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ஜூலை – 08 

தேசியச ்சசய்திகள் 

வீடு தேடி வரும் ச ொது விநிதயொகம்  ற்றிய அறிக்லக 

❖ நிதி ஆய ோக் அமைப்போனது சமீபத்தில் ‘வீடு யதடி வருை் பபோது விநிய ோகை் -

ைோநிலங்கள்/ஒன்றி ப் பிரயதசங்கள் முழுவதுை் ப ன்படுத்தப்படுை் நல்ல 

நமைமுமைகள்’ என்ை தமலப்பில் ஒரு அறிக்மகம  பவளியிை்ைது. 

❖ உலக உணவுத் திை்ைமுை் இந்தக் கணக்பகடுப்பின் ஒரு பகுதி ோகுை். 

❖ ைோநிலங்கள் ைை்றுை் ஒன்றி ப் பிரயதசங்களோல் வீடு யதடி வருை் பபோது விநிய ோக 

ைதிப்புச ் சங்கிலி முமைம ச ் பச ல்படுத்துவதில் பின்பை்ைப்பை்ை நல்ல ைை்றுை் 

புதுமை ோன நமைமுமைகளின் பதோகுப்மப இது வழங்குகிைது. 

❖ குழந்மதகள், கரப்்பிணிப் பபண்கள் ைை்றுை் போலூை்டுை் பபண்களுக்கு (PLW) ஊை்ைச ்

சத்தில் உள்ள இமைபவளிம ப் பூரத்்தி பச ்வதை்கோக, ஒருங்கிமணந்த குழந்மதகள் 

யைை்போை்டுச ் யசமவத ் திை்ைங்களின் (ICDS) துமண ஊை்ைசச்த்து வழங்கீை்டுத் 

திை்ைங்களின் கீழ், இந்தி  அரசு வீடு யதடி வருை் பபோது விநிய ோகத்திமன வழங்கச ்

பசய்கிைது. 

 

த ரிடரக்லளே் ேொங்கக் கூடிய உள்கட்டலம ்புக்கொன கூட்டலம ்பு 

 

❖ யபரிைரக்மளத் தோங்கக் கூடி  உள்கை்ைமைப்புக்கோன கூை்ைமைப்பிமன ‘சரவ்யதச 

அமைப்போக’ வமகப்படுத்தச ்பசய்வதை்கு ைத்தி  அமைசச்ரமவ சமீபத்தில் ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

❖ விதிவிலக்குகள், போதுகோப்புகள் ைை்றுை் சலுமககமள வழங்கச ் பசய்வதை்கோக, 

யபரிைரக்மளத ்தோங்கக் கூடி  உள்கை்ைமைப்புக்கோன கூை்ைமைப்புைன் தமலமை க 

ஒப்பந்தத்தில் (HQA) மகப ழுத்திைவுை் அது ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ 1947 ஆை் ஆண்டு ஐக்கி  நோடுகளின் (சலுமககள் ைை்றுை் தமைகள்) சைை்த்தின் கீழ் 
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இது யைை்பகோள்ளப் பை்ைது. 

❖ இது யபரிைரக்மளத் தோங்கக்கூடி  உள்கை்ைமைப்புக்கோன கூை்ைமைப்பிை்கு ஒரு 

சு ோதீனைோன ைை்றுை் சரவ்யதச சை்ை ஆளுமைம  வழங்குை்.  

❖ இதனோல் இந்த அமைப்பு சரவ்யதச அளவில் அதன் பச ல்போடுகமளச ் சரி ோன 

முமையிலுை் திைை்பைவுை் பச ்  முடியுை். 

❖ 2016 ஆை் ஆண்டு புது பைல்லியில் நமைபபை்ை யபரிைர ் அபோ த்மதக் குமைப்பது 

குறித்த ஆசி  அமைசச்ரக்ள் ைோநோை்டின் யபோது யபரிைரக்மளத் தோங்கக்கூடி  உள் 

கை்ைமைப்புக்கோன கூை்ைமைப்பு குறித்தக் கருத்தோக்கை் பிரதைர ்அவரக்ளோல் முன் 

பைோழி ப் பை்ைது. 

 

 ொரே் ஸ்தடட் வங்கி நிறுவ ் ட்ட தினம் 

 

❖ இந்தி  நோை்டின் மிகப் பழமை ோன வணிக வங்கி ோன போரத ஸ்யைை் வங்கி ஜூமல 

01 ஆை் யததி ன்று தனது 67வது ஆண்டு நிமைமவக் பகோண்ைோடுகிைது. 

❖ 1806 ஆை் ஆண்டு கல்கத்தோ வங்கி ோக நிறுவப்பை்டு பின்னர ்இை்பீரி ல் யபங்க் ஆஃப் 

இந்தி ோ என்று ைோை்ைப்பை்ை பின்னர ்இது போரத ்ஸ்யைை் வங்கி ோக உருபவடுத்தது. 

❖ பைை்ரோஸ் வங்கி ோனது, கல்கத்தோ வங்கி ைை்றுை் போை்யப வங்கியுைன் இமணக்கப் 

பை்டு இை்பீரி ல் யபங்க் ஆஃப் இந்தி ோவோக உருவோனது.  

❖ இது பின்னர ்1955 ஆை் ஆண்டில் போரத ்ஸ்யைை் வங்கி ஆக ைோறி து. 

❖ பைை்ரோஸ் வங்கி 1806 ஆை் ஆண்டு ஜூன் 02 ஆை் யததி ன்று நிறுவப்பை்ைது.  

❖ போை்யப வங்கி 1840 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் 15 ஆை் யததி ன்று நிறுவப் பை்ைது  

❖ பைை்ரோஸ் வங்கி 1843 ஆை் ஆண்டு ஜூமல 01 ஆை் யததி ன்று நிறுவப் பை்ைது. 

 

தேரே்ை்  ே்திரங்கள் சவளியீடு 

❖ போரத ் ஸ்யைை ் வங்கி அதன் அங்கீகரிக்கப்பை்ை 29 கிமளகள் மூலை் யதரத்ல் 

பத்திரங்கமள பவளியிடுவதை்குை் அவை்மைப் பணைோக்குவதை்குை் அந்த வங்கிக்கு 

ைத்தி  அரசு அங்கீகோரை் அளித்துள்ளது. 

❖ யதரத்ல் பத்திரங்கள் என்பது அரசி ல் கை்சிகளுக்கு  ோர ் யவண்டுைோனோலுை் 

பணத்மத நன்பகோமை ோக அளிப்பதை்கு வழிவமக பச ்யுை் பச ை்கருவிகளோகுை். 

❖ யதரத்ல் பத்திரங்கள் பவளியிைப்பைை் நோளிலிருந்து பதிமனந்து நோை்களுக்குச ்பசல்லு 

படி ோகுை். 
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❖ பசல்லுபடி ோகுை் கோலை் முடிந்த பிைகு யதரத்ல் பத்திரை் தோக்கல் பச ் ப்பை்ைோல், 

அதன் மூலை் பணை் பபை இருந்த எந்தபவோரு அரசி ல் கை்சிக்குை் பணை் பசலுத்தப் 

பைோது. 

❖ கோலோவதி ோன பத்திரங்களின் பைோத்த ைதிப்புகள் பிரதைரின் நிவோரண நிதியில் 

போரத ்ஸ்யைை ்வங்கியினோல் மவப்பு மவக்கப்படுகின்ைன. 

❖ யதரத்ல் பத்திரங்கள் நன்பகோமை ோளரின் பப மரக் பகோண்டிருக்கோது. 

❖ எனயவ, அரசி ல் கை்சிகள் நன்பகோமை ோளரின் அமை ோளத்திமனத் பதரிந்து 

பகோள்ள முடி ோது. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

RIMPAC 2022  யிற்சி 

 

❖ RIMPAC-22 என்ற பயிை்சி ோனது ஹவோ ் தீவுகள் ைை்றுை் பதை்கு கலியபோரன்ி ோவிை்கு 

அருகில் நமைபபை்ைது. 
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❖ இந்த ஆண்டிை்கோன இந்தப் பல்பரிைோணப் பயிை்சியில்  27 நோடுகள் பங்யகை்கின்ைன. 

❖ இது அபைரிக்கோவினோல் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமை நைத்தப் படுகின்ை, மிகப் 

பபரி ப் பலதரப்புக் கைை்பமைப் பயிை்சிகளில் ஒன்ைோகுை். 

❖ RIMPAC பயிை்சி ோனது 1971 ஆை் ஆண்டில் அபைரிக்கோ, ஆஸ்தியரலி ோ ைை்றுை் கனைோ 

ஆகி  நோடுகளோல் வருைோந்திர பயிை்சி ோகத் பதோைங்கப்பை்ைது. 

❖ ஆனோல் 1974 ஆை் ஆண்டு முதல், கைல்சோர ்பயிை்சி இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமை 

நைக்குை் நிகழ்வோக ைோறி து. 

❖ இந்தி ோ முதன் முதலில் 2014 ஆை் ஆண்டில் நமைபபை்ை RIMPAC பயிை்சியில் 

பங்யகை்ைது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டு RIMPAC பயிை்சியின் கருத்துரு, 'திைன்மிக்க, தகவமைப்பு மிக்க, 

பங்குதோரரக்ள்' என்பதோகுை். 

 

ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

எதிரக்ொை யூனிகொர்ன் நிறுவனங்கள் குறியீடு 2022 

 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டின் ஹுருன் இந்தி ோ எதிரக்ோல யூனிகோரன்் நிறுவனங்கள் என்ற 

குறியீைோனது ஹுருன் ஆரோ ்சச்ி நிறுவனத்தோல் பவளியிைப்பை்ைது. 

❖ இந்தக் குறியீை்டின்படி, அடுத்த இரண்டு அல்லது நோன்கு ஆண்டுகளில் இந்தி ோவில் 

122 புதி  யூனிகோரன்் நிறுவனங்கள் உருவோகுை். 

❖ அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் யூனிகோரன்் நிறுவனைோக ைோைக்கூடி  நிறுவனங்கள் 

யகபசல்பலஸ் என்று அழைக்கப் படும். 

❖ யகபசல்பலஸ் நிறுவனதத்ின் ைதிப்பு 500 மில்லி ன் அபைரிக்க ைோலரக்ள் முதல் 1 

பில்லி ன் ைோலர ்வமர எை்டுை் என எதிரப்ோரக்்கப்படுகிைது. 

❖ அடுத்த நோன்கு ஆண்டுகளில் யூனிகோரன்் நிறுவனைோக ைோைக்கூடி  பதோைக்க 

நிறுவனை் சீை்ைோஸ் ஆகுை். 

❖ ஒரு யூனிகோரன்் நிறுவனை் என்பது 1 பில்லி ன் அபைரிக்க ைோலரக்ளுக்குை் அதிகைோன 

ைதிப்மபக் பகோண்ை ஒரு தனி ோர ்பதோைக்க நிறுவனைோகுை். 

❖ இந்தச ்பசோல் முதன்முதலில் 2013 ஆை் ஆண்டில் பவளியிைப்பை்ைது. 
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❖ இந்தச ் பசோல்லோனது துணிகர முதலீை்ைோளர ் அ ்லின் லீ என்பவரோல் உருவோக்கப் 

பை்ைது. 

 

ேங்கே்திற்கொன இறக்குமதி வரி 

❖ தங்கத்திை்கோன இைக்குைதி வரிம  10.75 சதவீதத்தில் இருந்து 15 சதவீதைோக அரசு 

உ ரத்்தியுள்ளது. 

❖ இது நைப்புக் கணக்குப் பை்ைோக்குமையிமன நிமல ோக மவத்திருக்கவுை், இந்த 

ைஞ்சள்நிை உயலோகத்தின் அதிகரித்து வருை் இைக்குைதிம ச ் சரி ோன முமையில் 

மவத்திருப்பமதயுை் யநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. 

❖ முன்பு, தங்கத்தின் மீதோன அடிப்பமை சுங்க வரி 7.5 சதவீதைோக இருந்த நிழையிை், 

தை்யபோது இது 12.5 சதவீதைோக இருக்குை். 

❖ 2.5 சதவீத விவசோ  உள்கை்ைமைப்பு யைை்போை்டு வீத வரியுைன்,  தங்கை் மீதோன பச ல் 

திைன்மிக்க சுங்க வரி ோனது 15 சதவீதைோக இருக்குை். 

 

நிதி நிலைே்ேன்லம அறிக்லக 

 

❖ இந்தி  ரிசரவ்் வங்கி ோனது, ஆண்டிை்கு இரண்டு முமை அதனோல் யைை்பகோள்ளப் 

படுை் நிதி நிமலத்தன்மை அறிக்மகம  (FSR) பவளியிை்ைது. 

❖ இதன் படி பைோத்த வோரோக் கைன்களுைன் (GNPA) வங்கி அமைப்பின் பசோத்துத் தரை் 

யைை்பை்டு உள்ளது. 

❖ 2021 ஆை் ஆண்டு ைோரச் ்ைோதத்தில் 7.4 சதவீதைோக இருந்த அதன் விகிதை் ஆனது 2022 

ஆை் ஆண்டு ைோரச் ்ைோததத்ில், ஆறு ஆண்டுகளில் இல்லோத அளவிை்கு 5.9 சதவீதைோகக் 

குமைந்துள்ளது. 

❖ ஒரு வருைத்திை்கு முன்பு 67.6 சதவீதைோக இருந்த வோரோக் கைன்கமள ஈடு பச ்  

மவக்கப் படுை் நிதி விகிதை் ஆனது (PCR) 2022 ஆை் ஆண்டு ைோரச் ்ைோதத்தில் 70.9 % ஆக 

யைை்படுத்தப் பை்டுள்ளது. 

❖ வோரோக் கைன்கமள ஈடு பச ்  மவக்கப்படுை் நிதி விகிதை் என்பது, யைோசைோனக் 

கைன்களோல் ஏை்படுை் இழப்புகளுக்கு வங்கி ஒதுக்குை் நிதியின் சதவீதைோகுை். 

 

அறிவியை் மற்றும் சேொழிை்நுட் ம் 

விண்சவளியிை் எலும்பு நிலற இழ ்பு 

❖ விண்பவளி வீரரக்ள் விண்பவளியில் ப ணை் பச ்யுை் யபோது அதிக அளவு எலுை்பு 

நிமைகமள இழப்பதோக ஆரோ ்சச்ி ோளரக்ள் கண்ைறிந்துள்ளனர.் 
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❖ அவரக்ள் தங்கள் பணிகளில் இருந்து திருை்பி வந்த பிைகு அதிலிருந்து மீண்டு 

வருவதை்கு ஒரு வருைத்திை்கு யைல் ஆகுை். 

❖ சரவ்யதச விண்பவளி நிமல த்தில் தங்கியிருக்குை் யபோதுை் அதை்குப் பின்னருை் 

விண்பவளி வீரரக்ளின் ைணிக்கை்டு ைை்றுை் கணுக்கோல் ஆகி  பகுதிகளில் ஒவ்பவோரு 

ைோதமுை் சுைோர ்1 முதல் 2 சதவீத எலுை்பு அைரத்்தி இழப்பு ஏை்படுவமதக் கண்ைறிந்து 

உள்ளனர.் 

❖ கிை்ைத்தை்ைப் பத்தோண்டுகளில் ைனித உைலில் ஏை்படுை் எலுை்பு இழப்பின் அயத 

அளவிை்கு இதனோல் எலுை்பு அைரத்்தி இழப்பு ஏை்படுகிைது. 

 

 

சொை்தமொசனை்ைொ  ொதி ்பு 

 

❖ சோல்யைோபனல்லோ போக்டீரி ோக்கள் யபரி கோயலபை ்என்பவரோல் நிரவ்கிக்கப்படுகின்ை 

உலகின் மிகப்பபரி  சோக்யலை் த ோரிப்பு நிறுவனத்தில் கோணப்பை்ைன. 

❖ பபல்ஜி த்தில் உள்ள யபரி கோயலபை்டின் விப ஸ் பதோழிை்சோமல அதன் உை்பத்திம  
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நிறுத்தியுள்ளது. 

❖ யைலுை், அபைரிக்கோவில் பரியசோதிக்கப் பை்ைமவகளில்  31% அளவிைான யகோழி 

இமைசச்ியின் ைோதிரிகளில் சோல்யைோபனல்லோ கண்ைறி ப்பை்ைது. 

❖ சோல்யைோபனல்லோ என்பது சோல்யைோபனல்யலோசிஸ் எனப்படுகின்ற, உணவு மூலை் 

பரவுை் யநோ ்கமள உண்ைோக்குை் போக்டீரி ோக்களின் ஒரு குழுவோகுை். 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

உைகப் த ொலே ்ச ொருள்  யன் ொடு குறிே்ே அறிக்லக 2022 

 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டிை்கோன உலகப் யபோமதப்பபோருள் அறிக்மக ஆனது ஐக்கி  நோடுகள் 

சமபயின் யபோமதப்பபோருள் ைை்றுை் குை்ைங்களுக்கோன அலுவலகத்தினோல் 

சமீபத்தில் பவளியிைப் பை்ைது. 

❖ கஞ்சோமவச ்சை்ைப்பூரவ்ைோக்குவது என்பது அதன் தினசரிப் ப ன்போடு ைை்றுை் அது 

பதோைரப்ோன உைல்நலப் போதிப்புகமள அதிகரித்துள்ளது என இந்த அறிக்மக 

கூறுகிைது. 

❖ ஆப்பிரிக்கோ ைை்றுை் லதத்ீன் அபைரிக்கோ ஆகி  நோடுகளில், 35 வ திை்கு உை்பைை் 

நபரக்ளில் பபருை்போலோயனோர ் யபோமதப் பபோருள் ப ன்போை்டுக் யகோளோறுகளுக்கு 

சிகிசம்ச பபை்று வருகின்ைனர.் 

❖ உலகளவில் 2 மில்லி ன் அளவிை் யபோமத ைருந்துகமள ஊசி மூலை் பசலுத்திக் 

பகோள்கின்ைனர.் 

❖ இந்த எண்ணிக்மகயில் போதி யபர ்பஹபமைடிஸ் சி வமகயினோலுை், 1.4 மில்லி ன் 

யபர ் எச.்ஐ.வி பதோை்றினோலுை் ைை்றுை் 1.2 மில்லி ன் யபர ் எச.்ஐ.வி ைை்றுை் 

பஹபமைடிஸ் சி ஆகி  இரண்டினோலுை் போதிக்கப்பை்டுள்ளனர.் 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டில் 11 சதவீதைோக இருந்த யகோயகோயின் உை்பத்தி ோனது 2020 ஆை் 

ஆண்டில் 1,982 ைன்களோக அதிகரித்துள்ளது. 

❖ 2020-2021 ஆை் ஆண்டில் உலகளோவி  ஓபி ை் உை்பத்தி ோனது ஏழு சதவீதை் 

அதிகரித்துள்ளது. 

❖ முக்கி ைோக ஆப்கோனிஸ்தோனில் அதன் உை்பதத்ி அதிகரித்ததன் கோரணைோக இந்த 

அதிகரிப்போனது ஏை்பை்டுள்ளது. 
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