
     

முக்கினநா ாட்கள்– செப்டம்ர் 2019 

ாள் திம் முக்கின ிகழ்வுகள் 
செப்டம்ர் 
1  

உக கடித திம் 
 

உக கடித திம் செப்டம்ர் 1 அன்று உகம் பளயதும் 
சகொண்டொடப்டுகிது.உக கடித திம் ரிச்ெர்ட் ெிம்ப்கின் 
ன்யபொல் ககனொல் ளதப்ட்ட கடிதம் அயபது அஞ்ெல் 
சட்டினில் யரும்பொது அயர் உணர்ந்த நகிழ்ச்ெி நற்றும் 
உற்ெொகத்கத ிகவுகூ உருயொக்கப்ட்டது . 

செப்டம்ர் 
2  

உக ததங்காய் 
திம் 
 

உற்த்தி நற்றும் தனொரிப்பு ல்யககப்டுத்தில் கயம் 
செலுத்தி பதங்கொய் யியெொனத்கத பநம்டுத்துயதற்கொக 
உக பதங்கொய் திம் (WCD) எவ்சயொரு ஆண்டும் 
செப்டம்ர் 2 அன்று அனுெரிக்கப்டுகிது .ஆெின ெிிக் 
பதங்கொய் ெபகம் (ிெிெி) உருயொ தித்கத 
ிகவுகூரும் யககனில் இந்த ொள் 
சகொண்டொடப்டுகிது.2019 ஆம் ஆண்டின் தீம் “குடும் 
னுக்கொ பதங்கொய்” 

செப்டம்ர் 
5  

ெர்யததெ 
சதாண்டு திம் 
 

செப்டம்ர் 5 க்கின ொடுகள் ெகனின் ’(.ொ) ெர்யபதெ 
சதொண்டு திம் , இது உகயில் யறுகநகன எமிக்க 
பநற்சகொள்ப்டும் சதொண்டு பனற்ெிகக ஊக்குயிக்கிது . 
டிெம்ர் 17, 2012 அன்று, .ொ. செப்டம்ர் 5  ெர்யபதெ 
சதொண்டு திநொக ினநித்தது ,பதன் பதில் 2013 இல் 
சகொண்டொடப்ட்டது 

செப்டம்ர் 
5  

ததெின ஆெிரினர் 
திம் 
 

எவ்சயொரு ஆண்டும் செப்டம்ர் 5 ஆம் பததி , ொடு 
பளயதும் ஆெிரினர் திம் சகொண்டொடப்டுகிது . இந்த 
ொள் ஆெிரினர்களுக்கொக அர்ப்ணிக்கப்ட்டுள்து நற்றும் 
எருயரின் யொழ்க்கககன யடியகநப்தில் அயர்கின் 
ங்கிப்க ொபொட்டுயதொகவுள்து . 1888 செப்டம்ர் 5 ஆம் 
பததி ிந்த ொபத பத்ொ யிருது சற்யரும் , சுதந்திப 
இந்தினொயின் பதல் துகண ஜொதிதிபம் , இபண்டொயது 
ஜொதிதிபநொ டொக்டர் ெர்பயள்ி பொதொகிருஷ்ணின் 
ிந்த ொக ிகவுகூரும் ொள் . 
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செப்டம்ர் 
7 

ெர்யததெ கழுகு 
யிமிப்புணர்வு 
ாள் 
 

எவ்சயொரு ஆண்டும் செப்டம்ர் நொதம் பதல் 
ெிக்கிமகந ெர்யபதெ களகு யிமிப்புணர்வு திம்  
அனுெரிக்கப்டுகிது. பய இந்த ஆண்டும் ெர்யபதெ 
களகு யிமிப்புணர்வு திம் செப்டம்ர் 7 அன்று 
அனுெரிக்கப்டுகிது. களகுகள் ன்து சுற்றுச்சூமில் 
பக்கினத்துயம் யொய்ந்த கயகின் குளயொகும் , அகய 
 குதிகில் அச்சுறுத்தல்கக திர்சகொள்கின் 
நற்றும் ெி இங்கள் அமிகய திர்பொக்கிபள். 

செப்டம்ர் 
8  

 ெர்யததெ 
எழுத்திவு திம் 

ஆண்டுபதொறும் செப்டம்ர் 8 ஆம் பததி சகொண்டொடப்டும் 
ெர்யபதெ ளத்திவு திம், அபெொங்கங்கள், ெியில் ெபகம் 
நற்றும் ங்குதொபர்களுக்கு உக கல்யினிவு யிகிதங்கில் 
பநம்ொடுகக பன்ிகப்டுத்தவும், உகின் நீதபள் 
கல்யினிவு ெயொல்கக ிபதிிக்கவும் எரு 
யொய்ப்ொகும்.கல்யினிவு ிபச்ெிக ன்து .ொயின் 
ிகனொ அியிருத்தி இக்குகள் நற்றும் .ொ.யின் 2030 
ிகனொ அியிருத்திக்கொ ிகழ்ச்ெி ிபின் பக்கின 
அங்கநொகும்.ெர்யததெ எழுத்திவு திம் 2019 தமீ் : 
‘கல்யினிவு நற்றும் ன்சநாமி’ 

செப்டம்ர் 
10  

உக தற்சகால 
தடுப்பு திம் 
(WSPD) 

 

உக தற்சகொக தடுப்பு திம் (WSPD) செப்டம்ர் 10 
அன்று அனுெரிக்கப்டுகிது . இந்த தித்கத தற்சகொக 
தடுப்புக்கொ ெர்யபதெ ெங்கத்தொல் (IASP) ற்ொடு 
செய்னப்டுகிது.தற்சகொககனத் தடுக்க படிபம் ன்று 
உகம் பளயதும் யிமிப்புணர்கய ற்டுத்துயபத இந்த 
ொின் பொக்கம். 

செப்டம்ர் 
12  

சதற்கு-சதற்கு 
ஒத்துலமப்புக்கா
 ெர்யததெ 
திம் 

 

சதன்-சதற்கு எத்துகமப்பு ன்து சதற்கின் நக்கள் நற்றும் 
ொடுகிகடபன எற்றுகநனின் சயிப்ொடொகும், இது 
அயர்கின் பதெின ல்யொழ்வு, அயர்கின் பதெின நற்றும் 
கூட்டு தன்ம்ிக்கக நற்றும் ெர்யபதெ அயில் 
ற்றுக்சகொள்ப்ட்ட யர்ச்ெி இக்குகக அகடயதற்கு 
ங்கிக்கிது.சதற்கு-சதற்கு எத்துகமப்பு ிகனொ 
அியிருத்திஇக்குகக (ஸ்.டி.ஜி) செனல்டுத்துயதற்கும் 
ெொதிப்தற்கும் பன்பற்த்கத துரிதப்டுத்துகிது. 
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செப்டம்ர் 
15  

ெர்யததெ 
ஜானக திம் 

எவ்சயொரு ஆண்டும் செப்டம்ர் 15 ஆம் பததி 
உசகங்கிலும் ெர்யபதெ ஜொனக திம் 
சகொண்டொடப்டுகிது. ஜொனகத்கத யலுப்டுத்தவும் 
ப்டுத்தவும் அபெொங்கங்கக ஊக்குயிக்க 2007 ல்  .ொ 
சொதுச் ெக ிகபயற்ின தீர்நொத்தின் பம் இது 
ிறுயப்ட்டது. ெர்யபதெ திம் ன்து உசகங்கிலும் 
உள் ஜொனகத்தின் ிககன நறுஆய்வு செய்யதற்கொ 
எரு யொய்ப்ொகும்.2019 தமீ்: ங்தகற்பு 

செப்டம்ர் 
15  

ததெின 
சாினார்கள் 
திம் 

இந்தினொயின் ெிந்த சொினினொர்கில் எருயபொ ெர் 
பநொக்ஷகுண்டம் யிஸ்பயஸ்யபனொயின் ிந்தொக 
ிகவுகூரும் யககனில் 1968 பதல் பதெின 
சொினொர்கள் திம் இந்தினொயில் 
சகொண்டொடப்டுகிது.கநசூரில் கிருஷ்ண பொஜொ ெொகபொ 
அகண கட்டுயதற்கு யிஸ்பயஸ்யபனொ சொறுப்பற்ொர் . 
இத்திட்டத்தில் தககந சொி னொபொக இருந்தொர் . 
கைதபொொத்தின் சயள் ொதுகொப்பு அகநப்ின் தககந 
யடியகநப்ொபொகவும் இருந்தொர் .52 யது சாினார்கள் 
தித்தின் தமீ் ‚நாற்த்திற்கா சாினினல்‛. 

செப்டம்ர் 
16 

ெர்யததெ ஓதொன் 
திம் 
 

ஏபெொன் அடுக்ககப் ொதுகொப்தற்கொ க்கின ொடுகள் 
ெகனின் ெர்யபதெ திம் எவ்சயொரு ஆண்டும் செப்டம்ர் 
16 ஆம் பததி சகொண்டொடப்டுகிது . ஏபெொன் அடுக்கக 
குகக்கும் சொருள்கின் நீது 1987 ஆம் ஆண்டு 
நொண்ட்ரீல் சிபக ககசனளத்திட்டகத ிகவுகூரும் 
யககனில், இந்த ொள் கொிக நொற்ம் நற்றும் ஏபெொன் 
ெிகதவு சதொடர்ொ தகப்புகில் யிமிப்பு ணர்கய 
ற்டுத்தும் டயடிக்கககக ஆதரிக்கிது . 

செப்டம்ர் 
18  

உக மூங்கில் 
திம் 

உக பங்கில் திம் செப்டம்ர் 18 ஆம் பததி ொங்கொக்கில் 
கடசற் 8 யது உக பங்கில் கொங்கிபெில் 
அதிகொபப்பூர்யநொக ிறுயப்ட்டது நற்றும் தொய் பொனல் 
யத்துகனொல் அியிக்கப்ட்டது . உக பங்கில் திம் 
உகயில் பங்கில் ற்ின யிமிப்புணர்கய 
அதிகரிப்தற்கொக சகொண்டொடக்கூடின ொள் . 
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செப்டம்ர் 
18  

உக   ீர் 
கண்காணிப்பு 
திம் 
 

 எவ்சயொரு ஆண்டும் , உக ீர் கண்கொணிப்பு திம் 
செப்டம்ர் 18 அன்று சகொண்டொடப்டுகிது . உசகங்கிலும் 
உள் ீர் யங்கக ொதுகொப்தில் சொதுநக்கள் 
யிமிப்புணர்கயபம் ஈடுொட்கடபம் யர்ப்தற்கொக 2003 
ஆம் ஆண்டில் இந்த ொள் பதன்பதில் 
ிறுயப்ட்டது.குடிநக்கள் தங்கள்  உள்ளூர் ீர்ிககக 
அடிப்கட பெொதக செய்ன அதிகொபம் அிப்கத இந்த 
ொள் பொக்கநொகக் சகொண்டுள்து 

செப்டம்ர் 
21  

ெர்யததெ அலநதி 
திம்   

எவ்சயொரு ஆண்டும் செப்டம்ர் 21 அன்று உகம் 
பளயதும் ெர்யபதெ அகநதி திம் அனுெரிக்கப்டுகிது . 
சொதுச் ெக இது அகத்து ொடுகளுக்கும் 
நக்கிகடபனபம் ெநொதொத்தின் சகொள்கககக 
யலுப்டுத்த அர்ப்ணித்த ொொக அியித்துள்து . 2019 தமீ்: 
‚அலநதிக்கா காில டயடிக்லக ‛ Climate Action for 
Peace 

செப்டம்ர் 
21 

உக அல்லெநர் 
திம் 
 

அல்கெநர் நற்றும் டிசநன்ரினொ ற்ின யிமிப்புணர்கய 
ற்டுத்த உக அல்கெநர் திம் எவ்சயொரு ஆண்டும் 
செப்டம்ர் 21 அன்று அனுெரிக்கப்டுகிது . யிமிப்புணர்கய 
ற்டுத்துயதற்கொக இந்த ொள் சகொண்டொடப்டுகிது , 
பநலும் இந்த பொனின் தீயிபத்தன்கந கொபணநொக ெி 
ொடுகில் இது நொதம் பளயதும் சகொண்டொடப்டுகிது . 
உக அல்லெநர் நாத த்திற்கா கருப்சாருள் : raise 
awareness and challenge the stigma 

செப்டம்ர் 
22  

உக 
காண்டாநிருக 
திம்  
 

உக கொண்டொநிருக திம் எவ்சயொரு ஆண்டும் செப்டம்ர் 
22 அன்று சகொண்டொடப்டுகிது. உக கொண்டொநிருக 
தித்கத பதன்பதில் WWF- சதன்ொப்ிரிக்கொ 2010 இல் 
அியித்தது.இது உசகங்கிலும் உள் தன்ொர்ய சதொண்டு 
ிறுயங்கள், உனிரினல் பூங்கொக்கள், கொண்டொநிருக 
ெபணொனங்கள் நற்றும் ெம்ந்தப்ட்ட குடிநக்கக 
என்ிகணத்து ந்து யககனொ கொண்டொநிருகங்களுக்கு 
யிமிப்புணர்கயபம் ிதிகனபம் திபட்டுகிது. 
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செப்டம்ர் 
23  

ெர்யததெ லெலக 
சநாமிகள் திம் 

 

19 டிெம்ர் 2017 அன்று, .ொ சொதுச் ெக செப்டம்ர் 23  
ெர்யபதெ கெகக சநொமிகின் திநொக (.டி.ஸ்.ல்) 
அியித்தது .உக கொது பகொபதொர் கூட்டகநப்பு (WDF) 
1951  செப்டம்ர் 23 இல் ிறுயப்ட்டது, அகத ிகவுகூ 
இந்த திம் பதர்ந்சதடுக்கப்ட்டது.2019 தமீ்: Sign Language 
Rights for All! 

செப்டம்ர் 
25  

உக 
நருந்தார்கள் 
திம் 

 

துருக்கினின் இஸ்தொன்புல்ில் உள் ெர்யபதெ நருந்து 
கூட்டகநப்பு (FIP) கவுன்ெில் 2009 இல் ினநித்தடி, 
செப்டம்ர் 25 அன்று உக நருந்தொர்கள் திம்  
அனுெரிக்கப்டுகிது . உகின் எவ்சயொரு பகனிலும் 
ஆபபொக்கினத்கத பநம்டுத்துயதில் நருந்தொர்கின் 
ங்கக ஊக்குயிக்கும் நற்றும் ஆதரிக்கும் டயடிக்கககக 
எளங்ககநக்க இந்த ொக னன்டுத்த FIP 
நருந்தொளுர்கக ஊக்குயிக்கிது."அகயருக்கும் 
ொதுகொப்ொ நற்றும் னனுள் நருந்துகள்" ன்து இந்த 
ஆண்டின் உக நருந்தொர்கள் தித்தின் கருப்சொருள் 

செப்டம்ர் 
26  
 
 

அணு 
ஆமதங்கல 
முற்ிலுநாக 
அகற்றுயதற்கா 
ெர்யததெ ாள் 
 

2013 ஆம் ஆண்டில், .ொ சொதுச் ெக (ப.ன்.ஜி.) 
செப்டம்ர் 26  அணு ஆபதங்கக பற்ிலுநொக 
அகற்றுயதற்கொ ெர்யபதெ திநொக (அணு எமிப்பு ொள்) 
அியித்தது.அணுயொபதங்கொல் நிதகுத்திற்கு ற்டும் 
அச்சுறுத்தல் நற்றும் அகய பற்ிலுநொக அகற்ப்டுயதன் 
அயெினம் குித்து சொதுநக்கிகடபன யிமிப்புணர்கய 
ற்டுத்துயபத இந்த ொின் பொக்கம். 

செப்டம்ர் 
26 

உக கடல்ொர்  
திம்  

 

உக கடல்ெொர்  திம் செப்டம்ர் 26 அன்று 
அனுெரிக்கப்டுகிது. இந்த ொள் கடல் ெபகத்தில் 
பக்கினநொ ங்குதொபர்கக என்ிகணக்கும் எரு 
தத்கத யமங்குகிது.இந்த ஆண்டிற்கொ உக கடல்ெொர் 
தி தீம்: "Empowering Women in the Maritime Community". 

செப்டம்ர் 
27  

 

உக சுற்றுா 
திம் 

உக சுற்றுொ திம்செப்டம்ர் 27 அன்று 
அனுெரிக்கப்டுகிது. உகயில் ெர்யபதெ சுற்றுொப் 
னணிகின் யருகக 1950 ல் 25 நில்ினிிருந்து 
கிட்டத்தட்ட 1.3 ில்ினொக அதிகரித்துள்து. இபதபொல், 
உசகங்கிலும் உள் இடங்கொல் ஈட்டப்ட்ட ெர்யபதெ 
சுற்றுொ யருயொய் 1950 ல் 2 ில்ினன் அசநரிக்க 
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டொர்கிிருந்து 2015 இல் 1260 டிரில்ினொக 
உனர்ந்துள்து. இந்த துக உகின் சநொத்த உள்ொட்டு 
உற்த்தினில் 10% ன்றும் உகயில் 10 பயககில் 1 
ஆக சுற்றுொ துக  நதிப்ிடப்ட்டுள்து. 

செப்டம்ர் 
28  

 

உகாயின 
தகயல் 
அணுகலுக்கா 
ெர்யததெ திம் 

2016 ஆம் ஆண்டு பதல் பசஸ்பகொ செப்டம்ர் 28  
"உகொயின தகயல் அணுகலுக்கொ ெர்யபதெ திம் " 
(டிப)  அியித்தது. 38 ெி / தீர்நொம் 57 
ற்றுக்சகொள்ப்ட்டகதத் சதொடர்ந்து, எவ்சயொரு ஆண்டும் 
செப்டம்ர் 28  உகொயின தகயல் அணுகலுக்கொ 
ெர்யபதெ திநொக (டிப) சகொண்டொடப்டுகிது.இந்த 
ஆண்டின் சகொண்டொட்டத்தின் தீம் “Leaving No One Behind!” 

செப்டம்ர் 
30  

 

உக காது 
தகாததார் திம் 

உக கொது பகொபதொர் திம் 2019 செப்டம்ர் நொதத்தில் 
ககடெி திங்கட்கிமகந சகொண்டொடப்டும். 2019 இல் இது 
செப்டம்ர்30அன்றுசகொண்டொடப்டுகிது.உக கொது 
பகொபதொர் திம் “கொது பகொபதொர் ெபதொனத்திற்கும் 
ொட்டின் சொருொதொப யர்ச்ெிக்கும் வ்யவு ங்கிக்க 
படிபம் ன்கதக் கொண்ிப்தற்கும் சொதுநக்கிகடபன 
யிமிப்புணர்கயற்டுத்துயதற்கொகவும்அனுெரிக்கப்டுகித 

செப்டம்ர் 
30  

 

ெர்யததெ 
சநாமிசனர்ப்பு 
திம் 

24 பந 2017 அன்று, க்கின ொடுகள் சொதுச் ெக 
ொடுகக இகணப்திலும், அகநதி, புரிதல் நற்றும் 
யர்ச்ெிகன யர்ப்திலும் சநொமி ிபுணர்கின் ங்கு 
குித்து 71/288 தீர்நொத்கத ிகபயற்ி, செப்டம்ர் 30  
ெர்யபதெ சநொமிசனர்ப்பு திநொக அியித்தது.ெர்யபதெ 
சநொமிசனர்ப்பு திம் ன்து சநொமி யல்லுர்கின் 
செனல்கொ ொடுகக என்ிகணப்தில் பக்கின ங்கு 
,உகபனொடல், புரிதல் நற்றும் எத்துகமப்க ிதொக்குதல், 
யர்ச்ெிக்கு ங்கிப்பு செய்தல் நற்றும் உக அகநதி 
நற்றும் ொதுகொப்க யலுப்டுத்துதல் பொன் ணிகக 
ிகவுகூருயதற்கொ  எரு யொய்ப்ொகும்.  
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