
 

 செப்டம்பர் 10 – உயக தற்சகொலய தடுப்பு தினம் (WSPD) 

 பிரஶஸ்டிக் கறஷவு மயஶண்மக்கஶன பிதரின் அமறப்பின் பே பகுதஷஶக, இந்த 

ஆண்டின் ஸ்லச்ச்தஶ வஷ மேலஶலின் கபேப்பபஶபேள் பிரஶஸ்டிக் கறஷவு மயஶண்ம 

என்று மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

 உறலர் லபேஶனத்மத இட்டிப்பஶக்குலதற்கஶன பே பக்கஷ பற்ேஷில், பிதர் 

நமந்தஷ மஶடி கஶல்நமைகரின் கஶல் ற்றும் லஶய் மநஶய் ற்றும் 

புபேபேல்மயஶேஷமழ றஷப்பதற்கஶன மதேஷ லியங்கு மநஶய் கட்டுப்பஶட்டு தஷட்ைத்மத 

(என்ஏடிேஷபி) பேப்ைம்பர் 11 ஆம் மததஷ துஶலில் பதஶைங்கஷமலத்தஶர். 

 பிதர் நமந்தஷ மஶடி கஷேஶன் ஶன் தன் மஶஜனஶ தஷட்ைத்மத பேப்ைம்பர் 12 ஆம் 

மததஷ ஶஞ்ேஷில் பதஶைங்கவுள்ரஶர். 

 பிதர் நமந்தஷ மஶடி ற்றும் மநபஶர பிதர் மக.பி.ளர்ஶ ஒயஷ ஆகஷமஶர் 

இமைந்து லடீிமஶ கஶன்பிபன்ஸ் பயம் மஶதஷவரி-அம்மயக்குஞ்ச் எல்மய 

தஶண்டி பபட்மஶயஷ பபஶபேட்கள் குறஶய்த்தஷட்ைத்மத தஷமந்து மலக்க  உள்ரனர். 

இது இந்தஷஶலியஷபேந்து லந்த பதல் நஶடுகைந்த பபட்மஶயஷ குறஶய் ற்றும் பதல் 

பதற்கஶேஷ எண்பைய் குறஶய் பஶமதஶகும். 

 அண்மில் லர்த்தக ற்றும் மகத்பதஶறஷல் துமம அமச்ேர் வர்தீப் ேஷங் பூரி 

தமயமியஶன இந்தஷ தூதுக்குழு கஷமக்கஷல் நைந்த 84 லது பதேமயஶனிகஷ 

ேர்லமதே கண்கஶட்ேஷில் பங்மகற்மது. 

 பிர் எச்ே மயஶண்ம பதஶைர்பஶன  மதேஷ ஶநஶட்டின் மபஶது, மலரஶண் ற்றும் 

உறலர் நயத்துமம அமச்ேர், லிலேஶிகளுக்கஶக “ேஷஎச்ேஷ பண்மை இந்தஷம்” 

என்ம  பன்பஶறஷ பஶமபல் பன்பஶட்ை அமஷபகப்படுத்தஷனஶர். 
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 பஜனலீஶலில் ேஷஆர்பிடி பதஶைர்பஶன ஐ.நஶ குழுலின் 22 லது அர்லில் டி.பி.ைபிள்பெ 

துமமின் பேயஶரர் பங்மகற்மஶர், இந்தஷஶ ஶற்றுத்தஷமனஶரிகரின் உரிமகள் 

பதஶைர்பஶன ஐக்கஷ நஶடுகள் ேமபின் (ப.என்.ேஷ.ஆர்.பி.டி) ில் 

மகபழுத்தஷட்டுள்ரது ,மலு ஶநஶட்டின் 35 லது பிரிலின் படி 01-10-2007 அன்று 

இந்த ஶநஶட்டிற்கு ப்புதல் அரித்தது. 

 கட்டிைத் துமமில் எரிேக்தஷ பேல்தஷமமன மஶகக் பகஶண்ை ANGAN என்ம 

ேர்லமதே ஶநஶடு பதஶைங்கஷது. 

 ேகஶய பநேவுகரின் ஷகச்ேஷமந்த மபஶக்குகள் குமஷத்த பி -கஶளஷ கண்கஶட்ேஷம புது 

தஷல்யஷில் த்தஷ கயஶச்ேஶ ற்றும் சுற்றுயஶத்துமம அமச்ேர் ஸ்ரீ பிஹ்யஶத் ேஷங் 

பமைல் தஷமந்து மலத்தஶர். 

 பஞ்ேஶப், வரிஶனஶ, உத்தபிமதேம் ற்றும் பைல்யஷ ஶநஷயங்கமரச் மேர்ந்த 

லிலேஶிகளுக்கஶன பிர் எச்ே மயஶண்ம பதஶைர்பஶன மதேஷ ஶநஶட்மை 

த்தஷ மலரஶண் ற்றும் உறலர் நயத்துமம அமச்ேர் ஸ்ரீ பர்மளஶட்ைம் பைபஶயஶ 

புது தஷல்யஷில் தஷமந்து மலத்தஶர். 

 ேஶமய பஶதுகஶப்மப மம்படுத்துலதற்கும் கஷஶப்புமங்கமர ேந்மதகள் ற்றும் 

மேமலகளுைன் ேஷமப்பஶக இமைப்பதற்கும் கஶஶஷ்டிஶ ஶநஷயத்தஷன் 34 

ஶலட்ைங்கரில் கஷஶப்பும ேஶமயகமர அமனத்து லஶனிமய தங்களுக்கும் 

ஏற்மலஶறு மம்படுத்த ஆேஷ அபிலிபேத்தஷ லங்கஷ (ஏடிபி) ற்றும் இந்தஷ அசு 200 

ஷல்யஷன் ைஶயர் கைனில் மகபழுத்தஷட்ைன. 

 குத்துச்ேண்மைில், ஷ்ஶலின் எகபைரின்பர்க்கஷல் நமைபபற்று லபேம் ஆண்கள் 

உயக ேஶம்பின்ளஷப் மபஶட்டிகரில் இந்தஷஶ தனது பதல் மபஶட்டிில் 

பங்மகற்கவுள்ரது. 

 25 லது பத்த கரிர் மதேஷ கஶல்பந்து ேஶம்பின்ளஷப் அபேைஶச்ேய பிமதேத்தஷன் 

பஶேஷகஶட்டில் பதஶைங்குகஷமது. 
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