



நளழங்கலக்கு இைஹனனள கவுன்சழல் நளற்ழ அநக்கப்ட்டுள்து (INTER STATE COUNCIL WILL BE
RECONSTITUTED)
தழந்தஸயி கமழப்ிைம் இல்ளத இந்தழனளயின் இபண்ைளயது நளழநளக லழநளச்சப் ிபஹதசம்
அழயிக்கப்ட்டுள்து (HIMACHAL PRADESH BECOMES INDIA’S SECOND STATE ON OPEN DEFECATION FREE)
ஸைல்ழ - ஸைக்பளன் இைஹன நீ ண்டும் யிநள ஹசயன ர் இந்தழனள ழறுயம் ஸதளைங்க
படிவு.
ஆதளர் அட்ை பம் ஸப்டும் தகயல்கள், 7 ஆண்டுகள் யப நத்தழன அபசளல்
ளதுகளக்கப்டும்.



ஸதலுங்களள நளழத்தழல், புதழதளக 21 நளயட்ைங்கள் உருயளக்கப்ட்டுள்து
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கண்ணளடி ஹநற்கூப ஸகளண்ை பனில்க, டிசம்ர் பதல் அழபகம் ஸசய்ன பனில்ஹய
ழர்யளகம் படிவு ஸசய்துள்து




ஹநற்குயங்க நளழத்தழல், ஸர்லளம்பூர் பளணுய ழனத்த குடினபசுத்தயர் தழந்து
யத்தளர்

இந்தழனளயில் உள் அணத்து ஸதளல்ஸளருள் ஆய்யகங்கலம், “ளழதீன் இல்ள குதழனளக ”
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அழயிக்கப்ட்டுள்து

இந்தழனளயின் பதல் 25 ஆதர்ஷ் ழவு சழன்ங்கில் ட்டினழல், தூய்நக்கள ட்டினழல்,




பகநது ின் ஜளனித் அல் ஹ்னளன் ங்ஹகற்ளர்  அழயிக்கப்ட்டுள்து
2017ம் ஆண்ை, “கரிப் கல்னளன் யருைநளக” அனுசரிக்கப் ஹளயதளக லரினளள நளழ அபசு
ஸதரியித்துள்து
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2017ம் ஆண்டிற்கள குடினபசுத் தழ சழப்பு யிருந்தழபளக, அபுதளி ட்ைது இயபசர், ஹரக்

“ஸயளனிட்ர்” ப்டும் அமழப்ள, நளழம் பலயதும் யிற்க தை யிதழத்துள்து
உத்தபகளன்ட் உனர் ீதழநன்ம்
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குஜபளத்தழன் பளணி கழ யவ் பதழைத்த ிடித்துள்து

இங்கழளந்து ளட்டின், “ிரிட்டிஷ் ஸட்ஹபளழனம் ” ழறுயத்தழற்கு, இந்தழனளயில் 3500 ஸட்ஹபளல்



np

ங்க்குக தழக்க நத்தழன அபசு எப்புதல் அித்துள்து
நணிப்பூப ஹசர்ந்த ிப இரும்பு ஸண்நணி, ஹபளம் ரர்நழள, PEOPLES RESURGENCE AND JUSTICE

ALLIANCE ன் புதழன கட்சழன துயக்கழ உள்ளர்
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ஹபளஸ்ஸப்ட் ண்ஸணய் ழறுயம் யளங்கழ உள்து
56 நணிஹப துப்ளக்கழ சண்ை படிவுக்கு யந்தது, 2 தீயிபயத்தழகள் ழ
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13 ில்ழனன் ைளர் நதழப்ிற்கு, இந்தழனளயின் ஸ்றளர் ண்ஸணய் ழறுயத்த பசழனளயின்

2018ம் ஆண்டிற்குள், இந்தழனள நற்றும் ளகழஸ்தளன் ல்கள் பற்ழலுநளக பைப்டும் 
நத்தழன அபசு ஸதரியித்துள்து
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இந்தழன சுந கட்டிை கவுன்சழழைம் இருந்து, ிளட்டிம் அந்தஸ்த, ஸைல்ழ இந்தழபள களந்தழ
யிநள ழனத்தழன் பன்ளயது பனம் ஸற்றுள்து
இந்தழனளய ஹசர்ந்த நஹனறும் யபபள,
ீ
அர்ஜஶன் யளஜ்ளய், உகழன் 6யது ஸரின
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நனள ஹசள ஏபய ழ சளத ைத்தளர்
ிபம்நபுத்பள தழனின் கழ தழனி, தழஸத் ல்னில் சவ  தை ற்டுத்துகழது.
தளநளக பன்யந்து கருப்பு ணத்த ஸதரியிக்கும் தழட்ைத்தழல், இதுயப 65250 ஸகளடி ரூளய்
யந்துள்தளக ஸதரியிக்கப்ட்டுள்து
ப்பல் 2017 பதல் எவ்ஸயளரு யளகத்தழற்கும், அவ்யளக புக ஸயினீடு ஸதளைர்ள

யியபத்த தனளரிப்பு ழறுயகள் யமங்கழை நத்தழன அபசு உத்தபயிட்டுள்து
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அஞ்சல் அலுயகம் பம், தளினங்கள் யிற் ஸசய்ன நத்தழன அபசு தழட்ைநழட்டுள்து
ஹதர்தல் ஆணனம், “பகதல்” (ஹஸ்புக்) ழறுயத்துைன் இணந்து, யளக்கிப்தன்
அயசழனத்த டுத்து கூறும் ழகழ்ச்சழன துயக்கழபள்து
குஜபளத்தழன் எகள - களஸ் நற்றும் ஹளர்ந்தர் - யஸ்ஜளழனள குதழகள், சுந பனில்
நனநளக அழயிக்கப்ட்டுள்து



ஸகளண்டுள் நளழநளக தநழமகம் யிங்குகழது
பளஜ்னசளயில் ஸயவ்ஹயறு சழழன கட்சழகள் நற்றும் சுஹனட்சகள் ஹசர்ந்து 22 ளபளலநன்
உறுப்ிர்கள் ஸகளண்டு, எரு தி அணினளக அங்கவ கரிக்கப்டுள்ன்ர்

ளபத ஸ்ஹைட் யங்கழ, யைகழமக்கு நளழ குதழனில், தது 5-யது ஹகளட்ைநளக சழல்ச்சளர்
குதழன அழயித்துள்து
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இந்தழன தளயபயினல் கமகத்தழன் அழக்கனின் டி, இந்தழனளயில் அதழகம் பூக்கும் தளயபங்க

s.
co



இந்தழன நக்கள் ஸதளக தழயளரின் அழக்கனின் டி, இந்தழனளயில் அணத்து யனதழன்
ழனில், ஜம்ப களஸ்நீ ர் நக்கள் அதழக யளழ்ளள் யளழ்கழன்ர்



ஹசய ஸதளைங்கப்டும்  நகபளஷ்டிபள அபசு ஸதரியித்துள்து
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பம் கப சுற்ழபள் கழபளநப் குதழகின் நருத்துய ஹதயக்களக, “அயசப ஊர்தழ ைகுகள் ”
இந்தழனளயின் 2யது சுற்றுச்சூமலுக்கு ளதழப்பு இல்ளத யிநள ழனநளக, குஜபளத்தழன்
யஹதளதபள யிநளழனம் அழயிப்பு

உகழன்  ளடுகில் ஸசனல்டுத்தப்டும் சட்ை யிதழகில், இந்தழனளயின் தகயல் அழபம்
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உரிநச் சட்ைம் உக அயில் ளன்களயது இைத்த ிடித்துள்து









w

த்ஹதளப்ினளயில் அயசபழ ிபகைம் ஸசய்னப்ட்டுள்து
இனந்தழபநனநளக்கல் களபணநளக, இந்தழனளயில் 69% ஹயகலம், ஹசளயில் 77% ஹயகலம்
இமப்பு ற்ட்டுள்து  உக யங்கழ ஸதரியித்துள்து
சர்யஹதச ழதழ நனத்தழன் ணக் குழனீட்டில், சவ ளயின் பயளன் ணபம் ஹசர்ந்துள்து
உகழன் நழகப்ஸரின ைஹளசர் களடித்தைம், ஹகளி ளயத்தழல் கண்டுிடிக்கப்ட்டுள்து
ஸகள குற்த்தழற்களக, சவுதழ இயபசருக்கு நபணத் தண்ை ழஹயற்ப்ட்ைது
யங்கஹதசம் நற்றும் சவ ள, 2017ம் ஆண்ை, “ட்பு ஆண்ைளக ” ஸகளண்ைளை படிவு ஸசய்துள்

உக களசஹளய் அழக்க ஸயினிைப்ட்ைது
“அய்ஹனள, ன” ஹளன் யளர்த்தகள், ஆக்ஸ்ஹளர்ட் ஈங்கழ அகபளதழனில் ஹசர்க்கப்ட்டுள்து
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உகழன் நழகப்ஸரின கைல் ளதுகளப்பு குதழனளக, அண்ைளர்டிகளயின் பளஸ் கைல் குதழ அழயிப்பு
(WORLD’S BIGGEST MARINE PROTECTED AREA)
தளய்ளநளயிற்கு கவுபய குடிபரிந யமங்கழனது நழன் (MILAN CONFERS HONORARY CITIZENSHIP TO
DALAI LAMA)
களநன்ஸயல்த் கூட்ைநப்ில் இருந்து நளத்தீவுகள் ஸயிஹனழனது.
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உயகம்
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நபணு நளற்ப்patta கடுகழ ஸதளைர்ந்து தை யிதழத்துள்து உச்ச ீதழநன்ம்
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பனில்ஹய து, “நகழழ்ச்சழ பனில் ழனம்” ன் புதழன தழட்ைத்த அழபகம் ஸசய்துள்து

w








ஸநக்சழஹகளயில் உள் ஹகளழநள ரிந ஸயடிக்கத் துயங்கழபள்து

திறகம், பாண்டி

நதுயில்ள சபகத்த உருயளக்க, “ரள பக்த் ளபத் அந்ஹதளன் னளத்பள ” ன் ஹதசழன இனக்க
பகளம், அக்ஹைளர் 2-ம் ஹததழ, கன்ினளகுநரினில் ஸதளைங்கழனது.
அம்ருத் தழட்ைத்தழல் சழப்ளக ஸசனல்டும் நளழங்கலக்கு, ஸசனல்தழன் ஊக்க ஊதழனம்
யமங்கழனதழல் தநழமகம் பதழைம் ிடித்துள்து
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தநழமளண்டு, ஸசன் உனர்ீதழநன்த்தழன் புதழன தந தழயளபளக, தழரு சதழஸ் குநளர்
ழனநம் ஸசய்னப்ட்டுள்ளர்




க்கழன ளடுகள் அயனின், பதன் பனளக இந்தழன தீளயி ண்டிக தழம்
ஸகளண்ைளைப்ட்ைது (FOR THE FIRST TIME, DIWALI CELEBRATED IN UNITED NATIONS)
உகழன் பதல் புதடிய ைஹளசர் ப கண்டுிடிக்கப்ட்டுள்து (WORLD’S FIRST FOSSILISED
DINOSAUR BRAIN FOUND)
இந்தழனளயின் பதல் ஹதசழன ஆபர்ஹயத தழம், அக்ஹைளர் 28-ம் ஹததழ ளடு பலயதும்
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முதன் முதல்

ஸகளண்ைளைப்ட்ைது (INDIA’S FIRST NATIONAL AYURVEDA DAY CELEBRATED ACROSS THE NATION)

இந்தழனளயின் பதல் நழன்சளபப் ஹருந்த, அஹசளக் ஹளண்டு ழறுயம் அழபகம்
ஸசய்துள்து (INDIA’S FIRST ELECTRIC BUS LAUNCHED BY ASHOK LEYLAND)






சர்யஹதச எருளள் கழரிக்ஸகட்டில் 900 ஹளட்டிகில் யினளடின பதல் அணி, இந்தழனள ஆகும்
இந்தழனளயின் பதல் சர்யஹதச நத்தழனஸ்த நனம், பம்னில் துயக்கப்ட்டுள்து (INDIA’S FIRST
ARBITRATION CENTRE)
இந்தழனளயின் பதல் நருத்துய பூங்கள, தநழமகத்தழன் ஸசன் அருஹக அநக்கப்ைவுள்து
(INDIA’S FIRST MEDIPARK)
சர்யஹதச யளினல் கூட்ைநப்ின், “லளல் ஆப் ஹம் ” யிருத ஸரும் பதல் இந்தழனபளக,
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கப்ல் ைனில் இணக்கப்ட்டு ஹசயன ஸதளைங்கழனது.
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இந்தழனளயிஹஹன தனளரிக்கப்ட்ை பதல் அணு ீர்பழ்கழ கப்ள, .ன்.ஸ் அரிலந்த்,

பன்ளல் இஸ்ஹபள தயர் உடுப்ி பளநச்சந்தழப பளவ் அயர்கலக்கு யமங்கப்ட்ைது
நழனளன்நர் ளட்டில் யங்கழ கழன ஸதளைங்கழபள் பதல் இந்தழன யங்கழனளக, ளபத ஸ்ஹைட்
யங்கழ தழகழ்கழது

w
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நண்ஸணன்ஸணய்க்கு நளினத்த ஹபடினளக னளிகின் யங்கழக் கணக்கழல் ஸசலுத்தும்
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17 யனது உட்ட்ஹைளருக்கள ிள உகக் ஹகளப் களல்ந்து ஹளட்டின ைத்த, பதல்
இைநளக ஸகளச்சழ ஹதர்வு

17 யனதுக்கு உட்ட்ஹைளருக்கள பதல் ிரிக்ஸ் களல்ந்து ஸதளைப, ிஹபசழல் ஸயன்து
பதல் உக ழனள யர்ச்சழ நளளடு, புது தழல்ழனில் குடினபசுத் தயபளல் துயக்கழ

.t



ஹநன் புக்கர் யிருதழ ஸரும் பதல் அஸநரிக்கர், ளல் ீட்டி ஆயளர்

யக்கப்ட்ைது

ிளஸ்டிக் கப் நற்றும் தட்டுக தை ஸசய்துள் உகழன் பதல் ளடு, ிபளன்ஸ் ஆகும்.

w



பதல் ஹதசழன மங்குடினிர் தழருயிமளய, ிபதநர் புது தழல்ழனில் துயக்கழ யத்தளர்

இந்தழனளயில் கபப்குதழனில் தழந்த ஸயி கமழப்ிைநழல்ள பதல் நளழநளக குஜபளத் நற்றும்
ஆந்தழபப் ிபஹதசம் அழயிக்கப்ட்டுள்து

w



sc

பதல் நளழநளக ஜளர்கண்ட் யிங்குகழது

பதல் ஸண்கள் நஹனறும் (ஹகளரிச்சளன் ந) ழகழ்ச்சழன, அருணளச்சப் ிபஹதச

w

பதல்யர் துயக்கழ யத்தளர்.








நக்ஹபளசளப்ட் ழறுயம், இந்தழனளயில் தது பதல் சர் ளதுகளப்பு நனத்த புது
தழல்ழனில் துயக்கழ உள்து
இத்தழன் அஸநரிக்கள குதழனின் பதல் னளகள் சபணளனத்த, ிஹபசழல் துயக்கழ உள்து
பதல் ிரிக்ஸ் யணிக சந்த, புது தழல்ழனில் ைஸற்து
பதல் ஹனளிக் எழம்ிக் ஹளட்டிகள், சுயிட்சர்ளந்து ளட்டின் ஜஷரிச் குதழனில் ைஸற்து

இந்தழனளயின் பதல் நளறும் நதளம், குஜபளத்தழன் அகநதளளத் கரில் தழக்கப்ட்டுள்து
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இந்தழனளயின் பதல் பனில்ஹய ல்கக்கமகம், குஜபளத் நளழத்தழன் யஹதளபள குதழனில்
அநன உள்து





இந்தழனளயின் பதல் ஸ்ைளர்ட்அப் ழறுயங்கலக்கள இதழ், CO-FOUNDER ஸயினிைப்ட்ைது
இந்தழனளயின் பதல், “யடியநப்பு னளத்தழப ”, ஹகப நளழம் ஹகளமழக்ஹகளடில் துயங்கழனது
உகப் புகழ்ஸற் ளங்களக் ஸநலகு அருங்களட்சழனத்தழல், ளகுழ கதளளனகன் ிபளறழன்
ஸநலகு உருயச்சழ அநக்கப்ட்டுள்து. இங்கு சழ யக்கப்டுள் பதல் ஸதன்ிந்தழன




இந்தழனளயின் பதல் யங்கழ = .சழ..சழ. யங்கழ ஆகும்
இந்தழனளயின் பதல் நளதழரி தழன் யர்ப்பு நனம், ஏடிசளயில் துயக்கம்

m



யங்கழப் ரிநளற்ங்கலக்களக, BLOCK CHAIN TECHNOLOGY ன் ஸதளமழல்தட்த்த னன்டுத்தும்

s.
co



டிகர் இயபளயளர்.

2 இபட்ை சதங்க அடித்த இந்த்னளயின் பதல் ஹகப்ைன் ன் ஸருநன யிபளட் ஹகளழ
ஸற்றுள்ளர்

ன்ழகில், ளைளப்புலக்க எமழக்கும் உகழன் பதல் CYSVAX ன் நருந்த இந்தழன
ஆபளய்ச்சழனளர்கள் கண்டுிடித்துள்ர்

er

லிளராட்டு

இந்தழன ஆண்கள் லளக்கழ அணி, ளகழஸ்தளன் அணின ஹதளற்கடித்து ஆசழன லளக்கழ



சளம்ினன்ரழப் ஹகளப்ன கப்ற்ழனது (INDIA WON ASIAN HOCKEY CHAMPIONSHIP BY DEFEATING
PAKISTAN)
ஸநக்சழகன் ளர்பள என் களர்ந்தன ஹளட்டினில் லூனிஸ் லளநழல்ைன் ஸயற்ழ



in
n



ிள 17 யனதுக்கு உட்ட்ஹைளருக்கள ஸண்கள் களல்ந்து உகக் ஹகளப்ன யைஸகளரின



w

அணி ஸயன்து (NORTH KOREA WON WOMEN’S U-17 FOOTBALL WORLD CUP)
ஸகளலம்புயில் ைஸற் ஸதற்களசழன ீரினல் சளம்ினன்ரழப் ஹளட்டிகில், (SOUTH ASIAN AQUATIC
CHAMPIONSHIP) இந்தழனளயின் யஷ்ணவ் ஸலக்ஹை, தங்கம் ஸயன்ளர்.


சர்யஹதச துப்ளக்கழ சுடுதல் ஹளட்டினில், இந்தழனளயின் ஜழத்து பளய், சளம்ினன் ட்ைம் ஸயன்ளர்

sc



2018ம் ஆண்டு பசழனளயில் ைஸவுள் ிள உகக்ஹகளப் களல்ந்து ஹளட்டிக்கள,



np

அதழகளபபூர்ய நஸ்கட்ைளக, “ஜியகள” (ஏளய்) அழயிக்கப்ட்டுள்து
2016ம் ஆண்டிற்கள உகக் ஹகளப் கடி இறுதழ ஹளட்டினில், இந்தழன அணி ஈபள
ஹதளற்கடித்து சளம்ினன் ட்ைத கப்ற்ழனது
பனில்ஹய அணி ஹகளப்ன கப்ற்ழனது

.t



ிபளன்ஸ் ளட்டில் ைஸற் உக பனில்ஹய சுடுதல் சளம்ினன்ரழப் ஹளட்டினில், இந்தழன
2016 ைிசள உக யினளட்டு ஹளட்டிகில், இந்தழன நல்பத்த யபர்கள்
ீ
ளன்கு தக்கங்க

w



கப்ற்ழர்



ஹகளப்ன கப்ற்ழ உள்ளர்
சவ  ஏன் ஆண்கள் எற்னர் ட்ைத ிரிட்ைின் ஆண்டி பர்ஹப கப்ற்ழளர்
ரழன்லன் ஸைளன்ஹக ஹகளல்ப் ஏன் ஹளட்டினில் இந்தழனளயின் ககன்ஜீத் புல்ர் ஸயற்ழ

w



சவ  தஸய் ஏன் ளட்நழண்ைன் ஹளட்டினின் எற்னர் ிரியில், இந்தழனளயின் ஸசௌபப் யர்நள

w







ஸற்ளர்
56யது ஹதசழன ஏன் தைக சளம்ினன்சழப் ஹளட்டிகள், உத்தழபப் ிபஹதச நளினளல்தழன்

க்ஹளயில் ைஸற்து.
பசழனளயின் ஸைன்ிஸ் யபளங்கனள,
ீ
நரினள ரபஹளயளயின் தை களத்த 2
ஆண்டுகில் இருந்து 15 நளதங்களக குக்கப்ட்டுள்து
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எரு ளள் கழரிக்ஸகட் ஹளட்டிகில் அதழக ஸயற்ழக தழஹய ஸசய்து ஹகப்ைன்கள் ட்டினழல்
இந்தழனளயின் ம்.ஸ்.ஹதளணி பதழைத்த ிடித்துள்ளர்





எரு ளள் கழரிக்ஸகட் ஹளட்டிகில், அதழக சழக்சர்க அடித்த யபர்கள்
ீ
ட்டினழல் ஹதளணி
பதழைத்த ிடித்துள்ளர்
லஷகவ யன் ஸசஸ் சளம்ினன்ரழப் ஹளட்டினில், இந்தழனளயின் அிஜழத் குப்தள ஹகளப்ன
ஸயன்ளர்
ஸசன் ஏன் ஹகளல்ப் சளம்ினன்ரழப் ஹளட்டினில், பஹகஷ் குநளர் சளம்ினன் ட்ைத

m

கப்ற்ழளர்

லிருதுகள்

ஹபளப்ளயின் உனரின நித உரிநகள் யிருதள, “சக்ஹபளவ் யிருது ”, டினள பபளத் நற்றும்



நழனள லளஜழ ரளர் ன் இரு ஸண்கலக்கு யமங்கப்ட்ைது (EUROPE’S HIGHEST HUMAN RIGHTS
AWARD, SAKHROV AWARD)
ஸங்கலருய ஹசர்ந்த ளகழருஷ்ணன் ன்யர், ஆசழன ஆணமகன் ட்ைத்த ஸயன்றுள்ளர்
(BENGALURU BASED DRIVER, CROWNED MR. ASIA)
இந்தழன பனில்ஹயனின் நகளபளஜள க்ஸ்ிபஸ் பனில், 7 ட்சத்தழப யிருத ஸற்றுள்து



er



s.
co



கூகுின் அழயினல் யிருதழ, இந்தழன யம்சளயமழன ஹசர்ந்த ஸதன்ளப்ிரிக்க சழறுநழ, கழனளபள
ழர்கழன் ஸற்ளர்.

ிபளன்ஸ் ளட்டின் ஸசயளழனர் யிருது, இந்தழனளயின் ிபஜ்ள ஸசளவ்தள அயர்கலக்கு

in
n



யமங்கப்ட்ைது



ஸற்து

ஆயணப்ைத்தழற்களக ஹதசழன யிருத ஸற், DAUGHTERS OF MOTHER INDIA ன் ைம், கழப்தழல்

w



தூய்ந ளபதம் தழட்ைத்தழன் எரு குதழனளக சழந்த குறும்ைத்தழற்கள யிருத, “பர்கள ” ைம்

ைஸற் சர்யஹதச தழபப்ை யிமளயில் சழந்த ைத்தழற்கள யிருத ஸற்து
புள்ினினலக்களண சர்யஹதச யிருது, இங்கழளந்தழன் சர் ஹையிட் களக்ஸ் ன்யருக்கு

sc



யமங்கப்ட்ைது





np

சர்யஹதச உணவு ளதுகளப்பு கூட்ைநப்ின் இம் யிஞ்ஞளி உதயித்ஸதளக யிருது,
இந்தழனளய ஹசர்ந்த கவ ர்த்தழபளஜ் குண்ைழக் ஸகய்க்யளட் ன்யருக்கு யமங்கப்ட்ைது
தைக யபர்
ீ
ஸ்பளணி ந்தளயிற்கு 24யது கயள யிருது யமங்கப்ட்ைது
ழனள யர்சழக்கள தநப் ண்பு யிருது, சழக்கழம் நளழ பதல்யர், யன் சம்ிங்
அயர்கலக்கு யமங்கப்ட்ைது
2016ம் ஆண்டின் ஜளன் அப்.ரிச்சர்ட்ஸ் யிருது, இந்தழனளயின் னன்ஹஜளத் கழரி அயர்கலக்கு
யமங்கப்ட்ைது.

2016ம் ஆண்டின் யளழ்ளள் சளதக்கள தள நங்ஹகஷ்கர் யிருது, இச அநப்ளர் உத்தம்

w



நளத்ருபூநழ இக்கழன யிருது, பளதளகழருஷ்ணன் ன்யருக்கு யமங்கப்ட்ைது

.t



பளர்ட் டி ழஹபள ன்யருக்கு யமங்கப்ட்ைது

w



ழங்கன் நனத்தளல் யமங்கப்டும் 44யது சளப்ின் யிருது, இத்தளழன ஹசர்ந்த டிகபள

w



சழங்கழற்கு யமங்கப்ட்ைது





இக்கழன ைப்பு பம், நித நதழப்புக டுத்துக் கூழனதற்களக, உத்தபகளண்ட் நளழ

பன்ளல் பதல்யருக்கு உகளண்ைள ளட்டின் உனரின யிருது யமங்கப்ட்ைது
க்கழன ளடுகின் ருயழ யிருதழ, இந்தழனளயின் ஸ்யனம் ரழகரன் ிபஹனளக் ன்
ஸதளண்டு ழறுயம் ஸற்றுள்து
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பசழனளயின் ைஸற் சர்யஹதச நணல்சழற் சளம்ினன்ரழப் ஹளட்டிகில், சுதர்சன் ட்ளனக்,
நக்கள் யிருப் யிருத ஸற்ளர்.




தூய்நனள சுற்றுள த யிருது, சழக்கழம் தகர் களங்ைளக் கருக்கு யமங்கப்ட்ைது
அஸநரிக்களயின் இம் யிஞ்ஞளி யிருது, இந்தழன யம்சளயின ஹசர்ந்த நளசள ஸநண்டு
ன் சழறுநழக்கு யமங்கப்ட்ைது

இந்தழனள - சவ ள ளடுகள் இைஹனனள “ SINO - INDIAN CO-OPERATION 2016“ ன் ஹளர் னிற்சழ
ழகழ்ச்சழ, களஸ்நீ ரின் ைளக் குதழனில் ைஸற்து






இந்தழனள, இந்ஹதளஹசழனள ளடுகள் இைஹனனள, 28யது “ஹகளர்ட் ” (CORPAT) கைல் ஹளர் னிற்சழ,
இந்ஹதளஹசழனளயில் ைஸற்து

ிபம்ஹநளஸ் வுகணனின் தூபத்த இபண்டு நைங்களக உனர்த்த இந்தழனள நற்றும் பஷ்னள
தழட்ைநழட்டுள்

10யது இந்தழன - ஹளல் பளணுய கூட்டுப் ஹளர் னிற்சழ, “சூர்ன கழபண் ”, ஹளத்தழல் துயங்கழனது
சழங்கப்பூர் - இந்தழனள இைஹனனள கைல்சளர் இபதபப்பு ஹளர் னழசழ, “சழம்க்ஸ் ”, ஆந்தழபள






அக்ஹைளர் 2 = ளல் கதூர் சளஸ்தழரி ிந்த தழம்

அக்ஹைளர் நதம் பதல் தழங்கள், உக யளழ்யிை தழநளக ஸகளண்ைளப்டுகழது

w



அக்ஹைளர் 1 = சர்யஹதச பதழஹனளர் தழம்

அக்ஹைளர் 4 - 10 = உக யிண்ஸயி யளபம்
அக்ஹைளர் 5 = உக ஆசழரினர் தழம்

sc



நாட்கள்

அக்ஹைளர் 9 = உக அஞ்சல் தழம்

அக்ஹைளர் 10 = உக ந தழம்

அக்ஹைளர் 11 = சர்யஹதச ஸண் குமந்தகள் தழம்

np



in
n

நளழம் யிசளகப்ட்டித்தழல் ைஸற்து



அக்ஹைளர் 13 = சர்யஹதச ஹரிைர் குப்பு தழம்



அக்ஹைளர் 15 = சர்யஹதச ஊபக ஸண்கள் தழம்



அக்ஹைளர் 16 = உக உணவு தழம்





அக்ஹைளர் 21 = களயர் ழவு தழம் (POLICE COMMEMORATION DAY)

அக்ஹைளர் 24 = க்கழன ளடுகள் தழம்

அக்ஹைளர் 27 = உக எழ எி ளபம்ரின தழம்
ஹதசழன ஆபர்ஹயத தழம், அக்ஹைளர் 28-ம் ஹததழ ஸகளண்ைளைப்ட்ைது (NATIONAL AYURVEDA DAY)

w



அக்ஹைளர் 20 = உக லும்புறுக்கழ ஹளய் தழம்

w



அக்ஹைளர் 17 = சர்யஹதச யறுந எமழப்பு தழம்

w



.t





m

ைஸற்து (INDIA - SRI LANKS JOINT MILITARY EXERCISE, “MITRA SAKTHI” HELD IN SRI LANKA)

s.
co



இந்தழன - இங்க இபளணுயங்கின் கூட்டுப் ஹளர் னிற்சழ, “நழத்ப சக்தழ ”, இங்கனில்

er



இாணுலம்







அக்ஹைளர் 31 = பளஸ்ட்ரின க்தள தழயளஸ், ப்டும் ஹதசழன எற்றுந தழம் (NATIONAL UNITY DAY)

அக்ஹைளர் 31 = இந்தழனளயின் இரும்பு நிதர் ப்டும் யல்ளய் ட்ஹைழன் ிந்த தழம்
(SARDAR VALLABHBHAI PATEL BIRTH DAY)
அக்ஹைளர் 31 = உக கபங்கள் தழம்

அக்ஹைளர் நளதம் 2-யது யினளமக்கழமந தழம், உக ளர்ய தழநளக அனுசரிக்கப்டுகழது

(WORLD SIGHTS DAY)

Visit : www.tnpscwinners.com, tnpscwinners.in, answers.tnpscwinners.com
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ஸதன் ஸகளரினளய, ச்சள புனல் தளக்கழனது

குழுக்கள்

பினப்ள குல, ய களய்ச்சல் ழன கண்களணிக்கவும், அத தடுக்க டுக்க
ஹயண்டின யமழபக அிக்கவும் அநக்கப்ட்டுள்து
“எரு தயி, எரு ஏய்வூதழனம்”, ஸதளைர்ளக அநக்கப்ட்ை ீதழதழ ஸபட்டி குல, தது

m



ஹநத்தழவ் புனல் லதழ தீவுக தளக்கழனது

அழக்கன அபசழைம் சநர்ப்ித்தது

ஹக.ஸ்.யல்டினள குல, யபளற்ழல் கூப்டும் சபஸ்யதழ ஆறு, உண்நனில் இருந்துள்து 

s.
co
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ஸதரியித்துள்து


இந்தழன ஸதளமழதட் கமகம், ஹதசழன ஸதளமழதட் கமகம் ஹளன்யற்ழல், நளணயர் ஹசர்க
களழனிைம் ற்டுயதன் களபணத்த ஆபளன, நளதழன அபசு, தழரு ளர்தழ ிபதழம் தநனில் குல
களயிரி தழ ீர் ளசப் குதழகில், ீர் ஹதய ஸதளைர்ள சூழ்ழக ஆபளன, நத்தழன

er



அநத்துள்து
அபசு ஜள குலய அநத்துள்து

in
n



திட்டங்கள்

நத்தழன “ஆபஸ்” து, “நழசன் நதுஹநலள” ன் புதழன ஸசனல்தழட்ைத்த அழபகம் ஹதசழன
ஆபர்ஹயத தழத்தன்று அழபகம் ஸசய்தது. ஆபர்ஹயதம் பம் ீபமழவு ஹளனி
ிபதநர், ஹதசழன ஸ்.சழ./ஸ்.டி நனத்தபம், பூஜழன குளடு - பூஜழன யிவு (ZERO DEFECT -

w



கட்டுப்டுத்த இது ஸதளைங்கப்ட்டுள்து (DEPARTMENT OF AYUSH, LAUNCHES MISSION MADHUMEHA)

ZERO EFFECT) தழட்ைத்தபம், ஞ்சளப் நளழம் லூதழனளளயில் துயக்கழ யத்தளர்



sc



உத்தழபப்ிபஹதச நளழம் யளபணளசழனில், சநனல் ரியளப ப்ன் தழைநள “உர்ஜள கங்கள ”
ன் தழட்ைத்த ிபதநர் துயக்கழ யத்தளர்.
நகபளஷ்டிபள அபசு, ள்ி நளணயர்கின் தழ யர்க்கும் யகனில், “கவுசல்னள ஹசது ”
தழட்ைத்த அழபகம் ஸசய்துள்து.

np



யிநளப் ஹளக்குயபத்தழல், நளழங்கின் யட்ைளப யிநள ழனங்க இணக்கும்,
“உதளன்” தழட்ைத்த நத்தழன அபசு அழபகம் ஸசய்துள்து
நத்தழன அபசு, யியசளனிகின் யருநளத்த ஸருக்க, Biotech-KISAN And Cattle Genomics ன்

.t



தழட்ைத்த அழபகம் ஸசய்துள்து



w



நத்தழனப் ிபஹதச நளழ அபசு, அம்நளழத்த இரும்புச்சத்து குளடு ஹளனில் இருந்து நீ ட்க,
“ழநள அினளன்” ன் தழட்ைத்த அழபகம் ஸசய்துள்து
ளபத ஸ்ஹைட் யங்கழ, “ம்ிக்க கைன்” ன் சழப்பு ழதழத்தழட்ைத்த அழபகம் ஸசய்துள்து

w



ிதழல் ஸதளமழல் ஸசய்யதற்களக, நத்தழன அபசு, “ஸ்ஸ் ” ன் தழட்ைத்த அழபகம்

w

ஸசய்துள்து



இடங்கள்

ளன்களயது ிரிக்ஸ் ளடுகின், அழயினல், ஸதளமழல்தட்ம் நற்றும் புதுநக்கள நச்சர்கள்
கூட்ைம், ஸஜய்பூர் கரில் ைஸற்து (BRICS Science, Technology and Innovation Ministerial Meet)



கூகுல் ழறுயம், தது “ஹநக ஸதளமழல்தட்” நனத்த பம்னில் ஸதளைங்க உள்து (CLOUD
REGION)

Visit : www.tnpscwinners.com, tnpscwinners.in, answers.tnpscwinners.com
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நத்தழனப்ிபஹதச நளழம் ஹளளழல், “ரவுரினள ஸ்நளபக் ”, ன் ஹளர் ழயகத்த ிபதநர்
தழந்து யத்தளர்





2-யது பளஸ்ட்ரின சன்ஸ்கழருதழ நஹகளட்சயம், புது தழல்ழனில் ைஸற்து.
இனற்க்க ஸளருட்கள் ஸதளைர்ள, இந்தழன ஸண்கள் தழருயிமள புது தழல்ழனில் ைஸற்து
(WOMEN OF INDIA FESTIVAL 2016 OF ORGANIC PRODUCTS)
ஹதசழன உனிரி ஸளருளதளப இனக்கம், ஹநகளனள நளழத்தழன் ரழல்ளங் கரில் துயக்கழ
யக்கப்ட்ைது
களநன்ஸயல்த் ளடுகின் ழதழ அநச்சர்கள் கூட்ைம், அஸநரிக்களயின் யளரழங்ைன் கரில்

m



ைஸற்து

லரினளள நளழத்தழன் குருஹேத்தழப குதழனில், யரும் டிசம்ர் நளதம் சர்யஹதச கவ தள
தழருயிமள ைஸறும்  அழயிக்கப்ட்டுள்து

s.
co




சர்யஹதச தசபள தழருயிமள, லழநளச்சப் ிபஹதசத்தழன் குலநணளழ குதழனில் ைஸற்து



சளர்க் அநப்ின் 3-யது சூி தழருயிமள, ஸஜய்ப்பூரில் உள் டிகழ அபண்நனில் ைஸற்து



43யது இந்தழன சர்யஹதச ின்ளை களட்சழ யிமள, தநழமகத்தழன் தழருப்பூரில் ைஸற்து
5யது இந்தழன சர்யஹதச ட்டு கண்களட்சழ, புது தழல்ழனில் ைஸற்து



19யது உக அநதழக்கள சர்யஹதச கல்யினளர்கள் கூட்ைநப்ின் கூட்ைம், நகளபளஷ்டிபள




ஹதசழன நல்பத்த சளம்ினன்ரழப் ஹளட்டிகள், உத்தழபப்ிபஹதச நளழத்தழன் ஹகளண்ைள கரில்

in
n



நளழத்தழன் ளசழக் கரில் ைஸற்து
ைஸற்து

உகழன் நழகப்ஸரின ஸயிப்பு களற்று சுத்தழகரிப்ள, சவ ள ீஜழங் கரில் உருயளக்கழ உள்து
19யது, “ளக்ின்” (NACLIN) கூட்ைம் அஸ்றளநழன் ஹதஸ்பூர் கரில் ைஸற்து
உக ஸ்ட்ஹபளக் களங்கழபஸ் கூட்ைம் லதபளளத் கரில் ைஸற்து (WORLD STROKE

w



CONGRESS)

குமிீடு

sc



er



உக யங்கழனின், ிதழல் ஸதளமழல் ஸசய்ன உகந்த ளடுகின் ட்டினழல், இந்தழனள 130யது
இைத்த ிடித்தது (INDIA RANKED 130 IN WORLD BANK’S EASE OF DOING BUSINESS)
TH





உனிரி நருந்தக ஹளட்டித்தன்ந நற்றும் பத அழக்கனில், இந்தழ நருந்து ழறுயங்கள்

.t

குழனீட்டி” ஸயினிட்டுள்து
2016 உக இஹனளர் யர்ச்சழ குழனீட்டில் (2016 GLOBAL YOUTH DEVELOPMENT INDEX), இந்தழனள

w



உக ளழ இைஸயி குழனீட்டில், இந்தழனள 87யது இைத்த ிடித்துள்து (WORLD GENDER GAP
INDEX)
ழதழ ஆஹனளக் அநப்பு, “ஹயளண் சந்தடுத்தல் நற்றும் யியசளன சவ ர்தழருத்த ட்பு

w



19யது இைத்த ிடித்துள் (BIO-PHARMACEUTICAL COMPETITIVENESS AND INVESTMENT SURVEY)

w



np



உகழன் பதல் 15 ஸசல்யந்த கபங்கள் ட்டினழல், பம் 14-யது இைத்த ிடித்தது (MUMBAI
AMONG TOP 15 GLOBAL CITIES IN TERMS OF TOTAL WEALTH)
உக சழ குழனீட்டில், இந்தழனள 97-யது இைத்த ிடித்துள்து (GLOBAL HUNGER INDEX)



133யது இைத்த ிடித்துள்து
உக ன்ஸகளை யமங்குஹயளர் குழனீட்டில் (WORLD GIVING INDEX), இந்தழனள 91யது இைத்த
ிடித்துள்து



ஸதளமழல் பதலீட்டு வ்வ்ர்பு குழனீட்டில், தநழமகம் 4-யது இைத்த ிடித்துள்து
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83 ஸசனற்கக்ஹகளள்க எஹப ஹபத்தழல் ஸசலுத்தும் உக சளதக்கு இஸ்ஹபள தனளபளகழ
யருகழது (ISRO PREPARES FOR LAUNCHING 83 SATELLITES AT A SINGLE TIME, FOR CREATING A NEW WORLD RECORD)
சர்யஹதச இனற்க்க ளதுகளப்பு கூட்ைநப்பு, இந்தழனளயின் களஷ்நீ ர் நளழத்தழல் உள் சழயப்பு
நளன் யகன அமழந்துயரும் இநளக அழயித்துள்து
ழயில் ஸதளஹளக்கழன ழறுய, இஸ்ஹபள அநப்பு படிவு
இந்தழன யம்சளயமழன ஹசர்ந்த அஸநரிக்க ஆபளய்ச்சழனளபள அணில் ஸஜனின் நற்றும் அயரின்
அணினிர், பப்ரிநள கனி உருயளக்கழபள்ன்ர் (LIFE SIZE 3D HAND MODELS)

m



அமிலில், ததாறில்நுட்பம்

ஹஸ்புக் ழறுயம், தது ஹசயனில் குக கண்டுிடிக்கும் ஆபளய்ச்சழனளர்கலக்கு

s.
co

ஸயகுநதழ அிக்கழது

ளசள, “நழன்ஸசனல் கட்டு” (ELECTROACTIVE BANDAGE) ன் புதழன ஹண்ஹைஜ்ன கண்டுிடித்துள்து



இந்தழனளயின் நழக உனபநள இைத்தழ அநத்த ஆபளய்ச்சழ நனம் ன் சழப்,



லழநளச்சப் ிபஹதசத்தழல் அநந்துள் “லழநன்ஸ் ” ஆபளய்ச்சழ நனம் ஸற்றுள்து (HIMANSH, a
high altitude research station)
414 களல்க ஸகளண்ை புத்தழன யக நபயட்ை, கழஹளர்ினளயில் கண்டுிடிக்கப்ட்டுள்து



er



பபூரில் உள் இந்த்பள களந்தழ க்ரிரழ யிஷ்யள யித்னளனளய ஹசர்ந்த ஆபளய்ச்சழனளர்கள்,
புபதச்சத்து ழந்த அரிசழ யகன உருயளக்கழபள்ன்ர்



ஸைல்ழன ஹசர்ந்த ஆபளய்ச்சழனளர்கள், தண்ணரில்
ீ
இருந்து நழன்சளபத்த உற்த்தழ ஸசய்து

in
n



சளத புரிந்துள்ன்ர்

ஸகளல்கத்தள ..ஸ்.இ.ஆர் ஆபளய்ச்சழனளர்கள், நித படினில் இருந்து சூரின ஆற்ல்
ஸசல்கலக்கு ஹதயனள தழர்நழன்யளனி உருயளகழபள்ன்ர் (USED HUMAN HAIR TO PRODUCE
ஏடிறள நளழத்தழன், நகளதழ ள்த்தளக்கு குதழனில், “ஹதசழன ழ அதழர்வு தழட்ைத்த ”
அழபகம் ஸசய்துள்து



ஜழசளட்-18 ன் ஸதளஸதளைர்பு ஸசனற்கக்ஹகளி ஸயற்ழகபநளக இஸ்ஹபள யிண்ணில்
ஸசலுத்தழனது.

சந்தழபளனன்-2 தழட்ைத்தழற்களக, ழயில் இங்கும் னிற்சழன, இஸ்ஹபள நனம் கர்ளைகள

np



sc



w

CATHODE FOR SOLAR CELLS)

நளழம், ஸசிக்கப குதழனில் ஆய்வு ைத்தழ யருகழது


2020ம் ஆண்டிற்குள், ய யிங்குகின் ண்ணிக்க 3ல் 2 ங்களக குந்து யிடும் 



நினம்

இந்தழனளய ஹசர்ந்த ைளக்ைர். ஹகதன் ஹதசளய், உக நருத்துய கமகத் தயபளக
ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர்

w



w

.t

ஸதரியிக்கப்டுள்து

இந்தழனளயின் பதல் ஸண் நல்பத்த யபளங்கனள,
ீ
கவ தள ஹளகத், லரினளள நளழத்தழன்

w

நளயட்ை துண களயல் கண்களணிப்ளபளக ழனநம்





நத்தழன ஹபடி யரிகள் யளரினத்தழன் புதழன தயர் = சுில் சந்தழபள
.ளயின் புதழன ஸளது ஸசனளபளக, ஹளர்டுகள் பன்ளல் ிபதநர் அந்ஹதளிஹனள கட்ஹபஸ்

ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர்




ஸளடிந்த நற்றும் நீ படினள ழனில் உள் ழறுயங்கலக்கள யளரின தயபளக,
நதுசூதன் சளலஷ ழனநம்
சர்யஹதச எழம்ிக் குலயில், உறுிபளக சளய்ள ஹயளல் ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர்

Visit : www.tnpscwinners.com, tnpscwinners.in, answers.tnpscwinners.com

-9-



TNPSCWINNERS - ப
ைமய - த ம
Mini Current Affairs - October- 2016

ஸயிளட்டு யணிகத்தழன் புதழன இனக்குர் ஸஜபளக, அஜய் குநளர் ல்ள ழனநம்
ஸசய்னப்ட்டுள்ளர்




ஸசி அநப்ின் பலஹப உறுப்ிபளக குருபர்த்தழ நகளழங்கம் ழனநம்
ரிஹனள எழம்ிக் ஹளட்டினில் ஸயள்ிப் தக்கம் ஸயன் ி.யி.சழந்துய, யிசளக் ஸ்டீல்
ழறுயம், தது யிம்ப தூதபளக ழனநம் ஸசய்துள்து







இக்கு 5ம் ண்ணிற்கு யிம்ப தூதபளக ழனநழக்கப்ட்டுள்து
லரித் ஹகபள தழட்ைத்தழன் யிம்ப தூதபளக ஹக.ஸஜ.ஹனசுதளஸ் ழனநம்

5யது சர்யஹதச நணல் சழற் தழருயிமளயின், யிம்ப தூதபளக சுதர்சன் ட்ளனக் ழனநம்
ஸசய்னப்ட்டுள்ளர்

ரூள கங்குழ ன்யப, பளஜ்னசள உறுிபளக குடினபசுத்தயர் ழனநழத்துள்ளர்

ஒப்பந்தம்

2045-ம் ஆண்டிற்குள், சுந இல் யளபயி குக்க 107 ளடுகள் இணந்து “கழகளழ
எப்ந்தத்தழல்”, கஸனலத்து இட்டுள்

ரிசக்தழ, இருதபப்பு உவு ஹளன்ய ஸதளைர்ளப்க, 3 எப்ந்தங்கள் இந்தழனள நற்றும் நழனளன்நர்
இைஹன கஸனலத்தளகழபள்து



இந்தழனள நற்றும் ஆப்ரிக்க ஆசழன ஊபக யர்ச்சழ ழறுய அநப்புைள எப்ந்தத்தழற்கு
நத்தழன அபசு எப்புதல் அித்துள்து







யத்தளர்

w

sc

பதல் சர்யஹதச யளக்களர் கல்யி கருத்தபங்கம், புது தழல்ழனில் ைஸற்து
28யது நளழ கணக்களய்யர்கள் கருத்தபங்கம், புது தழல்ழனில் ைஸற்து
19யது உக அநதழ கருத்தபங்கம், பம்னில் ைஸற்து



இமப்பு

தளய்ளந்து ளட்டு நன்ர், புநழஹளல் அதுல்னளஹைஜ், களளநளளர்
ருயளண்ைள ளட்டின் கைசழ அபசர், களநளளர்

இநனநன ழன உகழன் பதல் ஸண்நணி, ஜஶன்ஹகள த களநளளர்

w



“ளபம்ரின பனில் சுற்றுள கருத்தபங்கம்”, புது தழல்ழனில் ைஸற்து (HERITAGE RAIL TOURISM
CONFERENCE)
இந்தழன துப்புபவு கருத்தபங்கத்த (INDOSAN CONFERENCE) ிபதநர், புது தழல்ழனில் துயக்கழ

np



ைஸறும்

.t



பதல் ஆசழன அநச்சர்கள் ஹரிைர் குப்பு கருத்தபங்கம் யம்ர் நளதம் புது தழல்ழனில்

w



கருத்தங்கம்

w



m

களநழக்ஸ் புத்தக கதளளத்தழபநள, “ஸயளண்ைர் வுநன் ”, க்கழன ளடுகின் ழனள யர்ச்சழ

s.
co



வகளந்த் ழனநம் ஸசய்னப்ட்டுள்ர்

er



ஹபளைள யங்கழனின் யிம்ப தூதர்களக, இந்தழனள ளட்நழண்ைன் யபர்கள
ீ
ி.யி.சழந்து நற்றும்

in
n



புத்தகம்

லன்ஸ்ைள சவ்ஹயந்தழபள ஹசகர், THE ADIVASI WILL NOT DANCE ன் புத்தகத்த லதழபள்ளர்



துரு ஹஜளதழ ஹளபள ன்யர், “THE SLEEP WALKER’S DREAM” ன் புத்தகத்த ஸயினிட்டுள்ளர்



19 ஆண்டுகலக்கு ிகு, அருந்ததழ பளய், THE MINISTRY OF UTMOST HAPPINESS ன் ளய லதழ



ஸயினிட்டுள்ளர்
சுஹபந்தழப குநளர் ன்யர், “MODI’S MIDAS TOUCH IN FOREIGN POLICY” ன் தழ ைத்துள்ளர்
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ஆண்ட்ரீவ் சளநன் ன்யர் FAR AND AWAY : REPORTING FROM THE BRINK OF CHANGE ன்
புத்தகத்த லதழபள்ளர்




களழன் துப்பளன் ன்யர், NIGHT OF FIRE ன் தழ ைத்துள்ளர்
யி சவ த்தளதழ ன்யர் HALF LION : HOW P.V. NARASIMHA RAO TRANSFORMED INDIA ன்
புத்தகத்த லதழபள்ளர்







ழள ிபளண்ஹை ன்யர், THE STORY OF A NEW NAME ன் புத்தகத்த லதழபள்ளர்
ட்யிங்கழள் கண்ணள, THE LEGEND OF LAKSHMI PRASAD ன் புத்தகத்த லதழபள்ளர்

ாநாடு

ஹதசழன உணவு ஊட்ைச்சத்து யலுப்டுத்துதல் நளளடு, புது தழல்ழனில் ைஸற்து (NATIONAL
SUMMIT ON FOOD FORTIFICATION)
ிரிக்ஸ் நளளடு, ஹகளயள உைன்டிக்கபைன் படியைந்தது
இந்தழன ஸளருளதளப நளளடு, புது தழல்ழனில் ைஸற்து

பதல் ிரிக்ஸ் - ிம்ஸ்ஸைக் நளளடு, ஹகளயளயில் ைஸற்து

w

w

w

.t
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லதழபள்ளர்

m



அருயள சழன்லள ன்யர் THE GREATEST BENGALI STORIES EVER TOLD ன் புத்தகத்த

s.
co
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