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மோநில செய்திகள் 

 
1. சென்னையில் ெர் வதெ சுகோதோரத் தரவு மோநோடு  

❖ ெங்கர வநத்ரோலயோ மற்றும் ெர் வதெ செல்த் வகர் வேட்ேோ 

அைசலட்டிக்கல் ெங்கம் ஆகியவை சார்பில் சசன்வையில் சர்ைதேச சுகாோர 

ேரவு ஆய்வு மாநாடு அண்வமயில் நவைசபற்றது.  

❖ ‘வேட்ேோ கோன் – 2022’ என்ற சபயரில் நவைசபற்ற அந்ே மாநாட்டில் உலகம் 
முழுைதும் பல்தைறு நாடுகவைச் தசர்ந்ே மருத்துைர்கள் தநரடியாகவும், 
ஆன்வலன் ைாயிலாகவும் கலந்து சகாண்ைோக சங்கர தநத்ராலயா 
நிர்ைாகிகள் சேரிைித்ேைர்.  

 
2. தமிழக அரெின் மூன்று கல் ி திட்ேங்கள் சதோேக்க  ிழோ  

❖ ேமிழக முேல்ைர் மு.க.ஸ்ைாலின் சசப்ைம்பர் 5ஆம் தேேி சோைங்கி வைக்கும் 

புதுனமப்சபண் ேிட்ைைிழாைில் ேில்லி முேல்ைர் அரைிந்த் தகஜரிைால் சிறப்பு 

ைிருந்ேிைராக கலந்து சகாள்கிறார்.  
❖ இந்ே நிகழ்ச்சியில் ேமிழக அரசின் 26 ‘தனகெோல் பள்ளிகள்’ மற்றும் 15 மாேிரி 

பள்ைிகள் ேிட்ைத்வே தகஜரிைால் சோைக்கி வைக்கிறார்.  
❖ ேிட்ைங்கள் என்ை?  

➢ ேமிழக அரசு மூ லூர் ரோமோமிர்தம் அம்னமயோர் நினைவு 

உயர்கல் ி உறுதி திட்ேத்தின் கீழ் அரசு பள்ைியில் படித்ே அவைத்து 

மாணைிகளுக்கும் உயர்கல்ைிநிேி உேைித்சோவகயாக மாேம் ரூபாய் 
1000 ைழங்கும் புதுவமப்சபண் ேிட்ைம்.  

➢ சிறந்ே பள்ைிகள் சைல்லிவய தபாலதை, ேமிழக அரசும் மாநகராட்சி, 
நகராட்சி பகுேிகைில் அேிநைைீ 26 ேவகசால் பள்ைிகவை 

அறிமுகப்படுத்துகின்றது.  
✓ சோவலதநாக்கு பார்வையுைன் ைலுைாை அடித்ேைத்வேயும் 

கற்றலின் தேவைகவையும் பூர்த்ேி சசய்யும் ைவகயில் 

தமம்படுத்ேப்பட்ைோக இந்ே பள்ைிகள் அவமக்கப்படுகின்றை. 
➢ ேமிழகத்ேில் ஏற்கைதை கைந்ே 2021 அக்தைாபர் மாேம் சோழில்முவற 

படிப்புகவை ைழங்கும் 10 ஸ்டீம் (ைிஞ்ஞாைம், சோழில்நுட்பம், 
சபாறியியல் கவல, மருத்துைம்) மாேிரி பள்ைிகள் 

சோைங்கப்பட்டுள்ைை.  
✓ தமலும் 15 இைங்கைில் ரூபாய் 125 தகாடியில் இந்ே மாேிரி 

பள்ைிகள் சோைங்கப்படுகின்றை.  
 

மத்திய செய்திகள் 
 
1. அபிஜித் சென் கோலமோைோர்  

❖ பிரபல சபாருைாோர நிபுணரும், ேிட்ைக்குழு முன்ைாள் உறுப்பிைருமாை 

அபிஜித் காலமாைார்.  
❖ மன்தமாகன் சிங் பிரேமராக இருந்ேதபாது 2004 முதல் 2014  னர திட்ேக்குழு 

உறுப்பிைரோக அபிஜித் சசன் பேைி ைகித்ோர்.  
❖ இைருவைய சிறந்ே சபாதுச் தசவைவய பாராட்டி 2019 அைருக்கு பத்மபூஷன் 

ைிருது ைழங்கப்பட்ைது.  
❖ 2014 ஆம் ஆண்டு தேசிய ஜைநாயக கூட்ைணி அரசு ஆட்சியில், நீண்ை கால 

ோைிய சகாள்வகவய ைடிைவமப்பேற்காக அவமக்கப்பட்ை உயர்நிவல 

பணிகளுக்கு சசன் ேவலவம சபாறுப்வப ைகித்ோர்.  
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2. வதெிய குற்ற ஆ ண கோப்பக அறிக்னக   

❖ கைந்ே 2021 ஆம் ஆண்டு நாட்டில் நவைசபற்ற குற்றங்கள், ேற்சகாவலகள், 
ைிபத்துக்கள் உள்ைைவை சோைர்பாை ைிைரங்கவை தேசிய குற்ற ஆைண 
காப்பகம் சைைியிட்ைது.  

❖ அந்ே காப்பக அறிைிக்வகயின் படி சகாவல மற்றும் சபண்களுக்கு எேிராை 
குற்றங்கைில் உத்ேர பிரதேசம் முேலிைத்ேில் உள்ைது. 

❖ ேற்சகாவல சம்பைங்கள் மற்றும் ைிபத்துகைில் பலியாதைார் 
எண்ணிக்வகயில் ேமிழ்நாடு இரண்ைாைது இைத்ேில் உள்ைது.  

❖ கேந்த ஆண்டு நோட்டில் நனேசபற்ற சமோத்த குற்ற ெம்ப ங்கள் 

  

மோநிலங்கள் சகோனலகளின் எண்ணிக்னக 

உத்தரபிரவதெம் 3717 
பீகோர் 2799 

மகோரோஷ்டிரம் 2330 
மத்திய பிரவதெம் 2034 
வமற்கு  ங்கம் 1884 

 

❖ 2021ல் ேமிழ்நாட்டில் 1686 சகாவலச் சம்பைங்கள் நவைசபற்றுள்ைை. 
❖ குழந்னதகளுக்கு எதிரோை குற்றங்கள்  

 

மோநிலங்கள் குற்றங்களின் எண்ணிக்னக 

மத்திய பிரவதெம் 19,173 
மகோரோஷ்டிரம் 17,261 

உத்தர பிரவதெம் 16,838 

வமற்கு ங்கம் 9,523 

ஓடிஸோ 7,899 

 

❖ சபண்களுக்கு எதிரோை குற்றங்கள்  

 

மோநிலங்கள் சகோனலகளின் எண்ணிக்னக 

உத்தரபிரவதெம் 56,083 
ரோஜஸ்தோன் 40,738 

மகோரோஷ்டிரம் 39,526 
வமற்கு  ங்கம் 35,884 

ஓடிஸோ 31,352 
 
 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் ேமிழ்நாட்டில் சபண்களுக்கு எேிராக 8,501 

குற்றங்கள் நவைசபற்றுள்ைை.  
❖ போலியல்  ன்சகோடுனம  

 

மோநிலங்கள் போலியல்  ன்சகோடுனம மற்றும் சகோனல/கூட்டு 

போலியல்  ன்சகோடுனமயோல் போதிக்கப்பட்ே ர்கள் 

உத்தரபிரவதெம் 48 
அெோம் 47 

மத்திய பிரவதெம் 38 

மகோரோஷ்டிரம் 23 
ஜோர்க்கண்ட் 22 
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❖ இந்ே எண்ணிக்வக ேமிழ்நாட்டில் ஐந்ோக உள்ைது.  
❖ தற்சகோனல ெம்ப ங்கள்  

 

மோநிலங்கள் தற்சகோனலகளின் எண்ணிக்னக 

மகோரோஷ்டிரம் 22,207 
தமிழ்நோடு 18,925 

மத்திய பிரவதெம் 14,965 

வமற்கு ங்கம் 13,500 
கர்நோேகோ 13,056 

 

❖  ிபத்துக்கள்  

 

மோநிலங்கள்  ிபத்துகளில் பலியோவைோர் எண்ணிக்னக 

உத்தரபிரவதெம் 24,711 
தமிழ்நோடு 16,685 

மகோரோஷ்டிரம் 16,446 

மத்திய பிரவதெம் 13,755 
ரோஜஸ்தோன் 10,698 

 

❖ கள்ள வநோட்டு  ழக்குகள்  

 

மோநிலங்கள் கள்ள வநோட்டு  ழக்குகள் எண்ணிக்னக 

வமற்கு ங்கம் 82 
அஸ்ஸோம் 75 
தமிழ்நோடு 62 

மகோரோஷ்டிரம் 55 

ரோஜஸ்தோன் 54 
 

❖ முதிய ர்களுக்கு எதிரோை குற்றங்கள்  

➢ 2021 ஆம் ஆண்டு நாட்டில் முேியைர்களுக்கு எேிராக 26,110 குற்றங்கள் 

நவைசபற்றுள்ைை.  
➢ இேில் குற்றங்கைின் எண்ணிக்வக அடிப்பவையில் மகாராஷ்டிரமும் 

6190 குற்றங்கைின் ைிகிேசார அடிப்பவையில் சேல்லியும் 101.7% 
முதலிேத்தில் உள்ைை.  

➢ ேமிழ்நாட்டில் முேியைர்களுக்கு எேிராக 1841 குற்றங்கள் 

நவைசபற்றுள்ைை.  
❖ பட்டியல் இைத்த ருக்கு எதிரோை குற்றங்கள்  

➢ கைந்ே ஆண்டு நாட்டில் பட்டியல் இைத்ேைருக்கு எேிராக 5900 

குற்றங்கள் நவைசபற்றுள்ைை.  
➢ இேில் அேிகபட்சமாக உத்ேரப்பிரதேசத்ேில் 13,146 குற்றங்கள் 

நவைசபற்றுள்ைை.  
➢ தமிழ்நோட்டில் 1377 குற்றங்கள் பேிைாகியுள்ைை.  

❖ பழங்குடிகளுக்கு எதிரோக குற்றங்கள்  

➢ 2021 ஆம் ஆண்டு நாட்டில் பழங்குடிகளுக்கு எேிராக சமாத்ேம் 802 

குற்றங்கள் பேிைாகியுள்ைை.  
➢ அேிகபட்சமாக மத்ேிய பிரதேசத்ேில் 2627 குற்றங்கள், ராஜஸ்ோைில் 

2121 குற்றங்கள், நவைசபற்றுள்ைை.  
➢ தமிழ்நோட்டில் 39 குற்றங்கள் பேிைாகியுள்ைை. 
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3. உலகின் மூன்றோ து சபரும் பணக்கோரர்  

❖ புளூம்சபர்க் பில்லியைர்ஸ் இண்சேக்ஸ் என்பது அசமரிக்காைின் நியூயார்க் 
நகரில் ஒவ்சைாரு ைர்த்ேக நாைின் முடிைிலும் புதுப்பித்து 

சைைியிைப்படுகின்ற உலகப் சபரும் பணக்காரர்கைின் ேரைரிவச குறியீடு 

ஆகும்.  
❖ இந்ே பட்டியலில் உலகின் மூன்றாைது சபரும் பணக்காரராக இந்ேியாைின் 

சகௌதம் அதோைி இைம் சபற்றுள்ைார்.  
❖ இைர் பிரான்ஸ் நாட்வைச் தசர்ந்ே சோழிலேிபரும், முேலீட்ைாைருமாை 

சபர்ைோர்ட் ஜனீ் அர்ைோல்னே பின்னுக்கு ேள்ைி மூன்றாைது இைத்வே 

பிடித்துள்ைார்.  
❖ ப்ளூம்சபர்க் பணக்காரர்கள் பட்டியலில் முேல் மூன்று இைத்துக்குள் ைந்துள்ை 

முேல் ஆசியர் சகௌேம் அோைி ோன்.  
❖ தமிழ்நோட்டிலும் தேம்  

➢ ேமிழ்நாட்டில் ரோமநோதபுரம் மோ ட்ேம் கமுதியில் 2500 ஏக்கர் நில 

பரப்பில் உலகின் மிகப்சபரிய சூரிய மின்சக்ேி ஆவல 

அவமத்ேிருக்கிறார் இைர் என்பது கூடுேல் ேகைல்.  
➢ இந்ேியாைின் பாக்சகட் எண்சணய் சந்வேயில் அோைியின்  ில்மர் 20 

ெத தீ பங்கைிப்வப வைத்ேிருக்கிறது. 
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