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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 26, 2016 

 

1. 2016 ஆ் ஆ்ி்கான மே் ு்க் பிு பப்றவ் யா் ? 

A. சா் லி்சச் 

B. அே்டா ஃமபா்மே் 

C. பா் பீ் ி 

D. ோ்ல் மே்் 

 

விடட: C. போ் பீ்ி 

 

ல்டனி் கி்்ஹாலி் நசடபப்ற விழாவி், பா் பீ் ி எுதிய ‘The Sellout’ எ்ற இன 

சநயா்ி ூு்காக அவு்ு  2016 ஆ் ஆ்ி்கான மே் ு்க் பிு வழ்க்ப்டு. 

இ்நிசலயி், மே் ு்க் பிு பவ்ற ுத் அபேி்க எு்தாள் எ்ற பபுசேசய 

இவ் அசடகிறா். இ்த நாவ் லா் ஏ்ச்் ுறநக் புதியி் அிசே்தன் ே்ு் 

இன மவ்ுசேசய ேுபிு் பகா்ுவர  ுய்சி்ு் ஒு இள் கு்ு ேனிதனி் 

கசத. இு அபேி்காவி் அரசியலசே்ு, நக்்ுற வா்்சக, சிவி் உிசேக் 

இய்க், த்சத-ேக் உறு ப்றிய சநயா்ி ே்ு் இன சே்ுவ்தி் ுனித ு்தக் 

ஆு். ு்க் பிு ஒு இல்கிய பிு, ஆ்கில போழியி் எுத்ப்ு ே்ு் 

இ்கிலா்தி்  பவளியிட்ப்ட  சிற்த பசா்த(Original) நாவு்ு ஒ்பவாு ஆ்ு் 

இ்த பிு வழ்க்புகிறு.  

 

2. எ்த ோநில அரு, ுுசேயான நிதி மசசவகசள மே்பு்ுவத்ு சி்க்ூ் நிதி 
ஆசைய்ுட் (Monetary Authority of Singapore) சகமகா்்திு்கிறு ? 

A. க்நாடகா  

B. மகரளா  

C. ஒிசா 

D. ஆ்திர் பிரமதச்  

 

விடட: D. ஆ்திர் பிரடதச்   

 

ஆ்திர ோநில அரு ுுசேயான நிதி மசசவகசள மே்பு்ுவத்காக FinTech 

ஒ்ுசழ்சப சி்க்ூ் நிதி ஆசைய்ுட் (Monetary Authority of Singapore) 

சகபயு்தி்ு்ளு. இ்த ஒ்ப்த்தி் கீ், MAS ே்ு் ஆ்திர ோநில அரு, ிேி்ட் 

பைபிோ்ற் ே்ு் blockchain மபா்ற பதாழி்ு்ப தி்ட்களி் ூ்ிசை்ு ஆராய 

உ்ளு ே்ு் FinTech க்வி்தி்ட்களி் வள்்சி்ு ஒ்ுசழ்ு பசய்படு்ளு. 

மேு் இ்விுவு், ுுசேயான நிதி மசசவகளி் உ்ள ஒு்ுுசற 

பிர்சிசனகளி் வள்்ுவு் FinTech trends ே்ு் கு்ுகசள பிோ்ற் 

பச்வதாகு் ஒ்ு்பகா்டன்.           

 

3. 2016 உலக பபாுளாதார ச்மேளன்தி்(WEF) உலகளாவிய பாலின இசடபவளி 
ுறியீ் ி் இ்தியாவி் தர் எ்ன ? 

A. 55 வு 

B. 87 வு  
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C. 135 வு  

D. 105 வு  

 

விடட: B. 87 வு  

 

2016 உலக பபாுளாதார ச்மேளன்தி்(WEF) உலகளாவிய பாலின இசடபவளி 
ுறியீ் ி் 144  நாுகளி் 87வு இட்தி் இ்தியா உ்ளு.  2015 ஆ் ஆ்ு 108 வு 

இட்தி் இு்த இ்தியா த்மபாு ு்மனறிு்ளு. ப்ியலி் ஐ்லா்ு 

ுதலிட்திு் அதசன பதாட்்ு பி்லா்ு, நா்மவ, ்வடீ் ே்ு் ுவா்டா 

உ்ளு. க்வியறிு, ுகாதார் ே்ு் உயி், பபாுளாதார வா்்ு ே்ு் அரசிய் 

அ்கீகார் ஆகிய நா்ு புதிகளி் ஆ்க் ே்ு் பப்கு்ு சே அ்த்ு 

வழ்ுவதி் உ்ள ு்மன்ற்சத ஆ்ி்ு ஒு ுசற திறனளவிு் குவிமய 

உலகளாவிய பாலின இசடபவளி அறி்சக ஆு்.  

 

4. “The Bangle Seller” எ்ற ு்தக்தி் ஆசிிய் யா் ? 

A. ோயா க்யா்ூ் 

B. அனி் ுோ் 

C. எ் மக ேைி 
D. பிிமே் ுலா்தி   
 

விடட: A. மோயோ க்யோ்ூ் 

 

“The Bangle Seller” எ்ற ு்தக் ோயா க்யா்ூ் எ்பவரா் எுத்ப்ு்ளு. இு, 

ப்சடய ேரு ே்ு் உலகேயோ்க்ப்ட உலகி் வள்்சி்ு இசட்ப்ட 

இ்தியாவி் ோ்ற்சத அு்து்ு பட் பிி்ு கா்ு் ஒு கசத. எளிய 

வா்்சதகளி் பசா்னா், இ்தகசத பயை், காத், பார்பிய் ே்ு் இ்திய 

கலா்சார் ப்றி கசலநய்ுட் பந்ய்ப்ட திசர சீசல ஆு். 

 

5. சேீப்தி் ேசற்த ேு்மகா தபப்(Junko Tabei), எ்த நா்ி் ந்ு அறிய்ப்ட 

ேசலமயு் வரீா்கசன ? 

A. ே்பா் 

B. சீனா  

C. மநபாள்  

D. ேமலஷியா             

 

விடட: A. ஜ்போ் 

 

உலகி் உயரோன சிகரோன எவபர்் சிகர்சத ஏறிய ுத் பப்ைான ேு்மகா 

தபப்(77), சேீப்தி் ே்பானி் மடா்கிமயாவி் ேசற்தா். இவ் 1975-் ஆ்ு ேு்் 

எவபர்்ி் உ்சிசய அசட்தா். 1992-் ஏு ேசலகளி் உயர்சது் அசட்த 

ுத் பப் எ்ற பபுசேசய இவ் அசட்தா் அ்லு  ஏு க்ட்களிு் உ்ள 

உயரோன ேசலகளி் உ்சிசய அசட்த ுத் பப் எ்ு் இவசர ூறலா்.        
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6. பி்வு் எ்த பபிய பதாழி்ு்ப நிுவன் அத் சசப்பாுகா்ு 

சேய்சத(Cybersecurity Engagement Center) இ்தியாவி் நிுவிு்ளு ? 

A. இ்ஃமபாசி் 

B. வி்மரா  

C. ிசலய்் 

D. சே்மராசா்் 

 

விடட: D. டம்டரோசோ்் 

 

சே்மராசா்் இ்தியா அத் ுத் ுு அளவிலான சசப்பாுகா்ு 

சேய்சத(Cybersecurity Engagement Center) ுுதி்லியி் ுவ்கிு்ளு, இுமபா்ற 

சேய்சத இ்தியாவி் இ்நிுவன் அசே்பு இுமவ ுத்ுசற. இு உலகளவி் 

சே்மராசா்் அசே்ு் 7வு சசப்பாுகா்ு  சேய் ே்ு் இு நிுவன்தி் 

பர்ோ்் ிேி்ட் ு்ற்க் பிிவி் ஒு பசய்சக்மகாளாக பசய்பு். CSEC 

ஆனு, அரசா்க ே்ு் தனியா் ுசற நிுவன்குடனான சசப்பாுகா்ு 

ஒ்றிசை்பி்  சே்மராசா்்ி் திறசேகசள பவளி்பகாைர ஊ்ுவி்கிறு. மேு் 

இ்சேய், இ்தியாவி் ிேி்ட் ோ்ற்தி்காக ஒு ந்பகோன ே்ு் பாுகா்பான 

க்்ூ்ி் ூழசலு் உுவா்க உ்ளு.     

 

7. பி்வு் யாு்ு 2016 ஐமரா்பிய மகா்ட் பா் விுு்ு வழ்க்ப்ு்ளு ? 

A. ரஹீ்  ்பட்லி் 

B. அ்மதாைி ோ்ிய் 

C. பரனாமடா ச்மச் 

D. ோ்க் ரா்மபா்் 

 

விடட: C. ரரனோடடோ ச்டச் 

 

பே்ே் கிள் மபய்் ுனி் அைியி் ேி்ஃபீ் ட் ே்ு் மபா்்ுக் மதசிய அைி்காக 

விசளயாு் மபா்்ுகீசிய பதாழி்ுசற கா்ப்ு வரீ் பரனாமடா ச்மச் 2016 

ஐமரா்பிய மகா்ட் பா் விுு்ு மத்ு பச்ய்ப்ு்ளா். மகா்ட் பா் விுு, 

ஐமரா்பாவி் ஒு கால்ட் ஆ்ி் ேிகு் ுவாரசியோக  விசளயாியதாக 

அறிய்பு் இள் கா்ப்ு வரீு்ு விசளயா்ு ப்திிசகயாள்க் ூல் 

 வழ்க்பு் விுு ஆு்.   

 

8. சிு ே்ு் பப் விவசாயிகு்ு அ்கீகார் அளி்க “Biotech-KISAN scheme” எு் 

தி்ட் பதாட்க்ப்டு. "KISAN" எ்பத் விிவா்க் எ்ன ? 

A. Krishi Innovation Scientific Application Network 
B. Krishi Innovation Skill Application Network 
C. Krishi Innovation Science Application Network 
D. Krishi Innovation Sector Application Network     
   

விடட: C. Krishi Innovation Science Application Network 
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ே்திய அறிவிய் ே்ு் பதாழி்ு்ப அசே்ச் டா்ட் ஹ்் வ்த், சிு ே்ு் 

பப் விவசாயிகசள     அ்கீகி்ு் விதோக Biotech-KISAN (Krishi Innovation Science 

Application Network) எ்ற ு்பனு்ு தி்ட்சத    ுு தி்லியி் பதாட்கி சவ்தா். 

இ்தி்ட்தி் கீ்,விவசாய நசடுசற ுறி்ு பப் விவசாயிகு்ு பயி்சி ே்ு் 

க்வியளி்க ூ்ுறு(Fellowship) வழ்க்பு். இ்த ு்பனு்பி் மநா்க் நாு 

ுுவு் உ்ள விவசாயிக், வி்ஞானிக் ே்ு் அறிவிய் நிுவன்கசள 

இசை்த் ஆு். மேு் இ்தி்ட் சிு விவசாயிகளி் தனி்ப்ட பிர்சிசன்ு தீ்ு 

வழ்ுவசது் ுறி்மகாளாக பகா்ு்ளு. உ்ூ் விவசாயிகளி் பிர்சசனகசள 

ுி்ு பகா்ு ுதிய பதாழி்ு்ப்திசன இசை்ு் மநா்க்ுட் இ்தியா ுுவு் 

15 மவளா்கால ே்டல்களி் இ்த தி்ட் பி்பியாக நசடுசறபு்த்பு்.     

 
 

9. அ்சேயி் ேசற்த கா்மலா் ஆ்ப்மடா(Carlos Alberto), எ்த நா்ி் பழ்பபு் 

கா்ப்தா்ட 

வரீ் ? 

A. பே்ேனி  
B. பிமரசி்  

C. இ்தாலி  
D. பிரா்்  

 

விடட:  B. பிடரசி்  

 

உலக மகா்சப பவ்ற பிமரசிலிய ு்னா் கா்ப்ு மக்ட் கா்மலா் ஆ்ப்மடா 

சேீப்தி் பிமரசிலி் ிமயா ி பேனிமராவி் காலோனா். 1970 ஆ் ஆ்ு 

பே்ஸிமகாவி் இ்தாலி்ு எதிராக நட்த இுதிமபா்ியி் பிமரசி் மக்டனாக 

இு்தமபாு இவ் அி்த மகா், FIFA உலக மகா்சப வரலா்றி் ஒு ேிக்சிற்த 

மகாலாக குத்புகிறு. Fluminense, Santos, Flamengo ே்ு் Cosmos-்காக விசளயாிய 

இவ் ேிக்சிற்த பாுகா்பாள் ே்ு் இவி் தசலசே்ப்பி் காரைோக இவ் ‘The 
Captain’ எ்ற ப்ட்பபயசர பப்றா்.    

 

10. உலக வ்கி பவளியி்ட 2017 ஆ் ஆ்ி்கான ுலபோக பதாழி் ுிு் 

ுறியீ் ி்(Ease of doing business index) இ்தியாவி் தர் எ்ன ? 

A. 130 வு  

B. 155 வு  

C. 117 வு 

D. 88 வு  

 

விடட: A. 130 வு  

 

 உலக வ்கி பவளியி்ட 2017 ஆ் ஆ்ி்கான ுலபோக பதாழி் ுிு் ுறியீ் ி்(Ease 

of doing business index) 190 நாுகளி் இ்தியா 130வு இட் வகி்கிறு. இ்ப்ியலி் 

நிூசிலா்ு ுதலிட் வகி்கிறு அதசன பதாட்்ு சி்க்ூ், பட்ோ்், ஹா்கா், 

பத் பகாியா, நா்மவ, பிி்ட், அபேி்கா, ்வடீ் ே்ு் ு்னா் ூமகா்லாவிய 
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ோசிமடானியா ுியரு உ்ளு. சேீப்திய பதி்பி் ‘Doing Business 2017' அறி்சகயானு, 

நாுகளி் வைிக பசய்பா்சட அதிகி்ு் அ்லு க்ு்பு்ு் 

ஒு்ுுசறகசள ஆரா்்ு, வைிக்தி் அவ்களி் ஒு்ுுசறகளினா் ஏ்பு் 

தா்க்தி்ு ஏ்ப தர் வழ்ுகிறு. இ்த தர் பி்வு் 10 ேதி்புீகளி் அி்பசடயி் 

வழ்க்ப்ு்ளு. அசவ:  பதாழி் பதாட்ுத், க்ுோன அுேதிகசள சகயா்வு, 

ேி்சார் பபுவு, பசா்ுகசள பதிு பச்த், கட் பபுத், சிு ுதீ்டாள்கசள 

பாுகா்த், வி பசு்ுத், எ்சல கட்ு வாைிப் பச்த், ஒ்ப்த்கசள 

பசயலா்ுத் ே்ு் தீ்ு காைுியாதவ்சற தீ்்ு சவ்த் ஆகியன. 


