
Winmeen.com Tamil current affairs 

 

Winmeen.com Page 1 

 

நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 21, 2016 

 

1. இ்தியாவி் நுவ் தீ்்பை ைல்ைு்த ம்ு் அமலா்க, ுதலாவு உலக மாநாு 

எ்த நகர்தி் ததாட்கியு ? 

A.தகா்சி  
B. தகா்க்தா  

C. ுு தி்லி  
D. தச்பை 

 

விடட: C. ுு தி்லி  
 

இ்தியாவி் நுவ் தீ்்பை ைல்ைு்த ம்ு் அமலா்க, ுதலாவு உலக மாநாு ுு 

தி்லியி் ததாட்கியு. "ம்திய்த் ம்ு் அமலா்க்பத வு்ைு்ு் ததசிய 

ு்ுய்சி" எ்ற தபல்ைி் நபடதை்ற 3 நா் மாநாு, இ்தியாவி் வாதாு் 

தீ்மாை்தி் ுக்பத மா்ற நட்கிறு. ுியரு் தபலவ் ைிரணா் ுக்ஜி ுவ்கி 
பவ்த இ்த மாநாு, வணிக நுவ் தீ்வி் ஒு ூ்ுதபல வழ்ு். 

 

2. தைாீ் நிபைு திை் இ்தியாவி் எ்த நாளி் தகா்டாட்ைுகி்று ? 

A. அ்தடாை் 23 

B. அ்தடாை் 25 

C. அ்தடாை் 21 

D. அ்தடாை் 22 

 

விடட: C. அ்டடோப் 21 

 

1959 ஆ் ஆ்ு  சீை எ்பலகபள ைாுகா்ு் தைாு உயி்நீ்த 10 தைாீசாி் 

 தியாக்கபள நிபைுூு் வபகயி் இ்தியா ுுவு் அபை்ு தைாீ் 

எ்பலகளிு் ஒ்தவாு ஆ்ு் அ்தடாை் 21் தததி  தைாீ் நிபைு திை் 

தகா்டாட்ை்ு வுகிறு.1959 அ்தடாை் 21் தததி, சீை இராுவ்திை் ு்ைா்கி் ூு 

நட்தி, 20 தைாீ்  ைணியாள்க் மீு ு்ுகபள வசீிை். அதி் 10 தை் உயிிழ்தை், 7 

தை் சீை பகதிகளாக அபழ்ு தச்ல்ை்டை் ,மீது்தளா் த்ைி்தை். 1961 ஆ் 

ஆ்ிலிு்ு 33,000 ்ு் தம்ை்ட தைாீசா் நா்ி் ைாுகா்ு ம்ு் சூக்தி் 

தசபவ்காக த்க் உயிபர தியாக் தச்ு்ளா்க்.  

 

3. சமீை்தி் ைி்வு் எ்த நா்பட ச்தி வா்்த 'தெ்மா' ூறாவளி தா்கியு ?  

A. இ்தியா  

B. மதலஷியா  

C. இ்ததாதைஷியா 

D. ைிலி்பை்் 

 

விடட: D. பிலி்டப்் 
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மிக வுவாை தெ்மா ூறாவளி சமீை்தி் ைிலி்பை்பை  தா்கி ைர்த அழிபவ 

ஏ்ைு்தியு. 225 கிமீ /மணி தவக்தி் நீி்த கா்ு வசீியதி் ம்களி் த்ுமிடமாை 

வுீக் அபை்ு் அழி்க்ை்டை. ைிலி்பை்பை அு்ு, தெ்மா ூறாவளி 
சீைாவி்  ுவா்தடா் மாநில்தி் Shanwei அுகிு்ள Haifeng County-யி் நில்சிபவ 

ஏ்ைு்தியு. 

 

4. எ்த அபம்ச்க் ்மா்் ரயி் நிபலய்க் அபம்க  இ்திய ரயி்தவுட் 

ஒ்ை்த் தச்ு்ளு ?   

A. இபளஞ் நல் ம்ு் விபளயா்ு அபம்சக்  

B. ுகாதார ம்ு் ுு்ை நல்ுபற அபம்சக்  

C. மி்சார அபம்சக் 

D. நகர அைிவிு்தி அபம்சக்  

 

விடட: D. நகர அபிவிு்தி அடை்சக்  

 

நகர அைிவிு்தி அபம்சக்,  ்மா்் ரயி் நிபலய்க் அபம்க  இ்திய 

ரயி்தவுட் ஒ்ை்த் தச்ு்ளு. ுி்ுண்ு ஒ்ை்த்ைி, ரயி் நிபலய்க் 

ம்ு் ு்றிு்ள ைுதிக்,  ்மா்் நகர வழிுபறகளி் கீ்,  ந்ல ையணிக் 

வசதிக், ரயி் நிபலய்கபள எளிதி் அுு் வசதிக், ரயி் நிபலய்களி் சிற்த 

ுபறயி் இட்பத ைய்ைு்ுத் ஆகியவ்பற தைற திு்ைு் சீரபம்க்ைட 

உ்ளு. அ்ைிதய்றா், ஒ்தவாு ்மா்் நகர் ம்ு் AMRUT-் உ்ள ரயி் 

நிபலயு் அதபை ஒ்ிு்ள 300 ுத் 800 ஏ்க் நில்ைர்ு் முசீரபம்க்ைு் 

எ்ு தைாு். இ்த ுி்ுண்ு ஒ்ை்த் 5 ஆ்ுகு்ு தச்ுைியாு் ம்ு் 

இர்ு அபம்ு்க் ச்மத்ுட் இதபை நீ்ி்க ுிு்.       

 

5. மாணவ்கு்காக Kaushalya SETU எ்ற ுவ்க ுய்சிபய(initiative) எ்த மாநில அரு 

அறிுக் தச்ு்ளு ? 

A. ராஜ்தா் 

B. உ்தர் ைிரததச் 

C. மகாரா்ிரா  

D. ஒிசா 

 

விடட: C. ைகோரோ்ிரோ  

 

மகாரா்ிரா  அரு, மாணவ்கு்காக  ‘Kaushalya SETU (Self-Employment and Talent Utilisation)’ 

எு் திற் தம்ைா்ு தி்ட்பத அறிுக் தச்ு்ளு. Kaushalya SETU தி்ட்தி் கீ், 

State Board of Secondary & Higher Secondary Education ையிு் மகாரா்ிரா மாணவ்களி் Class 

X or SSC தத்ுகளி் தத்்சி தைறாத மாணவ்க் இ்த திற் தம்ைா்ு தி்ட்தி் 

தச்்ு தகா்ள்ைுவ், இதைா் அவ்க் ஒு வுட்பத இழ்க தவ்ியதி்பல. 

 

6. “The Sleepwalker’s Dream” எு் ு்தக் யாரா் எுத்ை்டு ? 

A. அ்ைிகாகிி ரா் தசௌ்ி  

B. நளிைிைாலா ததவி  
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C. ுுைாதஜாதி தைாரா 

D. ிைி ைாு  

 

விடட: C. ுுபோட ோதி டபோரோ 

 

குகா்தி சா்்த அ்ைாமி எு்தாள் ம்ு் நாவலாசிிய் ுுைாதஜாதி தைாரா 

எ்ைவ் “The Sleepwalker’s Dream” எ்ற ு்தக்பத எுதிு்ளா். இு, ைிிைடாம் இு்ு் 

ுத்திர் ம்ு் நி்சயம்ற எதி்கால்பத தநா்கி ையணி்ு் தைாராளிக்  ூ்ட்தி் 

ையண்பத ுறி்ு ூுகிறு. 

 

7. ச்வததச ஜி்ைா்ி்் ூ்டபம்ைி் (International Gymnastics Federation- IFG) ுதிதாக 

தத்்தது்க்ை்ட தபலவ் யா் ? 

A. எமிலியா தராமாஞா  

B. தமாிைாி வாடைதை  

C. ஜா்் ுதய்ைி்  

D. ுுதைா கிரா்ி  

 

விடட: B. டைோினோி வோடனடப  

 

ஜ்ைாைி் தடா்கிதயாவி் நபடதை்ற உலகாு் உு்ைிை்க் மாநா்ி் ச்வததச 

ஜி்ைா்ி்் ூ்டபம்ைி் (International Gymnastics Federation- IFG) ுதிய தபலவராக 

ஜ்ைாபை தச்்த தமாிைாி வாடைதை தத்்தது்க்ை்ு்ளா். 20 ஆ்ுகளாக 

இ்ைதவியி் இு்த ுுதைா கிரா்ி ிச்ை் 2016-் ஓ்ு தைு் நிபலயி் இவ் 

தத்ு தச்ய்ை்ு்ளா். இ்த நிபலயி், IFG  தபலவராு் ுத் ஆசிய் ம்ு் 1987-

1994 வபர ச்வததச தடைி் தட்ைி் ூ்டபம்ு தபலவராக இு்த  இ்சிதரா 

ஓகிுராவி்ு அு்ு ச்வததச ஒலி்ைி் ூ்டபம்ைி் தபலவராு் ுத் ஜ்ைாை ீ்  

எ்ற தைுபமபய வாடைதை தைுகிறா்.IFG-யி் தபலபமயக் ுவி்ச்லா்தி் 

லாச்தைவி் உ்ளு. 

 

8. சமீை்தி் எ்த இ்தாலிய நகர் தலா் லாமா தகளரவ ுிுிபம விுபத தை்று ? 

A. தரா் 

B. ுதளார்் 

C. தநைி்் 

D. மில் 

 

விடட: D. ைில் 

 

திதை்தி் நாுகட்த்ை்ட ஆ்மீக தபலவ் லா்தை்்தடா தை்தடாு்ு, இ்தாலி 
நா்ி் மில் நகிு்ள Arcimboldi Theatre-் நட்த ஒு விழாவி் "மில் குரவ 

ுிுிபம விுு" வழ்க்ை்டு. தை்தடா், மில் கு்சி் ுுவி் தபலவ். 

 

9. எ்த நாு உலக ரயி்தவ  ு்ைா்கி ுுத் சா்ைிய்ஷி் தகா்பைபய (World Railway 

Shooting Championship Cup) தவ்ு்ளு ? 
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A. இ்தியா 

B. தஜ்மைி  
C. ைிரா்்  

D. அதமி்கா 

 

விடட : A. இ்தியோ 

 

ைிரா்ஷி் தசயி்் தம்ிராயி் நபடதை்ற உலக ரயி்தவ  ு்ைா்கி ுுத் 

சா்ைிய்ஷி் தகா்பை தைா்ியி் இ்திய தரயி்தவ அணி தவ்றி தை்ு்ளு. 

இ்தைா்ியி் இ்திய ரயி்தவ தவ்றி தைுவு இுதவ ுத்ுபற.  இ்திய ரயி்தவ 

அணி தமா்த் 5 த்க், 3 தவ்ளி, 2 தவ்கல் உ்ைட தமா்த் 10 ைத்க்குட் 15th 

USIC உலக ரயி்தவ  ு்ைா்கி ுுத் தகா்பையி் சா்ைிய் ை்ட் தவ்ு்ளு. USIC 

எ்ைு ச்வததச ரயி்தவ விபளயா்ு ச்க், இத் தநா்க் உலகி் ைல ைுதிகளி் 

உ்ள ரயி்தவ ஊழிய்க் ம்தியி் ுபறசா்்த விபளயா்ு ைழ்க்பத 

ஊ்ுவி்ைதாு்.      

 

10. சிறிய நகர்களி் உ்ள ம்க் ைற்ு்விதமாக, ைிரா்திய விமாை இபண்ு 

தி்ட்பத ( Regional air Connectivity Scheme - RCS) எ்த ம்திய அபம்ச் ுவ்கி பவ்தா் ? 

A. நதர்திர தமாி 

B. ரா்நா் சி் 

C. அதசா் கஜைதி ராஜு 

D. அு் தஜ்லி 
 

விடட : C.அடசோ் க பதி ரோ ு  
 

ம்திய சிவி் விமாை தைா்ுவர்ு அபம்ச் அதசா் கஜைதி ராஜு, சிறிய நகர்களி் 

உ்ள ம்க் ைற்ு்விதமாக, ைிரா்திய விமாை இபண்ு தி்ட்பத ( Regional air 

Connectivity Scheme - RCS) ுு தி்லியி் அறிுக் தச்ு பவ்தா். RCS தி்ட் “Ude Desh ka 
Aam Nagrik (UDAN) (Let the common man of the country fly)” எ்ு் அபழ்க்ைுகிறு. RCS 

தி்ட்தி் கீ், விமாை நிுவை்க் இபண்ைி்காக ை்தவு தைிய விமாை 

நிுவை்களி்  Code Sharing-் ுபழய ுு ுத்திர் ம்ு் ை்தவு விமாை 

க்டண்களி் இு்ு வில்ு அளி்க்ை்ு்ளு. விமாை நிுவை்க் ஒு ுறி்ைி்ட 

ைிரா்திய்தி் ைற்க  3 ஆ்ுக் ைிர்திதயக உிபம தைற இயு். ைிரா்திய 

விமாை்கு்ு விமாை க்டண்க் ஒு மணி தநர்தி்ு 2,500 ூைா் எை 

வூலி்க்ைட இு்கிறு. இ்தி்ட் ஜைவி 2017-லிலிு்ு ுவ்க்ைு் எ்ு 

எதி்ைா்்க்ைுகிறு. 


