elg;G epfo;Tfs;- khh;r; 24 - 2018
 cyf

fhrNeha; jpdk; (World Tuberculosis Day) - khh;r; 24.
2018-f;fhd fUg;nghUs;: Njit – fhrNeha; ,y;yh Xh;
cyfpw;fhd jiyth;fs; (Wanted: Leaders for a TB-free world)
vd;gjhFk;.

 “fk;gh;

jpUehs;”
mDrhpf;fg;gl;lJ.

-

khh;r;

24

md;W

jkpof

murpdhy;

 G+kp kzp Neuk; (Earth Hour) 2018 : 24 khh;r; 2018> 8.30 Kjy;
,uT 9.30 tiu. Nehf;fk;: “,aw;if xspul;Lk;” (Let Nature Shine)

 Mz;LNjhWk; khh;r; 24 md;W nkhj;j kdpj chpik kPwy;fspd;
cz;ikf;fhd
chpik
kw;Wk;
ghjpf;fg;gl;lth;fspd;
fz;zpaj;jpw;fhd rh;tNjr jpdk; filgpbf;fg;gLfpwJ.

 kj;jpa hprh;t; ghJfhg;Gg; gilapd (CRPF) 79tJ vOr;rp jpdk;
(Raising Day) khh;r; 24 md;W mDrhpf;fg;gl;lJ. kj;jpa hprh;t;
gil (Central Reserve Police Force) Jtq;fg;gl;l ehs; - 27 [{iy
1939 MFk;.

 “[p.Nf.nul;b Njrpa epidT tpUJ 2017” (G.K.Reddy Memorial
Award
for
2017)
toq;fg;gl;Ls;sJ.

Clftpayhsh;

fuz;

jhg;gUf;F

 fhJ

NfshNjhUf;F cjTk; tifapy; 3000 nrhw;fslq;fpa
KjyhtJ ,e;jpa irif nkhop mfuhjpia (Indian Sign Language
Dictionary)
kj;jpa r%f kw;Wk; mjpfhukspj;jy; Jiwaikr;rh;
jhth;re;j; nfyhl; ntspapl;lhh;.
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 கர்நாடகா

ாநிலத்திலுள்ள “பரிவாா”

(Parivara) ற்றும் “தலவாா”

(Talawara0 ஆகி ஜாதிகளள ளலவாழ் இனத்தவர் பட்டிலில் ( Scheduled
Tribes) சேர்ப்பதற்கு த்தி காபினட் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.

 rkPgj;jpy; kuzkile;j ,q;fpyhe;ijr; Nrh;e;j mwptpay; mwpQh;
];Bgd; `hf;fpd;]; (Stephen Hazking) epidthf rpwg;G mQ;ry;
ciwia ,e;jpa jghy; Jiw ntspapl;Ls;sJ.

 ,e;jpa ,uapy;Ntapd; I.Mh;.b.rp (IRCTC – Indian Railway Catering
and Tourism Corporation) epWtdk; “XNyh Nfg;];” (Ola Cabs)
epWtdj;Jld; Ghpe;Jzh;T xg;ge;jk; nra;Js;sJ. ,jd; %yk;
,uapy; gazpfs; I.Mh;.b.rp ,izajsk; ,y;yJ nkhigy;
nraypapd; %yk; “Xyh” lhf;rp gjpT nra;a toptif
nra;ag;gl;Ls;sJ.

 M];jpNuypahtpd;

rpl;dp efhpy; eilngw;w [{dpah; cyff;
Nfhg;ig Jg;ghf;fp RLjy; Nghl;bapy; ,e;jpahtpd; khD Ngf;fh;
kfspUf;fhd 10kP Vh; gp];ly; gphptpy; jq;fk; ntd;whh;.

 jkpo;ehL flNyhug; gFjpfspy; jPtputhjpfs; jhf;Fjy; elj;j
rhj;jpaf;$W cs;s gFjpfspy; ghJfhg;Gg; gilapdh; kw;Wk;
Ez;zwpTg; gphptpdhpd; jahh; epiy Fwpj;J Ma;T nra;tjw;fhf
“rhfh; ftr; or flw;ftrk;” (Sagar Kavach) vdg;gLk; flNyhug;
ghJfhg;G xj;jpifahdJ 13 jkpoff; flNyhu khtl;lq;fspy;
22.03.2018 fhiy 6 kzp Kjy; khiy 6 kzp tiu
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.

 நதுரப

நாவட்டம், கவசககாட்ரடனில் டந்த ஆய்வில், கி.ி., 1ம் நற்றும் 2ம்

நாற்ாண்ரடச்

கசர்ந்த,

இதில், தநிழரின்

ததான்ரந

தாித்த, கருப்பு, சிவப்பு
தாழி, சுடுநண்
ஓடுகளில், கி.ி.,

'ிபாநி' எழுத்துகள்
எழுத்து

வடிவநா, தநிழ்,

வண்ணமுரடன

தாம்ரநகள், நண்ாண்டங்கள்
1- நற்றும் 2ம்

கண்டுிடிக்கப்ட்டு

நாற்ாண்ரட

ார

உள்ள.

'ிபாநி' எழுத்துகள்
ஓடுகள்,முதுநக்கள்

கண்டினப்ட்டுள்ள.ார
கசர்ந்த,தநிழ்

ிபாநி

எழுத்து

வடிவம் இடம் தற்றுள்ளது.
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