
Winmeen.com Tamil current affairs 

 

Winmeen.com Page 1 

 

நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 13, 2016 

 

1. 2016 பிி்் வ்்தக அமை்ச்க் ைாநாு இ்தியாவி் எ்த நகர்தி் ததாட்கியு ? 

A. உத்ூ் 
B. இ்ூ் 
C. ுு தி்லி  
D. ல்ன ா  
 

விடட : C. ுு தி்லி  
 

தபாுளாதார ஒ்ுமை்மப அதிகி்பத்கா  வைிகமள விவாதி்க,  2016 பிி்் வ்்தக 

அமை்ச்களி் ூுமக ுு தி்லியி் ததாட்கியு. இ்த ூ்ட்தி் னபாு, பினரசி், 

ர்யா, இ்தியா, சீ ா ை்ு் தத் ஆ்பிி்க தமலவ்க்,  சிறிய ை்ு் நு்தர 
நிுவ ்க் (SMEs),  னசமவக், அறிுசா் தசா்ு உிமைக், வ்்தக னை்பாு, 

க்டணை்லாத நடவி்மகக் தீ்ைா ் ை்ு் தர்பு்ுத் ஆகியவ்மற 

மகயா்வதி் ஒு க்டமை்மப ஏ்ு்தகா்ள உ்ள ்.  
 
 

2. 2016 உலக பா்மவ தி ்தி் (World Sight Day - WSD) மைய்கு எ்  ? 

A. Universal Eye Health 
B. No more Avoidable Blindness  
C. Stronger Together 
D. Eye care for all  
 

விடட: C. Stronger Together 

 

பா்மவய்னறா் ை்ு் பா்மவ னகாளாு உ்ளவ்க் ைீு உலக் கவ ் 

தசு்தனவ்ி ஒ்தவாு ஆ்ு் அ்னடாப் ைாத்தி் 2வு வியாை்கிைமை  அ்ு 

உலக பா்மவ தி ் கமட்பிி்க்ப்ு வுகிறு. 2016 ஆ் ஆ்ு அ்னடாப் 13 அ்ு 

“Stronger Together” எ்ற மைய்குுட் இ்த தி ் தகா்டாட்புகிறு. இ்நாளி் 

இ்திய அரு, இலவச க் பினசாதம  ை்ு் சிகி்மசமய  ஆர்ப ுகாதார நிமலய்க், 

சூக ுகாதார மைய்க், ைு்ுவ க்ூிக், க் ைு்ுவ பிரா்திய நிுவ ்க் 

ை்ு் நாு ுுவு் னத்்தது்க்ப்ட ததா்ு நிுவ ்க் ூல் வை்ுகிறு. 

 
 

3. 2016 ச்வனதச னபிட் ுமற்ு தி ்தி் (International Day for Disaster Reduction-IDNDR) 

மைய்கு எ்  ? 

A. My City is Getting Ready! 
B. Live to Tell 
C. Living with Disability and Disasters  
D. Resilience is for Life 
 

விடட: B. Live to Tell 

 

னபரைிவி்ு பிறு ைீ்ுவர உது் ப்னவு ுு்கமளு் னதச்கமளு் உுவா்க 

ப்னக்ு் ஒ்தவாு த ிநப், சூக் ை்ு் அரமச ஊ்ுவி்ு் விதைாக ஒ்தவாு 
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ஆ்ு் அ்னடாப் 13் நா் ச்வனதச னபிட் ுமற்ு தி ் தகா்டாட்புகிறு.இு 

உலகளவி் ஆப்ு விைி்ுண்ு ை்ு் னபரைிு ுமற்மப ஊ்ுவி்ு் ஒு நாளாக 

உ்ளு. 2016  ஆ் ஆ்ி்கா  மைய்கு “Live to Tell: Raising Awareness, Reducing Mortality” 
ஆு், இு உலகளவி் இற்மப ுமற்பமத ுறி்னகாளாக தகா்ு்ளு.   

 
 

4. ஐ்கிய நாுக் சமபயி் னபிட் அபாய ுமற்ு (UNISDR) அுவலக்தி் 

தமலமையக் எ்ு்ளு ? 

A. பாி் 

B. தெ வீா 
C. நிூயா்் 

D. தப்லி்  

 

விடட: B. ஜெனவீோ 

 

ஐ்கிய நாுக் சமபயி் னபிட் அபாய ுமற்ு அுவலக் (UNISDR), ஐ்கிய நாுக் 

தசயலக்தி் ஒு புதியாு் ை்ு் அத் தசய்பாுக் சூக, தபாுளாதார, 
ு்ு்ூை் ை்ு் ை ிதாபிைா ் ஆகிய ுமறகளி் பரவியிு்ு். இத் 

தமலமையக் ுவி்ச்லா்தி் தெ ிவாவி் உ்ளு. இு சைீப்தி் தச்திகளி் 

வர்காரண், 2016 ச்வனதச னபிட் ுமற்ு தி ்மத ு் ி்ு, UNISDR ஆ ு “Sendai 
Seven campaign- 7 Targets, 7 Years” எ்ற வலிமைைி்க ுய்சிமய ுவ்கிு்ளு. 

உயி்கமள கா்ு் னநா்கு் , உயி் இை்ு்கமள ுமற்ு ை்ு் னபரைிு இட் 
னைலா்மைமய னை்பு்ு் னநா்கு் உ்ள னபிட் அபாய ுமற்ு்ு னதமவயா  

Sendai Framework அமை்பமத ஊ்ுவி்க இ்த ுதிய ுய்சி ுவ்க்ப்ு்ளு. 

 
 

5. இ்திய ரயி்னவ சைீப்தி் அதினவக ரயி்கு்காக எ்த நா்ுட் ஒ்ப்த் ஒ்றி் 

மகதயு்தி்ு்ளு ? 

A. பிரா்்  

B. இ்தாலி 
C. ெ்பா் 

D. தெ்ை ி   
 

விடட: D. ஜெ்மனி   
 

இ்தியாவி் அதினவக ரயி்கமள இய்க சைீப்தி் இ்திய ரயி்னவ தெ்ை ிுட் 

ஒ்ப்த் ஒ்றி் மகதயு்தி்ு்ளு. இ்த ஒ்ப்த் ஒ்ுமை்மப ஆை்பு்ு் 

ை்ு் ரயி்னவ பிிவி் இு நாுகு்கிமடனயயா  இுதர்ு ஒ்ுமை்ு  உறுகமள 

னைு் பல்பு்ு். 

 
 

6. சைீப்தி் ைமற்த னடினயா ஃஓ (Dario Fo), னநாப் பிு தப்ற நாடக ஆசிிய் ை்ு் 

நிக். இவ் எ்த நா்மட னச்்தவ் ? 

A. பிரா்் 
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B. இ்தாலி  
C. தெ்ை ி 
D. ஐ்கிய ரா்ய்  

 

விடட: B. இ்தோலி 
 

னநாப் பிு தப்ற இ்தாலிய நாடக ஆசிிய் ை்ு் நிக் னடினயா ஃஓ (90), சைீப்தி் 

இ்தாலியி் ைில ி் காலைா ா். இவ், சூக்மத சீ்திு்ு் அரசிய் சா்்த 

 மநயா்ி நாடக்க் ூல் ைிகு் அறிய்ப்டவ். “Accidental Death of an Anarchist” 
ை்ு்  “Can’t Pay, Won’t Pay” எ்ப  அவ்ு் சில. 

 
 

7.  “Jihad in My Saffron Garden” எ்ற ு்தக்மத எுதிு்ளவ் யா் ? 

A. அுரா் கா்ய் 

B. ரா்ஸி அனராரா 
C. க்ூி சுகா் 

D. ப்ிடா னகா்   

 

விடட: B. ரோ்ஸி அடரோரோ 

 

“Jihad in My Saffron Garden” எ்ற ு்தக்மத டா்ட். ரா்ஸி அனராரா எ்பவ் எுதிு்ளா். 
இு, ூைியி் தசா்்க் எ  வமரயு்க்ப்ட ஒு புதியி் கா்ைீியா்மட ைீ்க 

சிுமவ் னபா் தச்ு் ஓ் அ்சாத தப்ணி் கமதயாு். அனத னநர்தி் இ்த 

கமதயி் உலக அமைதி ை்ு் சகி்ு்த்மை ப்றிய தச்தி ஒ்ு் உ்ளு.       

 
 

8. 2016 ஆ் ஆ்ி் இல்கியதி்கா  னநாப் பிு யாு்ு வை்க்ப்டு ? 

A. பா்ி் னைாியான ா 
B. வி்லிய் பா் ் 
C. பா் மடல்  

D. ொ் ்தடயி்தப்கி் 

 

விடட: C. போ் டடல்  

 

அதைி்க பாட் பார்பிய்தி்ு் ுதிய கவிமத உண்்சி்பாுகமள 

உுவா்கியத்காக அதைி்க  இமச்கமலஞ் ை்ு் கவிஞ் பா் மடலு்ு 2016 ஆ் 

ஆ்ி் இல்கிய னநாப் பிு வை்க்ப்ு்ளு. 1993 ஆ் ஆ்ி்ு பிறு னநாப் 

பிு தபு் ுத் அதைி்க் இவனர.  8 ைி்லிய் ்விீ் ுனரா ் இவு்ு பிசாக 

 வை்க்பு்.  இல்கிய விுதா ு ஒு த ி்ப்ட னவமல்பா்ி்ு 

அளி்க்புவதி்மல ைாறாக, வா்நா் ுுு் தச்த சாதம கு்காக வை்க்பு். 

 

9. பி்வு் யா் தவளிநா்ு வ்்தக தபாு இய்ுநரக்தி்(Directorate General of Foreign 

Trade - DGFT) ுதிய ி.ெி.யாக நியைி்க்ப்ு்ளா் ? 

A. நினல் ைி்ரா  
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B. அெ் ுைா் ப்லா  
C. அு் வாதவா்  

D. ெி்சி்   

 

விடட:  B. அெ் ுமோ் ப்லோ  

 

1984-ஆ் ததாுதியி்(Batch)  அசா்-னைகாலயா னகடராக பணியா்றிய ஐஏஎ் அதிகாி 

அெ் ுைா் ப்லா, தவளிநா்ு வ்்தக தபாு இய்ுநரக்தி்(Directorate General of Foreign 

Trade - DGFT) ுதிய ி.ெி.யாக நியைி்க்ப்ு்ளா். த்னபாு, இவ் வ்்தக அமை்சக்தி் 

ூுத் தசயலாளராக உ்ளா். இவ் த்னபாு ுதிதாக நியைி்க்ப்ட வ்்தக 

அமை்சக்தி் ூுத் தசயலாளரா  அு் வாதவாம  தவ்ு ுதிய ி.ெி.யாக 

நியைி்க்ப்ு்ளா். வ்்தக ை்ு் ததாைி் ுமற அமை்சக்தி் ஒு இமண்க்ப்ட 

அுவலகைாக DGFT உ்ளு இத் தமலமையக் ுு தி்லியாு். தவளிநா்ு வ்்தக 

தகா்மகமய உுவா்கி  தசய்பு்ு் தபாு்ுக் இத்ு ஒ்பமட்க்ப்ு்ளு, 

இத் ு்கிய னநா்க் இ்தியாவி் ஏ்ுைதிமய ஊ்ுவி்பதாு். 

 
 

10. சைீப்தி் ைமற்த ூைினபா் அு்யனத்(Bhumibol Adulyadej), எ்த நா்ி் ை் ் ? 

A. ைனலஷியா  
B. தா்லா்ு 

C. இ்னதான ஷியா 
D. ைால்தீு 

 

விடட:  B. தோ்லோ்ு 

 

88 வயதா  தா்லா்ு அரச் ூைினபா் அட்யனத் (Bhumibol Adulyadej), சைீப்தி் 

பா்கா்கி் காலைா ா். இவ் உலகி் ைிக நீ்ட கால் ஆ்சி ுி்த அரசராவா் னைு் 

அரசிய் தகா்தளி்ு ை்ு் பல ஆ்சிசதிகளி் ுை்சிக் தா்கிய னபாு நா்மட 

நிமல்பு்ு் ஒு நபராக இவ் பா்்க்ப்டா். இளவரச் ைகா வெிராலா்னகா்் ுதிய 

ை் ராக ஆக உ்ளா். 


