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1.ஆ்ிச் ந ோ் விழி்ுண்ு  ோ் ம்ு் உலக சிுவ் ு்தக தின் 

கடைபிி்கபு்  ோ்? 

Answer: ஏ்ர் - 2 

ஆ்ிச் ஒு ந ோ் இ்டல. ுழ்டதகளி் வள்்சி ுடைபோு. 

மரபு நகோளோு, க்்ப்கோல ந ோ் ததோ்ு, ுடைமோத பிரசவ் 

நபோ்ை வ்ைோ் ஆ்ிச் ுடைபோுை் ுழ்டதக் பிை்கிைு. இ்த 

ுடைபோு்ள ுழ்டதகு்ு நபுவதிு், பழுவதிு், ஒு 

விஷய்டத ு ்ு தகோ்வதிு் பிர்சிடன இு்ு். இ்த 

ுடைபோ்டை ஒ்ைடர வயதி் க்ுபிி்ுவி்ைோ், அ்த 

ுழ்டதகளி் பிர்சிடனகடள ச தச்ு விைலோ். 

உலக் ுுவு் ுமோ் 1 நகோி ுழ்டதக் ஆ்ிச் ுடை போ்ைோ் 

போதி்க்ப்ு்ளன். கை்த 5 ஆ்ுகு்ு ு்ு 198 ுழ்டதகளி், 

ஒு ுழ்டத ஆ்ிச் ுடைபோ்ைோ் போதி்க்ப்ு வ்து. ஆனோ், 

த்நபோு 68 ுழ்டதகளி், ஒு ுழ்டத ஆ்ிச் ுடைபோ்ைோ் 

போதி்க்புகி்ைு. ஆ்ிச் ுடைபோ்ைோ் போதி்க்பு் ுழ் 

டதகளி் எ்ணி்டக அதிக ்ு வுகிைு. ஆ்ிச் போதி்ுை் 

ுழ்டத பிை்படத து்கு், ஆ்ிச் ப்ைி தபோும்களிை் 

விழி்ுண்ு ஏ்பு்து் ஒ்தவோு ஆ்ு் ஏ்ர் 2-் நததி 
ஆ்ிச் விழி்ுண்ு தின் கடைபிி்க்புகிைு. 

2.13வு ஐநரோ்பிய ூனிய்-இ்தியோ மோ ோு எ்த  க ்  டைதப்ு 

ுி்ு்ளு(மோ்் 30)? 

Answer: பிர்ஸ்் 

13வு ஐநரோ்பிய ூனிய் - இ்தியோ மோ ோு தப்ஜிய்தி் தடல க் 

பிர்ஸ்்  க ் மோ்் 30 அ்ு  டைதப்ு ுி்ு்ளு. 

இ்மோ ோ்ி் பிரதம் நமோி கல்ு தகோ்ு்ளோ். 

ஐநரோ்பிய கு்சி் தடலவ் - தைோன்் ை்் ( Donald Tusk ) 

ஐநரோ்பிய கமிச் தடலவ் - ஜீ்  கிளோ் ஜ்க் ( Jean Claude Juncker ) 
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3.சமீப்தி், பிரபலமோன சோ்் தசய்டக்நகோ் தி்ை்தி் இு்ு 

விலக ுிு தச்ு்ள SAARC  ோு? 

Answer: பா்கி்தா் 

ததோடல்ததோை்ு, ததோடல மு்ுவ் உ்ளி்ை ுடைகளி் "சோ்்' 

 ோுக் பய்தபு் வடகயி் இ்தியோவி் சோ்பி் பிர்நயக 

தசய்டக்நகோ் ஏவ்பு் எ்ு பிரதம்  நர்திர நமோி கை்த ஆ்ு 

ந போள்தி்  டைதப்ை "சோ்்' மோ ோ்ி் அைிவி்தோ். அ்த் 

ூ்ை்தி் கல்ுதகோ்ை போகி்தோ் ுுவின், "சோ்்' 

தசய்டக்நகோ் தி்ை்ு்ு போகி்தோ் சோ்பி் ததோழி்ு்ப 

உதவிீ்,  ிதிீதவிீ் வழ்க் தயோரோக இு்பதோக் தத வி்தன். 

எனிு் போகி்தோனி் உதவிடய இ்தியோ  ிரோக ்து. 

4.“RTA m-Wallet” எ்ை தமோடப் தசயலி அைிுகபு்த்ப்ு்ள இ்திய 

மோ ில்? 

Answer: தது்கானா 

இனி வோகன்டத எு்ு்நபோு, டலதச்் இு்கோ, ஆ்.சி., ு் 

இு்கோ எ்ு போ்்க நவ்ிய அவசியமி்டல; டகயி் தமோடப் 

டவ்திு்தோ் நபோு்; ிரோபி் நபோீசிை் சி்க நவ்ிய 

அவசியமி்டல. தது்கோனோ மோ ில்தி், ுத்வ் ச்திரநசகர ரோ் 

தடலடமயிலோன, தது்கோனோ ரோ்் ய சமிதி ஆ்சி  ை்கிைு; 

இ்ு, 'எ் வோல்' என்பு், தமோடப், 'ஆ்' அைிுக் 

தச்ய்ப்ு்ளு. இ்த, 'ஆ்'பி், வோகன் ததோை்போன அடன்ு 

ஆவண்கடளீ் பதிவிை்க் தச்ு தகோ்ளலோ். ிரோபி் 

நபோீசிை், தமோடப் நபோனி் உ்ள இ்த ஆவண்கடள கோ்ைலோ். 

 ோ்ிநலநய ுத்ுடையோக, தது்கோனோவி், இ்த, 'ஆ்' வசதிடய, 

மோ ில தகவ் ததோழி்ு்ப அடம்ச் நக.ி.ரோமோரோ், நபோ்ுவர்ு 

அடம்ச் பி.மநக்த் தர்ி, அைிுக் தச்தன். 
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சிை்ப்ச்: 

* ஆவண்கடள டகயி் எு்ு தச்ல நவ்ிய அவசியமி்டல 

* இர்ு வ்ிக் இு்தோு், அ்த ஆவண்கடள, இ்த, 'ஆ்'பி் 

பதிவிை்க் தச்ு தகோ்ளலோ் 

* ுத்ுடை ம்ு் இடணய வசதி நதடவ 

* வோகன்ு்கோன, ஆ்.சி., ு் என்பு் பதிு் சோ்ைித், வோகன 

ஓ்ுன் உ ம், கோ்பீ் ு சோ்ைித் ஆகியவ்டை பதிவிை்க் 

தச்யலோ். 

5.ம்திய ஆ்பி ்க ுியரு்ு, ுதிதோக நத்்தது்க்ப்ு்ள 

ஜனோதிபதி யோ்? 

Answer: Faustin Archange Touadera 

6.விய் ோ்  ோைோும்ை்ு்ு நத்ு தச்ய்ப்ு்ள ுத் தப் 

சபோ ோயக்? 

Answer: ூதெ் தி கி் நா் 

7.சமீப்தி் ப்ம ீ விுு தப்ை ஹ்தோ்  ோ்(Haldhar Nag),எ்த தமோழி 
கவிஞ்? 

Answer: ககா்லி/Kosli 

8.உ்தரக்்ி் அடம்க்ப்ு்ள ஆசியோவி் மிக்தப ய ஆ்ிக் 

தைல்நகோ் ARIES (Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences )எ்த 

 ோ்ி் ஒ்ுடழ்நபோு தயோ ்க்ப்ு்ளு? 

Answer: தப்ஜிெ் 
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9.2016 ஒலி்பி்ு துதி தப்ு்ள சிவ் தோபோ,எ்த விடளயோ்ுை் 

ததோை்ுடையவ்? 

Answer: ு்ு்ச்டை 

10.உலக் ுக்தப்ை "தர் ஃபிளோ்'(Red Flag)நபோ் விமோன் பயி்சிடய 

 ை்ு்  ோு? 

Answer: அதெி்கா 

நபோ்் கோல்களி்விமோன் படை எ்வோு ு தமோக் தசய்பை 

நவ்ு் எ்படத விள்ு் மிக் சி்கலோன பயி்சியோன 'தர் ஃபிளோ்' 

பயி்சியி் இ்தியோ ப்நக்கு்ளு. அதம ்கோவி் அலோ்கோ 

விமோன் படை்தள்தி் வு் 28் நததி ுத் நம 13் நததி வடர 

 டைதபு் 'தர் ஃபிளோ்' நபோ் விமோன் பயி்சியி் இ்திய விமோன் 

படை்ு் தசோ்தமோன ுநகோ் ம்ு் ஜோுவோ் ரக்கடள் நச்்த 8 

விமோன்கு், சி-17 ம்ு் ஐ.எ்-78 ரக்கடள் நச்்த 4 

விமோன்கு் என தமோ்த் 12 விமோன்க் ப்நக்கு்ளன. அ்த 

விமோன்கடள இய்ு் வரீ்கு்ு சிை்ு் பயி்சிக் அளி்க்பு். 

இ்பயி்சியி் இ்தியோ ப்நக்பு இு 2வு ுடையோு். கை்த 

2008் ஆ்ு இ்பயி்சியி் ுத்ுடையோக இ்திய விமோன்க் 

ப்நக்ைன. 

11.உலகி் ுத் தவ்டள் ுலிக் சரணோலய் ுவ்க்ப்ு்ள 

இ்திய மோ ில்? 

Answer: ெ்திெ் பிரகதச் 

12.மியோமி ஓப் ச்வநதச தை்னி் நபோ்ியி் சோ்பிய் ப்ை் 

தவ்ைவ்(6வு ுடையோக)? 

Answer: கநாவ் கஜாககாவி் 
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13.சமீப்தி் கோலமோன ு்டபடய சோ்்த "ர்ச் டப்ூ்(வயு 61)" 

எ்த விடளயோ்ுை் ததோை்ுடையவ்? 

Answer: கிி்தக் 

14. ோ்ிநலநய அதிக நவக்தி் தச்ு் "கதிமோ்'தரயி் நசடவ,எ்த 

இு  கர்கு்ு இடைடய இய்க்பை இு்கிைு?(மணி்ு 160 கி.மீ) 

Answer: தை்லி - ஆ்ரா 

ுத் ுடையோக  ோ்ிநலநய அதிக நவக்தி் தச்ு் "கதிமோ்' 

ரயிலி் நசடவ தச்வோ்்கிழடம ததோை்கியு. தி்லி ஹ்ர் 

 ிஜோுதீ் ரயி்  ிடலய்தி் இு்ு ஆ்ரோ ந ோ்கி ுை்ப்ை ுத் 

ரயி் நசடவடய, ரயி்நவ ுடை அடம்ச் ுநர் பிரு 

தகோியடச்ு் ததோை்கி டவ்தோ். 

இுுைி்ு பி்ன் தச்தியோள்களிை் அவ் ூைியதோவு: 

ஒு மணி்ு 160 கி.மீ. நவக்தி் தச்ல்ூிய "கதிமோ்' ரயிலி் 

ுத் நசடவ ததோை்க்ப்ிு்பு மகி்்சி அளி்கிைு. சோதோரண 

அ்லு விடரு ரயிலி் நவக்டதீ் அதிக ்ு் தி்ைு் 

இு்கிைு. அு அ்வளு எளிதோன கோ ய் அ்ல. அத்ு சில கோல் 

ஆகலோ் எ்ைோ் ுநர் பிரு. ு்னதோக, "கதிமோ்' ரயி் பயணிக் 

அடனவடரீ், நரோஜோ மல் தகோு்ு ு்னடகீை் தப் 

பணியோள்க் வரநவ்ைன். 

கதிமோ் அதிநவக விடரு ரயி் எ்: 12050, வோர  ோ்களி் கோடல 8.10 

மணி்ு தி்லி  ிஜோுதீ் ரயி்  ிடலய்திலிு்ு ுை்ப்ு, ஆ்ரோ 

க்நைோ்தம்் ரயி்  ிடலய்டத 9.50 மணி்ு 

தச்ைடைீ். முமோ்்கமோக, ஆ்ரோவி் இு்ு மோடல 5.50 மணி்ு 

ுை்ப்ு, இரு 7.30 மணி்ு தி்லிடய வ்தடைீ். ுதலி் 90 

 ிமிை்களோக இு்த பயண ந ர், த்நபோு 100  ிமிை்களோக 

மோ்ை்ப்ு்ளு. தோ் மஹோ் ிை்ப்ிு்ு் 

தவ்ளி்கிழடமகளி் கதிமோ் ரயி் இய்க்பைோு. இ்த ரயிலி் 12 
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ுளி்சோதன் தப்ிக் இடண்க்ப்ு்ளன. இலவச டவ-ஃடப வசதி, 
தோனிய்கி கதுக் என ப்நவு சிை்ு வசதிகுை் இ்த் தப்ிக் 

விவடம்க்ப்ு்ளன. 

இ்திய ரயி் நபோ்ுவர்ு வரலோ்ைி் ு்திடர பதி்ு் வடகயி், 

தி்லி ஹ்ர்  ிஜோுதீ் ரயி்  ிடலய்தி் இு்ு ஆ்ரோ ந ோ்கி 
ுை்பு் ுத் கதிமோ் ரயி் நசடவடய, ரயி்நவ ுடை அடம்ச் 

ுநர் பிரு தனு அுவலக்தி் இு்ு நமோ் ில் கோடல 10 

மணியளவி் ததோை்கி டவ்தோ். கதிமோ் அதிநவக விடரு ரயி் 

(12050), வோர  ோ்களி் கோடல 8.10 மணி்ு தி்லி  ிஜோுதி் ரயி் 

 ிடலய்திலிு்ு ுை்ப்ு, ஆ்ரோ க்நைோ்ம்் ரயி் 

 ிடலய்டத 9.50 மணி்ு தச்ைடைீ். முமோ்்கமோக, ஆ்ரோவி் 

இு்ு மோடல 5.50 மணி்ு ுை்ப்ு, இரு 7.30 மணி்ு தி்லிடய 

வ்தடைீ் ுதலி் 90  ிமிை்களோக இு்த பயண ந ர், த்நபோு 

100  ிமிை்களோக மோ்ை்ப்ு்ளு. தோ் மஹோ் ிை்ப்ிு்ு் 

தவ்ளி்கிழடமகளி் கதிமோ் ரயி் இய்க்பைோு. 

இ்த ரயிலி் 12 ுளி்சோதன தப்ிக் இடண்க்ப்ு்ளன. 

ஒ்தவோு தப்ியிு் விமோன்களி் உ்ளடத்நபோ் தப் 

பணியோள் (நஹோ்ை்) பயணிகு்ு ூ தகோு்ு வரநவ்போ். 

அ்ுை், இலவச டவ-ஃடப வசதி, தோனிய்கி கதுக் என ப்நவு 

சிை்ு வசதிகுை் இ்த் தப்ிக் விவடம்க்ப்ு்ளன. 

மணி்ு 160 கி.மீ. நவக்தி் தச்ல்ூிய கதிமோ் ரயி், 184 கி.மீ. 

ூர்டத 100-110  ிமிை்களி் கை்ு். இு, சதோ்தி விடரு ரயிலி் 

நவக்டத் கோ்ிு் மணி்ு 10-20 கி.மீ. அதிகமோு். ஏ்தகனநவ 

மணி்ு 140 கி.மீ. நவக்தி் தச்ு் ரயி்கடள் டகயோு் 

வடகயி் க்ைடம்க்ப்ு்ளதோ் தி்லி-ஆ்ரோ வழி்தை் 

இத்கோக நத்்தது்க்ப்ைு. 

இ்த ரயி் க்ைண் சதோ்தி ரயி் க்ைண்டத் கோ்ிு் 25 சதவதீ் 

அதிகமோக இு்ு். கதிமோ் ரயி் தசோுு தப்ியி் தச்ல ூ.1,365-

், சதோரோண தப்ியி் தச்ல ூ.690-் க்ைணமோக 
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வூலி்க்புகிைு. டசவ், அடசவ் என இு வடக உணுகு் 

வழ்க்பு். இ்த ஒ்ுதமோ்த ரயிு் "இ்தியோவி் தயோ ்நபோ்' 

தி்ை்தி் கீ் ுுவுமோக உ் ோ்ிநலநய தயோ ்க்ப்ைதோு். 

இத் தப்ிக் அடன்ு் ப்சோபி் உ்ள கூ்தலோ ரயி் தப்ிக் 

க்ுமோன் ததோழி்சோடலயி் தயோ ்க்ப்ைடவ. இதி் உ்ள 

இய்டக ுடையிலோன கழி்படைக், போுகோ்ு ஆரோ்்சி ம்ு் 

நம்போ்ு அடம்பி் (ிஆ்ிஓ) ில் உுவோ்க்ப்ைதோு். 

ரயிலி் இதர அடம்ுக் அடன்ு் இ்திய  ிுவன்களோநலநய 

விவடம்க்ப்ு்ளன. இ்த ரயிலி் தப்ிடய உுவோ்க ூ.2.5- 3 

நகோி தசலவிை்ப்ு்ளு. ரயிலி் ஒ்ுதமோ்த தயோ ்ு்கோன 

தசலு ூ.50 நகோியோு். 

"ூ்டம இ்தியோ' தி்ை்ு்ு ு்கிய்ுவ் அளி்ு் வடகயி், 

இய்டக ுடையிலோன கழி்படைக் இதி் 

அடம்க்ப்ு்ளன. இத்பி, மனித கழிுகடள நசக ்பத்கோக 

ரயி் தப்ியி் கீநழ ைோ்ுக் டவ்க்ப்ு்ளன. அதி் இு்ு் 

போ்ீ யோ்க் கழிுகடள திரவமோக மோ்ு். 

ஒ்தவோு தப்ியிு் ு்டப் ததோ்ிக் டவ்க்ப்ிு்ு். 

 ுமண திரவிய் ததளி்போ்க் இு்ு். கழி்படைகளி் வோசலி் 

கோ்கடள் ுடை்க ுணிக் வி ்க்ப்ிு்ு். பி்பத்ு 

வசதியோக எ்இி விள்ுக், போ்டவய்நைோு்கோன பிதர்லி 
அடம்ுக் ஆகியவ்நைோு, தி்லி ம்ு் ஆ்ரோவி் ு்கிய 

ு்ுலோ் தல்களி் ஓவிய்கு் தப்ியி் வடரய்ப்ிு்ு் 

எ்ு அு் அநரோரோ ூைினோ். 

15.'Chanderkhani Pass' இ்தியோவி் எ்த மோ ில்தி் அடம்ு்ளு? 

Answer: இொசல் பிரகதச் 

16.சமீப்தி், இ்தியோ எ்த  ோ்ுை் Kamov தஹலிகோ்ை் ஒ்ப்ததி் 

டகயு்தி்ைு? 



 

8 For weekly tamil current affairs visit winmeen.com 

 

8 Tnpsc tamil current affairs april 1st week 2016 

Answer: ர்ொ 

17.மியோமி ஓப் தை்னி் மகளிு்கோன ஒ்டைய் நபோ்ியி் ப்ை் 

தவ்ைவ்? 

Answer: அஸதர்கா 

18.UNIDO(United Nations Industrial Development Organization)-வி் 2015 ஆ்ு 

அைி்டகயி் பி,உலகி் ைோ் 10 தப ய உ்ப்தி  ோுகளி் இ்தியோ 

வகி்ு் இை்? 

Answer: 6 

19. ோ்கோவு உலகநகோ்டப மகளி் T20 நபோ்ியி் சோ்பிய் ப்ை் 

தவ்ை அணி? 

Answer: கெ்கி்திெதுீக் 

20.“ஆ்ை் ஆ் லி நயோநபோ்்” விுடத தப்ைவ்? 

Answer: ஏ.சி.ு்டதொ 

21.The Balikatan Exercise(நதோநளோு நதோ் பயி்சி)எ்த இு  ோுகளி் 

ூ்ு ரோுவ்பயி்சி? 

Answer: அகெி்கா ெ்ு் பிலி்டப்் 

22.இ்தியோவிநலநய ுத்ுடையோக ஆதோ் ATMஐ அைிுக் 

தச்ு்ளு வ்கி? 

Answer: DCB 

23.ஜ்ு-கோ்மீ் மோ ில்தி் ுத் தப் ுத்வரோக பதவிநய்ு் 

தகோ்ைவ்? 
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Answer: தெஹூபா ுஃ்தி 

24.சமீப்தி் சூதி அநரபியோ  ோ்ி் உய ய விுதோன "The King 

Abdulaziz Sash"-டவ தப்ை இ்திய் யோ்? 

Answer: நகர்திர கொி 

25.2016 ஆ் ஆ்ி்கோன போ ் மோர்தோனி் ஆ்க் பி வி் 

தவ்ைவ் யோ்? 

Answer: Cyprian Kotut 

26.எ்த விடளயோ்ு்கோக ,ு்தோ் அ்லோ் ஷோ நகோ்டப 

வழ்க்புகிைு? 

Answer: ஹா்கி 

27.கோம்தவ்் அடம்பி் ுத் தப் தபோு் தசயலரோக சமீப்தி் 

தபோு்நப்ு தகோ்ைவ்? 

Answer: தப்ிசிொ ்கா்லா்் 

28.ூ் ுரோஜ்் என்பு் பூ் ில் 4G இடணயதள நசடவடய 

அளி்க உ்ள  ிுவன்? 

Answer: ூு் 

29.யோ் 2016 ஃபோ்ுலோ-1 ு்் ஏ் ப்டர் கிரோ்் பி ்டஸ 

தவ்ைு(Gulf Air Bahrain Grand Prix)? 

Answer: நிககா ரா்ப்் 

30.சமீப்தி் "எ்.நஜ-10' எ்ை வி்தவளியி் ஆ்ு 

 ை்திவி்ு,மீ்ு் ூமி்ு் திு்ப் ூிய வி்கலடன வி்ணி் 

தசு்தியு  ோு? 
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Answer: சனீா 

31.உலக ுகோதோர தின் தகோ்ைோை்பு்  ோ்? 

Answer: ஏ்ர் 7 

32.சமீப்தி் ம்திய அரசோ் ததோை்க்ப்ை,தபோும்க் 24×7 பவ் 

நகோு் தமோடப் தசயலி? 

Answer: வி்ு் ்ரவா் 

33.2014-்கோன சிை்ு நதசிய ஜிநயோடச்் விுு யோு்ு 

அளி்க்ப்ைு? 

Answer: அகசா் ுொ் சி்வி 

34.பி்வு் நபோ்ிகளி் எு ஏ்ர் 6, 2016 அ்ு அத் தவ்ளி விழோ 

ஆ்டை தகோ்ைோியு? 

Answer: ு்தா் அ்லா் ஷா ககா்டப 

35.ுத் ம்ு் சமீப்தி் ததோை்க்ப்ை இ்தியோவி் பண் 

வழ்ு் தமோடப் தசயலி? 

Answer: CASHe 

36.நதசிய கை்சோ் தின் (National Maritime Day) தகோ்ைோை்பு்  ோ்? 

Answer: ஏ்ர் 5 

37.சமீப்தி் உலகி் ுத் தவுஜன தை்ு து்ூசி தி்ை்(Mass 

dengue vaccination) எ்த  ோ்ி்  ை்த்ப்ைு? 

Answer: பிலி்டப்் 
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38.அ்ு்கலோ் அைிுசோ் டமய்டத ஜடீல 27 அ்ு திை்க ுிு 

தச்ு்ள மோ ில அரு? 

Answer: தை்லி 

39."Standing Guard — A year in Opposition" எ்ை ு்தக்டத எுதியவ்? 

Answer: ு்னா் ெ்திெ அடெ்ச் ப. சித்பர் 


