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சசப்டம்பர் 5 – சரவ்தேச சோண்டு தினம் (International Day of Charity) 

 செப்டம்பர ்5 ஐக்கிய நாடுகள் ெபபயின் ’(ஐ.நா) ெரவ்தேெ சோண்டு தினம் , 

இது உலகளவில் வறுபமபய ஒழிக்க தமற்சகாள்ளப்படும் சோண்டு 

முயற்சிகபள ஊக்குவிக்கிறது. டிெம்பர ்17, 2012 அன்று, ஐ.நா. செப்டம்பர ்5 ஐ 

ெரவ்தேெ சோண்டு தினமாக நியமிே்ேது,முேன் முேலில் 2013 இல் 

சகாண்டாடப்பட்டது. 

சசப்டம்பர் 5 – தேசிய ஆசிரியர ்தினம்(National teachers day) 

 ஒவ்சவாரு ஆண்டும் செப்டம்பர ்5 ஆம் தேதி, நாடு முழுவதும் ஆசிரியர ்தினம் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. இந்ே நாள் ஆசிரியரக்ளுக்காக 

அரப்்பணிக்கப்படட்ுள்ளது மற்றும் ஒருவரின் வாழ்க்பகபய வடிவபமப்பதில் 

அவரக்ளின் பங்களிப்பப பாராடட்ுவோகவுள்ளது . 1888 செப்டம்பர ்5 ஆம் தேதி 

பிறந்ே பாரே ரே்னா விருது சபற்றவரும் , சுேந்திர இந்தியாவின் முேல் துபண 

ஜனாதிபதியும், இரண்டாவது ஜனாதிபதியுமான டாக்டர ்ெரத்வபள்ளி 

ராோகிருஷ்ணனின் பிறந்ே நாபள நிபனவுகூரும் நாள். 

 இந்தியாவின் முேல் மற்றும் இரண்டாவது துபணக் குடியரசுே ்ேபலவரும் (1952 

- 1962) மற்றும் இந்தியாவின் இரண்டாவது குடியரசுே ்ேபலவருமான (1962-1967) 

டாக்டர ்ெரவ்பள்ளி ராோகிருஷ்ணன் அவரக்ளின் பிறந்ே தினே்தின் நிபனவாக 

ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர ்5 ஆம் தேதி ஆசிரியர ்தினமாகக் சகாண்டாடப் 

படுகின்றது. 
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 இந்தியா தபான்ற மக்களாட்சி நாட்டில் ஆசிரியரக்ள் மற்றும் கல்வியின் 

முக்கியே்துவம் குறிே்து டாக்டர ்ராோகிருஷ்ணன் “நவீன இந்தியாவில் 

அரசியல் சிந்ேபனயாளரக்ள்” என்ற அவரது புே்ேகேத்ில் குறிப்பிடட்ுள்ளார.் 

 இவர ்1954 ஆம் ஆண்டு பாரே் ரே்னா விருது சபற்றார.்இவர ்Helpage India என்ற 

இந்தியாவின் நலிந்ே முதிதயாரக்ளுக்கான இலாப தநாக்கமற்ற அபமப்பப 

ஏற்படுே்திய நிறுவனரக்ளில் ஒருவர ்ஆவார.் 

 உலகளவில் ஆசிரியரக்ள் தினம் அக்தடாபர ்5 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. 

இந்தியாவில் 1962 ஆம் ஆண்டு முேல் செப்டம்பர ்5 அன்று இந்நாபள ஆசிரியர ்

தினமாகக் சகாண்டாடுகின்தறாம். 

சசப்டம்பர் 5 - வ.உ.சிேம்பரம் பிறந்ேநாள்  

 இந்திய சுேந்திரேத்ிற்காக தபாராடியவரக்ளில் மிக முக்கியமாக இன்றும் 

கருேப்படுபவர ்தூே்துக்குடிபயெ ்தெரந்்ே கப்பதலாட்டிய ேமிழன் வ.உ. 

சிேம்பரனார ்பிறந்ே நாள் செப்டம்பர ்5 .தூே்துக்குடி மாவட்டம் 

ஒட்டப்பிடாரே்தில் 1872ம் ஆண்டு செப்டம்பர ்மாேம் 5 நாள் பிறந்ோர ்சிேம்பரம். 

 1905ம் ஆண்டு சிேம்பரம் அவரக்ள் காங்கிரஸ் கட்சியில் ேன்பன உறுப்பினராக 

இபணே்துக் சகாண்டார.்தேசிய அளவில் ேபலவரக்ளாக, சுேந்திரப் 

தபாராட்டங்களுக்கு வழி நடே்துபவரக்ளாக இருந்ே லாலா லஜபதி ராய், பால 

கங்காேர திலகர ்ஆகிதயாரின் சுதேசி இயக்கே்தில் அதிமாக ஈரக்்கப்பட்டவர ்

வ.உ.சி. 

 வழக்கறிஞராக பணியாற்றி பின்பு சுதேசி இயக்கங்களில் தபாராடி வந்ேவர ்

வ.உ.சிேம்பரனார.் சுதேசி கப்பல் தபாக்குவரே்து அக்காலே்தில் இந்தியாவில் 

எங்கும் இல்பல. அெெ்மயே்தில் 1906ம் ஆண்டு உள்ளூர ்வணிகரக்ளின் 

உேவியுடன் இரண்டு புதிய கப்பல்கபள வாங்கி கப்பல் தபாக்குவரே்தில் 

ஈடுபட்டார.் அேனாதல அவரின் சபயர ்கப்பதலாட்டிய ேமிழன் என்று நிபல 

சபற்றது. 

 ஆங்கிதலயரக்ளுக்கு எதிராக பல்தவறு தபாராட்டங்களில் பங்தகற்றேன் 

விபளவாக 1908ம் ஆண்டு ஆங்கிதலயரக்ளால் பகது செய்யப்பட்டார.் 
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தேசிய சசய்திகள்  

  

வ.உ.சி நீதிமன்றம் 

ஆங்கிதலயர ்காலே்தில் ஏபழகளுக்கு நீதி கிபடக்க தபாராடிய வ.உ.சிேம்பரனார ்

148 வது பிறந்ேநாள் அன்று அவரது சபயரில் ஒட்டப்பிடாரே்தில்  வ.உ.சி நீதிமன்றம் 

அபமக்கப்படும். இேற்கான பணிகள் மாவட்ட நிரவ்ாகம் ஏற்றுக் சகாண்டது. 

  

வங்கி சசய்திகள்  

  

சரப்தபா-இணணக்கப்பட்ட வட்டி விகிேம் 

 இந்திய ரிெரவ்் வங்கி அபனே்து வங்கிகளுக்கும், ேனிப்பட்ட கடன் , வீடட்ுவெதி 

அல்லது ஆட்தடா கடனாக  இருந்ோலும், வங்கிகள் ேங்களின் புதிய கடன் 

ேயாரிப்புகள் அபனே்பேயும் பாலிசி சரப்தபா வீேம் தபான்ற சவளிப்புற 

அளவுதகாலுடன்  இபணப்பபே கடட்ாயமாக்கியுள்ளது. 

 வங்கிகள் ேங்கள் ேயாரிப்புகபள சவளிப்புற அளவுதகாலுடன் 2019 அக்தடாபர ்

1 முேல் அமல்படுேே் தவண்டும் என்று ரிெரவ்் வங்கி ஒரு சுற்றறிக்பக 

சவளியிடட்ுள்ளது . 

மாநாடுகள் 

  

ணசபர் கிணரம் விசாரணண சோடர்பான சிபிஐயின் முேல்  தேசிய மாநாடு 

பெபர ்கிபரம் விொரபண மற்றும் பெபர ்ேடயவியல் சோடரப்ான முேல் தேசிய 

மாநாடப்ட புதுடில்லியில் உள்ள சிபிஐ ேபலபமயகே்தில் இயக்குனர ்ரிஷி குமார ்

சுக்லா சோடங்கி  பவே்ோர.் இரண்டு நாள் மாநாடு மாநிலங்களுக்கு இபடதயயான 
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மற்றும் ெரவ்தேெ ரீதியான மாற்றங்களுடன் குற்றங்கபள விொரிக்க தவண்டும் 

என்ற சிபிஐயின் கட்டபளகளில் ஒன்பற உள்ளடக்கியது. 

நியமனம்  

 பாகிஸ்ோனின் புதிய பயிற்சியாளர்  

பாகிஸ்ோன் கிரிக்சகட் அணியின் தேரவ்ுக்குழு ேபலவர ்மற்றும் பயிற்சியாளராக 

முன்னாள் தகப்டன் மிஸ்பா-உல் ஹக் நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் இவருடன் பாகிஸ்ோன் 

அணியின் பந்துவீெச்ு பயிற்சியாளராக வக்கார ்யூனிஸ் அறிவிக்கப்படட்ுள்ளார.்  

விணளயாடட்ு சசய்திகள் 

 ஆசிய ஜூனியர் மற்றும் தகடட ்சாம்பியன்ஷிப் 

தடபிள் சடன்னிஸில், மங்தகாலியாவின் உலான்பாேரில் நபடசபற்ற ஆசிய 

ஜூனியர ்மற்றும் தகடட் ொம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய அணி இறுதிப் தபாட்டியில் 

சீனாவிடம் தோல்வியபடந்ேேன் மூலம்   சவள்ளிப் பேக்கே்பே சவன்றுள்ளது. 

சவள்ளிப் பேக்கேப்ே சவன்றேன் மூலம் இந்ே ஆண்டு நவம்பரில் ோய்லாந்தின் 

தகாரட்டில் நபடசபறவுள்ள உலக ஜூனியர ்ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டிக்கு 

ேகுதிசபற்றுள்ளது. 

அசமரிக்க ஓபன் சடன்னிஸ் சோடர்  இறுதிப்தபாட்டி 

கிராண்டஸ்்லாம்’ தபாட்டிகளில் ஒன்றான அசமரிக்க ஓபன் சடன்னிஸ் சோடர ்

நியூயாரக்் நகரில் நபடசபற்று வருகிறது.இதில் அசமரிக்க ஓபன் சடன்னிஸ் 

சோடரில் நட்ெே்திர வீராங்கபன செரீனா வில்லியம்ஸ் இறுதிெச்ுற்றுக்கு 

முன்தனறினார.்  

இந்ே சவற்றியின் மூலம் அசமரிக்க ஓபன் ஒற்பறயர ்பிரிவில் 101 சவற்றிகபள 

பதிவு செய்துள்ளார ்செரீனா.  
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