
  

முக்கினநா ாட்கள் – நார்ச் 2019 

 

முக்கினநா ாட்கள் 
 ா

ள்  
திம்  முக்கின ிகழ்வுகள்  

நார்ச் 1 ஜரீபா ாகுாடு திம் ஜரீோ தோகுதோடு ிணம் ோர்ச் 1ம் ரி அனுசரிக்கப்தடுகிநது 
ற்றும் இன் ரோக்கம் உனககங்கிலும் உள்ப க்கள் 
ிர்ககோள்ளும் தோகுதோடு திச்சினணன ீர்ப்தது ஆகும் . 
.ோ.ின் அனணத்து உறுப்பு ோடுகபிலும் சட்டத்ிற்கு முன் 
சத்துத்ன அனட ரண்டும் ன்தர இந் ி ணத்ின் 
ிமப்தோகும். 
2019 கரு – „Act to change laws that Discriminate‟ 

நார்ச் 3 உக வவிங்கு 
ாள் 

டிசம்தர் 20, 2013 அன்று, 68 து அர்ில் , க்கி 
ோடுகபின் கதோதுச் சனத , ண ினங்குகள் ற்றும் 
ோங்கபின் அமகி மம் இணங்கள் ீோண சர்ரச 
ர்த்க உடன்தடிக்னக ற்றுக்ககோள்பப்தட்ட ோபோண ோர்ச் 
3 ம் ரின உனக ணினங்கு ோபோக அநிிக்க முடிவு 
கசய்து. உனகின் கோட்டு ினங்குகள் ற்றும் ோங்கபின் 
ிிப்புர்வுக்கோகவும் அன ககோண்டோடவும் ோய்னோந்ோல் 
இது முன்கோிப்தட்டது. 

2019 கரு : “Life below water: for people and planet” 

நார்ச் 8 சர்வரதச நகிர் திம் சர்ரச கபிர் ிணம் (ோர்ச் 8), உனகில் கதண்கபின் 
சமூக, கதோமபோோ, கனோச்சோ ற்றும் அசில் 
சோனணகனபக் ககோண்டோடுகிநது . தோனிண சத்துத்ன 
துரிப்தடுத்துற்கோண டடிக்னகக்கு இந் ிணம் 
அனப்பு ிடுக்கின்நது. 
2019 கரு – „Think Equal, Build Smart, Innovate for Change‟ 

நார்ச் 14 
  

உக சிறுீபக திம் 
  

சிறுீகங்கபின் முக்கித்தும் தற்நி ிிப்புர்வு 
ற்றும் சிறுீக ரோய்கபின் தோிப்பு ற்றும் ோக்கத்ன 
குனநப்தற்கோக ோர்ச் ோத்ில் இண்டோது 
ிோக்கின அன்று உனக சிறுீக ிணம் 
அனுசரிக்கப்தடுகிநது. ீம், ‘அனணமக்கும் ல்னோ 
இடங்கபிலும் சிறுீக ஆரோக்கிம்’. 
2019 கரு: „Kidney Health for Everyone Everywhere‟ 
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நார்ச் 15 உக உக்க திம் உனகபோி உநக்க சமூகத்ோல் உமோக்கி இந் உனக 
உநக்க ிணம் , உநக்கத்ின் முக்கித்தும் ற்றும் 
அணோல் உடல் ஆரோக்கித்ில் ற்தடும் ோக்கம் 
கோடர்தோண ிிப்புர்ன ற்தடுத்ர இந் ிணம் 
அனுசரிக்கப்தடுகிநது. இந் ிணம் ஆோய்ச்சிோபர்கள் , 
உடல்ன ல்லுர்கள் ற்றும் ரோோபிகளுக்கு 
உநக்கத்ின் முக்கித்துத்ன டுத்துனக்கிநது . 
2019 கரு: „Healthy Sleep, Healthy Aging,‟  

நார்ச் 21 இவாத ாகுாடை 
ீக்குவதற்கா 
சர்வரதச திம் 

இணோ தோகுதோனட ீக்குற்கோண சர்ரச ிணம் 
ஆண்டுரோறும் 21 ோர்ச் அன்று அனுசரிக்கப்தடுகிநது . 1966 
ஆம் ஆண்டு இந் ிணத்ன  .ோ. கதோதுச் சனத 
திகடணப்தடுத்ிது. சர்ரச சமூகம் அனணத்து 
னகோண இணப் தோகுதோட்னடமம் அகற்றும் முற்சிகனப 
இட்டிப்தோக்க ரண்டும் ன்று ரகோரிது . 
2019 கரு: Mitigating and countering rising nationalist populism 

and extreme supremacist ideologies 

நார்ச் 21 உக கவிடத திம் உனகக் கின ிணம் 21 ோர்ச் அன்று 
ககோண்டோடப்தடுகிநது. மகணஸ்ரகோோல் (.ோ. கல்ி, 
ிஞ்ஞோணம் ற்றும் கனோச்சோ அனப்பு ) 1999 ஆம் 
ஆண்டில் இந் ிணம் அநிிக்கப்தட்டது . அன் ரோக்கம் 
உனகம் முழுதும் கின ோசிப்பு , ழுத்து, கபிடீு 
ற்றும் ரதோனணகனப ஊக்குிப்தோகும். 

நார்ச் 21 உக ைவுன் 
சிண்ட்ரபாம் திம் 

உனக டவுன் சிண்ட்ரோம் ிணம் (WDSD) ோர்ச் 21 ம் ரி 
அனுசரிக்கப்தடுகிநது. உனககங்கிலும் ோழும் ற்றும் 
ரனன கசய்மம் டவுன் சிண்ட்ரோம் தோித் க்கள் குநித் 
கதோது ிிப்புர்ன ற்தடுத்துற்கோகவும் , டவுன் 
சிண்ட்ரோம் ககோண்ட க்கபின் உரினகள் , அர்கபின் 
ன்னக்கோக எம உனகபோி குனன உமோக்கவும் 
இந் ிணம் அனுசரிக்கப்தடுகிநது . 

நார்ச் 21 சர்வரதச காடுகள் 
திம் 

.ோ. கதோதுச் சனத 2012ஆம் ஆண்டில் 21 ோர்ச்- சர்ரச 
கோடுகள் (.டி.ஃப்) ிணோக அநிித்து . இந் ிணம் 
அனணத்து னகோண கோடுகபின் முக்கித்துத்னமம் 
அது தற்நி ிிப்புர்னமம் ற்தடுத் 
ககோண்டோடப்தடுகிநது. 
 2019 கரு – Forests and Education. 
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நார்ச் 22 உக தண்ணரீ் திம் .ோ. சனத கடந் 1992-ம் ஆண்டு சுற்றுச்சூல் ற்றும் 
பர்ச்சி குநித் கூட்டத்ன கூட்டிது. கூட்டத்ில், ீர்ப 
தோதுகோப்னத லுப்தடுத் ரண்டும் ன்றும் , அன 
க்கபிடம் உர்த் `உனக ண்ரீ் ிணம்’ ககோண்டோடப்தட 
ரண்டும் ன்றும் ீர்ோணிக்கப்தட்டது . அன்தடி, 
ஆண்டுரோறும் ோர்ச் 22-ந் ரி உனக ண்ரீ் ிணம் 
சர்ரச அபில் ககோண்டோடப்தட்டு மகிநது. 
2019 கரு – „Leaving no one behind‟ 

நார்ச் 23 
  

உக வாினல் திம் 
  

1950 ஆம் ஆண்டு ோர்ச் 23 ஆம் ரி உனக ோணில் 
அனப்னத ஸ்ோதிப்தற்கோண ோோடு னடமுனநக்கு 
ந்ன ினணவூட்டும் னகில் எவ்கோம ஆண்டும் 
ோர்ச் 23 அன்று, உனக ோணில் ிணம் 
ககோண்டோடப்தடுகிநது. 
2019 கரு - The Sun, the Earth and the Weather. 

நார்ச் 24 உக காசராய் திம் டோக்டர் ோதர்ட் ரகோச் 1882 ஆம் ஆண்டில் இர ிணத்ில் TB 
 ற்தடுத்தும் தோக்டீரிோன கண்டுதிடித்ோக 
அநிித்ோர். உனககங்கும் த்ின் முல் தத்து 
கோங்கள் கோசரோய் என்று ஆகும் . இந்ிோ 2025 ஆம் 
ஆண்டில் TB  முழுனோக எிக்க ணது 
ரோக்கங்கனபமம் புதுப்தித்துள்பது. 
2019 கரு – „It‟s time‟. 

நார்ச் 25 அடிடந முட நற்றும் 
அட்ாண்டிக் அடிடந 
வர்த்தகத்தின் 
சர்வரதச ிடவு ாள் 

எவ்கோம ஆண்டும் ோர்ச் 25 ம் ரி அடின முனந 
ற்றும் அட்னோண்டிக் அடின ர்த்கத்ின் சர்ரச 
ினணவு ோள் ினணவுகூநப்தடுகிநது இது 2007 முல் 
க்கி ோடுகபில் அனுசரிக்கப்தடுகிநது . 

2019 கரு - “Remember Slavery: The Power of the Arts for 

Justice” 

நார்ச் 27  உக திரனட்ைர் திம் 
2019 

சர்ரச ிரட்டர் இன்ஸ்டிடிமட் (ITI) மூனம் 1961 ஆம் 
ஆண்டில் உனக ிரட்டர் ிணம் கோடங்கப்தட்டது . .டி. 
னங்கள் ற்றும் சர்ரச ோடக சமுோத்ோல் ோர்ச் 
27 அன்று இது ஆண்டுரோறும் ககோண்டோடப்தடுகிநது . 

Whatsapp குரூில் ரசப - கிிக் சசய்னவும் 

Telegram Channel ல் ரசப - கிிக் சசய்னவும் 

https://examsdaily.in/tn-competitive-exam-whatsapp-group-join-now
http://bit.ly/2xqZMJV

