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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 18,19 -2016 

 

1. 2016  உலக ப ாுளாதார ுத்திர 

ுறியீ் ி் இ்தியாவி் தர் எ்ன? 

A. 118 
B. 89 
C. 112 
D. 78 
 

விடட: C. 112 

 

உலக ப ாுளாதார ுத்திர ுறியீ் ி் 

இ்தியா 159 நாுகளி் 112வு இட்தத 

ப ்ு்ளு. 2016 வுடா்திர அறி்தக  ி, 

 உலக ப ாுளாதார ுத்திர ுறியீ் ி் 

ுதலிட்தி் ஹா்கா் உ்ளு. அததன 

பதாட்்ு சி்க்ூ், நிூசிலா்ு, 

ுவி்ச்லா்ு, கனடா, ஜஜா்ஜியா, 

அய்லா்ு, ப ாிஷிய், ஐ்கிய அரு 

நாுக், ஆ்திஜரலியா  ்ு் 

இ்கிலா்ு ஜ ா்ற நாுக்  ்ிய் 

விதசயி் உ்ளு. இ்த அறி்தக  2014 

ு்ளிவி ர்தி் அி் தடயி்  ்ு் 

ப ாுளாதார ுத்திர ானு, அதன்ு 159 

நாுக்,  ிரஜதச்களி்  பகா்தகக் 

 ்ு் நிுவன்கதள   ு் ா்ு 

பச்வத் ூல் அளவிட் ுகிறு. 

 

2. 2017  ுி் ான ுஜரா் உலகளாவிய 

 ாநா்ி்(Vibrant Gujarat Global Summit-2017) 

 ி்வு் எ்த நாு  ்ுதார நாடாக 

இதையு்ளு ? 

A. அப ி்கா 

B. ர்யா  

C. ஐ்கிய ரா்ய் 

D. பஜ் னி 
 

விடட : A. அசெி்கா 

 

ஜனவி 8-9, 2017-் கா்திநகி்   கா் ா 

 ்திி் நதடப ு் ுி் ான ுஜரா் 

உலகளாவிய  ாநா்ி் 8வு  தி் ி் 

 ்ுதார நாடாக அப ி்கா இு்ு். உ்சி 
 ாநாு  "நிதலயான ப ாுளாதார்   ்ு் 

சூக வள்்சி" யி் கவன் பசு்ு். 

உ்சி  ாநா்ி் ஜநா்க், உலகிு்ள 

ச்வஜதச நிுவன்க்  ்ு் க்வி 
நிுவன்களி் ததலவ்க்,  ாநில 

 ்ு் அரசா்க அத ்ச்க், கா்் ஜர் 

உலகி் உ்ள ததலவ்க்,  ூ்த 

பகா்தக வு் ாள்க் ஆகிய 

அதனவதரு் ஒ்றாக அதை்ு  வள்்சி 
 ்ு் ஒ்ுதை்த   ஊ்ுவி்க 

ுய்சி் தாு். 

 

3. 2016 ஜதசிய பதாைிலாள்  ாநா்தட 

இ்தியாவி் எ்த நகர் நட்து்ளு ? 

A. பகா்சி 
B. ுவஜன்வ்  

C. பச்தன  

D. ல்ஜனா 

 

விடட : B. ுவனே்வ்  

 

ஒிசா அரு, ச்வஜதச பதாைிலாள் 

அத ்ுட் (ILO) இதை்ு 

ுவஜன்வி் 2016 பச்ட் ் 20-் நா் 

 ஜதசிய பதாைிலாள் 

 ாநா்தடநட்து்ளு.இ்த 2 நா் 

 ாநா்ி் ஜநா்க்,  இ்தியாவி் 

ஒு்கத ்க் ்ட  ்ு் அத ்ு சாரா 

பதாைிலாள்களி்  ல  ிர்சிதனக்  ்றி 
விவாதி் ு ஆு். 

 

4. “Democrats and Dissenters” எ்ற ு்தக்தி் 

ஆசிிய் யா் ? 

A. உ  ்ு ச்ட்ஜி 
B. ரா ்ச்திர ுஹா  

C. வி்ர் ஜச் 

D. அ ி் திி ாதி 
 

விடட : B. ராெ்ெ்திர ுஹா 

 

“Democrats and Dissenters” எ்ற ு்தக்தி் 

ஆசிிய் ரா ்ச்திர ுஹா ஆவா். 

அ்தட நாுகுடனான இ்தியாவி் 

உறு , கு்ு ுத்திர்,  ்றவ்க் 

 ்தியி்  ை்ுியினு்ு எதிரான 

 ாு ாு ஜ ா்ற   ரவலான  ிர்சிதனக் 

ுறி்த 16 க்ுதரகதள இ்ு்தக் 

பகா்ு்ளு. 
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5.  ்திய ுித ் ைி ஜத்வதைய்தி் 

(UPSC) ுதிய ததலவராக 

நிய ி்க் ்ு்ளவ் யா் ? 

A. தீ ் ு்தா  

B.  ி எ் ஜ ்ஸி 
C.  ாத் ச்ஜசனா 

D. அ்கா சிஜராஹி 
 

விடட : D. அ்கா ெினராஹி 
 

அ்கா சிஜராஹி,  ்திய்  ிரஜதச்தி் 

  ைியா்றி ஓ்ு ப ்ற ஐஏஎ் அதிகாி, 

 பச்ட் ் 21,2016 ுத்   ்திய 

ுித ் ைி ஜத்வதைய்தி் (UPSC) 

ுதிய ததலவராக  ைியா்று்ளா். 

 இவு்ு ு், தீ ் ு்தா இ் தவி 
வகி்தா். த்ஜ ாு, சிஜராஹி 
ஆதைய்தி் ஒு உு் ினராக உ்ளா், 

இவரு  தவி்கால் நிதறவதடு் 

நாளான ஜனவி 3, 2017 வதர இவ் 

அுவலக்தி் இு் ா்.  

 

6. "Joint Sea-2016" எு் ூ்ு கட் தட் 

 யி்சி  ி்வு் எ்த இு 

நாுகு்கிதடஜய 

ஜ ்பகா்ள் ்ு்ளன ?  

A. இ்தியா  ்ு் ர்யா 

B. இ்தியா  ்ு் சீனா  

C. சீனா  ்ு் ர்யா  

D. இ்தியா  ்ு் அப ி்கா 

 

விடட : C. ெேீா ெ்ு் ர்யா  

 

சீனா  ்ு் ர்யா ஆகிய இு நாுக் 

"Joint Sea-2016" எு்  ூ்ு கட் தட் 

 யி்சிதய பச்ட் ் 12-19 வதர 

ச்்தச்ுிய பத் சீன கடலி் 

நட்து்ளு. ப ாுநல்கதள 

 ாுகா்த், உலகிு்ள அதன்ு கட் 

 ுதிகளி்  ாுகா்த  உுதி பச்த், 

பகா்தள்பகதிராக ஜ ாராுத், 

கட் யை்தி்ு ஒ்ுதை்ு வை்ுத் 

ஜ ா்றதவ இ்த ூ்ு  யி்சியி் 

ஜநா்க ாு். 

 

7.  ு ா்க் ்ர ானி் எ்த விதளயா்ுட் 

பதாட்ுதடயவ் ? 

A. ூஷூ  

B. ு்ு்ச்தட 

C. நீ்ச் 

D. ு் ா்கி ுுத்  

 

விடட : D. ு்பா்கி ுுத்  

 

ு ா்க் ்ர ானி், வ்காள்தத ஜச்்த 

ஒு இ்திய ு் ா்கி ுு் வரீ். 

அஸ்த ஜானி் க ாலாவி் நதடப ்ற 

தக்ு் ா்கி, ுை் ு் ா்கி, 
சிுு் ா்கி்கான 2016  ISSF ஜூனிய் 

உலக ஜகா்த  50  ீ்ட் ஜ ா்ியி் இவ் 

த்க் பவ்ு்ளா். இவதர தவிர, 

இதளய ஆ்க் 25  ீ்ட் ஜ ா்ியி் 

சா் ாஜி  ா்ீ் த்க் பவ்றா். ு் ீ் 

 ்ு் ிுரா் சி்ுட் இதை்ு 

 ா்ீ் அைியாகு் த்க் பவ்றா். 

 

8. 2016 ஜ ாகன் ுவ்ைா ு்ரா விுு்ு 

ஜத்ு பச்ய் ்டவ்  யா் ? 

A. எ்  ாதவ் 

B. எ்.ி.வாுஜதவ் நாய் 

C. எ் ீலாவதி  
D. ஓ எ்  வி ுு் 

 

விடட : C. எ் ீலாவதி  
 

டா்ட் எ் ீலாவதி,  ிர ல  தலயாள 

வி ்சக்  ்ு் க்வியாள்.   தலயாள 

ப ாைி  ்ு் இல்கிய்தி்ு 

ுறி் ிட்த்க  ்களி்த  

வை்கியத்காக  தி்ு ி்க 2016 ஜ ாகன் 

ுவ்ைா ு்ரா விுு்ு ஜத்ு 

பச்ய் ்ு்ளா். இதறயா்த   ி்க 

ஒு த்க  த்க்தத  உ்ளட்கிய 

இ்விுு,  ந்ு அறிய் ்ட சிுகதத 

எு்தாள் எ்.ஜ ாகன் நிதனவாக 

நிுவ் ்டு.  
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9. இ்திய ஆு் கா் ீ் ு கைக்தி் 

(எ்.ஐ.சி.) ுதிய ததலவராக 

நிய ி்க் ்ு்ளவ் யா் ?  

A. உஷா  ா் 

B. உஷா ச்வா் 

C. வி.ஜக. ச் ா  

D. நிதி் ீவ்தவா 

 

விடட : C. வி.னக. ெ்ொ  

 

வி.ஜக. ச் ா, இ்திய ஆு் கா் ீ் ு 

கைக்தி் (எ்.ஐ.சி.) ுதிய ததலவராக 

நிய ி்க் ்ு்ளா்.  ச ீ ்தி் ததலவ் 

 தவியி் இு்ு எ்.ஜக. ரா் ராஜினா ா 

பச்தா், இதனா் வி ஜக ச் ா ுதிய 

ததலவராக நிய ி்க் ்டா். இ்த 

 தவி்ு ு்ு ச் ா எ்.ஐ.சி.யி்  நி்வாக 

இய்ுன்  தவியி் இு்தா். 

 

10.   எ்த இ்திய வ்சாவளி ஆுத  

ச்வஜதச இர்த தான ச்க்தி் (ISBT) 

ததலவராக நிய ி்க் ்ு்ளா்? 

A. அ ிஜஷ் கிு்ை் 

B. ரவி பர்ி 

C. குவுள் ஆ்டனி 
D.  ால்ச்திர் ு்ளி்காு  

 

விடட : B. ரவி சர்ி 

 

ரவி பர்ி, ஒு இ்திய வ்சாவளி பத் 

ஆ் ிி்க். உலகளவி் இர்த ஏ்ற 

 ாுகா் ி்காக  ைிுிு்  ு்ுவ 

நிுை்களி்  உலகளாவிய அத ் ான 

ச்வஜதச இர்ததான ச்க்தி் (ISBT) 

ததலவராக ரவி பர்ி 

நிய ி்க் ்ு்ளா். இ்த நிதலயி், 

ஆ் ிி்க க்ட்தி் இு்ு வு் ுத் 

ததலவ் எ்ற ப ுத தய பர்ி 

ப ுகிறா். த்ஜ ாு, பர்ி 

பத்னா் ிி்க இர்த ஜசதவ (SANBS) 

ச்க்தி் ுத்த  பசய் அுவல் (COO 

-Chief Operations Officer). பநத்லா்தி் 

ஆ்்ட்டாத  ததலத யக ாக பகா்ட 

ISBT-் ஜநா்க ானு, இர்த ஏ்ற் ுறி்ு 

 யி்வதத  ஊ்ுவி்த் ஆு். 


