
         

    

1. இந்தியா சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்திய சூப்பர்சசானிக் 

ஏவுகணை அடிப்பணையிலான ைார்பிசைா அணைப்ணப 

உருவாக்கியுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) DRDO  

ஆ) ISRO 

இ) NSIL 

ஈ) BHEL 

✓ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டு அமமப்பு (DRDO) 

உருவாக்கிய சூப்பர்ம ானிக் ஏவுகமை அடிப்பமையிலா 

-ன ைார்பிமைா அமமப்மப இந்தியா அறிமுகப்படுத்தியது. 

இந்த அடுத்த தமலமுமை ஏவுகமை அடிப்பமையிலான 

ஸ்ைாண்ட்ஆஃப் ைார்பிமைா டைலிவரி சிஸ்ைம், ஒடிஸாவில் 

உள்ள வீலர் தீவிலிருந்து ஏவப்பட்ைது. 

 

2. இணையஞ்சார்ந்த தளைான ‘VIHANGAM’ என்பதுைன் 

ததாைர்புணைய துணை எது? 

அ) சுரங்கப் பணி  

ஆ) கலால் வரி 

இ) ஜிஎஸ்டி வசூல் 

ஈ) ட மிகண்ைக்ைர் உற்பத்தி 

✓ மகாநதி நிலக்கரி வயல்கள் நிறுவனத்தில் “Remotely 

Piloted Aircraft System” உைன் ஒருங்கிமைக்கப்பட்ை 

‘VIHANGAM’ என்ை இமையதளம் திைக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ இந்த அமமப்பு சுரங்கப்பணிகளின் வான்வழி காடைாளி 

-கமள சுரங்கங்களிலிருந்து மநரமலயாக இந்தத் 

தளத்திற்கு பரிமாறும். அதமன ‘VIHANGAM’ தளம்மூலம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ை பணியாளர்கள் அணுகலாம். 

 

3. The Indus Entrepreneurs (TiE) வழங்கும் ‘ஆண்டின் 

சிைந்த ததாழில்முணனசவார் விருணத’ தவன்ைவர் யார்? 

அ) ரத்தன் ைாைா 

ஆ) குமார் மங்கலம் பிர்லா  

இ) உதய் மகாைக் 

ஈ) ஆதி மகாத்டரஜ் 

✓ சிந்து டதாழில்முமனமவார் (TiE) ஆதித்ய பிர்லா குழுமத் 

தமலவர் குமார் மங்கலம் பிர்லாமவ, COVID டதாற்று 

மநாய்களின்மபாது தமலமமதாங்கியதற்காக, ‘வணிக 

மாற்ைத்தில் ஆண்டின் உலகளாவிய 

டதாழில்முமனமவாராக’ அறிவித்துள்ளது. இவ்விருமதப் 

டபறும் முதல் இந்திய டதாழிலதிபர் என்ை டபருமமயும் 

இவருக்கு உண்டு. 

✓ எமலான் மஸ்க் (ஆண்டின் உலகளாவிய டதாழில்முமன 

மவார்-புலம்டபயர் டதாழில்முமனமவார்), டெப் டபம ாஸ் 

(ஆண்டின் உலகளாவிய டதாழில்முமனமவார் - முதல் 

தமலமுமை) மற்றும்  த்யா நாடதல்லா (ஆண்டின் 

உலகளாவிய டதாழில்முமனமவார் – டதாழில்முமன 

-மவார் CEO) ஆகிமயார் பிை விருதாளர்களாவர். 

 

4. COVID-19 தெருக்கடிணயக் ணகயாளுவதற்காக ஏணழ 

ொடுகளுக்கு உதவும் சொக்கில் $93 பில்லியன் ைாலர் 

ைதிப்பிலான ததாகுப்ணப அறிவித்த நிறுவனம் எது? 

அ) ஏடிபி 

ஆ) உலக வங்கி  

இ) IMF 

ஈ) ஏஐஐபி 

✓ COVID த ொற்றொல் ஏற்பட்ட டநருக்கடிமயச்  மாளிக்கவும், 

டபாருளாதார வளர்ச்சிமய அதிகரிக்கவும் ஏமை 

நாடுகளுக்கு உதவுவதற்காக, பன்னாட்டு வளர்ச்சி 

 ங்கத்தின் $93 பில்லியன் ைாலர் டதாகுப்மப உலக 

வங்கி அறிவித்துள்ளது. இச் மீபத்திய உறுதிடமாழியில் 

48 உயர் மற்றும் நடுத்தர வருமான நாடுகளின் மூல 

தனச்  ந்மதகள், திருப்பிச் ட லுத்துதல்கள் மற்றும் உலக 

வங்கியின் ட ாந்த பங்களிப்புகள் உள்ளிட்ைமவ ம ர்ந்த 

$23.5 பில்லியன் பங்களிப்புகளும் அைங்கும்.

 

5. பாராலிம்பிக் விணளயாட்டு விருதுகளில் ‘சிைந்த அறிமுக 

வீராங்கணன’ விருணத தவன்ை அவனி தலகாராவுைன் 

ததாைர்புணைய விணளயாட்டு எது? 

அ) டைன்னிஸ் 

ஆ) உயரந்தாண்டுதல் 

இ) துப்பாக்கிச் சுடுதல்  

ஈ) மைபிள்-டைன்னிஸ் 

✓ மைாக்கிமயா பாராலிம்பிக்ஸ்  ாம்பியனான அவனி 

டலகாரா, 2021 பாராலிம்பிக் விமளயாட்டு விருதுகளில் 

‘சிைந்த அறிமுக வீராங்கமன’ விருமத டவன்ைார். ட க் 

குடியரசின் மபாசியா வீரர் ஆைம் டபஸ்கா ‘சிைந்த அறிமுக 

வீரர்’ விருமத டவன்ைார். 

✓ இந்திய துப்பாக்கி சுடுதல் பாரா விமளயாட்டு வீராங்க 

-மன அவனி டலகாரா, இந்தியாவிலிருந்து பாராலிம்பிக் 

தங்கப்பதக்கம் டவன்ை முதல் டபண்மணி ஆவார். 

பாராலிம்பிக்கில் 2 பதக்கங்கமள டவன்ை முதல் இந்தியப் 

டபண்மணி என்ை டபருமமமயயும் அவர் டபற்றுள்ளார். 

 

6. சமீபத்தில் பிலிப்ணபன்ணைத் தாக்கிய சூைாவளியின் 

தபயர் என்ன? 

அ) ராய்  

ஆ) பாய் 

இ) மநார்மை 

ஈ) சியர்மகாவ் 

✓ ‘ராய்’ எனப்டபயரிைப்பட்ை சூைாவளி அண்மமயில் பிலிப் 

-மபன்மஸத் தாக்கியது. 5ஆம் வமக புயலாக மவகமாக 

தீவிரமமைந்து டதற்கு பிலிப்மபன்ஸில் அது கமரமயக் 

கைந்தது. இந்த ஆண்டில் பிலிப்மபன்மஸத் தாக்கும் 

15ஆவது புயல் ‘ராய்’ ஆகும். இது மணிக்கு 195 கிமீ (121 

மமல்) மவகத்தில் பலத்தகாற்றுைன் சியார்மகாவ் தீமவத் 

தாக்கியது. இந்த ஆண்டில் பிலிப்மபன்மஸத் தாக்கிய 

இரண்ைாவது  க்திவாய்ந்த சூைாவளி இதுவாகும். 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

7. அதன் ‘Laser Communications Relay Demonstration’ 

அறிமுகப்படுத்திய விண்தவளி நிறுவனம் எது? 

அ) ISRO 

ஆ) NASA  

இ) JAXA 

ஈ) ESA 

✓ டி .7 அன்று, NASA தனது புதிய மல ர் கம்யூனிமக ன்ஸ் 

ரிமல டைமான்ஸ்ட்மரஷமன (LCRD) அறிமுகப்படுத்தியது. 

மகப் கனாடவரல் விண்டவளிப்பமை நிமலயத்தின் 

முதல் மல ர் தகவல் டதாைர்பு அமமப்பு இதுவாகும். LCRD 

ஆனது விண்டவளியில் ஒளியியல் டதாைர்மபச் ம ாதிக்க 

NASAவுக்கு உதவும். தற்மபாது, டபரும்பாலான NASA 

விண்கலங்கள் தரவுகமள அனுப்புவதற்கு மரடிமயா 

அமலவரிம  டதாைர்புகமளப் பயன்படுத்துகின்ைன. 

 

8. முதன்முணையாக 4.5 ொட்கள் தகாண்ை அலுவல் 

வாரத்ணத அறிவித்த ொடு எது? 

அ) சுவீைன் 

ஆ) ஆஸ்திமரலியா 

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

ஈ) ஆஸ்திரியா 

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது டவள்ளி மதியம்,  னி மற்றும் 

ஞாயிற்றுக்கிைமமகளில் அர ாங்க ஊழியர்களுக்கு 

விடுப்பு அளித்து புதிய 4.5 நாட்கள் டகாண்ை அலுவல் 

வாரத்மத அறிவித்துள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் 

தற்மபாது டவள்ளி- னி வாரயிறுதியாக உள்ளது.  

✓ உலகளாவிய 5 நாள் அலுவல் வாரத்மதவிை குமைவான 

மதசிய அலுவல் வாரத்மத அறிமுகப்படுத்திய உலகின் 

முதல் நாடு ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகும். 

 

9. ‘She is a Changemaker’ என்னும் திைன் சைம்பாட்டுத் 

திட்ைத்ணதத் ததாைங்கியுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆமயாக் 

ஆ) மதசிய டபண்கள் ஆமையம்  

இ) இந்திய ரி ர்வ் வங்கி 

ஈ) அறிவியல் & டதாழிலக ஆய்வுக்கைகம் 

✓ மதசிய டபண்கள் ஆமையம் ‘She is a Changemaker’ 

என்ற திைன் மமம்பாட்டுத் திட்ைத்மத இந்தியா முழுவதும் 

அறிமுகப்படுத்தியது. அமனத்து மட்ைங்களிலும் (கிராமப் 

பஞ் ாயத்து முதல் நாைாளுமன்ை உறுப்பினர்கள் வமர) 

மற்றும் அரசியல் பணியாற்றும் டபண் பிரதிநிதிகளுக்காக 

இந்தத் திட்ைம் டதாைங்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ இது டபண் அரசியல் தமலமமகளின் தமலமமத்துவ 

திைன், முடிடவடுக்கும் திைன் மற்றும் தகவல் டதாைர்பு 

திைன் ஆகியவற்மை மமம்படுத்துவமத மநாக்கமாகக் 

டகாண்டுள்ளது. 

 

 

 

10. “சர்வசதச ஊழல் எதிர்ப்பு ொணள” ஏற்பாடு தசய்கிை 

ஐொ அணைப்பு எது? 

அ) UNCTAD 

ஆ) UNDP  

இ) UNESCO 

ஈ) UNICEF 

✓ “ ர்வமத  ஊைல் எதிர்ப்பு நாள்” ஒவ்மவார் ஆண்டும் டி . 

9 அன்று உலகம் முழுவதும் அனு ரிக்கப்படுகிைது. இது 

ஐநா வளர்ச்சித் திட்ைத்தால் ஏற்பாடு ட ய்யப்படுகிைது.  

✓ நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகமள மநாக்கி முன்மனறுவமத 

தடுக்கும் ஊைமல ஒழிப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்த 

விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவமத இந்நாள் மநாக்கமாகக் 

டகாண்டுள்ளது. ஊைலுக்கு எதிரான ஐநா’இன் தீர்மானம் 

UNCAC, கைந்த 2003’இல் உருவாக்கப்பட்ைது. 

 

 

1. வரலாற்று டவள்ளி டவன்ைார் ஸ்ரீகாந்த்: உலக 

மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் ஆைவர் பிரிவில் உச் ம் 

டதாட்ை முதல் இந்தியர்! 

ஸ்டபயின் நாட்டின் ஹூடயல்வா நகரில் உலக 

மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் ஆைவர் பிரிவுப் 

மபாட்டியில் இந்திய வீரர் ஸ்ரீகாந்த் கிைாம்பி டவள்ளி 

டவன்ைார். 

உலக மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் ஆைவர் பிரிவு 

மபாட்டியின் இறுதிக்குள் நுமைந்த முதல் இந்திய வீரர் 

என்ை மகத்தான  ரித்திரத்மதப் பமைத்த ஸ்ரீகாந்த் 

கிைாம்பி மபாராடி தங்கப் பதக்கத்மதப் மபாராடி 

பறிடகாடுத்தார். 

இருப்பினும், உலக மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் ஆைவர் 

பிரிவு மபாட்டியில் டவள்ளி டவன்ை முதல் இந்தியர் என்ை 

டபருமமயுைன் அவர் மத ம் திரும்ப இருக்கிைார். 

45 நிமிைங்கள் நைந்த இறுதிப் மபாட்டி: உலக 

மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் இறுதிக்கு நுமைந்த 

ஸ்ரீகாந்த், களத்தில் சிங்கப்பூர் வீரர் மலா கியான் யூமவ 

எதிர்டகாண்ைார். சுமார் 45 நிமிைங்கள் இந்தப் மபாட்டி 

நீடித்தது. ஆரம்பம் முதமல மலா கியான் வூ ஆதிக்கம் 

ட லுத்த முதல் ட ட் கிைாம்பிக்கு மிகவும்  வாலானதாக 

அமமந்தது. இரண்ைாவது சுற்றில்  ற்மை தாக்குப்பிடித்த 

கிைாம்பி மபாராடித் மதாற்ைார். 

இறுதியில் 21-15, 22-20 என்ை மநர் ட ட் கைக்கில் 

மபாராடித் மதாற்ைார் ஸ்ரீகாந்த் கிைாம்பி. 

 க வீரமர வீழ்த்திய மவகம்: முன்னதாக, ஆைவர் 

ஒற்மையர் அமரயிறுதிப் மபாட்டியில் இந்தியாவின் 

கிைாம்பி ஸ்ரீகாந்த்,  க நாட்ைவரான லக்ஷ்யா ட ன்னுைன் 

மமாதினார். அந்தப் மபாட்டியில் இந்திய வீரர் ஸ்ரீகாந்த் 

கிைாம்பி வரலாற்றுச்  ாதமன பமைத்தார்.  ர்வமத  

தரவரிம ப் பட்டியலில் 12-வது இைத்தில் உள்ள கிைாம்பி 

 க வீரரான லக்ஷ்யா ட ன்மன 17-21, 21-14, 21-17 

என்ை ட ட் கைக்கில் வீழ்த்தினர். 1 மணி மநரம் 9 

நிமிைங்களில் அவர் டவற்றிக் கனிமயப் பறித்துவிட்ைார். 

  

 

 



         

    

இதன்மூலம், உலக மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் 

மபாட்டிக்குள் நுமைந்த முதல் இந்திய வீரர் என்ை  ரித்திர 

டபருமமமயப் டபற்ைார் ஸ்ரீகாந்த். இப்மபாது உலக 

மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் மபாட்டியில் 

டவள்ளி டவன்று  ரித்தரித்தில் இன்டனாரு 

மமல்கல்மலயும் அவர் டதாட்டுவிட்ைார். 

அவருக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்ைன. 

 

2. பயணிகள் வ திக்காக 543 டரயில் நிமலயங்களில் 

மவஃமப வ தி 

டதற்கு டரயில்மவ மண்ைலத்தில் 543 முக்கிய ரயில் 

நிமலயங்களில் Wi-fi வ தி ஏற்படுத்த திட்ைமிைப்பட்டு 

உள்ளது. டரயில் பயணிகளுக்கு இமையதள ம மவ 

வ திகமள வைங்க ரயில் நிமலயங்களில் மவஃமப 

அறிமுகப்படுத்த திட்ைம் தீட்டி வருவதாகவும் இதன் மூலம் 

முதல் ½ மணிமநரத்திற்கு பயணிகள் இலவ மாக Wi-fi 

வ திமய பயன்படுத்தலாம் என டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதன்படி, ட ன்மன - 135, திருச்சி - 105, ம லம் - 79, 

மதுமர - 95, பாலக்காடு - 59, திருவனந்தபுரம் - 70 என 

டமாத்தம் 543 ரயில் நிமலயங்களில் Wi-fi வ தி 

ஏற்படுத்த டதற்கு ரயில்மவ திட்ைமிட்டுள்ளது. டதற்கு 

ரயில்மவ மண்ைலத்தில் இதுவமர 5,087 கிமீ தூரத்துக்கு 

ஒளியிமை வை டதாைர்பு அமமப்பு என்றும் கூைப்படுகிைது. 

3. மதர்தல்  ட்ைத்திருத்த மம ாதா மக்களமவயில் தாக்கல் 

ஒமர நபர் டவவ்மவறு இைங்களில் வாக்களிப்பமதத் 

தடுப்பதற்காக, வாக்காளர் பட்டியலில் ஆதார் எண்மை 

இமைக்க வமக ட ய்யும் மதர்தல்  ட்ைத்திருத்த மம ாதா, 

மக்களமவயில் இன்று தாக்கல் ட ய்யப்பட்ைது. 

மதர்தல்  ட்ைத் திருத்த மம ாதாமவ மக்களமவயில் 

தாக்கல் ட ய்து மபசிய மத்திய  ட்ை அமமச் ர் கிரண் 

ரிஜிெூ, இந்த  ட்ைத்திருத்தம்மூலம், வாக்களிப்பதில் 

நைக்கும் முமைமகடு தடுக்கப்பட்டு, நாட்டில் மதர்தல் 

நியாயமாக நைப்பது உறுதிட ய்யப்படும் என டதரிவித்தார். 

வாக்காளர் பட்டியலில் புதிதாக டபயர் ம ர்க்க 

விரும்புமவாரிைம் அவர்களின் ஆதார் எண்மைத்மதர்தல் 

அதிகாரிகள் மகட்பதற்கு இந்த மம ாதா அனுமதி 

அளிக்கிைது. மமலும், ஏற்டகனமவ வாக்காளர் பட்டியலில் 

டபயர் பதிவு ட ய்திருந்தாலும் அவர்களின் 

அமையாளத்மத உறுதிப்படுத்தவும், டவவ்மவறு 

டதாகுதிகளில் உள்ள வாக்காளர் பட்டியலில் அல்லது 

அமத டதாகுதியில் டவவ்மவறு இைங்களில் உள்ள 

வாக்காளர் பட்டியலில் அவர்களின் டபயர் 

இைம்டபற்றுள்ளதா என்பமத உறுதிப்படுத்தவும் ஆதார் 

எண்மை அதிகாரிகள் மகட்க முடியும். 

அமத மயம், ஆதார் எண்மைத் தர இயலாத நிமலயில் 

இருப்பவர்கமள வாக்காளர்களாக ம ர்த்துக்டகாள்ள 

மறுக்கக் கூைாது என்றும் அந்த மம ாதா கூறுகிைது. 

ஏற்டகனமவ வாக்காளர் பட்டியலில் இருப்பவர்களின் 

டபயமரயும் நீக்கக்கூைாது; அவர்கள் அமையாளச் 

 ான்ைாக மவறு ஏமதனும் ஓர் ஆவைத்மதச் 

 மர்ப்பிக்கலாம் என்று அந்த மம ாதாவில் 

டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒமர நபருக்கு பல்மவறு இைங்களில் வாக்குகள் 

இருப்பமதத் தடுப்பதற்காக, வாக்காளர் பட்டியலில் ஆதார் 

எண் இமைக்கப்படுகிைது. அதற்காக, மக்கள் 

பிரதிநிதித்துவ  ட்ைம், 1950-இன் 23-ஆவது பிரிவில் 

திருத்தம் மமற்டகாள்ளப்பைவுள்ளது. 

தற் மயம், ெனவரி 1-ஆம் மததி அல்லது அதற்கு முன்பு 18 

வயமத அமைபவர்கள் புதிய வாக்காளர்களாகப் பதிவு 

ட ய்யலாம். அதன் பிைகு 18 வயமத அமைந்தால், அடுத்த 

ெனவரி 1-ஆம் மததி வமர காத்திருக்க மவண்டும். இந்த 

பிரச்மனமய முடிவுக்கு டகாண்டு வர ெனவரி 1, ஏப்ரல் 1, 

ெூமல 1, அக்.1 ஆகிய மததிகமளத் தகுதிநாள்களாகக் 

டகாண்டு வாக்காளர் பட்டியமலத் தயார் ட ய்யும் 

வமகயில், ஆர்.பி.  ட்ைத்தின் 14-ஆவது பிரிவில் திருத்தம் 

மமற்டகாள்ளப்பைவுள்ளது. 

தற்மபாமதய நிமலயில், பணி ார்ந்து ராணுவ வீரர் 

டவளியூர் ட ன்றுவிட்ைால் அவருக்குப் பதிலாக 

அவருமைய மமனவி வாக்களிக்க முடியும். ஆனால், 

டபண் ராணுவ அலுவலர் ஊரில் இல்லாவிட்ைால் 

அவருமைய கைவரால் வாக்களிக்க முடியாது. எனமவ, 

கைவரும் வாக்களிக்கும் வமகயில், இதுடதாைர்பான 

 ட்ைப்பிரிவில் ‘மமனவி’ என்ை வார்த்மதக்குப் பதிலாக 

‘வாழ்க்மகத்துமைவர்’ என்ை ட ால்மலச்ம ர்ப்பதற்காக 

ஆர் பி  ட்ைம், 1950-இன் 20-ஆவது பிரிவு, ஆர் பி  ட்ைம், 

1951-இன் 60-ஆவது பிரிவுகளில் திருத்தம் 

மமற்டகாள்ளப்பைவுள்ளது என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

4. உலக பாட்மின்ைன்: அமகன் எமகுச்சி, மலா கீன் யீவ் 

 ாம்பியன்கள்; ஸ்ரீகாந்த்துக்கு டவள்ளி 

WBA உலக பாட்மின்ைன் மபாட்டியில் மகளிர் பிரிவில் 

ெப்பானின் அமகன் எமகுச்சியும், ஆைவர் பிரிவில் 

சிங்கப்பூரின் மலா கீன் யீவும்  ாம்பியன் பட்ைம் 

டவன்ைனர். இந்திய வீரர் கிைாம்பி ஸ்ரீகாந்த் டவள்ளிப் 

பதக்கம் டவன்ைார். 

ஆைவர் ஒற்மையர் இறுதி ஆட்ைத்தில் ஸ்ரீகாந்த்-மலா கீன் 

யீவ் மமாதினர். இளம் வீரரான மலா கீன் டதாைக்கம் 

முதமல ஆதிக்கம் ட லுத்தி ஆடினார். முதல் மகமில் 

ஸ்ரீகாந்த் 9-3 என முன்னிமல டபற்ை நிமலயில், மலா 

கீன் டதாைர்ந்து புள்ளிகமள குவித்தார். முதல் மகமம 21-

15 என மகப்பற்றிய மலா கீன், இரண்ைாவது மகமில் 

ஸ்ரீகாந்த்தின் கடும்  வாமல எதிர்டகாள்ள மநரிட்ைது. 

14-14, 20-20 என ஸ்மகார்  மநிமல ஏற்பட்ைாலும், 2வது 

மகமில் 22-20 என டவன்ை மலா கீன் முதன்முமையாக 

உலக  ாம்பியன் பட்ைத்மதயும் மகப்பற்றினார். 

ஸ்ரீகாந்த்துக்கு டவள்ளி: 

கிைாம்பி ஸ்ரீகாந்த் டவள்ளிப் பதக்கம் டவன்ைார். உலக 

பாட்மின்ைன் மபாட்டி ஆைவர் பிரிவில் டவள்ளிப்பதக்கம் 

டவன்ை முதல் இந்தியர் என்ை சிைப்மபயும் டபற்ைார் அவர். 

ஏற்டகனமவ 1983-இல் பிரகாஷ் பதுமகான், 2019-இல் 

பிரைாய் ஆகிமயார் டவண்கலம் டவன்றிருந்தனர். 

 


