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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப்-1, 2016 

 

1.  சபாு நிதி மேலா்மே 

அமே்மப(PFMS - Public Fund Management 

System) செய்பு்திு்ள ுத் இ்திய 

ோநில் எு ? 

A.உ்தர் பிரமதெ் 

B.ஜா்்க்் 

C.ராஜ்தா்  

D.ஜ்ு கா்ேீ் 

 

விடை : B.ஜா்்க்் 

 

சபாு நிதி மேலா்மே அமே்மப(PFMS 

- Public Fund Management System) 

அே்பு்திு்ள ுத் இ்திய 

ோநிலோக ஜா்்க்் திக்கிறு.  

 

2.India-CHEM 2016 எு் ெ்வமதெ ோநாு 

பி்வு் எ்த நகர்களி் சதாட்கியு 

? 

A.ுு தி்லி  
B.சஜ்்ூ் 

C.ு்மப 

D.செ்மை 

 

விடை : C.ு்டை  
 

India-CHEM 2016 நிக்வி் 9-ஆ் பதி்மப 

ரொயை ே்ு் சப்மராசகேி்க்் 

ே்திய அமே்ெ் ஆை்் ுோ் 

ேகாரா்ிராவி் உ்ள ு்மபயி் 

ுவ்கி மவ்தா்.  இ்ோநா்மட 

சகேி்க்் ே்ு் 

சப்மராசகேி்க்் ுமற , இ்திய 

அரொ்க், FICCI ஆகிய ூ்ு் ூ்டாக 

மெ்்ு நட்திை. இ்தியாவி் இரொயை 

சதாழிலி் ுதீு செ்வத்காை 

ொ்திய்ூுகமள 

ு்ைிமல்பு்ுவு் , 'மே் இ் 

இ்தியா' தி்ட்மத நிமைூ்ுவு் 

 இ்ோநா்ி் ு்கிய மநா்கோு். 3 

நா்  நமடசபு் இ்த ெ்வமதெ 

க்கா்ெி ே்ு் ோநா்ி் , ுோ் 23 

நாுகளி், அதாவு. ெீைா, ஜ்பா், 

ர்யா, ்சபயி், அசேி்கா, சஜ்ேைி, 
இ்தாலி, பிமரெி், ுதலியை 

கல்ுசகா்கி்றை.அ்ுட் 

ப்ுதார்களாை ஆ்திர் பிரமதெ், 

ுஜரா், ஒிொ மபா்றமவ 

 க்கா்ெியி் பிரதிநிதிக் ே்ு் 

பா்மவயாள்களாக  ப்மக்கிறு. 

 

3.  எிெ்தி ே்ு் வள்க் நிுவை் 

(TERI) ப்கமல்கழக்தி் ுதிய 

மவ்தராக  நியேி்க்ப்ு்ளவ் யா் ?  

A.மேஹ்் ுோ்  

B.திஷா மநவா்  

C.அமொ் ொ்லா 

D.லலி் சஜயி் 

 

விடை:  C.அச ா்  ா்லா 
 

அமொ் ொ்லா, ு்ைா் ே்திய நிதி 
செயலாள், எிெ்தி ே்ு் வள்க் 

நிுவை் (TERI) ப்கமல்கழக்தி் 

ுதிய மவ்தராக நியேி்க்ப்ு்ளா். 

இவ் பி்ரவி 2016 ுத் TERI-் 

தமலவராக  பணியா்றி வுகிறா்.  

 

4. இ்தியாவி் பாலிய் ெே்ுவ் 

ே்ு் ேகளி் மே்பா்ு ுறி்ு  பி்ு 

மபெ, ஐ.நா. ெமபயா் ெேீப்தி் 

நியேி்க்ப்ட சப்ேணி  யா் ? 

A.ோுி தீ்ெி் 

B.தீபிகா புமகாமை 

C.ஐ்வ்யா து்  

D.பிிய்கா மொ்ரா 

 

விடை : C.ஐ்வ்யா து்  

 

ஐ்வ்யா து், ுக்சப்ற ஒு 

திமர்பட தயாி்பாள் ே்ு் நிக். 

இ்தியாவி் பாலிய் ெே்ுவ் ே்ு் 

ேகளி் மே்பா்ு ுறி்ு  பி்ு மபெ 
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ஐ.நா.ெமப்காை இ்திய்சப்  ூதராக 

நியேி்க்ப்ு்ளா். ஐ.நா.வி் 

சப்கு்காை ு்கிய செ்திகமளு், 

பாலிய் ெே்ுவ் , ேகளி் மே்பாு 

ுறி்ு விழி்ுண்ு ஏ்பு்து் இவ் 

நியேி்க்ப்ு்ளா். நிுவை்கு்ு 

இமடமய நிலு் பாலிை பாுபா்மட 

கமலயு், உலகி் அமைவு் ெே் 

எ்ற - பிளாை் 50-50 எ்கிற நிமலமய 

அமடயு் ுய்ெிக் 

மே்சகா்ள்ப்ு வுகி்றை. 

 

5. இ்தியாவி் எ்த ோநில்தி் Solung 

திுவிழா சதாட்கியு ? 

A.ேணி்ூ் 

B.திிுரா 

C.அுணாெல் பிரமதெ்  

D.நாகாலா்ு  

 

விடை : C.அுணா ல் ைிரசத ் 

 

5 நா்க் நமடசபு் Solung திுவிழா 

அுணா்ெல பிரமதெ ோநில்தி் 

சதாட்கியு. இு  ஒ்சவாு ஆ்ு் 

செ்ட்ப் ுத் வார்தி் அுணா்ெல 

பிரமதெ ஆதிபழ்ுி ே்களா் 

சகா்டாட்பு் ஒு மவளா் ொ்்த 

திுவிழா. இ்திுவிழா ஆதி ே்களி் 

ெூக-ேத அ்ெ்கமள பிரதிபலி்கிறு. 

ே்க் ப்மவு ெட்ுகமள செ்வு், 

கடுு்ு பமடய்க் வழ்ுவு், 

ப்ப் அுவமட மவ்ி  பிரா்்தமை 

செ்வு் இவ்களி் வழ்கோக 

உ்ளு. ுைித வில்காக குத்பு் 

ேிு் எு் ஒு கா்சடுமே 

இ்திுவிழாவி் பலியிட்பு் இு 

ஆதிக் ே்தியி் ேத ு்கிய்ுவ் 

வா்்த ஒ்றாக பா்்க்புகிறு. 

 விழாவி் ே்க் இமற்ெி ே்ு் Apong 

(அிெி பீ் ) மபா்றவ்மற பிுகளாக 

அ்மட வ ீ் டா் ே்ு் 

உறவிை்கு்ு அளி்கி்றை் . 

இதைா் ுு்ப ே்ு் ெூக உறுக் 

உுதி்பு்த்புகி்றை. இ்த 

விழாவி்  ே்சறாு அ்ெ் 

வில்ுகமள  பாுகா்பு. ஏசைைி் 

வில்ுக்  அவ்களி் ுு்ப ே்ு் 

ெூக வா்்மகயி் ு்கிய பாகோக 

குத்புகிறு. 

 

6. ெமேய் எிவாு ுறி்த இ்தியாவி் 

ுத் ெ்வமதெ ோநாு எ்த நகர்தி் 

நமடசப்று ? 

A.சகா்ெி  
B.செ்மை  

C.ுவமை்வ்  

D.ுு தி்லி 
 

விடை : C.ுவசே்வ்  
 

ெமேய் எிவாு ுறி்த இ்தியாவி் 

ுத் ெ்வமதெ ோநாு ஒிஷாவி் 

உ்ள ுவமை்வி்  சதாட்கியு. 2 

நா் நமடசபு்  இ்ூ்ட் LPG-் 

 மதமவ ே்ு்  பார்பிய ெமேய் 

எிசபாு்களி் பய்க் ுறி்ு 

விள்கு்ளு. ெமேய் எிவாு 

இ்லாதமபாு எு் பிர்ெிமைக், 

பார்பிய உயி் சவுஜை ெமேய் 

எிசபாு்களி் பய்பாு, ுகாதார 

ே்ு் ு்ு்ூழ் ஆகிய இர்ி் 

தா்க் மபா்றவ்றி் கவை் 

செு்து்ளு. இதி்  பிமரெி், காைா, 

மநஜிீயா, மநபா் ே்ு் இல்மக 

மபா்ற வள்்ு வு் நாுகளி் 

இு்ு பிரதிநிதிக் கல்ு 

சகா்கி்றை். 

 

7. காமபாைி்(Gabon)  ுதிதாக 

மத்்சது்க்ப்ட ஜைாதிபதி யா் ? 

A.மடைிய் ஒைா ஆ்மடா 

B.மரா் பிசர்்  மராமகா்மப 

C.ஜீ்  பி்  
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D.அலி மபா்மகா ஆ்ி்பா 

 

விடை: D.அலி சைா்சகா ஆ்ி்ைா 
 

2016 Gabonese ஜைாதிபதி மத்தலி் அலி 
மபா்மகா ஆ்ி்பா சவ்றி சப்ு, 

காமபா் ுதிய அதிபராக ேீ்ு் சதிு 

செ்ய்ப்ு்ளா். சபு்பா்மே 

வா்ுகமள கண்கி்சகா்ளாே்,  இவ் 

 ப்ுக வா்சகு்பி் ுத் 

ு்றிமலமய மத்சது்க்ப்டுட், 

இவு்ு 7-ஆ்ுகு்ு பதவி 
பிரோண் செ்ய்பட உ்ளு.  

 

8. இ்தியாவிு்ள எ்த உலக 

பார்பிய(World Heritage Site) இட்தி், 

ெேீப்தி்  ு்ுலா ுறி்த பிி்் 

ோநாு சதாட்கியு ?  

A.அஜ்தா ுமகக் 

B.ஹூோூ் க்லமற  

C.கஜுராமஹா  

D.நாள்தா ேகாவிகாரா 

 

விடை : C.கஜுராச ா  
 

ு்ுலா சதாட்பாை  2016 பிி்் 

ோநா்மட செ்ட்ப் 1 ் மததி, ே்திய 

பிரமதெ ோநில்தி் உலக பார்பிய 

இடோை  கஜுராமஹாவி் ு்ுலா 

ே்ு் கலா்ொர ே்திய இமண 

அமே்ெ் டா்ட்.ேமக் ெ்ோ ுவ்கி 
மவ்தா்.  இ்த  2- நா் ோநாு,  உ்-

பிரா்திய அருக்  ு்ுலா சதாட்பாை 

த்க்  கு்ு்கமள பகி்வு, பிி்் 

நாுகு்கிமடமய ஒ்ுமழ்ு 

வழ்ுவு ுறி்ு விவாதி்க்பட 

உ்ளு  

 

9. பகீாி் க்மக  நதியி் பி்ு்ள 

வ்ட் ுறி்ு ஆராய ே்திய அரொ் 

ஏ்பு்த்ப்ட ுு ? 

A.எ் மக ொு ுு  

B.ரா்நி் ர்ெ் ுு 

C.ஏ மக ெி்ஹா ுு  

D.நிதி் ுோ் ுு 

 

விடை : C.ஏ சக  ி் ா ுு  

 

பகீாி் க்மக நதியி் சவ்ள் ஏ்பட 

காரணோக இு்ு் வ்ட் 

பிே்கமள ஆராய ே்திய அரு 

ஏ மக ெி்ஹா தமலமேயி் ுு ஒ்மற 

அமே்ு்ளு. இ்ுு 10 நா்கு்ு் 

தைு அறி்மகமய ெே்்பி்ு். 

 

10. ெேீப்தி் ேமற்த, கா்ேீி லா் 

ஜாகீ், எ்சோழியி் ுக் சப்ற கவிஞ் 

? 

A.உுு 

B.ேரா்தி 
C.சது்ு 

D.தேி் 

 

விடை : A.உுு 

 

கா்ேீி லா் ஜாகீ் (97), ந்ு 

அறிய்ப்ட கவிஞ், நாவலாெிிய் 

ே்ு் உுு இல்கிய ெிுகமத 

எு்தாள், ெேீப்தி் ெ்ிகி் 

காலோைா். அவரு ுறி்பிட்த்க 

பணிகளாவை : Tin cihre ek saval, a ghazal 

anthology, Ab Mujhey Sone Do  ுதலியை . 


