
         

    

1. அடல் வய ோ அபியுத ோ ய ோஜனோ என்ற திட்டத்ததச் செ ல்படுத் 

-துகிற மத்தி  அதமச்ெகம் எது? 

அ) பெண்கள் & குழந்தைகள் மேம்ொட்டு அதேச்சகம் 

ஆ) சமூக நீதி & அதிகாரேளித்ைல் அதேச்சகம்  

இ) ஊரக வளர்ச்சி அதேச்சகம் 

ஈ) சிறுொன்தே விவகார அதேச்சகம் 

✓ சமூக நீதி & அதிகாரேளித்ைல் அதேச்சகோனது அடல் வம ா அபியுை ா 

ம ாஜனா (AVYAY) என்ற திட்டத்தைச் பச ல்ெடுத்தி வருகிறது. இந்ைத் 

திட்டம் நாடு முழுவதும் உள்ள மூத்ை குடிேக்களின் நலதன 

மநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது. இது ராஷ்ட்ரி  வம ாஸ்ரீ ம ாஜனா, 

SACRED, IPSrC, SAPSrC மொன்ற ெல கூறுகதளக் பகாண்டுள்ளது. 

 

2. COVID ெம த்தில் ததட ற்ற விமோனப் ப ணத்திற்கோக சிவில் 

வோன் யபோக்குவரத்து அதமச்ெகத்தோல் சதோடங்கப்பட்ட இதண  

தளத்தின் சப ர் என்ன? 

அ) ஏர் சுவிைா  

ஆ) ொரத் டிராவல் 

இ) பிரைான் ேந்திரி ஏவிம ஷன் 

ஈ) பவல்கம் இந்தி ா 

✓ COVID காலத்தின்மொது ைதட ற்ற விோனப் ெ ணத்திற்காக சிவில் 

வான் மொக்குவரத்து அதேச்சகம் 2020 ஆகஸ்டில் ‘ஏர் சுவிைா’ என்ற 

இதண ைளத்தை அறிமுகப்ெடுத்தி து. அண்தேயில், ஓதேக்ரான் 

அச்சுறுத்ைதல அடுத்து இந்தி ாவிற்கு வரும் சர்வமைச ெ ணிகளுக்கு 

வசதி ளிக்கும் மநாக்கில், ‘ஏர் சுவிைா’ ைளத்தில் பைாடர்பில்லா சு  

அறிவிப்தெ விோனப் மொக்குவரத்து அதேச்சகமும் சுகாைாரம் ேற்றும் 

குடும்ெநல அதேச்சகமும் கட்டா ோக்கியுள்ளன. இந்தி ாவிற்கு வரும் 

அதனத்து சர்வமைச ெ ணிகளுக்கும் பைாந்ைரவு இல்லாை, வரிதச 

இல்லாை ேற்றும் வசதி ான விோனப் ெ ணத்தை வழங்குவதை ஏர் 

சுவிைாவின் அேலாக்கம் மநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

3. அதன் ‘Laser Communications Relay Demonstration (LCRD)’ஐ 

அறிமுகப்படுத்தி  விண்சவளி நிறுவனம் எது? 

அ) இஸ்மரா 

ஆ) NASA  

இ) புளூ ஆர்ஜின் 

ஈ) ஸ்மெஸ் எக்ஸ் 

✓ டிசம்ெர் 7 அன்று, NASA ைனது புதி  மலசர் கம்யூனிமகஷன்ஸ் ரிமல 

படோன்ஸ்ட்மரஷதன அறிமுகப்ெடுத்தி து. மகப் கனாபவரல் விண் 

பவளிப்ெதட நிதல த்திலிருந்து அறிமுகப்ெடுத்ைெட்ட இது NASA’இன் 

முைல் மலசர் ைகவல் பைாடர்பு அதேப்ொகும். 

✓ LCRD ஆனது விண்பவளியில் ஒளியி ல் பைாடர்தெச் ெரிமசாதிக்க 

NASA’விற்கு உைவும். ைற்மொது, பெரும்ொலான NASA விண்கலங்கள் 

ைரவுகதள அனுப்புவைற்கு மரடிம ா அதலவரிதச பைாடர்புகதளப் 

ெ ன்ெடுத்துகின்றன. LCRD இரண்டு ஒளிசார் முதன ங்கதளக் 

பகாண்டுள்ளது. ஒன்று ெ னர் விண்கலத்திலிருந்து ைரதவப் பெறுவது, 

ேற்பறான்று ைதர நிதல ங்களுக்கு ைரதவ அனுப்புவது ஆகும். 

 

4. ெர்வயதெ ‘IDEA’இன் ஆய ோெகர் குழுவில் யெர அதைக்கப்பட்ட 

இந்தி  அதிகோரி  ோர்? 

அ) சுனில் அமராரா  

ஆ) P ராவத் 

இ) A K மஜாதி 

ஈ) நசிம் தஜதி 

✓ ேக்களாட்சி ேற்றும் மைர்ைல் உைவிக்கான ென்னாட்டு நிறுவனத்தின் 

ஆமலாசகர் குழுவில் மசர முன்னாள் ைதலதே மைர்ைல் ஆதண ர் 

சுனில் அமராராவுக்கு அதழப்பு விடுக்கப்ெட்டுள்ளது. இந்ை நிறுவனம் 

சர்வமைச ‘IDEA’ என்றும் அதழக்கப்ெடுகிறது. இது நிதல ான 

ஜனநா கத்தை ஆைரிக்கும் மநாக்கத்தைக் பகாண்டுள்ளது. 

✓ கடந்ை 1995’இல் நிறுவப்ெட்ட இது, ஸ்வீடனின் ஸ்டாக்ம ாமில் உள்ள 

ஓர் அரசுகளுக்கிதடம  ான அதேப்ொகும். சர்வமைச ‘IDEA’இல் 

ைற்மொது 34 உறுப்புநாடுகள் உள்ளன. 

 

5. ‘உ க மய ரி ோ அறிக்தக - 2021’இன்படி, கடந்த 2020’இல் 

மதிப்பிடப்பட்ட மய ரி ோ இறப்புகளின் எண்ணிக்தக என்ன? 

அ) 1.27 இலட்சம் 

ஆ) 2.27 இலட்சம் 

இ) 4.27 இலட்சம் 

ஈ) 6.27 இலட்சம்  

✓ உலக ேமலரி ா அறிக்தக 2021 உலக சுகாைார நிறுவனத்ைால் (WHO) 

பவளியிடப்ெட்டுள்ளது. இந்ை அறிக்தகயின்ெடி, 2020ஆம் ஆண்டில் 

ேமலரி ாதவக் தக ாளுவைற்கான உலகளாவி  மு ற்சிகள் COVID 

-19 காரணோக பெரிதும் ொதிக்கப்ெட்டன. கடந்ை 2020’இல் 627,000 

ேமலரி ா இறப்புகள் ஏற்ெட்டைாக ேதிப்பிடப்ெட்டுள்ளது, இது 2019’ஐவிட 

12% அதிகோகும். விதரவான நடவடிக்தக எடுக்கப்ெடாவிட்டால், 

உலகம் (குறிப்ொக ஆப்பிரிக்காவில்) இந்மநாயின் உடனடி ெரவதலக் 

காணும் என இந்ை அறிக்தக எச்சரிக்கிறது. 

 

6. ‘உணவு & உைவின் நித  (SOFA) 2021’ என்ற அறிக்தகத  

சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) உணவு & உழவு அதேப்பு  

ஆ) நொர்டு 

இ) NITI ஆம ாக் 

ஈ) உலக வங்கி 

✓ உணவு & உழவு அதேப்ொனது ‘உணவு ேற்றும் மவளாண்தே நிதல 

– 2021’ என்ற அறிக்தகத  பவளியிட்டது. இந்ை அறிக்தகயின்ெடி, 

முக்கி ோன மொக்குவரத்து இதணப்புகளுக்கு இதடயூறு ஏற்ெட்டால், 

845 மில்லி ன் ேக்களுக்கான உணவு பசலவுகள் அதிகரிக்கும். 

உணவுப்ொதுகாப்தெ பூர்த்தி பசய்  மவளாண் உணவு முதறகதள 

பநகிழ தவக்க மவண்டி ைன் அவசி த்தையும் இது எடுத்துக்காட்டி து. 

 

7. Y-8Q நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு யபோர் விமோனத்தத கோட்சிப்படுத்தி  

நோடு எது? 

அ) இஸ்மரல் 

ஆ) ஐக்கி  அரபு அமீரகம் 

இ) சீனா  

ஈ) ரஷ் ா 

✓ சீனா அண்தேயில் Y-8Q நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு மொர் விோனத்தை 

காட்சிப்ெடுத்தி து. ேக்கள் விடுைதல இராணுவக் (PLA) கடற்ெதடயின் 

Y-8Q விோனம் KQ-200 என்றும் அதழக்கப்ெடுகிறது. 

✓ தைவானுக்கும் அபேரிக்காவிற்கும் இதடயிலான ஆழோன ஈடுொட்டின் 

ேத்தியில் இது அறிமுகப்ெடுத்ைப்ெட்டது. குதறந்ைெட்சம் ஐந்து சீன மொர் 

விோனங்கள் அைன் வான் ொதுகாப்பு அதட ாள ேண்டலத்தில் (AIDZ) 

நுதழந்ைைாக தைவான் பைரிவித்துள்ளது. 

 

8. இந்தி  வோன் பதடயின் இரோணுவ விமோனங்களில் ப ன்படுத்த 

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள ‘பய ோ-சஜட்’ எரிசபோருதள உருவோக்கி  

நிறுவனம் எது? 

அ) இந்தி  பெட்மராலி  நிறுவனம்  

ஆ) இந்தி  ேண் & நீர் ொதுகாப்பு நிறுவனம் 

இ) இந்தி  பைாதலயுணரி நிறுவனம் 

ஈ) ொரத் எபலக்ட்ரானிக்ஸ் லிட் 

✓ இந்தி  பெட்மராலி  நிறுவனம் (CSIR-IIP), அறிவி ல் ேற்றும் பைாழிலக 

ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் ஓர் அங்கோன இவ்வாய்வகோனது ‘ெம ா-பஜட்’ 

எரிபொருதள உருவாக்கியுள்ளது. இந்தி  வான்ெதடயின் இராணுவ 

விோனங்களில் ெ ன்ெடுத்துவைற்கு இராணுவ விோனத்ைகுதி ேற்றும் 

சான்றிைழுக்கான தே த்ைால் (CEMILAC) இது முதற ாக அங்கீகரிக்க 

-ப்ெட்டுள்ளது. இது DRDO’இன்கீழுள்ள ஓர் ஒழுங்குமுதற அதேப்ொகும். 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



         

    

9. 2021 – இந்தி  ெர்வயதெ வர்த்தக கண்கோட்சியில் சவள்ளிப் 

பதக்கம் சபற்ற ‘ஹுனோர் ஹோத்’தத ஏற்போடு செய்த அதமச்ெகம் எது? 

அ) உள்துதற அதேச்சகம் 

ஆ) சிறுொன்தேயினர் நலத்துதற அதேச்சகம்  

இ) ொதுகாப்பு அதேச்சகம் 

ஈ) திறன் மேம்ொட்டு அதேச்சகம் 

✓ ‘ ுனார்  ாத்’ என்ெது இந்தி  தகவிதனஞர்களின் நிபுணத்துவத் 

-தை பவளிப்ெடுத்துவைற்கும், “ொரம்ெரி  கதலகள் / தகவிதனகளுக் 

-கான திறன்கதள மேம்ெடுத்துைல் ேற்றும் மேம்ொட்டுக்கான ெயிற்சி 

(USTAAD)” என்ெைன்கீழ் மவதலவாய்ப்புகதள ஆராய்வைற்கும் ேத்தி  

சிறுொன்தே விவகார அதேச்சகத்ைால் நடத்ைப்ெடும் ஒரு ைளோகும்.  

✓ சமீெத்தில், தில்லியில் 33ஆவது ‘ ுனார்  ாத்’ ஏற்ொடு பசய் ப்ெட்டது. 

அது, 2021ஆம் ஆண்டின் இந்தி  சர்வமைச வர்த்ைக கண்காட்சியில் 

பவள்ளிப்ெைக்கம் பவன்றது. 

 

10. 2021 டிெம்பர்.10 முதல் இந்தி  ெர்வயதெ அறிவி ல் விைோ எங்கு 

நதடசபறவுள்ளது? 

அ) மும்தெ 

ஆ) லக்மனா 

இ) வாரணாசி 

ஈ) மகாவா  

✓ 2021 - இந்தி  சர்வமைச அறிவி ல் விழாவானது, அறிவி ல் ேற்றும் 

பைாழில்நுட்ெ அதேச்சகம், ேத்தி  புவி அறிவி ல் அதேச்சகம் ேற்றும் 

ைன்னார்வ பைாண்டு நிறுவனோன விஞ்ஞான ொரதி ஆகி வற்றால் 

கூட்டாக ஏற்ொடு பசய் ப்ெட்டு, 2021 டிசம்ெர் 10 முைல் 4 நாட்களுக்கு 

மகாவாவில் நதடபெறவுள்ளது. இந்ை ஆண்டுக்கான (2021) விழாவில் 

அறிவி ல் திதரப்ெட விழா, அறிவி ல் இலக்கி  விழா, பொறியி ல் 

ோணவர் விழா, கிராமி  விழா மொன்றதவ இடம்பெறும். 

 


1. அதணப் ொதுகாப்பு ேமசாைா நிதறமவற்றி ைன் மூலம் அதணகள் 

ொராேரிப்புக்கு உலக வங்கியின் நிதியுைவி கிதடக்கும் 

அதண ொதுகாப்பு ேமசாைா நிதறமவற்றி ைன் மூலம், உலக வங்கி 

மூலம் நிதியுைவி கிதடக்கும். இைன் மூலம் அதண ேறுசீரதேப்பு ேற்றும் 

மேம்ொட்டுத் திட்டத்தின் (டிஆர்ஐபி) கீழ் ைமிழகம் உள்ெட நாட்டிலுள்ள 

அதணகளில் புரனதேப்பு ெணிகள் மேற்பகாள்ளப்ெடும் என்று ேத்தி  

ஜல் சக்தி துதற அதேச்சர் கமஜந்திர சிங் பஷகாவத் ேக்களதவயில் 

வி ாழக்கிழதே பைரிவித்ைார். 

மேலும், இந்ை புரனதேப்பில் நீரி ல் ொதுகாப்பு, த ட்மரா-பேக்கானிக் 

-கல் நடவடிக்தககள், நீர்க்கசிவு குதறப்பு, கட்டதேப்பு நிதலத் ைன்தே 

-த  மேம்ெடுத்துைல் மொன்ற ெல நடவடிக்தககள் மேற்பகாள்ளப்ெடும். 

இதில் அதணகளின் ொதுகாப்பு ேற்றும் ெராேரிப்பிற்கு புதி  கட்டுோனப் 

பொருள்கள் வழங்கப்ெடுவமைாடு அதணகதளக் கண்காணிக்க ெல 

நவீன கருவிகளும் வழங்கப்ெடுகிறது என்று அதேச்சர் கமஜந்திர சிங் 

பஷகாவத் மகள்வி மநரத்தில் பைரிவித்ைார். 

ேக்களதவ ொஜக உறுப்பினர் ஹீனா காவித் உள்ளிட்மடார் நதிகள் 

இதணப்பு குறித்ை மகள்விக்கு அதேச்சர் பஷகாவத் ெதிலளித்ை மொது 

நீலகிரி ேக்களதவத் திமுக உறுப்பினர் ஆ ராசா துதணக் மகள்வி 

எழுப்பினர். 

திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் எதிர்ப்புகளுக்கிதடம  நாடாளுேன்ற 

அதணப்ொதுகாப்பு ேமசாைா இரு அதவயிலும் நிதறமவற்றப்ெட்டது. 

இது ைவமறா, சரிம ா, ஆனால் ேமசாைா நிதறமவற்றத்தின் மொது 

நதடபெற்ற விவாைத்தில் அதேச்சர் முக்கி ோன விஷ ம் ஒன்தற 

குறிப்பிட்டாாாா். இந்ை ேமசாைா நிதறமவற்றப்ெட்டைன் மூலம், அதண 

ேறுசீரதேப்பு ேற்றும் மேம்ொட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் உலக வங்கி நிதி 

அளிக்கும் என்றார். இதில் ைமிழகத்திற்கு எவ்வளவு கிதடக்கும் எந்பைந்ை 

ைமிழக அதணகளுக்குத் திட்டம் மேற்பகாள்ளப்ெடுகிறது என்று ராசா 

மகள்வி எழுப்பினார். 

இைற்கு ெதிலளித்து ேத்தி  ஜல் சக்தி துதற அதேச்சர் கமஜந்திர சிங் 

பஷகாவத் மெசுதகயில், ‘அதண ேறுசீரதேப்பு ேற்றும் மேம்ொட்டுத் 

திட்டத்தின் முைற் கட்டப் ெணிகள் பைாடங்கியுள்ளன. அதணகதள 

புரனதேக்க ஒத்துக்பகாண்ட ோநிலங்களில் உள்ள அதணகளில் 

இரண்டாம், மூன்றாம் கட்டப் ெணிகள் மேற்பகாள்ளப்ெடும். இைற்கு 

உலக வங்கியின் நிதியுைவி கிதடக்கும். இந்ை நிதியுைவி மூலம் நாட்டில் 

உள்ள 700 அதணகளுக்கு `10,000 மகாடி வதர பசலவிட திட்டமிடப்ெ 

-ட்டுள்ளது என்ெது ஏற்பகனமவ பைரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. இதில் ைமிழக 

அதணகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. இது குறித்ை விவரங்கள் உடனடி ாக 

இல்தல. நிச்சி ோக பின்னர் பைரிவிக்கப்ெடும்’ என்றார் அதேச்சர். 

 

2. ைமிழகத்தில் 53 சைவீை திடக்கழிவுகள் ேறுசுழற்சி 

ைமிழகத்தில் 53% திடக்கழிவுகள் ேறுசுழற்சிக்கு ெ ன்ெடுத்ைப்ெடுவைாக 

ேக்களதவயில் நகர்ப்புற வீட்டு வசதித்துதற இதண தேச்சர் பகளசல் 

கிமஷார் எழுத்துமூலம் அளித்ை ெதிலில் பைரிவித்ைார். 

இது பைாடர்ொன ெதிலில் அவர் மேலும் கூறியிருப்ெைாவது: 

நகர்ப்புறங்களின் திறந்ைபவளிக் கழிப்பிடம் இல்லாை நிதலத  

உருவாக்குவது, திடக்கழிவுகதள ேறுசுழற்சிக்குப் ெ ன்ெடுத்ைப்ெடுவது 

ஆகி  மநாக்கத்திற்காக 2014 அக்மடாெர்.2ஆம் மைதி பைாடங்கப்ெட்டது 

தூய்தே இந்தி ா நகர்ப்புறத் திட்டம். இத்திட்டத்தின்கீழ் நாடு முழுவதும் 

உள்ள 4,372 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அதேப்புகளில், 4,371 (மேற்கு வங்க 

ோநிலம் புருலி ா ைவிர) திறந்ை பவளிக்கழிப்பிடம் இல்லாை 

அதேப்புகளாக சான்றிைழ் வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

2014ஆம் ஆண்டு 18 சைவீைோக இருந்ை நகர்ப்புற திடக்கழிவு ேறுசுழற்சி 

ைற்மொது 70 சைவீைோக அதிகரித்துள்ளது. சண்டிகர், சத்தீஸ்கர், 

ஹிோசலப்பிரமைசம், ஆகி  ோநிலங்களில் இது 100 சைவீைோக உள்ளது. 

 

3. நகர்ப்புற வசதிகதள மேம்ெடுத்ை `2,645 மகாடி கடன்: ஆசி  வங்கி 

ஒப்புைல் 

நகர்ப்புற வசதிகதள மேம்ெடுத்ை உைவி ாக இந்தி ாவுக்கு `2,644.85 

மகாடி ேதிப்பிலான கடதன வழங்க ஒப்புைல் வழங்கியுள்ளைாக ஆசி  

மேம்ொட்டு வங்கி பைரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து அந்ை வங்கி பவளியிட்ட அறிக்தகயில் கூறியுள்ளைாவது: 

இந்தி ாவில் நகர்ப்புற வசதிகதள மேம்ெடுத்ை ஏதுவாக 35 மகாடி டாலர் 

(`2,645 மகாடி) கடன் உைவி அளிக்கும் திட்டத்துக்கு ஆசி  வங்கி 

அனுேதித  வழங்கியுள்ளது. குழாய்மூலம் குடிநீர் விநிம ாகிப்ெது, 

சுகாைார கட்டதேப்புகதள சர்வமைச ைரத்துக்கு உ ர்த்துவது உள்ளிட்ட 

நகர்ப்புறங்களில் பச ல்ெடுத்ை திட்டமிட்டுள்ள வீட்டு வசதி ேற்றும் 

நகர்ப்புற விவகார அதேச்சகத்தின் பகாள்தககளுக்கு இந்ைக் கடன் 

உைவிகரோக இருக்கும். 

மேலும், புலம்பெ ர்ந்து வந்ை பைாழிலாளர்கள், ஏதழகள் உள்ளிட்ட 

அதனவருக்கும் வீட்டு வசதித  ஏற்ெடுத்தி ைருவது, நகர்ப்புற 

ோறத்துக்கான அம்ருத் 2.0 ஆகி  திட்டங்கதள பச ல்ெடுத்துவதும் 

இக்கடனுைவி திட்டத்தின் ஒரு ெகுதி ாக இருக்கும். பொருளாைாரத்தில் 

பின்ைங்கிம ார், குதறந்ை வருோன பிரிவினர் உள்ளிட்ட நகர்ப்புற 

ஏதழகள் இந்ைத் திட்டத்ைால் பெரிதும் ெ னதடவர். 

இந்தி ாவின் நகாாா்ப்புற ேக்கள் பைாதக ைற்மொது 46 மகாடி ாக 

உள்ளது. இது, உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரி  எண்ணிக்தக ாகும். 

ஆண்டு வளர்ச்சி விகிைம் 2 சைவீைம் என்ெைன் அடிப்ெதடயில் வரும் 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தி  நகர்ப்புற ேக்கள்பைாதக 60 மகாடித  

எட்டும் என ேதிப்பிடப்ெட்டுள்ளைாக ஏடிபி பைரிவித்துள்ளது. 

 

4. நாடு முழுவதும் மைசி  பநடுஞ்சாதல விெத்துகளில் 48,000 மெர் 

உயிரிழப்பு: 

நாடு முழுவதும் கடந்ை ஆண்டு மைசி  பநடுஞ்சாதலகளில் ஏற்ெட்ட 

சாதல விெத்துகளில் 48,000 மெர் உயிரிழந்ைைாக ஒன்றி  அரசு 

பைரிவித்துள்ளது. நாடாளுேன்றத்தில் இந்ை ைகவல்கதள ஒன்றி  

சாதல மொக்குவரத்துத்துதற அதேச்சர் நிதின் கட்கரி பவளியிட்டார்.  

விதரவு சாதலகள் உள்ெட மைசி  பநடுஞ்சாதலகளில் நிகழ்ந்துள்ள 

சாதல விெத்துகளுக்கான ெல்மவறு காரணங்கதளயும் அவர் 

ெட்டி லிட்டுள்ளார். மகள்வி ஒன்றிற்கு அவர் அளித்துள்ள எழுத்துப்பூர்வ 

ெதிலில், வாகனங்களின் வடிவதேப்பு, சாதல அதேக்கப்ெட்ட 

பொறியி ல் காரணங்கள், ேது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டி து, 

மொதை பொருள் உட்பகாண்டது, அதிமவகம், ைவறான ெக்கத்தில் 

வாகனத்தை ஓட்டி பசன்றது, சிவப்பு விளக்தக எரி விட்டதில் ஏற்ெட்ட 

 

 



         

    

ைவறு உள்ளிட்ட காரணங்களால் சாதல விெத்துகள் மநரிட்டைாக நிதின் 

கட்கரி கூறியுள்ளார். 

2019ம் ஆண்டு விதரவு சாதலகள் உள்ெட, மைசி  பநடுஞ்சாதலகளில் 

நிகழ்ந்ை சாதல விெத்துகளில் 53,872 மெர் ேரணேதடந்ைைாக அவர் 

பைரிவித்திருக்கிறார். விெத்துகதள ைவிர்க்கவும், சாதல ொதுகாப்புகதள 

மேம்ெடுத்ைவும், வாகனங்கள் வடிவதேப்பு முைல் ெல்மவறு கட்டங்களில் 

ைணிக்தக பசய்வது குறித்ை வழிகாட்டு பநறிமுதறகதள வழங்கப்ெட 

இருப்ெைாக நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார். இைற்காக ைனி ார் 

வல்லுனர்களின் உைவி நாடப்ெட்டுள்ளைாக நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார். 

 

5. சுயசரிதைதய வெளியிட்ட உச்சநீதிேன்ற முன்னாள் ைதலதே 

நீதிெதி ரஞ்சன் மகாமகாய் 

அஸ்ஸாம் ோநிலம், திப்ரூகதரச் மசர்ந்ை ரஞ்சன் மகாமகாய், உச்சநீதி 

ேன்றத்தின் ைதலதே நீதிெதி ாக கடந்ை 2018, அக்.3ஆம் மைதி முைல் 

2019, நவ.17ஆம் மைதி வதர ெைவி வகித்ைார். ெைவிக்காலம் முடிவைற்கு 

சில நாள்களுக்கு முன் அரசி ல் முக்கி த்துவம் வாய்ந்ை அம ாத்தி நில 

வழக்கில் தீர்ப்ெளித்ைார். ைற்மொது ோநிலங்களதவ உறுப்பினராக 

உள்ளார். இவர் ‘ஜஸ்டிஸ் ஃொர் தி ஜட்ஜ்’ என்ற ைனது சு சரிதைத  

பவளியிட்டுள்ளார். 

 

6. காேன்பவல்த் ெளுதூக்குைல்: ஜிலி ைலபெ ராவுக்கு பவள்ளி 

உஸ்பெகிஸ்ைானில் நதடபெறும் காேன்பவல்த் ெளுதூக்குைல் 

சாம்பி ன்ஷிப் மொட்டியில் ேகளிருக்கான 49 கிமலா பிரிவில் 

இந்தி ாவின் ஜிலி ைலபெ ரா பவள்ளிப் ெைக்கம் பவன்றார். அவர் 

ஸ்னாட்ச் பிரிவில் 73 கிமலா, கிளீன் & பஜர்க் பிரிவில் 94 கிமலா என 

போத்ைோக 167 கிமலா எதடத த் தூக்கி 2ஆம் இடம்பிடித்ைார். ஜிலி 

ஒரு கிமலா எதட வித்தி ாசத்தில் ைங்கப்ெைக்கத்தை ைவறவிட்டார். 

அவரது பிரிவில் தநஜீரி  வீராங்கதன பீட்டர் ஸ்படல்லா கிங்ஸ்லி 168 

கிமலா (72+96) எதடத த் தூக்கி முைலிடம் பிடித்ைார். 

முன்னைாக, மடாக்கிம ா ஒலிம்பிக்கில் பவள்ளிப்ெைக்கம் பவன்ற 

சாய்மகாம் மீராொய் சானு இந்ை எதடப்பிரிவில் இந்தி ாவின் சார்பில் 

ெங்மகற்க இருந்ைார். எனினும், இந்ைப்மொட்டித ப ாட்டி உலக சாம்பி  

-ன்ஷிப்பும் நதடபெறுவைால், அதில் ெங்மகற்ெைற்காக இந்ைப் 

மொட்டியிலிருந்து சானு விலகினார். இதை டுத்து அந்ை எதடப் பிரிவில் 

ஜிலி களம் கண்டு பவள்ளி பவன்றுள்ளார். 

இந்ை காேன்பவல்த் சாம்பி ன்ஷிப்ொனது, அடுத்ை ஆண்டு பிர்மிங் ாம் 

நகரில் நதடபெற இருக்கும் காேன்பவல்த் விதள ாட்டுப் மொட்டியில் 

கலந்துபகாள்வைற்கு ைகுதிபெறுவைற்கான மொட்டி ாக உள்ளது. இந்ைப் 

மொட்டியில் ைங்கப்ெைக்கம் பவல்மவார் காேன்பவல்த் விதள ாட்டுப் 

மொட்டிக்கு மநரடி ாகத் ைகுதிபெறுவார்கள். இைர மொட்டி ாளர்கள் 

காேன்பவல்த் மரங்கிங் அடிப்ெதடயில் ைகுதிபெறுவர். காேன்பவல்த் 

மரங்கிங்கில் ைற்மொது முைலிடத்தில் இருக்கும் சானு, காேன்பவல்த் 

மொட்டிக்கு மநரடி ாகத் ைகுதிபெறுவார் என்ெது குறிப்பிடத்ைக்கது. 

 


