
 

பக்கிான நாட்கள் 

நாள் தினம் பக்கி நிகழ்வுகள் 
ம 01   உயக ததாறியாரர் தினம் 1886ஆம் ஆண்டு ம என்நரம் மற என்றுதட்ட மலன 

றறுத்ம் லடபதற்நது. இந்ப் மதரரட்டத்றல் 
அபரிக்கரின் பரறல் கங்கபில் 8 ிம மலன 
உள்பிட்ட தல்மறு உரிலகலக்கரக பரறனரபர்கள் 
மதரரடிணர்.  
சர்லமதச ததாறியாரர் தினம் 2019 தமீ் "அனனலருக்கும் 
நினயான ஓய்வூதிம்: சபக பங்குதார்கரின் பங்கு". 

ம 4  சர்லமதச தீனைப்பு 
பனைலீர்கள் தினம் (IFFD) 

சர்மச ீலப்பு தலடீர்கள் றணம் (IFFD) ம 4ல் 
அனுசரிக்கப்தடுகறநது. 1999ம் ஆண்டு ஆஸ்றமனறரில் 
ற்தட்ட பதரும் கரட்டுத் ீலக் கட்டுப்தடுத்தும்மதரது 5 
ீர்கள் உிரிந்ணர்.  
இர்கலப றலணவுகூறுற்கரக, உனகம் பழுதும் 
றன்ணஞ்சல் பனம் தப்புல மற்பகரள்பப்தட்டது. 
இலணத் பரடர்ந்து உனகம் பழுதும் ம 4ம் ரள் 
சர்மச ீலப்புப் தலடிணர் றணரகக் 
தின்தற்நப்தடுகறநது. 

ம 5 -  உயக னக சுகாதா தினம் து ஆமரக்கறத்றல் லக சுகரரம் ன்தது உிலக் 
கரப்தது மதரன்நரகும். ணம, ஆண்டுமரறும் ம 5-ம் 
மற உனக லக சுகரர றணரக அனுசரிக்கப்தட்டு 
ருகறநது. உனக சுகரர அலப்பு உங்கள் லககலப 
சுத்ம் பசய்பங்கள் னும் உனகபரி பற்சறலத் 
பரடங்கறபள்பது.  
2019 தமீ் - ‚why infection prevention and hand hygiene are important 
for quality care‛. 

ம 7  உயக தைகர தினம் அட்னரண்டரில் லடபதற்ந எனறம்திக் மதரட்டிகபின் 
நூற்நரண்டு தறப்தின் றலணரக 1996 பல் உனக 
டகப றணம் பகரண்டரடப்தட்டு ருகறநது. 
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ம 08  உயக தசஞ்சிலுனல தினம் பசஞ்சறலுலச் சங்கத்ல ஸ்ரதித் ஜனீ் பயன்ரி 
டுணன்ட் (Jean Henri Dunant) ன்தரின் திநந் றணரண ம 
8 ஆம் மறல சர்மச ரீறில் பசஞ்சறலுல றணரக 
அனுசரிக்கப்தடுகறன்நது. 
உயக தசஞ்சிலுனல தினம் 2019 தமீ் "# யவ்" ஆகும். 

ம 08  உயக தயசீிா தினம் எவ்பரரு ஆண்டும் ம 8-ஆம் மற உனக னசலறர 
றணம் கலடதிடிக்கப்தடுகறநது. னசலறர குநறத் 
படிவுகலபபம் பகரள்லககலபபம் டிப்மதரருக்கும், 
சுகரரப் தரரிப்தரபர்கலக்கும், மரரபிகள் ற்றும் 
அர் குடும்தத்ரருக்கும், எட்டுபரத்ரக 
சபரத்துக்கும் னசலறர தற்நற ிறப்புர்ல 
உருரக்க இத்றணம் அனுசரிக்கப்தடுகறநது.  
இந்மரய், டுக்கடல் தகுற, த்ற கறக்கு ரடுகள், 
பற்கு ஆசற ரடுகள் ற்றும் தசறதிக் ரடுகபில் 
அறகரகக் கரப்தடுகறநது. 
2019 தமீ்:Universal access to quality thalassaemia healthcare services: 
Building bridges with and for patients 

ம 10  உயக பல்லுறுப்பு மநாய் 
தினம் 

றகக்பகரடுலரண தல்லுறுப்பு மரல றலணவு கூறும் 
லகில் எவ்பரரு ஆண்டும் ம 10ம் மற ‘உனக 
பசஞ்சரு தல்லுறுப்பு றணம்’ அனுசரிக்கப்தடுகறநது.  
து உடனறல் மரல் ட்டுறல்னரல் பலப, சறறுீகம்,  
நுலில், இரும், கல்லீல் உள்பிட்ட உள்லறுப்புகள், 
லும்புகலபபம் ரக்கும் பகரடி மரல தல்லுறுப்பு 
மரய் ன்கறமநரம் 

ம 11   உயக லயனச மபாதல் 
தினம் 

தநலகள் ங்கபின் ரழ்ிடத்றனறருந்து எவ்பரரு 
ஆண்டும் எரு குநறப்திட்ட கரங்கலக்கரக னலச 
மதரகறன்நண. னலச மதரகும் தநலகள் பூறின் கரந் 
ிலசில் ற்தடும் ரற்நத்ல உர்ந்து ரங்கள் 
2019 தமீ் Protect Birds: Be the Solution to Plastic Pollution 

ம 12  சர்லமதச தசலியிர்கள் 
தினம் 

பதரதுக்கலக்கு பசினறர்கள் (ர்ஸ்) ஆற்நற ரும் 
உன்ண பரண்லட உனகறற்கு உர்த்தும் லகில், 
சர்மச பசினறர் றணம் (International Nurses Day ) 
ஆண்டுமரறும் ம 12ம் மற பகரண்டரடப்தடுகறநது.1965-ம் 
ஆண்டினறருந்து உனக பசினறர் அலப்பு (ICN - International 
Council of Nurses) இந் றணத்ல அனுசரித்து ருகறநது. 
1974-ம் ஆண்டு ஜணரி ரம் ணீ பசினறர் 
பலநல உருரக்கற இங்கறனரந்லச் மசர்ந் 
திபரன்ஸ் லட்டிங்மகல் (Florence Nightingale) திநந் 
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ரபரண ம 12 ஆம் மறல சர்மச பசினறர் 
றணரக அனுசரிக்க படிவு பசய்ப்தட்டது.  

2019 தமீ் - ‘Nurses: A Voice to Lead, Health for All.’ 
ம 15   சர்லமதச குடும்ப தினம் குடும்த எற்றுலின் பக்கறத்துத்ல அலணரும் 

உ னறபறுத்ற 1993ம் ஆண்டு ம 15 பல் க்கற 
ரடுகள் சலத சரர்தில் சர்மச குடும்த றணம் 
பகரண்டரடப்தடுகறநது. 
2019 தமீ்: ‚Families and Climate Action: Focus on SDG 13.. 

ம 16   அனதிாக இனைந்து 
லாழ்தலுக்கான சர்லமதச 
தினம் 

அலற, சகறப்புத்ன்ல, எருங்கறலப்பு, புரில், 
எற்றுல ஆகறற்லந மம்தடுத்துற்கரக சர்மச 
சபகத்றன் பற்சறகலப பரடர்ந்து 
அிறட்டுற்கரண எரு றபலநரக .ர. 
அலப்பு ம 16- அலறரக இலந்து ரழ்லுக்கரண 
சர்மச றணரக அநறித்து. 

ம 16   சர்லமதச ஒரி தினம் பன் பனறல் பற்நறகரக மனசர் கற்லநல 1960 
ம 16 இக்கறக்கரட்டி இற்தினரபரும் 
பதரநறினரபருரண றமடரர் லரன் திநந்ரபின் 
றலணரக எவ்பரரு ஆண்டும் சர்மச எபி றணம் 
பகரண்டரடப்தட்டு ருகறநது. இந் றணம் ிஞ்ஞரண 
எத்துலப்லத லுப்தடுத்துற்கும் சரரணம், 
றலனரண பர்ச்சறல பர்ப்தற்கரண அன் றநலணப் 
பதறுற்கரண அலப்பு ஆகும்.. 

ம 17   உயக ததானயத்ததாைர்பு 
ற்றும் தகலல் சபக 
தினம் 

1934ஆம் ஆண்டில் உனக ந்ற சங்கம்,  உனக பரலனத் 
பரடர்பு சங்கம் ணப் பதர் ரற்நம் பசய்ப்தட்டது. 
இந் ஆண்டு, உனக பரலனத்பரடர்பு ற்றும் கல் 
சங்க றணத்றன் 50 து ஆண்டு ிரல ரம் 
பகரண்டரடுகறமநரம். இது 1969 பல் ஆண்டுமரறும் 
பகரண்டரடப்தடுகறநது.  

2019 தமீ்: Bridging the standardization gap. 
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ம 17   உயக உர் இத்த அழுத்த  
தினம் 

உனக சுகரர றறுணம் [WHO] உர் இத் அழுத்ம் 
குநறத்து 2005ம் ஆண்டில் உனகபரி ிறப்புர்வு 
திச்சரத்லத் பரடங்கறது, இலணத்பரடர்ந்து 
எவ்பரரு ஆண்டும் ம 17ம் மற உனக உர் இத் 
அழுத் றணரக பகரண்டரடப்தட்டு ருகறநது. 
2019 தமீ்: Know Your Numbers 

ம 17   ம ாமாமபாபிா, 
டிான்ஸ்மபாபிா ற்றும் 
னபமபாபிாவுக்கு எதிான 
சர்லமதச தினம் 

மயரமரமதரதிரவுக்கு றரண சர்மச றணத்றன் 
றறுணர்கள், இந் றணத்ல ஊக்குிக்க ற்றும் ம 17 
ம் மறல அறகரப்பூர் அங்கலகரம் பதறுற்கரக 
IDAHO கறட்டில றறுிணரர்கள். 
மயரமரமதரதிர, டிரன்ஸ்மதரதிர ற்றும் 
லதமதரதிரவுக்கு றரண சர்மச றணத்ல 
றறுிர் லூிஸ்-ஜரர்ஜஸ் டின் ன்தது 
குநறப்திடத்க்கது.  
2019 தமீ்: உயக பார்னல - அனனலருக்கும் நீதி ற்றும் 
பாதுகாப்பு [Global Focus – Justice and Protection for All] 

ம 18  உயக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி 
தினம் 

உனக ய்ட்ஸ் டுப்பூசற றணம் [ச்..ி டுப்பூசற 
ிறப்புர்வு றணரகவும் அநறப்தடும்], ஆண்டுமரறும் 
ம 18 ஆம் மற அனுசரிக்கப்தடுகறநது. ம 18, 1997 இல் 
அப்மதரல ஜணரறதற தில் கறபிண்டன் ரர்கன் ரறன 
தல்கலனக்ககத்றல் றகழ்த்ற உலில் உனக ய்ட்ஸ் 
டுப்பூசற றணம் பரடர்தரண கருத்து மரூன்நறது. 
1998 ஆம் ஆண்டு ம 18 ஆம் மற கறபிண்டன் றகழ்த்ற 
உலல றலணவுகூறுற்கரக பல் உனக ய்ட்ஸ் 
டுப்பூசற றணம் அனுசரிக்கப்தட்டது, இன்று ல இந்ப் 
தரம்தரிம் பரடர்கறநது. 

ம 18  சர்லமதச அருங்காட்சிக 
தினம் 

1977 பல் எவ்பரரு ஆண்டும், சர்மச 
அருங்கரட்சறக சபரத்றற்கரண ணிப்தட்ட ருத்ல 
திறறறத்துப்தடுத்வும் சர்மச அருங்கரட்சறக 
றணத்ல ICOM ற்தரடு பசய்துள்பது.  
2019 தமீ் ‚Museums as Cultural Hubs: The future of tradition‛ 

ம 20  உயக மதன ீதினம் உனக மண ீ றணம் ஆண்டுமரறும் ம 20 ஆம் மற 
அனுசரிக்கப்தடுகறநது. 18 ஆம் நூற்நரண்டில் 
ஸ்மனரமணிரில் ரழ்ந் ணீ மண ீ பர்ப்பு 
நுட்தங்கபின் பன்மணரடி அன்டன் ஜரன்மரின் கடிண 
உலப்திலண றலணவுகூறும் லகில் 
அனுசரிக்கதடுகறநது. 
ம 20,2017ல் ஸ்மனரமணிரின் பன்பரறல ற்று 

http://www.tamil.examsdaily.in/
http://www.tamil.examsdaily.in/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
https://www.facebook.com/examdailytamil/


  

பக்கிான நாட்கள் ற்றும் நிகழ்வுகள் – ம 2019 

 

 

பாைக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    5                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

 .ர. 2018 ஆம் ஆண்டினறருந்து உனக மண ீ றணரக 
அனுசரிக்கறநது. 

ம 21   உயக கயாச்சா பன்பகத் 
தன்னின் பன்மனற்ம 
தினம் 

2001 ஆம் ஆண்டு பபணஸ்மகர, கனரச்சர 
தன்பகத்ன்ல தற்நற உனக அபினரண திகடணத்ல 
ற்றுக்பகரண்டது. அன்தடி டிசம்தர் 2002 இல் .ர. 
பதரதுச் சலத அன் ீர்ரணம் 57/249 இல் உனக கனரச்சர 
தன்பகத் ன்லின் பன்மணற்ந றணரக ம 21ம் 
மறல அநறித்து. 

ம 22   உிரில் 
பல்லனகனக்கான 
சர்லமதச நாள் 

க்கற ரடுகள் சலத ம 22 அன்று தல்மறு தல்லுிரி 
ிகரங்கலப புரிந்துபகரள்ப ற்றும் ிறப்புர்ல 
அறகரிப்தற்கரக உிரில் தல்லகலக்கரண சர்மச 
றணத்ல  (IDB)  அநறித்துள்பது. 
2019 தமீ் - Our Biodiversity, Our Food, Our Health 

ம 23  கப்மபமில் 
ஃபிஸ்துயா’வுக்கு 
படிவுகாணும் சர்லமதச 
தினம் 

கப்மதநறல் ஃதிஸ்துனர’வுக்கு படிவுகரணும் சர்மச 
றணம் க்கற ரடுகள்(.ர.) சலதரல் ம 23 அன்று 
அனுசரிக்கப்தடுகறநது. இந் றணம் பரும் ரடுகபில் தன 
பதண்கலப தரறக்கும் கப்மதநறல் ஃதிஸ்துனரவுக்கு 
சறகறச்லச அபிக்க ற்றும் டுக்கும் டடிக்லககலப 
டுக்க ஊக்குிக்கறநது. 

ம 25  உயக னதாய்டு நாள் பஜர்ணிில் உள்ப லீப்மறக், ETA ரரட்டிற்கு 
பன்ணரக 2007 பசப்டம்தரில், லரய்டு ஃபதடமன் 
சர்மச உறுப்திணர்கள் "உனக லரய்டு றணத்ல" 
உருரக்க படிவு பசய்ணர். ஸ்கரண்டிமி ரடுகபில் 
மசற லரய்டு ிறப்புர்வு ரள் ற்கணம 
பகரண்டரடப்தடுகறநது. பல் உனக லரய்டு ரள் 2008 
ம 25 இல் இருந்து பகரண்டரடப்தடுகறநது. 

ம 25  சர்லமதச காைால் 
மபான குறந்னதகள் தினம் 

சர்மச கரரல் மதரண குந்லகள் றணம் 
எவ்பரரு ஆண்டும் 25 ம ரம் அனுசரிக்கப்தடும் 
ிறப்புர்வு றகழ்வு ஆகும். குந்லகபின் 
கடத்ல்கபின் திச்சறலணில் கணத்லத் 
றலசறருப்தவும் மலும் ங்கள் குந்லகலப 
தரதுகரப்தற்கரக பதற்மநரருக்குக் கல்ி கற்திக்கும் 
மரக்கத்மரடு இந் ரள் அனுசரிக்கப்தடுகறநது.  

ம 28  உயக பசி தினம் தசற றட்டம் ன்னும் றறுணம் உனக தசற றணம் ன்று 
அலக்கப்தடும் எரு பற்சறலத் துங்கறது. ம 28 
அன்று இது அனுசரிக்கப்தடுகறநது.தசற றட்டம் ன்னும் 
றறுணம் உனக தசறக்கு எரு தன்பக ீர்ல கண்டநறபம் 
எரு உனகபரி அலப்தரகும். தசற ற்றும் றுலக்கு 

http://www.tamil.examsdaily.in/
http://www.tamil.examsdaily.in/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
https://www.facebook.com/examdailytamil/


  

பக்கிான நாட்கள் ற்றும் நிகழ்வுகள் – ம 2019 

 

 

பாைக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    6                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

றலனரண ீர்வுகலப பகரண்டுருன் மரக்கத்துடன் 
இந் ரள் அனுசரிக்கப்தடுகறநது. 

ம 28  சர்லமதச அம்தனஸ்டி 
தினம் 

ம 28 அன்று சர்மச அம்பணஸ்டி றணம் 
அனுசரிக்கப்தடுகறநது. 1962 ஆம் ஆண்டு பல் ம 28 
அன்று இது ஆண்டுமரறும் பகரண்டரடப்தடுகறநது. 
ணி உரிலகள் ீநல்கள் டுக்க, ணி உரிலகள் 
தரதுகரக்கப்தடுற்கும், அன் உரிலகள் 
ீநப்தட்டுள்பர்கலக்கரண ீறக்கரக மதரரடுற்கும் 
ற்றும் சர்மச சட்டத்றல் ணி உரிலகள் 
தரதுகரப்லத ிரிவுதடுத்துற்கும் ற்றும் 
லடபலநப்தடுத்துற்கும் ணி உரிலகலப 
தரதுகரப்தறல் கணம் பசலுத்துகறன்ந எரு அசு சரர 
அலப்பு ஆகும். 

ம 28  லி.டி சாலர்க்கர் பிமந்த 
நாள் 

சுந்றரீ் ிரக் ரமரர் சரர்க்கரின் திநந்ரள் 
ம 28 அன்று பகரண்டரடப்தடுகறநது.  இர் 1883 ஆம் 
ஆண்டில் கரரஷ்டிர ரசறக்கறல் திநந்ரர் ற்றும் ரீ் 
சரர்க்கர் ன்று திதனரக அலக்கப்தடுரர். அர் 
திரிட்டிஷ் அசரங்கத்றற்கு றரகப் மதரரடி எரு 
புட்சறரபரரர். 

ம 29  சர்லமதச அனதி 
காப்மபார் தினம் 

2001ம் ஆண்டில் க்கற ரடுகபின் பதரதுச்சலத க்கற 
ரடுகபின் அலறகரக்கும் டடிக்லககபில் 
ஈடுதட்டுள்ப ஆண், பதண் இரு சரரலபம் 
பகௌப்தடுத்துற்கும்,சரரணத்றற்கரண இந் 
டடிக்லககபின்மதரது உிர் ீத்ர்கலப  
ஞரதகபட்டுற்கரகவும் ம 29ம் மறல க்கற 
ரடுகபின் சர்மச அலற கரப்மதரர் றணரக 
திகடணப்தடுத்றது. 

ம 29  உயக னைஜஸ்டிவ் 
த ல்த் தினம் (WDHD) 

எவ்பரரு ம 29 அ மற அன்று உனக இலப்லத 
குடனறல் அலப்பு (WGO) ற்றும் WGO அநக்கட்டலப 
(WGOF) உடன் இலந்து உனக லடஜஸ்டிவ் பயல்த் 
றணத்ல (WDHD) பகரண்டரடுகறநது மலும் 110 க்கும் 
மற்தட்ட WGO உறுப்திணர்கள் பனம் இந் திச்சரத்ல 
உனகபரி, பதரது சுகரரப் திச்சரரக 
உருரக்குகறநது. 

ம 30  உயக பய ஸ்கரமீாசிஸ் 
நாள் 

எவ்பரரு ஆண்டும் ம 30 அன்று உனக தன 
ஸ்கபமீரசறஸ் ரள் உத்றமரகபூர்ரக 
குநறக்கப்தடுகறநது. 2019 திச்சரம் 'ன் கண்ணுக்கு 
பரிர ம்ஸ்' (#MyInvisibleMS) ற்றும் ீம் பரிவுறலன 
(visibility) ஆகும்.2009 ஆம் ஆண்டில் MS சர்மச 
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கூட்டலப்பு (MSIF) ற்றும் அன் உறுப்திணர்கள் பல் 
உனக தன ஸ்கபமீரசறஸ் றணத்ல பரடங்கறணர். 

ம 31  உயக புனகினய தினம் உனக சுகரர அலப்பு (WHO) எவ்பரரு ஆண்டு ம 
ரம் 31ம் மற புலகிலன எறப்பு றணரக 
கலடதிடித்து, க்கபிடம் ிறப்புர்வு ற்தடுத்ற 
ருகறநது. எரு சறகபட்டில் 4000 லகரண 
மறப்பதரருட்கள் இருக்கறன்நண. இற்நறல் தரறக்கு மல் 
மரசரண மறப்பதரருட்கள் ஆகும். 
உயக புனகினய தினம் 2019 "புனகினய ற்றும் 
நுனீல் சுகாதாத்தில் இந்த ஆண்டு கலனம் 
தசலுத்தவுள்ரது. 
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