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நடப்பு நிகழ்வுகள்

க்கான உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் உலக காசநநாய் அறிக்ககயின்படி  ல் 
புதிய காசநநாயாளிககள ககாண்ட நாடுகள் பட்டியலில் முதலிடத்திலுள்ள நாடு எது?

சீனா 

இந்தியா 

இலங்கக 

ஆஸ்திநரலியா  

 உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் க்கான உலக காசநநாய் அறிக்ககயின்படி  ல் 
உலகளவில் உள்ள  மில்லியன் புதிய காசநநாயாளிகளில் நபகரக்ககாண்டு
இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளது இந்நதாநனசியா ம் இடத்திலும் அகதத்கதாடர்ந்து
சீனா பிலிப்கபன்ஸ் பாகிஸ்தான் கநஜரீியா மற்றும் கதன்னாப்பிரிக்கா ஆகிய 
நாடுகள் உள்ளன இப்புதிய காசநநாய் அறிக்ககயின்படி ல் மில்லியன் நபர் 
இந்நநாயால் இறந்துள்ளனர்

 யால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களில் ஏறத்தாழ லட்சம் நபருக்கு காசநநாய் 
பாதிப்புள்ளது என்று நிறுவனம் கூறியுள்ளது காசநநாய்க் கிருமிகள் பரவுவகதத் 
தடுப்பதற்குரிய உலகளாவிய முயற்சிகளால் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டிலிருந்து 
நகாடிநய லட்சம் நபரின் வாழ்வு காப்பாற்றப்பட்டுள்ளது மற்றும் இந்நநாயினால் 
ஏற்படும் இறப்பு விகிதம் விழுக்காடாகக் குகறந்துள்ளது எனினும் ல் ஏற்பட்ட 
கதாற்றுநநாய் இறப்புகளுக்கு இந்நநாநய முதற்காரணம் என்று உலக சுகாதார 
நிறுவனம் கூறியுள்ளது
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எந்தத் நததியில் இந்தியாவில் நதசிய ஒற்றுகம நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது?

அக்

அக்

அக்

அக்  

 இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் பநடலின் பிறந்தநாளான அக்  
ஆண்டுநதாறும் நதசிய ஒற்றுகம தினமாக ககாண்டாடப்படுகிறது நாட்டின் 
ஒற்றுகமக்கும் ஒருகமப்பாட்டிற்கும் பாதுகாப்பிற்கும் அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் 
விஷயங்ககள எதிர்த்து நிற்க நமக்குள்ளிருக்கும் வலிகமகயயும் எதிர்த்து நிற்கும் 
திறகனயும் உறுதிகசய்ய இந்நாள் ஒரு வாய்ப்பாக அகமயும்  பநடலின் வது 
பிறந்தநாகள நிகனவுகூறும் வககயில் புது கடல்லியில் பிரதமர் நமாடி ஒற்றுகம 
ஓட்டத்கத  ககாடியகசத்து கதாடங்கிகவத்தார்

 

 

அசாம் நவளாண் வர்த்தகம் மற்றும் ஊரக நமம்பாட்டுத் திட்டத்துக்காக உலக 
வங்கியுடன் எவ்வளவுக்கான கடன் ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா கககயழுத்திட்டுள்ளது?

மில்லியன்

மில்லியன்

மில்லியன்

மில்லியன்
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 அசாம் நவளாண் வர்த்தகம் மற்றும் ஊரக நமம்பாட்டுத் திட்டத்துக்காக  உலக 
வங்கியுடன் மில்லியன் கடன் ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா கககயழுத்திட்டுள்ளது
நவளாண் வர்த்தக முதலீடுகள் நவளாண் உற்பத்தி மற்றும் சந்கத அணுககல 
நமம்படுத்துதல் சிறு பண்கண கவத்திருக்கும் விவசாயிகள் மாநிலத்தில் கவள்ளம் 
அல்லது வறட்சி வரும்நபாது கநகிழ்திறன்ககாண்ட பயிர்ககள உற்பத்திகசய்வது 
நபான்ற இந்தத்திட்டம் உதவும் பன்னாட்டு புனரகமப்பு மற்றும் நமம்பாட்டு 
வங்கியிலிருந்து கபறப்பட்ட இந்த  மில்லியன் கடனானது ஆண்டுகால 
கருகண காலமும் ஆண்டு முதிர்கவயும் ககாண்டுள்ளது

 

 எந்த மத்திய அகமச்சர்  எனும் தாமத கட்டண வகலத்
தளத்கத அறிமுகம் கசய்துகவத்துள்ளார்? 

நநரந்திர நமாடி 

ராஜ்நாத் சிங் 

அருண் கஜட்லி 

கிரிராஜ் சிங்  
 மத்திய குறு சிறுமற்றும் நடுத்தர கதாழிற்துகற அகமச்சரான கிரிராஜ் சிங்

 எனும் தாமத கட்டண வகலத்தளத்கத  
அறிமுகம் கசய்துகவத்துள்ளார் மத்திய அகமச்சகங்கள் துகறகள் மாநில 
அரசுகளின் தாமத கட்டண வழங்கல் பற்றிய புகார்ககள அளிக்க குறு சிறுமற்றும் 
நடுத்தர கதாழிற்முகனநவாருக்கு அதிகாரமளித்தநல இந்த வகலத்தளத்தின் 
நநாக்கமாகும்
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 இந்த வகலத்தளத்தில் உள்ள தகவல்கள் கபாதுமக்களின் பார்கவயில் இருப்பதால்
அந்தக் குறிப்பிட்ட அகமப்புகளுக்கு விகரந்து முடிகவடுக்க அழுத்தத்கத தருகிறது 
கதாழிற்முகனநவார்கள் தங்களின் வழக்கு குறித்த கண்காணிப்கபயும் இதில் 
நமற்ககாள்ள முடியும்

 

 

வது ஐநா  உலக வனவுயிரி மாநாட்கட நடத்தவுள்ள நாடு எது? 

பிலிப்கபன்ஸ் 

இந்தியா 

இந்நதாநனசியா 

மியான்மர்  

 புலம்கபயர் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்புப் பற்றிய வது ஐநா  உலக வனவுயிரி 
மாநாடானது வரும் ல் இந்தியாவால் நடத்தப்படவுள்ளது ஆண்டுக்கு 
ஒருமுகற நகடகபறும் இந்த மாநாடு உலக வனவுயிரி மாநாடு எனவும் 
அகழக்கப்படுகிறது

 இது பிலிப்கபன்சின் மணிலாவில் அக் வகர நகடகபற்ற நாடுகள் 
பங்குககாண்ட வது மாநாட்டில் முடிவுகசய்யப்பட்டது இந்த வது மாநாட்டின் 
கமயக்கருதானது

ஆகும் ஆசியாவில் இந்த மாநாடு நடப்பது இதுநவ முதல்முகறயாகும்

 புலம்கபயர் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு என்பது ஓர் உலகளாவிய மற்றும் ஐநா  
சார்ந்த அரசுகளுக்கிகடநயயான அகமப்பாகும் இது அதன் பரப்பளவில் உள்ள 

 

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


        
 

நடப்பு நிகழ்வுகள் பக்கம்
 

புலம்கபயர் நிலம் நீர் மற்றும் பறகவ இனங்களின் பாதுகாப்பிற்காக பிரத்திநயகமாக 
நிறுவப்பட்டுள்ளது

 

 

 

 கடற்பகட பனியாளர்களின் புதிய துகணத்தகலவர் யார்?

நதவன் 

முருநகசன் 

அஜித் குமார்  
கரம்பிர் சிங் 

 அக் அன்று புது கடல்லியில் நகடகபற்ற விழாவில் கடற்பகட பணியாளர்களின் 
புதிய துகணத்தகலவராக துகண கடற்பகடத்தகலவரான அஜித் குமார்  
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதற்குமுன் இதன் தகலவராக இருந்த துகண கடற்பகடத் 
தகலவர் கரம்பிர் சிங் அக்நடாபர் அன்று கிழக்குக் கடற்பகடயின் கட்டகள 
பிறப்பிப்பாளராக கபாறுப்நபற்றுக்ககாண்டார்

 இந்தப் பதவியானது இந்திய கடற்பகடயில் வது நிகல பகடத்தகலவராகும்
கடற்பகட பணியாளர்களின் துகணத்தகலவர் தரவரிகசயில் நட்சத்திர தகுதி 
கபற்ற அலுவலரால் இந்த அலுவலகம் நிர்வகிக்கப்படுகிறது  கடற்பகட கதாடர்பான 
பணிககள நமற்ககாள்வதற்கு இவநர கபாறுப்பானவர்
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சுவிஸ் உள்ளரங்க ஆடவர் ஒற்கறயர் கடன்னிஸ் நபாட்டியில் கவன்றவர் யார்? 

நராஜர் ஃகபடரர் 

ராபர்நடா படிஸ்டா அகுத் 

நடவிட் நகாஃபின் 

ஜூவன் மார்டின் கடல கபாட்நரா  
 சுவிச்சர்லாந்தின் பநசல் நகரில் நகடகபற்ற சுவிஸ் உள்ளரங்க ஆடவர் ஒற்கறயர் 
கடன்னிஸ் இறுதிப்நபாட்டியில் நராஜர் ஃகபடரர் என்ற கசட் கணக்கில் 
ஜுவான் மார்ட்டின் கடல் நபாட்நராகவ நதாற்கடித்து எட்டாவது முகறயாக 
சாம்பியன் பட்டத்கத கவன்றார் வது ஏடிபி பட்டத்கதக் ககப்பற்றியுள்ள நராஜர் 
ஃகபடரர் அதிக ஏடிபி பட்டங்கள் கவன்றவர்கள் வரிகசயில் வது இடத்கதப் 
பிடித்துள்ளார். ஜிம்மி கார்னர் பட்டங்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். இவான் 
கலன்டில் பட்டங்களுடன் மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கிறார்

 

 

பிரிஸ்நபனில் நகடகபற்ற காமன்கவல்த் துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப்பில் எந்த 
ஏர் பிஸ்டல் நிகழ்வில் ஹனீா சித்து தங்கம் கவன்றார்? 

மீ ஏர் பிஸ்டல்

மீ ஏர் பிஸ்டல்

மீ ஏர் பிஸ்டல்

மீ ஏர் பிஸ்டல் 
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 காமன்கவல்த் துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் நபாட்டியில் இந்திய வரீாங்ககன 
ஹனீா சித்து மீ  ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில் தங்கப்பதக்கம் கவன்றார். 
ஆஸ்திநரலியாவின் பிரிஸ்நபன் நகரில் அக் அன்று கதாடங்கிய இப்நபாட்டியில்
மகளிருக்கான மீ  ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில் பங்நகற்ற ஹனீா சித்து கமாத்தமாக 

புள்ளிககள கவன்று முதலிடம் பிடித்தார். இது சர்வநதச நபாட்டிகளில் 
ஹனீா கவல்லும் வது தங்கமாகும்.

 அண்கமயில் கடல்லியில் நகடகபற்ற  உலக நகாப்கப இறுதி துப்பாக்கி சுடுதல் 
நபாட்டியின் மீ  ஏர் பிஸ்டல் அணி பிரிவில் ஜித்து ராயுடன் நசர்ந்து இவர் தங்கம் 
கவன்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இதனிகடநய மீ  ஏர் கரபிள் பிரிவில் இந்திய 
வரீர் தீபக்குமார் கவண்கலம் கவன்றார். அநதபிரிவில் இதர இந்தியர்களான ககன் 
நரங் மற்றும் ரவிகுமார் முகறநய வது இடங்ககளப்பிடித்தனர்

 

 

க்கான உலக நகரங்கள் நாளுக்கான ஐ  நா சகபயின் கமயக்கருத்து என்ன? 
 

 

 உலகளாவிய நகரமயமாக்கலில் ஆர்வங்ககாண்ட சர்வநதச சமூகங்கககள 
ஊக்குவிக்க மற்றும் நகரமயமாக்கலில் சவால்ககள எதிர்ககாள்ளும் நாடுகளுக்கு 
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இகடநய ஒத்துகழப்பு வழங்குவதற்காக அக் அன்று ஐ  நாவின் உலக நகரங்கள் 
நாள் ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது

 க்கான ஐ  நா சகபயின் கமயக்கருத்து ஆகும்
இது சமூக ஒருங்கிகணப்பு மற்றும் நகரமயமாக்கலின் முக்கியத்துவத்கத 
கூறுகிறது  இந்த நாளுக்கான நிகலயான கமயக்கருத்து ஆகும்
ஒவ்நவார் ஆண்டும் நகரமயமாக்கலின் கவற்றிகய நிகலநாட்ட மற்றும் அது 
சந்திக்கும் சவால்ககள கூறும் வககயில் துகண கமயக்கருத்துகள் 
நதர்ந்கதடுக்கப்படும்

 

 

ஜாஸ்பர் நதசியப்பூங்கா எந்த நாட்டில் அகமந்துள்ளது?

கஜர்மனி 

சீனா 

கனடா 

கதன்ககாரியா 

 கனடாவின் ஆல்பர்ட்டாவில் கி மீ பரப்பளவில் அகமந்துள்ள ஜாஸ்பர் 
நதசியப்பூங்காகவ ல்  உலக பாரம்பரியத் தளமாக அறிவித்தது
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