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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப்- 22, 2016 

 

1. தமிழக அரு, திுமண உதவி தி்ட்தி் 

கீ், தாலி்ு த்க் தி்ட்தி்காக 

எ்வளு ததாகக  ஒு்கீு தெ்ு்ளு 

? 

A. ூ. 289 ககாி 

B. ூ. 204 ககாி 

C. ூ. 323 ககாி 

D. ூ. 333 ககாி 

 

விடட :  B. ூ. 204 ககாி 

 

தமிழக அரு, திுமண உதவி தி்ட்தி் 

கீ், தாலி்ு த்க் தி்ட்தி்காக 2016-

17ஆ்ு்ு  ூ. 204 ககாி ததாகககை 

ஒு்கீு தெ்ு்ளு. இதனா் 12,500 

தெ்க் ெைனகடவா்க். 

 

2. உலகி் மிக் தெிை ூிை மி்ெ்தி 
ஆகல இ்திைாவி் எ்த மாநில்தி் 

நிுவ்ெ்ு்ளு ? 

A. ஆ்திர் ெிரகதெ் 

B. ராஜ்தா் 

C. தமி்நாு 

D. அிைானா 

 

விடட : C. தமி்நாு 

 

648MW உ்ெ்தி் திற் தகா்ட உலகி் 

மிக் தெிை ூிை மி்ெ்தி ஆகல 

தமி்நா்ி் இராமநாதுர் மாவ்ட் 

குதிைி் நிுவ்ெ்ு்ளு. இ்த 

ஆகல ூ 4,550 ககாி தெலவி் 5000 ஏ்க் 

ெர்ெளவி் அதானி ுும்தா் 

அகம்க்ெ்டு. 

 

3. 2016 ெ்வகதெ அறிவிை் ூ்கா்க் 

ம்ு் க்ுெிி்ு 

ெ்க்தி்(International Association of Science 

Parks and Areas of Innovation- IASP) உலக 

மாநா்ிகன எ்த நகர் நட்து்ளு  ? 

A. இ்தா்ு்  

B. ுு தி்லி  
C. மா்ககா 

D. தெ்லி் 

 

விடட : C. மா்ககா 

 

2016 ெ்வகதெ அறிவிை் ூ்கா்க் 

ம்ு் க்ுெிி்ு 

ெ்க்தி்(International Association of Science 

Parks and Areas of Innovation- IASP) உலக 

மாநா்ி் 33வு ெதி்கெ  ர்ைாவி் 

மா்ககா தெ்ட்ெ் 19-22 வகர 

நட்ுகிறு.  2016 IASP மாநா்ி் 

கு்தொு் “The Global Mind: Linking 
Innovation Communities for Internationalization, 

Sustainability and Growth” ஆு். IASP எ்ெு 

அறிவிை் ூ்கா்க் ம்ு் 

க்ுெிி்ு ெுதிகளி் உலகளவி் 

மிக்தெிை வகலைகம்கெ 

தகா்ு்ளு. இு  ததாழி்ு்ெ 

ூ்கா்க் ம்ு் நிுவன்ககள 

ஒ்ுெு்ுகிறு. இு  ஐ்கிை நாுக் 

ெகெைி் தொுளாதார ம்ு் ெூக 

கு்ெிலி்  (ECOSOC)  ஒு ெிற்ு 

ஆகலாெகன அ்த்கத தெ்ு்ளு. 

 2017 IASP மாநாு ுு்கிைி் 

இ்தா்ு்லி் நகடதெு். 

 

4. 2017 ஆ்கா் விுு்ு, எ்த இ்திை 

திகர்ெட் தவளிநா்ு தமாழி ெட 

ெிிவி் அதிகாரூ்வமாக ுகழு கத்ு 

தெ்ை்ெ்ு்ளு ? 

A. விொரகண  

B. நீதிம்ற் 

C. திதி  
D. அ்ெலி 
 

விடட : A. விொரடை 

 

2017 ஆ்கா் விுு்ு, தமி் 

திகர்ெட்  "விொரகண" 

தவளிநா்ுதமாழி ெட ெிிவி் 



Winmeen.com Tamil current affairs 

 

Winmeen.com Page 2 

 

அதிகாரூ்வமாக ுகழு கத்ு 

தெ்ை்ெ்ு்ளு. தவ்றிமாற் 

இை்கிை இ்ெட் M.ெ்திருமா் எுதிை 

'லா் அ்' நாவகல அி்ெகடைாக 

தகா்டு.  ஒு ஆ்கடா ிகரவ் 

 ம்ு்  அவரு 3 ந்ெ்க் கொலி் 

ு்ற்ொ்ு்களி் கெி் ககு 

தெ்ை்ெ்ட அுெவ்கத ெகி்்ு 

தகா்ு் ககத  இு.  

 

5. க்க்தா உை்நீதிம்ற்தி் ுதிை 

தகலகம நீதிெதிைாக 

ெதவிகை்கு்ளவ்  ைா் ? 

A. தஜை்தா மி்ரா 

B. ம்ுளா தெ்ூ்  

C. அு் ுமா் மி்ரா  

D. கிி் ெ்திர ு்தா 

 

விடட : D. கிி் ெ்திர ு்தா 

 

க்க்தா உை்நீதிம்ற்தி் ுதிை 

தகலகம நீதிெதிைாக கிி் ெ்திர ு்தா 

ெதவிகை்றா். ிெ்ெ் 2016 ் ஓ்ு தெற 

உ்ள இவ் ுுகிை கால் ம்ுகம ெதவி 
வகி்க உ்ளா். கம்ு வ்க ஆுந் 

ககெி நா் திிொதிைா் இவ் ெதவி் 

ெிரமாண் தெ்ு கவ்க்ெ்டா் 

 

6. ெி்வு் ைா் 2016 தஜ்ஸி ஓவ்் 

ஒலி்ெி் ்ெிி் விுகத  ுத் 

ுதலாக தெறு்ளா் ? 

A. ெுலா ரா்்ளிஃ் 

B. ுகமு அலி 
C. ொதவா ு்மி  
D. கம்கக் தெ்்் 

 

விடட : B. ுகமு அலி 
 

ஜூ் 3, 2016 அ்ு காலமான ஒலி்ெி் 

ொ்ெிை் ுகமு அலி்ு, 2016 

தஜ்ஸி ஓவ்் ஒலி்ெி் ்ெிி் 

விுு வழ்க்ெட உ்ளு. இ்விுகத 

அவ் மகனவி கலானி அலி 
ஏ்ு்தகா்வா். ெிற்த ெூக்கத 

அகம்க ெிறகர எு்ெிூ்ுத், 

ம்ககள ஒ்ுெு்ுத் 

கொ்றகவகு்ு  ஒு உ்ு ெ்திைாக 

திகு் தனி நெ்கு்ு ஆ்ுகதாு் 

இ்விுுக் வழ்க்ெு்.  

 

7. 2016 லலி் அ்ெ் ெ்ம் விுகத 

தெறு்ளவ் ைா் ? 

A. ுொ ு்க் 

B. ்ிதெ் க்னா 

C. ரு ரா் 

D. ைாமினி கிு்ணூ்்தி 
 

விடட : A. ுபா ு்க் 

 

இ்ு்தானி ொடகரான  ுொ ு்க், 

 2016 லலி் அ்ெ் ெ்ம் விுு்ு 

கத்ு தெ்ை்ெ்ு்ளா். இவ்  காை், 

ு்ி ம்ு் தா்ரா எ்ற வககைான 

ொட்களா் அறிை்ெுகிறா். 2016 லலி் 

அ்ெ் திுவிழாவி்  15-வு ெதி்ு, 

ககலஞ் கஜாிைான ெர்ஜி் ம்ு் 

அ்ெிதா ெி்கக குரவி்க உ்ளு . 2016 

விழா நடன்தி்காக 

 அ்்ெணி்க்ெ்ு்ளு. 

 

8.  “The Sellout” எ்ற ூலி் ஆெிிை் ைா் 

? 

A. ொ் லி்்கட  

B. ொரா ெி்தவ்மா் 

C. கீ் ல்ம்  

D. ொ் ெீ் ி 

 

விடட : D. பா் பீ்ி 

 

“The Sellout” எ்ற ு்தக்தி் ஆெிிை் 

ொ் ெீ் ி ஆவா். இ்ு்தக் 2016 

கம்ு்க் ெிு்ு ெி்ுகர்க்ெ்டு. 

இு அதமி்கா அரெிைலகம்ு, நக்்ுற 

வா்்கக, ெிவி் உிகமக் 

இை்க்தி், த்கத-மக் உறு ம்ு் 
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இன ுனித ெம்ுவ்கத ுறி்ு 

எுத்ெட  ஒு கநைா்ி ு்தக் 

ஆு். 

 

9. அதமி்காவி்கான ுதிை இ்திை ூத் 

ைா் ? 

A. அு் ெி் 

B. ந்கத் ெ்னா  

C. தர்ெி் ெி் ொ்ு 

D. ைா் ெி்ஹா 

 

விடட : B. ந்கத் ெ்னா  

 

1980-ஆ் ஆ்ு கெ்ெி் இ்திை 

தவளிநா்ு கெகவ அதிகாிைாக(IFS) 

நிைமி்க்ெ்ட ந்கத் ெ்னா, 

 அதமி்காவி்கான இ்திை ூதராக 

நிைமி்க்ெ்ு்ளா். இ்த ெதவி்ு 

ு்ு இவ் தவளிவிவகார 

அகம்ெக்தி் தெைலாளராக (கம்ு) 

ெணிைா்றி வ்தா். ஓ்ு காரணமாக 

விலு் அு் ெி்கக தவ்ு 

இ்ெதவிகை தெ்றா். இு தவிர, ம்திை 

அரு இல்கக்கான இ்திைாவி் 

அு்த உை் ஆகணைராக தர்ஜி் ெி் 

ொ்ுகவ  நிைமி்ு்ளு.  ொ்ு,  ைா் 

ெி்காவி் இட்கத நிர்ுகிறா். 

 

10. ெர்ு ம்ு் கெகவ வி(ஜிஎ்ி) 

ுுவி் ுத் ூ்ட் ெி்வு் எ்த 

நகர்தி்  நகடதெ்று ? 

A. அகமதாொ் 

B. தெ்கன  

C. ுு தி்லி  
D. தெ்கூ் 

 

விடட : C. ுு தி்லி  
 

ெர்ு ம்ு் கெகவ வி(ஜிஎ்ி) 

ுுவி் ுத் ூ்ட் ுு தி்லிைி் 

நகடதெ்று. இத்ு ம்திை நிதி 
அகம்ெ் அு் கஜ்லி தகலகம 

வகி்தா். ஜிஎ்ி கு்ெி் ெகெைி் 

இ்த  இர்ு நா் ூ்ட்தி்,  நீ்ட 

நா் ெிர்ெிகனகளான,  ம்திை அரு-

மாநில அருகிகடகைைான இர்கட 

க்ு்ொு எ்கல, வி விதி்ெி்கான 

ததாட்க எ்கல கொ்றவ்கற 

தீ்மானி்கு்ளு. GST எ்ெு ஒ்கற 

மகறுக வி, இு ம்திை, மாநில 

விகளான கலா் வி, கெகவ வி 

ம்ு் ம்திை வி்ெகன வி 

கொ்றகவகளி் ூ்ு்ததாககைாு். 


