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ச᾽வேதச அளவி᾿ இᾹைறய தினᾷதிᾹ ᾙᾰகியᾷᾐவᾷைத நாΆ அறிᾸᾐ ெகா῀ள ேவᾶᾊயᾐ
மிகᾫΆ அவசியமானதாᾁΆ. உலகி᾿ வாᾨΆ மᾰக῀ அைனவாிᾹ கவனᾷைதᾜΆ ஒᾹறிைணᾷᾐ,
ச᾽வேதச சᾚக பிரᾲசிைனகᾦᾰᾁᾷ தீ᾽ᾫ காணᾫΆ, விழிᾺᾗண᾽ᾫ ஏιபᾌᾷதᾫΆ பல தினᾱக῀
உலகளவி᾿ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ. இᾺᾗᾷதகᾷதி᾿ இடΆ ெபιᾠ῀ள தினᾱக῀ யாᾫΆ
உலகளவி᾿
ெபᾞΆபாலான
நாᾌகளி᾿
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிᾹறன.
இᾷதினᾱகைள
ெகாᾶடாᾌவதᾹᾚலΆ மதΆ, இனΆ, ெமாழி மιᾠΆ நாᾌ கடᾸᾐ அைனவாிடᾙΆ ஒιᾠைமᾜΆ,
சேகாதரᾷᾐவᾙΆ வள᾽கிறᾐ.
உலகளவி᾿ ெகாᾶடாடᾺபᾌΆ தினᾱக῀ பιறிய சிᾠ ᾁறிᾺᾗக῀ மᾌΆ இᾺᾗᾷதகᾷதி᾿ இடΆ
ெபιᾠ῀ளன. இᾞᾸதேபாதிᾤΆ நாΆ ெகாᾶடாட ேவᾶᾊய தினᾱக῀ எைவ, எைவ எᾹபைத
மாணவ᾽க῀ அறிᾸᾐ ெகா῀ளலாΆ. ேமᾤΆ ெபாᾐேத᾽ᾫக῀ எᾨᾐேவா᾽ᾰᾁ பயᾹபட ேவᾶᾌΆ
எᾹகிற ேநாᾰᾁடேன இᾺᾗᾷதகᾷைத எᾨதிᾜ῀ேளᾹ. அᾸத வைகயி᾿ இᾺᾗᾷதகΆ மிகᾫΆ
பயᾔ῀ளதாக அைமᾜΆ.
இᾺᾗᾷதகᾷைத எᾨᾐவதιᾁ எனᾰᾁ ஒᾷᾐைழᾺᾗ ெகாᾌᾷத எᾹ மைனவி திᾞமிᾁ. இ.
தி᾿ைலᾰகரசி அவ᾽கᾦᾰᾁ எனᾐ நᾹறிையᾷ ெதாிவிᾷᾐᾰ ெகா῀கிேறᾹ. இᾸதᾺ ᾗᾷதகᾷைதᾲ
ெசᾨைமᾺபᾌᾷதிᾰ ெகாᾌᾷத ஓᾼᾫ ெபιற ஆசிாிய᾽ திᾞ. ெச. நமசிவாயΆ அவ᾽கᾦᾰᾁΆ, தடᾲᾆ
ெசᾼᾐ ெகாᾌᾷத திᾞமிᾁ. ம. இலᾆமிதிᾞேவᾱகடΆ அவ᾽கᾦᾰᾁΆ எனᾐ நᾹறி. இᾸதᾺ
ᾗᾷதகᾷைத மிᾹᾕலாக ெவளியிᾌ῀ள திᾞமிᾁ. சீனிவாசᾹ மιᾠΆ திᾞமிᾁ. ெஜகதீῄவரᾹ
ஆகிேயாᾞᾰᾁΆ எனᾐ மனமா᾽Ᾰத நᾹறிையᾷ ெதாிவிᾷᾐᾰ ெகா῀கிேறᾹ.
வா῁ᾷᾐகᾦடᾹ

ιகாᾌ இளᾱேகா

-ஏ

u 
ஒῂெவாᾞ நாᾊᾤΆ தினᾙΆ ஏதாவᾐ ஒᾞ தினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌ வᾞகிறᾐ. இᾐ அᾸநாᾌ
சா᾽Ᾰத ᾙᾰகிய தினமாக இᾞᾰகலாΆ. ஆனா᾿ உலகி᾿ உ῀ள அைனᾷᾐ நாᾌகᾦΆ ஒᾹᾠ ேச᾽Ᾰᾐ
சில தினᾱகைள உலகளவி᾿ ெகாᾶடாᾌகிᾹறன. இவιறி᾿ ஐᾰகிய நாᾌகளிᾹ ெபாᾐᾲசைப
அறிவிᾷத தினᾱகேள அதிகΆ. ஐ.நா. சைப, ᾜெனῄேகா, உலகᾲ ᾆகாதார அைமᾺᾗ, ச᾽வேதச
ெதாைலᾷெதாட᾽ᾗ ஒᾹறியΆ, உணᾫ மιᾠΆ ஐᾰகிய நாᾌக῀ சைபயிᾹ விவசாய அைமᾺᾗ, உலக
அறிᾫசா᾽ ெசாᾷᾐாிைம அைமᾺᾗ, ஐᾰகிய நாᾌ சைபயிᾹ ᾆιᾠᾲᾇழ᾿ திடΆ மιᾠΆ ச᾽வேதச
கட᾿சா᾽ அைமᾺᾗ ேபாᾹறைவ அறிவிᾷᾐ῀ளன. இᾐ தவிர அறிவிய᾿ அைமᾺᾗகᾦΆ, சில
தினᾱகைள அறிவிᾷᾐ῀ளன.
ஐᾰகிய நாᾌக῀ சைப அறிவிᾷத அைனᾷᾐ தினᾱகைளᾜΆ அதᾹ 192 உᾠᾺᾗ நாᾌகᾦΆ
கைடᾺபிᾊᾰகிᾹறன. இᾷதினᾱக῀ யாᾫΆ ெபாᾨᾐேபாᾰகிιகாகᾰ ெகாᾶடாடᾺபᾌபைவ அ᾿ல.
உலகி᾿ விழிᾺᾗண᾽ைவ உᾞவாᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹகிற ேநாᾰகᾷᾐடேன இᾷதினᾱக῀
அறிவிᾰகᾺபᾌ῀ளன. இᾷதினᾱக῀ ஒῂெவாᾹᾠΆ உலகளவி᾿ மாιறᾷைதᾰ ெகாᾶᾌவரேவ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிᾹறன.
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яя- - 1

ஆᾱகிலᾺ ᾗᾷதாᾶᾌ
(New Year)

ஜனவாி 1ஆΆ நா῀ கிாிேகாாியᾹ (Gregorian) நாகாᾊயிᾹ ᾙத᾿நா῀. கிாிேகாாியᾹ
நாகாᾊயானᾐ உலகளவி᾿ மிகᾫΆ பரவலாக ஏιᾠᾰெகா῀ளᾺபᾌ, பயᾹபᾌᾷதᾺபᾌகிறᾐ.
உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ ஜனவாி 1 ஐ ஆᾱகிலᾺ ᾗᾷதாᾶᾌ தினமாகᾰ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
ᾗᾷதாᾶᾌ ெகாᾶடாடΆ ᾙதᾹᾙதலாக ெமசபேடாமியா (ஈராᾰ) நாᾊ᾿ கி.ᾙ. 2000 இ᾿
ேதாᾹறியᾐ.

உலக ᾁᾌΆப தினΆ
(Global Family Day)

ஐᾰகிய அெமாிᾰகாவி᾿ வாᾨΆ மᾰக῀ இைத அைமதிᾰᾁΆ, பகி᾽தᾤᾰᾁΆ ஏιற நாளாகᾰ
ெகாᾶடாᾌகிᾹறன᾽. உலக ᾙᾨவᾐΆ வாᾨΆ மᾰக῀ அைனவᾞΆ ஒேர ᾁᾌΆபΆ.
நாᾊιகிைடேய எᾸத ேபாᾞΆ, ெபாறாைமᾜΆ இᾹறி வாழ ேவᾶᾌΆ. மனித᾽க῀ அைனவᾞΆ
ஒᾹᾠ ேச᾽Ᾰᾐ ஒιᾠைமயாக வாழ ேவᾶᾌΆ எᾹற ேநாᾰகᾷதிιகாகேவ இᾷதினΆ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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яя- - 4

ஐசᾰ நிᾝடᾹ பிறᾸத தினΆ
(Isaac Newton’s Birth Day)

ஐசᾰ நிᾝடᾹ 1643ஆΆ ஆᾶᾌ ஜனவாி 4இ᾿ இᾱகிலாᾸᾐ நாᾊ᾿ உ᾿ᾆேதா᾽Ὰ
எᾹᾔமிடᾷதி᾿ பிறᾸதா᾽. இவ᾽ கணிதவியலாளᾞΆ, அறிவியலாளᾞΆ, தᾷᾐவஞானிᾜΆ ஆவா᾽.
ஈ᾽Ὰᾗவிைச பιறிய ஆᾼᾫக῀ᾚலΆ உலகிᾹ மிகᾲ சிறᾸத விᾴஞானிகளி᾿ ஒᾞ--வராகᾰ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறா᾽. இவாிᾹ இயᾰக விதிைய நிᾝடᾹ விதி எᾹᾠ அைழᾰகிᾹறன᾽. இᾸதᾰ
கᾶᾌபிᾊᾺபிᾹᾚலΆ அறிவியᾢ᾿ மிகᾺெபᾞΆ ᾗரசிைய ஏιபᾌᾷதினா᾽.
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ஆᾺபிாிᾰக ேதசிய காᾱகிரῄ நிᾠவன தினΆ
(African National Congress Foundation Day)

ெதᾹனாᾺபிாிᾰக கᾞᾺᾗ இன மᾰ களிᾹ உாிைமகᾦᾰகாகᾺ ேபாராட ெதᾹனாᾺபிாிᾰகᾺ
பழᾱᾁᾊயினாிᾹ ேதசிய காᾱகிரῄ 1912ஆΆ ஆᾶᾌ ஜனவாி 8 அᾹᾠ ஆரΆபிᾰகᾺபடᾐ.
இᾰகசியிᾹ ᾙதலாவᾐ தைலவ᾽ ேசா᾿ பிளாஜி. இᾰகசியிᾹ ெபய᾽ 1923ஆΆ ஆᾶᾊ᾿
ஆᾺபிாிᾰக ேதசிய காᾱகிரῄ எᾹᾠ மாιறᾺபடᾐ. இᾐ தιேபாᾐ ெதᾹனாᾺபிாிᾰகாவிᾹ ஆᾦΆ
கசியாக உ῀ளᾐ.
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உலக சிாிᾺᾗ தினΆ
(World Laughter Day)

ᾙதᾹᾙதலாக 1998ஆΆ ஆᾶᾌ ஜனவாி மாதΆ 10ஆΆ நா῀ மதᾹ கடாாியா எᾹபவரா᾿ சிாிᾺᾗ
தினΆ ெதாடᾱகᾺபடᾐ. அவ᾽ இைத உலக அைமதிᾰகாக சிாிᾺᾗ ேயாகாவாகேவ
அறிᾙகᾺபᾌᾷதினா᾽. இᾹᾠ 65 நாᾌகளி᾿ 6000 சிாிᾺᾗ கிளᾺᾗக῀ நடᾸᾐ வᾞகிᾹறன.
உடΆபிιᾁΆ, மனதிιᾁΆ சிாிᾺᾗ ந᾿லᾐ. இைத வᾢᾜᾠᾷதிேய இᾷதினΆ ஆᾶᾌேதாᾠΆ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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ெபᾴசமிᾹ பிராᾱᾰளிᾹ பிறᾸத தினΆ
(Benjamin Franklin Birth Anniversary Day)

ெபᾴசமிᾹ பிராᾱᾰளிᾹ 1706ஆΆ ஆᾶᾌ ஜனவாி 17ஆΆ நா῀ அெமாிᾰகாவி᾿ பிறᾸதா᾽.
மிᾹனᾢ᾿ᾂட மிᾹசாரΆ இᾞᾰகிறᾐ எᾹபைதᾰ கᾶᾌபிᾊᾷதா᾽. மிᾹசாரΆ, இᾊ, மிᾹன᾿
பιறிய ஆராᾼᾲசிக῀ ெசᾼᾐ இᾊ தாᾱகிையᾜΆ, ெவ῀ெளᾨᾷᾐᾰ கᾶணாᾊையᾜΆ (Bifocal
Glasses) கᾶᾌபிᾊᾷதா᾽. அெமாிᾰகாᾲ ᾆதᾸதிரᾺ பிரகடனᾷதி᾿ ைகெயᾨᾷதிட ᾚவாி᾿ ஒᾞவ᾽
ெபᾴசமிᾹ ஆவா᾽.

6

яя--19

ேஜΆῄ வா பிறᾸத தினΆ
(James Watt Birth Anniversary Day)

ேஜΆῄ வா 1736ஆΆ ஆᾶᾌ ஜனவாி 19ஆΆ நா῀ ῄகாலாᾸᾐ நாᾊ᾿ ஐᾸதாΆ கிைளᾊ᾿
உ῀ள கிாீனாᾰ எᾹᾔΆ ᾐைறᾙகᾺ பᾁதியி᾿ பிறᾸதா᾽. க᾿விைய தாயாாிடΆ ᾪᾊேலேய
கιறா᾽. ᾙதᾹᾙதலாக நீராவி எᾴசிைனᾰ கᾶᾌபிᾊᾷதா᾽. நீராவி இயᾸதிரᾷதி᾿ இவ᾽ ெசᾼத
ேமΆபாᾌகேள பிாிᾊῃ மιᾠΆ உலகிᾹ பிற நாᾌகளிᾤΆ ெதாழி᾿ ᾗரசி ஏιபட
அᾊᾺபைடயாக அைமᾸதன.
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яя- - 21

ெலனிᾹ நிைனᾫ தினΆ
(Lenin Death Anniversary Day)

ெலனிைன உலகᾺ ᾗரசியாள᾽ எᾹᾠ அைழᾰகிறா᾽க῀. ரῃயᾺ ᾗரசிᾰᾁ தைலைம ஏιᾠ
நடᾷதியவ᾽. ரῃயாவி᾿ ெபாᾐᾫடைம அரைச நிᾠவினா᾽. ேசாவியᾷ ஒᾹறியᾷதிᾹ ᾙத᾿
அதிபராக பதவி வகிᾷதா᾽. இவ᾽ ேசாவியᾷ மா᾽ᾰசியΆ - ெலனினியΆ எᾹᾠ விாிᾫபᾌᾷதᾺபட
ெலனினியΆ எᾹற ேகாபாᾊைன உᾞவாᾰகினா᾽. சᾚகᾺ ᾗரசியாள᾽ ெலனிᾹ 1924ஆΆ
ஆᾶᾌ ஜனவாி 21 இ᾿ இயιைக எᾼதினா᾽.
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яя- - 26

ச᾽வேதச ᾆᾱக தினΆ
(International Customs Day)

ச᾽வேதச ᾆᾱக அைமᾺᾗ அைமᾰகᾺபᾌ அதᾹ ᾙத᾿ நி᾽வாகᾰ ᾂடΆ ஜனவாி 26, 1953ஆΆ
ஆᾶᾊ᾿ ᾗᾞெச᾿ᾭ᾿ நைடெபιறᾐ. 17 ஐேராᾺபிய நாᾌக῀ கலᾸᾐெகாᾶடன. அதᾹ பிᾹன᾽
161 ᾆᾱக அதிகாாிக῀ உ῀பட ᾆᾱகᾷᾐைறயின᾽ இᾸத அைமᾺபி᾿ இைணᾸதன᾽. இᾸத அைமᾺᾗ
உலகிᾹ 98 சதᾪத ெபாᾞளாதார வள᾽ᾲசிᾰᾁᾺ பாᾌபᾌ வᾞகிறᾐ. ச᾽வேதச ᾆᾱக தினΆ ஜனவாி
26 அᾹᾠ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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яя- - 27

ச᾽வேதச இன அழிᾺᾗ நிக῁ᾫகளி᾿ பாதிᾰகᾺபடவ᾽கைள நிைனᾫ ᾂᾠΆ நா῀
(International Day of Commemeration in Memory of the Victims of the Holocaust)

இரᾶடாΆ உலக ᾜᾷதᾷதிᾹேபாᾐ ஐேராᾺபாவி᾿ வா῁Ᾰத ᾝத மᾰகᾦᾰᾁ எதிராக
ேஹாேலாகாῄ எனᾺபᾌΆ ᾝத இன ஒழிᾺᾗ மιᾠΆ பᾌெகாைலைய நாஜிᾰக῀ ெசᾼதன᾽. ᾆமா᾽
60 லசΆ ᾝத᾽க῀ பᾌெகாைல ெசᾼயᾺபடன᾽. ேசாவியᾷ பைடக῀ 1945ஆΆ ஆᾶᾌ ஜனவாி
27 அᾹᾠ நாஜி மரண ᾙகாமி᾿ இᾞᾸத ᾝத᾽கைள விᾌவிᾷதᾐ. இனᾺபᾌெகாைல மீᾶᾌΆ
நடᾰகாம᾿ இᾞᾰக ஐ.நா. அைமᾺᾗ இᾷதினᾷைத கைடᾺபிᾊᾰகிறᾐ.
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яя- % χ T<6
T<6

உலகᾷ ெதாᾨேநாᾼ ஒழிᾺᾗ தினΆ
(World Lebrosy Eraication Day)

ெதாᾨேநாᾼ ᾁணᾺபᾌᾷதᾰᾂᾊய ேநாᾼ. ெதாᾨேநாயாளிக῀ தீᾶடᾷதகாதவ᾽களாக ஒᾐᾰகி
ைவᾰகᾺபᾌகிᾹறன᾽. அவ᾽க῀மீᾐ அᾰகைறᾜΆ, கᾞைணᾜΆ ஏιபடᾫΆ, அவ᾽கᾦᾰᾁ
மᾠவா῁ᾫ ஏιபᾌᾷதᾫΆ ஜனவாி கைடசி ஞாயிιᾠᾰகிழைம இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
ெதாᾨேநாயாளிகளிᾹ உாிைமகைளᾺ பாᾐகாᾰᾁΆ வைகயி᾿ ஐ.நா. ெபாᾐᾲசைப 2006ஆΆ
ஆᾶᾌ ᾊசΆப᾽ 13இ᾿ ஒᾞ சடᾷைத இயιறிᾜ῀ளᾐ.
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உலக ஈரநிலᾱக῀ தினΆ
(World Wetland Day)

பிᾺரவாி மாதΆ 2 அᾹᾠ 1971ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ஈராᾹ நாᾊᾹ காீபியᾹ கடιபᾁதியி᾿ ராΆச᾽
எᾹᾔமிடᾷதி᾿ ஈரநிலᾱகைளᾺ பாᾐகாᾷத᾿ சΆபᾸதமாக ஒᾞ மாநாᾌ நைடெபιறᾐ.
ஈரநிலᾱகைளᾺ
பாᾐகாᾺபதιகான
தீ᾽மானΆ
ெகாᾶᾌவரᾺபடᾐ.
ஈரநிலᾱகைளᾺ
பாᾐகாᾺபதᾹ ᾚலΆ ப᾿ᾤயி᾽ வளᾱக῀ மιᾠΆ கலாᾲசாரΆ பாᾐகாᾰகᾺபᾌகிறᾐ. இதைனᾰ
கᾞᾷதி᾿ ெகாᾶேட பிᾺரவாி 2 அᾹᾠ இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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உலகᾺ ᾗιᾠேநாᾼ தினΆ
(World Cancer Day)

உலகளவி᾿ ᾗιᾠேநாᾼ ஒழிᾺபிιகான ஒᾞ மாநாᾌ பாாிῄ நகாி᾿ 2000ஆΆ ஆᾶᾌ பிᾺரவாி 4
இ᾿ நைடெபιறᾐ. இΆமாநாᾊ᾿ உலகி᾿ ᾗιᾠேநாைய ஒழிᾺபᾐ என ஒᾞ தீ᾽மானΆ
நிைறேவιறᾺபடᾐ. க᾿வி, விழிᾺᾗண᾽ᾫ ᾚலமாக ᾗιᾠேநாᾼ ஏιபடாம᾿ தᾌᾺபᾐ மιᾠΆ
சிகிᾲைசᾙைற ேபாᾹறவιைற சᾚகᾷதிιᾁ ேபாதிᾺபᾐ எᾹகிᾹற ᾁறிᾰேகாளிᾹ அᾊᾺபைடயி᾿
இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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ெபᾶ இனᾺெபᾞᾰகᾷைத அழிᾺபைத ஒழிᾰᾁΆ ச᾽வேதச தினΆ
(International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation)

ெபᾶ பிறᾺᾗᾠᾺᾗ சிைதᾺᾗடᾹ ᾆமா᾽ 125 மி᾿ᾢயᾹ ெபᾶ ᾁழᾸைதக῀ மιᾠΆ ெபᾶக῀
ஆᾺபிாிᾰகா மιᾠΆ மᾷதிய கிழᾰᾁ ேபாᾹற 29 நாᾌகளி᾿ வா῁Ᾰᾐெகாᾶᾌ இᾞᾰகிᾹறன᾽. இᾐ
ெபᾶகᾦᾰᾁ எதிரான தீவிர பாᾁபாடாᾁΆ. இᾐ சிᾷதிரவைத மιᾠΆ ெகாᾍரமான,
மனிதாபிமானமιற இழிவான சிகிᾲைசயாᾁΆ. இதைன ஒழிᾷதிட, விழிᾺᾗண᾽ᾫ ஏιபᾌᾷதிட 2012
இ᾿ ஐ.நா. சைப இᾷதினᾷைத அறிவிᾷதᾐ.
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ᾊமிாி ெமᾶெடᾣῂ பிறᾸத தினΆ
(Dmitry Mendeleev Birth Anniversary Day)

கனிம அடவைணயிᾹ தᾸைத என ெமᾶெடᾣῂ அைழᾰகᾺபᾌகிறா᾽. இவ᾽ 1834ஆΆ ஆᾶᾌ
பிᾺரவாி 8ஆΆ நா῀ ரῃயாவி᾿ பிறᾸதா᾽. இவ᾽ ேவதியிய᾿ தனிமᾱகைள அவιறிᾹ பᾶᾗகளிᾹ
அᾊᾺபைடயி᾿ வாிைசᾺபᾌᾷதாம᾿, தனிமᾱகளிᾹ அᾎ நிைறைய அᾊᾺபைடயாகᾰெகாᾶᾌ
ஆவ᾽ᾷதன அடவைணைய உᾞவாᾰகினா᾽. இதைன மா᾽ᾲ 6, 1869இ᾿ ரῃய ேவதியிய᾿
கழகᾷதி᾿ சம᾽Ὰபிᾷதா᾽.
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தாமῄ ஆ᾿வா எᾊசᾹ பிறᾸத தினΆ
(Thomas Alva Edison Birth Anniversary Day)

தாமῄ ஆ᾿வா எᾊசᾹ, 1847ஆΆ ஆᾶᾊ᾿, பிᾺரவாி 11 அᾹᾠ அெமாிᾰகாவி᾿ பிறᾸதா᾽.
பᾊᾰகாதேமைத, படΆ ெபறாதவ᾽. ஆனா᾿ கᾶᾌபிᾊᾺᾗகளிᾹ சᾰகரவ᾽ᾷதியாக விளᾱகினா᾽.
மிக அதிகᾺபᾊயான கᾶᾌபிᾊᾺᾗகைள நிக῁ᾷதி உலக சாதைன பைடᾷதவ᾽. இவாிᾹ
கᾶᾌபிᾊᾺᾗகᾦᾰகாக 1093 பதிᾫாிைமகைளᾺ ெபιறா᾽. மாணவ᾽களா᾿ ெகாᾶடாடᾺபᾌΆ
ᾙᾰகிய தினமாᾁΆ.
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சா᾽லῄ டா᾽விᾹ பிறᾸத தினΆ
(Charles Darwin Birth Anniversary Day)

பாிணாமᾷதிᾹ தᾸைத எனᾺ ேபாιறᾺபᾌவ᾽ சா᾽லῄ டா᾽விᾹ ஆவா᾽. உயி᾽க῀ எᾺபᾊᾷ
ேதாᾹறின எᾹபதி᾿ ஒᾞ ᾗரசிைய ஏιபᾌᾷதியவ᾽. விலᾱᾁக῀ மιᾠΆ உயிாினᾱகளிᾹ
பாிணாமΆ எᾹபᾐ இயιைகᾷ ேத᾽ᾫ எᾹᾔΆ ேகாபாᾊᾹ அᾊᾺபைடயி᾿ அைமᾸதன
எᾹபைதᾰ கᾶடறிᾸதவ᾽. இயιைக விᾴஞானியான இவ᾽ 1809ஆΆ ஆᾶᾌ, பிᾺரவாி 12 இ᾿
பிறᾸதா᾽.

ஆᾺரகாΆ ᾢᾱகᾹ பிறᾸத தினΆ
(AbrahamLinco In Birth Day)

ஆᾺரகாΆ ᾢᾱகᾹ 1809ஆΆ ஆᾶᾌ பிᾺரவாி 12 இ᾿ பிறᾸதா᾽. இவ᾽ அெமாிᾰகாவிᾹ 16ஆவᾐ
ᾁᾊயரᾆᾷ தைலவராகᾺ பதவி வகிᾷதா᾽. ஐᾰகிய அெமாிᾰகாைவᾺ பிளᾫபடாம᾿ காᾰக
உ῀நாᾌᾺ ேபா᾽ நடᾷதி ெவιறி ெபιறவ᾽. அᾊைம ᾙைறைய எதி᾽ᾷᾐ மᾰகளிடΆ
விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷதி, 1865இ᾿ அரசிய᾿ சடᾷதிᾞᾷதᾷதிᾹ வழி அᾊைம ᾙைறைய
ஒழிᾷதா᾽.
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உலக வாெனாᾢ தினΆ
(World Radio Day)

ஐᾰகிய நாᾌக῀ சைபயி᾿ 1946ஆΆ ஆᾶᾌ பிᾺரவாி 13 அᾹᾠ வாெனாᾢ நிᾠவᾺபடᾐ.
ᾜெனῄேகாவிᾹ 36ஆவᾐ ெபாᾐᾲசைபᾰ ᾂடᾷதி᾿ 2011ஆΆ ஆᾶᾌ நவΆப᾽ 3 அᾹᾠ உலக
வாெனாᾢ தினΆ அறிவிᾰகᾺபடᾐ. 2012ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿ ஐ.நாவிᾹ க᾿வி, அறிவிய᾿ மιᾠΆ
கலாᾲசார அைமᾺபான ᾜெனῄேகா பிᾺரவாி 13ஆΆ ேததிைய உலக வாெனாᾢ தினமாகᾰ
கைடᾺபிᾊᾰகிறᾐ.
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உலக காதல᾽ தினΆ
(World Valentine’s Day)

ேராமாᾗாிைய ஆசிᾗாிᾸத இரᾶடாΆ கிளாᾊயῄ எᾹற மᾹனᾹ தனᾐ நாᾊ᾿ வாᾨΆ
இைளஞ᾽க῀ காதᾢᾰகᾰᾂடாᾐ எனᾷ தைடவிதிᾷதாᾹ. வாலᾹைடᾹ எᾹகிற கிறிῄᾐவ
பாதிாியா᾽ காதைல ஆதாிᾷᾐ பலᾞᾰᾁ காத᾿ திᾞமணΆ ெசᾼᾐைவᾷதா᾽. காதல᾽கᾦᾰᾁ
ஆதரவாக இᾞᾸத வாலᾶைடனிᾹ தைல கி.பி. 269ஆΆ ஆᾶᾌ பிᾺரவாி 14இ᾿ ெவடᾺபடᾐ.
அவாிᾹ இறᾸத தினேம காதல᾽ தினமாகᾰ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக திᾞமண தினΆ
(World Marriage Day)

உலக திᾞமண தினΆ 1986ஆΆ ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ பிᾺரவாி மாதᾷதிᾹ இரᾶடாவᾐ
ஞாயிιᾠᾰகிழைம ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. திᾞமணΆ எᾹபᾐ ஒᾞ சᾚக, சட உறᾫᾙைறயாᾁΆ.
திᾞமணΆ சᾚகᾷதா᾿ ஏιᾠᾰ ெகா῀ளᾺபட ஆᾶ, ெபᾶ உறᾫ நிைலையᾰ ᾁறிᾰகிறᾐ. திᾞமண
பᾸதᾷைத உᾠதிᾺபᾌᾷதி, தியாகᾷᾐடᾹ வா῁வதιகாக இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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கᾢᾢேயா கᾢᾢ பிறᾸத தினΆ
(Galileo Galilei Birth Anniversary Day)

கᾢᾢேயா 1564ஆΆ ஆᾶᾌ பிᾺரவாி 15 அᾹᾠ இᾷதாᾢ நாᾊ᾿ பிறᾸதா᾽. இவைர நᾪன
வானவிய᾿ ஆᾼᾫகளிᾹ தᾸைத, நᾪன இயιபியᾢᾹ தᾸைத மιᾠΆ நᾪன அறிவியᾢᾹ தᾸைத
எனᾫΆ அைழᾰகிᾹறன᾽. ெதாைலேநாᾰகி ᾚலΆ வியாழᾹ கிரகᾷதிιᾁ 4 நிலாᾰக῀,
சனிᾰகிரகᾷதிιᾁ வைளயΆ, ᾇாியனி᾿ கᾞΆᾗ῀ளிக῀ இᾞᾺபைதᾜΆ கᾶᾌபிᾊᾷதா᾽.
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ேகாᾺப᾽நிᾰகῄ பிறᾸத தினΆ
(Copernicus Birth Anniversary Day)

ேகாᾺப᾽நிᾰகῄ 1473ஆΆ ஆᾶᾌ பிᾺரவாி 19 அᾹᾠ ேபாலᾸᾐ நாᾊ᾿ பிறᾸதா᾽. ᾘமிைய
ைமயமாகᾰ ெகாᾶேட பிற ேகா῀க῀ இயᾱᾁகிᾹறன எᾹற ᾘமி ைமயᾰேகாபாைட மாιறி
ᾇாிய ைமயᾰேகாபாைட அறிவிᾷதா᾽. ᾘமி உ῀பட அைனᾷᾐᾰ ேகா῀கᾦΆ ᾇாியைனᾲ ᾆιறி
வᾞகிᾹறன எᾹற ᾗரசிகரமான ெகா῀ைகைய வᾁᾷᾐ, வானியᾢ᾿ ᾗதிய வள᾽ᾲசிᾰᾁ
விᾷதிடா᾽.

22

πpL
πpLL- - 20

உலக சᾚக நீதி தினΆ
(World Day of Social Justice)

உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ ஏைழ மιᾠΆ பணᾰகார᾽கᾦᾰᾁ இைடேய மிகᾺெபாிய இைடெவளி
அதிகமாகிᾰெகாᾶேட வᾞகிறᾐ. வள᾽Ᾰᾐ வᾞΆ நாᾌகளி᾿ கᾶணியமான ேவைலகைள
அைனவᾞᾰᾁΆ வழᾱகி மனித வளᾷைத ேமΆபᾌᾷத ேவᾶᾌΆ. ஏைழக῀ மιᾠΆ
ஒᾌᾰகᾺபேடாாிᾹ நியாயᾱகைள ேகᾌ அவ᾽கᾦᾰᾁ சᾚக நீதி கிைடᾷதிட ேவᾶᾌΆ எᾹகிற
ேநாᾰகி᾿ இᾷதினΆ 2007ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ அறிவிᾰகᾺபடᾐ.
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ச᾽வேதச தாᾼெமாழி தினΆ
(International Mother’s Language Day)

உலகி᾿ ᾆமா᾽ 6000 ெமாழிக῀ உ῀ளன. ஏιகனேவ பல ெமாழிக῀ அழிᾸᾐ விடன. தιேபாᾐ
3000 ெமாழிக῀ அழிᾜΆ தᾞவாயி᾿ இᾞᾰகிᾹறன. அழிᾸᾐவᾞΆ ெமாழிகைளᾺ பாᾐகாᾰகᾫΆ,
அவιறிᾹ வள᾽ᾲசிᾰᾁ உதᾫΆ வைகயி᾿ ᾜெனῄேகா அைமᾺᾗ உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ ச᾽வேதச
தாᾼெமாழி தினᾷைத 1999ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿ பிᾺரவாி 21 அᾹᾠ ெகாᾶடாᾌகிறᾐ.
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உலக சாரண᾽ தினΆ
(World Scout Day)

தᾹனலமιற மனித ேநயᾺ பணியிைன ெசᾼய சாரண᾽ இயᾰகᾷைதᾷ ெதாடᾱகியவ᾽ ῄமிᾷ
ேபடᾹபவᾢᾹ எᾹபவராவா᾽. இவ᾽ 1857ஆΆ ஆᾶᾌ பிᾺரவாி 22 அᾹᾠ பிறᾸதா᾽. இவாிᾹ
பிறᾸத தினᾷதி᾿ அᾔசாிᾰகᾺபᾌΆ இᾷதினΆ 1995ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ உலக சாரண᾽ தினமாக
பிரகடனᾺபᾌᾷதᾺபடᾐ. இᾐ சாரணியᾷதிᾹ லசியᾱகைளᾜΆ, ேநாᾰகᾱகைளᾜΆ நிைனᾫ
ᾂᾞΆ தினமாக உ῀ளᾐ.
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அெலᾰசாᾶட᾽ கிரகாΆ ெப᾿ பிறᾸத தினΆ
(Alexander Graham Bell Birth Anniversary Day)

கிரகாΆ ெப᾿ 1847ஆΆ ஆᾶᾌ மா᾽ᾲ 3 அᾹᾠ ῄகாலாᾸᾐ நாᾊᾹ எᾊᾹப᾽ᾰ நகாி᾿ பிறᾸதா᾽.
இவ᾽ 1876ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ெதாைலேபசிையᾰ கᾶᾌபிᾊᾷதா᾽. இவ᾽ தனᾐ கᾶᾌபிᾊᾺபிιகாக
600ᾰᾁΆ ேமιபட ᾙைற நீதிமᾹறᾷதிιᾁ ெசᾹᾠ, வழᾰᾁகைளᾲ சᾸதிᾷᾐ, ெவιறி ெபιற பிறேக
ெதாைலேபசிᾰகான உாிைமையᾺ ெபιறா᾽. இவேர ெப᾿ ெதாைலேபசி நிᾠவனᾷைத நிᾠவினா᾽.
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ச᾽வேதச ெபᾶக῀ தினΆ
(International Women’s Day)

ஐ.நா. சைப ெபᾶகᾦᾰᾁ சம உாிைம வழᾱᾁவᾐ எᾹபᾐ மனித அᾊᾺபைட உாிைம எனᾰ ᾂறி
1945ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ைகெயாᾺபΆ இடᾐ. அதᾹபிᾹன᾽ மா᾽ᾲ 8 ஆΆ ேததிைய ச᾽வேதச
ெபᾶக῀ தினமாக கைடᾺபிᾊᾰக ேவᾶᾌΆ என தனᾐ உᾠᾺᾗ நாᾌகைள ேகᾌᾰ ெகாᾶடᾐ.
1946ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿ மா᾽ᾲ 8 அᾹᾠ உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ ச᾽வேதச ெபᾶக῀ தினΆ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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காமᾹெவ᾿ᾷ நாᾌக῀ தினΆ
(Commonweath Countrie’s Day)

ேமபி῀ இைல ெபாறிᾰகᾺபட சிᾹனΆ காமᾹெவ᾿ᾷதிᾹ ெகாᾊயாக உ῀ளᾐ. தைலைமᾲ
ெசயலகΆ லᾶடᾹ நகாி᾿ ெசய᾿பᾌகிறᾐ. காம᾿ெவ᾿ᾷ தைலவராக இᾞᾸத பியாாி ᾟᾊயா
(Pierre Trudeau) எᾹபவ᾽ காமᾹெவ᾿ᾷ தினᾷைத ஒῂெவாᾞ ஆᾶᾌΆ மா᾽ᾲ இரᾶடாவᾐ திᾱக῀
அᾹᾠ ெகாᾶடாᾌமாᾠ 1976ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ அறிவிᾷதா᾽.
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உலக சிᾠநீரக தினΆ
(World Kidney Day)

உடᾤᾰᾁ ᾚைள, இதயΆ எᾺபᾊ மிக ᾙᾰகியேமா அᾐேபா᾿ சிᾠநீரகᾙΆ மிகமிக ᾙᾰகியமானᾐ.
சிᾠநீரகΆ ெசய᾿படவி᾿ைல எᾹறா᾿ வா῁ᾰைகேய ேக῀விᾰᾁறியாகிவிᾌΆ. ஆகேவ
சிᾠநீரகᾷைதᾺ பாᾐகாᾰகᾫΆ, ேநாᾼவராம᾿ தᾌᾰகᾫΆ, விழிᾺᾗண᾽ᾫ ஏιபᾌᾷதᾫΆ உலக
சிᾠநீரக தினΆ ஒῂெவாᾞ ஆᾶᾌΆ மா᾽ᾲ மாதΆ இரᾶடாவᾐ வியாழᾰகிழைம
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. 2006ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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ைப தினΆ
(Pi Day)

ைப (TT) எᾹᾔΆ ᾗக῁ெபιற கணித மாறிᾢையᾰ ெகாᾶடாᾌΆ நாளாᾁΆ. ஒῂெவாᾞ ஆᾶᾌΆ
மா᾽ᾲ 14ஆΆ நாைள ைப நாளாகᾰ ெகா῀ளᾺபᾌகிறᾐ. அெமாிᾰக நாகாᾊயிᾹபᾊ 3/14 எᾹபᾐ
மா᾽ᾲ 14ஐ ᾁறிᾰᾁΆ. இᾸத ைபயிᾹ மதிᾺᾗ 3.14 எᾹபதாᾁΆ. ைப தினΆ ᾙதᾹᾙதலாக 1988ஆΆ
ஆᾶᾌ கᾢேபா᾽னியாவி᾿ உ῀ள அறிவிய᾿ ைமயᾷதி᾿ ெகாᾶடாடᾺபடᾐ.

ஆ᾿ப᾽ ஐᾹῄᾋᾹ பிறᾸத தினΆ

(Albert Einstein Birth Anniversary Day)

ஆ᾿ப᾽ ஐᾹῄᾋᾹ 1879ஆΆ ஆᾶᾌ மா᾽ᾲ 14 அᾹᾠ ெஜ᾽மனியி᾿ பிறᾸதா᾽. 20ஆΆ
ᾓιறாᾶᾊᾹ மிகᾲசிறᾸத இயιபிய᾿ விᾴஞானி, நᾪன இயιபியᾢᾹ தᾸைத என
வ᾽ணிᾰகᾺபடவ᾽. இவ᾽ ᾗக῁ெபιற சா᾽பிய᾿ ேகாபாைட ெவளியிடேதாᾌ, ᾁவாᾶடΆ,
ᾗ῀ளியிய᾿, எᾸதிரவிய᾿ மιᾠΆ அᾶடவிய᾿ ஆகிய ᾐைறகளிᾤΆ ᾁறிᾺபிடᾷதᾰக பᾱகளிᾺைபᾲ
ெசᾼᾐ῀ளா᾽.
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உலக ᾒக᾽ேவா᾽ உாிைமக῀ தினΆ
(World Consumer’s Rights Day)

ᾒக᾽ேவா᾽ எᾹபவ᾽ நாΆ அைனவᾞΆதாᾹ. பாᾐகாᾺᾗ உாிைம, ேகᾁΆ உாிைம,
ேத᾽ᾸெதᾌᾰᾁΆ உாிைம, இழᾺᾖᾌ உாிைம ேபாᾹற பல உாிைமக῀ ᾒக᾽ேவாᾞᾰᾁ உᾶᾌ.
தரமιறᾺ ெபாᾞகைள கவ᾽ᾲசிகரமான விளΆபரᾷதிᾹ ᾚலΆ விιபைன ெசᾼவதா᾿ பல᾽
ஏமாιறᾺபᾌகிᾹறன᾽. ᾒக᾽ேவாᾞᾰᾁ விழிᾺᾗண᾽ᾫ ஏιபᾌΆ வைகயி᾿ 1983ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿
உலக ᾒக᾽ேவா᾽ தினΆ மா᾽ᾲ 15 அᾹᾠ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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ᾞடா᾿ஃᾺ ᾋச᾿ பிறᾸத தினΆ
(Rudolf Diesel Birth Anniversary Day)

ᾞடா᾿ஃᾺ ᾋச᾿ 1858ஆΆ ஆᾶᾌ மா᾽ᾲ 18 அᾹᾠ பாாிῄ நகாி᾿ பிறᾸதா᾽. இவாிᾹ கᾶᾌபிᾊᾺᾗ
ெதாழி᾿ ᾐைறயிᾹ வள᾽ᾲசிᾰᾁ அᾊᾷதளமாக அைமᾸதᾐ. இவ᾽ நீராவி இயᾸதிரᾷதிιᾁᾺ பதிலாக
ᾋச᾿ இயᾸதிரᾷைதᾰ கᾶᾌபிᾊᾷதா᾽. இᾐ உலகிᾹ மிக ᾙᾰகியமான கᾶᾌபிᾊᾺபாᾁΆ. இவாிᾹ
கᾶᾌபிᾊᾺᾗ உலைக ேவகமாக மாιறி அைமᾷதᾐ.
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ச᾽வேதச மகி῁ᾲசி தினΆ
(International Day of Happiness)

மகி῁ᾲசி எᾐ எனᾰ ேகடா᾿ ஒῂெவாᾞ மனிதᾔΆ ஒῂெவாᾞ அ᾽ᾷதᾷைதᾰ ᾂᾠவா᾽க῀.
ேபாைரᾜΆ, வᾠைமையᾜΆ உலகளவி᾿ ᾙᾊᾫᾰᾁᾰ ெகாᾶᾌவᾞவேத மகி῁ᾲசி என ஐ.நா. சைப
கᾞᾐகிறᾐ. மகி῁ᾲசிேய மனிதனிᾹ அᾊᾺபைட லசியΆ எᾹகிற அᾊᾺபைடயி᾿ ஐ.நா.
ெபாᾐᾲசைப 2012ஆΆ ஆᾶᾌ ஜூைல 12 அᾹᾠ மா᾽ᾲ 20ஐ ச᾽வேதச மகி῁ᾲசி தினமாக
அறிவிᾷதᾐ.

உலக சிᾌᾰᾁᾞவிக῀ தினΆ
(World Sparrow Day)

நᾪன கᾊட அைமᾺபானᾐ சிᾌᾰᾁᾞவிக῀ ᾂᾌகᾊ வா῁வதιᾁ ஏιறதாக இ᾿ைல. இᾐதவிர
ெதᾞᾰகளி᾿ சிᾌᾰᾁᾞவிகᾦᾰᾁᾷ ேதைவயான தானியᾱக῀ கிைடᾺபதி᾿ைல. விவசாய
நிலᾱகளி᾿ ᾘᾲசிᾰ ெகா᾿ᾢ மᾞᾸᾐக῀ அᾊᾰகᾺபᾌகிᾹறன. நிலΆ, நீ᾽ மாᾆகாரணமாகᾫΆ,
சிᾌᾰᾁᾞவிகளிᾹ எᾶணிᾰைக ᾁைறᾸᾐ வᾞகிᾹறன. ஆகேவ, சிᾌᾰᾁᾞவிக῀மீᾐ
விழிᾺᾗண᾽ᾫ ஏιபᾌᾷத இᾷதினΆ அᾔசாிᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக ெபாΆமலாடΆ தினΆ
(World Puppetry Day)

ெபாΆமலாடΆ மிகᾺ பழைமயான மரᾗவழிᾰ கைதகளி᾿ ஒᾹᾠ. உலகிᾹ ப᾿ேவᾠ இடᾱகளி᾿
இᾰகைல மரᾗவழிᾰ கைலயாகᾷ திக῁கிறᾐ. உயி᾽ அιற ெபாΆைமக῀, உயி᾽ெபιᾠ திைரᾰᾁ
ᾙᾹேன ஆᾊᾺபாᾊ, ேபᾆΆ உண᾽வி᾿ பா᾽ைவயாள᾽கைளᾰ கவᾞΆ கைலயாக உ῀ளᾐ. உலகΆ
ᾙᾨவᾐΆ வாᾨΆ ெபாΆமலாடᾰ கைலஞ᾽கைள ெகௗரவிᾰக இᾷதினΆ 2003ஆΆ ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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உலகᾰ கவிைதக῀ தினΆ
(World Poetry Day)

எᾨᾲசிமிᾰக கவிைதக῀ நாᾊᾹ ᾆதᾸதிரᾷதிιᾁΆ, ᾗரசிᾰᾁΆ விᾷதிᾊᾞᾰகிறᾐ. இரᾶᾌ
வாிகைளᾰ ெகாᾶட திᾞᾰᾁற῀ உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ ேபாιறᾺபᾌகிறᾐ. ᾜெனῄேகா 1999ஆΆ
ஆᾶᾌ மா᾽ᾲ மாதΆ 21 அᾹᾠ பாாிῄ நகாி᾿ 30ஆவᾐ ெபாᾐமாநாைட நடᾷதியᾐ. இᾸத
மாநாᾊ᾿ உலக கவிைதக῀ தினமாக மா᾽ᾲ 21 ஐ அறிவிᾷதᾐ. இதைன ஐᾰகிய நாᾌக῀ சைப
ஏιᾠᾰெகாᾶடᾐ.

உலக காᾌக῀ தினΆ
(World Forestry Day)

வனᾱக῀ அழிᾰகᾺபᾌவதா᾿ உலகி᾿ ெவᾺபநிைல ᾂᾌகிறᾐ. காᾌகளிᾹ அவசியᾷைத உண᾽ᾷத
உலக காᾌக῀ தினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. ஐேராᾺபா nhᾶைம ᾂடைமᾺᾗ நவΆப᾽ 1971இ᾿
ᾂᾊயᾐ. இᾸத அைமᾺᾗ மா᾽ᾲ 21ஐ உலக காᾌக῀ தினமாகᾰ ெகாᾶடாᾌமாᾠ
ேகᾌᾰெகாᾶடᾐ. இதைன உலக நாᾌக῀ அைனᾷᾐΆ ஏιᾠᾰெகாᾶடன.

ச᾽வேதச இனᾺபாᾁபாᾌ நிராகாிᾺᾗ தினΆ
(International Day of the Elimination of Racial Discrimination)

இனᾰெகா῀ைகᾰᾁ எᾸதவித அᾊᾺபைட விᾴஞானᾙΆ இ᾿ைல. மனிதைன இனᾱகளாகᾺ
பிாிᾰகᾺபᾌவᾐ எᾸதவிதᾷதிᾤΆ சாியானத᾿ல. மனித᾽கᾦᾰᾁ இைடேய இனேபதΆ பா᾽Ὰபᾐ
சᾚக விேராதᾲ ெசய᾿ என ᾜெனῄேகா ெதாிவிᾰகிறᾐ. உலகிᾹ பல நாᾌகளி᾿ இனெவறி
இᾞᾺபைதᾰ கᾞᾷதி᾿ெகாᾶட ஐ.நா. சைப 1966ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ மா᾽ᾲ 21ஐ ச᾽வேதச
இனᾺபாᾁபாᾌ நிராகாிᾺᾗ தினமாக அறிவிᾷதᾐ.

உலக டᾫᾹ சிᾶேராΆ தினΆ
(World Down Syndrome Day)

ேநாᾼ எᾺேபாᾐΆ மனிதனிᾹ பᾁதியாகேவ உ῀ளᾐ. டᾫᾹ சிᾶேராΆ எᾹபᾐ மனவள᾽ᾲசி
ᾁᾹறியைதᾰ ᾁறிᾺபிᾌகிறᾐ. இᾸத ேநாயானᾐ மனித ெச᾿ᾤᾰᾁ῀, ᾁேராேமாேசாமி᾿ ஏιபᾌΆ
பிைழயா᾿ ஏιபᾌகிறᾐ. இᾸத ேநாையᾺ பιறிய விழிᾺᾗண᾽ᾫ ஏιபᾌᾷத ஐ.நா. ெபாᾐᾲசைப
2011ஆΆ ஆᾶᾌ, ᾊசΆப᾽ மாதᾷதி᾿ மா᾽ᾲ 21ஐ உலக டᾫᾹ சிᾶேராΆ தினமாக அறிவிᾷதᾐ.

ச᾽வேதச நῂᾟῄ தினΆ
(International Day of Nowruz)

நῂᾟῄ எᾹபᾐ பழᾱகால பாரΆபாிய இைசᾷ திᾞவிழா. ெவῂேவᾠ சᾚகᾱக῀ மᾷதியி᾿
கலாᾲசார பᾹᾙகᾷதᾹைம, நᾗ பᾱகளிᾺᾗ, அைமதி மιᾠΆ தைலᾙைறகᾦᾰᾁ இைடேய
ᾁᾌΆபᾱகளி᾿ ஒιᾠைம, அᾷᾐடᾹ ந᾿ᾢணᾰகΆ உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ அைமவைத ஊᾰᾁவிᾰக
இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. இᾷதினᾷைத ஐ.நா.சைப 2010ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ அறிவிᾷதᾐ.

ச᾽வேதச ைகᾐ மιᾠΆ காணாம᾿ ேபான பணியாள᾽களிᾹ ஒιᾠைம தினΆ
(International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members)

ஐᾰகிய நாᾌகளிᾹ அதிகாாிக῀ பல᾽ சட விேராதமாக கடᾷதᾺபᾌ῀ளன᾽. ᾙᾹனா῀
பᾷதிாிைகயாள᾽ அெலᾰ ேகாெல (Alec Collett) பாலῄதீன ᾙகாΆ அᾞகி᾿ ேசைவᾗாிᾸᾐ
ெகாᾶᾊᾞᾰᾁΆேபாᾐ 1985ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ᾐᾺபாᾰகி ᾙைனயி᾿ கடᾷதᾺபடா᾽. அவரᾐ உட᾿
2009ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ கிைடᾷதᾐ. இதைன நிைனᾫ ெகா῀ளேவ ஒῂெவாᾞ ஆᾶᾌΆ மா᾽ᾲ 21
அᾹᾠ இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக ᾑᾰக தினΆ
(World Sleep Day)

உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ ᾆமா᾽ 15 ேகாᾊ ேப᾽ நா῀ேதாᾠΆ ᾑᾰகமிᾹறி தவிᾰகிᾹறன᾽. இதιᾁ மன
அᾨᾷதΆ மιᾠΆ எதி᾽காலΆ ᾁறிᾷத அᾲசΆ, கவைலேய ᾙᾰகிய காரணΆ எனᾷ ெதாியவᾸᾐ῀ளᾐ.
ஆேராᾰகியமான ᾑᾰகேம பல பிரᾲசிைனகைளᾷ தீ᾽ᾰகிறᾐ. ᾑᾰகேம ந᾿ல மᾞᾸதாக
ெசய᾿பᾌகிறᾐ. ᾑᾰகΆ சா᾽Ᾰத விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷத ᾑᾰக மᾞᾸᾐ உலக சᾱகΆ 2008ஆΆ
ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ இᾷதினᾷைதᾰ ெகாᾶடாᾌகிறᾐ.
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உலக தᾶணீ᾽ தினΆ
(World Water Day)

தᾶணீ᾽தாᾹ அைனᾷᾐ உயி᾽கᾦᾰᾁΆ அᾊᾺபைட. அதιᾁ ஈᾌ இைண ஏᾐΆ இ᾿ைல.
தᾶணீᾞᾰᾁ மாιᾠΆ ஏᾐமி᾿ைல. தᾶணீ᾽ வιறாத ெச᾿வᾙΆ அ᾿ல, அைத ᾪணாᾰகᾰᾂடாᾐ.
தᾶணீாிᾹ ᾙᾰகியᾷᾐவΆ, அதᾹ ேதைவ உண᾽ᾷᾐΆ ேநாᾰகி᾿ ஐ.நா. சைப ᾊசΆப᾽ 1992ஆΆ
ஆᾶᾊ᾿ ஒᾞ தீ᾽மானᾷதிᾹᾚலΆ மா᾽ᾲ 22ஐ உலக தᾶணீ᾽ தினமாக அறிவிᾷதᾐ. 1993ஆΆ
ஆᾶᾌᾙத᾿ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக வானிைல தினΆ
(World Meterological Day)

உலக வானிைல தினΆ மா᾽ᾲ 23 அᾹᾠ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. இᾷதினΆ 1950ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿
உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌ வᾞகிறᾐ. உலகிᾹ தபெவᾺபநிைல உய᾽வா᾿ கடᾢᾹ
நீ᾽மடΆ உய᾽கிறᾐ. தιேபாᾐ ᾘமியிᾹ ெவᾺபநிைலᾜΆ ᾂᾊᾰெகாᾶேட ெச᾿கிறᾐ. இதைன
அᾌᾷᾐ வᾞΆ தைலᾙைறᾰᾁ வானிைலைய சாதகமாக மாιறிᾰெகாᾌᾺபᾐ மனித᾽களிᾹ
கடைமயாᾁΆ.
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ச᾽வேதச மனித உாிைமக῀ மீற᾿க῀ பιறிய உᾶைம
மιᾠΆ பாதிᾰகᾺபேடா᾽ கᾶணியΆ சா᾽Ᾰத தினΆ
(International Day for the Right to the Truth Concerning Gross Human Rights Violations
and for the Dignity Victims)

ேபராய᾽ ஆῄகா᾽ அᾞன῀ேபா ேராமிேயா அவ᾽க῀ எ᾿ச᾿வேடாாி᾿ மனித உாிைம மீற᾿ மιᾠΆ
வᾹᾙைறைய எதி᾽ᾷᾐ 1980ஆΆ ஆᾶᾌ மா᾽ᾲ 24 இ᾿ ேபாராᾊனா᾽. இதைன கᾞᾷதி᾿ெகாᾶᾌ
மனித உாிைமகைள பாᾐகாᾰᾁΆ ேபாராடᾷதி᾿ உயிாிழᾸதவ᾽கைளᾜΆ, வᾹᾙைறயா᾿
உயிாிழᾸதவ᾽கைள நிைனᾫ ᾂற இᾷதினᾷைத ஐ.நா. சைப 2010ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ அறிவிᾷதᾐ.

உலக காசேநாᾼ தினΆ
(World Tuberculosis Day)

காசேநாᾼ ஒᾞ ெதாιᾠேநாᾼ எᾹபைத ராப᾽ᾌ ேகாᾲ (Robert Koch) எᾹபவ᾽ 1882ஆΆ ஆᾶᾌ
மா᾽ᾲ 24 அᾹᾠ கᾶᾌபிᾊᾷதா᾽. இᾐ ஒᾞ உயி᾽ᾰெகா᾿ᾢ ேநாᾼ. ஆரΆபᾷதிேலேய இᾸேநாைய
கᾶᾌபிᾊᾷᾐவிடா᾿ ᾁணᾺபᾌᾷதிவிடலாΆ. காசேநாᾼ பιறிய விழிᾺᾗண᾽ᾫ ஏιபᾌᾷத
1992ஆΆ
ஆᾶᾌᾙத᾿
உலக
காசேநாᾼ
தினΆ
உலக
ᾆகாதார
அைமᾺபா᾿
கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச அᾊைமᾺபᾌᾷᾐத᾿ மιᾠΆ வ᾽ᾷதகᾷதா᾿ பாதிᾰகᾺபேடாைர நிைனᾫ
ᾂற᾿ தினΆ
(International Day of Remebrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade)

கடᾸத 400 ஆᾶᾌகᾦᾰᾁ ேமலாக 15 மி᾿ᾢயᾹ ஆᾶ, ெபᾶ மιᾠΆ ᾁழᾸைதக῀
அᾊைமᾺபᾌᾷதᾺபᾌ அவ᾽கைள வணிக ாீதியாக விιபைன ெசᾼதன᾽. இᾐ மனித ᾁல
வரலாιறி᾿ ஒᾞ கᾞᾺᾗ அᾷதியாயΆ. இᾸத அᾊைம ᾙைறயா᾿ பாதிᾰகᾺபᾌ உயி᾽ நீᾷதவ᾽கைள
நிைனᾫ ᾂறᾫΆ ேமᾤΆ இனெவறி மιᾠΆ பாரபசΆ ேபாᾹற ஆபᾷᾐகளிᾢᾞᾸᾐ விழிᾺᾗண᾽ᾫ
ஏιபᾌᾷதᾫΆ இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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உலகᾷ திைரயரᾱக தினΆ
(World Theater Day)

ᾜெனῄேகாவிᾹ ᾙயιசியா᾿ ச᾽வேதச திைரயரᾱக நிᾠவனΆ 1948ஆΆ ஆᾶᾊ᾿
உᾞவாᾰகᾺபடᾐ. ᾜெனῄேகா மιᾠΆ அதᾹ கலாᾲசாரᾷ ᾐைறயிᾹ சா᾽பாக 1960ஆΆ
ஆᾶᾊ᾿ உலகᾷ திைரயரᾱக தினΆ ெகாᾶடாடᾺபடᾐ. இதைனᾷ ெதாட᾽Ᾰᾐ ஒῂெவாᾞ
ஆᾶᾌΆ மா᾽ᾲ 27 அᾹᾠ உலகᾷ திைரயரᾱக தினΆ ச᾽வேதச திைரயரᾱக நிᾠவனΆ ᾚலΆ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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ᾙடா῀க῀ தினΆ
(April Fool’s Day)

ஜனவாி 1 ஐ ᾗᾷதாᾶடாக 1562ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿ ெகாᾶடாᾊன᾽. ஆனா᾿ இைத அறியாத
ெஜ᾽மனி மιᾠΆ சில நாᾌக῀ ஏᾺர᾿ 1 ஐ பைழய ᾙைறᾺபᾊ ᾗᾷதாᾶடாக ெகாᾶடாᾊ வᾸதன᾽.
ஏᾺர᾿ 1ஆΆ ேததிைய ᾗᾷதாᾶᾌ தினமாக கᾞᾐபவ᾽கைள ஏᾺர᾿ ᾘ᾿ எனᾰ ேகᾢᾜΆ, கிᾶடᾤΆ
ெசᾼதன᾽. ஆகேவ இᾷதினᾷதி᾿ உᾶைமயி᾿லாத வதᾸதிகைள உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ பரᾺபி வᾸதன᾽
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உலக ஆᾊசΆ விழிᾺᾗண᾽ᾫ தினΆ
(World Autism Awareness Day)

ஆᾊசΆ எᾹபᾐ ப᾿ேவᾠ வைகயான ᾚைள வள᾽ᾲசிᾰ ᾁைறபாᾌகைளᾰ ெகாᾶட ேநாᾼ.
இதைன ᾙιறிᾤΆ ᾁணᾺபᾌᾷத ஆராᾼᾲசி ேமιெகா῀ளᾺபᾌ வᾞகிறᾐ. ஆᾊசΆ எᾹᾔΆ
ᾚைள வள᾽ᾲசிᾰ ᾁைறபாடா᾿ பாதிᾰகᾺபடவ᾽கைள எᾺபᾊᾰ ைகயாள ேவᾶᾌΆ, எᾸத
ᾙைறயி᾿ அᾔசரைணயாக நடᾸᾐெகா῀ள ேவᾶᾌΆ எᾹபைத உண᾽ᾷᾐΆவைகயி᾿ ஆᾊசΆ
தினΆ அᾔசாிᾰகᾺபᾌகிறᾐ.

பᾹனாᾌᾰ ᾁழᾸைதகளிᾹ ᾗᾷதக நா῀
(International Children’s Book Day)

இᾷதினΆ 1967ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿ ஒῂெவாᾞ ஆᾶᾌΆ ஏᾺர᾿ 2ஆΆ நா῀ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
இᾐ ஆᾹᾆ கிறிᾷதியᾹஆᾶட᾽சᾹ எᾹᾔΆ ᾁழᾸைத எᾨᾷதாளாிᾹ பிறᾸத நா῀ (ஏᾺர᾿ 2, 1805)
ஆᾁΆ. ᾗᾷதகΆ பᾊᾰᾁΆ ஆ᾽வᾷைத ஊᾰᾁவிᾷத᾿ மιᾠΆ ᾁழᾸைதகᾦᾰகான ᾗᾷதகᾱகளிᾹமீᾐ
கவனᾷைத ஈ᾽ᾷத᾿ எᾹகிற ேநாᾰகᾷதிιகாக இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌ வᾞகிறᾐ.
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நிலᾰகᾶணிக῀ ᾁறிᾷத அைனᾷᾐலக விழிᾺᾗண᾽ᾫ நா῀
(International Day for Land Mine Awareness and Assistance in Mine Action)

நிலᾰகᾶணிக῀ நிலᾷதி᾿ ஒᾞ சில ெசᾹᾊமீட᾽ ஆழᾷதிேலா அ᾿லᾐ நிலᾷதிᾹ ேமேலா
ைவᾰகᾺபᾌΆ ெவᾊெபாᾞகளாᾁΆ. ெபᾞΆபாᾤΆ நாᾊᾹ எ᾿ைலᾺᾗரᾱகளிᾤΆ, ᾜᾷதΆ
நைடெபᾠΆ இடᾱகளிᾤΆ ைவᾰகᾺபᾌகிᾹறன. நிலᾰகᾶணிகளி᾿ இᾞᾸᾐ நΆைம பாᾐகாᾷᾐᾰ
ெகா῀ளᾫΆ, இதᾹ உιபᾷதி, விιபைன, விநிேயாகΆ ஆகியவιைற தᾌᾷதிடᾫΆ, இதனா᾿
பாதிᾰகᾺபடவாிᾹ உாிைமைய எᾌᾷᾐᾰ ᾂறᾫΆ இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச விைளயாᾌ வள᾽ᾲசி மιᾠΆ அைமதி தினΆ
(International Day of Sport for Development and Peace)

விைளயாᾌ எᾹபᾐ க᾿விᾰகான ஒᾞ கᾞவியாᾁΆ. அᾐ வள᾽ᾲசி, அைமதி, சமாதானΆ,
ஒιᾠைம, ஒᾷᾐைழᾺᾗ, ᾗாித᾿ ஆகியவιைற உ῀ᾧ᾽, நாᾌ மιᾠΆ ச᾽வேதச அளவி᾿ ேமΆபᾌᾷத
உதᾫகிறᾐ. விைளயாᾊᾹ ᾚலΆ உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ ஒιᾠைமையᾜΆ ஏιபᾌᾷத இᾷதினΆ ஏᾺர᾿
6 அᾹᾠ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக ᾆகாதார தினΆ
(World Health Day)

மᾰக῀ அைனவᾞᾰᾁΆ ஆேராᾰகியமான ᾆகாதாரΆ வழᾱக ேவᾶᾌΆ எᾹபᾐ உலக ᾆகாதார
அைமᾺபிᾹ ᾙᾰகிய ᾁறிᾰேகாளாᾁΆ. உலக ᾆகாதார அைமᾺபானᾐ ஐᾰகிய நாᾌக῀ சைபயிᾹ
ஓ᾽ சா᾽ᾗ நிᾠவனΆ. இᾐ 1948ஆΆ ஆᾶᾌ ஏᾺர᾿ 7ஆΆ ேததி ஆரΆபிᾰகᾺபடᾐ. ஆகேவதாᾹ
ஒῂெவாᾞ ஆᾶᾌΆ ஏᾺர᾿ 7 அᾹᾠ உலக ᾆகாதார தினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.

ᾞவாᾶடா இனᾺபᾌெகாைல நிைனᾫ தினΆ
(Day of Remembrance of the Rwanda Genocide)

ᾞவாᾶடாவி᾿ 1994ஆΆ ஆᾶᾌ ஏᾺர᾿ 7 அᾹᾠ இனᾺபᾌெகாைல ெதாடᾱகியᾐ. இᾐ 100
நாகᾦᾰᾁ ேம᾿ நடᾸதᾐ. இதி᾿ 20 சதᾪதமான மᾰக῀ இறᾸதன᾽. அதாவᾐ 80000 அᾺபாவி
மᾰக῀ மிகᾰ ெகாᾍரமாக ெகாைல ெசᾼயᾺபடன᾽. இனᾺபᾌெகாைலயி᾿ உயி᾽
இழᾸதவ᾽கᾦᾰகாகᾫΆ, இᾐ ேபாᾹற நிக῁ᾫக῀ மீᾶᾌΆ ஏιபடாம᾿ இᾞᾰக நிைனᾫ தினΆ
கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக விᾶெவளி தினΆ
(World Space Day)

ரῃயாைவᾲ ேச᾽Ᾰத ᾝாி ககாாிᾹ எᾹகிற விᾶெவளி ᾪர᾽ விῄடாᾰ எᾹகிற விᾶகலᾷதிᾹᾚலΆ
1961ஆΆ ஆᾶᾌ ஏᾺர᾿ 12 அᾹᾠ விᾶெவளிᾰ ᾁᾲ ெசᾹᾠ வᾸதா᾽. இவ᾽ ᾘமிைய 1 மணி 48
நிமிடᾷதி᾿ ᾆιறி வᾸதா᾽. ᾝாி ககாாிᾹ ᾙதᾹᾙதᾢ᾿ விᾶெவளிᾰᾁᾲ ெசᾹᾠ திᾞΆபி வᾸத ஏᾺர᾿
12ஐ உலக விᾶெவளி தினமாகᾰ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.

ᾪதிேயாரᾲ சிᾠவ᾽கᾦᾰகான ச᾽வேதச நா῀
(International Day for Street Children)

உலெகᾱᾁΆ ேகாᾊᾰகணᾰகி᾿ ᾪதிேயாரᾱகளி᾿ சிᾠவ᾽க῀ வா῁Ᾰᾐ வᾞகிᾹறன᾽. அவ᾽களிᾹ
ந᾿வா῁விιகாகᾫΆ, உாிைமகᾦᾰகாகᾫΆ ᾁர᾿ ெகாᾌᾰᾁΆ ேநாᾰகி᾿ இᾷதினΆ ச᾽வேதச
அளவி᾿ ஏᾺர᾿ 12ஆΆ நா῀ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. ெமாராᾰேகா, உகாᾶடா, எᾷதிேயாᾺபியா,
ᾁவா᾽ᾷதமாலா, இᾸதியா உ῀ளிட பல உலக நாᾌகளி᾿ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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தீᾷதᾌᾺᾗ தினΆ
(Fire Extinguishing Day)

தீ விபᾷதினா᾿ உயி᾽ᾲேசதΆ, ெபாᾞேசதΆ, காயமைடத᾿ ேபாᾹற பாதிᾺᾗக῀ ஏιபᾌகிᾹறன.
ஆகேவ தீ ஏιபடா᾿ அதைனᾷ தᾌᾷᾐ, கᾌᾺபᾌᾷᾐவᾐ சா᾽Ᾰத விழிᾺᾗண᾽ᾫ ஏιபᾌᾷதேவ
தீᾷதᾌᾺᾗ தினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. 1723ஆΆ ஆᾶᾌ இᾱகிலாᾸᾐ நாைடᾲ ேச᾽Ᾰத
ஆΆᾗேராῄ காஃபேர எᾹபவ᾽ தீயைணᾺபாைனᾰ கᾶᾌபிᾊᾷதா᾽. தீயைணᾺபாைனᾰ
ெகாᾶᾌ நாேம தீைய அைணᾷᾐவிடலாΆ.
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உலக ெதாழி᾿ ᾙைனேவா᾽ தினΆ
(World Entrepreneurship Day)

ஒᾞவᾞைடய வா῁வாதாரᾷதிιᾁ, வᾞமானΆ ஈடᾰᾂᾊய ெசயைல ெதாழி᾿ எᾹகிᾹறன᾽.
ஒᾞவ᾽
ெசᾼᾜΆ
ெதாழிைல
அᾊᾺபைடயாகᾰெகாᾶᾌ,
அவᾞைடய
சᾚகநிைல
நி᾽ணயிᾰகᾺபᾌகிறᾐ. ெதாழிலானᾐ நாᾌகளி᾿ ெபாᾞளாதார வள᾽ᾲசிைய ஏιபᾌᾷதி, ேவைல
வாᾼᾺைபᾰ ெகாᾌᾷᾐ, வᾠைமையᾺ ேபாᾰᾁΆ. உலகளவி᾿ ெதாழி᾿ சா᾽Ᾰத விழிᾺᾗண᾽ᾫ
ஏιபᾌᾷத இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக ஹீேமாᾖᾢயா தினΆ
(World Hemophilia Day)

மரபᾎᾰகளி᾿ ஏιபᾌΆ பாதிᾺᾗ காரணமாக ஹீேமாᾖᾢயா ேநாᾼ உᾶடாகிறᾐ. அதாவᾐ எᾰῄ
ᾁேராேமாேசாΆ பாதிᾰகᾺபᾌΆேபாᾐ இᾸத ேநாᾼ ஏιபᾌகிறᾐ. இᾸத ேநாயினா᾿
பாதிᾰகᾺபடவ᾽ᾰᾁ காயΆ ஏιபடா᾿ இரᾷதᾰகசிᾫ இᾞᾸᾐெகாᾶேட இᾞᾰᾁΆ. இரᾷதΆ
உைறயாᾐ. இᾸத ேநாᾼ ஆᾶகᾦᾰᾁ மᾌேம ஏιபᾌΆ. இᾸத ேநாᾼ பιறிய விழிᾺᾗண᾽ைவ
ஏιபᾌᾷத இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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உலகᾺ பாரΆபாியᾲ சிᾹனᾱக῀ தினΆ
(World Heritage Day)

ச᾽வேதச நிைனᾫᾲ சிᾹனΆ பாᾐகாᾺᾗ ஆேலாசைன சைப சா᾽பாக 1982ஆΆ ஆᾶᾌ ஏᾺர᾿ 18
அᾹᾠ ஒᾞ கᾞᾷதரᾱகΆ ᾌனிசியாவி᾿ நைடெபιறᾐ. உலகளவி᾿ நிைனᾫᾲ சிᾹனᾱகைளᾰ
ெகாᾶடாட ேவᾶᾌΆ என ᾙᾊᾫ எᾌᾰகᾺபடᾐ. இதைன ᾜெனῄேகா ஏιᾠᾰெகாᾶடᾐ.
ᾙதᾹᾙதலாக 1983ஆΆ ஆᾶᾌ ஏᾺர᾿ 18 அᾹᾠ உலகᾺ பாரΆபாியᾲ சிᾹனᾱக῀ தினΆ
கைடᾺபிᾊᾰகᾺபடᾐ.
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ச᾽வேதச வானவிய᾿ தினΆ
(International Astronomy Day)

ெதாைலேநாᾰகிᾚலΆ கிரகᾱக῀, நிலாᾰக῀ மιᾠΆ வாᾹ நிக῁ᾫகைளᾜΆ அதᾹ வியᾺைபᾜΆ
அᾊᾷதᾌ மᾰகளிடΆ பரᾺபி, பகி᾽Ᾰᾐ, பᾱᾁெகா῀ள உᾞவாᾰகᾺபடᾐதாᾹ ச᾽வேதச வானிய᾿
தினΆ. இᾐ 1973ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. ஏᾺர᾿ 15ஆΆ நாᾦᾰᾁᾺ பிறᾁ வᾞΆ,
வள᾽பிைறயிᾹ 4ஆΆ நிலᾫ நாளி᾿ இᾸத வானிய᾿ தினΆ அᾔசாிᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக ᾗவி தினΆ
(World Earth Day)

ᾘமிᾰᾁ ஏιபᾌ῀ள பிரᾲசிைனைய உலக மᾰக῀ உணர ேவᾶᾌΆ என ேகலா᾽ᾌ ெந᾿சᾹ
(Gaylord Nelson) எᾹகிற அெமாிᾰக᾽ கᾞதினா᾽. இவ᾽ ஊ᾽வலΆ, ெபாᾐᾰᾂடΆ, த᾽ணா
ேபாᾹறவιைற மாணவ᾽கைளᾰெகாᾶᾌ நடᾷதினா᾽. ᾗவிையᾺ பாᾐகாᾰக 1970ஆΆ ஆᾶᾌ
ஏᾺர᾿ 22 அᾹᾠ 2 ேகாᾊ ேப᾽ கலᾸᾐெகாᾶட ேபரணிைய நடᾷதினா᾽. இᾐேவ உலக ᾗவி
தினமாக மாறியᾐ.

53

pLl - 23

உலக ᾗᾷதக தினΆ மιᾠΆ உலக பதிᾺᾗாிைம தினΆ
(World Book and Copy right Day)

ᾜெனῄேகாவிᾹ ெபாᾐ மாநாᾌ 1995ஆΆ ஆᾶᾌ பாாீᾭ᾿ நைடெபιறேபாᾐ ஏᾺர᾿ 23ஐ உலக
ᾗᾷதக தினமாக அறிவிᾰகᾺபடᾐ. இᾷᾐடᾹ தனிᾺபிரᾆர உாிைமᾰகான தினᾷைதᾜΆ
ெகாᾶடாட ேவᾶᾌΆ என ரῃயᾺ பிரதிநிதிக῀ ேகᾌᾰெகாᾶடன᾽. ஆைகயா᾿ ஏᾺர᾿ 23
அᾹᾠ உலக ᾗᾷதக தினΆ மιᾠΆ தனிᾺபிரᾆர உாிைம தினமாகᾰ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. ᾗᾷதக
தினᾷதிᾹேபாᾐ ᾗᾷதகᾱகைளᾺ பாிசளிᾷᾐ மகி῁ேவாΆ.

ஆᾱகிலெமாழி தினΆ
(English Language Day)

ஆᾱகிலெமாழி ஐᾰகிய நாᾌகளிᾹ 6 அᾤவலக ெமாழிகளி᾿ ஒᾹறாᾁΆ. வி᾿ᾢயΆ ேசῆபியாிᾹ
பிறᾸத நாைள அᾊᾺபைடயாகᾰெகாᾶᾌ ஆᾱகிலெமாழி தினΆ ஏᾺர᾿ 23 அᾹᾠ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. இᾐ 2010ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ. வரலாᾠ,
கலாᾲசாரΆ மιᾠΆ சாதைனகைள அறிᾸᾐெகா῀ளᾫΆ ெமாழி சா᾽Ᾰத விழிᾺᾗண᾽ைவ
ஏιபᾌᾷதᾫΆ இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக ஆᾼவக விலᾱᾁக῀ தினΆ
(World Day for Laboratory Animals)

உலகளவி᾿
ஆᾼᾫᾰᾂடᾱகளி᾿
விலᾱᾁகைள
ஆᾼவிιகாகᾺ
பயᾹபᾌᾷᾐகிᾹறன᾽.
விலᾱᾁக῀மீᾐ உயிாி மᾞᾷᾐவ ஆராᾼᾲசி ெசᾼகிᾹறன᾽. இதனா᾿ விலᾱᾁக῀ வᾹᾙைற மιᾠΆ
ᾐᾹᾗᾠᾷதᾤᾰᾁ ஆளாகிᾹறன. ஆᾼவக விலᾱᾁக῀ சிᾷதிரவைதᾰᾁ῀ளாவைத தᾌᾰக ேதசிய
எதி᾽Ὰᾗ விவிெசᾰஸᾹ சᾱகΆ 1979ஆΆ ஆᾶᾊ᾿, ஏᾺர᾿ 24ஐ உலக ஆᾼவக விலᾱᾁக῀ தினமாக
அறிவிᾷதᾐ.
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உலக மேலாியா தினΆ
(World Malaria Day)

ஆᾶᾌேதாᾠΆ மேலாியா ேநாயினா᾿ ᾆமா᾽ 7 லசΆ ேப᾽ இறᾰகிᾹறன᾽. ஒῂெவாᾞ ஆᾶᾌΆ
219 மி᾿ᾢயᾹ மᾰக῀ மேலாியாவா᾿ பாதிᾰகிᾹறன᾽. ஆகேவ இதைன கᾶடறிᾸᾐ
கᾌᾺபᾌᾷᾐவதιகான விழிᾺᾗண᾽ைவ உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ ஏιபᾌᾷத ேவᾶᾌΆ எᾹகிற ேநாᾰகி᾿
உலக ᾆகாதார அைமᾺᾗ 2007இ᾿, மேலாியா தினமாக ஏᾺர᾿ 25ஐ அறிவிᾷᾐᾰ ெகாᾶடாᾊ
வᾞகிறᾐ.
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உலக அறிᾫசா᾽ ெசாᾷᾐாிைம தினΆ
(World Intellectual Property Day)

அறிᾫசா᾽ ெசாᾷᾐாிைம அைமᾺᾗ 1970ஆΆ ஆᾶᾌ ஏᾺர᾿ 26 இ᾿ உᾞவாᾰகᾺபடᾐ. மᾰகளிᾹ
அᾹறாட வா῁வி᾿ அறிᾫசா᾽ ெசாᾷᾐாிைமயிᾹ பᾱᾁ பιறி மᾰகᾦᾰᾁ விழிᾺᾗண᾽ைவ
ஏιபᾌᾷதᾫΆ, உலகளாவிய ாீதியி᾿ கᾶᾌபிᾊᾺபாள᾽க῀, கைலஞ᾽க῀ மιᾠΆ ஓவிய᾽க῀
சᾚகᾷᾐᾰᾁ அளிᾰᾁΆ பᾱகளிᾺᾗகைள ெகௗரவிᾰகᾫΆ இᾷதினΆ 2001ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.

57

pLl - 27

சாᾙெவ᾿ ேமா᾽ῄ பிறᾸத தினΆ
(Samuel Morse Birth Day)

சாᾙெவ᾿ ேமா᾽ῄ 1791ஆΆ ஆᾶᾌ ஏᾺர᾿ 27 அᾹᾠ அெமாிᾰகாவி᾿ பிறᾸதா᾽. மிᾹசாரΆ ᾚலΆ
ெசᾼதிைய அᾔᾺப ᾙᾊᾜΆ எᾹபைத நிᾟபிᾷதா᾽. ஒιைறᾰ கΆபி தᾸதி ᾙைற மιᾠΆ ேமா᾽ῄ
தᾸதிᾰ ᾁறிᾺᾗ ஆகியவιைறᾰ கᾶᾌபிᾊᾷதா᾽. 1844ஆΆ ஆᾶᾌ ேம 24 அᾹᾠ உலகிᾹ ᾙத᾿
தᾸதிᾲ ெசᾼதிைய வாஷிᾱடᾹ ᾊசிஇᾢᾞᾸᾐ பா᾿ᾊேமாᾞᾰᾁ அᾔᾺபி ᾗரசிைய ஏιபᾌᾷதினா᾽.

58

pLl - 28

ேவைலயிᾹேபாᾐ பாᾐகாᾺᾗᾰᾁΆ நலᾷᾐᾰᾁமான உலக நா῀
(World Day for Safety and Health at Work)

ேவைலᾷ ெதாட᾽பான விபᾷᾐக῀, ேநாᾼக῀ ஆகியவιறிᾹ விைளᾫக῀ மιᾠΆ ெதாழி᾿ சா᾽Ᾰத
பாᾐகாᾺᾗ, நலΆ ெதாட᾽பான விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷதேவ ஐ.நா. சைப ஏᾺர᾿ 28ஐ இᾷதினமாக
அறிவிᾷᾐ῀ளᾐ. அைனᾷᾐ நாᾌகளிᾤΆ ெதாழி᾿ சா᾽Ᾰத பாᾐகாᾺᾗ, நலΆ ேபாᾹறவιைற
ேமΆபᾌᾷᾐவᾐ ெதாட᾽பான ᾙயιசிகᾦᾰᾁ உதᾫவதιகாக இᾸநா῀ அறிவிᾰகᾺபᾌ῀ளᾐ.
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உலக கா᾿நைட தினΆ
(World Veterinary Day)

உலக கா᾿நைட அைமᾺᾗ 1863ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ டாᾰட᾽ ஜிΆ எவ᾽ᾌ (Jim Edward) மιᾠΆ இவாிᾹ
மைனவி பாΆ ஆகிேயாாிᾹ ᾙயιசியா᾿ ஆரΆபிᾰகᾺபடᾐ. இᾸத அைமᾺᾗ ச᾽வேதச அளவி᾿
விலᾱᾁகளிᾹ நலனி᾿ அᾰகைற ெகாᾶᾌ ெசய᾿பᾌகிறᾐ. 2001ஆΆ ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ ஏᾺர᾿ மாதΆ
கைடசி சனிᾰகிழைமைய உலக கா᾿நைட தினமாகᾰ ெகாᾶடாᾊ வᾞகிறᾐ.
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ச᾽வேதச நடன தினΆ
(International Dance Day)

ச᾽வேதச நடனᾰ கமிᾊ, ᾜெனῄேகா மιᾠΆ ச᾽வேதச திைரயரᾱக நிᾠவனΆ ஆகியைவ
இைணᾸᾐ இᾷதினᾷைத 1982ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿ ஏᾺர᾿ 29 அᾹᾠ ெகாᾶடாᾌகிறᾐ. ஏᾺர᾿ 29
அᾹᾠதாᾹ ஜூᾹ ஜா᾽ᾳῄ ேநாᾪ᾽ (Jean – Georges Noverre) எᾹற நடனᾰ கைலஞ᾽ பிறᾸத
நாளாᾁΆ. நடனᾷதிᾹ ᾚலΆ பாᾢய᾿ ேவᾠபாைடᾺ ேபாᾰகி சமᾷᾐவᾷைதᾰ ெகாᾌᾰகலாΆ என
ᾜெனῄேகா ெதாிவிᾰகிறᾐ.

இரசாயன ஆᾜதᾱகளா᾿ பாதிᾰகᾺபடவ᾽கᾦᾰகான உலக தினΆ
(World Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warface)

இரசாயண ஆᾜதᾱகைள பயᾹபᾌᾷᾐத᾿ எᾹபᾐ மனித ᾁலᾷதிιᾁ எதிரான ஒᾞ வᾞᾸதᾷதᾰக
ᾁιறΆ என இரசாயன ஆᾜதᾱக῀ தைட அைமᾺᾗ ᾂᾠகிறᾐ. சிாியா இரசாயன ஆᾜதᾱகைள
பயᾹபᾌᾷதியதா᾿ பல᾽ உயி᾽ இழᾸதன᾽. இரசாயன ஆᾜதᾱகளா᾿ உயி᾽ இழᾸதவ᾽கைள
நிைனᾫ ᾂᾠவதιகாக 1997இ᾿ இᾞᾸᾐ இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச ஜாῄ தினΆ
(International Jazz Day)

ஜாῄ எᾹபᾐ இைசைய விட ேமᾹைமயானᾐ. ஜாῄ இைசயானᾐ தைடகைள உைடᾷᾐ,
பரῄபரΆ மιᾠΆ சகிᾺᾗᾷதᾹைமைய வள᾽ᾰகிறᾐ. கᾞᾷைத ெவளிᾺபᾌᾷᾐΆ ᾆதᾸதிரΆ, ஒιᾠைம
மιᾠΆ அைமதிைய வᾤᾺபᾌᾷᾐகிறᾐ. ஜாῄ ெபᾶ சமᾷᾐவᾷைதᾜΆ வள᾽ᾰகிறᾐ.
இைளஞ᾽கைள சᾚக மாιறᾷதிιᾁ உபᾌᾷᾐகிறᾐ. இᾷதினᾷைத ஐ.நா. சைப 2011 இ᾿
அறிவிᾷதᾐ.
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உலகᾷ ெதாழிலாள᾽ தினΆ
(International Labour Day)

உலகᾷ ெதாழிலாள᾽ தினΆ, உைழᾺபாள᾽ தினΆ, ேம தினΆ எᾹபன 8 மணி ேவைல ேநரΆ
ேகᾌᾺ ேபாராᾊயதா᾿ பிறᾸதᾐ. அெமாிᾰகா, ஐேராᾺபா, கிᾝபா, சிᾢ ேபாᾹற நாᾌக῀ 1890ஆΆ
ஆᾶᾊ᾿ ேம - 1 ஐ ெதாழிலாள᾽க῀ தினமாகᾰ கைடᾺபிᾊᾷதன᾽. இேத சமயᾷதி᾿ ச᾽வேதச
ெபாᾐᾫடைம மιᾠΆ ெதாழிιசᾱக மாநாᾌ 8 மணி ேநர ேவைலைய உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ ெகாᾶᾌ
வர ேம - 1 ஐ ெதாழிலாள᾽ தினமாக ெகாᾶடாட அைறᾂவியᾐ.
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உலக பᾷதிாிைகᾲ ᾆதᾸதிர தினΆ
(World Press Freedom Day)

பᾷதிாிைக ᾆதᾸதிரΆ எᾹபᾐ மனித உாிைமகளி᾿ ஒᾹறாக ᾁறிᾺபிடᾺபᾌ῀ளᾐ. ஐᾰகிய நாᾌக῀
சைபᾜΆ இதைன அᾱகீகாிᾷᾐ 1973ஆΆ ஆᾶᾌ ேம 3 ஐ உலக பᾷதிாிைக ᾆதᾸதிர தினமாக
அறிவிᾷதᾐ. அᾊᾺபைட உாிைமகைள ெவளிᾺபᾌᾷதᾰᾂᾊய வைகயி᾿ பᾷதிாிைக ᾆதᾸதிரΆ
இᾞᾰக ேவᾶᾌΆ என ᾜெனῄேகா ᾂᾠகிறᾐ. ேமᾤΆ பᾷதிாிைகையᾜΆ, பᾷதிாிைக
ᾆதᾸதிரᾷைதᾜΆ பாᾐகாᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹகிறᾐ.
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உலக ஆῄᾐமா தினΆ
(World Asthma Day)

ஒᾞவᾞᾰᾁ ெதாட᾽Ᾰᾐ சளி பிᾊᾷதா᾿ அவ᾽கᾦᾰᾁ 50 ᾙத᾿ 70 சதᾪதΆ வைர ஆῄᾐமா வர
வாᾼᾺᾗ῀ளᾐ. இᾸத ேநாயினா᾿ உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ 30 ேகாᾊ ேப᾽ பாதிᾺபைடᾸᾐ῀ளன᾽.
சிகெர ᾗைக, காιᾠ மாᾆபாᾌ, பாῄᾗ, பᾫட᾽, வாசைன திரவியΆ ᾘᾆத᾿ ேபாᾹற
காரணᾱகளா᾿ ஆῄᾐமா ேநாᾼ ஏιபᾌகிறᾐ. ஆῄᾐமா பιறிய விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷத
இᾷதினΆ 1999ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச தீயைணᾰᾁΆ பைடயின᾽ நா῀
(International Fire Fighter’s Day)

ஐேராᾺபிய நாᾌகளி᾿ மᾌேம தீயைணᾺᾗᾺ பைடயின᾽ தினΆ ெகாᾶடாᾊ வᾸதன᾽. 1999ஆΆ
ஆᾶᾌ ஆῄதிேரᾢயாவி᾿ ஏιபட ெபᾞΆ காᾌᾷ தீையᾰ கᾌᾺபᾌᾷᾐΆேபாᾐ 5 ᾪர᾽க῀
உயிாிழᾸதன᾽. இவ᾽கைள நிைனᾫᾂᾞவதιகாக உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ மிᾹனᾴச᾿ ᾚலΆ பரᾺᾗைர
ேமιெகா῀ளᾺபடᾐ. இதைனᾷ ெதாட᾽Ᾰᾐ உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ ேம 4 ஆΆ நா῀ இᾷதினΆ
கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச மᾞᾷᾐவᾲசி நா῀
(International Midwives Day)

மᾞᾷᾐவᾲசி எᾹபவ᾽ பிரசவΆ பா᾽Ὰபவ᾽, தாᾼ ேசᾼ ெசவிᾢ, ேபᾠகாலᾺ பணிமக῀ மιᾠΆ
மகᾺேபᾠ உதவியாள᾽ என பலᾺ ெபய᾽களி᾿ அைழᾰகᾺபᾌகிᾹறன᾽. தாᾼ மιᾠΆ ேசᾼ
ஆகிேயாாிᾹ நலைனᾺ பாᾐகாᾺபவ᾽களாக பணி ᾗாிகிᾹறன᾽. இவ᾽களிᾹ அறிᾫ, திறைம மιᾠΆ
ேசைவைய ேபாιᾠΆ வைகயி᾿ 1991ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿ இᾷதினΆ உலகி᾿ ஐΆபதிιᾁΆ ேமιபட
நாᾌகளி᾿ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.

67

. - 8

உலக தாலசீமியா ேநாᾼ தினΆ
(World Thalassemia Day)

தாலசீமியா எᾹகிற ேநாᾼ ᾁழᾸைதகᾦᾰᾁᾺ பிறவியிேலேய ஏιபடᾰᾂᾊய ஒᾞ ேநாயாᾁΆ. இᾐ
ஒᾞவித இரᾷத ேசாைக. தாலசீமியா பாதிᾷதᾰ ᾁழᾸைதᾰᾁ இரᾷதᾷதி᾿ ஹீேமாᾁேளாபிᾹ அளᾫ
ᾁைறவாக இᾞᾰᾁΆ. இதனா᾿ ᾆவாசிᾰᾁΆ ஆᾰசிஜᾹ, ᾒைரᾛரᾢ᾿ இᾞᾸᾐ மιற பᾁதிᾰᾁᾲ
ெச᾿வதி᾿ தைட ஏιபᾌகிறᾐ. மᾰகளிடΆ இᾸேநாையᾺ பιறிய விழிᾺᾗண᾽ᾫ ஏιபᾌᾷதேவ ேம 8
அᾹᾠ இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.

ெசᾴசிᾤைவ தினΆ
(Red Cross Day)

ேபாாிᾹேபாᾐ பாதிᾰகᾺபடவ᾽கᾦᾰᾁ உதவி ெசᾼᾜΆ ேநாᾰகி᾿ உᾞவான அைமᾺᾗதாᾹ ெர
கிராῄ. இதιᾁᾰ காரணமானவ᾽ ெஹᾹறி ᾌனாᾹᾌ. இவ᾽ 1828ஆΆ ஆᾶᾌ ேம 8 இ᾿ பிறᾸதா᾽.
ᾙதᾹᾙைறயாக 1948ஆΆ ஆᾶᾌ ேம 8 அᾹᾠ ெசᾴசிᾤைவ தினΆ ெகாᾶடாடᾺபடᾐ.
பிᾹன᾽ 1984ஆΆ ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ ெசᾴசிᾤைவ தினΆ மιᾠΆ சிகᾺᾗ பிைற நிலா தினமாக ேம 8
இ᾿ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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இரᾶடாΆ உலகᾺ ேபாாி᾿ உயிாிழᾸேதாᾞᾰகான நிைனᾫ நா῀
(Time of Remembrance and Reconciliation for Those who last Their Lives during the Second world
war)

இரᾶடாΆ உலகᾺ ேபாாிᾹேபாᾐ பல லசᾰகணᾰகாேனா᾽ உயிாிழᾸதன᾽. இᾐ ᾘமியி᾿ நிக῁Ᾰத
ெகாᾌைமயான வரலாιᾠ நிக῁வாᾁΆ. எதி᾽காலᾷதி᾿ மீᾶᾌΆ இᾐ ேபாᾹᾠ ஒᾞ ᾜᾷதΆ ஏιபடᾰ
ᾂடாᾐ
எᾹபைத
நிைனᾫᾠᾷᾐΆ
வைகயி᾿
இரᾶடாΆ
உலகᾺ
ேபாாி᾿
உயிாிழᾸதவ᾽கᾦᾰகாகᾫΆ பாதிᾰகᾺபடவ᾽கᾦᾰகாகᾫΆ நிைனவᾴசᾢ மιᾠΆ ந᾿ᾢணᾰக
நாளாக கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக வலைச ேபாத᾿ தினΆ
(World Migratory Bird Day)

பறைவக῀ தᾱகளிᾹ வா῁விடᾷதிᾢᾞᾸᾐ ஒῂெவாᾞ ஆᾶᾌΆ ஒᾞ ᾁறிᾺபிட காரணᾱகᾦᾰகாக
வலைச ேபாகிᾹறன. வலைச ேபாᾁΆ பறைவக῀ ᾘமியிᾹ காᾸத விைசயி᾿ ஏιபᾌΆ மாιறᾷைத
உண᾽Ᾰᾐ தாᾱக῀ ேசᾞமிடᾷைதᾰ கᾶடறிகிᾹறன. வலைச ேபாᾁΆ பறைவகைளᾺ பாᾐகாᾺபᾐ,
அதᾹ இᾞᾺபிடᾷைதᾺ பாᾐகாᾷத᾿ ேபாᾹற விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷத 2006ஆΆ ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ
இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச ெசவிᾢய᾽ தினΆ
(International Nurses Day)

பிளாரᾹῄ ைநᾊᾱேக᾿ (Florence Nightingale) எᾹபவ᾽ 1820ஆΆ ஆᾶᾌ ேம 12 இ᾿ பிறᾸதா᾽.
இவ᾽ மᾰகᾦᾰᾁΆ, ேபாாிᾹேபாᾐ பாதிᾰகᾺபட ராᾎவ ᾪர᾽கᾦᾰᾁΆ சிறᾸத மᾞᾷᾐவ ேசைவ
ᾗாிᾸதா᾽. இவாிᾹ மᾞᾷᾐவ ேசைவைய ெகௗரவிᾰᾁΆ வைகயி᾿ இவ᾽ பிறᾸத தினமான ேம 12 ஐ
ச᾽வேதச ெசவிᾢய᾽ தினமாக 1965ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக நியாயமான வ᾽ᾷதக தினΆ
(World Fair Trade Day)

உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ நியாயமான வ᾽ᾷதகΆ ெசᾼபவ᾽, உιபᾷதியாள᾽ மιᾠΆ வாᾊᾰைகயாள᾽கைள
ஒᾹறிைணᾰᾁΆ விதமாக ேம மாதΆ இரᾶடாவᾐ சனிᾰகிழைம உலக நியாயமான வ᾽ᾷதக தினΆ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. உலக நியாயமான வ᾽ᾷதக᾽ சᾱகΆ இᾷதினᾷைத அறிவிᾷᾐ῀ளᾐ. 75
நாᾌகளி᾿ 450 அைமᾺᾗகளிᾹ ஒᾺᾗதᾤடᾹ இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக அᾹைனய᾽ தினΆ
(World Mother’s Day)

அᾶணா ஜா᾽விῄ எᾹகிற அெமாிᾰகᾺ ெபᾶ தᾹ அᾹைனமீᾐ ெகாᾶட அᾹபிᾹ காரணமாக
அᾹைனய᾽ தினΆ ஏιபடᾐ. இவாிᾹ கᾌΆ ᾙயιசியா᾿ அெமாிᾰக ஜனாதிபதி வி᾿சᾹ அவ᾽க῀
1914ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ அᾹைனய᾽ தினᾷைத அறிவிᾷதா᾽. தாயிᾹ ஆேராᾰகியΆ, க᾿வி,
ெபாᾞளாதார வாᾼᾺᾗ ேபாᾹற சிறᾸத வசதிகைள ெசᾼᾐ ெகாᾌᾺபேத அᾹைனய᾽ தினᾷதிᾹ
ேநாᾰகமாᾁΆ.
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ெவசாᾰ தினΆ
(Day of Vesak)

ெவசாᾰ எᾹபᾐ ேம மாதᾷதிᾹ ᾙᾨ நிலᾫ நா῀. இேத நாளி᾿ கி.ᾙ. 623ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ᾗᾷத᾽
பிறᾸதா᾽. ஆகேவ உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ உ῀ள ᾗᾷதமதᾷைத பிᾹபιᾠேவா᾽ இᾷதினᾷைத ᾗனித
நாளாகᾰ கᾞᾐகிᾹறன᾽. இᾷதினᾷைத ஐ.நா. சைபᾜΆ ச᾽வேதச தினமாக 1999ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ஒᾞ
தீ᾽மானᾷதிᾹ ᾚலΆ பிரகடனΆ ெசᾼதᾐ.
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ச᾽வேதச ᾁᾌΆப தினΆ
(International Day of Families)

ஐᾰகிய நாᾌக῀ ெபாᾐᾲசைபயானᾐ 1993ஆΆ ஆᾶᾌ ெசᾺடΆப᾽ 20 இ᾿ ச᾽வேதச ᾁᾌΆப தினΆ
ேம 15 அᾹᾠ அᾔசாிᾰக ேவᾶᾌΆ என ᾙᾊᾫ ெசᾼதᾐ. ᾁᾌΆபᾷைத சமᾷᾐவᾷேதாᾌ நடᾷᾐவᾐ,
ᾁᾌΆப வᾹᾙைறைய தᾌᾷத᾿ ேபாᾹற விழிᾺᾗண᾽ᾫகைள ᾁᾌΆபᾱகளி᾿ ஏιபᾌᾷதேவ
இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. இᾸதியாவி᾿ ᾁᾌΆப வᾹᾙைறᾲ சடΆ 2005 இ᾿ ெகாᾶᾌ
வரᾺபᾌ῀ளᾐ.
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உலக ெதாைலᾷெதாட᾽ᾗ தினΆ
(World Tele Communication Day)

உலக தᾸதி சᾱகΆ 1865ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ஆரΆபிᾰகᾺபடᾐ. இᾐேவ 1934ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ உலக
ெதாைலᾷ ெதாட᾽ᾗ சᾱகΆ எனᾺ ெபய᾽ மாιறΆ ெசᾼயᾺபடᾐ. இᾲசᾱகΆ ᾐவᾰகᾺபடதᾹ
நிைனவாகᾷதாᾹ ஒῂெவாᾞ ஆᾶᾌΆ ேம - 17 அᾹᾠ இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. உலகΆ
ᾙᾨவᾐΆ ெதாைலᾷெதாட᾽ைப ஏιபᾌᾷதி, உலக மᾰகளிடΆ ஒᾞ பிைணᾺைப உᾞவாᾰகிᾜ῀ளᾐ.

உலக உய᾽ இரᾷத அᾨᾷத தினΆ
(World Hypertension Day)

ஒᾞ சராசாி நபᾞᾰᾁ 120/80 மி.மீ. பாதரச அளᾫ எᾹபᾐ மிகᾫΆ சாியான இரᾷத அᾨᾷதΆ.
இைதவிட 140/90 அதιᾁ ேம᾿ ெதாட᾽Ᾰᾐ இᾞᾸதா᾿ அைத உய᾽ இரᾷத அᾨᾷதΆ அ᾿லᾐ
இரᾷதᾰ ெகாதிᾺᾗ எᾹகிேறாΆ. இதனா᾿ மாரைடᾺᾗ ஏιபᾌ உயி᾽ இழᾺᾗ ஏιபᾌகிறᾐ. இᾐ
சΆபᾸதமான விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷதேவ இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச அᾞᾱகாசியக தினΆ
(International Museum Day)

அᾞᾱகாசியகᾱக῀ க᾿வி வள᾽ᾲசிᾰᾁᾺ ெபᾞΆபᾱᾁ வகிᾰகிᾹறன. உலகளவி᾿ ச᾽வேதச
அᾞᾱகாசியக ஆேலாசைன சைப எᾹகிற அைமᾺᾗ இரᾶடாΆ உலக ᾜᾷதᾷதிιᾁ ᾙᾹேப
ஆரΆபிᾰகᾺபடᾐ. இᾸத அைமᾺᾗடᾹ உலகி᾿ உ῀ள அைனᾷᾐ அᾞᾱகாசியகᾱகᾦΆ
ெதாட᾽ᾗ ைவᾷᾐ῀ளன. 1978ஆΆ ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ ச᾽வேதச அᾞᾱகாசியக தினΆ ேம 18 அᾹᾠ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.

உலக எᾼῄ தᾌᾺᾘசி தினΆ
(World AIDS Vaccine Day)

எᾲ.ஐ.வி. ெதாιᾠ மιᾠΆ எᾼைஸ தᾌᾰக தᾌᾺᾘசி மிக அவசியமான, அவசரᾷ ேதைவயாக
உ῀ளᾐ. இதைன கᾶᾌபிᾊᾰக விᾴஞானிகᾦΆ, மᾞᾷᾐவ᾽கᾦΆ ᾙயᾹᾠ வᾞகிᾹறன᾽.
தᾌᾺᾘசி கᾶᾌபிᾊᾺபதᾹᾚலΆ எᾼῄ ஆபᾷைதᾰ ᾁைறᾰக ᾙᾊᾜΆ. இᾐ சா᾽Ᾰத விழிᾺᾗண᾽ᾫ
ஏιபᾌᾷத 1998ஆΆ ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ ேம 18 அᾹᾠ எᾼῄ தᾌᾺᾘசி விழிᾺᾗண᾽ᾫ தினΆ
அᾔசாிᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச எᾼῄ ேகᾶᾊ᾿ ைல நிைனᾫ நா῀
(International AIDS Candlelight Memorial Day)

உலகி᾿ தιேபாᾐ 33 மி᾿ᾢயᾹ மᾰக῀ எᾲ.ஐ.வி. பாதிᾺᾗடᾹ வா῁Ᾰᾐ ெகாᾶᾊᾞᾰகிᾹறன᾽.
எᾲ.ஐ.வி. விழிᾺᾗண᾽ᾫ பிரᾲசாரΆ உலகி᾿ மிகᾺெபாிய பிரᾲசாரᾱகளி᾿ ஒᾹறாᾁΆ. சᾚக
விழிᾺᾗண᾽ᾫ, சᾚகᾷைத அணி திரட᾿ ேபாᾹற காரணᾱகᾦᾰகாக 1983ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿
இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ. 115 நாᾌகளி᾿ 1200 சᾚக அைமᾺᾗக῀ ஒᾹறிைணᾸᾐ
இதைனᾰ கைடᾺபிᾊᾰகிᾹறன᾽.
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உலக கலாᾲசார பᾹᾙகᾷ தᾹைமயிᾹ ᾙᾹேனιற தினΆ
(World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development)

கலாᾲசாரΆ எᾹபᾐ பழᾱகால வரலாιைறᾜΆ, பழᾰக வழᾰகᾱகைளᾜΆ அறிᾸᾐ ெகா῀ள நமᾰᾁ
உதᾫகிறᾐ. ஒᾞ ᾁᾨவிᾹ, இனᾷதிᾹ, நாᾊᾹ கலாᾲசாரᾷைத அறிᾸᾐெகா῀ள ᾙᾊகிறᾐ. ஐ.நா.
ெபாᾐᾲசைப 2001ஆΆ ஆᾶᾌ நவΆப᾽ மாதᾷதி᾿ ஒᾞ தீ᾽மானᾷைதᾰ ெகாᾶᾌவᾸதᾐ.
அதᾹᾚலΆ ேம 21ஐ உலக கலாᾲசார பᾹᾙகᾷ தᾹைமயிᾹ ᾙᾹேனιற தினமாக அறிவிᾷதᾐ.
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உலக ேகாᾷ தினΆ
(World Goth Day)

உலக ேகாᾷ தினΆ எᾹபᾐ பிாிடனி᾿ 2009ஆΆ ஆᾶᾌ பிபிசி ேரᾊேயா 6 எᾹற எᾶணி᾿
உᾞவானᾐ. ேகாᾷ பிேஜᾰகᾹ மιᾠΆ மா᾽ᾊᾹ ஒ᾿ᾌ ேகாᾷ ஒᾞ நிக῁ᾲசிைய இயᾰகின᾽.
ஒῂெவாᾞ வᾞடᾙΆ ேம 22 இ᾿ இᾸத நிக῁ைவ நடᾷᾐவᾐ என ᾙᾊᾫ ெசᾼதன᾽. இைச, ேபசᾹ
ேஷாᾰக῀, கைல, கᾶகாசி என இᾸநாளி᾿ உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.

உலக ப᾿ᾤயி᾽ ெபᾞᾰக தினΆ
(World Biodiversity Day)

மனித᾽களாகிய நாΆ வா῁வதιᾁ இᾺᾘமியி᾿ உாிைம உ῀ளᾐ ேபாலேவ மιற விலᾱகினᾱகᾦΆ,
தாவர இனᾱகᾦΆ வாழ உாிைம உᾶᾌ. ᾘமியிᾹ ப᾿ᾤயி᾽ ெபᾞᾰகᾷைதᾺ பாᾐகாᾺபᾐ
மனிதனிᾹ கடைம. உயிாினᾱகைள அழிவிᾢᾞᾸᾐ பாᾐகாᾺபதιகாக உலக ப᾿ᾤயி᾽ தினΆ ேம
22 இ᾿ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. உயிாினᾱகைளᾺ பாᾐகாᾰᾁΆ ஒᾺபᾸதᾷதி᾿ 150 நாᾌக῀
ைகெயᾨᾷதிᾌ῀ளன.
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கா᾽᾿ ᾢᾹேனயῄ பிறᾸத தினΆ
(Carl Linnaeus Birth Day)

கா᾽᾿ ᾢᾹேனயῄ 1707ஆΆ ஆᾶᾌ ேம 23 இ᾿ ᾆᾪடᾹ நாᾊ᾿ பிறᾸதா᾽. இவ᾽
தாவரவியலாளராகᾫΆ, விலᾱகியலாளராகᾫΆ, மᾞᾷᾐவராகᾫΆ திக῁Ᾰதா᾽. இவ᾽ ᾗதிய மιᾠΆ
தιகால அறிவிய᾿ வைகᾺபாᾌ ᾙைறᾰᾁΆ, ெபய᾽ ᾙைறᾰᾁΆ அᾊᾺபைடைய உᾞவாᾰகினா᾽.
எனேவ இவ᾽ நᾪன வைகᾺபாᾊயᾢᾹ தᾸைத என அைழᾰகᾺபᾌகிறா᾽.

ச᾽வேதச மகᾺேபᾠ ஃபிῄᾐலா ஒழிᾺᾗ தினΆ
(International Day to End Obstretric Fistula)

வளᾞΆ நாᾌகளி᾿ ᾆமா᾽ 2 – 3.5 மி᾿ᾢயᾹ ெபᾶக῀ மகᾺேபᾠ ஃபிῄᾐலாᾫடᾹ வா῁கிᾹறன᾽.
ஆᾶᾊιᾁ ஐΆபதாயிரΆᾙத᾿ ஒᾞ லசΆ ேப᾽ இதனா᾿ பாதிᾺபைடகிᾹறன᾽. இதைன ᾙιறிᾤΆ
ᾁணᾺபᾌᾷத ᾙᾊᾜΆ. ஆகேவ இதைன ᾙιறிᾤΆ ஒழிᾰக ேவᾶᾌΆ என 2003இ᾿ பிரᾲசார
இயᾰகΆ ஆரΆபிᾰகᾺபடᾐ. ஐ.நா. சைபᾜΆ ேம 23ஐ மகᾺேபᾠ ஃபிῄᾐலா ஒழிᾺᾗ தினமாக
அறிவிᾷதᾐ.

உலக ஆைமக῀ தினΆ
(World Turtle Day)

ஆைமக῀ மிகᾺ பழᾱகால உயிாினமாᾁΆ. இைவ ᾆமா᾽ 200 மி᾿ᾢயᾹ ஆᾶᾌகளாக வா῁Ᾰᾐ
வᾞகிᾹறன. சிறᾺᾗ அைமᾺᾗ ெகாᾶட ஒᾞ கவசᾷதா᾿ ஆன ஓᾊனா᾿ இதᾹ உட᾿
ᾚடᾺபᾌ῀ளᾐ. இᾸத ஆைம இனΆ தιேபாᾐ விைரவாக அழிᾸᾐ வᾞகிறᾐ. அழிவிᾢᾞᾸᾐ
பாᾐகாᾰகᾫΆ, மᾰகᾦᾰᾁ விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷதᾫΆ உலக ஆைமக῀ தினΆ 2000ஆΆ
ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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ஐᾰகிய நாᾌக῀ ச᾽வேதச அைமதி காᾺேபா᾽ தினΆ
(International Day of UN Peacekeepers)

ᾜᾷதᾷதிᾹேபாᾐ சமாதானᾷைத ஏιபᾌᾷதᾫΆ, நிவாரணᾱகைள ஒᾞᾱகிைணᾰகᾫΆ, அைமதி
காᾺபாள᾽க῀ மιᾠΆ கᾶகாணிᾺபாள᾽கைள உாிய இடᾱகளி᾿ ஐ.நா. சைப பணியம᾽ᾷᾐகிறᾐ.
ஐᾰகிய நாᾌகளிᾹ அைமதிகாᾰᾁΆ நடவᾊᾰைககளி᾿ ஈᾌபᾌ῀ள ஆᾶ, ெபᾶ இᾞபாலைரᾜΆ
ெகௗரவிᾰகᾫΆ, சமாதானᾷதி᾿ உயி᾽ நீᾷதவ᾽கைள நிைனᾫᾂரᾫΆ 2001ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿
இᾷதினΆ அᾔசாிᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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உலகᾺᾗைகயிைல ஒழிᾺᾗ தினΆ
(World No – Tobacco Day)

ᾗைகயிைலயி᾿ நிᾰேகாᾊᾹ எᾹற ேவதிᾺெபாᾞ῀ உ῀ளᾐ. இᾐ ஒᾞ ேபாைதᾺெபாᾞளாᾁΆ.
ஆகேவ ᾗைகயிைலையᾺ பயᾹபᾌᾷதினா᾿ எளிதி᾿ இᾺபழᾰகᾷதிιᾁ அᾊைமயாகி விᾌவா᾽க῀.
ᾗைகயிைலயி᾿ 28 வைகயான ᾗιᾠேநாᾼ காரணிக῀ உ῀ளன. ᾗைகயிைலயிᾹ தீᾱைக
மᾰகளிடΆ
ெகாᾶᾌெச᾿ல
உலகᾺᾗைகயிைல
ஒழிᾺᾗ
தினΆ
ேம
31
அᾹᾠ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச ᾁழᾸைதக῀ தினΆ
(International Children’s Day)

உலகᾰ ᾁழᾸைதகளிᾹ நலᾔᾰகாக 1925ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ெஜனிவாவி᾿ மாநாᾌ நைடெபιறᾐ.
உலகி᾿ வாᾨΆ ᾁழᾸைதகளிᾹ நிைலையᾺ பιறி விவாதΆ ெசᾼயᾺபடᾐ. ᾁழᾸைதகளிᾹ
நலனி᾿ அᾰகைற காᾌவதιகான ப᾿ேவᾠ ஆேலாசைனகᾦΆ, ᾙᾊᾫகᾦΆ எᾌᾰகᾺபடன.
இதᾹ காரணமாக ெபᾞΆபாᾹைமயான நாᾌக῀ ஜூᾹ - 1 ஐ ச᾽வேதச ᾁழᾸைதக῀ தினமாகᾰ
ெகாᾶடாᾌகிᾹறன.

உலக ெபιேறா᾽ தினΆ
(Global Day of Parents)

ெபιேறா᾽க῀ தᾹனலΆ கᾞதாம᾿, தியாக உண᾽ᾫடᾹ, அ᾽ᾺபணிᾺᾗடᾹ தᾱகளᾐ ᾁழᾸைதகைள
வள᾽ᾰகிᾹறன᾽. ெபιேறா᾽ மιᾠΆ ᾁழᾸைதக῀ எᾹகிற உறᾫடᾹ வா῁நாைள தியாகΆ
ெசᾼகிᾹறன᾽. உலகிᾹ அைனᾷᾐᾺ பᾁதிகளிᾤΆ உ῀ள அைனᾷᾐ ெபιேறா᾽கைள
ெகௗரவிᾰᾁΆ வைகயி᾿ ஐ.நா. சைப 2012ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ இᾷதினᾷைதᾺ பிரகடனΆ ெசᾼதᾐ.
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ஆᾰகிரமிᾺபா᾿ பᾢயான ஒᾹᾠமறியாத ᾁழᾸைதக῀ தினΆ
(International Day of Innocent Children Victims of Aggression)

இனᾰகலவரΆ, மதᾰகலவரΆ, ேபா᾽, வᾹᾙைற ேபாᾹற ெசய᾿களா᾿ அதிகΆ பாதிᾰகᾺபᾌவᾐ
ஒᾹᾠமறியாத அᾺபாவி ᾁழᾸைதகᾦΆ, ெபᾶகᾦΆ தாᾹ. ேபாாிᾹேபாᾐ ப῀ளிᾰ கᾊடᾱகேள
ᾁறிைவᾷᾐ தாᾰகᾺபᾌகிᾹறன. இதனா᾿ ᾁழᾸைதக῀ பாதிᾰகிᾹறன᾽. ஐ.நா.விᾹ ᾙᾊᾫᾺபᾊ
1984-ஆΆ ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ ஆᾰகிரᾺபா᾿ பᾢயான ஒᾹᾠமறியாத ᾁழᾸைதக῀ தினΆ ஜூᾹ 4ஆΆ
ேததி கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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உலகᾲ ᾆιᾠᾲᾇழ᾿ தினΆ
(World Environment Day)

உலகᾲ ᾆιᾠᾲᾇழ᾿ தினΆ 1972ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ அறிவிᾰகᾺபடᾐ. எᾱᾁ மᾰக῀ ᾆᾷதமான மιᾠΆ
ᾆகாதாரமான ᾆιᾠᾺᾗறᾲᾇழᾢ᾿ வா῁கிறா᾽கேளா, அᾱᾁ நᾹறாக ேவைல ெசᾼவா᾽க῀. அᾱᾁ
வாᾨΆ ᾁழᾸைதக῀ நᾹᾁ பᾊᾺபா᾽க῀. ᾆιᾠᾲᾇழ᾿ பிரᾲசிைனகைள மᾰகளிடΆ எᾌᾷᾐᾰ ᾂறி,
ᾆιᾠᾲᾇழᾢᾹமீᾐ தனிᾰகவனΆ ெசᾤᾷᾐΆ வைகயி᾿ விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷᾐவேத
இᾷதினᾷதிᾹ ேநாᾰகமாᾁΆ.
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உலகᾺ ெபᾞᾱகட᾿ தினΆ
(World Ocean Day)

ᾆιᾠᾲᾇழ᾿ பாதிᾺபா᾿ கடᾤΆ பாதிᾺபைடகிறᾐ. இதனா᾿ கடᾢ᾿ வாᾨΆ உயிாினᾱகᾦΆ
அழிகிᾹறன. கட᾿வா῁ உயிாினᾱகைளᾺ பாᾐகாᾰகᾫΆ, கட᾿ உணᾫக῀ பιறி அறியᾫΆ,
ெபᾞᾱகடᾤᾰᾁ மாியாைத ெசᾤᾷதᾫΆ உலகᾺ ெபᾞᾱகட᾿ தினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
1992ஆΆ ஆᾶᾌ, ஜூᾹ 8 அᾹᾠ ᾘமிையᾺ பாᾐகாᾺேபாΆ எᾹகிற உடᾹபᾊᾰைக உᾞவானᾐ.
அᾹைறய தினᾷைத உலகᾺ ெபᾞᾱகட᾿ தினமாகᾰ ெகாᾶடாᾌகிேறாΆ.
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எஃᾺ.எΆ. வாெனாᾢ ஒᾢᾷத நா῀
(F.M. Radio Transmission Day)

பல நிக῁ᾲசிகைள பᾶபைல வாெனாᾢ நிைலயᾱக῀ காைல ெதாடᾱகி ந῀ளிரᾫ வைர
ஒᾢபரᾺᾗகிᾹறன. வாெனாᾢயிᾹ இைரᾲசைலᾰ ᾁைறᾷᾐ எஃᾺ.எΆ. ஒᾢபரᾺᾗ அறிᾙகΆ ஆனᾐ.
இதைன எவிᾹ ஆ᾽Άῄராᾱ எᾹகிற அெமாிᾰக᾽ கᾶᾌபிᾊᾷதா᾽. 1933ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ எஃᾺ.எΆ.
ேரᾊேயாᾫᾰகான காᾺᾗாிைம ெபιᾠ 1935, ஜூᾹ - 1 அᾹᾠ ெபாᾐமᾰகᾦᾰகாக
ஒᾢபரᾺபᾺபடᾐ.
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உலகᾰ ᾁழᾸைதᾷ ெதாழிலாள᾽ ஒழிᾺᾗ தினΆ
(World Day Against Child Labour)

உலகᾰ ᾁழᾸைதᾷ ெதாழிலாள᾽ ஒழிᾺᾗ தினΆ 2002ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ ᾁழᾸைதᾷ ெதாழிலாள᾽க῀ இᾞᾸᾐெகாᾶᾌதாᾹ இᾞᾰகிᾹறன᾽. சடᾱக῀
இᾞᾸதாᾤΆ இதைன ᾙιறிᾤΆ ஒழிᾰக ᾙᾊயவி᾿ைல. உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ மி᾿ᾢயᾹ கணᾰகான
ᾁழᾸைதக῀ மிகᾫΆ ஆபᾷதான ேவைலகைள ெசᾼᾐ வᾞகிᾹறன᾽. ᾁழᾸைதᾷ ெதாழிலாள᾽கைள
அதிகΆ ெகாᾶட நாடாக இᾸதியா உ῀ளᾐ.
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உலக இரᾷதᾰ ெகாைடயாள᾽க῀ தினΆ
(World Blood Donor’s Day)

இரᾷதᾷதி᾿ உ῀ள வைககைள ᾙதᾹᾙதᾢ᾿ கா᾽᾿ லாᾹῄைடன᾽ எᾹபவ᾽ 1901ஆΆ ஆᾶᾊ᾿
கᾶᾌபிᾊᾷதா᾽. இதᾹᾚலΆ மனித இரᾷதᾷைத மιெறாᾞவᾞᾰᾁ ெசᾤᾷᾐவᾐ சாᾷதியமானᾐ.
இரᾷத தானΆ ெசᾼவதᾹᾚலΆ பலாிᾹ உயி᾽க῀ காᾺபாιறᾺபᾌகிறᾐ. இரᾷதᾷைத பணΆ
ெபறாம᾿ தானΆ வழᾱᾁபவ᾽க῀ உ῀ளன᾽. அவ᾽கைள ெகௗரவிᾰகேவ உலக இரᾷதᾰ
ெகாைடயாள᾽க῀ தினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக ᾚᾷேதா᾽ ᾐῃபிரேயாக விழிᾺᾗண᾽ᾫ தினΆ
(World Elder Abuse Awareness Day)

உலகளவி᾿ 60 வயைதᾰ கடᾸத ᾙதிேயா᾽களிᾹ எᾶணிᾰைக 1995ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ 542
மி᾿ᾢயனாக இᾞᾸதᾐ. இᾐ 2025இ᾿ 1.2 பி᾿ᾢயனாக அதாவᾐ இᾞ மடᾱகாக உயரᾺேபாகிறᾐ.
ᾆமா᾽ 4 ᾙத᾿ 6 சதᾪதΆ ᾙதிேயா᾽கᾦᾰᾁ உாிய மாியாைத கிைடᾺபதி᾿ைல. இதனா᾿
உட᾿ாீதியாகᾫΆ, மனாீதியாகᾫΆ பாதிᾰகᾺபᾌகிᾹறன᾽. ᾙதியவ᾽கைள மாியாைதᾜடᾹ நடᾷத
ஐ.நா. இᾷதினᾷைத அறிவிᾷᾐ῀ளᾐ.
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உலகΆ பாைலவனமாத᾿ மιᾠΆ வறசி ஒழிᾺᾗ தினΆ
(World Day to Combat Desertification and Draught)

மனிதனாᾤΆ, சீேதாῃண நிைல மாιறᾷதாᾤΆ வறசி ஏιபᾌ, நிலᾱக῀ பாைலவனமாக
மாᾠகிறᾐ. ேமᾤΆ ᾘமியிᾹ நிலᾺபரᾺᾗ பᾊᾺபᾊயாக பாதிᾷᾐᾰெகாᾶேட ெச᾿கிறᾐ. இதனா᾿
மᾰக῀ வᾠைமᾰᾁᾷ த῀ளᾺபᾌகிᾹறன᾽. ᾆιᾠᾲᾇழ᾿ பாதிᾺைபᾷ தᾌᾺபதᾹᾚலΆ
பாைலவனமாத᾿ மιᾠΆ வறசி ஏιபᾌவைதᾷ தᾌᾰக ᾙᾊᾜΆ. இதைன உண᾽Ᾰத ஐ.நா. சைப
1994ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ இᾷதினᾷைத அறிவிᾷதᾐ.
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உலக அகதிக῀ தினΆ
(World Refugee Day)

மதᾰகலவரΆ, இனᾰகலவரΆ, உ῀நாᾌᾺ ேபா᾽, இயιைகᾺ ேபரழிᾫக῀ ேபாᾹற காரணᾱகளா᾿
தᾱக῀ நாᾊ᾿ வா῁வதιᾁ வழி இ᾿லாம᾿ ெவளிேயᾠபவ᾽க῀தாᾹ அகதிக῀. அகதிகᾦΆ
மனித᾽க῀தாᾹ. அவ᾽கᾦᾰᾁΆ வாழ உாிைம உᾶᾌ. அவ᾽களிᾹ உாிைமைய பாᾐகாᾰக
ேவᾶᾌΆ எᾹற ேநாᾰகி᾿ 2000ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ஜூᾹ 20 ஐ உலக அகதிக῀ தினமாக ஐ.நா. சைப
அறிவிᾷதᾐ.
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உலக இைச தினΆ
(World Music Day)

ெமாழி ெதாியாதவ᾽கைளᾜΆ ஒᾹᾠ ேச᾽ᾰᾁΆ சᾰதி இைசᾰᾁ உᾶᾌ. ஆகேவ இைசைய ஒᾞ உலக
ெமாழி எᾹகிᾹறன᾽. இைசேய நாᾊயᾷதிιᾁ அᾊᾺபைட. மனித᾽க῀ அைனவைரᾜΆ ஆᾊ
ைவᾺபᾐ இைச. இைசைய ரசிᾰகாதவ᾽க῀ உலகி᾿ யாᾞΆ இᾞᾰக ᾙᾊயாᾐ. உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ
உ῀ள இைசயைமᾺபாள᾽க῀ 1982ஆΆ ஆᾶᾌ ஜூᾹ 21 அᾹᾠ பிராᾹசி᾿ ᾂᾊன᾽. அᾸத
நாைளேய உலக இைச நாளாக அறிவிᾷதன᾽.

உலக ேயாகா தினΆ
(World Yoga Day)

ேயாகா எᾹபᾐ இᾸதியாவி᾿ ேதாᾹறிய ஒᾞ கைலயாᾁΆ. ேயாகாவிᾹ ப᾿ேவᾠ மரᾗக῀ இᾸᾐ,
ᾗᾷத மιᾠΆ சமண மதᾱகளி᾿ காணᾺபᾌகிᾹறன. உடைலᾜΆ, உ῀ளᾷைதᾜΆ நலᾷᾐடᾹ
ைவᾷᾐᾰெகா῀வதιகாக ேமιெகா῀ளᾺபᾌΆ கைல. ச᾽வேதச ேயாகா ᾂடைமᾺᾗ 1987ஆΆ
ஆᾶᾊ᾿ ஆரΆபிᾰகᾺபடᾐ. இᾸத ᾂடைமᾺᾗ உலக ேயாகா தினᾷைதᾰ ெகாᾶடாᾊ வᾞகிறᾐ.
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ச᾽வேதச விதைவக῀ தினΆ
(International Widow’s Day)

உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ உ῀ள ேகாᾊᾰகணᾰகான விதைவᾺ ெபᾶக῀ சᾸதிᾰᾁΆ பிரᾲசிைனக῀ மιᾠΆ
இᾹன᾿க῀ ᾁறிᾷᾐ ஐ.நா. சைப விவாதிᾷᾐ ஜூᾹ 23 ஐ ச᾽வேதச விதைவக῀ தினமாக 2010ஆΆ
ஆᾶᾊ᾿ அறிவிᾷதᾐ. உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ கணவᾹமா᾽கைள இழᾸᾐ, ஆதாரவிᾹறி தவிᾰᾁΆ
ெபᾶகளிᾹ
நிைல
ᾁறிᾷᾐ
விழிᾺᾗண᾽ைவ
ஏιபᾌᾷᾐΆ
ேநாᾰகி᾿
இᾷதினΆ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.

ஐᾰகிய நாᾌக῀ ெபாᾐᾲேசைவ தினΆ
(United Nations Public Service Day)

அரᾆ ஊழிய᾽க῀ மιᾠΆ நி᾽வாகிக῀ விைல மதிᾺபιற ேசைவைய ெசᾼᾐ வᾞகிᾹறன᾽.
ேசைவயானᾐ ந᾿ெலாᾨᾰகΆ ெகாᾶடதாக இᾞᾰகிறᾐ. ேசைவைய ெகௗரவிᾰக ஐ.நா.
ெபாᾐᾲசைப ஜூᾹ 23 ஐ ெபாᾐᾲேசைவ தினமாக அறிவிᾷதᾐ. 2003ஆΆ ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ ேசைவ
ᾗாிᾸதவ᾽கᾦᾰᾁ இᾷதினᾷதி᾿ விᾞᾐக῀ வழᾱகி, பாராᾌக῀ ெதாிவிᾷᾐ வᾞகிறᾐ.
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உலக தᾸைதய᾽ தினΆ
(World Father’s Day)

ேசானாரா ῄமா᾽ ேடா எᾹற ெபᾶ அெமாிᾰகாவி᾿ வி᾿ᾢயΆ ஜாᾰசᾹ ῄமா᾽ எᾹபவᾞᾰᾁ
ஆறாவᾐ ᾁழᾸைதயாகᾺ பிறᾸதா᾽. இவ᾽ பிறᾸதᾫடᾹ தாᾼ இறᾸᾐவிடா᾽. தனᾐ தᾸைதேய
கῃடᾺபᾌ ᾁழᾸைதகைள வள᾽ᾷதா᾽. தனᾐ தᾸைதᾰᾁ மாியாைத ெசᾤᾷᾐΆ வைகயி᾿
1910ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ தᾸைதய᾽ தினᾷைதᾰ ெகாᾶடாᾊனா᾽. இதைன அᾊᾺபைடயாகᾰெகாᾶᾌ
அெமாிᾰக ஜனாதிபதி 1966ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ தᾸைதய᾽ தினᾷைத அறிவிᾷதா᾽.

96

\ - 24

உலக இளΆ மᾞᾷᾐவ᾽க῀ தினΆ
(World Young Doctor’s Day)

மாறிவᾞΆ சᾙதாயᾷதி᾿ இளΆ மᾞᾷᾐவ᾽க῀ எதி᾽ெகா῀ள ேவᾶᾊய பிரᾲசிைனக῀ அதிகΆ
உ῀ளᾐ. இவ᾽க῀ கிராமᾺᾗறᾱகளி᾿ ேசைவ ெசᾼய ேவᾶᾊ இᾞᾰகிறᾐ. ஆகேவ இளΆ
மᾞᾷᾐவ᾽க῀ அᾊᾺபைட சட அறிவிைனᾺ ெபιறிᾞᾰக ேவᾶᾊயᾐ அவசியΆ. இᾐேபாᾹற
விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷதேவᾶᾌΆ எᾹகிற ேநாᾰகி᾿ 2011ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ இᾷதினΆ
அறிவிᾰகᾺபடᾐ.
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உலக ெவᾶᾗ῀ளி தினΆ
(World Vitiligo Day)

ெவᾶᾗ῀ளி எᾹபᾐ ஒᾞ ெதாιᾠேநாய᾿ல. ஒῂவாைம காரணமாக ேதாᾢ᾿ ஏιபᾌΆ ஒᾞவித
பாதிᾺபா᾿ ெமலானிᾹ எᾹᾔΆ கᾞᾺᾗநிற ெபாᾞைள உιபᾷதி ெசᾼᾜΆ திᾆ அᾎᾰகைள
அழிᾺபதா᾿ ஏιபᾌகிறᾐ. இᾐ சிறியவ᾽ᾙத᾿ ெபாியவ᾽வைர யாைர ேவᾶᾌமானாᾤΆ தாᾰᾁΆ.
இதைன ெவᾶᾁடΆ எனᾰ ᾂᾠவᾐ ᾙιறிᾤΆ தவᾠ. இᾐ பιறிய விழிᾺᾗண᾽ᾫ ஏιபᾌᾷத 2003
ᾙத᾿ இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.

மாᾤமிக῀ தினΆ
(Day of the Seafarer)

உலக வ᾽ᾷதகᾷதி᾿ 90 சதᾪதΆ கட᾿ வழியாகேவ நடᾷதᾺபᾌகிறᾐ. இதιᾁ மாᾤமிகளிᾹ பᾱᾁ
மிக ᾙᾰகியமானதாᾁΆ. உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ உ῀ள 1.5 மி᾿ᾢயᾹ மாᾤமிகᾦᾰᾁ நᾹறி ெசᾤᾷதᾫΆ
அவ᾽கைள ெகௗரவிᾰகᾫΆ ஜூᾹ 25 அᾹᾠ இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ. இᾷதினᾷைத
ச᾽வேதச கட᾿க῀ அைமᾺᾗ 2011ஆΆ ஆᾶᾌ அறிவிᾷதᾐ. இᾐ ஐ.நா. தினᾺபᾊயᾢᾤΆ இடΆ
ெபιᾠ῀ளᾐ.
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மனித மரபᾎவிᾹ மாதிாி வைரபடΆ ெவளியான நா῀
(Human Genome Mapping Day)

மனித உடᾢ᾿ உ῀ள ᾊ.எᾹ.ஏ. இரசாயன அᾊᾺபைட இைணᾫக῀ உᾞவாᾰகᾺபட விதΆ
சா᾽Ᾰத ஆᾼᾫ 1984இ᾿ ெதாடᾱகᾺபடᾐ. மரபᾎவிᾹ மாதிாி வைரபடΆ உᾞவாᾰகᾺபட
ெசᾼதி 2000ஆΆ ஆᾶᾌ ஜூᾹ 26இ᾿ அெமாிᾰகாவிᾹ அதிப᾽ பி᾿ கிளிᾶடᾹ மιᾠΆ
பிாிடனிᾹ அதிப᾽ ேடானி பிேள᾽ இைணᾸᾐ ெவளியிடன᾽. ஆᾼவிᾹபᾊ மனித இனᾷதி᾿
20,500 விதமான மரபᾎᾰக῀ உ῀ளன எனᾷ ெதாியவᾸதᾐ.

ச᾽வேதச ேபாைத ஒழிᾺᾗ தினΆ
(International Day Against Drug abuse and Illicit Trafficking)

ேபாைதᾺெபாᾞகைள அதிகΆ பயᾹபᾌᾷᾐவᾐ இைளஞ᾽க῀தாᾹ. இதனா᾿ ஊழ᾿, வᾹᾙைற,
ᾁιறᾱக῀, பாᾢய᾿ ேநாᾼக῀, எᾼῄ, உட᾿ நலᾰேகாளாᾠ, மனநல ேநாயா᾿ பல᾽
பாதிᾰகᾺபᾌகிᾹறன᾽. மனிதசᾚகᾷதிιᾁ பிᾹனைடᾫΆ, ெபாᾞளாதார பாதிᾺᾗΆ ஏιபᾌகிறᾐ.
ேபாைதᾺெபாᾞ῀ கடᾷத᾿ மιᾠΆ ஒழிᾺᾗ ஆகியவιைற கᾞᾷதி᾿ெகாᾶᾌ இᾷதினΆ 1988ஆΆ
ஆᾶᾌᾙத᾿ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.

சிᾷதிரவைதயா᾿ பாதிᾰகᾺபேடாᾞᾰகான ஆதரᾫ தினΆ
(International Day Support of Victims of Turture)

ச᾽வேதச சடᾷதிᾹபᾊ சிᾷதிரவைத எᾹபᾐ ஒᾞ சᾚகᾰᾁιறΆ என ஐ.நா. சைப ᾂᾠகிறᾐ.
சிᾷதிரவைத மιᾠΆ ᾐᾹᾗᾠᾷத᾿ ேபாᾹற ெசய᾿களி᾿ ஈᾌபᾌபவ᾽கᾦᾰᾁᾷ தᾶடைன
வழᾱᾁவதιகான சடᾙΆ உ῀ளᾐ. சிᾷதிரவைத எᾹபᾐ ᾪᾌகளி᾿ ெதாடᾱகி, சிைறᾲசாைல
மιᾠΆ ேபா᾽ᾰ ைகதிக῀வைர ெதாட᾽கிறᾐ. 1997ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ஐ.நா. சைப இᾷதினᾷைத
அறிவிᾷதᾐ.
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உலக ஜூேனாசிῄ தினΆ
(World Zoonoses Day)

ஜூேனாசிῄ எᾹபᾐ விலᾱᾁகᾦᾰᾁ ஏιபᾌΆ வியாதி. இᾐ விலᾱᾁகளிடமிᾞᾸᾐ மனித᾽கᾦᾰᾁᾺ
பரᾫகிறᾐ. காᾌ விலᾱᾁக῀, ᾪᾊ᾿ வள᾽ᾰᾁΆ ᾘைன, நாᾼ, எᾢ, பறைவக῀ᾚலΆ
மனித᾽கᾦᾰᾁᾺ பரᾫகிᾹறன. சில ஆெகா᾿ᾢ ேநாᾼகᾦΆ விலᾱᾁக῀ᾚலΆ பரᾫகிᾹறன.
விலᾱᾁக῀ᾚலΆ பரᾫΆ ேநாᾼக῀ பιறிய விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷத ஜூைல 6 அᾹᾠ
ஜூேனாசிῄ தினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதசᾰ ᾂᾌறᾫ தினΆ
(International Co-operative Day)

ஜனநாயகΆ, சமᾷᾐவΆ, ஒᾞைமᾺபாᾌ மιᾠΆ ᾆய ேவைலவாᾼᾺᾗ ேபாᾹற அᾊᾺபைடᾰ
ேகாபாᾌகைளᾰ ெகாᾶடᾐதாᾹ ᾂᾌறᾫ அைமᾺᾗ. இᾸத அைமᾺᾗ உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ விாிᾸᾐ
காணᾺபᾌகிறᾐ. 1895ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ச᾽வேதச அளவி᾿ ᾂᾌறᾫ அைமᾺᾗக῀ ஒᾹறிைணᾸதன.
100 ஆᾶᾌக῀ நிைறவானைத ஒᾊ 1995ஆΆ ஆᾶᾌ ᾙத᾿ ச᾽வேதசᾰ ᾂᾌறᾫ தினΆ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக மᾰக῀ ெதாைக தினΆ
(World Population Day)

உலக மᾰக῀ ெதாைக 1987ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ 500 ேகாᾊயானைத ᾙᾹனிᾌ ஐ.நா. சைப ஜூைல 11
ஐ உலக மᾰக῀ ெதாைக தினமாக அறிவிᾷதᾐ. ெபᾞகிவᾞΆ மᾰக῀ ெதாைகயா᾿ வனᾺபᾁதிᾰᾁΆ,
அதி᾿ வாᾨΆ உயிாினᾱகᾦᾰᾁΆ ஆபᾷᾐ ஏιபᾌகிறᾐ. மனித᾽க῀ வா῁வதιகான இட
ெநᾞᾰகᾊᾜΆ ஏιபᾌகிறᾐ. இᾐேபாᾹற ப᾿ேவᾠ பிரᾲசிைனகᾦᾰᾁᾷ தீ᾽ᾫ காண ேவᾶᾌΆ
எᾹகிற ேநாᾰகி᾿ இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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மலாலா ᾝᾆᾺசாᾼ தினΆ
(Malala Yousafzai Day)

பாகிῄதானி᾿ க᾿விᾰகாக ᾁர᾿ ெகாᾌᾷத மலாலாைவ தாᾢபᾹ தீவிரவாதிக῀ ᾆடன᾽.
ஆபᾷதான நிைலயிᾢᾞᾸᾐ அவ᾽ உயி᾽ ெபιறா᾽. ஒᾞ ஆசிாிய᾽, ஒᾞ ᾗᾷதகΆ, ஒᾞ ேபனா உலைக
மாιறிவிᾌΆ எᾹறா᾽. இைளஞ᾽களிடΆ ᾗᾷதகᾱகைளᾰ ெகாᾌᾱக῀, ᾐᾺபாᾰகி ஒᾞேபாᾐΆ
ேவᾶடாΆ என ஐ.நா. சைபயி᾿ உைரயாιறினா᾽. ஐ.நா. சைப க᾿விᾰகாக ᾁர᾿ ெகாᾌᾷத
இவரᾐ 16ஆவᾐ பிறᾸத தினᾷதிᾹேபாᾐ மலாலா தினமாக அறிவிᾷதᾐ.
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ச᾽வேதச உலக நீதி தினΆ
(World Day for International Justice)

ச᾽வேதச உலக நீதி தினΆ 2010ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿ ஒῂெவாᾞ ஆᾶᾌΆ ஜூைல 17 அᾹᾠ உலகΆ
ᾙᾨவᾐΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. ச᾽வேதச ᾁιறவிய᾿ நீதிமᾹறΆ உᾞவாᾰகிய ஒᾺபᾸதᾷதிᾹ
அᾊᾺபைடயி᾿ இᾷதினΆ ேத᾽ᾫ ெசᾼயᾺபடᾐ. இᾷதினᾷதி᾿ ெபᾶகᾦᾰᾁ எதிரான வᾹᾙைறᾰ
ᾁιறᾱக῀, இனᾺபᾌெகாைல ேபாᾹற பிரᾲசிைனக῀மீᾐ விழிᾺᾗண᾽ᾫ ஏιபᾌᾷதᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச ெந᾿சᾹ மᾶேடலா தினΆ
(Nelson Mandela International Day)

ெதᾹனாᾺபிாிᾰகாவிᾹ நிறெவறி அரᾆᾰᾁ எதிராகᾺ ேபாராᾊ 25 ஆᾶᾌக῀ சிைறᾷதᾶடைன
அᾔபவிᾷத ேபாராட ᾪர᾽ ெந᾿சᾹ மᾶேடலாவிᾹ பிறᾸத தினமான ஜூைல 18 ஆΆ நாைள
ஐ.நா. சைப ச᾽வேதச ெந᾿சᾹ மᾶேடலா தினமாக 2009ஆΆ ஆᾶᾌ அறிவிᾷதᾐ. அைமதிᾰᾁΆ,
மனித உாிைமᾰᾁΆ, ᾆதᾸதிரᾷதிιᾁΆ ெந᾿சᾹ மᾶேடலா ஆιறிய பணிையᾰ ெகௗரவிᾰக
இᾷதினΆ அᾔசாிᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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மனிதᾹ நிலவி᾿ இறᾱகிய நா῀
(Moon Landing Day)

அெமாிᾰகாவிᾢᾞᾸᾐ அᾺபேலா 11 எᾹகிற விᾶகலΆ நிலாவி᾿ 1969ஆΆ ஆᾶᾌ ஜூைல 20
அᾹᾠ தைர இறᾱகியᾐ. ᾙதᾹᾙதலாக நீ᾿ ஆ᾽Άῄராᾱ ஜூைல 21 அᾹᾠ அதிகாைல 2.56
மணிᾰᾁ நிலவி᾿ தனᾐ காைல பதிᾷதா᾽. மனித ᾁல வரலாιறி᾿ இᾐ மிகᾺெபாிய சாதைனயாᾁΆ.
இவைரᾷ ெதாட᾽Ᾰᾐ 19 நிமிடᾱக῀ கழிᾷᾐ ஆ᾿ᾊாிᾹ எᾹபவᾞΆ நிலவி᾿ கா᾿ பதிᾷதா᾽.

கிாிேகா᾽ ெமᾶட᾿ பிறᾸத தினΆ
(Gregor Mendel Birth Day)

கிாிேகா᾽ ெமᾶட᾿ 1822ஆΆ ஆᾶᾌ ஜூைல 20 அᾹᾠ ஆῄதிாிய நாᾊ᾿ பிறᾸதா᾽. இவைர
மரபியᾢᾹ தᾸைத எᾹᾠ அைழᾰகிறா᾽க῀. மரᾗᾺபᾶᾗக῀ சில ᾁறிᾺபிட விதிகᾦᾰᾁ
உபேட ஒᾞ சᾸததியி᾿ இᾞᾸᾐ அᾌᾷத சᾸததிᾰᾁ எᾺபᾊ கடᾷதᾺபᾌகிறᾐ எᾹபைதᾰ
கᾶடறிᾸதா᾽. பிιகாலᾷதி᾿ இῂவிதிக῀ ெமᾶடᾢᾹ விதிக῀ எனᾺ ெபயாிடᾺபடன.

ச᾽வேதச சᾐரᾱக நா῀
(International Chess Day)

உலகᾲ சᾐரᾱகᾰ ᾂடைமᾺᾗ 1924ஆΆ ஆᾶᾌ ஜூைல 20 இ᾿ பாாிῄ நகாி᾿ நிᾠவᾺபடᾐ.
இᾐ உலக நாᾌகளிᾹ சᾐரᾱக அைமᾺᾗகைள ஒᾹறிைணᾰᾁΆ ஒᾞ உலக நிᾠவனΆ. இதᾹ
ᾁறிᾰேகா῀ நாΆ அைனவᾞΆ ஒேர மᾰக῀ எᾹபதாᾁΆ. தιேபாᾐ இᾸநிᾠவனᾷதி᾿ 150ᾰᾁΆ
ேமιபட நாᾌக῀ அᾱகΆ வகிᾰகிᾹறன. இᾰᾂடைமᾺᾗ ஜூைல 20 ஆΆ நாைள ச᾽வேதச
சᾐரᾱக நாளாக 1966ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ அறிவிᾷதᾐ.
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உலக சᾐᾺᾗநிலᾰ காᾌக῀ தினΆ
(World Mangrov Forest Day)

ᾗய᾿, ᾆனாமி ேபாᾹற இயιைக சீιறᾱகளினா᾿ ஏιபᾌΆ ேபரழிᾫகைள தᾌᾰᾁΆ ேகடயமாக
சᾐᾺᾗநிலᾰ காᾌக῀ உ῀ளன. இைவ கடιகைரைய ஒᾊ உ῀ளன. இதைன மாᾱேராῂ காᾌக῀
அைலயாᾷதிᾰ காᾌக῀ எᾹᾠΆ அைழᾰகᾺபᾌகிᾹறன. இவιறிைன அழியாம᾿ பாᾐகாᾷதிடᾫΆ,
இதᾹ ெபᾞைமகைள உலகறியᾲ ெசᾼயᾫΆ ஆᾶᾌேதாᾠΆ ஜூைல 26ஆΆ நாைள உலக
சᾐᾺᾗநிலᾰ காᾌக῀ தினமாக கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக க᾿ᾣர᾿ விழிᾺᾗண᾽ᾫ தினΆ
(World Hepatities Day)

க᾿ᾣரைலᾷ தாᾰᾁΆ ெஹபைடᾊῄ எனᾺபᾌΆ மᾴச῀ காமாைல ேநாயா᾿ ஆᾶᾊιᾁ 10 லசΆ
ேப᾽ உயிாிழᾰகிᾹறன᾽. ெஹபைடᾊῄ A ைவரஸா᾿ 1.5 மி᾿ᾢயᾹ, ெஹபைடᾊῄ B ைவரஸா᾿
2 பி᾿ᾢயᾹ மιᾠΆ ெஹபைடᾊῄ C ைவரஸா᾿ 150 மி᾿ᾢயᾹ மᾰக῀ ஆᾶᾌேதாᾠΆ
பாதிᾰகᾺபᾌகிᾹறன᾽. இᾸத ேநாᾼ பιறிய விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷதி இைத கᾌᾺபᾌᾷதேவ
இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.

உலக இயιைக வளΆ பாᾐகாᾺᾗ நா῀
(World Nature Conservation Day)

உலகிᾤ῀ள இயιைக வளᾱகைளᾺ பாᾐகாᾺபதιகாக பᾹனாᾌ இயιைகᾺ பாᾐகாᾺᾗ சᾱகΆ
1948ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ெதாடᾱகᾺபடᾐ. உலகᾷதி᾿ ஏιபᾊᾞᾰᾁΆ ᾇழ᾿ பிரᾲசிைனகᾦᾰᾁᾷ தீ᾽ᾫ
காணᾫΆ, அதனா᾿ ஏιபᾌΆ சவா᾿கைள உலகΆ எதி᾽ெகா῀ள ேவᾶᾊ இᾞᾰகிறᾐ. ஆகேவ
இயιைகைய நாΆ பாᾐகாᾷதா᾿, இயιைக நΆைமᾺ பாᾐகாᾰᾁΆ எᾹகிற ேநாᾰகி᾿ இᾷதினΆ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச ᾗᾢக῀ தினΆ
(International Tiger’s Day)

உலகிᾹ கᾶைணᾰ கவᾞΆ ெபாிய விலᾱᾁகளி᾿ மிகᾺ பிரபலமானᾐ ᾗᾢ மᾌேம. ᾗᾢயிᾹ
எᾶணிᾰைக உலகளவி᾿ ேவகமாகᾰ ᾁைறᾸᾐெகாᾶேட வᾞகிறᾐ. ᾗᾢக῀ பாᾐகாᾺᾗ மாநாᾌ
ெஜயிᾹ, ᾖட᾽ῄப᾽ᾰ நகாி᾿ 2010ஆΆ ஆᾶᾌ நைடெபιறᾐ. இயιைகயா᾿ பைடᾰகᾺபட
இᾸத ᾗᾢகைள பாᾐகாᾰக வᾢᾜᾠᾷதி ச᾽வேதச ᾗᾢக῀ தினᾷைத அறிவிᾷதᾐ.
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ஆகடᾷதᾤᾰᾁ எதிரான உலக நா῀
(World Day Against Trafficking in Persons)

ஆகடᾷத᾿ எᾹபᾐ மனித உாிைம மீற᾿ மιᾠΆ மிகᾰ ெகாᾌைமயானதாᾁΆ. உலகளவி᾿
இᾐேபாᾹற சΆபவᾱக῀ நடᾸᾐᾰெகாᾶேட இᾞᾰகிᾹறன. இதைனᾷ தᾌᾷதிட ஐ.நா.விᾹ 68ஆΆ
ெபாᾐᾲசைப, ᾚᾹறாவᾐ ᾁᾨவிᾹ 46 ஆவᾐ ᾂடᾷதிᾹேபாᾐ விவாதிᾰகᾺபᾌ, 2014ஆΆ
ஆᾶᾌᾙத᾿ இᾷதினᾷைத ெகாᾶடாᾌமாᾠ அறிவிᾷதᾐ.

ச᾽வேதச நᾗ தினΆ
(International Day of Friendship)

அழᾁ, அறிᾫ, அᾸதῄᾐ, பணΆ, பதவி, ஜாதி, மதΆ, இனΆ, ெமாழி, நாᾌ ேபாᾹற
ேவᾠபாᾌகைளᾰ கடᾸᾐ உ῀ளᾷைத மᾌேம ேநசிᾰᾁΆ உயாிய பᾶᾗ ெகாᾶடᾐ நᾗ.
இைளஞ᾽கேள நாᾊᾹ தைலவ᾽க῀ மιᾠΆ சᾚகᾺ பணியாள᾽க῀. அவ᾽கைள நபிᾹᾚலΆ
இைணᾺபதா᾿ உலகளவி᾿ சமாதானΆ, அைமதி நிைலெபᾠΆ எᾹபதιகாக ஐ.நா. சைப ஏᾺர᾿
2011இ᾿ இᾷதினᾷைத அறிவிᾷதᾐ.
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ச᾽வேதச தாᾼᾺபா᾿ தினΆ
தாᾼᾺபா᾿ கலᾺபடமιற இயιைக உணᾫ. ᾁழᾸைதᾰᾁᾷ ேதைவயான அைனᾷᾐ சᾷᾐகᾦΆ
தாᾼᾺபாᾢ᾿ உ῀ளᾐ. ேநாᾼ எதி᾽Ὰᾗ சᾰதியாகᾫΆ, ᾁழᾸைதயிᾹ மரணᾷைத தᾌᾰகᾫΆ, ேமᾤΆ
ᾁழᾸைதயிᾹ ᾚைள நᾹᾁ வள᾽ᾲசியைடயᾫΆ உதᾫகிறᾐ. தாᾼᾺபா᾿ ெகாᾌᾺபᾐ எᾹபᾐ
நாᾦᾰᾁநா῀ ᾁைறᾸᾐ வᾞகிறᾐ. தாᾼᾺபாைலᾰ ᾁழᾸைதகᾦᾰᾁ அவசியΆ தர ேவᾶᾌΆ
எᾹபைத வᾢᾜᾠᾷதேவ இᾷதினΆ அᾔசாிᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச ᾖ᾽ தினΆ
(International Beer Day)

ச᾽வேதச ᾖ᾽ தினΆ 2007ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ சாᾶடா ᾁᾟῄ, கᾢேபா᾽னியாவி᾿ ᾙதᾹᾙதலாக
ெகாᾶடாடᾺபடᾐ. தιேபாᾐ உலகிᾹ 50 நாᾌகளி᾿ 207 நகரᾱகளி᾿ இᾷதினΆ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. ᾖ᾽ நᾶப᾽கைள ஒᾹᾠ ேச᾽ᾰகிறᾐ. அைனᾷᾐ நாᾌகளிᾤΆ ஒேர நாளி᾿
ெகாᾶடாᾌவதᾹᾚலΆ ᾖ᾽ பாைதகளிᾹ கீ῁ உலகΆ ஐᾰகியΆ ஆகிறᾐ என இᾷதினᾷைதᾰ
ெகாᾶடாᾌபவ᾽க῀ ᾂᾠகிᾹறன᾽.
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உலக நᾶப᾽க῀ தினΆ
(World Friendship Day)

அெமாிᾰக காᾱகிரῄ 1935ஆΆ ஆᾶᾌ ஆகῄᾌ மாதΆ ᾙத᾿ ஞாயிιᾠᾰகிழைம உᾞவானᾐ.
இதைன ேதசிய நᾗ தினமாக அெமாிᾰகாவி᾿ ெகாᾶடாடᾺபடᾐ. பிறᾁ மிகᾺ ெபாிய
திᾞவிழாவாகᾰ ெகாᾶடாடᾺபடᾐ. நᾶப᾽க῀ தினΆ அெமாிᾰகாைவ ஒᾊய நாᾌகᾦᾰᾁᾺ
பரவியᾐ. அதᾹபிᾹன᾽ உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ பரவியᾐ. தιேபாᾐ உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ இᾷதினΆ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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ஹிேராசிமா தினΆ
(Hiroshima Day)

இரᾶடாΆ உலக ᾜᾷதᾷதிᾹேபாᾐ அெமாிᾰகா, ஜᾺபானி᾿ உ῀ள ஹிேராசிமா எᾹᾔΆ
நகரᾷதிᾹமீᾐ 1945ஆΆ ஆᾶᾌ ஆகῄᾌ 6 அᾹᾠ ᾢᾊ᾿ பாᾼ (Little Boy) எᾹற அᾎᾁᾶைட
ᾪசியᾐ. ᾁᾶᾌ விᾨᾸத சில ெநாᾊகளி᾿ மᾰக῀, கᾊடᾱக῀, இᾞΆᾗக῀ உ῀பட அைனᾷᾐΆ
ஆவியாயின. 1 லசᾷᾐ 40 ஆயிரΆ ேப᾽ இறᾸதா᾽க῀. இᾸதᾺ ெகாᾌைம மீᾶᾌΆ நிகழாம᾿
இᾞᾰக இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக பிளாῄᾊᾰ அᾠைவᾲ சிகிᾲைச தினΆ
(World Plastic Surgery Day)

ᾙதலாΆ உலக ᾜᾷதᾷதி᾿ பாதிᾰகᾺபட ᾪர᾽ வா᾿ட᾽ இேயா எᾹபவᾞᾰᾁ ᾙத᾿ பிளாῄᾊᾰ
அᾠைவᾲ சிகிᾲைச ெசᾼயᾺபடᾐ. இவᾞᾰᾁ 1917ஆΆ ஆᾶᾌ ஆகῄᾌ 8 அᾹᾠ ச᾽ ெஹரா᾿ᾌ
கி᾿ᾣῄ (Harold Gillies) எᾹகிற மᾞᾷᾐவ᾽ ᾙகᾲ சிகிᾲைச ெசᾼதா᾽. இᾐேவ உலகிᾹ ᾙத᾿
பிளாῄᾊᾰ ச᾽ஜாி ஆᾁΆ. அதனா᾿ ெஹரா᾿ᾌ கி᾿ᾣῄ எᾹபவைர பிளாῄᾊᾰ ச᾽ஜாியிᾹ தᾸைத
எᾹகிᾹறன᾽.

உலக ᾘைன தினΆ
(World Cat Day)

ᾘைனக῀ உலகிᾹ அைனᾷᾐ இடᾱகளிᾤΆ மனிதனா᾿ பழᾰகᾺபᾌ ᾪᾌகளி᾿
வள᾽ᾰகᾺபᾌகிᾹறன. மனிதனிடΆ ᾆமா᾽ 9500 ஆᾶᾌகளாக வா῁கிᾹறன. சிறᾸத இரᾫᾺ
பா᾽ைவᾜΆ, சிறᾸத ேகᾁΆ திறᾔΆ ெகாᾶடைவ. அதிக விைளயாᾌᾷதிறᾹ ெகாᾶᾌ῀ளᾐ.
ᾘைனயா᾿ இனிᾺᾗᾲ ᾆைவைய உணர ᾙᾊயாᾐ. உலக ᾘைன தினΆ ᾙதᾹᾙதலாக 2014ஆΆ
ஆᾶᾊ᾿ ᾐவᾱகியᾐ.
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நாகசாகி தினΆ
(Nagasaki Day)

அெமாிᾰகா 1945ஆΆ ஆᾶᾌ ஆகῄᾌ 9 அᾹᾠ ேப ேமᾹ (Fat Man) எᾹᾔΆ அᾎᾁᾶைட
ஜᾺபானி᾿ உ῀ள நாகசாகி எᾹகிற நகரᾷதிᾹமீᾐ ᾪசியᾐ. இᾰᾁᾶᾌ 3.5 மீட᾽ நீளᾙΆ, 1.5
மீட᾽ விடᾙΆ, 4500 கிேலா எைடᾜΆ, 1 கிேலா ᾗᾦேடானியᾷைதᾜΆ ெகாᾶடᾐ. இᾰᾁᾶᾌ
ᾪசᾺபட சில ெநாᾊகளி᾿ 74000 ேப᾽ உயி᾽ இழᾸதன᾽. அᾎᾁᾶᾊᾹ விபாீதᾷைத நிைனᾫ ᾂற
இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.

ச᾽வேதச உலக ᾘ᾽வ ᾁᾊமᾰக῀ தினΆ
(International Day of the World’s Indigenous People)

ஐ.நா. ெபாᾐᾲசைப 1994ஆΆ ஆᾶᾌ ᾊசΆப᾽ 23 அᾹᾠ ஒᾞ தீ᾽மானᾷதி᾿ ஆகῄᾌ 9 ஐ உலக
ᾘ᾽வ ᾁᾊமᾰக῀ தினமாக அறிவிᾷதᾐ. இᾷதினΆ 1995ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
ᾘ᾽வ ᾁᾊகளிᾹ கலாᾲசாரΆ பாᾐகாᾷத᾿, அரசிய᾿, க᾿வி, ெமாழி ேபாᾹறவιைறᾰ ெகாᾌᾷத᾿,
இவ᾽கᾦᾰᾁ எதிராக நடᾰᾁΆ ஆᾰகிரமிᾺைப தᾌᾷத᾿ ேபாᾹற விழிᾺᾗண᾽ᾫ ஏιபᾌᾷத இᾷதினΆ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச இைளஞ᾽ தினΆ
(International Youth Day)

இைளஞ᾽கᾦᾰᾁ இᾞᾰᾁΆ பிரᾲசிைனகைளᾰ கᾶடறிᾸᾐ அவιைறᾰ கைளவᾐ, அவ᾽கைள சᾰதி
பைடᾷதவ᾽களாக மாιற ேவᾶᾌΆ எᾹகிற பா᾽ைவ 1995ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ஐ.நா. சைபயிᾹ
கவனᾷதிιᾁ வᾸதᾐ. ஆகῄᾌ 12 ஐ ச᾽வேதச இைளஞ᾽ தினமாக 1998ஆΆ ஆᾶᾊ᾿
அறிவிᾰகᾺபடᾐ. இைளஞ᾽களிᾹ பிரᾲசிைனையᾰ கᾶடறிᾸᾐ, அதைன கைளᾸᾐ அவ᾽களிᾹ
சᾰதிைய நாᾌ வள᾽ᾲசிᾰᾁᾺ பயᾹபᾌᾷᾐவேத இᾷதினᾷதிᾹ ேநாᾰகமாᾁΆ.
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ச᾽வேதச இடᾐ ைகᾺபழᾰகΆ உைடேயா᾽ தினΆ
(International Left Hander’s Day)

உலகிᾹ ெமாᾷத மᾰக῀ெதாைகயி᾿ 10 சதᾪதΆ ேப᾽ இடᾐ ைகᾺபழᾰகΆ உைடேயா᾽களாக
இᾞᾰகிᾹறன᾽. இடᾐ ைகᾺபழᾰகΆ எᾹபᾐ இயιைகயிேல ஒᾞவாிᾹ ᾚைள வள᾽ᾲசிையᾺ
ெபாᾠᾷᾐ அைமகிறᾐ. இவ᾽களிᾹ சாதைனகைளᾺ பாராᾌΆ விதᾷதிᾤΆ, சᾚகᾷதி᾿
சிᾠபாᾹைமயாக உ῀ள இவ᾽கᾦᾰᾁ தᾁᾸத ெபாᾞகைள தயாாிᾰக வᾢᾜᾠᾷதிᾜΆ இᾷதினΆ
1992ஆΆ ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக மனித ேநய தினΆ
(World Humanitarian Day)

ேபா᾽, இயιைகᾺ ேபரழிᾫ, ேநாᾼ, ஊடᾲசᾷᾐ பιறாᾰᾁைற ேபாᾹற காரணᾱகளா᾿
பாதிᾰகᾺபட மᾰகைள நிைனᾫᾂᾞΆ வைகயி᾿ உᾞவாᾰகᾺபட உலக மனித ேநய தினΆ
ஆகῄᾌ 19 அᾹᾠ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. 2008ஆΆ ஆᾶᾌ ஐ.நா. சைபயினா᾿
உᾞவாᾰகᾺபடᾐ. ᾐயரᾷதா᾿ பாதிᾰகᾺபேடாᾞᾰகாக பணிᾗாிேவா᾽ மιᾠΆ இᾺபணியி᾿
ஈᾌபᾌΆேபாᾐ காயΆ அைடᾸேதா᾽, உயிாிழᾸேதா᾽கைள நிைனᾫᾂᾞΆ தினமாகᾫΆ
கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.

உலக ᾗைகᾺபட தினΆ
(World Photography Day)

ᾥயிᾆ டாᾁேவேர எᾹபவ᾽ 1839ஆΆ ஆᾶᾌ டாᾁாிேயாைடᾺ எனᾺபᾌΆ ᾗைகᾺபடᾷதிᾹ
ெசய᾿பாᾌ ᾙைறைய அறிᾙகᾺபᾌᾷதினா᾽. இதைன பிராᾹῄ அரᾆ ஆகῄᾌ 19ஆΆ ேததி
Ὰாீᾌதி ேவ᾽᾿ᾌ என உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ அறிவிᾷதᾐ. இைத எᾌᾷᾐைரᾰᾁΆ வைகயி᾿ உலக
ᾗைகᾺபட தினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. ᾗைகᾺபடᾷதிᾹ சிறᾺᾗ, ᾗைகᾺபடᾰ கார᾽களிᾹ
திறைமைய ெகாᾶடாᾌΆ வைகயி᾿ இᾷதினΆ அைமகிறᾐ.
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ச᾽வேதச அᾊைம வாணிப நிைனᾬட᾿ தினΆ
(International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition)

ஆᾺபிாிᾰகᾷ தீவி᾿ உ῀ள ெஹᾼᾊ எᾹற பᾁதியி᾿ அᾊைமக῀ தᾱக῀ இழிநிைலᾰᾁ எதிராக
1791 ஆகῄᾌ 22 ந῀ளிரᾫᾙத᾿ 23 வைர ேபாராᾊன᾽. அᾊைம வாணிப ᾙைறைய ஒழிᾰக
ᾙதᾹᾙதᾢ᾿ ேபாராடΆ நைடெபιற ெஹᾼᾊயி᾿ 1998ஆΆ ஆᾶᾌ ஆகῄᾌ 23 அᾹᾠ
நிைனᾫ விழா ெகாᾶடாடᾺபடᾐ. இதைனᾷ ெதாட᾽Ᾰᾐ ஒῂெவாᾞ ஆᾶᾌΆ இᾷதினΆ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச அᾎ ஆᾜத ேசாதைன எதி᾽Ὰᾗ தினΆ
(International Day Against Nuclear Test)

அᾎ ஆᾜதΆ ᾙதᾹᾙதலாக 1945ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ᾪசᾺபடᾐ. அதᾹ பிறᾁ இᾐவைர 2000 அᾎ
ஆᾜத ேசாதைனக῀ நடᾷதᾺபᾌ῀ளன. இதனா᾿ கதிாியᾰகᾙΆ, ᾆιᾠᾲᾇழᾤΆ, நாᾌகᾦᾰᾁ
இைடேய பதιறᾷைதᾜΆ ஏιபᾌᾷᾐகிறᾐ. இᾹைறᾰᾁ῀ள அᾎ ஆᾜதᾱகைளᾰ ெகாᾶᾌ
ᾘமிைய 500 ᾙைற அழிᾰகலாΆ. ஆகேவ இதᾹ விைளᾫக῀பιறிᾜΆ அதᾹ பரவைலᾷ தᾌᾰக
ஐ.நா. சா᾽பி᾿ இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.

உலக விைளயாᾌ தினΆ
(World Sports Day)

உட᾿ வᾢைமᾜΆ, ஆιறᾤΆ மிᾰகவ᾽களாக இைளஞ᾽க῀ விளᾱக ேவᾶᾌΆ எᾹறா᾿
உடιபயிιசிᾜΆ, விைளயாᾌΆ அவசியΆ ேதைவ. விᾌᾰ ெகாᾌᾰᾁΆ பᾶᾗ, சகிᾺᾗᾷதᾹைம,
சிᾸதைன
ᾑᾶட᾿
ஆகியைவ
விைளயாᾌᾰᾁ
உᾶᾌ.
ஆகேவ
ᾁழᾸைதக῀,
இைளஞ᾽களிைடேய விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷᾐவதιகாகேவ இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச காணாமι ேபாேனா᾽ தினΆ
(International Day of Disappeared)

உலகிᾹ பல நாᾌகளிᾤΆ காவ᾿ ᾐைறயினராேலா அ᾿லᾐ பாᾐகாᾺᾗᾺ பைடயினராேலா
ப᾿ேவᾠ காரணᾱகளா᾿ ைகᾐ ெசᾼயᾺபᾌ காணாம᾿ ேபாேவா᾽ ᾁறிᾷத ஒᾞ விழிᾺᾗண᾽ைவ
ஏιபᾌᾷᾐΆ ேநாᾰகி᾿ 1981ஆΆ ஆᾶᾌ இᾷதினΆ ேத᾽ᾸெதᾌᾰகᾺபடᾐ. ரகசியᾰ ைகᾐகᾦᾰᾁ
எதிராக மனித உாிைம அைமᾺᾗக῀, ெசᾴசிᾤைவᾲ சᾱகΆ ஆகியன ேபாராᾌகிᾹறன.
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ச᾽வேதச ேதᾱகாᾼ தினΆ
(International Coconut Day)

ஆசிய பசிபிᾰ ேதᾱகாᾼ உιபᾷதியாள᾽களிᾹ மாநாᾌ 1998ஆΆ ஆᾶᾌ, வியநாΆ நாᾊ᾿
நைடெபιறᾐ. இᾸத மாநாᾊ᾿ ெசᾺடΆப᾽ 2ஆΆ ேததி ச᾽வேதச ேதᾱகாᾼ தினமாக பிரகடனΆ
ெசᾼயᾺபடᾐ. ெதᾹைன பயிாிᾹ ᾙᾰகியᾷᾐவΆ, ேதᾱகாயிᾹ பலᾹகைள எᾌᾷᾐᾰ ᾂறி அதᾹ
பயᾹபாைட அதிகாிᾰக நடவᾊᾰைக எᾌᾰᾁΆ விதᾷதி᾿ மᾰகளிைடேய விழிᾺᾗண᾽ᾫ
ஏιபᾌᾷᾐவᾐ இதᾹ ேநாᾰகமாᾁΆ.
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ச᾽வேதச கᾨᾁக῀ விழிᾺᾗண᾽ᾫ தினΆ
(International Vulture Awareness Day)

உலகளவி᾿ 23 பிணΆ திᾹனி கᾨᾁக῀ உ῀ளன. இᾸதியாவி᾿ 9 வைக பிணΆ திᾹனி கᾨᾁக῀
உ῀ளன. இᾰகᾨᾁ உ῀ளன. இᾰகᾨᾁ இனᾱக῀ உலகளவி᾿ விைரவாக அழிᾸᾐ வᾞகிᾹறன.
ைடᾁேளாபினாᾰ மᾞᾸைத சாᾺபிட கா᾿நைடகள இறᾸத பிᾹᾗΆ அதᾹ உடᾢ᾿ இᾸத மᾞᾸᾐ
தᾱகிவிᾌΆ. இᾸதᾰ கா᾿ நைடகைள சாᾺபிᾌΆ கᾨᾁக῀ இறᾸᾐவிᾌகிᾹறன. இῂவினᾷைதᾺ
பாᾐகாᾰக இᾷதினΆ கைடபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச கᾞைண தினΆ
(International Day of Charity)

ᾁறிᾺபாக வளᾞΆ நாᾌகளி᾿ வᾠைம, ெபாᾞளாதாரΆ மιᾠΆ கலாᾲசார பிரᾲசிைனகளா᾿ மᾰக῀
அவதிᾜᾠகிᾹறன᾽. இவ᾽களிᾹ ᾐயரᾱகைள மனிதாபிமான அᾊᾺபைடயி᾿ ᾐைடᾰக ேவᾶᾌΆ.
அᾹைன ெதரசா (Mother Teresa) தᾹ வா῁நா῀ ᾙᾨவᾐΆ ஏைழகᾦᾰᾁ ேசைவ ᾗாிᾸதா᾽. அவ᾽
இறᾸத நிைனᾫ தினமான ெசᾺடΆப᾽ 5 ஐ ச᾽வேதச கᾞைண தினமாக ஐ.நா. அறிவிᾷᾐ῀ளᾐ.
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உலக எᾨᾷதறிᾫ தினΆ
(International Literacy Day)

அைனவᾞᾰᾁΆ எᾨᾷதறிᾫ எᾹகிற வரலாιᾠᾲ சிறᾺᾗமிᾰக ேகாபாைட உலகளவி᾿
ᾜெனῄேகா உᾞவாᾰகியᾐ. அதᾹ அᾊᾺபைடயி᾿ உலக எᾨᾷதறிᾫ தினΆ 1965ஆΆ ஆᾶᾊ᾿
அறிவிᾰகᾺபடᾐ. க᾿வியறிவிᾹ
ᾙᾰகியᾷᾐவᾷைத
வᾢᾜᾠᾷதிᾜΆ,
அைனவᾞᾰᾁΆ
எᾨᾷதறிைவ ேபாதிᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹகிற ேநாᾰகᾷᾐடᾹ ஒῂெவாᾞ ஆᾶᾌΆ ெசᾺடΆப᾽ 8
அᾹᾠ இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக தιெகாைல தᾌᾺᾗ தினΆ
(World Suicide Prevention Day)

உலகி᾿ சராசாியாக 40 ெநாᾊᾰᾁ ஒᾞவ᾽ தιெகாைல ெசᾼᾐ ெகா῀கிறா᾽. தιெகாைல எᾹபᾐ
ஒᾞ ச᾽வேதச பிரᾲசிைனயாக உ῀ளᾐ. தιெகாைலைய தᾌᾺபதιᾁ உலக தιெகாைல தᾌᾺᾗ
அைமᾺᾗ 1960ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ உᾞவாᾰகᾺபᾌ῀ளᾐ. இᾸத அைமᾺᾗΆ, உலக ᾆகாதார அைமᾺᾗΆ
ெசᾺடΆப᾽ 10 ஐ உலக தιெகாைல தᾌᾺᾗ தினமாக அறிவிᾷதᾐ. இᾐ 2003ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿
கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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ெதιᾁ ெதιᾁ ஒᾷᾐைழᾺᾗ ஐᾰகிய நாᾌக῀ தினΆ
(United National Day for South – South Cooperation)

நிதி, உணᾫᾺ ெபாᾞக῀, ெவᾺபநிைல மாιறΆ ஆகியவιறா᾿ உலக அளவி᾿ ஏιபᾌ῀ள
ெநᾞᾰகᾊக῀, வளᾞΆ நாᾌக῀ மᾷதியி᾿ அதிக ஒᾷᾐைழᾺைப ஏιபᾌᾷᾐகிᾹறன. ெதιᾁ - ெதιᾁ
வியாபாரΆ, ᾙதᾣᾌ ேபாᾹறைவ உய᾽Ᾰᾐ῀ளன. அேத சமயᾷதி᾿ ெவᾺப நிைல மாιறᾷதிιᾁ
எதிரான நடவᾊᾰைககளி᾿ ᾙᾰகிய பᾱகாιற ேவᾶᾊᾜ῀ளᾐ. ᾊசΆப᾽ 19 அᾹᾠ
ெகாᾶடாடᾺபட இᾷதினΆ ஐ.நா. வா᾿ ெசᾺடΆப᾽ 12ஆΆ ேததிᾰᾁ 2012 இ᾿ மாιறᾺபடᾐ.
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அைனᾷᾐலக மᾰகளாசி நா῀
(International Day of Democracy)

சனநாயகᾷைத ஊᾰᾁவிᾰகᾫΆ, மனித உாிைமக῀ மιᾠΆ அᾊᾺபைடᾲ ᾆதᾸதிரΆ
ேபாᾹறவιறிιᾁாிய ெகௗரவᾷைதᾰ ெகாᾌᾰᾁΆ ேநாᾰகி᾿ ஐ.நா. சைப 2007ஆΆ ஆᾶᾌ நவΆப᾽
8 இ᾿ அைனᾷᾐலக மᾰகளாசி தினமாக ெசᾺடΆப᾽ 15ஐ அறிவிᾷதᾐ. அரசிய᾿, ெபாᾞளாதாரΆ,
சᾚக மιᾠΆ கலாᾲசார நடவᾊᾰைககைள அᾔபவிᾰᾁΆ உாிைம ஒῂெவாᾞ தனி மனிதᾔᾰᾁΆ
உᾶᾌ என ஐ.நா. ᾂᾠகிறᾐ.
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உலக ஓேசாᾹ தினΆ
(World Ozone Day)

ᾘமிைய கவசமாக இᾞᾸᾐ பாᾐகாᾰᾁΆ ஓேசாᾹ படலᾷதி᾿ ஓைட விᾨᾸᾐ῀ளᾐ. ஓேசாᾹ
படலᾷதிιᾁ ஆபᾷைத விைளவிᾰᾁΆ ᾰேளாேரா ᾗேளாேரா கா᾽பᾹ பயᾹபாைட
ᾁைறᾷᾐᾰெகா῀ᾦΆ மாᾶாிய᾿ ஒᾺபᾸதΆ 1987ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ உᾞவானᾐ. இதைன
நிைனᾫᾂᾞΆ வைகயி᾿ ெசᾺடΆப᾽ 16 ஐ உலக ஓேசாᾹ தினமாக ஐ.நா. சைப அறிவிᾷதᾐ.
1995ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக தᾶணீ᾽ கᾶகாணிᾺᾗ தினΆ
(World Water Monitoring Day)

உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ தᾶணீ᾽ வளᾱகைளᾺ பாᾐகாᾺபதி᾿ ெபாᾐ விழிᾺᾗண᾽ᾫ மιᾠΆ ஈᾌபாைட
உᾞவாᾰக ேவᾶᾌΆ. உ῀ᾧ᾽ நீ᾽நிைலகளிᾹ அமிலᾷதᾹைம, காரᾷதᾹைம ஆகியவιைற
பாிேசாதிᾷᾐ பா᾽ᾷᾐ, நீாிᾹ தரΆ ᾁைறயாம᾿ பாᾐகாᾷதிட ேவᾶᾌΆ. ேமᾤΆ தᾶணீைர
கᾶகாணிᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹபதιகாக அெமாிᾰகாவிᾹ Clean Water Foundation இᾷதினᾷைத
2003இ᾿ அறிவிᾷதᾐ.
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உலக அைமதி தினΆ
(World Peace Day)

உலக ᾜᾷதᾷதிᾹ பாதிᾺைப உண᾽Ᾰᾐ அைமதி தினΆ பல நாᾌகளி᾿ ெவῂேவᾠ தினᾱகளி᾿
நடᾸᾐ வᾸதᾐ. ஐ.நா.விᾹ ெபாᾐᾲசைப 1987ஆΆ ஆᾶᾌ ெசᾺடΆப᾽ மாதᾷதி᾿ ᾂᾌΆ ᾙத᾿
நாைள உலக அைமதி தினமாக அறிவிᾷதᾐ. அதᾹபிᾹன᾽ தᾱகளிᾹ உᾠᾺᾗ நாᾌகளிᾹ
வாᾰᾁகைள அதிகΆ ெபιᾠ ெசᾺடΆப᾽ 21 ஐ உலக அைமதி தினமாக அறிவிᾷதᾐ. இᾐ 2002ஆΆ
ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ நைடᾙைறᾰᾁ வᾸதᾐ.
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ைமᾰேக᾿ பாரேட பிறᾸத தினΆ
(Michael Faraday Birth Day)

மிᾹசாரΆ நமᾐ அᾹறாட வா῁ᾰைகயி᾿ ஒᾞ அᾱகமாக மாறிவிடᾐ. மᾞᾷᾐவᾷ ᾐைறகளிᾤΆ
மிᾹசாரΆ பயᾹபᾌகிறᾐ. மிᾹசாரΆ இ᾿ைல எᾹறா᾿ ெதாைலகாசி, ரயி᾿, மிᾹ விசிறி, கணினி,
ெதாழிιசாைலக῀ என பலᾫΆ இயᾱகாᾐ. மிᾹசாரΆ உιபᾷதி ெசᾼᾜΆ ᾙைறைய ᾙதᾹᾙதᾢ᾿
ைமᾰேக᾿ பாரேட கᾶᾌபிᾊᾷதா᾽. இவ᾽ 1791ஆΆ ஆᾶᾌ ெசᾺடΆப᾽ 22 அᾹᾠ இᾱகிலாᾸᾐ
நாᾊ᾿ பிறᾸதா᾽.

உலக கா᾽ இ᾿லாத நா῀
(World Car Free Day)

நகரᾱகளி᾿ ேபாᾰᾁவரᾷᾐ ெநாிச᾿ காரணமாக நடᾸᾐ ெச᾿வேத ெபாிய பிரᾲசிைனயாக மாறி
வᾞகிறᾐ. நடᾸᾐ ெச᾿ᾤΆ ᾑரᾷதிιᾁᾰᾂட காைர எᾌᾷᾐᾲ ெச᾿கிᾹறன᾽. ஆகேவ மிக அᾞகி᾿
உ῀ள இடᾱகᾦᾰᾁ ைசᾰகி῀ அ᾿லᾐ நடᾸᾐ ெச᾿ல ேவᾶᾌΆ. காைர ெசᾺடΆப᾽ 22 அᾹᾠ ஒᾞ
நா῀ பயᾹபᾌᾷதாம᾿ இᾞᾰக வாஷிᾱடᾹ ேபாῄ இᾷதினᾷைத 1995இ᾿ அறிவிᾷதᾐ.
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உலக ᾆιᾠலா தினΆ
(World Tourism Day)

ெபாᾞளாதாரΆ, கலாᾲசாரΆ, அரசிய᾿ மιᾠΆ சᾙதாய ஒιᾠைம உண᾽ைவ மᾰக῀ மனதி᾿
ஏιபᾌᾷᾐΆ ேநாᾰகி᾿ ச᾽வேதச அளவி᾿ உலக ᾆιᾠலாஅைமᾺᾗ ெசய᾿பᾌ வᾞகிறᾐ. இᾸத
அைமᾺᾗ ெசᾺடΆப᾽ 27ஐ உலக ᾆιᾠலா தினமாக அறிவிᾷதᾐ. இᾷதினΆ 1980ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. இᾷதினᾷைதᾰ ெகாᾶடாᾌவதᾹ ᾚலΆ ᾆιᾠலா ᾐைறக῀ அதிகΆ லாபΆ
ஈᾌΆ ᾐைறயாக மாறிᾜ῀ளன.
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பᾆைம ᾒக᾽ேவா᾽ தினΆ
(Green Consumer Day)

பிளாῄᾊᾰ ைபகைளᾺ பயᾹபᾌᾷᾐவதா᾿ ᾆιᾠᾲᾇழ᾿ பாதிᾰகᾺபᾌகிறᾐ. ஆகேவ இயιைகயான
ெபாᾞகைளேய பயᾹபᾌᾷத ேவᾶᾌΆ. நாΆ பயᾹபᾌᾷதᾰᾂᾊய ெபாᾞக῀ மᾠᾆழιசிᾰᾁ
உகᾸததாக இᾞᾰக ேவᾶᾌΆ. உலகிᾹ பல பᾁதிகளி᾿ பᾆைம ᾒக᾽ேவா᾽ அைமᾺᾗ மᾰகளிடΆ
பᾆைமையᾺ பாᾐகாᾰக விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷதி வᾞகிறᾐ. ெசᾺடΆப᾽ 28ஐ பᾆைம ᾒக᾽ேவா᾽
தினமாக ெகாᾶடாᾊ வᾞகிறᾐ.

உலக ேரபிῄ தினΆ
(World Rabies Day)

ேரபிῄ எᾹபᾐ ஒᾞ வைகயான ைவரῄ. இᾐ ெவௗவா᾿, நாி, ஓநாᾼ மιᾠΆ நாᾼ ஆகியவιைற
எளிதி᾿ தாᾰᾁΆ. ேரபிῄ தாᾰகிய விலᾱᾁ மனிதைனᾰ கᾊᾷதா᾿ இᾸேநாᾼ மனிதைன
தாᾰகிவிᾌΆ. இᾸேநாᾼᾰᾁ ᾥயி பாῄட᾽ எᾹபவ᾽ 1885ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ மᾞᾸைதᾰ கᾶᾌபிᾊᾷதா᾽.
இவ᾽ மைறᾸத ெசᾺடΆப᾽ 28ஆΆ ேததிைய உலக ேரபிῄ தினமாகᾰ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச காᾺபி தினΆ
(International Coffee Day)

பலᾞΆ விᾞΆபி அᾞᾸதᾰᾂᾊய மிகᾫΆ பிரபலமான பானΆ காᾺபி. ெகாைடைய பᾰᾁவாமாᾼ
வᾠᾷᾐ, பிறᾁ அைரᾷᾐᾺ ெபாᾊ ெசᾼᾐ அதᾹ வᾊநீைர பாᾤடᾹ ேச᾽ᾷேதா அ᾿லᾐ
ேச᾽ᾰகாமேலா ᾇடாக அᾞᾸᾐΆ நீ᾽ம உணᾫ காᾺபி. உலகி᾿ 50 நாᾌகளி᾿ பயிாிடᾺபᾌகிறᾐ.
ᾙதᾹᾙதலாக 1983ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ஜᾺபானி᾿ ச᾽வேதச காᾺபி தினΆ ெகாᾶடாடᾺபடᾐ.
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உலக கட᾿வா῁ பாᾐகாᾺᾗ தினΆ
(World Maritime Day)

கடᾢᾹ ᾆιᾠᾲᾇழைலᾺ பாᾐகாᾷத᾿ மιᾠΆ கட᾿வா῁ உயிாினᾱகைளᾺ பாᾐகாᾷத᾿
ஆகியவιறிιகாக ஐ.நா. அைமᾺபானᾐ ச᾽வேதச கட᾿வா῁ பாᾐகாᾺᾗ அைமᾺைப
உᾞவாᾰகிᾜ῀ளᾐ. இᾸத அைமᾺபானᾐ ெசᾺடΆப᾽ கைடசி வாரᾷதி᾿ ஏேதா ஒᾞ நாைள உலக
கட᾿வா῁ பாᾐகாᾺᾗ தினமாக ெகாᾶடாᾌமாᾠ ேகᾌᾰ ெகாᾶᾌ῀ளᾐ. கட᾿ மாᾆ அைடயாம᾿
பாᾐகாᾺபேத இᾷதினᾷதிᾹ ேநாᾰகமாᾁΆ.
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உலக இதய தினΆ
(World Heart Day)

ᾗைகயிைலᾺ பழᾰகΆ, உட᾿ நலᾷதிιᾁ ேகᾌ விைளவிᾰᾁΆ உணᾫᾺ ெபாᾞக῀, ெகாᾨᾺᾗ
ேபாᾹறைவ இதய ேநாைய ஏιபᾌᾷᾐகிᾹறன. சாியான உணᾫᾺ பழᾰகΆ இ᾿லாததாᾤΆ இதயᾰ
ேகாளாᾠ ஏιபᾌகிᾹறᾐ. உலக இதய அைமᾺᾗ, உலக ᾆகாதார அைமᾺᾗ, ᾜெனῄேகா மιᾠΆ
ஐᾰகிய நாᾊᾹ விைளயாᾌ மιᾠΆ ᾙᾹேனιற அைமᾺᾗ ஒᾹறிைணᾸᾐ உலக இதய தினᾷைத
2000ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ᾙதᾹᾙதலாக ெகாᾶடாᾊயᾐ.

காᾐ nhேதா᾽ தினΆ
(World Deaf Day)

சில᾽ பிறவியிேலா அ᾿லᾐ விபᾷதிᾹ ᾚலேமா காᾐ nhேதா᾽ ஆகிᾹறன᾽. காᾐ ேகᾁΆ திறைன
இழᾸᾐ விடா᾿ வா῁ᾫ ᾙᾊᾸᾐவிடதாக அ᾽ᾷதΆ அ᾿ல. இவ᾽களிᾹ ெதாட᾽ᾗᾰᾁ ைசைக
ெமாழி ைகெகாᾌᾰகிறᾐ. இவ᾽கைளᾜΆ சக மனித᾽களாக அᾱகீகாிᾷᾐ அவ᾽கᾦᾰᾁ உதவிக῀
ெசᾼய ேவᾶᾌΆ எᾹகிற விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷத ெசᾺடΆப᾽ மாதΆ இᾠதி ஞாயிιᾠᾰகிழைம
இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக ᾙதிேயா᾽ தினΆ
(International Day of Older Persons)

மᾞᾷᾐவ வசதி மιᾠΆ க᾿வி அறிவா᾿ மனிதனிᾹ சராசாி ஆᾜ῀காலΆ அதிகாிᾷᾐᾰெகாᾶேட
ெச᾿கிறᾐ. இதனா᾿ உலகளவி᾿ ᾙதிேயா᾽களிᾹ எᾶணிᾰைக அதிகாிᾰகிறᾐ. ᾙதிேயா᾽களிᾹ
அதிகாிᾺபா᾿ ஏιபᾌΆ சவா᾿கைள கவனᾷதி᾿ எᾌᾷᾐᾰெகாᾶᾌ பல திடᾱகைள உᾞவாᾰக
ேவᾶᾊᾜ῀ளᾐ. ᾙதிேயா᾽களிᾹமீᾐ கவனΆ ெசᾤᾷத உலக ᾙதிேயா᾽ தினΆ 1991ஆΆ
ஆᾶᾌᾙத᾿ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.

உலக ைசவ தினΆ
(World Vegetarian Day)

தாவரᾱகளி᾿ இᾞᾸᾐ ெபறᾺபᾌΆ உணᾫᾺ ெபாᾞகைள ைசவ உணᾫ எᾹகிேறாΆ. வட
அெமாிᾰகᾹ ைசவᾰ கழகΆ 1977ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ இᾷதினᾷைத அறிவிᾷதᾐ. இதைன 1978ஆΆ
ஆᾶᾊ᾿ ச᾽வேதச ைசவ ஒᾹறியΆ அᾱகீகாிᾷதᾐ. மகி῁ᾲசி, கᾞைண மιᾠΆ ைசவ வா῁ைவ
ேமΆபᾌᾷᾐΆ ேநாᾰகி᾿ இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச அகிΆைச தினΆ
(International Non-Violence Day)

காᾸதியᾊக῀ ᾁஜராᾷ மாநிலᾷதி᾿ ேபா᾽பᾸத᾽ எᾹᾔமிடᾷதி᾿ 1869ஆΆ ஆᾶᾌ அᾰேடாப᾽ 2ஆΆ
நா῀ பிறᾸதா᾽. இᾸதிய ᾆதᾸதிரᾺ ேபாராடᾷதி᾿ தீவிரமாக ஈᾌபடா᾽. இவ᾽ சᾷதியΆ, அகிΆைச
எᾹᾔΆ இரᾶᾌ ெகா῀ைககைளᾰ கைடᾺபிᾊᾷதா᾽. காᾸதியிᾹ அகிΆைச தᾷᾐவΆ இᾹைறᾰᾁΆ
ெபாᾞᾸᾐΆ என ஐ.நா. சைப அறிவிᾷதᾐ. அதᾹ அᾊᾺபைடயி᾿ காᾸதி பிறᾸத தினᾷைத ச᾽வேதச
அகிΆைச தினமாக 2007இ᾿ அறிவிᾷதᾐ.
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உலக ᾁᾊயிᾞᾺᾗ தினΆ
(World Habit Day)

மᾰக῀ நகரᾱகளி᾿ ᾁᾊேயᾠவதா᾿ வா῁விட பிரᾲசிைன ஏιபᾌகிறᾐ. இதᾹமீᾐ தனிᾰகவனΆ
ெசᾤᾷத ேவᾶᾌΆ எᾹபதιகாக ஐ.நா. ெபாᾐᾲசைப 1985ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ஒᾞ தீ᾽மானᾷைதᾰ
ெகாᾶᾌவᾸதᾐ. இதᾹபᾊ அᾰேடாப᾽ மாதΆ ᾙத᾿ திᾱககிழைம உலக ᾁᾊயிᾞᾺᾗ தினமாக
அறிவிᾷதᾐ. நகரᾷைத விாிᾫபᾌᾷᾐவᾐ மᾌம᾿லாம᾿, நகர மᾰகளிᾹ வா῁ᾰைகᾷ தரᾷைத
உய᾽ᾷᾐவᾐ இதᾹ ேநாᾰகமாᾁΆ.

உலக கᾊடᾰகைல தினΆ
(World Architecture Day)

கᾊடᾰகைல எᾹபᾐ கᾊடᾱக῀ வᾊவைமᾺᾗᾲ ெசᾼவதιகான கைலᾜΆ, அறிவியᾤΆ ஆᾁΆ.
கᾊடᾰ கைலயானᾐ கணிதΆ, அறிவிய᾿, கைல, ெதாழி᾿ ᾒபΆ, சᾚக அறிவிய᾿, அரசிய᾿,
வரலாᾠ, தᾷᾐவΆ ேபாᾹறவιᾠடᾹ ெதாட᾽ᾗைடய ஒᾞ ப᾿ᾐைறᾰகளமாᾁΆ. ச᾽வேதச கᾊடᾰ
கைலயின᾽ ஒᾹறியΆ 2005ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ உலக கᾊடᾰகைல தினᾷைத அறிவிᾷᾐ ெகாᾶடாᾊ
வᾞகிறᾐ.
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ச᾽வேதச ேபாராட தினΆ
(International Day of Action)

ேபாராᾊᾺ ெபιற உாிைமகைளᾺ பாᾐகாᾷதிடᾫΆ, அைனவᾞᾰᾁΆ சᾚகᾺ பாᾐகாᾺᾗ, சம
உாிைமக῀ ெபιறிடᾫΆ, ெதாழிலாள᾽க῀ ேபாராட ேவᾶᾊᾜ῀ளᾐ. இதைன கᾞᾷதி᾿ெகாᾶᾌ
உலகᾷ ெதாழிι சᾱக சΆnனΆ ஒῂெவாᾞ ஆᾶᾌΆ அᾰேடாப᾽ 3ஆΆ நாைள ச᾽வேதச ேபாராட
தினமாக அᾔசாிᾰᾁமாᾠ உைழᾺபாளிகᾦᾰᾁ அைறᾂவ᾿ விᾌᾷᾐ῀ளᾐ. கடᾸத 2011ஆΆ
ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக வனவிலᾱᾁக῀ தினΆ
(World Animal Day)

உலக வனவிலᾱᾁக῀ தினΆ ᾙதᾹᾙதலாக இᾱகிலாᾸᾐ நாᾊ᾿ 2003ஆΆ ஆᾶᾌ அᾰேடாப᾽ 4
இ᾿ ெகாᾶடாடᾺபடᾐ. காᾌ விலᾱᾁகைள அழியாம᾿ பாᾐகாᾰக ேவᾶᾊய அவசியΆ
தιேபாᾐ ஏιபᾌ῀ளᾐ. வனவிலᾱᾁகைள பாᾐகாᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹகிற உᾠதிெமாழிைய
மᾰகைள எᾌᾰகᾲ ெசᾼய ேவᾶᾌΆ. அதᾹ ᾚலΆ அழிᾜΆ தᾞவாயி᾿ உ῀ள விலᾱᾁகைள
பாᾐகாᾰகலாΆ.
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உலக ஆசிாிய᾽க῀ தினΆ
(World Teacher’s Day)

ஒᾞ சிறᾸத சᾚகᾷைத திறைமயான ஆசிாியரா᾿ உᾞவாᾰக ᾙᾊᾜΆ. உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ உ῀ள
ஆசிாிய᾽கᾦᾰகாக ச᾽வேதச ஆசிாிய᾽ ᾂடைமᾺᾗ ெசய᾿பᾌ வᾞகிறᾐ. இᾸத அைமᾺபிᾹ
ேவᾶᾌேகாᾦᾰᾁ இணᾱக ᾜெனῄேகா 1994ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ அᾰேடாப᾽ 5 ஐ உலக ஆசிாிய᾽
தினமாக அறிவிᾷதᾐ. ஒᾞ ந᾿ல சᾚகᾷைத பைடᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹற இலசியᾷᾐடᾹ இᾷதினΆ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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உலகᾺ ᾗᾹனைக தினΆ
(World Smile Day)

ᾗᾹனைக எᾹபᾐ மனிதேனாᾌ ᾂடᾺபிறᾸத ஒᾞ உண᾽விᾹ ெவளிᾺபாᾌ. ஆேராᾰகியமான
மனிதனிடமிᾞᾸᾐ ெவளிᾺபᾌΆ. இᾐ மனிதைன ᾗᾷᾐண᾽ᾲசிᾜடᾹ ைவᾷதிᾞᾰக உதᾫகிறᾐ.
ஹா᾽ேவ பா᾿ (Harvey Ball) எᾹபவ᾽ 1963இ᾿ ᾗᾹனைக ᾙகΆ எᾹபைத அறிᾙகΆ ெசᾼதா᾽.
இதைனᾷ ெதாட᾽Ᾰᾐ உலகᾺ ᾗᾹனைக தினΆ 1999ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ெகாᾶடாடᾺபடᾐ. பிᾹன᾽
இᾐ ஆᾶᾌேதாᾠΆ உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக அᾴச᾿ தினΆ
(World Post Day)

உலகᾷ தபா᾿ ᾝனியᾹ எᾹபᾐ 1874ஆΆ ஆᾶᾌ அᾰேடாப᾽ 9 இ᾿ ஆரΆபிᾰகᾺபடᾐ. இதனா᾿
உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ தபா᾿ ேபாᾰᾁவரᾷதிιகான ஒᾺபᾸதΆ ஏιபடᾐ. உலகᾷ தபா᾿ ᾝனியனிᾹ
மாநாᾌ 1969ஆΆ ஆᾶᾌ ேடாᾰகியாவி᾿ நைடெபιறᾐ. இதி᾿ உலக அᾴச᾿ தினᾷைத
அᾰேடாப᾽ 9 அᾹᾠ ெகாᾶடாᾌவᾐ என மாநாᾊ᾿ அறிவிᾰகᾺபடᾐ.
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உலக மனநல தினΆ
(World Mental Health Day)

இᾸதியாவி᾿ 15 சதᾪதΆ ேப᾽ மனேநாயா᾿ பாதிᾰகᾺபᾌ῀ளன᾽ என இᾸதிய மன நல
மᾞᾷᾐவᾰகழகΆ
ெதாிவிᾰகிறᾐ.
மனிதனிᾹ
மன
ஆேராᾰகியΆ
மιᾠΆ
உலக
ந᾿ெலᾶணᾷதிιகாகேவ உலக மனநல தினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. மனநலᾷதி᾿ ஏιபᾌΆ
பாதிᾺᾗகைள மᾰகளிடΆ விளᾰᾁத᾿, ᾙைறயாக மᾞᾷᾐவ ஆேலாசைன எᾌᾷᾐᾰெகா῀ள
ேவᾶᾌΆ ேபாᾹற விழிᾺᾗண᾽ᾫ ஏιபᾌᾷதேவ இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச இயιைகᾺ ேபரழிᾫ ᾁைறᾺᾗ தினΆ
(International Day for Natural Disaster Reduction)

ᾗய᾿, ெவ῀ளΆ, ᾘகΆபΆ, எாிமைல, ᾆனாமி, காᾌᾷதீ, கனமைழ, ᾇறாவளி ேபாᾹறைவᾜΆ
ேபரழிᾫகைள ஏιபᾌᾷᾐகிᾹறன. இயιைகᾺ ேபரழிᾫகைளᾷ தᾌᾷத᾿, ᾁைறᾷத᾿ மιᾠΆ
இவιறிᾢᾞᾸᾐ தᾱகைளᾺ பாᾐகாᾷᾐᾰ ெகா῀ᾦத᾿ ேபாᾹறவιறிᾹமீᾐ கவனΆ ெசᾤᾷதேவ
இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ. இᾷதினΆ ஐ.நா. சைபயிᾹ ᾚலΆ 1989ஆΆ ஆᾶᾊ᾿
அறிவிᾰகᾺபடᾐ.
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ச᾽வேதச ெபᾶ ᾁழᾸைதக῀ தினΆ
(International Day of the Girl Child)

ெபᾶ ᾁழᾸைதக῀ உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ பாᾢன பாᾁபாடா᾿, சமᾷᾐவமιற நிைலயி᾿ வா῁Ᾰᾐ
வᾞகிᾹறன᾽. க᾿வி, மᾞᾷᾐவΆ, சட உாிைம ஆகியைவ மᾠᾰகᾺபᾌகிறᾐ. அᾐ தவிர ᾁழᾸைத
திᾞமணΆ, வᾹெகாᾌைம ேபாᾹறவιறா᾿ ெபᾶ ᾁழᾸைதக῀ அதிகΆ பாதிᾰகᾺபᾌகிᾹறன᾽.
ெபᾶ ᾁழᾸைதகᾦᾰᾁ சமᾷᾐவΆ மιᾠΆ விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷத அᾰேடாப᾽ 11 ஐ ச᾽வேதச
ᾁழᾸைதக῀ தினமாக ஐ.நா. சைப 2011இ᾿ அறிவிᾷதᾐ.
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உலகᾰ கᾶபா᾽ைவ தினΆ
(World Sight Day)

உலகளவி᾿ ᾆமா᾽ 37 மி᾿ᾢயᾹ மᾰக῀ கᾶபா᾽ைவயிᾹறி வா῁கிᾹறன᾽. ேமᾤΆ ᾆமா᾽ 124
மி᾿ᾢயᾹ மᾰக῀ ᾁைறᾸத பா᾽ைவᾜடேன வா῁கிᾹறன᾽. ᾁழᾸைதகᾦᾰᾁ ைவடமிᾹ ஏ
பιறாᾰᾁைறயினா᾿ பா᾽ைவᾰ ேகாளாᾠ ஏιபᾌகிறᾐ. ᾁறிᾺபாக 75 சதᾪதமான
பா᾽ைவᾰᾁைறபாᾌகைள சாிெசᾼᾐ விட ᾙᾊᾜΆ. கᾶ சா᾽Ᾰத விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷதேவ
இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக ஆ᾽ᾷைரᾊῄ தினΆ
(World ArthritisDay)

ஆ᾽ᾷைரᾊῄ எனᾺபᾌவᾐ ᾚᾌ வᾢயாᾁΆ. இᾐ ஆᾶ, ெபᾶ, ᾁழᾸைதக῀, சிᾠ வயதின᾽ என
எ᾿லா தரᾺபினைரᾜΆ தாᾰᾁΆ ேநாᾼ. ᾙᾹேனா᾽களிடமிᾞᾸᾐ பரΆபைர ேநாயாகᾫΆ பரᾫΆ.
கீ᾿வாத ேநாயா᾿ வᾞΆ ெபᾞΆபாலான ஆ᾽தைரᾊῄக῀ உடᾢᾹ ெபᾞΆபாலான பᾁதிகைளᾷ
தாᾰᾁகிறᾐ. இᾸத ேநாையᾺ பιறிய விழிᾺᾗண᾽ᾫ ஏιபᾌᾷத இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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உலகᾷதர நி᾽ணய தினΆ
(World Standards Day)

உιபᾷதி ெசᾼᾜΆ ெபாᾞக῀ ச᾽வேதச அளவி᾿ தரமானதாக இᾞᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹபதιகாக
1946ஆΆ ஆᾶᾌ, அᾰேடாப᾽ 14 இ᾿ ச᾽வேதச தர நி᾽ணய அைமᾺᾗ (ISO) உᾞவாᾰகᾺபடᾐ.
உலகᾷ தர நி᾽ணய தினΆ 1970ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. ᾒக᾽ேவா᾽ᾰᾁ தரமான
ெபாᾞகைள வழᾱக ேவᾶᾌΆ. தரமான ெபாᾞகேள உலைகᾰ காᾰᾁΆ என தர நி᾽ணய
அைமᾺᾗ ᾂᾠகிறᾐ.

உட᾿ உᾠᾺᾗக῀ தானΆ மιᾠΆ சிகிᾲைச தினΆ
(World Day for Organ Donation and Transplantation)

நாΆ இறᾸத பிறᾁΆ ஒᾞவைர வாழைவᾺபᾐ எᾹபᾐ உட᾿ உᾠᾺᾗகைள தானΆ ெசᾼவதᾹᾚலΆ
நடᾰகிறᾐ. ஒᾞவ᾽ இᾞபதிιᾁΆ ேமιபட உᾠᾺᾗகைள தானமாக வழᾱகலாΆ. இறᾸத பிறᾁ
யாᾞᾰᾁΆ பயᾹபடாᾐ ேபாகிᾹற உᾠᾺᾗகைள தானΆ ெசᾼவதᾹᾚலΆ பலைர வாழ ைவᾰகலாΆ.
உட᾿ உᾠᾺᾗதானᾷைத வᾢᾜᾠᾷதி 2005ஆΆ ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக ெவᾶைமᾷதᾊ தினΆ
(World White Lame Day)

பிாிῄட᾿ நாைடᾲ ேச᾽Ᾰத ேஜΆῄ பிᾰῄ எᾹபவ᾽ 1921ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ஒᾞ விபᾷதிᾹேபாᾐ
தனᾐ பா᾽ைவைய இழᾸதா᾽. இவ᾽ சாைலைய கடᾰᾁΆேபாᾐ தனᾐ ைகயி᾿ ெவ῀ைளᾷ தᾊையᾺ
பயᾹபᾌᾷதினா᾽. ெவᾶைமᾷதᾊ பயᾹபᾌᾷᾐΆ ᾙைற எᾹபᾐ 1931ஆΆ ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ உலகΆ
ᾙᾨவᾐΆ நைடᾙைறᾰᾁ வᾸதᾐ. 1964ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ உலக ெவᾶைமᾷதᾊ தினΆ
அறிவிᾰகᾺபடᾐ.

ச᾽வேதச கிராமᾺᾗற ெபᾶக῀ தினΆ
(International Day of Rural Women)

விவசாயᾷ ᾐைறயிᾹ ᾙᾐெகᾤΆபாக விளᾱᾁபவ᾽க῀ கிராமᾺᾗற ெபᾶகளாவ᾽. உலகிᾹ
வள᾽ᾲசிᾰᾁ, கிராமᾺᾗற ெபᾶகளிᾹ பᾱகளிᾺைப மறᾰக ᾙᾊயாᾐ. இவ᾽க῀ கிராம வள᾽ᾲசிᾰᾁΆ,
உணᾫ
பாᾐகாᾺபிιᾁΆ,
வᾠைமைய
ஒழிᾺபதιᾁΆ
பாᾌபᾌகிᾹறன᾽.
அᾐதவிர
ேநாᾼவாᾼᾺபட ᾙதியவ᾽க῀ மιᾠΆ ᾁழᾸைதகைளᾜΆ பாᾐகாᾰகிᾹறன᾽. ஐ.நா.சைபயானᾐ
2008ஆΆ ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ இᾷதினᾷைதᾰ ெகாᾶடாᾌகிறᾐ.

உலக ைககᾨᾫΆ தினΆ
(Global Handwash Day)

ᾙதᾹᾙதலாக உலக ைககᾨᾫΆ தினΆ 2008ஆΆ ஆᾶᾌ அᾰேடாப᾽ 15 அᾹᾠ
ெகாᾶடாடᾺபடᾐ. நΆைமᾜΆ அறியாம᾿ ைககளி᾿ அᾆᾷதᾱக῀ இᾞᾰகிᾹறன. இதி᾿ ப᾿ேவᾠ
ேநாᾼᾰகிᾞமிக῀ இᾞᾰகிᾹறன. ைககைள நᾹறாக கᾨவாம᾿ சாᾺபிᾌவதா᾿ வயிιᾠᾺேபாᾰᾁ,
ஜலேதாசΆ, வாᾸதி, மயᾰகΆ, ᾁட᾿ᾗᾶ ேபாᾹற பல ேநாᾼக῀ ஏιபᾌΆ. ஆகேவ ைககைள ேசாᾺᾗ
ேபாᾌ 30 வினாᾊயாவᾐ கᾨவ ேவᾶᾌΆ.

153

ak  r - 16

உலக உணᾫ தினΆ
(World Food Day)

உணᾫ மιᾠΆ nhᾶைம அைமᾺᾗ 1945ஆΆ ஆᾶᾌ அᾰேடாப᾽ 16 அᾹᾠ ஆரΆபிᾰகᾺபடᾐ.
உணᾫᾺ பிரᾲசிைன, பசி, வᾠைமᾰᾁ எதிராக ேபாராᾌவேத இᾸத அைமᾺபிᾹ ᾁறிᾰேகாளாᾁΆ.
உணᾫ இᾞᾸᾐΆ அᾐ கிைடᾰகாம᾿ பல᾽ இறᾺபைதᾰ கᾶᾌ ஐ.நா. சைப ேவதைனயைடᾸதᾐ.
மᾰக῀ அைனவᾞᾰᾁΆ உணᾫ கிைடᾰகᾲ ெசᾼய ேவᾶᾌΆ எᾹகிற ேநாᾰகி᾿ 1980இ᾿
இᾷதினᾷைத அறிவிᾷதᾐ.
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உலக வᾠைம ஒழிᾺᾗ தினΆ
(World Poverty Eradication Day)

உலகிᾹ மிகᾺெபாிய 3 பணᾰகார᾽களிᾹ ஆᾶᾌ வᾞமானᾷைதவிட 46 ஏைழ நாᾌகளிᾹ
வᾞமானΆ ᾁைறவாகேவ இᾞᾰகிறᾐ. உலகி᾿ வாᾨΆ மᾰகளி᾿ பாதி ேப᾽ ஒᾞ நாைளᾰᾁ 2
டாலᾞᾰᾁᾰ ᾁைறவான பணᾷதி᾿ தாᾹ உயி᾽ வா῁கிᾹறன᾽. தினᾙΆ வᾠைமயிᾹ காரணமாக
30,000 ᾁழᾸைதக῀ இறᾸᾐவிᾌவதாக ᾝனிெசஃᾺ ᾂᾠகிறᾐ. இᾸத வᾠைமயிைன ஒழிᾰக
அᾰேடாப᾽ 17இ᾿ இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக ேவெசᾰெடாமி தினΆ
(World Vasectomy Day)

ஆᾶகᾦᾰᾁΆ ᾁᾌΆபᾰகᾌᾺபாᾌ அᾠைவᾲ சிகிᾲைச ெசᾼய ᾙᾊᾜΆ. இᾸத அᾠைவᾲ
சிகிᾲைசைய ேவெசᾰெடாமி எᾹகிᾹறன᾽. இதιᾁ ᾁழாᾼ அᾠᾺᾗ எᾹᾠ ெபாᾞ῀. உலகளவி᾿
அளவான ᾁᾌΆபᾱகைள ஏιபᾌᾷத ஆᾶகᾦᾰᾁΆ ᾁᾌΆபᾰ கᾌᾺபாᾌ ெசᾼயலாΆ எᾹகிற
விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷத அᾰேடாப᾽ 18ஐ உலக ேவெசᾰெடாமி தினமாக 2013இ᾿
அறிவிᾰகᾺபᾌ῀ளᾐ.
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உலக எᾤΆᾗᾺᾗைர தினΆ
(World Osteoporosis Day)

மாதவிடாᾼ நிιறᾤᾰᾁᾺ பிறᾁ எᾤΆᾗᾺᾗைர ேநாᾼ ெபᾶகᾦᾰᾁ அதிகமாக ஏιபᾌகிறᾐ.
எᾤΆᾗᾺᾗைர எᾹபᾐ அதிகமாக எᾤΆᾗ ᾙறிᾫ ஆபᾷைத ஏιபᾌᾷᾐΆ ஒᾞ எᾤΆᾗ சΆபᾸதᾺபட
ேநாᾼ. உலக எᾤΆᾗᾺᾗைர அைமᾺᾗ 1996ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ அᾰேடாப᾽ 20 ஐ உலக எᾤΆᾗᾺᾗைர
தினமாக அறிவிᾷதᾐ. உலக ᾆகாதார அைமᾺபா᾿ அᾱகீகாிᾰகᾺபᾌ இᾷதினΆ
கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.

உலகᾺ ᾗ῀ளியிய᾿ தினΆ
(World Statistics Day)

ஏைழ, எளிய மᾰகᾦᾰகாக அரசா᾿ வைரயᾠᾰகᾺபᾌΆ திடᾱக῀ அைனᾷᾐΆ
ᾗ῀ளிவிவரᾱகைளᾲ சா᾽Ᾰேத உ῀ளன. ப᾿ேவᾠ அரᾆᾷᾐைறகளிᾤΆ, ப᾿ேவᾠ வைகயான
இைடநிைலᾺ ᾗ῀ளிவிவரᾱக῀ ேசகாிᾰகᾺபᾌ வᾞகிᾹறன. ஐᾰகிய நாᾌக῀ சைப அᾰேடாப᾽
20ஆΆ ேததிைய உலகᾺᾗ῀ளியிய᾿ தினமாக 2010ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ அறிவிᾷதᾐ. ᾗ῀ளிவிபரᾱகளிᾹ
ெவιறி மιᾠΆ ேசைவையᾰ ெகாᾶடாᾌவேத இᾷதினᾷதிᾹ ேநாᾰகΆ.
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உலக ᾙைட தினΆ
(World Egg Day)

உலக ᾙைட தினΆ 1996ஆΆ ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ அᾰேடாப᾽ இரᾶடாவᾐ ெவ῀ளிᾰகிழைம
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. ஒᾞ மனிதனிᾹ ஆேராᾰகிய வா῁ᾫᾰᾁ ஆᾶᾊιᾁ சராசாியாக 180
ᾙைடக῀ சாᾺபிட ேவᾶᾌΆ. ᾙைட கலᾺபடΆ ெசᾼய ᾙᾊயாத உணவாக விளᾱᾁகிறᾐ.
ᾙைட ᾒக᾽விᾹ அவசியΆ ᾁறிᾷᾐ ெபாᾐமᾰகᾦᾰᾁ விழிᾺᾗண᾽ᾫ ஏιபᾌᾷᾐΆ வைகயி᾿
இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக அேயாᾊᾹ தினΆ
(Global Iodine Day)

ஆᾶᾌேதாᾠΆ உலக அேயாᾊᾹ தினΆ அᾰேடாப᾽ 21ஆΆ நா῀ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
அேயாᾊᾹ பιறாᾰᾁைற ᾁறிᾷᾐ அைனவᾞᾰᾁΆ விழிᾺᾗண᾽ᾫ ஏιபᾌᾷᾐΆ வைகயி᾿ இᾷதினΆ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. அேயாᾊᾹ சᾷᾐᾰ ᾁைறபாடா᾿ இனΆ வயதினாிᾹ அறிᾫᾷதிறᾹ
பாதிᾰகᾺபᾌΆ. ெபாியவ᾽ᾰᾁ நரΆᾗᾷ தள᾽ᾲசி ஏιபᾌΆ. எனேவ தினᾙΆ அேயாᾊᾹ கலᾸத
உᾺபிைனᾺ பயᾹபᾌᾷத ேவᾶᾌΆ.
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ஐᾰகிய நாᾌக῀ தினΆ
(United Nations Day)

ஐᾰகிய நாᾌக῀ சைப 1945ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ஆரΆபிᾰகᾺபடᾐ. இᾸத அைமᾺபிιகான ச᾽வேதச
நீதிமᾹறΆ, சடதிடᾱக῀ ஆகியன அᾰேடாப᾽ 24 அᾹᾠ அᾙᾤᾰᾁ ெகாᾶᾌவரᾺபடன.
ஐᾰகிய நாᾌக῀ சைபேய உலகிᾹ மிக உய᾽Ᾰததாகᾰ கᾞதᾺபᾌகிறᾐ. ஆனா᾿ இᾐ ஒᾞ அரᾆ
அ᾿ல. இᾸதᾲ சைப எᾸதᾺ ெபாᾞ῀ பιறிᾜΆ விவாதΆ ெசᾼயᾫΆ, ஆராயᾫΆ, உலகிᾹ சமாதானΆ,
பாᾐகாᾺᾗ மιᾠΆ நடவᾊᾰைக எᾌᾰᾁΆ உாிைமையᾜΆ ெகாᾶᾌ῀ளᾐ.

உலக தகவ᾿ வள᾽ᾲசி தினΆ
(World Development Inforamtion Day)

உலகளவி᾿ ᾙᾹேனιறΆ மιᾠΆ பிரᾲசிைனகைளᾰ கᾶடறிᾸᾐ அதைன உலக தகவ᾿
வள᾽ᾲசியி᾿ தீ᾽ᾰக ேவᾶᾌΆ என ஐ.நா.சைப ᾙᾊᾫ ெசᾼதᾐ. 1972ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ உலக தகவ᾿
வள᾽ᾲசி தினமாக அᾰேடாப᾽ 24ஐ ஐ.நா. சைப அறிவிᾷதᾐ. 1973ஆΆ ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ இᾷதினΆ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. தகவ᾿கைளᾺ ெபᾞமளவி᾿ இைளஞ᾽க῀ மᾷதியி᾿ விழிᾺᾗண᾽ᾫ
ஏιபᾌᾷத ேவᾶᾌΆ என ஐ.நா. சைப ᾂᾠகிறᾐ.

160

ak  r 4YA
4YA 


ச᾽வேதசᾺ ப῀ளி ᾓலக தினΆ
(International School Library Day)

அெமாிᾰகாைவᾲ ேச᾽Ᾰத பிளாᾹᾲ உ᾿ῄ (Blanche Wools) எᾹகிற ெபᾶமணி ச᾽வேதச அளவி᾿,
ப῀ளி ᾓலகᾱகᾦᾰகான ஒᾞ அைமᾺைப 1999ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ உᾞவாᾰகினா᾽. இவாிᾹ
ᾙயιசியா᾿ ᾙதᾹᾙதலாக 1999ஆΆ ஆᾶᾌ அᾰேடாப᾽ 4 ஆΆ திᾱககிழைம ச᾽வேதசᾺ ப῀ளி
ᾓலக தினΆ ெகாᾶடாடᾺபடᾐ. ᾁழᾸைதகᾦᾰᾁᾰ க᾿வி ெகாᾌᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹகிற
ேநாᾰகி᾿தாᾹ இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக ஆᾊேயா பாரΆபாிய தினΆ
(World Day for Audiovisual Heritage)

ᾜெனῄேகா அைமᾺபானᾐ இᾷதினᾷைத 2005ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ அᾱகீகாிᾷதᾐ. ஆᾊேயா
ஆவணᾱகைள பாᾐகாᾺபதᾹ அவசியΆ ᾁறிᾷᾐ விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷᾐவேத இᾷதினΆ
ெகாᾶடாᾌவதᾹ ேநாᾰகΆ. ேதசிய திைரᾺபட ஆவணᾰ காᾺபகΆ, ஆᾊேயா சᾱகᾱக῀,
ெதாைலᾰகாசி, வாெனாᾢ நிைலயᾱக῀ மιᾠΆ அரசாᾱகᾱகᾦᾰᾁ இைடேய ᾂᾌ ᾙயιசி
ஏιபᾌᾷத இᾷதினΆ ᾙதᾹᾙதலாக 2007இ᾿ ெகாᾶடாடᾺபடᾐ.
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உலக சிᾰகன தினΆ
(World Thrift Day)

பணᾷைத ேசமிᾷᾐ ைவᾰக வᾱகி, தபா᾿ ᾐைற, சிᾠேசமிᾺᾗ அᾤவலகΆ, இᾹᾇரᾹῄ
ேபாᾹறைவ இᾞᾰகிᾹறன. அரᾆ நிᾠவனᾱக῀ நியாயமான வᾊைய வழᾱᾁவேதாᾌ, உᾱக῀
பணᾷதிιᾁ பாᾐகாᾺைப ெகாᾌᾰகிறᾐ. அதிக வᾊᾰᾁ ஆைசᾺபᾌ தனியா᾽ கΆெபனிகளி᾿
ஏமாᾸத கைதக῀ ஏராளΆ உᾶᾌ. ᾙைறயான பாᾐகாᾺᾗ வழியி᾿ பணᾷைத ேசமிᾰக இᾷதினΆ
வᾢᾜᾠᾷᾐகிறᾐ.
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ச᾽வேதச ேபா᾽ மιᾠΆ ஆᾜத ேமாத᾿களிᾹ ᾆιᾠᾲᾇழ᾿ ᾆரᾶட᾿ தᾌᾰᾁΆ தினΆ
(International Day for Preventing the Exploitation of the Envirenment in war and Armed Confliet)

ேபா᾽ மιᾠΆ ஆᾜத ேமாத᾿களா᾿ இயιைக பலவிதᾱகளி᾿ ேசதமைடகிறᾐ. பயி᾽க῀, தᾶணீ᾽
விநிேயாகΆ, தᾶணீ᾽ விசமாத᾿, காᾌக῀ எாித᾿, காᾌக῀ அழிᾰகᾺபᾌத᾿ ேபாᾹற ேமாசமான
பாதிᾺᾗக῀ ஏιபᾌகிᾹறன. அᾐ தவிர பல ெதாழி᾿ᾒபᾱகᾦΆ அழிᾰகᾺபᾌகிᾹறன.
ᾆιᾠᾲᾇழ᾿ பாதிᾰகᾰᾂடாᾐ எᾹபதιகாக ஐ.நா. சைப 2001ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ இᾷதினᾷைத
அறிவிᾷதᾐ.
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ேமாி கிᾝாி பிறᾸத தினΆ
(Marie Gurie Birth Day)

ேமாி கிᾝாி 1867ஆΆ ஆᾶᾌ நவΆப᾽ 7 அᾹᾠ ேபாலᾸᾐ நாᾊ᾿ பிறᾸதா᾽. இவ᾽ ேரᾊயΆ,
ெபாேலானியΆ ேபாᾹற கதி᾽ᾪᾲᾆ ᾚலகᾱகைளᾰ கᾶᾌபிᾊᾷதா᾽. இவ᾽ இயιபியᾤᾰகான
ேநாப᾿ பாிசிைன 1903ஆΆ ஆᾶᾊᾤΆ, ேவதியியᾤᾰகான ேநாப᾿ பாிசிைன 1911ஆΆ
ஆᾶᾊᾤΆ ெபιறா᾽. உலகி᾿ இரᾶᾌ பாிᾆகைளᾺ ெபιற ᾙத᾿ ெபᾶமணி இவேர ஆவா᾽.

165

_m
_m r - 9

ச᾽வேதச கிᾹனῄ உலக சாதைனக῀ தினΆ
(International Guinness World Records Day)

கிᾹனῄ பிாிெவாி எᾹபவ᾽ உலக சாதைனகைளᾷ ெதாᾁᾷᾐ 1954ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ᾙதᾹᾙதலாக
கிᾹனῄ ᾗᾷதகᾷைத ெவளியிடா᾽. உலக சாதைன ᾗாிபவ᾽க῀ கிᾹனῄ ᾗᾷதகᾷதி᾿ இடΆ
பிᾊᾷதன᾽. ᾙதᾹᾙதலாக கிᾹனῄ தினΆ 2005ஆΆ ஆᾶᾌ நவΆப᾽ 9 இ᾿ ெகாᾶடாடᾺபடᾐ.
கிᾹனῄ சாதைனகைளᾷ ெதாᾁᾷᾐ இᾷதினᾷதிᾹேபாᾐ ᾗᾷதகமாக ெவளியிடᾺபᾌகிறᾐ.
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உலக அறிவிய᾿ தினΆ
(World Science Day)

உலக அறிவிய᾿ தினΆ 1994ஆΆ ஆᾶᾌ நவΆப᾽ 10 அᾹᾠ ᾙதᾹᾙதலாக ெகாᾶடாடᾺபடᾐ.
இᾷதினΆ உலக அைமதி மιᾠΆ வள᾽ᾲசிᾰகாகேவ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. அறிவிய᾿ மᾰகᾦᾰேக,
அறிவிய᾿ நாᾊιேக எᾹகிற விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷதேவ இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
சிறᾸத ஆᾼᾫகளி᾿ ஈᾌபᾌΆ இளΆ விᾴஞானிகᾦᾰᾁ ᾜெனῄேகா விᾞᾐக῀ வழᾱகி
இᾷதினᾷதி᾿ ெகௗரவிᾰகிறᾐ.
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உலக ᾒைரᾛர᾿ அழιசி தினΆ
(World Pneumonia Day)

நிேமானியா எᾹபᾐ ᾒைரᾛர᾿ இைழயᾱகளிᾹ அழιசியாᾁΆ. இᾐ கிᾞமிᾷெதாιறினா᾿
ஏιபᾌகிறᾐ. இதனா᾿ இᾞம᾿, காᾼᾲச᾿, அதிக விய᾽ைவ, பசியிᾹைம அதிகளᾫ சளி மιᾠΆ
அெசௗகாிய நிைல எᾹபன காணᾺபᾌΆ. சிகிᾲைச அளிᾷதா᾿ ᾘரண ᾁணமைடயலாΆ. இᾸத ேநாᾼ
பιறிய விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷத 2009ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ இᾷதினᾷைத உலக ᾆகாதார அைமᾺᾗ
அறிவிᾷதᾐ.
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உலக ச᾽ᾰகைர ேநாᾼ தினΆ
(World Diabetes Day)

ச᾽ᾰகைர ேநாᾼ எᾹபᾐ வᾢயி᾿லாம᾿ ஆைளᾰெகா᾿ᾤΆ ேநாயாக உ῀ளᾐ. இᾸத ேநாᾼᾰᾁ
இᾹᾆᾢᾹ மᾞᾷதிைன பிராிᾰ பாᾹாிᾱ எᾹபவ᾽ 1921இ᾿ கᾶᾌபிᾊᾷதா᾽. இவாிᾹ பிறᾸத
தினமான நவΆப᾽ 14ஐ உலக ச᾽ᾰகைர தினமாகᾰ ெகாᾶடாᾌகிᾹறன᾽. ச᾽ᾰகைர ேநாயாளி
இ᾿லாத உலைகᾰ காᾶேபாΆ எᾹகிற ேநாᾰகி᾿ இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.

169

_m
_m r - 16

ச᾽வேதச சகிᾺᾗᾷ தᾹைம தினΆ
(International Day for Tolerance)

ᾜெனῄேகா அைமᾺᾗ தனᾐ 50ஆவᾐ ஆᾶᾌ விழாைவ 1995ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ெகாᾶடாᾊயᾐ.
ᾜெனῄேகா தனᾐ சகிᾺᾗᾷ தᾹைம ேகாபாᾌ மιᾠΆ திடᾱகைள தயாாிᾷᾐ நவΆப᾽ 16 இ᾿
ெவளியிடᾐ. உலக அைமதிைய உᾞவாᾰகியᾐ மᾌம᾿லாம᾿, அரசிய᾿ மιᾠΆ சட ாீதியான
விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷதேவ 1996ஆΆ ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.

உலக நா῀பட ᾒைரᾛர᾿ அைடᾺᾗ ேநாᾼ
(World Chronic Obstructive Plumonary Digsease Day)

நா῀பட ᾒைரᾛர᾿ அைடᾺᾗ ேநாயா᾿ ᾆமா᾽ 210 மி᾿ᾢயᾹ மᾰக῀ பாதிᾰகᾺபᾌ῀ளதாக
உலக ᾆகாதார அைமᾺᾗ 2007ஆΆ ஆᾶᾌ கணிᾷᾐ῀ளᾐ. ᾗைகயிைல, ரசாயனᾺ ᾗைக, காιᾠ
மாᾆபாᾌ ேபாᾹற பல காரணᾱகளா᾿ 2030ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ உலகளவி᾿ இᾸத ேநாயா᾿ அதிக
மரணΆ ஏιபடᾺ ேபாகிறᾐ என எᾲசாிᾷᾐ῀ளᾐ. இᾸேநாᾼ பιறிய ᾗாிதைல மᾰகளிடΆ ஏιபᾌᾷத
2002ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ இᾷதினΆ அறிவிᾰகᾺபடᾐ.
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உலக ᾁைறᾺபிரசவ ᾁழᾸைத தினΆ
(World Prematurity Day)

உலக ᾙᾨவᾐΆ ஆᾶᾊιᾁ 15 மி᾿ᾢயᾹ ᾁைறᾺபிரசவᾰ ᾁழᾸைதக῀ பிறᾰகிᾹறன. அதாவᾐ 10
இ᾿ 1 ᾁழᾸைத ᾁைறᾺபிரசவᾷதி᾿ பிறᾰகிறᾐ. ஒᾞ ᾁழᾸைத 37 வாரᾷதிιᾁ ᾁைறவாகᾺ பிறᾸதா᾿
அᾐ ᾁைறᾺபிரசவΆ. ᾁைறᾺபிரசவᾷதி᾿ பிறᾸத ᾁழᾸைதகᾦᾰᾁ எதி᾽Ὰᾗᾲசᾰதி ᾁைறவாக
இᾞᾺபதா᾿ ப᾿ேவᾠ ேநாᾼக῀ ெதாιறிᾰெகா῀ᾦΆ. இᾐ சா᾽Ᾰத விழிᾺᾗண᾽ᾫ ஏιபᾌᾷத
இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
$r/$ .Gr m
(International Students Day)

ெசᾰேகாῄேலாேவாᾰகியாவிᾹ தைலநக᾽ பிராᾰகி᾿ சா᾽லῄ ப᾿கைலᾰகழகᾷதி᾿ மாணவ᾽
ேபாராடΆ 1939ஆΆ ஆᾶᾌ நவΆப᾽ 17இ᾿ நடᾸதᾐ. நாஜிᾺ பைடயினரா᾿ ேபாராடΆ
நᾆᾰகᾺபடேதாᾌ 10 மாணவ᾽க῀ ᾑᾰகிᾢடᾺபடன᾽. மாணவ᾽களிᾹ எᾨᾲசிைய ச᾽வேதச
அளவி᾿ நிைனᾬட ஆᾶᾌேதாᾠΆ நவΆப᾽ 17 அᾹᾠ ச᾽வேதச மாணவ᾽ தினΆ
கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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உலகᾺ கழிᾺபைற தினΆ
(World Toilet Day)

உலக நாᾌகளி᾿ 2.5 பி᾿ᾢயᾹ மᾰக῀ ᾆகாதாரᾷைதᾺ ேபᾎவதி᾿ைல. 1.1 மி᾿ᾢயᾹ மᾰக῀
திறᾸதெவளிᾰ கழிᾺபைறகைள பயᾹபᾌᾷதி வᾞகிறா᾽க῀. இதனா᾿ ஆᾶᾌேதாᾠΆ 2 லசΆ
ᾁழᾸைதக῀ ேநாயா᾿ பாதிᾰகிᾹறன᾽. இவ᾽கைளᾺ பாᾐகாᾰக, உலக ᾆகாதாரᾷைதᾺ பாᾐகாᾰக
ஐᾰகிய நாᾌக῀ சைப நவΆப᾽ 19 ஐ உலகᾰ கழிᾺபைற தினமாக 2013ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ அறிவிᾷதᾐ.

ச᾽வேதச பᾷதிாிைகயாள᾽க῀ மாᾪர᾽ தினΆ
(International Journalist’s Remembrance Day)

பᾷதிாிைகயாள᾽கᾦᾰᾁ ஆபᾷதான நாடாக பாகிῄதாᾹ உ῀ளᾐ. ஒῂெவாᾞ 30 நாகᾦᾰᾁ ஒᾞ
பᾷதிாிைகயாள᾽ ᾁᾶᾌ ெவᾊᾺᾗ அ᾿லᾐ கடᾷதᾺபᾌ ெகா᾿லᾺபᾌகிறா᾽. 2012ஆΆ ஆᾶᾊ᾿
86 பᾷதிாிைகயாள᾽க῀ ெகா᾿லᾺபᾌ῀ளன᾽. தᾱக῀ கடைமைய நிைறேவιᾠΆ ேவைலயி᾿
தᾱக῀ வா῁ᾰைகைய இழᾸத பᾷதிாிைகயாள᾽கᾦᾰகாக இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.

ச᾽வேதச ஆᾶக῀ தினΆ
(International Men’s Day)

ச᾽வேதச ஆᾶக῀ தினΆ ெகாᾶடாᾌவᾐ எᾹபᾐ ெபᾶகᾦᾰᾁ எதிரானᾐ அ᾿ல. இᾷதினΆ
ஆᾶ, ெபᾶ சமᾷᾐவᾷைத வᾢᾜᾠᾷᾐΆ வைகயி᾿தாᾹ உ῀ளᾐ. இᾐ ஐ.நா. சைபயா᾿
அᾱகீகாிᾰகᾺபட தினமாகᾫΆ விளᾱᾁகிறᾐ. உலகி᾿ ஆᾶகைளᾰ ெகௗரவᾺபᾌᾷதᾫΆ,
சᾚகᾷதிιᾁ ᾗாிᾸத மகᾷதான தியாகᾱகைள நிைனᾫ ᾂரᾫΆ, அவ᾽களிᾹ பாᾐகாᾺᾗᾰ ᾁறிᾷத
விழிᾺᾗண᾽ᾫ கᾞதிᾜΆ இᾐ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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ஆᾺபிாிᾰக ெதாழி᾿மயமாᾰக᾿ தினΆ
(Africa Industrialization Day)

ஆᾺபிாிᾰகா இயιைக வளΆ நிைறᾸத நாᾌ. கᾌைமயாக உைழᾰᾁΆ ெதாழிலாள᾽க῀ நிைறᾸத
நாᾌ. ஆனா᾿ ெதாழி᾿ வள᾽ᾲசி ஏιபடாததா᾿ பᾴசΆ, பசி, பᾊனி ேபாᾹறைவ நிரᾸதரமானதாக
உ῀ளᾐ. வᾠைம, ேவைலயி᾿லாᾷ திᾶடாடΆ, வᾹᾙைற, உணᾫᾺ பᾴசΆ ேபாᾹற மிகᾺ
ெபாிய சவா᾿க῀ உ῀ளன. ஆகேவ ஆᾺபிாிᾰகாவிᾹமீᾐ ஐ.நா. தனிᾰகவனΆ ெசᾤᾷதி நவΆப᾽
20ஐ ஆᾺபிாிᾰக ெதாழி᾿மயமாᾰக᾿ தினமாக அறிவிᾷதᾐ.

ச᾽வேதசᾰ ᾁழᾸைதக῀ தினΆ
(Universal Children’s Day)

ஐ.நா. ெபாᾐᾲசைப ᾁழᾸைதகளிᾹ நலைனᾜΆ, உாிைமகைளᾜΆ பாᾐகாᾰᾁΆ வைகயி᾿ 1954ஆΆ
ஆᾶᾊ᾿ ᾁழᾸைத உாிைமக῀ சடᾷைதᾰ ெகாᾶᾌவᾸதᾐ. வᾠைம, எᾼῄ ேபாᾰகᾫΆ,
ᾁழᾸைதகᾦᾰᾁ வராம᾿ தᾌᾰகᾫΆ, ᾜனிெசஃᾺ ᾙயᾹᾠ வᾞகிறᾐ. ᾁழᾸைதகளிᾹ நலைனᾺ
பாᾐகாᾰக ஐ.நா. சைப 1954ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ நவΆப᾽ 20ஐ ச᾽வேதசᾰ ᾁழᾸைதக῀ தினமாக
அறிவிᾷதᾐ.
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உலகᾷ ெதாைலᾰகாசி தினΆ
(World Television Day)

உலக நாᾌக῀ அைமதி, பாᾐகாᾺᾗ, ெபாᾞளாதாரΆ, சᾚக மாιறᾱக῀ மιᾠΆ தமᾐ கைல,
கலாᾲசாரΆ ேபாᾹற ெதாைலᾰகாசி நிக῁ᾲசிகைளᾷ தமᾰகிைடேய பாிமாறிᾰ ெகா῀வதιᾁ
இᾷதினΆ சிறᾺபானதாக கᾞதᾺபᾌகிறᾐ. ஐ.நா. சைபயானᾐ 1996ஆΆ ஆᾶᾌ ᾊசΆப᾽ 17 அᾹᾠ
நவΆப᾽ 21 ஐ உலகᾷ ெதாைலᾰகாசி தினமாக அறிவிᾷதᾐ.
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உலக தᾷᾐவ தினΆ
(World Philosophy Day)

நீதி, ேந᾽ைம மιᾠΆ ᾆதᾸதிரᾷைத தᾷᾐவᾱக῀ᾚலΆ வழᾱக ᾙᾊᾜΆ என ᾜெனῄேகா கᾞᾐகிறᾐ.
தᾷᾐவᾱகளா᾿ மᾰகளிடΆ அைமதிையᾰ ெகாᾶᾌவரᾙᾊᾜΆ. தᾷᾐவᾱகேள உலைக
ஆ῀கிᾹறன. தᾷᾐவᾷதிᾹ ᾙᾰகியᾷᾐவᾷைத இைளஞ᾽களிடΆ ெகாᾶᾌேச᾽ᾷᾐᾺ ப᾿ேவᾠ
பிரᾲசிைனகᾦᾰᾁᾷ தீ᾽ᾫ காணேவᾶᾌΆ எᾹகிற ேநாᾰகி᾿ ᾜெனῄேகா உலக தᾷᾐவ தினᾷைத
அறிவிᾷᾐ῀ளᾐ.
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பᾊ வள᾽ᾲசி நா῀
(Evolution Day)

சா᾽லῄ டா᾽விᾹ உயிாினᾱகளிᾹ ேதாιறΆ எᾹகிற ᾓைல 1859ஆΆ ஆᾶᾌ நவΆப᾽ 24 அᾹᾠ
ெவளியிடா᾽. ᾓ᾿ ெவளியிடᾺபட நா῀ பᾊவள᾽ᾲசி நாளாகᾰ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
உயிாினᾱகளிᾹ ேதாιறΆ ᾓ᾿ ெவளியிடᾺபட 150ஆவᾐ ஆᾶᾌ நிைறᾫ விழாவானᾐ
2009ஆΆ ஆᾶᾌ உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ ெகாᾶடாடᾺபடᾐ.
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ச᾽வேதச ெபᾶகᾦᾰᾁ எதிரான வᾹᾙைறக῀ ஒழிᾺᾗ தினΆ
(International Day for the Elimination of Violence Against Women)

உலகளவி᾿ ெபᾶக῀, பலவிதமான வᾹᾙைறᾰᾁ உபᾌᾷதᾺபᾌகிᾹறன᾽. ெபᾶகᾦᾰᾁ
எதிரான வᾹᾙைறகைள ெவளி உலகிιᾁᾰ காᾊ அதιகான, நியாயமான தீ᾽ᾰகமான ᾙᾊᾫகைள
எᾌᾰக ேவᾶᾌΆ. ஐ.நா. சைப 1999ஆΆ ஆᾶᾌ ᾊசΆப᾽ 17இ᾿ ᾂᾊயேபாᾐ ஆᾶᾌேதாᾠΆ
நவΆப᾽ 25ஆΆ நாைள ெபᾶகᾦᾰᾁ எதிரான வᾹᾙைறக῀ ஒழிᾺᾗ ச᾽வேதச தினமாகᾺ
பிரகடனΆ ெசᾼதᾐ.
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உலக உட᾿ பᾞமᾹ எதி᾽Ὰᾗ தினΆ
(World Anti-Obesity Day)

கᾌᾰᾁ மீறிய வைகயி᾿ உட᾿ ெபாிதாக சைதᾺ ேபாᾌவைத உட᾿ பᾞமᾹ அ᾿லᾐ உட᾿
ெகாᾨᾺᾗ எᾹகிᾹறன᾽. அதீதமாக ெகாᾨᾺᾗ ேசᾞவᾐ உட᾿ நலᾷᾐᾰᾁ ஆபᾷதானᾐ. உட᾿
பᾞமᾹ ஒᾞ ெபாிய ᾆகாதாரᾺ பிரᾲசிைனயாகᾰ கᾞதᾺபᾌகிறᾐ. உட᾿ பᾞமனா᾿ ஆᾶᾊιᾁ 2.6
மி᾿ᾢயᾹ மᾰக῀ உளகளவி᾿ இறᾰகிᾹறன᾽. உட᾿ பᾞமனா᾿ ஏιபᾌΆ தீைமைய விளᾰகேவ
இᾷதினΆ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச பாலῄதீன மᾰக῀ ஒιᾠைம தினΆ
(International Day of Solidarity With the Polestinian People Day)

அைமதி திᾞΆபாம᾿ ெதாட᾽Ᾰᾐ கலவரΆ நடᾰᾁΆ ஒேர நாᾌ பாலῄதீனΆதாᾹ. ஐ.நா.
ெபாᾐᾲசைப பாலῄதீனᾷதி᾿ அைமதி மιᾠΆ மᾰகளிᾹ உாிைமையᾺ பாᾐகாᾰக பலᾙைற
ᾙயᾹறᾐ. இᾞᾺபிᾔΆ பிரᾲசிைன தீ᾽ᾰக ᾙᾊயாம᾿ ேபானᾐ. பாலῄதீன மᾰகளிடΆ
விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷதி ஒιᾠைமையᾰ ெகாᾶᾌவர 1979ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ அறிவிᾰகᾺபடᾐ.
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உலக எᾼῄ தினΆ
(World AIDS Day)

எᾼῄ எᾹᾔΆ உயி᾽ᾰெகா᾿ᾢ ேநாைய 1981ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ அெமாிᾰகாவி᾿ கᾶᾌபிᾊᾷதன᾽.
இᾐ எᾲ.ஐ.வி. (HIV) எᾹᾔΆ ைவரῄ ᾚலΆ பரᾫகிறᾐ. இᾐ இரᾷதᾷதி᾿ உ῀ள
ெவ῀ைளயᾎᾰகைள தாᾰகி அழிᾺபதா᾿, உடᾢ᾿ எதி᾽Ὰᾗ சᾰதிᾰ ᾁைறᾸᾐ விᾌகிறᾐ. இதனா᾿
பல ேநாᾼக῀ ெதாιறி, இறᾺᾗ ஏιபᾌகிறᾐ. எᾼῄ பιறிய விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷதேவ
1987இ᾿ இᾷதினΆ அறிவிᾰகᾺபடᾐ.
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ச᾽வேதச அᾊைம ஒழிᾺᾗ தினΆ
(International Day for the Abolition of Slavery)

அᾊைம எᾹகிற நிைல இᾹᾔΆ ெதாட᾽கிறᾐ எᾹபைத ஐ.நா. சைப உᾠதி ெசᾼᾐ῀ளᾐ. ஆகேவ
2002ஆΆ ஆᾶᾌ ᾊசΆப᾽ 18 அᾹᾠ ஒᾞ தீ᾽மானᾷதிᾹᾚலΆ ᾊசΆப᾽ - 2ஐ ச᾽வேதச அᾊைம
ஒழிᾺᾗ தினமாக ஐ.நா. அறிவிᾷதᾐ. ெபᾶக῀ மιᾠΆ ᾁழᾸைதகைள அᾊைம ᾙைறயிᾢᾞᾸᾐ
காᾺபாιற, தᾌᾰக மனித உாிைம ஆைணயᾱகைளᾺ பலᾺபᾌᾷத ேவᾶᾌΆ என ஐ.நா. ᾂᾠகிறᾐ.

உலக கணினி க᾿வி தினΆ

(World Computer Literacy Day)

கணினிᾺ ெபாறியானᾐ மிகᾰ ᾁைறᾸத ேநரᾷதி᾿, ேவைலகைள மிகᾲ சாியாகᾲ ெசᾼᾐ ᾙᾊᾰகிறᾐ.
கணினி தιேபாᾐ வா῁ᾰைகயிᾹ அᾷதியாவசியமான ஒᾹறாகி விடᾐ. ஒேர இடᾷதி᾿
இᾞᾸᾐெகாᾶᾌ மிᾹனᾴச᾿ ᾚலΆ உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ ெதாட᾽ᾗெகா῀ள ᾙᾊகிறᾐ. ஆகேவ
அைனவᾞᾰᾁΆ கணினி க᾿வி அவசியΆ எᾹகிற விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷத இᾷதினΆ
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச மாιᾠᾷ திறனாளிக῀ தினΆ
(International Day of Disabled Persons)

மனித சᾚகᾷதி᾿ காᾐ nhதவ᾽, கᾶ ெதாியாதவ᾽, வாᾼ ேபச ᾙᾊயாதவ᾽, ைக கா᾿கைளᾺ
பயᾹபᾌᾷத இயலாதவ᾽க῀, மன ேநாயாளிக῀ அைனவைரᾜேம ஊனᾙιேறா᾽ எᾹபதιᾁᾺ
பதிலாக, மாιᾠᾷ திறனாளிக῀ எᾹᾠ அைழᾰகிᾹற ᾙைற 2007ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ஐ.நா. சைபயி᾿
ெகாᾶᾌவரᾺபடᾐ. 2012ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿ ᾊசΆப᾽ 3ஆΆ நா῀ உலக மாιᾠᾷ திறனாளிக῀
தினமாகᾰ கைடᾺபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச ெபாᾞளாதார மιᾠΆ சᾙதாய ᾙᾹேனιற தᾹனா᾽வல᾽களிᾹ தினΆ
(International Volunteer Day for Economic and Social Development)

தᾹனா᾽வ ேசைவைய உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ ெசᾼய ேவᾶᾌΆ. நாᾌக῀ பாதிᾺபைடᾜΆேபாᾐ
ெபாᾞளாதார உதவி மιᾠΆ உணᾫ உதவிகைளᾜΆ ெசᾼய ேவᾶᾌΆ. இதιகாக ஐ.நா. சைப
1985ஆΆ ஆᾶᾌ
இᾷதினᾷைத
அறிவிᾷதᾐ. தᾹனா᾽வல᾽கைளᾺ
பலᾺபᾌᾷதᾫΆ,
ஊᾰகᾺபᾌᾷதᾫΆ இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ. இᾷதினᾷைத தனியா᾽ நிᾠவனᾱகᾦΆ
2006ஆΆ ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ ெகாᾶடாᾌகிᾹறன.
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ச᾽வேதச சிவி᾿ விமானᾺ ேபாᾰᾁவரᾷᾐ தினΆ
(International Civil Aviation Day)

விமானᾱக῀ கᾶᾌபிᾊᾰகᾺபடᾺபிறᾁ பயணᾷதிᾹ ேநரΆ ᾁᾠகிᾺ ேபானᾐ. தιேபாᾐ ச᾽வேதச
அளவி᾿ விமானᾺ ேபாᾰᾁவரᾷᾐ நைடெபᾠகிறᾐ. இதιகான ஒᾞ அைமᾺᾗ 1944இ᾿
ஆரΆபிᾰகᾺபᾌ, அதᾹ 50 ஆவᾐ ஆᾶᾌ விழா 1994ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ெகாᾶடாᾊயᾐ. இᾸத
அைமᾺபிᾹ ேவᾶᾌேகாைள ஏιᾠᾰெகாᾶᾌ ஐ.நா. ெபாᾐᾲசைப ᾊசΆப᾽ 7 ஆΆ ேததிைய
ச᾽வேதச சிவி᾿ விமானᾺ ேபாᾰᾁவரᾷᾐ தினமாக அறிவிᾷதᾐ.
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ச᾽வேதச ஊழ᾿ எதி᾽Ὰᾗ தினΆ
(International Anti-Corruption Day)

ஊழ᾿ அைனᾷᾐ நாᾌகளிᾤΆ இᾞᾰகிறᾐ. இᾸதியாவி᾿ கடᾸத ஆᾶᾌ ேவைலைய ᾙᾊᾰக
இரᾶᾊ᾿ ஒᾞவ᾽ லᾴசΆ ெகாᾌᾰகிறா᾽ எᾹᾠ ᾊராᾹῄபரᾹசி இᾹட᾽ேநஷன᾿ அைமᾺபிᾹ
ஆᾼᾫ ᾂᾠகிறᾐ. ஊழ᾿ நாᾊᾹ வள᾽ᾲசி ேவகᾷைதᾰ ᾁைறᾰகிறᾐ. இலᾰᾁகைள அைடவதιᾁᾷ
தைடயாக உ῀ளᾐ. ஊழலιற சᾙதாயᾷைத பைடᾰக ஐ.நா. 2000ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ இᾷதினᾷைத
அறிவிᾷதᾐ.
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ேநாப᾿ பாிᾆ விழா
(Nobel Prize Ceremony)

உலகளவி᾿ ெபாிᾐΆ மதிᾰகᾺபᾌΆ பாிᾆ ேநாப᾿ பாிசாᾁΆ. இயιபிய᾿, ேவதியிய᾿, இலᾰகியΆ,
மᾞᾷᾐவΆ, அைமதி, ெபாᾞளாதாரΆ ஆகிய ᾐைறகளி᾿ ேத᾽ᾸெதᾌᾰகᾺபᾌபவ᾽கᾦᾰᾁ
ஆᾶᾌேதாᾠΆ வழᾱகᾺபᾌகிறᾐ. ᾆᾪடᾹ நாᾌ விᾴஞானி ஆ᾿பிர ேநாப᾿ அவ᾽களா᾿
1895இ᾿ ஆரΆபிᾰகᾺபᾌ 1901ஆΆ ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ வழᾱகᾺபᾌகிறᾐ. ேநாப᾿ நிைனᾫ நாளான
ᾊசΆப᾽ 10 இ᾿ ேநாப᾿ பாிᾆ விழா நடᾰகிறᾐ.

ச᾽வேதச விலᾱᾁக῀ உாிைமக῀ தினΆ
(International Animal Rights Day)

மனித உாிைமகᾦᾰகாக ேபாராᾌவதιகாக மனித᾽க῀ இᾞᾰகிᾹறன᾽. ஆனா᾿ விலᾱᾁகளிᾹ
உாிைமᾰகாக விலᾱᾁக῀ ேபாராட ᾙᾊயாᾐ. விலᾱᾁகளிᾹ நலᾹ காᾰக அைவகளிᾹ
உாிைமᾰகாக மனித᾽க῀தாᾹ ேபாராட ேவᾶᾌΆ. ஆᾶᾌேதாᾠΆ ேகாᾊᾰகான ஆᾌ, மாᾌ,
ேகாழி, பᾹறி, மீᾹ என உயி᾽க῀ ெகா᾿லᾺபᾌகிᾹறன. விலᾱᾁகளிᾹ நலᾹ கᾞதி இᾷதினΆ
ᾊசΆப᾽ 10 அᾹᾠ கைடபிᾊᾰகᾺபᾌகிறᾐ.

உலக மனித உாிைமக῀ தினΆ
(World Human Rights Day)

ஐ.நா. ெபாᾐᾲசைப 1948ஆΆ ஆᾶᾌ ᾊசΆப᾽ 10ஆΆ நா῀ அைனᾷᾐலக மனித உாிைமக῀
எᾹகிற பிரகடனᾷைத ெவளியிடᾐ. சாதி, மதΆ, இனΆ, பா᾿, நிறΆ, ெமாழி, நாᾌ எᾹகிற
பாᾁபாᾌகாᾊ ேவᾠபᾌᾷதᾰ ᾂடாᾐ. தனி மனிதᾹ ᾆதᾸதிரமாகᾫΆ, ெகௗரவமாகᾫΆ தைல
நிமி᾽Ᾰᾐ வா῁வதιᾁ வைக ெசᾼவேத மனித உாிைமயாᾁΆ. இᾷதினΆ 1950ஆΆ ஆᾶᾌᾙத᾿
ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச மைலக῀ தினΆ
(World Mountain Day)

மைலகைளᾺ பாᾐகாᾰகᾫΆ, மைலᾺபிரேதசᾱகளி᾿ வாᾨΆ மᾰகளிᾹ வா῁ᾰைகᾷதரᾷைத
ேமΆபᾌᾷதᾫΆ, மைலயிᾹ ᾆιᾠᾲᾇழைல பாᾐகாᾰகᾫΆ, 2002ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ மைலகளிᾹ
ᾂடாளி எᾹகிற அைமᾺᾗ உᾞவாᾰகᾺபடᾐ. இᾸத அைமᾺᾗ உலகΆ ᾙᾨவᾐΆ ெதாட᾽ைப
ஏιபᾌᾷதிᾰெகாᾶᾊᾞᾰகிறᾐ. இῂவைமᾺபிᾹ ᾙயιசியா᾿ ஐ.நா. சைப 2002ஆΆ ஆᾶᾌ ᾊசΆப᾽
11 ஐ ச᾽வேதச மைலக῀ தினமாக அறிவிᾷதᾐ.
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ச᾽வேதச கன உேலாக தினΆ
(International Day of Heavy Metals)

ஒῂெவாᾞ ஆᾶᾌΆ ᾊசΆப᾽ 12 ஆΆ நா῀ உலகளவி᾿ உ῀ள கன உேலாக ரசிக᾽க῀ மιᾠΆ
ஊழிய᾽க῀ இᾷதினᾷைதᾰ ெகாᾶடாᾌகிᾹறன᾽. இᾷதினᾷதி᾿ விைளயாᾊ ஆ᾿பᾱகைள
ெவளியிᾌகிᾹறன᾽. ᾪᾌக῀, ேவைல ெசᾼᾜΆ இடΆ, கா᾽ ஆகியவιறிᾤΆ சிறᾸத இைசையᾺ
பயᾹபᾌᾷத வᾢᾜᾠᾷᾐகிᾹறன᾽. இᾷதினΆ ஐய᾽Ᾱ ேமᾷᾝ எᾹபவரா᾿ ேதாιᾠவிᾰகᾺபடᾐ.
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ச᾽வேதச ேதயிைல தினΆ
(International Tea Day)

ேதயிைல எᾹறாேல ேதநீைர நமᾰᾁ ஞாபகᾺபᾌᾷᾐΆ. ேதநீைர அைனவᾞΆ விᾞΆபி
அᾞᾸᾐகிᾹறன᾽. ேதயிைலயி᾿ பல ரகᾱக῀ உᾶᾌ. ெவளிநாᾌகளி᾿ ேதயிைலᾰᾁ எᾹᾠ
தனிᾺபட கலாᾲசாரΆ ஒᾹᾠ உ῀ளᾐ. ேதயிைல உιபᾷதி ெசᾼᾜΆ நாᾌக῀ ᾊசΆப᾽ 15ஐ
ᾗᾐᾊ᾿ᾢயி᾿ ச᾽வேதச ேதயிைல தினமாக அறிவிᾷᾐ 2008ஆΆ ஆᾶᾌ ᾙத᾿ ெகாᾶடாᾌகிறᾐ.
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ᾙத᾿ விமானᾷதி᾿ ைர சேகாத᾽க῀
(Ist Flight Wright Brothers)

ைர சேகாத᾽க῀ எᾹறைழᾰகᾺபᾌΆ ஆ᾽வி᾿ ைர மιᾠΆ வி᾿ப᾽ ைர எᾹகிற இᾞவᾞΆ
அெமாிᾰக நாைடᾲ ேச᾽Ᾰதவ᾽க῀. இவ᾽கேள விமானᾷைதᾰ கᾶᾌபிᾊᾷத ᾙᾹேனாᾊக῀.
ᾙதᾹᾙதᾢ᾿ ᾊசΆப᾽ 17 அᾹᾠ 1903ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ᾘமிᾰᾁ ேமேல மணிᾰᾁ 30 ைம᾿ ேவகᾷதி᾿
12 வினாᾊகளி᾿ 120 அᾊ ᾑரΆ எᾴசிᾹ உᾸᾐΆ ஊ᾽தியி᾿ பறᾸᾐ சாதைன பைடᾷதன᾽.

பாᾢய᾿ ெதாழிலாள᾽கᾦᾰᾁ எதிரான வᾹᾙைறைய நிᾠᾷᾐΆ
அைனᾷᾐலக நா῀
(International Day to End Violence Against Sex Workers)

அெமாிᾰகாவி᾿ பாᾢய᾿ ெதாழிலாள᾽கᾦᾰகாக டாᾰட᾽ அᾹனி ெதளி மιᾠΆ பாᾢய᾿
ெதாழிலாளி அᾫ ாீᾲ ஆகிேயா᾽ இைணᾸᾐ பாᾢய᾿ ெதாழிலாளᾞᾰᾁ எதிரான வᾹᾙைறைய
நிᾠᾷத வᾢᾜᾠᾷᾐΆ வைகயி᾿ 2003ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ இᾷதினᾷைத அெமாிᾰகாவி᾿
கைடᾺபிᾊᾷதன᾽. ேமᾤΆ பாᾢய᾿ ெதாழிலாள᾽களிᾹ உாிைமகைளᾺ பாᾐகாᾰᾁΆ சிᾹனமாக
சிவᾺᾗ ᾁைட அறிவிᾰகᾺபடᾐ.
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ச᾽வேதச ᾁᾊெபய᾽Ᾰேதா᾽ தினΆ
(International Migrants Day)

ேவைல வாᾼᾺபிιகாக பணியாள᾽க῀ மιᾠΆ ெதாழிலாள᾽க῀ ெவளிநாᾌகᾦᾰᾁᾲ ெசᾹᾠ
ᾁᾊேயᾠகிᾹறன᾽. ஆனா᾿ அᾱᾁ அவ᾽கᾦᾰᾁ சடᾺபᾊயான உாிைமக῀ கிைடᾺபதி᾿ைல.
ேமᾤΆ வᾹᾙைற, ᾐᾹᾗᾠᾷத᾿, அடᾰᾁ ᾙைறᾰᾁΆ ஆளாகிᾹறன᾽. ஒῂெவாᾞ நாᾌΆ தᾱக῀
நாᾊ᾿ ᾁᾊேயᾠபவ᾽கைள தனᾐ ெசாᾷதாக மதிᾷᾐ நடᾷத ேவᾶᾌΆ எᾹபதιகாக இᾷதினΆ
2001ஆΆ ஆᾶᾊᾢᾞᾸᾐ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.
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ச᾽வேதச மனித ஒᾞைமᾺபாᾌ தினΆ
(International Human Solidarity Day)

ஐᾰகிய நாᾌக῀ ெபாᾐᾲசைப 2002ஆΆ ஆᾶᾌ ᾊசΆப᾽ 20இ᾿ உலக ஒᾞைமᾺபாᾌ திடᾷதிᾹ
கீ῁ ஒᾞ நிதிைய நிᾠவியᾐ. வளᾞΆ நாᾌகளி᾿ வᾠைமைய ஒழிᾺபᾐ மιᾠΆ மனித சᾚக
ேமΆபாᾊιᾁ உதᾫவேத இதᾹ ேநாᾰகமாᾁΆ. 21ஆΆ ᾓιறாᾶᾊ᾿ மᾰக῀ அைமதி, ெசழிᾺᾗ,
வளᾞΆ தைலᾙைறயினாிடΆ நிைலயான ᾙᾹேனιறΆ ஏιபட இᾷதினΆ ெகாᾶடாடᾺபᾌகிறᾐ.

192

`$m r - 26

சா᾽லῄ பாேபᾳ பிறᾸத தினΆ
(Charles Babbage Birth Day)

சா᾽லῄ பாேபᾳ எᾹபவ᾽ 1791ஆΆ ஆᾶᾌ ᾊசΆப᾽ 26 அᾹᾠ லᾶடனி᾿ பிறᾸதா᾽. 1834ஆΆ
ஆᾶᾌ கணிதᾷைதᾜΆ, எᾸதிரᾷைதᾜΆ இைணᾷᾐᾺ பᾁᾺபாᾼᾫᾺ ெபாறி (Analytical Engine) எᾹற
ᾙத᾿ கணினிைய உᾞவாᾰகினா᾽. இதனா᾿ இவைர கணினியிᾹ தᾸைத எᾹᾠΆ
அைழᾰகிᾹறன᾽. இவரா᾿ உᾞவாᾰகᾺபட கணினி மிகᾺெபாிய அைறᾰᾁ῀ ஏராளமான
இயᾸதிரᾱகைளᾰ ெகாᾶடᾐ.

1

Yχ-9
χ-9r

a9
a9 bap

தமி῁ ெமாழியி᾿ ந᾿ல அறிவிய᾿ ᾓ᾿க῀ இ᾿லாத ᾁைறையᾰ கைளவதி᾿ ஏιகாᾌ இளᾱேகா
ᾙᾰகிய பᾱகாιᾠகிறா᾽. 2000ஆΆ ஆᾶᾊ᾿ ெவளிவᾸத இவரᾐ ᾙத᾿ ᾓ᾿
ᾱ ῀அᾹறிᾢᾞᾸᾐ 14 ஆᾶᾌகளாகᾷ ெதாட᾽Ᾰᾐ பல ᾓ᾿கைள எளிய தமிழி᾿ எᾨதி
வᾞகிறா᾽.

அதிசய

தாவர க

தமி῁நாᾌ அறிவிய᾿ இயᾰகᾷதிᾹ ேசலΆ மாவட உதவிᾲ ெசயலாளராக 12 ஆᾶᾌகᾦΆ,
மாவடᾲ ெசயலாளராக 8 ஆᾶᾌகᾦΆ பணிᾗாிᾸᾐ῀ளா᾽. தιேபாᾐ தமி῁நாᾌ அறிவிய᾿
இயᾰகᾷதிᾹ ேசலΆ மாவட தைலவராக ெசய᾿பᾌ வᾞகிறா᾽. இவ᾽ மᾰகளிடΆ அறிவிய᾿
விழிᾺᾗண᾽ைவ ஏιபᾌᾷத ᾙᾰகிய காரணியாக உ῀ளா᾽.

பழ க ம

ெச வாᾼ கிரகᾙΆ, ெசῂவாᾼ ேதாஷᾙΆஆகிய இரᾶᾌ ᾓ᾿க῀

இவᾞைடய
ᾱ ῀ ιᾠΆ ῂ
அைனவᾞᾰᾁΆ க᾿வி இயᾰகΆ
வழᾱகᾺபᾌ῀ளன.

எᾹற

அைமᾺபிᾹ

சா᾽பாக

38000

ப῀ளிகᾦᾰᾁ

தமி῁நாᾌ அறிவிய᾿ இயᾰகΆ ெவளியிᾌΆ ᾐளி᾽ அறிவிய᾿ மாத இதழிᾹ ஆசிாிய᾽ ᾁᾨவி᾿
ᾙᾰகியமானவ᾽.
எᾨᾷᾐᾲசிιபி, அறிவிய᾿ மாமணி ஆகிய விᾞᾐகளா᾿ ெகௗரவிᾰகᾺபடா᾽.
தΆ இறᾺபிιᾁ பிறᾁ தΆ உடைல மᾞᾷᾐவ ஆᾼᾫᾰᾁᾺ பயᾹபᾌᾷத ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ தΆ
விᾞᾺப ஆவணᾷதி᾿ பதிᾫ ெசᾼᾐ῀ளா᾽.
1992ஆΆ ஆᾶᾌ ஏιகாᾊ᾿ உ῀ள ெபாிய ஏாியி᾿ மᾶᾊᾰ கிடᾸத ஆகாயᾷதாமைரகைள
மாணவ᾽க῀, ெதாᾶᾌ அைமᾺᾗக῀ மιᾠΆ ெபாᾐமᾰக῀ உதவிᾜடᾹ தமி῁நாᾌ அறிவிய᾿
இயᾰகΆ சா᾽பாக, நீᾰகி ஏாிையᾷ ᾐᾺᾗரᾫ ெசᾼதா᾽.

சிறிய அளவிᾤΆ, ெபாிய அளவிᾤΆ 71 ᾗᾷதகᾱக῀ இᾐவைர எᾨதிᾜ῀ளா᾽. இவ᾽ ெதாட᾽Ᾰᾐ
அறிவிய᾿ ᾓ᾿கைள எᾨதி வᾞகிறா᾽.
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