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1. ‘UPI லைட்’ க ொடுப்பனவு பரிவர்த்தலனயின் உச்சவரம்பு என்ன? 
அ. ரூ.1000 

ஆ. ரூ.500 

இ. ரூ.200  

ஈ. ரூ.100 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ஆளுநர், சக்தி ொந்த தொஸ் சமீபத்தில் குள ொபல் ஃபின்கெக் ஃகபஸ்ட்-2022இல் மூன்று 

முக்கிய டிஜிட்ெல் க ொடுப்பனவு முலனவு ல த் கதொெங்கினொர். இந்த முலனவு ளில் UPIஇல் ரூளப  ெனட்லெ 

பயன்பொடு, UPI LITE, பொரத் பில்ளப - எல்லைதொண்டிய இரசீது க ொடுப்பனவு ள் ஆகியலவ அெங்கும். BHIM 

கசயலியில் UPI லைட்மூைம், பயனர் ள் இலையமற்ற பயன்முலறயில் சிறுமதிப்புள்  பரிவர்த்தலன ல  

கசய்யவியலும். UPI லைட்டின் க ொடுப்பனவு பரிவர்த்தலனயின் அதி பட்ச வரம்பு `200 ஆகும். 

2. ‘சர்வளதச லசல  கமொழி ள் நொள்’ அனுசரிக் ப்படுகிற ளததி எது? 
அ. செப்டம்பர்.20 

ஆ. செப்டம்பர்.23  

இ. செப்டம்பர்.25 

ஈ. செப்டம்பர்.27 

✓  ொதுள  ொளதொரின் மனித உரிலம ல  உைர்ந்துக ொள்வதில் லசல  கமொழி ளின் முக்கியத்துவம் குறித்த 

விழிப்புைர்லவ ஏற்படுத்துவதற் ொ  ஐக்கிய நொடு ளின் கபொதுச்சலப கசப்.23ஆம் ளததிலய சர்வளதச லசல  

கமொழி ள் நொ ொ  அறிவித்தது.  ெந்த 1951ஆம் ஆண்டு ளரொமில் உை   ொது ள  ொளதொர் கூட்ெலமப்பு நிறுவப்பட்ெ 

நொல  இந்த நொள் நிலனவுகூருகிறது. சர்வளதச  ொது ள  ொளதொர் வொரத்தின் ஒருபகுதியொ ,  ெந்த 2018ஆம் 

ஆண்டில் லசல  கமொழி ளின் சர்வளதச நொள் முதன்முதலில் க ொண்ெொெப்பட்ெது. 

3. அண்மைச் கசய்தி ளில் இெம்கபற்ற கி ொலி திருத்தத்துென் கதொெர்புலெய நெவடிக்ல  எது? 
அ. மின்ெரர வரகனங்களின் பயன்பரட்டட அதிகரிப்பது 

ஆ. டைட்ரரரஃப்ளூரரரகரர்பன்கடளக் குடைத்தல்  

இ. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆை்ைல் நுகர்டவ அதிகரித்தல் 

ஈ. நிலக்கரி ஆடலகடளப் படிப்படியரக ஒழித்தல் 

✓ குளிர்பதன சொதனங் ளின் பயன்பொட்லெக்  ட்டுப்படுத்தும் விதமொ , அகமரிக்  கசனட், அண்லமயில் ஓளசொன் 

மொசுபொடு கதொெர்பொன  ெந்த 1987 மொண்ட்ரீல் கநறிமுலறக் ொன கி ொலி திருத்தத்திற்கு ஒப்புதைளித்தது. அடுத்த 

பதினொன்கு ஆண்டு ளில் HFC- ள் எனப்படும் லைட்ளரொபுள ொளரொ ொர்பன் ளின் உற்பத்தி மற்றும் பயன்பொட்லெ 

85% குலறக்  அந்தச் சர்வளதச ஒப்பந்தம் ளநொக் ம் க ொண்டுள் து. சீனொ, இந்தியொ, ரஷ்யொ உள்ளிட்ெ 130-க்கும் 

ளமற்பட்ெ நொடு ள் இந்த ஒப்பந்தத்லத முலறயொ  அங்கீ ரித்துள் ன. 

4. அண்லமச் கசய்தி ளில் இெம்கபற்ற, ‘நிைவு கவளிச்சம் (Moonlighting)’ என்பதுென் கதொெர்புலெய துலற எது? 
அ. விண்சவளி அைிவியல் 

ஆ. ரவடலவரய்ப்பு  

இ. உளவியல் 

ஈ. நிதியியல் 
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✓ இந்திய த வல் கதொழில்நுட்ப நிறுவனமொன விப்ளரொ தனது ளபொட்டி நிறுவனங் ளுக் ொ  ஒளர ளநரத்தில் பணி 

புரிவதொ க்  ண்ெறியப்பட்ெ 300 ஊழியர் ளின் ளவலைலயப் பறித்துள் து. இச்கசயல், ‘மூன்லைட்டிங்’ என்றும் 

அலைக் ப்படுகிறது. இந்த நலெமுலறயொனது ஆர்வத்தில் முரண்பொடு, தரவு ளின் மீறல் ள் மற்றும் நிறுவனத்தின் 

அறிவுசொர் கசொத்து மற்றும் கசொத்துக் ளின் தவறொன பயன்பொடு ஆகியவற்லற உருவொக் ைொம் என்று நிறுவனங் ள் 

அச்சங்க ொள்கின்றன. 

5. ‘ஸ்வளதஷ் தர்ஷன்’ திட்ெத்துென் கதொெர்புலெய நடுவண் அலமச்ச ம் எது? 

அ. கலரெ்ெரர அடமெ்ெகம் 

ஆ. சுை்றுலர அடமெ்ெகம்  

இ. சவளியுைவு அடமெ்ெகம் 

ஈ. தகவல் சதரடர்பு அடமெ்ெகம் 

✓ சுற்றுைொ அலமச்ச ம் இரொமொயை சுற்று, கபௌத்த சுற்று,  ெற் லரளயொர சுற்று மற்றும் பொலைவன சுற்று உள்ளிட்ெ 

15 சுற்றுைொ சுற்று ல  அதன் ‘ஸ்வளதஷ் தர்ஷன்’ திட்ெத்தின்கீழ் அலெயொ ம்  ண்டுள் து. 

✓ நடுவண் சுற்றுைொ மற்றும்  ைொச்சொரத்துலற அலமச்சர் ஜி கிஷன் கரட்டி, ‘அம்ளபத் ர் சுற்லற’ பயணித்து 

 ொண்பதற் ொன சிறப்பு சுற்றுைொ இரயிலை அறிவித்தொர். இந்த இரயில் ெொக்ெர் பி ஆர் அம்ளபத் ருென் கதொெர்புலெய 

முக்கிய இெங்  ொன ளமொவ் (அவர் பிறந்த இெமொன இந்தூரில் உள்  Dr அம்ளபத் ர் ந ர்), இைண்ென் (அவர் 

தங்கியிருந்து படித்த இெம்), நொக்பூர் (படித்த இெம்), தில்லி ( ொைமொன இெம்) மற்றும் இறுதியொ  மும்லப (அவர் 

த னம் கசய்யப்பட்ெ இெம்) இெங் ல  உள் ெக்கி பயணிக்கும். 

6. ஆசிய பசிபிக் பிரொந்தியத்தில், சிறந்த கதொழில்நுட்ப லமயங் ளின் பட்டியலில் இரண்ெொவது இெத்தில் உள்  

இந்திய ந ரம் எது? 
அ. சபங்களூரு  

ஆ. மும்டப 

இ. சென்டன 

ஈ. டைதரரபரத் 

✓ குஷ்ளமன் மற்றும் ளவக்ஃபீல்டின் அறிக்ல யின்படி, சிறந்த கதொழில்நுட்ப லமயங் ளின் பட்டியலில் ஆசிய பசிபிக் 

பிரொந்தியத்தில் கபங் ளூரு இரண்ெொவது இெத்லதப் பிடித்துள் து. சீனொவின் கபய்ஜிங் முதலிடத்தில் உள் து. 

“Tech Cities: The Global Intersection of Talent and Real Estate” என்ற தலைப்பிைொன அறிக்ல , உை ம் முழுவதும் 

உள்  115 கவவ்ளவறு, ‘கதொழில்நுட்ப ந ரங் ல ’ ஆய்வு கசய்தது. மற்ற மூன்று இந்திய ந ரங்  ொன கசன்லன, 

தில்லி மற்றும் லைதரொபொத் அடுத்த மூன்று இெங் ளில் உள் ன. APAC-இன் 14 ந ரங் ளின் பட்டியலில் மும்லப 

மற்றும் புளன எட்டு மற்றும் ஒன்பதொவது இெங் ளில் உள் ன. 

7. லிஸ் டிரஸ் என்பார் கீழ்க்காணும் எந்த நொட்டின் புதிய பிரதமரொ  நியமிக் ப்பட்ெொர்? 
அ. பிரரன்ஸ் 

ஆ. ஐக்கிய இரரெ்ெியம் (UK)  

இ. ஆஸ்திரரலியர 

ஈ. செர்மனி 

✓ ஐக்கிய இரொச்சியத்தின் புதிய பிரதமரொ  பலைலமவொத  ட்சியின் தலைவர் லிஸ் ட்ரஸ் நியமிக் ப்பட்ெொர். ஜூலை 

மொதம் ளபொரிஸ் ஜொன்சன் பதவி விைகிய பின்னர், ஆளும் பலைலமவொத  ட்சியின் உட் ட்சி தலைலமப்ளபொட்டியில் 

47 வயதொன லிஸ் ட்ரஸ் தனது ளபொட்டியொ ரொன முன்னொள் நிதியலமச்சர் ரிஷி சுனக்ல  ளதொற் டித்தொர். கதரசொ 

ளம மற்றும் மொர் கரட் தொட்சலரத் கதொெர்ந்து இங்கிைொந்தின் மூன்றொவது கபண் பிரதமரொ  லிஸ் ட்ரஸ் ஆனொர். 
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8. அ மதொபொத்தில் நலெகபறவுள்  36ஆவது ளதசிய வில யொட்டுப் ளபொட்டிக் ொன சின்னத்தின் கபயர் என்ன? 
அ. செர் 

ஆ. ெவரெ்  

இ. விகரஸ் 

ஈ. லிரயர 

✓ அ மதொபொத்தில் நலெகபறவுள்  36ஆவது ளதசிய வில யொட்டுப்ளபொட்டிக் ொன சின்னம் மற்றும் கீதத்லத நடுவண் 

உள்துலற அலமச்சர் அமித் ஷொ கவளியிட்ெொர். இந்தச் சின்னத்திற்கு குஜரொத்தியில், ‘குட்டி’ என்று கபொருள்படும் 

‘சவொஜ்’ என்று கபயரிெப்பட்டுள் து. கீதத்தின்  ருப்கபொருள், ‘ஒளர பொரதம் ஒப்பிைொ பொரதம்’ என்ற அடிப்பலெயில் 

உள் து. ளதசிய வில யொட்டுப் ளபொட்டி ள், குஜரொத் மொநிைத்தில் உள்  ஆறு ந ரங் ளில் கசப்ெம்பர்.29 முதல் 

அக்ளெொபர்.12 வலர நெத்தப்படும். 

9. தில்லியிலுள்  பள்ளி ல  அடிப்பலெயொ க் க ொண்டு, சிறந்த பள்ளி ள் மற்றும் மொதிரிப்பள்ளி ள் திட்ெத்லதத் 

கதொெக்கிய மொநிைம் எது? 
அ. தமிழ்நரடு  

ஆ. ரகரளர 

இ. கர்நரடகர 

ஈ. குெரரத் 

✓ தமிழ்நொடு அரசொனது தில்லியில் உள்  பள்ளி ல  அடிப்பலெயொ க் க ொண்டு, சிறந்த பள்ளி ள் மற்றும் மொதிரிப் 

பள்ளி ள் திட்ெத்லதத் கதொெக்கியது. தில்லி முதைலமச்சர் அரவிந்த் க ஜ்ரிவொல், மொண்புமிகு தமிழ்நொட்டு முதல்வர் 

மு   ஸ்ெொலின் முன்னிலையில் இத்திட்ெத்லதத் கதொெங்கிலவத்தொர். கதொெக்  நிலையில், 26 சிறந்த பள்ளி ள் 

மற்றும் 15 மொதிரிப்பள்ளி ள் இத்திட்ெத்தின்கீழ் கதொெக் ப்பட்டுள் ன. ‘தல சல் பள்ளி ள்’ மற்றும் ‘மொதிரிப்பள்ளி ள்’ 

ஆகியலவ சிறந்த பள்ளி ள் மற்றும் மொதிரிப்பள்ளி ளுக் ொன அதி ொரப்பூர்வ தமிழ்ப்கபயர்  ொகும். 

10. ’Our Great National Parks’ என்ற ஆவைத்கதொெருக் ொ  ‘சிறந்த  லதகசொல்லி’க்கான எம்மி விருலத கவன்ற 

முன்னொள் அதிபர் / குடியரசுத்தலைவர் யொர்? 
அ. பரரக் ஒபரமர  

ஆ. இம்மரனுரவல் மக்ரரரன் 

இ. இரரம்நரத் ரகரவிந்த் 

ஈ. ெின்ரெர அரப 

✓ அகமரிக் ொவின் முன்னொள் அதிபர் பரொக் ஒபொமொ தனது கநட்ஃபிளிக்ஸ் ஆவைப்பெத் கதொெரொன, ‘Our Great National 

Parks’-க் ொ  ‘சிறந்த வசன ர்த்தொ’வுக் ொன எம்மி விருலத கவன்றொர். பரொக் ஒபொமொவின் தயொரிப்பு நிறுவனமொன 

லையர் கிரவுண்ட், உைக ங்கிலும் உள்  ளதசியப்பூங் ொக் ல ப் பற்றிய இந்தத் கதொெலரத் தயொரித்துள் து. 

முன்னொள் அதிபர் பரொக் ஒபொமொ, ஏற் னளவ இரண்டு கிரொமி விருது ல ப் கபற்றுள் ொர். இதன்மூைம் வரைொற்றில் 

எம்மி விருலத கவன்ற இரண்ெொவது அகமரிக்  அதிபர் என்ற கபருலமலயயும் அவர் கபற்றுள் ொர். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ‘நிஸ்தொர்’, ‘நிபுண்’ ஆழ் ெல் பயிற்சிக்  ப்பல் ள்  ெற்பலெயில் இலைப்பு 

ஆழ் ெல் பயிற்சி மற்றும் நீர்மூழ்கிக் ப்பல் ல  மீட்கும் பணியில் ஈடுபடுத்தும் வல யில், இந்தியொவிளைளய 

தயொரிக் ப்பட்ெ ‘நிஸ்தொர்’, ‘நிபுண்’ ஆகிய  ப்பல் ள் விசொ ப்பட்டினத்தில் லவத்து  ெற்பலெயில் இலைக் ப்பட்ெது. 

உள்நொட்டிளைளய வடிவலமக் ப்பட்ெ இவ்விரண்டு  ப்பல் ளும் விசொ ப்பட்டினத்தில் அலமந்துள்  ஹிந்துஸ்தொன் 

 ப்பல்  ட்டுமொன நிறுவனத்தில் தயொரிக் ப்பட்ென. 

இந்திய கதொழிற்நிறுவனங் ள் குறிப்பொ  சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவனங் ளின் பங் ளிப்புென் இவ்விரு பயிற்சிக் 

 ப்பல் ளும் தயொரிக் ப்பட்ென. இந்தியொ முழுவதும் உள்  120-க்கும் ளமற்பட்ெ இத்தல ய நிறுவனங் ள் இந்தத் 

திட்ெத்தில் பங் ொற்றியுள் தொ   ெற்பலெ கதரிவித்துள் து. இக் ப்பல் ள் நீர்முழ்கிக்  ப்பல் ல  மீட்பது மற்றும் 

ஆழ் ெல் பயிற்சிக்குப் பயன்படுத்தப்படும்.  ெற்பகுதியில் கைலி ொப்ெர் ல  இயக்கும் நெவடிக்ல யிலும் ளதடுதல் 

மற்றும் மீட்பு நெவடிக்ல யிலும் இலவ ஈடுபடுத்தப்படும் எனக்  ெற்பலெ அதி ொரி ள் கதரிவித்தனர். 
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