
       

செப்டம்பர் 12 - செற்கு-செற்கு எத்துழறப்புக்கான ெர்லதெெ ெினம்  

 தென்-தெற்கு எத்துழறப்பு ன்பது தெற்கஷன் க்கள் ற்றும் நஶடுகரிழைய 

எற்றுழின் தலரிப்பஶைஶகும், இது அலர்கரின் யெசஷ நல்லஶழ்வு, அலர்கரின் யெசஷ 

ற்றும் கூட்டு ென்னம்பிக்ழக ற்றும் சர்லயெச அரலில் ற்றுக்தகஶள்ரப்பட்ை லரர்ச்சஷ 

இயக்குகழர அழைலெற்கு பங்கரிக்கஷமது. 

 தெற்கு-தெற்கு எத்துழறப்பு நஷழயஶன அபிலிபேத்ெஷ இயக்குகழர (ஸ்.டி.ஜஷ) 

தசல்படுத்துலெற்கும் சஶெஷப்பெற்கும் பன்யனற்மத்ழெ துரிெப்படுத்துகஷமது. 

 

தெெி செய்ெிகள் 

பிெர் நதந்ெி தாடி ஸ்லச்ெொ ஹி  தெலா (ஸ்.ச்.ஸ்) 2019  அமிமுகப்படுத்ெினார் 

 பிெர் ஸ்ரீ நயந்ெஷ யஶடி ஸ்லச்செஶ வஷ  யசலஶ(ஸ்.ச்.ஸ்) 2019, குமஷத்ெ  நஶடு 

ெழுலி  லிறஷப்புணர்வு ற்றும் அணிெஷட்ைல் பிச்சஶத்ழெ துஶலில்  

தெஶைங்கஷனஶர். ‘பிரஶஸ்டிக் கறஷவு லிறஷப்புணர்வு ற்றும் யயஶண்ழ’ குமஷத்து சஷமப்பு 

கலனம் தசலுத்ெ ஸ்.ச்.ஸ் 2019, தசப்ைம்பர் 11 பெல் 2019 அக்யைஶபர் 2 லழ 

ற்பஶடு தசய்ப்பட்டுள்ரது, தனனில் ஸ்லச் பஶத் ஷளன் (ஸ்.பி.ம்)  கஶத்ஶ 

கஶந்ெஷின் 150 லது பிமந்ெ ஆண்டு லிறஶலில்  ெஷமந்ெ தலரி கறஷவுகள் இல்யஶெ 

இந்ெஷஶழல அர்ப்பணிக்க ெஶஶகஷ லபேகஷமது. 
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இந்ெிாலின் ிக உான லிான தபாக்குலத்து கட்டுப்பாட்டு தகாபும் ெிமக்கப்பட்டது 

 இந்ெஷஶலின் ஷக உஶன லிஶனப் யபஶக்குலத்துக் கட்டுப்பஶட்டு யகஶபும் இந்ெஷஶ 

கஶந்ெஷ சர்லயெச லிஶன நஷழயத்ெஷல் சீபத்ெஷல் ெஷமக்கப்பட்ைது, இது ெஷமழஶன, 

தன்ழஶன ற்றும் ெழைற்ம லிஶன யபஶக்குலத்து நஷர்லஶகத்ெஷற்கஶன யம்பட்ை 

யசழலகள் ற்றும் அழப்புகழர லறங்கும். 

 

ெிழ்நாடு  

ஸ்ரீலில்யிபுத்தூர்  ‘பால்தகாலாலிற்கு ’ புலிொர் குமிீடு  கிழடத்ெது 

 ஶட்டு பஶல் ற்றும் சர்க்கழியஷபேந்து ெஶரிக்கப்படும் புகழ்தபற்ம லிபேதுநகர் 

ஶலட்ைத்ெஷல் உள்ர ஸ்ரீலில்யஷபுத்தூர் பஶல்யகஶலஶலிற்கு புலிசஶர் குமஷடீு 

கஷழைத்துள்ரது . பஶல்யகஶலஶலிற்கு புலிசஶர் குமஷடீு கஷழைத்ெென் பயம் நஷச்சஶக 

பஶல் உற்பத்ெஷஶரர்களும் லிலசஶ சபகத்ெஷனபேம் பன் தபறுலர். 

ாஜஸ்ொன்  

ாஜஸ்ொனில் கரி ற்றும் இற்ழக லிலொத்ழெ தம்படுத்ெ ‚பிச்ெர் த்” 

 "பிச்சர் த்ழெ" யலரஶண் அழச்சர் யஶல் சந்த் கட்ைஶரிஶ தகஶடிழசத்து துலக்கஷ 

ழலத்ெஶர்.இந்ெ “பிச்சர் த்” லிலசஶ உள்ரடீ்டு தசயவுகழரக் குழமப்பெற்கும், உிர் 

உங்கழரப் பன்படுத்துலழெ ஊக்குலிப்பெற்கும், பூச்சஷக்தகஶல்யஷகளுக்கு பெஷல் 

பஶம்பரிப் தபஶபேட்கள் பன்படுத்துலெற்கும் ஶஜஸ்ெஶனில் உள்ர 

லிலசஶிகரிழைய கரி ற்றும் பூஜ்ஜஷ பட்தஜட் இற்ழக லிலசஶத்ழெ 

ஊக்குலிக்கும் ற்றும் உள்நஶட்டு லிழெகழர ெஶரிப்பெற்கஶன உெலிக்குமஷப்புகழரக் 

தகஶடுக்கவும்  உெவும். 
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ெர்லதெெ செய்ெிகள்  

இந்ெிாவுக்கும்-தபாயந்துகு இழடத  தநடி லிான தெழல  செப்டம்பர் 12 ஆம் தெெி 
சொடங்கப்பட உள்ரது 

 இந்ெ லிஶனம் LOT யபஶயஷஷ் ர்ழயன்ழஶல் இக்கப்படும், பெல் லிஶன யசழலில்  

யபஶயந்ெஷன் துழண தலரிபமவு ந்ெஷரி ஶர்கஷன் பிழைஶக்ழழ இந்ெஷஶவுக்கு 

பணத்ழெ யற்தகஶள்ரவுள்ரஶர். இந்ெ யநடி லிஶன யசழல புதுதைல்யஷழபெம் 

யபஶயந்ெஷன் ெழய நகர் லஶர்சஶழலபம் இழணக்கும். 

 யநடி லிஶன யசழல பயம் தசப்ைம்பர் 12 பெல்  இந்ெஷஶவுக்கும் யபஶயந்ெஷற்கும் 

இழைியஶன தபஶபேரஶெஶ உமவுகள்  ஊக்கத்ழெ தபறும். 

 

ாநாடுகள்  

"ெிழமகரில் குற்மச் செல்கள் ற்றும் ெலீிாக்கல்: ழகெிகள் ற்றும் ெிழம 
ஊறிர்கரின் பாெிப்பு ற்றும் அலர்கரின் பாதுகாப்பு" பற்மி ாநாடு 

 “சஷழமகரில் குற்மச் தசல்கள் ற்றும் ெீலிஶக்கல்: ழகெஷகள் ற்றும் சஷழம 

ஊறஷர்கரின் பஶெஷப்பு ற்றும் அலர்கரின் பஶதுகஶப்பு” குமஷத்ெ இண்டு நஶள் யெசஷ 

ஶநஶட்ழைத் தசப்ைம்பர் 12, 2019 அன்று த்ெஷ உள்துழம அழச்சர்   ஸ்ரீ ஜஷ. கஷளன் 

தட்டிதெஶைங்கஷ ழலத்ெஶர். இந்ெ ஶநஶட்ழை யபஶலீஸ் ஆஶய்ச்சஷ ற்றும் யம்பஶட்டு 

பணிகம் (பிபிஆர் & டி) ற்பஶடு தசய்துள்ரது. 

புரிந்துணர்வு எப்பந்ெம்  

ெிட்ட தயாண்ழ பிரிவு அழப்பெற்கான புரிந்துணர்வு எப்பந்ெத்ெில் ஜஇீம் ற்றும் 
பஞ்ொப் அசு ழகசழுத்ெிட்டன 

 லணிகத் ெஷழணக்கரம், லர்த்ெக ற்றும் ழகத்தெஶறஷல் அழச்சகம் ற்றும் பஞ்சஶப் 

அசஶங்கத்ெஷன் கஸழ் உள்ர அசு ஷன் சந்ழெ (ஜஇீம்), ஶநஷயத்ெஷல் எபே ஜீம் நஷறுலன 

ஶற்மக் குழு  ெஷட்ை யயஶண்ழ பிரிவு அழப்பெற்கஶன புரிந்துணர்வு எப்பந்ெத்ெஷல் 

ழகதழுத்ெஷட்ைது. இந்ெ புரிந்துணர்வு எப்பந்ெத்ெஷல் கூடுெல் ெழயழ நஷர்லஶக 
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அெஷகஶரி, ஜஷ.ம்., ஸ்.சுயஷ்குஶர் ற்றும் பஞ்சஶப் அசஷன் தெஶறஷல்துழம இக்குநர் 

சஷ. சஷபினஶத் சண்டிகர் ஆகஷயஶர் 10 தசப்ைம்பர் 2019 அன்று ழகதழுத்ெஷட்ைனர். 

 

நினங்கள்  

பிெரின் முென்ழ செயாரர் 

 ெற்யபஶது கூடுெல் பென்ழ தசயஶரஶக தசல்பட்டு லபேம் ைஶக்ைர் பி.யக ஷஸ்ஶ 

2019 தசப்ைம்பர் 11 பெல்  பிெரின் பென்ழ தசயஶரஶக நஷஷக்கப்பட்டுள்ரஶர் . 

அலது நஷனம் பிெரின் பெலிக்கஶயம் லழ அல்யது யல் இைத்ெஷன்  உத்ெவு 

லபேம் லழ  இபேக்கும். 

பிெரின் முென்ழ ஆதயாெகர் 

 ெற்யபஶது பிெர் அலுலயகத்ெஷல் ஏ.ஸ்.டி.ஶக தசல்பட்டு லபேம் ைஶக்ைர் பி.யக 

சஷன்வஶ 2019 தசப்ைம்பர் 11 பெல்  பிெரின் பென்ழ ஆயயஶசகஶக 

நஷஷக்கப்பட்டுள்ரஶர் . அலது நஷனம் பிெரின் பெலிக்கஶயம் லழ அல்யது 

யல் இைத்ெஷன்  உத்ெவு லபேம் லழ  இபேக்கும். 

 

பாதுகாப்பு செய்ெிகள்  

டிஆர்டிஏ தன் தபார்ட்டபிள் ஆன்டிதடங்க் லறிகாட்டப்பட்ட வுகழண தொெழனழ 
சலற்மிகாக செய்ெது  

 பஶதுகஶப்பு ஆஶய்ச்சஷ ற்றும் யம்பஶட்டு அழப்பு (டிஆர்டிஏ) தலற்மஷகஶக 

உள்நஶட்டில் லரர்ந்ெ குழமந்ெ ழை தகஶண்ை  யன் யபஶர்ட்ைபிள் ஆன்டியைங்க் 

லறஷகஶட்ைப்பட்ை வுகழணழ (ம்.பி..டி.ஜஷ.ம்) தலற்மஷகஶக ஆந்ெஷஶலின் கர்னூல் 

ல்ழயில்  யசஶெழன தசய்ெெது. 
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சபரி ாணுல பிற்ெிான ‘ஹிம்லிஜய்’ 

 அக்யைஶபர் ஶெம் பெல் அபேணஶச்சய பியெசம் ற்றும் அசஶஷல் 15,000 பழை 

லீர்கழர உள்ரைக்கஷ புெஷெஶக உபேலஶக்கப்பட்ை எபேங்கஷழணந்ெ யபஶர் குழுக்கள் 

(பிஜஷ) உைன் இஶணுலம் எபே தபரி பிற்சஷஶன ‘வஷம்லிஜய்’  நைத்ெ 

ெஷட்ைஷட்டுள்ரது. 

 இந்ெ பிற்சஷ  பிெர் நயந்ெஷ யஶடிபைன் இண்ைஶலது பழமசஶஶ 

உச்சஷஶநஶட்டிற்கு லபேழக ெபேம் சஸன அெஷபர் ஜஷ ஜஷன்பிங்கஷன்பைன் லபேழகபைன் 

எத்துப்யபஶகஷமது. 

 

லிழராட்டு செய்ெிகள்  

ட்ாக் ஆெிா தகாப்ழப ழெக்கிள் தஸ்  

 ட்ஶக் ஆசஷஶ யகஶப்ழப ழசக்கஷள் ஏட்டுெல் யபஶட்டிில் தஶனஶல்யைஶ ழயயைஶன்ஜஶம் 

ெனது நஶன்கஶலது ெங்கத்ழெ தலன்மஶர். இந்ெஷஶ 10 ெங்கம், ட்டு தலள்ரி ற்றும் ழு 

தலண்கய பெக்கங்களுைன் பெயஷைத்ெஷல் உள்ரது. 

 உஸ்தபகஷஸ்ெஶன் 4 ெங்கம் ற்றும் 3 தலள்ரிகளுைன்  இண்ைஶலது இைத்ழெப் 

பிடித்ெது, யயசஷஶ 4 ெங்கம் ற்றும் எபே தலள்ரிபைன் பன்மஶலது இைத்ெஷல்  

உள்ரது. 
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