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1. அந்நியச் செலாவணி மேலாண்மேச் ெட்டம் (FEMA) விதிகள் திருத்தப்பட்டு, LIC–இல் எத்தமை ெதவீதத்திற்கு 

அந்நிய மேரடி முதலீட்டிமை அனுேதிக்கும்? 
அ. 10 

ஆ. 20  

இ. 25 

ஈ. 50 

✓ LIC–இல் 20 ெதவீதம் வமர அந்நிய மேரடி முதலீட்டுக்கு வழிவகுக்கும் அந்நியச் செலாவணி மேலாண்மேச் 

ெட்டத்தின் (FEMA) விதிகமை அரொங்கம் திருத்தியுள்ைது. முதல் சபாதுப்பங்கு சவளியீடு (IPO) மூலம் LIC–இல் 

உள்ை அதன் பங்குகமை நீர்த்துப்மபாகச் செய்ய அரொங்கம் திட்டமிட்டுள்ைது. அமேச்ெரமவ ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, 

LIC–இல் அந்நிய முதலீட்மட எளிதாக்குவதற்காக, சதாழிற்துமற ேற்றும் உள்ோட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துமற 

FDI சகாள்மகயில் திருத்தஞ்செய்தது. LIC–இன் வமரவு ஆவணங்களுக்கு SEBI ஒப்புதல் அளித்தது. 

2. உலகின் முதல் ‘கிரிப்மடா அடிப்பமடயில் இயங்கும்’ சகாடுப்பைவு அட்மடயுடன் சதாடர்புமடய உலகைாவிய 

சகாடுப்பைவு நிறுவைம் எது? 
அ. VISA 

ஆ. மாஸ்டா்காா்டு  

இ. ரூபே 

ஈ. அமமாிக்கன் எக்ஸ்ேிரஸ் 

✓ கிரிப்மடா வழங்கியாை சேக்ம ா, ‘கிரிப்மடா அடிப்பமடயில் இயங்கும்’ உலகின் முதல் சகாடுப்பைவு அட்மடமய 

அறிமுகப்படுத்துவதற்காக உலகைாவிய சகாடுப்பாைவு நிறுவைோை ோஸ்டர்கார்டுடன் கூட்டிமணந்துள்ைது. 

சதாடத்தில் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ஐமராப்பிய ோடுகளில் கிமடக்கப்சபறும் இந்த அட்மட, பயைர்கள் பிட்காயின் 

மபான்ற டிஜிட்டல் சொத்துக்கமை விற்காேல் செலவிட அனுேதிக்கிறது. ோஸ்டர்கார்மடப் பயன்படுத்தி வரும் 

உலசகங்கிலும் உள்ை 92 மில்லியன் வணிகர்களிடம் இந்த அட்மடமயப் பயன்படுத்த முடியும். 

3. ‘ோன்மட–கார்மலா ோஸ்டர்ஸ் 2022’ஐ சவன்ற ஸ்சடபமைாஸ் சிட்சிபாஸ் என்பவர் எந்த ோட்மடச் மெர்ந்த 

சடன்னிஸ் வீரராவார்? 
அ. ேிரான்ஸ் 

ஆ. சுவிச்சா்லாந்து 

இ. கிபரக்கம்  

ஈ. கியூோ 

✓ கிமரக்க சடன்னிஸ் வீரராை ஸ்சடபமைாஸ் சிட்சிபாஸ், ோன்மட–கார்மலா ோஸ்டர்ஸில் பட்டத்மத தக்கமவத்துக் 

சகாண்ட ஆறாவது வீரராைார். அவர் 2022 பதிப்பின் இறுதிப் மபாட்டியில் அசலஜான்ட்மரா மடவிமடாவிச் 

மபாகிைாமவ மேர்செட்களில் மதாற்கடித்தார். இந்த சவற்றி அவரது எட்டாவது ATP டூர் பட்டத்மதயும் அவரது 

இரண்டாவது ‘ோஸ்டர்ஸ் 1000’ பட்டத்மதயும் குறிக்கிறது. அவர் தற்மபாது WTA பட்டியலில் உலகின் ஐந்தாவது 

இடத்தில் உள்ைார். 

4. அண்மேயில் காலோை D விஷ்வாவுடன் ொர்ந்த விமையாட்டு எது? 
அ. மடன்னிஸ்   ஆ. ஸ்குவாஷ் 

இ. படேிள் மடன்னிஸ்  ஈ. வாள்சண்டை 
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✓ தமிழ்ோட்மடச் மெர்ந்த 18 வயதாை சிறந்த மடபிள் சடன்னிஸ் வீரராை D விஷ்வா, 83ஆவது சீனியர் மதசிய 

ொம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் பங்மகற்க ஷில்லாங்கிற்குச் செல்லும் வழியில் ொமல விபத்தில் உயிரிழந்தார். கடந்த 

ஆண்டு ஜைவரி ோதம் ேடந்த மதசிய தரவரிமெப் மபாட்டியில், இமைமயார் U–19 சிறுவர்கள் ஒற்மறயர் பட்டத்மத 

சவன்றார். மேலும் 2021 டிெம்பரில் சதன் ேண்டல தரவரிமெப் மபாட்டியில் இரண்டாமிடத்மதப் பிடித்தார். 

5. புயல் ேற்றும் கைேமழயால் பாதிக்கப்பட்ட டர்பன் என்னும் நகரம் அமைந்துள்ள ோடு எது? 
அ. அமமாிக்கா 

ஆ. மென்னாே்ேிாிக்கா  

இ. ரஷ்யா 

ஈ. எகிே்து 

✓ சதன்ைாப்பிரிக்காவின் கீமழப்பகுதியில் ஏற்பட்ட மிகக்சகாடிய புயல் தாக்குதலுக்குப் பிறகு அதிக ேமழ சபய்துள்ைது. 

கிட்டத்தட்ட 400 மபரின் ேரணத்திற்குக் காரணோை இப்புயல், பல்லாயிரக்கணக்காை ேக்கமை வீடற்றவர்கைாக 

ஆக்கியுள்ைது. 3.5 மில்லியன் ேக்கள் வசிக்கும் டர்பன் ேகரத்தில் மீட்பு ேடவடிக்மககள் ேற்றும் ேனிதாபிோை 

நிவாரணப் பணிகள் ேடந்து வருகின்றை. சவள்ைத்தால் 13,500–க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் மெதேமடந்துள்ைதுடன் 

சுோர் 4,000 வீடுகள் முற்றாக அழிந்துள்ைை. அவெரகால நிவாரண நிதியாக அந்ோட்டு அரொங்கம் ஒரு பில்லியன் 

ராண்ட் ($68 மில்லியன்) நிதிமை அறிவித்துள்ைது. 

6. தமடயற்ற இமணய இமணப்புடன் டிஜிட்டல் மெமவகமை வழங்கும், ‘L–ரூட் ெர்வமர’ப் சபற்ற இந்தியாவின் 

முதல் ோநிலம் எது? 
அ. பகரளா 

ஆ. இராஜஸ்ொன்  

இ. குஜராெ் 

ஈ. மெலுங்கானா 

✓ L–ரூட் மெமவயகத்மதப் சபற்ற ோட்டின் முதல் ோநிலோக இராஜஸ்தான் ோறியுள்ைது. இது ோநில அரசு தைது 

டிஜிட்டல் மெமவகமை வழங்கவும், தமடயற்ற இமணய இமணப்புடன் மின்–ஆளுமகமயச் செயல்படுத்தவும் 

உதவும். இந்தப் புதிய வெதி இமணய உட்கட்டமேப்மப வலுப்படுத்துவமதாடு இமணய அடிப்பமடயிலாை 

செயல்பாடுகளின் பாதுகாப்மப மேம்படுத்தவும் உதவும். 

7. ‘சபாருைாதார நிமல – State of the Economy’ என்பது எந்த நிறுவைத்தின் முதன்மே அறிக்மகயாகும்? 
அ. NITI ஆபயாக் 

ஆ. இந்ெிய ாிசா்வ் வங்கி  

இ. நிெியமமச்சகம் 

ஈ. FICCI 

✓ இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) அதன் முதன்மேயாை ‘சபாருைாதார நிமல’ அறிக்மகயில், சபாருட்களின் விமல 

உயர்வு, அதிகரித்துவரும் இறக்குேதிகளுக்கு இமடமய பணவீக்க அபாயத்மத ஏற்படுத்துகிறது என்று கூறியுள்ைது. 

அடிப்பமடகளின் வலிமே ேற்றும் ெர்வமதெ இருப்புக்களின் பங்கு ஆகியமவ இமடயகங்கமை வழங்கிைாலும், 

விமரவாக விரிவமடயும் வர்த்தகம் ேற்றும் ேடப்புக் கணக்குப் பற்றாக்குமறகள் மூலதை விலகளுடன் இமணந்து 

இருப்பது சவளிப்புற நிமலத்தன்மேக்கு ஆபத்துகைாகும். 
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8. ‘சீர்மிகு ேகரங்கள், சீர்மிகு ேகரேயோக்கல்’ ோோட்மட ேடத்தும் ேகரம் எது? 
அ. மசன்மன 

ஆ. விசாகே்ேட்டினம் 

இ. சூரெ்  

ஈ. ோலக்காடு 

✓ ‘சீர்மிகு ேகரங்கள், சீர்மிகு ேகரேயோக்கல்’ ோோட்மட சூரத்தில் உள்ை சூரத் ஸ்ோர்ட் சிட்டி கார்ப்பமரஷன் 

சடவலப்சேன்ட் லிட் உடன் இமணந்து ேத்திய வீட்டுவெதி ேற்றும் ேகர்ப்புற விவகார அமேச்ெகம் ஏற்பாடு 

செய்துள்ைது. இந்தியா சீர்மிகு ேகரங்கள் விருதுகள் மபாட்டி (ISAC) – 2020இல், சூரத் ேற்றும் இந்தூர் சிறந்த 

ேகரத்திற்காை விருமதப் சபற்றை. மைலும், உத்தரபிரமதெம், ‘சிறந்த ோநில’ விருது சபற்றது. ேகர்ப்புற விமைவு 

கட்டமேப்பு – 2022, தரவுத்தைம் – AMPLIFI ேற்றும் சீர்மிகு ேகரங்கள் திட்டத்தின் விமைவுகள் குறித்த 

தகவல்கமை அளிக்கும் தகவல்பலமக உள்ளிட்ட பல்மவறு முன்சைடுப்புகள் அப்மபாது சதாடங்கப்பட்டை. 

9. ‘மதசிய இமணயசவளிப் பாதுகாப்பு மேர்வு மீட்புப் பயிற்சிமய (NCX இந்தியா)’ ஏற்பாடு செய்கிற நிறுவைம் எது? 
அ. இந்ெிய இராணுவம் 

ஆ. பெசிய ோதுகாே்ேுக் கழகம்  

இ. அெிநவீன கணினி வளா்ச்சிக்கான மமயம் 

ஈ. NITI ஆபயாக் 

✓ மதசிய பாதுகாப்புக் கழகச் செயலகோைது அரசு அதிகாரிகளுக்கு மதசிய இமணயசவளிப் பாதுகாப்பு மேர்வு மீட்புப் 

பயிற்சிமய (NCX இந்தியா) ஏற்பாடு செய்கிறது. இந்தப் பயிற்சிமை மதசிய பாதுகாப்பு ஆமலாெகர் அஜித் மதாவல் 

சதாடங்கிமவத்தார். தீங்குநிரல் தகவல் பகிர்வு தைம் (MISP), பாதிப்பு மகயாளுதல் ேற்றும் ஊடுருவல் மொதமை, 

வமலயமேப்பு, டிஜிட்டல் தடயவியல்மபான்ற பல்மவறு முக்கிய இமணயசவளிப் பாதுகாப்பு ொர்ந்த பகுதிகளில் 

பங்மகற்பாைர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கப்படும். 

10. ‘அங்கிதா சரய்ைா, ருதுஜா மபாெமல, ரியா பாட்டியா ேற்றும் செௌஜன்யா பவிசெட்டி’ ஆகிமைோருடன் 

சதாடர்புமடய விமையாட்டு எது? 
அ. ஸ்குவாஷ் 

ஆ. மடன்னிஸ்  

இ. படேிள்–மடன்னிஸ் 

ஈ. ஹாக்கி 

✓ அங்கிதா சரய்ைா, ருதுஜா மபாெமல, ரியா பாட்டியா ேற்றும் செௌஜன்யா பவிசெட்டி ஆகிமயார் அடங்கிய இந்திய 

சபண்கள் சடன்னிஸ் அணி பில்லி ஜீன் கிங் மகாப்மப–2022இல் மூன்றாவது இடத்மதப் பிடித்தது. முன்ைதாக 

ஜப்பான் ேற்றும் சீைாவுக்கு எதிராை குழு ஆட்டங்களில் மதால்வியமடந்த பிறகு, அங்கிதா சரய்ைா 

தமலமேயிலாை அணி மீசைழுச்சி சபற்று சவற்றி சபற்றது. இந்மதாமைசியா, நியூசிலாந்து ேற்றும் இறுதியாக 

சதன்சகாரியாவுக்கு எதிராக இது மூன்றாவது–மேராை சவற்றியாகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 2022 மே 8 - உலக இரத்த அழிவுச்ம ோமக (தலசீமிைோ) நோள் 

கருப்பபோருள்: Be Aware.Share.Care: Working with the Global Community as One to Improve Thalassemia Knowledge. 

 

2. ெட்டப்படியாை வயமத எட்டுவதற்கு முன்மப திருேணம்: சபண்கள் 25%; ஆண்கள் 15% 

ெட்டப்படியாை குமறந்தபட்ெ திருேண வயமத எட்டுவதற்கு முன்ைமர 18 முதல் 29 வயதுவமரயுமடய 

சபண்களில் 25% மபருக்கு திருேணம் ேடந்திருப்பது மதசிய குடும்ப சுகாதார கண்காணிப்பு (NFHS) அமேப்பு 

ேடத்திய ெமீபத்திய ஆய்வில் சதரியவந்துள்ைது. அதுமபால, 21 முதல் 29 வயதுவமரயுமடய 15% ஆண்களுக்கு 

ெட்டப்படியாை குமறந்தபட்ெ ேண வயமத எட்டுவதற்கு முன்மப திருேணம் ேமடசபற்றிருப்பதும் சதரியவந்துள்ைது. 

இந்தியாவில் சபண்களுக்காை ெட்டப்படியாை குமறந்தபட்ெ திருேண வயது 18 எை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ைது. 

ஆண்களுக்கு 21 எை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ைது. தற்மபாது, இருதரப்பிைருக்கும் குமறந்தபட்ெ திருேண வயமத 21-

ஆக ோற்றுவதற்கு அரசு திட்டமிட்டு வருகிறது. 

இந்தச் சூழலில், ெட்டப்படியாை வயமத அமடவதற்கு முன்ைமர திருேணங்கள் ேமடசபறுவது சதாடர்பாக 2019 

முதல் 2021 வமர NFHS ஆய்வுமேற்சகாண்டு, அதன் முடிமவ சவளியிட்டது. அதில் கூறியிருப்பதாவது: 

ெட்டப்படியாை குமறந்தபட்ெ ேண வயமத எட்டுவதற்கு முன்ைமர சபண்களுக்கு திருேணம் செய்துமவக்கப்படும் 

ோநிலங்களில் 42 ெவீதத்துடன் மேற்கு வங்கம் முதலிடத்தில் உள்ைது. பிகார் (42%), திரிபுரா (39%), ஜார்க்கண்ட் 

(35%), ஆந்திரம் (33%), அஸ் ாம் (32%), தாத்ரா ோகர் ஹமவலி ேற்றும் டாேன் மடயு (28%), சதலங்காைா (27%), 

ேத்திய பிரமதெம், இராஜஸ்தான் ோநிலங்கள் (25%) ஆகியமவ இந்த விவகாரத்தில் அடுத்தடுத்த இடங்களில் 

உள்ைை. அதுமபால, குமறந்தபட்ெ ேண வயமத எட்டுவதற்கு முன்ைமர ஆண்களுக்கு திருேணம் ேமடசபறும் 

ோநிலங்களில் 25 ெதவீதத்துடன் பிகார் முதலிடத்தில் உள்ைது. 

குஜராத், ராஜஸ்தான், ேத்திய பிரமதெம் 24 ெதவீதத்துடனும், ஜார்கண்ட் 22 ெதவீதத்துடனும், அருணாெல பிரமதெம் 

21 ெதவீதத்துடனும், மேற்கு வங்கம் 20 ெதவீதத்துடனும் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ைை. இதில் குமறந்தபட்ெோக 

லட்ெத்தீவு, ெண்டீகரில் 1 ெதவீதத்துக்கும் குமறவாை ஆண்களுக்கு திருேண வயமத எட்டுவதற்கு முன்ைமர 

திருேணம் ேமடசபறுகிறது. மகரைத்தில் 1 ெதவீத ஆண்களுக்கும், கர்ோடகம், தமிழ்ோடு, ோகாலந்து ோநிலங்களில் 

4% ஆண்களுக்கும் குமறந்தபட்ெ திருேண வயமத எட்டுவதற்கு முன்ைமர திருேணம் செய்து மவக்கப்படுகிறது. 

11% ேணங்கள் ரத்த சொந்தங்களில் ேமடசபறுவதும், இது மகரைம் தவிர்த்து பிற சதன்ோநிலங்களில் சபாதுவாை 

நிகழ்வாக காணப்படுவதும் ஆய்வில் சதரியவந்துள்ைது. 

 

2. மதசிய ஹாக்கி: தமிழ்ோடு சவற்றி 

சீனியர் ேகளிர் மதசிய ஹாக்கி ொம்பியன்ஷிப்பில் தமிழகம் முதல் ஆட்டத்தில் சவள்ளிக்கிழமே சவற்றிமய பதிவு 

செய்தது. ேத்திய பிரமதெ ோநிலம் மபாபாலில் சதாடங்கிய இப்மபாட்டியில் முதல்ோைாை சவள்ளிக்கிழமே 5 

ஆட்டங்கள் ேமடசபற்றை. அதில் தமிழகம் தைது ஆட்டத்தில் 5-0 என்ற மகால் கணக்கில் முன்னிமலயில் 

இருந்தமபாது அந்தோன் & நிமகாபார் ‘மபார்சபய்ட்’ செய்தது. ஆட்டத்தின் விதிகமை ஏமதனும் ஒரு அணி மீறியதாகக் 

கருதப்படும் பட்ெத்தில் ெம்பந்தப்பட்ட அணி ‘மபார்சபய்ட்’ செய்ததாக அறிவிக்கப்படும். அந்த அடிப்பமடயில் அந்தோன் 

& நிமகாபார் ‘மபார்சபய்ட்’ செய்யப்பட்டதால் தமிழகம் சவன்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

இதர ஆட்டங்களில் கர்ோடகம் - அருணாெல பிரமதெத்மதயும் (10-0), உத்தர பிரமதெம் - மகாவாமவயும் (8-0), 

தில்லி - குஜராத்மதயும் (13-0), ஒடி ா - சதலங்காைாமவயும் (14-0) வீழ்த்திை. தமிழ்ோடு தைது அடுத்த 

ஆட்டத்தில் கர்ோடகத்மதய ஞாயிற்றுக்கிழமே எதிர்சகாள்கிறது. 
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3. ‘UNESCO அரங்கில் திருக்குறள் ோோடு’: தமிழ்ோடு அரசு 

பாரிஸில் உள்ை UNESCO அரங்கில் திருக்குறள் ோோடு ேடத்தப்படும் என்று தமிழ் பண்பாடு ேற்றும் சதாழில் துமற 

அமேச்ெர் தங்கம் சதன்ைரசு சதரிவித்துள்ைார். 

தமிழக ெட்டப்மபரமவயில் துமற வாரியாக ோனியக் மகாரிக்மககள் மீது விவாதம் ேமடசபற்று வருகின்றை. 

இன்று காமல மகள்வி மேரத்திற்கு பிறகு சதாழில்துமற ேற்றும் தமிழ்ப் பண்பாடு, சதால்லியல் துமறயின் ோனியக் 

மகாரிக்மககள் மீது விவாதம் ேடத்தப்பட்டது. 

இதமைத் சதாடர்ந்து தமிழ் பண்பாடு துமறயின் கீழ் புதிய அறிவிப்புகமை அமேச்ெர் சவளியிட்டார். 

1. திருக்குறளுக்கு ஐக்கிய ோட்டு கல்வி அறிவியல் பண்பாடு அமேப்பின் (யுசைஸ்மகா) அங்கீகாரம் கிமடக்கும் 

வமகயில் பாரிசில் உள்ை யுசைஸ்மகா அரங்கில் திருக்குறள் ோோடு ேடத்த `1 மகாடி நிதியுதவி வழங்கப்படும். 

2. தமிழகம் முழுவதும் 6,218 அரசு உயர்நிமல ேற்றும் மேல்நிமலப் பள்ளிகளில் தமிழ் ேன்றங்கமை மேம்படுத்தி 

ஆண்டிற்கு மூன்று தமிழ்க் கூடல் நிகழ்வுகமை ேடத்த `5.60 மகாடி வழங்கப்படும். 

3. அமைத்துக் காட்சி ஊடகங்களுக்கும் தமிழ் உச்ெரிப்பு சிறப்பு வகுப்புகள் ேடத்தப்படும். தமிமழச் சிறப்பாக 

உச்ெரிக்கும் ஊடகங்களுக்கு ோநில அைவில் சிறந்த தமிழ் உச்ெரிப்பு விருது வழங்கப்படும். 
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