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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 23, 2016 

 

1. பி்வு் எ்த இ்திய்க்  2016 கிளா்் 

ஆ் பாவி் வனவில்ு ச்ட் 

 அமலா்க் விுு்ு 

 தத்்தது்க்ப்ு்ளன் ? 

A. மாத் தெயி் ம்ு் ுரளி கா்்தி் 

B. பிரகா் ச்ொ ம்ு் விெ் ுமா் 

C. எ் பாலு்ரமணி ம்ு் நாதக் 

ச்்கா் 

D. ச்ச் த்தா ம்ு் ிதத் சதராதியா 

 

விடட : D. ெ்ெ் த்தா ம்ு் ிதத் 

ெத ாதியா 

 

வனவில்ுகளள  பாுகா்க 

பி்ப்றதவ்ிய ச்ட்களள 

அமலா்ு் நடவி்ளககளி் ஈுபு் 

தனிநப்கு்ு மியாளத்ுிய "கிளா்் 

ஆ் பாவி் வனவில்ு ச்ட் 

 அமலா்க் விுு" வழ்க்பு். 2016-

ஆ் ஆ்ு, ச்ச் த்தா ம்ு் ிதத் 

சதராதியா ஆகிதயா் இ்விுு்ு தத்ு 

தச்ய்ப்ு்ளன். சதராதியா,ம்திய் 

பிரததச மாநில வன தசளவயி்  உதவி 
பாுகாவலராகு்,  த்தா தம்ு வ்க் 

ெ்ளபுியிு்ள தபலதகாபா வன 

வர்பி் மளல அதிகாியாகு் உ்ளா். 

இ்விுு வழ்ு் 

விழா,தத்ஆ்பிி்காவி் 

தொக்ன்ப்் நகி் அ்தடாப் 3,2016-் 

நளடதபற உ்ள  17வு  CITES(Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora) மாநா்ி் 

நளடதபறு்ளு.   

 

2. தகரள உய் நீதிம்ற்தி் ுதிய 

தளலளம நீதிபதியாக தபாு்தப்ு்ளவ் 

யா் ? 

A. ஆ் எ் க்் 

B. நவ ீ்  சி்ஹா  

C. சதாசிவ் 

D. தமாக் எ் ச்தானகுடா் 

 

விடட : D. தமாக் எ் ெ்தானகுடா் 

 

நீதிபதி தமாக் எ் ச்தானகுடா், தகரள 

உய் நீதிம்ற்தி் ுதிய தளலளம 

நீதிபதியாக தபாு்தப்ு்ளா்.  இவ், 

ரா்பவனி் நளடதப்ற விழாவி் ஆுந் 

நீதிபதி (ஓ்ு) பி சதாசிவ் ூல் பதவி் 

பிரமாண் தச்ு ளவ்க்ப்டா். 

இ்பதவி்ு ு், இவ் தகரளா உய் 

நீதிம்ற்தி் த்காலிக தளலளம 

நீதிபதியாக பணியா்றினா். 

 

3. சமீப்தி் காலமான ிதயாி சர் ச்மா, 

எ்த ுளறளய தச்்தவ் ? 

A. அரசிய் 

B. இல்கிய் 

C. விளளயா்ு  

D. அறிவிய் 

 

விடட : B. இல்கிய் 

 

ந்ு அறிய்ப்ட இ்தி ம்ு் உுு 

எு்தாளரான ிதயாி சர் ச்மா (92) 

சமீப்தி் ுுதட்லியி் மளற்தா். 

அளன்தி்திய வாதனாலியி், வாதனாலி 
நாடக்கு்ு  ு்தனாியாக 

விள்கியவ் இவ்.  நாடக்களலயி் 

சிற்த ப்களி்ளப ஆ்றியத்காக  2007 

ஆ் ஆ்ு இவு்ு ச்கீத நாடக அகாடமி 
விுு  வழ்க்ப்டு. தமு் இவ் 

சாஹி்ய கலா பிஷ் ம்ு் கலி் விுு 

தபா்ற விுுகளளு் தப்ு்ளா்.  

 

4. “Citizen and Society”  எ்ற ு்தக்ளத 

எுதியவ் யா் ? 

A. பிரணா் ுக்ெி 
B. ுகமு ஹமீு அ்சாி  

C. ு்மா ுவரா் 

D. ம்தமாக் சி் 

 

விடட : B. ுகமு ஹமீு அ்ொி  

 

இ்திய ுளண ெனாதிபதி ுகமு ஹமீு 

அ்சாி, “Citizen and Society”  எ்ற 

ு்தக்ளத எுதிு்ளா். சமீப்தி் ுு 

தி்லி ரா்ிரபதி பவனி் ெனாதிபதி 
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பிரணா் ுக்ெி, பிரதம் நதர்திர தமாி 

இ்ு்தக்திளன தவளியி்டன். இு 

 ஹமீு அ்சாியி் வா்்ளகளய ஒு 

சிற்த ுிமக் எ்ற பாணியி் 

விவி்கிறு. இ்ு்தக்தி் 

ளமய்கு்தானு,  ஒு ுிமக் 

அரசியல்ு இு்க்ூடாு ம்ு் 

சுதாய்ளத உுவா்க அரசியலி் 

ஈுபாு தகா்ளதவ்ு் எ்பதாு். 

 

5. பி்வு் யா்  இ்திய ிச்் வ்கியி் 

 பண் தகா்ளக ுுவி் (Monetary Policy 

Committee) உு்பினராக 

 நியமி்க்ப்ு்ளா் ? 

A. ரவ ீ் திரா ததால்கியா 

B. பமி ுதயா 

C. தச்த் தக் 

D. தமதல உ்ள அளன்ு்  

 

விடட : D. தமதல உ்ள அடன்ு்  

 

வ்ி விகித்களள நி்ணயி்க இ்திய 

ிச்் வ்கியா் அளம்க்ப்ட பண் 

தகா்ளக ுுவி் ம்திய அரு  ூ்ு 

தவளி நிுண்களள நியமி்ு்ளு. 

இ்ூ்ு வ்ுன்க் பி்வுமாு: 

இ்திய ு்ளியிய் நிுவன தபராசிிய் 

தச்த் தக்,  தி்லி தபாுளிய் ப்ளி 
 இய்ுன் பமி ுதயா, ஐ.ஐ.எ் 

அகமதாபா்ளத தச்்த ரவ ீ் திரா 

ததால்கியா ஆவ். இவ்களி் 

பதவி்கால் 4 ஆ்ுக் ம்ு் 

இவ்களள மு நியமன் தச்ய இயலாு. 6 

தப் தகா்ட  இ்ுுவி் RBI சா்பி், 

ிச்் வ்கி கவ்ன் உ்ெி் பதட், ுளண 

ஆுநு்  பணவிய் தகா்ளக 

தபாு்பாளுமான ஆ்.கா்தி, நி்வாக 

இய்ுன் ளமதக் ப்ரா ஆகிய ூவு் 

இட் தப்ு்ளன். இ்ுு அ்தடாப் 4, 

2016 அ்ு அத் ுத் பணவிய் 

தகா்ளகளய  ஆ்ு நட்து்ளு. 

சமநிளலயி் தபாுு, ிச்் வ்கி 
கவ்ன் அவரு அுதிவா்ளக வழ்ுவா். 

 

6. 2016 கிளி்ட் உலகளாவிய ுிுிளம 

விுு யாு்ு வழ்க்ப்டு ? 

A. ஆதி தகா்தர்  

B. ுதக் அ்பானி 
C. ராு் பொ் 

D. அஸி் பிதர்ெி 
 

விடட : A. ஆதி தகா்ச ்  

 

ததாழிலதிப் ஆதி தகா்தர், ு்ளப 

அி்பளடயிலான தகா்தர் ுும்தி் 

தளலவ். 

வணிக் ம்ு் தநய்தி் சிற்த 

 தளலளம வகி்த்காக '2016 கிளி்ட் 

உலகளாவிய ுிுிளம விுதி்' 10வு 

பதி்பி் இவு்ு இ்விுு 

அளி்க்ப்டு. நிளலயான வ்்தக 

உ்திக் ூல் தகா்தர் ுும்ளத 

உலகளாவிய உதாரணமாக உுவா்கிய 

தகா்தர்ெி்  தளலளம தபாு்ளப 

அ்கீகி்ு இ்விுு வழ்க்ப்டு. 

 

7.“Indra-2016” எு் ூ்ு இராுவ பயி்சி 
இ்தியாு்ு்  எ்த நா்ு்ு் இளடதய 

ததாட்கியு ? 

A. பிரா்்  

B. ெ்பா் 

C. ர்யா 

D. ஆ்திதரலியா 

 

விடட : C.  ்யா 

 

இ்தியா-ர்யா இளடதயயான “Indra-2016” 

எு் ூ்ு இராுவ பயி்சியி்  8வு 

பதி்ு ர்யாவி் விலாிதவா்தடா்வி் 

உ்ள Ussiriysk மாவ்ட்தி் ததாட்கியு. 

இ்த ூ்ு்பயி்சி,  ஐ்கிய நாுக் 

சளபயி் கீ்,  பாதி மளல்பா்கான ம்ு் 

 கா்ு் பிரததச்தி் பய்கரவாத்ளத 

ுறியி்ு் நடவி்ளககளி் கவன் 

தசு்து்ளு. 

 

8. ுு்ப் க்ு்பா்ளட தம்பு்த 

 "மிஷ் பிவா் விகா்" எு் தசளவளய 

எ்த ம்திய அளம்சக் ுவ்கிு்ளு ? 
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A. Ministry of Rural Development 
B. Ministry of Women and Child Development 
C. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation 
D. Ministry of Health and Family Welfare 
 

விடட :  D. Ministry of Health and Family Welfare 

 

தம்பு்த்ப்ட ுு்ப க்ு்பா்ு 

தசளவகளள வழ்க "மிஷ் பிவா் 

விகா்"  எு் தசளவளய ுகாதார் 

ம்ு் ுு்பநல அளம்சக், உய் 

கவன் தகா்ட 145 மாவ்ட்களி் 

அறிுக் தச்ு்ளு. இ்மாவ்ட்க், 

உ்திர் பிரததச், பகீா், ராெ்தா், 

ம்திய் பிரததச், ச்தீ்க், ொ்்க்் 

ம்ு் அ்ஸா் ஆகிய  7 மாநில்களி் 

அளம்ு்ளளவயாு். இ்மாநில்களி் 

அதிக கு்தி்ு விகித் (TFR) உ்ளு 

தமு் இ்திய ம்க் ததாளகயி் 

கி்ட்த்ட 50% ம்க்ததாளக 

இ்மாநில்களி்  உ்ளு. உிளமக் 

அி்பளடயிலான க்டளம்ு தகவ்க் , 

ந்பகமான தசளவக் ம்ு் தபாு்க் 

அி்பளடயி் உய் தரமான ுு்ப் 

க்ு்பாு தசளவ அுகளல 

ுு்கிவிு் தநா்கி் இ்தி்ட் 

ததாட்க்ப்ு்ளு. 

 

9. ததசிய எ்சி / எ்ி ளமய் 

இ்தியாவி்  எ்த நகர்தி் 

அளமயவிு்கிறு ? 

A. தெ்சா்ம் 

B. ஆ்ரா  

C. ூதியானா 

D. ுு தி்லி 
 

விடட : C. ூதியானா. 

 

SC / ST பிிளவ சா்்த ததாழி் 

ுளனதவா்களள ஊ்ுவி்க அ்தடாப் 8, 

2016 அ்ு  MSME அளம்சக்தி் கீ், 

ப்சா்பி் ூதியானாவி் ததசிய எ்சி / 

எ்ி ளமய்  ததாட்க்பு். 

அளம்சக், ததசிய எ்சி / எ்ி 

ளமய்தி்ு  2016-2020 ஆ்ு்ு ூ. 490 

தகாிளய  ஒு்கீு தச்ு்ளு. 

இத்தகன உுவா்க்ப்ட சிற்ு பிிவி் 

ஆதருட், ுு தி்லிளய 

தளலளமயகமாக தகா்ட ததசிய சிு 

ததாழி் கழக்திலிு்ு (NSIC) இ்ளமய் 

தசய்படு்ளு. இ்ளமய் ுத்ளம 

பணியாக, ச்ளத அுக் / ததாட்ுக், 

க்காணி்ு, திற் தம்பாு,  நிதி ஆதரு 

தி்ட்க், ததாழிலி் சிற்த 

நளடுளறகளள பகி்த்  தபா்றவ்ளற 

வு்பு்து்ளு. 

 

10. ுத்ுதலாக ,ுழ்ளத புவ 

ு்ுதநா் ுறி்த விழி்ுண்ு க்கா்சி 
 இ்தியாவி்  எ்த நகர்தி் 

நளடதபறு்ளு ? 

A. தெ்்ூ் 

B. ஆ்ரா  

C. இ்ூ் 

D. கா்திநக் 

 

விடட : B. ஆ் ா  

 

ுழ்ளத புவ ு்ுதநா் ுறி்த 

விழி்ுண்ு க்கா்சி, ஆ்ராவி் உ்ள 

ுக்தப்ற சி்னமான தா் மஹாலி் 2016 

தச்ட்ப் 25- 27 வளர நளடதபு். 'CanKids-

Kidscan' என்பு் இ்க்கா்சி 
ுழ்ளத்புவ ு்ுதநா் மா்ற்தி்கான 

இ்திய ததசிய ச்க்தா் ஏ்பாு 

தச்ய்ப்டு. இ்க்கா்சி ‘Chalo Chalein 

Taj programme’ நிக்்சிளய த்ு் 

தகா்ு்ளு , இத் கீ், 1500 ு்ுதநா் 

பாதி்க்ப்ட ுழ்ளதக் ம்ு் 

அவ்களி் ுு்ப்க் தா் மஹாு்ு 

வுளக துவ். இ்விழாவி் 

ு்ுதநாயி் இு்ு மீ்டவ்க் ூல் 

தது நாடக்க் கா்ட்பு். 


