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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 27-28, 2016 

 

1. பி்வு் எ்த நீதி்ுறை ுு One Rank One Pension (OROP) ுைி்த தனு அைி்றைறை 

பாுைா்ு அறை்ச்ை்திட் சை்்பி்ு்ளு ? 

A. எ் ததவரா் ுு 

B. ராைாுஜ் ுு  

C. தபராசிிை். எ்.ஆ் ைாதவா ுு 

D. எ் நரசி்ை ரர்ி ுு 

 

விடட: D. எ் நரசி்ம ரர்ி ுு 

 

ஒு நபறர ரைா்ட  நீதி்ுறை ுு One Rank One Pension (OROP) ுைி்த தனு 

அைி்றைறை பாுைா்ு அறை்ச் ைதனாை் பாி்ைிட் சை்பி்ு்ளு. ை்திை அரு, 

பா்னா உை் நீதிை்ை்தி் ஓ்ு ரப்ை தறைறை நீதிபதி  எ் நரசி்ை ரர்ி 

 தறைறைைி், OROP தி்ட்றத ரசை்பு்ு் தபாு எு் ுர்பாுைறள அைிை ுு 

ஒ்றை அறை்து.     

 

2. பி்வு் ைா், அைைா்ை் பிிவி் இை்ுநராை(Director of Enforcement Directorate(ED)) 

நிைைி்ை்ப்ு்ளா் ? 

A. ைதை்திர வ்ைா 

B. ை்ன் சி்  

C. பிை் ைுத் 

D. விதவ் ரட்ரா்  

 

விடட: B. க்ன் சி்  

 

1984 ஆ் ஆ்ு ரதாுதிைி்(Batch) ூனிை் பிரததச IPS தைடராை நிைைி்ை்ப்ட ை்ன் 

சி், அைைா்ை் பிிவி் ுதிை இை்ுநராை(Director of Enforcement Directorate(ED)) 

நிைைி்ை்ப்ு்ளா். இவ் 2017 ஆை்் 31 வறர  இ்பதவிைி் இு்பா். இ்பதவி்ு 

ு்ன், ஒு வுட்தி்ு் தைைாை ED-ைி் இை்ுநராை ூுத் ரபாு்ு வைி்தா். 

இத்ு ு்  அைைா்ை பிிவி் இை்ுநராை இு்த ராஜ் எ் ைதடா்சி் 

பதவி்ைாை்றத அரு ுறை்ததா் இ்பதவி ைாைிைாை இு்து. ரபாுளாதார அைைா்ை 

இை்ுநரை் எ்பு ஒு ரபாுளாதார ுைனா்ு ை்ு் ச்ட அைைா்ை நிுவன், இு 

இ்திைாவி் ரபாுளாதார ு்ை்ைு்ு எதிராை தபாராுத் ை்ு் ரபாுளாதார 

ச்ட்ைறள அை்பு்ுத் ஆைிைவ்ைி்ு ரபாு்ுறடைதாு்.            

 

3. உைைளாவிை ரைாறப் அறை்ு ச்ை்தி் (Global System Mobile Association - GSMA) ுதிை 

தறைவராை நிைைி்ை்ப்ு்ளவ் ைா் ? 

A. அசி் பிதர்ஜி 
B. ுனி் ைி்ட் 

C. திைி் ச்வி  
D. ுதை் அ்பானி   
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விடட: B. ுனி் மி்ட் 

 

பா்தி எ்ட்பிறரச் நிுவன் ை்ு் தறைவ் ுனி் ைி்ட் உைைளாவிை 

ரதாறை்ரதாட்ு அறை்பான GSMA-ைி் ுதிை தறைவராை ஜனவி 2017-் இு்ு 

இர்ு ஆ்ுைு்ு நிைைி்ை்ப்ு்ளா். இவ் த்தபாறதை தறைவரான ஜா் 

ஃபிரரடி் பா்சா்-் இட்றத நிர்ுைிைா். ுனி் ைி்ட், GSMA-வி் தறைவராை 

தத்்ரது்ை்பு் ுத் இ்திை், உைைி் ுைா் 800 ரைாறப் ஆபதர்ட்ை் ை்ு் 

300 ்ு் தை்ப்ட பர்த ரைாறப் நிுவன்ைளி் ு்ு்ூழறை பிரதிநிதி்ுவபு்ு் 

GSMA-ைி் ூதைாபாை திறசைறள (strategic direction) இவ் தை்பா்றவைிுவா்.    

 

4. 2016 உைை பார்பிை தை்ரபாைி் ைா்சி( World Day for Audio Visual Heritage) தின்தி் 

றைை்ைு எ்ன ? 

A. Teach & Protect Your Story 
B. Archives at Risk: Protecting the World’s Identities 
C. Making World Audio Visual Heritage 
D. It’s your story – don’t lose it  
 

விடட: D. It’s your story – don’t lose it  
 

ததசிை அறடைாள்தி் ஒு்ைிறை்த புதிைான தை்ரபாைி் ைா்சி ஆவை்ைளி் 

ு்ைிை்ுவ்றத உை்த் ை்ு் அு ுைி்த அவசர நடவி்றை எு்ை தவ்ிைத் 

ததறவ ப்ைிை விழி்ுை்றவ ஏ்பு்த ஒ்ரவாு வுடு் அ்தடாப் 27-் நா்  உைை 

பார்பிை தை்ரபாைி் ைா்சி( World Day for Audio Visual Heritage) தின் அுசி்ை்புைிைு. 

2016 ஆ் ஆ்ி்ைான றைை்ைு "It’s your story – don’t lose it " எ்பதாு். இ்நாளி் 

தநா்ை் பட்ை், வாரனாைி ை்ு் ரதாறை்ைா்சி நிை்்சிை் தபா்ை ஆிதைா 

ஆவை்ைளி் ு்ைிை்ுவ்றத ு்னிறை்பு்ுவதாு்.        

 

5. எ்த ுு பைறவ ைா்்ச் நிறைறைறை ை்ைாைி்ை ஏ்பு்த்ப்ிு்ைிைு ? 

A. ஜி எ் பா்பா் ுு  

B. ுனிைை்பா ுு 

C. தை.வி. ைாை் ுு 

D. ஆன்் ைாதே்ை் ுு   

 

விடட: B. ுனியல்போ ுு 

 

பைறவ ைா்்ச் நிறைறைறை ை்ைாைி்ை ை்ு் பைறவ ைா்்ச் (H5N8) பருவறத 

ை்ு்பு்ுவதி் ைாநிை அரு எு்ு் நடவி்றைைளி் அவ்ைு்ு  உதவ ை்திை 

தவளா் அறை்சை்  டா்ட் ுனிைை்பா ுுறவ அறை்ு்ளு. டா்ட் 

ுனிைை்பா, ைா்நறட பராைி்ு, பா் ை்ு் ைீ்பிி  ுறைைி் (DADF) இறை 

ஆறைைராை உ்ளா். இ்ுுவி், ுைாதார அறை்சை், ு்ு்ூழ் அறை்சை், 

வன்ுறை ை்ு் ைாைநிறை ைா்ை அறை்சை் , விவசாை ஆரா்்சி ை்ு் விிவா்ை 

ுறை (DARE) ை்ு் தி்ைி அரு ஆைிை ுறைைறள தச்்தவ்ை் பிரதிநிதிைளாை உ்ளன். 

இு தவிர, இ்த அறை்சை் 011-23384190 ை்ு் 09448324121 எ்ை எ்ைளி் ஒு 

ை்ு்பா்ு அறைறைு் நிுவிு்ளு.       
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 6. பி்வு் எ்த பிருை்ை், சி்தறன ுத்திர்தி்ைாை  2016 Sakharov பிு வழ்ைி 
ரைௌரவி்ை்ப்ு்ளன் ?  

A. ஜாப் பனாஹி ை்ு் நீ் தசாரதௌரட் 

B. றர் படாவி ை்ு் ைைாைா ூு்சா் 

C. நாிைா ுரா் ை்ு் ைைிைா அஜி பாோ  

D. ஹூ ஜிைா ை்ு் ஸாைி் ை்ூ் ஒ்ைா் 

 

விடட: C. நோியோ ுரோ் ம்ு் லமியோ அஜி போஷோ 

 

நாிைா ுரா் ை்ு் ைைிைா அஜி பாோ ஆைிை இுவு் ஐதரா்பிை ஒ்ைிை்தி் 

ைதி்ுைி்ை ைனித உிறை விுதான 2016 Sakharov விுறத  சி்தறன ுத்திர்தி்ைாை 

ரப்ைன். இ்ைாைிை தீவிரவாதிைளிட் பாைிை் அிறைைளாை இு்ு த்பி் பிறழ்த 

இவ்ை் இுவு், ரப்ைறள பாைிை் வ்ுறை்ு உ்ளா்ு் பை்ைரவாத 

இை்ை்தி்ு எதிரான ரப் தப்சாள்ைளாை உ்ளன். ஈரா்ைி் ஐஎ் தபாராளிை் 

இன்புரைாறை தை்ரைா்ட சிுபா்றை இனைான Yazidi சூை்தி் ரபாு 

ஆதரவாள்ைளாைு் இவ்ை் உ்ளன். 2016 ிச்ப் 14் தததி பிரா்சி் 

்்ரா்பா்்ைி் நறடரபு் ஒு விழாவி் இவ்ைு்ு Sakharov விுு வழ்ை்பட 

உ்ளு. சி்தறன ுத்திர்தி்ைான Sakharov ஆ்ு விுு 1988 ஆ் ஆ்ு 

ரதாட்ை்ப்டு. தசாவிை் இை்பிைைாள் ை்ு் ை்ள்ைபடை்ை தபாரா்ட்ைார் 

ஆ்்ி Sakharov-வி் நிறனவாை அவ் ரபைி் இ்பிு வழ்ை்புைிைு தைு் 

இ்விுு உைை் ுுவு் ைனித உிறைைளி் தபாரா்ட்தி்ு அள்ப்ை ப்ைளி்ு 

ரச்த தனி நப்ைு்ு வழ்ை்பு்.          

 

7. இ்திைாவி் ுத் ததசிை ஆு்தவத நா் பி்வு் எ்த றைை்ைுவி் 

ரைா்டாட்ப்டு ? 

A. Ayurveda: Cure and Protect Our Lives 
B. Live happily with Ayurveda  
C. Ayurveda for Prevention and Control of Diabetes 
D. Mission Madhumeha through Ayurveda  
 

விடட: C. Ayurveda for Prevention and Control of Diabetes 

 

ை்ைளி் உட்நை் ுைி்ு விழி்ுை்ு ஏ்பு்த, அ்தடாப் 28-் தததி “Ayurveda for 

Prevention and Control of Diabetes” எ்ை தறை்பி் ுத் ததசிை ஆு்தவத நா் 

ரைா்டாட்ப்டு. தைு் AYUSH அறை்சை் “Mission Madhumeha through Ayurveda” எ்ை 

தி்ட்றத ரதாட்ைிு்ளு, இு ஆு்தவத் ூை் நீிழிு தநாறை ுை்பு்ு் 

ரநைிுறைைாு். விறரவி்  இ்திைா ுுவு் இ்த தி்ட் ரசை்பு்த்படு்ளு. 

இ்திை அரு, ஒ்ரவாு ஆ்ு் த்வ்திி ரஜை்தி விழாவி் ததசிை ஆு்தவத நா் 

ரைா்டாட்பு் என பிரைடன் ரச்ு்ளு.          

 

8. அ்டா்ிைாவி் எ்த ைட், உைைி் ைிை்ரபிை பாுைா்ை்ப்ட ைட்புதிைாை 

பிரைடன்பு்த்ப்ு்ளு ? 

A. ைா்பிை் ைட் 
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B. ைு்ைட் 

C. ரா் ைட் 

D. சா்ைட்     

 

விடட: C. ரோ் கட் 

 

ஆ்திதரைிைாவி் தஹாபா்்ி் நறடரப்ை Conservation of Antarctic Marine Living Resources 

(CCAMLR) ூ்ட்தி் ஐதரா்பிை ூனிை் ை்ு் 24 நாுைு்ைிறடதைைான ச்வததச 

ஒ்ப்த்றத அு்ு, அ்டா்ி்ைாவி் ரா் ைட்  உைைி் ைிை்ரபிை பாுைா்ை்ப்ட 

ைட்புதிைாை பிரைடன்பு்த்ப்டு. உைைி் புுபடாத ு்ு்ூழ் ரைா்ட 

ைட்புதிைளி் ஒ்ைாை ரா் ைட் 1.6 ைி்ைிை் சுர ைிதைாைீ்ட் புதிறை 

த்னை்தத ரைா்ு்ளு. இு ரப்ுவி், நீ் நா் , அ்டா்ி் ைீ் ை்ு் 

திைி்ைை்ைளி் தாைைைாை உ்ளு.           

 

9. சைீப்தி் ைறை்த ரா் தபை், எ்த ைாநிை்தி் பழ்ரபு் பாடைி ? 

A. உ்தர் பிரததச் 

B. ரது்ைானா 

C. ஆ்திர் பிரததச் 

D. ஜ்ு ைா்ைீ்  

 

விடட: D. ஜ்ு கோ்மீ்  

 

பழ்ரபு் ைா்ைீி பாடைி ை்ு் ப்ைீ விுு ரப்ை ரா் தபை் (89) சைீப்தி் ஜ்ு & 

ைா்ைீ் ைாநிை்தி் ீநைி் ைாைைானா். இவி் ைவ்்திு்ு் ுர், ைா்ைீி இறச 

பிிை்ைளிறடதைதை பை  தறைுறைைளாை ஆதி்ை் ரச்ு வ்து. தைு் "ைா்ைீ் 

றந்ி்தை்" எ்ு இவ் அறழ்ை்புைிைா். ைா்ைீ் ப்ள்தா்ைி் ைிைு் 

அைிை்ப்ட ரப் பாடைிைளி் ஒுவராை இவ் இு்ைிைா். ீநைி் தரிதைா ைா்ைீ், 

இ்திைாவி் ை்ை இட்ை்  ை்ு் ரவளிநாுைளி் இு்ு   தநரி இறச் ை்தசிை் 

ூை் ஆைிர்ைை்ைான பாட்ைறள வழ்ைிு்ளா்.   

 

10. “Family Life” எ்ை ு்தை் ைாரா் எுத்ப்ு்ளு ? 

A. சா்து ுஹா  

B. அைி் ே்ைா  

C. அ்ி் திிபாதி  
D. ுுன் ரஜைி்    

 

விடட: B. அகி் ஷ்மோ   

 

இ்திைராை பிை்த அரைி்ைா எு்தாள் அைி் ே்ைா “Family Life” எ்ை ு்தை்றத 

எுதிு்ளா். ஆசிிை், ுழ்றதைாை இு்ு்தபாு இ்திைாவிைிு்ு அரைி்ைாவி்ு 

ுிதைு் தனு  ரசா்த அுபவ்தி் பிரதிபைி்பாை இ்த நாவ் உ்ளு. இவி் “Family 
Life” எ்ை நாவு்ு இவு்ு 2016 ச்வததச ட்ளி் இை்ைிை விுு வழ்ை்ப்டு. 


