒ� ���ய வ� ம��ேம இ��த�. இ���ட�ைத� க��
ெகா��பைட�த ஆ��ேலய அர� ெஜனர� டய� தைலைம�� ஒ� பைடைய அ�� அ���ய�.
எ��த ��ன����� இ�� ��ட�ைத ேநா��� �ட உ�தர��டா� டய�. ப�� ��ட�க�
நட�த இ�த ��பா��� ���� 1650 தடைவக� �ட�ப�டன. இ����� ெப�க� �ழ�ைதக�
உ�பட ஆ�ர�கண�காேனா� ப�ெகாைல ெச�ய�ப�டன�.


33. ஏ�ர� - 14
அ�ேப�க� �ற�த �ன�
(Ambedkar Birth Anniversary)

பாபா சாேக� எ�றைழ�க�ப�� ��ரா� ரா�� அ�ேப�க� 1891ஆ� ஆ�� ஏ�ர� 14 அ��
�ற�தா�. உய�க�� ெப�வத�காக அெம��கா ெச�ற �த� இ��ய�. தா��த�ப�ட
ம�க��ெகன கழக� ஒ�ைற� ெதாட��னா�. பேராடா ம�ன�ட� இைண�� ��டாைம ஒ�ய�23

ேபாரா�னா�. ெபா�ளாதார�, அர�ய�, வரலா�, த��வ�, ச�ட� ஆ�ய �ைறக�� ேத��தவ�.
ஆ��யராக��, இதழாளராக��, எ��தாளராக��, ச�க ��� �ர��யாளராக�� �ள��னா�.
இைவ யாவ����� ேமலாக இ��ய அர�யலைம��� சாசன�ைத வைரவத�கான ����
தைலவராக�� ெபா��ேப�றவ�. இ��ய ��தைல��� ��ன� நா��� �த� ச�ட
அைம�சரானா�. இ��ய அர�ய� சாசன��� தைலைம� ���யாக�� ெசய�ப�டா�. அவர�
தைலைம�� அர�ய� ச�ட� இய�ற�ப�ட�. இ��யா�� �க��ற�த உய�ய ��தான பாரத
ர�னா ��� இவர� இற����� �� 1990இ� இவ��� வழ�க�ப�ட�. அ�ேப�க� �ற�த
ஏ�ர� - 14 அ�� அர� ���ைற �னமாக அ���� அவைர �ற����ற�.


34. ஏ�ர� - 14
ேத�ய �யைண�� ேசைவ �ன�
(National Fire Service Day)
�யா� அ�யாத� எ����ைல. ெப�� � �ப�� ஏ�ப�டா� அதைன அைண�பத��
�யைண�� �ர�க� ேதைவ. ஒ� �யைண�� �ர� ப��� ேச��ேபாேத உ����யாக����
தயாரா� ���றா�. ெபா�ம�கைள ஆப������ கா�பா��� ப��� த�கைள ��ைமயாக
அ��ப���� ெகா��றா�க�. �யைண�� �ர�கைள ெகௗர���� �தமாக ஆ��ேதா��
ஏ�ர� 14 அ�� ேத�ய �யைண�� �ன� அ�ச��க�ப��ற�. ப��� ேபா� உ�� இழ�த
�யைண�� �ர�க��� ஏ�ர� 14 அ�� அ�ச� ெச�����றன�. 1944ஆ� ஆ�� ��ைப
�ைற�க��� ���த�ப����த ெவ� ம���க� தா��ய க�ப�� � �ப�� ஏ�ப�ட�.
இதனா� �ைற�க����� ெப�� ேசதார� ஏ�ப�ட�. பல க�ப�க� பாழைட�தன. �ைய�
க���ப��த �யைண�� �ர�க��, ப�யாள�க�� ேபாரா�ன�. இ�த �ப��� 249
ப�யாள�க� உ��ழ�தன�. இ�த �ப�� ஏ�ர� 14 அ�� �க��த�. இவ�க�� �யாக�ைத
�ைன� �றேவ இ��ன� கைட����க�ப��ற�.


35. ஏ�ர� - 21
��� ேசைவ �ன�
(Civil Service Day)
ஒ�ெவா� ஆ��� ஏ�ர� 21 அ�� ��� ேசைவ �ன� கைட����க�ப��ற�. மா�வ��
கால��� சவா�கைள எ��ெகா�ள அ��ப��� ேநா��ட� அதைன மன உ���ட�
ெசய�ப���வத�காக இ��ன� ெகா�டாட�ப��ற�. ��� ேசைவயான� நா��� ��வாக
இய��ர�ைத இய��� ��ெக��பாக ெசய�ப��ற�. இ��ய பாரா�ம�ற ஜனநாயக �ைற��
ேத��ெத��க�ப�ட அைம�ச�க� �ல� ��வாக�ைத இய�க ேவ����ள�. அர��
��ட�கைள ம�க���� ெகா��ேச��கேவ��ய கடைம இ��ய ஆ��� ப��� (Civil
Service)உ�ள�. இ��யா�� உ�நா�� ேசைவயான� ����� அர� கைட���த ஆ���ப�
�ைறைய அ��பைடயாக� ெகா�ேட இய���ற�. இ� 1947ஆ� ஆ����� �றேக
உ�வா�க�ப�ட�. உ�நா�� ேசைவக�� ெபா��ைப இ��ய ��வாக� இய�� வ��ற�.
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36. ஏ�ர� - 24
ேத�ய ப�சாய�� ரா� �ன�
(National Panchayati Raj Day)
ப�சாய�� ரா� ச�ட�ைத ��னா� �ரதம� ரா�� கா�� ெகா��வ�தா�. 1992ஆ� ஆ��
ஏ�ர� 24ஆ� நா� இ�ச�ட� ெகா��வர�ப�ட�. ப�சாய�� ரா��� ேநா�க� அ�கார�ைத�
பரவலா��வ�தா�. ம�க� ஆ�� ப�சாய�� அைம��க� அைன��ேம �க வ�ைமயானைவ.
இத� �ல� ேத��ெத��க�ப�ட ம�க� �ர���க�, தா�கேள ��வாக� ெச��� உ�ைமைய
ெப��றா�க�. அர� அ�கார�ைத ம�களா� ேத��ெத��க�ப�ட ப�சாய�� அைம��க���
பரவலா�க��, ம�க� �ராம அள�� தா�கேள ��வாக�ைத நட��வத�கான உ�ைம
வா��ைதயள�� இ�லாம� உ�ைமயாக நைட�ைற�ப��த ேவ����ள�. ம��ய, மா�ல
அர�க�� அ�கா�க� த�க� அ�கார�ைத �ைற���ெகா�� உ�ளா�� அைம��க�ட�,
அ�கார�ைத ப����ெகா�வ� அவ�யமாக உ�ள�. ப�சாய��க� வ�வாக இ��தா�தா�
அர� ��வாக� �ற�பாக ெசய�ப��. இ��ன��� �ற�த ப�சாய�� தைலவ��கான ���
வழ�க�ப��ற�.


37. ஏ�ர� - 26
ராமா�ஜ� �ைன� நா�
(Ramanujan Death Anniversary)
ஈேரா��� �ற�� ��பேகாண��� க�� ப��றவ�. ��வய�ேலேய யா�ைடய உத���
இ�� அைனவ�� �ய�பைட�� �த��� க�த��� �க அ��பைடயான ஆ�
உ�ைமகைள� க��ண��தா�. 1914ஆ� ஆ����� 1918ஆ� ஆ����� இைட�ப�ட
கால��� 3000����� அ�கமான ��� க�த� ேத�ற�கைள� க�����தா�. ஆனா� அவ�
இள� வய�ேலேய இற�க ேந��த�. இவ� காசேநாயா� 33 ஆவ� வய�� ஏ�ர� 26, 1920ஆ�
ஆ��� மரணமைட�தா�. அவ� கட�கட�� ேபானத�காக ஜா�ைய ��� �ல�� ைவ�தன�.
மரண���ெபா�� இ��� சட��கைள� ெச�ய ம��தா�க�. ெமா�தமாக ஆேற� ேப�தா�
��கா�வைர ெச�றன�. இ��யாைவ ��� �ள�� த� அ��� �றைமயா� க�த உல��
ந�ச��ரமாக �க��த ராமா�ஜ�� �ைன� நா� ஏ�ர� 26 அ�� ெகா�டாட�ப��ற�.


38. ஏ�ர� - 29
ர�வ�மா �ற�த �ன�
(Ravivarma Birth Anniversary)
ராஜா ர�வ�மா 1848ஆ� ஆ�� ஏ�ர� 29 அ�� ேகரளா�� ���தா��� சம�தான���
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உ�ள ��மா�� எ��� ஊ�� �ற�தா�. எ�ெண� வ�ண ஓ�ய�கைலைய 9 ஆ��க�
ப��றா�. �ேயாேடா� ெஜ�ச� எ��� ஐேரா��ய�ட� ஐேரா�பா ைதல வ�ண� கைலைய�
க���ெகா�டா�. ெச�ைன ஆ�ராக இ��த ப���ஹா� �ர�ைவ அவ� ஓ�யமாக வைர�த�
அவ���� �கைழ� ேத��த�த�. 1873இ� �ய�னா�� நைடெப�ற ஓ�ய� க�கா����
ர�வ�மா�� ஓ�ய�க� கா���� ைவ�க�ப�� �ற�பான ��ைத� ெப�றா�. பழ�ெப��
கா�ய நாய�களான ��ய�ைத, ச��தைல, தமய�� ேபா�ேறா�� உ�வ�கைள வைர��
உலக��க� ெப�றா�. இவ� ந�ன கால���� ஏ�ற �ைற�� ேம�நா��� வழ��� ஓ�ய
மரைப அ�ப�ேய இ��ய� பா� ஓ�ய�கைல��� ����னா�.
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ேம

39. ேம - 4
��� ��தா� �ைன� நா�
(Tippu Sulthan Death Anniversary)
இ��ய வரலா��� தன�ெக�� த��ெப�� இட� ���தவ� ைம�� �� ��� ��தா�. ம�த
ேநய��, மத ந��ண�க� ெசய�பா�கைள� ெகா�டவ�. இவ� 1753ஆ� ஆ�� நவ�ப� 20
அ�� க�நாடகா�� உ�ள ேதவஹ�� எ���ட��� �ற�தா�. இவ� ைம��� ஆ���
ெபா��ைப ஏ�� நட��னா�. �ரண ம��ல�ைக அ��ப���னா�. ஜ��தா� �ைறைய ஒ���,
உழவ�க��� �ைள�ல�கைள� ப���த��தா�. ஒ��க�ப�ட ெப�க� ேமலாைட அ�ய
வ�வைக ெச�தா�. �யாய�ைல� கைடகைள� �ற�தா�. இவ� ஆ��ேலயைர எ�����
ேபா��டா�. ஆ��ேலய�க��� எ�ரான ேபா�� �த��ைறயாக ரா�ெக��கைள�
பய�ப���னா�. அ� இ�� நாசா�� ைவ�க�ப���ள�. ஆ��ேலய��� அ�ப�ய ம��த
��� ��தா�, 1799ஆ� ஆ�� ேம 4ஆ� ேத� �ரமரண� அைட�தா�. ேம 4, ��� ��தா��
�ைன� �னமா��.


40. ேம - 7
இர���ரநா� தா�� �ற�த �ன�
(Rabindranath Tagore Birth Anniversary)
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இர���ரநா� தா�� 1861ஆ� ஆ�� ேம 7 அ�� ெகா�க�தா�� �ற�தா�. இவ� ஆக�� 7,
1941ஆ� ஆ��� ெகா�க�தா�� இற�தா�. இர��தரநா� தா�� �க�ெப�ற வ�காளெமா��
க�ஞ� ஆவா�. �தா�ச� எ�ற க�ைத� ெதா����காக இவ� 1913-இ� இல��ய���கான
ேநாப� ப�� ெப�றா�. இல��ய���கான ேநாப� ப�� ெப�ற �த� ஆ�ய� இவேர ஆவா�.
இ��யா�� ேத�ய�தமான `ஜன கன மன பாடைல இய��யவ�� இவேர. ம�க� இவைர
அ��ட� ��ேத� எ�� அைழ�ப�. இவ�ைடய ம�ெறா� பாட� அம� ேசானா� ப�களா
வ�காளேதச��� ேத�ய�தமாக ஏ���ெகா�ள�ப�ட�. 1877ஆ� ஆ��� இவர� �த�
��கைத��, நாடக�� ெவ�வ�தன. தா�� ����� அரைச எ���� நா��� ��தைலைய
ஆத��தா�. இவர� �ய��க� இவ� எ��ய ஏராளமான எ���க� �ல��, ��வபார�
ப�கைல�கழக� எ��� அவ� ���ய க�� ��வன��� �ல�� இ���
வா���ெகா������றன.


41. ேம - 11
ேத�ய ெதா�� ��ப �ன�
(National Technology Day)
இ��யா ேம 11, 1998இ� ��த ���மா நாள�� இர�டாவ� அ���� ேசாதைனைய
நட��ய�. இ�நாைள �ைன� �ற ஆ��ேதா�� ேம 11ஆ� நா� ேத�ய ெதா�� ��ப
�னமாக� ெகா�டாட�ப��ற�. இர�டாவ� அ���� ேசாதைனைய ச�� நடவ��ைக
(Operation shakti)அ�ல� ெபா�ரா� - II (Pokharan – II) என அைழ���றன�. இ��யா
ெபா�ரா� ேசாதைன�கள��� நட��ய ஐ�� அ���� ேசாதைன ெவ���க�
����ட�ப���றன. இவ��� ��� ேம 11, 1998ஆ� ஆ���� இர�� அேத ஆ�� ேம
13ஆ� நா��� ெவ��க�ப�ட�. அ�நா�� பா�கா�� ஆரா��� ம��� ேம�பா�
��வன��� தைலவராக�� �ரதம�� தைலைம ஆேலாசகராக�� ��னா� ��யர�� தைலவ�
ெசய�ப�டா�. இ�த நா�� அ��ய� ம��� ெதா����ப��� �ற�ெப��ய
ெதா�லக�க���� த�நப�க���� ���க� ெகா��க�ப���றன.
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42. ேம - 18
இ��யா அ���� ேசாதைன நட��ய நா�
(First Nuclear Test)
இ��ரா கா�� இ��ய �ரதமராக இ��தேபா�, ராஜ�தா� மா�ல��� ெபா�ரா� எ�ற இட���
உ�ள பாைலவன� ப���� 1974ஆ� ஆ�� ேம 18 அ�� இ��ய ரா�வ� �த��ைறயாக
அ���� ப�ேசாதைனைய ெவ��கரமாக நட��ய�. இ�த ேசாதைன ����� ��த� (Smiling
Buddha)எ�ற ���� �ல� அைழ�க�ப��ற�. ஐ.நா. பா�கா�� க����� உ���னராக
உ�ள 5 நா�க��� அ��த�ப�யாக இ�தைகய ேசாதைனைய இ��யா நட��ய�. இத� �ல�
பா�கா�� க����� 6ஆவ� நாடாக இ��யா�� இைண�த�. இ��யா இ�த ப�ேசாதைனகைள
கனடா நா��� அ��� உைல ெதா�� ��ப��� உத��ட� ெசய�ப���ய�. இ�த
அ��க� ெவ����ெபா�� ெவ��ப�ட ஆ�ற�� அள� 8 �ேலா ட�க� �.எ�.�.
ெவ�ெபா�� ெவ������ சமான� என க��க�ப���ள�.


43. ேம - 21
��ரவாத எ����� �ன�
(Anti Terrorism Day)
இ��ய �ரதம� ரா�� கா�� மைற�த �ன� ��ரவாத எ���� �னமாக அ�ச��க�ப��ற�.
ரா�� கா�� 1991ஆ� ஆ�� ேம 21 அ�� ெகாைல ெச�ய�ப�டத� �ைனவாக இ��ன�
கைட����க�ப��ற�. ��ரவாத� எ��� சவாைல அர�ய��� அ�பா�ப�� க�ைமயாக��
உ��யாக�� எ��ெகா�வைத��, நாக�க ம��� ஜனநாயக வா��ைக �ைற�� அ����தலாக
இ���� ��ரவாத�ைத ஒ��ப� எ�ற ேகா�பா��� உ��யாக இ��க�� இ�நா�
அ�ச��க�ப��ற�. ஒ���ெகா�ள�ப�ட ச�வேதச ��க��� �ற�பாக ஒ� த��ப�ட
ம�த� அ�ல� ஒ� �����ட ச�க��� உ��, உைடைமக�, க��ய� அ�ல�
ந���ைகக�, ெகா�ைகக� ஆ�யவ�ைற ப���� எ�த ஒ� ெசய�� பய�கரவாத� அ�ல�
��ரவாத� ஆ��. ஒ� அர�ைன எ���பவ�கைள ரா�வ�, காவ��ைற ம��� உள���ைற
�லமாக ெகா��வ�, ���ரவைத ெச�வ�, நா� கட��வ� ேபா�றைவ�� பய�கரவாத���
ஒ� அ�கேம. இைவ அர� பய�கரவாத� எ�� அைழ�க�ப��.


44. ேம - 22
ராஜாரா� ேமாக� ரா� �ற�த �ன�
(Rajaram Mohan Roy Birth Anniveray Day)
ேம�� வ�க��� ஹூ�� மாவ�ட� நாதா நக� �ராம��� ேம 22, 1722இ� ராஜாரா� ேமாக�
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ரா� �ற�தா�. இ��யா�� ��ெவ��, ��ய இ��யாைவ ���யவ�, ��ய ம�மல���ைய
ெதாட�� ைவ�தவ� என இவைர� �க���றன�. �டந���ைக���, ஏைனய �ைம��� எ�ராக
�ர� எ���னா�. அைன�� ம�க��, சா�, சமய பா�பா��� ஒ�றாக ேச��� வாழேவ���
என வ�����னா�. ெப�க� உ�ைம�காக��, �தைவக� ம�மண உ�ைம�காக��,
ெப�க�� ெசா�� உ�ைம�காக�� பா�ப�டா�. ெப�க��� க�டாய� க�� �ைறைய
ெப��� ஆத��தா�. உட�க�ைட ஏற� (ச�) எ�ற ெகா�ைமைய ஒ��க பா�ப�டா�. இதனா�
1833இ� ஆ������த லா�� ���ய� ெப��� ஒ� ச�ட� இய�� அத� �ல� ச�
�ைறைய ஒ��தா�. ராஜாரா� ெச�ட�ப� 27, 1833இ� இய�ைக எ��னா�.


45. ேம - 27
ேந� �ைன� �ன�
(Nehru Death Anniversary)
இ��யா�� �த� �ரதம� ஜவக�லா� ேந� ஆவா�. இவ� ப��� ேந�, ப��த� ேந� எ���
அைழ�க�ெப�றா�. ேந� நவ�ப� 14, 1889இ� �ற�� ேம 27, 1964 இ� இற�தா�. இவ��
�ைன� �ன� ஆ��ேதா�� ேம 27 அ�� அ�ச��க�ப��ற�. இ��ய �த��ர இய�க���
��ேனா�யாக ேந� ெசய�ப�டா�. ெவ�ைளயேன ெவ�ேய� இய�க�, ஒ��ைழயாைம
இய�க��� ப�� ெகா�டா�. அவ� வா�நா�� ஒ�ப� ஆ��க� �ைற�த�டைனைய
அ�ப����ளா�. உலக வரலா��� கா��க�, �யச�ைத ம��� இ��யா�� க������க�
ஆ�ய ��கைள எ��னா�. இ��யா �த��ர� அைட�த ஆக�� 15, 1947இ� �� �����
�த��ர இ��யா�� ெகா�ைய ஏ��� த���ற�� ேந���� ெகா��க�ப�ட�. இவ� உலக
அைம��காக�� பா�ப�டா�.
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ஜூ�

46. ஜூ� - 16
��தர�ச� தா� �ைன� �ன�
(Chittaranjan Das Death Anniversary)
��தர�ச� தா� நவ�ப� 5, 1870இ� �ற�தா�. இ��ய �த��ர� ேபாரா�ட �ர�. �க�ெப�ற
வழ�க�ஞராக இ��த ேபா�� �த��ர� ேபாரா�ட���காக பா�னா உய���ம�ற ��ப�
பத�ைய ரா�னாமா ெச�தா�. சா� ேவ��ைமகைள��, ��டாைமைய�� ெவ��தா�. ெப�க�
��ேன�ற���காக��, இ��, ���� ஒ��ைம�காக�� பா�ப�டா�. ேபா�வா�
(Forward)எ�ற ெச�� ப���ைகைய ����� ஆ���� எ�ராக ஆர���தா�. ��ன� இ�
��தைல எ�ற ெபய�� ெவ� வ�த�. ஐேரா��ய ஆைடகைள எ��� கத� ஆைடகைள
அ��தா�.ெகா�க�தா கா��பேரஷ� அைம�க�ப�டேபா� அத� �த� ேமய� ஆனா�. இவைர
எ�ேலா�� ேதசப�� (Deshbandu)அதாவ� நா��� ந�ப� எ�� அைழ�தன�. 1925ஆ�
ஆ�� க�ைமயான கா��ச�� காரணமாக ஜு� 16 அ�� இற�தா�. த�ேபா� அவர� இ�ல�
ம���வமைனயாக ெசய�ப��ற�.


47. ஜூ� - 18
ரா� ல���பா� �ன�
(Rani Lakshmibai’s Day)
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இ��யா�� ����� ஆ���� எ�ராக� ேபாரா�, ��தைல� ேபாரா�ட �ர�க�� ம����
�ற�த �ரா�கைனயாக �ள��னா�. ஜா���� ரா�யாக ஆ�� ���தா�. 1857இ� ெதாட��ய
�த� �த��ர� ேபாரா�ட��� �க ���யமான நப�க�� ஒ�வராவா�. இவ� 1828ஆ� ஆ��
நவ�ப� 19 அ�� வாரணா��� �ற�தா�. ஜா�� அரைச பா�கா�க ஆ�க� ம��� ெப�க�
ெகா�ட பைடைய உ�வா��, தளப�க�ட� இைண�� ேபா��டா�. ஜா��ைய ஆ��ேலய
பைட ைக�ப��ய�. ல���பா� ���� ஆ��ேலய பைடைய எ���� ேகா�டா� ேசரா� எ�ற
இட��� ேபா��டா�. ஆ��ேலய�க�� ந�ன ேபா�� க��கைள எ���க ��யாம� ஜூ� 18,
1858 இ� �ர மரண� அைட�தா�. இதனா� அவைர இ��ய ேத�ய இய�க��� உ�வ� எ�றன�.


48. ஜூ� - 29
ேத�ய ����ய� �ன�
(National Statistics Day)
�ரச�ட ச��ர மகாலாேனா�� (Prasanta Chandra Mahalanobis)எ��ற ��ஞா� ஜூ� 29,
1893ஆ� ஆ�� க�க�தா�� �ற�தா�. இவ� இ��ய ����ய� ��வன�ைத ஆர����
ப�ேவ� ��� �வர�கைள� ேசக��தா�. ெபா�ளாதார� ��ட�ட� ம��� ��� �வர
வள���� �ைறக�� இவ�� ப�க��� �க உ�னதமானதாக இ��த�. எ��த��, ேவைல
வா���, ெதா�லாள�, வ�ைம, �ழ�ைதக� என பல ��� �வர�கைள ேசக��தா�. இவ�ைடய
��றா�� �ழா ெகா�டாட�ப�ட�. அ�ேபா� இவ� �ற�த �னமான ஜூ� 29 ஐ ேத�ய
����ய� �னமாக அர� அ���த�. இ��ன�ைத ����ய� அைம�சக�, மா�ல அர�க�,
����ய� ��வன�க�, ��� �வர ேசக��� அ�கா�க�, ப�கைல�கழக�க�, ����ய�
�ைறைய� சா��தவ�க� ெகா�டா���றன�.
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ஜூைல

49. ஜூைல – 1
ேத�ய ம���வ� �ன�
(National Doctor’s Day)
�ட� ச��ர ரா� (Bidhan Chandra Roy)�கா� மா�ல� பா�னா�� 1882ஆ� ஆ��
ஜூைல 1 அ�� �ற�தா�. ம���வ� ப��ற �ற� �கா� ம��� ேம�� வ�க ஏைழ ம�க���
���ைச அ��தா�. 14 ஆ��க� ேம�� வ�க �த�வராக இ��தா�. அ�ேபா� �ன�� ஒ�
ம� ேநர� ஏைழக��� ம���வ� ெச�தா�. நா��ேலேய �ற�த ம���வ� என� ������
வைக�� ஏைழக��� ம���வ ேசைவ ���தா�. இவ�� ேசைவைய� பாரா�� 1961ஆ�
ஆ��� பாரத ர�னா ��� வழ�� ம��ய அர� க�ர��த�. இவ� 1962ஆ� ஆ�� ஜூைல 1
அ�� இற�தா�. இவ�� �ற���, இற��� ஜூைல 1 ஆ� ேத� வ��ற�. இ��ய
ம���வ��ைற�� ெப�ைம ேத� த�த �.�. ரா�� �ைனைவ� ேபா��� வைக�� ஜூைல 1 ஐ
ேத�ய ம���வ� �னமாக ெகா�டாட அர� அ�����ள�.

50. ஜூைல – 22
ேத�ய� ெகா� அ��க��க�ப�ட நா�
(National Flag Approved Day)
ஒ� நா���� அைடயாளமாக �ள��வ� அ�த நா��� ேத�ய� ெகா�யா��. இ��யா��
ேத�ய� ெகா� �வ�ண� ெகா�ட�. ஆ��ராைவ� ேச��த ��க� ெவ�க�யா எ�பவேர இ�த�
ெகா�ைய உ�வா�� வ�வைம�தா�. �வ�ண� ெகா��� ஒ�ெவா� �ற����� ஒ�ெவா�
அ��த� உ�ள�. கா� �ற� நா��� ஒ��ைமைய��, பல�ைத��, ைத�ய�ைத�� ����ற�.
ெவ�ைள �ற� உ�ைம, அைம�ைய உண����ற�. ப�ைச �ற� வள���, ப�ைம, �வசாய
ெச��ைப� கா���ற�. ெவ�ைள �ற��� அேசாக� ச�கர�� இட� ெப���ள�. இ�த �வ�ண
ேத�ய� ெகா��� 1947ஆ� ஆ�� ஜூைல மாத� 22 ஆ� ேத� இ��ய அர�� அ�ேபாைதய
ஆ��ேலேய ��வாக சைப ஒ��த� அ��த�. இ�த� ெகா�ேய �த��ைறயாக 1947ஆ�
ஆ�� ஆக�� 15 அ�� ஏ�ற�ப�ட�.
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51. ஜூைல – 26
கா��� ெவ�� �ன�
(Kargil Victory Day)
பா��தா� ரா�வ��ன� 1999ஆ� ஆ�� ஜ�� கா��� மா�ல��� கா��� ப����
ஊ��� அதைன ஆ��ர��தன�. கா��ைல ��க �ஜ� நடவ��ைக எ��ற ெபய�� பா��தா�
��பா�கைள இ��ய ரா�வ� �ர��ய��த�. �க உய��த மைல�ெதாட�� ���த சவா�கைள
எ��ெகா�� இ�த� ேபா� நட�த�. இ�த� ேபா�� பா��தா� தர��� ஏராளமானவ�க�
ப�யானா�க�. அேத ேநர��� இ��ய தர��� 543 ரா�வ��ன� �ர மரண� அைட�தன�.
கா��ைல ��� ெவ�� க�ட நா� ஜூைல 26 (1999) ஆ��. கா��� ேபா�� ெவ�� ெப�றத�
�ைனவாக ஜூைல 26 அ�� ஆ��ேதா�� கா��� ெவ�� �ன� ெகா�டாட�ப��ற�. ேபா��
�ரமரண� அைட�தவ�க�� �ைனவாக ம�ன அ�ச� ெச��த�ப��ற�. கா��� ேபா��
கல�� ெகா�ட �ர�க�� கல�� ெகா���றன�.


34

ஆக��

52. ஆக�� – 1
பாலக�காதர �லக� �ைன� �ன�
(Bal Gangadhar Tilak Death Anniversary)
பாலக�காதர �லக� ஒ� ��தைல� ேபாரா�ட �ர�, ேத�யவா� ம��� ச�க �����தவா���
ஆவா�. இ��ய ��தைல இய�க��� �த� ம�க� ஆதர� ெப�ற தைலவ�� இவேர. இவர�
ெபய�ட� ெகௗரவ� ப�டமான ேலாகமா�ய எ�பைத�� ேச��� அைழ�ப���.
இ��யா��� �த��த�� த�னா�� ேகா�யவ�க�� �லக�� ஒ�வ�. �த��ர� என�
�ற���ைம அைத அைட�ேத ��ேவ� எ��� இவர� �க�ெப�ற ��� இ��� இ��யா��
�ைன� �ற�ப��ற�. இவ� �த��த�� ம�க�ைடேய �த��ர� ப��ய ����ண���ைய
ஏ�ப���யவ� ஆவா�. ம�க�ைடேய இவ��� அ�க ெச�வா�� இ��த�. அதனா� ம�க�
இவைர �ல� மகரா� எ�� அைழ�தன�. இ��ய ேத�ய இய�க��� த�ைதயாக� க�த�ப��றா�.
இவ� மகாரா���ர மா�ல� ர��ன���� ஜூைல 23, 1856இ� �ற�தா�. ஆக�� 1, 1920இ�
மரணமைட�தா�.

53. ஆக�� – 9
ெவ�ைளயேன ெவ�ேய� இய�க�
(Quit India Movement)
ெவ�ைளயேன ெவ�ேய� இய�க� 1942இ� இ��யா�� ஆர���க�ப�ட ஒ��ைழயாைம
இய�க� ஆ��. இ��ய�க� மகா�மா கா���� இ��ய ��தைல�கான அைழ��ைன�
ெதாட��� ஏ�ப��த�ப�ட�. இ� ஆக�� �ர�� எ��� அைழ�க�ப��ற�. ����� அரைச
அ�ப�ய ைவ�� ேப��வா��ைத ேமைச�� அைழ�பேத இத� ���ய ேநா�கமாக இ��த�.
இ��ய ேத�ய கா��ர� ப�பா�� ஆக�� 8, 1942இ� ���ய மாநா��� இ�த இய�க�ைத
��ென���� ெச�ல ��மான� �ைறேவ��ய�. ஜூைல 1942இ� வா�தா�� ��ய கா��ர��
ெசய��� ெவ�ைளயேன ெவ�ேய� இய�க���கான ஆய�த ப�ைய ெதாட��ய�. அைத
அ��� ஆக�� 8 மாநா��� ேப�ய மகா�மா கா�� ெச� அ�ல� ெச�� ம� எ�ற ேகாஷ�ைத
வ����� ெவ�ைளயேன ெவ�ேய� இய�க�ைத ஆர���� ைவ�தா�. இத�� அ��த நா�
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ஆக�� 9, 1942இ� ெப��பாலான கா��ர� தைலவ�கைள�� �ைற����த�. இத���
��னேர ��தைல� ேபாரா�ட� ெவ�ஜன� ேபாரா�டமாக உ�ெவ��த�.

54. ஆக�� – 12
ேத�ய �லக� �ன�
(National Librarian’s Day)
ஒ�ெவா� ஆ��� ேத�ய �லக� �ன� ஆக�� 12 அ�� ெகா�டாட�ப��ற�. இ��ய
�லக��� த�ைத எ�.ஆ�. ர�கநாத� ஆவா�. இவ� த��நா��� ��கா� அ�ேக உ�ள
ேவதா�த�ர� எ��� �ராம��� ஆக�� 12, 1892 இ� �ற�தா�. ெச�ைன மா�ல�க�����
உத�� ேபரா��யராக ப�ைய� ெதாட��னா�. ��ன� ெச�ைன ப�கைல�கழக��� �த�
�லக� ஆனா�. இ��லா�� ெச�� �லக அ��ய�� ��ைமைய� க�றா�. ��தக�கைள�
ெபா�� அ��த� வா�யாக அ���வத�காக� ேகால� ப��� �ைற எ��� ப��� �ைறைய�
க�����தா�. இவ� ஆரா��� க�����த இ�த �ைற �லக�க�� ��ப�ற�ப�ட�. இ�த
ப��� �ைறயான� ��கைள எ��� அ��க��, க������ எ��க�� எ�ைமயானதாக
இ��த�. �லக� �ைற�� ��ைமயாக அ�ப���� ெகா�ட ர�கநாத�� �ற�த �ன� �லக
�னமாக� கைட����க�ப��ற�.

55. ஆக�� – 15
இ��ய �த��ர �ன�
(India’s Independance Day)
இ��யா 1947ஆ� ஆ�� ஆக�� 15 அ�� ஆ��ேலய ஆ������� ��தைல அைட�த�.
த� �த��ர நாடானைத� ����� இ�த நா� அர� ���ைறயா��. இ�த நா�� நா� ��வ��
ேத�ய� ெகா� ஏ�ற�ப�� ம�யாைத ெச��த�ப��. இ�த நா�� இ��ய �ரதம� ���
ெச�ேகா�ைட�� ேத�ய� ெகா� ஏ�� நா�� ம�க��� உைரயா��வா�. அ�ேபா� �த��ர�
ேபாரா�ட �யா�க� �ைன� �ற�ப�� ம�யாைத ெச��த�ப�வ�. �ரதம� கட�த ஆ�� நா�
அைட�த வள���ைய��, வ�� ஆ���கான ���ேகா�கைள�� நா�� ம�க���
அ���பா�. இேதேபா� ஒ�ெவா� மா�ல� தைலநகர���� மா�ல �தலைம�ச� ேத�ய�
ெகா�ைய ஏ�� ைவ�� நா�� ம�க��� உைரயா��வ�ட� நல���ட உத�கைள��
வழ��வ�. இ�ேபா� மாவ�ட அள�� மாவ�ட ஆ��� தைலவ�க��, அர� அ�வலக�க��
அத� உயர�கா�க��, ப��, க���க�� தைலைம ஆ��ய� / �த�வ� அ�ல� �ற��
����னராக அைழ�க�ெப�றவ�க� ெகா�ேய�� ைவ�� �ற��ைரயா��வ�.
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56. ஆக�� – 20
மத ந��ண�க �ன�
(National Sadbhawana Diwas)
ச�பவனா �வா� என�ப�� மத ந��ண�க �ன� மைற�த இ��ய� �ரதம� ��. ரா�� கா��
அவ�க�� �ற�த �னமான ஆக�� 20-ஆ� ேத� ெகா�டாட�ப��வ��ற�. ரா�� கா��
(Rajiv Gandhi)ஆக�� 20, 1944ஆ� ஆ��� �ற�தா�. இ��யா�� �க�ெப�ற அர�ய�
���ப��� �ற���, அர�ய��� ஆ�வ� இ�லாம� �மான� ஓ��� ெதா��� ஈ�ப�டா�.
இ��ரா கா���� இற����� �ற� அர�ய��� வ�தா�. இ��ய அர�ய� அைம��� ச�ட���
உய�ய ெகா�ைகயான அைன�� மத�க���� சம உ�ைம எ�ற த�ைமைய ப�ேவ� இன,
வ���, கலா�சார ம��� மத�க�� ச�கமமான இ��ய ��நா��� �ைல நா��வைத� �����
வைக�� இ�நா� ெகா�டாட�ப��ற�. இ��ய ம�க�ட� மத�க�� ம���� ேத�ய
ஒ���ைண��, அைம�, ேத�ய ஒ�ைம�பா�, ச�க ந��ண�க�, காத�, பாச� இவ�ைற
ஊ������ ேநா��ட� இ��ன� ெகா�டாட�ப��ற�. அர� அ�வலக�க�� உ��ெமா�
எ��க�ப��ற�.

57. ஆக�� – 26
அ�ைன ெதரசா �ற�த �ன�
(Annai Therasa’s Birth Anniversary Day)
அ�ைன ெதரசா 1910ஆ� ஆ�� ஆக�� 26ஆ� நா� அ�ேப�யா நா��� �ற�தா�. இவ��
இய�ெபய� ேகா�ஜா ேபாஜா�� எ�பதா��. இ��ய� ����ைம ெப�ற ேராம� க�ேதா��க
அ��சேகாத� ஆவா�. 1929ஆ� ஆ�� இ��யா வ�தா�. 1950ஆ� ஆ�� ெகா�க�தா��
��ன�� ஆ� ேச��� எ�ற அைம�ைப ேதா����தா�. ஏைழக����, வச�ய�ற
��ைளக����, அனாைதக����, ேநா�வா��ப�ேடா����, இற��� த�வா��
இ��ேபா����, ��� ேநாயா�க����, எ��� ேநாயா�க���� ெதா�டா��னா�.
ம�த���� ேதைவ அ�� எ��� ேநா��ட� ேசைவ ���தா�. இவ�� ெதா�� இ��யா த�ர
ெவ�நா�க���� ��த��க�ப�ட�. இவ��� உலக அைம��கான ேநாப� ப�� 1979 இ�
வழ�க�ப�ட�. இ��யா பாரத ர�னா ��� வழ��ய�. இவ� ெச�ட�ப� 5, 1997ஆ� ஆ���
இய�ைக எ��னா�.

58. ஆக�� – 29
இ��ய ேத�ய �ைளயா�� �ன�
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(Indian National Sports Day)
இ��ய ஹா�� �ைளயா�� �ரரான தயா� ச�� (Dhyan Chand) அவ�க�� �ற�த �னமான
ஆக�� 29 ஐ ேத�ய �ைளயா�� �னமாக அ�ச��க�ப��ற�. ஹா�� �ைளயா��� சாதைன
பைட�தவ� தயா� ச��. இவ� 1905ஆ� ஆ�� ஆக�� 29 அ�� உ��ர��ரேதச மா�ல���
�ற�தா�. 1922ஆ� ஆ��� ரா�வ��� ேச��தா�. இவ� ரா�வ அ� சா��� ஹா��
�ைளயா�னா�. 1928, 1932, 1936ஆ� ஆ��க�� நட�த ஒ���� ேபா��க�� இ��யா
த�க� ெவ�ற�. இத�� தயா� ச�� �க ���ய காரணமாக இ��தா�. 1000 ேகா�க���ேம�
ேபா�ட இவ� த� 50 வய�� ேமஜ� பத������ ஓ�� ெப�றா�. இவ��� 1956ஆ�
ஆ��� ப�ம�ஷ� ��� வழ�க�ப�ட�. ஹா�� �ர� ஒ�வ� உய�ய ��ைத� ெப�வ�
இ�ேவ �த� �ைற. இவ� 1979ஆ� ஆ�� �ச�ப� 3இ� இய�ைக எ��னா�.

59. ஆக�� – 30
�� ெதா��சாைலக� �ன�
(Small Industry Day)
��, �� ம��� ந��தர� ெதா�� ��வன�க�� ப�கான� நா��� ெபா�ளாதார வள������
ம��� �கரான ேம�பா����� ���ய காரணமாக உ�ளன. �ைற�த �லதன��� �ல� ேவைல
வா��ைப அ��பேத இ����� ப�க��பாக உ�ள�. ெப��ெதா�� ��வன�கைள�ட
இ���வன�கேள அ�கேவைல வா��ைப அ����றன. ந� நா��� ெமா�த ெதா��க��
ெபா�ளாதார வள������ இைவ ���ய ப�� வ����றன. ேத�ய ெமா�த உ�ப���� 8
சத�த��, உ�ப��� �ற�� 45 சத�த��, ஏ��ம��� 40 சத�த�� இ���வன�க�
ப�க����றன. �மா� 2.6 ேகா� ��வன�க� �ல� 6 ேகா� ம�க��� ேவைல வா��ைப�
ெகா����றன. இ���வன�க� ப�ேவ� வைகயான ெபா��கைள உ�ப�� ெச���றன. ��
ெதா��சாைலகைள ஊ����க��, அதைன� பா�கா��� ேநா�ேகா� ��ெதா��சாைலக�
�ன� ஆக�� 30 அ�� ெகா�டாட�ப��ற�.
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ெச�ட�ப�

60. ஆக�� 25 �த� ெச�ட�ப� 8 வைர
இ��ய ேத�ய க�தான இ�வார �ழா
(Indian National Eye Donation Fortnight)
ந� இ��யா�� க�க��� அ�க ப�றா��ைற உ�ள�. ஒ�வ� தான� ெச��� இ� க�க�,
பா�ைவய�ற இ� நப�க��� பா�ைவைய� ெகா���ற�. இ��யா�� ஒ�ெவா� ஆ���
ஆக�� மாத� 25ஆ� ேத� �த� ெச�ட�ப� 8 ஆ� ேத� வைர இ��ய ேத�ய க�தான இ�வார
�ழா அ�ச��க�ப�� வ��ற�. அ�ைற�� க�தான� ெச�வ� அவ�யமான ெசய� எ��
அைனவ���� எ��� ெசா�ல�ப��ற�. பா�ைவ��ைமைய �ைற��� ம��� க���ப����
ேத�ய வார �ழாவாக இ� அ�ச��க�ப�� வ��ற�. க� பா�ைவ இழ�� எ�ப� இ��யா��
அ�கமாக இ���ற�. இத�� காரண�, ந� ம�க�ட� ேபா�ய அள��� ����ண��
இ�லாதேத. �மா� 1.5 ேகா� ேப� பா�ைவ� �ைறபா�டா� பா��க�ப�����றா�க�.
இவ�க��, 60 சத�த� ேப� 12 வய����ப�டவ�க� ஆவா�க�. அைன�� மத�க� ம���
ஜா�க� க� தான�ைத உய�வான கா�யமாகேவ க����றன. இற�த �ற�, ம�ணா�
அ��க�ப�ேடா அ�ல� ��னா� எ��க�ப�ேடா, எ��த பல�� இ�லாம� ேபாக���ய
க�கைள தானமாக வழ���க�.


61. ெச�ட�ப� - 5
ேத�ய ஆ��ய� �ன�
(National Teacher’s Day)
ஒ� ந�ல ஆ��யராக தன� வா�நா� ��வ�� வா��� கா��ய டா�ட� ராதா���ண�
(Sarvepalli Radhakrishnan) அவ�க�� �ற�த நாளான ெச�ட�ப� 5ஆ� நாைள ேத�ய
ஆ��ய� �னமாக ஒ�ெவா� வ�ட�� ெகா�டாட�ப��ற�. இ��யா�� 1962ஆ� ஆ��
�த� ஆ��ய� �ன� ெகா�டாட�ப��ற�. ராதா���ண� 1888ஆ� ஆ�� ெச�ட�ப� 5
அ�� த��நா��� ���த� அ�ேக உ�ள ச�வப�� எ��ற ஊ�� �ற�தா�. ஆ��ர�
ப�கைல� கழக�, ெபனார� இ�� ப�கைல�கழக� ஆ�யவ��� �ைணேவ�தராக�
ப����தா�. �ென�ேகா�� ��வராக 1946ஆ� ஆ��� �ய��க�ப�டா�. இ��ய� க��
�ைற�� ேதைவகைள� ���� ெச�ய��, �ற�பான க��� ��ட�ைத வ�வைம�க��
பா�ப�டா�. இ��யா�� ஜனா�ப�யாக�� பத� வ��தா�. மாணவ�க��� �ற�த �ைற��
க����, உ�ைமயான வ�கா��யாக �ள��� ஆ��ய�கைள ேபா��� �தமாக ஆ��ய�
�ன� கைட����க�ப��ற�.
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62. ெச�ட�ப� - 14
இ�� �ன�
(Hindi Day)
இ��யா�� வட மா�ல�க�� ெப��பா�ைம ம�களா� ேபச�ப�� ெமா�யா��.
இ��யா�� ���, ராஜ�தா�, அ�யானா, உ�தரக��, உ��ர� �ரேதச�, ம��ய��ரேதச�,
ச���க�, இமா�சல��ரேதச�, ஜா�க�� ம��� �கா� ேபா�ற மா�ல�க�� ேபச�ப��ற�.
த��நா� ��கலாக �ற மா�ல�க�� இர�டாவ�, ��றாவ� ெமா�யாக ��ெமா��
��ட����� ப�����க�ப��ற�. இ��யா�� 180 ���ய� ம�க�� தா�ெமா� இ��.
�மா� 300 ���ய� ம�க�� இர�டாவ� ெமா�யாக இ�� உ�ள�. உலக ம�க� ெதாைக��
இ�� ெமா� ேப�ேவா� இர�டாவ� இட��� உ�ளதாக ��� �வர� ����றன. இ��ய
அர�ய� அைம��� ��� 343 (1) இ� �� ம��ய அர�� அ�வலக ெமா�யாக ெச�ட�ப� 14,
1949இ� ஏ��� ெகா�ள�ப�ட�. ம��ய அர�� அ�வலக ெமா�க�� இ���� ஒ�றா��.
ஆகேவ ஒ�ெவா� ஆ��� ெச�ட�ப� 14 அ�� ��� �ன� கைட���க�ப��ற�.


63. ெச�ட�ப� - 15
ெபா�யாள�க� �ன�
(Engineer’s Day)
���ணராஜ சாக� அைண�� ��� என� �கழ�ப�� எ�. ��ேவ�வர�யா (Mokshagundam
visves warah)எ�பவ�� �ற�த �ன�ைத� ெபா�யாள� �னமாக கைட����க�ப��ற�. இவ�
1860ஆ� ஆ�� ெச�ட�ப� 15ஆ� நா� க�நாடகா மா�ல��� ��கப�ல�ரா மாவ�ட���
உ�ள ��டனஹ�� எ��� ஊ�� �ற�தா�. இவ� nh�ைம�� ��ைம, தா�ய�� மதைக�
க�����த ெபா�யாள�. ெவ�ள������ ம�கைள பா�கா�க ெவ�ள�த����ைற
அைம�ைப�� ம��� �ைற�க�கைள கட� அ������� பா�கா��� த��� அைம�ைப��
வ�வைம�தா�. ஆ�யா�ேலேய �க�ெப�ய ��ேத�க அைணக�� ஒ�றாக க�த�ப��
���ணராஜ சாக� அைணைய காேவ��� ���ேக உ�வா�� ேப�� ெப�றா�.
���ப������ ��மைல�� சாைல, �வச���ர��� ���� உ�ப�� ஆைல அைம�க
உ��ைணயாக இ��தா�. இ��ய அர� பாரத ர�னா ��� வழ�� இவைர� ெகௗர����ள�.


64. ெச�ட�ப� - 20
ர��ேவ பா�கா��� பைட �ன�
(Railway Protection Force Raising Day)
இ��யா�� ர��ேவ �ைற �வ�க�ப�ட 1854ஆ� ஆ�� �த� அத� ெசா��கைள�
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பா�கா�க ப�ேவ� நடவ��ைகக� ேம�ெகா�ள�ப�டன. ர��ேவ க�ெப��� க���பா���
1861ஆ� ஆ��� ேபா�சா� �ய��க�ப�டன�. அவ�க� வா�� ம��� வா�� (Watch &
Ward)ப�கைள பா��தன�. இ�த வா�� ம��� வா�� �ைறயான� 1954ஆ� ஆ��வைர
ெதாட��த�. க�ெப� ேபா�சான� 1957ஆ� ஆ��� ர��ேவ பா�கா��� பைட (RPF)என
மா�ய�. பா�கா��� பைட ச�ட� பாரா�ம�ற ��� 60 இ� �� 1985ஆ� ஆ�� ெச�ட�ப�
20 அ�� மா�ற� ெச�ய�ப�ட�. இதைன� ெதாட��� ஒ�ெவா� ஆ��� ர��ேவ
பா�கா��� பைட �ன� ெச�ட�ப� 20 அ�� ெகா�டாட�ப��ற�. இ� ர��ேவ ெசா��க�,
பய�க� ப��, பய�க� ம��� அவ�க�� உடைமகைள பா�கா��ற�.


65. ெச�ட�ப� - 24
நா�� நல�ப�� ��ட �ன�
(National Service Scheme Day)

இ��ரா கா�� ஆ��� கால��� க�� அைம�சராக இ��த �.ேக.ஆ�.�. ரா� (V.K.R.V.Rao)
அவ�களா� 1969ஆ� ஆ�� ெச�ட�ப� 24 அ�� நா�� நல�ப�� ��ட�
அ��க�ப��த�ப�ட�. இதைன நா�� நல�ப�� ��ட �னமாக ஒ�ெவா� ஆ���
ெகா�டாட�ப��ற�. இ� நா� அ�ல � எ�பைத ேகா�பாடாக ெகா�ட�. ச�க ேசைவ �ல�
ஆ�ைமைய வள��பேத இ���ட��� ���ய ேநா�கமா��. இ�த ��ட� மாணவ�க���
ச�க நல எ�ண�கைள க���க��, எ�த�த பாரப�ச�� இ�லாம� ச�க���� ேசைவ
ெச�வத��� அைம�க�ப�ட�. உத� ேதைவ�ப�பவ�க��� த�க ேநர��� உத� ����
அவ�க�� வா��ைக�தர�ைத உய���ட இ���ட� வ�வைக ெச��ற�. ��தைல�
ேபாரா�ட���ேபா� இைளஞ�க� ெச�த, ெப�� �யாக�கைள� ேபா�ேற எ��கால����
ெச�ய ேவ��� எ�ற அ��பைட�� இைளஞ�க��காக ேதா����க�ப�ட ஒ� ��ய ��டேம
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அ�ேடாப�

66. அ�ேடாப� - 1
ேத�ய இர�ததான �ன�
(National Blood Donation Day)
இர�த� ம�த�� வா��ைக�� �க�� உய�ய ப�� வ���ற�. இர�த���� மா�� எ���
�ைடயா�. �ப���க�� ���ேவா��� அ�க இர�த இழ�� ஏ�ப��ற�. இேதேபா� அ�ைவ�
���ைச ெச�� ெகா�ேவா����, �ரச���� தா�மா�க���� இர�த இழ�� ஏ�ப��ற�.
இ�வா� பா��க�ப�ேவா�க�� உ�ைர� கா�பா�ற உடன�யாக இர�த� ெச��த�பட ேவ��
இ���ற�. ஒ�ெவா� இர�� �னா���� யாேரா ஒ�வ��� இர�த� ேதைவ�ப��ற�.
இ�ேதைவக� இர�த தான� �லேம ெபற�பட ேவ����ள�. ���பாக ஒ�ெவா� நா����
�மா� 38,000��� ேம�ப�ட இர�த ெகாைடயா�க� ேதைவ. ம�தேநய��ட� ர�த தான�
ெச�� உ��கைள� கா�பா�ற ேவ���. இர�த தான� ெச�ய ேவ��ய அவ�ய�ைத��,
ஆ�வ�ைத�� ��� ����ண�� ஏ�ப��த ஆ��ேதா�� அ�ேடாப� 1 அ�� ேத�ய
ர�ததான �ன� அ�ச��க�ப��ற�.


67. அ�ேடாப� - 2
கா�� ெஜய��
(Gandhi Jayanti)
கா��ய�க�� �ற�த நாளான அ�ேடாப� 2ஆ� ேத� கா�� ெஜய��யாக��, ச�க ஒ��ைம
�னமாக�� ெகா�டாட�ப��ற�. மகா�மா கா�� 1869ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� 2 அ�� �ஜரா�
மா�ல��� �ற�தா�. ��தைல� ேபாரா�ட�ைத தைலைம ஏ�� நட��ய�� காரணமாக இவ�
��தைல ெப�ற இ��யா�� த�ைத எ�� அைழ�க�ப��றா�. ச��யா��ரக�
எ�றைழ�க�ப�ட இவர� ேபாரா�ட� இ��ய நா�� ��தைல�� வ�வ��த�. கா�� தன�
�ற�த நாைள� ெகா�டாட ���ப��ைல. தைலவ�க� பல� வ�����யதா�, ஏைழ ம�க��
வா�வாதாரமான ரா�ைட �னமாக� ெகா�டாட ச�ம��தா�. அவ�� இற����� �ற� கா��
ச�க ஒ��ைம �னமாக� ெகா�டாட�ப��ற�. உலக அைம�, ச�க ஒ��ைம, ��டாைம ஒ���
ஆ�யவ�ைற அைன�� தர�� ம�க�� அ�ய� ெச�வேத இ��ன��� ேநா�கமா��.


68. அ�ேடாப� - 8
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ேத�ய �மான�பைட �ன�
(National Airforce Day)
இ��ய �மான�பைட ஆ��ேலய அரசா� 1932ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� 8ஆ� நா�
ெதாட�க�ப�ட�. �மான�பைட�ர�க� ேபா��ைன�� ஈ�ப�வேதா�, இய�ைக� ��ற�தா�
பா��க�ப�டவ�கைள� கா�பா��� ப����, ஐ��ய நா�க�� அைம� கா��� ப����
ஈ�ப���றன�. த�க�ைடய உ�ைர� �யாக� ெச�� நா�ைட��, நா�� ம�கைள��
கா�பா����றன�. ��பைடக�� ஒ�றாக �மான�பைட �க��ற�. அெம��கா, ர�யா, �னா
ஆ�ய நா�க��� அ��தப�யாக உல�� நா�காவ�, ெப�ய �மான�பைடைய இ��யா
ெகா���ள�. �த��ர� ெப�ற �� இ��யா 4 �ைற பா��தா�ட��, ஒ� �ைற �னா�ட��
ேபா�� ஈ�ப�ட�. இ��ய �மான�பைட�� 127000 �ர�க� ப�����றன�. 1500 ேபா�
�மான�க� உ�னள. �மான� பைட�ன�� �யாக�கைள �ைன�ப���� �தமாக அ�ேடாப�
8இ� இ��ய �மான�பைட �ன� கைட����க�ப��ற�.


69. அ�ேடாப� - 10
ேத�ய தபா� �ன�
(National Postal Day)
ெச�ேபா�, இெம�� என� ெதா�� ��ப� ��ேன� ��டா�� தகவ� ப�மா�ற���� தபா�
�க இ��யைமயாத ஒ�றாகேவ உ�ள�. அர� அ�வலக�க�� உ��ேயாக ��வமான தகவ�
ப�மா�ற�க��� தபா� �ைற அவ�யமாகேவ உ�ள�. 1774ஆ� ஆ��� �த��தலாக
அ�ச� அ�வல� இ��யா�� �ய��க�ப�டா�. 18 ம��� 19ஆ� ��றா��� ர�� �ல�
க�த� எ���� ெச�ல�ப�ட�. �த��தலாக ெகா�க�தா����� ெபஷாவ��� க�த�க�
எ���� ெச�ல�ப�டன. 1854ஆ� ஆ��� அர� அ�சல�க� ��வ�ப��, அ�ச� தைலக��
அ��க�ப��த�ப�டன. ஆ�யா�� �த��தலாக தபா� தைலைய இ��யா ெவ���ட�.
1911ஆ� ஆ��� �மான� �ல� �த��தலாக அலகாபா������ நா�� நக���
க�த�க� ெகா�� ெச�ல�ப�டன. தபா� �ைற�� ேசைவைய பாரா�ட ஒ�ெவா� ஆ���
அ�ேடாப� 10 அ�� இ��ன� ெகா�டாட�ப��ற�.


70. அ�ேடாப� - 11
இ��ய �ைக�ைல ஒ��� �ன�
(Smoking Leaf Eradication Day)
ம�த���� பல ேக�கைள�� ேநா�கைள�� உ�வா��� �ைக�ைல �த��த� 1585�
ஆ�� �ைக�பத�காக� பய�ப��த�ப�ட�. அ� ப��ப�யாக உலெக��� பர���ட�.
�ைக�ைல� ெபா��கைள அ�க� பய�ப���வதா� ���ேநா�, காசேநா�, �வாச� பா���,
இ�ம�, ச�, க� ேநா�க� ேபா�றைவ ஏ�ப���றன. �ைக�ைலைய ��, �கெர�, ����,
�ழ� �ைக�பா�க� �ல� �ைக���றன�. �ல� வா�� ேபா���றன�. �ைக���பதா�
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அவ��� ம��ம�ல அ��� இ��பவ�க��, ���ப��ன�� பா��க�ப���றன�.
�ைக�ைல� ெபா��க� பய�ப���னா� மாரைட��, மனஅ��த�, இதய� ���ேநா�, வா��
���ேநா�, வ���� ���ேநா�, உத��� ���ேநா�, ெதா�ைட� ���ேநா�, ���ரக�
���ேநா�, ஓர� ேக�ச�, ஆ��மா, அ�ச�, �����ழா� அைட��, �ைற��ரசவ�, ப�கவாத�,
அல��, ஈ�� ர�த� வ�த�, ��க��ைம, அ�ரண�, வா�� ��நா�ற�, வள�����ைம,
�ைள�க��, இளவய�� மரண� என 25 வைகயான பா���க� ஏ�ப���றன.


71. அ�ேடாப� - 21
ேபா�� �ைன� �ன�
(Police Commemoration Day)
ஒ�ெவா� ஆ��� அ�ேடாப� 21ஆ� நா� ேபா�� �ைன� �ன� கைட����க�ப��ற�.
அ��ன��� ேபா�� அ�வ��� நட�த�ப�� எ�ைல�� உ��� �யாக� ெச�த ேபா��
�ர�க�காக �ைன� அ�ச� ெச��த�ப��ற�. அ�ைறய �ன� நா� ��வ�� ேபா��
�ைற�� சா�பாக இர�� ��ட� ெமௗன அ�ச� ெச�����றன�. 1954ஆ� ஆ��
அ�ேடாப� 21 அ�� ம��ய �ச�� ேபா�� பைடைய� (CRPF) ேச��த ஒ� உத� ஆ�வாளரான
கர� �� (Karam Singh)தைலைம�லான 10 காவல�க� �னா�� பைட�னரா� தா�க�ப��
உ��ழ�தன�. இவ�க� லடா� என�ப�� 16000 அ� உயர� ெகா�ட இட��� �ன
ரா�வ��ன�ட� ேபா��� ேபா� உ�� ��தன�. இவ�க�� �ைனவாக காவ� �ன�
ஒ�ெவா� ஆ��� கைட����க�ப��ற�. பல ம��ய அLEFTைம�ச�க��, உ��ைற�
ெசயலாள�க� ம��� ��த அ�கா�க�� இ�த அ�ச� �க����� கல�� ெகா���றன�.


72. அ�ேடாப� - 30
ேஹா� பாபா �ற�த �ன�
(Homi Bhabha’s Birth Anniversary Day)

இ��யா�� அ��ய� �ைற ஆரா��� வளர��, ச��ைய ஆ�க���� ம��ேம
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பய�ப���வத�� அ��தள� அைம�தவ� டா�ட� ேஹா� ெஜஹா��� பாபா ஆவா�. இவ�
1909ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� 30 அ�� ��ைப�� �ற�தா�. அ��க��ய�� த�ைத என
அைழ�க�ப�டா�. உலக ��ஞா�க� ம���� அள��� உய��தா�. இ��யா�� அ�ச��
ஆைணயக��� தைலவராக இ��தா�. நா� ��வ�� பல இட�க�� அ��ய�
ஆ����ட�க� ���வத��� காரணமாக இ��தா�. இ�� உல�� ஆறாவ� அ� வ�லைம
ெப�ற நாடாக இ��யா உய�வத�� பாபா�� �க� ெப�ய ப�க��� ������ப�யாக
உ�ள�. இவ� ப�ம ���ைன 1954இ� ெப�றா�. இவ�� �ைனவாக பாபா அ��ய�
ஆரா���ைமய� ��ைப�� ெசய�ப�� வ��ற�. அ� ஆரா��� �ைலய�க�� ஒ�ெவா�
ஆ��� இவ�� �ற�த �ன� கைட����க�ப��ற�.


73. அ�ேடாப� - 31
ேத�ய ஒ���ைண�� �ன�
(National Rededication Day)
இ��ரா கா�� இ��யா�� �த� ெப� �ரதமராக பத� வ��தா�. நா��� ஒ��ைம�காக தன�
இ�� ��� உ�ள வைர பா�ப�டா�. அேதேபா� அ� ேசரா நா�க� இய�க��� �ல�
ச�வேதச அள�� நா�க�� ஒ��ைம�காக பா�ப�டா�. இவ� இ��யா�� உய�ய ��தான
பாரத ர�னா ���ைன 1971ஆ� ஆ�� ெப�றா�. 1984ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� 31 அ��
���� ெகா�ல�ப�டா�. இ��ரா கா�� மரண� அைட�த அ�ேடாப� 31ஆ� ேத�ைய ேத�ய
ஒ���ைண�� �னமாக நா� ��வ�� அ�ச��க�ப��ற�. இ��ன��� ேபா� அர�
அ�வல�க�� காைல 10.15 ம� �த� 10.17 ம� வைர இர�� ��ட�க� ெமௗன அ�ச�
ெச��த�ப��ற�. நா��� ஒ��ைம�காக, சமாதான���காக, வ��ைற கைளத��காக தன�
உ�ைர� �யாக� ெச�த இ��ரா கா���� �யாக�ைத �ைன� ��வத�காக இ��ன�
கைட����க�ப��ற�.
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74. நவ�ப� - 7
ேத�ய ���ேநா� ����ண�� �ன�
(National Cancer Awareness Day)
ந� உட�� ெச�க�� வள��� ம��� இற��ைன க���ப���� மரப��க�� ஏ�ப��
மா�ற�தா� ���ேநா� ஏ�ப��ற�. ேதைவய�ற பல ��ய ெச�க� ேதா��த� ம��� பைழய
ெச�க� இற�காம� இ��தா�� அைவ ஒ�� ேச��� கழைலயாக மா����ற�. இ��யா��
மா�பக ���ேநா� ப��ய ����ண�ைவ ெபா�ம�க�ட� ஏ�ப��த ஆ��ேதா�� நவ�ப�
7ஆ� ேத� ேத�ய ���ேநா� ����ண�� �னமாக கைட����க�ப�� வ��ற�. மா�பக
���ேநா� ����ண�� ���டாக ேரா� ��ப� இ���ற�. ெப�கைள அ�க� பா����
ேநா�க�� இ� ஒ�றாக இ���ற�. ெபா�வாக பார�ப�ய ���லான பா��� 10%அள���
ஏ�ப��ற�. �த� �ழ�ைதைய 35 வய���ேம� ெப�� ெப�க����, �ழ�ைத இ�லாத
ெப�க����, தா��பா� ெகா��பைத த����� அ�ல� �ைறவான கால���ேக
�ழ�ைதக��� தா��பா� ெகா���� ெப�கைள�� இ�த ேநா� அ�கமாக தா���ற�. ேம��
அ�க ெகா����ள உண�க�, ம��பழ�க�, உட� உைழ�� ம��� உட�ப��� இ�லாைம,
உட� ப�ம�, க��கைல�� ேபா�றைவ மா�பக� ���ேநா� வர காரண�களாக அைம��றன.


75. நவ�ப� - 9
ேத�ய ச�ட ேசைவக� �ன�
(National Legal Service Day)
ச�ட ேசைவக� �ன� ஒ�ெவா� ஆ��� நவ�ப� 9ஆ� ேத� மா�ல அ�கா�க� �ல�
ெகா�டாட�ப��ற�. ச�ட க�� சா��த �கா�க� நா��� ���யமான தைலநகர�க��
நட�த�ப���றன. ஊன��றவ�க�, பல�னமானவ�க�, ஏைழக�, ெப�க�, �ழ�ைதக�,
தா��த�ப�டவ�க�, ம�த கட�த�, இய�ைக ��ற�தா� பா��தவ�க� ஆ�ேயா��� உத�
ம��� ஆதரைவ வழ�க உ�ச��ம�ற� 1995ஆ� ஆ�� நவ�ப� 9 அ�� இலவச ச�ட
ேசைவைய �வ��ய�. பல�னமான ப�� ம�க� த�க�� உ�ைமகைள ெத��� ெகா�வத���
இலவசமான ச�ட ஆேலாசைனக� வழ�க�ப��ற�. இள� வய�� மாணவ�க� ம���
�ழ�ைதக� அர�யலைம�� உ�ைமக� ம��� அவ�க� ெதாட�பான ச�ட�கைள
ெத���ெகா�ள இ��ன��� ����ண�� ஏ�ப��த�ப��ற�. ந�வைட�த ஒ�ெவா�
��மக�ட�� ச�ட ����ண�ைவ ஏ�ப��தேவ இ��ன� கைட����க�ப��ற�.
����ண�ைவ ஏ�ப��த மா�ல அர�க�� �� ஒ���� ெச���றன.
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76. நவ�ப� - 11
ேத�ய க�� �ன�
(National Education Day)
இ��யா�� �த� க�� அைம�ச� ெமௗலானா அ��கலா� ஆசா� (Maulana Abulkalam
Azad)�ற�த �ன�ைத ேத�ய க�� �னமாக ெகா�டாட�ப��ற�. இவ� 1888ஆ� ஆ��
நவ�ப� 11 அ�� �ற�தா�. 1947 �த� 1958ஆ� ஆ��வைர தா� மைற��வைர க��
அைம�சராக இ��தா�. க��� ேதைவகைள ச�யான �ைற�� �ைற� ெச�ய உ�� ��ட இவ�
அத�கான அ��தள�ைத அைம�தா�. இ��ய ெதா�� ��ப கழக�ைத (IIT)1951இ�
உ�வா��னா�. ப�கைல�கழக மா�ய��� (UGC)எ�ற அைம�ைப 1953இ� வ�வைம�தா�.
சா���ய அகாட�ைய உ�வா�க வ�வ��தா�. நம� நா��� ெச�வ� வ��க�� இ�ைல,
ஆர�ப� ப���� உ�ள� எ�றா�. இவ� �� ஆ��� �ள�க�ைர எ��னா�. இ��யாைவ
க���� ��ேன�ய நாடாக மா�ற ேவ��� என� கன� க�டா�. இவர� சாதைனகைள
�ைன� ��வத�காகேவ இவர� �ற�த �ன�ைத க�� �னமாக ம��ய அர� அ�����ள�.


77. நவ�ப� - 14
ேத�ய �ழ�ைதக� �ன�
(National Children’s Day)
ஜவஹ�லா� ேந��� �ற�த �னேம ேத�ய �ழ�ைதக� �னமாக ெகா�டாட�ப��ற�. ேந�
1889ஆ� ஆ�� நவ�ப� 14 அ�� �ற�தா�. இவ� �ரபல வ��லாக இ��தா�. இ��யா��
�த� �ரதமராக பத� வ��தவ�. எ�த அவசர ேவைலயாக இ��தேபா��� �ழ�ைதகைள�
க�டா� ேந� ெகா�� ம��வைத வழ�கமாக� ெகா����தா�. �ழ�ைதக��� அ�த அ���,
பாச�� ெகா����தா�. அேதேபா� �ழ�ைதக�� ேந����� ப�� ைவ����தன�.
�ழ�ைதக� அவைர ேந� மாமா என� ெச�லமாக அைழ�தன�. இ�ைறய �ழ�ைதகேள நாைளய
இ��யாைவ உ�வா��வா�க�. �ழ�ைதகைள வள���ற �ைறைய� ெபா��ேத ஒ� நா���
எ��கால� அைம�� எ��ற அைச�க ��யாத ந���ைக ெகா����தா�. அவைர ேராஜா��
ராஜா, எ�க� மாமா என� �ழ�ைதக� ேபா����றன�.


78. நவ�ப� - 19
ேத�ய ஒ�ைம�பா�� �ன�
(National Integration Day)
இ��ரா கா�� இ��யா�� ��றாவ� �ரதம� ஆவா�. இவ� இ��யா�� �த� �ரதமரான
ேந��� ஒேர மக�� ஆவா�. இவ� ஒ� �ற�த அர�ய� ��ட�டலாள��, ��தைனயாள��,
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ஆணா��க மன�பா�ைம ெகா�ட ச�தாய��� �றைம��க ெப�ணாக �ள��னா�. இவ�
நவ�ப� 19, 1917ஆ� ஆ��� அலகாபா��� �ற�தா�. இவ�� �ற�த நாளான நவ�ப� 19ஆ�
ேத� ேத�ய ஒ�ைம�பா�� �னமாக ெகா�டாட�ப��ற�. ேவ��ைம�� ஒ��ைம எ�ற
இ��ய நா��� �ற�ைப இ�நா�� இ��ய ம�க� ெகா�டா���றன�. நா�� ம�க�
அைனவ�� சேகாதர�கேள எ�பைத மன�� உ��ெகா�� அ��, ச��ய� ஆ�யவ�ைற
��சாக� ெகா��� இ��யா�� அைன��� ப�� ம�க�� இைண�� இ��ய
ஒ�ைம�பா�ைட கா�க உ�� ெச�வ�� இ��ன��� ேநா�கமா��.


79. நவ�ப� - 26
ேத�ய ச�ட �ன�
(National Law Day)
வ���க� ச�க� ம��� ��ம�ற ஆைண��� இைண�� ேத�ய ச�ட �ன�ைத�
ெகா�டா��ற�. 1949-ஆ� ஆ�� நவ�ப� 26-ஆ� ேத� அர�ய� ��ணய சைபயா� நம�
அர�ய� அைம�� ஏ���ெகா�ள�ப�� 1950-ஆ� ஆ�� ஜனவ� 26-ஆ� ேத� அர�ய�
அைம�� ச�ட� நைட�ைற��� ெகா��வர�ப�ட�. அதனா�தா� ஒ�ெவா� ஆ���
நவ�ப� 26-ஆ� ேத� ேத�ய ச�ட �ன� ெகா�டாட�ப��ற�. �த��ர இ��யா��
அர�யலைம�� உல�ேலேய �க� ெப�ய அர�யலைம�பா��. இ�� ெமா�த� 22 ���க�, 12
அ�டவைணக�, 94 ���த�க�, 450 உ����க� ம��� 1,17,369 ெசா�க� உ�ளன. இ�
ஆ��ல� ப��ைப த�ர ஒ� அ�கார���வ இ��ெமா� ெபய��ைப�� ெகா���ள�.
அர�ய� அைம��� ச�ட��� ���ய ேநா�கேம ச�க�, ெபா�ளாதார� ம��� அர�ய���யாக
அைனவ���� �� �ைட�க ேவ���. அைன�� ம�க���� அ��பைட உ�ைமக� �ைட�க
ேவ���, �த��ரமாக இ��க ேவ���. அ�தைகய �த��ர� அ��தவ�� �த��ர�ைத��,
உ�ைமைய�� பா��க���யதாக இ��க��டா�.
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80. �ச�ப� - 2
ேத�ய மா� க���பா�� �ன�
(National Pollution Control Day)

ேபாபா� �சவா� க�� �ச�ப� 2-ஆ� நா� இர�, 1984ஆ� ஆ��� �க��த�. இ��ய நகரான
ேபாபா�� ��ய� கா�ைப� ��வன��� இட� ெப�ற ந�� வா��க��� (Bhopal gas
tragedy)3800 ெபா�ம�க� உடன�யாக இற�தன�. 1,50,000 �த� 6,00,000 ேப� வைர��
காயமைட�தன�. இ� உல�� �க ேமாசமான �சவா� க�வாக� க�த�ப��ற�. இதனா�
பா����� உ�ளானவ�க� இ�ைற��� ப�ேவ� உட� நல� ேகாளா�களா�
அவ��ப���றன�. �ற��� �ழ�ைதக� உட� ஊன��ட� �ற���றன�. இ�த ேபாபா�
�சவா� ேப�டரா� த�க� உ�ைர இழ�த ஆ�ர�கண�கான ம�த�க�� இழ�ைப �ைன�
���ெபா���, ம�யாைத ெச����வைக�� �ச�ப� 2ஆ� ேத� ேத�ய மா��க���பா�
�ன� அ�ச��க�ப��ற�. �ப��� இற�த, பா��க�ப�டவ�க��� ேபா�ய இழ���
இ�வைர வழ�க�பட��ைல.


81. �ச�ப� - 4
ேத�ய கட�பைட �ன�
(National Navy Day)
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இ��யா ��� ப�க� கடலா��, ஒ� ப�க� �ல�தா�� �ழ�ப�ட நா�. இ��யா��
எ�ைல�ேகா� கட�கைரைய�ெகா�ேட உ�ள�. இ��யா�� கட�கைர �ள� 7517 �.�. ஆ��.
இதனா� கட�கைர ஓர� பா�கா�� �க�� அவ�ய� ேதைவ. கட�கைர ஓர� க�ப�பைட
பா�கா���காக உ�ள�. இ��யா�� ��பைடக�� கட�பைட�� ஒ��. உல�� 5ஆவ�
ெப�ய க�ப�பைடயாக இ��யா �ள���ற�. இ��ய க�ப�பைட 1947ஆ� ஆ�� �த�
ெசய�ப��ற�. இ�� �மா� 60000 �ர�க� ப�����றன�. 1971ஆ� ஆ���
இ��யா����, பா��தா���� இைடேய ேபா� ��ட�. பா��தா� �ைற�க நகரான கரா��
�� இ��ய க�ப�பைட தா��தைல நட��ய�. இ�த தா��த� ஆ�பேரச� �ைரட�� எ�ற
ெபய�� �ச�ப� 4ஆ� ேத� நட�த�. இ�த� ேபா�� க�ப�பைட �க� �ற�பாக ெசய�ப��
ெவ���� ெப�ற�. ஆகேவ �ச�ப� 4ஆ� ேத� ேத�ய க�ப�பைட �ன� ெகா�டாட�ப��ற�.


82. �ச�ப� - 7
ேத�ய ரா�வ ெகா� நா�
(National Army Flag Day)
நம� நா�ைட� பா�கா�ப�� ரா�வ��ன��� ���ய ப�� உ��. எனேவ, நா���
க�ணாக ேபா�ற�ப�� ரா�வ��னைர பா�கா�ப� அவ�ய� எ�� பல தர��ன��
வ�����ன�. இைதய��� ரா�வ��ன� நல� கா�ப� ���� ��� ெச�ய ரா�வ
அைம�சக��� சா��� 1949ஆ� ஆ�� ஆக�� 28ஆ� ேத� ஒ� க��� அைம�க�ப�ட�.
இ�த க��� பல ம�ட�க�� ஆேலாசைன�� ஈ�ப�ட�. அ�ைட நா��ட� ேபா�� ஈ�ப��
ரா�வ��ன��� காய� ஏ�ப�டா� அவ�க��� உத�த�, ேபா�� உ��ழ�தா� அவ�க��
���ப���� உத�த�, ஓ�� ெப�ற ��னா� ரா�வ��ன��� உத�த� ஆ�ய 3
ேநா�க�கைள� ெகா�� ெகா� நா� ஏ�ப��தலா� எ�� ��� ெச�ய�ப�ட�. அத�ப�
1949ஆ� ஆ�� �ச�ப� 7 அ�� �த� ெகா� நா� அ���க�ப�ட�. அர� ம��� ெதா��
��வன�க� �� ெகா�ைய வழ�� �� வ��� ஈ�ப���றன�. ரா�வ��� ஒ� அ�கமான
ேக�த�ய ைச�� ேபா�� எ�ற அைம��� �ல� இ�த �� வ�� பராம��க�ப��ற�.


83. �ச�ப� - 14
ேத�ய ஆ�ற� பா�கா�� �ன�
(National Energy Conservation Day)
இ��யா ��வ�� ம�க� ேத�ய ஆ�ற� பா�கா�� �ன�ைத �ச�ப� 14 அ��
கைட������றன�. இ��ய எ�ச�� பா�கா��� ச�ட� 2001ஆ� ஆ�� எ�ச�� ேச����
ப�யக� �ல� ெகா�� வர�ப�ட�. இத� �ல� இ��ய அர� எ�ெபா��கைள பா�கா�ப�
ச�ப�தமான ெகா�ைகக�, உ��க� ம��� அத� வள��� சா��� ��ட����ள�. �ைற�த
ஆ�றைல� பய�ப��� அ�க உ�ப�� ெச�த�, ேதைவ இ�லாம� ஆ�றைல �ண��காம�
ஆ�றைல� பா�கா�க நடவ��ைக ேம�ெகா�ள ேவ����ள�. ��ட��டப� ஆ�றைல
ேச��� எ��கால����� பய�ப��த ேவ���. ேதைவ இ�லாம� இய��� �� ���,
�ள��க�, ��ட�க� ேபா�றவ�ைற ���� ��சார�ைத ேச��க ேவ���. இய�ைக
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வள�கைள� �ைறவாக பய�ப��த ேவ���. ������� ஆ�ற� வள�கைள� க�ட���
பய�ப��� ஆ�றைல� பா�கா�க ேவ���. ஆ�றைல �ண��காம� அதைன எ�ப� ேச��ப�
எ�பத�கான ����ண�ைவ ஏ�ப��தேவ இ��ன� கைட����க�ப��ற�.


84. �ச�ப� 14 �த� 20 வைர
ேத�ய எ�ச�� ேச��� வார�
(National Energy Conservation Week)

இ��யா ��வ�� எ�ச�� ேச��� வார�ைத ����� எ�ச�� ேச��� ����ண���
ேபர� ஆ�� ேதா�� நைடெப��ற�. ேபர��� கல��ெகா�டவ�க� ����கன� ���த
�ள�க�க� அட��ய ���� �ர�ர�கைள ெபா�ம�க��� வழ�� ����ண��
ஏ�ப�����றன�. ��சார�ைத ேச���� வ��ைறக� ����� ம�க��� �ள���றா�க�.
��க�� பய�ப��த�ப�� �ள��க�� இ��� க����ட�, ���சாதன� ெப��வைர
எ�வா� ��சார�ைத ��கனமாக பய�ப��தலா� எ�ப� ப��ய ைகேய�க� ெபா�ம�க���
வழ�க�ப��ற�. ம��ய அர� அைம�பான �ேரா ஆஃ� என�� எஃ��ய�� (�.இ.இ.),
��சார�ைத ேச���� பழ�க�ைத அ�க��பத�காக ப�ேவ� நடவ��ைககைள ேம�ெகா��
வ��ற�. இத� ஓ� அ�கமாக �டா� அ�த�� உ�ள ஏ�க��ஷன�க�, ���சாதன� ெப��க�,
ப��க� ேபா�றவ�ைற பய�ப��த ேவ��� எ�� ஊடக�க�� �ள�பர� ெச�� வ��ற�.
�.இ.இ. அைம�பா� அ�க �டா�க� வழ�க�ப���ள ��சாதன�கைள� பய�ப���னா�
அ�க அள�� ��சார�ைத ேச��க ����.


85. �ச�ப� - 18
��பா�ைம�ன� உ�ைமக� �ன�
(Minorities Rights Day)
ஐ��ய நா�க� சைப�� �ரகடன� ப� இன�, மத�, ம��� ெமா� அ��பைட�� ��பா�ைம
இன ம�க��� அவ�க� வா�� ப���ேலேய ெதாட��� வா�வத�� ேபா�ய பா�கா��
வழ�க அர� வ� ெச�ய ேவ���. ேம�� அவ�க� த�க� கலா�சார� ம��� பழ�க
வழ�க�கைள� பர��வத�கான வ�ெச�� தர ேவ��� என� ���ற�. இ��ய� ��ம�க���52

இ��ய அர�யலைம��� ச�ட��� உ��� 25(1) இ� ப� மத��த��ர�ைத அ�ப��க��,
கைட����க��, பர�ப�� எ�ேலா���� சம அள�� உ�ைம உ��. ��பா�ைம�ன���
த�க� கலா�சார�ைத ��ப�ற��, க�� ��வன�கைள அைம�� ��வாக� ெச�ய�� உ�ைம
தர�ப�� உ�ள�. எ��� மத பய�கரவா�களா� ��பா�ைம ம�க��� பல அ����த�க�
உ�ளன. ��பா�ைம ம�க�� நல�கைள� பா�கா�க பல ��ட�க� இய�ற�ப���ளன.
ஒ�ெவா� ஆ��� �ச�ப� 18 அ�� ��பா�ைம�ன� உ�ைமக� �ன� ேத�ய ��பா�ைம
ஆைணய��� �ல� கைட����க�ப��ற�.


86. �ச�ப� - 22
ேத�ய க�த �ன�
(National Mathematics Day)
க�த ேமைத ராமா�ஜ��� 125ஆவ� �ற�த நா� �ழா ெச�ைன� ப�கைல�கழக���
��றா�� ம�டப��� 2012ஆ� ஆ��� ெகா�டாட�ப�ட�. இ�த �ழா�� இ��ய
�ரதமராக இ��த ம�ேமாக��� கல��ெகா�� ராமா�ஜ� உ�வ� ெபா��த அ�ச� தைல,
அ�ச� உைறைய ெவ���டா�. ��வ�ட� சா��கைள��, ெதாட�� சா��கைள�� இவ�
ஆரா��� உ�ைமகைள� க������ உலக� �க� ெப�றா�. ராமா�ஜ� ைக�பட எ��ய
க�த ��தக� 700 ப�க�கைள ெகா�ட�. அைத ைம�ேரா ேபா�ேடா கா�� எ���, அ�ச���
��தக�கைள ெவ���டன�. அத� �த� �ர�ைய ம�ேமாக��� ெப��� ெகா�டா�.
2012ஆ� ஆ�ைட க�த ஆ�டாக ம�ேமாக��� �ைற�ப� அ���தா�. அ�த�ர
ராமா�ஜ� �ற�த �ச�ப� 22ஆ� ேத� ேத�ய க�த நாளாக கைட����க�ப�� என��
அ���தா�. ராமா�ஜ� 1887ஆ� ஆ�� �ச�ப� 22 அ�� த��நா��� ஈேரா��� �ற�தா�.


87. �ச�ப� - 23
இ��ய �வசா�க� �ன�
(Farmer’s Day)
உலக அள�� உண�� த��பா� க�ைமயாக ஏ�ப�� வ��ற�. இதைன ச�ெச�ய ேவ���.
இத� எ��கால� �வசா�க� ைக�� உ�ள� எ�பைத வ�������, உண� உ�ப��ைய
வ������� �ச�ப� 23ஆ� ேத� �வசா�க� �னமாக ெகா�டாட�ப��ற�. �வசாய�
���ப��� �ற��, இ��யா�� �ரதமராக அல�க��� மைற�த ச�தா� சர��� (Chaudhary
Charan Singh)�ற�த �ன�ைதேய �வசா�க� �னமாக அ�ச��க�ப��ற�. சர���
1902ஆ� ஆ�� �ச�ப� 23 அ�� உ��ர��ரேதச மா�ல��� ���� �ராம��� �ற�தா�.
த�ேபா� 8 சத�த ம�க� �வசாய�ைத ��� ெவ�ேய� ��டன�. 40 சத�த ம�க�
�வசாய�ைத ��� ெவ�ேய�� �ைல இ��பதாக �வா�நாத� க�ஷ� அ��ைக ���ற�.
அேத சமய��� �வசா�க�� த�ெகாைல�� அ�க��� வ��ற�. ஆகேவ �வசா�க�ட�
����ண�� ஏ�ப��� அவ�கைள பா�கா�க �வசா�க� �ன� கைட����க�ப��ற�.
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88. �ச�ப� - 24
ேத�ய �க�ேவா� உ�ைமக� �ன�
(National Consumer’s Right Day)
�க�ேவா� ����ண�ைவ வ����� ஆ��ேதா�� இ��யா�� �ச�ப� 24ஆ� ேத� ேத�ய
�க�ேவா� �ன� அ�ச��க�ப��ற�. 1986ஆ� ஆ�� �ச�ப� 24 அ�� �க�ேவா�
பா�கா��� ச�ட� (Consumer Protection Act)பாரா�ம�ற��� �ைறேவ�ற�ப�ட�.
ச�ைத�� ��பைனயாள�க��� இைடேய ஆேரா��யமான ேபா��ைய உ�� ெச�வத���,
�க�ேவா�� உ�ைமகைள� பா�கா�பத��ேம இ�த ச�ட� உ�வா�க�ப�ட�. இ�த ச�ட�
வ��தக�க� ம��� ேசைவ வழ��ேவா� த�கள� வ�க��� த�கைள �ைல�����
ெகா�வத�காக, ச�ட����� �ற�பான நடவ��ைகக�� ஈ�ப�வைத� தைட ெச��ற�. எ�த
ெபா�� வா��னா�� அ�கப�ச ��லைற �ைலைய ப�ேசா��� வா��வேதா�, ர�ைத��
ேக�� வா�க ேவ���. அ�ேபா�தா� ஏதாவ� �ர��ைன எ�றா� உ�ைமேயா� ேபாராட
����.


89. �ச�ப� - 27
�த� �த�� ேத�ய �த� பாட�ப�ட �ன�
(The morning song of India)
இ��யா�� ேத�ய �தமான ஜன.. கன.. மன எ�ற பாடைல ர���ரநா� தா�� எ��னா�.
�த��தலாக 1911ஆ� ஆ�� �ச�ப� 27ஆ� ேத� ேம��வ�க மா�ல� ெகா�க�தா��
நட�த ேத�ய கா��ர� மாநா��� ேபா� ர���ரநா� தா�ேர க��ரமாக� பா�னா�. இ�பாட�
1943ஆ� ஆ��� ேநதா� அவ�களா� உ�வா�க�ப�ட இ��ய ேத�ய� பைட�� ேத�ய
பாடலான�. இ��யா �த��ர� அைட�த��ன� 1950ஆ� ஆ�� ஜனவ� 24ஆ� ேத� இ��ய
ேத�ய �தமாக அ��க��க�ப�ட�. 52 �னா�க�� இ�பாடைல பா� ���க ேவ��� என
அர�ய� அைம��� ச�ட��� �ற�ப���ள�. ஆனா� அத�� ��னேர இ��ய ேத�ய �த�
ஓ�� ஒ��க�ப�� ��ட�. ெமா�, இன�தா� ேவ�ப�டா�� ஒ��ைம�� நா� அைனவ��
இ��ய� எ�பைத இ��ய ேத�ய �த� வ������ற�. நா� அைனவ�� இ��ய�க� என
அைடயாள� காண நா��� ேத�ய �த� பாட�ப��ற�.


90. �ச�ப� - 28
இ��ய ேத�ய கா��ர� உ�வான �ன�
(Foundation Day of Indian National Congress)
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இ��ய ேத�ய கா��ர� �ச�ப� 28, 1885இ� உ�வான�. ஆல� ஆ�ேட�ய� ஹூ��
(Octavian Hume) ம��� �ேம� ச��ர பான�� என பல தைலவ�க� ேச��� கா��ரைச
ேதா����தா�க�. ேம������ன� ம��� ப��த இ��ய�க�� �ரலாகேவ கா��ர�
ஆர�ப��� இய��ய�. டஃப�� எ��ற அ�ெபா�ைதய ைவ�ரா�� அ�ம�ேயா� இ�
உ�வான�. �த�� ேவ��ேகா�க�, ��ண�ப�க�, ��மான�க� எ�ேற க�� இய���
ெகா����த�. �தவாத த�ைமேயா� அ�க�� இ��தெபா�� �லக� ��ர�த� பா���னா�.
ஆனா�, அவ� இ�� மத� சா��� த� ெசய�பா�கைள ��ென��த� ம�ற ம�க�ட� அ�ச�ைத
உ�� ப�ண ெச�த�. வ�க����ைன�� எ�ரான ேபாரா�ட�ைத இ��யா ���க நட�த
ேவ��மா அ�ல� வ�க�ேதா� அைத �����ெகா�ள ேவ��மா எ��ற �ர��ைன��
��ரவா�க�, �தவா�க� என �� உைட�� �� ���� இைண�தா�க�.


91. �ச�ப� - 29
ராப�� ��� ஃ�� �ைன� �ன�
(Rabert Bruce Foote Death Anniversary)
இ��யா�� பழ�கால வரலா��� த�ைத என� ேபா�ற�ப�பவ� ராப�� ��� ஃ�� ஆவா�.
இவ� ெச�ைன�� இ��ய� ���ய� அளைவ��ைற��, �ல�யலாளராக� ப����தா�.
இவ� ெச�ைன�� அ��� ப�லாவர� ம��� அ��ர�பா�க� ப��க�� க�ேகாடா�,
��ம�க�தா�, பாைனக�, க�கால ெவ��� க��கைள� க�����தா�. இ�க��க� �மா� 5
�த� 15 ல�ச� ஆ��க� பழைமயான�. இைவ ேஹாேமா எர�ட� எ��� ம�த இன�
பய�ப���யைவ என� ெத�ய வ��ற�. இ�த அ�ய க������, பழ�கால ம�த இன���
வா��ைக இ��ய� �ைண� க�ட���� இ��த� என� ெத�ய வ�த�. இவ� இ��யா�ேலேய
இர�டாவ� �க �ளமான ெப�� �ைகைய� க�����தா�. இவ� 1912ஆ� ஆ�� �ச�ப� 29
அ�� இற�தா�. இவ�� �ைன� �ன�ைத ���ய� �ைற ம��� மா�ட�ய� �ைற��
கைட����க�ப��ற�.
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ஆ��ய� ����
ஏ�கா� இள�ேகா (�ற��: மா�� 19, 1961) ஓ� எ��தாள�. அ��ய� சா��த ப�ேவ�
��தக�கைள எ����ளா�.

வா��ைக� ����
த��நா�, நாம�க� மாவ�ட� ேப������ எ��� ஊ�� எ�ய ���ப��� �ற�தா�.
ெதாட�க� க��ைய ேப��������� அ��ய� இைளய� ப�டவ��ைப நாம�க����,
��கைல� ப��ைப அ�ணாமைல� ப�கைல��� ���தா�. இவ��� ஜா�� ���ேரா�,
இைளய மக� ேஹா��� என இ� மக�க� உ�ளன�.

ப��� ��க��
ந�வணர� தாவர ம����� ஆ�� அ�வலக��� ப� ���� இவ� அ�ப�ைத�� அ��ய�
��க� எ�� இ���றா�. அைவ �ட ந���ைககைள� தக���� அ��ய� ெச��க�
�ர��யைவ.
‘பழ�க�’ எ��� ��தக� ‘அைனவ���� க��’ எ�ற அைம��� சா�பாக 38000
ப��க��� வழ�க�ப�ட� .
’ெச�வா� �ரக�� ெச�வா� ேதாஷ��’ எ�ற ��� ’அைனவ���� க��’ எ�ற
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அைம��� சா�பாக 38000 ப��க���� �லக�க���� வழ�க�ப�டன.
‘��ெவ� ஆ�ர�’ ‘��� நட�கலா�’ ேபா�ற ��கைள�� க��ேயா, ஐச� ���ட�,
�� பா�ட�, ஐ����, ��ப� ஹா��� ேபா�ற அ��ய� அ�ஞ�க� ப����
எ����ளா�.
��ய அள��� ெப�ய அள��� 65 ��தக�க� இ�வைர ெவ�வ���ளன. இவ�ைடய
ம�த� �ர������தா� �ற�தானா �� த��நா� அ��ய� இய�க��� 11-ஆவ� மாவ�ட
மாநா��� ெவ��ட�ப�ட�

�ற ெபா�� ப�க�
1987 ஆ� ஆ�� �த� அ��ய� இய�க��� �ைன�பானவராக உ�ளா�. த�ெபா��
ேசல� மாவ�ட� தைலவராக உ�ளா�.
மாணவ�க��கான மாத இத� ‘���’ ஆ��ய� ���� உ���னராக இ���றா�.
ெபா��ட��� எ��� ���த� �காதார� ேக� எ�பைத அ��ய� அ��பைட�� �ள��
��� ல�ச� ��ட��ைகக� ��ேயாக� ெச�� பர��ைர இய�க� நட��னா�.
ைமதா�னா� ெச�ய�ப�� பேரா�டா சா���வதா� உட� நல� ெக�� எ�பைத �ள��
வ��றா�.
�ளா��� த���� ���கைள ஒ� வார���� ேம�பய�ப��த� �டா� எ�� பர��ைர
ெச�தா�.
ஏ�கா��� உ�ள ெப�ய ஏ��� ம��� �ட�த ஆகாய� தாமைரகைள மாணவ�க� ம���
ெபா�ம�க� உத��ட� அ�ெவா� இய�க� சா�பாக ��� ஏ�ைய� ���ர� ெச�தா�.
ம��ரவா�க�, ேபா�� சா�யா�க� ெச��� ஏமா�� ��ைதகைள�� கட�� ெபயைர�
ெசா�� பர��� �ட�ெசய�கைள�� ‘ெபா�’ எ�� அ��ய� அ��பைட�� �����
வ�� த� மைன���� �ைண ���றா�.
மாணவ�கைள� ப��க�� ச���� வான�ய� ப��ய அ��ய� உ�ைமகைள�
ெசா�� ����ண�ைவ ஏ�ப��� வ��றா�.
ஏ�கா��� வா��� வ�� இவ� மா���ய� ெகா�ைகவ� அ��ய� �ைற�� நா��கராக
�ள�� வ��றா�.
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த� இற����� �ற� த� உடைல ம���வ ஆ����� பய�ப��தேவ��� எ�� த�
���ப ஆவண��� ப�� ெச���ளா�.

3

எ�கைள� ப�� - Free Tamil Ebooks
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�
த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ���
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா�
வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
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நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த�� ����தக�கைள
இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ��
��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�
பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள
ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா�
நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய
ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� �ைறய வாசக�கைள�
ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத��
க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய��
ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
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இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த
வைலதள������
யா�
ேவ��மானா��
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

����தக�கைள

இலவசமாக�

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������ வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative
Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள�� தர�ைத��
ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம� வைலதள���
ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�
அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��.
இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
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இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��
ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக�����
க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���, ப�ேவ�
த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���61

ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ���
ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf,
ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
�ர�ெய��பத���
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

அவ�ைற

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons”
உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன�� எ��தாள�க���� அ���
அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக
அவ�க�
உ�க���
அ�ம�
அ���
அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ���
ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?
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அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����.
ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய�
ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ
வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக�
தயா��கலா�.
அ�வா�
வைக�ப��த�ப��
����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க� த���க�பட
ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�

Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
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Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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