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പ്രശസ് ത ഇന്ത്യൻ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ-അരരനാമങ്ങൾ
ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്രന്ത്യം നേടി തന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി "ബാപ്പു" എന്ന അപരോമത്തിൽ
അറിയ്കപ്പപ്പടുന്നു, കൂടാപ്പത രാഷ്്ന്ത്രടപിതാവ് എന്ന േിലയ്കിലും അനേഹം ബഹുമാേികപ്പപ്പടുന്നു.
ത ായ്ക വയക്തികപ്പെ ചില അപര ോമങ്ങൾ ഉപനയ്കാഗിച്ച് അഭിസ്ംനബാധേ
ഇന്ത്യയ്കിപ്പല ന്ത്രപശസ്ര
പ്പചയ്യുന്നത് സ്്നേഹം പ്പകാനടാ അപ്പെങ്കിൽ രാജ്യത്തിേ്പ്പറ വികസ്േത്തിേ് ന്ത്രശനേയ്കമായ്ക
എപ്പന്ത്ങ്കിലും പ്പചയ്യുന്നതിേിടയ്കിൽ അവർ നേടിയ്ക നേട്ടങ്ങൾ പ്പകാനടാ ആണ്.
ഈ നലഖേത്തിൽ ഇന്ത്യയ്കിപ്പല ന്ത്രപമുഖ വയക്തികെുപ്പട വിെിനപ്പരുകൾ പട്ടികപ്പപ്പടുത്തിയ്കിട്ടുട്.
സ്ർകാർ പരീക്ഷകൾ, ബാങ്ക് പരീക്ഷകൾ, നകരെ പിഎസ്്സ്ി പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങി എൊ മത്സര
പരീക്ഷകെിലും
പ്പപാതുവിജ്ഞാേ
വിഭാഗത്തിൽ
അപരോമങ്ങൾ സ്ാധാരണയ്കായ്കി
നചാദികാറുട്. ഇത് േിങ്ങെുപ്പട മത്സര പരീക്ഷാ തയ്യാപ്പറടുപ്പിപ്പേ സ്ഹായ്കികും.

പ്രശസ് ത

വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെയുും

അവ്രുടെ

വ്ിളിപ്പേരുകളുടെയുും

രട്ടിക
ഇന്ത്യയ്കിപ്പല ന്ത്രപശസ് ത വയക്തികെുപ്പടയ്കും അവരുപ്പട അപരോമങ്ങപ്പെയ്കും കുറിച്ചുള്ള പട്ടിക
താപ്പെ േൽകിയ്കിരികുന്നു. ദയ്കവായ്കി അതിലൂപ്പട കടന്നു നപാവുക.

അരരനാമങ്ങൾ

വ്യക്തിത്വും

ആചാര്യ്ക

വിനോബ ഭാപ്പവ

ആദി കവി

വാല് ീമ കി

നദശ് രത്േ, അജ്ാതശന്ത്രതു

രാനജ്ന്ത്രര ന്ത്രപസ്ാദ് ന

കശ്ീമ രിപ്പല അക്ബർ

ജജ്േുൽ ആബ്ദിൻ

ആന്ത്രന്ധ നകസ്രി

ടി ന്ത്രപകാശം

അേ്േ

സ്ി എൻ അണ്ണാദുജര

ബാബുജ്ി

ജ്വ്ജ് ീവൻ റാം

ബാദ്ഷ്ാ ഖാൻ / അതിർത്തി ഗാന്ധി

അബ്ദുൾ ഗഫാർ ഖാൻ

ബാപ്പു

നമാഹൻദാസ്് കരംചര് ഗാന്ധി

ാ
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ബംഗാൾ നകസ്രി

അശുനതാഷ്് മുഖർജ്ി

ബംഗാൾ കടുവ

ബിപിൻ ചന്ത്രരപാലും, സ്ൗരവ് ഗാംഗുലിയ്കും

ബിഹാർ നകസ്രി

ന്ത്രശീകൃഷ് ണ സ്ിംഗ് ന

ബീഹാർ വിഭൂതി

അേുരാഗ് ോരായ്കൺ സ്ിംഗ് ന

മ ർക്
ഇന്ത്യയ്കുപ്പട ബിസ്ാ

വെഭായ്കി പനട്ടൽ

ബിശവ കവി

രവീന്ത്രരോഥ ടാനഗാർ

ബുേൻ

സ്ിോർത്ഥ ഗൗതമൻ

സ്ി ആർ

സ്ി രാജ്നഗാപാലാചാരി

ചാച്ചാ

ജ്വഹർലാൽ പ്പേഹ്റു

ദീേബന്ധു

സ്ി എഫ് ആൻന്ത്ര

നദശബന്ധു

സ്ി ആർ ദാസ്്

നദശ് രത്േ

രാനജ്ന്ത്രര ന്ത്രപസ്ാദ് ന

നദശബന്ധു

ചിത്ത രഞ്ജ്ൻ ദാസ്്

നദശന്ത്രപിയ്ക

യ്കതീന്ത്രര നമാഹൻ പ്പസ്ൻഗുപ്ത

ഗുജ്റാത്തിേ്പ്പറ പിതാവ്

രവിശങ്കർ മഹാരാജ്്

രാഷ്്ന്ത്രട പിതാവ് (ഇന്ത്യ)

നമാഹൻദാസ്് കരംചര് ഗാന്ധി

പറകുന്ന സ്ിഖ്

മിൽഖാ സ്ിംഗ്

ഗാന്ധിജ്ി

നമാഹൻദാസ്് കരംചര് ഗാന്ധി

ാ

ൂസ്്

ാ

ാ
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ഇന്ത്യയ്കുപ്പട ന്ത്രഗാൻ

് ഓൾ

് മാൻ

ദാദാഭായ്ക് േവനറാജ്ി

ഇന്ത്യൻ സ്ിേിമകെുപ്പട മുത്തച്ഛൻ

ധുരിരാജ്് നഗാവിര് ഫാൽപ്പക

ഗുരുനദവൻ

രവീന്ത്രരോഥ ടാനഗാർ

ഗുരുജ്ി

എം എസ്് നഗാൽവാൾകർ

ഹരിയ്കാേ ചുെലികാറ്റ്

കപിൽ നദവ്

നഹാകി വിസ്ാർ

ധയാേ് ചര്

്

ഇന്ത്യൻ മച്ചിയ്കപ്പവെി

ചാണകയൻ

ഇന്ത്യയ്കുപ്പട ഉരുകു വേിത

ഇരിരാഗാന്ധി

അയ്കൺ മാൻ

സ്ർദാർ വെഭായ്ക് പനട്ടൽ

പ്പജ് പി

ജ്യ്കന്ത്രപകാശ് ോരായ്കണൻ

ജ്േ ോയ്കക്

കർപ്പൂരി താകൂർ

കവിഗുരു

രവീന്ത്രരോഥ ടാനഗാർ

ഇന്ത്യൻ ചരിന്ത്രതത്തിേ്പ്പറ കിംഗ്
നമകർ

സ്യ്യിദ് ബന്ധു

കുപ്പവമ്പു

പ്പക.വി.പുട്ടപ്പ

ലാൽ, ബാൽ, പാൽ

പ ് റായ്ക്, ബാലഗംഗാധര തിലക്,
ലാലാ ലജ്ത
ബിപിൻ ചന്ത്രര പാൽ

ഏഷ്യയ്കുപ്പട ന്ത്രപകാശം

ന്ത്രശീബുേൻ

കശ്ീമ രിേ്പ്പറ സ്ിംഹം

പ്പഷ്യ്ക്ഖ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്ല

മറാത്തയ്കുപ്പട സ്ിംഹം

ബാലഗംഗാധര തിലക്
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ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർ

സ്ുേിൽ ഗവാസ്്കർ

നലാകമാേ്യ്ക

ബാലഗംഗാധര തിലക്

ന യ്കക്
നലാക്ാ

ജ്യ്കന്ത്രപകാശ് ോരായ്കണൻ

ഇന്ത്യയ്കിപ്പല മച്ചിയ്കപ്പവെി

ചാണകയൻ

നഹാകി മാന്ത്രന്ത്ികൻ

ധയാൻചര്

മഹാമേ

മദൻ നമാഹൻ മാെവ്യ്ക

ഇരുമ്പ് മേുഷ്യൻ

വെഭായ്കി പനട്ടൽ

സ്മാധാേത്തിേ്പ്പറ മേുഷ്യൻ

ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്്ന്ത്രതി

ഇന്ത്യൻ േനവാത്ഥാേത്തിേ്പ്പറ ന്ത്രപഭാത
േക്ഷന്ത്രതം
രാജ്ാ റാം നമാഹൻ നറായ്ക്
ഇന്ത്യയ്കുപ്പട പ്പേനപ്പാെിയ്കൻ

ത
സ്മുന്ത്രദഗുപ്ൻ

നേതാജ്ി

സ്ുഭാഷ്് ചന്ത്രരനബാസ്്

ഇന്ത്യയ്കുപ്പട ജേറ്റിംനഗൽ

സ്നരാജ്ിേി ോയ്കി

പണ്ഡിറ്റ്ജ്ി

ജ്വഹർലാൽ പ്പേഹ്റു

പഞ്ചാബ് നകസ്രി

പ ് റായ്ക്
ലാലാ ലജ്ത

പനയ്യാെി എക്്ന്ത്രപസ്്

പി.ടി.ഉഷ്

പ്പകാൽകത്ത രാജ്കുമാരൻ

സ്ൗരവ് ഗാംഗുലി

ന്ത്രപിയ്കദർശിേി

ഇരിരാഗാന്ധി

പഞ്ചാബ് നകസ്രി

പ ് റായ്ക്
ലാലാ ലജ്ത

ു
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രാജ്ാജ്ി

സ്ി രാജ്നഗാപാലാചാരി

രാജ്ർഷ്ീ

പുരുനഷ്ാത്തം ദാസ്് ടടൻ

സ്ാഹിദ്-ഇ-അസ്ം

ഭഗത് സ്ിംഗ്

സ്ബർമതിയ്കിപ്പല വിശുേൻ

നമാഹൻദാസ്് കരംചര് ഗാന്ധി

ഗട്ടറുകെുപ്പട വിശുേൻ

മദർ പ്പതനരസ്

ഇന്ത്യയ്കുപ്പട നഷ്ക്്പിയ്കർ

കാെിദാസ്ൻ

നഷ്ർ-ഇ-കശ്ീമ ർ

പ്പഷ്യ്ക്ഖ് അബ്ദുല്ല

കുരുവി

നമജ്ർ ജ്േറൽ രജ്ീരർ സ്ിംഗ്

ഇന്ത്യയ്കുപ്പട ഉരുകു മേുഷ്യൻ

വെഭായ്കി പനട്ടൽ

സ്വർ നകാകില

ലതാ മനങ്കഷ്്കർ

ടൗ

ചൗധരി നദവി ലാൽ

ദി ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർ

സ്ച്ചിൻ പ്പടടുൽകർ

ജമസ്ൂർ കടുവ

ടിപ്പു സ്ുൽത്താൻ

നടാട്ട-ഇ-ഹിര്

അമീർ ഖുനന്ത്രഷ്ാ

ഉദൻപാരി

പി.ടി.ഉഷ്

യ്കുവ തുർകി

ചന്ത്രര നശഖരൻ

നകരെ ഗാന്ധി

പ്പക നകെപ്പൻ

