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நட்ு நிக்ுக் - நவ்ப் 04, 2016 

 

1. எ்த நாு ுகையிகை ை்ு்பாு ுறி்த 7வு அம்ு மாநா்கை(Conference of Parties 

(COP7)) நை்து்ளு ?    

A. இ்தியா  

B. அமமி்ைா  

C. பிரா்் 

D. நநபாள்  

 

விடட:  A. இ்தியா 

 

இ்தியா, ுகையிகை ை்ு்பாு ுறி்த 7வு அம்ு மாநா்கை(Conference of Parties (COP7)) 

நவ்ப் 7-12, 2016் இு்ு உ்திரபிரநதச்தி் ைிநர்ை் மநா்ைாவி் உ்ள India Exposition 

Mart-யி் நை்து்ளு. இ்த மாநாு, ம்ற நாுைளி் இு்ு ை்ு்மைா்ளு், 

ுகையிகை ுை்கவ பிநசாதி்ை இ்தியா எு்ு்ள நைவி்கைைகள  மவளி்பு்து் 

ஒு வா்்கப வழ்ு். 180 நாுைளி் இு்ு 1500 ்ு் அதிைமான பிரதிநிதிை் ம்ு் 

இவ்ைுை், மெனவீாவி் WHO FCTC மசயைை்ுை் அதிைாரூ்வ மதாை்ு மைா்ை பிற 

ை்ைாணி்பாள்ைு் இ்மாநா்ி் ைை்ு மைா்வா்ை் எ்ு எதி்பா்்ை்புைிறு. 

Conference of Parties (COP) மாநாு இ்தியாவி் நை்த்புவு இுநவ ுத் ுகறயாு். 

WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) எ்பு, அகன்ு ம்ைு்ு் மிை 

உய்்த தரமான ுைாதார உிகமகய அ்ைீைி்ு், ுத் உைைளாவிய ஆதார் சா்்த 

மபாு ுைாதார உை்பி்கையாு்.  

 

2. “Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan” தி்ை், எ்த ம்திய அகம்சரா் ுு தி்ைியி் 

அறிுை் மச்ு கவ்ை்ப்ைு ? 

A. நமனைா ைா்தி 
B. எ். மவ்கையா நாுு  

C. நநர்திர நமாி  

D. ெை் பிரைா் ந்ைா  

 

விடட: D. ஜக் பிரகா் ந்டா  

 

ை்்பிணி மப்ைு்ு ுைாதார வசதிைகள நம்பு்த, ம்திய ுைாதார ம்ு் ுு்ப 

நை்ுகற அகம்ச் ெை் பிரைா் ந்ைா “Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan” தி்ை்கத 

சமீப்தி் ுு தி்ைியி் அறிுை் மச்ு கவ்தா். இ்தி்ை்தி் ைீ், ை்்பிணி 
மப்ைு்ு இைவச ுைாதார பிநசாதகனைு், மாத்தி் ஒ்மவாு 9-ஆ் நததி 
இைவசமாை நதகவயான சிைி்கசைு் வழ்ை்பு். இ்தி்ை், இ்தியா ுுவு் 

அகன்ு அரு மு்ுவமகனைளி் உ்ள ை்்பிணி மப்ைு்ு் மபாு்ு்.  

 

3. எ்த பாைிு் பிரபை்தி்ு,  2016 ுபா் ச்வநதச திகர்பை விழாவி் (DIFF) வா்நா் 

சாதகனயாள் விுு வழ்ைபை உ்ளு ? 

A. அமிதா் ப்ச்  

B. யா் ரா் நசா்ரா 
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C. நரைா  

D. ெநீத்தரா       

 

விடட: C. ரரகா  

 

2016 ிச்ப் 7-14 இ் நகைமபறு்ள ுபா் ச்வநதச திகர்பை விழாவி் (DIFF) 13-வு 

பதி்பி், பாைிு் நிகை நரைாவி்ு வா்நா் சாதகனயாள் விுு வழ்ைி 
மைௌரவி்ை்பை உ்ளு.    

 

4. மனித்ைளா் உுவா்ை்ப்ை ஆசியாவி் மிை்மபிய 'ெ்ைி்  சஃபாி(Jungle Safari)' 

இ்தியாவி் எ்த மாநிை்தி் அகம்ு்ளு ? 

A. ம்திய் பிரநதச் 

B. ச்ி்ை் 

C. ராெ்தா் 

D. உ்தர் பிரநதச் 

 

விடட: B. ச்ி்க் 

 

சமீப்தி் பிரதம் நநர்திர நமாி, ச்ி்ை் மாநிை்தி் நயா ரா்்ூி்  மனித்ைளா் 

உுவா்ை்ப்ை ஆசியாவி் மிை்மபிய 'ெ்ைி் சஃபாி(Jungle Safari)'கய மதாை்ைி 
கவ்தா். ைி்ை்த்ை 800 ஏ்ைி் இ்த  ந்த்வ் மிுை்ைா்சி சாகை ம்ு்  சஃபாி 

உ்ளு. நிகனு்சி்ன ம்ைை், பா்்ைி் ம்ைை், நி்வாை ம்ைை், நீ் ம்ைை், 

ைா்திு்ு் ம்ைை், மிுை்ைா்சி ம்ைை், சபாி ம்ைை், நமைா்கம 

ம்ைை் என 8 ம்ைை்ைளாை இ்த ெ்ைி் சஃபாி பிி்ை்ப்ு்ளு. இு, இய்கை 

ூழைி் ுத்திரமாை நைமாு் ைா்ு விை்ுைகள மைா்ு்ளு. ூழ்-ந்ு 

வாைன்ை்(eco-friendly vehicles) ூை், பா்கவயாள்ை் இய்கை அழு ம்ு் 

வனவிை்ுைளி் வா்கைகய பா்கவயிை அகழ்ு மச்ை்புவா்ை். இ்த ெ்ைி் 

 சஃபாி்ு ஒ்மவாு நாு் ுமா் 10,000 பா்கவயாள்ை் வுகை ுிைி்றன். ுைிை், 

சி்ை்ை், ைரிை் ம்ு் பிற ைா்ு விை்ுைகள இ்த சஃபாியி் ைாண ுிு். 

நமு், இ்த சஃபாி, தாவர் உ்ு் விை்ுை் ம்ு் மாமிச் உ்ு் 

விை்ுை் என தனி்தனி ம்ைை்ைளாை பிி்ை்ப்ு்ளு.       

 

5. மாணவ்ைு்ு நவகை வா்்ுைகள உுவா்ை LinkedIn நிுவன், எ்த ம்திய 

அகம்சை்ுை் ஒ்ப்த் மச்ு்ளு ? 

A. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship 
B. Ministry of Home Affairs 
C. Ministry of Women and Child Development 
D. Ministry of Human Resource Development  
 

விடட: D. Ministry of Human Resource Development   

 

இ்திய மாணவ்ைு்ு அதிை நவகை வா்்ுைகள உுவா்ை LinkedIn நிுவன், ம்திய 

மனித வள நம்பா்ு அகம்சை்ுை் ுி்ுண்ு ஒ்ப்த் ஒ்றி் 

கைமயு்தி்ு்ளு. ுி்ுண்ு ஒ்ப்த்தி் ஒு புதியாை, All India Council for Technical 
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Education (AICTE)-் இகண்ை்மப்ற அகன்ு இ்திய ை்ூிைு் LinkedIn நிுவன்தி் 

 ‘Placements’ தயாி்ுைகள ஏ்ு்மைா்ு். இ்த நவகைவா்்ு தயாி்ுை், 

மாணவ்ை் எ்த ஊி் இு்தாு் எ்த ை்ூியி் இு்தாு் ஆ்கை் மதி்புீ 

நசாதகனை் மச்ு, இ்தியாவி் 35-்ு் நம்ப்ை ைா்்பநர் நிுவன்ைளி் 

ஆயிர்ைண்ைான நவகைவா்்ுைகள நநரியாை அுை உது். இு அகன்ு 

மாணவ்ைு்ு் நவகை்ைான ஒு விகளயா்ு ைள்கத வழ்ுைிறு.  

 

6. 2016 ச்வநதச இ்திய திகர்பை விழாவி்(IFFI), வா்நா் சாதகனயாள் விுு வழ்ைி 
ைுரவி்ை்பைு்ள Kwon Taek Im எ்த நா்ைவ் ? 

A. ெ்பா்  

B. கதவா்  

C. மத் மைாியா  

D. மநைஷியா 

 

விடட: C. தத் தகாியா  

 

ுை் மப்ற மத் மைாிய இய்ுன் Kwon Taek Im, நைாவாவி் நகைமபறு்ள ச்வநதச 

இ்திய திகர்பை விழாவி் (IFFI) 47-வு பதி்பி் வா்நா் சாதகனயாள் விுு வழ்ைி 
ைுரவி்ை்பை உ்ளா். 2016 IFFI விழாவி் மத்மைாியா மிைு் ைவனி்ை்த்ை நாைாை 

இு்ு். ஏமனனி், இ்விழாவி் மத் மைாிய பை்ை் திகரயிை்பு் ம்ு் ந்ு 

அறிய்ப்ை திகர்பை நிை்ை் ைை்ு மைா்ளு்ளன்.   

 

7. பிைா்ைனிைா(Bhitarkanika) நதசிய ூ்ைா இ்தியாவி் எ்த மாநிை்தி் அகம்ு்ளு ? 

A. அசா் 

B. ஒிசா 

C. திிுரா  

D. அுணாசை் பிரநதச் 

 

விடட: B. ஒிசா 

 

ஒிஷாவி் மை்்ராபரா(Kendrapara) மாவ்ை்தி் பிைா்ைனிைா(Bhitarkanika) நதசிய ூ்ைா 

அகம்ு்ளு. இ்ூ்ைா மிைு் ஆ்ற் வா்்த அநத நநர்தி் உகைய்ூிய 

தனி்ுவமான ு்ுூழ் மைா்ைு. மை்ைா, நதி ுை்ு, ைை், சு்ு நிை் ைாுை், 

பறகவ விை்ைின்ை், ஊ்வன, நீ்நிை வா்வன ம்ு் விை்ைின்ை் ம்ு் 

தாவர்ை் ஆைியகவ ூ்ைாவி் ப்ுயிி்(Biodiversity) ப்ைளி்ைிறு. இு சமீப்திய 

மச்திைளி் வர்ைாரண், ுமன்நைா ூை் நியமி்ை்ப்ை, International Union for 

Conservation of Nature (IUCN) அகம்பி் 2 உு்பின்ைகள மைா்ை மதாழி்ு்ப மதி்புீ 

பணி்ுு இ்த ூ்ைாகவ பா்கவயி்ைு. இ்த வுகையி் நநா்ை், ூ்ைாவி் 

தனி்ுவமான சு்ுநிை ு்ு்ூழைி் ப்ுயிி் ground-zeroகவ மதி்புீ 

மச்வத்ைாு்.        
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8. இ்திய் நத்த் ஆகணய், மவளிநாுவா் இ்திய ுிம்ை் ம்தியி் உ்ள 

விழி்ுண்ு நிகைகய  மதி்புீ மச்ய ஆ்கை் ைண்மைு்கப (Online Survey) எ்த 

நிுவன்தி் ஒ்ுகழ்ுை் மதாை்ைிு்ளு ?  

A. Maulana Azad National Institute of Technology 
B. Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha 
C. Dr. B. R. Ambedkar National Institute of Technology 
D. Tata Institute of Social Sciences   
 

விடட: D. Tata Institute of Social Sciences   

 

இ்திய் நத்த் ஆகணய், மவளிநாுவா் இ்திய ுிம்ை் ம்தியி் வா்ு்பதிு, 

வா்ைளி்ு் ுகற ப்றிய விழி்ுண்ு நிகைகய அறிய ம்ு் அவ்ை் வா்ைளி்ை 

விு்ு் ுகற ப்றி ைு்ுை்  நை்ை, ு்கபகய நச்்த Tata Institute of Social Sciences 

நிுவன்தி் ஒ்ுகழ்ுை் ஆ்கை் ைண்மைு்கப(Online Survey) மதாை்ைிு்ளு. 

இ்த தனி்ப்ை ைண்மைு்பி் நநா்ை், மவளிநா்ு வா்ைாள்ைளி் பதிு ம்ு் 

ப்நை்ு விைித்ைகள ஆ்ு மச்வு ம்ு் தீ்மானி்பதாு். இ்த ைண்மைு்ு 

தைவ்ைகள மபுவத்ு ம்ுமி்றி, அவ்ைளி் வா்ைளி்ு் விு்ப ுகறைகள  அரு 

அ்ைு நாைாும்ற உு்பின்ைுை் பைி்்ு மைா்ளு் உதுைிறு. இ்த 

ைண்மைு்கப www.everyvotecounts.in எ்ற இகணய ுைவியி் பா்்ைைா். 

 

9. நபிை் அபாய ுகற்ு மீதான ஆசிய அகம்ச்ை் ூ்ை்தி்  7வு பதி்ு (Asian 

Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction -AMCDRR) எ்த நைர்தி் மதாை்ைியு ? 

A. அை்தைா  

B. ுநன  

C. ைுைா்தி  
D. ுு தி்ைி     
  

விடட: D. ுு தி்லி      
 

நபிை் அபாய ுகற்ு மீதான ஆசிய அகம்ச்ை் ூ்ை்தி்  7வு பதி்கப (Asian 

Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction -AMCDRR) பிரதம் நநர்திர நமாி ுு தி்ைியி் 

நவ்ப் 3-ஆ் நததி ுவ்ைி கவ்தா், இு நவ்ப் 5, 2016 வகர நகைமபு். இ்த மாநாு, 

ஆசிய பிரா்திய்தி் ஒு ை்ைகம்கப மசய்பு்த ம்ு் அத் ு்நன்ற்கத 

ை்ைாணி்ு் மதாழி்ு்ப்கத தி்ைமிை வழிவு்ு். இ்திய அரு (GOI), ஐ்ைிய 

நாுை் சகபயி் நபிை் அபாய ுகற்ு அுவைை்ுை் (UNISDR) இகண்ு இ்த 

மாநா்கை ஏ்பாு மச்திு்ைிறு. இ்த மாநா்ி் நநா்ை், Sendai மாநா்ி் 

அரசா்ை்ை் ம்ு் ப்ுதார்ை் உுதிூ்ைவ்கற நதசிய ம்ு் உ்ூ் 

நைவி்கைைளாை மா்ுவதாு். நபிை் அபாய ுகற்கப மசய்பு்ுவதி் அரசிய் 

ம்ு் ப்ுதார்ைளி் அ்்பணி்கப உுதி மச்ய,  ஆசிய பிரா்திய்தி்  இர்ு 

ஆ்ுைு்ு ஒு ுகற AMCDRR மாநாு நகைமபு்.  

 

10. “Aware and Care” ுைாதார விழி்ுண்ு பிர்சார் எ்த மாநிை அரசா் மதாை்ை்ப்ைு ? 

A. உ்தர் பிரநதச் 

B. நைரளா  

http://www.everyvotecounts.in/
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C. ப்சா்  

D. ை்நாைைா 

 

விடட: C. ப்சா்   

 

ப்சா் ுத்வ் பிரைா் சி் பாத், சமீப்தி் 100 தைவ் ை்வி மதாை்பாை் (Information 

Education Communication (IEC)) மமாகப் நவ்ைகள மைாியகச்ு “Aware and Care” ுைாதார 

விழி்ுண்ு பிர்சார்கத  மதாை்ைி கவ்தா். இ்த IEC வ்ிைளி் அி்பகை 

நநா்ைமானு, ு்ுநநா், மெபகைி் சி, ை்்பவா்் ு்ுநநா் ஆைிய நநா்ை் ப்றி 
ம்ைு்ு மதிவி்பு ம்ு் இ்த நநா்ை் பாதி்ை்ப்ு ஆர்ப ை்ை்ைளி் உ்ள 

நநாயாளிைகள ுண்பு்த ுய்சி எு்பதாு். நமு் இ்த  ுைாதார விழி்ுண்ு 

பிர்சார், ு்ு்புதியி் தனி்ப்ை ுைாதார் ம்ு் ூ்கம ப்றி ம்ைு்ு 

 உண்ூ்ு் நநா்ை்நதாு மை்ு, சி்ை் ுனியா, மநைியா நபா்ற நநா்ை் ுறி்த 

விழி்ுண்கவு் ஏ்பு்து்ளு. 


