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நட்ு நிக்ுக் : அ்டடோப் 22-23, 2016 

 

1. கிு்ணா வனவில்ு சரணாலய் (KWS) எ்த மாநில்தி் அமம்ு்ளு ? 

A. க்நாடகா 

B. ஆ்திர் பிரததச் 

C. தகரளா 

D. மகாரா்ிரா 

 

விடட: B. ஆ்திர் பிரடதச் 

 

கிு்ணா வனவில்ு சரணாலய் (KWS) ஆ்திர் பிரததச்தி் அமம்ு்ளு. இு 

சமீப்திய சச்திகளி் வர்காரண், Lutrogale perspicillata (சம்மமயான ூசிய நீ்்கீ ) 

எு் நீ்்கீ  கிு்ணா வனவில்ு சரணாலய்தி்ு அுகிு்ள கிு்ணா 

மாவ்ட்தி் சு்ு நில் காுகளி் ுத் ுமையாக க்டைிய்ப்ு்ளு. ச்வததச 

இய்மக பாுகா்ு ஒ்ைிய்தி் (ஐீசிஎ்) அைி்மக்பி, இ்த நீ்்கீ களி் 

பாுகா்ுநிமல அழிய்ூிய ப்ியலி் உ்ளு. 

 

2. இ்தியாவி் கிழ்க்திய அ்பணி்க்ப்ட சர்ு நமடதமமட(Eastern Dedicated Freight 

Corridor - EDFC) -III க்ுமான பணி்ு உலக வ்கி எ்வளு கட் சதாமக வழ்ுவதாக 

ஒ்ுத் அளி்ு்ளு ?  

A. $ 700 மி்லிய்  

B. $ 550 மி்லிய் 

C. $ 444 மி்லிய் 

D. $ 650 மி்லிய்   

 

விடட: D. $ 650 மி்லிய்   

 

கிழ்க்திய அ்பணி்க்ப்ட சர்ு நமடதமமட-III (Eastern Dedicated Freight Corridor - EDFC) 

க்ுமான பணி்ு உலக வ்கியிட் $ 650 மி்லிய்  கட் சபை இ்திய அரு (GOI) 

ஒ்ப்த் சச்ு்ளு. EDFC- III தி்ட்  ூதியானா ுத் ு்ஜா வமர ப்சா், ஹ யானா 

ம்ு் உ்தர் பிரததச் வழியாக 401 கி.மீ ூர்தி்ு க்ட்படு்ளு.  EDFC தி்ட்தி் 

தநா்க் ூதியானா ம்ு் சகா்க்தா இமடதய ரயி்தவ நமடபாமதீட் தச்்ு 

ரயி்தவ சர்ு தா்ு் திைமனீ் அதிக ்த் ஆு். இ்தியாவி் வடகிழ்ு ம்ு் 

கிழ்ு புதிகு்கிமடதய ில்சபாு்க் ம்ு் இுதி சபாு்கமள தவகமாகு், 

 திைமமயாகு் சகா்ு சச்ல, அதாவு சர்ுகமள ம்ு் எு்ு சச்ல 

அமம்க்பு் ரயி் பாமததய EDFC ஆு். 

 

3. 2016 உலக எு்ுு்கிதநா் தின்தி் (World Osteoporosis Day - WOD) மமய்கு எ்ன ? 

A. Stop at One: Make Your First Break Your Last  
B. Love Your Bones: Perfect Your Future 
C. Real Men Build Their Strength from Within 
D. Serve Up Bone Health   
 

விடட:  B. Love Your Bones: Perfect Your Future 
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எு்ு்ுமர ம்ு் வள்சிமத மா்ை எு்ு தநா் ுைி்த தநா் து்ு, தநா் 

க்டைித் ம்ு் சிகி்மச ப்ைி உலகளாவிய விழி்ுண்ு ஏ்பு்த அ்தடாப் 20் 

தததி ஒ்சவாு ஆ்ு்  உலக எு்ுு்கிதநா் தின் அுச ்க்புகிைு. 2016ஆ் 

ஆ்ி் மமய்கு "Love Your Bones: Perfect Your Future" ஆு்.  

 

4. “Andhere se ujale ki aur” எ்ை ு்தக் இ்தியாவி் எ்த ம்திய அமம்சரா் 

எுத்ப்ு்ளு ?  

A. ரவி ச்க் பிரசா் 

B. உமா பாரதி  
C. அு் தஜ்லி  
D. ு்மா ுவரா் 

 

விடட: C. அு் டே்லி  
 

பாஜக-வி் தமலமமயிடமான ுுதி்லியி் நிதி அமம்ச் அு் தஜ்லி எுதிய 

“Andhere se ujale ki aur” எ்ை ு்தக் சமீப்தி் சவளியிட்ப்டு. இு, தஜ்லி ப்தவு 

கால க்ட்களி் எுதிய வமல்பதிுக் ம்ு் க்ுமரகளி் சதாு்ு ஆு். 

 

5. ம்திய தஹாமிதயாபதி ுுவி் (Central Council of Homeopathy - CCH) தமலமமயக் 

எ்ு்ளு ? 

A. ுதன  

B. ல்தனா  

C. ுு தி்லி  
D. சச்மன  

 

விடட: C. ுு தி்லி  
 

ம்திய தஹாமிதயாபதி ுு எ்பு AYUSH ுமை, ுகாதார் ம்ு் ுு்ப நல்ுமை 

அமம்சக்தி் கீ் உ்ள ச்ட தியான தமலமம அமம்ு ஆு். இு சமீப்திய 

சச்திகளி் வர்காரண்,ுதிய தஹாமிதயாபதி க்ூ  அமம்க சாதகமான ஆ்ு 

அைி்மகமய சகாு்க 20 ல்ச் ூபா் ல்ச் சப்ைன் எ்ை ு்ை்சா்ி் தப ் 

CCH-் தமலவ் டா்ட் ரா்ஜீ சி்ு், தனியா் நப் ஒுவு் ம்திய ுலனா்ு (சிபிஐ) 

ுமையா் மகு சச்ய்ப்ு்ளன். CCH தமலமமயக் ுு தி்லியி் உ்ளு. 

 

6. அ்மா்ி(Almatti) அமண பி்வு் எ்த மாநில்தி் அமம்ு்ளு ? 

A. ஆ்திர் பிரததச் 

B. க்நாடகா  

C. தகரளா  

D. மகாரா்ிரா  

 

விடட: B. க்நோடகோ  

 



Winmeen.com Tamil current affairs 

 

Winmeen.com Page 3 

 

வட்ு க்நாடகாவி் பாக்தகா் மாவ்ட்தி் உ்ள கிு்ணா ஆ்ைி் மீு்ள நீ்மி் 

தி்ட் அ்மா்ி அமண ஆு். இு சமீப்திய சச்திகளி் வர்காரண், அமண 

வலிமமமய அதிக ்க சச்ய்ப்ட ுனரமம்ு பணியி், நிதிமய(72 தகாி) சிை்த 

ுமையி் பய்பு்தியத்காக இ்த அமண்ு உலக வ்கி "Award of Excellence" விுு 

வழ்கிீ்ளு. க்நாடகாவி் மிக்சப ய நீ்்தத்க்க் ஒ்ைான இ்த தி்ட், 

நீ்்தத்க்கமள வலிமம்பு்ுவத்காக அமண ுன்வா்ு ம்ு் தம்பா்ு் 

தி்ட்தி் (DRIP) கீ் எு்ு சகா்ள்ப்டு. உலக வ்கி (WB), அமண்ு தசத் 

விமளவி்ு் நீ்்கசிமவ து்க கிு்ணா பா்யா ஜ் நிகா் லிமிசட்ி்ு ூபா் 72 

தகாி வழ்கியு.  

 

7. எ்த நாு 2016 உலக் தகா்மப கபி தபா்ியி் சவ்ு்ளு ? 

A. இல்மக  

B. ஈரா்  

C. இ்தியா  

D. சீனா  

 

விடட: C. இ்தியோ  

 

ுஜரா்தி் அகமதாபா்தி் நமடசப்ை 2016 உலக் தகா்மப கபி தபா்ியி் இுதி 
ஆ்ட்தி் இ்திய அணி, ஈராமன 38-29 எ்ை வதீ்தி் ததா்கி்ு தகா்மபமய 

சவ்ு்ளு. கபியி் தரமான ்மட்(Standard Style version of Kabaddi) வ மசயி் 

இ்தியா சவ்ு் 3வு உலக்தகா்மப இுவாு்.    

 
 

8. 2016 FIFA U-17 மகளி் உலக் தகா்மபமய எ்த நாு மக்ப்ைிீ்ளு ? 

A. சவனிுலா  

B. ஜ்பா் 

C. ்சபயி் 

D. வட சகா யா  

 

விடட: D. வட ககோியோ  

 

தஜா்டானி் நமடசப்ை 2016 FIFA U-17 மகளி் உலக் தகா்மப இுதி ஆ்ட்தி் வட 

சகா யா அணி, ஜ்பா்  அணிமய சபனா்ி ஷூ்அு் ுமையி் 5-4 எ்ை ு்ளியி் 

ததா்கி்ு தகா்மபமய சவ்ு்ளு. இ்நிமலயி், இ்தகா்மபமய 2 ுமை சவ்ை 

ுத் அணியாக வட சகா யா மாைிீ்ளு. 

 

9. சமீப்தி் மமை்த சமஹ் மி்ட், எ்த சமாழியி் பழ்சபு் நிகராக இு்தா் ? 

A. ப்சாபி  
B. தமி் 

C. சது்ு  

D. ஒியா  
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விடட: A. ப்சோபி  
 

பழ்சபு் ப்சாபி நிக் சமஹ் மி்ட் (82) சமீப்தி் ராஜ்தானி் மு்் அுவி் 

காலமானா். ப்சாபி பட்களி் நமக்ுமவ தவட்களி் நி்ததி் ில் இவ் ந்ு 

அைிய்புகிைா். இவரு ுைி்பிட்த்க பமட்ுக்  “Sawa Lakh Se Ek Ladaun”, “Putt Jattan De”, 

“Babul Da Vehra”, “Bhulekha”, “Long Da Lishkara”, “Peengan Pyar Deeyan” ம்ு் “Jeeja Sali”.  
 

10. இ்தியாவி் ுத் ரயி்தவ ப்கமல்கழக் எ்த நகர்தி் அமம்க்பட உ்ளு ? 

A. சப்கூு 

B. வததாதரா 

C. வாரணாசி  
D. சகா்சி  
 

விடட: B. வடதோதரோ 

 

இ்திய ரயி்தவ ுமையி் ுுமமகமள ுு்த் ம்ு் நவனீமயமா்கு்ு உது் 

வமகயி்  இ்தியாவி் ுத் ரயி் ப்கமல்கழக ுஜரா்தி் வததாதராவி் 

அமம்க்பட இு்கிைு. ுதலி் , வததாதராவி் த்தபாு்ள இ்திய் ரயி்தவயி் 

தநஷன் அகாடமி (NAIR) வளாக்தி் ரயி் ப்கமல்கழக் அமம்க்பட இு்து. 

ஆனா்,  நில் மகயக்பு்திய பிைு, இத்சகன தனிதய ஒு ப்கமல்கழக் 

அமம்கலா் என ுிு சச்ய்ப்டு. 

 


