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நட்ு நிக்ுக் - நவ்ப் 01, 2016 

 

1. பி்வு் எ்த மாநில்க், 2016 இ்திய மாநில/ூனிய் பிரததச்களி் ுலபமாக 

ததாழி் ுிு் தரவிசசயி் ுதலிட்தி் உ்ளன ? 

A. ஆ்திரா ம்ு் தது்கானா 

B. ம்திய் பிரததச் ம்ு் ச்தீ்க்  

C. பகீா் ம்ு் ஜா்்க்் 

D. உ்தர் பிரததச் ம்ு் ராஜ்தா் 

 

விடட: A. ஆ்திரா ம்ு் தது்கானா 

 

ததாழி்ுசை தகா்சக ம்ு் தம்பா்ு ுசை (DIPP) ம்ு் உலக வ்கி நட்திய, 2016 

இ்திய மாநில/ூனிய் பிரததச்களி் ுலபமாக ததாழி் ுிு் தரவிசசயி் ஆ்திரா 

ம்ு் தது்கானாஆகிய இர்ு மாநில்கு் ூ்டாக ுதலிட்தி் உ்ளன. இ்த 

தரவிசசக், 340 ு்ளி வணிக சீ்திு்த் தசய் தி்ட் ம்ு் மாநில்க் அதசன 

தசய்பு்தியத் அி்பசடயி் தர்ப்ு்ளன. இு 2015 ஜூசல 1 ுத் 2016 ஜூ் 30 

வசரயிலான கால்சத கண்கி் தகா்கிைு. தரவிசசயி் ுஜரா் 3வு இட்திு் 

அதசன ததாட்்ு ச்தீ்க், ம்திய் பிரததசு் உ்ளன.   

 

2. 2016 ல்ச ஒழி்ு விழி்ுண்ு(Vigilance Awareness Week) வார்தி் சமய்கு எ்ன ? 

A. Combating Corruption – Technology as an enabler 
B. Public participation in promoting integrity and eradicating Corruption 
C. Preventive Vigilance as a tool of Good Governance 
D. Promoting Good Governance: Positive contribution of vigilance          
 

விடட: B. Public participation in promoting integrity and eradicating Corruption 

 

தபாு வா்வி் தந்சமசய ஊ்ுவி்க ம்ு் ஊழல்ை சுதாய்சத உுவா்க 

 இ்தியா ுுவு் ஒ்தவாு வுடு் அ்தடாப் 31லிு்ு ஒு வார்தி்ு ல்ச 

ஒழி்ு விழி்ுண்ு(Vigilance Awareness Week) வார் கசடபிி்க்புகிைு. அரு 

ஊழிய்களான அசம்ச்க், ுசைக், தபாு ுசை நிுவன்க்(PSUs), வ்கிக் ம்ு் 

இ்ன பிை நிுவன்களி் உுதிதமாழிுட் இ்த ல்ச ஒழி்ு விழி்ுண்ு வார் 

ததாட்கியு. 2016 ஆ் ஆ்ி்கான சமய்கு 'Public participation in promoting integrity and 

eradicating Corruption' எ்பதாு். நா்ி் வள்்சிசய மிக தமாசமாக பாதி்ு் இ்த ஊழ் 

நசடுசைக் ப்ைி ம்க் ம்தியி் விழி்ுண்சவ ஏ்பு்த, ம்திய ஊழ் 

க்காணி்ு ஆசணய் (CVC) இ்த வார்தி் ப்தவு நிக்்சிகசள ஏ்பாு தச்ு்.   

 

3. 2016 ஐ்கிய நாுகளி் உலக நகர்க் தின்தி் சமய்கு எ்ன ? 

A. Designed to Live Together 
B. Promoting a better urban future 
C. Inclusive Cities, Shared Development 
D. Better City, Better Life  
 

விடட: C. Inclusive Cities, Shared Development 
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ம்க் ததாசகு் இதர பிர்சசனகு் வள்்ு வுவதா் தி்டமி்ட ம்ு் 

நிசலயான நக்்ுை வா்்சகசய உுவா்க ஒ்ைிசண்ு பணிுிய தவ்ு் எ்ை 

அ்்பணி்ுட் ஐ்கிய நாுகளி் உலக நகர்க் தின் அ்தடாப் 31் தததி ஒ்தவாு 

ஆ்ு் அுசி்க்புகிைு. 2016 ஆ் ஆ்ி் சமய்கு "Inclusive Cities, Shared 

Development" எ்பதாு். உலக வள்்சி ம்ு் சூக உ்ளட்களி் (Social Inclusion) 

நகரமயமா்கலி் ப்சக ு்னிசல்பு்ததவ இ்த சமய்கு.   

 

4. ரம்லாவி்(Ramallah) ததாழி்ு்ப ூ்கா அசம்க இ்தியா, எ்த நா்ுட் ஒ்ப்த் 

தச்ு்ளு ? 

A. இ்தர்  

B. ஈரா் 

C. ஆ்கானி்தா்  

D. பால்தீன் 

  

விடட: D. பால்தீன் 

 

பால்தீன்தி் உ்ள ரம்லாவி் பால்தீன-இ்தியா ததாழி்ு்ப ூ்கா அசம்க 

இ்தியா, பால்தீன்ுட் ுி்ுண்ு ஒ்ப்த்(MoU) ஒ்ைி் சகதயு்தி்ு்ளு. IT 

ததாட்பான அசன்ு தசசவ ததசவகு் ஒதர இட்தி் கிசட்ு் வசகயி் 

ுுசமயான IT வசதிகுட் பால்தீன்தி் ஒு IT சமயமாக இ்த ததாழி்ு்ப 

ூ்கா திகு். தமு் இ்த சமய், உ்ூ் வணிக்க், ப்கசல்கழக்க் ம்ு் 

இதர நிுவன்க் பயனசடு் வசகயி் IT நிுவன்க் ம்ு் தவளிநா்ு 

நிுவன்கசள நட்ு் ம்ு் ததாழி்ு்ப அைிசவ வழ்ு். பால்தீன்களி் 

ந்சம்கான இ்த உதவியி் ஒு புதியாக இ்தியாவி் வுவான அ்்பணி்ு உ்ளு. 

இ்த தி்ட் இள் பால்தீனிய்கு்ு தவசல உுவா்க், வணிக் ம்ு் பிை 

வா்்ுகசள வழ்க உது்.  

 

5. எ்த மாநில அரு, நவ்ப் 1-ஆ் நா்  'ுசகயிசல எதி்்ு தின்சத(No Tobacco Day)' 

அுசி்து ? 

A. ப்சா்  

B. தகரளா  

C. ஒிசா 

D. அியானா 

 

விடட: A. ப்சா்  

 

மாநில்தி் ுசகயிசல உபதயாக்சத ுசை்ு் ுய்சியாக,  நவ்ப் 1-ஆ் தததி 
'ுசகயிசல எதி்்ு தின்சத(No Tobacco Day)'  ப்சா் மாநில அரு அுசி்து. இ்த 

பிர்சார்தி் தநா்கமானு, ப்சா்பி் ுசகயிசல / நிதகாி் பய்பா்டா் ஏ்பு் 

தநா்கசள ுசை்த் ஆு். ததா்ைா தநா்களி் தநா்தா்க்சத ுசை்த் ம்ு் 

நிதகாி், பத்பு்த்ப்ட தபாி, ுசகயிசல தபா்ை  தபாு்கசள பய்பு்த 

மா்தடா் எ்ு உுதிதமாழி ஏ்பத் ூல் ு்ுதநா், இதய தநா் தபா்ை ப்தவு 
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ததா்ைா தநா்கசள து்ு் தபாு விழி்ுண்சவ அதிகி்த் ஆகியசவ இ்த 

பிர்சார்தி் ுைி்தகா்க் ஆு்.             

 

6. RBI-யி் ுதிய விதிகளி்பி, External Commercial Borrowings (ECBs) வழியாக ததாட்க 

நிுவன்க்ஆ்ி்ு எ்வளு ததாசகசய உய்்த இயு் ? 

A. $ 4 மி்லிய்  

B. $ 3 மி்லிய் 

C. $ 2 மி்லிய்  

D. $ 5 மி்லிய்      

 

விடட: B. $ 3 மி்லிய் 

 

ுதிய க்ுபிி்ுகசள அதிகி்க ம்ு் தவசல உுவா்க்சத ஊ்ுவி்ு் 

தநா்க்ுட் ததாட்க நிுவன்கு்கான ECB பாசதயி் ுதிய விதிகளி்பி, RBI-

யானு ஒு நிதியா்ி் ததாட்க நிுவன்க் அதிகப்ச் $ 3 மி்லிய் நிதி வசர தபை 

அுமதி்ு்ளு. இத் கீ், ுசை்தப்ச ுதி்்சி வுட் 3 ஆ்ுகளாகு்,  தபு் 

ததாசக எளிதி் மா்ை்ூிய பண மதி்பாகதவா (அ) இ்திய ூபாயாகதவா  அ்லு 

இர்ு் கல்ததா நிதிசய உய்்த இயு். தபு் ததாசகயானு கட் அ்லு மா்ை 

இயலாத விவி் இு்த் தவ்ு். விு்பினா், அதசன மா்ை்த்க (அ) புதியாக 

மா்ை்த்க ப்ுகளாக தபைலா் ம்ு் ுசை்தப்ச சராசி ுதி்ு கால் 3 

ஆ்ுகளாக இு்த் தவ்ு். Financial Action Task Force (FATF) அ்லு  FATF-Style Regional 

Bodies ஆகிய ஏதது் ஒ்ைி் உு்பினராக உ்ள நா்ிலிு்ு ECB தபை ுிு்.  

 

7. ஜுல் தகா்வாமி, எ்த விசளயா்ுட் ததாட்ுசடயவ் ? 

A. ஹா்கி  
B. தச் 

C. கிி்தக் 

D. ம்ு்த்  

 

விடட: C. கிி்தக் 

 

இ்திய மகளி் கிி்தக் அணி தக்ட் ஜுல் தகா்வாமி, சமீப்தி் ஐசிசி மகளி் ODI 

ப்ுவ ீ் ு  தரவிசசயி் ந்ப் 1 இட்சத பிி்தா். அவசர ததாட்்ு 

 ஆ்திதரலியாவி்  Shelly Nitschke ம்ு் Lisa Sthakelar உ்ளன்.  

 

8. எ்த மாநில், NITI Aayog-இ்  2016 தவளா் வி்பசன ம்ு் விவசாயி ந்ு சீ்திு்த 

ுைியீ் ி் (Agricultural Marketing and Farmer Friendly Reforms Index) ுதலிட் வகி்கிைு ? 

A. ுஜரா் 

B. ராஜ்தா்  

C. ஜா்்க்்  

D. மகாரா்ிரா 

 

விடட: D. மகாரா்ிரா 



Winmeen.com Tamil current affairs 

 

Winmeen.com Page 4 

 

 

NITI Aayog-இ்  2016 தவளா் வி்பசன ம்ு் விவசாயி ந்ு சீ்திு்த ுைியீ் ி் 

(Agricultural Marketing and Farmer Friendly Reforms Index) இ்தியாவிு்ள 29 மாநில்களி் 

மகாரா்ிரா ுதலிட் வகி்கிைு. மாநில்களி் இ்த மதி்தப் ுைியீ் ி் 

இர்டாவதாக ுஜரா்ு் அதசன ததாட்்ு ராஜ்தா், ம்திய் பிரததச், அியானா, 

இமா்சல பிரததச், ஆ்திரா, க்நாடகா, தது்கானா, தகாவா ம்ு் ச்தீ்க் ஆகிய 

மாநில்கு் உ்ளன. இ்த ுைியீ் ி் தநா்க், விவசாய ுசையி் ுசை்த வள்்சி, 
ுசை்த விவசாய வுமான் ம்ு் விவசாய அபாய் உ்ள மாநில்கசள அசடயாள் 

க்ு அசவகளி் பிர்சசனகசள தீ்்க உதுவததயாு்.   

 

9. "ூ்யா கிர்-எ்்" எு் இ்திய -தநபாள ூ்ு இராுவ பயி்சி எ்த நகர்தி் 

ததாட்கியு ? 

A. ச்்ஹ்ி, தநபாள்  

B. க்், ுஜரா் 

C. தஜ்சா்ம், ராஜ்தா் 

D. பி்ததாராக், உ்தரக்் 

 

விடட: A. ச்்ஹ்ி, நநபாள்  

 

"ூ்யா கிர்-எ்்" எு் இ்திய -தநபாள ூ்ு இராுவ பயி்சி அ்தடாப் 31-் தததி 
தநபாள்தி் ச்்ஹ்ியி் ுவ்கியு, இு நவ்ப் 13, 2016 வசர நசடதபு். இ்த 

பயி்சியி் தநா்க், பசட்பிிு நிசலயி் ூ்ு பயி்சி தம்தகா்வதாு் ுைி்பாக 

மசல்பா்கான புதிகளி் பய்கரவாத து்சப வலிுு்தி நட்த்புகிைு. இு 

நாுகளி் ராுவ்பசடகு் த்க் அுபவ்சத பகி்்ு தகா்ள ம்ு் பர்பர் 

தபை இு ஒு சிை்த தளமாு்.         

 

10. மி் இ்ட்தநசன் 2016 ப்ட் தப்ை தக்லி தவ்தஜாசா(Kylie Verzosa), எ்த நா்சட 

தச்்தவ் ?   

A. நி்கருவா 

B. பிலி்சப்் 

C. அ்தஜ்ீனா 

D. தவனிுலா   

 

விடட:B. பிலி்டப்் 

 

ஜ்பா் தசலநக் தடா்கிதயாவி் தடா்கிதயா தடா் சி்ி ஹாலி் பிலி்சப்் 

நா்சட தச்்த தக்லி தவ்தஜாசா(Kylie Verzosa), மி் இ்ட்தநசன் 2016 ஆக முட் 

ூ்ட்ப்டா். மி் இ்ட்தநசன் ப்ட் தபு் 6வு  ஃபிலி்பிதனா இவ். 


