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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 29-30-31, 2016 

 

1. உலக வ்கியி் (WB) தலலலை நி்வாகியாக நியைி்க்ப்ட கி ்டாலினா 

ஜியா்ஜவீா(Kristalina Georgieva), எ்த நா்லட சே்்தவ் ? 

A. இ்சே் 

B. ஜஜ்ைனி  
C. பிோ்்  

D. ப்சக யா 

 

விடட: D. ப்டகியோ 

 

ஐசோ்பிய ஒ்றிய்தி் ைனிதாபிைான விவகாே்கு்கான ு்னா் தலலவ் 

கி ்டாலினா ஜியா்ஜவீா(Kristalina Georgieva), உலக வ்கியி் (WB) தலலலை நி்வாகியாக 

நியைி்க்ப்ு்ளா். இவ் ஜனவ  2017-் இு்ு ீ ு்யானி இ்திோவதியி் இட்லத 

நிே்ுவா். ஜியா்ஜவீா, ப்சக ய ஜபாுளாதாே வ்ுந் ை்ு் நி்வாகி, இவ் த்சபாு 

ஐசோ்பிய ஆலைய்தி் ப்ஜஜ் ை்ு் ைனித வள ுலறயி் ுலை தலலவோக 

உ்ளா்.    

 

2. பி்த்கிய பி வினு்ு ே்ட உதவி வழ்க "Madhubabu Aain Sahayata Shivir (MASS)" எ்ற 

தி்ட்லத எ்த  ைாநில அேு ஜதாட்கிீ்ளு ? 

A. தி ுோ  

B. தைி்நாு  

C. ஒிோ  

D. அோ்  

 

விடட: C. ஒிசோ  

 

ஒிஷா அேு, அ்ைாநில்தி் அலன்ு  6812 கிோை ப்ோய்ுகளிு் அிை்ட அளவி் 

உ்ள ேிக்தி் பி்த்கிய பி வினு்ு ே்ட உதவி வழ்க "Madhubabu Aain Sahayata 

Shivir (MASS)" எ்ற தி்ட்லத ஜதாட்கிீ்ளு. ஒ ோவி் ுத் வழ்கறிஞோக 

குத்பு் ைு பாுவி் ஜபயலேசய இ்த தி்ட்தி்ு ூ்ிீ்ளன். நீதிலய கா்ு் 

ஜபாு்ு, ஜபாுளாதாே் ை்ு் இ்ன பிற காேை்கு்காக எ்த ஒு ுிைகு்ு் 

வா்்ுக்  ைு்க்படவி்லல எ்பலத உுதி ஜே்ீ் வலகயி் இ்த இலவே ே்ட 

உதவியானு வழ்க்பு். ே்ட உதவி வ்கீ், ஒ்ஜவாு வழ்கி்ு் அேேிட் 

ஊதியைாக ூ.500 ஜபுவா், ுறி்பாக ஜப்க், ுழ்லதக், ி்த ுிை்க், ேிக் 

ை்ு் க்வியி் பி்த்கிய எ்ேி, எ்ி ை்களி் நீ்டகால நிுலவயி் உ்ள 

வழ்ுகலள தீ்்ுலவ்க இவ் உதுவா்.  

 

3.  2016 உலகளாவிய இலளஞ் வள்்ேி ுறியீ் ி் (Youth Development Index - YDI) 

இ்தியாவி் தே் எ்ன ?  

A. 112 வு 

B. 133 வு  

C. 98 வு 



Winmeen.com Tamil current affairs 

 

Winmeen.com Page 2 

 

D. 130 வு  

 

விடட: B. 133 வு  

 

இலளஞ்கு்ு சவலலவா்்ு, க்வி, ுகாதாே், ுிலை ை்ு் அேேிய் ஆகிய 

ுலறகளி் ஒு நாு வழ்கிீ்ள வா்்ுவள்களி் அி்பலடயி் காை்ஜவ்் 

ஜேயலக் ஜதாு்ு்ள 2016 உலகளாவிய இலளஞ் வள்்ேி ுறியீ் ி் (Youth Development 

Index - YDI) 183 நாுகளி் 133வு நாடாக இ்தியா உ்ளு. ப்ியலி் ஜஜ்ைனி 
ுதலிட்திு் அதலன ஜதாட்்ு ஜட்ைா்், ஆ்திசேலியா, ுவி்ே்லா்ு ை்ு் 

ஐ்கிய ோ்ய் (இ்கிலா்ு) ஆகிய நாுகு் உ்ளன.          

 

4. இ்தியாவி் ுத் 'Design Yatra' எ்த ைாநில்தி் ஜதாட்கிீ்ளு ? 

A. ைைி்ூ் 

B. சை்ு வ்க்  

C. சகேளா 

D. உ்தே் பிேசதே் 

 

விடட : C. டகரளோ 

 

விவலை்ுக் ப்றிய விழி்ுை்லவ ஏ்பு்த ை்ு் விவலை்லப ஜப ய அளவி் 

எு்ு ஜே்ல, இ்தியாவி் ுத் 'Design Yatra' சகேளாவி் சகாழி்சகா்ி் அ்சடாப் 

29-் சததி ஜதாட்கியு. இ்த யா்திலே, நாு ுுவு் உ்ள 29 நகே்கு்ு ி்ு 

கா்களி் பி்ேவ  2017-்ு் 15,000 கி.ைீ. ூே் பயை் ஜே்யு்ளு. இு Institute of Indian 

Interior Designers (IIID) நிுவன்தா் ஜதாட்க்ப்டு. இ்த யா்திலேயி் சநா்க் 

ை்கலள,  வுீக், பாடோலலக், லவ்தியோலலக் ை்ு் ஜபாு இட்க் 

ஆகியவ்லற விவலை்க ஊ்ுவி்த் ஆு். இத் ில் த்க் வேதி்ுஏ்ப ை்க் 

உ்ூ் கலா்ோே்லத ு்லவ்க ுிீ்  ை்ு் ு்ு் ூழலல பாுகா்க ுிீ்.  

 

5. எ்த நாு 2016 ஆேிய ஆ்க் ஹா்கி ோ்பிய்் ிோபிலய ஜவ்ு்ளு ? 

A. பாகி்தா்  

B. ைசலஷியா 

C. இ்தியா  

D. ஜ்பா் 

 

விடட: C. இ்தியோ  

 

ைசலஷியாவி் ுவா்தானி் நலடஜப்ற 2016 ஆேிய ஆ்க் ஹா்கி ோ்பிய்் 

இுதி்சபா்ியி் இ்திய அைி, இ்தியாவி் பேை-எதி  ை்ு் நட்ு ோ்பியனான 

பாகி்தாலன  3-2 எ்ற ு்ளியி் சதா்கி்ு த்க் ஜவ்று. இ்சபா்ியி் இ்தியா 

ப்ட் ஜவ்வு இு 2வு ுலறயாு். 

 

6. ுதிதாக சத்ு ஜே்ய்ப்ட ்ஜபயி் நா்ி் பிேதை் யா் ? 

A. சஜவிய் அ ந்  
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B. ை யாசனா ேசஜா் 

C. அ்பிசேசடா ஜபே்  

 D. ை யா சடாசலாஜே் 

 

விடட: B. மியோட ோ ரட ோ் 

 

பாோுை்ற வா்ஜகு்பி் ஜவ்றி ஜப்ற பி்ன், க்ே்சவி் ை்க் க்ேி (PP) 

தலலவோன ை யாசனா ேசஜா் ்ஜபயி் நா்ி் ுதிய பிேதைோக ைீ்ு் 

சத்்ஜது்க்ப்டா். இுநா் வலே, அவ் ்ஜபயி் நா்ி் இலட்கால பிேதைோக 

இு்தா்.  

 

7. இ்தியாவி் எ்த ைாநில், 'திற்தஜவளியி் ைல் கழி்த் இ்லாத'(Open Defecation 

Free (ODF)) இே்டாவு ைாநிலைாக அறிவி்க்ப்ு்ளு ? 

A. சகேளா  

B. அோ் 

C. இைாேல் பிேசதே் 

D. ஒிோ 

 

விடட: C. இமோசல் பிரடதச் 

 

ேி்கிைி்ு அு்ு, இ்தியாவி்  'திற்தஜவளியி் ைல் கழி்த் இ்லாத'(Open Defecation 

Free (ODF)) இே்டாவு ைாநிலைாக இைாேல் பிேசதே் அறிவி்க்ப்ு்ளு. 

இ்ைாநில்தி் உ்ள அலன்ு 12 ைாவ்ட்கு்  100% பாுகா்ு ை்ு் ஜைா்த 

கிோை்ுற ுகாதாே பாுகா்ு ஆகிய இே்ு அு்ஜேயலலீ் ஜவ்றிகேைாக 

ஜே்ு்ளு. ுதிதாக கிலட்த இ்த அ்த்்தா், ுகாதாே்லத த்கலவ்ு்ஜகா்ள 

இைா்ேல்பிேசதே்  ைாநில் உலக வ்கியி் ூ 9,000 சகாி தி்ட்தி்கீ் நிதி ஜபற துதி 
ஜப்ு்ளு. 

 

8. இ்தியாவி் 2016 சதேிய ஒ்ுலை தின்தி்( ோ்ி ய ஏ்தா திவா்) லைய்கு 

எ்ன ? 

A. Growth and Unity of India 
B. Integration of India 
C. Bound to develop peaceful India 
D. Peace: Soul purpose of India  
 

விடட : B. Integration of India 

 

ுத்திே இ்தியாவி் ுத் ுலை் பிேதை் ே்தா் வ்லபா் பசடலி் பிற்த நாலள 

நிலனுூு் வலகயி் இ்தியாவி் அ்சடாப் 31் சததி ஆ்ுசதாு் சதேிய 

ஒ்ுலை தின் (அ்லு ோ்ி ய ஏ்தா திவா்) அுே ்க்புகிறு. 2016 ஆ் 

ஆ்ு்கான லைய்கு 'Integration of India' எ்பதாு்.இ்த தின்,  ந் நா்ி் ஒ்ுலை 

ை்ு் ஒுலை்பா்ு்ு சநேியாக அ்லு ைலறுகைாக உ்ள  அ்ுு்து்ு 

எதிோக சபாோுவத்ு நா்ி் உ்ளா்்த வலிலை ை்ு் எதி்ஜதறிீ் திறலன 

 ைீ்ு் உுதி்பு்த ஒு வா்்லப வழ்ுகிறு.   
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9. வி்ே் இ்்சல எ்த விலளயா்ுட் ஜதாட்ுலடயவ் ? 

A. ு்ு்ே்லட  

B. சோல் ்சக்ி்  

C. ்பி ்்  

D. ஜே் 

 

விடட: B. டரோல் ்டக்ி்    

 

இ்தியா, ுத் ுலறயாக ேீனாவி் லி்ீவி் நலடஜப்ற ஆேிய ோ்பிய்ஷி் 

சபா்ியி் அத் ுத் ே்வசதே சோல் ்சக்ி் பத்க்லத ஜவ்ு்ளு. து் 

பாு, வி்ே் இ்்சல ை்ு் நிகிசல் தபாசன ஆகிய ிவ் ூ்டைி இ்த ோ்பிய்ஷி் 

சபா்ியி்  3,000 ைீ்ட் அைி சலவி் ஜவ்கல் ஜவ்ு்ளு.  

 

10. ேைீப்தி் ைலற்த ேேிகலா கசகா்க், இ்தியாவி் எ்த ைாநில்தி் ுத் ஜப் 

ுத்வ் ? 

A. சகாவா  

B. ைகாோ்ிோ  

C. க்நாடகா  

D. ஒிோ 

 

விடட: A. டகோவோ  

 

சகாவாவி் ுத் ஜப் ுத்வோன ேேிகலா கசகா்க், அ்லையி் பனாஜியி் 

காலைானா். இவ், சகாவாவி் ு்னா் ுத்வோன தயான்த ப்சடா்க ் ைக். 

பாேதிய பாஷா ுேஷா ை்் (BBSM) க்ேி்ு தலலலை வகி்த கசகா்க், ேிக ை்ு் 

கலா்ோே ுலறகளி் ுுுு்பாக ஜேய்ப்டவ் ை்ு் ஜதாட்க க்வியி், தா்ஜைாழி 
பயி்ு ஜைாழியாக  இு்க சவ்ு் எ்பலத ு்னி்ு வலிீு்தியவ். 


