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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப்-1, 2016 

 

1.  சபாு நிதி மேலா்மே 

அமே்மப(PFMS - Public Fund Management 

System) செய்பு்திு்ள ுத் இ்திய 

ோநில் எு ? 

A.உ்தர் பிரமதெ் 

B.ஜா்்க்் 

C.ராஜ்தா்  

D.ஜ்ு கா்ேீ் 

 

விடை : B.ஜா்்க்் 

 

சபாு நிதி மேலா்மே அமே்மப(PFMS 

- Public Fund Management System) 

அே்பு்திு்ள ுத் இ்திய 

ோநிலோக ஜா்்க்் திக்கிறு.  

 

2.India-CHEM 2016 எு் ெ்வமதெ ோநாு 

பி்வு் எ்த நகர்களி் சதாட்கியு 

? 

A.ுு தி்லி  
B.சஜ்்ூ் 

C.ு்மப 

D.செ்மை 

 

விடை : C.ு்டை  
 

India-CHEM 2016 நிக்வி் 9-ஆ் பதி்மப 

ரொயை ே்ு் சப்மராசகேி்க்் 

ே்திய அமே்ெ் ஆை்் ுோ் 

ேகாரா்ிராவி் உ்ள ு்மபயி் 

ுவ்கி மவ்தா்.  இ்ோநா்மட 

சகேி்க்் ே்ு் 

சப்மராசகேி்க்் ுமற , இ்திய 

அரொ்க், FICCI ஆகிய ூ்ு் ூ்டாக 

மெ்்ு நட்திை. இ்தியாவி் இரொயை 

சதாழிலி் ுதீு செ்வத்காை 

ொ்திய்ூுகமள 

ு்ைிமல்பு்ுவு் , 'மே் இ் 

இ்தியா' தி்ட்மத நிமைூ்ுவு் 

 இ்ோநா்ி் ு்கிய மநா்கோு். 3 

நா்  நமடசபு் இ்த ெ்வமதெ 

க்கா்ெி ே்ு் ோநா்ி் , ுோ் 23 

நாுகளி், அதாவு. ெீைா, ஜ்பா், 

ர்யா, ்சபயி், அசேி்கா, சஜ்ேைி, 
இ்தாலி, பிமரெி், ுதலியை 

கல்ுசகா்கி்றை.அ்ுட் 

ப்ுதார்களாை ஆ்திர் பிரமதெ், 

ுஜரா், ஒிொ மபா்றமவ 

 க்கா்ெியி் பிரதிநிதிக் ே்ு் 

பா்மவயாள்களாக  ப்மக்கிறு. 

 

3.  எிெ்தி ே்ு் வள்க் நிுவை் 

(TERI) ப்கமல்கழக்தி் ுதிய 

மவ்தராக  நியேி்க்ப்ு்ளவ் யா் ?  

A.மேஹ்் ுோ்  

B.திஷா மநவா்  

C.அமொ் ொ்லா 

D.லலி் சஜயி் 

 

விடை:  C.அச ா்  ா்லா 
 

அமொ் ொ்லா, ு்ைா் ே்திய நிதி 
செயலாள், எிெ்தி ே்ு் வள்க் 

நிுவை் (TERI) ப்கமல்கழக்தி் 

ுதிய மவ்தராக நியேி்க்ப்ு்ளா். 

இவ் பி்ரவி 2016 ுத் TERI-் 

தமலவராக  பணியா்றி வுகிறா்.  

 

4. இ்தியாவி் பாலிய் ெே்ுவ் 

ே்ு் ேகளி் மே்பா்ு ுறி்ு  பி்ு 

மபெ, ஐ.நா. ெமபயா் ெேீப்தி் 

நியேி்க்ப்ட சப்ேணி  யா் ? 

A.ோுி தீ்ெி் 

B.தீபிகா புமகாமை 

C.ஐ்வ்யா து்  

D.பிிய்கா மொ்ரா 

 

விடை : C.ஐ்வ்யா து்  

 

ஐ்வ்யா து், ுக்சப்ற ஒு 

திமர்பட தயாி்பாள் ே்ு் நிக். 

இ்தியாவி் பாலிய் ெே்ுவ் ே்ு் 

ேகளி் மே்பா்ு ுறி்ு  பி்ு மபெ 
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ஐ.நா.ெமப்காை இ்திய்சப்  ூதராக 

நியேி்க்ப்ு்ளா். ஐ.நா.வி் 

சப்கு்காை ு்கிய செ்திகமளு், 

பாலிய் ெே்ுவ் , ேகளி் மே்பாு 

ுறி்ு விழி்ுண்ு ஏ்பு்து் இவ் 

நியேி்க்ப்ு்ளா். நிுவை்கு்ு 

இமடமய நிலு் பாலிை பாுபா்மட 

கமலயு், உலகி் அமைவு் ெே் 

எ்ற - பிளாை் 50-50 எ்கிற நிமலமய 

அமடயு் ுய்ெிக் 

மே்சகா்ள்ப்ு வுகி்றை. 

 

5. இ்தியாவி் எ்த ோநில்தி் Solung 

திுவிழா சதாட்கியு ? 

A.ேணி்ூ் 

B.திிுரா 

C.அுணாெல் பிரமதெ்  

D.நாகாலா்ு  

 

விடை : C.அுணா ல் ைிரசத ் 

 

5 நா்க் நமடசபு் Solung திுவிழா 

அுணா்ெல பிரமதெ ோநில்தி் 

சதாட்கியு. இு  ஒ்சவாு ஆ்ு் 

செ்ட்ப் ுத் வார்தி் அுணா்ெல 

பிரமதெ ஆதிபழ்ுி ே்களா் 

சகா்டாட்பு் ஒு மவளா் ொ்்த 

திுவிழா. இ்திுவிழா ஆதி ே்களி் 

ெூக-ேத அ்ெ்கமள பிரதிபலி்கிறு. 

ே்க் ப்மவு ெட்ுகமள செ்வு், 

கடுு்ு பமடய்க் வழ்ுவு், 

ப்ப் அுவமட மவ்ி  பிரா்்தமை 

செ்வு் இவ்களி் வழ்கோக 

உ்ளு. ுைித வில்காக குத்பு் 

ேிு் எு் ஒு கா்சடுமே 

இ்திுவிழாவி் பலியிட்பு் இு 

ஆதிக் ே்தியி் ேத ு்கிய்ுவ் 

வா்்த ஒ்றாக பா்்க்புகிறு. 

 விழாவி் ே்க் இமற்ெி ே்ு் Apong 

(அிெி பீ் ) மபா்றவ்மற பிுகளாக 

அ்மட வ ீ் டா் ே்ு் 

உறவிை்கு்ு அளி்கி்றை் . 

இதைா் ுு்ப ே்ு் ெூக உறுக் 

உுதி்பு்த்புகி்றை. இ்த 

விழாவி்  ே்சறாு அ்ெ் 

வில்ுகமள  பாுகா்பு. ஏசைைி் 

வில்ுக்  அவ்களி் ுு்ப ே்ு் 

ெூக வா்்மகயி் ு்கிய பாகோக 

குத்புகிறு. 

 

6. ெமேய் எிவாு ுறி்த இ்தியாவி் 

ுத் ெ்வமதெ ோநாு எ்த நகர்தி் 

நமடசப்று ? 

A.சகா்ெி  
B.செ்மை  

C.ுவமை்வ்  

D.ுு தி்லி 
 

விடை : C.ுவசே்வ்  
 

ெமேய் எிவாு ுறி்த இ்தியாவி் 

ுத் ெ்வமதெ ோநாு ஒிஷாவி் 

உ்ள ுவமை்வி்  சதாட்கியு. 2 

நா் நமடசபு்  இ்ூ்ட் LPG-் 

 மதமவ ே்ு்  பார்பிய ெமேய் 

எிசபாு்களி் பய்க் ுறி்ு 

விள்கு்ளு. ெமேய் எிவாு 

இ்லாதமபாு எு் பிர்ெிமைக், 

பார்பிய உயி் சவுஜை ெமேய் 

எிசபாு்களி் பய்பாு, ுகாதார 

ே்ு் ு்ு்ூழ் ஆகிய இர்ி் 

தா்க் மபா்றவ்றி் கவை் 

செு்து்ளு. இதி்  பிமரெி், காைா, 

மநஜிீயா, மநபா் ே்ு் இல்மக 

மபா்ற வள்்ு வு் நாுகளி் 

இு்ு பிரதிநிதிக் கல்ு 

சகா்கி்றை். 

 

7. காமபாைி்(Gabon)  ுதிதாக 

மத்்சது்க்ப்ட ஜைாதிபதி யா் ? 

A.மடைிய் ஒைா ஆ்மடா 

B.மரா் பிசர்்  மராமகா்மப 

C.ஜீ்  பி்  



Tnpsc Tamil Current Affairs 1st September 2016 

 

Winmeen.com Page 3 

 

D.அலி மபா்மகா ஆ்ி்பா 

 

விடை: D.அலி சைா்சகா ஆ்ி்ைா 
 

2016 Gabonese ஜைாதிபதி மத்தலி் அலி 
மபா்மகா ஆ்ி்பா சவ்றி சப்ு, 

காமபா் ுதிய அதிபராக ேீ்ு் சதிு 

செ்ய்ப்ு்ளா். சபு்பா்மே 

வா்ுகமள கண்கி்சகா்ளாே்,  இவ் 

 ப்ுக வா்சகு்பி் ுத் 

ு்றிமலமய மத்சது்க்ப்டுட், 

இவு்ு 7-ஆ்ுகு்ு பதவி 
பிரோண் செ்ய்பட உ்ளு.  

 

8. இ்தியாவிு்ள எ்த உலக 

பார்பிய(World Heritage Site) இட்தி், 

ெேீப்தி்  ு்ுலா ுறி்த பிி்் 

ோநாு சதாட்கியு ?  

A.அஜ்தா ுமகக் 

B.ஹூோூ் க்லமற  

C.கஜுராமஹா  

D.நாள்தா ேகாவிகாரா 

 

விடை : C.கஜுராச ா  
 

ு்ுலா சதாட்பாை  2016 பிி்் 

ோநா்மட செ்ட்ப் 1 ் மததி, ே்திய 

பிரமதெ ோநில்தி் உலக பார்பிய 

இடோை  கஜுராமஹாவி் ு்ுலா 

ே்ு் கலா்ொர ே்திய இமண 

அமே்ெ் டா்ட்.ேமக் ெ்ோ ுவ்கி 
மவ்தா்.  இ்த  2- நா் ோநாு,  உ்-

பிரா்திய அருக்  ு்ுலா சதாட்பாை 

த்க்  கு்ு்கமள பகி்வு, பிி்் 

நாுகு்கிமடமய ஒ்ுமழ்ு 

வழ்ுவு ுறி்ு விவாதி்க்பட 

உ்ளு  

 

9. பகீாி் க்மக  நதியி் பி்ு்ள 

வ்ட் ுறி்ு ஆராய ே்திய அரொ் 

ஏ்பு்த்ப்ட ுு ? 

A.எ் மக ொு ுு  

B.ரா்நி் ர்ெ் ுு 

C.ஏ மக ெி்ஹா ுு  

D.நிதி் ுோ் ுு 

 

விடை : C.ஏ சக  ி் ா ுு  

 

பகீாி் க்மக நதியி் சவ்ள் ஏ்பட 

காரணோக இு்ு் வ்ட் 

பிே்கமள ஆராய ே்திய அரு 

ஏ மக ெி்ஹா தமலமேயி் ுு ஒ்மற 

அமே்ு்ளு. இ்ுு 10 நா்கு்ு் 

தைு அறி்மகமய ெே்்பி்ு். 

 

10. ெேீப்தி் ேமற்த, கா்ேீி லா் 

ஜாகீ், எ்சோழியி் ுக் சப்ற கவிஞ் 

? 

A.உுு 

B.ேரா்தி 
C.சது்ு 

D.தேி் 

 

விடை : A.உுு 

 

கா்ேீி லா் ஜாகீ் (97), ந்ு 

அறிய்ப்ட கவிஞ், நாவலாெிிய் 

ே்ு் உுு இல்கிய ெிுகமத 

எு்தாள், ெேீப்தி் ெ்ிகி் 

காலோைா். அவரு ுறி்பிட்த்க 

பணிகளாவை : Tin cihre ek saval, a ghazal 

anthology, Ab Mujhey Sone Do  ுதலியை . 
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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 2, 2016 

 

1. இ்தியா சமீப்தி் க்ப் பபா்ுவர்ு 

ததாட்பாக எ்த நா்ுட் ஒ்ப்த் 

தச்ு்ளு?  

A.எகி்ு 

B.ுனிசியா  

C.தமாரா்பகா  

D.ஆ்கானி்தா் 

 

விடட : A.எகி்ு 

 

கட்வழியி் ஒுவு்தகாுவ் பர்பர 

உதவி வழ்ு் தபாு்ு, ுு தி்லியி் 

இ்தியாு் எகி்ு் க்ப் பபா்ுவர்ு 

 ததாட்பாக ஒ்ப்த் ஒ்றி் 

ககதயு்தி்டு. இு நா்ு்கிகடபய 

ஒ்ுகழ்கப வு்பு்து், 

வணிக்கு்ு க்ப் ம்ு் பிற 

ததாட்ுகடய கட்வழி விஷய்களி் 

உதவு் ம்ு் ஆபலாசகன  வழ்கு் 

இ்தவா்ப்த் தச்ய்ப்ு்ளு. 

 எகி்திய ஜனாதிபதி அ்தத் ஃப்தா எ் 

சிசி,  3 நா் இ்திய பயண்தி் தபாுு 

இதி் ககதயு்தி்டா். 2013 ் 

அ்பபாகதய ஜனாதிபதி ுக்மு பமா்சி 
இ்தியாவி்ு  வுகக த்தா். 

அவு்ு்பி் வுகக து் நப் இவ். 

 
 

2. 2016 ASEAN -இ்தியா உ்சி மாநாு, எ்ு 

நகடதபற உ்ளு ? 

A.லாபவா் 

B.மியா்ம்  

C.சி்க்ூ் 

D.இ்பதாபனஷியா 

 

விடட : A.லாவவா் 

 

2016 ஆசியா்(ASEAN)-இ்தியா உ்சி 
மாநா்ி் 14வு பதி்ு ம்ு்  2016 

கிழ்ு ஆசிய உ்சி மாநா்ி் 11வு பதி்ு 

தச்ட்ப் 8 ் பததி Vientiane, Lao PDR-் 

நகடதபற உ்ளு.  இதி்  10 ஆசியா் 

ம்ு் 18 கிழ்ு ஆசிய நாுகளி் 

மாநில/ம்திய அரசா்க்தி் தகலவ்க் 

கல்ு தகா்ளு்ளன்.இ்தியாவி் 

சா்பி் பிரதம் நபர்திர பமாி கல்ு 

தகா்கிறா். Lao  மாநா்ி் பநா்க், 

ஆசியா்-இ்தியா இகடபயயான 

 ஒ்ுகழ்கப  மு ஆ்ு தச்வு 

 ம்ு் அரசிய்-பாுகா்ு, தபாுளாதார, 

சூக ம்ு் கலா்சார ஒ்ுகழ்ு ஆகிய 

 ூ்ு ூ்களி்  கீ் எதி்கால 

ஒ்ுகழ்கப விவாதி்பு் ஆு்.. 

 

3. பிபரசிலி் ுதிய ஜனாதிபதியாக 

பதவிபய்க உ்ளவ் யா் ? 

A.பஜா் அல்க்  

B.மிபஷ் தடதம்  

C.பஜா் எ்வ்படா கா்படா் 

D.ூயி் இனாசிபயா ூலா ி சி்வா 

 

விடட : B.மிவே் சடசம்  

 

மிபஷ் தடதம், பிபரசிலி் ு்னா் 

ுகண் தகலவரான இவ் த்பபாு 

பிபரசி்  ுதிய ஜனாதிபதியாக தபாு்பப்க 

உ்ளா்.  இத்ு  ு் இு்த 

ஜனாதிபதியான  ி்மா ூதச், ம்திய 

ப்தஜ்ி் நிதி ச்ட்ககள மீறிய 

ு்ற்சா்ி்காக, இவகர நீ்க தசன்ி் 

 61-20 என வா்களி்க்ப்டு. ி்மா 

ூதச் ு்ற விசாரகணயி்  இு்தபபாு, 

2016 பம  ுதலாகபவ பிபரசிலி் த்காலிக 

ஜனாதிபதியாக மிபஷ் இு்தா். 

 

4. இ்திய வி்தவளி ஆரா்்சி நிுவன் 

(ISRO) INSAT-3DR  தசய்கக்பகாகள எ்த 

வாூ்தியி் அு்பு்ளு ? 

A.PSLV-F05 
B.GSLV-F06 
C.PSLV-F06 
D.GSLV-F05  
 

விடட : D. GSLV-F05 

 

இ்திய வி்தவளி ஆரா்்சி நிுவன் 

(இ்பரா),ஆ்திராவி் , 

ீஹிபகா்டாவி் உ்ள சதீ் தவா் 

வி்தவளி கமய்தி் இு்ு   INSAT-3DR 
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தசய்கக்பகாகள GSLV-F05 ரா்தக் 

ூல் அு்பு்ளு. INSAT-3DR ஒு நவனீ 

வானிகல தசய்கக்பகா் ம்ு் இத் 

பணி்கால்  8 ஆ்ுக். இு 

வானிகலகய  கணி்கு் ம்ு் பதட் 

ம்ு் மீ்ு தகவ்ககள வழ்கு் 

உது். 

 

5. "Munnu: A Boy from Kashmir" எ்ற ூலி் 

ஆசிிய் யா் ? 

A.பக. ீலதா  

B.்வாதி சு்பவதி  
C.மபக் சா்தாரா் 

D.மாலி் சஜா்  

 

விடட : D.மாலி் ெஜா்  

 

"Munnu: A Boy from Kashmir" எ்ற ு்தக் 

மாலி் சஜா் எ்பவரா் எுத்ப்ு 

வுகிறு. இ்த ு்தக், ஒு இள் கபய் 

பமாத்க் நிர்பிய ஒு  பதச்தி் 

வள்கிறா் எ்றா்  அத்ு  எ்ன 

அ்்த் எ்பத்கான கச்பான, 

இதய்ுி்கப நிு்ு் காரண்கத 

ூுகிறு. 

 

6. SBI Mutual Fund(பர்பர நிதி) யி் ுதிய 

நி்வாக இய்ுன்(MD ) ம்ு் தகலகம 

நி்வாக அதிகாியாக(CEO)   

நியமி்க்ப்ு்ளவ் யா் ? 

A.ுனிலா கலா்ப்ி 

B.அுராதா ரா்  

C.பி.பக.பர்கடு  

D.திபன் ுமா் காரா  

 

விடட :  B.அுராதா ரா்  

 

அுராதா ரா், எ்பிஐ பர்பர நிதியி் 

ுதிய MD ம்ு் தகலகம நி்வாக 

அதிகாியாக  நியமி்க்ப்ு்ளா். இ்த 

பதவி்ு ு்ு ரா், எ்பிஐ-யி் ுதிய 

வ்்தக பசகவ்கான ுகண நி்வாக 

இய்ுநராக இு்தா். இவுட் 

 பபா்ியி்ட SBI நி்வாக இய்ுந்(Associate 

& Subsidiaries) திபன் ுமா் காராகவ 

தவ்ு இ்பதவி்ு வ்தா். 

 
 

7. பி்வு் யாு்ு  தகளரவ் மி்க 

 அகாடமி விுு வழ்க்பட உ்ளு ? 

A.பிரதடி் கவ்மா் 

B.லிய் ்டா்மா்ட்  

C.ஜா்கி சா் 

D.பமபல உ்ள அகன்ு் 

 

விடட : D.வமவல உ்ள அடை்ு் 

 

ஜா்கி சா்,  ஆஷ் பட நிக் , எு்தாள், 

இய்ுன் ம்ு் த்கா்ு ககலஞ். 

திகர்பட் ுகறயி் இவரு அசாதாரண 

சாதகனககள பாரா்ி,  நவ்ப் 12, 2016 

அ்ு பமாஷ் பி்ச்் ககல  ம்ு் 

அறிவிய் கழக் இவு்ு  குரவமி்க 

 அகாடமி விுகத  (அ்லு ஆ்கா்) 

வழ்க உ்ளு . இவுட்,  பக்ி் 

கடர்ட் லிய் ்டா்மா்ட்   ம்ு் 

ஆவண்பட தயாி்பாள் பிரதடி் 

கவ்மா் ஆகிபயாு்ு் இ்விுு 

வழ்க்படு்ளு.  

 
 

8. சமீப்தி் மகற்த  இ்லா்  கிபமா் , 

எ்த நா்ி் ஜனாதிபதி ? 

A.தஜிகி்தா் 

B.உ்தபகி்தா்  

C.கி்கி்தா் 

D.ு்்தமனி்தா் 

 

விடட : B.உ்சபகி்தா் 

 

உ்தபகி்தா் ஜனாதிபதி, இ்லா் 

 கிபமா் (78), சமீப்தி் 

உ்தபகி்தானி்   தா்க்்ி் 

காலமானா். 1990 ஆ் ஆ்ு ுத் 

பதவியி் இு்ு்  உ்தபகி்தானி் 

 ுத் ஜனாதிபதி இவ் ஆவா். 

 

9. Interview Island வனவில்ு சரணாலய் 

 (IIWS) பி்வு் எ்த  இ்திய எ்த 
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மாநில்தி்/ூனிய் பிரபதச்தி் 

அகம்ு்ளு ? 

A.ஆ்திர் பிரபதச்  

B.அ்தமா் நி்பகாபா் தீுக் 

C.க்நாடகா  

D.அசா் 

 

விடட : B.அ்தமா் நி்வகாபா் துீக் 

 

Interview Island வனவில்ு சரணாலய் 

 (IIWS), அ்தமா் நி்பகாபா் தீவி் 

அகம்ு்ளு. இத் பர்பளு ுமா்  99 

சுர கிமீ ஆு். வட அ்தமா் தீு ம்ு் 

ம்திய அ்தமா் தீகவ  பிி்ு்  ஆ்ி் 

ஜலச்தி்ு  பம்பக இ்த சரணாலய் 

 அகம்ு்ளு. 

 

10. ுதலாவு பிி்் திகர்பட விழா 

பி்வு் நகர்களி் ததாட்கியு ? 

A.ு்கப 

B.தச்கன 

C.அகமதாபா் 

D.ுு தி்லி 
 

விடட : D.ுு தி்லி 
 

தச்ட்ப் 2 ுத் 6 வகர ுு தி்லியி் 

உ்ள சிிபபா்் வளாக்ூட்தி்,  ுத் 

பிி்் திகர்பட விழா நகடதபு். 5 நா் 

நகடதபு் இ்த  திகர்பட விழா, உு்ு 

நாுகளி் உ்ள  திகர்பட்ுகற ம்க் 

 ஒ்றிகணய ம்ு் சினிமா,கலா்சார் 

பபா்றவ்றி்  ஒ்ுகழ்கப வழ்க  ஒு 

களமாக இு்ு். பமு்  நிக்க் , 

தயாி்பாள்க் ம்ு் இய்ுன்க் 

 ஆகிபயாகர ஊ்ுவி்ு்விதமாக 

விுுகு் வழ்க்பட உ்ளு. 

இ்திுவிழா  ம்கு்கிகடபய 

ததாட்பிகன ஏ்பு்த வழி வு்ு். 

ுறி்பாக  இகளஞ்க் ம்தியி் 

 ததாட்கப  உுதி தச்ு்.  
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நட்ு நிக்ுக்- செ்ட்ப் 03,04 - 2016 

 

1. 2016-ஆ் ஆ்ி்கான  G-20 மாநாு எ்த 

நா்ி் ுவ்கியு ? 

A.சீனா  

B.மம்ஸி்ககா  

C.ஆ்திகேலியா  

D.பிகேசி் 

 

விடட : A.ெனீா  

 

2016-் ஆ்ு G-20 மாநாு, சீன நகேமான 

Hangzhou-வி் மச்ட்ப் 4் கததி 
மதாட்கியு. இ்மாநா்ி் உலக 

மபாுளாதாே ஆ்சியய சீ்திு்ுவத்கான 

ுய்சிகயள ுறி்ு விவாதி்க உ்ளு. 

2016-் ஆ்ி்  ுறி்ககாளானு,"Toward an 

Innovative, Invigorated, Interconnected and Inclusive 

World Economy". இு சீனா நட்ு் ுத் G-20 

மாநாு ம்ு் ஆசியாவி் நயடமபு் 

இே்டாவு மாநாு ஆு். ஜி 20-யானு, 

உலக மபாுளாதாே் ம்ு் உலக ம்க் 

மதாயகயி் ூ்றி் இே்ு ப்கி் 85% 

யய பிேதிபலி்கிறு. 

 

2. 2016-17ஆ்ி்கான, இ்திய மு்ுவ 

ச்க்தி் (IMA) ுதிய கதசிய் தயலவ் யா் 

? 

A.கிு்திகா ுஜு்  

B. ஆ் எ் டா்ட் 

C.கக கக அக்வா்  

D.ேவி வா்ககடக்  

 

விடட : C.கக கக அக்வா்  

 

டா்ட் கக கக அக்வா் 2016-17 

ஆ்ு்கான இ்திய மு்ுவ ச்க்தி் 

(IMA) கதசிய் தயலவோக 

 கத்்மது்க்ப்ு்ளா். த்கபாு, அவ் 

டா்ட்க் ச்க்தி் மபாு மசயலாளோக 

உ்ளா். இு தவிே, மகாோ்ிோயவ 

சா்்த டா்ட் ேவி வா்ககடக் 2017-18 

ஆ்ு்கான கதசிய் தயலவோகு், 

டா்ட் R N டா்ட் குேவ 

மசயலாளோகு் நியமி்க்படு்ளன். 

 இ்ுதிய அணி,  அமி்தசேஷி்  ிச்ப் 28் 

கததி பதவிகய்க உ்ளு. IMA, நவனீ 

மு்ுவவிய் மு்ுவ்களி் 

 பிேதிநிதியாக மசய்பு் ஒகே கதசிய 

த்னா்வ அயம்ு ஆு். மபிய 

அளவிலான மு்ுவ்களி் ஆ்வ்தி் 

கபி் இு நிுவ்ப்டு.  

 

3.பி்வு் யா், கமிமலகபா் கிி்மக் 

கிள்பி்(MCC)  மதி்ுு ஆு்கால 

உு்பினோக  கச்்ு்மகா்ள்ப்ு்ளா் 

? 

A.வகீே்த் கசவா்  

B.ஜாகீ் கா்  

C.அ்ு் கசா்ோ  

D.கமகல உ்ள அயன்ு் 

 

விடட : D.கேகே உ்ள அடன்ு்  

 

ஜாகீ் கா், ு்னா் இ்திய கவக்ப்ு 

வ ீ் சாள், கமிமலகபா் கிி்மக் 

கிள்பி்(MCC)  மதி்ுு ஆு்கால 

உு்பினோக  கச்்ு்மகா்ள்ப்டா். 

 கசவா் ம்ு் அ்ு் கசா்ோவி்ு 

 பி்ன் 2016 இ் இ்த உய்்த அ்த்யத 

மபு் ூ்றாவு இ்திய வேீ் ஆவா்.  

 

4. ஹியானா மாநில்தி்  ுத் WiFi 

ஹா்்பா் கிோம்  எு ? 

A.சம்ஹ 

B.ஹ்ஸி 
C.ு்தல கா்ஹு  

D.ோ்ோ்  

 

விடட : C.ு்தே கா்ஹு  

 

அியானா மாநில்தி், ுுகஷ்ோ 

மாவ்ட்தி் Pehowa அுகக உ்ள 

கிோமமான,  ு்தல கா்ஹு-வி்  பாே் 

ச்சா் நிகா் லிமிமட் (பிஎ்எ்எ்) 

மதாயல்மதாட்ு நிுவன்தி், 

 மதாு்ு் தி்ட்தி் கீ் ஹியானாவி் 

ுத் WiFi ஹா்்பா் நிுவ்ப்டு. 

 கிோம்ுற புதிகளி் இயணய 

கசயவகயள வழ்க ச்ிகி் இு்ு 
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ுத்வ் மகனாக் லா் இதயன மதாட்கி 
யவ்தா். இ்த  WiFi ஹா்்பா் வசதி 
பிஎ்எ்எ்லி் state-of-the-art மந்மவா்் 

ூல் 10 mbps அயலவியசயய 

பய்பு்ுகிறு. 

 

5.எ்த மாநில அேு மப்க் வள்்சி்ு 

பிஜு க்யா ே்னா கயாஜனா எ்ற 

தி்ட்யத ுவ்கிு்ளு ? 

A.தமி்நாு 

B.கம்ு வ்க்  

C.ஆ்திே் பிேகதச்  

D.ஒிசா 

 

விடட :  D.ஒிொ 

 
 

ஒிசா மாநில அேு, மப்க் வள்்சி்காக 

ுவகன்வி் உ்ள  3 மாவ்ட்களி்   

பிஜு க்யா ே்னா கயாஜனா தி்ட்யத 

ுவ்கிு்ளு. இ்தி்ட்தி் கநா்க், 3 

மாவ்ட்களி் பிற்ு பாலின விகித் 

 (SRB)  ம்ு் ுழ்யத பாலின விகித்யத 

(CSR ) கம்பு்ுவு ஆு். 

 ுத்க்டமாக க்ச், கத்கான், 

ம்ு் அ்ு்  ஆகிய மாவ்ட்களி் 3 

ஆ்ுகு்ு கசாதயன அி்பயடயி் 

மசய்பு்த்பட உ்ளு.  இ்தி்ட் 

மதாட்க்ப்ளிகளி் மப்க் 

கச்்யகயய  உுதி மச்ு், ப்ளிகளி் 

இு்ு இயடநி்ற் மச்ு் மப்கயள 

க்காணி்ு, அவ்கு்ு ஒு ந்ல 

ூழயல உுவா்ு். 

 

6. ககேள அேு, முபான எதி்்ு  ம்ு் 

கபாயத்மபாு் எதி்்ு் பிே்சாே்தி்காக 

யாயே ூுவோக  நியமி்ு்ளு ? 

A.பி.வி.சி்ு 

B.ச்சி் மட்ு்க் 

C.சாஷி மாலி் 

D.லலிதா பாப் 

 

விடட: B.ெ்ெி் சட்ு்க் 

 

ம்க் ம்தியி் விழி்ுண்யவ ஏ்பு்த, 

ககேள அேு சமீப்தி் முபான எதி்்ு 

 ம்ு் கபாயத்மபாு் எதி்்ு் 

பிே்சாே்தி்கான ூுவோக ுக்மப்ற 

கிி்மக் வேீ் ச்சி் மட்ு்கயே 

 நியமி்ு்ளு. மாநில அேசா்க் 

இவ்ு்ு  அியமயாகவாி் 

 நலு்காக நியறய de-addiction 

யமய்கயள  திற்க ுிு மச்ு்ளு. 

 

7.சமீப்தி் மயற்த நளினி தா் 

ப்டா்சாியா, இ்தியாவி் எ்த 

மாநில்தி் பிேபலமான கவிஞ் ? 

A.அசா் 

B.கம்ு வ்க்  

C.ஒிசா 

D.மகாோ்ிோ 

 

விடட : A.அொ் 

 

நளினி தா் ப்டா்சா்யா (95), பிேபல 

அ்ஸாமி கவிஞ், இல்கிய விம்சக், 

எு்தாள் ம்ு் சாகி்ய அகாமதமி 
விுு மப்றவ். சமீப்தி் அ்ஸாமி் 

குகா்தியி்  காலமானா். இவேு 

அறிய்ப்ட கவியதகளி் Ei Kunwolite, 

Cherashalir Malita, Bidai Phular Din, Ahata Sapon, 

ுதலியன அட்ு். 

 

8. 2016 Indian Ocean Conference (IOC) எ்த 

நா்ி் நயடமப்று ? 

A.இ்கதாகனஷியா 

B.மகலஷியா  

C.சி்க்ூ்  

D.இ்தியா 

 

விடட : C.ெி்க்ூ்  

 

2016 இ்ு சு்திே மாநாு (IOC ) 

சி்க்ூி் ச்கிி-லா கஹா்டலி் 

நயடமப்ு வுகிறு. 3 நா்க் 

நயடமபு்  இ்மாநாு பாுகா்ு, 

மபாுளாதாே் , ப்பாு , ு்ு்ூழ் 

ஆகியவ்றி் ு்கிய கவன் 

மசு்து்ளு. இ்தியா சா்பாக 
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 மவளிுறு்ுயற அயம்ச்  ு்மா 

ுவோ்,  விீகயா கா்பே்சி் ூல் 

மாநா்ி் கல்ு வுகிறா். 

 
9. "Leaping Poetry: An Idea with Poems and 

Translations" எ்ற ூலி் ஆசிிய் யா் ? 

A.ல்ுமி கஹா்்்ோ் 

B.ோப்் ்யள 

C.பிு பகே்  

D.அமகல்ு மி்ோ 

 

விடட : B.ராப்் ்டள 

 
"Leaping Poetry: An Idea with Poems and 

Translations" ு்தக் ோப்் ்யளயா் 

எுத்ப்டு. எ்த ஒு கயல 

கவயல்பா்ிு், மதளிவ்ற ம்ு் 

மதளிவான சி்தயனகு்ு பாலமாக 

விள்ு் கயலயி் ு்கிய்ுவ்யத 

ோப்் ்யள உுதி்பு்ுகிறா்.  

  

10. Phulwari வனவில்ு சேணாலய் 

இ்தியாவி் எ்த மாநில்தி் 

அயம்ு்ளு? 

A.ுஜோ்  

B.ோஜ்தா்  

C.உ்தே் பிேகதச் 

D.ஒிசா 

 

விடட : B.ராஜ்தா் 

 

ோஜ்தானி்  சப்மதி நதியி் கயேயி் 

Phulwari வனவில்ு சேணாலய் 

அயம்ு்ளு. இதி் 11 கா்ு் 

மதாுதிக் ம்ு் இே்ு புதிகளி் 

அயத் ு்றிு்ள கிோம்கு் அட்ு். 

இு Crocodile Crocodylus palustris, Monitor Lizard 

Varanus bengalensis and Indian Rock Python Python 

molurus கபா்ற   இன்களி் தாயகமாக 

திக்கிறு. 
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1. ுதலாவு Nomad(நாட ாி இன்தவ்) 

திரை்ப  விழா பி்வு் எ்த நகை்களி் 

ததா ்கியு ? 

A.ு்ரப 

B.தெ்்ூ் 

C.ுு தி்லி  
D.ெப்ூ் 

 

விடட : C.ுு தி்லி 
 

பழ்ுியினு்ு விழி்ுண்ு ம்ு் 

அவ்க் மீு பிற் தகா்ு்ள 

உண்ுகரள மா்ற, ுு தி்லியி்  இ்திய 

இ்லாமிய கலா்சாை ரமய்தி் 2016 

Nomad திரை்ப விழாவி் ுதலாவு 

பதி்ு ுவ்கியு. இதி் பழ்ுியினி் 

வா்ரவ தவளி்பு்ு் ுு்ப ்க் 

ம்ு் ஆவண்ப ்க் திரையி ்ப  

உ்ளன. ஆ்கிடலய் ஆ்சி் கால்தி் 

 1871-் ஆ்ி் ு்றவிய் பழ்ுியின் 

ச் ்தி் கீ், இவ்க்  'ு்றவிய் 

பழ்ுியின்' ப்ியலி் டச்்க்ப் ன். 

 

2. 2016-்  ஆ்ி்கான சைளா விுு 

யாு்ு வழ்க்ப் ு ? 

A.ுனிதா தெயி் 

B.ப்ம ச்டதவா 

C.ஹிுஷிடக் ம்லி் 

D.நி்மலா ுமாி 

 

விடட : C.ஹிுஷிகக் ம்லி் 

 

 ா் ் ஹிுஷிடக் ம்லி், பிைபல 

ஒியா கவிஞ், அவைு கவிரதயான  “Jeje 

Dekhi Nathiba Bharat" எு் பர ்பி்ு 

 மதி்ுமி்க சைளா விுு(37வு பதி்ு) 

வழ்க்ப்ு்ளு.  வு ்டதாு் 

வழ்க்பு் இ்விுதி்ு  ூ .5 ல்ச் 

ம்ு் ஒு சா்றித் பிசாக 

வழ்க்புகிறு. 

 

3.பிைணா் தெ்ி டசா்ைா எ்த 

விரளயா்ுகு ் ததா ்ுர யவ் ? 

A.கா்ப்ு 

B.ூ்ப்ு  

C.ஹா்கி  
D.ு்ு்ச்ர  

 

விடட : B.ூ்ப்ு  

 

இ்தியாவி் கல்ு இை்ர ய் 

 டொியான சி்கி தை்ி ம்ு் பிைணா் 

தெ்ி டசா்ைா டொி, டகா் ா 

டகவலக்ட வி் நர தப்ற  2016 

 பிடைசி் ஓப் கிைா்் பிி்் 

பா்மி் ் டபா்ியி் கன ாவி் ட ாபி 
இ், டை்ச் டஹா்த ி் டொிரய  21-

15, 21-16 எ்ற  டநைி ு்ளிகண்கி் 

டதா்கி்ு தவ்றிதப்று.  

 

4. இ்திய ிச்் வ்கி(RBI)யி் ுதிய 

ஆுந் யா் ? 

A.அமிதா் கா்் 

B.ஆன்் சி்ஹா 

C.எ் எ் ு்்ைா 

D.உ்ெி் பட ் 

 

விடட : D.உ்ஜி் பகட் 

 

 ா் ் உ்ெி் பட ், இ்திய ிச்் வ்கி 
(ஆ்பிஐ)யி்  ுதிதாக நியமி்க்ப்  

ஆுந். இவு்ுு்,   ா் ் ைுைா் 

ைாெ் ஆுநைாக இு்தா். இ்த பதவி்ு 

ு்ு உ்ெி் பட ்,  ிச்் வ்கியி் 

ுரண கவ்னைாக இு்தா்.  

 

5. ூ் ்ரத க்ு்பு்த மிளகா் சா்்த 

PAVA ு்ுகரள பய்பு்த ம்திய அைு 

சமீப்தி் ஒ்ுத் அளி்து. "PAVA" 

எ்பத் விிவா்க் ? 

A .Para aminobenzoic Acid Vanillyl Amide 
B. Pantothenic Acid Vanillyl Amide 
C. Palmitic Acid Vanillyl Amide  
D. Pelargonic Acid Vanillyl Amide  
 

விடட : D. Pelargonic Acid Vanillyl Amide 

 

ம்திய உ்ுரற அரம்ச் ைா்நா் சி், 

Pellet ு்பா்கிகு்ு மா்றாக மிளகா் 

சா்்த PAVA  ு்ுகரள பய்பு்த 
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 ஒ்ுத் அளி்ததா். இதரன 

உபடயாகி்பு அிதிு் அிு எ்ு 

ூற்புகிறு.   PAVA எ்பத் விிவா்க்- 

Pelargonic Acid Vanillyl Amide. இு Nonivamide 

எ்ு் அரழ்க்புகிறு. 

இய்ரகயாகடவ மிளகாயி் கிர ்ு் 

ஒு கிம டச்ம் Nonivamide ஆு். PAVA 

எ்பு ஆுத்க் அ்ல மாறாக இல்ரக 

த்காலிகமாக சில நிமி ்க் அரசவ்ற 

நிரலயி் ரவ்பதாு். T V S N பிைசா் 

நிுண்  ுு இ்த பி்ுரை அறி்ரகரய 

சம்்பி்து. 

 

6. சமீப்தி் ம்திய ுகாதாை அரம்சக் 

 ததாுடநாரய  ஒழி்க LCDC பிை்சாை்ரத 

ு்தனு்ு்ளு.  "LCDC" எ்பு எரத 

 ுறி்கிறு ? 

A. Leprosy Case Deceive Campaign 
B. Leprosy Case Detector Campaign 
C. Leprosy Case Detection Campaign 
D. Leprosy Case Detecting Campaign  
 

விடட :  C. Leprosy Case Detection Campaign 

 

ம்திய ுகாதாை அரம்சக் சமீப்தி், 

இ்தியாவி் ததாுடநா் பைவி வு் 149 

மாவ் ்களி் ததாுடநாரய ஒழி்க 

LCDC(Leprosy Case Detection Campaign) 

பிை்சாை்ரத ு்தனு்ு்ளு. 2 வாை 

கால் நர தபற உ்ள இ்த பிை்சாை்தி் 

டநா்க்,  20 மாநில்க்,149 மாவ் ்க், 

1656 ததாுதிகளி் உ்ள ஒ்தவாு 

வ ீ் ி்ு் தச்ு ததாுடநா் 

உ்ளவ்கரள க் றி்ு, சிகி்ரசயளி்ு 

அதரன பைவாம் து்படத 

ஆு்.இத்காக ுமா் 3 ல்ச் ுகாதாை 

அணிக்  அரம்க்ப்ு்ளன. தச் ்ப் 

18 வரை இ்த பிை்சாை் நர தபு். 

 

7. இ்தியாவி்  எ்த உய் நீதிம்ற் 

சமீப்தி் e-stamping வசதிரய அறிுக் 

தச்ு்ளு ? 

A.ஹியானா 

B.உ்தை் பிைடதச் 

C.ைாெ்தா்  

D.ஆ்திை் பிைடதச் 

 

விடட : C.ராஜ்தா்  

 

ைாெ்தா் உய்நீதிம்ற் சமீப்தி், 

 டொ்ூ் ம்ு் தெ்்ூ் தப்ுகளி் 

ஒடை டநை்தி் e-ு்திரை வசதிரய 

ததா ்கியு. இ்த வசதிரய வழ்ு் 

4வு  இ்திய மாநில் ைாெ்தா் ஆு். 

இத்ு ு், இ்த வசதி தி்லி, ச்தீ்க் 

ம்ு் இமாசல் பிைடதச்தி் ஏ்கனடவ 

அறிுக்பு்த்ப் ன.  e-ு்திரை வசதி 
ு்றிு் பாுகா்பானு  ம்ு் 

ந்பக்த்ரம வா்்து. இதி் எ்த ஒு 

டமாசிு், டசது் ஏ்ப  வா்்ு 

இ்ரல. நீதிம்ற்தி் க் ண் தசு்த 

 இ-ு்திரைக் ுரற எளிய, ுலபமான 

ம்ு் பாுகா்பான ுரற ஆு். 

 

8. 'Shramdaan' இய்க்ரத ுவ்கிு்ள 

இ்திய மாநில்/ூனிய்  பிைடதச்  எு ? 

A.ுு்டசி 

B.ஆ்திை் பிைடதச் 

C.ஒிசா  

D.ல்ச்தீுக் 

 

விடட: A.ுு்கெி 

 

ுு்டசியி்  ுரணநிரல ஆுந் கிை் 

டபி சமீப்தி், "Swachh Bharat" ம்ு் 

"Swachh Puducherry" தி்ி் ஒு புதியாக 

 ‘Shramdaan movement’ தி் ்ரத டசரலடமு 

கிைாம்தி் ுவ்கி ரவ்தா்.  

 

9.சமீப்தி் மரற்த அி் தப், எ்த 

ுரறரய் சா்்தவ் ? 

A.விரளயா்ு 

B.அைசிய்  

C.ுரக்ப ்  

D.ஊ கவிய் 

 

விடட : B.அரெிய்  

 

அி் தப் (81), ு்னா் அரம்ச் ம்ு் 

பா.ெ.க வி் ூ்த தரலவ், சமீப்தி், 
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ம்திய பிைடதச்தி்  டபாபாலி் 

மரற்தா். இவ் தமாைா்ெி டதசா் 

தரலரமயிலான ெனதா க்சி ம்தியி் 

ஆ்சியி் இு்த தபாுு  மாநில 

அரம்சைாக (1977-79) இு்தா். 

 

10. Kalesar டதசிய ூ்கா இ்தியாவி் எ்த 

மாநில்தி் அரம்ு்ளு ? 

A.மகாைா்ிைா  

B.டகைளா 

C.ஒிசா  

D.ஹியானா 

 

விடட : D.ஹியானா 

 

Kalesar டதசிய ூ்கா ஹியானாவி் 

 கிழ்ு மாவ்  புதியி் உ்ள ஒு 

பாுகா்க்ப்  புதியாு். இு சிு்ரத 

ம்ு் பறரவ-கவனி்தலி் ஒு 

பிைபலமான இ மாக உ்ளு. டமு் இு 

 கா்ு் ப்றிக், மா்க், ுய்க், 

சிக்ு கா்ு்டகாழி, ு்ள்ப்றி, 
ுை்ுக், சிவ்ு கா்ு்டகாழி, 
ுதலியனவ்றி் தாயகமாக உ்ளு. 
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1. 2016 ஆசியா்(ASEAN) உ்சி மாநாு 

பி்வு் எ்த நாுகளி் ததாட்கியு ? 

A.ஆ்திரேலியா 

B.தத் தகாியா 

C.ஜ்பா் 

D.லாரவா் 

 

விடட: D.லாவவா் 

 

2016 ஆசியா் உ்சி மாநா்ி் 28வு பதி்ு 

லாரவாசி் உ்ள Vientiane-் ததாட்கியு. 

இ்த உ்சி மாநா்ி், ஆசியா் 

தலலவ்க் "ASEAN Community Blueprints 2025" 

தி்ட்லத தசய்பு்ுவதி் உ்ள 

ு்ரே்ற்லத பிசீலி்க உ்ளே். 

 

2. "Nuakhai" எே்பு் விவசாய தவுஜே 

திுவிழா இ்தியாவி் எ்த மாநில்தி் 

தகா்டாட்புகிறு? 

A.ஒிசா  

B.ோஜ்தா் 

C.சி்கி்  

D.அசா் 

 

விடட : A.ஒிொ  

 

Kosali ம்களி்  விவசாய தவுஜே 

திுவிழா Nuakhai ஆு்.  புவ்தி் ுதிய 

அிசிலய  வேரவ்ு் விதமாக ரம்ு 

ஒிசாவி் தச்ட்ப் 6, 2016 அ்ு 

 தகா்டாட்ப்டு. இ்திுவிழா 

 ஒ்தவாு ஆ்ு்  ப்சமி திதி அ்ு 

அதாவு  விநாயக் சு்்தி்ு  முநா் 

அுசி்க்புகிறு.  இு உணு 

தாேிய்கலள  வழிபாு தச்ு் ஒு 

ப்ிலக. 

 

3.ச்வரதச இய்லக பாுகா்ு 

ஒ்றிய்தி் (IUCN ) 2016-் ஆ்ி்காே 

 பாே்பிய ஹரீோ் (Heritage Heroes) விுு 

தப்றவ் யா் ? 

A.ச்யநாோய்   

B.பிூதி ல்க்   

C.ோரஜ் தஜயி்  

D.ஆே்் ச்மா  

 

விடட : B.பிூதி ல்க்   

 

டா்ட் பிூதி ல்க், இ்தியாலவ் 

 ரச்்த ஒு ு்ு ூழ் ம்ு் பாுகா்ு 

ஆ்வல். ஹவாயி் உ்ள Honolulu-் 

நலடதப்ற உலக பாுகா்ு கா்கிே் 

மாநா்ி் இவு்ு இ்விுு 

வழ்க்ப்டு.ச்வரதச இய்லக 

பாுகா்ு ஒ்றிய்தி் பாே்பிய 

ஹரீோ் விுு தபு் ுத் ஆசிய நப் 

ம்ு் அசாமி்  ுத் தேி்ப்ட நப் 

எ்ற தபுலமு் இவலே ரசு். 

சவாலாே ூ்நிலலகளி் உலக பாே்பிய 

இட்கலள பாுகா்ு் வி்தியாசமாே 

ுய்சிகலள தச்ரவாலே ஊ்ுவி்ு் 

விதமாக இ்விுு வழ்க்ப்ுவுகிறு. 

டா்ட் ல்க், கட்த இே்ு 

சகா்த்களாக  ு்தவளிக், தாவே்க் 

ம்ு் மோ் ரதசிய் ூ்கா புதியி் 

உ்ள வில்கிே்கலள பாுகா்ு் 

பணிலய தச்ு வுகிறா் ம்ு் த்ரபாு 

Aaranyak எு் அலம்பி்  மோ் 

நி்வாகியாகு் பணியா்றிவுகிறா் . 

Aaranyak எ்பு  வட கிழ்ு இ்தியாவி் 

ப்ுயி் பாுகா்பி்காக  உுவா்க்ப்ட 

 ஒு அேு சாோ நிுவே்(NGO) ஆு்.   

 

4. ரத்ு் பிவ்களி் ஆதா் எ்லண 

இலண்கு்ள ுத் இ்திய மாநில் எு 

? 

A.ரகேளா 

B.பகீா் 

C.ஒிசா  

D.க்நாடகா 

 

விடட : B.பீகா் 

 

ரத்ுகளி் ுதலிட் தபுவதி் ஏ்பு் 

ஊழ்கலள கலளு் ுய்சியாக, பகீா் 

ப்ளி ரத்ு வாிய் (BSEB) ரத்ு 

பிவ்களி் ஆதா் எ்லண 

இலண்கு்ளு இதோ் ரபாலிக் 
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ுலறு். இ்தியாவிரலரய இுரபா்ற 

ுய்சிலய எ்த மாநில ுுு் 

தசய்பு்தவி்லல. இ்ுய்சி்பி, 

மாணவ்க் ரத்ுகு்ு வி்ண்பி்ு் 

தபாுு த்க் ஆதா்  எ்லண ுறி்பிட 

ரவ்ு். அ்வாு ஆதா் எ்லண 

சம்்பி்க தவறிோ் அத்காே  வுவாே 

காேண்லத ப்ளி தலலலம ஆசிிய் ு் 

லவ்க ரவ்ு். இு  ரத்ு 

தசய்பாுகளி்  தவளி்பலட்த்லமலய 

கா்ுவரதாு ம்ு் அ்லாம் 

ஆவண்கலள  எளிதாக அுகு் உது்.  

 

5. 2016 இ்தாலிய கிோ்் பிி்் 

பா்ுலா ஒ் ரபா்ியி் சா்பிய்ஷி் 

ப்ட் தப்றவ்   யா் ? 

A.தசபா்ிய் தவ்தட்   

B.கிமி தே்்கதே் 

C.நிரகா ரோ்தப்்   

D.ூயி் ஹாமி்ட் 

 

விடட : C.நிவகா வ ா்சப்்  

 

நிரகா ரோ்தப்், தம்சிி் பா்ுலா 

ஒ் அணியி் ஒு தஜ்ம் ஃபா்ுலா 

ஒ் ிலேவ்.   2016 இ்தாலியி் உ்ள 

ரமா்சாவி் நலடதப்ற  இ்தாலிய 

கிோ்் பிி்் பா்ுலா ஒ் ரபா்ியி் 

சா்பிய்ஷி் ப்ட் தப்றா்.  

 

6. 2016 பிி்் திலே்பட விழாவி் சிற்த 

திலே்பட்தி்காே விுலத தப்ற பட் 

எு ? 

A. Thithi 
B. Piku 
C. Between Valleys  
D. Kalushi  
 

விடட : A. Thithi 

 

2016 பிி்் திலே்பட விழாவி்  ுத் 

பதி்பி்  சிற்த திலே்பட விுு Thithi 

திலே்பட்தி்ு  கிலட்ு்ளு. இு 

க்ேட தமாழியி் தவளிவ்த த்ூபமாே 

 ஒு நலக்ுலவ பட், இதலே எுதி 
இய்கியவ் ோ் தே்ி ஆவா். உ்ூி் 

 ுக்தப்ற, மிகு் ச்லடயிு் 

ுணு்ள 101 வயதாே தச்ுி குடா 

எ்பவி் மேண்தி் அவுலடய 

 ுல்லத் ரச்்த ூ்ு தலலுலற 

மக்க் எ்வாு நட்ுதகா்கி்றே் 

எ்பலத நலக்ுலவ பாணியி் 

ூறிு்ளா்.  

 

7. “Bubble Pin” எ்ற ஒு பி பண் 

தசு்ு்(One step offline payment ) ுலறலய 

அறிுக் தச்ு்ள  ிஜி்ட் க்டண 

நிுவே் எு ? 

A. mRupee 
B. Oxigen 
C. MobiKwik  
D. Paytm 
 

விடட : C. MobiKwik  

 

MobiKwik சமீப்தி் "Bubble  Pin " எ்ற ஒு 

பி தசு்த ுலறலய அறிுக் 

தச்ு்ளு, இ்ட்தந் வசதி இ்லாத 

ரபாு் இதலே உபரயாகி்கலா். கலட்ு 

தச்ு தபாு்க் வா்கிய பி், 

பயோள்க் த்க் ஆ்பி் 'Play at Store' 

ப்டலே அு்திோ், 60 தநாி ம்ுரம 

காலாவதி உ்ள தேி்ுவ் வா்்த  PIN 

 ஒ்ு பயோளு்ு அு்ப்பு். 

இதலே, கலடயி் உ்ள 

வி்பலேயாளிட்  ூறிோ் பண 

பிமா்ற் நிக்்ு விு். PIN ஆேு 

எ்க் ம்ு் எு்ு்களி் கலலவயாக 

இு்ு். இத்ு  தமாலப் எ்க் ஏு் 

ரதலவ இ்லல  இதோ் பண பிமா்ற் 

பாுகா்பாேதாக இு்ு். விலேவி் 

இ்தியா ுுவு்  ுமா் 25,000 

ஆஃ்லல் கலடகளி் பயோள்க் 

MobiKwik-்  'Bubble Pin' வசதிலய 

பய்பு்ுவா்க்.  

 

8. தவ்றிகேமாக  ததாழி் ுவ்க, ுுவித 

ரயாசலேக் ம்ு் க்ுபிி்ுகலள 

உுவா்க, ம்திய அேு "NIDHI" எ்ற ுதிய 

ுய்சிலய ுவ்கிு்ளு. "NIDHI" எ்பு 

எதலே ுறி்கிறு ? 
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A. National Imitation for Developing and Harnessing 
Innovations 
B. National Immigration for Developing and 
Harnessing Innovations  
C. National Initiative for Developing and Harnessing 
Innovations 
D. National Implementation for Developing and 
Harnessing Innovations 
 

விடட : C. National Initiative for Developing and 

Harnessing Innovations 

 

ம்திய அேு சமீப்தி், ுலட தி்ட்தி் 

கீ்,தவ்றிகேமாக  ததாழி் ுவ்க, ுுவித 

ரயாசலேக் ம்ு் க்ுபிி்ுகலள 

உுவா்க  "National Initiative for Developing and 

Harnessing Innovations" எ்ற ுய்சிலய 

ு்தேு்ு்ளு. இ்தி்ட்தி் 

ரநா்க் சூக்தி் ரதலவகு்ு 

தீ்ுகலள வழ்ுவு ம்ுமி்றி தச்வ் 

ம்ு் ரவலலவா்்ு உுவா்க்தி்காே 

ுதிய வழிவலககலள உுவா்க 

ுறிலவ்கிறு. இ்தி்ட் ுதிதாக ததாழி் 

ததாட்ுரவாு்ு நிதி , உ்க்டலம்ு , 

ஏலேய வழிகா்ுத்க் ரபா்ற 

ரதலவகலள ூ்்தி தச்வதிு் கவே் 

தசு்து்ளு.  

 
 

9. இ்திய தேி்ப்ட அலடயாள அ்லட 

ஆலணய்தி் (UIDAI,) புதி ரநே 

தலலவோக சமீப்தி் நியமி்கப்டவ் 

 யா் ? 

A.நிஷா்் பா்ீ்  

B.ரஜ ச்யநாோயணா  

C.அஜ் ூஷ் பா்ரட  

D.ஆே்் ரத்பா்ரட 

 

விடட : B.வே ெ்யநா ாயணா  

 

ரஜ ச்யநாோயணா, ு்ோ் ஐஏஎ் 

அதிகாி, இ்திய தேி்ப்ட 

அலடயாளஅ்லட ஆலணய்தி் (UIDAI) 

புதி ரநே தலலவோக நியமி்க்ப்ு்ளா். 

இ்ரபாசி் இலண நிுவே் ந்த் 

நிரலகேி இ்பதவிலய ோஜிோமா 

 தச்தபி்  2014 ் இு்ு இ்பதவி 

காலியாகரவ இு்து. இவலே தவிே, 

ததாழி்ு்ப வ்ுந்  ோரஜ் தஜயி் 

ம்ு் ஆே்் ரத்பா்ரட ஆகிரயா் 

 UIDAI-யி் புதி ரநே உு்பிே்களாக 

நியமி்க்ப்ு்ளே். 

 
 

10.  எ்த நாு உலக ுகாதாே அலம்பா் 

(WHO),  ததா்ு ரநா், தா்வழி ம்ு் 

பிற்த ுழ்லதகளி் தட்டே் (MNT) 

இ்லாத நாடாக அறிவி்க்ப்ு்ளு? 

A.இல்லக  

B.ூடா் 

C.இ்தியா  

D.மியா்ம்  

 

விடட : C.இ்தியா  

 

உலக ுகாதாே அலம்ு (WHO),  ததா்ு 

ரநா், தா்வழி ம்ு் பிற்த 

ுழ்லதகளி் தட்டே் (MNT) இ்லாத 

நாடாக இ்தியாலவ அறிவி்ு்ளு. 

சமீப்தி் இல்லகயி் தகாு்ுவி் 

நட்த 69வு  பிோ்திய ுு மாநா்ி் 

இ்தியா "MNTE ம்ு் ததா்ு ரநா் 

இ்லாத இ்தியயாு்காே " WHO-் 

 சா்றிதலழ தப்று. 2012 WHO Neglected 

Tropical Diseases (NTD) roadmap-் கீ்,  அதிக 

ம்க் ததாலகு்ள புதியி் பேு் ரநா் 

எ்ு அறிய்ப்ட இ்வலக ததா்ு 

ரநாலய ஒழி்த ுத் நாு இ்தியா ஆு். 

ததா்ு ரநா், தா்வழி ம்ு் பிற்த 

ுழ்லதகளி் தட்டே் (MNT) 

ரபா்றவ்லற இ்தியா ஒழி்தலத WHO 

அு்தபு் தசயலாக ுறி்பிுகிறு. 
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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 08, 2016 

 

1.  இய்கை எ வாீ பய்பா்கை 

ஊ்ுவி்ை, ம்திய அரசா் 

அறிுை்பு்த்ப்ை பிர்சார்தி் பபய் 

எ்ன ? 

A. GasoneIndia campaign 
B. Gas4India campaign 
C. GasinIndia campaign  
D. GasallIndia campaign 
 

விடட : B. Gas4India campaign 

 

பப்ரராலிய் ம்ு் இய்கை எ வாீ 

ம்திய இகை அகம்ச் (I/C) த்ரம்திர 

பிரதா், சமீப்தி் இ்தியாவி் இய்கை 

எ வாீ பய்பா்கை ஊ்ுவி்ை ுு 

தி்லியி் Gas4India பிர்சார்கத 

ுவ்ைிகவ்தா். இு தவிர, 

 இ்பிர்சார்தி்பைன வகல்தள், 

்வி்ை் ைை்ு , ுைூ் ப்ை் ம்ு் 

தீ் பாை் ஆைியவ்கற 

அறிுை்பு்தினா். இய்கை எ வாீகவ 

பய்பு்ு் அ்லு எதி்ைால்தி் 

பய்பு்த ரபாு் ுிமை்ைு்ு 

அதிு்ள ரதசிய, சிை, பபாுளாதார 

ம்ு் ு்ு்ூழ் ந்கமைகள் ூற 

ுவ்ை்ப்ை ம்ிமீியா பிர்சாரரம 

Gas4India ஆு். ரமு் இ்பிர்சார் Twitter, 

Facebook, Youtube, LinkedIn ரபா்ற சிை 

வகல்தள்ைளிு் பச்ய்பை உ்ளு. 

அ்ுை் ுை்ரவாகர ரநரியாை இகை்ை 

விவாத்ை், ப்ைகறை், ைலா்சார 

நிை்ுை் நை்து் தி்ைமிை்ப்ு்ளு. 

   
 

2. . 2015-ஆ் ஆ்ி்ைான மதி்ுமி்ை 

ரே.சி. ரைனிய் விுகத பப்றவ் யா் ? 

A. ராைி ோ்் 

B. ரை ேி ோ்்  

C. பாு மரை்திரா  

D. வி சசி 
 

விடட : B. கக ஜி ஜா்்  

 

K.G. ோ்், பிரபல திகர்பை இய்ுந். 

மகலயாள சினிமாவி்ு  இவ் ஆ்றிய 

ப்ைளி்பி்ைாை 2015-் ஆ்ி்ைான ரே.சி. 
ரைனிய் விுு வழ்ை்ப்ு்ளு. இவ், 

தனு பை்ைளி் மனித மன்திகன 

ஆழமாை  உளவிய் பு்பா்ு 

பச்வதிு், ைதாபா்திர்கத பி்பதிு் 

பபய் பப்றவ்.  பால்ைா்ி் நகைபப்ற 

"ரைரளா மாநில திகர்பை விுுை்" 

விழாவி் இ்விுதி்ைாை இவு்ு  ூ .1 

ல்ச் ம்ு் ஒு சா்ு அளி்ை்ப்ைு. 

 

3.பி்வு் எ்த இ்திய நை ் 2016 பி ்் 

ஆரரா்ைிய ப்ைகற(Wellness Workshop) 

நகைபபறு்ளு ?  

A. பைா்சி 
B.பப்ைூு  

C.பச்கன  

D.ு்கப 

 

விடட : B.சப்கூு 

 

2016 பி ்் ஆரரா்ைிய ப்ைகற(Wellness 

Workshop) ை்நாைைாவி் பப்ைூ ் 

பச்ை்ப் 10-13 வகர நகைபபறு்ளு. 

இதகன AYUSH அகம்சை்,Research and 

Information System for Developing Countries (RIS) 

அகம்ுை் இகை்ு நை்து்ளு. இு 

தவிர AYUSH அகம்சை், இ்தியா ம்ு் 

பி ்் உு்ு நாுை் த்ை்  பார்ப ய 

ஆரரா்ைிய பல்கத பவளி்பு்த, 

"AROGYA Fair" என்பு் உை்நல் ம்ு் 

ஆரரா்ைிய் ுறி்த 4-நா் ை்ைா்சிகய 

நை்த உ்ளு.   

 

4. மி் தகை ுறி்ு அறிய, ம்திய அரசா் 

அறிுை்பு்த்ப்ு்ள பா்-இ்தியா 

பெ்்கல்  

எ்ன ? 

A. Urja Power Helpline 
B. Urja Mitra Helpline 
C. Urja Nihit Helpline  
D. Urja Kendra Helpline 
 

விடட : B. Urja Mitra Helpline 
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ம்திய  பதாகல்பதாை்ு் ுகற (DoT), 

சமீப்தி் உ்ோ மி்ரா எ்ற 

பெ்்கலகன அறிுை் பச்து. இத் 

 ில், வாி்கையாள்ை் 14401 எ்ற 

 பெ்்கல் எ்ைி்ு ைய் பச்ு 

 விநிரயாை நிுவன்ைளிைமிு்ு மி் 

தகை ப்றிய தைவ்ைகள பபற ுிீ். 

பா்-இ்தியா பய்பா்ி்ைாை 

ுவ்ை்ப்ை இு, ுர் அகழ்ுை் 

ம்ு் SMS-ை் ில் 

வாி்கையாள்ைளி் புதியிு்ள 

 மி்தகை தைவ்ைகள அு்ு். 

இகத்பபாு்ு பயன்ை்  த்ை் 

பைி்தி்ை்ைகள மா்றி்பைா்ள 

ுிீ்.    இு அகன்ு பதாகல் 

பதாை்ு ஆபரர்ை்ை் ில் 

வழ்ை்பு் ஒு ை்ைாய ரசகவ ஆு். 

 

5. உலைி் ுத் ஓ்ுன ்லா ப் 

ரசகவகய எ்த நாு சமீப்தி் 

பதாை்ைியு? 

A.ே்பா் 

B.பிரா்் 

C.பே்மனி  
D.சி்ை்ூ் 

 

விடட : B.பிரா்் 

 

உலைி் ுத் தினச  ஓ்ுன ்லா ப் 

ரசகவகய பிரா்சி் லிரயா்(Lyon) நைர் 

பதாை்ைியு.  

இதி் அதிைப்சமாை 15 பயைிை் 

 பயைி்ைலா் ம்ு் விப்ுைைகள 

 தவி்்ை உது் வகையி் LIDAR ரரைா் 

பதாழி்ு்ப் ம்ு் இய்ை 

உை ை்(Motion Sensors ) ரபா்ற அ்ச்ை் 

உ்ளன.  

 

6. “Imagine Me Gone” எ்ற ு்தை்தி் 

ஆசி ய் யா் ? 

A. ஆை் ொ்ரல் 

B. ரபா ் ை்ைா   

C. ரமி ்ர்  

D. ைா் ஓ்ை்ரப்் 

 

விடட : A. ஆட் ஹா்கே் 

 

“Imagine Me Gone” எ்ற நாவலி் ஆசி ய் 

 ஆை் ொ்ரல்.  இ்நாவ், உளவிய் 

தியாை பாதி்ை்ப்ை  ஒுவ ் 

ுு்ப்கத ைாத் ம்ு் விர்தி எ்பி 

விவகம்ைிறு எ்ு ூுைிறு.   

 

7. 2016 ஐ்ைிய நாுைளி் ச்வரதச 

எு்தறிு தின்தி் (ILD) 

கமய்ைு்ு(Theme) எ்ன ? 

A. Literacy for the 21st Century 
B. Reading the past, writing the future 
C. Literacy and sustainable development 
D. Literacy and sustainable societies  
 

விடட : B. Reading the past, writing the future 

 

தனிநப்ை், சிை் ம்ு் சிை்ை் 

 ஆைிரயாு்ு ை்வியி் 

ு்ைிய்ுவ்கத வலிீு்த ஒ்பவாு 

ஆ்ு் பச்ை்ப் 8 ் ரததி ச்வரதச 

எு்தறிு தின் (ILD) அுச ்ை்புைிறு. 

2016-் பைா்ைா்ை்பு் ச்வரதச 

எு்தறிு தின்தி் 50வு பதி்பி் 

கமய்ைு்தானு, "Reading the past, writing 

the future" ஆு். இ்தின் 1966-ஆ் ஆ்ு 

ுத் ீபன்ரைா-வா் அுச ்ை்ப்ு 

வுைிறு.  

 
8. “IoT (Internet of Things) India Congress-2016” 
மாநா்ி் ுத் பதி்ு பி்வு் எ்த 

நைர்தி் ுவ்ைியு ? 

A.பச்கன  

B.ுு தி்லி 
C.பப்ைூு 

D.பைா்ை்தா   

 

விடட : C.சப்கூு 

 
“IoT (Internet of Things) India Congress-2016” 
மாநா்ி் ுத் பதி்ு ை்நாைைாவி் 

பப்ைூ ் பதாை்ைியு. 

 3 நா் நகைபபு்  இ்நிை்வி் ரநா்ை், 

ு்ைிய ப்ுதார்ைகள ஒ்றிகை்ு, 

 ஒ்ுகழ்கப  வழ்ைி, IoT-கய 
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பசய்பு்ுவதி் ஒு பபாுவான 

தி்ை்கத உுவா்ைி பைி்்ு 

பைா்வரதயாு். இதகன ம்திய தைவ் 

பதாழி்ு்ப (IT) ம்ு் மி்னு 

அகம்ச்  ரவி ச்ை் பிரசா் பதாை்ைி 
கவ்தா். 

 

9. இ்தியா சமீப்தி் பி்வு் எ்த 

நா்ுை்  "திற்த வா்பவளி" 
ஒ்ப்த்(open skies agreement)  பச்ு்ளு ? 

A.பத் ஆ் ்ைா 

B.பிரரசி்  

C.ர்யா  

D.ைி ் 

 

விடட : D.கிீ் 

 

இ்தியா சமீப்தி் ைிரர்ை நா்ுை் 

 "திற்த வா்பவளி" ஒ்ப்த் 

பச்ுபைா்ைு. இத்பி, 

இ்தியாவி் இு்ு ைிரர்ை நாு பச்ு் 

விமான்ைகள  வர்ப்ற(Unlimited) 

ுகறயி் அ்நாு  அுமதி்ு். 

அரதசமய்  இ்தியாவி் 6 பம்ரரா 

நைர்ைளி் ைிரர்ை நா்ி்ு வர்ப்ற 

ரபா்ுவர்ு உ கமை் 

வழ்ை்ப்ு்ளு. ுதிய உ்நா்ு விமான 

ரபா்ுவர்ு பைா்கையி் ைீ், இ்தியா 

 திற்த வா் பவளி ஒ்ப்த்கத 

ுத்ுதலாை ைி ் உை்  பச்ு்ளு. 

இ்பைா்கையி்பி, சா்் நாுைுை் 

பர்பர அி்பகையிு், ுு பை்லியி் 

இு்ு  5000 ைி.மீ  ு்றளவி் உ்ள 

நாுைுைு் 'திற்த வா்பவளி' 
ஒ்ப்த்கத இ்தியா உுவா்ைி் 

பைா்ளுிீ்.  

 

10. "PRABAL DOSTYK-16" என்பு் இுதர்ு 

இராுவ பயி்சி, இ்தியாவி்ு் 

பி்வு் எ்த நா்ி்ுமிகைரய 

பதாை்ைியு? 

A.ைேை்தா்  

B.தேிைி்தா் 

C.ு்்பமனி்தா்  

D.ைி்ைி்தா் 

 

விடட : A. கஜக்தா் 

 

"PRABAL DOSTYK-16" என்பு் 14 நா் 

நகைபபு் இுதர்ு இராுவ பயி்சி, 
இ்தியாவி்ு் ைேை்தா் 

நா்ி்ுமிகைரய ைரை்ைா எுமிை்தி் 

பதாை்ைியு. இ்த இுதர்ு இராுவ 

பயி்சியி்  ரநா்ை், ஐ்ைிய நாுை் 

ுகையி் ைீ், ைிராம்ுற ம்ு் அகர 

நை்்ுற ூழலி், பய்ைரவாத எதி்்ு 

ம்ு் ைிள்்சி எதி்்ு நைவி்கைைகள 

ு த்பு்ுவரதயாு். 
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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 09, 2016 

 

1. வெளிநா்ி் பி்ு் இ்திய 

மாணெ்கு்காக  ம்திய அரசா் 

ுெ்க்ப்ட பதிவெ்ு்தள்தி் வபய் 

எ்ன ? 

A. Madad 
B. Milan 
C. Bharat 
D. iBharat  
 

விடட : A. Madad 

 

வெளிநா்ி் பி்ு் இ்திய 

மாணெ்கு்காக  வெளிுறு்ுறற 

அறம்சக் “madad.gov.in” எ்ற 

பதிு்தள்திறன ுெ்கிு்ளு. இதனா் 

இ்திய மாணெ்க் வெளிநா்ி் 

இு்ு்வபாு ஏ்பு்  அெசர கால 

வதறெகளி்வபாு, அெ்கறள க்டறி்ு 

மீ்க ுிு். த்வபாு, வெளிநா்ி் 

பி்ு் இ்திய மாணெ்க் ுறி்த எ்த 

தரு் இ்றல. 

 

2. இ்திய ுவரனிய் கா்்பவரஷ் 

லிமிவட் (UCIL) நிுென்தி் ுதிய 

 தறலெ் ம்ு் நி்ொக இய்ுன்(CMD) 

யா் ?  

A. வே.ச்யநாராயணா  

B. C.K. அ்னாணி 
C. ெிவெ் ப்டாி 

D. ூ்யா வதொ 

 

விடட : B. C.K. அ்னாணி 
 

C.K. அ்னாணி, ஓ்மானியா 

ப்கறல்கழக்தி் பயி்ற ஒு இரசாயன 

வபாறியாள்.  இ்திய ுவரனிய் 

கா்்பவரஷ் லிமிவட் (UCIL) நிுென்தி் 

ுதிய  தறலெ் ம்ு் நி்ொக 

இய்ுன்(CMD) ஆொ். UICL, அு ச்தி 
ுறறயா் (DAE) இய்க்பு் ஒு 

நிுென். 

 

3. வமிலிவபா் கிி்வக் 

கிள்பி்(எ்.சி.சி.) மதி்ுமி்க குரெ 

ொ்நா்  உு்பின் அ்த்ு வபு் 

ுத் இ்திய கிி்வக் வப்மணி யா் ? 

A. வஷாபா ப்ி்  

B. அ்ு் வசா்ரா 

C. ்ரெ்தி நாுு 

D. மிதாலி ரா் 

 

விடட : B. அ்ு் சொ்ரா 

 

அ்ு் வசா்ரா, ு்னா் இ்திய வக்ட். 

வமிலிவபா் கிி்வக் கிள்பி்(எ்.சி.சி.) 
மதி்ுமி்க குரெ ொ்நா்  உு்பின் 

அ்த்ு வபு் ுத் இ்திய கிி்வக் 

வப்மணி இெ் எ்பு ுறி்பிட்த்கு. 

 

4.அ்ூ் தாமா எ்த ெிறளயா்ுகுட் 

வதாட்ுறடயெ் ? 

A. ்பிி்்  

B. ு்ு்ச்றட  

C. ம்ு்த்  

D. த்ு எறித் 

 

விடட : A. ்பிி்்  

 

அ்ூ் தாமா, ஒு நு்தர வதாறலு 

ஓ்ட்ப்தய ெரீ். பா்றெய்ற தடகள 

ெரீரான இெ், பிவரசிலி் ிவயா ி 

வேனிவராெி் நறடவபு்   2016 

பாராலி்பி் வபா்ியி்,  இ்தியாெி் 

 சா்பி் பிரதிநிதியாக  ெழிநட்த உ்ளா். 

இ்ொு இ்தியாறெ ெழிநட்ு் ுத் 

பா்றெய்ற தடகள ெரீ் இெ்.  இெரு 

ூ்டாளியான ெிபி் ுமாுட் 

 இ்நிக்ெி் கல்ு வகா்ள உ்ளா். 

ு்னதாக, தாமா 2014 ஆசிய பாரா 

ெிறளயா்ு் வபா்ிகளி் ப்ு வகா்ு, 

ஒு வெ்ளி் பத்க் ம்ு் இர்ு 

வெ்கல் பத்க்கறள வெ்றா். 

 

5. எ்த ொனிறல வசய்றக்வகாறள 

சமீப்தி் இ்வரா, Geosynchronous Transfer 

Orbit (GTO) ு்ு்பாறதயி்  வெ்றிகரமாக 

வசு்தியு ? 

A. INSAT-3WR 
B. INSAT-3MR 
C. INSAT-3SR 

http://madad.gov.in/
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D. INSAT-3DR  
 

விடட : D. INSAT-3DR  

 

INSAT-3DR என்பு் வம்ப்ட ொனிறல 

வசய்றக்வகாறள, GSLV-F05 ரா்வக் 

ொகன்ூல் , ஆ்திராெி் 

ீஹிவகா்டாெி் உ்ள சதீ் தொ் 

ெி்வெளி றமய்தி் இு்ு இ்திய 

ெி்வெளி ஆரா்்சி நிுென் (இ்வரா) 

Geosynchronous Transfer Orbit (GTO) 

ு்ு்பாறதயி் வெ்றிகரமாக 

வசு்தியு. INSAT-3DR ஒு நெனீ 

ொனிறல வசய்றக்வகா் ம்ு் இத் 

ொ்நா்  10 ஆ்ுக். இு ொனிறலறய 

 கணி்கு் ம்ு் வதட் ம்ு் மீ்ு 

தகெ்கறள ெழ்கு் உதுகிறு.  

 

6. ச்திமி்க ெ்கி வசய்பாுகு்காக, 

வராவபாி்் வம்வபாுறள 

உுொ்கிு்ள ுத் இ்திய ெ்கி எு ? 

A. State Bank Of India  
B. Axis Bank 
C. ICICI Bank 
D. HDFC Bank  
 

விடட: C. ICICI Bank 

 

ICICI ெ்கி, ச்திமி்க ெ்கி 
வசய்பாுகு்காக, வராவபாி்் 

வம்வபாுறள உுொ்கிு்ள ுத் 

இ்திய ெ்கி ஆு். மனித்கறள வபா்ற 

நடெி்றகறயுட் வசய்பு் இ்த 

வம்வபாு் வராபா்ி்் , 

திு்ப்திு்ப, அதிக அளு்ள, அதிக 

வநர் எு்ு்வகா்ு் பணிறய வச்ு 

ுி்கிறு. இதனா் ப்வெு 

வம்வபாு்களி் பணி 
ுறற்க்ப்ு்ளு. 

 

7. பி்ெு் எ்த ம்திய அறம்ச் 

கிராம்ுற்களி், சமீப்தி் "Swachh 

Survekshan" எ்ற அறி்றகறய 

வெளியி்டா் ? 

A. நவர்திர சி் வதாம் 

B. ரா்நா் சி் 

C. பிரகா் ேெவடக்  

D. உமா பாரதி 
 

விடட : A. நசர்திர ெி் சதாம் 

 

நவர்திர சி் வதாம், ுிநீ் ம்ு் ுகாதார, 

ஊரக ெள்்சி ம்ு் ப்சாய்ு ரா் 

ுறற அறம்ச். சமீப்தி் 

கிராம்ுற்களி் "Swachh Survekshan" எ்ற 

அறி்றகறய வெளியி்டா். இ்த 

அறி்றகயி்,  "மறல" புதியி் ம்ி 

(இமாசல் பிரவதச்) மாெ்டு், 

 "சமவெளி" புதியி் சி்ுு்் 

(மகாரா்ிரா) மாெ்டு் ு்தமான 

மாெ்டமாக ூற்ப்ு்ளு. இு தெிர, 

சி்லா (இமாசல் பிரவதச்), நாியா (வம்ு 

ெ்காள்) ம்ு் சதாரா (மகாரா்ிர்) 

ஆகிய மாெ்ட்க் தர ெிறசயி் 

ுதலிட்தி் உ்ளன. 

 

8. ஐ்கிய நாுக் சறபயி் சாசன் 

பி்ெு் எ்த இ்திய வமாழியி் 

வமாழிவபய்்க்ப்ு்ளு? 

A. தமி் 

B. சம்கிுத் 

C. வது்ு 

D. இ்தி 
 

விடட : B. ெம்கிுத் 

 

ஐ்கிய நாுக் சறப சாசன், ஐ.நா. 

எதி்கால ஒ்ப்த் ஆகியன சம்கிுத 

வமாழியி் வமாழிவபய்்க்பு் என 

ல்வனா சா்்த அகில பாரதிய சம்கிுத் 

பிஷ் (ABSP) வசயலாள் டா்ட் ேிவத்திர 

ுமா் திிபாதி ூறிு்ளா்.  த்வபாு, 

ஐ.நா. சாசன் ஆு அதிகார்ூ்ெ 

வமாழிகளி் கிறட்கிறு. அதாெு, அரு, 

சீன, பிர்ு, ரஷிய் ம்ு் ்பானி். 

ச்ெவதச நிுென் ுறி்த ஐ்கிய நாுக் 

மாநா்ி் ுிெி், 1945-் ஆ்ு  ேூ் 

26  அ்ு சா் பிரா்சி்வகாெி் ஐ.நா 

சாசன் றகவயு்திட்ப்ு, 1945 

அ்வடாப் 24 அ்ு அமு்ு ெ்து. 
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9. ம்திய் பிரவதச்தி் ுதிய ஆுநராக 

பதெிவய்ு்ளெ் யா் ? 

A. ஓ் பிரகா் வகா்லி  
B. ப்ொிலா் ுவராகி் 

C. ரா் நா் வகாெி்் 

D. வக்ட் சி் வசால்கி 
 

விடட : A. ஓ் பிரகா் சகா்லி  
 

ஓ் பிரகா் வகா்லி, ூ்த பாரதீய 

ேனதா க்சி (BJP) தறலெ். ம்திய் 

பிரவதச்தி் 26ெு ஆுநராக 

நியமி்க்ப்டா். வமு்,இெ் ரா் நவர் 

யாதறெ வெ்ு  ுேரா்தி் 

ஆுநராகு் பதெி ெகி்கிறா்.  

 

10. இ்கிலா்தா்(UK) ெழ்க்பு் சிற்த 

ெரலா்ு நாெு்கான "MM Bennetts" ெிுு 

 2016-் யாு்ு ெழ்க்ப்டு ? 

A. வஹலினா வப் ்்வரட்  

B. ்ூெ்் பிளா்ப்்  

C. வக ராமாுே்  

D. வக்மி்ி் ூ்வெ்் 

 

விடட : B.்ூவ்் பிளா்ப்்  

 

்ூெ்் பிளா்ப்்  எுதிய “Into the Hidden 

Valley” எு் ு்தக்தி்ு, இ்கிலா்ு 

அரசி் (UK) சிற்த ெரலா்ு நாெு்கான 

2016 "MM Bennetts" ெிுு ெழ்க்புகிறு. 

இ்ு்தக் பிி்ி் இ்தியாெி் வபாு 

அுணா்சல பிரவதச்தி் ொ்்த 

அ்டாணி எு் பழ்ுி ம்களி் 

கறதறய வசா்கிறு. 19 ஆ் ூ்றா்ி் 

ஆர்ப்தி்  பிி்ி் ெரலாு ம்ு் 

வந்வபாலியனி் வபா்க்  ுறி்ு 

எுதிெதி் சிற்ு ெிள்கிய எு்தாளு் 

ெரலா்றாசிியுமான Bennetts எ்பெி் 

நிறனொக இ்ெிுு்ு  வபயிட்ப்டு. 
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நட்ு நிக்ுக் -செ்ட்ப் 10, 2016 

 

1. இ்தியாவி் ுத் லேச் 

இ்ட்ஃபெல ாமீ்ட் ஈ்்ு அலே 

உ்ுல ா்க்  (LIGO- Laser Interferometer 

Gravitational-Wave Observatory) ஆ்வக்  எ்த 

மா ிே்தி் அலம்க்ெட உ்ளு ? 

A.உ்த ் ெி லதச் 

B.மகா ா்ி ா 

C.ஆ்தி ் ெி லதச் 

D.தமி் ாு 

 

விடட : B.மகாரா்ிரா 

 

இ்தியாவி் ுத் லேச் 

இ்ட்ஃபெல ாமீ்ட் ஈ்்ு அலே 

உ்ுல ா்க்  (LIGO- Laser Interferometer 

Gravitational-Wave Observatory) ஆ்வக் 

மகா ா்ி ா மா ிே்தி் Hingoli மாவ்ட்தி் 

ஆ்்-் அலம்க்ெட உ்ளு. சமமான Terrain 

-் உய் பவ்றிட்ுழாயி் மீு 8 கி.மீ  ீ்ட 

ுழா் அலம்ு் க்ுமான ெணியி் 

ஈுெ்ு வு், இ்திய பதாழி்சாலேகளி் 

ெய்ெு்  cutting edge பதாழி்ு்ெ்தி் ுதிய 

வா்்ுகலள பகா்ுவுவலத LIGO-

இ்தியாவி் தி்டமாு்.  இு உேகி் 3-வு 

ஆ்வக் அபமி்காவி்ு பவளியி் 

அலமய்லொு் ுத் ஆ்வக். ஏ்கனலவ, 

ேிலகா ஆ்வக்க் ஹா்லொ்், 

வாஷி்ட் & ேிவி்்ட், ூசியானாவி் 

 அலம்ு்ளு. 

 

2. 2016 ிலயா ொ ாேி்ெி்் விலளயா்ு 

லொ்ியி் த்க்ெத்க் பவ்ற  மாிய்ெ் 

த்கலவு 

எ்த  விலளயா்ுட்  பதாட்ுலடயவ் ? 

.A.்ெிி்்  

B.உய ் தா்ுத் 

C. ீ்ச் 

D.ஈ்ி எறித் 

 

விடட : B.உயர் தா்ுத் 

 

மாிய்ெ் த்கலவு, 2016 ிலயா 

ொ ாேி்ெி்் ஆ்க் உய ் தா்ுத் T-

42 லொ்ியி் 1.89 மீ்ட் ுதி்ு, 

 இ்தியாவி்கான ுத் த்க்லத பவ்றா். 

 இ்த பவ்றியி் ூே்  ொ ாேி்ெி்் 

லொ்ியி் உய ் தா்ுதேி் த்க் 

பெு் ுத் இ்திய் எ்ற பெுலமலய 

பெுகிறா்.  இ்தியாலவ லச்்த ம்பறாு 

வ ீ ான வு் சி் ொ்ி அலத  ிக்வி் 

பவ்கே ெத்க் பவ்றா். ொ ாேி்ெி்் 

லொ்ியி் த்க் பெு் 3-வு இ்திய வ ீ் 

த்கலவு. இவு்ு ு் 1972-ஆ் ஆ்ு 

 பஹயிபட்பெ்்கி்  ட்த  ீ்ச் 

லொ்ியி் ு ளிகா்் பெ்க் எ்ெவு், 

2004-ஆ் ஆ்ு ஏபத்்-்  ட்த ஈ்ி 

எிதேி் லதலவ்தி  ஜஹாஹாியா 

எ்ெவு் த்க் பவ்ு்ளன். 

 

3. எ்த மா ிே அ ு சமீெ்தி் க்ுமான 

பதாழிோள்கு்ு ஓ்ூதிய தி்ட்லத 

ுவ்கியு ? 

A.உ்த ் ெி லதச் 

B.ஒிசா  

C.தமி் ாு 

D.ம்திய் ெி லதச் 

 

விடட : B.ஒிொ  

 

ஒிசா அ ு சமீெ்தி் க்ுமான 

பதாழிோள்கு்ு  ஓ்ூதிய தி்ட்லத 

பதாட்கியு. ெி்ெியாக 

பசய்ெு்த்ெடு்ள இ்தி்ட்தி் ுமா் 

25 ே்ச் லெ் ெயனலடவா்க். 

 இ்தி்ட்ெி, 60 வயு்ு லமலே உ்ள 

 க்ுமான பதாழிோள்கு்ு மாத் ூ 300 

ஓ்ூதியு்,  80 வயு்ு லம் உ்ள 

பதாழிோள்கு்ு மாத் ஒ்ு்ு ூ .500 

ஓ்ூதிய் கிலட்ு். லமு் விதலவ 

ம்ு் ஊனு்ற க்ுமான 

பதாழிோள்கு்  இ்த ஓ்ூதிய தி்ட்தி் 

 ்லம பெறோ். ஒிஷா மா ிே அ சா் 

இ்த 1 மாத காே்தி்ு் பசய்ெு்த்ெு் 

3வு தி்ட் இுவாு். இத்ு் ு், 

 மஹாெி யா்( இற்தவ்களி் உடலே 

மு்ுவமலனயிேிு்ு அவ்க்  வ ீ் ி்ு 

எு்ு பச்ுத்) தி்டு், ெிஜு க்யா 

 ்னா (பெ் ுழ்லதக் ெிற்ு விகித்லத 

லம்ெு்ுத் ) தி்டு் இ்த 1 மாத 

காே்தி் பசய்ெு்த்ெ்டு. 
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4. எ்த மா ிே அ ு சமீெ்தி் 

மா ிே்தி்ு்ளான  விமான இலண்லெ 

அதிகி்க, விமான்ுலற அலம்சக்ுட் 

ஒ்ெ்த் பச்ு பகா்டு ? 

A.ெ்சா் 

B.ுஜ ா்  

C.ச்தீ்க் 

D.லக ளா 

 

விடட : C.ெ்தீ் க் 

 

ச்தீ்க் மா ிே அ ு சமீெ்தி் 

மா ிே்தி்ு்ளான  விமான இலண்லெ 

அதிகி்க, விமான்ுலற அலம்சக்ுட் 

ுி்ுண்ு ஒ்ெ்த்தி் லகபயு்தி்டு. 

ஒ்ெ்த் ெி, ம்திய அ சி் ெி ா்திய 

இலண்ு தி்ட்தி் (RCS) கீ், 

இ்மா ிே்தி் பவ்லவு 

 க ்கு்கிலடலய விமான லசலவகலள 

 எளிதா்ு் வ்ண் சிறிய விமான 

 ிலேய்க் ம்ு் விமான்தள்க் 

 ெி்ெியான ுலறயி் அெிவிு்தி பச்ய 

தி்டமி்ு்ளு. இ்த தி்ட் விமான 

லசலவக்   ீ்ட காே்  ிு்த்ெ்ட அ்ேு 

 பதாட்க்ெடாத    க ்களி் விமான 

லசலவலய ெே்ெு்து்ளு. 

ம்திய அ ு ெ்லவு விமான லொ்ுவ ்ு 

 ிுவன்கு்ு இ்மா ிே்தி் விமான 

லசலவ வழ்க மானியுலறயி் வா்்ு 

வழ்ு். 

 

5. “Six Machine” எு் ு்தக் எ்த கிி்பக் 

வ ீுலடய ுயசிலத ?  

A.ுவ ா் சி் 

B.கிறி் பக்்  

C.லசவா் 

D.ஏெி ி வி்ேிய்் 

 

விடட : B.கிறி் சக்்  

 

 “Six Machine: I Don’t Like Cricket … I Love It” எு் 

ுயசிலத  லம்கி்திய தீுகு்காக ச்வலதச 

கிி்பக் விலளயாு் ஜலம்கா வ ீ் கிறி் 

பக்் உலடயு ஆு். கி்்ட் பதுவி் 

தக ் லவ்்த ூல  ுிலசயி்  இு்த 

பவ்க்ெு், ஒ்ேியான  ஒு  ுழ்லத 

 எ்ெி உேக கிி்பக் அ ்கி் மிகு்  ்ு 

அறிய்ெ்ட  ்ச்தி ்கு்  ஒ்றாக 

மாறியு எ்ெு ெ்றி  இ்ு்தக் ூுகிறு. 

இு பவு் விலளயா்ு வ ீி் 

வா்்லகலய  ூறாம்,   வேி்ு  ஈ்்கிற 

வலகயி் அவி் லொ ா்ட்கலளு், 

விலளயாு் லொு எதி ணியின்  கி்ட் 

பச்தா் ஒு ெ ்த சிு ு்னலகுட் அலத 

அுுவலது் ெ்றி இ்ூேி் 

ூற்ெுகிறு.  

 

6.  லதசிய மாதிி ஆ்ு அுவேக்தி்  (NSSO-

National Sample Survey Office)  ு்ு ு 

மதி்ெீ் ி் ெி, இ்தியாவி்  ு்தமான 

மா ிேமாக சமீெ்தி் அறிவி்க்ெ்ட மா ிே் 

எு ? 

A.மணி்ூ் 

B.மிலசா ் 

C. ாகாோ்ு 

D.சி்கி் 

 

விடட : D.ெி்கி் 

 

சமீெ்தி், லதசிய மாதிி ஆ்ு அுவே் 

(NSSO-National Sample Survey Office) கி ாம்ுற 

ெுதிகளி் உ்ள ுகாதா  வசதிகளி் 

மதி்ெீ் ி் ெி, ு்தமான இ்திய மா ிேமாக 

சி்கிலம அறிவி்து . இதலன பதாட்்ு 

இ்விலசயி்,  லக ளா, மிலசா ், இமாசே் 

ெி லதச்,  ாகாோ்ு, அியானா, ெ்சா், 

உ்த க்், மணி்ூ் ஆகியன லத்ு 

பச்ய்ெ்ு்ளு. ுகாதா  கழி்ெலறக் 

(வ ீ் ு அ்ேு சூக கழி்ெலறக்) அலம்ு 

 அவ்லற  ெய்ெு்ு் ுு்ெ்களி் 

சதவதீ்தி் அி்ெலடயி் இ்த த ் 

வழ்க்ெுகிறு. ஆ்ு ுிு ுு 

தி்ேியி்  ம்திய ஊ க லம்ொ்ு் ுலற 

அலம்ச்  ல ்தி  சி் லதாம் ூே் 

பவளியிட்ெ்டன. 

 

7.  ிவி்ட்  ூே் ம்குட் இலண்திு்க 

“Twitter seva” -லவ ுவ்கிு்ள ுத் இ்திய 

மா ிே் எு ? 

A.ுஜ ா் 

B.திிு ா  

C.உ்த ் ெி லதச் 

D.க் ாடகா 

 



Winmeen.com Tamil current affairs 

 

Winmeen.com Page 3 

 

விடட : C. உ்தர் பிரததெ் 

 

 "்வி்ட் லசவா" லவ ுவ்கிு்ள ுத் 

இ்திய மா ிேமாக உ்த ் ெி லதச் 

மாறிு்ளு. பமா்தமாக ஒல  ல  ்தி் 122 

்வி்ட் லக்ெிிக் ே்லனாவி் 

பதாட்க்ெ்டன. பதாழி் ுலனலவாு்ு 

 ிதி,  ஆத ு அ்ேு  அ ு உதவி லொ்ற 

அலன்ுவிதமான அ ு லதலவகு்ு் 

பதாட்ுபகா்ள ஒு ல  ி ு்ளி ஆதா மாக 

 ்வி்ட் லசவா விள்ு். அலன்ு 

லக்ெிிகு் மா ிே காவ்ுலற ூே் 

ெ ாமி்க்ெு். ுிம்க் அவ்களி் 

லக்விலய (@uppolice) எ்ற கண்கி்ு ்வ ீ்  

பச்யோ், ுகால  ெதிு பச்யோ்.  லசலவ 

விதிுலறகளி் கீ், ுகா் / லகாி்லக 

உ்லமயான ல  ்தி் ஆ ாய்ெு். 

 

8.  எ்த மா ிே்,  இ்திய உணு ம்ு் 

விவசாய கு்சி் (ICFA) வழ்ு் 

 "மிக்சிற்த லதா்ட்கலே மா ிே்" எ்ற 

விுலத பெுகிறு ? 

A.லம்ு வ்க்  

B.ஹியானா  

C.அசா்  

D.ஒிசா  

 

விடட : B.ஹியானா  

 

லதா்ட்கலே விவசாயிகளி் வுமான்லத 

அதிகி்க ஹியானா அ ு லம்பகா்ட 

தீவி  ுய்சிகு்கான அ்கீகா மாக 

"மிக்சிற்த லதா்ட்கலே மா ிே்" எ்ற 

விுலத   இ்திய உணு ம்ு் விவசாய 

கு்சி் (ICFA) ுு தி்ேியி்  லடபெ்ற 

 9வு 2016 விவசாய தலேலம உ்சி 
மா ா்ி் வழ்கியு. இு தவி , 2016-ஆ் 

ஆ்ி் "சிற்த விவசாய் மா ிே" விுலத 

ஒிசா பெ்று. விவசாய்தி் வள்்சி 
ம்ு் கி ாம்ுற பசழி்ு ல ா்கி 
மா ிே்தி் ுய்சிகு்கான அ்கீகா மாக 

ஒிசாவி்ு இ்விுு அளி்க்ெ்டு. 

 

9. "Scooty for College Girls Scheme” எ்ற தி்ட் 

இ்தியாவி் எ்த மா ிேஅ சா் 

ுவ்க்ெ்ு்ளு ? 

A.இமாசே் ெி லதச் 

B.ெ்சா்  

C.ஹியானா  

D.ஜ்ு ம்ு் கா்மீ் 

 

விடட : D.ஜ்ு ம்ு் கா்மீ் 

 

"Scooty for College Girls Scheme” தி்ட், பெ்க் 

இேுவான ுலறயி் ுத்தி மாக இு்க 

 ஜ்ு கா்மீ் மா ிே அ சா் 

ஆ ்ெி்க்ெ்ு்ளு. தி்ட்ெி,  ்ூ்ி 

பெற துதியானு,  ுலற்தெ்ச சதவதீ் 

ம்ு் ஆ்ு ுு்ெ வுமான் ுலறலய 

65% ம்ு் Rs.4 ே்ச் ஆக இு்க லவ்ு். 

 இத்ெி, க்ூி பச்ு் பெ் 

மாணவ்க்  ்ூ்ி வா்ுவத்ு 50% 

மானிய் வழ்க்ெு். 

 

10. இ்தியாவி் எ்த மா ிே ுத்வ் 2016-

ஆ் ஆ்ி் ெ்லகா் வசன விுலத 

பெ்றா் ? 

A. ோ் த்ஹ்ோ  

B. T R ஸிேியா்  

C. ச்ொன்தா சலனாவா்  

D. பெமா கா்ு  

 

விடட : B. T R ஸிலியா்   

 

T R ஸிேியா் ,  ாகாோ்ு ுத்வ். 

மா ிே்தி்  ு்ு்ூழ் ொுகா்ு ம்ு் 

அலத ெ ்ெ ுய்சி  லம்பகா்ட மா ிே 

ம்களி் லசலவலய ொ ா்ு் வலகயி் 

மலேஷியாவி் இவு்ு  2016-ஆ் ஆ்ி் 

 ெ்லகா் வசன விுு அளி்க்ெ்டு. விழா 

ஒு்கிலண்ொள்களான  தாு் 

ூ்ஜுவா்  ம்ு் மலேசிய அ சா்க் 

இ்விுலத ஸிேியா்கி்ு வழ்கியு.  
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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 11,12 -2016 

 

1.  2016 அமெ ்க ஓப் மப்க் ஒ்றைய் 

மெ்னி் பபா்ியி் மெ்ைி மப்ைெ் 

யா் ?  

A. மெ னா ெி்லிய்்  

B. ெனீ் ெி்லிய்்  

C. ஏ்ெலி் மக்ப்  

D. கம ாலினா பிளி்பகாொ  

 

விடட : C. ஏ்ெலி் சக்ப்  

 

ஏ்ெலி் மக்ப் , மெ்ெனியி் ுக்மப்ை 

மெ்னி் ெ ீ். 2016 அமெ ்க ஓப் 

மப்க் ஒ்றைய் மெ்னி் இுதி் 

 பபா்ியி், மெ் ுிய ெி் கம ாலினா 

பிளி்பகாொறெ  6-3, 4-6, 6-4 எ்ை மெ் 

கண்கி் பதா்கி்ு ப்ெ் மப்ைா். 

 இ்நிறலயி், கறெெியாக 1996-் ்மெஃபி 
கி ாஃ்ு்ு அு்ு மெ்ைி மபு் ுத் 

மெ்ெனி ெ ீ் மபுறெறய இெ் 

மபுகிைா்.   

 

2.  மெபியிெ் Initial Public Offering (IPO)றய 

தா்க் மெ்ு்ள ுத் இ்திய ப்ு் 

ெ்றத எு ? 

A. National Commodity & Derivatives Exchange 
(NCDEX) 
B. Multi Commodity Exchange of India (MCX) 
C. Bombay Stock Exchange (BSE) 
D. National Stock Exchange (NSE)  
 

விடட : C. Bombay Stock Exchange (BSE) 

 

ஆெியாெி் பழறெயான ப்ு்ெ்றதயான 

ு்றப ப்ு் ெ்றத (பிஎ்இ) , 

மெபியிெ் (Securities and Exchange Board of 

India) Initial Public Offering (IPO)றய தா்க் 

மெ்ு்ளு. IPO எ்பு, ப்ு்ெ்றத 

ப்ுகறள ெழ்க் பபா்  நிுென 

ுதீ்ொள்கு்ு ெ்ு் ெி்காெ், 

ொதா ண மபாுெ்கு்ு் ப்ுக் 

ெி்க்பு் எ்பதாு். 

 

3. ெ  மெு்ுபொ ்  ுறைகறள 

ஆ்றல் ெழிபய நிெ்்தி மெ்ய “e-

nivaran” எு் ுதிய தள்திறன நிுெிீ்ள 

ுறை எு ? 

A. Reserve Bank of India (RBI) 
B. Securities and Exchange Board of India (SEBI) 
C. Central Board of Direct Taxes (CBDT) 
D. Central Board of Excise and Customs (CBEC)  
 

விடட : C. Central Board of Direct Taxes (CBDT) 

 

ெ  மெு்ுபொ ்  ுறைகறள 

ஆ்றல் ெழிபய நிெ்்தி மெ்ய “e-

nivaran” எு் ுதிய தள்திறன Central Board 

of Direct Taxes (CBDT) ுறை அைிுக் 

மெ்ு்ளு. இத் ில் ப்், ITRs, 

நி ்த  கண்ு எ் ுதலியன மதாெ்பான 

ுறைகறள ூைலா். இ்ுய்ெியி் ஒு 

புதியாக,  IT ுறை மதாெ்பான ுகா் பபாு 

ஏ்பு் மதா்றலகறள ுறை்கு் 

தி்ெெிெ்ப்ு்ளு.  ெ  மெு்ுபொ் 

த்க் தனி்ப்ெ கணினி ில் 

ுறைகறள பதிு மெ்யலா். ுகா் பதிு 

மெ்ய்ப்ெு், ஒ்ுறக எ்  ஒ்ு 

ெழ்க்பு். இதறன மகா்ு, ுகா ் 

ு்பன்ை்றத க்காணி்க ுிீ். 

எதி்கால்தி் ெ  மதாெ்பான 

தகெ்க்மபை இ்த எ் உது். 

 

4. 2016 இ்திய-அமெ ்க மபாுளாதா  

 உ்ெிொநாு பி்ெு் எ்த நக ்களி் 

நறெமபை உ்ளு ? 

A. ுு தி்லி 
B. நிூயா்்  

C. ொஷி்ெ் DC  

D. ு்றப 

 

விடட : A. ுு தி்லி 
 

இு நாுகு்ு  இறெயிலான இுத ்ு 

ெ்்தக் ெ்ு் ுதீுகறள  அதிக ்க 

மெ்ெ்ப் 14் ுு தி்லியி் 2016 இ்திய-

அமெ ்க மபாுளாதா  உ்ெி ொநாு 

நறெமபை உ்ளு. இ்த 2 நா் 

ொநா்ிறன  இ்தியாெி்கான அமெ ்கா 

ூத் ்ெ்் ெ்ொ  ுெ்கிறெ்பா். 

ஏ்கனபெ உ்ள இு-ெழி   ெ்்தகொனு $ 

500 பி்லிய் அளெி்ு் ெ்ு் இ்ன 
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பிை ுறைகளி் ெள்்ெிறய அதிக ்கு் 

 கென் மெு்த்பெ உ்ளு . 

 

5. ுதிதாக நியெி்க்ப்ெ கெக்தா் 

பி தெ் யா்? 

A. றபறகஷ் ொகி்ெபய் 

B. ெ ்கா நொ்பபய்  

C. க ் ொெிபொ்  

D. ூ்ு்தா் நொ்பபய்  

 

விடட : A. டபடகஷ் ொகி்டயே் 

 

றபறகஷ் ொகி்ெபய்,  ஒு ஆெி ய் 

ெ்ு் மபாுளாதா  ெ்ுந். 

 கெக்தா் ுிய ெி் ுதிய பி தெ ாக 

நியெி்க்ப்ு்ளா். இெ் அ்நா்ி் 

 ெனாதிபதி ூ்ு்தா் நொ்பபய்-ஆ் 

நியென் மெ்ய்ப்ொ்.  

 

6. எ்த ொநில அ ு AIR Regional News Unit 

(RNU)-்  அதிகா ூ்ெ ுகூ் ப்க்றத 

ுெ்கிீ்ளு  ? 

A. ஒிொ  

B. ெ்தீ்க் 

C. ொ்்க்் 

D. உ்த ் பி பதெ் 

 

விடட : B. ெ்தீ் க் 

 

ெ்தீ்க் அ ு,  ா்்ூ் ொமனாலி 
நிறலய்திலிு்ு AIR Regional News Unit 

(RNU)-்  அதிகா ூ்ெ ுகூ் ப்க்றத 

ுெ்கிீ்ளு. இ்ப்க்தி் ெ்தீ்க  

ொநில ெ்களி் ெிக ொ்்றக ப்ைிய 

ுறக்பெ்க் ெ்ு் ெிீபயா்க் 

பகி ்பு்.அு தெி  ொநில நிக்ுகறள 

அைிய இ்ப்க் உது்.   

 

7. 2016 அமெ ்க ஓப் ஆ்க் ஒ்றைய் 

மெ்னி் பபா்ியி் மெ்ைெ் யா் ? 

A.  பப் நொ் 

B. ஆ்ி ு்ப   

C. ்ொனி்லா் ொ் ்கா 

D. பநாெ் பொபகாெி் 

 

விடட :  C. ்டானி்லா் வா்ி்கா 

 

ொ் ்கா, ுெி் மெ்னி் ெ ீ். இெ் 

 2016 அமெ ்க ஓப் ஆ்க் ஒ்றைய் 

மெ்னி் இுதி  பபா்ியி் பொபகாெி்-

ஐ  6-7, 6-4, 7-5, 6-3 எ்ை கண்கி் 

பதா்கி்ு மெ்ைி மப்ைா் . இு 

இெு்ு ுத் US ஓப் மெ்ைி ெ்ு் 3-

ெு மப ய ப்ெ். 

 

8. க்ு்ு்  ப ாபபா அுறெ 

ெிகி்றெறய மெ்ைிக ொக நிக்்திய 

உலகி் ுத் நாு  எு ? 

A. அமெ ்கா  

B. ெீனா  

C. ஐ்கிய  ா்ய் (UK )  

D. மெ்ெனி 
 

விடட : C. ஐ்கிே ரா்ே் (UK )  

 

உலகி் ுத் ப ாபபா அுறெ ெிகி்றெ 

ெனித க்ணி் உ்பள  மெ்ைிக ொக 

 பி ்ி் அுறெ ெிகி்றெெு்ுெ்க் 

ில் நிக்்த்ப்ெு. ு்கிய்ுெ் 

ொ்்த  ு ்ெிக ொன இ்த அுறெ 

ெிகி்றெறய ப்பெு ூ்நிறலகறள 

தா்ி மெ்ு ுி்தன். அுறெ 

ெிகி்றெ ஆ்்பபா்ு ொ்  ா்்ளிஃ் 

ெு்ுெெறனயி் நெ்த்ப்ெு. 

 

9. 2016 IUCN  உலக பாுகா்ு ொநா்ி் 

 றெய்கு்ு எ்ன ? 

A. Planet at the Crossroads  
B. Save Planet, Save Trees 
C. Make Planet peaceful  
D. Develop peace on planet  
 

விடட : A. Planet at the Crossroads  

 
 2016 International Union for Conservation of Nature 

(IUCN)-் உலக பாுகா்ு ொநா்றெ 

ஹொயி்  Honolulu நெ்தியு. 2016 IUCN 

ொநா்ி் பநா்க், இய்றக பாுகா்ு 

ெ்ு் இய்றக பாுகா்பி் ஏ்பு் 

உலக ெொ்கறள  பி்க ுுறெயான 

அுுுறைகறள உுொ்ுத். 2016 
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IUCN ொநா்ி் றெய்கு்ு Planet at the 

Crossroads ஆு். 

 

10. “The Girls”  எ்ை ு்தக்தி் ஆெி ய் யா் 

? 

A. பெ பக.  ்லி்  

B. எ்ொ கிறள்  

C. எ்ொ ஹபீல  

D. ீனா ெ்ஹா் 

 

விடட : B. எ்மா கிடை்  

 

“The Girls”  எ்ை ு்தக் எ்ொ கிறள் 

எ்பெ ா் எுத்ப்ெு.  ஒு இள் மப் 

இ்த ப ப ்பான உலகா்  எ்ொு 

உைி்ெ்புகிைா் எ்ை திகிூ்ு் 

கறதறய ூுகிைு. 
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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 13, 2016 

 

1. எ்த ுு வுமைமை  ஒழி்பத்காக ஒு 

வமைபட அறி்மகமை சைீப்தி் 

சை்்பி்ு்ளு ? 

A. HR  கா் ுு 

B. அைவி்் பனகாிைா ுு 

C. பிபப் டட்ைா் ுு  

D. விபவ் டட்ைா் ுு 

 

விடட : B. அரவி்் பனகாியா ுு 

 

வுமைமை  வமைைு்க ை்ு் 

வுமைமை  ஒழி்பத்காக 

 உுவா்க்ப்ட அைவி்் பனகாிைா ுு 

தனு அறி்மகமை சைீப்தி் பிைதை் 

அுவலக்தி் (PMO) சை்்பி்ு்ளு 

ை்ு் வுமை பகா்ி்ு (BPL) கீபழ 

உ்ள நப்கமள அமடைாள் காண ுு 

அமை்க பி்ுமை்ு்ளு. வுமை 

பகா்ி்ு (BPL) கீபழ உ்ள நப்கமள 

அமடைாள் காண ைாநில்க் இதி் 

ப்பக்க பி்ுமை்க்ப்ு்ளு. 

 

2. “2016 Yudh Abhyas” என்பு் ூ்ு 

இைாுவ பைி்சி  இ்திைாவி்ு் எ்த 

நா்ு்ுைிமடபை  நட்த்பு்? 

A. ஐ்கிை ைா்ை் 

B. டெ்ைனி  
C. பிைா்்  

D. அடைி்கா 

 

விடட : D. அசெி்கா 

 

“2016 Yudh Abhyas” என்பு் ூ்ு இைாுவ 

பைி்சி இ்திைா ை்ு் அடைி்கா 

இமடபை டச்ட்ப் 14-27 வமை 

 உ்தைக்ி்  டசௌ்பா்ிைாவி் 

நட்த்பு். இ்பைி்சிைி் பநா்க், 

ஐ.நா.ப்டை்தி் கீ்,  ைமல்பா்கான 

புதிைி் கிள்்சிமைு் 

பை்கைவாத்மது் எதி்்பத்காக இு 

நாுகு் இமண்ு ஒ்திமக டச்ு 

பா்்பதாு். 

 

3. ெதிைாபதவிைி் ஒு்கிமண்த ்ைா்் 

டு்ஷி்மப உுவா்க, இைாசல் பிைபதச 

அைசா்க் சைீப்தி் எ்த நா்ுட் 

ுி்ுண்ு ஒ்ப்த்தி் 

மகடைு்தி்ு்ளு ? 

A. ெ்பா்  

B. சி்க்ூ் 

C. சீனா  

D. ைபலஷிைா 

 

விடட : B. ெி்க்ூ் 

 

சி்லா விைான நிமலை் அுபகு்ள 

ெதிைாபதவிைி் ஒு ஒு்கிமண்த 

்ைா்் டு்ஷி்மப உுவா்க இைாசல் 

பிைபதச அைசா்க் சைீப்தி் சி்க்ூ் 

அைுட்  ுி்ுண்ு ஒ்ப்த் ஒ்றி் 

மகடைு்தி்டு. 

 

4.  இ்திை அைு (GOI), பதிு தபா் 

ுகா்கு்காக அறிுக்பு்திு்ள 

 க்டணைி்லா எ் எ்ன ?  

A. 1924 
B. 1926 
C. 1928 
D. 1927 
 

விடட : A. 1924 

 

இ்திை அைு (GOI), பதிு தபா் 

ுகா்கு்காக அறிுக்பு்திு்ள 

 க்டணைி்லா எ்  '1924'  ஆு். 

ஆை்ப்தி், பவமல நா்களி் 0800 ைணி 
ுத் 2000 ைணி வமை டைா்த் 12 ைணி 
பநை் இ்த பசமவ வழ்க்பு் ை்ு் 

இ்த பசமவ இ்தி, ஆ்கில், ைமலைாள் 

ஆகிை 3 டைாழிகளி் கிமட்ு். 

எதி்கால்தி், அமன்ு இ்திை 

டைாழிகளிு் பசமவக் டதாட்ு். 

 

5.  2016 ுைா்் கா்ப்ு பகா்மப 

மக்ப்றிை அணி எு ? 

A. Army Red 
B. Sporting Goa 
C. Army Green 
D. DSK Shivajians  
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விடட : C. Army Green 

 

Army Green அணி, ுு தி்லிைி் நமடடப்ற 

2016 ுைா்் கா்ப்ு பபா்ிைி் Neroca FC 

அணிமை டபனா்்ி shoot out ுமறைி் 

வ ீ் ்தி டவ்றி டப்று. ுைா்் பகா்மப 

இ்திைாவி்  ைதி்ுைி்க ஒு கா்ப்ு 

பபா்ி, ஆசிைாவி் பழமைைான பபா்ி 

ை்ு் இ்கிலா்ு கா்ப்ு ூ்டமை்ு 

பகா்மப ை்ு் ்கா்லா்ு கா்ப்ு 

ச்க பகா்மப்ு் பிறு உலகி்  3வு 

பழமைைான பபா்ிைாு். 

 

6. 2016 ிபைா பாைாலி்பி்் பபா்ிைி் 

டவ்ளி டவ்ற தீபா ைாலி், எ்த 

விமளைா்ுட் டதாட்ுமடைவ் ? 

A. ூ்ப்ு  

B. ு்ு எறித்  

C. லா் ெ்்  

D. வி்வி்மத 

 

விடட : B. ு்ு எறித்  

 

2016 ிபைா பாைாலி்பி்் பபா்ிைி் 

 டப்கு்கான ு்ு எறித் F-53 

பபா்ிைி் இ்திைாவி் தீபா ைாலி் 

டவ்ளி பத்க் டவ்றா். இத் ூல், 

பாைாலி்பி்் பபா்ிைி் பத்க் டபு் 

ுத் இ்திை டப் எ்ற டபுமைமை 

டபுகிறா். இ்ுட் பச்்ு 

இ்பபா்ிைி் இ்திைா  இுவமை 3 

பத்க்கமள  டப்ு்ளு. இவு்ு ு், 

இ்த பாைாலி்பி்்சி் ஆ்க்  உைை் 

தா்ுதலி்  ைாிை்ப் த்கபவு 

 த்கு்,  வு் சி் பா்ி டவ்கலு் 

டவ்ு்ளன். 

 

7. இ்திைாவி் எ்த நகை்தி், நக்்ுற 

ைா்ற் ுறி்த 2016 பிி்் ைாநாு   

நமடடப்று ?  

A. விசாக்ப்ின் 

B. உத்ூ் 

C. ு்மப  

D. டகா்சி 
 

விடட : A. விொக்ப்ின் 

 

நக்்ுற பிிுகளி் உு்ு நாுகளி் 

ஒ்ுமழ்மப  ஊ்ுவி்க,  நக்்ுற 

ைா்ற் ுறி்த 2016 பிி்் ைாநா்ி் 3 

வு பதி்ு ஆ்திைாவி் 

விசாக்ப்ின்தி் நமடடப்று. 3 நா் 

நமடடபு் இ்த நிக்வி், ப்பவு 

நாுகளி் நகை தி்டைிுபவா், நிுண்க் 

ை்ு் பிபைசி், ை்ைா, இ்திைா, சீனா 

ை்ு் டத்னா்பிி்கா-வி் இு்ு ை்ற 

பிைதிநிதிகு் டச்ட்ப் 14 ுத் இதி் 

கல்ு டகா்ளு்ளன். 

 

8. இ்திை வி்டவளி ஆைா்்சி நிுவன் 

(இ்பைா) வி்ணி் ஏவு்ள “Pratham” 

எு் மை்பைா டசை்மக்பகாமள  எ்த 

ஐஐி க்ூி உுவா்கிைு ? 

A. ஐஐி இ்ூ்  

B. ஐஐி டச்மன  

C. ஐஐி ூ்்கி 
D. ஐஐி பா்பப 

 

விடட:  D. ஐஐி பா்பப  

 

இ்திை வி்டவளி ஆைா்்சி நிுவன் 

(இ்பைா),  ஐஐி பா்பப க்ூி 

உுவா்கிை “Pratham” எு் மை்பைா 

டசை்மக்பகாமள ஆ்திைாவி் 

ீஹிபகா்டாவி் உ்ள சதீ் தவா் 

வி்டவளி மைை்தி் இு்ு வி்ணி் 

ஏவு்ளு. ஐைபனா்பிைி் உ்ள 

டைா்த எல்்ைா் எ்ணி்மகமை 

அளவிட தைாி்க்ப்ட இ்த 10 கிபலா 

எமட டகா்ட டசை்மக்பகாமள 

 இ்பைாவி் நா்ு க்ட பபாலா் 

எ்.எ்.விமை (பி.எ்.எ்.வி.) ூல் 

டசு்த தி்டைிட்ப்ு்ளு.   

 

9. "Hot Milk" எு் ு்தக்தி் ஆசிிை் ைா் ? 

A. அு்ததி ைா் 

B. நிு்் ச்ைா 

C. அைவி்் அிகா 

D. டடபபாைா டலவி 
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விடட : D. சடபபாரா செவி 
 

 "Hot Milk" எு் ு்தக், டடபபாைா டலவி 
எ்பவைா் எுத்ப்டு. இு, ஒு சிறிை 

்பானி் ைீ்பிி கிைாை்தி் வசி்ு் 

விைாதிு்ள அ்ைா ை்ு் அவைு 

ைகளி் இமடபை உ்ள ஆ்்த உறு 

ப்றிை கமதைாு். 

 

10. 2016 ச்வபதச டபள்த பாதிிக்  ைாநாு 

 எ்த நா்ி் நமடடபற உ்ளு ? 

A. ூ்டா் 

B. இல்மக  

C. சீனா  

D. இ்திைா    

 

விடட : D. இ்தியா   

 

ு்தகைா ை்ு் சாைநா்தி் உ்ள ு்த 

தள்கமள பை்பு்த,  2016 ச்வபதச 

டபள்த பாதிிக் ைாநாு அ்படாப் 3, 2016 

் இு்ு உ்தை் பிைபதச்தி் சாைநா்தி் 

 நமடடபற உ்ளு. 
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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 14, 2016 

 

1.  உலகி் மிக நீளமான ு்ல் ரயி் 

நந்ந ா்் எ்த நா்ி் நிு ்ப்ு்ளு 

? 

A. சீனா  
B. ஜ்பா் 

C. அநமி்கா  
D. நஜ்மனி 
 

விடட : A. ெனீா  

 

உலகி் மிக நீளமான ு்ல் ரயி் (அ்லு 

அதிவ க ரயி் (HSR))  லலயலம்லப சீனா 
உு ா்கிு்ளு.இத்காக  20,000 கி.மீ. 

 லரயிலான பாலதலய அலம்ு்ளு. 

பயணிக்-அ்்பணி்த இலண்ுக் (PDLs - 

passenger-dedicated lines) நந்ந ா்்கி் ஒு 

புதியாக இ்த நந்ந ா்் வசல  

திக்கிறு. சீனா ி் 200 கி.மீ அ்லு 

அத்ு வமலான வ க்தி் நச்ு் எ்த 

ஒு  ணிக ரயிு் HSR ரயி் என 

குத்புகிறு.  

 

2. 2016 உலக த்நகாலல து்ு தின்தி் 

 (WSPD) லமய்கு்ு எ்ன? 

A. Suicide Can Be Prevented! 
B. Connect, Communicate, Care 
C. Stigma: A Major Barrier to Suicide Prevention 
D. Light a candle near a Window  
 

விடட : B. Connect, Communicate, Care 

 

உலக் ுு ு் ப்வ ு நட ி்லகக் 

ூல் த்நகாலலகலள  து்கு், 

 உலக் ுு ு் அ்்பணி்ு ம்ு் 

து்ு நட ி்லக எு்கு் ஒ்ந ாு 

ஆ்ு் நச்ட்ப் 10-் வததி உலக 

த்நகாலல து்ு தின் (WSPD) 

கலட்பிி்க்புகிறு. 2016-் ஆ்ி் 

 லமய்கு்ு, "Connect, Communicate, Care"  

 

3. ு்தக் “Anything but Khamoshi”,  எ்த பிரபல 

ஆுலமயி்  ுயசிலத ?  

A. ரஜினிகா்்  

B. பாரதி பிரதா் 

C. ச்ுக் சி்ஹா 
D. அ் ானி 
 

விடட :  C. ெ்ுக் ெி்ஹா 

 
“Anything but Khamoshi: The Shatrughan Sinha 
Biography”  ு்தக்  பாரதி எ் பிரதா் 

எுத்ப்ு்ளு. இு இ்தியா ி் மிகு் 

பிரபலமான பிஹாி பாு ி்  வ தலனக் 

ுறி்த வந்லமயான  ாசி்பாக  இு்கிறு. 

 

4. 2016 தமி் ர்னா  ிுு பி் ு் 

யாு்ு அநமி்கா ி் 

 ழ்க்ப்ு்ளு ? 

A. லலி் வமாி 

B. ு்பிரமணிய் ு ாமி 
C. நவர்திர வமாி 

D. லதா ம்வக்க் 
 

விடட : B. ு்பிரமணிய் ுவாமி 
 

ு்பிரமணிய் ு ாமி, பா.ஜ., ூ்த 

தலல ு், மாநில்களல  

உு்பினுமான இ ு்ு,  ஊழு்ு 

எதிராக வபாராிய  ம்ு் அரசா்க்தி் 

நசய்பா்ி் இ்ு் ூுதலான 

ந ளி்பலட்த்லமலய  நகா்ு  ர 
ுய்ற காரண்தி்காக  நிூயா்்கி் 

உ்ள அநமி்க தமி் ச்க் (ATS) தமி் 

ர்னா  ிுு  ழ்கிு்ளு. இத்ு ு், 

 தமி் ர்னா  ிுு நப்ற ்க்: ஆ்கா் 

ந ்ற ஏ.ஆ் ஏ. ஆ். ருமா் ம்ு் 

திலர்பட இய்ுன் பாரதிராஜா. 
 

5. எ்த நாு, 2016 ்ரா் ஆசிய வகா்லப 

லச்கி் வபா்ிலய நட்து்ளு ?  

A. சீனா  
B. இ்தியா  
C. ூ்டா் 

D. இல்லக 

 

விடட : B. இ்தியா  

 

இ்தியா, ுு தி்லியி்  இ்திரா கா்தி 
 ிலளயா்ு  ளாக்தி் 2016 ்ரா் ஆசிய 

வகா்லப லச்கி் வபா்ிலய 
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நட்து்ளு.  இ்நிக்ு, ச் வதச 

லச்கி் ஓ்ுத் ூ்டலம்பா் 

அ்கீகி்க்ப்ு , இதி் நபு் ு்ளிக் 

 ிலளயா்ு  ரீ் தர ிலசயி் கண்கி் 

நகா்ள்ப்ு, உலக சா்பிய்ஷி் துதி 
ு்றி் ஒு புதியாக குத்பட உ்ளு. 

 பாகி்தா் உ்பட 11 நாுகளி் இு்ு 

150 ்ு் வம்ப்ட  ிலளயா்ு  ரீ்க் 

இதி் கல்ு நகா்ளு்ளன். 
இ்வபா்ிலய நட்த 29 வப் நகா்ட ஒு 

 ு ான ுுல  இ்தியா 

உு ா்கிு்ளு  

 

6. “His Bloody Project” எ்ற ு்தக் யாரா் 

எுத்ப்டு ? 

A. பா் பீ் ி 

B. கிவர் வம்வர ப்நன் 

C. வராஜ் ுு்யா் 

D. வஜ்் ராப்்ச் 

 

விடட : B. கிரர் ரம்ரர ப்சன் 

 

“His Bloody Project” எ்ற ு்தக் கிவர் 

வம்வர ப்நன் எ்ப ரா் எுத்ப்டு. 

இு ்கா்ி் லஹவல்்்-் உ்ள 

Culduie புதியி்  ாு் சிுநில சூக்தி் 

  ுலம கலதலய ூுகிறு. இ்ு்தக் 

2016 வம் ு்க் பிு்ு 

வத்்நது்க்ப்ு்ளு.  

 

7. எ்த மாநில ு்ுலா ுலற 2016 

 ி்வட் லப் ம்ு் கா்  ிழால  

 நட்த உ்ளு ? 

A. வகரளா  
B. வகா ா  
C. தமி்நாு  

D. அசா் 

 

விடட : B. ரகாவா  

 

வகா ா ு்ுலா ுலற, அதுலடய ுத் 

பழ்கால லப் ம்ு் கா்  ிழால  

அ்வடாப் 1, 2016-் நட்து்ளு. இதி் 

1921-இ் இு்ு 1970  லர உ்ள இு 

ச்கர ம்ு் நா்ு ச்கர  ாகன்க் 

கா்சி்ு ல ்க்பு். ி்வட் 

கா்களான Chevrolet, Mercedes, Volkswagen 

ம்ு் லப்ுகளான Norton, BSA and BMW 

வபா்றல   ிழா ி் ஈ்்ு லமயமாக 

இு்ு். 

 

8.  பி் ு் எ்த இ்திய  ்சா ளி 
 ி்ஞானி 2016-் ஆ்ி்கான Lemelson-MIT 

பிலச ந ்ு்ளா்?  

A. ம்தீ் கு் 
B. கீ்்தி சி் 

C. ரவம் ர்க்  
D.  ்ஷா பா்ீ் 

 

விடட : C. ரரம் ர்க்  

 

ரவம் ர்க், ஒு இ்திய  ்சா ளி 
 ி்ஞானி. $ 5 ல்ச் மதி்ு்ள 2016-ஆ் 

ஆ்ி் Lemelson-MIT  ிுலத நப்றா். 

உலகள ி்  ா்்லகலய வம்பு்ு் 

தீ்ுகலள உு ா்ு த்கான 

க்ுபிி்ுகு்காக இ ு்ு இ்த 

 ிுு  ழ்க்ப்ு்ளு. இ ் MIT ஊடக 

ஆ் க்திு்ள வகமரா கலா்சார 
ஆரா்்சி ுு ி்  நிு ன் ம்ு் 

மீியா ஆ்்் ம்ு் அறி ிய் 

ுலறயி் ஒு இலண வபராசிிய். இ ் 
நபயி் 75-்ு் வம்ப்ட கா்ுிலமக் 

உ்ளன ம்ு் 120-்ு் வம்ப்ட ஆ்ு 

ந ளியீ் ு கித்கலளு் 

எுதியிு்கிறா். நப்வடா-ுலக்பட் 

உ்பட தீ ிர வ கமான உு க்பு்ு் 

அலம்ு க்ுபிி்பி் இலண 

க்ுபிி்பாள். இ ்  ளு் நாுகளி் 

ுலற்த நசல ி் க் பராமி்பி்கான 

தீ்ுகலள க்ுபிி்தா் ம்ு் 

 ு்தக்திலன திற்காம் 

அதிு்ள ்லற பி்ு் வகமரால ு் 

க்ுபிி்ு்ளா். 
 

9. இ்தியா ி் எ்த வததியி் "வதசிய இ்தி 
தி ா்" தின் நகா்டாட்புகிறு? 

A. நச்ட்ப் 15 

B. நச்ட்ப் 14 
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C. நச்ட்ப் 16 

D. நச்ட்ப் 13 

 

விடட : B. செ்ட்ப் 14 

 

இ்தியா ி் ஒ்ந ாு ஆ்ு் 

நச்ட்ப்-14 ் வததி வதசிய இ்தி தி ா் 

தின் அுசி்க்புகிறு. இ்நாளி், 

இ்திய ஜனாதிபதியா், ரா்ிரபதி ப னி், 

இ்தி நமாழி்ு சிற்த ப்களி்பா்றிய 

அலம்ச்க், ுலறக் ம்ு் 

வதசியமயமா்க்ப்ட  ்கிகு்ு 

Rajbhasha  ிுுக்  ழ்க்பு். இ்திய 

ச்டசலபயா்,1949-ஆ் ஆ்ு இவத 

நாளி் இ்தி ஆ்சி நமாழியாக 

ஏ்க்ப்டு.        

 

10. 2016 ிவயா பாராலி்பி்்சி்  த்க் 

ந ்ு்ள வதவ ்திர ஜஜாியா எ்த 

 ிலளயா்ுட் நதாட்ுலடய ் ? 

A. ு்நடறித் 

B. ஈ்ி எறித்  

C.  ி் ி்லத 

D. ்பிி்் 

 

விடட : B. ஈ்ி எறித்  

 

வதவ ்திர ஜஜாியா, 2016 ிவயா 
பாராலி்பி்்சி்  ஆ்க் ஈ்ி எறித் 

F46 வபா்ியி் த்க் ந ்றா். இு 

 ஜஜாியாு்ு இர்டா ு த்க் ஆு் . 

ு்னதாக, 2004 ஏநத்் 

பாராலி்பி்்சி் 62.15 மீ்ட் ூர்  சீி 
உலக சாதலன பலட்ு த்க் ந ்றா். 
இ்த நிலலயி்,பாராலி்பி்்சி்   

 இர்ு த்க பத்க்கலள ந ்ற ுத் 

இ்திய் எ்ற நபுலமலய இ ் 

நபுகிறா். 
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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 15, 2016 

 

1. 2016 ுீ் ிராபி கிி்கக் பபா்ியி் 

கெ்ற அணி எு ? 

A. India Black 
B. India Blue 
C. India Green 
D. India Red  
 

விடட : B. India Blue 

 

கிபர்ட் க ா்டாெி்  டடகப்ற 2016 

ுீ் ிராபி கிி்கக் பபா்ியி் 55ெு 

பதி்பி், இுதி்பபா்ியி் India Blue அணி 
, India Red அணிடய 355 ர்க் 

ெி்தியாச்தி் ெ ீ் ்தியு. இள்சிெ்ு 

ப்தி் ெிடளயாிய ுத் பக் / இரு 

பபா்ி இுபெயாு். ுஜாரா ஆ்ட 

 ாயக் ெிுு கப்றா்.  

 

2. 2016 ஐ்கிய  ாுகளி் 'ச்ெபதச 

ம்களா்சி தின்தி்'  டமய்கு்ு 

எ்ன? 

A. Public participation for democracy 
B. Engaging youth on democracy 
C. Democracy and the 2030 Agenda for Sustainable 
Development  
D. Space for Civil Society  
 

விடட : C. Democracy and the 2030 Agenda for 

Sustainable Development  

 

ஐ்கிய  ாுகளி் 'ச்ெபதச ம்களா்சி 
தின்',  ம்களா்சி அடம்ு ப்றிய கபாு 

ெிழி்ுண்டெ ஏ்பு்த ஒ்கொு 

ஆ்ு் கச்ட்ப் 15் பததி 
அுசி்க்புகிறு. 2016-ஆ் 

ஆ்ி்கான டமயகு்தானு "Democracy 

and the 2030 Agenda for Sustainable Development " 

ஆு்.  

 

3. 2016-் ஆ்ி் அணிபசரா இய்க (Non 

Aligned Movement - NAM) மா ாு எ்த  ா்ி் 

 டடகப்று ? 

A. ஈரா்  

B. கெனிுலா  

C. ஆ்கானி்தா்  

D. ர்யா 

 

விடட : B. சவனிுலா  

 

2016 அணிபசரா இய்க (Non Aligned Movement - 

NAM) மா ா்ி் 17ெு பதி்ு 

 கெனிுலாெி் மா்கி்டா தீெி் 

கச்ட்ப் 17-18-இ்  டடகப்று.   ஐ்கிய 

 ாுகு்ு பிறு, அதிகளெி்  ாுக் 

ூு் மா ாு, அணிபசரா மா ாு ஆு். 

இ்தியா இத் ்தாபக உு்பின்களி் 

ஒ்றாு். இ்தியா, 55 ஆ்ுகு்ு 

ு்ு அ்பபாடதய பிரதம ம்திி 

ஜெஹ்லா் ப ு உ்பட 25 ெளு் 

 ாுகளி்  தடலெ்க் 1961-் 

கப்கிபரி் மா ா்ி் ச்தி்த பபாு 

உு்பினரானு. 

 

4. அுணா்சல பிரபதச மா ில்தி் ுதிய 

ஆு ராக கபாு்பப்க உ்ளெ் யா் ?  

A. ரா்  ா் பகாெி்் 

B. ப்ெிலா் ுபராகி்  

C. பஜாதி பிரசா் ரா்பகாொ 

D. ெி. ச்ுக ாத் 

 

விடட : D. வி. ெ்ுகநாத் 

 

ெி. ச்ுக ாத் அுணா்சல பிரபதச 

மா ில்தி் ுதிய ஆு ராக கபாு்பப்க 

உ்ளா். பமகாலயா கெ்னரான 

ச்ுக ாது்ு, அுணா்சல பிரபதச 

ஆு ராக ூுத் கபாு்ு 

ெழ்க்ப்ு்ளு. 

 

5. ்ெ்் பார் அபியா் தி்ட்தி் 

சி்னமாக  (Mascot) பத்ு கச்ய்ப்ட  ப் 

யா் ? 

A. பா்ெதி பா்  

B. ுலி பா்  

C. மத் கெ்  

D. க்ெ்  பா்   

 

விடட : D. க்வ்  பா்   

 

105 ெயதான க்ெ்  பா் எ்ற கப்மணி, 
அெரு ஆுகடள ெி்ு  கழி்படற 

க்ிு்ளா் எ்ற கச்திடய அறி்த 
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பிரதம்  பர்திர பமாி, ்ெ்் பார் 

அபியானி் சி்னமாக இெடர பத்ு 

கச்ு்ளா்.   கச்ட்ப் 17-் ுு 

தி்லியி்  டடகப்ற  'Swachhta Diwas' 

ெிழாெி் பமாி, க்ெ்  பாடய 

குரெி்தா். 

 

6. எ்த இ்திய ஆுடம்ு  ூத மனித 

உிடம அடம்பானு, சிற்த மனிதாபிமான 

 ப் ெிுு ெழ்கு்ளு ? 

A. பாபா ரா்பத்  

B. ீ ீ ரெிச்க் 

C. ஏ. ஆ். ருமா் 

D. ரஜினிகா்் 

 

விடட: B. ீ ீ ரவிெ்க் 

 

ஆ்மீக தடலெ் ீ ீ ரெிச்க், ம்க் 

ம்தியி் மனித க்ணிய், மத ்லிண்க 

உறுக் ம்ு் சகி்ு்த்டமடய 

 ஊ்ுெி்ததி்காக, ூத மனித உிடம 

அடம்ு  இெு்ு மனிதாபிமான ெிுு 

ெழ்கு்ளு. ொ்்டக கடல  ிுென், 

 கச்ட்ப் 21, 2016 அ்ு ுு தி்லியி் 

 டடகபறு்ள "Simon Wiesenthal Centre"-் 

ுெ்க ெிழாெி் "Simon Wiesenthal 

Humanitarian Laureate" ப்ட் கபற 

இு்கிறா்.  

 

7. Fellows of Nature (FON) South Asia சிுகடத 

ெிுு யாு்ு ெழ்க்படு்ளு ? 

A. பம்னா ப்்  

B. ுதா  ாுு  

C.  ி்மலா கஜயி் 

D. சா்து ுமா் 

 

விடட : A. மே்னா ப்்  

 

பம்னா ப்், அெரு இய்டக சா்்த 

"People of the Sun" எு் சிுகடத்காக 

 "Fellows of Nature (FON) South Asia "எ்ற 

ெிுடத கபுகிறா்.அ்படாப் 2016-் 

 டடகபு்  Kumaon Literary திுெிழாெி் 

இ்ெிுு ெழ்க்பட 

இு்கி்று.ஆ்ுபதாு் ெழ்க்பு் 

இ்த இல்கிய பயண ெிுுக், இ்திய 

பிர்ு  ிுென் ம்ு் இ்திய 

ெனெில்ு அற்க்டடளுட் 

 இடண்ு ெழ்க்புகிறு. 

இல்கிய்தி் ூல், இய்டக ுறி்த 

ு்தா்க கச்திகடள ெழ்ு், கால ிடல 

மாுபாு பபா்ற ு்கியமான 

 ு்ு்ுழ் பிர்சடனகடள எு்ு்ூு் 

படட்ுகு்ு இ்ெிுு அளி்க்பு். 

 

8. ராஃபி பிர்சார்தி் 2016 ெிெசாய பதசிய 

மா ாு எ்த  கர்தி் கதாட்கியு ? 

A. கா்ூ் 

B. ுு தி்லி  
C. கஜ்்ூ்  

D. பபாபா் 

 

விடட : B. ுு தி்லி  
 

ம்திய அரு கட்த 2 ஆ்ுகளி் 

அறிெி்த ெிெசாய் ம்ு் 

ெிெசாயிகளி்  ல் கதாட்பான 

ு்கியமான தி்ட்கடள 

அம்பு்ுெதிு்ள ு்பன்ற்டத 

அறிய, ராஃபி பிர்சார்தி் 2016 ெிெசாய 

பதசிய மா ாு  ுு தி்லியிு்ள 

ெி்ஞா் பெனி் கச்ட்ப் 15 அ்ு 

கதாட்கியு. 2  ா்   டடகபு் இ்த 

மா ாு,  ம்திய ெிெசாய அடம்ச் ராதா 

பமாக் சி் அெ்களா் ுெ்கி 
டெ்க்ப்டு. 

 

9. 2016 எ்.சி.சி. ுுக்பா த்க பகா்டப 

ஹா்கி பபா்ியி் கெ்ற அணி எு ? 

A. Army XI 
B. Indian Railways 
C. Oil & Natural Gas Corporation (ONGC) 
D. Indian Oil Corporation (IOC)  
 

விடட : B. Indian Railways 

 

தமி் ா்ி், கச்டனயி்  டடகப்ற 

 2016 எ்.சி.சி. ுுக்பா த்க பகா்டப 

ஹா்கி பபா்ியி் ுத் ுடறயாக 

இ்திய ரயி்பெ ஆ்க் ஹா்கி அணி, 
இ்திய் ஆயி் கா்்பபரஷ் (ஐஓசி) 
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அணிடய 2-1 எ்ற கண்கி் பதா்கி்ு 

பகா்டபடய கெ்ு்ளு.  

 

10.  2016 ிபயா பாராலி்பி்்  ிடறு 

ெிழாெி் இ்திய ககாிடய ஏ்தியெ் யா் 

? 

A. ெு் சி் பா்ி  

B. தீபா மாலி்  

C. த்கபெு மாிய்ப்  

D. பதபெ்திர ஜஜாியா  

 

விடட : C. த்கமவு ோிய்ப்  

 

த்கபெு மாிய்ப், கச்ட்ப் 18 அ்ு 

 ட்த 2016 ிபயா பாராலி்பி்்  ிடறு 

ெிழாெி் இ்திய ககாிடய ஏ்தி கச்றா். 

2016 ிபயா பாராலி்பி்்-் 

ஆ்கு்கான உயர் தா்ு் T-42 

 ிக்ெி், 1.89 மீ்ட்  உயர் தா்ி 

இ்தியாு்ு ுத் த்க்டத கப்ு 

த்தா். இத் ூல், பாராலி்பி்்-் 

உயர் தா்ுதலி் த்க் கெ்ற ுத் 

இ்திய் எ்ற கபுடமடய இெ் 

கபுகிறா். அபத  ிக்ெி் இ்தியாடெ் 

சா்்த ெு் சி் பா்ி கெ்கல பத்க் 

கெ்றா் எ்பு ுறி்பிட்த்கு.  



Winmeen.com Tamil current affairs 

 

Winmeen.com Page 1 

 

நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 16, 2016 

 

1. எ்த இ்திய-அமெ ்க எு்தாள் 2015 

ததசிய ெனிதவிய் பத்க்தி்ு(National 

Humanities Medal) மத ு மச்ய்ப்ு்ளா் ? 

A. ஆபிரகா் வ்கீ் 

B. தே்் கிரா்  

C. பி ய்கா மச்ன்  

D. ெில் வி்க்ச் 

 

விடட : A. ஆபிரகா் வ்கீ் 

 

இ்திய-அமெ ்க ெு்ுவ்-ஆசி ய் 

ஆபிரகா் வ்கீ், 2015 ததசிய ெனிதவிய் 

பத்க்தி்ு(National Humanities Medal) மத ு 

மச்ய்ப்ு்ளா். வாஷி்டனி் 

மச்ட்ப் 21 அ்ு  நடடமபு் விழாவி் 

ேனாதிபதி பார் ஒபாொ இ்விுடத 

வழ்கு்ளா். இ்விுு  ெனித 

அுபவ், வரலாு, இல்கிய்,  த்ுவ், 

ெ்ு் பிற ெனிததநய் பாட்களி் 

நா்ி் ு தடல ஆழ்பு்ு் ுு்க் 

அ்லு தனிநப்கு்ு வழ்க்பு். 

 

2. இ்திரா கா்தி கி ஷி வி்வவி்யாலயா 

(IGKV) இ்தியாவி் எ்த ொநில்தி் 

அடெ்ு்ளு? 

A. ராே்தா்  

B. ெ்திய் பிரததச்  

C. உ்தர் பிரததச் 

D. ச்தீ்க் 

 

விடட : D. ெ்தீ் க் 

 

செீப்தி், ச்ீ்க ்  ரா்்ூ ் உ்ள 

இ்திரா கா்தி கி ஷி வி்வவி்யாலயா 

(IGKV)வி் விவசாய் அு்கா்சியக் 

ுவ்க்ப்டு. ெ்கடள கவு் வடகயி் 

அடெ்க்ப்ட ுத்  அு்கா்சியக் 

இுதவயாு்.  அு்கா்சியி் 

தநா்கொனு, சிற்ு விவசாய உ்திக், 

விவசாய் மதாட்பான பிர்சிடனக் 

ெ்ு் அடவகளி் தீ்ு, கிராெவாசிகளி் 

 வா்்டக ுடற ப்றிய தகவ்கடள 

வழ்ுவு ஆு். ஊடாு் ுடறயி் 

(Interactive), விவசாய் ெ்ு் 

ச்தீ்க ு்ள  நவனீ தவளா்டெ 

ு்ப்க் கா்ட்பட உ்ளு. 

 

3. “Shanti ki Talaash mein Zindagi” எ்ற ு்தக் 

யாரா் எுத்ப்டு ? 

A. ராதிகா ந்ரா்  

B. பிரண்  பா்ியா  

C. நிதி் தபாரா  

D. ொலினி தசா்ரா 

 

விடட : A. ராதிகா ந்ரா்  

 

ஹ ்வாடர சா்்த ஆசி ய் ெ்ு் 

மச்தியாளரான ராதிகா ந்ரா் எ்பவரா் 

“Shanti ki Talaash mein Zindagi” எ்ற ு்தக் 

எுத்ப்டு. இு ஒ்மவாு நாு் 

நட்கிற நிக்ுகடள  ுவார்யொன 

உதாரண்க் ெ்ு்  சிு நிக்ுகுட் 

மதாட்ுபு்தி எளிய மொழியி் 

எுத்ப்ட த்ுவ ூலாு். ு்தக்டத 

செீப்தி் உ்தரக்் ஆுந் தக தக பு் 

மவளியி்டா்.  

 

4.  வ்கி பி்ுகு்காக, பனார் இ்ு 

ப்கடல்கழக்ுட் பி்வு் எ்த 

வ்கி டகதகா்்திு்கிறு?  

A. எ்பிஐ வ்கி  
B. ஆ்சி் வ்கி  
C. ஐசிஐசிஐ வ்கி  
D. நபா்ு 

 

விடட : B. ஆ்ெி் வ்கி  
 

சிற்த வ்கி பி்ுகடள வழ்க ஆ்சி் 

வ்கி செீப்தி் பனார் இ்ு 

 ப்கடல்கழக்ுட் 

 டகதகா்்திு்கிறு. ஆ்சி் வ்கி, 
க்ூ யி் வணிக்ுடற 

ஆசி ய்குட் இடண்ு 

பாட்தி்ட்டத விவடெ்கு்ளு. 

இத் ில், Masters in Commerce (MCom), 

Master of Financial Management (MFM), Master of 
Financial Management (Risk & Insurance) MFM – RI, 

Master of Foreign Trade (MFT) தபா்ற 
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ப்ட்பி்ுக் அறிுக்பு்த்பட 

உ்ளன. 2016-17 க்வியா்ி் இ்த ுதிய 

பி்ுக் ுவ்க்பட உ்ளன. 

 இ்தியாவி் வ்கியிய் மசய்பா்ு 

ுடறக் ப்றி ூுவு  ெ்ு் இ்டறய 

கா்்பதர் உலகி் ொணவ்கடள க்வி 
ெ்ு் வ்்தக தியி் எ்வாு தயா் 

மச்ுவு எ்ற தநா்க்தி் இ்த 

பாட்தி்ட் விவடெ்க்ப்ு்ளு. 

 

5. ரா்ுொ் ராெநாத் எ்த 

விடளயா்ுட் மதாட்ுடடயவ் ? 

A. கி ்மக் 

B. கா்ப்ு  

C. ஹா்கி  
D. மட்னி் 

 

விடட : D. சட்னி் 

 

ரா்ுொ் ராெநாத், ுு தி்லியி் 

ஆ்.தக. க்னா ்தடிய்தி் 

நடடமபறு்ள  தடவி் தகா்டப உலக 

ுூ் பிதளஆ்  தபா்ியி்  14 ுடற 

கிரா்் ்லா் ப்ட் மப்ற ரதப் 

நடாு்ு எதிராக ஒ்டறய் தபா்ியி் 

இர்ப ் விடளயாட்தபாு் ுத் 

இ்திய மட்னி் வரீ்.  

 

6. எ்த மொடப் நிுவன், தனு 

மொடப் உ்ப்தி டெய்டத 

ஹ யானாவி் அடெ்க அ்ொநில 

 அருட்  ு ்ுண்ு ஒ்ப்த் 

மச்ு்ளு ? 

A. Xiaomi 
B. Samsung 
C. Gionee 
D. LG  
 

விடட :  C. Gionee 

 

ூ.500 தகாி ுதீ்ி்  Gionee மொடப் 

நிுவன், தனு மொடப் உ்ப்தி 
டெய்டத  ஹ யானாவி் அடெ்க 

அ்ொநில  அருட்  ு ்ுண்ு ஒ்ப்த் 

மச்ு்ளு. ப தாபா்தி் 40-50 ஏ்க் 

பர்பளவி் இ்டெய் 

அடெ்க்படு்ளு ெ்ு் அு்த 3 

ஆ்ுகளி் 28,000 தபு்ு 

தவடலவா்்டப வழ்ு்.   

 

7. உ்தர் பிரததச்தி்  சொ்வாதி கிசா் 

பெீா தயாேனாவி்  (RKBY) ூதராக 

நியெி்க்ப்ு்ளவ் யா் ? 

A. ச்ொ் கா் 

B. நவாுதீ் சி்தி் 

C. இ்பா் கா்  

D. வி்யா பால் 

 

விடட : B. நவாுதீ்  ெி்தி் 

 

விவசாயிக் கா்புீ மச்வடத இல்காக 

மகா்ு மசய்பு்  சொ்வாி கிசா் 

பெீா தயாேனா (SKBY) தி்ட்தி் விள்பர 

ூதராக பாலிு் நிக் நவாுதீ் 

சி்தி்டக உ்தர் பிரததச அரு 

நியெி்ு்ளு. இ்தி்ட்தி், ூ 2.5 

ல்ச் வடர பணெி்லா சிகி்டச ெ்ு் 

உு்ு ொ்ு சிகி்டச்ு  ூ.1 ல்ச் 

தபா்ற பல வசதிக் தச்்க்ப்ு்ளு. 

 

8. 2016 அணிதசரா இய்க ொநா்ி் (Non 

Aligned Movement - NAM) இ்தியாவி் சா்பாக, 

இ்தியாடவ ு்னி்ு 

வழிநட்து்ளவ் யா் ? 

A. நதர்திர தொி 

B. ஹெீ் அ்சா   

C. அு் தே்லி  
D. பிரணா் ுக்ேி 
 

விடட : B. ஹமீ் அ்ொி  

 

2016 அணிதசரா இய்க (Non Aligned Movement - 

NAM) ொநா்ி் 17வு பதி்ு 

 மவனிுலாவி் ொ்க ்டா தீவி் 

மச்ட்ப் 17-18-இ் நடடமப்று. இதி் 

இ்தியாவி் சா்பாக  இ்திய ுடண 

ேனாதிபதி ுகெு ஹெீ் அ்சா  

தடலடெ வகி்தா்.  ஐ்கிய நாுகு்ு 

பிறு, அதிகளவி் நாுக் ூு் ொநாு, 

அணிதசரா ொநாு ஆு். இ்தியா இத் 

்தாபக உு்பின்களி் ஒ்றாு். 
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இ்தியா, 55 ஆ்ுகு்ு ு்ு 

அ்தபாடதய பிரதெ ெ்தி  ேவஹ்லா் 

தநு உ்பட 25 வளு் நாுகளி் 

 தடலவ்க் 1961-் மப்கிதரி் 

ொநா்ி் ச்தி்த தபாு உு்பினரானு. 

 

9. 2016 "ச்வததச ஓதசா் அு்ு பாுகா்ு" 

தின்தி் டெய்கு்ு எ்ன? 

A. Ozone: the mission to protect world 
B. Preserve Ozone Layer 
C. Ozone and climate: restored by a world united  
D. Ozone Layer Protection: the mission goes on  
 

விடட : C. Ozone and climate: restored by a 

world united  

 

மச்ட்ப் 16, 1987 ஆ் ஆ்ு ஓதசா் 

படல்டத பாதி்ு் மபாு்க் எ்ு 

வடரயு்க்ப்ட ொ்் ் 

மநறிுடறடய நிடனுூு் வடகயி் 

ஒ்மவாு ஆ்ு் மச்ட்ப் 16் தததி 
"ச்வததச ஓதசா் அு்ு பாுகா்ு" தின் 

அுச ்க்புகிறு. 2016-் ஆ்ி்கான 

டெய்கு்ு “Ozone and climate: Restored by a 
world united” ஆு். 

 

10. எ்த ுு செீப்தி் பு்ு வடககளி் 

 ப்றா்ுடறடய  சொளி்க தனு 

அறி்டகடய செ்்பி்து ? 

A. TVSN பிரசா் ுு  

B. அரவி்் ு்பிரெணிய் ுு 

C. ெுக் ு்தா ுு 

D. டசதல் நக் ுு 

 

விடட : B. அரவி்் ு்பிரமணிய் ுு 

 

தடலடெ மபாுளாதார ஆதலாசக் அரவி்் 

ு்பிரெணிய் தடலடெயி் 

அடெ்க்ப்ட உய்ெ்ட் ுு, பு்ு 

வடககளி்  ப்றா்ுடறடய சொளி்க 

தனு அறி்டகடய  ெ்திய நிதி அடெ்ச் 

அு் மே்லியிட் செ்்பி்ு்ளு. 

பு்ு சாுபிடய ஊ்ுவி்ு் வடகயி், 

ுடற்தப்ச ஆதரு விடலயி்  (STP) ஒு 

நியாொன உய்ு ெ்ு் தபான் வழ்க 

இ்ுு அடெ்க்ப்ு்ளு. 
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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 17, 2016 

 

1. 2016-் ஆ்ி்கான அ்ஜுனா விுு 

பெ்ற இ்திய கிி்பக் வரீ் யா் ? 

A. ுவரா் சி் 

B. மகக்திர சி் கதானி  
C. ரஹாகன 

D. கராஹி் ஷ்மா 

 

விடட: C. ரஹானே 

 

ுு தி்லி ஜவக்லா் கேு ்கேிய்தி் 

ேடேபெ்ற விழாவி் ரஹாகன, கராகி் 

ச்மா ஆகிகயாு்ு ுடறகய 2016 ம்ு் 

2015-் ஆ்ி்கான அ்ஜுனா விுு 

வழ்க்ெ்ேு. இ்விுவு்  ச்வகதச 

கொ்ிகளி் 

விடளயாி்பகா்ிு்ததா் இ்திய 

ுியரு் தடலவிேமிு்ு அ்ஜுனா 

விுடத பெற ுியவி்டல. 

 

2. 2016 Naropa திுவிழா இ்தியாவி் எ்த 

மாேில்தி் பதாே்கியு? 

A. இமாசல் ெிரகதச் 

B. ஜ்ு ம்ு் கா்மீ்  

C. சி்கி் 

D. உ்தரக்் 

 

விடட: A. ஜ்ு ம்ு் கா்மீ்  

 

ஒ்பவாு 12 ஆ்ுகு்ு ஒு ுடற 

ேடேபெு் Naropa என்ெு் ஒு பெு் 

ு்த திுவிழா,  ஜ்ு-கா்மீி் 

லோ்கி் உ்ள  17 ஆ் ூ்றா்டே 

கச்்த பஹமி் மோலய்தி் 

ுவ்கியு. திுவிழாவி் ு்கிய ேிக்ு, 

ஆ்மீக அு்பதா்ே் Naropa-வி் 1000 

வு ெிற்த ோ் பகா்ோ்ே் ஆு். 

ொ்டவயாள்கு்ு விுதடல அளி்ு் 

பச்ு ூற்ெு் Naropa-்  ஆு எு்ு 

ஆெரண்க் விழாவி் கா்ெி்க்ெே 

உ்ளன. இு தவிர, ு்த் அமிதாெி் 

 ெ்டேய ெ்ு Thangka (திபெ்திய ு்தமத 

ஓவிய்) அடனவு்ு் கா்ெி்ு் 

பொு்ு திற்க்ெே உ்ளு. 

 

3.  மனித கே்தலி் த்ெி ெிடழ்தவ்களி் 

க்ணிய்தி்கான  ே்பல்ண ூதராக 

UNODC-வா்  ேியமி்க்ெ்ு்ளவ் யா் ? 

A. சம்தா கா்  

B. ேிஹாிகா டரஜாோ  

C. ோியா ுரா்  

D. மலாலா ூு்சா் 

 

விடட : C. நாியா ுரா்  

 

இ்லாமிய அரு ெய்கரவாதிகளி் 

கே்த் ம்ு் க்ெழி்ெி்  உயி் த்ெிய 

ஒு இள் Yazidi இன பெ்ணான  ோியா 

ுரா் கெசீ தாஹ, UNODC (United Nations Office 

on Drugs and Crime)ஆடணய்தா் மனித 

கே்தலி் த்ெி்ெிடழ்தவ்களி் 

க்ணிய்தி்கான  ே்பல்ண ூதராக 

ேியமி்க்ெ்ு்ளா். ோியா, Yazidi 

ம்கு்காக குடமயாக கொராினா் 

ம்ு் மனித கே்தலி் 

ொதி்க்ெ்ேவ்கு்காக உடழ்தா். 

 கமு் இவ் அடமதி்கான கோெ் ெிு 

கவ்ொள். 

 

4. 2017-ஆ் ஆ்ு ஆ்ெிி்க வள்்சி 
வ்கி (AfDB) ுும்தி்  வுோ்திர 

மாோ்டே எ்த ோு ேே்து்ளு ?  

A. சீனா 

B. கேொள்  

C. இ்தியா  

D. இல்டக 

 

விடட : C. இ்தியா  

 

ுஜரா்தி் அஹமதாொ்திு்ள மகா்மா 

கா்தி மாோ்ு டமய்தி் இ்திய அரு், 

ஆ்ெிி்க வள்்சி வ்கிு், வ்கியி் 

2017 ஆ்ு் ூ்ே்டத  கம 22-26, 2017 

அ்ு இ்தியா ேே்த ுி்ுண்ு 

ஒ்ெ்த் பச்ு டகபயு்தி்ு்ளு. 

2017 AfDB ூ்ே்  ஒு பமகா ச்வகதச 

ேிக்வாு். இதி் ஆ்ெிி்க வள்்சி 
வ்கியி் உு்ு ோுகளிு்ள  80 

ோுகளி்  ஆுே்க், மா்ு ஆுே்க், 
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ேி்வாக இய்ுன்க் , பகா்டக 

வு்ொள்க் ம்ு் வியாொர 

ேிடலய்களி் இு்ு 5000 ்ு் கம்ெ்ே 

ெிரதிேிதிக் கல்ு பகா்ளு்ளன் . 

 

5. சமீெ்தி் மடற்த எ்வ்ு ஆ்ெி, எ்த 

ுடறடய கச்்தவ் ? 

A. இதழிய் 

B. அறிவிய் 

C. விடளயா்ு 

D. ோேக ஆசிிய்  

 

விடட : D. நாடக ஆெிிய்  

 

"Who’s Afraid of Virginia Woolf ?" எ்ற 

ோேக்டத எுதிய 88 வயதான அபமி்க 

ோேக ஆசிிய் எ்வ்ு ஆ்ெி சமீெ்தி் 

ேிூயா்் ேகர்தி் காலமானா். ஆ்த் 

மி்ல் ம்ு் ஆக்ு வி்ச் 

ஆகிகயாு்ு ெிறு அபமி்காவி் 

மிக்பெிய வாு் ோேக ஆசிியராக இவ் 

குத்ெ்ோ். ஆ்ெி, A Delicate Balance, 

Seascape ம்ு் Three Tall Women ஆகிய 

ு்தக்கு்காக  3 ுடற ுலி்ச் ெிு 

பெ்ு்ளா்.  

 

6. எ்த இ்திய அபமி்க்,  2016 Marconi 

Society Paul Baran Young Scholar  விுடத 

பெ்றா் ? 

A. ே்த் ுுதா்  

B. ெிிய்கா பச்கனா்  

C. திகன் ொரதியா  

D. ஆெிரகா் வ்கீ் 

 

விடட : C. தினே் பாரதியா 

 

திகன் ொரதியா, ஒு இ்திய வ்சாவளி 
எ்ஐி வி்ஞானி.  வாபனாலி (வய்பல்) 

சி்ன்கடள அு்ுத் ம்ு் பெுத் , 

பமாடெ் பதாழி்ு்ெ்  ம்ு் அகத 

கசன் (அடல) ூல் தருகடள 

 அு்ுத் கொ்றவ்றி் சிற்த 

ெ்களி்டெ வழ்கியத்காக மதி்ுமி்க 

2016 Marconi Society Paul Baran Young Scholar 

விுு வழ்க்ெ்ு்ளு.  கரிகயா 

அடலக் மீு இவ் கம்பகா்ே ஆரா்்சி 
ூல், ுு்கீ்ு விடளவி் காரணமாக 

 கரிகயாவானு ஒகர அதி்பவ்டண 

 பெ்ு அடத ெர்ெ இயலாு எ்ற 150 

ஆ்ுகால அுமான்டத தவு என 

ேிூெி்தா். அறிவிய் ம்ு் 

பதாழி்ு்ெ் ெிிவி் இ்த விுு கோெ் 

ெிு்ு சமமாக குத்ெுகிறு ம்ு்  $ 

4,000 பரா்க் ெிசாக வழ்க்ெுகிறு. 

ேவ்ெ் 2, 2016 அ்ு கலிகொ்னியாவி் 

Mountain View-வி் ேடேபெறு்ள விழாவி் 

இ்விுு அளி்க்ெே இு்கிறு. 

 

7. எ்த ோு Tiangong-2 வி்பவளி 
ஆ்வக்டத பவ்றிகரமாக வி்ணி் 

ஏவியு ? 

A. சீனா  

B. டதவா் 

C. ஜ்ொ் 

D. விய்ோ் 

 

விடட : A. ெேீா  

 

வி்பவளி பதாழி்ு்ெ கசாதடன, 

மு்ுவ ம்ு் வி்பவளி ஆ்ுகு்ு 

Tiangong-2 எு் வி்பவளி ஆ்வக்டத 

Long March 2-F T2 ரா்பக் ூல் வேகம்ு 

ககாெி ொடலவன்திு்ள Jiuquan 

வி்பவளி ேிடலய்திலிு்ு சீனா 

ு்ு்ொடதயி்  பசு்திு்ளு. Tiangong 

2 ஆ்வக் , இடே்கால வி்பவளி 
அடம்ு ெ்றிய 

கசாதடனகு்ு்,ேடேுடறகு்ு், 

எிபொு் ேிர்ு் கசாதடன்ு், 

மு்ுக் ம்ு் ெ்கவு வி்பவளி 
பதாே்ொன பதாழி்ு்ெ 

கசாதடனகு்ு் அடம்க்ெ்ேு.    

 

8. 2016 "பொறியாள் தின்" இ்தியாவி் 

எ்த கததியி் பகா்ோே்ெுகிறு?  

A. பச்ே்ெ் 17 

B. பச்ே்ெ் 18 

C. பச்ே்ெ் 16 

D. பச்ே்ெ் 15 
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விடட : D. செ்ட்ப் 15 

 

ொரத ர்னா விுு பெ்ற கமா்சு்ே் 

வி்கவ்வர்யா ேிடனவாக 

இ்தியாவி் பச்ே்ெ் 15 ் கததி 
ஒ்பவாு ஆ்ு் பொறியாள் தின் 

பகா்ோே்ெ்ு வுகிறு. 

வி்கவ்வர்யா ஒு தடலடம 

பொறியாள்.  டமூ் கிு்ண ராஜாசாக் 

அடணயி் க்ுமான பொு்ொள் ம்ு் 

டஹதராொ் ேகர பவ்ள ொுகா்ு 

அடம்ெி்  தடலடம விவடம்ொள் 

 கொ்ற பொு்ுகளி் இு்தா். 2016 

பொறியாள் தின்தி் 49வு ெதி்ெி் 

டமய்கு "Skill Development for Young Engineers 

to Reform the Core Sector: Vision 2025" ஆு். 

 

9. அ்டமயி் ச்தி வா்்த ூறாவளி 
Meranti எ்த ோ்டே தா்கியு ?  

A. சீனா  

B. விய்ோ் 

C. மகலஷியா  

D. இ்தியா 

 

விடட : A. ெேீா 

 

ூறாவளி Meranti, ெிலி்டெ்்சி் Ferdie 

என அடழ்க்ெு் ூறாவளி சமீெ்தி் 

சீனாவி் ுஜியா் மாகாண்திடன 173 km / 

h கா்ு கவக்தி் கமாசமான ேிடலயி் 

தா்கியு. இு 2016-் உலகி் 

வலிடமயான ூறாவளி ஆு். இத்ு ு் 

ஏ்ெ்ே ூறாவளி, டதவா் பத் ெுதியி் 

அி்ுவி்ு ெிறு ெல்த கா்ு ம்ு் 

பெுமடழுே்  சீனாவி் பத்கிழ்ு 

ெுதிடய தா்கியு. கி்ே்த்ே 2 

மி்லிய் வுீக் ுஜியா் மாகாண்தி் 

பசயலிழ்தன. இ்த ூறாவளியா் ஏ்ெ்ே 

ெல்த மடழ்பொழிவா் சீனாவி் 

கேஜியா் ெிரகதச் ெலமாக அி 

வா்கியு. கேஜியா்கி் 63,000 ்ு் 

கம்ெ்ே ம்க் ுிகய்ற்ெ்ேன். 

 

10. ு்தக் “One & A Half Wife” யாரா் 

எுத்ெ்ேு? 

A. அ்டவத கலா  

B. கம்னா ொ்்  

C. ராஜீ்  கச் 

D. மாுி ொன்ஜி 
 

விடட : B. னம்ோ பா்் 

 

“One & A Half Wife” எ்ற ு்தக் கம்னா 

ொ்் எ்ெவரா் எுத்ெ்ேு. இவ் ஒு 

இ்திய இல்கிய ுடனகடத எு்தாள் 

ம்ு் ேிதி ெ்திிடகயாள். இு "அமரா" 

எ்ற ஒு இ்திய பெ்னி் கடத. 

உ்கு்ு உ் டதிய்டது், 

 ஒ்பவாு ுடற தடேக்  ஏ்ெு்கொு 

விழாம் அடத கே்க ஒு 

ே்ெி்டகடயு், மீ்ு் விழாம் 

இு்க ுதிய வழிக் ம்ு் 

ுடறகடளு் இ்கடத ூுகிறு. 
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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 18,19 -2016 

 

1. 2016  உலக ப ாுளாதார ுத்திர 

ுறியீ் ி் இ்தியாவி் தர் எ்ன? 

A. 118 
B. 89 
C. 112 
D. 78 
 

விடட: C. 112 

 

உலக ப ாுளாதார ுத்திர ுறியீ் ி் 

இ்தியா 159 நாுகளி் 112வு இட்தத 

ப ்ு்ளு. 2016 வுடா்திர அறி்தக  ி, 

 உலக ப ாுளாதார ுத்திர ுறியீ் ி் 

ுதலிட்தி் ஹா்கா் உ்ளு. அததன 

பதாட்்ு சி்க்ூ், நிூசிலா்ு, 

ுவி்ச்லா்ு, கனடா, ஜஜா்ஜியா, 

அய்லா்ு, ப ாிஷிய், ஐ்கிய அரு 

நாுக், ஆ்திஜரலியா  ்ு் 

இ்கிலா்ு ஜ ா்ற நாுக்  ்ிய் 

விதசயி் உ்ளு. இ்த அறி்தக  2014 

ு்ளிவி ர்தி் அி் தடயி்  ்ு் 

ப ாுளாதார ுத்திர ானு, அதன்ு 159 

நாுக்,  ிரஜதச்களி்  பகா்தகக் 

 ்ு் நிுவன்கதள   ு் ா்ு 

பச்வத் ூல் அளவிட் ுகிறு. 

 

2. 2017  ுி் ான ுஜரா் உலகளாவிய 

 ாநா்ி்(Vibrant Gujarat Global Summit-2017) 

 ி்வு் எ்த நாு  ்ுதார நாடாக 

இதையு்ளு ? 

A. அப ி்கா 

B. ர்யா  

C. ஐ்கிய ரா்ய் 

D. பஜ் னி 
 

விடட : A. அசெி்கா 

 

ஜனவி 8-9, 2017-் கா்திநகி்   கா் ா 

 ்திி் நதடப ு் ுி் ான ுஜரா் 

உலகளாவிய  ாநா்ி் 8வு  தி் ி் 

 ்ுதார நாடாக அப ி்கா இு்ு். உ்சி 
 ாநாு  "நிதலயான ப ாுளாதார்   ்ு் 

சூக வள்்சி" யி் கவன் பசு்ு். 

உ்சி  ாநா்ி் ஜநா்க், உலகிு்ள 

ச்வஜதச நிுவன்க்  ்ு் க்வி 
நிுவன்களி் ததலவ்க்,  ாநில 

 ்ு் அரசா்க அத ்ச்க், கா்் ஜர் 

உலகி் உ்ள ததலவ்க்,  ூ்த 

பகா்தக வு் ாள்க் ஆகிய 

அதனவதரு் ஒ்றாக அதை்ு  வள்்சி 
 ்ு் ஒ்ுதை்த   ஊ்ுவி்க 

ுய்சி் தாு். 

 

3. 2016 ஜதசிய பதாைிலாள்  ாநா்தட 

இ்தியாவி் எ்த நகர் நட்து்ளு ? 

A. பகா்சி 
B. ுவஜன்வ்  

C. பச்தன  

D. ல்ஜனா 

 

விடட : B. ுவனே்வ்  

 

ஒிசா அரு, ச்வஜதச பதாைிலாள் 

அத ்ுட் (ILO) இதை்ு 

ுவஜன்வி் 2016 பச்ட் ் 20-் நா் 

 ஜதசிய பதாைிலாள் 

 ாநா்தடநட்து்ளு.இ்த 2 நா் 

 ாநா்ி் ஜநா்க்,  இ்தியாவி் 

ஒு்கத ்க் ்ட  ்ு் அத ்ு சாரா 

பதாைிலாள்களி்  ல  ிர்சிதனக்  ்றி 
விவாதி் ு ஆு். 

 

4. “Democrats and Dissenters” எ்ற ு்தக்தி் 

ஆசிிய் யா் ? 

A. உ  ்ு ச்ட்ஜி 
B. ரா ்ச்திர ுஹா  

C. வி்ர் ஜச் 

D. அ ி் திி ாதி 
 

விடட : B. ராெ்ெ்திர ுஹா 

 

“Democrats and Dissenters” எ்ற ு்தக்தி் 

ஆசிிய் ரா ்ச்திர ுஹா ஆவா். 

அ்தட நாுகுடனான இ்தியாவி் 

உறு , கு்ு ுத்திர்,  ்றவ்க் 

 ்தியி்  ை்ுியினு்ு எதிரான 

 ாு ாு ஜ ா்ற   ரவலான  ிர்சிதனக் 

ுறி்த 16 க்ுதரகதள இ்ு்தக் 

பகா்ு்ளு. 
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5.  ்திய ுித ் ைி ஜத்வதைய்தி் 

(UPSC) ுதிய ததலவராக 

நிய ி்க் ்ு்ளவ் யா் ? 

A. தீ ் ு்தா  

B.  ி எ் ஜ ்ஸி 
C.  ாத் ச்ஜசனா 

D. அ்கா சிஜராஹி 
 

விடட : D. அ்கா ெினராஹி 
 

அ்கா சிஜராஹி,  ்திய்  ிரஜதச்தி் 

  ைியா்றி ஓ்ு ப ்ற ஐஏஎ் அதிகாி, 

 பச்ட் ் 21,2016 ுத்   ்திய 

ுித ் ைி ஜத்வதைய்தி் (UPSC) 

ுதிய ததலவராக  ைியா்று்ளா். 

 இவு்ு ு், தீ ் ு்தா இ் தவி 
வகி்தா். த்ஜ ாு, சிஜராஹி 
ஆதைய்தி் ஒு உு் ினராக உ்ளா், 

இவரு  தவி்கால் நிதறவதடு் 

நாளான ஜனவி 3, 2017 வதர இவ் 

அுவலக்தி் இு் ா்.  

 

6. "Joint Sea-2016" எு் ூ்ு கட் தட் 

 யி்சி  ி்வு் எ்த இு 

நாுகு்கிதடஜய 

ஜ ்பகா்ள் ்ு்ளன ?  

A. இ்தியா  ்ு் ர்யா 

B. இ்தியா  ்ு் சீனா  

C. சீனா  ்ு் ர்யா  

D. இ்தியா  ்ு் அப ி்கா 

 

விடட : C. ெேீா ெ்ு் ர்யா  

 

சீனா  ்ு் ர்யா ஆகிய இு நாுக் 

"Joint Sea-2016" எு்  ூ்ு கட் தட் 

 யி்சிதய பச்ட் ் 12-19 வதர 

ச்்தச்ுிய பத் சீன கடலி் 

நட்து்ளு. ப ாுநல்கதள 

 ாுகா்த், உலகிு்ள அதன்ு கட் 

 ுதிகளி்  ாுகா்த  உுதி பச்த், 

பகா்தள்பகதிராக ஜ ாராுத், 

கட் யை்தி்ு ஒ்ுதை்ு வை்ுத் 

ஜ ா்றதவ இ்த ூ்ு  யி்சியி் 

ஜநா்க ாு். 

 

7.  ு ா்க் ்ர ானி் எ்த விதளயா்ுட் 

பதாட்ுதடயவ் ? 

A. ூஷூ  

B. ு்ு்ச்தட 

C. நீ்ச் 

D. ு் ா்கி ுுத்  

 

விடட : D. ு்பா்கி ுுத்  

 

ு ா்க் ்ர ானி், வ்காள்தத ஜச்்த 

ஒு இ்திய ு் ா்கி ுு் வரீ். 

அஸ்த ஜானி் க ாலாவி் நதடப ்ற 

தக்ு் ா்கி, ுை் ு் ா்கி, 
சிுு் ா்கி்கான 2016  ISSF ஜூனிய் 

உலக ஜகா்த  50  ீ்ட் ஜ ா்ியி் இவ் 

த்க் பவ்ு்ளா். இவதர தவிர, 

இதளய ஆ்க் 25  ீ்ட் ஜ ா்ியி் 

சா் ாஜி  ா்ீ் த்க் பவ்றா். ு் ீ் 

 ்ு் ிுரா் சி்ுட் இதை்ு 

 ா்ீ் அைியாகு் த்க் பவ்றா். 

 

8. 2016 ஜ ாகன் ுவ்ைா ு்ரா விுு்ு 

ஜத்ு பச்ய் ்டவ்  யா் ? 

A. எ்  ாதவ் 

B. எ்.ி.வாுஜதவ் நாய் 

C. எ் ீலாவதி  
D. ஓ எ்  வி ுு் 

 

விடட : C. எ் ீலாவதி  
 

டா்ட் எ் ீலாவதி,  ிர ல  தலயாள 

வி ்சக்  ்ு் க்வியாள்.   தலயாள 

ப ாைி  ்ு் இல்கிய்தி்ு 

ுறி் ிட்த்க  ்களி்த  

வை்கியத்காக  தி்ு ி்க 2016 ஜ ாகன் 

ுவ்ைா ு்ரா விுு்ு ஜத்ு 

பச்ய் ்ு்ளா். இதறயா்த   ி்க 

ஒு த்க  த்க்தத  உ்ளட்கிய 

இ்விுு,  ந்ு அறிய் ்ட சிுகதத 

எு்தாள் எ்.ஜ ாகன் நிதனவாக 

நிுவ் ்டு.  
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9. இ்திய ஆு் கா் ீ் ு கைக்தி் 

(எ்.ஐ.சி.) ுதிய ததலவராக 

நிய ி்க் ்ு்ளவ் யா் ?  

A. உஷா  ா் 

B. உஷா ச்வா் 

C. வி.ஜக. ச் ா  

D. நிதி் ீவ்தவா 

 

விடட : C. வி.னக. ெ்ொ  

 

வி.ஜக. ச் ா, இ்திய ஆு் கா் ீ் ு 

கைக்தி் (எ்.ஐ.சி.) ுதிய ததலவராக 

நிய ி்க் ்ு்ளா்.  ச ீ ்தி் ததலவ் 

 தவியி் இு்ு எ்.ஜக. ரா் ராஜினா ா 

பச்தா், இதனா் வி ஜக ச் ா ுதிய 

ததலவராக நிய ி்க் ்டா். இ்த 

 தவி்ு ு்ு ச் ா எ்.ஐ.சி.யி்  நி்வாக 

இய்ுன்  தவியி் இு்தா். 

 

10.   எ்த இ்திய வ்சாவளி ஆுத  

ச்வஜதச இர்த தான ச்க்தி் (ISBT) 

ததலவராக நிய ி்க் ்ு்ளா்? 

A. அ ிஜஷ் கிு்ை் 

B. ரவி பர்ி 

C. குவுள் ஆ்டனி 
D.  ால்ச்திர் ு்ளி்காு  

 

விடட : B. ரவி சர்ி 

 

ரவி பர்ி, ஒு இ்திய வ்சாவளி பத் 

ஆ் ிி்க். உலகளவி் இர்த ஏ்ற 

 ாுகா் ி்காக  ைிுிு்  ு்ுவ 

நிுை்களி்  உலகளாவிய அத ் ான 

ச்வஜதச இர்ததான ச்க்தி் (ISBT) 

ததலவராக ரவி பர்ி 

நிய ி்க் ்ு்ளா். இ்த நிதலயி், 

ஆ் ிி்க க்ட்தி் இு்ு வு் ுத் 

ததலவ் எ்ற ப ுத தய பர்ி 

ப ுகிறா். த்ஜ ாு, பர்ி 

பத்னா் ிி்க இர்த ஜசதவ (SANBS) 

ச்க்தி் ுத்த  பசய் அுவல் (COO 

-Chief Operations Officer). பநத்லா்தி் 

ஆ்்ட்டாத  ததலத யக ாக பகா்ட 

ISBT-் ஜநா்க ானு, இர்த ஏ்ற் ுறி்ு 

 யி்வதத  ஊ்ுவி்த் ஆு். 
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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 20, 2016 

 

1. Malakas என்பு் ச்தி வா்்த ூறாவளி 
அ்மையி்  எ்த நா்மை தா்கியு ? 

A. ஜ்பா் 

B. இ்ததாதனஷியா 

C. விய்நா் 

D. சீனா 

 

விடட : A. ஜ்பா் 

 

Malakas ூறாவளி, பய்கர கா்ு (180 கி.ைீ / 

ைணி்ு) ை்ு் ைமை  வவ்ள்ுை் 

வத் ஜ்பா் புதிமய ைிக தைாசைாக 

தா்கியு. தை்ு ை்ு் வத்ு ஜ்பா் 

புதிகளி்  500,000 தபமர த்க் வுீகமள 

காலி வச்ுைாு அதிகாிக் 

உ்தரவி்ு்ளன். 110-்ு்  தை்ப்ை 

உ்நா்ு விைான்க் ர்ு 

வச்ய்ப்ைன. இ்த ூறாவளி, வ்காயாைா 

எ்மல கமரமய  அமை்ு்ளதா் 

ூறாயிர்கண்கான ை்க் அ்ு 

வவளிதய்ற்ப்ைன். 

 

2. 2016 இ்திய ச்வததச கை் உணு 

நிக்்சி (IISS-India International Seafood Show) 

எ்ு நமைவபறு்ளு ? 

A. ுு தி்லி 
B. ு்மப  

C. வகா்சி 
D. விசாக்ப்ின் 

 

விடட : D. விொக்ப்ின் 

 

இ்திய ச்வததச கை்உணு 

நிக்்சியி்(IISS)  20 வு பதி்ு, ஆ்திர 

ைாநில் விசாக்ப்ின்தி்  2016 

வச்ை்ப் 23 ஆ் தததி ுத் ுவ்கியு. 

2016 IISS-் மைய்கு்தானு, “Safe and 
Sustainable Indian Aquaculture”. இ்த 

நிக்்சியி் தநா்க்,  ைீ்பிி்பி் உ்ள 

 பாுகா்பான ை்ு் நிமலயான 

நமைுமறகளி் இ்தியாவி் 

அ்்பணி்மப  ு்னிமல்பு்ுவதாு். 

இ்த 3 நா் நிக்வி் இ்தியாவி் இு்ு 

2,000 பிரதிநிதிகு், வவளிநாுகளி் 

இு்ு 200 பிரதிநிதிகு் ப்ு வபற 

உ்ளன். இ்திய கை்வபாு்  ஏ்ுைதி 
இற்ுைதியாள்க் ,வசயலிக், வள 

நிுண்க், பணியாள்க்,வசயலா்க 

இய்திர உ்ப்தியாள்க் ஆகிய 

அமனவமரு் ஒு ுமையி் கீ் 

வகா்ுவ்ு  ப்தக்பாள்க் ை்ு் 

வ்்தக பா்மவயாள்குை் ஒு வணிக 

வதாை்மப அமை்ு பர்பர ந்மை 

வபு் வமகயி் வணிக உறுகமள 

தை்பு்த IISS வா்்மப வை்ு். 

 

3. உலக வ்கி்கான இ்தியாவி் 

இய்ுனராக நியைி்க்ப்ு்ளவ் யா் ? 

A. கிிஷ் கா்் பா் 

B. ஜூமன் அகைு 

C. ஹுஹிதகா ுதராைா  

D. ஒ்தனா ு்் 

 

விடட : B. ஜூடன் அகமு 

 

வ்கததச்தவரான ஜூமன் அகைு, உலக 

வ்கி்கான இ்தியாவி் இய்ுனராக 

நியைி்க்ப்ு்ளா். இவ்  ஒ்தனா 

ு்்-மய ததா்கி்ு இ்பதவிமய 

அமை்தா்.   இ்பதவி்ு ு்ன் 

ஜூமன், உலக வ்கியி் ுு தமலவ் 

ஜி் தயா் கி்-்  தமலமை அுவலராக 

இு்தா். 

 

4. ுஷிரா் பதரா் எ்த விமளயா்ுை் 

வதாை்ுமையவ் ? 

A. ூ்ப்ு  

B. ு்ு்ச்மை  

C. ை்ு்த்  

D. ு்பா்கி ுுத்  

 

விடட : D. ு்பா்கி ுுத்  

 

ுஷிரா் பதரா், சைீப்தி் 

அஸ்மபஜானி் கபாலாவி் நமைவப்ற 

2016 ISSF ஜூனிய் உலக தகா்மப 

தபா்ியி் ஆ்கு்கான ஜூனிய் 25m 
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விமரு மக்ு்பா்கி தபா்ியி் த்க் 

வவ்றா். 

 

5. 2016 பிி்் விவசாய் ை்ு் 

பயி்்வதாைி் வள்்சி ைாநாு 

இ்தியாவி்  எ்த நகர்தி் நமைவப்று 

?  

A. தபாபா் 

B. வஜ்்ூ்  

C. ுு தி்லி  
D. கா்ூ் 

 

விடட : C. ுு தி்லி  
 

2016 பிி்் விவசாய் ை்ு் 

பயி்்வதாைி் வள்்சி ைாநா்ி் 6-வு 

பதி்ு ுு தி்லியி் வச்ை்ப் 22-ஆ் 

தததி ுத் ுவ்கு்ளு. 2 நா் 

நமைவபு் இ்த ைாநா்மை  தவளா் 

அமை்சக் ை்ு் உைவ் நல ச்க் 

நை்ுகிறு. பிி்்- ் 2012-2016 வசய் 

 தி்ை்தி் ஒ்ுமை்ு வை்க தவ்ிய 5 

புதிக் இ்ைாநா்ி் 

ுத்மை்பு்த்பை இு்கிறு. 

ஒ்ுமை்ு வை்க தவ்ிய 5 புதிகளி் 

சில : அி்பமை விவசாய தகவ் பிைா்ற 

அமை்ு உுவா்ுத், ைிகு் 

பாதி்க்ப்ை ை்க்  உணுவபாுமள 

அுுவமத உுதி்பு்த ததமவயான 

விூக்க் தபா்றமவ ஆு். 

 
 

6.  ஐ்கிய நாுக் சமபயி் ுதலாவு 

அகதிக் ை்ு் ுல் 

வபய்்ததாு்கான(United Nations Summit for 

Refugees and Migrants) ைாநாு எ்த நகர்தி் 

நமைவப்று ? 

A. சி்னி  
B. நிூயா்் 

C. வப்லி் 

D. ுு தி்லி 
 

விடட : B. நிூயா்் 

 

அகதிக் ை்ு் ுிதயுதவாு்கான 

ுதலாவு ஐ்கிய நாுக் உ்சி ைாநாு 

நிூயா்்கி் உ்ள ஐ.நா. வபாு்சமபயி் 

நமைவப்று. அதி், 65 ைி்லிய் 

அகதிக், ுிதயுதவா் உயி்கமள 

கா்பா்ற ை்ு் வபாு்மப பகி்்ு 

வகா்ள 193  நாுகளி்  தமலவ்களா் 

 "அகதிக், ுிதயுதவா் நிூயா்் 

பிரகைன்" ஏ்க்ப்ு்ளு. இ்த 

 அறிவி்ு ச்ை்ூ்வைாக பிமண்க்ப்ை 

ஒ்றாக இ்லாை், அகதிகளி் ைனித 

உிமைகமள் பாுகா்க,ைனிதாபிைான 

உதவி வை்க,  ைீ்ுிதய்ற் ை்ு் 

தவமலமய  அதிகி்க நாுகு்ு 

அமை்ு விு்கி்று. இ்ு்சி ைாநாு 

ைனித இய்க சவா்கமள அறிு் ஒு 

திு்ுுமன ூ்ு ுய்சியாக 

குத்புகிறு.  

 

7."Confluence: Festival of India" என்பு் 

 ுதலாவு  இ்திய இமச ை்ு் நைன 

திுவிைா எ்த நா்ி் வதாை்கியு? 

A. ஆ்திதரலியா 

B. அவைி்கா  

C. பிரா்்  

D. ர்யா 

 

விடட : A. ஆ்திரேலியா 

 

ுதலாவு(first-of-a-kind)  இ்திய இமச 

ை்ு் நைன திுவிைா "Confluence: Festival of 

India" ஆ்திதரலியாவி்  சி்னியி் 

வதாை்கியு. இதமன ு்ுலா ை்ு் 

கலா்சார அமை்ச் ைதக் ச்ைா வதாை்கி 
மவ்தா். 10 வார விைாவி் தநா்க், 

இ்தியாவி் உய்்த  ை்ு் பலதர்ப்ை 

கலா்சார்மத  வவளி்பு்ுவு ஆு். 

திுவிைா வை்தபா்், வப்், பிி்தப், 

கா்வப்ரா ை்ு் அிவல்ு  உ்பை 7 

நகர்களி்  இ்திய அரசா்க்தா், 

ஆ்திதரலிய ப்க ஆதருை் நமைவபற 

 உ்ளு. 
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8. 2016 சி்க்ூ் கிரா்் பிி்் 

ஃபா்ுலா ஒ் தபா்ியி்  வவ்றி 
வப்றவ்  யா் ? 

A. நிதகா தரா்வப்்  

B. தைனிய் ி்கா்தைா  

C. தை்் வவ்்ைா்தப்  

D. ூயி் ஹாைி்ை் 

 

விடட : A. நிரகா ரோ்சப்் 

 

நிதகா தரா்வப்், வை்சிைஸி்  ஒு 

வஜ்ை் ஃபா்ுலா ஒ் வரீ். இவ் 

 சி்க்ூி் வைினா தபயி் நமைவப்ற 

2016 சி்க்ூ் கிரா்் பிி்் ஃபா்ுலா 

ஒ் தபா்ியி்  வவ்றி வப்ு்ளா். 

இவரு வா்்மகயி்  F1 தபா்ியி் 

இுவமர 22 ுமற சா்பிய் ப்ை் 

வவ்ு்ளா் .சி்க்ூி் ுத் ப்ை் 

இுதவயாு். 

 

9. பார் எல்்ரானி்் லிைிவை் (BEL) 

நிுவன்தி் ுத் வப் இய்ுனராக 

 (ைா்்வக்ி்) நியைி்க்ப்ு்ளவ் யா் 

? 

A. கா்யா கிு்ணா  

B. ுஹாசினி வைஹி்  

C. ஆன்தி ராைலி்க் 

D. திிஷா கிு்ண் 

 

விடட : C. ஆன்தி ோமலி்க் 

 

ஆன்தி ராைலி்க், பார் எல்்ரானி்் 

லிைிவை் (BEL) நிுவன்தி்  ுத் வப் 

இய்ுனராக  (ைா்்வக்ி்) 

நியைி்க்ப்ு்ளா். இ்த பதவி்ு ு்ு, 

இவ் வப்கூு BEL வளாக்தி் Military 

Communication Strategic Business Unit (SBU)-் 

 தமல்ு வபாு தைலாளராக  இு்தா். 

 

10. “Rekha: The Untold Story” எ்ற ு்தக்தி் 

ஆசிிய் யா் ? 

A. ராஜு பார்ைா் 

B. யாச் உ்ைா்  

C. நீனா தகாபா் 

D. மைதிலி ரா் 

 

விடட : B. யாெ் உ்மா்  

 

“Rekha: The Untold Story” எ்ற ு்தக், 

பாலிு் நிமக தரகாவி்  வா்்மக 

வரலாு ஆு். இதமன  யாச் உ்ைா் 

எுதிு்ளா். இதி் ஆசிிய், அவரு 

வா்்மக நிக்ுகமளு், ு்தக்தி் சில 

புதிகளி் தகைராவி்ு பி்னா் 

உ்மையான தரகா யா் எ்பமது் 

வவளி்பு்ுகிறா்.  
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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 21, 2016 

 

1.  2016 ஐ்கிய நாுகளி் 'ச்வதேச அமைேி 
ேின்ேி்'  கு்ப ாு்(Theme) எ்ன ? 

A. Who Will You Make Peace With? 
B. Partnerships for Peace – Dignity for All 
C. Long live absolute world peace 
D. The Sustainable Development Goals: Building 
Blocks for Peace 
 

விடட : D. The Sustainable Development Goals: 

Building Blocks for Peace 
 

அமன்ு நாுக் ை்ு் ை்க் ை்ேியி் 

 உலக சைாோன்  ்றிய கு்ேியமல 

வு் ு்ு் வமகயி் ஐ்கிய நாுக் 

சம  ஒ்பவாு ஆ்ு் பச்ட் ் 21 ் 

தேேி  ச்வதேச அமைேி ேின்மே 

கமட ிி்கிறு. 2016-ஆ் ஆ்ி் 

கு்ப ாு் "The Sustainable Development 

Goals: Building Blocks for Peace" ஆு். 

 

2.  2016 வட கிழ்ு இமை்ு உ்சி ைாநாு 

இ்ேியாவி் எ்ே நகி் போட்கியு?  

A. குகா்ேி 
B. அக்ேலா 

C. இ்டாநக் 

D. இ் ா் 

 

விடட : B. அக்தலா 

 

2016 வட கிழ்ு இமை்ு உ்சி ைாநாு 

 ேிிுராவி் அக்ேலாவி் போட்கி 
பச்ட் ் 23-் தேேி நிமறவமடு். இ்ே 2 

நா் ைாநாு,  பே் கிழ்ு ஆசியா ை்ு் 

வட கிழ்ு ஆசியாமவ இமை்ு் 

ப ாுளாோர நமடுமறக், ச்மே 

போட்ுக், வடகிழ்கி் ஆ்ற் ை்ு் 

த ா்ுவர்ு உ்க்டமை்ு தேமவக் 

த ா்றவ்மற  தை் ு்ுேலி்   கவன் 

பசு்ேு்ளு. சி்க்ூ், வ்காள், 

ைியா்ைா் த ா்ற  ்தவு நாுகளி் 

இு்ு  ிரேிநிேிக்  ்தக்கி்றன். 

 

3.  “Param-Ishan” எு் super computing 

வசேிமய சைீ ்ேி் ை்ேிய அரு எ்ே  ஐஐி 

க்ூியி் அறிுக் பச்ு்ளு ? 

A. ஐஐி இ்ூ்  

B. ஐஐி  ா்த   

C. ஐஐி குஹா்ேி  
D. ஐஐி பச்மன  

 

விடட : C. ஐஐி குஹா்தி  
 

ை்ேிய ைனிே வள தை் ா்ு் ுமற 

அமை்ச்  ிரகா் ஜவதடக்,  சைீ ்ேி் 

ஐஐி குஹா்ேியி் “Param-Ishan” எு் 

super computing வசேிமய அறிுக் பச்ு 

மவ்ோ். உய் பசய்ேிற் பகா்ட இ்ே 

“Param-Ishan” அமை் ி் தவக் 250 Teraflops, 

பகா்ளளு 300 TB ஆு். இேமன 

கை்கீ்ு தவேியிய், கை்கீ்ு ேிரவ 

இய்கவிய், கை்கீ்ு ைி்கா்ே், 

சிவி் இ்ஜினியி் க்டமை்ுக், 

தநதனா போுேி ுய அபச் ி், உக் ா்க் 

த ா்ற  ய் ா்ு  ுேிகளி்  ய் ு்ே 

ுிு் 

 

4.  இ்ேியாவி் ுே் கடதலார 

போழி்ுமற நமட ாமேமய 

அமை்க.ஆசிய வள்்சி வ்கி (ADB) 

எ்வளு கட் போமகமய  வழ்கு்ளு 

? 

A. $ 543 ைி்லிய் 

B. $ 826 ைி்லிய் 

C. $ 631 ைி்லிய்  

D. $ 497 ைி்லிய் 

 

விடட : C. $ 631 மி்லிய்  

 

விசாக் ்ின் ை்ு் பச்மன 

இமடதய இ்ேியாவி் ுே் கடதலார 

போழி்ுமற நமட ாமேமய  க்ட $ 631 

ைி்லிய் கட் வழ்ுவோக ஆசிய 

வள்்சி வ்கி (ADB) ஒ்ுே் அளி்ு்ளு. 

2,500 கி.ைீ  நீ்ட கிழ்ு கட்கமர 

ப ாுளாோர நமட ாமே ேி்ட்ேி் 

ுே் ுேியாக அமை்க் ு் இ்ே 800 

கி.ைீ நமட ாமே  இ்ேியாவி் கிழ்ு 

கட்கமர வள்்சியி் உ்தவக் 

அளி்ு். இு பே்ு ை்ு் பே்கிழ்ு 
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ஆசியாவி்  ை்ற  ுேிகளி் ேமடய்ற 

வ்்ேக இமை்ுகமள எளிோ்ு். 

 

5.  ிிதயஷா தே்ு் எ்ே 

விமளயா்ுட் போட்ுமடயவ் ? 

A. ூஷூ  

B. நீ்ச் 

C. ு்ு்ச்மட  

D. ு் ா்கி ுுே்  

 

விடட : D. ு்பா்கி ுுத்  

 

ர்யாவி் கஷானி் பச்ட் ் 7-15 வமர 

 நமடப ்ற ுே் உலக காு தகளாதோ் 

ு் ா்கி  
ுு் த ா்ியி் இ்ேியாவி் காு தகளாே 

ு் ா்கி ுு் வரீா்கமன  ிிதயஷா 

தே்ு் ,10 ைீ்ட் ஏ் மர ி்  ிிவி் 

 பவ்கல  ே்க் பவ்றா். இுதவ இவ் 

 ்தக்ு் ுே்  ச்வதேச த ா்ியாு். 

 

6. எ்ே  இ்ேிய  ்ு்ச்மே,  ்ு 

ேகவ்கமள( Live stock updates) உடு்ுட் 

 வழ்க ்வி்டுட் மகதகா்்ேிு்கிறு 

? 
A. OTC Exchange of India 
B. Multi Commodity Exchange of India 
C. Bombay Stock Exchange 
D. National Stock Exchange 
 

விடட :  C. Bombay Stock Exchange 

 

ு்ம   ்ு் ச்மே ( ிஎ்இ), ைி்லிய் 

கை்கான ுேீ்டாள்கு்ு, S & P 

ு்ம   ்ு் ச்மேயி் நிமலக், 

 ்ுகளி் விமலக் ை்ு் பச்பச்் 

நிுவன்களி் போட்க ை்ு் நிமறு 

ு்ளிவிவர்க் த ா்றவ்மற 

உடு்ுட் வழ்க ்வி்ட் 

வமலேள்ுட் மகதகா்்ேிு்கிறு. 

 ஒு  ்ு் ச்மே ை்ு் ஒு சூக 

ஊடகைிமடதய இ்வாறான ஒ் ்ே் 

பச்வு ஆசியாவி் இுதவ ுே் 

ுமறயாு்.  

 

7. 2016 BIRAC இ்பனாதவ்ட்் ைாநாு 

இ்ேியாவி் எ்ே நகர்ேி் நமடப ற 

உ்ளு ?  

A. ுு ேி்லி  
B. ு்ம   

C. பச்மன  

D. குகா்ேி 
 

விடட : A. ுு தி்லி  
 
 2016 BIRAC(Biotechnology Industry Research 

Assistance Council ) இ்பனாதவ்ட்் 

ைாநா்ி் 5வு  ேி்ு ுு ேி்லியி் 

பச்ட் ் 22-23 அ்ு நமடப ற உ்ளு. 

2016  ைாநா்ி் கு்ப ாு் “Biotech 
Innovation Ecosystem – Strategizing the Next Leap” 
ஆு். BIRAC எ் ு   தயாபட்னாலஜி 
ுமற(DBT)யி் கீ் பசய் ு் ஒு இலா  

தநா்க்ற ப ாு்ுமற அமை் ாு் 

(PSE). இே் தநா்க், ுேிய 

க்ு ிி்ுகு்கான ஆரா்்சி்ு 

உேுவு் ை்ு் போழி் ுமனதவாமர 

 ஊ்ுவி் ு் ஆு். 

 

8. 2016 ந் ுியாே இ்ேியா ு்ுலா 

ுேீ்ு உ்சி ைாநாு (Incredible India Tourism 

Investment Summit -IITIS) இ்ேியாவி் எ்ே 

நகி் போட்கியு?  

A. அகைோ ா் 

B. தடராூ் 

C. ுு ேி்லி  
D. த ா ா் 

 

விடட : C. ுு தி்லி  
 

பச்ட் ் 21-23 வமர நமடப று்ள 2016 

ந் ுியாே இ்ேியா ு்ுலா ுேீ்ு 

உ்சி ைாநாு (IITIS) ுு ேி்லி வி்ஞா் 

 வனி் போட்கியு. உ்நா்ு ை்ு் 

ச்வதேச ுேீ்டாள்க், இ்ேியாவி் 

 ்தவு ைாநில்க் ை்ு் 

ேனியா்ுமறகளிு்ள ே்க் ேி்ட 

உிமையாள்கமள ச்ேி்க IITIS ஒு 

ேளைாக  இு்ு். இ்ேியாவி் ு்ுலா 

ஃம னா்் கா்் தரஷ் (TFCI) ை்ு் 
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இ்ேிய போழி் ூ்டமை்ுட்  (சிஐஐ) 

ு்ுலா்ுமற அமை்சக் இமை்ு 

இ்ே ைாநா்ிமன நட்ுகிறு. 

 

9. சா்் நாுகளி் உய்  ாுகா்ு 

நிுை்களி் ைாநா்மட எ்ே நாு நட்ே 

உ்ளு ? 

A.  ாகி்ோ்  

B. இ்ேியா 

C. வ்காள் 

D. ைால்ேீு  

 

விடட : B. இ்தியா 

 

சா்் நாுகளி் உய்ை்ட  ாுகா்ு 

நிுை் ுுவி் இர்டாவு ைாநா்மட 

இ்ேியா ுு ேி்லியி் பச்ட் ் 21-23 

வமர  நட்ே உ்ளு. இ்ைாநா்மட 

உளு்ுமற்  ிிவி் ேமலமை 

இய்ுன் (ஐ. ி) ேிதன்வ் ச்ைா ை்ு் 

 ிற அமன்ு சா்் நாுகளி் 

உளு்ுமற ேமலவ்க் வழ்கு்ளன். 

இ்ேியா ேவிர தந ாள், ூ்டா், 

வ்காள், இல்மக, ஆ்கானி்ோ், 

ைால்ேீு த ா்ற சா்் நாுகளி் 

உளு்ுமற ேமலவ்க் இேமன 

வழ்கு்ளன். இ்ைாநா்ி் தநா்க் 

சா்்  ய்கரவாே எேி்்ு பநறிுமறமய 

 ல் ு்ுவோு். 

 

10. “Do Not Say We Have Nothing” எ்ற ு்ேக் 

யாரா் எுே் ்டு ? 

A. ைாடலி் ேீயி் 

B.  ா்  ீ் ி 

C. படத ாரா பலவி 
D. தடவி் ஜாதல 

 

விடட : A. மாடலி் தயீி் 

 

“Do Not Say We Have Nothing” எ்ற ு்ேக் 

ைாடலி் ேீயி் எ் வரா் எுே் ்டு. 

இ்ு்ேக்,  2016 தை் ு்க்  ிு்ு 

 ி்ுமர்க் ்டு. இு சீனாவி் 

 ார் ிய இமச ுறி்ே கமே ஆு். 
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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப்- 22, 2016 

 

1. தமிழக அரு, திுமண உதவி தி்ட்தி் 

கீ், தாலி்ு த்க் தி்ட்தி்காக 

எ்வளு ததாகக  ஒு்கீு தெ்ு்ளு 

? 

A. ூ. 289 ககாி 

B. ூ. 204 ககாி 

C. ூ. 323 ககாி 

D. ூ. 333 ககாி 

 

விடட :  B. ூ. 204 ககாி 

 

தமிழக அரு, திுமண உதவி தி்ட்தி் 

கீ், தாலி்ு த்க் தி்ட்தி்காக 2016-

17ஆ்ு்ு  ூ. 204 ககாி ததாகககை 

ஒு்கீு தெ்ு்ளு. இதனா் 12,500 

தெ்க் ெைனகடவா்க். 

 

2. உலகி் மிக் தெிை ூிை மி்ெ்தி 
ஆகல இ்திைாவி் எ்த மாநில்தி் 

நிுவ்ெ்ு்ளு ? 

A. ஆ்திர் ெிரகதெ் 

B. ராஜ்தா் 

C. தமி்நாு 

D. அிைானா 

 

விடட : C. தமி்நாு 

 

648MW உ்ெ்தி் திற் தகா்ட உலகி் 

மிக் தெிை ூிை மி்ெ்தி ஆகல 

தமி்நா்ி் இராமநாதுர் மாவ்ட் 

குதிைி் நிுவ்ெ்ு்ளு. இ்த 

ஆகல ூ 4,550 ககாி தெலவி் 5000 ஏ்க் 

ெர்ெளவி் அதானி ுும்தா் 

அகம்க்ெ்டு. 

 

3. 2016 ெ்வகதெ அறிவிை் ூ்கா்க் 

ம்ு் க்ுெிி்ு 

ெ்க்தி்(International Association of Science 

Parks and Areas of Innovation- IASP) உலக 

மாநா்ிகன எ்த நகர் நட்து்ளு  ? 

A. இ்தா்ு்  

B. ுு தி்லி  
C. மா்ககா 

D. தெ்லி் 

 

விடட : C. மா்ககா 

 

2016 ெ்வகதெ அறிவிை் ூ்கா்க் 

ம்ு் க்ுெிி்ு 

ெ்க்தி்(International Association of Science 

Parks and Areas of Innovation- IASP) உலக 

மாநா்ி் 33வு ெதி்கெ  ர்ைாவி் 

மா்ககா தெ்ட்ெ் 19-22 வகர 

நட்ுகிறு.  2016 IASP மாநா்ி் 

கு்தொு் “The Global Mind: Linking 
Innovation Communities for Internationalization, 

Sustainability and Growth” ஆு். IASP எ்ெு 

அறிவிை் ூ்கா்க் ம்ு் 

க்ுெிி்ு ெுதிகளி் உலகளவி் 

மிக்தெிை வகலைகம்கெ 

தகா்ு்ளு. இு  ததாழி்ு்ெ 

ூ்கா்க் ம்ு் நிுவன்ககள 

ஒ்ுெு்ுகிறு. இு  ஐ்கிை நாுக் 

ெகெைி் தொுளாதார ம்ு் ெூக 

கு்ெிலி்  (ECOSOC)  ஒு ெிற்ு 

ஆகலாெகன அ்த்கத தெ்ு்ளு. 

 2017 IASP மாநாு ுு்கிைி் 

இ்தா்ு்லி் நகடதெு். 

 

4. 2017 ஆ்கா் விுு்ு, எ்த இ்திை 

திகர்ெட் தவளிநா்ு தமாழி ெட 

ெிிவி் அதிகாரூ்வமாக ுகழு கத்ு 

தெ்ை்ெ்ு்ளு ? 

A. விொரகண  

B. நீதிம்ற் 

C. திதி  
D. அ்ெலி 
 

விடட : A. விொரடை 

 

2017 ஆ்கா் விுு்ு, தமி் 

திகர்ெட்  "விொரகண" 

தவளிநா்ுதமாழி ெட ெிிவி் 
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அதிகாரூ்வமாக ுகழு கத்ு 

தெ்ை்ெ்ு்ளு. தவ்றிமாற் 

இை்கிை இ்ெட் M.ெ்திருமா் எுதிை 

'லா் அ்' நாவகல அி்ெகடைாக 

தகா்டு.  ஒு ஆ்கடா ிகரவ் 

 ம்ு்  அவரு 3 ந்ெ்க் கொலி் 

ு்ற்ொ்ு்களி் கெி் ககு 

தெ்ை்ெ்ட அுெவ்கத ெகி்்ு 

தகா்ு் ககத  இு.  

 

5. க்க்தா உை்நீதிம்ற்தி் ுதிை 

தகலகம நீதிெதிைாக 

ெதவிகை்கு்ளவ்  ைா் ? 

A. தஜை்தா மி்ரா 

B. ம்ுளா தெ்ூ்  

C. அு் ுமா் மி்ரா  

D. கிி் ெ்திர ு்தா 

 

விடட : D. கிி் ெ்திர ு்தா 

 

க்க்தா உை்நீதிம்ற்தி் ுதிை 

தகலகம நீதிெதிைாக கிி் ெ்திர ு்தா 

ெதவிகை்றா். ிெ்ெ் 2016 ் ஓ்ு தெற 

உ்ள இவ் ுுகிை கால் ம்ுகம ெதவி 
வகி்க உ்ளா். கம்ு வ்க ஆுந் 

ககெி நா் திிொதிைா் இவ் ெதவி் 

ெிரமாண் தெ்ு கவ்க்ெ்டா் 

 

6. ெி்வு் ைா் 2016 தஜ்ஸி ஓவ்் 

ஒலி்ெி் ்ெிி் விுகத  ுத் 

ுதலாக தெறு்ளா் ? 

A. ெுலா ரா்்ளிஃ் 

B. ுகமு அலி 
C. ொதவா ு்மி  
D. கம்கக் தெ்்் 

 

விடட : B. ுகமு அலி 
 

ஜூ் 3, 2016 அ்ு காலமான ஒலி்ெி் 

ொ்ெிை் ுகமு அலி்ு, 2016 

தஜ்ஸி ஓவ்் ஒலி்ெி் ்ெிி் 

விுு வழ்க்ெட உ்ளு. இ்விுகத 

அவ் மகனவி கலானி அலி 
ஏ்ு்தகா்வா். ெிற்த ெூக்கத 

அகம்க ெிறகர எு்ெிூ்ுத், 

ம்ககள ஒ்ுெு்ுத் 

கொ்றகவகு்ு  ஒு உ்ு ெ்திைாக 

திகு் தனி நெ்கு்ு ஆ்ுகதாு் 

இ்விுுக் வழ்க்ெு்.  

 

7. 2016 லலி் அ்ெ் ெ்ம் விுகத 

தெறு்ளவ் ைா் ? 

A. ுொ ு்க் 

B. ்ிதெ் க்னா 

C. ரு ரா் 

D. ைாமினி கிு்ணூ்்தி 
 

விடட : A. ுபா ு்க் 

 

இ்ு்தானி ொடகரான  ுொ ு்க், 

 2016 லலி் அ்ெ் ெ்ம் விுு்ு 

கத்ு தெ்ை்ெ்ு்ளா். இவ்  காை், 

ு்ி ம்ு் தா்ரா எ்ற வககைான 

ொட்களா் அறிை்ெுகிறா். 2016 லலி் 

அ்ெ் திுவிழாவி்  15-வு ெதி்ு, 

ககலஞ் கஜாிைான ெர்ஜி் ம்ு் 

அ்ெிதா ெி்கக குரவி்க உ்ளு . 2016 

விழா நடன்தி்காக 

 அ்்ெணி்க்ெ்ு்ளு. 

 

8.  “The Sellout” எ்ற ூலி் ஆெிிை் ைா் 

? 

A. ொ் லி்்கட  

B. ொரா ெி்தவ்மா் 

C. கீ் ல்ம்  

D. ொ் ெீ் ி 

 

விடட : D. பா் பீ்ி 

 

“The Sellout” எ்ற ு்தக்தி் ஆெிிை் 

ொ் ெீ் ி ஆவா். இ்ு்தக் 2016 

கம்ு்க் ெிு்ு ெி்ுகர்க்ெ்டு. 

இு அதமி்கா அரெிைலகம்ு, நக்்ுற 

வா்்கக, ெிவி் உிகமக் 

இை்க்தி், த்கத-மக் உறு ம்ு் 
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இன ுனித ெம்ுவ்கத ுறி்ு 

எுத்ெட  ஒு கநைா்ி ு்தக் 

ஆு். 

 

9. அதமி்காவி்கான ுதிை இ்திை ூத் 

ைா் ? 

A. அு் ெி் 

B. ந்கத் ெ்னா  

C. தர்ெி் ெி் ொ்ு 

D. ைா் ெி்ஹா 

 

விடட : B. ந்கத் ெ்னா  

 

1980-ஆ் ஆ்ு கெ்ெி் இ்திை 

தவளிநா்ு கெகவ அதிகாிைாக(IFS) 

நிைமி்க்ெ்ட ந்கத் ெ்னா, 

 அதமி்காவி்கான இ்திை ூதராக 

நிைமி்க்ெ்ு்ளா். இ்த ெதவி்ு 

ு்ு இவ் தவளிவிவகார 

அகம்ெக்தி் தெைலாளராக (கம்ு) 

ெணிைா்றி வ்தா். ஓ்ு காரணமாக 

விலு் அு் ெி்கக தவ்ு 

இ்ெதவிகை தெ்றா். இு தவிர, ம்திை 

அரு இல்கக்கான இ்திைாவி் 

அு்த உை் ஆகணைராக தர்ஜி் ெி் 

ொ்ுகவ  நிைமி்ு்ளு.  ொ்ு,  ைா் 

ெி்காவி் இட்கத நிர்ுகிறா். 

 

10. ெர்ு ம்ு் கெகவ வி(ஜிஎ்ி) 

ுுவி் ுத் ூ்ட் ெி்வு் எ்த 

நகர்தி்  நகடதெ்று ? 

A. அகமதாொ் 

B. தெ்கன  

C. ுு தி்லி  
D. தெ்கூ் 

 

விடட : C. ுு தி்லி  
 

ெர்ு ம்ு் கெகவ வி(ஜிஎ்ி) 

ுுவி் ுத் ூ்ட் ுு தி்லிைி் 

நகடதெ்று. இத்ு ம்திை நிதி 
அகம்ெ் அு் கஜ்லி தகலகம 

வகி்தா். ஜிஎ்ி கு்ெி் ெகெைி் 

இ்த  இர்ு நா் ூ்ட்தி்,  நீ்ட 

நா் ெிர்ெிகனகளான,  ம்திை அரு-

மாநில அருகிகடகைைான இர்கட 

க்ு்ொு எ்கல, வி விதி்ெி்கான 

ததாட்க எ்கல கொ்றவ்கற 

தீ்மானி்கு்ளு. GST எ்ெு ஒ்கற 

மகறுக வி, இு ம்திை, மாநில 

விகளான கலா் வி, கெகவ வி 

ம்ு் ம்திை வி்ெகன வி 

கொ்றகவகளி் ூ்ு்ததாககைாு். 
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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 23, 2016 

 

1. பி்வு் எ்த இ்திய்க்  2016 கிளா்் 

ஆ் பாவி் வனவில்ு ச்ட் 

 அமலா்க் விுு்ு 

 தத்்தது்க்ப்ு்ளன் ? 

A. மாத் தெயி் ம்ு் ுரளி கா்்தி் 

B. பிரகா் ச்ொ ம்ு் விெ் ுமா் 

C. எ் பாலு்ரமணி ம்ு் நாதக் 

ச்்கா் 

D. ச்ச் த்தா ம்ு் ிதத் சதராதியா 

 

விடட : D. ெ்ெ் த்தா ம்ு் ிதத் 

ெத ாதியா 

 

வனவில்ுகளள  பாுகா்க 

பி்ப்றதவ்ிய ச்ட்களள 

அமலா்ு் நடவி்ளககளி் ஈுபு் 

தனிநப்கு்ு மியாளத்ுிய "கிளா்் 

ஆ் பாவி் வனவில்ு ச்ட் 

 அமலா்க் விுு" வழ்க்பு். 2016-

ஆ் ஆ்ு, ச்ச் த்தா ம்ு் ிதத் 

சதராதியா ஆகிதயா் இ்விுு்ு தத்ு 

தச்ய்ப்ு்ளன். சதராதியா,ம்திய் 

பிரததச மாநில வன தசளவயி்  உதவி 
பாுகாவலராகு்,  த்தா தம்ு வ்க் 

ெ்ளபுியிு்ள தபலதகாபா வன 

வர்பி் மளல அதிகாியாகு் உ்ளா். 

இ்விுு வழ்ு் 

விழா,தத்ஆ்பிி்காவி் 

தொக்ன்ப்் நகி் அ்தடாப் 3,2016-் 

நளடதபற உ்ள  17வு  CITES(Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora) மாநா்ி் 

நளடதபறு்ளு.   

 

2. தகரள உய் நீதிம்ற்தி் ுதிய 

தளலளம நீதிபதியாக தபாு்தப்ு்ளவ் 

யா் ? 

A. ஆ் எ் க்் 

B. நவ ீ்  சி்ஹா  

C. சதாசிவ் 

D. தமாக் எ் ச்தானகுடா் 

 

விடட : D. தமாக் எ் ெ்தானகுடா் 

 

நீதிபதி தமாக் எ் ச்தானகுடா், தகரள 

உய் நீதிம்ற்தி் ுதிய தளலளம 

நீதிபதியாக தபாு்தப்ு்ளா்.  இவ், 

ரா்பவனி் நளடதப்ற விழாவி் ஆுந் 

நீதிபதி (ஓ்ு) பி சதாசிவ் ூல் பதவி் 

பிரமாண் தச்ு ளவ்க்ப்டா். 

இ்பதவி்ு ு், இவ் தகரளா உய் 

நீதிம்ற்தி் த்காலிக தளலளம 

நீதிபதியாக பணியா்றினா். 

 

3. சமீப்தி் காலமான ிதயாி சர் ச்மா, 

எ்த ுளறளய தச்்தவ் ? 

A. அரசிய் 

B. இல்கிய் 

C. விளளயா்ு  

D. அறிவிய் 

 

விடட : B. இல்கிய் 

 

ந்ு அறிய்ப்ட இ்தி ம்ு் உுு 

எு்தாளரான ிதயாி சர் ச்மா (92) 

சமீப்தி் ுுதட்லியி் மளற்தா். 

அளன்தி்திய வாதனாலியி், வாதனாலி 
நாடக்கு்ு  ு்தனாியாக 

விள்கியவ் இவ்.  நாடக்களலயி் 

சிற்த ப்களி்ளப ஆ்றியத்காக  2007 

ஆ் ஆ்ு இவு்ு ச்கீத நாடக அகாடமி 
விுு  வழ்க்ப்டு. தமு் இவ் 

சாஹி்ய கலா பிஷ் ம்ு் கலி் விுு 

தபா்ற விுுகளளு் தப்ு்ளா்.  

 

4. “Citizen and Society”  எ்ற ு்தக்ளத 

எுதியவ் யா் ? 

A. பிரணா் ுக்ெி 
B. ுகமு ஹமீு அ்சாி  

C. ு்மா ுவரா் 

D. ம்தமாக் சி் 

 

விடட : B. ுகமு ஹமீு அ்ொி  

 

இ்திய ுளண ெனாதிபதி ுகமு ஹமீு 

அ்சாி, “Citizen and Society”  எ்ற 

ு்தக்ளத எுதிு்ளா். சமீப்தி் ுு 

தி்லி ரா்ிரபதி பவனி் ெனாதிபதி 
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பிரணா் ுக்ெி, பிரதம் நதர்திர தமாி 

இ்ு்தக்திளன தவளியி்டன். இு 

 ஹமீு அ்சாியி் வா்்ளகளய ஒு 

சிற்த ுிமக் எ்ற பாணியி் 

விவி்கிறு. இ்ு்தக்தி் 

ளமய்கு்தானு,  ஒு ுிமக் 

அரசியல்ு இு்க்ூடாு ம்ு் 

சுதாய்ளத உுவா்க அரசியலி் 

ஈுபாு தகா்ளதவ்ு் எ்பதாு். 

 

5. பி்வு் யா்  இ்திய ிச்் வ்கியி் 

 பண் தகா்ளக ுுவி் (Monetary Policy 

Committee) உு்பினராக 

 நியமி்க்ப்ு்ளா் ? 

A. ரவ ீ் திரா ததால்கியா 

B. பமி ுதயா 

C. தச்த் தக் 

D. தமதல உ்ள அளன்ு்  

 

விடட : D. தமதல உ்ள அடன்ு்  

 

வ்ி விகித்களள நி்ணயி்க இ்திய 

ிச்் வ்கியா் அளம்க்ப்ட பண் 

தகா்ளக ுுவி் ம்திய அரு  ூ்ு 

தவளி நிுண்களள நியமி்ு்ளு. 

இ்ூ்ு வ்ுன்க் பி்வுமாு: 

இ்திய ு்ளியிய் நிுவன தபராசிிய் 

தச்த் தக்,  தி்லி தபாுளிய் ப்ளி 
 இய்ுன் பமி ுதயா, ஐ.ஐ.எ் 

அகமதாபா்ளத தச்்த ரவ ீ் திரா 

ததால்கியா ஆவ். இவ்களி் 

பதவி்கால் 4 ஆ்ுக் ம்ு் 

இவ்களள மு நியமன் தச்ய இயலாு. 6 

தப் தகா்ட  இ்ுுவி் RBI சா்பி், 

ிச்் வ்கி கவ்ன் உ்ெி் பதட், ுளண 

ஆுநு்  பணவிய் தகா்ளக 

தபாு்பாளுமான ஆ்.கா்தி, நி்வாக 

இய்ுன் ளமதக் ப்ரா ஆகிய ூவு் 

இட் தப்ு்ளன். இ்ுு அ்தடாப் 4, 

2016 அ்ு அத் ுத் பணவிய் 

தகா்ளகளய  ஆ்ு நட்து்ளு. 

சமநிளலயி் தபாுு, ிச்் வ்கி 
கவ்ன் அவரு அுதிவா்ளக வழ்ுவா். 

 

6. 2016 கிளி்ட் உலகளாவிய ுிுிளம 

விுு யாு்ு வழ்க்ப்டு ? 

A. ஆதி தகா்தர்  

B. ுதக் அ்பானி 
C. ராு் பொ் 

D. அஸி் பிதர்ெி 
 

விடட : A. ஆதி தகா்ச ்  

 

ததாழிலதிப் ஆதி தகா்தர், ு்ளப 

அி்பளடயிலான தகா்தர் ுும்தி் 

தளலவ். 

வணிக் ம்ு் தநய்தி் சிற்த 

 தளலளம வகி்த்காக '2016 கிளி்ட் 

உலகளாவிய ுிுிளம விுதி்' 10வு 

பதி்பி் இவு்ு இ்விுு 

அளி்க்ப்டு. நிளலயான வ்்தக 

உ்திக் ூல் தகா்தர் ுும்ளத 

உலகளாவிய உதாரணமாக உுவா்கிய 

தகா்தர்ெி்  தளலளம தபாு்ளப 

அ்கீகி்ு இ்விுு வழ்க்ப்டு. 

 

7.“Indra-2016” எு் ூ்ு இராுவ பயி்சி 
இ்தியாு்ு்  எ்த நா்ு்ு் இளடதய 

ததாட்கியு ? 

A. பிரா்்  

B. ெ்பா் 

C. ர்யா 

D. ஆ்திதரலியா 

 

விடட : C.  ்யா 

 

இ்தியா-ர்யா இளடதயயான “Indra-2016” 

எு் ூ்ு இராுவ பயி்சியி்  8வு 

பதி்ு ர்யாவி் விலாிதவா்தடா்வி் 

உ்ள Ussiriysk மாவ்ட்தி் ததாட்கியு. 

இ்த ூ்ு்பயி்சி,  ஐ்கிய நாுக் 

சளபயி் கீ்,  பாதி மளல்பா்கான ம்ு் 

 கா்ு் பிரததச்தி் பய்கரவாத்ளத 

ுறியி்ு் நடவி்ளககளி் கவன் 

தசு்து்ளு. 

 

8. ுு்ப் க்ு்பா்ளட தம்பு்த 

 "மிஷ் பிவா் விகா்" எு் தசளவளய 

எ்த ம்திய அளம்சக் ுவ்கிு்ளு ? 
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A. Ministry of Rural Development 
B. Ministry of Women and Child Development 
C. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation 
D. Ministry of Health and Family Welfare 
 

விடட :  D. Ministry of Health and Family Welfare 

 

தம்பு்த்ப்ட ுு்ப க்ு்பா்ு 

தசளவகளள வழ்க "மிஷ் பிவா் 

விகா்"  எு் தசளவளய ுகாதார் 

ம்ு் ுு்பநல அளம்சக், உய் 

கவன் தகா்ட 145 மாவ்ட்களி் 

அறிுக் தச்ு்ளு. இ்மாவ்ட்க், 

உ்திர் பிரததச், பகீா், ராெ்தா், 

ம்திய் பிரததச், ச்தீ்க், ொ்்க்் 

ம்ு் அ்ஸா் ஆகிய  7 மாநில்களி் 

அளம்ு்ளளவயாு். இ்மாநில்களி் 

அதிக கு்தி்ு விகித் (TFR) உ்ளு 

தமு் இ்திய ம்க் ததாளகயி் 

கி்ட்த்ட 50% ம்க்ததாளக 

இ்மாநில்களி்  உ்ளு. உிளமக் 

அி்பளடயிலான க்டளம்ு தகவ்க் , 

ந்பகமான தசளவக் ம்ு் தபாு்க் 

அி்பளடயி் உய் தரமான ுு்ப் 

க்ு்பாு தசளவ அுகளல 

ுு்கிவிு் தநா்கி் இ்தி்ட் 

ததாட்க்ப்ு்ளு. 

 

9. ததசிய எ்சி / எ்ி ளமய் 

இ்தியாவி்  எ்த நகர்தி் 

அளமயவிு்கிறு ? 

A. தெ்சா்ம் 

B. ஆ்ரா  

C. ூதியானா 

D. ுு தி்லி 
 

விடட : C. ூதியானா. 

 

SC / ST பிிளவ சா்்த ததாழி் 

ுளனதவா்களள ஊ்ுவி்க அ்தடாப் 8, 

2016 அ்ு  MSME அளம்சக்தி் கீ், 

ப்சா்பி் ூதியானாவி் ததசிய எ்சி / 

எ்ி ளமய்  ததாட்க்பு். 

அளம்சக், ததசிய எ்சி / எ்ி 

ளமய்தி்ு  2016-2020 ஆ்ு்ு ூ. 490 

தகாிளய  ஒு்கீு தச்ு்ளு. 

இத்தகன உுவா்க்ப்ட சிற்ு பிிவி் 

ஆதருட், ுு தி்லிளய 

தளலளமயகமாக தகா்ட ததசிய சிு 

ததாழி் கழக்திலிு்ு (NSIC) இ்ளமய் 

தசய்படு்ளு. இ்ளமய் ுத்ளம 

பணியாக, ச்ளத அுக் / ததாட்ுக், 

க்காணி்ு, திற் தம்பாு,  நிதி ஆதரு 

தி்ட்க், ததாழிலி் சிற்த 

நளடுளறகளள பகி்த்  தபா்றவ்ளற 

வு்பு்து்ளு. 

 

10. ுத்ுதலாக ,ுழ்ளத புவ 

ு்ுதநா் ுறி்த விழி்ுண்ு க்கா்சி 
 இ்தியாவி்  எ்த நகர்தி் 

நளடதபறு்ளு ? 

A. தெ்்ூ் 

B. ஆ்ரா  

C. இ்ூ் 

D. கா்திநக் 

 

விடட : B. ஆ் ா  

 

ுழ்ளத புவ ு்ுதநா் ுறி்த 

விழி்ுண்ு க்கா்சி, ஆ்ராவி் உ்ள 

ுக்தப்ற சி்னமான தா் மஹாலி் 2016 

தச்ட்ப் 25- 27 வளர நளடதபு். 'CanKids-

Kidscan' என்பு் இ்க்கா்சி 
ுழ்ளத்புவ ு்ுதநா் மா்ற்தி்கான 

இ்திய ததசிய ச்க்தா் ஏ்பாு 

தச்ய்ப்டு. இ்க்கா்சி ‘Chalo Chalein 

Taj programme’ நிக்்சிளய த்ு் 

தகா்ு்ளு , இத் கீ், 1500 ு்ுதநா் 

பாதி்க்ப்ட ுழ்ளதக் ம்ு் 

அவ்களி் ுு்ப்க் தா் மஹாு்ு 

வுளக துவ். இ்விழாவி் 

ு்ுதநாயி் இு்ு மீ்டவ்க் ூல் 

தது நாடக்க் கா்ட்பு். 
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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 24,25 - 2016 

 

1. வேலே் செ்தி்ுமா் எ்பே் எ்த 

ேிளையா்ுட் சதாட்ுளடயே் ? 

A. ்பிி்்  

B. ு்ு்ெ்ளட 

C. ்ுோ் 

D. ூ்ப்ு 

 

விடட : C. ்ுவா் 

 

செ்ளைளய வெ்்த இ்திய ேரீ் வேலே் 

செ்தி்ுமா், மவலஷியாேி் 

வ ாலால்ூி் செ்ட்ப் 24் வததி 
நளடசப்ற 19 ேயதி்ு உ்ப்ட ஆெிய 

ஜூைிய் தைிநப் ்ுோ் வபா்ியி் 

ொ்பிய் ப்ட் சப்ு்ைா். இே், 
வஜா்டாைி் ு மு அ்-ெ்ரா்-ளய 12-14, 

9-11, 11-6, 11-8, 11-7 எ்ற  ண் ி் 

வதா் ி்ு ப்ட் சப்றா். இத் ூல், 

ஆெிய ஜூைிய் தைிநப் ்ுோ் 

வபா்ியி் ொ்பிய் ப்ட் சபு் 2ேு 

இ்திய ேரீ் எ்ற சபுளமளய இே் 
சபு ிறா். இத்ு ு், 2010 ஆ் ஆ்ு 

இ்திய ேரீ் ரேி தீ்ெி் ுத் ுதலா  
ப்ட் சே்றா். 
 
 

2. எ்த பாராும்ற ுு, ப்சஜ்ளட 

 இளண்பத் ாை ஆ்ளே செ்ய 

ஏ்பு்த்ப்ிு் ிறு ? 

A.  ம்நா் ுு 

B. ரவம் ஜி ாஜிைா ி 
C. ேரீ்ப சமா்லி ுு 

D. அவொ் ெோ் ுு  

 

விடட : C. வரீ்ப ச ா்லி ுு 

 

 ா் ிர் எ்.பி. ேரீ்ப சமா்லி 
தளலளமயிலாை பாராும்ற ுு, 

அளை்ு ேரு-செலு் தி்ட 

ெீ்திு்த் ளைு் முபிெீலளை செ்ய 

ஏ்பு்த்ப்ிு் ிறு. ேரு செலு 

தி்ட் தேிர, ப்ு ் ேி்ு் ச ா்ள , 

 இ்தியாேிு்ை ே் ி ், ிெ்் 

ே் ியி்  ேை்்ு ேு் ப்ு ம்ு் 

அத்  ்டளம்ு ஆ ியே்ளறு் இ்ுு 

மீைா்ு செ்ு்.பி்ேு் 

ஒு்ுபு்த்ப்ட அளம்ு ளைு் 

இ்ுு முபிெீலளை செ்ு். 

அளேயாேை: Securities and Exchange Board of 

India (SEBI), Competition Commission of India (CCI), 
 Insurance Regulatory and Development Authority 
(IRDA), Stock Holding Corporation of India Ltd 
(SHCIL), National Payments Corporation of India 
(NPCI), Investor Education and Protection Fund 

(IEPF) ம்ு் Serious Fraud Investigation Office 

(SFIO) . இு ம்ுமி்றி, National Sample Survey 

Office (NSSO), Central Statistical Office (CSO) 

ம்ு் streamlining of statistics collection 

machinery in India ஆ ியே்ளறு் மதி்புீ 

செ்யு்ைு. 

 

3.  ப்ி் தீ்தயா் உபா்யாயாேி் 

ூறாேு பிற்தநாளை நிளைு 

ூுேத் ா   ஏ்பு்த்ப்ட வதெிய 

செய்ுு எு ? 

A. நவர்திர வமாி ுு 

B. ஆ் ெி லவ ாதி ுு 

C. ரா்நா் ெி் ுு 

D. மவ ் ெ்மா ுு 

 

விடட : A. நரர்திர ர ாி ுு 

 

ஜைெ் ்தி் ெி்தளையாைராை, ப்ி் 

தீ்தயா் உபா்யாயா அே் ைி் 

ூறாேு பிற்தநாளை 

நிளைுூுேத் ா  பிரதம் நவர்திர 
வமாி தளலளமயி் 149 உு்பிை் ளை் 

ச ா்ட வதெிய செய்ுு ஒ்ு 

அளம் ்ப்ிு் ிறு. இ்ுு பல 

ஆுந் ், ுதலளம்ெ் ், 

ேி்ஞாைி ், ப்திிள யாை் ், 

 ்ேியாை் ், ெூ  ஆ்ேல் ் ம்ு் 

ஆ்மீ  தளலே் ளை உ்ைட் ிு்ைு. 

இு தேிர, இவத வநா் ்தி் ா   23 

செய்ுு உு்பிை் ் ச ா்ட 

ம்சறாு ுு ஒ்ளற ம்திய உ்ுளற 

அளம்ெ் ரா்நா் ெி் தளலளமயி் 

அளம் ்ப்ு்ைு. 
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4. 2016  நிளலயாை ேை்்ெி இல்ு 

ுறியீ் ி் (SDG - Sustainable Development 

Goals) இ்தியாேி் தர்  எ்ை ? 

A. 139 ேு  

B. 143 ேு  

C. 166 ேு 

D. 188 ேு 

 

விடட : B. 143 வு  

 

2016  நிளலயாை ேை்்ெி இல்ு 

ுறியீ் ி் (SDG - Sustainable Development 

Goals) 188 நாு ைி் 143 ேு இட்தி் 

இ்தியா உ்ைு. ு ாதார செய்திற் 

அி்பளடயி் மதி்பிட்ப்ட ுத் உல  

SDG பு்பா்ு  ஆ்ளலைி் The Lancet-

யிு், நிூயா்் ி் உ்ை ஐ.நா. 
சபாு்ெளபயி் ஒு ெிற்ு நி ்ேிு் 

சேைியிட்ப்டு. இ்ப்ியலி் 

ுதலிட்தி் ஐ்லா்ு், அதளை 

சதாட்்ு ெி் ்ூ், ்ேடீ், அ்வடாரா 
ம்ு் இ் ிலா்ு ஆ ிய நாு ு் 

உ்ைை. SDG-யாைு 17 உல ைாேிய 

இல்ு ், 169 ுறி்வ ா் ் ம்ு் 

உணு ம்ு் த்ணீ்  பாு ா்ு, ேுளம 

ம்ு் 2030 ேளரயாை   ாலநிளல மா்ற் 

வபா்ற ப்வேு ேள யாை 

பிர்ெிளை ு்ு ேழி ா்ட 2015 ஆ் 

ஆ்ு ஐ் ிய நாு ் ெளபயி் ூல் 

அளம் ்ப்ட  230 ுறி ா்ி ் 

ஆ ியே்ளற ச ா்ு்ைு. SDG பி்ப்றி 
ே்த மிவலைிய் ேை்்ெி இல்ு ்(MDG) 

2015-ஆ் ஆ்ி் இுதியி் 

ுிேளட்து. 

 

5. "Druzhba-2016" எு் ூ்ு இராுே 

பயி்ெி பி்ேு் எ்த இு 

நாு ு் ிளடவய சதாட் ியு ? 

A. வநபாை் ம்ு் இ்தியா 
B. இ்தியா ம்ு் ர்யா 
C. ெீைா ம்ு் பா ி்தா் 

D. பா ி்தா் ம்ு் ர்யா 
 

விடட : D. பாகி்தா்  ்ு் ர்யா 

 

ுதலாேு Druzhba-2016 (அ்லு Friendship-

2016) ூ்ு இராுே பயி்ெி பா ி்தா் 

ம்ு் ர்யாேி் ிளடவய, ேட்ு 

பா ி்தாைி் ர்ுேி்  உ்ை ராுே அதி 
உய் ப்ைி ம்ு் வெர்ி் உ்ை ெிற்ு 
பளட ் பயி்ெி ளமய்தி் செ்ட்ப் 24் 

வததி ுே் ியு. இு அ்வடாப் மாத் 7-் 

வததி ேளர சதாடு். இ்பயி்ெியாைு, 

அுபே் ளை ப ி்த், மளல்புதியி் 

வபா்நளடுளற பணி ளை 

வம்ச ா்ேதி் ஒு் ிளண்ளப 
 உுோ்ுத் வபா்றே்றி்  ேை் 

செு்து்ைு. இதி் ெ்டேிவராத 

ஆுத் ுு் ு்ு எதிராை 

செய்பாு ு் அட்ு்.  

 
6. Insolvency and Bankruptcy Board of India 

(IBBI)ேி் ுதிய தளலேரா  

நியமி் ்ப்ு்ைே் யா் ? 

A. எ் எ் ொ ூ 

B. ஆஷி் ஆ்யா 
C. பி ேி வ ா வல  

D. எ் வ  பாை்ஜி  
 

விடட : A. எ் எ் ொஹூ 

 

முூத் ொ ூ, Insolvency and Bankruptcy 

Board of India (IBBI)ேி் ுதிய தளலேரா  

நியமி் ்ப்ு்ைா். இேரு பதேி் ால் 

5 ஆ்ு ் அ்லு ுதிய ஆளண 

ேு்ேளர , இே்றி் எு ு்ைதா  
ேுவமா அு எு்ு்ச ா்ை்பு். 

த்வபாு, ொ ூ Competition Commission of 

India (CCI) அளம்பி் anti-trust regulator-ஆ  
உ்ைா். IBBI-யாைு, திோலாு் 

சதாழி் ், திோலாு் சதாழிலி் 

ு ே் ், த ே் பய்பாு ் 

ஆ ியே்றி் செய்பா்ளட 

ஒு்ுபு்ு். 

 

7. இ்திய ு்ைியிய் நிுேை்தி் (Indian 

Statistical Institute), ுதிதா  வத்்சது் ்ப்ட 

தளலே் யா் ? 

A. ஒ் ேி சர்ி  
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B. ி. ு்பாரா் 

C. ேிஜ் வ ் ் 
D. ெி ர் ராஜா 
 

விடட : C. விஜ் ரக்க் 

 

ு்ைா் சப்வராலிய செயலாை் ேிஜ் 

வ ் ், மதி்ுமி்  இ்திய ு்ைியிய் 

நிுேை்தி்(Indian Statistical Institute) ுதிய 

தளலேரா  வத்்சது் ்ப்ு்ைா். 
இே் ிெ்்   ே் ியி் ு்ைா்  ே்ை் 
ெி ர் ராஜளை சே்ு இ்பதேி்ு 

ே்தா். இ்திய ு்ைியிய் நிுேை், 

ு்ைியிய் ம்ு் தி்ட அமலா்  

அளம்ெ ்தி்  ீ் செய்பு ிறு. 

 

8.  எ்த நாு ுதலாேு பிி்் 2016 இை் 

ேி்ஞாைி ் மாநா்ளட நட்து்ைு ? 

A. இ்தியா  
B. பிவரெி் 

C. ர்யா 
D. ெீைா  
 

விடட : A. இ்தியா  

 

ுதலாேு பிி்் 2016 இை் 

ேி்ஞாைி ் மாநா்ளட இ்தியா 
சப் ூி் செ்ட்ப் 26-30 ேளர 
நட்து்ைு. பிி்் நாு ் 

எதி்ச ா்ு் சபாுோை ெோ் ் 

ம்ு் பிர்ெிளை ு்ு ெில தீ்ு ் 

 ாண இை் ேி்ஞாைி ் ம்தியி் ஒு 

சந்சோ்்ள  அளம்ு வப்ுோ்்ளத 

நட்ு்  ஒு தைமா  இ்மாநாு 

ேிை்ு். இ்மாநாு ூ்ு ு் ிய 

 ு்சபாு் தளல்ு ைி்  ேை் 

செு்து்ைு.அளேயாேை:  ணிைி 
ொ்்த ு்ணறிு, எிெ்தி தீ்ு ் ம்ு் 

மலிு ு ாதார வெளே ். 

 

9. ெர்ு ம்ு் வெளே ேி (GST) ெளபயி் 

 ூுத் செயலாைரா  
நியமி் ்ப்ு்ைே் யா் ?  

A. ேிநாய் வபா்வல  

B. அு் வ ாய் 

C. நாவ ்திர லூி 

D. ர்ெி் ெு்ி 

 

விடட:  B. அு் ரகாய் 

 

1985-ஆ் ஆ்ு ூைிய் பிரவதெ வ டரா  

நியமி் ்ப்ட  ஐஏஎ் அதி ாி அு் 

வ ாய், ெர்ு ம்ு் வெளே ேி (GST) 

ெளபயி்  ூுத் செயலாைரா  

நியமி் ்ப்ு்ைா்.  த்வபாு, வ ாய் 

அளம்ெரளே செயல ்தி் தி்ட 

 ் ாணி்ு ுுேி் ூுத் 

 செயலாைரா  பணிுி ிறா். ெர்ு 

சபாு் ் தேி்்ு பிறே்ு்ு ேி 

ேி ித்  ம்ு் சதாட்  எ்ளல 

வபா்றே்ளற ுிு செ்ய GST  ு்ெி் 

 ்டாயமா் ்ப்டு. 

 

10. பி்ேு் எ்த சப் ் இர்ளடய் 
வஜாி 2016 வடாவர பா் பெிபி் ஓப் 

சட்ைி் வபா்ியி் வ ா்ளபளய 

சே்ு்ைு ? 

A. ொைியா மி்ொ ம்ு் ப்வபாரா 
்்ளரவ ாோ 
B.  ்ளப் ுுுொ ம்ு்  ா்லா 
ுோர் நேவரா  
C. லியா் செ் ம்ு் யா்் ஜாஜூ் 

D. ஆ்்வரஜா லிபா் ம்ு் வ ்ிைா 
வரவபா்ைி் 
 

விடட : A. ொனியா  ி்ொ  ்ு் 

ப்ரபாரா ்்டரரகாவா 

 

ொைியா மி்ொ ம்ு் அேரு வஜாியாை 

செ் ுியரெி் ப்வபாரா 
்்ளரவ ாோு் ஜ்பாைி் 

வடா் ிவயாேி் நளடசப்ற 2016 வடாவர 
பா் பெிபி் ஓப் சட்ைி்-் 

இுதி்வபா்ியி் ெீைாேி் லியா் செ் 

ம்ு் யா்் ஜாஜூ் வஜாிளய  6-1, 6-1. 

எ்ற  ண் ி் வதா் ி்து. 
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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 26, 27- 2016 

 

1.  சமீப்தி் மறை்த கே.மாதவ் எ்பவ் 

எ்த ுறைீட் ததாட்ுறடயவ் ? 

A. ேட் வி்ஞானி  
B. விறையா்ு வரீ் 

C. ுத்திர கபாரா்ட வரீ் 

D. ப்தி றேயாை் 

 

விடட : C. ுத்திர பபாரா்ட வரீ் 

 

ுத்திர கபாரா்ட வரீ் ம்ு் ே்ூனி்் 

தறைவரான கே மாதவ் (101),  சமீப்தி் 

கேரைாவி் ே்ஹ்ோ்தி் ோைமானா். 

இவ் ுத்திர் கபாரா்ட்தி் ு்ேிய 

ப்ோ்ைினா் ம்ு் ோ்திய, ே்ூனி்் 

தோ்றேேறை  ேறடபிி்தா் கமு் 

அதறன  தவைி்பு்ு் சோ்த 

ுய்சியாே, 1931-ஆ் ஆ்ு 

ுுவாூ ், அறன்ு சாதி ம்ேு் 

 கோவிைி் ுறைய அுமதி்ே கவ்ி 

ச்யாேிரே் ஒ்றை நட்தினா். இவரு 

ுய ச றதயான 'Payaswiniyude Theerangalil 

(பய்வினி நதி்ேறரயி்) ', நவனீ கேரை 

வரைா்ைி்  உுமா்ு் (transformative 

epoch) சோ்த்தி் ஒு மதி்ுமி்ே 

ஆவணமாே ேுத்புேிைு. 

 

2. 2016 உைே ு்ுைா தின்தி்(The World 

Tourism Day (WTD) ேு்தபாு்(Theme) எ்ன 

? 
A. One billion tourists, one billion opportunities 
B. Tourism and Community Development  
C. Tourism for all – promoting universal accessibility  
D. Tourism and Water: Protecting our Common 
Future 
 

விடட : C. Tourism for all – promoting universal 

accessibility  

 

ச்வகதச சிே்தி் ம்தியி் 

ு்ுைாவி் ு்ேிய்ுவ் ம்ு் அத் 

சிே, ேைா்சார, அரசிய் ம்ு் 

தபாுைாதார மதி்ுே் ுைி்த 

விைி்ுண்றவ ஊ்ுவி்ு் விதமாே 

 ஒ்தவாு ஆ்ு் தச்ட்ப் 27 ் கததி 
உைே ு்ுைா தின்  அுச ்ே்புேிைு. 

2016-ஆ் ஆ்ி்ோன ேு்தபாு் 

"Tourism for all – promoting universal accessibility" 

ஆு். 

 

3. பய்ேரவாத எதி்்ு ம்ு் பாுோ்ு 

ுைி்த, இ்திய- சீன உய் நிறை 

கப்ுவா்்றதயி்(India-China High Level 

Dialogue) ுத் ூ்ட் எ்த நேர்தி் 

நறடதபைு்ைு ? 

A. ுு தி்ைி  
B. ஷா்ோ் 

C. தப்ஜி் 

D. ு்றப 

 

விடட : C. சப்ஜி் 

 

பய்ேரவாத எதி்்ு ம்ு் பாுோ்ு 

ுைி்த, இ்திய- சீன உய் நிறை 

கப்ுவா்்றதயி்(India-China High Level 

Dialogue) ுத் ூ்ட் சீனாவி் தப்ஜி் 

நேர்தி் நறடதபைு்ைு. இத் கநா்ே், 

பாுோ்றப அதிே ்த் ம்ு் 

பய்ேரவாத்ு்ு எதிராே ஒ்ுறை்றப 

வை்ுத் ஆு்.  இ்கப்ுவா்்றத்ு, 

இறண உைு ுுவி் தறைவ் ஆ் எ் 

ரவி ம்ு் சீனாவி் ம்திய அரசிய் 

 ம்ு் ச்ட விவோர தசயைாை்  

Wang Yongqing ஆேிகயா் ுறண தறைறம 

வேி்தன். 

 

4. ச்ய் ஞானகசேர் எ்பவ் எ்த 

விறையா்ுட் ததாட்ுறடயவ் ? 

A. தட்னி் 

B. ேி ்தே் 

C. தச்  

D. ூ்ப்ு 

 

விடட : A. சட்னி் 

 

தச்றனறய கச்்த தட்னி் வரீரான 

ச்ய் ஞானகசேர், தப்ஜிய்தி் ி-

ஹா்னி் நறடதப்ை தப்ஜிய் ஓப் 

ஆ்ே் ஒ்றைய் பி வி்,  Nuytinck Cedric-

றவ 15-13, 11-6, 11-2, 17-15 எ்ை ேண்ேி் 

கதா்ேி்ு ப்ட் தவ்ைா். 
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இ்தவ்ைியி் ிை், ITTF கபா்ியி் 

தவ்ைி தபு் 2வு இ்திய தட்னி் வரீ் 

எ்ை தபுறமறய தபுேிைா். ITTF 

கபா்ியி் தவ்ைி தப்ை ுத் இ்திய் 

அ்ச்தா சர் ேம் ஆவா்.அ்ச்தா 2012 

ITTF கபா்ியி் தவ்ைி தப்ைா். 

 

5.  கதசிய பாுோ்ு் பறடயி் (NSG - 

National Security Guard) ுதிய இய்ுன் 

தஜனரைாே(Director General) 

நியமி்ே்ப்ு்ைவ் யா் ? 

A. நி்ம் ுமா் 

B. ஓ பி சி்  

C. ஆ் கே ப்ந்தா 

D. ுதி் பிரதா் சி்  

 

விடட: D. ுதி் பிரதா் ெி்  

 

கதசிய பாுோ்ு் பறடயி், பய்ேரவாத 

எதி்்ு பி வி் இய்ுன் தஜனரைாே ுதி் 

பிரதா் சி் நியமி்ே்ப்ு்ைா். 

 

6. கதசிய கப ட் மீ்ு பறடயி்(National 

Disaster Response Force ) ுதிய இய்ுன் 

தஜனரைாே  நியமி்ே்ப்ு்ைவ் யா் ?  

A. அம் ேூ் 

B. ஆ்.கே. ப்ன்தா 

C. ஆ்.கே. ேினி  
D. பி சி தாூ்  

 

விடட : B. ஆ்.பக. ப்ன்தா 

 

1983-ஆ் ஆ்ு ததாுதியி்(Batch),கம்ு 

வ்ே IPS அதிோ யான, ஆ்.கே. ப்ன்தா 

கதசிய கப ட் மீ்ு பறடயி் ுதிய 

இய்ுன் தஜனரைாே (NDRF) 

நியமி்ே்ப்ு்ைா். த்கபாு இவ், 

ம்திய ததாைி்சாறை பாுோ்ு் 

பறடயி் (Central Industrial Security Force - CISF) 

 ுறண இய்ுன் தஜனரைாே 

பணிு ேிைா். 

 

7. எ்த இ்திய அரு சாரா நிுவன்(NGO), 

ுதைாவு FIFA Diversity Award-2016-றய 

அ்ைி்தச்ைு ? 

A. Smile foundation 
B. Slum Soccer 
C. Help age India 
D. Goonj  
 

விடட : B. Slum Soccer 

 

Slum Soccer எு் இ்திய அரு சாரா 

நிுவன்(NGO),  இ்ேிைா்தி் 

மா்தச்ட ்   நறடதப்ை SoccerEx 

உைேைாவிய மாநா்ி் ுதைாவு FIFA 

Diversity 2016 விுறத தப்ைு. ோ்ப்ு 

விறையா்ி் உ்ை பாுபாு ம்ு் 

ப்ுே்த்றமறய ஊ்ுவி்ே கபாராு் 

ஒ்ுதமா்த விூே்தி் ஓு புதியாே 

FIFA உ்ைு. அறன்ு ம்ேைி் ம்தியி் 

ப்ுே்த்றம ,ஒ்ுறம, சம்ுவ் 

ஆேியவ்றை பர்ப ுறண நி்ு் சிை்த 

நிுவன்ே், சிு ுு்ே், ோ்ப்ு 

பிரபை்ேறை அ்ேீே ்பத்ோே FIFA-ஆ் 

உுவா்ே்ப்டகத இ்த விுு. 

இ்தியாவி் தப்ேைி் வா்்றே் 

தர்றத உய்்த, ஓர்ே்ட்ப்ட ம்ேறை 

கம்பு்த,வா்்றே திை்ேறை 

ே்ு்தர, தனி நப்ேறை இறண்ே 

ோ்ப்றத ஒு பாைமாே Slum Soccer 

பய்பு்தியு.  

 

8. “Driven: The Virat Kohli Story” எ்ை ு்தே் 

யாரா் எுத்ப்டு ? 

A. அனி் ு்தா 

B. ரா் றமதிைி 
C. ஆயா் கமம் 

D. விஜ் கைாேபாைி 
 

விடட : D. விஜ் பலாகபாலி 
 

“Driven: The Virat Kohli Story” ு்தே்றத 

விறையா்ு ப்தி றேயாை் விஜ் 

கைாேபாைி எுதிீ்ைா். இ்வைு 

ு தமாே  விரா் கோைி எ்வாு ச்வகதச 

ந்ச்திர அ்த்ு தப்ைா் எ்ு அவரு 

சே வரீ்ே், பயி்சியாை்ே் ம்ு் 

தநு்ேியவ்ே் ிை் அைிய்ப்ட 

தேவ்ேைி் ிை் எுத்ப்ட ேறதகய 

இ்ு்தே் ஆு்.  



Winmeen.com Tamil current affairs 

 

Winmeen.com Page 3 

 

 

9. 2016 ஆசிய பீ்  விறையா்ு் 

கபா்ியி்(2016 Asian Beach Games) தவ்ைி 
தவ்ை ஹ ் பாதே் எ்த 

 விறையா்ுட் ததாட்ுறடயவ் ? 

A. மிகயா தா்(Muay Thai) 

B. ுரா்(Kurash)  

C. தசப் டா்ரா(Sepaktakraw)  

D. ஜிூ ஜி்ூ (Ju-Jitsu) 

 

விடட : A. மிப ா தா் (Muay Thai) 

 

விய்நாமி் டனா்ேி்  நறடதப்ை 2016 

ஆசிய பீ்  விறையா்ு்கபா்ியி் 5வு 

பதி்பி்,  

ஆ்ே் மிி்தவயி் மிகயா தா் 

கபா்ியி் இ்தியாறவ கச்்த ஹ ் 

பாதே் தவ்ைி பத்ே் தவ்ைா். 

இுதி்கபா்ியி்  71-75 ேிகைா பி வி் 

சீனாவி் சா் கயா்ோ்ேிட் இவ் 

கதா்ு தவ்ைி தவ்ைா். தா்ைா்தி் 

உுவான மிகயா தா் எு் 

ு்ு்ச்றடீ் த்ோ்ு்ேறைீ் 

ேை்த இு தத் ேிை்ு ஆசியாவி் ஒு 

பிரபைமான கபா் விறையா்டாே 

இு்ேிைு. 

 

10. அ்றமயி் Megi எு் ச்தி வா்்த 

ூைாவைி எ்த நா்றட  தா்ேியு ? 

A. இ்கதாகனஷியா  

B. விய்நா் 

C. மகைஷியா 

D. றதவா் 

 

விடட : D. டதவா் 

 

Megi எு் ச்தி வா்்த ூைாவைி, மணி்ு 

230 ேி.மீ ோ்ு கவே்ுட் சமீப்தி் தீு 

நாடான றதவாறன தா்ேியு. இதனா் 

ஏ்ப்ட பை்த மறை, தபு் கசத்றத 

 ஏ்பு்தியு .  இு  4 தவ்ப ம்டை 

ூைாவைி்ு சமமாே உ்ைு. 

அைி்றேயி்பி,  இைா் புதியி் தப்த 

38 அ்ுை மறையா் ுமா் 2,700,000 ்ு் 

கம்ப்ட வுீே் மி்சார் இ்ைாம் 

இு்ேிைு. 
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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 28, 2016 

 

1. ப ாீ் ஆரா்்சி ம்ு் பம் ா்ு 

 ணியக்தி் (Bureau of Police Research and 

Development -BPR&D) தலைலமயிட் எ்ு்ளு 

? 

A. லைதரா ா் 

B. ுு தி்ைி  
C. சச்லை  

D. ச ்கூு  

 

விடட : B. ுு தி்லி  
 

ப ாீ் ஆரா்்சி ம்ு் பம் ா்ு 

( ி ிஆ் & ி)  ணியக்தி் தலைலமயக் ுு 

தி்ைியி் அலம்ு்ளு. இு சமீ ்திய 

சச்திகளி் வர காரண், மாநிை ம்ு் 

ூைிய்  ிரபதச சிலை்சாலை தலைவ்க் 

 ்ுச ு் சிலை்சாலை முசீரலம்ு 

ுைி்த 5வு பதசிய மாநா்லட BPR&D 

சச்ட் ் 29,2016 ஆ் பததி ுு தி்ைியி் 

நட்து்ளு. ம்திய உ்நா்டுவ்க் 

இலண அலம்ச் ை்்ரா் க்காரா் 

அைி் மாநா்லட சதாட்கிலவ்கிைா். இ்த 

 2-நா் மாநாு ஒுவு்சகாுவ் 

கு்ு்கலள  மாை ம்ு்   ிை ் 

அு வ்தி் இு்ு க்ு சகா்ள ஒு 

தளமாக திகு். இு அவ்க் த்க் சிை்த 

நலடுலைக் ம்ு் ுதிய 

க்ு ிி்ுகலள சவளி் ு்து் ஒு 

வா்்ல  வழ்ு். ுத் ுலையாக, 

ம்திய சிலைக் ம்ு் மாவ்ட சிலைகளி் 

உ்ள சிலை்க்காணி் ாள்க் த்க் 

கு்ு்கலள ம்ு் அு வ்கலள  கி்்ு 

சகா்ளு்ளை். 

 

2. ப ட் அ ாய ுலை்ு ுைி்த 2016 ஆசிய 

அலம்ச்க் மாநா்லட (Asian Ministerial 

Conference on Disaster Risk Reduction-AMCDRR) எ்த 

நாு நட்ுகிைு ? 

A. மியா்மா்  

B. விய்நா் 

C. தா்ைா்ு 

D. இ்தியா 

 

விடட : D. இ்தியா 

 

ப ட் அ ாய ுலை்ு ுைி்த 2016 ஆசிய 

அலம்ச்க் மாநா்லட (Asian Ministerial 

Conference on Disaster Risk Reduction-AMCDRR) 

இ்திய அரசா்க் நவ் ் மாத் 

ுுதி்ைியி் நட்ுகிைு. இதலை இ்திய 

அரு, ஐ்கிய நாுக் சல யி் ப ட் அ ாய 

ுலை்ு அுவைக்ுட்  (UNISDR) இலண்ு 

நட்து்ளு.  ப ட் அ ாய ுலை்ல  

சசய் ு்த அரசிய் ச்ம்த ்படா் 

ம்ு்   ்ுதார்களி் அ்் ணி்ல  உுதி 
சச்ய 2 ஆ்ுகு்ு ஒு ுலை ஆசிய 

 ுதிகளி் நட்த் ு் மாநாபட 

AMCDRR(Asian Ministerial Conference on Disaster Risk 

Reduction) ஆு்.    

 
3. “Kunjamma Ode to a Nightingale: M.S. Subbulakshmi” 
எ்ை ு்தக்லத எுதியவ் யா் ? 

A. சிவ்  ி்லள  

B. அ்ணா மணி 
C. அைபமு தா் 

D. ை்ுமி வி்வநாத் 

 

விடட : D. ல்ுமி வி்வநாத் 

 
 “Kunjamma Ode to a Nightingale: M.S. Subbulakshmi” 
எ்ை ு்தக்தி் ஆசி ய் ை்ுமி 
வி்வநாத் ஆவா். இதி் ஆசி ய், எ் எ் 

ு்ுை்ுமி அவ்களி் வா்்லக, அவரு 

இலச, அவரு  ்தி ம்ு் கடுளா் 

அவு்ு அுள் ்ட சகாலட ுைி்ு 

நுநிலையாக எுதிீ்ளா்.  இ்ு்தக், 

டா்ட் எ் எ் ு்ுை்ுமியி் இலச 

வா்லகலய சிை ுவார்யமாை 

தகவ்குட் வி வாக ூுகிைு. 

 

4. 2017 FIFA U17 உைக பகா்ல  ப ா்ிலய 

எ்த நாு நட்து்ளு ? 

A.  ிபரசி் 

B. இ்தியா  

C. சத் ஆ் ்கா  

D. ர்யா 

 

விடட: B. இ்தியா 

 

இ்தியா, 2017 FIFA U17 உைக பகா்ல  

ப ா்ிலய அ்படா ் 2017-் 

நட்து்ளு.இ்தியாவி் நலடச ு் 

ுத் FIFA ப ா்ி இுபவயாு். இு 
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சச்திகளி் வர காரண், சமீ ்தி் 

 பகாவாவி் மா்பகாவாவி் உ்ூ் 

ஒு்கிலண்ு் ுு(LOC)  "2017 FIFA U17 

உைக் பகா்ல  இ்தியா" வி்காை 

அதிகாரூ்வ சி்ை்லத சவளியி்டு. 

இ்தியாவி் உய்்த ம்ு்  ைதர் ்ட 

கைா்சார்கலள சகா்டாு் விதமாக 

சி்ை் விவலம்க் ்ு்ளு. இதி் 

ு்கிய உு் ாக இ்திய் ச ு்கட், 

ஆைமர், கா்தாி ம்ு் 

ந்ச்திர ிரகாச்கு்,  பதசிய 

அலடயாளமாக  அபசாகா ச்ராு் 

 இட்ச ்ு்ளு. 

 

5. 2016 உைக பர ி் திை்தி் (World Rabies Day) 

கு்ச ாு்(Theme) எ்ை ? 

A. Rabies: Defeat this horrifying disease  
B. Rabies- Educate, Vaccinate, Eliminate 
C. End Rabies by campaigning 
D. End Rabies Together  
 

விடட : B. Rabies- Educate, Vaccinate, Eliminate 

 

சவைிநா்கி து்ு  ்ைிய விழி்ுண்ு 

ம்ு் இ்த சகாூரமாை பநாலய 

பதா்கி் தி் உ்ள  ு்பை்ை்லத 

 ு்ைிலை் ு்த சச்ட் ் 28் பததி 
ஒ்சவாு ஆ்ு் உைக பர ி் திை் 

 அுச ்க் ுகிைு. பர ி் பநாயி்ு 

ுத்ுதைி் து்ூசி க்ு ிி்த, 

  ிசர்ு பவதியியைாள் ம்ு் 

ு்ுயி யைாள் ூயி்  ா்ிய ் 

நிலைு நாலள நிலைுூு் வலகயி் 

பர ி் திை் அுச ்க் ுகிைு. 2016 ஆ் 

ஆ்ி் பர ி் திை கு்ச ாு்(Theme) 

“Rabies- Educate, Vaccinate, Eliminate” ஆு்.     

 

6. 2016  ி ்் சதாழிைாள் ம்ு் 

பவலைவா்்ு ுைி்த ச்தி்ு எ்த இ்திய 

நக ் நலடச ்ு வுகிைு ? 

A. உத்ூ் 

B. சகா்சி  
C. ுு தி்ைி  
D. லைதரா ா் 

 

விடட : C. ுு தி்லி  
 

பவலைவா்்ு உுவா்க் ம்ு் 

சதாழிைாள்களி் சிக  ாுகா்ு உ்ளி்ட 

 ிர்சிலைக்  ்ைி கை்தாபைாசி்க, 2016 

 ி ்் சதாழிைாள் ம்ு் பவலைவா்்ு 

ுைி்த ச்தி்ு சச்ட் ் 27- 28, 2016 அ்ு 

ுு தி்ைி நலடச ்ைு. சிக  ாுகா்ு, 

பவலைவா்்ு உுவா்க், உ்ளட்கிய 

வள்்சி ம்ு் ஒு்ு ு்ுத் ஆகிய 

ஒ்சவா்ு்ு் தைி்தைியாக பநர் 

ஒு்க் ்ு விவாதி்க் ்டை. 

 

7. 2016-17 உைகளாவிய ப ா்ி்திை் 

ுைியீ் ி் (Global Competitiveness Index - GCI) 

இ்தியாவி் தர்  எ்ை? 

A. 66வு 

B. 47வு 

C. 39வு  

D. 88வு  

 

விடட:  C. 39வு  

 

உைக ச ாுளாதார அலம்ு (WEF - World 

Economic Forum) சவளியி்ட உைகளாவிய 

ப ா்ி்திை் ுைியீ் ி் (GCI) 138 நாுகளி் 

39வு நாடாக இ்தியா இு்கிைு. GCI 

அைி்லகயி் ி, பம் ு்த் ்ட  ண, நிதி 
சகா்லகக் ம்ு் ுலை்த எ்சண் 

விலை காரணமாக  இ்திய் 

ச ாுளாதாரமாைு நிலை் ு்த் ்ு்ளு 

எைு் G20 நாுக் ம்தியி் உய்்த 

வள்்சி அலட்ததாகு் குத் ுகிைு. 

இ்தியா இ்ைு் சதாழிைாள், நிதி ச்லத, 

வ  க்ு் ாுக், உ் ்தி, உ்க்டலம்ு 

ம்ு் சதாழி்ு்  தயா்நிலை  ப ா்ை 

 ுதிகளி் கவை் சசு்தபவ்ிீ்ளு. 

 ்ியைி் ுதைிட்தி் ுவி்ச்ைா்ு் 

அதலை சதாட்்ு சி்க்ூ், அசம ்கா, 

சநத்ைா்ு ம்ு் செ்மைி ப ா்ை 

நாுகு் உ்ளை. 

 

8. ஆசிய- சி ி்  ிரா்திய்தி், கா் ் 

சமநிலை அ்த்லத (carbon neutral status) 

ச ்ு்ள ுத் இ்திய விமாை நிலைய் 

எு ? 

A. வரீ சவா்்க் ச்வபதச விமாை நிலைய் 

B. ச்தா் வ்ை ா்  பட் ச்வபதச விமாை 

நிலைய் 
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C. இ்திரா கா்தி ச்வபதச விமாை நிலைய்  

D. ச்ர தி சிவாெி ச்வபதச விமாை நிலைய்  

 

விடட : C. இ்திரா கா்தி ெ்வததெ விமான 

நிடலய்  

 

ஆசிய- சி ி்  ிரா்திய்தி், கா் ் சமநிலை 

அ்த்லத அலட்ு்ள ுத் இ்திய 

விமாை நிலைய் ுு தி்ைி இ்திரா கா்தி 
ச்வபதச விமாை நிலைய் ஆு். இத் 

ிை், ி்ைி விமாை நிலைய்தி், 

விமாைநிலைய கா் ் அ்கீகார் “Level 3+, 

Neutrality” ஆக உய்்த் ்ு்ளு.“Level 3+, 
Neutrality” அ்கீகார் எ் ு உைக் ுுவு் 

உ்ள விமாை நிலைய்களி் மிக 

உய்ம்ட்தி் உ்ள சாதலையாு். 2016 

சச்ட் ் 27 ் பததி கைடாவி் 

 மா்் யைி் நலடச ்ை விமாைநிலைய 

கா் ் அ்கீகார சா்ைித் வழ்க் 

விழாவி் ப ாு ச்வபதச விமாை 

நிலைய்க்  கு்சி் (ACI) ிை் ுு தி்ைி 
விமாை நிலைய்தி்ு இ்த அ்த்ு 

வழ்க் ்டு. ஒு ஆ்ு ுுவு் நிகர 

கா் ் சவளிபய்ை் ூ்யமாக இு்ு் 

ப ாு கா் ் சமநிலை அ்த்ு 

வழ்க் ு் அதாவு விமாை நிலைய் 

உமிு் ம்ு் உ்சகா்ு் கா் ் அளு 

சமமாக இு்ு். தி்ைி ச்வபதச விமாை 

ைிமிசட் (DIAL), GMR ுும்தா் 

நி்வகி்க் ுகிைு. 

 

9. சமீ ்தி் மலை்த ந்ு அைிய் ்ட 

கவிஞ், லசய் ச்ு் ை் எ்த நா்லட 

பச்்தவ் ?  

A. இ்தியா  

B. வ்கபதச்  

C.  ாகி்தா்  

D. ஆ்காைி்தா் 

 

விடட:  B. வ்கததெ் 

 

சசழி் ாை வ்காள கவிஞ், நாடக ஆசி ய் 

ம்ு் க்ுலரயாளராை லசய் ச்ு் ை் 

(81), சமீ ்தி் வ்கபதச்தி் டா்காவி் 

காைமாைா். அவரு ுைி் ிட்த்க  ணிக் 

Ekoda Ek Rajjey, Boishakhey Rochito Ponktimala, 

Birotihin Utsab, Protidhwonigon ம்ு் Opor Purush 

இவ்ு் அட்ு்.  இவ் எுதிய மக்தாை 

அழு்ள  எ்ண்ை பதச ்தி  ாட்க் 1971 

விுதலை் ப ா் ப ாராளிகலள ஈ்்து.  

 

10. அ்லமயி் மலை்த ஷிபமா் ச ர், 

எ்த நா்ி் ு்ைா்  ிரதம் ம்ு் 

ெைாதி தியாக இு்தா் ? 

A.  ாை்தீை் 

B. இ்பர் 

C. ஈரா் 

D. ஐ்கிய அரு எமிபர்் 

 

விடட :  B. இ்தர் 

 

ு்ைா் இ்பரைிய  ிரதம் ம்ு் 

ெைாதி தியாை ஷிபமா் ச ர்(93) சமீ ்தி் 

இ்பரைிு்ள ரமா் க்ைி் காைமாைா். 

இ்பரைி்  மிக சிை்த ி்த ுிமகைாை 

இவ், 1993-் ஒு நீி்த மா்ை ுியாத 

இலட்காை அலமதி உட் ி்லகலய 

அலம்த்காக மலை்த ு்ைா்  ிரதம் 

இ்சா் ரா ி் ம்ு் மலை்த  ாை்தீை 

தலைவ் யாச் அரா ் ஆகிபயாுட் பநா ் 

 லச  கி்்ு சகா்டா். இவ் 1948 ஆ் 

ஆ்ு நா்ி் ்தா கமாக இு்ு 

கி்ட்த்ட ஒ்சவாு ு்கிய 

வள்்சியிு் ஒு  ுதியாக இு்தா். 
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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 29, 2016 

 

1. “Karachi, You’re Killing Me!"  எ்ற ு்தக் 

யாரா் எுத்ப்டு ? 

A. ம ா்சி் சி்தி் 

B. ு்ரா் க ் 

C. சபா இ்தியா் 

D. சசா ் சகாஷ் 

 

விடட : C. ெபா இ்தியா் 

 

“Karachi, You’re Killing Me!"  எ்ற ு்தக் 

பாகி்தா் ப்தி ககயாள்-எு்தாள் 

சபா இ்தியா் எ்பவரா் எுத்ப்டு. 

இ்த நகக்ுகவ ்கர் தி ்ல் நாவ், 

ஆயிஷா கா் எு் இள் நாயகியி் 

வா்கககயீ், பாுகா்ு நடவி்ககக் 

ுகற்த காரண்தினா் கரா்சியி் 

நகடமபு் ப்சவு வ்ுகற  ்ு் 

இகடூு நிக்ுககளீ்  ு்றி நக்கிறு. 

இு ச்ட் ஒு்கக ககயி் எு்த 

கரா்சி ுறி்த  ாநில இதழிய் 

ஆ்ு்க்ுகர ஆு். மவளிவர இு்ு் 

பாலிு் திகர்பட் "ூ்" இ்த நாவகல 

அி்பகடயாக மகா்டு. இதி் 

சசானாஷி சி்ஹா ப்தி ககயாள் 

கதாபா்திர்தி் நி்கிறா். 

 

2. இ்திய ுகாதார  ாநாு (India Sanitation 

Conference - INDOSAN) பி்வு் எ்த 

நகர்களி் நகடமபறு்ளு ? 

A. கா்தி நக் 

B. மெ்்ூ் 

C. ுு தி்லி  
D. ல்சனா  

 

விடட : C. ுு தி்லி 
 

பிரத ் நசர்திர ச ாி, மச்ட்ப் 30-் 

சததி அ்ு இ்திய ுகாதார 

 ாநா்கட(INDOSAN) ுு தி்லியி் 

 மதாட்கி கவ்கிறா்.  2016  ாநாு, ுவ்் 

பார் தி்ட்திு்ள பணி 
ு்சன்ற்ககள சசக ்த், 

 மதாட்ுகடய பிர்சிகனககள ஆரா்த் 

 ்ு் ுவ்் பார் தி்ட்திகன 

உுதிபு்த மபாு்ுககள ுு்பி்த் 

சபா்றகவகு்காக நட்த்புகிறு. 

ுகாதார வசதிக் ச்ப்த ாக 

 ்களிகடசய  விழி்ுண்கவ ஏ்பு்தி, 
ஊ்க்பு்ுதலி்  ுறி்பிட்த்க 

ப்களி்கப வழ்கிய தனிநப்க்  ்ு் 

நிுவன்ககள இ் ாநா்ி் மகளரவி்க 

உ்ளன்.  

 

3. சிுபா்க யினு்காக  '‘Progress 
Panchayat’' எு் பிர்சார் இ்தியாவி் 

எ்த  ாநில்தி் மதாட்க்ப்டு ? 

A. ஹ யானா 

B. ராெ்தா் 

C.  ்திய் பிரசதச் 

D. உ்தர்பிரசதச் 

 

விடட: A. ஹியானா 

 

 ்திய சிுபா்க ுகற அக ்ச் 

ு்தா் அ்பா் ந்வி “Progress Panchayat” 
எு் பிர்சார்கத 

சிுபா்க யினு்காக ஹ யானாவி் 

ுவ்கி கவ்தா். இத் ில், சதசிய 

ெனநாயக ு்னணி(NDA) அரசா்க் 

சிுபா்க யின ் நலு்காக 

ச ்மகா்ட ப்சவு சிக நல 

நடவி்ககககள ஹ யானாவி் Mewat 

புதியி் இு்ு விள்பர்பு்து்ளு. 

 இ்தி்ட் இ்தியாவி் 100 இட்களி் 

ஏ்பாு மச்ய்படு்ளு இதி்  ்திய 

அக ்ச்க் ப்சவு தி்ட்க் ுறி்ு 

 ்குட் கல்ுகரயாடு்ளன். 

 

4. சி்லகற வி்பகனயாள்கு்காக 

"Skava Commerce" எு் இ-கா ்் 

தள்திகன எ்த இ்திய நிுவன் 

ுவ்கிீ்ளு ? 

A. கலய்் இ்ட்் ் 

B. டாடா க்ூனிசகஷ்்  

C. இ்சபாசி்  

D. வி்சரா 
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விடட : C. இ்பபாெி்  

 

சி்லகற வி்பகனயாள்கு்காக "Skava 

Commerce" எு் ுதிய நவனீ தர ான,ுத் 

ம ாகப்  ்ு் e- கா ்் தள்திகன 

ச ீப்தி் இ்சபாசி் நிுவன் 

அறிுக்பு்திீ்ளு. இ்த தள் , 

ுகற்த ுதீ்ி்,  மச்க்   ்ு் கா் 

வி்பகனயாள்க் ுு சுககககள 

வழ்கு், ிெி்ட் சசன்க் ில் 

வு் ப  ா்ற விகித சபா்ுவர்ு 

மந ச்ககள ச ்பு்து் உது். இ்த 

தள், ஏ்கனசவ உ்ள 

மதாழி்ு்ப்ககள ஒு்கிகண்புட் 

எதி்கால தயா் க்ிட்ககலகயீ் 

வழ்ுகிறு. 

மசய்கக ு்ணறிகவ  (AI) தள்்ுவத் 

அு்த தகலுகற ஷா்பி் அுபவ்க் 

 ்ு் இய்திர க்ற், இய்கக ம ாழி 
மசயலா்க்  ்ு் வி்ுவ் யாலி்ி 

(VR) ஆகியவ்கறீ்  இத் ில் வழ்க 

ுிீ். 

 

5. அகன்ு நக்்ுற உ்ளா்சிகளிு் 

 ்திய அரசி் மது விள்ு சதசிய 

தி்ட்கத (Street Lighting National Programme - 

SLNP) ஏ்ற ுத் இ்திய  ாநில் ? 

A. ராெ்தா்  

B. அசா்  

C. த ி்நாு 

D. ப்சா்  

 

விடட : A. ராஜ்தா்  

 

அகன்ு நக்்ுற உ்ளா்சிகளிு் 

 ்திய அரசி் மது விள்ு சதசிய 

தி்ட்கத (Street Lighting National Programme - 

SLNP) ஏ்ற ுத் இ்திய  ாநில் 

ராெ்தா் ஆு்.  ாநில் ுுவு் 

கி்ட்த்ட 5 ல்ச் மது விள்ுக் LED 

விள்ுகளாக  ா்ற்ப்ு்ளு. 

 ாநில்தி்ு எ்த மசலு் இ்லா ், 

எ ச்தி சச ி்ு சசகவக் லி ிமட் (EESL) 

எு் ஒு மபாு எ ச்தி சசகவக் 

நிுவன்  ்திய  ி்சார அக ்சக் 

 ்ு் இ்திய அரசி் (GOI) நி்வாக்தி் 

கீ் இத்ு நிதி வழ்ுகிறு.  

 

6. எ்த நா்ி்  களி் கபி அணி,  2016 

ஆசிய பீ்  விகளயா்ு சபா்ியி் த்க் 

மவ்ு்ளு ? 

A. விய்நா் 

B. இ்தியா 

C. பாகி்தா் 

D. தா்லா்ு 

 

விடட : B. இ்தியா 

 

விய்நா ி் தான்கி் நகடமப்ற 2016 

ஆசிய பீ்  விகளயா்ு சபா்ியி் 

இுதிஆ்ட்தி் இ்திய  களி் கபி அணி 
தா்லா்கத  41-31 எ்ற கண்கி் 

சதா்கி்ு த்க் மவ்று. 

2008-இ் மதாட்க்ப்ட இ்த சபா்ி 

இர்ு ஆ்ுகு்ு ஒு ுகற 

நகடமபு்  இதி் மதாட்க்திலிு்சத 

இ்தியா மவ்ு வுகிறு அ்த 

வ கசயி் மதாட்்ு 5வு ுகறயாக 

தா்லா்கத சதா்கி்ு இ்தியா த்க் 

மவ்று. 

 

7. அ்க யி்  கற்த ச ்் வா்க், 

எ்த நா்ி் ு்னா் கி ்மக் வரீ் ?  

A. இ்கிலா்ு 

B. நிூசிலா்ு 

C. ஆ்திசரலியா  

D. மத் ஆ் ்கா  

 

விடட : C. ஆ்திபரலியா  

 

81 வயதான ச ்் வா்க், ஒு 

ஆ்திசரலிய கி ்மக் வரீ்  ்ு் 

ஆ்திசரலிய விதிக் கா்ப்ு வரீ். இவ் 

ச ீப்தி் ஆ்திசரலியாவி் 

ம ்சபா்னி் கால ானா். அவரு 

 ருவழிய்லாத கி ்மக் ப்ு வ ீ் ு 

நடவி்கக அவு்ு  "Tangles" எ்ற 

ப்டமபயகர மப்ு த்து. அவரு larrikin 

கதாபா்திர், ஆ்திசரலியாவி்  ிகு் 
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விு்ப்பு் நபராக  அவகர 

நிு்தியிு்கிறு.   

 

8. 2016 உலக கட்சா் தின்தி்(World 

Maritime Day) க ய்கு(Theme) எ்ன ? 

A. IMO: shipping safety & security 
B. Shipping: indispensable to the world 
C. IMO conventions: effective implementation 
D. Maritime education and training  
 

விடட : B. Shipping: indispensable to the world 

 

க்ப் பாுகா்ு, கட் பாுகா்ு  ்ு் 

கட் ூழ் ஆகியவ்றி் 

ு்கிய்ுவ்கத ச ்சகா் கா்ி 

மச்ட்ப் 29் சததி  ஒ்மவாு வுடு் 

ஐ்கிய நாுகளி் உலக கட்சா் தின் 

அுச ்க்புகிறு. 2016-ஆ் 

ஆ்ி்கான க ய்கு, “Shipping: 

indispensable to the world” ஆு்.  க்ப் 

 ்ு் உலக சிக்தி் இகடசயயான 

ு்கிய ான இகண்பி் கவன் மசு்த 

 ்ு் ச்வசதச க்ப் வணிக்தி், 

உலகளாவிய ஒு்ுுகற அக ்பி் 

ஐஎ்ஓ(IMO) வி் ப்ு ப்றிய 

விழி்ுண்கவ ஏ்பு்த 

இ்த க ய்கு சத்்மது்க்ப்ு்ளு. 

 

9. எ்த  ாநில அரு, க்விகய ஊ்ுவி்க 

இ்திய வி்மவளி ஆரா்்சி 
நிுவன்ுட் (ISRO)  ு ்ுண்ு 

ஒ்ப்த் ஒ்றி் ககமயு்தி்ு்ளு ? 

A.  காரா்ிரா 

B. த ி்நாு 

C. மது்கானா 

D. சகரளா  

 

விடட : C. சது்கானா 

 

மது்கானா  ாநில  ாணவ்களி் க்வி 
சசனலான Mana TV-யி் சசகவககள 

ச ்பு்த அ் ாநில அரு, இ்சராுட் 

ு ்ுண்ு ஒ்ப்த் ஒ்ு மச்ு்ளு. 

இத் ில் EAMCET சத்ு்ு தயாராு் 

 ாணவ்கு்ு பயி்சி வழ்க்பு். 

EAMCET எ்பு மபாறியிய்  ்ு் 

 ு்ுவ பி்ுகு்கான மபாு 

ுகழு்சத்வாு். அு  ்ு ி்றி, 
இ்திய ஆ்சி் பணி (ஐஏஎ்), இ்திய 

காவ் பணி (ஐபிஎ்)  ்ு் இ்னபிற 

சபா்ி சத்ுகு்ு் இ்த சசன் ில் 

பயி்சி அளி்க்பட உ்ளு. சபா்ி 

சத்ு்ு தயாராு்  ாணவ்கு்காக 

தினு் 4  ணி சநர் இ்த நிக்்சி 
ஒளிபர்ு மச்ய்படு்ளு.  

 

10. 2016 உலக இுதய தின்தி் க ய்கு 

(Theme) எ்ன ? 

A. Create heart-healthy environments 
B. Light your heart, empower your life 
C. Care the heart, love your life  
D. One home, one world, one heart  
 

விடட :  B. Light your heart, empower your life 

 

 னித இுதய்கத் பாதி்ு் நா்ு 

ு்கிய காரணிகளான ுககயிகல, 

ுகறய்ற உணு, உட்பயி்சி 
மச்யாக   ்ு் அதிக ாக  ு 

அு்ுத் ஆகியகவ ப்றி விழி்ுண்ு 

ஏ்பு்ு் வித ாக 2016 உலக இுதய 

தின் ஒ்மவாு வுடு் மச்ட்ப் 29் 

சததி அுச ்க்புகிறு. 2016 ஆ் 

ஆ்ி்கான க ய்கு "Light your heart, 

empower your life" ஆு். 
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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 30, 2016 

 

1. உயி  ப ொுளொதொர் (Bioeconomy) மீதொன 

ததசிய மிஷ் இ்தியொவி் எ்த நகர்தி் 

பதொட்க் ்டு ? 

A. ஷி்லொ்  

B. குகொ்தி 
C. பகொ்சி 
D. ுு தி்லி 
 

விடட:  A. ஷி்லா்  

 

உயி  வள்க் ம்ு் நிலலயொன வள்்சி 
நிுவன்(Institute of Bio-resources and 

Sustainable Development - IBSD), உயி  

ப ொுளொதொர் (Bioeconomy)  மீதொன ததசிய 

மிஷலன அறிவிய் ம்ு் பதொழி்ு்  

அலம்சக்தி் கீ் தமகொலயொவி் 

ஷி்லொ்கி் ு்பனு்ு்ளு. 

இ் ணியி் தநொ்க், உயி் வள்கலள 

 ய் ு்ுவத் ில் கிரொம்ுற 

ப ொுளொதொர்லத உய்்ுவதொு்.  ணி 
அறிு சொ்்த அுுுலறக் ில் 

உணு, உயி் சொ்்த ப ொு்க் ம்ு் 

உயி் ஆ்ற் ஆகியவ்ு்ு 

ுு் ி்க்த்க உயி ய் ஆதொர்கலள 

நிலலயொக  ய் ு்ுவதி் இ்த மிஷ் 

கவன் பசு்து்ளு.  

 

2. இ்திய ு்ு்ச்லட ூ்டலம் ி் 

(Boxing Federation of India) ுதிதொக 

தத்்பது்க் ்ட தலலவ் யொ் ? 

A. அஜ் சி்  

B. ரொதக் த்ரொ் 

C. ு்மிதொ தஜொதி  
D. தரொஹி் பஜ்தந்்ரொ பஜயி் 

 

விடட :  A. அஜ் ெி்  

 

்ல ்பஜ் விமொன தலலவ் ம்ு் 

நி்வொக இய்ுநரொன அஜ் சி், இ்திய 

ு்ு்ச்லட ூ்டலம் ி்(Boxing 

Federation of India) ுதிய தலலவரொக 

தத்்பது்க் ்ு்ளொ்.  

 

3. இ்தரொ, எ்த ரொ்பக் வொகன் ில் 

வொனிலல பசய்லக்தகொளொன SCATSAT-1 

லய  பவ்றிகரமொக வி்ணி் பசு்தியு 

? 
A. PSLV-C36 
B. PSLV-C34 
C. PSLV-C35 
D. PSLV-C37   
 

விடட : C. PSLV-C35 

 

கட் ம்ு் கொலநிலல பதொட் ொன 

ஆ்ுகு்கொக இ்திய வி்பவளி 
ஆரொ்்சி லமய் SCATSAT-1 எு் 

வொனிலல பசய்லகதகொலள PSLV-C35 

ரொ்பக் ில் ஆ்திர ிரததச்தி் 

ீஹ தகொ்டொவி் உ்ள சதீ் தவொ் 

வி்பவளி லமய்தி் இு்ு 

பவ்றிகரமொக வி்ணி் பசு்தியு. ஒு 

பசய்லகதகொளி்  ுதிலய இுதவு 

ு்ு் ொலதயி் பசு்ு்  ுத் PSLV 

ரொ்பக் இுதவயொு். SCATSAT-1 

பசய்லகதகொளி் ஆீ்கொல் 5 

ஆ்ுக். SCATSAT-1 தவிர, ுவி 
ூ்தநொ்ு, பதொலல உண்ு ம்ு் 

பதொழி்ு்  விள்க் ஆகியவ்றி்கொக 

அ்ஜீ யொவி் 3 சிறிய 

பசய்லகதகொ்கு், அபம ்க 

நிுவன்தி் உய்பதளிுட்  ட் 

 ிி்ு் வணிக தியிலொன ஒு லம்தரொ 

பசய்லக்தகொு், வி்பவளி 
ு்ல கலள ுலற்ு் ுய்சி்கொக 

கனடொவி் NLS-19 நொதனொ 

பசய்லக்தகொு், IIT- ு்ல  ம்ு் 

ப ்கூ் PES  ்கலல்கழக்தி் 

இர்ு பசய்லகதகொ்கு் இதி் 

அு் ் ்ு்ளன. 

 

4. "Tianyan" என் ு் உலகி் மிக்ப ய 

தரிதயொ பதொலலதநொ்கி எ்த நொ்ி் 

அலம்க் ்ு்ளு ? 

A. அபம ்கொ  

B. பஜ்மனி  
C. சீனொ  

D. ஆ்திதரலியொ 
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விடட:  C. ெனீா  

 

"Tianyan" என் ு் உலகி் மிக்ப ய 

தரிதயொ பதொலலதநொ்கிலய கிதசொ் 

மொகொண்தி் சீனொ நிுவிீ்ளு. இ்த 

தரிதயொ பதொலலதநொ்கி Five-hundred-metre 

Aperture Spherical Telescope (FAST) எ்ு் 

அலழ்க் ுகிறு. FAST-் தநொ்கமொனு, 

 ிர ்ச வள்்சியி் விதிகலள் 

க்டறித் ஆு். தமு் இு, வி்மீ் 

சொ்்த தரிதயொ உமி்ு, ஈ்்ு அலலக், 

கிரக நொக க்களி் திறு்ள சி்ன்கலள 

 ்றிய  ி் ி்ு்  ய் ு்த் ு்.  

 

5.  ி்கி  ்ஹொரொ எ்த விலளயொ்ுட் 

பதொட்ுலடயவ் ? 

A. பச் 

B. ு்ு்ச்லட  

C. ஜூதடொ 

D. ுரொ்  

 

விடட:  D. ுரா் 

 

இ்தியொலவ தச்்த  ி்கி  ்ஹொரொ, 

விய்நொமி் தொ ந்கி் நலடப ்ற 2016 

ஆசிய  ீ்  விலளயொ்ு்த ொ்ியி் 5வு 

 தி் ி், ுரொ் மகளி் 52 கிதலொ  ி வி் 

பவ்கல்  த்க் பவ்ு்ளொ். இவ் 

அலரயிுதியி் விய்நொமி் Nguyen Thi 

Thanh Thuy உட் ததொ்விீ்ற  ிறு 

இ் த்க் பவ்றொ். இ்த ொ்ியி் 

விய்நொமி் Nguyen Thi Thanh Thuy த்க 

 த்கு், ம்பறொு விய்நொ் 

வரீொ்கலன Nguyen Thi Quynh பவ்ளி 
 த்கு் பவ்றன். ுரொ் எ் ு 

ம்ீ்ததி்  ழலமயொன விவ் ஆு். 

இத்  ிற் ிட் உ்ப கி்தொ்.  

 

6. ுத்  ி ்் U17 கொ் ்ு த ொ்ி 

இ்தியொவி் எ்த மொநில்தி் 

நலடப று்ளு ? 

A. மகொரொ்ிரொ 

B. தமி்நொு 

C. அ யொனொ  

D. தகொவொ  

 

விடட: D. ககாவா 

 

ுத்  ி ்் U17 கொ் ்ு த ொ்ி 

தகொவொவி்  2016 அ்தடொ ் மொத்தி் 

நலடப று்ளு. சமீ ்தி் ம்திய 

விலளயொ்ு ம்ு் இலளஞ் விவகொர 

அலம்ச்(தனி ப ொு்ு) BRICS U-17 

கொ் ்ு த ொ்ி்கொன சி்ன்தி்(Logo) 

 Tagline-லய பவளியி்டொ். Tagline  “India for 
Football” ஆனு, விலளயொ்ி் உ்ள 

உ்தவக்லத அலடயொள் ு்த 

ப ொு்தமொன ஒ்றொக உ்ளு. 

 

7. ச்வததச கட் ு்லக ஆலணய்தி் 

(International Seabed Authority - ISA) 

தலலலமயக் எ்ு்ளு ? 

A. நிூயொ்் 

B. ப ்லி்  

C. கி்்ட்  

D. பஜனவீொ  

 

விடட:  C. கி்்ட் 

 

சமீ ்தி், ம்திய ுவிஅறிவிய் 

அலம்சகமொனு (MoES), இ்திய 

ப ு்கடலி் Poly-Metallic Sulphides (PMS) 

ுறி்த ஆ்ு யண் தம்பகொ்ள 

ச்வததச கட் ு்லக ஆலணய்ுட் 

(ISA) 15 வுட ஒ் ்த் ஒ்றி் 

லகபயு்தி்டு. இ்த 15 வுட 

ஒ் ்த்தி் லகபயு்திுவத் ில், 

இ்திய ப ு்கடலி் ஒு்க் ்ட 

 ுதியி் PMS ஆ்வி்ு இ்தியொவி்ு 

 ிர்திதயக உ லமக் 

ுலற் ு்த் ்ு்ளு. இு சீனொ, 

பகொ யொ, பஜ்மனி உ்ளி்ட ம்ற நொுக் 

தீவிரமொக இு்ு் இ்திய் ப ு்கடலி் 

இ்தியொவி் இு்ல ீ் அதிக ்ு். 

கட்சொ் ச்ட்கு்ு உ் ்ு அத் கீ் 

அலம்க் ்ட நிுவன் ISA ஆு் இதி் 

இ்தியொு் இு உு்ு நொடொக உ்ளு. 

இத் தலலலமயக் ஜலம்கொவி் 

கி்்்டனி் உ்ளு. 
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8. 2026 ஆசிய விலளயொ்ு்(2026 Asian 

Games) த ொ்ியிலன எ்த நொு 

நட்து்ளு ? 

A. சீனொ  

B. இ்தியொ  

C. ஜ் ொ் 

D. இ்ததொதனஷியொ 

 

விடட :  C. ஜ்பா் 

 

ஆசிய ஒலி் ி் ுு (OCA - Olympic Council of 

Asia) சமீ ்தி், 2026 ஆசிய 

விலளயொ்ு்த ொ்ிக்  ஜ் ொ் ில் 

நட்த் ு் எ்ு அறிவி்ு்ளு. 

ஏ்கனதவ, 2018 ஆசிய விலளயொ்ு 

த ொ்ிக் இ்ததொதனசியொவி் 

நலடப ு் எ்ு், 2022 ஆசிய 

விலளயொ்ு சீன நகரமொன Hangzhou-் 

நலடப ு் எ்ு் ுிு பச்ய் ்ு 

வி்டு.  

 

9. சமீ ்தி் மலற்த அ்னொ்்  ொ்ம், 

எ்த விலளயொ்ுட் பதொட்ுலடயவ் ? 

A. தகொ்் 

B. கி ்பக் 

C. ம்ீ்த் 

D. தட ி் பட்னி்  

 

விடட:  A. ககா்் 

 

ுக்ப ்ற தகொ்் வரீரொன அ்னொ்் 

 ொ்ம்(81), சமீ ்தி் 

ப ்சி்தவனியொவி்   ி்் ்்கி் 

கொலமொனொ். தகொ்் ரொஜொ 

எ்றலழ்க் ு் இவ், 1960களி் ஜொ் 

நி்கலொ் ம்ு் தக   ிதளயுட் 

இலண்ு “The Big Three” யி் ஒு  ுதியொக 

விள்கினொ். ஜொ் நி்கலொ் ம்ு் தக  

 ிதளய் ஆகிய இுவு் உலக் 

ுுவதிு் விலளயொ்லட   ரவலொக 

 ிர ல் ு்ுவு ம்ு் 

வணிக் ு்ுதலி் கவன் பசு்தின். 

 

10. ம்திய பதொழி்சொலல  ொுகொ்ு் 

 லடயி்(Central Industrial Security Force - CISF) 

ுதிய இய்ுன் பஜனரலொக 

நியமி்க் ்ு்ளவ் யொ் ? 

A. எ் மகொததவ்  

B. ஆ் தக  ்ந்தொ  

C. ஓ  ி சி் 

D. ுமொ் ச்தி தசக் 

 

விடட :  C. ஓ பி ெி் 

 

1983-பதொுதி(Batch) உ்தர்  ிரததச அதிகொ  

ஓ  ி சி், ம்திய பதொழி்சொலல  ொுகொ்ு் 

 லடயி்(Central Industrial Security Force - CISF) 

ுதிய இய்ுன் பஜனரலொக 

நியமி்க் ்ு்ளொ். இவ் ஜனவ  2020 

வலர இ் தவியி்  நீி் ொ். CISF எ் ு 

இ்தியொவிு்ள ு்கிய சிவி் விமொன 

நிலலய்க் ம்ு் அு ம்ு் 

வி்பவளி லமய்கலள  ொுகொ்ு் 

ுலண ரொுவ் லட ஆு். ு்னதொக 

இவ், ததசிய த ட்  லடயி்(NDRF) 

ி.ஜி.யொக   ணியொ்றினொ். 


