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1. ‘குள ோபல் ஃபபன்டெக்ஸ் ளெட்ெோளபஸ் – 2021’ஐ டெளியிட்ெ நிறுெனம் எது? 
அ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ. உலக வங்கி  

இ. IMF 

ஈ. உலக ப ரருளரதரர மன்றம் 

✓ உலக ெங்கியானது, “உலக ோவிய ஃபபன்டெக்ஸ் தரவுத்த ம் – 2021: COVID–19 டதோற்றுகோலத்தில் நிதியியல் 

உள் ெக்கம், எண்ணியல் டகோடுப்பனவுகள் மற்றும் டெகிழ்தன்பம” என்ற அறிக்பகபய டெளியிட்ெது. 

✓ 123 ெோடுகளில் உள்  மக்கள் 2021 முழுெதும் நிதிச்ளேபெகப  எவ்ெோறு பயன்படுத்தினோர்கள் என்பபத இது 

ஆய்வுடேய்தது. இந்த அறிக்பகயின்படி, உலக மக்கள்டதோபகயில் முபறயோன ெங்கிச்ளேபெ கிபெக்கோமல் உள்  

டபரும்பகுதியினர் இந்தியோவிலும் சீனோவிலும் ெோழ்கின்றனர். ஆண்கப விெ டபண்கள  ெங்கிச்ளேபெ 

கிபெக்கப்டபறோமல் இருப்பதற்கோன ெோய்ப்புகள் அதிகம் என்றும் அந்த அறிக்பக கண்ெறிந்துள் து. 

2. 2022இல் உலக ோவிய பல்லுயிர் மோெோட்பெ ெெத்தும் ெகரம் எது? 
அ.  ரரிஸ் 

ஆ.  ரன்  

இ. பெனீவர 

ஈ. தரவவரஸ் 

✓ ெெப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் உலக ோவிய பல்லுயிர் மோெோடு டெர்மனியின் போன் ெகரில் ஏற்போடு டேய்யப்பட்டுள் து. 

பல்லுயிர் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ளேபெகள் மீதோன அரசுகளுக்கிபெளயயோன அறிவியல்–டகோள்பக த ம் (IPBES) 

கோட்டுயிரிகளின் நிபலயோன பயன்போடு குறித்த மதிப்பீடு டெளியிெப்படும் என்று அறிவித்தது. ெனவுயிரினங்கப  

ெோழ்ெோதோரத்திற்கோக ெம்பியிருக்கும் ேமூகங்களின் ெல்ெோழ்பெ மனதில் பெத்து அெற்பற நீடித்து நிபலயோகப் 

பயன்படுத்துதல் என்பது டெளியிெப்படும் இவ்ெறிக்பகயின் கருெோக இருக்கும். 

3. ரிேர்வ் ெங்கியின் தோரோ மயமோக்கப்பட்ெ விதிமுபறகளின்படி, தோனியங்கி ெழியின்கீழ் டெளிப்புற ெணிகக் 

கென் ெோங்குெதற்கோன புதிய உச்ேெரம்பு என்ன? 
அ. $500 மில்லியன் 

ஆ. $1  ில்லியன் 

இ. $1.5  ில்லியன்  

ஈ. $2  ில்லியன் 

✓ இந்திய ரிேர்வ் ெங்கி (RBI) அந்நிய டேலோெணி ெரத்பத அதிகரிக்க விதிமுபறகப  தோரோ மோக்கியது. கென் 

ேந்பதயில் FPI முதலீட்டிற்கோன விதிமுபறகப  த ர்த்துெது மற்றும் டெளிப்புற ெணிகக் கெனின் உச்ேெரம்பப 

தோனியங்கி ெழியின்கீழ், $750 மில்லியனில் இருந்து $1.5 பில்லியன் ெோலர்க ோக அதிகரிப்பது ஆகியபெ இந்த 

ெெெடிக்பககளில் அெங்கும். அதிகரிக்கும் FCNR (B) மற்றும் NRE கோலபெப்புகளில் டரோக்க இருப்பு விகிதம் (CRR) 

மற்றும் ேட்ெப்பூர்ெ பணப்புழக்க விகிதம் (SLR) ஆகியெற்றிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்ெது. 

4. ‘ஸ்ெோர்ட்அப் ஸ்கூல் இந்தியோ’ திட்ெத்பத அறிமுகப்படுத்திய நிறுெனம் எது? 
அ. மமக்வரரசர ்ட் ஆ. கூகிள்  

இ. அவமசரன்  ஈ. பமட்டர 
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✓ “கூகுள் ஃபோர் ஸ்ெோர்ட்–அப்” முபனவின் ஒருபகுதியோக ஸ்ெோர்ட்–அப் ஸ்கூல் இந்தியோ (எஸ்எஸ்ஐ) டதோெங்குெதோக 

கூகுள் அறிவித்தது. இது முதலீட்ெோ ர்கள், டதோழில்முபனளெோர் மற்றும் புளரோகிரோமர்கப  ஒன்றிபணக்கும் ஒரு 

த மோகும். ளமலும் சிறிய ெகரங்களில் உள்  ஸ்ெோர்ட்–அப்கள் கூகுப த் டதோெர்புடகோள் வும் கற்றுக்டகோள் வும் 

ெோய்ப்புகப  கூகுள் ெழங்கும். இந்தத் திட்ெத்தின்மூலம் குபறந்தது 10,000 ஸ்ெோர்ட்–அப்கப  அணுகுெபத 

கூகுள் ளெோக்கமோகக் டகோண்டுள் து. 

5. ேமீபத்தில் மோநிலங்கப பெக்குப் பரிந்துபரக்கப்பட்ெ இப யரோெோ, எத்துபறயில் சிறந்த ஆளுபமயோெோர்? 

அ. இமச  

ஆ. விமளயரட்டு 

இ. வணிகம் 

ஈ. இலக்கியம்  

✓ பழம்டபரும் இபேயபமப்போ ர் இப யரோெோ, மூத்த தெக  வீரோங்கபன பி.டி.உஷோ, திபரப்பெத் திபரக்கபத 

எழுத்தோ ர் வி.விெளயந்திர பிரேோத் மற்றும் ஆன்மீகத் தபலெர் வீளரந்திர டெக்களெ ஆகிளயோர் அண்பமயில் 

மோநிலங்க பெக்குப் பரிந்துபரக்கப்பட்ெனர். ெடுெண் அபமச்ேரபெயின் ஆளலோேபனயின் ளபரில் குடியரசுத் 

தபலெரோல் இந்நியமனங்கள் ளமற்டகோள் ப்படுகின்றன. இப யரோெோ தமிழ்ெோட்பெச் ளேர்ந்தெர், பி.டி.உஷோ 

ளகர ோபெச் ளேர்ந்தெர், வீளரந்திர டெக்களெ கர்ெோெகோ மற்றும் விெளயந்திர பிரேோத் ஆந்திரோபெச்ளேர்ந்ளதோர். 

6. ேோளரோன் என்பது கீழ்க்கோணும் எதன் இயற்பகச் டேயற்பகக்ளகோ ோகும்? 
அ. பந ்டியூன் 

ஆ. வியரழன் 

இ.  ுளூட்வடர  

ஈ. யுவரனஸ் 

✓ குள் க்க ாளான புளூட்ளெோவின் ஐந்து இயற்பகச்டேயற்பகக்ளகோள்களுள் ‘ேளரோன்’உம் ஒன்றோகும். ஒரு புதிய 

ஆய்வின்படி, ளதோலின்கள் எனப்படும் இரேோயனங்கள் கோரணமோக ேளரோனுக்கு ‘சிெப்புத்டதோப்பி’ ஏற்பட்டுள் து. 

இந்த இரேோயன கலபெகள் சூரியனின் புறவூதோக்கதிர்களின் ஒரு குறிப்பிட்ெ நிறத்பத உறிஞ்சி, அவ்வியற்பகச் 

டேயற்பகக்ளகோளின் ெெ துருெத்பதச் சுற்றி சிெப்பு நிறத்பதப் படியபெத்துள் து. 

7. ஐளரோப்பிய கவுன்சிலோனது ேமீபத்தில் கீழ்க் ாணும் எந்த ெோட்டிற்கு ளெட்போ ர் தகுதிபய ெழங்கியது? 
அ. எஸ்வடரனியர 

ஆ. லரட்வியர 

இ. மரல்வடரவர குடியரசு  

ஈ. ெரர்ெியர 

✓ உக்பரன் மற்றும் மோல்ளெோெோ குடியரசு ஆகிய இரு ெோடுகளுக்கு, ஐளரோப்பிய கவுன்சில், ‘ளெட்போ ர் ெோடு’ என்ற 

தகுதிபய ெழங்கியது. இது அந்ெோடுகள் ஐளரோப்பிய கூட்ெபமப்பின் உறுப்பினர்க ோக மோற ெழிெகுக்கிறது. 

8. அண்பமயில் டதோெங்கிய அம்புபச்சி ளம ோ, கீழ்க்கோணும் எந்த மோநிலத்தில் டகோண்ெோெப்படுகிறது? 
அ. ஒடிஸர  ஆ. மிவசரரம் 

இ. அஸ்ஸரம்  ஈ.  ீகரர் 
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✓ அஸ்ஸோம் மாநிலத்தின் டகௌகோத்தியில் அபமந்துள்  கோமோக்யோ ளகோவிலில் நிகழும் ‘அம்புபச்சி ளம ோ’ என்பது 

ஒவ்ளெோர் ஆண்டும் ெோன்கு ெோட்கள் டகோண்ெோெப்படும் ஒரு திருவிழோெோகும். இது தோய்பம மற்றும் கருவுறுதல் 

டதய்ெத்பதக் டகோண்ெோடுகிறது. இது கோமோக்யோ ளதவியின் மோதவிெோய் சுழற்சிபயக் குறிக்கிறது. 

9. போரத்–NCAP என்பது கீழ்க் ாணும் எந்த ெடுெண் அபமச்ேகத்தின் முபனெோகும்? 
அ. ப ருநிறுவன விவகரரங்கள் அமமச்சகம் 

ஆ. உள்துமற அமமச்சகம் 

இ. கலரச்சரரத்துமற அமமச்சகம் 

ஈ. சரமல ்வ ரக்குவரத்து & பநடுஞ்சரமல அமமச்சகம்  

✓ போரத் – புதிய மகிழுந்து மதிப்பீட்டுத் திட்ெத்பத (போரத்–NCAP) அறிமுகப்படுத்துெதற்கோன ெபரவு அறிவிப்பிற்கு 

ேோபலப் ளபோக்குெரத்து மற்றும் டெடுஞ்ேோபலகளுக்கோன ெடுெணபமச்ேரோல் ேமீபத்தில் ஒப்புதலளிக்கப்பட்ெது. 

இம்முபனவின்கீழ், மோதிரி விபத்து ளேோதபனகளின்மூலம் மகிழுந்துகளின் டேயல்திறனடிப்பபெயில் அெற்றுக்கு 

ெட்ேத்திர தர மதிப்பீடுகள் ெழங்கப்படும். 

10. உயர்டதளிவுத்திறன்டகோண்ெ DRACO என்னும் நிழற்பெக்கருவி, கீழ்க்கோணும் எந்த NASA திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியோகும்? 
அ. DART  

ஆ. ஆர்ட்படமிஸ் 

இ. DAVINCI+ 

ஈ. வரவயெர் 

✓ Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation (DRACO) என்ற ஒன்று மட்டுளம NASAஇன் 

DART திட்ெத்தோல் டகோண்டுடேல்லப்பட்ெ ஒளர கருவியோகும். இது நியூ ெோரிஸோன் திட்ெத்தின் படிமமாக்கியய 

அடிப்பபெயோகக்டகோண்டு ெடிெபமக்கப்பட்ெது. அண்பமய மோதங்களில், இந்த உயர்டதளிவுத்திறன்டகோண்ெ 

நிழற்பெக்கருவி, பல்ளெறு விண்மீன்களின் சுமோர் 150,000 நிழற்பெங்கப  எடுத்தது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்தியோவில் ஒபமக்ரோன் பிஏ.2.75 ெபக உருமோற்றம் 

COVID–19 தீநுண்மியின் ஒபமக்ரோன் பிஏ.2.75 ெபக உருமோற்றம் இந்தியோ உள்ளிட்ெ ெோடுகளில் 

கண்ெறியப்பட்டு உள் தோக உலக சுகோதோர அபமப்பு (WHO) எச்ேரித்துள் து. 

இதுடதோெர்போக அந்த அபமப்பின் இயக்குெர் டெட்ளரோஸ் அதளனோம் டேய்தியோ ர்களிெம் கூறுபகயில், “ேர்ெளதே 

அ வில் களரோனோ டதோற்று பரெல் கெந்த இரு ெோரங்களில் சுமோர் 30 ேதவீதம் அதிகரித்துள் து. உலக சுகோதோர 

அபமப்பின் ஆறு துபண பிரோந்தியங்களுள் ெோன்கில் கெந்த ெோரம் டதோற்றுபரெல் அதிகரித்துள் து. ஐளரோப்பிய, 

அடமரிக்க ெோடுகளில் பிஏ.4, பிஏ.5 உருமோற்றங்கள் அதிக அ வில் பரவி ெருகின்றன. இந்தியோ உள்ளிட்ெ 

ெோடுகளில் பிஏ.2.75 ெபக கண்ெறியப்பட்டுள் து. 

உலக சுகோதோர அபமப்பின் தபலபம விஞ்ஞோனி டேௌம்யோ சுெோமிெோதன் டுவிட்ெரில் டெளியிட்ெ கோடணோலிப் 

பதிவில், “பிஏ.2.75 ெபக களரோனோ பரெல் இந்தியோவில் முதன்முபறயோகக் கண்ெறியப்பட்டுள் து. ளமலும் 10 

ெோடுகளிலும் அந்த ெபக டதோற்று பரவி ெருகிறது. இந்த ெபக தீநுண்மிகள் ளமலும் சில முபற உருமோற்றம் 

அபெய ெோய்ப்புள் து. இந்த ெபகத் டதோற்று மனிதர்களுக்கு அதிக போதிப்புகப  ஏற்படுத்துமோ என்பது டதோெர்போக 

டதோெர்ந்து ஆய்வுடேய்யப்பட்டு ெருகிறது” என்றோர். 

  

 

 

m 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                                           2022 ஜூலை 08 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

2. ஜி20 தூதரோக அமிதோப் கோந்த் நியமனம் 

இந்தியோ, அடமரிக்கோ, பிரிட்ென், ஆஸ்திளரலியோ உள்ளிட்ெ 20 ெோடுகள் அங்கம் ெகிக்கும் ஜி20 கூட்ெபமப்புக்கு 

இந்தியோ தபலபம ெகிக்கவுள் தோல், அதற்கோன தூதரோக (டஷர்போ) NITI ஆளயோக் முன்னோள் தபலபம நிர்ெோக 

அதிகோரி அமிதோப் கோந்த் நியமிக்கப்பட்டுள் ோர். 

ஏற்டகனளெ ஜி20 தூதரோக ெடுெண் அபமச்ேர் பியூஷ் ளகோயல் டேயல்பட்டு ெந்த நிபலயில், அெருக்குப் பதிலோக 

அந்தப் டபோறுப்பப அமிதோப் கோந்த் ஏற்கிறோர். ஜி20 கூட்ெபமப்பின் தபலபமப் டபோறுப்பப நிகழோண்டு இறுதியில் 

இந்தியோ ஏற்கிறது. NITI ஆளயோக் அபமப்பின் தபலபமச் டேயல் அதிகோரியோக ஆறு ஆண்டுகள் பதவி ெகித்த 

அமிதோப் கோந்த், கெந்த மோதம் ஓய்வுடபற்றோர். 1980 ளகர  பிரிவு இஆப அதிகோரியோன அெர், அதற்கு முன்போக 

டதோழிற்டகோள்பக, ஊக்குவிப்புத் துபற டேயலரோக டபோறுப்பு ெகித்தோர். 

 

3. இந்தியோவில் ஊட்ெச்ேத்து குபறபோடு உள் ெர்களின் எண்ணிக்பக குபறந்தது: உெல் பருமன் எண்ணிக்பக 

அதிகரிப்பு: ஐ.ெோ. ஆய்ெறிக்பக 

இந்தியோவில் ஊட்ெச்ேத்து குபறபோடு உள் ெர்களின் எண்ணிக்பக கெந்த 15 ஆண்டுக ோக குபறந்து ெருகிறது 

என்று ஐ.ெோ. டெளியிட்டுள்  ஆய்ெறிக்பகயில் டதரியெந்துள் து. அளதளெரத்தில் உெல் பருமன் உள் ெர்களின் 

எண்ணிக்பகயும், இரத்த ளேோபகயோல் போதிக்கப்படும் டபண்களின் எண்ணிக்பகயும் இந்தியோவில் அதிகரித்து 

ெருெதோகவும் புள்ளிவிெரங்கள் டதரிவிக்கின்றன. 

உலக உணவுப் போதுகோப்பு மற்றும் ஊட்ெச்ேத்து 2022 என்ற ஆய்வு அறிக்பகபய ஐ.ெோ. உணவு மற்றும் விெேோய 

அபமப்பு டெளியிட்ெது. அதில், ‘கெந்த ஆண்டு ெறுபமயோல் போதிக்கப்பட்ெெர்களின் எண்ணிக்பக உலக அ வில் 

828 மில்லியனோக அதிகரித்தது. 2020 ஒப்பிடுபகயில் இது 46 மில்லியனும், களரோனோ தோக்கத்துக்கு முன்பு 

ஒப்பிடுபகயில், 150 மில்லியனும் அதிகரித்துள் து. 2015 ெபரயில் ெறுபமயோல் போதிக்கப்படுெர்களின் 

எண்ணிக்பகயில் டபரும் மோற்றம் ஏற்பெோமலிருந்தது. ெறுபம ஒழிப்பில் உலகம் தற்ளபோது பின்ளனோக்கிச் டேன்று 

டகோண்டிருக்கிறது. 

ளகோதுபம, போர்லி, சூரியகோந்தி எண்டணய் உற்பத்தியில் உக்பரனும், ரஷியோவும் உலகில் முன்னணி 

ெகிக்கின்றன. சூரியகோந்தி எண்டணபயப் டபோருத்தெபர டமோத்த உலக உற்பத்தியில் போதிய வு இவ்விரண்டு 

ெோடுகளும் 50% பங்களிப்பபக் டகோண்டுள் ன. உலக அ விலோன ளகோதுபம, போர்லி உற்பத்தியில் மூன்றில் ஒரு 

பங்கு ரஷியோ, உக்பரனின் பங்களிப்போகும். உக்பரன் ளபோரோல் விநிளயோக ேங்கிலி போதிப்பு ஏற்பட்ெதோல், உணவு 

தோனியங்கள், ளெ ோண் உரங்களின் விபல ேர்ெளதே அ வில் அதிகரித்தது. 

அத்துென், பருெநிபல மோற்றம் கோரணமோக ஏற்பட்ெ இயற்பகப் ளபரிெர்க ோல் குபறந்த ெருமோனம் டகோண்ெ 

ெோடுகள் கடுபமயோக போதிக்கப்பட்டுள் ன. உலகில் சுமோர் 92.4 ளகோடி மக்கள் (டமோத்த உலக மக்கள்டதோபகயில் 

11.7 ேதவீதம் ளபர்) உணவுப் போதுகோப்பு இல்லோமல் உள் னர். இந்த எண்ணிக்பக கெந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 

20.7 ளகோடி அதிகரித்துள் து என்பது குறிப்பிெத்தக்கது. 

2020–இல் உலகம் முழுெதும் சுமோர் 300 ளகோடி ளபர் ஊட்ெச்ேத்துள்  உணபெப் டபற முடியோத நிபல ஏற்பட்ெது. 

முந்பதய 2019–ஆம் ஆண்பெவிெ இது சுமோர் 11.2 ளகோடி அதிகமோகும். உலடகங்கிலும் 5 ெயதுக்குள்பட்ெ சுமோர் 

4.5 ளகோடி குழந்பதகள் கடுபமயோன ஊட்ெச்ேத்து குபறபோடுக்கு உள் ோகியுள் னர். இதனோல் அெர்களின் 

உயிரிழப்பு அபோயம் 12 மெங்கு அதிகமோகி உள் து. 

இந்திய புள்ளி விெரங்கள் 

ஊட்ெச்ேத்து குபறபோடு 

ெருெம் – எண்ணிக்பக 

2004–06 24.78 ளகோடி (21.6%) 

2019–21 22.43 ளகோடி (16.3%) 
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5 ெயதுக்குள்பட்ெ குழந்பதகள் (ஊட்ெச்ேத்து குபறபோடு) 

2020 – 3.61 ளகோடி (30.9%) 

2012 – 5.23 ளகோடி (41.7%) 

5 ெயதுக்குள்பட்ெ குழந்பதகள் (கூடுதல் எபெ) 

2020 – 22 லட்ேம் (1.9%) 

2012 – 30 லட்ேம் (2.4%) 

உெல் பருமன் 

2016 – 3.43 ளகோடி (3.9%) 

2012 – 2.52 ளகோடி (3.1%) 

இரத்த ளேோபக போதிப்பு (டபண்கள்) 

2019 – 18.73 ளகோடி 

2012 – 17.15 ளகோடி 

5 மோதங்கள் தோய்ப்போல் அளிப்பு 

2020 – 1.4 ளகோடி 

2012 – 1.12 ளகோடி 

ஊட்ெச்ேத்து உணவு டபற முடியோதெர்கள் 

2020 – 97.33 ளகோடி (70.5%) 

2019 – 94.86 ளகோடி (69.4%) 

2018 – 96.66 ளகோடி 

2017 – 100 ளகோடி 
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