
         

    

1. 22ஆவது ஏவுகலக்கப்பற்படை (கில்லர் ஸ்குவாட்ரன்) முடையாக 

எங்கு நிறுவப்பட்ைது? 

அ) மும்பை  

ஆ) விசாகப்ைட்டினம் 

இ) ககாவா 

ஈ) ககாச்சின் 

✓ 22ஆவது ஏவுகலக் கப்ைற்ைபையானது 1999 அக்கைாைரில் மும்பையில் 

முபையாக நிறுவப்ைட்ைது. இந்திய குடியரசுத்தபலவர் இராம்நாத் 

ககாவிந்த், ‘கில்லர் ஸ்குவாட்ரான்’ என்றும் அபைக்கப்ைடும் 22ஆவது 

ஏவுகலக் கப்ைற்ைபைக்கு குடியரசுத்தபலவரின் தரத்பத வைங்குவார். 

குடியரசுத்தபலவரின் தரமானது சிறிய இராணுவப் பிரிவுக்கு வைங்கப்ை 

-டும் குடியரசுத்தபலவரின் வண்ண விருபதப்கைான்ை ககௌரவமாகும். 

 

2. ஆத்ம நிர்பார் கிரிஷக் ஒருங்கிடைந்த வளர்ச்சித் திட்ைத்டதச் 

செயல்படுத்துவதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) உத்தரப்பிரகதசம்  

இ) மத்திய பிரகதசம் 

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ உத்தரப்பிரகதச மாநில அரசானது 2021-22 முதல் மாநிலத்தில் ஆத்ம 

நிர்ைார் கிரிஷக் ஒருங்கிபணந்த கமம்ைாட்டுத் திட்ைத்பத கசயல்ைடுத்த 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்ைத்தின்கீழ் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் 

மாநிலத்தின் ஒவ்கவாரு கதாகுதியிலும் 1475 உைவர் உற்ைத்தியாளர்க 

-ள் அபமப்புகள் உருவாக்கப்ைடும். கமலும், கவளாண் உள்கட்ைபமப்பு 

நிதியின்கீழ் மத்திய அரசு ஒதுக்கியுள்ள `1000 ககாடிபய ையன்ைடுத்து 

-வதற்கான இலக்பக அபைவதற்கு இது உதவும். 

 

3. அண்டமச் செய்திகளில் இைம்சபற்ை சகான்யாக்குகள் என்பபார், 

எந்த இந்திய மாநிலத்தின் மிகப்சபரிய பழங்குடியினத்தவராவர்? 

அ) அசாம் 

ஆ) ஹிமாச்சல பிரகதசம் 

இ) நாகாலாந்து  

ஈ) மத்திய பிரகதசம் 

✓ நாகாலாந்தின் ஓட்டிங் கிராமத்தில் இந்திய ஆயுதப்ைபையின் துப்ைாக்கிச் 

சூட்டில் 14 அப்ைாவி கைாதுமக்கள் ககால்லப்ைட்ைனர்; இதில் மாநிலத்தின் 

மிகப்கைரிய ைைங்குடியினரான ககான்யாக்களும் அைங்குவர். அவர்கள் 

நாகாலாந்தில் வாழும் கடுபமயான கைார்முபை ைைங்குடியினராக 

அறியப்ைடுகிைார்கள். 1980ஆம் ஆண்டு வாக்கில், அவர்கள் எதிரிகளின் 

தபலபயக் ககாய்யும் ைைக்கத்பதக் பகவிட்ைனர். சுமார் 3 இலட்சம் 

மக்கள்கதாபகயுைன், அருணாச்சல பிரகதசம் மற்றும் மியான்மரின் சில 

ைகுதிகளிலும் ககான்யாக்கள் வசித்து வருகின்ைனர். 

 

4. இந்திய கைற்படையால் அண்டமயில் சதாைங்கப்பட்ை ‘ெந்தாயக்’ 

என்ைால் என்ன? 

அ) ஆய்வுக்கப்ைல்  

ஆ) ஏவுகல ஏவல் கப்ைல் 

இ) ஆம்பிபியஸ் கைார் கப்ைல் 

ஈ) விமானந்தாங்கிக் கப்ைல் 

✓ இந்திய கைற்ைபை ையன்ைாட்டுக்காக தயாரிக்கப்ைட்ை ‘சந்தாயக்’ என்ை 

புதிய சர்கவ கப்ைல், ஹூக்ளி ஆற்று நீரில் இைக்கப்ைட்ைது. இந்திய 

கைற்ைபை ையன்ைாட்டுக்காக நான்கு மிகப் கைரிய சர்கவ கப்ைல்கபள 

கட்டுவதற்கான ஒப்ைந்தம் ைாதுகாப்புத்துபை அபமச்சகம் மற்றும் 

ககால்கத்தாவில் உள்ள கார்ைன் ரீச் ஷிப் பில்ைர்ஸ் & இன்ஜினியர்ஸ் 

`2,435 ககாடி மதிப்பில் கைந்த 2018ஆம் ஆண்டு பககயழுத்தானது.  

✓ இந்த ஆய்வுக் கப்ைல்களின் முதன்பமப் ைணியானது துபைமுகங்கள் 

ைற்றிய முழு அளவிலான கைகலார மற்றும் ஆழ்கைல் ஆய்வுகபள 

கமற்ககாள்வதாகும். 

 

5. அண்டமச் செய்திகளில் இைம்சபற்ை மின்ஸ்க் ஒப்பந்தங்களுைன் 

சதாைர்புடைய நாடு எது? 

அ) இஸ்கரல் 

ஆ) ஈரான் 

இ) உக்பரன்  

ஈ) ஆப்கானிஸ்தான் 

✓ உக்பரன் மீது ைபைகயடுக்க கவண்ைாம் என்று அகமரிக்கா சமீைத்தில் 

ரஷ்யாபவ எச்சரித்துள்ளது. கமலும், கிைக்கு உக்பரனில் ரஷ்ய கமாழி 

கைசுைவர்களால் பிரிவிபனவாத கைாபர முடிவுக்கு ககாண்டுவர வடிவ 

-பமக்கப்ைட்ை ஒப்ைந்தங்களுக்கு இருநாடுகளும் திரும்ை கவண்டும் 

என்றும் அது வலியுறுத்தியது. 2014’இல், உக்பரனும் ரஷ்ய ஆதரவு 

பிரிவிபனவாதிகளும் கைலாரஸின் தபலநகரமான மின்ஸ்கில் 12 அம்ச 

கைார்நிறுத்த ஒப்ைந்தத்பத ஒப்புக்ககாண்ைனர். 

✓ ரஷ்யா, உக்பரன், OSCE ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் இரண்டு 

ரஷ்ய சார்பு பிரிவிபனவாத பிராந்தியங்களின் தபலவர்கள் மின்ஸ்கில் 

2015’இல் 13 அம்ச ஒப்ைந்தத்தில் பககயழுத்திட்ைனர். இபவ மின்ஸ்க் 

ஒப்ைந்தங்கள் என்று அபைக்கப்ைடுகின்ைன. 

 

6. உறுப்பு தானம் மற்றும் உறுப்பு மாற்று அறுடவ சிகிச்டெக்கான 

உலகளாவிய கண்காணிப்பு அடமப்பின்படி, உறுப்பு தானத்தில் 

இந்தியாவின் தரநிடல என்ன? 

அ) முதலாவது 

ஆ) மூன்ைாவது  

இ) ஐந்தாவது 

ஈ) ஏைாவது 

✓ ‘இந்திய உறுப்புதான நாள்’ ககாண்ைாட்ைம் கதசிய உறுப்பு மற்றும் திசு 

மாற்று அபமப்பு (NOTTO) மூலம் புது தில்லியில் நவம்ைர் 27 அன்று 

ஏற்ைாடு கசய்யப்ைட்ைது. நாட்டில், ஓராண்டுக்கு கசய்யப்ைட்ை உறுப்பு 

மாற்று அறுபவ சிகிச்பசகளின் எண்ணிக்பக 2013’இல் 4990 ஆக 

இருந்து 2019’இல் 12746 ஆக அதிகரித்துள்ளது. தானம் மற்றும் மாற்று 

அறுபவ சிகிச்பசக்கான உலகளாவிய கண்காணிப்பு (GODT) இபணய 

தளத்தில் உள்ள தரவுகளின்ைடி, அகமரிக்கா மற்றும் சீனாவிற்குப் பிைகு 

இந்தியா, உலகளவில் மூன்ைாவது இைத்தில் உள்ளது. 

 

7. ெவுரவ் பகாெலுைன் சதாைர்புடைய விடளயாட்டு எது? 

அ) சதுரங்கம் 

ஆ) ஸ்குவாஷ்  

இ) மட்பைப்ைந்து 

ஈ) குத்துச்சண்பை 

✓ இந்திய கதாழிற்முபை ஸ்குவாஷ் வீரர் சவுரவ் ககாசல் மகலசிய ஓைன் 

ைட்ைத்பத கவன்ை முதல் இந்திய வீரர் என்ை கைருபமபயப் 

கைற்றுள்ளார். இறுதிப்கைாட்டியில், உலகின் முன்னாள் கந:4 வீரரான 

ககாலம்பியாவின் மிகுவல் கராட்ரிகபை வீழ்த்தி சவுரவ் ககாசல் அந்தப் 

ைட்ைத்பத கவன்ைார். ைல்கவறு சந்தர்ப்ைங்களில், இரண்டு வீரர்களும் 

ஒன்ைாக விபளயாடியுள்ளனர். கைவிட் ைால்மரால் இருவரும் ையிற்சி 

அளிக்கப் கைற்றுள்ளனர். 

 

8. மக்ைலினா ஆண்ைர்ென் என்பார் எந்த நாட்டின் முதல் சபண் 

பிரதமரானார்? 

அ) ஐஸ்லாந்து 

ஆ) ஸ்வீைன்  

இ) சுவிட்சர்லாந்து 

ஈ) ஆஸ்திகரலியா 

✓ மத்திய-இைதுசாரி சமூக ஜனநாயகக்கட்சியின் தபலவரான மக்ைலினா 

ஆண்ைர்சன் ஸ்வீைன் நாட்டின் முதல் கைண் பிரதமரானார். ஆனால், 

எதிர்க்கட்சியால் முன்கமாழியப்ைட்ை ஒருவருக்கு ஆதரவாக அவரது 

வரவுகசலவுத்திட்ைம் நிராகரிக்கப்ைட்ைபதயடுத்து, பிரதமரான சில மணி 

கநரங்களிகலகய அவர் இராஜினாமா கசய்தார். தற்கைாது மக்ைலினா 

ஆண்ைர்சன் மீண்டும் அந்நாட்டின் பிரதமராக நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார். 

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ‘பவதிப்பபாரில் பாதிக்கப்பட்ை அடனவருக்குமான நிடனவுநாள்’ 

ஆனது ஆண்டுபதாறும் அனுெரிக்கப்படுகிை பததி எது? 

அ) நவம்ைர் 28 

ஆ) நவம்ைர் 30  

இ) டிசம்ைர் 2 

ஈ) டிசம்ைர் 4 

✓ ‘கவதிப்கைாரில் ைாதிக்கப்ைட்ை அபனவருக்குமான நிபனவுநாளானது’ 

நவ.30 அன்று ஐநா அபவயால் அனுசரிக்கப்ைடுகிைது. கவதிப்கைாரில் 

உயிரிைந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி கசலுத்தும் வபகயில் இந்தச் சிைப்பு நாள் 

அனுசரிக்கப்ைடுகிைது. இரசாயன ஆயுதங்களின் அச்சுறுத்தபல ஒழிப்ைத 

-ற்காக இரசாயன ஆயுதங்கபள தபைகசய்வதற்கான அபமப்பு (OPCW) 

எடுத்த உறுதிகமாழிபயயும் இந்த நாள் சிைப்பித்துக் காட்டுகிைது. 

 

10.அண்டமச்செய்திகளில் இைம்சபற்ை அலிபூர் விலங்கியல் பூங்கா 

அடமந்துள்ள இந்திய மாநிலம் / யூனியன் பிரபதெம் எது? 

அ) மத்திய பிரகதசம் 

ஆ) பீகார் 

இ) கமற்கு வங்கம்  

ஈ) உத்தர பிரகதசம் 

✓ ககால்கத்தாவில் உள்ள அலிபூர் விலங்கியல் பூங்கா, விலங்குகள் ைற்றிய 

விழிப்புணர்பவ ஏற்ைடுத்துவதற்காக ஒரு மாத காலம் விலங்குகபளத் 

தத்கதடுக்கும் கசயல்முபைபய அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. விலங்கியல் 

பூங்காக்களில் நபைமுபையில் ஓராண்டு காலம் வபர விலங்குகபளத் 

தத்கதடுக்கும் கசயல்முபை இருந்து வருகிைது. 

✓ விலங்கியல் பூங்கா அதிகாரிகளின் கூற்றுப்ைடி, தத்கதடுப்பு கட்ைணம் 

குபைக்கப்ைட்டுள்ளது. கமலும் மான்கள், புலிகள் மற்றும் சிம்ைன்சிகள் 

கைான்ை பிரைலமான விலங்குகள் தவிர, பிரைலமற்ை ைைபவகள் மற்றும் 

விலங்குகபள தத்கதடுக்கவும் ஊக்குவிக்கப்ைடுகிைது. 

 


1. முப்ைபைத் தபலபமத் தளைதி விபின் ராவத், 12 கைர் ைலி: குன்னூர் 

அருகக ராணுவ கஹலிகாப்ைர் விைத்து 

நீலகிரி மாவட்ைம் குன்னூர் அருகக நிகழ்ந்த இராணுவ கஹலிகாப்ைர் 

விைத்தில் முப்ைபைகளின் தபலபமத் தளைதி விபின் ராவத் (63), 

அவரின் மபனவி மதுலிகா உள்ைை 13 கைர் டிச.8 அன்று உயிரிைந்தனர். 

விைத்து நைந்த ஆறு மணி கநரத்துக்குப் பிைகு இந்த விவரம், இந்திய 

விமானப் ைபைத் தரப்பில் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்ைட்ைது. 

சூலூர் விமானப் ைபைத்தளத்திலிருந்து எம்ஐ17வி5 ரக கஹலிகாப்ைரில் 

விபின் ராவத், அவரின் மபனவி மதுலிகா ராவத், இராணுவ உயர் 

அதிகாரிகள் எல் எஸ் லிைர், ஹர்ஜிந்தர் சிங், குருகசவக் சிங், ஜிகதந்திர 

குமார், விகவக் குமார், சாய் கதஜா, ஹவில்தார் சத்ைால், பிரித்விராஜ் எஸ் 

கசளஹான், தாஸ், பிரதீப் ஏ, கக சிங், வருண் சிங் ஆகிய 14 கைர் 

ையணித்தனர். 

மரத்தில் கமாதிய கஹலிகாப்ைர்: சூலூரில் இருந்து புைப்ைட்ை இந்த 

கஹலிகாப்ைர் கவலிங்ைபன அபைய திட்ைமிைப்ைட்டிருந்தது. 

இந்நிபலயில், குன்னூர் அருககயுள்ள காட்கைரி மபலப் ைாபதபய 

ஒட்டி அபமந்துள்ள நஞ்சப்ைசத்திரம் ைகுதி கமகல ைைந்து ககாண்டிருந்த 

கைாது திடீகரன கட்டுப்ைாட்பை இைந்து அங்கிருந்த மபலப்ைகுதியில் 

இருந்த மரத்தில் கஹலிகாப்ைர் கமாதி தீ விைத்துக்குள்ளானது. 

குரூப் ககப்ைன் வருண் சிங் 80% தீக்காயங்களுைன் மீட்கப்ைட்டுள்ளார். 

அவருக்கு கவலிங்ைன் ராணுவ மருத்துவமபனயில் தீவிர சிகிச்பச 

அளிக்கப்ைட்டு வருகிைது. 

 

2. 6 தமிைறிஞர்களின் நூல்கள் நாட்டுபைபம: உரிபமத் கதாபககபள 

அளித்தார் முதல்வர் 

ஆறு தமிைறிஞர்களின் நூல்கபள நாட்டுபைபமயாக்கி அதற்கான 

உரிபமத் கதாபககபள குடும்ைத்தினரிைம் முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் 

அளித்தார். இதற்கான நிகழ்ச்சி தபலபமச் கசயலகத்தில் நபைகைற்ைது. 

இதுகுறித்து, தமிைக அரசு கவளியிட்ை கசய்தி: 

தமிழ் வளர்ச்சித்துபைக்கான மானியக்ககாரிக்பகயில் தமிழ் அறிஞர்கள் 

சிலம்கைாலி சு கசல்லப்ைன், முபனவர் கதா ைரமசிவன், புலவர் இளங் 

குமரனார், முருககசைாகவதர், சங்கரவள்ளி நாயகம், கச ராசு 

ஆகிகயாரின் நூல்கள் நாட்டுபைபமயாக்கப்ைட்டு நூலுரிபமத் கதாபக 

வைங்கப்ைடும் என அறிவிக்கப்ைட்ைது. 

 

3. தந்பதயின் வழியில் ைணிபயத் கதாைங்கிய விபின் ராவத்! 

கஹலிகாப்ைர் விைத்தில் ைலியான முப்ைபை தபலபமத் தளைதி விபின் 

ராவத், தந்பதயின் பிரிவிகலகய ராணுவப் ைணிபயத் 1978-ஆம் 

ஆண்டு கதாைங்கினார். 

ைணிபயத் கதாைங்கிய ராவத்:  

விபின் ராவத்தின் முழுப் கையர் விபின் லக்ஷ்மண் சிங் ராவத் ஆகும். 

கதசிய ைாதுகாப்பு அகாகதமி மற்றும் இந்திய ராணுவ அகாகதமியில் 

ைட்ைம் கைற்ை பிைகு, 1978-இல் இந்திய ராணுவத்தில் விபின் ைணியில் 

கசர்ந்தார். 11-ஆவது ககார்க்கா பரஃபிள்ஸின் 5-ஆவது ைட்ைாலியனாக 

அவருபைய தந்பத லக்ஷ்மண் சிங் ராவத் இருந்த நிபலயில், அகத 

பிரிவில் விபின் ராவத்தும் கசர்க்கப்ைட்ைார். 

ராணுவத்தில் 40 ஆண்டு காலம் ைணியில் பிரிககட் கமாண்ைர், ராணுவ 

கதற்கு ைபைப் பிரிவின் தபலபம அதிகாரி, ராணுவ நைவடிக்பக 

இயக்குநரக கிகரடு-2 அதிகாரி, ராணுவ கசயலக பிரிவில் ராணுவச் 

கசயலர், ராணுவ துபணச் கசயலர், இளநிபல கமாண்ட் பிரிவில் 

முதுநிபல ையிற்றுவிப்ைாளர் உள்ளிட்ை முக்கியப் ைதவிகபள விபின் 

ராவத் வகித்துள்ளார். 

ஐநா அபமதி காக்கும் ைபையின் ஒருங்கிபணந்த ைகுதியில் ஓர் 

உறுப்பினராகவும், காங்ககா ஜனநாயகக் குடியரசில் ைன்னாட்டுப் ைபை 

அணிக்கு தபலபமயும் வகித்துள்ளார். 2016-ஆம் ஆண்டு டிசம்ைர் 17-

ஆம் கததி கஜனரல் தல்பீர் சிங் சுஹாக்குக்குப் பிைகு நாட்டின் 27-ஆவது 

ராணுவத் தபலபமத் தளைதியாக ைதவிகயற்ைார். அந்த ைணியில் 

இருந்து ஓய்வு கைற்ை நிபலயில், இந்தியாவின் முப்ைபைகபளயும் 

ஒருங்கிபணக்கும் கநாக்கத்தில் கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டு புதிதாக 

உருவாக்கப்ைட்ை முப்ைபைகளின் தபலபமத் தளைதி ைதவியில் 

நியமிகப்ைட்ைார். 

முக்கிய ராணுவ நைவடிக்பககள்: இவருபைய தபலபமயில் 

கதசத்தின் ைாதுகாப்பை உறுதிப்ைடுத்தும் வபகயில் இந்திய ராணுவம் 

மிக முக்கியமான நைவடிக்பககபள எடுத்துள்ளது.  

குறிப்ைாக, இந்திய - ைாகிஸ்தான் எல்பலயில் ைாகிஸ்தானின் 

அத்துமீைல்களுக்கு எதிரான இந்திய ராணுவம் கடும் நைவடிக்பககபள 

எடுத்ததுைன், கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டு இந்திய விமானப்ைபை 

ைாகிஸ்தானின் ைாலாககாட் ைகுதியில் அதிரடித் தாக்குதபல நைத்தியது. 

அதுகைால, கைாக்லாம் எல்பலப் ைகுதியில் சீனாவின் அத்துமீைபலயும் 

இவருபைய தபலபமயிலான இந்திய ராணுவம் திைம்ைைக் 

பகயாண்ைது. ராணுவ அதிகாரிகளிபைகயயான கதாைர் 

கைச்சுவார்த்பதகள் மூலமாக இந்திய - சீன ராணுவத்தினரிபைகய 

நல்லுைவு ஏற்ைடுத்துதற்கான தீவிர முயற்சிகபள விபின் ராவத் 

எடுத்தகதாடு, கூட்டு கைார்ப் ையிற்சிகபளயும் கமற்ககாள்ள வழி 

வகுத்தார். இந்தியாவின் வைகிைக்குப் ைகுதிகளில் மாகவாயிஸ்டுகளின் 

நைவடிக்பககபளக் குபைப்ைதில் முக்கியப் ைங்காற்றினார்.  

கைந்த 2016-ஆம் ஆண்டில் ைாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் 

ைகுதிக்குள் இந்திய ராணுவம் நைத்திய துல்லியத் தாக்குதலுக்கான 

திட்ைமிைலிலும் விபின் ராவத் முக்கியப் ைங்காற்றினார். 

கசன்பனப் ைல்கபலயில் எம் பில்: 

உத்தரகண்ட் மாநிலம் கைௌரியில் 1958 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 16-ஆம் கததி 

பிைந்த விபின் ராவத், கதசிய ைாதுகாப்பு அகாகதமி மற்றும் இந்திய 

ராணுவ அகாகதமியில் ைட்ைங்கபளப் கைற்ைதுைன், கசன்பனப் 

ைல்கபலக்கைகத்தில் ைாதுகாப்பு கல்வியில் எம் பில் ைடிப்பையும், மீரட் 

கசௌத்ரி சரண் சிங் ைல்கபலக்கைகத்தில் பிஎச் டி (ஆராய்ச்சி) ைடிப்பையும் 

முடித்துள்ளார். கமலாண்பம, கணினி துபைகளில் ைட்ையப் 

ைடிப்புகபளயும் கமற்ககாண்ைார். 

 

4. ககாயில்களில் மாற்றுத் திைனாளிகளுக்கு திருமணம் இலவசம்: புதிய 

திட்ைத்பத முதல்வர் ஸ்ைாலின் கதாைக்கி பவத்தார் 

ககாயில்கள், அவற்றுக்குச் கசாந்தமான மண்ைைங்களில் மாற்றுத் 

திைனாளிகள் கட்ைணம் இல்லாமல் திருமணம் கசய்யும் புதிய திட்ைத்பத 

முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் கதாைங்கி பவத்தார். 

 

 



         

    

இந்து சமய அைநிபலயத்துபை மானியக்ககாரிக்பகயில், மணமக்களில் 

ஒருவர் மாற்றுத்திைனாளியாக இருந்தால் அவர்களிைம் திருமணத்துக் 

-கான கட்ைணம் வசூலிக்கப்ைை மாட்ைாது எனவும், ககாயிலுக்குச் 

கசாந்தமான மண்ைைத்தில் திருமணம் நைந்தால் ைராமரிப்புக் கட்ைணம் 

மட்டுகம வசூலிக்கப்ைடும் எனவும் அறிவிக்கப்ைட்ைது. 

இந்த அறிவிப்பைச் கசயல்ைடுத்தும் வபகயில், புதிய திட்ைத்பத முதல்வர் 

மு க ஸ்ைாலின், கதாைக்கி பவத்தார். கசன்பன திருவல்லிக்ககணி 

ைார்த்தசாரதி ககாயிலில் நபைகைைவுள்ள மாற்றுத்திைனாளி திருமணத் 

-துக்கு கட்ைணம் இல்பல என்ைதற்கான உத்தரபவ முதல்வர் மு க 

ஸ்ைாலின் அளித்தார். கமலும், திருமண வாழ்த்துகளுைன் ைரிசுப் 

கைாருள்கபளயும் அளித்தார். 

ஆறு மாற்றுத் திைனாளிகள் விருது: சர்வகதச மாற்றுத்திைனாளிகள் 

தினத்பத ஒட்டி, கதசிய அளவிலான விருதிபன தமிைகத்பதச் கசர்ந்த 

ஏ எம் கவங்கைகிருஷ்ணன், எஸ் ஏழுமபல, கக திகனஷ், மானகஷா 

தண்ைைாணி, கக கஜாதி, டி பிரைாகரன் ஆகிகயாருக்கு குடியரசுத் 

தபலவரால் கதசிய விருது வைங்கப்ைட்ைது. இந்த விருதிபன 

முதல்வரிைம் காண்பித்து அவர்கள் வாழ்த்துப்கைற்ைனர். 

 

 


