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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 24, 2016 

 

1. 2016 ஐ்கிய நாுக் தின்தி் மைய்கு எ்ன ? 

A. Freedom First 
B. Goals for Peace 
C. Strong UN: Better World 
D. Freedom & Peace for humanity  
 

விடட:  A. Freedom First 

 

ஐ.நா. சாசன் 1945 ஆ் ஆ்ிலிு்ு  அைு்ு வ்தமத நிமனுூு் வமகயி் 

ஒ்வவாு ஆ்ு் அ்ட ாப் 24் டததி ஐ்கிய நாுக் தின் வகா் ா ்புகிறு. 

பாுகா்ு சமபயி் ஐ்ு நிர்தர உு்பின்க் உ்ப  அத் வபு்பா்மை 

உு்பின்க்  இ்த ஆவண்தி் மகவயு்தி் தி் ூல் ஐ்கிய நாுக் சமப 

அதிகார்ூ்வைாக நம ுமற்ு வ்து. 2016 ஆ் ஆ்ி்கான மைய்கு "Freedom First 

". இ்த ஆ்ு UN  தின், நிமலயான அபிவிு்தி இல்ுகமை அம ய  ை்க் உுதியான 

ந வி்மககமை எு்க டவ்ு் எ்பமத ு்னிமல்பு்ுகிறு. 

 

2. இ்தியாவி் ுத் வதா ்க( first startup magazine) இத் "Cofounder" யாரா் 

வதா ்க்ப்ு்ைு ? 

A. ஆதீ் வ்ைா ை்ு் அு்ரா் ராடே்திர் 

B. கீ்்தி கு் ை்ு் ுு்் தீ்  

C. தீப் சி்வி ை்ு் ுப ரா்  

D. வ்ஷா ச்ைா ை்ு் ூ்தி ேுடனோ  

 

விடட: A. ஆதீ்  வ்மோ ம்ு் அு்ரோ் ரோடே்திர் 

 

இ்தியாவி் ுத் வதா ்க( first startup magazine) இத் "Cofounder", ஆதீ் வ்ைா ை்ு் 

அு்ரா் ராடே்திர் எ்பவ்கைா் வதா ்க்ப் ு. இ்த இத், ் ா்்-ஆ் ை்ு் 

வதாழி் ுமனடவாி் பி்னா் உ்ை ஆர்பகால உ்மை கமதக் ப்றி டபு். 

ப்டவு ் ா்்-ஆ்கைி் உ்ை இ்திய CEO ை்ு் CIO-கைி் ் ா்்-ஆ் வா்்மக 

ப்றிய விழி்ுண்ு , டபார் ்க் ை்ு் பயண்க் ஆகியவ்மற வதிவி்ு் 

அவசியைான ஒு தகவ் வதா ்ு ஊ கைாகு், ுதிய தரு டசைி்ு அமை்பாகு் இு 

உுவவு்ு். 

 

3. பி்வு் எ்த நாைி், இ்டதா திவப்திய எ்மல டபாீ் (ITBP- The Indo Tibetan Border 

Police) உய்ு நா் வகா் ா ்புகிறு?  

A. அ்ட ாப் 24 

B. அ்ட ாப் 22  

C. அ்ட ாப் 23 

D. அ்ட ாப் 25  

 

விடட: A. அ்டடோப் 24 
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இ்டதா திவப்திய எ்மல டபாீ் (ITBP) அத் 55வு உய்ு நாமை 2016 அ்ட ாப் 24் 

டததி வகா் ாுகிறு. இ்தியாவி் ஐ்ு ை்திய ஆுத டபாீ் பம கைி் ஒ்றான 

இு, 1962 ஆ் ஆ்ு  அ்ட ாப்  24-் நா், CRPF ச் ்தி் கீ், 1962-் ஏ்ப்  இ்திய-

சீன்டபாமர அு்ு உுவா்க்ப் ு. ITBP- யானு, ல ா்கி் உ்ை காரடகார் 

கணவாயி் இு்ு அுணா்சல பிரடதச ைாநில்தி் ேடச் லா வமர 3488 கிடலாைீ் ் 

எ்மலமய பாுகா்ு் க மைமய வச்கிறு. டைு்,இ்திய-சீன எ்மலயி்   

டை்க்திய, ை்திய ை்ு் கிழ்ு புதிகைி் 9000 அி ுத்  18700 அி உயர் வமர 

ப்டவு சாவிகைி் ஆ்க்  எ்மல்பணி்ு நிு்த்ப்ு்ைன். 

 
 

4. பி்வு் எு FIFA 2018 உலக டகா்மபயி் அதிகார்ூ்வைான சி்ன்(Mascot) ? 

A. Zakumi 
B. Willie 
C. Zabivaka  
D. Gauchito  
 

விடட:  C. Zabivaka  

 

2018 FIFA உலக டகா்மப, ர்யாவி் 2018 ேூ் 14 ுத் ேூமல 15 வமர நம வபு். FIFA 

உு்பின்  நாுகைி் ஆ்க் அணிக் ப்டக்ு் இ்த ச்வடதச கா்ப்ு டபா்ி 4 

ஆ்ுகு்ு ஒு ுமற நம வபு். இ்த டபா்ியி் அதிகாரூ்வ சி்னைாக 

"Zabivaka" அறிவி்க்ப்ு்ைு. ர்ய வைாழியி் "Zabivaka" எ்பத் வபாு் “the one who 
scores” எ்பதாு். இ்த ஓநா், டவி்மக, அழு  ை்ு் ந்பி்மகமய 

வவைி்பு்ுகிறு. இ்த ஓநா், நிக்மவ ஊ்ுவி்பு ை்ு் அர்ுகைிு்ை 

ூ் ்மத ைகி்வி்பு ை்ுைி்லாை், ர்யாவி் ஒு ூதராகு், உலகைாவிய 

பிரபலைாகு் ைாறிு்ைு. 

 

5. ுத் டதசிய பழ்ுியின் திுவிழா பி்வு் எ்த நகர்கைி் ந ்கு்ைு ? 

A. ுு தி்லி  
B. பா்னா  

C. குகா்தி  
D. இ் ாநக் 

 

விடட: A. ுு தி்லி 
 

அ்ட ாப் 25, 2016 அ்ு தி்லியி்  ுத் டதசிய பழ்ுியின் திுவிழாமவ பிரதை் 

நடர்திர டைாி ுவ்கி மவ்கு்ைா். இ்த திுவிழாவி் ு்கிய டநா்க் 

பழ்ுியின் ை்தியி் ஒ்ுமை  உண்மவ  ஊ்ுவி்பு ஆு். இ்திுவிழாவி் 

பழ்ுி கலா்சார்தி்  ப்டவு அ்ச்கமை வபிய அைவி் வவைி்பு்தி அதமன 

ஊ்ுவி்கு்ைன். நாு ுுவதிு் இு்ு ுைா் 1600 பழ்ுி கமலஞ்க் ை்ு் 

 15000 பழ்ுி பிரதிநிதிக் இ்திுவிழாவி் ப்டக்பா்க் எ்ு எதி்பா்்க்புகிறு. 

 
 

6. Mr. Asia 2016 ப் ் வவ்றவ் யா் ? 
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A. ியா் ேு 
B. வச்தி் ுைர்  

C. ேி. பாலகிு்ணா  

D. ை்ேீ்  த்ரா்  

 

விடட: C. ேி. போலகிு்ணோ 

 

சைீப்தி் பிலி்மப்்-் நம வப்ற 5th Phil-Asia உ ்பயி்சி சா்பிய் டபா்ியி் 

இ்தியாமவ டச்்த ேி. பாலகிு்ணா Mr. Asia 2016 ப் ் வவ்ு்ைா். இவ் க்நா கா 

ைாநில்தி் வப்கூி் உ்ை வரூ் அுகி் உ்ை ராைவகா் னஹ்ைிமய 

டச்்தவ். 

 

7. உலகைாவிய  க்வி்க ் வா்்ு ுறி்த ச்வடதச ஆமண்ுு (International Commission 

on Financing Global Education Opportunity) அறி்மகபி, வப் க்வியறிவி் இ்தியாவி் தர் 

எ்ன ?   

A. 51 வு 

B. 45 வு  

C. 38 வு 

D. 23 வு 

 

விடட: C. 38 வு 

 

நிூயா்் சா்்த உலகைாவிய  க்வி்க ் வா்்ு ுறி்த ச்வடதச ஆமண்ுு 

(International Commission on Financing Global Education Opportunity) அறி்மகபி, வப் 

க்வியறிவி் வைு் 51 நாுகைி் இ்தியா 38வு இ ் வகி்கிறு. இ்த ுதிய தருக் 

வப் க்வியி், அ்ம  நாுகைான பாகி்தா், வ்காை டதச் ை்ு் டநபாை் 

ஆகியவ்றி் தர்ு ் ஒ்பிு்டபாு  இ்தியாவி் ப்ைி க்வி ுமற கீ் நிமலயி் 

இு்பமத கா்ுகிறு.  

 
 

8. ஐ்கிய நாுக் சமபயி் (ஐ.நா.) உலக டை்பா்ு தகவ் நா் (World Development 

Information Day) எ்த டததியி் அுசி்க்புகிறு ? 

A. அ்ட ாப் 23 

B. அ்ட ாப் 25 

C. அ்ட ாப் 24 

D. அ்ட ாப் 26 

 

விடட: C. அ்டடோப் 24 

 

வை்்சி ுறி்த பிர்சமனக் ை்ு் அவ்மற தீ்்க ச்வடதச ஒ்ுமழ்மப 

பல்பு்ுத் ஆகியமவ ுறி்ு உலக வபாு ை்கைி் கு்தி் கவன் வசு்த 

ஒ்வவாு வு ு் அ்ட ாப் 24 அ்ு ஐ்கிய நாுக் சமபயி் '(ஐ.நா.) உலக 

டை்பா்ு தகவ் நா் அுசி்க்புகிறு. 

 



Winmeen.com Tamil current affairs 

 

Winmeen.com Page 4 

 

9. “Dogs at the Perimeter” எ்ற ு்தக் யாரா் எுத்ப்ு்ைு ? 

A. டோஹ்னா ்கி்்ு் 

B. வா்ி வைௌஅவா்  

C. ைா லி் தீயி் 

D. வ டபாரா வலவி  
 

விடட: C. மோடலி் தயீி் 

 

 “Dogs at the Perimeter” எ்ற ு்தக் ைா லி் தீயி் எ்பவரா் எுத்ப்ு்ைு. இு 

க்டபாிய இன்புவகாமல ப்றியதாு். க்டபாிய இன்புவகாமல, வரலாு டபா்ு 

ச்திவா்்த, ை்திர ஒைி டபால பிரகாசி்ு் நவனீ வரலா்றி் இு்  

அ்தியாய்கைி் ஒ்றாு்.         

 
 

10. உலக அமைதி க்வி்கான ச்வடதச அமை்பி் 2016 உலக கா்கிர் ைாநா்ம  எ்த 

நாு ந ்ுகிறு   (World Congress of International Association of Educators for World Peace (IAEWP)) ? 

A. இ்தியா  

B. அவைி்கா 

C. ர்யா  

D. ஐ்கிய ரா்ய் 

 

விடட: A. இ்தியோ  

 

ைகாரா்ிரா ஆுந் சி வி்யாசாக் ரா், உலக அமைதி க்வி்கான ச்வடதச அமை்பி் 

19வு உலக கா்கிர் ைாநா்ம (19th World Congress of International Association of Educators for 

World Peace (IAEWP)) ைகாரா்ிராவி் நாசி்கி் அ்ட ாப் 24 அ்ு “Peace Education for Good 

Governance and Nonviolence” எ்ற தமல்பி் ுவ்கி மவ்தா். இ்த 3 நா் ைாநா்ம , 

உலக அமைதி க்வி்கான ச்வடதச அமை்ு் (IAEWP),   ஐ்கிய நாுக் சமபயி் 

வபாுைாதார ை்ு் சூக சமப எு் அரு சாரா நிுவன் (United Nations Economic and 

Social Council (ECOSOC)) நகர் சா்்த டகாகடல க்வி அமை்ு ் (GES) இமண்ு 

ந ்ுகிறு. 


