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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 01, 2016 

 

1. 2016 ச்வதேச ம ாழிமெய்்ு ேின்ேி்(International Translation Day) ம ய்கு எ்ன ? 

A. Translate with respect for everyone 
B. Enthusiasm in translation and interpreting 
C. Translation and interpreting: connecting worlds 
D. Working together with joy  
 

விடட: C. Translation and interpreting: connecting worlds 

 

ஒு ுறி்ெி்ட நா்ி்  ்ு ி்றி உலகி்ள அமன்ு  ்க்  ்ேியி் ம ாழிமெய்்ு 

மோழிமல ஊ்ுவி்ு் ஒு ுய்சியாக உலகளாவிய ம ாழிமெய்்ு சூக்ேி் ஆேரமவ 

கா்ட மச்ட்ெ் 30் தேேி ஒ்மவாு வுடு் ச்வதேச ம ாழிமெய்்ு ேின் 

அுசி்க்ெுகிறு. 2016 ச்வதேச ம ாழிமெய்்ு ேின்ேி்(International Translation Day) 

ம ய்கு Translation and interpreting: connecting worlds ஆு்.   

 

2. ெிர் ிர்் ஆஃ் இ்ேியாவி் (Press Trust of India - PTI) ுேிய ேமலவராக 

நிய ி்க்ெ்ு்ளவ் யா் ?  

A. விதவ் தகாய்கா 

B. ியா் த ்ூ  

C.  தக்ேிர த ாக் ு்ோ 

D. ஹா்ு்ஜி எ் கா ா 

 

விடட: B. ியோ் டே்ூ  

 

" மலயாள  தனார ா"வி் இய்ுனரான ியா் த ்ூ, ெிர் ிர்் ஆ் இ்ேியாவி்  ுேிய 

ேமலவராக (PTI) நிய ி்க்ெ்ு்ளா். இவ் ஹா்ு்ஜி எ் கா ாமவ மவ்ு இ்ெேவி்ு 

வ்ோ். 

 

3. தநு நிமனு  ிூசிய்  ்ு் ூலக்ேி்(Nehru Memorial Museum & Library - NMML) ுேிய 

இய்ுனராக நிய ி்க்ெ்ு்ளவ் யா் ?  

A. ச்ேி சி்ஹா 

B. ொு சி் 

C.  தக் ர்கராஜ் 

D. எ் எ் த ்ோ  

 

விடட :  A. ச்தி சி்ஹோ 

 

ஓ்ு மெ்ற ஐஏஎ் அேிகாியான ச்ேி சி்ஹா, தநு நிமனு அு்கா்சியக்  ்ு் 

ூலக்ேி் (NMML) ுேிய இய்ுனராக நிய ி்க்ெ்ு்ளா். இ்ெேவி 2015 ுே் காலியாக 

இு்ேு. 

 

4. 2016 லோ  ்தக்க் வா்நா் சாேமனயாள் விுு யாு்ு வழ்க்ெ்டு ? 

A. விதனா் ே்தட 

B. ுக ு சஃெி 
C. உ்ே் சி் 

D. ெிரொக் ஜா் 
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விடட : C. உ்த் சி் 

 

ுறி்ெிட்ே்க இமசயம ்ொள்  ்ு் வயலி் கமலஞ் உ்ே் சி், இமச் ுமறயி் 

ஆ்றிய ெ்களி்ெி்காக  காரா்ிரா அரு அவு்ு 2016 லோ  ்தக்க் வா்நா் 

சாேமனயாள் விுு வழ்கிு்ளு. இ்விுேி் ஒு சா்ு, தகா்மெ  ்ு் மரா்க் 

ெண் 5 ல்ச் அட்ு். 

 

5. 2015 ூ்்ேிதேவி விுு யாு்ு வழ்க்ெ்டு ? 

A. சா்ேி ெிரசா் சாு 

B. தகாலாகுி ஏதனா் 

C. கெிலா வ்்யாய் 

D. சி ராோகிு்ண் 

 

விடட : B. டகோலோகுி ஏட ோ் 

 

மேு்ு ஆசிிய், சிற்ே அறிஞ்  ்ு் தெராசிியரான தகாலாகுி ஏதனா், அவ் எுேிய 

"அன்ே ஜவீன்"  நாவு்காக 29வு ூ்்ேிதேவி விுமே மெ்றா். இ்ே நாவ், 

ராய்சீ ாவி் ூறாவளியி் ெலவனீ ான, அி்ே்ு  ்ு் சாோரண  னிேனி் 

தொரா்ட்மே சி்ேி்கிறு. 

 

6. ஈ்ி எறிேலி் 60  ீ்ட் இல்மக கட்ே ுே் இ்ேிய்மெ் யா் ? 

A. சீ ா அ்ி் 

B. அ்ு ராணி 
C. எ் எ் தஜாேி  
D. சி்ூ் ுஜா் 

 

விடட :  B. அ்ு ரோணி 
 

உ்ேிரெிரதேச்ேி் ல்தனாவி் நமடமெ்ற 56வு ேிற்ே தேசிய ேடகள சா்ெிய்ஷி் ஈ்ி 

எறிே் தொ்ியி்  ீர்மட தச்்ே அ்ு ராணி 60.01  ீ ூர் எறி்ு அவரு மசா்ே தேசிய 

சாேமனமய ுறியி்ோ். இே் ூல்  ஈ்ி எறிேலி் 60  ீ்ட் இல்மக கட்ே ுே் 

இ்ேிய்மெ் எ்ற மெும மயு் இவ் மெுகிறா். 

 

7. “All That Man Is” எ்ற ு்ேக்மே எுேியவ் யா் ? 

A. தடவி் ஷாதல  

B.  ிலி்் ிதசாசா 

C. ல்ேீ் த ாக் 

D. ெி ல்தக்  

 

விடட :  A. டடவி் ஷோடல  

 

“All That Man Is” எ்ற ு்ேக் தடவி் ஷாதல எ்ெவரா் எுே்ெட்டு. இ்ே நாவ் ெல 

சிுகமேகளி் மோு்ொு். ஆ்ம மய ெிரேிெலி்ு் இ்ே நாவ் 2016 த ் ு்க் ெிு்ு 

ெி்ுமர்க்ெ்ு்ளு. 
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8. ச ீெ்ேி், இ்ேிய ோவர கண்மகு்ு(Botanical Survey of India - BSI) அம ்ு மவளியி்ட 

“இ்ேியாவி் அியவமக வா்ுலா் ோவர்க்” ெ்ியலி் எ்ே  ாநில் அேிக அியவமக 

ூ்ு் ோவர்குட் ுேலிட்ேி் உ்ளு ? 

A. தகரளா  

B. ே ி்நாு 

C.  ணி்ூ் 

D.  காரா்ிரா 

 

விடட : B. தேி்நோு 

 

இ்ேிய ோவர கண்மகு்ு(Botanical Survey of India - BSI) அம ்ு ச ீெ்ேி் மவளியி்ட 

“இ்ேியாவி் அியவமக வா்ுலா் ோவர்க்” ெ்ியலி் அேிக அியவமக ூ்ு் 

ோவர்குட் ுேலிட்ேி் ே ி்நாு இு்கிறு. அேிகெ்ச ாக ே ி்நா்ி்  410 

இன்கு் அேமன மோட்்ு தகரளாவி் 357 இன்கு்,  காரா்ிராவி் 278 இன்கு் 

உ்ளன. 

 

9. இ்ேிய் நிூ்தெ்ெ் மசாமச்ியி் (Indian Newspaper Society - INS) ுேிோக 

தே்்மேு்க்ெ்ட ேமலவ் யா் ? 

A. தசாத ் ஷ் ா  

B. கிர் ெி வதோடியா 

C. ெி வி ச்ேிர் 

D. ரவ ீ் ேிர ு ா்  

 

விடட: A. டசோடே் ஷ்ேோ 

 

இ்ேிய் நிூ்தெ்ெ் மசாமச்ியி் (Indian Newspaper Society) 2016-17 ஆ்ி் ுேிய 

ேமலவராக Rashtradoot Saptahik மச்ேி்ோளி் தசாத ் ஷ் ா தே்்மேு்க்ெ்ு்ளா். 

இவ், Grehalakshmi ( ா்ுூ ி ுு ்) இேழி் ெி வி ச்ேிர் எ்ெவமர மவ்ு இ்ெேவிமய 

அமட்ோ். ுறி்ொக மச்ேி்ுமறயி்  ீோன ஆ்வ்மே ொுகா்ு் அு்ே் நிமற்ே ஒு 

அம ்ு INS ஆு். இே் ேமலம யக் ுு ேி்லியி் ரஃெி  ா்்கி்  உ்ளு. 

 

10. "ஆொதனி(Abhaneri)" ேிுவிழா, இ்ேியாவி் எ்ே  ாநில்ேி் மோட்கியு ? 

A. ஆ்ேிர் ெிரதேச்  

B. தகரளா 

C. இ ாசல் ெிரதேச்  

D. ராஜ்ோ் 

 

விடட: D. ரோஜ்தோ் 

 

கிரா ்ுற ு்ுலாமவ ஊ்ுவி்க, ராஜ்ோனி் ுசா  ாவ்ட்ேி் உ்ள ஆொதனி 

கிரா ்ேி் ஆொதனி(Abhaneri) ேிுவிழா மோட்கியு. இ்ே 2-நா் ேிுவிழாவி் ச்் தொி 

 ்ு் ஹ்ஷ்  ாோ தகாவிலி்,  ்றவ்குட் இமண்ு Shehnai Vaadan, puppet show, 

Behrupia, Raavanhatha தொ்ற கமலஞ்கு் கமலநிக்்சி நட்ே உ்ளன். ு்ுலாுமற 

 ்ு் ராஜ்ோ்  ாநில அரு ுசா  ாவ்ட நி்வாக்ுட் இமண்ு இ்ேமகய ஆ்ு 

நிக்்சிமய நட்ுகிறு. 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 2-3, 2016  

 

1. 2016 ஐ்கிய நாுக் சபையி் ச்வதேச ுேிதயா் ேின்ேி் பைய்கு எ்ன ? 

A. Longevity: Shaping the Future 
B. Take A Stand Against Ageism 
C. The Growing Opportunities & Challenges of Global Ageing 
D. Leaving No One Behind: Promoting a Society for All  
 

விடட :   B. Take A Stand Against Ageism 

 

ஐ்கிய நாுக் சபையி் ச்வதேச ுேிதயா் ேின்,  வயோனவ்கபை ைாேி்ு் 

ைிர்சபனக் ை்றிய விழி்ுண்பவ ஏ்ைு்ேு், சுோய்பே உுவா்ுவேி் 

ுேிதயா்க் ஆ்றிய ை்கைி்பை ைாரா்டு் ஒ்வவாு வுடு் அ்தடாை் 1் தேேி 
வகா்டாட்ைுகிறு. 2016 ஆ் ஆ்ி்கான பைய்கு "Take A Stand Against Ageism" 

 எ்ைோு். 

 

2. "Chaba" எு் ச்ேி வா்்ே ூறாவைி ைி்வு் எ்ே நா்பட ோ்ு் எ்ு 

எேி்ைா்்க்ைுகிறு ? 

A. ஜ்ைா் 

B. நிூசிலா்ு  

C. அவைி்கா  
D. ஐ்கிய ரா்ய்  

 

விடட : A. ஜ்போ் 

 

ைிக வுவான Chaba ூறாவைி 290 கிைீ தவக்ேி் ஜ்ைானி் வே்ு ேீுகபை ோ்ு் 

எ்ு எேி்ைா்்க்ைுகிறு. இ்ே ூறாவைி ைனிே உயிபர அ்ுு்ே்ூிய ஒ்றாகு் 

Ryukyu ேீுக் ை்ு் ைிரோன ஜ்ைா் ுுவு் வைாு்தசே்பே ஏ்ைு்ு் 

ஒ்றாகு் இு்க வா்்ு்ைு.   

 

3. 2017 இ்ேிய ுியரு ேினவிழாவி் சிற்ு விு்ேினராக கல்ுவகா்ை உ்ைவ் யா் ? 

A. கீஃைா ைி் சயீ்  அ் ந்யா் 

B. ை்வேௌ் ைி் ரஷீ் அ் ை்வேௌ் 

C. தஷ் ுகைு ைி் சயீ்  அ் ந்யா் 

D. சயீ்  ைி் ு்ோ் அ் ந்யா்  

 

விடட: C. டே் ுகமு பி் சயீ் அ் ந்யோ்  

 

அுோைி இைவரச் தஷ் ுகைு ைி் சயீ்  அ் ந்யா், ஜனவி 26, 2017 அ்ு 

இ்ேியாவி்  68வு ுியரு ேினவிழாவி் சிற்ு விு்ேினராக கல்ுவகா்ை உ்ைா்.  
 

4. எ்ே இ்ேிய-அவைி்க தைராசிியு்ு, அவைி்க ஆிதயாலாஜி அகாடைி 2016 ஆ் 

ஆ்ி் “Jerger Future Leaders of Audiology” எ்ற வையபர வழ்கிு்ைு? 

A. வினயா ை்பசயா 
B. ைுைிோ ுைாி  
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C. நிேி ச்ைா 
D. நிஷா்் ைிரகா் 

 

விடட: A. வினயோ ம்டசயோ 

 

வட்சா் லாை் ை்கபல்கழக்பே தச்்ே இ்ேிய-அவைி்க இபண தைராசிிய் 
டா்ட்.வினயா ை்பசயாவி்ு அவைி்க ஆிதயாலாஜி அகாடைி 2016 ஆ் ஆ்ி் 

“Jerger Future Leaders of Audiology” எ்ற வையபர வழ்கிு்ைு. ை்தவு வோழி்ுபற 

ஒலிஆரா்்சியாை்கபை உு்ைின்கைாக வகா்ட உலகி் ைிக்வைிய அபை்ு 
அவைி்க ஆிதயாலாஜி அகாடைி ஆு். இே் உு்ைின்க் க்வி, ஆரா்்சி ூல் 

தக்ு் ேிற் ுறி்ே தசபவகபை வழ்ுகி்றன் தைு் தக்ு் ேிற், 

ஒு்கி்பை  தகாைாுக் ை்றிய விழி்ுண்பவ அேிக்ைு்ேிு்ைன்.  ஆிதயாலாஜி 
எ்ைு அறிவியலி் ஒு ைிிு,  இு தக்ு் ேிற், சைநிபல, ஒு்கி்பை தகாைாுக் 

ுறி்ே ைி்ைாு். 

 

5. ்வ்் ைார் ுு்ைட விழாவி் (Swachh Bharat Short Film Festival - SBSFF) எ்ே 

ுு்ைட்ேி்ு ுே் ைிு வழ்க்ை்டு ?  

A. Chembuku Moodindi 
B. Murga 
C. Sarkarmi Rati Wadho 
D. Nahna Doot  
 

விடட: B. Murga 

 

ைகாரா்ிராபவ தச்்ே இை் ேிபர்ைட இய்ுன் க்யய் சிவுி இய்கிய "Murga" 

எ்ற ுு்ைட்ேி்ு ்வ்் ைார் ுு்ைட விழாவி் (Swachh Bharat Short Film Festival - 

SBSFF) ுே் ைிு வழ்க்ை்டு. இ்ுு்ைட் ு்ேைான இ்ேியா ேி்ட தயாசபனபய 

ஊ்ுவி்கிறு. இேி் ே்க் ைுேிகபை ூ்பையாக பவ்ு வகா்ைாே ுிைக் 

ை்ு் ுழ்பேகபை "Murga" எ்ற வையி் உுவக்ைு்ுகிறு. ேகவ் ை்ு் 

ஒைிைர்ு்ுபற ை்ேிி, வவ்பகயா நாுு க்யயு்ு ஒு சா்றிே் ை்ு் 10 ல்ச 
ூைா் வரா்க் ைிபச வழ்கினா். 
 

6. உடலிய் அ்லு ைு்ுவ்ேி்கான 2016 தநாை் ைிு வவ்ு்ைவ் யா் ? 

A. ஷி்யா யைனாகா  
B. ூ ூ ூ  

C. தயாஷிதனாி ஒஷுைி 
D. கிறி்ிய் ி ு் 

 

விடட: C. டயோேிடனோி ஒேுமி 
 

autophagy(ே்பன்ோு்ண்) வோழி்ு்ை்பே க்ுைிி்ேே்காக ஜ்ைானிய 

வி்ஞானி டா்ட் தயாஷிதனாி ஒஷுைி்ு உடலிய் அ்லு ைு்ுவ்ேி்கான 2016 

தநாை் ைிு வழ்க்ைடு்ைு. autophagy எ்ைு அி்ைபட வசய்ுபறயான உயிரு 

ைாக்கபை ைு ுழ்சி வச்ே், அே் ேர் ுபறே் ஆு். டா்ட் ஒஷுைியி் இ்ே 
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க்ுைிி்ு ைிகு் ு்கியைானோு் ஏவனனி் ு்ுதநா் ுே் ுே் வை்கி்் 

வபர ை்தவு தநா்கைி் எ்ன ேவறாக வச்கிறு எ்ைபே விை்க இு உேுகிறு. 

இ்ைிு ுவடீனி் ்டா்த ாைி் உ்ை காதராலி்்கா இ்்ிிூ்ி், தநாை் 

கு்சி் ூல்   வழ்க்ைட உ்ைு.  

 

7.ைி்வு் யா்  21-வு இ்ேிய ச்ட ஆபண்ுுவி்(Law Commission of India) ுுதநர 
உு்ைினராக நியைி்க்ை்ு்ைா் ? 

A. அை் ைர்வா் 

B. ஏ ைி ஷா  
C. எ் சிவுைா் 
D. ஆ் எ் தலாோ 
 

விடட: C. எ் சிவுமோ் 

 

ுுேி்லி இ்ேிய ச்ட நிுவன தைராசிிய் எ் சிவுைா், 21-வு இ்ேிய ச்ட 

ஆபணய்ேி்(LCI - Law Commission of India) ுுதநர உு்ைினராக நியைி்க்ை்ு்ைா். 
ை்ேிய அரசா் அபை்க்ை்ட  21-வு இ்ேிய ச்ட ஆபணய்  வச்ட்ை் 1, 2015 

வோட்கி ஆக்் 31, 2018 வபர  3 ஆ்ுகு்ு வசய்ைு். இுவபர இ்ே ஆபணய் 

எ்ே ஒு அறி்பகபயு்  சை்ைி்கவி்பல. ு்னா் உ்ச நீேிை்ற நீேிைேி, ை்ைீ்  சி் 

சுகா் இ்ுுவி் ேபலவ் ஆவா். 
 

8. உலக பசவ நா் (WVD - World Vegetarian Day) எ்ே தேேியி் அுசி்க்ைுகிறு ? 

A. அ்தடாை் 7 

B. அ்தடாை் 3 

C. அ்தடாை் 4 

D. அ்தடாை் 1 

 

விடட : D. அ்டடோப் 1 

 

ைகி்்சி, குபண ை்ு் பசவ வா்்பகபய தை்ைு்ு் சா்ேிய்கபை ஊ்ுவி்க 

அ்தடாை் 1 ் தேேி ஒ்வவாு ஆ்ு் உலக பசவ நா்(WVD - World Vegetarian Day) 

 அுசி்க்ைுகிறு.   

 

9. ைி்வு் எ்ே நாணய்,  அேிகார்ூ்வைாக ச்வதேச நாணய நிேிய்ேி்(IMF) இு்ு 
நாணய்கைி் ஒ்றாக ுேிோக தச்்க்ை்ு்ைு ? 

A. ேினா் 
B. ூை் 

C. ுவா் 

D. ூைா் 

 

விடட: C. ுவோ் 
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சீன நாணய் "ுவா்" அேிகார்ூ்வைாக ச்வதேச நாணய நிேிய்ேி்(IMF) உலக இு்ு 
நாணய்கைி் ஒு உு்ைினராக ைாறிவி்டு. இே் ூல், IMF-லிு்ு கட் வைு் 

நாுகைி் நாணயைேி்பை ேீ்ைானி்ு் ச்வதேச நாணய நிேிய்ேி் சிற்ு எு்ு உிபை 

(SDR) ூபடயி் அவைி்காவி் டால், ூதரா, வய் ை்ு் ைிி்ி் ைு்் உட் 

ுவா் நாணயு் இபண்ு வி்டு. 1999 ஆ் ஆ்ு SDR -் ூதரா இபண்ேே்ு 

ைிறு ே்தைாு  ுவா் இபணகிறு. சீனா இ்ே வா்்பை ைய்ைு்ேி வைாுைாோர 
சீ்ேிு்ே்கபை ஆழ்ைு்ு் தைு்  உலக வை்்சிபய ஊ்ுவி்க ுபறகபை 

ேிற்ு். 

 

10. “Far and Away:Reporting From the Brink of Change” எ்ற ு்ேக்ேி் ஆசிிய் யா் ? 

A. ்ீ் தடாதநாு 

B. ச்ைா் ு்ி  

C. ஆ்்ூ சாலை் 

D. தயாுவா வ ்ை் 
 

விடட: C. ஆ்்ூ சோலம் 

 

“Far and Away:Reporting From the Brink of Change” எ்ற ு்ேக்ேிபன ஆ்்ூ சாலை் எ்ைவ் 
எுேிு்ைா். இு சிு சிு வச்ேிக் ை்ு் ையண எு்ுக் அட்கிய வைிய, 

ஆட்ைரைான வோு்ைாு். தைு் இு காே், வுீ ுறி்ே நி்சயைி்பை  ை்ு் சில 

தநர்கைி் ுே்ேிர்பே க்ுவகா்ை தவ்ு் எ்ு எ்சி்ு் ுே்ேிர 
வகா்டாட்கைி் ூல் கவர்ை்ு எுே்ை்டு. 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 4, 2016 

 

1.  மி்சார நிதி நிுவன்தி்(Power Finance Corporation - PFC) ுதிதாக நியமி்க்ப்ட தலைவ் 

ம்ு் நி்வாக இய்ுன் யா் ? 

A. ராஜீ்  ச்மா 

B. எ் கக ககாய் 

C. மகக்திர ககாய் 

D. கக கக சி்கா் 

 

விடட: A. ரோஜீ்  ச்மோ 

 

அரு நட்ு் மி்சார நிதி நிுவன்தி்(Power Finance Corporation - PFC) ுதிய தலைவ் 

ம்ு் நி்வாக இய்ுனராக ராஜீ்  ச்மா நியமி்க்ப்ு்ளா். சச்ட்ப் 30, 2016 உட் 

ஓ்ுவயலத எ்ிய எ் கக ககாயு்ு பதிைாக இவ் நியமி்க்ப்டா். இ்த பதவி்ு 

ு்ு ச்மா, ஊரக மி்மயமா்க் கழக்தி்(Rural Electrification Corporation - REC) தலைவ் 

ம்ு் நி்வாக இய்ுநராக பணியா்றினா். PFC(Power Finance Corporation)-் 

தலைலமயக் ுு தி்ைியி் உ்ளு. 

 

2. 2016 மகைஷியா கிரா்் பி ்் பா்ுைா ஒ் உைக சா்பிய்ஷி் ப்ட்லத 

சவ்றவ் யா் ? 

A. நிககா கரா்சப்் 

B. கடனிய் ்சா்கடா  

C. கிமி சர்்கசன்  

D. கம்் சவ்்ட்சப் 

  

விடட: B. டடனிய் ி்சோ்டடோ  

 

மகைசியாவி் சசபா் ச்வகதச ச்்ூ்ி் நலடசப்ற 2016 மகைஷியா கிரா்் பி ்் 

பா்ுைா ஒ் உைக கச்பிய்ஷி் கபா்ியி் கடனிய் ்சா்கடா சவ்றி சப்றா். 

ஆ்திகரைியா கா் ஓ்டப்லதய வரீரான இவ் சர் ு் கரசி்-கி் சா்பாக ஃபா்ுைா 

ஒ் கபா்ியி் ப்கக்கிறா். 

 

3. உைக விை்ு நா் (WAD) எ்கபாு அுச ்க்புகிறு ? 

A. அ்கடாப் 3 

B. அ்கடாப் 5 

C. அ்கடாப் 4 

D. அ்கடாப் 6  

 

விடட : C. அ்டடோப் 4 

 

சிக்தி் விை்ுகளி் நிலைலய உய்்த அ்கடாப் 4 ் கததி ஒ்சவாு ஆ்ு் 

உைக விை்ு நா் (WAD) அுச ்க்புகிறு. இ்த தின்தி் தனிநப்க், விை்ு நை 

அலம்ு்க், சிக ுு்க், இலளஞ்க் ம்ு் ுழ்லதக் கிள் ம்ு் 
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நிக்ுகலள ஏ்பாு சச்ீ் சதாழி்நிுவன்க் ஆகிகயாலர ஊ்ுவி்ு 

சகா்டாட்புகிறு.  

 

4. ம்சண்சணயி் கநரி பய் ப மா்ற்லத(Direct Benefit Transfer) சசய்பு்திீ்ள 

ுத் இ்திய மாநிை் எு ? 

A. அசா் 

B. ஆ்திர் பிரகதச்  

C. அ யானா  

D. ஜா்க்் 

 

விடட: D. ஜோ்க்் 

 

ம்சண்சணயி் கநரி பய் ப மா்ற்லத(Direct Benefit Transfer) சசய்பு்திீ்ள 

ுத் இ்திய மாநிைமாக ஜா்்க்் மாறிீ்ளு. இத்சகன அலடயாள் காண்ப்ட  4 

மாவ்ட்களி் அ்கடாப் 1 ுத் இ்தி்ட்  சசய்பு்த்ப்ு வுகிறு. அ்த 4 

மாவ்ட்களாவன: ச்ரா, ஹசா பா், ்ஹு்ி, ஜ்தாரா.  DBT தி்ட்தி் கீ், சபாு 

விநிகயாக ுலறயி் ம்சண்சண், மானிய் அ்ைாத விலையி் வி்க்புகிறு 

ம்ு் இத்கான மானிய் கநரியாக ுக்கவாு்ு த்க் வ்கி் கண்ுகளி் 

 மா்ற்ப்ு்ளு. இ்த ு்சனு்பி் கநா்க் மானிய்லத பு்தறித் ம்ு் அத் 

 கசிலவ ுலற்த் ஆு்.  

 

5. உைக வ்கியி் சமீப்திய 'சத் ஆசியா சபாுளாதார ஃகபாக்' அறி்லக்பி, 2016-் 

இ்தியாவி் சமா்த உ்நா்ு உ்ப்தி வள்்சி எ்ன ? 

A. 7.6%  
B. 7.7% 
C. 7.8%  
D. 7.9%  
 

விடட :   A. 7.6% 

 

வாஷி்டனி் உைக வ்கி சமீப்தி் சவளியி்ட 'சத் ஆசியா சபாுளாதார ஃகபாக்' 

அறி்லகயி்பி,  இ்தியாவி் சமா்த உ்நா்ு உ்ப்தி வள்்சி 2016-் வுவான 

நிலையி் 7.6% ஆகு், 2017-் 7.7 % ஆகு் இு்ு் எ்ு கணி்க்புகிறு. இ்தியா 

சபாுளாதார வள்்சியி் மிகு் வுவாகு், வுலமலய ஒழி்க சதாட்்ு 

ஒ்ுலழ்ு வழ்ு் எ்ு எதி்பா்்க்புகிறு. ஆனாு் இ்தியா, வுலமலய 

ுலற்ு வள்்சிலய ஏ்பு்ுத், கச்்ு ஊ்ுவி்பு, ுகாதார், ஊ்ட்ச்ு, க்வி 
ம்ு் பாைின் சதாட்பான மனித வள்்சி விலளுகளி் ஒு பர்தளு சவ்றிகலள 

 வி வா்ு் சவாலை எதி்சகா்ு் எ்ு் இ்த அறி்லக ூுகிறு. 

 

6. சமீப்தி் எ்த இ்திய திலர்பட இய்ுன், பிர்ு அரசி் ம யாலத்ு ய ‘Knight in the 
National Order of Merit’ ப்டலத சப்ு்ளா் ? 

A. மணிர்ன் 

B. ்ர்ஞா கசா்டா  

C. கி ் க்னா்  
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D. நிதி் கபா் 

 

விடட :  B. ்ர்ஞோ டசோ்டோ  

 

்ர்ஞா கசா்டா, ஆசிய கா்ு யாலனகலள பராம ்க அவரு வா்்லகலய 

அ்்பணி்தலத அ்கீக ்ு் விதமாக, பிர்ு அரசா்க்தி் மிக உய்்த சிவிைிய் 

அ்கீகார்களி் ஒ்றான  Knight in the National Order of Merit (Chevalier de l’Ordre National du Merite) 
எ்ற ப்ட் வழ்க்ப்ு்ளு. இவ் இ்திய திலர்பட இய்ுன், யாலன 

ஆரா்்சியாள் ம்ு் கட்த 16 ஆ்ுகளாக ஆசிய கா்ு யாலனக் ுறி்த ஆரா்்சி 
ம்ு் பாுகா்பி் கவன் சசு்தி்சகா்ிு்ு் ஆகன மாகன அற்க்டலளயி் 

நிுவன் ஆவா். ஆரா்்சியாளரான இவ் இ்தியாவிகை ுத் ுலறயாக 

யாலனகு்காக GPS கு்ு்ப்லடலய உுவா்கி  ஆ்லை் க்காணி்ு அலம்ு 

ஒ்லற உுவா்கி வுகிறா். 

 

7. எ்த இ்திய வ்சாவளி ஆுலம்ு, 2016 ூகி் அறிவிய் க்கா்சி(Google Science Fair) 

விுு  

வழ்க்ப்டு ?  

A. அ்கவ ரகம்  

B. ுை் ு்்கரதா 

C. சக்ரா நி்ஹி் 

D. பிரசா் சஜயி்  

 

விடட : C. கக்ரோ நி்ஹி் 

 

இ்திய வ்சாவளி சத் ஆ்பி ்க இள்சப்ணான சக்ரா நி்ஹி்(16), ஆர்லச 

பய்பு்தி ம்ணி் நீலர த்கலவ்க உது் மைிவான ூ்ப் உறி்ு சபாுலள 

உுவா்கியத்காக அசம ்காவி் நலடசப்ற 2016 ூகி் அறிவிய் க்கா்சியி் 

அவு்ு $ 50,000 உதவி்சதாலக வழ்க்ப்ு்ளு. இவ் சசயி்் மா்ி் தனியா் 

ப்ளியி் 11வு கிகரு பி்ு் மாணவ். அறிவிய் ம்ு் சதாழி்ு்ப்லத 

பய்பு்தி உைகி் மிக்சப ய சவா்ககலள தீ்்க அலழ்க்ப்ட 13-18 வயு 

வலரீ்ள வளு் இள் வி்ஞானிகு்காக நட்த்பு் நிக்்சிகய ூகி் அறிவிய் 

க்கா்சி ஆு். 

 

8. 2016 உைக வா்விட (World Habitat Day) தின்தி் லமய்கு எ்ன ? 

A. Cities and Climate Change 
B. Public Spaces for All 
C. Housing at the Centre 
D. Cities, magnets of hope 
 

விடட : C. Housing at the Centre 

 

அலன்ு நக்்ுற புதிக், சப ய ம்ு் சிறிய நகர்களி் மைிு வுீகளி் கதலவ 

ப்றிய விழி்ுண்லவ ஏ்பு்த உைக் ுுவு் அ்கடாப் மாத்தி் ுத் தி்க் 

கிழலமயி் ஒ்சவாு வுடு் உைக வா்விட தின் சகா்டாட்புகிறு. 2016 உைக 
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வா்விட தின் "Housing at the Centre" எ்ற லமயகுுட் அ்கடாப் 3் கததி 
அுச ்க்ப்டு. இு அலன்ு நக்்ுற்க், சப ய ம்ு் சிறிய நகர்களி் மைிு 

வுீகளி் கதலவ ப்றிய விழி்ுண்லவ ஏ்பு்ுவலத கநா்கமாக சகா்ு்ளு. 

 

9. பி்வு் எ்த பிருக்க் 2016-ஆ் ஆ்ி்கான இய்பிய் கநாப் ப லச 

சவ்ு்ளன் ? 

A. கடவி் கஜ.த்சை், ட்க் ஹா்கட், கஜ.லம்கக் ககா்ட்ைி்் 

B. சச்் ஹகரா்கச ம்ு் கடவி் கஜ வி்ைா்ு   

C. ஆ்்கர சஜ் சஜ்் ம்ு் கா்்டா்ி் சநாகவாசிகைா் 

D. சு் சப்்ு்கட், பிலரய் பி ்மி், ஆட் ் 

 

விடட : A. டடவி் டஜ.த்கெ், ட்க் ஹோ்டட், டஜ.டம்டக் டகோ்ட்ெி்் 

 

பி ்ி் வி்ஞானிகளான கடவி் கஜ.த்சை், ட்க் ஹா்கட், கஜ.லம்கக் 

ககா்ட்ைி்் ஆகிகயாு்ு 2016 ஆ் ஆ்ி் இய்பியு்கான கநாப் ப ு 

வழ்க்ப்ு்ளு. கம்ுற க்டலம்ு மா்ற்  ம்ு் கம்ுற க்டலம்ு 

பு்சபாுளி் த்ுவா்்த க்ுபிி்ுகு்காக இய்பியைி் இவ்கு்ு கநாப் 

ப ு அளி்க்ப்ு்ளு. இ்த க்ுபிி்ுக், ுுலமயான ப்ுகலள சகா்ு 

அலன்ு வலகயான ுதிய சபாு்கலள விவலம்க வழிவு்து. ப ு சப்ற ி்ு 

நப்கு் அசம ்காவிு்ள ப்கலை்கழக்களி் த்க் ஆ்லவ  நட்தி 
வுகி்றன். இவ்க் 8m ுகரான் (£ 727,000) ப லச பகி்்ு சகா்வ். இு ்வடீனி் 

்டா்கஹா் நக ் அறிவிய் ராய் அகாடமியா்  அறிவி்க்ப்டு. 

 

10. ுதைாவு பி ்் வ்்தக க்கா்சி(BRICS trade fair) இ்தியாவி் எ்த நகர்தி் 

நலடசபறு்ளு ? 

A. ுகன  

B. ுு தி்ைி 
C. இ்ூ் 

D. சச்லன 

 

விடட : B. ுு தி்ெி 
 

ுதைாவு பி ்் வ்்தக க்கா்சி, பி ்் நாுக் ம்தியி் வ்்தக்லத அதிக ்க 

அ்கடாப் 12-14 வலர ுு தி்ைியி் பிரகதி லமதான்தி் நலடசபறு்ளு. இ்த 

க்கா்சியி் லமய்கு “Building BRICS – Innovation for Collaboration” ஆு். வ்்தக 

க்கா்சி, 20 ு்கிய ுலறகலள கா்சியி் லவ்கு்ளு. அ்த ுலறக் பி்வுமாு: 

வி்சவளி, கவளா் பத்பு்ு், கா், இரசாயன்க், ப்லச ஆ்ற், ுகாதார, 

ரயி்கவ, சட்்லட்், உ்க்டலம்ு, தகவ் சதாழி்ு்ப், சபாறியிய் 

சபாு்க், ு்ுைா, க்க் ம்ு் நலகக் ம்ு் திற் வள்்சி. இ்த பி ்் வ்்தக 

க்கா்சி சதாழி் ுலனகவா்க் மீு கவன் சசு்ு் ம்ு் பி ்் நாுக் 

ுுவு் உ்ள இள் சதாழி் ுலனகவாலர ஒ்றாக இ்கமலடயி் சகா்ுவு். 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 05, 2016 

 

1. சமீப்தி் வெளியிட்ப்ட 4ெு இுமாத பணெிய் வைா்கை(4th bi-monthly monetary 

policy) அறி்கையி்பி, 2016-17 ஆ்ி்ைான வெபபா ெதீ்(repo rate) எ்ன ? 

A. 6.00%  
B. 6.50% 
C. 6.25%  
D. 6.75%  
 

விடட :  C. 6.25%  

 

இ்திய ிச்் ெ்ைி சமீப்தி் 2016-17 ஆ்ி்ைான அத் 4ெு இு மாத பணெிய் 

வைா்கை (4th bi-monthly monetary policy) அறி்கைகய  வெளியிட்ப்டு. பணெிய் 

வைா்கை அறி்கையி்  பி, பெபபா(Repo) ெதீமானு  Liquidity Adjustment Facility (LAF)-் ைீ் 25 

bps ுகற்ை்ப்ு 6.25% ஆை உ்ளு. LAF-் ைீ் தகைைீ் பெபபா ெதீ் 5.75 % ஆைு், 

Marginal Standing Facility (MSF)  ெதீ் ம்ு் ெ்ைி ெதீ் 6.75% ஆைு் ுகற்ை்ப்ு்ளு. 

Statutory Liquidity Ratio (SLR) ெதீ் 20.75 %  ஆு். 4 %  இகடநிகை பணெ ீ் ை(midterm inflation 

target) இை்ைிகன அகடு்  வபாு்ு சீொன + or – 2 %.ெதீ்தி்  ெ்ிெதீ் 

ுகற்ை்ப்டு. நிைெ பதகெ(Net Demand) ம்ு் பநெ  வபாு்ுைளி் (NDTL - Net Demand 

and Time Liabilities (NDTL) ெ்ைி வொ்ை இு்ு ெிைித் (CRR - Cash Reserve Ratio)  4.0% ஆைபெ 

நீி்ைிறு.  ுதியதாை பத்்வது்ை்ப்ு்ள இ்த  நாணய வைா்கை ுு (MPC) 

இ்தியாெி் ெ்ி ெிைித்கத ூ்டாை ுிு வச்ு்ளு இுபெ ுத் ுகறயாு். 

அு்த நிதி வைா்கையி் மு ஆ்ு ிச்ப் 7, 2016் பததி அறிெி்ை்பு். 

  

2. 2016 உைை ெி்வெளி ொெ்தி் (World Space Week) கமய்ைு எ்ன? 

A. Space for Education 
B. Exploring the Universe  
C. 50 Years in Space 
D. Remote Sensing: Enabling our Future 
 

விடட : D. Remote Sensing: Enabling our Future 

 

உைை ெி்வெளி ொெ் (WSW) ஓ் ஆ்ு நிை்ொு். அதாெு ஐபொ்பா ம்ு் ஆசியா 

உ்பட உைைி் ப்பெு புதிைளி் ஒ்வொு ஆ்ு் அ்படாப் 4-10 பததிைளி் 

அுசி்ை்புைிறு. இு அதிைாெ்ூ்ெமாை, அறிெிய் ம்ு் வதாழி்ு்ப ச்ெபதச 

வைா்டா்ட் ம்ு் மனித ந்கம்ைாை அெ்ைளி் ப்ைளி்ு என 

ெகெயு்ை்ப்ு்ளு. 2016 ஆ் ஆ்ி் கமய்ைு “Remote Sensing: Enabling our Future” 

எ்பதாு். மனித இன்தி் ந்கம்ைாை ெி்வெளியி் இு்ு ூமிகய 

ை்ைாணி்பகத  ெி்வெளி ொெ் வைா்டாுைிறு. 

 

3. பைெளாெி் 'ஹிதா பைெள்(Haritha Keralam)' தி்ட்தி் ெிள்பெ ூத் யா் ? 

A. வெ்சி அ்பதாணி  
B. பை பெ பயுதா்  

C. ஏ. ஆ். ெுமா் 

D. ெிெ் பிெைா் 
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விடட :  B. டக டே டேுதோ்  

 

பைெள அெசா்ை்தி் 'ஹிதா பைெள்(Green Kerala)' தி்ட்தி் ெிள்பெ ூதொை ூ்த 

இகச் ைகைஞ் ம்ு் பி்னணி் பாடைொன டா்ட் பை பெ பயுதா் 

நியமி்ை்ப்ு்ளா். இ்த தி்ட் பைெளாகெ  ு்கப இ்ைாத ு்தமான மாநிைமாை 

மா்ு் ஒு வபிய ு்வனு்ு ஆு். 

 

4. எ்த ம்திய அகம்ச், இ்திய பாை் பமைா்கம அகம்கப ( Indian Bridge Management 

System) ுு தி்ைியி் ுெ்ைி கெ்தா் ? 

A. நிதி் ை்ைாி 

B. ொ்நா் சி் 

C. ை்ொ் மி்ொ 

D. ஆன்் ைீபத 

 

விடட : A. நிதி் க்கோி 

 

பாை்ைளி் பந்்தி ம்ு் ைாை்தி்பை்ப பொமி்ுைகள உுதி்பு்த, இ்திய பாை் 

பமைா்கம அகம்கப( Indian Bridge Management System - IBMS ) ுு தி்ைியி், சாகை 

பபா்ுெெ்ு ம்ு் வநு்சாகை ுகற அகம்ச் நிதி் வெ்ொ் ை்ைாி வதாட்ைி 
கெ்தா்.  நா்ி் உ்ள அகன்ு பாை்ைளி் தைெ்ை் ப்ியகை உுொ்ைி, 
அெ்றி் ை்டகம்ு நிகைகய மதி்பி்ு அத் ூை் ு்ைிய்ுெ் ொ்்த 

பாை்ைளி் சியான பநெ்தி் புு ம்ு் முொ்ு் பணிைகள பம்வைா்ள இ்த 

IBMS உுொ்ை்ப்ு்ளு. 1,50,000 ்ு் பம்ப்ட பாை் ை்டகம்ு 

தைெ்ைுட்(Database) ஒபெ ஒு உிகமயாளகெ வைா்ட உைைி் மிை்வபிய தள் 

IBMS ஆு்.  

 

5. எ்படானியா(Estonia) நா்ி் ுத் வப் ெனாதிபதி யா் ? 

A. மா்் வஹ்் 

B. வை்்ி ை்ெூகை் 

C. எ்ைி வந்ட் 

D. வமினா ை்ெுெ்் 

 

விடட : B. கக்்ி க்ேூடை் 

 

ஐபொ்பிய நீதிம்ற தணி்கை ுுெி் ு்னா் உு்பினொன வை்்ி ை்ெூகை், 

 பாொும்ற்தா் எ்படானியாெி் ுதிய தகைெொை பத்்வது்ை்ப்ு்ளா். இத் 

ூை், பா்ி் நாடான எ்படானியாெி் ுத் வப் ெனாதிபதி எ்ற வபுகமகய 

இெ் வபுைிறா். புெ்தி்ு 5  ஆ்ுை் ெதீ் இு தடகெயாை (அதாெு ைட்த 10 

ஆ்ுைளாை) இ்பதெியி் இு்ு் ெனாதிபதி ூமா் வஹ்ிி ்பெ் அு்த 

ொெ் ஓ்ு வபற உ்ள நிகையி்  ை்ெூகை் இ்பதெி்ு பத்ு வச்ய்ப்ு்ளா். 
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6. இ்தியாெி் எ்த உ்நா்ு ெ்ைி ுத்ுதைி் மியா்மி் யா்ைானி் அத் 

ைிகளகய ுெ்ைிு்ளு ? 

A. ப்சா் பநஷன் ெ்ைி  
B. ்பட் பா்் ஆ் இ்தியா  

C. பப்் ஆ் பபொடா  

D. பதனா ெ்ைி  
 

விடட: B. ்டட் போ்் ஆ் இ்திேோ  

 

இ்திய உ்நா்ு ெ்ைியான ்பட் பா்் ஆ் இ்தியா ுத் ுதைி் அத் ைிகளகய 

மியா்ம் தகைநை் யா்ைானி் ுெ்ைிு்ளு. ை்ஷிய் ீெ்தொ  யா்ைா் 

ைிகளயி் தகைகம நி்ொைியாை நியமி்ை்ப்ு்ளா். யா்ைா் ைிகள, SBI-யி் 54ெு 

வெளிநா்ு ைிகளயாு். இத் ூை், உைைளெி் 37 நாுைளி் 198 ைிகளைகள SBI 

அகம்ு்ளு. 

 

7. பி்ெு் எ்த ுு, ஐ.ஐ.ி. ம்ு் எ்.ஐ.ி. ை்ெி நிுென்ைளி் ைாைியிட்ை் 

உுொெத்ைான ைாெண்கத ஆொ்ெத்ைாை ஏ்பு்த்ப்ிு்ைிறு ? 

A. பிெதீ் மா்ூ் ுு  

B. பா்்தா பிெதி் ச்ெெ்்தி ுு  

C. பதொ் ைாஹ் ுு 

D. பிெி்தா பான்ெி ுு  

 

விடட:  B. போ்்தோ பிரதி் ச்ரவ்்தி ுு  

  

ம்திய மனித ெள பம்பா்ு அகம்சை், ஐஐி-ைாெ்ூ் இய்ுன் பா்்தா பிெதி் 

ச்ெெ்்தி தகைகமயி் ஒ்வொு ஆ்ு் IIT ம்ு் NIT -யி் ஏ்பு் 

ைாைியிட்ைளி் எ்ணி்கைகய  ுகற்ு் ெழிைகள ூற 3 பப் வைா்ட ுு ஒ்கற 

அகம்ு்ளு. ம்திய நிதிுதெி வபு் வதாழி்ு்ப ை்ூிைளான  IIT ம்ு் NIT யி் 

2016 ஆ் ஆ்ு 6 ூ்ு ஆபைாசகன(Counselling) ு்ு நட்திு் 3000 இட்ை் 

நிெ்பாம் ைாைியாை இு்ததினா் இ்த ுதிய ுு அகம்ை்ப்ு்ளு. மாணெ்ை் 

ை்ூிைளி் பசொத ப்ச்தி் அெ்ை் வசு்திய பண்கத திு்ப அளி்ை பெ்ு் 

எ்பு உ்பட ப்பெு    ெிு்ப்ைகள ைு்தி் வைா்ள இ்ுுெிட் பை்ு் 

வைா்ள்ப்ு்ளு. இு  நிகைகமகய ஓெளு பம்பு்த உது். இு 3 ொெ்ைு்ு் 

த்ை் அறி்கைகய  தா்ை் வச்ு். 

 

8. 2016 ொ் எஃ் ி்ச்்் பிு(John F. Richards Prize) யாு்ு ெழ்ை்பட உ்ளு ? 

A. ஃபாினா மீ்  

B. நய்பொ் ைஹிி 

C. ுனி் அ்ி் 

D. அ்ப் வமாயி் 

 

விடட: B. நே்டேோ் ைஹிி 
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பபொசிிய் நய்பொ் ைஹிி எுதிய “Ashoka in Ancient India” எ்ற ு்தை்தி்ைாை 2016 

ஆ் ஆ்ி்ைான ொ் எஃ் ி்ச்்் பிு ெழ்ை்ப்ு்ளு. இ்ு்தை், அபசாை் 

ப்றிய பை வச்திைகள ைெ்்திு்ு் ெ்ண் ூறி இு்பதா் வெளி்பகடயாை 

அகனெொு் பாொ்ட்ப்டு. அெெு பிெைடன்ை், அெெு வெ்றிை் ம்ு் அெகெ 

ெி்சிய பெ்பகெ வசா்ு இழ்ு ஆைியெ்றி் ூை் அபசாை் தனு ம்ைுட் 

பபசினா். ைஹிி, ஹியானா அபசாைா ப்ைகை்ைழை்தி் ெெைா்ு் பபொசிியொை 

இு்ைிறா். வத்ைாசிய புதிைளி் ஆ்ைிை வமாழியி் வெளியாு் சிற்த ெெைா்ு 

ு்தை்தி்ைாை  அவமி்ை ெெைா்ு் ச்ை்(American Historical Association) ஒ்வொு 

ஆ்ு் ொ் எ் ி்ச்்் பிகச ெழ்ுைி்று. இ்பிு, ெனெி 2017-்  நகடவபு் 

அவமி்ை ெெைா்ு் ச்ை்தி் 131ெு ெுடா்திெ ூ்ட்தி் இெு்ு  ெழ்ை்பு். 

 

9. “Modi’s Midas Touch in Foreign Policy” எ்ற ு்தை்திகன எுதிு்ளெ் யா் ? 

A. ி்ச்் ஈ்ட்  

B. து் ெிெ்  

C. ுபெ்திெ ுமா் 

D. மபை்திெ பொைி  
 

விடட : C. ுடர்திர ுமோ்  

 

“Modi’s Midas Touch in Foreign Policy” எ்ற ு்தை் ு்னா் ூுெ் ுபெ்திெ ுமாொ் 

எுத்ப்ு்ளு. சமீப்தி், இ்ு்தை்கத தைெ் ம்ு் ஒளிபெ்ு் ுகற அகம்ச் 

 வெ்கையா நாுு ுு தி்ைியி் வெளியி்டா். ைட்த இெ்டகெ ஆ்ுைளாை இ்திய 

வெளிுறு் வைா்கையி் பிெதம் நபெ்திெ பமாி வச்த ு்பன்ற் ம்ு் அத் 

பெை ு்திகெகய இு அி்பைாி்ு ைா்ுைிறு. இு வெ்பெு வைா்கை 

ுய்சிைகள இகண்ு ெளு் இ்தியாகெ  ெுொன வபாுளாதாெ ெள்்சி உ்ள 

நாடாை மா்ு் பா்கெயி் ைென் வசு்ுைிறு.  

 

10. 2016 உைை ஆசிிய் தின்தி் (World Teachers’ Day) கமய்ைு எ்ன ? 

A. Valuing Teachers, Improving their Status 
B. Empowering teachers, building sustainable societies 
C. Invest in the future, invest in teachers! 
D. A Call for Teachers  
 

விடட: A. Valuing Teachers, Improving their Status 

 

ஆசிிய்ைு்ைான ஆதெகெ திெ்ுெத்ைாை ம்ு் ஆசிிய்ை், எதி்ைாை 

தகைுகறயி் பதகெைகள ச்தி்ப்  எ்பகத உுதி்பு்த ஒ்வொு ெுடு் 

அ்படாப் 5் பததி உைை ஆசிிய் தின் அுசி்ை்புைிறு. 2016 ஆ் ஆ்ி்ைான 

கமய்ைு "Valuing Teachers, Improving their Status" எ்பதாு். 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 06, 2016 

 

1. பி்வு் எ்த பிரபல்க் வவதியியு்காக 2016 ஆ் ஆ்ி் வ ாப் ப சை 

 வவ்ு்ளன் ? 

A. வி்லிய் வ ா்வ ், எ ் வப்ஜி்  ்ு் ்ீப் வெ்  

B. ஜா் பிய் ைாவவ், பிவரை் ்வடாட்்  ்ு் வப்ன்் ஃவப ்கா 

C. அ வய வா்வே், ச ்வக் வலவி்  ்ு்  ா்்ி் க்்ல்  

D. பா் வ ா் ், தா ் லி்டாெ்  ்ு் அஜி் ை்க்  

 

விடட: B. ஜோ் பிய் சோடவ், பிடேச் ்டடோட்் ம்ு் பப்ன்் ஃபபி்கோ 

 

ஜா் பிய் ைாவவ் (பிரா்்), ை் பிவரை் ்வடாட்் (்கா்லா்ு)  ்ு் வப்னா்் எ் 

ஃவப ்கா (வ த்லா்ு) ஆகிய ிவு்ு், உலகி்  ிக்ைிறிய ில்ூு 

இய்திர்களி்( ாவனா ில்ூுக்) வதாு்ு  ்ு் விவச ்சப உுவா்கியத்காக 

2016 ஆ் ஆ்ி்கான வவதியிய் வ ாப் ப ு வழ்க்ப்ு்ளு. வ ா்டா் ுத் கா் 

வசர  ்ு்  ைிறிய அளவிலான ைசத ஆகியவ்சற விவச ்க ில்ூுகசள ஒ்ுட் 

ஒ்ு இசை்தசத அ்கீக ்ு் வித ாக இ்ப ு வழ்க்ப்ு்ளு.அவ்க் 8m ுவரான் 

(£ 727,000) ப ு வதாசகசய பகி்்ு வகா்வ்; இு ்வடீனி் ்டா்வொ்  க ு்ள ராய் 

அறிவிய் அகாட ி ில் அறிவி்க்ப்டு. 

 

2. ை்வவதை  ாைய  ிதிய்தி்(International Monetary Fund) உலக் வபாுளாதார் பா்சவ (World 

Economic Outlook - WEO)  ை ீப்தி் வவளியி்ட அறி்சகயி் பி, FY17-் இ்தியாவி் வள்்ைி 
எ்வளு எ்ு கைி்க்ப்ு்ளு ? 

A. 7.4%  
B. 7.6% 
C. 7.8% 
D. 8.0%   
 

விடட: B. 7.6% 

 

ை ீப்திய திு்திய உலக் வபாுளாதார் பா்சவ(World Economic Outlook) பதி்பி் அறி்சக்பி, 

 இ்தியாவி் வ ா்த உ் ா்ு உ்ப்தி வள்்ைி FY17 (2016-17)  ்ு் FY18 (2017-18) இ் 0.2% 

அதிக ்க்ப்ு  7.6% ஆக கைி்க்ப்ு்ளு. அறி்சகயி்பி, வைிக்தி் ஏ்ப்ிு்ு் 

வப ய ு்வன்ற்,  பயு்ள வகா்சக  டவி்சகக்  ்ு் வுவான வவளி்ுற 

பாுகா்ு ஆகியவ்றி் உதவியி் ில் இ்தியாவி் வபாுளாதார் வுவாக ைீரான 

ு்வன்ற் க்ுவுகிறு எ்ு ூற்புகிறு. இு தவிர, இ்திய அரைா்க் அத் வ  

ுசறசய ைீரச ்க வவ்ு் எ்ு் உ்க்டச ்ு, க்வி  ்ு் ுகாதார ஆகியவ்றி் 

ுதீு வை்ீ் வள்கசள அதிக ்க  ானிய்கசள  ீ்க வவ்ு் எ்ு் ுறி்பி்ு 

கா்ுகிறு. 

 

3. வபாு கட் வ லா்ச  பி ு (Public Debt Management Cell -  PDMC) ஒ்சற பி்வு் எ்த 

அச ்ைக் ுு தி்லியி் அச ்ு்ளு ? 

A. ை்ட்  ்ு்  ீதி்ுசற  

B. வதாழிலாள் அச ்ைக்  ்ு் வவசலவா்்ு  

C. உ் ா்டுவ்க் அச ்ைக் 

D.  ிதி அச ்ைக் 
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விடட:  D. நிதி அடம்சக் 

 

அரு கட்கசள த்ுதசடயி்றி இய்க  ்ு்   ்ல பை வ லா்ச  வை்ய 

ஒ்ுவ ா்த்தி் ப்திர ை்சதகசள ஆழ்பு்த வபாு கட் வ லா்ச  பி ு (PDMC) 

ஒ்சற  ்திய  ிதி அச ்ைக் அச ்ு்ளு. PDMC பி ு, இ்திய ை்் வ்கியி் ுு 

தி்லி கிசளயி் சவ்க்ப்ு்ளு. இு ஒு இசட்கால ஏ்பாடாு். இ்ு் 2 

ஆ்ுகளி், ை்ட தியான வபாு்கட் வ லா்ச  ுகச யாக(PDMA- Public Debt Management 

Agency) உய்்த்பு். ை்் வ்கியி் ை்ட தியான வைய்பாுகளி் வ ாதசல தவி்்ு் 

வபாு்ு, PDMC-்ு ஆவலாைசன பைிக்  ்ுவ  வழ்க்ப்ிு்கிறு. அரைா்க  கட்க், 

ை்சத கட்க், Sovereign Gold Bond வழ்க் உ்பட பிற வழ்க்களி் தி்ட ிு் பைிசய 

PDMC வை்ீ். இவ்க் ுதீு, ிலதன ை்சத  டவி்சகக், ைிு வை ி்ு வ்ி விகித 

 ி்வாக் வதாட்பான விேய்களி் அரு்ு அறிுசர ூுவா்க். 

 

4. ை ீப்தி்  சற்த ூு் அர்க், எ்த ுசறயி்  ்ு அறிய்ப்ட ஆுச  ? 

A. ஓவிய் 

B. விசளயா்ு  

C. அரைிய் 

D. ஊடகவிய் 

 

விடட : A. ஓவிய் 

 

ுக்வப்ற  சலயாள ஓவிய், ூு் அர்க்(71) ை ீப்தி் வப்கூ ்  சற்தா். 

 அ்்ிர்் ஓவிய்  ்ு் ை கால ஓவியகசலயி் ைிற்த ப்களி்சப ஆ்றியத்காக 

இவ் அறிய்ப்டா். வ ு் இவ் தனு பசட்ுகளி் ைிக பிர்ைிசனகசள  ைி்த ்பத் 

ிலு் அறிய்ப்டா். இவ் ை ீப்தி் வவளியி்ட “Faces of Creativity” எ்ற ு்தக் அவரு ைக 

கசலஞ்களி் ஓவிய்களி் ஒு வி வான  வதாு்பாு். ஒு இ்திய கசலஞ்  ்ற 

கசலஞ்க் வை்த ஓவிய்கசள ுறி்பி்ு ு்தக் எுுவு இுவவ ுத் ுசறயாு். 

 

5. 2016 உலக வபாுளாதார அர்கி் (World Economic Forum - WEF) இ்திய வபாுளாதார உ்ைி 
 ா ாு(India Economic Summit) பி்வு் எ்த இ்திய  க ் வதாட்கியு? 

A. ுவன  

B. ுு தி்லி  
C. அக தாபா் 

D. ை்ிக்  

 

விடட:  B. ுு தி்லி  
 

2016 உலக வபாுளாதார அர்கி் (WEF) இ்திய வபாுளாதார உ்ைி  ா ா்சட, வ்்தக  ்ு் 

 வதாழி் ுசற அச ்ை்  ி் லா ைீதாரா ் ுு தி்லியி் அ்வடாப் 6, 2016 அ்ு 

ுவ்கிசவ்தா். உ்ைி ா ா்ி் ச ய்கு “Fostering an Inclusive India through Digital Transformation" 

எ்பதாு். இ்த 2  ா்  ா ாு ிஜி்ட்  ா்ற்  ்ு் பிரா்திய வபாுளாதார 

ஒு்கிசை்ு வபா்ற பிர்ைிசனக்  ீு கவன் வைு்து்ளு. 30 ்ு் வ ்ப்ட 

 ாுகளி் இு்ு ுசற்து 600 ப்வக்பாள்க் இதி் கல்ு வகா்கி்றன். 
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6. ை ீப்தி் எ்த இ்திய  சலவயு் வரீ், வைா ஓீ(Cho Oyu)  சலசய ஏறி்கட்ு ைாதசன 

பசட்தா் ? 

A. எ் பி எ் அுவாலியா 

B.  ்தா் பாு  ்லி 
C. அ்ஜு் வா்பா்  

D. வட்ைி்  ா்வக 

 

விடட:  C. அ்ஜு் வோ்போ்  

 

ைிற்த இ்திய  சலவயு் வரீரான அ்ஜு் வா்பா்(23), ை ீப்தி் ைீன-திவப் இசடவய 

அச ்ு்ள உலகி் 6 வு உய்்த  சலயான  வைா ஓீசவ (ு ா் 8.188  ீ்ட்) ஏறி ைாதசன 

ு ்ு்ளா். இு எவவர்் ைிகர்தி்ு வ ்வக 20 கி. ீ வதாசலவி் உ்ளு. இத் ில், 

உலகிவலவய  ு்் வைா ஓீசவ  ிகு் இள்வயதி் ஏறியவ் எ்ற வபுச சய 

வபுகிறா். இ்த ைாதசனீட் வை்்ு,இுவசர உலகிு்ள 14 உய்்த  சலகளி் 5 

 சலகளி் ஏறிீ்ளா் எ்பு ுறி்பிட்த்கு. வ ு் இசவ ஒ்வவா்ு் 8000  ீ்டு்ு 

அதிக ானசவ. இு  ்ு ி்றி Mount Lhotse, Mount Manaslu and Mount Makalu ஆகியவ்றி் ஏறிய 

இள் வரீ் எ்ற ைாதசனசயீ் இவ் த்க சவ்ு்ளா்.              

 

7. பி்வு் யா் ஐ்கிய  ாுக் ைசபயி் ுதிய வபாு்வையலாளராக  ிய ி்க்பட  உ்ளா் ? 

A.  ்வதீ சர்வரா்் 

B. அனிபா் வகவவகா ைி்வா  

C. அ்வடானிவயா ுவட்வர் 

D. விடாலி ு்்கி்  

 

விடட: C. அ்டடோனிடயோ ுடட்பே் 

 

வபா்்ுக் ு்னா் பிரத ரான அ்வடானிவயா ுவட்வர், ஐ்கிய  ாுக் ைசபயி் 9வு 

 ுதிய வையலாளராக, ஐ்கிய  ாுக் பாுகா்ு ைசபயி் 6வு வா்களி்பி்  ஒு னதாக 

வத்ு வை்ய்ப்ு்ளா். இவ் 10  ஆ்ுகளாக ஐ்கிய  ாுக் ைசபயி் அகதிக் 

 ிுவன்தி்ு தசலச  வகி்தா். 2017-் இவ் பா் கீ ி்-சய வவ்றி வகா்வா்.  

 

8. பி்வு் யா்  ்திய வ ரி வ  வா ய்தி் (Central Board of Direct Taxes) ுதிய தசலவராக 

 ிய ி்க்ப்ு்ளா் ?  

A. அுவல் ஜி்டா் 

B. ுேி் ை்திரா  

C.  ிவல் ை்்  

D. ே்க் வகாரா 

 

விடட : B. ுஷி் ச்திேோ  

 

1980 ஆ் ஆ்ு வதாுதியி்(Batch) இ்திய வுவா் வைசவ (வு ான வ  பைி ிசல) 

அதிகா யான ுேி் ை்திரா, வு ான வ ்ுசற வகா்சககசள வு்ு்  ்திய வ ரி 

வ க் வா ய்தி் ( Central Board of Direct Taxes - CBDT) ுதிய தசலவராக  ிய ி்க்ப்ு்ளா். 

 அ்வடாப் 31, 2016 அ்ு ஓ்ு வபற இு்ு் ராைி ைி்  ாயு்ு பதிலாக இவ் 
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 ிய ி்க்ப்ு்ளா். த்வபாு, ை்திரா வ ரி வ ்கான  ்திய வா ய உு்பின் (ுலனா்ு) 

ஆக இு்கிறா்.  

 

9. 2016 உலக  ிசலயான வள்்ைி உ்ைி  ா ாு (World Sustainable Development Summit - WSDS) 

இ்தியாவி் எ்த   க ் வதாட்கியு ? 

A. ுு தி்லி  
B. ுவன  

C. வபாபா் 

D. வஜ்்ூ்   

 

விடட : A. ுு தி்லி  
 

2016 உலக  ிசலயான வள்்ைி உ்ைி  ா ா்ி் ுதலா் பதி்பிசன ுு தி்லியி் அ்வடாப் 

5-ஆ் வததி ஜனாதிபதி பிரைா் ுக்ஜி வதாட்கி சவ்தா். இ்த 4  ா்  ா ா்சட ஆ்ற் 

 ்ு் ஆரா்்ைி  ிுவன் (The Energy and Research Institute - TERI)  ட்ுகிறு இத் ச ய்கு 

“Beyond 2015: People, Planet and Progress” எ்பவத ஆு். இுவவ  ிசலயான வள்்ைி இல்ுகசள 

த்வது்த் ுறி்ு விவாதி்கு், பா ் ஒ்ப்த்தி் சகவயு்திடு் உது் ுத் 

ை்வவதை தள ாு். 2015-் ஆ்ி்ு அ்பா் உ்ள இல்ுகளி் பாசதசய உைர 

வதசவயான ுசறச க் ுறி்த விவாத்க் வ ்வகா்ள இ்த ுதிய ுய்ைி உது். 

கால ிசல  ா்ற்தி் எு்ைிசய ுசற்பத் அவைிய்சத இ்த  ா ாு வலிீு்ுகிறு.    

 

10. “Night of Fire” எ்ற ு்தக் யாரா் எுத்ப்டு ? 

A. ீ் ைா் 

B. வகாலி் ு்வரா் 

C. அு்ததி ரா் 

D. ி் ி்வன் 

 

விடட :  B. பகோலி் ு்டேோ் 

 

“Night of Fire” எு் ு்தக் வகாலி் ு்வரா்  எ்பவரா் எுத்ப்டு. இ்த  ாவ் 

 வ ்ச யான அழு  ்ு்  ீி்த  ் ் வா்்த ஒு தசலைிற்த பசட்பாு். 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 07, 2016 

 

1. எ்த இ்திய ு்பா்கி ுு் வரீ், 2016 ISSF உலக ககா்பபயி்  50 மீ்ட் பி்ட் 

ப்தய்தி்  வவ்ளி வவ்ு்ளா் ? 

A. கக் நர் 

B. கரா்ச் கசாதி 
C. ஜி்ு ரா் 

D. அபின் பி்்ரா  

 

விடட: C. ஜி்ு ரோ் 

 

இ்திய ு்பா்கி ுு் வரீ் ஜி்ு ரா், இ்தாலியி் கபாகலா்னாவி் நட்த 2016 ISSF உலக 

ககா்பப 50 மீ்ட் பி்ட் இுதிஆ்ட்தி் வவ்ளி வவ்றா். இகத  நிக்வி் சீனாவி் 

வவ் பா் த்கு், இ்தாலியி் குவச்கபா கிகயா்டாகனா வவ்கலு் வவ்றன். 

 

2. “The Ministry of Utmost Happiness” எ்ற ு்தக் யாரா் எுத்ப்ு வுகிறு ? 

A. அு்ததி ரா் 

B. வி்ர் கச் 

C. கிர் கதசா் 

D. அரவி்் அிகா  

 

விடட: A. அு்ததி ரோ் 

 

“The Ministry of Utmost Happiness” எ்ற ு்தக் அு்ததி ராயா் எுத்ப்ு வுகிறு. இு 

ஜூ் 2017-் வவளியிட்படு்ளு. க்ு்கபத சா்்த இ்த நாவ்,  ஹமி் ஹாமி்ட் 

இ்கிலா்ு ம்ு் வப்ுயி் இ்தியா ூல் வவளியிட்பட இு்கி்று.   

 

3. பி்வு்  எ்த பிருக் 2016 அபமதி்கான கநாப் பிபச வவ்ு்ளா் ? 

A. மா்்ி அ்ிசாி  

B. ஜூவா் மாுவ் சா்கடா்  

C. ஷி்கசா அகப 

D. ஷிி் எபாி  

 

விடட: B. ஜூவோ் மோுவ் சோ்டடோ்  

 

6 மி்லிய் ம்கபள இட்வபயர வச்த ம்ு் ுபற்து 2,20,000 வகால்பியா ம்களி் 

உயி்கபள பலிவகா்ட, நா்ி் 50 ஆ்ு கால உ்நா்ு கபாபர தனு உுதியான 

ுய்சிக் ூல் ுிு்ு வகா்ு வ்தத்காக 2016 ஆ் ஆ்ி் அபமதி்கான கநாப் 

பிு வகால்பியா ஜனாதிபதி ஜூவா் மாுவ் சா்கடா்-்ு வழ்க்ப்ு்ளு. வபு் 

க்ட்க் ம்ு் ு்பிரகயாக்க் இு்தகபாதிு் சமாதானபத வபுவத்காக த்க் 

ந்பி்பகபய பகவிடாு உபழ்த வகால்பியா ம்கு்ு், சமாதான ு்வனு்ுகளி் 

ப்களி்பப அளி்கதாு்ு் கிபட்த காணி்பகயாக இ்த பிு பா்்க்புகிறு. 

 

4. 2016 காம்வவ்் நிதி அபம்ச்க் மாநாு பி்வு் எ்த நகர்களி் நபடவப்று ? 

A. வஜனவீா 
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B. ுு தி்லி  
C. ல்ட் 

D. வாஷி்ட் 

 

விடட: D. வோஷி்ட் 

 

ம்திய நிதி அபம்ச் அு் கஜ்லி, அவமி்காவி் வாஷி்ட் ிசிபய தபலபமயகமாக 

வகா்ட  ச்வகதச நாணய நிதிய்தி் (IMF) காம்வவ்் நிதி அபம்ச்க் மாநா்ி் 

இ்தியாவி் சா்பாக தபலபம தா்கினா். இ்த மாநா்ி், “Economics of Climate Change and 
Financing Climate Adaptation and Mitigation” ம்ு்  “International Taxation-a Commonwealth 

Conversation around the Panama Papers”  ஆகிய இு பிர்சபனக் ுறி்ு விவாதி்க்ப்ு 

ஆகலாசபன நட்த்ப்டு. இு தவிர, கஜ்லி BRICS’ Contingent Reserve Arrangement (CRA) 
ஆு் கு்சி் ூ்ட்தி்ு் தபலபம தா்கினா். CRA எ்பு  ுுகிய கால சமநிபல 

பண அு்த்தி்ு பதிலாக நீ்பமத்பம ம்ு் ு்வன்சி்பக வழிக் ூல் உதவி 
வழ்ுவத்கான ஒு க்டபம்ு ஆு். 

 

5. பி்வு் எ்த இ்தியா மாநில ுத்வு்ு 2016-் ஆ்ி் நிபலயான வள்்சி்கான 

தபலபம விுு (Sustainable Development Leadership Award - SDLA) வழ்க்ப்ு்ளு ? 

A. ஓ்ர் ஐபாபி சி் 

B. ி ஆ் வஜ்லா்  

C. பவ் சா்லி் 

D. நவ ீ்  ப்நாய்  

 

விடட: C. பவ் சோ்லி் 

 

ு்ு்ூழ் ம்ு் நிபலயான வள்்சி ூல் சி்கிபம இ்தியாவி் ுத் ம்ு் ஒகர 

இய்பக விவசாய மாநிலமாக மா்றிய அ்மாநில ுத்வ் பவ் சா்லி்கி் 

 வதாபலகநா்ு ம்ு் தபலபம்ுவ்பத அ்கீகி்ு் விதமாக தி என்ஜி அ்் 

ிகசா்் இ்்ிூ் (The Energy and Resources Institute - TERI) நிுவன் அவு்ு 2016-் 

ஆ்ி் நிபலயான வள்்சி்கான தபலபம விுு (Sustainable Development Leadership 

Award - SDLA) வழ்கிு்ளு. ுு தி்லி வி்ஞா் பவனி் நபடவப்ற உலக நிபலயான 

வள்்சி உ்சி மாநா்ி் (World Sustainable Development Summit - WSDS) ஜனாதிபதி பிரணா் 

ுக்ஜி ூல்  இ்விுு அவு்ு வழ்க்ப்டு.  

 

6. பி்வு் எ்த மாநில்தி் இ்தியாவி் ுத் மு்ுவ்ூ்கா அபம்க்படு்ளு ?  

A. உ்தர் பிரகதச் 

B. தமி்நாு 

C. ஒிசா 

D. அுணாசல் பிரகதச்  

 

விடட:  B. தமி்நோு 

 

இ்தியாவி் ுத் மு்ுவ வதாழி்ு்ப உ்ப்தி ூ்காபவ(Medipark) தமி்நா்ி் 

வச்பன்ு அுகிு்ள வச்க்ப்ி் 330.10 ஏ்க் நில்பர்பி் அபம்க HLL Care (mini 

ratna Public Sector Undertaking (PSU) ) நிுவன்தி்ு ம்திய அரு ஒ்ுத் அளி்ு்ளு. இ்த 
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மு்ுவ ூ்கா தி்ட்  ூல் ுபற்த வசலவி்  உய்தர உபகரண்கபள உ்ூிகல 

உ்ப்தி வச்ய இயு். இத் விபளவாக சியான விபலயி் ுகாதார விநிகயாக், 

ுறி்பாக டய்கனா்ி் வசதிகபள ப்கவு ம்கு்ு வழ்க ுிு். இு அு்த 7 

ஆ்ுகளி் க்ி ுி்க்பு் எ்ு எதி்பா்்க்புகிறு. 

 

7. இள் வா்காள்கபள பதிு வச்வத்ு, இ்திய கத்த் ஆபணய் பி்வு் எ்த சூக 

வபல்பி்ன் தள்தி் ஒ்ுபழ்பப ந்கிு்ளு ? 

A. இ்்டாகிரா்  

B. கப்ு் 

C. ்வி்ட் 

D. ூ ுூ் 

 

விடட : B. டப்ு் 

 

இ்திய கத்த் ஆபணய் அத் ுத் ுய்சியாக, 2017- ் கத்த் நட்கவிு்ு் 5 

மாநில்களி் உ்ள இள் வா்காள்கபள பதிு வச்வத்ு கப்ு்ுட் இபண்ு 

வசய்ப்ு வுகிறு. இ்த வா்காள் பதிவி் கநா்க் இபளஞ்கபள ஜனநாயக கடபமபய 

ஆ்றவதி் ப்கக்க  ஊ்ுவி்பகத ஆு். உ்தர் பிரகதச், ப்சா், ககாவா, மணி்ூ், 

உ்தரகா்் மாநில்திு்ள 18 வயதி்ு கம்ப்ட கப்ு் பயன்களி் நிூ்பிீ் 

அ்கடாப் 6 ுத் 9 வபர வா்காள் ப்ியலி் பதிு வச்வத்கான நிபனூ்ட் 

கதா்ு். அதி் ‘Register Now’ வபா்தாபன அு்ுவத் ூல் பயன்க்  கதசிய வா்காள் 

கசபவக் தள்தி்ு அபழ்ு வச்ல்புவா்க்.  பதிு வச்வத்ு அவ்க் அதி் வழி 
நட்த்புவ். 

 

8. பி்வு் எ்த இ்திய நகர், கபிட் அபாய ுபற்ு  (Asian Ministerial Conference on 

Disaster Risk Reduction - AMCDRR) மீதான 2016 ஆசிய ூ்ட்பத நட்து்ளு ? 

A. ல்கனா  

B. அகமதாபா்  

C. ுு தி்லி  
D. ுகன 

 

விடட: C. ுு தி்லி  
 

இ்திய (GOI) அரசா்க், ுு தி்லியி் நவ்ப் 2-3் கததி கபிட் அபாய ுபற்ு  (Asian 

Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction - AMCDRR) மீதான 2016 ஆசிய ூ்ட்பத 

நட்து்ளு. ஐ்கிய நாுக் சபபயி் கபிட் அபாய ுபற்ு அுவலக்ுட் (United 

Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)) இபண்ு நட்து்ள  இ்மாநா்ிபன 

இ்திய் பிரதம் நகர்திர கமாி ுவ்கி பவ்கு்ளா். இ்த மாநா்ி் கநா்க், Sendai 

மாநா்ி் அரசா்க்க் ம்ு் ப்ுதார்க் உுதிூ்டவ்பற கதசிய ம்ு் உ்ூ் 

நடவி்பககளாக மா்ுவதாு். 

 

9. எ்த ுு காவிி ஆ்ு்புபக(Cauvery basin) ூ்நிபலபய மதி்புீ வச்ய 

ஏ்பு்த்ப்ிு்கிறு ? 

A. எ் எ் ரா் ுு 

B. கக.கக. பா் ுு 
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C. ஜி.எ் ஜா ுு 

D. ருவ ீ்  கபா் ுு   

 

விடட: C. ஜி.எ் ஜோ ுு  

 

நீ்வள, நதி அபிவிு்தி ம்ு் க்கா ு்ுண்ு அபம்சக், க்நாடகாவி் காவிி ஆ்ு 

புபக ம்ு் தமி்நா்ி் உ்புதியி்  நிபலபய அறிய உய்ம்ட வதாழி்ு்ப ுு 

ஒ்பற அபம்ு்ளு.  ம்திய நீ் ஆபணய்தி் தபலவ் ஜி.எ் ஜா, காவிி க்காணி்ு 

ுுவி்ு தபலபம தா்ுவா் ம்ு் அ்கடாப் 17, 2016 அ்ு இ்ுு தனு 

அறி்பகபய  உ்ச நீதிம்ற்தி் சம்்பி்க கவ்ு். 

 

10. 2016 பிி்் அறிவிய் ம்ு் வதாழி்ு்ப ூ்த அதிகாரூ்வ ூ்ட் (Science & 

Technology Senior Official Meeting) இ்தியாவி்  எ்த நகர்தி் நபடவப்று ? 

A. ுு தி்லி  
B. வஜ்்ூ்  

C. கபாபா்  

D. உத்ூ் 

 

விடட : B. ஜஜ்்ூ்  

 

பிி்் நாுகு்கிபடகய அறிவிய், வதாழி்ு்ப் ம்ு் க்ுபிி்ு ுபறகளி் 

ஒ்ுபழ்ு ம்ு் ூ்ு நடவி்பககு்ு ு்ுிபம அபம்க ம்ு்  நீ்ு 

பா்பவபய வழ்க ராஜ்தானி் வஜ்்ூி் 6வு பிி்் அறிவிய் ம்ு் வதாழி்ு்ப 

ூ்த அதிகாரூ்வ ூ்ட் (Science & Technology Senior Official Meeting) நபடவப்று. 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 08,09 - 2016 

 

1. சமீப்தி் மறை்த ஹெ்்ன் க்றெலா்(Heisnam Kanhailal), எ்த ுறைுட் 

ஹதாட்ுறடயவ் ? 

A. நாடக்கறல 

B. அைிவிய் 

C. விறையா்ு 

D. அரசிய்  

 

விடட: A. நோடக்கடை 

 

மணி்ூறர் சா்்த ுக்ஹப்ை நாடக்கறல கறலஞ்  ஹெ்்ன் (75) க்றெலா், 

சமீப்தி் மணி்ூி் இ்பாலி் காலமானா். க்றெலா், நாடக்கறல ஆ்வகமான 

"கலா்சச்ரா மணி்ூ்"  எு் அறம்பி் நிுவன் ம்ு்  இய்ுன் ஆவா். இ்த 

அறம்ு ஏ்கனசவ இு்ு்  நாடக ஹமாழியி் ுதிய ஹசா்லதிகார்றத ஆராய 

ஏ்பு்த்ப்டு. இவ் 40 ஆ்ுகு்ு் சமலாக நாடக ுறையி் பல சசாதறன 

ுய்சிகறை ஹச்ு தனு ப்கைி்பிறன வழ்கிு்ைா். சமு் அதறன தனு ஹசா்த 

ஊு்ு ஏ்ப வழ்கிு்ைா். 

 

2. Bathukamma திுவிழா இ்தியாவி் எ்த மாநில்தி் ஹகா்டாட்புகிைு ? 

A. க்நாடகா  

B. ஹது்கானா  

C. ஜா்்க்் 

D. சகரைா 

 

விடட : B. தெு்கோனோ  

 

Bathukamma எ்பு ஹது்கானாவி் இ்ு மத ஹப்க் ஒ்ஹவாு ஆ்ு் 

ஹகா்டாு் ஒு மல் திுவிழா ஆு். இ்த 9 நா் திுவிழா, சர் ு்வி் ுவ்க்றத 

ுைி்பிுகிைு. இ்த வுட், ஹது்கானா ஹப்க் Batukamma பார்பிய  விழாவி் 

அதிகைவி் ப்ுஹப்ு  ஒு ுதிய உலக சாதறனறய ஏ்பு்தி இு்கி்ைன். 

மாநில்தி் ஹசுறம ம்ு் கடுைி் குறண, ஆசீ்வாத், மகி்்சி ஆகியவ்றை 

சவ்ி றெதராபா்தி் லா் பகூ் றமதான்தி் றமய்தி் அறம்க்ப்ட 20 அி 

புக்மா மல் சபா்ை ஹச்ி்(Set) 9,292 ஹப்க் த்க் வழ்கமான நடன்றத ஆின். 

இ்த க்கவ் நிக்்சியானு மதி்ு மி்க கி்ன் ு்தக்தி் ஹது்கானா 

மாநில்தி்ு ஒு இட்றத ஹப்ு த்ு்ைு.இத் ூல், ஓண் ப்ிறகயி் 5,211 

சகரைா ஹப்க் கல்ு ஹகா்ட உலக சாதறனறய ஹது்கானா ஹப்க்(9292 ஹப்க் 

ப்சக்ு) ுைியி்தன். 

 

3. இ்திய விமான் பறட ( Indian Air Force ) தின் எ்த சததியி் அுசி்க்புகிைு ?  

A. அ்சடாப் 9 

B. அ்சடாப் 7 

C. அ்சடாப் 8 
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D. அ்சடாப் 10  

 

விடட: C. அ்டடோப் 8  

 

இ்திய விமான்பறட தின் ஒ்ஹவாு ஆ்ு் அ்சடாப் 8-் சததி 
அுசி்க்புகிைு. சமீப்தி், ுசனவி் கத்வா்லா அுகி் உ்ை  சதசிய பாுகா்ு 

றமய்தி்(National Defence Academy), இ்திய விமான்பறட தனு 84வு ஆ்ு நிறைு 

விழாறவ அ்சடாப் 8, 2016 அ்ு பார்பிய ஆட்பர்ுடு் சகைி்றகுடு் 

ஹகா்டாியு. இ்திய வா்ஹவைிறய  பாுகா்ு் ம்ு் ஒு சமாதலி் சபாு 

வா்வழி சபா் நட்ு் ஒு ு்கிய் ஹபாு்றப ஹப்ு்ை IAF, உலகி் 4 வு ஹபிய 

விமான பறட ஆு். இு அதிகாரூ்வமாக 1932 அ்சடாப் 08 அ்ு பிி்ி் 

அரசா்க்தி் ுறண விமான்பறடயாக ுவ்க்ப்டு. பி்னாைி், 1945 ஆ் ஆ்ு 

இர்டா் உலக்சபாி் ஆ்ைிய ப்கைி்றப அ்கீகி்ு் விதமாக "ராய் இ்திய 

விமான்பறட" என ஹபய்மா்ை் ஹச்ய்ப்டு. 1947 ஆ் ஆ்ு ஆ்கிசலய்கைிட் 

இு்ு இ்தியா ு்திர் ஹப்ை பிைு இ்பறட இ்திய அரசா்க்தி்காக பணியா்ைியு. 

1950-் இ்தியா ுியரு ஆனபி் ஹபயு்ு ு்னா் உ்ை "ராய்" நீ்க்ப்ு 'இ்திய 

விமான்பறட'  எ்ு அறழ்க்ப்டு. 

 

4. இ்தியாவி் ுதலாவு ச்வசதச நுவ் தீ்்ு றமய் எ்த நகி் 

அறம்க்ப்ு்ைு ? 

A. ுசன  

B. ு்றப  

C. ுு தி்லி 
D. ஹகா்சி 
 

விடட :  B. ு்டப  

 

இ்தியாவி் ுதலாவு ச்வசதச நுவ் தீ்்ு றமய் அ்சடாப் 8, 2016 அ்ு ு்றப, 

மகாரா்ிராவி் திை்க்ப்டு. ப்சவு நிுவன்க் அ்லு தனிநப்கு்ு 

 இறடசயயான உலகைவிலான ூச்கைி் உது் ு்றப ச்வசதச நுவ் தீ்்ு 

றமய்திறன (The Mumbai Centre for International Arbitration - MCIA) மகாரா்ிரா ுத்வ் 

சதசவ்திர ப்னாவி் ஹதாட்கி றவ்தா். உலக்தர் வா்்த இ்த வசதி, நாுகட்த 

பிர்சறனகறை தீ்்ு றவ்ு் ஹசயலா்க்தி் ஹவைி்பறடயான த்றம, ஹபாு்ு 

ம்ு் ந்பக்த்றமறய ஹகா்ுவு். இ்சபாு வறர, இ்தியாவி்ு மிக 

அுகிு்ை நுவ் றமயமாக சி்க்ூ் இு்கிைு. 

 

5. Biopharmaceutical Competitiveness & Investment (உயிி மு்தக சபா்ி ம்ு் ுதீு- BCI) 

மதி்பா்வி் இ்தியாவி்  தர் எ்ன ? 

A. 28 வு   

B. 33 வு 

C. 10 வு 

D. 19 வு  
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விடட :  D. 19 வு  

 

Biopharmaceutical Competitiveness & Investment (BCI) மதி்பீ் ி்பி,  28 நாுகைி் 100்ு 59 

மதி்ஹப்ுட் இ்தியா 19வு இட்தி் உ்ைு.  அைிவிய் திை்க் ம்ு் 

 உ்க்டறம்ு, மு்ுவ ஆரா்்சி நிறலறமக் ம்ு் மாதிி அறம்ுக் ஆகிய இு 

்டா்் ஆ் புதிகறை தவிர கி்ட்த்ட அறன்ு அைவுீகைிு் இ்தியா 

மிக்ுறை்த மதி்ஹப்றண ஹப்ு்ைு. ப்ியலி் ுதலிட்தி் அஹமி்காு், 

அதறன ஹதாட்்ு இ்கிலா்ு ம்ு் ுவி்ச்லா்ு் உ்ைன. இ்த தர விறசயானு, 

Pharmaceutical Research and Manufacturers of America நிுவன்தி் 3வு BCI பதி்பி் ஒு 

புதியாு் இு Pugatch Consilium ூல்  ஹசய்பு்த்ப்டு. இு அைிுசா்்த 

 பசயாஹமி்க் க்ுபிி்ு ம்ு் அத் பாுகா்றப சா்்து சபா்ு ஹதிகிைு.     

 

6. 2016 உலக தபா் தின்தி் (World Post Day - WPD) றமய்கு எ்ன ? 

A.Tell us about the world you want to grow up in 
B. Write a letter describing how music can touch lives 
C. The Post: Delivering for People and Businesses Daily 
D. Innovation, Integration and Inclusion  
 

விடட : D. Innovation, Integration and Inclusion  

 

ுவி்ச்லா்தி் ஹப்னி் 1874 ஆ் ஆ்ு உலக அ்ச் ஒ்ைிய்(Universal Postal Union) 

ுவ்க்ப்டறத நிறனுூு் வறகயி் ஒ்ஹவாு ஆ்ு் அ்சடாப் 9 ஆ் சததி 
உலக அ்ச் தின் அுசி்க்புகிைு. 2016-் ஆ்ி்கான றமய்கு “Innovation, 

Integration and Inclusion” எ்பதாு். 

 

7. கியா் த்ஷ்(Gyan Darshan) சசன்கறை ஒைிபர்ப ூ்த்ஷ்(Doordarshan) எ்த க்வி 
நிுவன்ுட் ஒ்ப்த் ஹச்ு்ைு ? 

A. ஐஐி பா்சப (IIT BOMBAY) 

B. அமி்ி ப்கறல்கழக் (AMITY) 

C. இ்திராகா்தி சதசிய திை்த ப்கறல்கழக் (IGNOU)   

D. ஐஐஎ் அகமதாபா் (IIM Ahmedabad ) 

 

விடட:  C. இ்ெிரோகோ்ெி டெசிய ெிற்ெ ப்கடை்கழக் (IGNOU)   

 

4 கியா் த்ஷ்(Gyan Darshan) க்வி சசன்கறை ஒைிபர்ப ூ்த்ஷ்(Doordarshan) 

சமீப்தி் இ்திராகா்தி சதசிய திை்த ப்கறல்கழக (IGNOU) க்வி நிுவன்ுட் 

ஒ்ப்த் ஒ்றை  ஹச்ு்ைு. கியா் த்ஷ் எு் க்வி ஹதாறலகா்சி சசன்க், 

தகவ் ம்ு் ஒைிபர்ு் ுறை அறம்சக் (MIB), பிரசா் பாரதி,  இ்சரா, IGNOU 

ஆகியவ்ுட் இறண்ு  மனிதவை சம்பா்ு அறம்சக்தி் க்வி ஊடக்பிிு 

ுவ்கிு்ை ஒு ு்ஹனு்பாு். இ்த சசன்கறை GSAT-10 ஹசய்றகசகாைி்ு Up-

link ஹச்ய IGNOU நிுவன் ுதிய உிம் ஒ்றை ஹபை சவ்ு். தகவ் ம்ு் 

ஒைிபர்ு(I & B) அறம்சக்தி் Uplink ம்ு் Downlink வழிுறைகைி்பி, த்சபாறத்ு 

ுதிய  உிம் வழ்க வா்்பி்றல. 

 



Winmeen.com Tamil current affairs 

 

Winmeen.com Page 4 

 

8. 2016 ஃபா்ுலா ஒ் ஜ்பன ீ்  கிரா்் பிி்்சி் ஹவ்ைவ் யா் ? 

A. கிமி ஹர்்கஹன்  

B. நிசகா சரா்ஹப்் 

C. சம்் சவ்்ட்ஹப் 

D. ஹசபா்ிய் ஹவ்சட் 

 

விடட:  B. நிடகோ டரோ்தப்் 

 

ஜ்பானி் மீ ்ிஹப்சி் நறடஹப்ை 2016 ஃபா்ுலா 1 எமிசர்் ஜ்பன ீ்  கிரா்் 

பிி்் சபா்ியி்,  ஹம்சிி் பா்ுலா ஒ் அணியி் ஹஜ்ம் ஃபா்ுலா ஒ் 

ஓ்ுன் நிசகா சரா்ஹப்் ப்ட் ஹவ்ு்ைா். 

 

9. P R ீசஜ் எ்த விறையா்ுட் ஹதாட்ுறடயவ் ? 

A. ூ்ப்ு  

B. கிி்ஹக் 

C. ொ்கி 
D. சடபி் ஹட்னி்  

 

விடட:  C. ஹோ்கி 
 

இ்திய ொ்கி வரீ் ம்ு் இ்திய சதசிய அணியி் சகா்கீ்பரான பர்ு ரவ ீ் திர் 

ீசஜ்,  2016 அ்சடாப் 20 ுத் 30 வறர மசலஷியாவி் ுவா்தானி் நறடஹபை உ்ை 

4 வு ஆசிய சா்பிய்் ிராபி (ACT) சபா்ியி் 18-சப் ஹகா்ட இ்திய ஆடவ் ொ்கி 
அணிறய வழிநட்த உ்ைா். 

 

10. “Old Path White Clouds: Walking in the Footsteps of the Buddha” எ்ை ு்தக்தி் ஆசிிய் யா் ? 

A. பி வி நரசி்மரா்  

B. வின் சீடபாி  

C. தி் நா் ொ் 

D. தலா் லாமா 

 

விடட:  C. ெி் நோ் ஹோ் 

 

“Old Path White Clouds: Walking in the Footsteps of the Buddha” எ்ை ு்தக்திறன தி் நா் ொ் 

எ்பவ் எுதிு்ைா். இு ஹகைதம ு்தி் வா்்றக ம்ு் சபாதறனகறை 

எு்ுறர்ு்  அழகான காவியமாக உ்ைு. இ்ு்தக் ு்தி் வா்றகறய 80 

 ஆ்ுகு்ு் சமலாக,  சிைிதைு ்வ்தியி் க்க் வழியாகு், சிைிதைு 

எுறம சம்்ு் சிுவ் வழியாகு், ம்ஹைாு புதிறய ு்தி் க்க் 

வழியாகு் ஹமுவாகு்  நிதானமாகு் ஊுுவி ஹச்கிைு. 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 10, 2016 

 

1. 2016 உலக மனநல ஆர ா்கிய தின்தி் மமய்கு (Theme) எ்ன ? 

A. Psychological First Aid 
B. Dignity in mental health 
C. Depression: A Global Crisis 
D. Health: Mental Will Power  
 

விடட: A. Psychological First Aid 

 

உலக் ுுவு் மனநல ுகாதா  பி ்சிமனக் ப்றிய விழி்ுண்மவ ஏ்பு்த 

ம்ு் மன நல ஆர ா்கிய்தி்ு ஆத ு துரவாி் ுய்சிகமை ஒ்றிமண்க 

 ஒ்வவாு ஆ்ு் அ்ர ாப் 10 ் ரததி உலக மனநல ஆர ா்கிய தின் 

அுசி்க்புகிறு. 2016 ஆ் ஆ்ி்கான மமய்கு "Psychological First Aid" எ்பதாு். 

மனநல ஆர ா்கிய்தி்காக  பணிுிு் ப்ுதா ்க் த்க் பணிகமைு், ம்கு்ு 

மனநல ுகாதா ்  வழ்க இ்ு் எ்ன வச்ய ரவ்ு் எ்பமது் பகி்்ுவகா்ை 

இ்த நா் ஒு ச்த்்ப் அைி்கிறு.  

 

2. எ்த மாநில அ ு, தனு மாநில்மத இ ்தரசாமக இ்லாத மாநிலமாக மா்ற "லலிமா 

அபியா்(Lalima Abhiyan)" எ்ற தி் ்மத ுவ்கு்ைு ? 

A. ஒிசா  

B. அசா்  

C. ம்திய் பி ரதச் 

D. ரக ைா  

 

விடட: C. ம்திய் பிரடதச்  

 

ம்தியபி ரதச மாநில்மத  இ ்தரசாமக இ்லாத மாநிலமாக மா்ற அ்மாநில அ ு 

"லலிமா அபியா்(Lalima Abhiyan)" எ்ற தி் ்மத ுவ்கு்ைு. இ்தி் ் நவ்ப் 1, 

2016  ுத் நம ுமறபு்த்ப ு்ைு. இ்தி் ்தி் கீ், இலவச இு்ு ஃரபாலி் 

அமில மா்திம க் அ்க்வாிக், க்வி நிுவன்க் ம்ு் மு்ுவமமனகு்ு 

வழ்க்பு். 

 

3. 2016 ச்வரதச கீமத திுவிழா இ்தியாவி் எ்த மாநில்தி் ந ்கு்ைு ? 

A. ம்திய் பி ரதச்  

B. ஹியானா 

C. உ்த ் பி ரதச் 

D.  ாஜ்தா் 

 

விடட: B. ஹியோனோ 

 

ச்வரதச அ ்கி் ுனித கீமத ு்தக்தி் நி்திய வச்திமய எு்ு ூற, ஹியானாவி் 

 ுுரே் ாவி் ிச்ப் 6் ரததி 2016 ச்வரதச கீமத திுவிழா நம வபறு்ைு. 5 நா் 

நம வபு் இ்த விழாமவ இ்திய ஜனாதிபதி பி ணா் ுக்ஜி ுவ்கி மவ்கு்ைா். 
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இ்விழா வகா் ா் ்தி் ப்ரவு கலா்சா  நிக்்சிக், கமல நிக்்சிக், இல்கிய 

நிக்ுகு் ிச்ப் 10 வம  ந ்த்ப ு்ைு. ஹியானா ுுவதிு் இு்ு ுமா் 

18,000  மாணவ்க் ுுரே் ாவி் ுனித பி ்மா சர ாவி் கீமதயி் ்ரலாக்கமை 

ஓதி் கா்பி்க உ்ைன். 

 

4. இ்தியாவி்கான சீனாவி் ுதிய ூுவ ாக நியமி்க்ப் வ் யா் ? 

A. ச் வவ்ர ா் 

B. ுரயா ஜாஹு் 

C. மா ுயா் 

D. ு ுவச் 

 

விடட: B. ுடயோ ஜோஹு் 

 

சீன ஜனாதிபதி ஜி ஜி்பி் இ்தியாவி்கான சீனாவி் ுதிய ூுவ ாக ுரயா ஜாஹு் 

எ்பவம  நியமி்ு்ைா். இ்த பதவி்ு ு்ு,  ுரயா கன ாவி்கான சீனாவி் 

 ூுவ ாக  2014- 2016 வம  பணியா்றினா். இத்ு ு் இ்தியாவி்கான சீன ூுவ ாக 

இு்த ூ ுவச்  ஏ் ் 2016் ுு தி்லியி் இு்ு கிை்பியமத அு்ு  இ்பதவி்ு 

இவ் நியமி்க்ப் ா். 

 

5. “Half Lion: How P V Narasimha Rao Transformed India" எ்ற ு்தக் யா ா் எுத்ப் ு ? 

A. ஆ் பி கு் 

B. சாஜி் கா்  

C. வின் சீதாபதி 
D. அரசா் சா்லா  

 

விடட: C. வின் சதீோபதி 
 

“Half Lion: How P V Narasimha Rao Transformed India" எ்ற ு்தக் வின் சீதாபதி எ்பவ ா் 

எுத்ப்ு்ைு. இு, வபாு்கை்தி் அதிக் இ்லாத ந சி்ம  ா்வி்  வா்்மக 

பயண த ய்கமை ஆ ா்்ு எுத்ப்  ு்தக் ஆு். ரமு் இ்ு்தக், 

 இ்தியாவி் அ சிய் பிணாம வை்்சி்ு், பி தம் அுவலக்தி்ு் இம ரயயான 

இம வவைிமய நி ்ுகிறு. 

 

6. 2016 சீன ஓப் வப்க் ஒ்மறய் வ ்னி் ரபா்ியி் வவ்றவ் யா் ? 

A. அ்னி்கா  ா்வா்்கா 

B. வப் ா விர ாவா 

C. சிரமானா ஹீ் 

D. வனீ் வி்லிய்்  

 

விடட: A. அ்னி்கோ ரோ்வோ்்கோ 

 



Winmeen.com Tamil current affairs 

 

Winmeen.com Page 3 

 

வஜ்மனி வ ்னி் வ ீா்கமன அ்னி்கா  ா்வா்்கா, சீனாவி் வப்ஜி்கி் 

நம வப்ற 2016 சீன ஓப் வப்க் ஒ்மறய் வ ்னி் ரபா்ியி் இுதி ஆ் ்தி் 

ரஜாஹ்னா ரகா் ாமவ 6–4, 6–2 எ்ற ு்ைிகைி் ரதா்கி்ு ப் ் வவ்றா்.  

 

7. 2016-் ஆ்ு்கான வபாுைாதா  ரநாப் பிு பி்வு் யாு்ு வழ்க்ப்ு்ைு ? 

A. ஐக் ஃபாமா ம்ு்  ாப்் ேி்ல் 

B. அ்ு் திரயா ் ம்ு் ஜீ்  திர ாரல 

C. ர ா் ம்ு் லா்் ரே்லி இவி்  

D. ஆலிவ் ஹா்் ம்ு் வப்் ரஹா்்ர ா்் 

 

விடட: D. ஆலிவ் ஹோ்் ம்ு் பப்் டஹோ்்டடோ்் 

 

இ்கிலா்மத் ரச்்த ஆலிவ் ஹா்் ம்ு் பி்லா்மத ரச்்த வப்் 

ரஹா்்ர ா்் ஆகிய இுவு்ு் ஒ்ப்த(Contract Theory) ரகா்பா்ி் த்க் 

ப்கைி்மப ஆ்றியத்காக  2016 ஆ் ஆ்ி்கான வபாுைிய் ரநாப் பிு 

வழ்க்ப்ு்ைு. நிஜ வா்மக ஒ்ப்த்க் ம்ு் நிுவன்கமை ுி்ு வகா்ை 

இவ்கைி் ரகா்பாு மதி்ு மி்கதாக  இு்கிறு.  அ்ு ் ஒ்ப்த விவமம்பி் 

உ்ை சா்தியமான ஆப்ு்கமை ுி்ு வகா்ைு் உதுகிறு. இவ்க் 8m ுர ான் ($ 

924,000) பிு் வதாமகமய பகி்்ு வகா்வ். ;இு ்வ ீனி் ் ா்ரஹா் நகி் உ்ை 

  ாய் ்விீ் அறிவிய் அகா மி ூல் அறிவி்க்ப் ு.  

 

8. ஹிகா ுர ாணவ்ைி எ்த விமையா்ு ் வதா ்ும யவ் ? 

A. ூ்ப்ு  

B. ர பி் வ ்னி் 

C. சு ்க்  

D. ு்ு்ச்ம  

 

விடட: C. சுர்க்  

 

இ்திய வச் கி ா்்மா்  ான ஹிகா ுர ாணவ்ைி, சமீப்தி் உலக ந்ப்.1 வச் 

வ ீ ான வஹௌ இபாமன, 2016 ஐ் ஆஃ் ம் (Isle of Man - IOM) ச்வரதச வச் வதா ி் 

 ரதா்கி்ு 4 வு இ ்தி் ூ் ாக உ்ைா்.  

 

 9. எ்த விமையா்ு வ ீ், 2016 எ்லா்ய( Ekalabya ) விுமத வவ்ு்ைா் ? 

A.  ஹாரன 

B. பி.வி.சி்ு  

C. ரமி ரகா்  

D. ் பானி ந்தா  

 

விடட:  D. ்ரபோனி ந்தோ  

 

இ்திய ்பிி்் வ ீ் ் பானி ந்தா தனு விமையா்ி் சிற்ு விை்கியத் 

அ்கீகா மாக 2016் ஆ்ி் 24வு எ்லா்ய( Ekalabya ) விுு இவு்ு 
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வழ்க்ப்ு்ைு. அவ ு சமீப்திய சாதமனக் ம்தியி், 2016 பி் வி மாத் 

குகா்தியி் நம வப்ற 12வு  வத்காசிய விமையா்ு் ரபா்ியி் 200 மீ ரபா்ியி் 

த்கு், 4 x 100மீ வதா ் ஓ் ் ம்ு் 100  மீ் ி் வவ்ைிு் வவ்றா்.  இ்த 

விுு ஒிோமவ ரச்்த Indian Metals Public Charitable Trust (IMPaCT) எு் அற்க் மை 

ூல்  ுவ்க்ப் ு. ஆ்ுரதாு் வழ்க்பு் இ்த விுு, ஒிசா மாநில்தி் 

தமலசிற்ு விை்ு் விமையா்ு வ ீ்கு்ு வழ்க்பு். இது ் வ ா்கமாக 

ூபா் 5 ல்ச் வழ்க்பு். 

 

10. 2016 சீன ஓப் ஆ்க் ஒ்மறய் பிிு வ ்னி் ரபா்ியி் வவ்றவ் யா் ? 

A. ஆ்ி ு்ர   

B. ரஜாரகாவி்  

C.  ரப் ந ா்  

D. கிிரகா் ிமி்ர ா் 

 

விடட: A. ஆ்ி ு்டர  

 

்கா்ி் வதாழி்ுமற வ ்னி் வ ீ் ஆ்ி ு்ர , தனு ுத் சீன ஓப் ஆ்க் 

ஒ்மறய் பிிு வ ்னி் ரபா்ிமய வவ்ு்ைா் ம்ு் இு அவ ு வா்மகயி் 

40வு ப் ் ஆு். சீனாவி் வப்ஜி்கி் நம வப்ற இுதி ரபா்ியி் ப்ரகியாவி் 

கிிரகா் ிமி்ர ா்மவ 6-4, 7-6 எ்ற கண்கி் ரதா்கி்ு இவ் வவ்ு்ைா். 

 

Visit winmeen.com for more Tnpsc materials 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 11, 2016 

 

1. 2016 ச்வதேச பெ் ுழ்தேக் ேின்ேி்(International Day of the Girl Child - IDGC) 

தைய்கு எ்ன? 

A. Ending Child Marriage 
B. Girls’ Progress = Goals’ Progress: What Counts for Girls 
C. The Power of the Adolescent Girl: Vision for 2030 
D. Innovating for Girl’s Education  
 

விடட :  B. Girls’ Progress = Goals’ Progress: What Counts for Girls 

 

உலபக்கிு் உ்ள பெ்களி் உிதைக் ை்ு் அவ்க் எேி்பகா்ு் ேனி்ெ்ட 

சவா்கதள அ்கீகி்ு் விேைாக ஒ்பவாு ஆ்ு் அ்தடாெ் 11-் தேேி ச்வதேச 

பெ் ுழ்தேக் ேின் பகா்டாட்ெுகிறு. 2016 ஆ் ஆ்ி்கான தைய்கு(Theme) 

“Girls’ Progress = Goals’ Progress: What Counts for Girls” ஆு். 

 

2. ச்வதேச எிச்ேி ுகதையி்(International Energy Agency - IEA) ேதலதையிட் எ்ு்ளு 

? 

A. ொி் 

B. பெனவீா 

C. ல்ட் 

D. நிூயா்் 

 

விடட : A. போி் 

 

ொிதச ேதலதையிடைாக பகா்ு பசய்ெு் அரசா்க் சா்்ே ே்னா்சி அதை்ொன 

 ச்வதேச எிச்ேி ுகதை (ஐஏஇ), உலக ஆ்ற் ைா்ற், ஆரா்்சி, ு்ளியிய், 

ஆழைான ெு்ொ்ு ை்ு் பகா்தக் ெி்ுதரக் வழ்ுே் ஆகியவ்தற 

ுு்க்(Accelerate) ெணிகதள பச்கிறு. 1973-் ஏ்ெ்ட எ்பண் பநு்கிதய 

அு்ு, 1974 ஆ் ஆ்ு Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

க்டதை்ெி் கீ் இு ஏ்ெு்ே்ெ்டு. சைீெ்ேி் இு பச்ேிகளி் வர காரண், Unnat 

Jyoti by Affordable LEDs for All (UJALA) எ்ற ஆ்ற் தசைி்ு ேி்ட்ேி்காக இ்ேியா IAE 

அதை்ுட் ஒ்ெ்ே் பச்ு்ளு. ை்ேிய ைி்ுதற அதை்சக்ேி் கீ், UJALA 

ேி்ட்தே பொு் ுதற ூ்ு நிுவனைான Energy Efficiency Services Limited (EESL) எ்ற 

நிுவன் பசய்ெு்ேி வுகிறு.  

 

3. ுேிோக பேிு பச்ய்ெ்ட பைாரா்தகா ெிரேை் யா் ? 

A. ஹைி் சொ் 

B. அ்ொ் எ் ொ்சி 
C. அ்தேலிலா் பெ்கிராதன 

D. ு்ோொ ரைி் 

 

விடட:  C. அ்டேலிலோ் பப்கிரோடே 
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பைாதரா்தகாவி் ெிரேை ை்ேிியாக ை்பறாு ெுவ்ேி்ு ைீ்ு் அ்தேலிலா் 

பெ்கிராதன நியைி்க்ெ்ு்ளா். PJD க்சி நாடாுை்ற கீ் அதவயி் 395 இட்கதள 

ெிி்ேதே அு்ு பைாதரா்தகா அரச் ஆறா் ுக்ைு இ்ே அறிவி்தெ 

அேிகார்ூ்வைாக பவளியி்டா். Islamic Justice and Development க்சியி் ேதலவரான 

பெ்கிராதன, 2011 ுே் ூ்டணி அரசா்க்ேி் ெிரேைராக தசதவ பச்ு வுகிறா். 

 

4. பே்ஆ்ெிி்கா ை்கு்ு நல உேவிகதள பச்ு் பந்ச் ை்தடலா 

அற்க்டதள்ு இ்ேியா எ்வளு போதகதய ந்பகாதடயாக வழ்கிு்ளு ? 

A. ூ. 8.4 ைி்லிய் 

B. ூ. 9.3 ைி்லிய் 

C. ூ. 10.0 ைி்லிய் 

D. ூ. 11.9 ைி்லிய் 

 

விடட: B. ூ. 9.3 மி்லிய் 

 

பே்ஆ்ெிி்கா ை்கு்ு நல உேவிகதள பச்ு் பந்ச் ை்தடலா 

அற்க்டதள்ு இ்ேியா ூ. 9.3 ைி்லிய் போதகதய ந்பகாதடயாக வழ்கிு்ளு. 

1999 ஆ் ஆ்ு  அ்தொதேய ெனாேிெேி பந்ச் ை்தடலா பே்னா்ெிி்காவி் 

அேிெ் ெேவியிலிு்ு விலகிய ெி்ன் பந்ச் ை்தடலா அற்க்டதள நிுவ்ெ்டு. 

 

5. ு்ுலா ெயணிய்களி் எ்ணிதகதய அேிகி்க எ்ே ைாநில் 'ட் ெடுகதள (Duck 

Boats)'  அறிுக் பச்ு்ளு ? 

A. தகரளா  

B. ைகாரா்ிரா  

C. தகாவா 

D. ேைி்நாு  

 

விடட:  C. டகோவோ 

 

தகாவா ைாநில ு்ுலா்ுதற, ு்ுலா ெயணிகளி் எ்ணிதகதய 

அேிகி்ு்பொு்ு, "Duck Boats" என்ெு்  பெிய ெடுகதள அறிுக் பச்ு்ளு. 

இ்ேியாவி் ுே் ுதறயாக பொுை்களி் நலு்காக (ைகி்்சி சவாிக்) 

ெய்ெு்ே்ெு் ுே் வதகயான வசேி இுதவயாு். இ்ே ைகி்்சி சவாிக் நவ்ெ் 

2016 ுே் ுு வ ீ் சி் பசய்ெடு்ளு. அேிக பசலு்ள, ொுகா்ொன, 

ைகி்்சிகரைான, நிதல்ு்ே்தை உ்ள இ்ே ெடகி்  விவதை்ு Advanced Amphibious 

Design Inc Honolulu USA எ்ற நிுவன்ுட் இதண்ு உுவா்க்ெ்டு. ஒ்பவாு 

வாகனு் அேிகெ்சைாக 32  இு்தககதள பகா்டு. தகாவா இய்தக ை்ு் 

கலா்சார பொ்கிஷ்கதள பவளி்ெு்ே, இ்ே ு்ு்ெயண் ெ்சி் ுே் ெதழய 

தகாவா ை்ு் டா்ட் சீ் அலி ெறதவக் சரணாலய் வதர பசய்ெு்ேெட உ்ளு.   

 

6. ச்வதேச ேசரா ேிுவிழா இ்ேியாவி் எ்ே ைாநில்ேி் போட்கியு ? 

A. க்நாடகா 

B. ராெ்ோ் 
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C. தகரளா 

D. இைாசல் ெிரதேச்  

 

விடட: D. இமோசல் பிரடேச்  

 

 ச்வதேச ேசரா ேிுவிழா, இைா்சல ெிரதேச்ேி் ுுவி் உ்ள ெிரெலைான ோ்ூ் 

தைோன்ேி் போட்கியு. இ்ே 7 நா் ேிுவிழா ரே யா்ேிதருட் ுவ்கியு, 

அேதன போட்்ு நா்ி நடன், உணு, இதச, சட்ுக், நா்ு்ுற நிக்்சி ை்ு் 

இ்னெிற நிக்்சிகு் நதடபெ்றன. 17 ஆ் ூ்றா்ி் வா்்ே ராொ ெக் சி், 

கடு் ருநா்-ேி் ேவ்தே நிதனுூு் வதகயி் ேனு அியதணயி் அவரு 

சிதலதய பொறி்ோ். அே்ெிறு கடு் ருநா், ெ்ள்ோ்தக ஆு் பே்வ் என 

அறிவி்க்ெ்டு. இ்ே பே்வ் ேசராவி் தொு ரே்ேி் எு்ு வர்ெுகிறு. 

 

7.உலகி் ுேலாவு "ெதயானி் ஒலி்ெி்(Bionic Olympics)" எ்ே நா்ி் போட்கியு ? 

A. ைதலஷியா  

B. இ்தோதனஷியா  

C. சீனா  

D. ுவி்ச்லா்ு  

 

விடட: D. ுவி்ச்லோ்ு   

 

உலகி் ுேலாவு ஊனு்ற விதளயா்ு வரீ்கு்கான Cybathlon சா்ெிய்ஷி் 

ுவி்ச்லா்ேி் உ்ள ெூி்சி் போட்கியு. இ்ே சா்ெிய்ஷி் 'ெதயானி் ஒலி்ெி்' 

என அதழ்க்ெுகிறு, இு ொரா ஒலி்ெி்கி் இு்ு தவுெுகிறு ஏபனனி் இேி் 

வரீ்க், நவனீ ுதண போழி்ு்ெ்களான தராதொ ஆேரு , ூதள கணினி 
இதடுக்க் ை்ு் இய்ு் ுற உட்ூு ஆகியவ்தற ெய்ெு்ேி 
ஒுவு்பகாுவ் எேிராக தொ்ியிுவ். Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurich 

இேதன ஏ்ொு பச்ேு. 

 

8. சைீெ்ேி் ைதற்ே ஆதரா் ்தரய், எ்ே விதளயா்ுட் போட்ுதடயவ் ? 

A. ு்ு்ச்தட 

B. ூ்ெ்ு 

C. ை்ு்ே் 

D. நீ்ச் 

 

விடட:  A. ு்ு்ச்டட 

 

அபைி்க ு்ு்ச்தட வரீ் ஆதரா் ்தரய் (60), சைீெ்ேி் ஓஹதயாவி் உ்ள 

சி்சினா்ியி் காலைானா். அவ் "ஹா்" என அதழ்க்ெுகிறா், இவி் ெரெர்ொன 

ஆ்ட் ொணி, இவதர ெலு்ு ெிி்க காரணைாக இு்ேு. 

 

9. ு்விகா ஷிவானி எ்ே விதளயா்ுட் போட்ுதடயவ் ? 

A. பட்னி்  



Winmeen.com Tamil current affairs 

 

Winmeen.com Page 4 

 

B. ூ்ெ்ு  

C. பச் 

D. ஹா்கி  
 

விடட: B. ூ்ப்ு  

 

இ்ேிய ூ்ெ்ு வரீா்கதன ு்விகா ஷிவானி க்தட, ர்யாவி் 

விலாிதவா்தடா்கி் நதடபெ்ற 2016 ைகளி் ஒ்தறய் ரஷிய் ஓ்ெ் தெ்ைி்ட் 

கிரா்் ெிி்் இுேிஆ்ட்ேி் ர்யாவி் எ்பெனியா தகாதச்தகய-தவ 21-10, 21-

13 எ்ற கண்கி் தோ்கி்ு ெ்ட் பவ்றா். 

 

10. “The Greatest Bengali Stories Ever Told” எ்ற ு்ேக்தே எுேியவ் யா் ? 

A. ஊ்ைிளா ோ்  

B. விெ் ுைா் 

C. அை் ைி்ரா 

D. அுணாவ சி்ஹா 

 

விடட: D. அுணோவ சி்ஹோ 

 

 “The Greatest Bengali Stories Ever Told” எ்ற ு்ேக்தே அுணாவ சி்ஹா எ்ெவ் 

எுேிு்ளா். ஆசிிய் ு்கிய பெ்காலி எு்ோள்களி் ெதட்ுகதள எு்ு ைிகு் 

அ்்ேு்ள ு்ேக பைாழிபெய்்தெ வழ்கிு்ளா். 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 12, 2016 

 

1. ுத் பிி்் வ்்தக க்கா்சி ம்ு் பபாு்கா்சி இ்தியாவி் எ்த நகி் 

பதாட்கியு ? 

A. பகா்சி 
B. ுு தி்லி  
C. பபாபா் 

D. இ்ூ்  
 

விடட: B. ுு தி்லி  
 

பிி்் நாுக் ம்தியி் வ்்தக்தத அதிகி்க 2016 அ்படாப் 12-் பததி, ுு தி்லி 
பிரகதி தமதானி் ுத் பிி்் வ்்தக க்கா்சி ம்ு் பபாு்கா்சி பதாட்கியு. 

பிபரசி், ர்யா, இ்தியா, சீனா ம்ு் பத் ஆ்ி்கா ஆகிய பிி்் நாுக் த்களி் 

பதாழி்ு்ப்க் ம்ு் பதாழி்ுதை வள்்சி ு்பன்ை்க் ஆகியவ்தை 

பவளி்பு்ு் ஒு தளமாக இு விள்ுகிைு. இ்த வ்்தக க்கா்சியி் தமய்கு 

“Building BRICS – Innovation for Collaboration” எ்பதாு். இ்த 3 நா் க்கா்சியானு, பிி்் 

நாுக் ுுவு் கிதட்ு் சிை்த பதாழி்ு்ப்ககதள பவளி்பு்ுத் ம்ு் 

பிி்் நாுகளி் ு்கிய வள்்சி சவா்ககதள தகயாுத் ஆகியவ்ைி் கவன் 

பசு்து்ளு. பமு் இு, பதாழி்ுதனு் இதளஞ்கதள பிி்்-் கீ் ஒபர 
இட்தி் ச்தி்க வழிவதக பச்கிைு.இ்க்கா்சியி் பபாு ம்கு்ு எ்தபவாு 

ுதழு்க்டணு் இ்தல.   

 

2. 2வு ரா்ிிய சம்கிுத மப ா்ச் (Rashtriya Sanskriti Mahotsav - RSM)-2016, 

இ்தியாவி் எ்த நகர்தி் நதடபபை உ்ளு ? 

A. அகமதாபா் 

B. ு்தப  
C. ுபன  

D. ுு தி்லி  
 

விடட:  D. ுு தி்லி  
 

இர்டாவு ரா்ிிய சம்கிுத மப ா்ச் (RSM)-2016, ுு தி்லியி் இ்திரா கா்தி 
பதசிய கதல தமய்தி்(IGNCA) வளாக்தி் அ்படாப் 15 - 23 வதர நதடபபு். இு, 

இ்தியாவி் வளமான ப்பா்ு பார்பிய்தது் அத் அதன்ு ப்ுதவூ்ு் 

பிமாண்களான அதாவு தகவிதன்பபாு்க், உணு, ஓவிய், சி்ப், ுதக்பட் 

எு்த், ஆவண்க் ம்ு் அர்பக்ை் கதலக்-நா்ு்ுை, பழ்ுி, பார்பிய 

ம்ு் சமகால கதலக் அதன்தது் ஒபர இட்தி் பவளி்பு்ு். 

 

3. “The Story of a New Name” எ்ை ு்தக்தி் ஆசிிய் யா் ? 

A. நய்ப ா் ல ிி 

B. உமா மகாபதவ் 

C. எபலனா பப்ர்பட  
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D. ப னிப் தா்  

 

விடட: C. எலலனோ லப்ர்டட  

 

“The Story of a New Name” எ்ை ு்தக் எபலனா பப்ர்பட எ்பவரா் எுத்ப்ு்ளு. 

இு பப்களி் கவதல்கிடமான உைுக் ம்ு் வு்கால வா்்தகதய மா்ு் 

வலிதமக் ஆகியதவ ுைி்ு ூுகிைு. 

 

4. ுதலாவு உலக ுனாமி விழி்ுண்ு தின் எ்த நாளி் அுசி்க்புகிைு ? 

A. அ்படாப் 15 

B. அ்படாப் 21 

C. நவ்ப் 12 

D. நவ்ப் 5  

 

விடட:  D. நவ்ப் 5  

 

உலக் ுுவு் உ்ள ம்க் ம்தியி் ுனாமி ஆப்ு்கதள சா்்த விடய்களி் 

 விழி்ுண்தவ ஏ்பு்த ம்ு் அி்கி பபரழிு து் இய்தக் சீ்ை்களி் 

பசத்தத  ுதை்ு் வதகயி் ு் எ்சி்தக நடவி்தகக் எு்ு் 

 ு்கிய்ுவதத  வலிுு்த நவ்ப் 5-ஆ்  பததி, ுதலாவு உலக ுனாமி விழி்ுண்ு 

தின் (WTAD) அுசி்க்புகிைு. இு ுனாமி ப்ைிய பார்பிய அைிதவ  ுு்பி்பதத 

பநா்கமாக பகா்ு்ளு. 

 

5. 2016 சா்் ுபி (SAARC Sufi festival) திுவிழா பி்வு் எ்த நாுகளி் நதடபபைு்ளு ? 

A. இ்தியா  
B. மால்தீு 

C. ஆ்கானி்தா்  

D. பாகி்தா்  

 

விடட: A. இ்தியோ  

 

சா்் ுபி திுவிழாவி்  3 ஆ் பதி்ு 2016 அ்படாப் 14-16 வதர ப ்்ூி் ி்கி 
அர்மதனயி் நதடபபு். இ்த விழாதவ சா்் எு்தாள்க் ம்ு் இல்கிய் 

(FOSWAL) நட்ுகிைு. இதி் பாகி்தாதன தவி்்ு, பிை சா்் ுபி அைிஞ்க், கவிஞ்க், 

ுபி இதச கதலஞ்க், பாடக்க் ம்ு் நடன கதலஞ்க் ப்பக்க உ்ளன். பமு் 

இ்த விழாவானு, ுபி நடன் ம்ு் இதச நிக்்சிக், கவிதத, ு்தக் வாசி்ு, ு்தக 

பவளியுீ ம்ு் ஊடாு் அம்ுகளி் ஒு கலதவயாக உ்ளு. இ்த திுவிழாவி், 

ுபி ம்ு் அத் இதடபயயான மத இதண்ுக், ுபி-ப்தி ந்லிண்க், உலக 

அதமதிதய  ஊ்ுவி்ு் ுபி சி்தா்த்க், இ்தைய வா்்தகயி் ுபி பபாததனக் 

ம்ு் பய்பாு, ுபியி் பப்க் பபா்ை ததல்ுகளி் விவாதி்க்படு்ளு. 

 

6. இ்தியாவி் பதாதல ம்ு் உய்ம்ட்தி் அதம்க்ப்ட "Himansh" எு் ஆரா்்சி 
நிதலய் சமீப்தி் இ்தியாவி் எ்த மாநில்தி் திை்க்ப்ு்ளு ? 
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A. சி்கி் 

B.  ்ு கா்மீ் 
C. உ்தரக்் 

D. இமாசல் பிரபதச்  

 

விடட: D. இமோசல் பிரடதச்  

 

இ்தியாவி் பதாதல ம்ு் உய்ம்ட ஆரா்்சி நிதலயமான "Himansh" சமீப்தி் 

இமா்சலபிரபதச்தி் ்பி்ி எு் ஊி் ஒு்ு்ுை்தி் 13,500 அி (> 4000 மீ) பமபல 

திை்க்ப்ு்ளு. பகாவாதவ சா்்த பதசிய அ்டா்ிகா ம்ு் பபு்கட் ஆ்ு 

 தமய் (NCAOR) ுவி அைிவிய் அதம்சக்தி் கீ் இததன அதம்ு்ளு. காலநிதல 

மா்ை்தினா் இமாலய பனி்பாதைகளி் ஏ்பு் மா்ை்கதள பி்க ம்ு் அளவிட 

இ்த ஆரா்்சி நிதலய் அதம்க்ப்ு்ளு. இ்த ஆரா்்சி நிதலய் இமாலய 

பனி்பாதைக் ம்ு் அத் நீிய் ப்களி்ு மீதான அைிவிய் ஆரா்்சி்ு 

பததவயான ஊ்க்தத அளி்ு். 

 

7. 2016 உலகளாவிய ப்ினி் ப்ியலி் (Global Hunger Index - GHI) இ்தியாவி் தர் எ்ன ? 

A. 97 வு  

B. 88 வு 

C. 110 வு 

D. 65 வு  

 

விடட: A. 97 வு  

 

 2016 உலகளாவிய ப்ினி் ப்ியலி் (GHI) இ்தியா 118 நாுகளி் 97வு இட்தி் 

உ்ளு. 2016 GHI-் பநா்கமானு, 2030 ஆ் ஆ்ி்ு் பசி இ்லா உலதக 
உுவா்ுவதத பநா்கமாக பகா்ு பதசிய ம்ு் பிரா்திய உலக ப்ினி ுைி்த 

பிமாண நடவி்தககதள ு்தவ்த் ஆு். GHI எ்பு ஒு நா்ி் ப்ினி 
நிதலதய விவி்ு் ஒு பிமாண ு்ளிவிவர குவியாு். இு இ்தியாவி் ப்ினி 
நிதலதய "தீவிர்" என விவி்கிைு. இ்த ப்ிய், ச்வபதச உணு பகா்தக ஆரா்்சி 
நிுவன் (IFPRI) ூல் பவளியிட்ப்டு 

 

8. இ்தியாவி் ுதலாவு மா்ை்த்க அர்க்(convertible stadium) பி்வு் எ்த 

நகர்களி் அதம்ு்ளு ? 

A. ு்தப  
B. அகமதாபா் 

C. பமா ாலி  
D. பகா்க்தா 
 

விடட : B.  அகமதோபோ் 

 

சமீப்தி், 2016 உலக் பகா்தப கபி (KWC) இ்தியாவி் ுதலாவு மா்ை்த்க 

தமதானமான அகமதாபா்தி் Arena By TransStadia-வி் அ்படாப் 7-் பததி ுவ்கியு. 
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Arena By TransStadia தமதான் உலகளவி் கா்ுிதம பப்ை பதாழி்ு்பதத 

பய்பு்ுகிைு. இத் ூல் ஒு பபா்ததன அு்தினா் 6 நிமிட்தி் 

பவளிவிதளயா்ு அர்க்   உ்விதளயா்ு அர்கமாக மாைிவிு். இதி் ஒபர 
பநர்தி் 20,000 பப் அம்வத்கான வசதி உ்ளு பமு் கிி்பக் தவி்்ு 14 

விதளயா்ுகதள இதி் நட்தலா். 

 

9. “The Legend Of Lakshmi Prasad” எ்ை ு்தக் பாலிு் பிரபல் ூல் எுத்ப்ு வுகிைு 

? 

A. ஷாு் கா்  

B. தீபிகா புபகாபன 

C. ுவி்கி் க்னா  
D. து்  

 

விடட: C. ுவி்கி் க்னோ  

 

“The Legend Of Lakshmi Prasad” எ்ை ு்தக் ுவி்கி் க்னா எ்பவரா் எுத்ப்ு 

வுகிைு. இ்ு்தக் 2016 நவ்பி் பவளியிட்பட உ்ளு.  

 

10. சமீப்தி் மதை்த ஆ்்பர் வ்டா(Andrzej Wajda), எ்த நா்ி் பிரபல திதர்பட 

இய்ுன் ? 

A. ஆ்திபரலியா 
B. கனடா 
C. பபால்ு  

D. ப ்மனி  
 

விடட: C. டபோல்ு  

 

ுக்பப்ை பபால்ு திதர்பட ம்ு் நாடக இய்ுந் ஆ்்பர் வ்டா(Andrzej Wajda), 

சமீப்தி் பபால்தி் ததலநகரான வா்சாவி் காலமானா். அகாடமி விுு பப்ை 

இய்ுனரான இவ், “The Promised Land”, “Man of Iron” ம்ு் “Katyn”   ஆகிய பட்கதள 

இய்கியத் ூல் ந்ு அைிய்புகிைா். 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 13, 2016 

 

1. 2016 பிி்் வ்்தக அமை்ச்க் ைாநாு இ்தியாவி் எ்த நகர்தி் ததாட்கியு ? 

A. உத்ூ் 
B. இ்ூ் 
C. ுு தி்லி  
D. ல்ன ா  
 

விடட : C. ுு தி்லி  
 

தபாுளாதார ஒ்ுமை்மப அதிகி்பத்கா  வைிகமள விவாதி்க,  2016 பிி்் வ்்தக 

அமை்ச்களி் ூுமக ுு தி்லியி் ததாட்கியு. இ்த ூ்ட்தி் னபாு, பினரசி், 

ர்யா, இ்தியா, சீ ா ை்ு் தத் ஆ்பிி்க தமலவ்க்,  சிறிய ை்ு் நு்தர 
நிுவ ்க் (SMEs),  னசமவக், அறிுசா் தசா்ு உிமைக், வ்்தக னை்பாு, 

க்டணை்லாத நடவி்மகக் தீ்ைா ் ை்ு் தர்பு்ுத் ஆகியவ்மற 

மகயா்வதி் ஒு க்டமை்மப ஏ்ு்தகா்ள உ்ள ்.  
 
 

2. 2016 உலக பா்மவ தி ்தி் (World Sight Day - WSD) மைய்கு எ்  ? 

A. Universal Eye Health 
B. No more Avoidable Blindness  
C. Stronger Together 
D. Eye care for all  
 

விடட: C. Stronger Together 

 

பா்மவய்னறா் ை்ு் பா்மவ னகாளாு உ்ளவ்க் ைீு உலக் கவ ் 

தசு்தனவ்ி ஒ்தவாு ஆ்ு் அ்னடாப் ைாத்தி் 2வு வியாை்கிைமை  அ்ு 

உலக பா்மவ தி ் கமட்பிி்க்ப்ு வுகிறு. 2016 ஆ் ஆ்ு அ்னடாப் 13 அ்ு 

“Stronger Together” எ்ற மைய்குுட் இ்த தி ் தகா்டாட்புகிறு. இ்நாளி் 

இ்திய அரு, இலவச க் பினசாதம  ை்ு் சிகி்மசமய  ஆர்ப ுகாதார நிமலய்க், 

சூக ுகாதார மைய்க், ைு்ுவ க்ூிக், க் ைு்ுவ பிரா்திய நிுவ ்க் 

ை்ு் நாு ுுவு் னத்்தது்க்ப்ட ததா்ு நிுவ ்க் ூல் வை்ுகிறு. 

 
 

3. 2016 ச்வனதச னபிட் ுமற்ு தி ்தி் (International Day for Disaster Reduction-IDNDR) 

மைய்கு எ்  ? 

A. My City is Getting Ready! 
B. Live to Tell 
C. Living with Disability and Disasters  
D. Resilience is for Life 
 

விடட: B. Live to Tell 

 

னபரைிவி்ு பிறு ைீ்ுவர உது் ப்னவு ுு்கமளு் னதச்கமளு் உுவா்க 

ப்னக்ு் ஒ்தவாு த ிநப், சூக் ை்ு் அரமச ஊ்ுவி்ு் விதைாக ஒ்தவாு 
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ஆ்ு் அ்னடாப் 13் நா் ச்வனதச னபிட் ுமற்ு தி ் தகா்டாட்புகிறு.இு 

உலகளவி் ஆப்ு விைி்ுண்ு ை்ு் னபரைிு ுமற்மப ஊ்ுவி்ு் ஒு நாளாக 

உ்ளு. 2016  ஆ் ஆ்ி்கா  மைய்கு “Live to Tell: Raising Awareness, Reducing Mortality” 
ஆு், இு உலகளவி் இற்மப ுமற்பமத ுறி்னகாளாக தகா்ு்ளு.   

 
 

4. ஐ்கிய நாுக் சமபயி் னபிட் அபாய ுமற்ு (UNISDR) அுவலக்தி் 

தமலமையக் எ்ு்ளு ? 

A. பாி் 

B. தெ வீா 
C. நிூயா்் 

D. தப்லி்  

 

விடட: B. ஜெனவீோ 

 

ஐ்கிய நாுக் சமபயி் னபிட் அபாய ுமற்ு அுவலக் (UNISDR), ஐ்கிய நாுக் 

தசயலக்தி் ஒு புதியாு் ை்ு் அத் தசய்பாுக் சூக, தபாுளாதார, 
ு்ு்ூை் ை்ு் ை ிதாபிைா ் ஆகிய ுமறகளி் பரவியிு்ு். இத் 

தமலமையக் ுவி்ச்லா்தி் தெ ிவாவி் உ்ளு. இு சைீப்தி் தச்திகளி் 

வர்காரண், 2016 ச்வனதச னபிட் ுமற்ு தி ்மத ு் ி்ு, UNISDR ஆ ு “Sendai 
Seven campaign- 7 Targets, 7 Years” எ்ற வலிமைைி்க ுய்சிமய ுவ்கிு்ளு. 

உயி்கமள கா்ு் னநா்கு் , உயி் இை்ு்கமள ுமற்ு ை்ு் னபரைிு இட் 
னைலா்மைமய னை்பு்ு் னநா்கு் உ்ள னபிட் அபாய ுமற்ு்ு னதமவயா  

Sendai Framework அமை்பமத ஊ்ுவி்க இ்த ுதிய ுய்சி ுவ்க்ப்ு்ளு. 

 
 

5. இ்திய ரயி்னவ சைீப்தி் அதினவக ரயி்கு்காக எ்த நா்ுட் ஒ்ப்த் ஒ்றி் 

மகதயு்தி்ு்ளு ? 

A. பிரா்்  

B. இ்தாலி 
C. ெ்பா் 

D. தெ்ை ி   
 

விடட: D. ஜெ்மனி   
 

இ்தியாவி் அதினவக ரயி்கமள இய்க சைீப்தி் இ்திய ரயி்னவ தெ்ை ிுட் 

ஒ்ப்த் ஒ்றி் மகதயு்தி்ு்ளு. இ்த ஒ்ப்த் ஒ்ுமை்மப ஆை்பு்ு் 

ை்ு் ரயி்னவ பிிவி் இு நாுகு்கிமடனயயா  இுதர்ு ஒ்ுமை்ு  உறுகமள 

னைு் பல்பு்ு். 

 
 

6. சைீப்தி் ைமற்த னடினயா ஃஓ (Dario Fo), னநாப் பிு தப்ற நாடக ஆசிிய் ை்ு் 

நிக். இவ் எ்த நா்மட னச்்தவ் ? 

A. பிரா்் 
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B. இ்தாலி  
C. தெ்ை ி 
D. ஐ்கிய ரா்ய்  

 

விடட: B. இ்தோலி 
 

னநாப் பிு தப்ற இ்தாலிய நாடக ஆசிிய் ை்ு் நிக் னடினயா ஃஓ (90), சைீப்தி் 

இ்தாலியி் ைில ி் காலைா ா். இவ், சூக்மத சீ்திு்ு் அரசிய் சா்்த 

 மநயா்ி நாடக்க் ூல் ைிகு் அறிய்ப்டவ். “Accidental Death of an Anarchist” 
ை்ு்  “Can’t Pay, Won’t Pay” எ்ப  அவ்ு் சில. 

 
 

7.  “Jihad in My Saffron Garden” எ்ற ு்தக்மத எுதிு்ளவ் யா் ? 

A. அுரா் கா்ய் 

B. ரா்ஸி அனராரா 
C. க்ூி சுகா் 

D. ப்ிடா னகா்   

 

விடட: B. ரோ்ஸி அடரோரோ 

 

“Jihad in My Saffron Garden” எ்ற ு்தக்மத டா்ட். ரா்ஸி அனராரா எ்பவ் எுதிு்ளா். 
இு, ூைியி் தசா்்க் எ  வமரயு்க்ப்ட ஒு புதியி் கா்ைீியா்மட ைீ்க 

சிுமவ் னபா் தச்ு் ஓ் அ்சாத தப்ணி் கமதயாு். அனத னநர்தி் இ்த 

கமதயி் உலக அமைதி ை்ு் சகி்ு்த்மை ப்றிய தச்தி ஒ்ு் உ்ளு.       

 
 

8. 2016 ஆ் ஆ்ி் இல்கியதி்கா  னநாப் பிு யாு்ு வை்க்ப்டு ? 

A. பா்ி் னைாியான ா 
B. வி்லிய் பா் ் 
C. பா் மடல்  

D. ொ் ்தடயி்தப்கி் 

 

விடட: C. போ் டடல்  

 

அதைி்க பாட் பார்பிய்தி்ு் ுதிய கவிமத உண்்சி்பாுகமள 

உுவா்கியத்காக அதைி்க  இமச்கமலஞ் ை்ு் கவிஞ் பா் மடலு்ு 2016 ஆ் 

ஆ்ி் இல்கிய னநாப் பிு வை்க்ப்ு்ளு. 1993 ஆ் ஆ்ி்ு பிறு னநாப் 

பிு தபு் ுத் அதைி்க் இவனர.  8 ைி்லிய் ்விீ் ுனரா ் இவு்ு பிசாக 

 வை்க்பு்.  இல்கிய விுதா ு ஒு த ி்ப்ட னவமல்பா்ி்ு 

அளி்க்புவதி்மல ைாறாக, வா்நா் ுுு் தச்த சாதம கு்காக வை்க்பு். 

 

9. பி்வு் யா் தவளிநா்ு வ்்தக தபாு இய்ுநரக்தி்(Directorate General of Foreign 

Trade - DGFT) ுதிய ி.ெி.யாக நியைி்க்ப்ு்ளா் ? 

A. நினல் ைி்ரா  
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B. அெ் ுைா் ப்லா  
C. அு் வாதவா்  

D. ெி்சி்   

 

விடட:  B. அெ் ுமோ் ப்லோ  

 

1984-ஆ் ததாுதியி்(Batch)  அசா்-னைகாலயா னகடராக பணியா்றிய ஐஏஎ் அதிகாி 

அெ் ுைா் ப்லா, தவளிநா்ு வ்்தக தபாு இய்ுநரக்தி்(Directorate General of Foreign 

Trade - DGFT) ுதிய ி.ெி.யாக நியைி்க்ப்ு்ளா். த்னபாு, இவ் வ்்தக அமை்சக்தி் 

ூுத் தசயலாளராக உ்ளா். இவ் த்னபாு ுதிதாக நியைி்க்ப்ட வ்்தக 

அமை்சக்தி் ூுத் தசயலாளரா  அு் வாதவாம  தவ்ு ுதிய ி.ெி.யாக 

நியைி்க்ப்ு்ளா். வ்்தக ை்ு் ததாைி் ுமற அமை்சக்தி் ஒு இமண்க்ப்ட 

அுவலகைாக DGFT உ்ளு இத் தமலமையக் ுு தி்லியாு். தவளிநா்ு வ்்தக 

தகா்மகமய உுவா்கி  தசய்பு்ு் தபாு்ுக் இத்ு ஒ்பமட்க்ப்ு்ளு, 

இத் ு்கிய னநா்க் இ்தியாவி் ஏ்ுைதிமய ஊ்ுவி்பதாு். 

 
 

10. சைீப்தி் ைமற்த ூைினபா் அு்யனத்(Bhumibol Adulyadej), எ்த நா்ி் ை் ் ? 

A. ைனலஷியா  
B. தா்லா்ு 

C. இ்னதான ஷியா 
D. ைால்தீு 

 

விடட:  B. தோ்லோ்ு 

 

88 வயதா  தா்லா்ு அரச் ூைினபா் அட்யனத் (Bhumibol Adulyadej), சைீப்தி் 

பா்கா்கி் காலைா ா். இவ் உலகி் ைிக நீ்ட கால் ஆ்சி ுி்த அரசராவா் னைு் 

அரசிய் தகா்தளி்ு ை்ு் பல ஆ்சிசதிகளி் ுை்சிக் தா்கிய னபாு நா்மட 

நிமல்பு்ு் ஒு நபராக இவ் பா்்க்ப்டா். இளவரச் ைகா வெிராலா்னகா்் ுதிய 

ை் ராக ஆக உ்ளா். 



Winmeen.com Tamil current affairs 

 

Winmeen.com Page 1 

 

நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 14, 2016 

 

1. ஐ்கிய நாுக் சபையி் ுதிய பைாு் பசயலாளராக தத்்பது்க்ை்ு்ளவ் யா் ? 

A. அனிைா் சி்வா  

B. வி்டாலி அ்தடானிதயா  

C. அ்தடானிதயா ுதடபர்  

D. ம்ததீ பர் ்்  

 

விடட : C. அ்டடோனிட ோ ுடடரெ்  

 

தைா்்ு்க்லி் ு்னா் ைிரதம ம்தி  அ்தடானிதயா ுதட்ர் அதிகாரூ்வமாக 

ஐ்கிய நாுக் பைாு சபையா் (United Nations General Assembly - UNGA), ஐ.நா.வி் 9வு 

பைாு் பசயலாளராக  நியமி்க்ை்ு்ளா். இத்காக,193 உு்ு நாுகு் ுதட்ரபச 

நியமி்க ைாரா்ு்க் ில் ஒு தீ்மான்பத நிபைதவ்ைியு. ைா் கி ி்னி் 

 இர்டாவு ஐ்தா்ு கால் ிச்ை் 31, 2016 அ்ு ுிவபடவபத அு்ு ஜனவ  01, 

2017 ுத் இவ் உலகி் உய்ம்ட ூதராக மாுவா். 

 

2. 2016 இ்தியாவி் பை்க்  திுவிழா(Women of India Festival) ைி்வு் எ்த நகர்தி் 

பதாட்கிீ்ளு ? 

A. ுு தி்லி  
B. பஜ்்ூ் 

C. கா்திநக் 

D. அலகாைா்  

 

விடட: A. ுு தி்லி  
 

பை்க் ம்ு் ுழ்பதக் தம்ைா்ு்ுபை இபை அபம்ச் தமனகா கா்தி, 
2016 இ்தியாவி் பை்க்  திுவிழாபவ  ுு தி்லியி் ஹா்ி் ுவ்கிபவ்தா். 

இ்த 10 நா் திுவிழாவி், பை்களா் தயா ்க்ை்ட க ம பைாு்கபள பைை ுிீ். 

பை்க் ம்ு் ுழ்பதக் தம்ைா்ு்ுபை அபம்சக் நட்ு் இ்த திுவிழா 

இ்தியா ுுவதிு் உ்ள பதாழி் ுபனீ் பை்கபள ஊ்ுவி்கிைு. இ்த ஆ்ு 

திுவிழா,  230 ூட்கபளீ், 372 ை்தக்ைாள்கபளீ் பகா்ு்ளு. இ்ை்ியலி் 

தி்லி, எ்.சி.ஆ் ம்ு் 23 மாநில்க், ூனிய் ைிரததச்கபள தச்்த 

உ்ை்தியாள்க் அட்ுவ். 

 

3. 2016 உலக தரநி்ைய தின்தி் (WSD) பமய்கு எ்ன ? 

A. International Standards – Creating confidence globally 
B. Standards level the playing field 
C. Standards Build Trust 
D. Standards – the world’s common language  
 

விடட:  C. Standards Build Trust 
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ச்வததச தரபமன பவளியிட்ைு் பதாழி்ு்ை ஒ்ை்த்கபள உுவா்க ு்வு் 

உலக் ுுு் உ்ள த்னா்வ நிுை்களி் ூ்ு ுய்சிபய நிபனு ூு் 

வபகயி் ஒ்பவாு ஆ்ு் அ்தடாை் 14-் தததி உலக தரநி்ைய தின் 

அுச ்க்ைுகிைு. 2016 ஆ் ஆ்ி்கான பமய்கு "Standards Build Trust" ஆு். 

 

4. ததசிய நிலஅதி்ு தி்ட் (National Seismic Programme - NSP) இ்தியாவி் எ்த 

மாநில்தி் பதாட்க்ை்டு ?  

A. அுைாசல் ைிரததச் 

B. சி்கி் 

C. அசா் 

D. ஒிசா  

 

விடட:  D. ஒிசோ   

 

மகாநதி தைசினி் உ்ள எ்பை் ம்ு் இய்பக எ வாீ தைா்ை பஹ்தராகா்ை் 

வள்களி் ுவபட அைிய ததசிய நிலஅதி்ு தி்ட்பத (NSP) பை்தராலிய் ம்ு் 

இய்பக எ வாீ ம்திய இபை அபம்ச் த்தம்திர ைிரதா் ஒ சாவி் ுவ்கி 
பவ்தா். NSP தி்டமானு, இ்தியாவி் அபன்ு வ்ட் ைிகளி் ுதிய மதி்ைீ் பட 

தம்பகா்ள, ுைி்ைாக தகவ் இ்லாத அ்லு ுபை்த தகவ் உ்ள தைசி்களி் 

தகவ்கபள அைி்ு, பஹ்தராகா்ை்களி் திைபன அைிய ுவ்க்ை்ு்ளு. 

இ்தி்ட், ைாலூ் மாவ்ட்தி் தர்கா கிராம்தி் தசாதரா பதாுதியி் கீ் 

பதாட்க்ை்டு. இ்த தி்ட்தி் கீ், எ்பை் ம்ு் இய்பக எ வாீ 

கா்்ைதரஷ் (ONGC), ஆயி் இ்தியா லிமிபட் (எ்பை்) இ்தியா ுுவு் 2D 

அதி்ு பகா்ள், ைத்ைு்ுத் ம்ு் விள்க் (ஏைிஐ) ஆகியவ்பை நட்த 

ஒ்ைபட்க்ை்ிு்கி்ைன. ஆ்ு தி்ட் மா்் 2019 நிபைதவைிவிு்.     

 

5. சமீை்தி் காலமான ஷா்்லா அ்ம்பஜ ைதலா், எ்த நா்ி் கா்ை்ு வரீ் ? 

A. ைாகி்தா்  

B. ஆ்கானி்தா் 

C. இ்தியா  

D. ஈரா் 

 

விடட:  A. போகி்தோ்  

 

ைாகி்தா் மகளி் கா்ை்ு அைியி் மிக்சிை்த ்்பர்கரான ஷா்்லா 

அ்ம்பஜ ைதலா், சமீை்தி் கரா்சியி் ஒு கா் விை்தி் இை்ுவி்டா். 

அ்ம்பஜ ,இ்லாமாைா்தி் நபடபை்ை 2014 பத்காசிய கா்ை்ு ூ்டபம்ு 

(பத்காசிய கா்ை்ு) பை்க் கா்ை்ு சா்ைிய்ஷி் தைா்ியி் தனு அைிபய 

வழிநட்தினா். இுதவ ைாகி்தா் அைி ச்வததச அளவி் பை்ை கபடசி பவ்ைியாு். 

பவளிநா்ி் ஹா் ் எு்த ுத் ைாகி்தானிய் பை் கா்ை்ு வரீ் எ்ை 

பைுபமபய இவ் 2015-் ஆ்ு மால்தீவிு்ள ஒு கிள்ைி்ு விபளயாிய தைாு 

பை்ைா்.  
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6. ைி்வு் யா் 2016-17 ஆ் ஆ்ு்கான ீ மக ஷி வா்மீகி பஜய்தி விுு்ு தத்ு 

பச்ய்ை்ு்ளா் ? 

A. ி தைார்ைா 

B. எ் ஆ்சதநய் 

C. வரீ்ைா  

D. எ் ஜி சி்தராபமயா  

 

விடட: C. வெீ்ணோ  

 

ு்னா் அபம்ச் வரீ்னா, 2016-17 ஆ்ி்கான ீ மக ஷி வா்மீகி பஜய்தி 
விுு்ு தத்ு பச்ய்ை்ு்ளா். இு க்நாடக அரு ஆர்ைி்த ஒ்ைாு். 

இ்விுதானு, பரா்கமாக ூ. 5 ல்சு், ஒு சா்பைீ் பகா்ு்ளு. இு, 

அ்தடாை் 15 ் தததி விதான பசௌதா விு்ுைசார ம்டை்தி் ுதலபம்ச் 

சி்தராபமயா ில் வழ்க்ைு்.  ுமுு மாவ்ட்தி் தகாரடதகதர ைுதிபய தச்்த 

வரீ்ைா, மபை்த ு்னா் ுதலபம்ச் ராமகிு்ைா பஹ்தட தபலபமயிலான 

ஜனதா க்சியி் ஒு அபம்சராக இு்தா். இவரு சீ ய ுய்சியி் காரைமாக நாய், 

நாய்கா, தைடா, தைட் ம்ு் வா்மீகி தைா்ை ைல சிக்க் ைழ்ுியின சிக்தி் 

தச்்க்ை்ு்ளு. 

 

7. இ்திய ை்ு ம்ு் ை வ்்தபன வா ய்தி்(Securities and Exchange Board of India - SEBI) 

ுு தநர உு்ைினராக(Whole-Time Member) நியமி்க்ை்ு்ளவ் யா் ? 

A. ைிரதீ் ுமா் 

B. ஜி மகாலி்க் 

C. ஜிவ் பக் 

D. ைிரஷா்் சர்  

 

விடட: B. ஜி மகோலி்க் 

 

இ்திய ை்ு ம்ு் ை வ்்தபன வா ய்தி்(SEBI) ுு தநர உு்ைினராக ுுி்்தி 
மகாலி்க் 5 ஆ்ுகு்ு (அ) 65 வயு வபர (எு ுதலி் வுகிைததா அு கை்கி் 

பகா்ள்ைு்) நியமி்க்ை்ு்ளா். பசைியி் தபலவபர தவி்்ு 3 ுு தநர 

உு்ைின்க் உ்ளன். 2016-் ஓ்ு பை்ை ுு தநர உு்ைினரான ைிரஷா்் சரைி்ு 

ைதிலாக இவ் நியமி்க்ை்டா். மகாலி்க், RBI-யி் நி்வாக இய்ுன் ம்ு் 

ு்னா் ைிரா்திய இய்ுன் ஆவா். 

 

8.  எ்த ு்னா் ுத்வு்ு, அவரு இல்கிய ைைி்காக உகா்டா அரு விுு 

வழ்கிீ்ளு ? 

A. எ் ர்கசாமி  
B. உ்ம் சா்ி  

C. து் தகாதகா் 

D. ரதம் தைா் யா் 

 

விடட: D. ெடம் டபோ்ி ோ் 
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இல்கிய்தி் ில் மனித மதி்ுகபள ஊ்ுவி்தத்காக ு்னா் உ்தரக்் 

ுத்வ்  

டா்ட் ரதம் தைா் யா் நிஷா்கி்ு, உகா்டா ைிரதம் ுஹகானா ுு்டா ில் 

மதி்ுமி்க விுு வழ்க்ை்டு. உ்தரக்் ஹ ்வா் பதாுதிபய தச்்த நிஷா்், 

த்தைாு 16வு ம்களபவயி் ஒு ைாராும்ை(ைிதஜைி) உு்ைினராக உ்ளா். 

 

9. எ்த இ்திய ஆுபம்ு, ச்வததச ஆ்தடாதமஷ் சிக் (International Society of 

Automation - ISA) "Excellence in Technical Innovation" விுு வழ்கிீ்ளு ? 

A. சதீ் ைத் 

B. ை்க் அஹுஜா 

C. நவ ீ்  பஜயி் 

D. மிலி்் ச்மா  

 

விடட: A. சதீ்  பத் 

 

ுதன க்ுைிி்ைாளரான சதீ் ைத்கி்ு, ச்வததச ஆ்தடாதமஷ் சிக் (ISA) 

‘Excellence in Technical Innovation’ எ்ை விுபத வழ்கிீ்ளு. பதாழி்சாபல வா்ுகளி் 

தசமி்ு திை் ம்ு் ஒு ைிமா்ை பதாழி்ு்ைமான “Digital Controlled Valve for Precise Liquid 

Dispensing by Gravity flow” எ்ை க்ுைிி்ைி்காக இ்விுு அளி்க்ை்டு. ISA எ்ைு 

பைாைியாள்க், பதாழி்ு்ை, வைிக ம்க், க்வியாள்க் ம்ு் மாைவ்கு்கான 

ஒு இலாை தநா்க்ை பதாழி்ு்ை சுதாய் ஆு். 

 

10. ுதலாவு ைி ்்-BIMSTEC அு் ் உ்சி மாநாு இ்தியாவி் எ்த மாநில்தி் 

நட்கு்ளு ? 

A. தகாவா 

B. உ்தர் ைிரததச் 

C. மகாரா்ிரா 

D. ராஜ்தா் 

 

விடட: A. டகோவோ 

 

2016 அ்தடாை் 15் தததி தகாவாவி் இ்தியா, ுத் ைி ்்-BIMSTEC அு் ் உ்சி 
மாநா்பட நட்து்ளு. அதபன பதாட்்ு 8வு ைி ்் மாநாு நட்ு். 

இ்தியாவானு, வ்காள், ூ்டா், மிய்மா், தநைாள், இல்பக ம்ு் தா்லா்ு 

ஆகிய நாுகளி் தபலவ்குட் BIMSTEC அு் ் மாநா்பட எளிதாக நட்ு். இு, 

இ்தியா ம்ு் அத் ூ்ுநாுகு்கிபடதயயான இுதர்ு உைுகபள வுைு்ு். 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 15-16,  2016 

 

1. எ்த ுு ம்திய அரசிட் சர்வதி நதி இு்தத்கான அறி்கககய சம்்பி்ு்ளு ? 

A. எ் எ் மலாயா ுு 

B. பா்யா ீ ுு 

C. N N வவாரா ுு  

D. வக எ் வ்ியா ுு  

 

விடட: D. டக எ் வ்ியோ ுு  

 

வபராசிிய் வக.எ் வ்ியா  தகலகமயிலான நிுண் ுு சர்வதி நதி இு்தத்கான 

தனு  அறி்கககய ம்திய அரசிட் சம்்பி்ு்ளு. ஆ்வி்பி, சர்வதி நதி 
ுராண்தி் ம்ு் ூற்ப்டு அ்ல எ்ு், அு இு்து உ்கம எ்ு் 

ூற்புகிறு. இ்த அறி்கக, சர்வதி நதி இமயமகலயி் அதிப்ியி் உுவாகி ரா் 

ஆஃ் க்் ூல் அரபி் கடலி் கல்கிறு எ்ற ூக்கத உுதிபு்ுகிறு. 

 

2. ுதலாவு பிி்் U-17 கா்ப்ு வபா்ியி் எ்த நாு வவ்றி வப்று? 

A. இ்தியா  

B. வத் ஆ்ி்கா  

C. பிவரசி் 

D. சீனா  

 

விடட: C. பிடேசி் 

 

வகாவாவி் மா்வகாவி் நகடவப்ற ுதலாவு பிி்் U-17 கா்ப்ு வபா்ியி் 

இுதி ஆ்ட்தி் பிவரசி் அணி, வத் ஆ்பிி்கா அணிகய 5-1 எ்ற கண்கி் 

வதா்கி்ு ப்ட்கத த்ி் வச்று. 

 

3. நீர் வகாய் எ்த விகளயா்ுட் வதாட்ுகடயவ் ? 

A. ம்ு்த்  

B. ு்ு்ச்கட  

C. சுர்க்  

D. கிி்வக்  

 

விடட: B. ு்ு்ச்டட 

 

சமீப்தி், இ்திய ு்ு்ச்கட வரீ் நீர் வகாய் ுு தி்லியி், ஆ்திவரலியாவி் 

வப் கக்கட வதா்கி்ு 2016 WBC Asia welterweight ப்டகத வவ்றா். இு அவரு 2வு 

்வரா(Pro Title) ப்ட் ஆு். இத்ு ு்னதாக இவ், 2015-் ஃபிலிபிவனா வந்ச் 

க்்கப வதா்கி்ு வப்் வவ்றா். இ்த வவ்றியி்ூல், Pro ப்டகத 

த்ககவ்ு்(defend) ுத் இ்திய் எ்ற வபுகமகய நீர் வபுகிறா். இ்வபா்ிகய 

இ்திய வதாழி்ுகற ு்ு்ச்கட அகம்ு(Professional Boxing Organisation of India) ஏ்பாு 

வச்திு்து. 
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4. 2016 ஐ்கிய நாுக் சகபயி் (ஐ.நா.) ச்வவதச கிராம்ுற வப்க் தின்தி் கமய்கு 

எ்ன ? 

A. Climate is changing: Food and agriculture must too 
B. Realizing women’s rights to land and other productive resources 
C. Prevention of all forms of violence against women and girls 
D. Promote women leadership in agriculture  
 

விடட:  A. Climate is changing: Food and agriculture must too 

 

உலக் ுுவு் விவசாய் ம்ு் கிராம்ுற வள்்சிகய அதிகி்ததி், கிராம்ுற 

வப்களி்  ு்கிய்ுவ்திகன அ்கீகி்க ஒ்வவாு ஆ்ு் அ்வடாப் 15் வததி 
ஐ.நா.வி் ச்வவதச கிராம்ுற வப்க் தின் அுசி்க்புகிறு. 2016 ஆ் 

ஆ்ி்கான  கமய்கு "Climate is changing: Food and agriculture must too", இு வவ்பநிகல 

உய்வினா் ஏ்பு் உணு பாுகா்பி்கமயி் ு் விகசயி் உ்ள விவசாயிக், 

மீ் பிி்பவ்க்  ம்ு் ஆு வம்்பவ்க் மீு கவன் வசு்ுகிறு. காலநிகல 

அகம்கப ுகற்த அளவவ கணி்குிகிறு ம்ு் காலநிகல வதாட்பான வபரழிுக் 

அி்கி ஏ்புகிறு. 

 

5. உலக மாணவ் தின் (World Student Day - WAS) எ்த வததியி் அுசி்க்புகிறு ? 

A. அ்வடாப் 16 

B. அ்வடாப் 17  

C. அ்வடாப் 15 

D. அ்வடாப் 14  

 

விடட:  C. அ்டடோப் 15 

 

இ்தியாவி் ு்னா் ஜனாதிபதி ம்ு் உயிய வி்ஞானியான, டா்ட் அ்ு் கலா் 

அவ்களி் ு்கிய்ுவ்கத ுறி்க அ்வடாப் 15 ் வததி ஒ்வவாு ஆ்ு் உலக 

மாணவ்க் தின் அுசி்க்புகிறு. இு உலக் ுுவுு்ள  மாணவ்களி் 

ம்தியி் உ்ள  ப்ுக் ப்ுக்த்கம ம்ு் ஒ்ுகழ்ு  ஆகியவ்றி் 

வகா்டா்ட் ஆு்.   

 

6. "வசௌியா ்மார்(Shaurya Smarak)" எு் வபா் நிகனு்சி்ன் இ்தியாவி் எ்த 

நகர்தி்  அகம்க்ப்ு்ளு ? 

A. வஜ்்ூ் 

B. வபாபா்  

C. கா்ூ் 

D. வமாஹாலி 
 

விடட: B. டபோபோ்  

 

சமீப்தி், பிரதம் நவர்திர வமாி இ்திய வரீ்கு்ு அ்்பணி்ு் விதமாக "வசௌியா 

்மார்" எு் வபா் நிகனு்சி்னகத  ம்திய பிரவதச மாநில்தி் வபாபாலி் 

வதாட்கி கவ்தா். வசௌியா ்மார் ுமா் 8,000 சுர மீ்ட் பர்பளவி் 
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க்ட்ப்ு்ளு ம்ு் அவ்களி் வரீ்ககதக் இ்த நிகனு்சி்ன்தி் 

கவ்க்ப்ிு்கி்றன. இு அவ்களி் வா்்கக, வபா், மரண் ம்ு் ஆவி 
விுதகல (மரண்தி் மீதான வவ்றி) வபா்ற ப்வவு அுபவ்களி் ூல் ஒு 

பயணமாக சி்தி்க்ப்ிு்கிறு, அகன்ு் நவனீ விவகம்ு அ்லாதவ்றி் 

ூல் கா்சி்பு்த்ப்ு்ளு. 

 

7. "ரா்ிிய சம்கிுத மவஹா்ச்-2016" பி்வு் எ்த நகர்களி் 

வதாட்க்ப்ு்ளு ?  

A. ுு தி்லி  
B. ுவன  

C. உத்ூ் 

D. ல்வனா      

 

விடட: A. ுு தி்லி  
 

இர்டாவு ரா்ிிய சம்கிுத மவஹா்ச் (RSM)-2016, ுு தி்லியி் இ்திரா கா்தி 
வதசிய ககல கமய்தி்(IGNCA) வளாக்தி் அ்வடாப் 15 - 23 வகர நகடவபு். இு, 

இ்தியாவி் வளமான ப்பா்ு பார்பிய்கது் அத் அகன்ு ப்ுகவூ்ு் 

பிமாண்களான அதாவு ககவிகன்வபாு்க், உணு, ஓவிய், சி்ப், ுகக்பட் 

எு்த், ஆவண்க் ம்ு் அர்வக்ற் ககலக்-நா்ு்ுற, பழ்ுி, பார்பிய 

ம்ு் சமகால ககலக் அகன்கது் ஒவர இட்தி் வவளி்பு்ு். 

 

8.  2016 இ்தியா ச்வவதச பி்ன் க்கா்சி(India International Knit Fair) பி்வு் எ்த 

மாநில்களி் நகடவபற உ்ளு ? 

A. வகரளா 

B. ுஜரா் 

C. அசா் 

D. தமி்நாு 

 

விடட: D. தமி்நோு 

 

43வு இ்திய ச்வவதச பி்ன் க்கா்சி, 2016 அ்வடாப் 19-21 வததிகளி் தமி்நா்ி் 

திு்ூி் உ்ள  இ்திய பி்ன் க்கா்சி கா்்ள்சி் நகடவப்று்ளு. இ்த 3 நா் 

க்கா்சியி், 2017 ஆ் ஆ்ி்  இகலுதி் / ுளி்கால்  ம்ு் இகட 

வகாகடகால்தி்ு ஏ்ற வபஷ் ஆகடககள கா்சி்ு கவ்க்படு்ளன. 

இ்க்கா்சியி் ஆகடககள வா்க  வத் அவமி்கா, இ்வர், ஆ்திவரலியா, ுபா், 

பிவரசி், ்வபயி், இ்தாலி, ஐ்கிய அரு நாுக், ஜ்பா், கா் கா், இ்கிலா்ு, வத் 

ஆ்ி்கா, ்வலாவாகியா ம்ு் சி்க்ூ் ஆகிய புதிகளிலிு்ு ம்க் வரு்ளன்.  

 

9. எ்த இ்திய வ்சாவளி வி்ஞானி, ச்வவதச உணு பாுகா்ு ச்க்தி் (International 

Association Of Food Protection - IAFP) இள் வி்ஞானி உதவி்வதாகக விுகத வவ்ு்ளா் ? 

A. ஷாலினி வஜ்்வா் 

B. கி்்திரா் ு்்லி் வக்்வா்  
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C. வ ீ்  ச்் ர்வதா் 

D. ுனி் சி்வி  
 

விடட: B. கி்்திேோ் ு்்லி் கக்்வோ்  

 

ஆ்சிஜ்மி்க ு்கிய உணு வபாு்ககள சிற்த ுகறயி் வப் வச்ு் ுகறயி் 

ுதிய ஆ்ஸிஜ் உறி்ு் வதாு்கப வம்பு்ு் பணியி் ஆரா்்சி வச்தத்காக 

இ்திய வ்சாவளி வி்ஞானி  கி்்திரா் ு்்லி் வக்்வா்ி்ு ச்வவதச உணு 

பாுகா்ு ச்க்தி் (International Association Of Food Protection - IAFP) இள் வி்ஞானி 
உதவி்வதாகக விுு வழ்க்ப்ு்ளு. இ்விுு $ 2000 ம்ு் பத்க்த்கட 

வகா்ு்ளு. IAFP-யி் வநா்கமானு, உலவக்ு் உ்ள சிற்த இள் உணு பாுகா்ு 

வி்ஞானிககள ஊ்ுவி்பதாு்.  

 

10. “Half of What I Say”  எ்ற ு்தக்தி் ஆசிிய் யா் ? 

A. அனி் வமன் 

B. ுனிதா பாலகிு்ண்  

C. அனாமிகா ுமாி 

D. கிர் வதாஷி  
 

விடட: A. அனி் டமன் 

 

“Half of What I Say”  எ்ற ு்தக் அனி் வமன் எ்பவரா் எுத்ப்ு்ளு.  இு, 

தனி்ப்ட அரசிய் ம்ு் சூக எு்சியி் ம்தியி் ச்திய் ம்ு் ுகன்ககத 

ப்றி ூு் ஒு ககத ஆு். 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 17, 2016 

 

1. 2016 சைனீ்  சைபே மா்ட்் ஆ்க் ஒ்சைய் பே்மி்ட் போ்ியி் 

வெ்ைெ் யா் ? 

A. ைுர் ெ்மா  

B. ேி ைி ுளைி 
C. ஆன்் யாலிக் 

D. ைமீ் ெ்மா  

 

விடட: A. சுர் வ்மோ  

 

இ்ைிய ோ்மி்ட் ெரீ் ைுர் ெ்மா, 2016 சைனீ்  சைபே மா்ட்் ஆ்க் 

ஒ்சைய் பே்மி்ட்  கிரா்் ேிி்் போ்ியி்  இுைி ஆ்ட்ைி் மபலஷியா 

நா்ி் படர் லிூசெ 12–10, 12–10, 3–3 எ்ை கண்கி் பைா்கி்ு ே்ட் வெ்ைா் 

 

2. 2016 உலக உணு ைின்ைி் (World Food Day - WFD) சமய்கு எ்ன ? 

A. Social protection and Agriculture 
B. Feeding the world, caring for the earth  
C. Climate is changing. Food and agriculture must too 
D. Family Farming: Breaking the Cycle of Rural Poverty  
 

விடட: C. Climate is changing. Food and agriculture must too 

 

1945-் ஐ்கிய நாுக் ைசே, உணு ம்ு் ெிெைாய அசம்ேி்கான (FAO) 

அி்ைளமி்டசை ுைி்க ஒ்வொு ஆ்ு்  அ்படாே் 16 ் பைைி உலக உணு ைின் 

அுைி்க்ேுகிைு. 2016 உலக உணு ைின்ைி் சமய்கு "Climate is changing. Food and 

agriculture must too". 
 

3. ைமீே்ைி் மசை்ை கிபகலி ெி டஹி்ு்ொ ேி்ெு் எ்ை நா்ி்  ம்ன் ? 

A. வக்யா  

B. ுொ்டா  

C. எகி்ு 

D. வை் ஆ்ி்கா  

 

விடட: B. ுவோ்டோ  

 

ுொ்டாெி் கசடைி ம்னரான கிபகலி ெி டஹி்ு்ொ ைமீே்ைி் அவமி்காெி் 

காலமானா். இெ் வே்ஜிய காலனி்ுெ ை்ைிுட் பமாைியைா் நா்சட ெி்ு 

ெு்க்டாயமாக  நாு கட்ை்ேுெை்ு ு்ன் 1959-் ஒு ஆ்ு்ு் ுசைொகபெ 

கிழ்ு ஆ்ேிி்க நாுகசள ஆ்ைி வை்ைா். 1961 ஆ் ஆ்ி், ுியா்ைி ர்ு வை்ய் 

ே்டு.  அவமி்காெி்ு வை்ெை்ு ு், ராஜா நாுகட்ை ொ்சகசய வக்யா, 

உகா்டா உ்ேட கிழ்ு ஆ்ேிி்க நாுகளி் பம்வகா்டா். அெ் 1992-் ொஷி்ட் 

ுைநக் ேுைியி் ுிபயைின். 
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4. "Shenzhou-11" எு் மனிைசர உ்ளட்கிய ெி்கல்சை எ்ை நாு வெ்ைிகரமாக 

ெி்ணி் வைு்ைிு்ளு ? 

A. ெட வகாியா  

B. ஜ்ோ் 

C. ர்யா  

D. ைீனா 

 

விடட: D. சனீோ  

 

ைீனா, பகாேி ோசலென்ைி் அுகிு்ள ஜிுொ் வைய்சக்பகா் ஏு சமய்ைி் 

இு்ு, லா் மா்்-2F பகிய் ரா்வக் ூல் நீ்டூர் மனிை்கசள அு்ு் 

"Shenzhou-11" ெி்கல்சை வெ்ைிகரமாக ெி்ணி் ஏெிு்ளு. அைி் அு்ே்ட 

இர்ு ெி்வெளி ெரீ்க் 30 நா்கு்ு ெி்வெளியி் ை்கி, மனிை உயி்க் 

ொ்ெைி் உ்ள ைி்க்கசள பைாைி்க உ்ளன். பமு் அெ்க்  மு்ுெ ம்ு் 

அைிெிய் பைாைசனகசளு் நட்ுெ். இ்ை ைி்ட்ைி் பநா்க், Tiangong-2 ெி்வெளி 
ஆ்ெக்சை ெிிொ்ுை், அுேெ் வேுை் ம்ு் 30 நா்க் ை்கியிு்ு 

ொ்ொைார அசம்ுகசள பைாைி்ை் ஆு். 

 

5. ை்ெபைை ெுசம ஒழி்ு ைின் எ்ை பைைியி் அுைி்க்ேுகிைு ? 

A. அ்படாே் 15 

B. அ்படாே் 18 

C. அ்படாே் 19  

D. அ்படாே் 17  

 

விடட: D. அ்டடோப் 17  

 

உலக் ுுெு் ஏ்சமசய ஒழி்ேை்காக ஒ்வொு ஆ்ு் அ்படாே் 17-் பைைி 
ை்ெபைை ெுசம ஒழி்ு ைின் அுைி்க்ேுகிைு. 2016 ஆ் ஆ்ி்கான சமய்கு 

“Moving from humiliation and exclusion to participation: Ending poverty in all its forms” எ்ேைாு்.  

 

6. எ்ை ோலிு் நிசக்ு,  2016 ET Panache ிர்்வை்ட் ெிுு ெழ்க்ே்ு்ளு ? 

A. ைீேிகா ேுபகாபன 

B. ஐ்ெ்யா ரா்  

C. பைான் கூ் 

D. ேிிய்கா பைா்ரா 

 

விடட: C. டசோன் கூ் 

 

ோலிு் நிசக பைான் கூு்ு ு்சேயி் மகாரா்ிராெி் 2016 ET Panache 

ிர்்வை்ட் ெிுு ெழ்க்ே்டு. இெுட்  ெிஜ் பஷக் ஷ்மா, கெி் ோ்ைி 
மி்ட், ேெி் ம்ு் ைி்ய் ுர்ஹியா, ைீோ க்மாக், பைபெ்ைிர ஜஜாியா, அன்யா 

ேி்லா ம்ு் பமு் ேலு்ு  இ்ெிுு அளி்க்ே்டு. ேிைி் ொ்சகசய மா்ு் 

பைசெக் ம்ு் ேலபகாி ம்கு்ு ஊ்கமளி்ு் ெசகயி் ொு் வைாழி் 
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ுசனபொ், க்ுேிி்ோள்க், வை்ைி ொைி்ோள்க், ெிசளயா்ு ெரீ்க் , 

ேிரேல்களி் ுய்ைிகசள அ்கீகி்ு் ெிைமாக இ்ை ெிுு ெழ்க்ேுகிைு. இைி் 

வெ்ை ஒ்வொுெு் வைாழி்ுசை உண்ு ூல் இய்க்ே்ு், ை்க் 

ை்ன்ேி்சகயி் ூலு் மா்ை்ைி் ு்னைிெி்ோளராக ைிக்கி்ைன். 

 

7. 2017 இ்ைிய அைிெிய் கா்கிர் (Indian Science Congress) ேி்ெு் எ்ை மாநில்களி் 

நசடவேைு்ளு ?  

A. ஒிைா 

B. க்நாடகா 

C. பகரளா 

D. ஆ்ைிர் ேிரபைை்  

 

விடட: D. ஆ்திர் பிரடதச்  

 

104ெு ேைி்ோன 2017 இ்ைிய அைிெிய் கா்கிர் (ஐஎ்ைி) மாநாு, ஆ்ைிர் ேிரபைை 

மாநில்ைி் ைிு்ேைியி் உ்ள ீ வெ்கபட்ெரா ே்கசல்கழக்ைி் 2017 ஜனெி 3 

ுை் 7 ெசர நசடவேு். இ்ை நிக்ெி் அவமி்கா, ஜ்ோ், ேிரா்், இ்பர் 

ம்ு் ெ்காளபைை் ஆகிய நாுகசள பை்்ை பநாே் ேிு வே்ை 9 அைிஞ்க் கல்ு 

வகா்ு ை்க் அுேெ்கசள ேகி்்ு வகா்ளு்ளன். இ்ுட் ூுைலாக, 

வெளிநாுகளி் இு்ு 200 ெி்ஞானிக் அட்கிய ுு, ேல நாுகளி் ஆ்ெக்களி் 

உ்ள 10,000 ெி்ஞானிக்,  இ்ைிய் ே்கசல்கழக்களி் பேராைிிய்க், 

ஆரா்்ைியாள்க் ம்ு் இ்ன ேிை ம்க் இைி் கல்ு வகா்ு ேலைர்ே்ட 

அைிெிய் ேிர்ைசனக் ுைி்ு பைைிய ம்ு் ை்ெபைை அளெி் ை்க் ோ்செகசள 

ேகி்்ுவகா்ள இு்கி்ைன். 

 

8. இ்ைியா ை்ெபைை ைி்் க்கா்ைி 2016 (IISF -  India International Silk Fair ) இ்ைியாெி் எ்ை 

நகர்ைி் ுெ்க்ே்ு்ளு ? 

A. ுு ைி்லி 
B. ுபன  

C. வஜ்்ூ் 

D. ல்பனா 

 

விடட: A. ுு தி்லி 
 

2016 இ்ைியா ை்ெபைை ைி்் க்கா்ைியி் 5ெு ேைி்ேிசன, அ்படாே் 15, 2016 அ்ு ுு 

ைி்லியி்  ேிரகைி சமைான்ைி் ம்ைிய ஜுளி்ுசை அசம்ை் ்மிுைி ராணி 
வைாட்கி செ்ைா். ேிர்பயகமான ூய ே்ு, ே்ு கல்ு் ுணிக், ஆசடக், 

இ்ீிய் ே்னிஷி், பேஷ் ோக்க், ைா்செக், அ்கிக் ம்ு் ைசர மசை்ு்க் 

ஆகியெ்சை வெளிநா்டெ்க் ொ்ுெசை எளிைா்ு் ெசகயி் உலக ைர்ைி் 

ைிை்ோக ஏ்ோு வை்ய்ே்ட க்கா்ைி இுொு். கா்ைியி் செ்க்ே்ட ைமீே்ைிய 

வோு்க் அசன்ு் இ்ைியாெி் ுை்சமயான 150 நிுென்களி் ையாி்ு ஆு். 
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9. 'ே்சண ு்ுலா(Farm Tourism)' ைி்ட்சை, இ்ைியாெி் எ்ை மாநில அரு 

ுெ்கிு்ளு ?  

A. ராஜ்ைா்  

B. ே்ைா் 

C. உ்ைர் ேிரபைை் 

D. ஹியானா 

 

விடட : D. ஹியோனோ 

 

ைமீே்ைி் ஹியானா மாநில அரு, மாநில்ைி் ு்ுலா் ுசைசய அைிகி்க  'ே்சண 

ு்ுலா' ைி்ட்சை வைாட்கியு. இை் ூல், ேைிு வை்ய்ே்ட ே்சண 

 உிசமயாள்க்  ெிுுசை வைாு்ுகளி் கீ்(Holiday Packages)  ு்ுலா ேயணிகசள 

ெழி நட்ை ுிு். ம்கசள கிராம்கு்ு ஈ்்ு் ெசகயி் இ்ை ைி்ட் 

வைாட்க்ே்ு்ளு. ு்ுலா ேயணிகு்ு ெிுுசை வைாு்ுக் (Holiday Packages) 

ி்லி்ு அுகி் ேைிு வை்ய்ே்ட ே்சணகளி் ெழ்க்ேுகிைு. மாநில அரைா்க் 

ே்சடய கலா்ைார ோர்ேிய ைல் ம்ு் ெரலா்ு ம்ு் ுக்வே்ை யா்ைிசர 

ைள்கசள பம்ேு்ுைலி் கென் வைு்ைி, அியானாெி் ெரலாு ம்ு் 

கலா்ைார் ே்ைி ம்கு்ு வைிய்ேு்ை உ்ளு. இு ு்ுலா ுசை்ு ஒு வைாழி் 

நிசலசய வகாு்ைிு்கிைு. 

 

10. நிுென ெள்்ைி சமய்ைி்(Centre for Organisation Development) ைிை்ு ெிள்கியை்கான  

ெி கிு்ணூ்்ைி ெிுு யாு்ு ெழ்க்ே்ு்ளு ?  

A. ெி எ் ீெ்ைொ  

B. ஆ் ஏ மாபஷ்க்  

C. ெிபனா் க்ண் 

D. உபம்ெ் ோ்பட  

 

விடட: B. ஆ் ஏ மோடே்க்  

 

ைிஎ்ஐஆ்(CSIR)-் ு்னா் இய்ுன் வஜனரலான ஆ் ஏ மாபஷ்கு்ு, 

சஹைராோ்சை அி்ேசடயாக வகா்ட நிுென ெள்்ைி சமய்ைி்(Centre for 

Organisation Development) ெி கிு்ணூ்்ைி ெிுு ெழ்க்ே்ு்ளு. பமலா்சமயி் 

ைிை்ு ெிள்ுேெ்கசள அ்கீகி்க 2000 ஆ் ஆ்ு இ்ை ெிுு நிுெ்ே்டு. 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 18, 2016 

 

1. ுழ்தை ஊ்ட்ச்ைி்தை்ு எைிராக ப ாராட வ்கபைச்ைி்ு உலக வ்கி எ்வளு 

நிைி வழ்கிு்ளு? 

A. $ 5  ி்லிய் 

B. $ 1  ி்லிய் 

C. $ 4  ி்லிய் 

D. $ 2  ி்லிய் 

 

விடட: B. $ 1 பி்லிய் 

 

வ்கபைச்ைி் அு்ை ூ்ு ஆ்ுகு்ு ுழ்தை ஊ்ட்ச்ைி்தை்ு எைிராக 

ப ாராட உலக வ்கி $1  ி்லிய் அமைி்க டால்கதள வழ்கு்ளு. இ்ை நிைி, 
ப ாுைான ுழ்தை ஊ்ட்ச்தை உுைி மச்ு் ைி்ட்கு்ு ஆைரு அளி்கிறு. 

பைு் உலக வ்கி, 43 ுதை ைாவ்ட்களி் ஆு ல்ச் ஏதழ ுு் ்க் இல்ு 

எ்ற நி ்ைதனயி் ப ிு்  ை் ிைா்ற் மச்யு்ளு.  

 

2. எ்ை இ்ைிய வரீ், ச்வபைச ஒலி் ி் கைி்ியி் விதளயா்ு வரீ்க் ஆதைய்ைி் 

(International Olympic Committee’s (IOC) Athletes’ Commission)  உு் ினராக நியைி்க் ்ு்ளா் ? 

A. பைபவ்ைிர ஜஜாியா  

B. சா்னா பநவா்  

C. அ ின்  ி்்ரா  

D. சாஷி ைாலி்  

 

விடட: B. சோ்னோ டநவோ்  

 

இ்ைிய  ா்ைி்ட் வரீ் சா்னா பநவா் ச்வபைச ஒலி் ி் கைி்ியி் விதளயா்ு 

வரீ்க் ஆதைய்ைி் (International Olympic Committee’s (IOC) Athletes’ Commission)  உு் ினராக 

நியைி்க் ்ு்ளா். அ்பகலா ு்கிரா ைதலதையிலான விதளயா்ு வரீ்க் 

'கைிஷனி் 9 ுதை் ைதலவ்க் ை்ு் 10 உு் ின்க் உ்ளன். ுழ்கா் 

காய்ைிலிு்ு ைீ்ுவ்ு  யி்சி மச்ு மகா்ிு்ைை்ு  ிறு ைைி்ு ைி்க 

இ்ுுவி் சா்னா நியைி்க் ்டா்.        

 

3. பைசிய எ்சி / எ்ி தைய் ை்ு் MSME ுதற்கான ு்ு்ூழ் ைி்ட்களி் 

ூ்ய் விதளு(zero effect on environment scheme for MSME sector) ஆகியதவ  ி்வு் எ்ை 

நகர்களி் மைாட்க் ்டு ? 

A. பரா்ை் 

B. ூைியானா 

C. சி்லா 

D. ஜ ்ூ் 

 

விடட: B. ூதியோனோ 
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 ிரைை் நபர்ைிர பைாி, பைசிய எ்சி / எ்ி தைய் ை்ு் MSME ுதற்கான 

ு்ு்ூழ் ைி்ட்களி் ூ்ய் விதளு(zero effect on environment scheme for MSME sector) 

தைய்ைிதன  ்சா ி் ூைியானாவி் 2016 அ்படா ் 18-் பைைி மைாட்கிதவ்ைா். 

SC/ST  ிிதவ பச்்ை சூக்ைின் மைாழி் மைாட்ு் பநா்கி் இ்ை தைய்  ிரைைி் 

பவதலவா்்ு உுவா்க் ைி்ட்ைி் கீ் அதை்க் ்ு்ளு.  ிரைை், 225 

மைாழிலைி ்கு்ு MSME விுு், ைிகு் நலிவதட்ை  ிிவினி் ம ்கு்ு 

வா்தகயி் ச் ாைி்ு் ம ாு்ு 150 ூ்ு ச்கர்கு் வழ்கு்ளா்.  

 

4. ுை் பைசிய  ழ்ுியின் ைிுவிழா  ி்வு் எ்ை நகர்களி் நட்கு்ளு ? 

A. அக்ைலா  

B. குகா்ைி  
C. ுு ைி்லி 
D. இ்ூ் 

 

விடட: C. ுு தி்லி 
 

அ்படா ் 25, 2016 அ்ு ைி்லியி்  ுை் பைசிய  ழ்ுியின் ைிுவிழாதவ  ிரைை் 

நபர்ைிர பைாி ுவ்கி தவ்கு்ளா். இ்ை ைிுவிழாவி்  ு்கிய பநா்க் 

 ழ்ுியின் ை்ைியி் ஒ்ுதை  உை்தவ  ஊ்ுவி் ு ஆு். இ்ைிுவிழாவி் 

 ழ்ுி கலா்சார்ைி்   ்பவு அ்ச்கதள ம ிய அளவி் மவளி் ு்ைி அைதன 

ஊ்ுவி்கு்ளன். நாு ுுவைிு் இு்ு ுைா் 1600  ழ்ுி கதலஞ்க் ை்ு் 

 15000  ழ்ுி  ிரைிநிைிக் இ்ைிுவிழாவி்  ்பக் ா்க் எ்ு எைி் ா்்க் ுகிறு. 

 

5.  ி்வு் யா் ஆுை ஒழி்ு ுறி்ை ஐ்கிய நாுக் ைாநா்ி்ு இ்ைியாவி் ூைராக 

நியைி்க் ்ு்ளா் ?       

A. அ்ு் ச்ைா 

B. அை்ைீ் சி் கி் 

C. விபனா் பக ைாசி  

D. ி மவ்க்ராை் 

 

விடட: B. அம்தீ்  சி் கி் 

 

1992 ஆ்ு மைாுைியி்(Batch) IFS (இ்ைிய மவளிநா்ு பசதவ) அைிகாி அை்ைீ் சி் கி், 

ுவி்ச்லா்ைி் மஜனவீாவி் நதடம று்ள ஐ்கிய நாுகளி் ஆுை ஒழி்ு ுறி்ை 

ைாநா்ி்ு இ்ைியாவி் ூைராக நியைி்க் ்ு்ளா்.  

 

6.  ி்வு் எ்ை இ்ைிய நிுவன், ுை் "Made In India" ைி்சார ப ு்தை ையாி்ு்ளு 

? 

A. டாடா பைா்டா்்  

B. ைஹி்ைிரா அ்் ைஹி்ைிரா  

C. அபசா் பலல்் 

D. ஃ ிய் இ்ைியா ஆ்படாமைாத ்் லிைிமட் 
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விடட:  C. அடசோ் டலல்் 

 

அபசா் பலல்் லிைிமட் நிுவன் இ்ைியாவி் ுை் "Made In India" ைி்சார 

ப ு்தை "Circuit" எு் ம யி் ைைி்நா்ி் அறிுக் மச்ு்ளு. இ்ை ச்்ூ் 

மைாட் வாகன்க்  ்பவு நில் ுைி, சா்ு ை்ு்  ய் ாு நிதலதைகதள 

சைாளி்ு் வதகயி் இ்ைிய ைள்ைி்ு பைதவயான அதன்ுவிைைான 

மைாழி்ு் ்ுட்  ிர்பயகைாக ையாி்க் ்ு்ளு.  இ்ப ு்ு ூ்ய உைி்ு, ைாு 

மவளியுீ அ்லாை ுறி் ாக இ்ைிய சாதல ை்ு்  யைிக் நிதலதைகு்ு ஏ்  

உுவா்க் ்ு்ளு. நகர தைய்களி் உ்ள வாி்தகயாள்களி் பைதவகதள 

ூ்்ைி மச்ு் வதகயி் ுதற்ை  ்ச மசய் ாு ை்ு்  ராைி்ு மசலுக் 

உ்ளவாு ைிகு் எளிைாக மவுஜன ச்தை ைள்ைி் இு ையாி்க் ்ு்ளு.  இ்ை 

வாகன்களி் ைீதய க்டறி்ு அதை்ு் அதை்ு ம ாு்ை் ்ு்ளன ை்ு் ஒு 

ுதற சா்் மச்ைா் அைிக ்ச் 120 கிபலாைீ்ட் வதர  யைி்கலா். 

 

7.  ி்வு் யா் 2015 ைா்ுூைி இல்கிய விுு்ு பை்ு மச்ய் ்ு்ளா் ? 

A.  ாலா நாராயை் நாய் 

B. ுுைா் அழிபகாு 

C. சி ராைாகிு்ை்  

D. எ் ி வாுபைவ் நாய்  

 

விடட: C. சி ரோதோகிு்ண்  

 

ந்ு அறிய் ்ட எு்ைாளரான  சி ராைாகிு்ை்  இல்கிய ுதற்ு ஆ்றிய 

 ்களி்த  அ்கீகி்ு் விைைாக  2015 ைா்ுூைி இல்கிய விுு்ு பை்ு 

மச்ய் ்ு்ளா். இ்விுுட் 2 ல்ச் ூ ாு், ஒு சா்ு், சிதலு் இவு்ு 

வழ்க் ு். 

 

8. எ்ை இ்ைிய வ்கி ுை்ுைலாக Blockchain மைாழி்ு் ் ூல் வ்கி 
 ிவ்்ைதனகதள மசய் ு்ைிு்ளு ? 

A. ்பட்  ா்் ஆ் இ்ைியா  

B. எ்ிஎ்சி வ்கி  
C. ஐசிஐசிஐ வ்கி  
D. ஆ்ஸி் வ்கி 
 

விடட: C. ஐசிஐசிஐ வ்கி  
 

ஐசிஐசிஐ வ்கி இ்ைியாவிபலபய ுை்ுைலாக Blockchain மைாழி்ு் ்ைி் ூல் 

வ்கி  ிவ்்ைதனகதள மசய் ு்ைிு்ளு. இ்ை  ை் ிவ்்ைதனதய  பை்ு 

ஆசிய நிுவனைான  எைிபர்் NBD உட் ஒ்றிதை்ு மச்ு்ளு. Blockchain எ் ு 

ஒு ிஜி்ட் மல்ஜராு், இைி் நட்ு பநர்ைி் நிக்்ை பவ்ிய அதன்ு 

 ிவ்்ைதனகு்  ்ிய் இட் ்ிு்ு், இதவ வதல ி்னலி் உ்ள  ்பவு 

கைினிகு்ு  கி்்ைளி்க் ்ு அவ்றி்  ைிக் ுி்க் ு். இு ஒு  கிர் ்ட 

விிைா் ப ா்றைாு்(Shared Spreadsheet). 



Winmeen.com Tamil current affairs 

 

Winmeen.com Page 4 

 

 

9.  “Jinnah Often Came To Our House” எ்ற ு்ைக்தை எுைியவ் யா் ? 

A. நிர்ச் ுைா் 

B. சி்ரா ைிவாகுனி  
C. கிர் பைாஷி 
D. அைி் ைிி ாைி      
 

விடட: C. கிர் டதோஷி 
 

“Jinnah Often Came To Our House” எ்ற ு்ைக்ைி் ஆசிிய் கிர் பைாஷி. 2016 The Hindu Prize -

்ு  ி்ுதர்க் ்ட இ்ு்ைக்  ாகி்ைாதன உுவா்கிய ுஹ்ைு அலி 
ஜி்னாவி் ைனி் ்ட வா்்தகயி் ஒு கைபநர க்பைா்ட்தை வழ்ுகிறு. 

 

10. பைசிய உைு வுூ்ட்  உ்சி ைாநாு(The National Summit on Fortification of Food) 

சைீ ்ைி் எ்ை நகர்ைி் நதடம ்று ? 

A. ுு ைி்லி  
B. உை்ூ் 

C. ப ா ா் 

D. ரா்்ூ் 

 

விடட: A. ுு தி்லி  
 

பைசிய உைு வுூ்ட்  உ்சி ைாநாு, ு்ூ்ட ஊ்ட்ச்ைி்தை  ிர்சதன்ு 

ைீ்ு காை 2 நா்க் ுுைி்லியி் நதடம ்று. இ்ைிய உைு  ாுகா்ு ை்ு் ைர 

ஆதைய் (FSSAI) நட்ைிய இ்ை ைாநா்தட ுகாைார ை்ு் ுு்  நல்ுதற இதை 

அதை்ச் அு ிியா  பட் மைாட்கி தவ்ைா். 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 19-20, 2016 

 

1. வா்காள் க்வி ப்றிய ுதலாவு ச்வததச மாநாு எ்த நா்ி் ததாட்கியு ? 

A. இ்தியா 

B. அதமி்கா 

C. ஐ்கிய ரா்ய் 

D. ூடா்  

 

விடட: A. இ்தியோ 

 

வா்காள் க்வி ப்றிய ுதலாவு ச்வததச மாநாு ுு தி்லியி் 2016 அ்தடாப் 20் 

தததி ததாட்கியு. இதனை  இ்திய தத்த் ஆனைய் ஏ்பாு தச்ு்ளு. இ்த 

மாநா்ி் தனல்ு  "Voter Education for Inclusive, Informed and Ethical Participation" எ்பதாு். 3 

நா் மாநா்னட தனலனம தத்த் ஆனைய் டா்ட்.நசீ் னைதி ததாட்கி னவ்தா். 

இ்மாநா்ி் தநா்க், தத்த் தமலா்னம அனம்ுக் ூல் சிற்த நனடுனறக், 

தகா்னகக் ம்ு் வா்காள் க்வி்காை ுய்சிக் ஆகியவ்னற பகி்்ு 

தகா்ுத். 27 நாுக் ம்ு் 5 ச்வததச அனம்ு்க் இ்நிக்வி் ப்தக்ு். 

வா்காள் க்வி ூல் மாநா்ி் கல்ுதகா்ட நாுகளி்  உ்ளட்கிய தகவ் 

ம்ு் ஒு்க தத்த் நனடுனறகனள பல்பு்ு் தீ்மாை்னத அனடய இ்மாநாு 

ுய்சி்கிறு. 

 

2. சமீப்தி் மனற்த தமவா ரா்தகாபி், எ்த நா்ி் ந்ு அறிய்ப்ட கா்தியவாதி ? 

A. ூடா் 

B. தத் ஆ்பிி்கா  

C. தநபாள் 

D. வ்கததச் 

 

விடட: B. தத் ஆ்பிி்கோ  

 

தத் ஆ்பிி்க தபாரா்ட்தி் வலினமமி்க நப் ம்ு் ு்ைா் ஆ்பிி்க ததசிய 

கா்கிர் நாடாும்ற உு்பிைராை தமவா ரா்தகாபி் (83) சமீப்தி் தத் 

ஆ்பிி்காவி்  தக் டுைி் மனற்தா். இவ் மகா்மா கா்தியி் தப்திு், மைித 

உினம ஆ்வலுமாை இலா கா்தியி் கைவ். ரா்தகாபி், 1904 ஆ் ஆ்ு மகா்மா 

கா்தியா் நிுவ்ப்ட Centre for Learning of Ubuntu and Chairperson of Phoenix Settlement Trust-் 

நிுவை் ஆவா். 

 

3. “The Adivasi Will Not Dance” எு் ு்தக் யாரா் எுத்ப்டு ? 

A. இ வி ராமகிு்ை் 

B. பிரதீ் தசபா்ிய் 

C. ஹ்்டா தசாதவ்ரா தசக் 

D. மு ச்ரவ்்தி  
 

விடட: C. ஹ்்டோ ட ோடவ்ரோ ட க் 



Winmeen.com Tamil current affairs 

 

Winmeen.com Page 2 

 

 

ஹ்்டா தசாதவ்ரா தசக் எ்பவரா் எுத்ப்ட “The Adivasi Will Not Dance” எு் 

ு்தக் 2016 The Hindu Prize-்ு பி்ுனர்க்ப்டு. இு, ைா்்க்் மாநில்தி் Santhals 

எு் பழ்ுி ம்கனள  தவளிதய்றி அ்நில்தி் அனம்க்ப்ட அை் மி் நினலய் 

 ஒ்னற இ்திய ுியரு் தனலவ் திற்ு னவ்க வு் வுனகனய ுறி்ு ூுகிறு.   

    
 

4. எ்த நீ்தை் அதிதவக் தா்ுத் கிரா்் (Water Jet Fast Attack Craft - WJFAC) கா் 

நி்தகாபா் வு்ு க்ப் சமீப்தி் இ்திய கட்பனடயி் தச்்க்ப்ு்ளு ? 

A. ஐஎ்எ் தா்ு்லி  
B. ஐஎ்எ் க்தபைி  
C. ஐஎ்எ் க்ரா 

D. ஐஎ்எ் திஹாு 

    

விடட: D. ஐஎ்எ் திஹோு 

 

315 ட் எனட தகா்ட ஐஎ்எ் திஹாு இ்திய க்ப்பனடுட் தச்்க்ப்ு, கிழ்ு 

பனட்ு ஒு்க்ப்ு்ளு. 6வு நீ்தை் அதிதவக் தா்ுத் கிரா்் (Water Jet Fast Attack 

Craft - WJFAC) கா் நி்தகாபா் வு்ு க்பலாை ஐஎ்எ் திஹாுனவ தகா்க்தானவ் 

சா்்த க்ப் க்ு் தளமாை Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) எு் நிுவை் 

உுவா்கிு்ளு. இத்ுு் தயாி்க்ப்டனவகனள விட, இு தம்பு்த்ப்ட 

பதி்ு ம்ு் அதிகப்ச் 35 knots/ hour தவக்தி் இய்க்ூியு. இு க்ப் தளபதி 
அை் கா்ட் தனலனமயி் விட்ப்ு்ளு, இதி் 4 அதிகாிக் ம்ு் 41 ுு 

உு்பிை்க் உ்ளை். 

 

5. 28வு தபாு கை்காள்க் மாநாு(Accountants General Conference) எ்த இ்திய நகி் 

ததாட்கியு ? 

A. தகா்க்தா  

B. ுு தி்லி  
C. தச்னை  

D. தப்கூ்  

 

விடட: B. ுு தி்லி  
 

ுியரு் தனலவ் பிரைா் ுக்ைி ுுதி்லியி் 28வு தபாு கை்காள்க் மாநா்னட 

(Accountants General Conference) ததாட்கி னவ்தா். இ்த 2 நா் மாநா்ி், இ்தியாவி் 

ப்தவு இட்களி் இு்ு தபாு கை்காள்க் ப்தக்ு ச்வததச தைி்னக ம்ு் 

கை்ுகளி் வழ்கமாக உ்ள சிற்த நனடுனறகனள மீளா்ு தச்யு்ளை். இ்த 

மாநா்னட இ்தியாவி் க்்்தரால் ம்ு் ஆி்ட் தைைர் (CAG) ஏ்பாு 

தச்ு்ளு. 

 

6. “Sino-India Cooperation 2016” எு்  2வு ூ்ு த்திதராபாய பயி்சி எ்த நகர்தி் 

நனடதப்று ? 
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A. தை்சா்ம் 

B. லடா் 

C. க்்  

D. உத்ூ் 

 

விடட: B. லடோ் 

 

“Sino-India Cooperation 2016” எு்  2வு ூ்ு த்திதராபாய பயி்சி, இ்தியா ம்ு் 

சீைாவி்ு இனடதய ை்ு கா்மீி் கிழ்ு லடா்கி் Chushul Garrison புதியி் உ்ள 

 Border Personnel Meeting Hut-் நனடதப்று. மைிதாபிமாை உதவி ம்ு் ூக்ப நிவாரை் 

ுறி்த இ்த நீ்ட பயி்சியி், இ்திய எ்னல கிராம் ஒ்னற ூக்ப் தா்ுவு 

தபா்ற தபாலியாை அனம்ு உுவா்கி, அத்பி்ை், இனை்ு் ுு மீ்ு 

நடவி்னககளி் ஈுப்ு அனைவனரு் தவளிதய்றி மு்ுவ உதவி வழ்கியு. 

இ்திய அைினய பிிதகிய் ஆ் எ் ராம் வழிநட்திைா் ம்ு் சீை அைினய ச் 

தகா் தப் ைூ்  வழிநட்திைா்.  

 

7. 2016 ுதளாப் பவ் சி்ி(Global Power City Index) ுறியீ்ி் எ்த நகர் ுதலிட்தி் 

உ்ளு ? 

A. தடா்கிதயா 

B. ிதயா ி தைைிதரா  

C. ல்ட் 

D. ு்னப  

 

விடட: C. ல்ட் 

 

சமீப்தி், ை்பா் சா்்த  தமாி நினைு அற்க்டனள நிுவை் தவளியி்ட 2016 GPCI 

அறி்னகயி்பி, 2016 ுதளாப் பவ் சி்ி(Global Power City Index) ுறியீ் ி் ல்ட் 

ுதலிட் வகி்கிறு. தபாுளாதார், ஆரா்்சி ம்ு் தம்பாு, கலா்சார், 

அுுுனற, ூழ் ம்ு் உயி்்திற் ஆகிய ஆு ு்கிய அளவுீகனள தகா்ு 

உலக் ுுவதிு் உ்ள 42 ு்கிய நகர்கு்ு இு தர் வழ்கிு்ளு. வைிக், 

க்ுபிி்ு ம்ு் கலா்சார்தி் உலகி் ு்ைைி நகர்க் ப்ியலி் உ்ள ஒதர 

இ்திய நகர் ு்னப (39வு தர்ுட்) ஆு். 

 

8. எ்த இ்திய நகர் ுத்ுதலாக 2017 FIFA U-17 உலக தகா்னபனய நட்ு் இட்களி் 

ஒ்றாக அதிகார்ூ்வமாக பிரகடை்பு்த்ப்ு்ளு ? 

A. தமாஹாலி  
B. தகா்சி  
C. தச்னை  

D. தகா்க்தா 

 

விடட: B. தகோ் ி  
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2017 FIFA U-17 உலக தகா்னபனய நட்ு் இட்களி் ஒ்றாக தத்்தது்க்ப்ட ுத் 

இ்திய நகரமாக தகா்சி மாறிு்ளு. 23 FIFA  நிுை்க் உ்ளட்கிய உய் அதிகார 

ூு்ுு ைவஹ்லா் தநு னமதாை்னத பா்னவயி்ட பி்ை் தகா்சினய, தபா்ி 

நட்ு் னமதாை்களி் ஒ்றாக உுதிபு்திு்ளு. உலகளாவிய அளவி் ஒு 

ச்வததச கா்ப்ு தபா்ினய இ்தியா நட்ுவு இுதவ ுத் ுனறயாு்.  

 

9.“Driven: The Virat Kohli Story” எ்ற ு்தக் யாரா் எுத்ப்ு்ளு ?  

A. ச்தீ் ப்னை 

B. ரா்ுமா் ச்மா  

C. விை் தலாகப்ளி 
D. பிரதீ் ச்வா் 

 

விடட:  C. விஜ் டலோகப்ளி 
 

ந்ு அறிய்ப்ட ப்திினகயாள் விை் தலாகப்ளி,  “Driven: The Virat Kohli Story” எ்ற 

ு்தக்னத எுதிு்ளா். சமீப்தி் ுு தி்லியி் தவளியிட்ப்ட இு, இ்திய தட்் 

தக்ட் விரா் தகா்லியி் வா்்னக ப்றியு. 

 

10. ு்ளியியு்காை ுத் ச்வததச பிு யாு்ு வழ்க்ப்ு்ளு ? 

A. ரா் வாச்்தட்் 

B. வி்லிய் ைா்ச்  

C. தடவி் கா்் 

D. ூச் எ்தல்தப்் 

 

விடட: C. டடவி் கோ்் 

 

 ு்ளியியு்காை ுத் ச்வததச பிு தடவி் கா்் எ்பவு்ு வழ்க்ப்ு்ளு. 

இ்விுு  ைூனல 2017 ஆ் ஆ்ு  Marrakech-வி் நனடதபற உ்ள உலக ு்ளியிய் 

மாநா்ி் இவு்ு வழ்க்பட இு்கிறு. $75,000 பிு ததானக தகா்ட இ்விுு 

ு்ளியிய் ுனறயி்  மிக உய்்த மியானதயாக  குத்புகிறு. இு, ு்ளியியனல 

பய்பு்தி அறிவிய், ததாழி்ு்ப் ம்ு் மைித நலு்ு ததனவயாை ு்கிய 

சாதனைகனள தச்ு் தைி நப் அ்லு ுு்கனள அ்கீகி்கிறு. தமு் இு, நவைீ 

வா்்னகயி் வள்்ுவு் ு்ளியியலி் ு்கிய்ுவ் ப்றிய விழி்ுை்னவ 

ஏ்பு்து் உதுகிறு. வாு் ஒ்தவாு நபி் வா்்னகனயு் ு்ளிவிவர்க் 

எ்வாு பாதி்கி்று எ்பனத எ்ை்ற ம்ு் ப்தவு வழிகளி் ுி்ு தகா்ள 

ஊ்ுவி்கிறு. 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 21, 2016 

 

1. இ்தியாவி் நுவ் தீ்்பை ைல்ைு்த ம்ு் அமலா்க, ுதலாவு உலக மாநாு 

எ்த நகர்தி் ததாட்கியு ? 

A.தகா்சி  
B. தகா்க்தா  

C. ுு தி்லி  
D. தச்பை 

 

விடட: C. ுு தி்லி  
 

இ்தியாவி் நுவ் தீ்்பை ைல்ைு்த ம்ு் அமலா்க, ுதலாவு உலக மாநாு ுு 

தி்லியி் ததாட்கியு. "ம்திய்த் ம்ு் அமலா்க்பத வு்ைு்ு் ததசிய 

ு்ுய்சி" எ்ற தபல்ைி் நபடதை்ற 3 நா் மாநாு, இ்தியாவி் வாதாு் 

தீ்மாை்தி் ுக்பத மா்ற நட்கிறு. ுியரு் தபலவ் ைிரணா் ுக்ஜி ுவ்கி 
பவ்த இ்த மாநாு, வணிக நுவ் தீ்வி் ஒு ூ்ுதபல வழ்ு். 

 

2. தைாீ் நிபைு திை் இ்தியாவி் எ்த நாளி் தகா்டாட்ைுகி்று ? 

A. அ்தடாை் 23 

B. அ்தடாை் 25 

C. அ்தடாை் 21 

D. அ்தடாை் 22 

 

விடட: C. அ்டடோப் 21 

 

1959 ஆ் ஆ்ு  சீை எ்பலகபள ைாுகா்ு் தைாு உயி்நீ்த 10 தைாீசாி் 

 தியாக்கபள நிபைுூு் வபகயி் இ்தியா ுுவு் அபை்ு தைாீ் 

எ்பலகளிு் ஒ்தவாு ஆ்ு் அ்தடாை் 21் தததி  தைாீ் நிபைு திை் 

தகா்டாட்ை்ு வுகிறு.1959 அ்தடாை் 21் தததி, சீை இராுவ்திை் ு்ைா்கி் ூு 

நட்தி, 20 தைாீ்  ைணியாள்க் மீு ு்ுகபள வசீிை். அதி் 10 தை் உயிிழ்தை், 7 

தை் சீை பகதிகளாக அபழ்ு தச்ல்ை்டை் ,மீது்தளா் த்ைி்தை். 1961 ஆ் 

ஆ்ிலிு்ு 33,000 ்ு் தம்ை்ட தைாீசா் நா்ி் ைாுகா்ு ம்ு் சூக்தி் 

தசபவ்காக த்க் உயிபர தியாக் தச்ு்ளா்க்.  

 

3. சமீை்தி் ைி்வு் எ்த நா்பட ச்தி வா்்த 'தெ்மா' ூறாவளி தா்கியு ?  

A. இ்தியா  

B. மதலஷியா  

C. இ்ததாதைஷியா 

D. ைிலி்பை்் 

 

விடட: D. பிலி்டப்் 
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மிக வுவாை தெ்மா ூறாவளி சமீை்தி் ைிலி்பை்பை  தா்கி ைர்த அழிபவ 

ஏ்ைு்தியு. 225 கிமீ /மணி தவக்தி் நீி்த கா்ு வசீியதி் ம்களி் த்ுமிடமாை 

வுீக் அபை்ு் அழி்க்ை்டை. ைிலி்பை்பை அு்ு, தெ்மா ூறாவளி 
சீைாவி்  ுவா்தடா் மாநில்தி் Shanwei அுகிு்ள Haifeng County-யி் நில்சிபவ 

ஏ்ைு்தியு. 

 

4. எ்த அபம்ச்க் ்மா்் ரயி் நிபலய்க் அபம்க  இ்திய ரயி்தவுட் 

ஒ்ை்த் தச்ு்ளு ?   

A. இபளஞ் நல் ம்ு் விபளயா்ு அபம்சக்  

B. ுகாதார ம்ு் ுு்ை நல்ுபற அபம்சக்  

C. மி்சார அபம்சக் 

D. நகர அைிவிு்தி அபம்சக்  

 

விடட: D. நகர அபிவிு்தி அடை்சக்  

 

நகர அைிவிு்தி அபம்சக்,  ்மா்் ரயி் நிபலய்க் அபம்க  இ்திய 

ரயி்தவுட் ஒ்ை்த் தச்ு்ளு. ுி்ுண்ு ஒ்ை்த்ைி, ரயி் நிபலய்க் 

ம்ு் ு்றிு்ள ைுதிக்,  ்மா்் நகர வழிுபறகளி் கீ்,  ந்ல ையணிக் 

வசதிக், ரயி் நிபலய்கபள எளிதி் அுு் வசதிக், ரயி் நிபலய்களி் சிற்த 

ுபறயி் இட்பத ைய்ைு்ுத் ஆகியவ்பற தைற திு்ைு் சீரபம்க்ைட 

உ்ளு. அ்ைிதய்றா், ஒ்தவாு ்மா்் நகர் ம்ு் AMRUT-் உ்ள ரயி் 

நிபலயு் அதபை ஒ்ிு்ள 300 ுத் 800 ஏ்க் நில்ைர்ு் முசீரபம்க்ைு் 

எ்ு தைாு். இ்த ுி்ுண்ு ஒ்ை்த் 5 ஆ்ுகு்ு தச்ுைியாு் ம்ு் 

இர்ு அபம்ு்க் ச்மத்ுட் இதபை நீ்ி்க ுிு்.       

 

5. மாணவ்கு்காக Kaushalya SETU எ்ற ுவ்க ுய்சிபய(initiative) எ்த மாநில அரு 

அறிுக் தச்ு்ளு ? 

A. ராஜ்தா் 

B. உ்தர் ைிரததச் 

C. மகாரா்ிரா  

D. ஒிசா 

 

விடட: C. ைகோரோ்ிரோ  

 

மகாரா்ிரா  அரு, மாணவ்கு்காக  ‘Kaushalya SETU (Self-Employment and Talent Utilisation)’ 

எு் திற் தம்ைா்ு தி்ட்பத அறிுக் தச்ு்ளு. Kaushalya SETU தி்ட்தி் கீ், 

State Board of Secondary & Higher Secondary Education ையிு் மகாரா்ிரா மாணவ்களி் Class 

X or SSC தத்ுகளி் தத்்சி தைறாத மாணவ்க் இ்த திற் தம்ைா்ு தி்ட்தி் 

தச்்ு தகா்ள்ைுவ், இதைா் அவ்க் ஒு வுட்பத இழ்க தவ்ியதி்பல. 

 

6. “The Sleepwalker’s Dream” எு் ு்தக் யாரா் எுத்ை்டு ? 

A. அ்ைிகாகிி ரா் தசௌ்ி  

B. நளிைிைாலா ததவி  
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C. ுுைாதஜாதி தைாரா 

D. ிைி ைாு  

 

விடட: C. ுுபோட ோதி டபோரோ 

 

குகா்தி சா்்த அ்ைாமி எு்தாள் ம்ு் நாவலாசிிய் ுுைாதஜாதி தைாரா 

எ்ைவ் “The Sleepwalker’s Dream” எ்ற ு்தக்பத எுதிு்ளா். இு, ைிிைடாம் இு்ு் 

ுத்திர் ம்ு் நி்சயம்ற எதி்கால்பத தநா்கி ையணி்ு் தைாராளிக்  ூ்ட்தி் 

ையண்பத ுறி்ு ூுகிறு. 

 

7. ச்வததச ஜி்ைா்ி்் ூ்டபம்ைி் (International Gymnastics Federation- IFG) ுதிதாக 

தத்்தது்க்ை்ட தபலவ் யா் ? 

A. எமிலியா தராமாஞா  

B. தமாிைாி வாடைதை  

C. ஜா்் ுதய்ைி்  

D. ுுதைா கிரா்ி  

 

விடட: B. டைோினோி வோடனடப  

 

ஜ்ைாைி் தடா்கிதயாவி் நபடதை்ற உலகாு் உு்ைிை்க் மாநா்ி் ச்வததச 

ஜி்ைா்ி்் ூ்டபம்ைி் (International Gymnastics Federation- IFG) ுதிய தபலவராக 

ஜ்ைாபை தச்்த தமாிைாி வாடைதை தத்்தது்க்ை்ு்ளா். 20 ஆ்ுகளாக 

இ்ைதவியி் இு்த ுுதைா கிரா்ி ிச்ை் 2016-் ஓ்ு தைு் நிபலயி் இவ் 

தத்ு தச்ய்ை்ு்ளா். இ்த நிபலயி், IFG  தபலவராு் ுத் ஆசிய் ம்ு் 1987-

1994 வபர ச்வததச தடைி் தட்ைி் ூ்டபம்ு தபலவராக இு்த  இ்சிதரா 

ஓகிுராவி்ு அு்ு ச்வததச ஒலி்ைி் ூ்டபம்ைி் தபலவராு் ுத் ஜ்ைாை ீ்  

எ்ற தைுபமபய வாடைதை தைுகிறா்.IFG-யி் தபலபமயக் ுவி்ச்லா்தி் 

லாச்தைவி் உ்ளு. 

 

8. சமீை்தி் எ்த இ்தாலிய நகர் தலா் லாமா தகளரவ ுிுிபம விுபத தை்று ? 

A. தரா் 

B. ுதளார்் 

C. தநைி்் 

D. மில் 

 

விடட: D. ைில் 

 

திதை்தி் நாுகட்த்ை்ட ஆ்மீக தபலவ் லா்தை்்தடா தை்தடாு்ு, இ்தாலி 
நா்ி் மில் நகிு்ள Arcimboldi Theatre-் நட்த ஒு விழாவி் "மில் குரவ 

ுிுிபம விுு" வழ்க்ை்டு. தை்தடா், மில் கு்சி் ுுவி் தபலவ். 

 

9. எ்த நாு உலக ரயி்தவ  ு்ைா்கி ுுத் சா்ைிய்ஷி் தகா்பைபய (World Railway 

Shooting Championship Cup) தவ்ு்ளு ? 
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A. இ்தியா 

B. தஜ்மைி  
C. ைிரா்்  

D. அதமி்கா 

 

விடட : A. இ்தியோ 

 

ைிரா்ஷி் தசயி்் தம்ிராயி் நபடதை்ற உலக ரயி்தவ  ு்ைா்கி ுுத் 

சா்ைிய்ஷி் தகா்பை தைா்ியி் இ்திய தரயி்தவ அணி தவ்றி தை்ு்ளு. 

இ்தைா்ியி் இ்திய ரயி்தவ தவ்றி தைுவு இுதவ ுத்ுபற.  இ்திய ரயி்தவ 

அணி தமா்த் 5 த்க், 3 தவ்ளி, 2 தவ்கல் உ்ைட தமா்த் 10 ைத்க்குட் 15th 

USIC உலக ரயி்தவ  ு்ைா்கி ுுத் தகா்பையி் சா்ைிய் ை்ட் தவ்ு்ளு. USIC 

எ்ைு ச்வததச ரயி்தவ விபளயா்ு ச்க், இத் தநா்க் உலகி் ைல ைுதிகளி் 

உ்ள ரயி்தவ ஊழிய்க் ம்தியி் ுபறசா்்த விபளயா்ு ைழ்க்பத 

ஊ்ுவி்ைதாு்.      

 

10. சிறிய நகர்களி் உ்ள ம்க் ைற்ு்விதமாக, ைிரா்திய விமாை இபண்ு 

தி்ட்பத ( Regional air Connectivity Scheme - RCS) எ்த ம்திய அபம்ச் ுவ்கி பவ்தா் ? 

A. நதர்திர தமாி 

B. ரா்நா் சி் 

C. அதசா் கஜைதி ராஜு 

D. அு் தஜ்லி 
 

விடட : C.அடசோ் க பதி ரோ ு  
 

ம்திய சிவி் விமாை தைா்ுவர்ு அபம்ச் அதசா் கஜைதி ராஜு, சிறிய நகர்களி் 

உ்ள ம்க் ைற்ு்விதமாக, ைிரா்திய விமாை இபண்ு தி்ட்பத ( Regional air 

Connectivity Scheme - RCS) ுு தி்லியி் அறிுக் தச்ு பவ்தா். RCS தி்ட் “Ude Desh ka 
Aam Nagrik (UDAN) (Let the common man of the country fly)” எ்ு் அபழ்க்ைுகிறு. RCS 

தி்ட்தி் கீ், விமாை நிுவை்க் இபண்ைி்காக ை்தவு தைிய விமாை 

நிுவை்களி்  Code Sharing-் ுபழய ுு ுத்திர் ம்ு் ை்தவு விமாை 

க்டண்களி் இு்ு வில்ு அளி்க்ை்ு்ளு. விமாை நிுவை்க் ஒு ுறி்ைி்ட 

ைிரா்திய்தி் ைற்க  3 ஆ்ுக் ைிர்திதயக உிபம தைற இயு். ைிரா்திய 

விமாை்கு்ு விமாை க்டண்க் ஒு மணி தநர்தி்ு 2,500 ூைா் எை 

வூலி்க்ைட இு்கிறு. இ்தி்ட் ஜைவி 2017-லிலிு்ு ுவ்க்ைு் எ்ு 

எதி்ைா்்க்ைுகிறு. 
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நட்ு நிக்ுக் : அ்டடோப் 22-23, 2016 

 

1. கிு்ணா வனவில்ு சரணாலய் (KWS) எ்த மாநில்தி் அமம்ு்ளு ? 

A. க்நாடகா 

B. ஆ்திர் பிரததச் 

C. தகரளா 

D. மகாரா்ிரா 

 

விடட: B. ஆ்திர் பிரடதச் 

 

கிு்ணா வனவில்ு சரணாலய் (KWS) ஆ்திர் பிரததச்தி் அமம்ு்ளு. இு 

சமீப்திய சச்திகளி் வர்காரண், Lutrogale perspicillata (சம்மமயான ூசிய நீ்்கீ ) 

எு் நீ்்கீ  கிு்ணா வனவில்ு சரணாலய்தி்ு அுகிு்ள கிு்ணா 

மாவ்ட்தி் சு்ு நில் காுகளி் ுத் ுமையாக க்டைிய்ப்ு்ளு. ச்வததச 

இய்மக பாுகா்ு ஒ்ைிய்தி் (ஐீசிஎ்) அைி்மக்பி, இ்த நீ்்கீ களி் 

பாுகா்ுநிமல அழிய்ூிய ப்ியலி் உ்ளு. 

 

2. இ்தியாவி் கிழ்க்திய அ்பணி்க்ப்ட சர்ு நமடதமமட(Eastern Dedicated Freight 

Corridor - EDFC) -III க்ுமான பணி்ு உலக வ்கி எ்வளு கட் சதாமக வழ்ுவதாக 

ஒ்ுத் அளி்ு்ளு ?  

A. $ 700 மி்லிய்  

B. $ 550 மி்லிய் 

C. $ 444 மி்லிய் 

D. $ 650 மி்லிய்   

 

விடட: D. $ 650 மி்லிய்   

 

கிழ்க்திய அ்பணி்க்ப்ட சர்ு நமடதமமட-III (Eastern Dedicated Freight Corridor - EDFC) 

க்ுமான பணி்ு உலக வ்கியிட் $ 650 மி்லிய்  கட் சபை இ்திய அரு (GOI) 

ஒ்ப்த் சச்ு்ளு. EDFC- III தி்ட்  ூதியானா ுத் ு்ஜா வமர ப்சா், ஹ யானா 

ம்ு் உ்தர் பிரததச் வழியாக 401 கி.மீ ூர்தி்ு க்ட்படு்ளு.  EDFC தி்ட்தி் 

தநா்க் ூதியானா ம்ு் சகா்க்தா இமடதய ரயி்தவ நமடபாமதீட் தச்்ு 

ரயி்தவ சர்ு தா்ு் திைமனீ் அதிக ்த் ஆு். இ்தியாவி் வடகிழ்ு ம்ு் 

கிழ்ு புதிகு்கிமடதய ில்சபாு்க் ம்ு் இுதி சபாு்கமள தவகமாகு், 

 திைமமயாகு் சகா்ு சச்ல, அதாவு சர்ுகமள ம்ு் எு்ு சச்ல 

அமம்க்பு் ரயி் பாமததய EDFC ஆு். 

 

3. 2016 உலக எு்ுு்கிதநா் தின்தி் (World Osteoporosis Day - WOD) மமய்கு எ்ன ? 

A. Stop at One: Make Your First Break Your Last  
B. Love Your Bones: Perfect Your Future 
C. Real Men Build Their Strength from Within 
D. Serve Up Bone Health   
 

விடட:  B. Love Your Bones: Perfect Your Future 
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எு்ு்ுமர ம்ு் வள்சிமத மா்ை எு்ு தநா் ுைி்த தநா் து்ு, தநா் 

க்டைித் ம்ு் சிகி்மச ப்ைி உலகளாவிய விழி்ுண்ு ஏ்பு்த அ்தடாப் 20் 

தததி ஒ்சவாு ஆ்ு்  உலக எு்ுு்கிதநா் தின் அுச ்க்புகிைு. 2016ஆ் 

ஆ்ி் மமய்கு "Love Your Bones: Perfect Your Future" ஆு்.  

 

4. “Andhere se ujale ki aur” எ்ை ு்தக் இ்தியாவி் எ்த ம்திய அமம்சரா் 

எுத்ப்ு்ளு ?  

A. ரவி ச்க் பிரசா் 

B. உமா பாரதி  
C. அு் தஜ்லி  
D. ு்மா ுவரா் 

 

விடட: C. அு் டே்லி  
 

பாஜக-வி் தமலமமயிடமான ுுதி்லியி் நிதி அமம்ச் அு் தஜ்லி எுதிய 

“Andhere se ujale ki aur” எ்ை ு்தக் சமீப்தி் சவளியிட்ப்டு. இு, தஜ்லி ப்தவு 

கால க்ட்களி் எுதிய வமல்பதிுக் ம்ு் க்ுமரகளி் சதாு்ு ஆு். 

 

5. ம்திய தஹாமிதயாபதி ுுவி் (Central Council of Homeopathy - CCH) தமலமமயக் 

எ்ு்ளு ? 

A. ுதன  

B. ல்தனா  

C. ுு தி்லி  
D. சச்மன  

 

விடட: C. ுு தி்லி  
 

ம்திய தஹாமிதயாபதி ுு எ்பு AYUSH ுமை, ுகாதார் ம்ு் ுு்ப நல்ுமை 

அமம்சக்தி் கீ் உ்ள ச்ட தியான தமலமம அமம்ு ஆு். இு சமீப்திய 

சச்திகளி் வர்காரண்,ுதிய தஹாமிதயாபதி க்ூ  அமம்க சாதகமான ஆ்ு 

அைி்மகமய சகாு்க 20 ல்ச் ூபா் ல்ச் சப்ைன் எ்ை ு்ை்சா்ி் தப ் 

CCH-் தமலவ் டா்ட் ரா்ஜீ சி்ு், தனியா் நப் ஒுவு் ம்திய ுலனா்ு (சிபிஐ) 

ுமையா் மகு சச்ய்ப்ு்ளன். CCH தமலமமயக் ுு தி்லியி் உ்ளு. 

 

6. அ்மா்ி(Almatti) அமண பி்வு் எ்த மாநில்தி் அமம்ு்ளு ? 

A. ஆ்திர் பிரததச் 

B. க்நாடகா  

C. தகரளா  

D. மகாரா்ிரா  

 

விடட: B. க்நோடகோ  
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வட்ு க்நாடகாவி் பாக்தகா் மாவ்ட்தி் உ்ள கிு்ணா ஆ்ைி் மீு்ள நீ்மி் 

தி்ட் அ்மா்ி அமண ஆு். இு சமீப்திய சச்திகளி் வர்காரண், அமண 

வலிமமமய அதிக ்க சச்ய்ப்ட ுனரமம்ு பணியி், நிதிமய(72 தகாி) சிை்த 

ுமையி் பய்பு்தியத்காக இ்த அமண்ு உலக வ்கி "Award of Excellence" விுு 

வழ்கிீ்ளு. க்நாடகாவி் மிக்சப ய நீ்்தத்க்க் ஒ்ைான இ்த தி்ட், 

நீ்்தத்க்கமள வலிமம்பு்ுவத்காக அமண ுன்வா்ு ம்ு் தம்பா்ு் 

தி்ட்தி் (DRIP) கீ் எு்ு சகா்ள்ப்டு. உலக வ்கி (WB), அமண்ு தசத் 

விமளவி்ு் நீ்்கசிமவ து்க கிு்ணா பா்யா ஜ் நிகா் லிமிசட்ி்ு ூபா் 72 

தகாி வழ்கியு.  

 

7. எ்த நாு 2016 உலக் தகா்மப கபி தபா்ியி் சவ்ு்ளு ? 

A. இல்மக  

B. ஈரா்  

C. இ்தியா  

D. சீனா  

 

விடட: C. இ்தியோ  

 

ுஜரா்தி் அகமதாபா்தி் நமடசப்ை 2016 உலக் தகா்மப கபி தபா்ியி் இுதி 
ஆ்ட்தி் இ்திய அணி, ஈராமன 38-29 எ்ை வதீ்தி் ததா்கி்ு தகா்மபமய 

சவ்ு்ளு. கபியி் தரமான ்மட்(Standard Style version of Kabaddi) வ மசயி் 

இ்தியா சவ்ு் 3வு உலக்தகா்மப இுவாு்.    

 
 

8. 2016 FIFA U-17 மகளி் உலக் தகா்மபமய எ்த நாு மக்ப்ைிீ்ளு ? 

A. சவனிுலா  

B. ஜ்பா் 

C. ்சபயி் 

D. வட சகா யா  

 

விடட: D. வட ககோியோ  

 

தஜா்டானி் நமடசப்ை 2016 FIFA U-17 மகளி் உலக் தகா்மப இுதி ஆ்ட்தி் வட 

சகா யா அணி, ஜ்பா்  அணிமய சபனா்ி ஷூ்அு் ுமையி் 5-4 எ்ை ு்ளியி் 

ததா்கி்ு தகா்மபமய சவ்ு்ளு. இ்நிமலயி், இ்தகா்மபமய 2 ுமை சவ்ை 

ுத் அணியாக வட சகா யா மாைிீ்ளு. 

 

9. சமீப்தி் மமை்த சமஹ் மி்ட், எ்த சமாழியி் பழ்சபு் நிகராக இு்தா் ? 

A. ப்சாபி  
B. தமி் 

C. சது்ு  

D. ஒியா  
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விடட: A. ப்சோபி  
 

பழ்சபு் ப்சாபி நிக் சமஹ் மி்ட் (82) சமீப்தி் ராஜ்தானி் மு்் அுவி் 

காலமானா். ப்சாபி பட்களி் நமக்ுமவ தவட்களி் நி்ததி் ில் இவ் ந்ு 

அைிய்புகிைா். இவரு ுைி்பிட்த்க பமட்ுக்  “Sawa Lakh Se Ek Ladaun”, “Putt Jattan De”, 

“Babul Da Vehra”, “Bhulekha”, “Long Da Lishkara”, “Peengan Pyar Deeyan” ம்ு் “Jeeja Sali”.  
 

10. இ்தியாவி் ுத் ரயி்தவ ப்கமல்கழக் எ்த நகர்தி் அமம்க்பட உ்ளு ? 

A. சப்கூு 

B. வததாதரா 

C. வாரணாசி  
D. சகா்சி  
 

விடட: B. வடதோதரோ 

 

இ்திய ரயி்தவ ுமையி் ுுமமகமள ுு்த் ம்ு் நவனீமயமா்கு்ு உது் 

வமகயி்  இ்தியாவி் ுத் ரயி் ப்கமல்கழக ுஜரா்தி் வததாதராவி் 

அமம்க்பட இு்கிைு. ுதலி் , வததாதராவி் த்தபாு்ள இ்திய் ரயி்தவயி் 

தநஷன் அகாடமி (NAIR) வளாக்தி் ரயி் ப்கமல்கழக் அமம்க்பட இு்து. 

ஆனா்,  நில் மகயக்பு்திய பிைு, இத்சகன தனிதய ஒு ப்கமல்கழக் 

அமம்கலா் என ுிு சச்ய்ப்டு. 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 24, 2016 

 

1. 2016 ஐ்கிய நாுக் தின்தி் மைய்கு எ்ன ? 

A. Freedom First 
B. Goals for Peace 
C. Strong UN: Better World 
D. Freedom & Peace for humanity  
 

விடட:  A. Freedom First 

 

ஐ.நா. சாசன் 1945 ஆ் ஆ்ிலிு்ு  அைு்ு வ்தமத நிமனுூு் வமகயி் 

ஒ்வவாு ஆ்ு் அ்ட ாப் 24் டததி ஐ்கிய நாுக் தின் வகா் ா ்புகிறு. 

பாுகா்ு சமபயி் ஐ்ு நிர்தர உு்பின்க் உ்ப  அத் வபு்பா்மை 

உு்பின்க்  இ்த ஆவண்தி் மகவயு்தி் தி் ூல் ஐ்கிய நாுக் சமப 

அதிகார்ூ்வைாக நம ுமற்ு வ்து. 2016 ஆ் ஆ்ி்கான மைய்கு "Freedom First 

". இ்த ஆ்ு UN  தின், நிமலயான அபிவிு்தி இல்ுகமை அம ய  ை்க் உுதியான 

ந வி்மககமை எு்க டவ்ு் எ்பமத ு்னிமல்பு்ுகிறு. 

 

2. இ்தியாவி் ுத் வதா ்க( first startup magazine) இத் "Cofounder" யாரா் 

வதா ்க்ப்ு்ைு ? 

A. ஆதீ் வ்ைா ை்ு் அு்ரா் ராடே்திர் 

B. கீ்்தி கு் ை்ு் ுு்் தீ்  

C. தீப் சி்வி ை்ு் ுப ரா்  

D. வ்ஷா ச்ைா ை்ு் ூ்தி ேுடனோ  

 

விடட: A. ஆதீ்  வ்மோ ம்ு் அு்ரோ் ரோடே்திர் 

 

இ்தியாவி் ுத் வதா ்க( first startup magazine) இத் "Cofounder", ஆதீ் வ்ைா ை்ு் 

அு்ரா் ராடே்திர் எ்பவ்கைா் வதா ்க்ப் ு. இ்த இத், ் ா்்-ஆ் ை்ு் 

வதாழி் ுமனடவாி் பி்னா் உ்ை ஆர்பகால உ்மை கமதக் ப்றி டபு். 

ப்டவு ் ா்்-ஆ்கைி் உ்ை இ்திய CEO ை்ு் CIO-கைி் ் ா்்-ஆ் வா்்மக 

ப்றிய விழி்ுண்ு , டபார் ்க் ை்ு் பயண்க் ஆகியவ்மற வதிவி்ு் 

அவசியைான ஒு தகவ் வதா ்ு ஊ கைாகு், ுதிய தரு டசைி்ு அமை்பாகு் இு 

உுவவு்ு். 

 

3. பி்வு் எ்த நாைி், இ்டதா திவப்திய எ்மல டபாீ் (ITBP- The Indo Tibetan Border 

Police) உய்ு நா் வகா் ா ்புகிறு?  

A. அ்ட ாப் 24 

B. அ்ட ாப் 22  

C. அ்ட ாப் 23 

D. அ்ட ாப் 25  

 

விடட: A. அ்டடோப் 24 
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இ்டதா திவப்திய எ்மல டபாீ் (ITBP) அத் 55வு உய்ு நாமை 2016 அ்ட ாப் 24் 

டததி வகா் ாுகிறு. இ்தியாவி் ஐ்ு ை்திய ஆுத டபாீ் பம கைி் ஒ்றான 

இு, 1962 ஆ் ஆ்ு  அ்ட ாப்  24-் நா், CRPF ச் ்தி் கீ், 1962-் ஏ்ப்  இ்திய-

சீன்டபாமர அு்ு உுவா்க்ப் ு. ITBP- யானு, ல ா்கி் உ்ை காரடகார் 

கணவாயி் இு்ு அுணா்சல பிரடதச ைாநில்தி் ேடச் லா வமர 3488 கிடலாைீ் ் 

எ்மலமய பாுகா்ு் க மைமய வச்கிறு. டைு்,இ்திய-சீன எ்மலயி்   

டை்க்திய, ை்திய ை்ு் கிழ்ு புதிகைி் 9000 அி ுத்  18700 அி உயர் வமர 

ப்டவு சாவிகைி் ஆ்க்  எ்மல்பணி்ு நிு்த்ப்ு்ைன். 

 
 

4. பி்வு் எு FIFA 2018 உலக டகா்மபயி் அதிகார்ூ்வைான சி்ன்(Mascot) ? 

A. Zakumi 
B. Willie 
C. Zabivaka  
D. Gauchito  
 

விடட:  C. Zabivaka  

 

2018 FIFA உலக டகா்மப, ர்யாவி் 2018 ேூ் 14 ுத் ேூமல 15 வமர நம வபு். FIFA 

உு்பின்  நாுகைி் ஆ்க் அணிக் ப்டக்ு் இ்த ச்வடதச கா்ப்ு டபா்ி 4 

ஆ்ுகு்ு ஒு ுமற நம வபு். இ்த டபா்ியி் அதிகாரூ்வ சி்னைாக 

"Zabivaka" அறிவி்க்ப்ு்ைு. ர்ய வைாழியி் "Zabivaka" எ்பத் வபாு் “the one who 
scores” எ்பதாு். இ்த ஓநா், டவி்மக, அழு  ை்ு் ந்பி்மகமய 

வவைி்பு்ுகிறு. இ்த ஓநா், நிக்மவ ஊ்ுவி்பு ை்ு் அர்ுகைிு்ை 

ூ் ்மத ைகி்வி்பு ை்ுைி்லாை், ர்யாவி் ஒு ூதராகு், உலகைாவிய 

பிரபலைாகு் ைாறிு்ைு. 

 

5. ுத் டதசிய பழ்ுியின் திுவிழா பி்வு் எ்த நகர்கைி் ந ்கு்ைு ? 

A. ுு தி்லி  
B. பா்னா  

C. குகா்தி  
D. இ் ாநக் 

 

விடட: A. ுு தி்லி 
 

அ்ட ாப் 25, 2016 அ்ு தி்லியி்  ுத் டதசிய பழ்ுியின் திுவிழாமவ பிரதை் 

நடர்திர டைாி ுவ்கி மவ்கு்ைா். இ்த திுவிழாவி் ு்கிய டநா்க் 

பழ்ுியின் ை்தியி் ஒ்ுமை  உண்மவ  ஊ்ுவி்பு ஆு். இ்திுவிழாவி் 

பழ்ுி கலா்சார்தி்  ப்டவு அ்ச்கமை வபிய அைவி் வவைி்பு்தி அதமன 

ஊ்ுவி்கு்ைன். நாு ுுவதிு் இு்ு ுைா் 1600 பழ்ுி கமலஞ்க் ை்ு் 

 15000 பழ்ுி பிரதிநிதிக் இ்திுவிழாவி் ப்டக்பா்க் எ்ு எதி்பா்்க்புகிறு. 

 
 

6. Mr. Asia 2016 ப் ் வவ்றவ் யா் ? 
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A. ியா் ேு 
B. வச்தி் ுைர்  

C. ேி. பாலகிு்ணா  

D. ை்ேீ்  த்ரா்  

 

விடட: C. ேி. போலகிு்ணோ 

 

சைீப்தி் பிலி்மப்்-் நம வப்ற 5th Phil-Asia உ ்பயி்சி சா்பிய் டபா்ியி் 

இ்தியாமவ டச்்த ேி. பாலகிு்ணா Mr. Asia 2016 ப் ் வவ்ு்ைா். இவ் க்நா கா 

ைாநில்தி் வப்கூி் உ்ை வரூ் அுகி் உ்ை ராைவகா் னஹ்ைிமய 

டச்்தவ். 

 

7. உலகைாவிய  க்வி்க ் வா்்ு ுறி்த ச்வடதச ஆமண்ுு (International Commission 

on Financing Global Education Opportunity) அறி்மகபி, வப் க்வியறிவி் இ்தியாவி் தர் 

எ்ன ?   

A. 51 வு 

B. 45 வு  

C. 38 வு 

D. 23 வு 

 

விடட: C. 38 வு 

 

நிூயா்் சா்்த உலகைாவிய  க்வி்க ் வா்்ு ுறி்த ச்வடதச ஆமண்ுு 

(International Commission on Financing Global Education Opportunity) அறி்மகபி, வப் 

க்வியறிவி் வைு் 51 நாுகைி் இ்தியா 38வு இ ் வகி்கிறு. இ்த ுதிய தருக் 

வப் க்வியி், அ்ம  நாுகைான பாகி்தா், வ்காை டதச் ை்ு் டநபாை் 

ஆகியவ்றி் தர்ு ் ஒ்பிு்டபாு  இ்தியாவி் ப்ைி க்வி ுமற கீ் நிமலயி் 

இு்பமத கா்ுகிறு.  

 
 

8. ஐ்கிய நாுக் சமபயி் (ஐ.நா.) உலக டை்பா்ு தகவ் நா் (World Development 

Information Day) எ்த டததியி் அுசி்க்புகிறு ? 

A. அ்ட ாப் 23 

B. அ்ட ாப் 25 

C. அ்ட ாப் 24 

D. அ்ட ாப் 26 

 

விடட: C. அ்டடோப் 24 

 

வை்்சி ுறி்த பிர்சமனக் ை்ு் அவ்மற தீ்்க ச்வடதச ஒ்ுமழ்மப 

பல்பு்ுத் ஆகியமவ ுறி்ு உலக வபாு ை்கைி் கு்தி் கவன் வசு்த 

ஒ்வவாு வு ு் அ்ட ாப் 24 அ்ு ஐ்கிய நாுக் சமபயி் '(ஐ.நா.) உலக 

டை்பா்ு தகவ் நா் அுசி்க்புகிறு. 
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9. “Dogs at the Perimeter” எ்ற ு்தக் யாரா் எுத்ப்ு்ைு ? 

A. டோஹ்னா ்கி்்ு் 

B. வா்ி வைௌஅவா்  

C. ைா லி் தீயி் 

D. வ டபாரா வலவி  
 

விடட: C. மோடலி் தயீி் 

 

 “Dogs at the Perimeter” எ்ற ு்தக் ைா லி் தீயி் எ்பவரா் எுத்ப்ு்ைு. இு 

க்டபாிய இன்புவகாமல ப்றியதாு். க்டபாிய இன்புவகாமல, வரலாு டபா்ு 

ச்திவா்்த, ை்திர ஒைி டபால பிரகாசி்ு் நவனீ வரலா்றி் இு்  

அ்தியாய்கைி் ஒ்றாு்.         

 
 

10. உலக அமைதி க்வி்கான ச்வடதச அமை்பி் 2016 உலக கா்கிர் ைாநா்ம  எ்த 

நாு ந ்ுகிறு   (World Congress of International Association of Educators for World Peace (IAEWP)) ? 

A. இ்தியா  

B. அவைி்கா 

C. ர்யா  

D. ஐ்கிய ரா்ய் 

 

விடட: A. இ்தியோ  

 

ைகாரா்ிரா ஆுந் சி வி்யாசாக் ரா், உலக அமைதி க்வி்கான ச்வடதச அமை்பி் 

19வு உலக கா்கிர் ைாநா்ம (19th World Congress of International Association of Educators for 

World Peace (IAEWP)) ைகாரா்ிராவி் நாசி்கி் அ்ட ாப் 24 அ்ு “Peace Education for Good 

Governance and Nonviolence” எ்ற தமல்பி் ுவ்கி மவ்தா். இ்த 3 நா் ைாநா்ம , 

உலக அமைதி க்வி்கான ச்வடதச அமை்ு் (IAEWP),   ஐ்கிய நாுக் சமபயி் 

வபாுைாதார ை்ு் சூக சமப எு் அரு சாரா நிுவன் (United Nations Economic and 

Social Council (ECOSOC)) நகர் சா்்த டகாகடல க்வி அமை்ு ் (GES) இமண்ு 

ந ்ுகிறு. 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 25, 2016 

 

1. உலக ப ாலிப ா தின் எ்த பததி ி் அுசி்க் ுகிறு ? 

A. அ்ப ா ் 23  

B. அ்ப ா ் 24 

C. அ்ப ா ் 25 

D. அ்ப ா ் 26 

 

விடட : B. அ்டடோப் 24 

 

ப ாலிப ாமை மலி்-்ு எதிராக ப ாராுவமத நிமனுூு் வமக ி், உலக 

ுகாதார அமை்ு (WHO) ை்ு் அத் ூ் ணி ுகவ்க்  ூல் ஒ்வவாு வு ு் 

 அ்ப ா ் 24் நா் உலக ப ாலிப ா தின் அுசி்க் ுகிறு. இ்த தின், ப ாலிப ா 

இ்லாத உலக் ை்ு் அ்த இல்மக அம   அ ராு உமை் வ்களி் ு ்சி 
ஆகி வ்மற வகா் ா  ஒு வா்்ம  வை்ுகிறு.   

 

2. "ைி்ரா ச்தி 2016" எு் ூ்ு இராுவ   ி்சி, இ்தி ாவி்ு் எ்த நா்ு்ு் 

இம ப  வதா ்கி ு ? 

A. ஆ்கானி்தா்  

B. இல்மக  

C. வ்காள் 

D. ைி ா்ை் 

 

விடட: B. இல்டக  

 

இ்தி ா-இல்மக இம ப  ான "ைி்ரா ச்தி 2016" எு் ூ்ு இராுவ   ி்சி ி் 

4வு  தி்ு அ்ப ா ் 24் பததி இல்மக ி் அ்ப ு்ஷாவி் உ்ள சி்ஹா 

வரஜிவை் ் வச் ி் வதா ்கி ு. இ்த   ி்சி நவ் ் 6, 2016 வமர நம வ ு். 

இ்த  தி் ி் ு்கி  கவனைானு, ஐ.நா.-வி் ஆமண் ி,  கிள்்சி து்ு (சிஐஏ) / 

  ்கரவாத து்ு (சி.ி) ஆகி  ந வி்மககமள பை்வகா்ு் ப ாு இமண்ு 

வச லா்ு் த்மைம  அதிகி்த் ஆு். 

 

3. ச்வபதச வ ீ் ு ச்பவ வந்வவா்் ( International Household Survey Network- IHSN) குவிம  

   ் ு்ுவு  ்றி  ுத்  ் மறம (workshop) எ்த ை்தி  அமை்ச் ுவ்கி 
மவ்தா் ? 

A. க்ரா் ைி்ரா 

B. ரா் விலா்  ா்வா்  

C. வவ்மக ா நாுு 

D. ி வி சதான்த கு ா 

 

விடட: D. ி வி சதோன்த குடோ 
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ு்ளி ி ் ை்ு் தி்  அைலா்க அமை்ச் D.V. சதான்த கு ா ுு தி்லி ி் 

ச்வபதச வ ீ் ு ச்பவ வந்வவா்் ( International Household Survey Network- IHSN) குவிம  

அறிுக் ு்தினா். பைு் இத்வகன தனிப  இமண தள்மது் அறிுக் வச்ு 

மவ்தா். நி்வாக அமை்ு ை்ு் ு்ளி ி ்  வகா்மக உுவா்க்தி் ஒு ந்ல 

ஒு்கிமண்ம  உுவா்ு்  பைலா்மை குவி ாக, தரைான அளுபகாலாக IHSN-ம  

  ் ு்த ுிு். இு சைீ ்தி  ப ா்ுக் ை்ு் தரு கா் க ு்பன்ற், பசைி்ு 

ை்ு்   னு்ு உ்ள  வதாைி்ு்  குவிக் ஆகி மவ  ்றி தாு். பைு் இு, 

தரு த ாி் ாள்க் எதி்வகா்ு் வதாைி்ு்  சி்க்கமள தீ்்க 

விவமை்க் ்ு்ளு.    

 

4. 2016 ிப ா  ாராலி் ி் விமள ா்ு் ப ா்ி ி் வவ்கல் வவ்ற வு் சி் 

ஃ ா்ி, எ்த  விமள ா்ு ் வதா ்ும  வ் ? 

A. ு்வ றித் 

B. உ ர் தா்ுத்  

C. ூ் ்ு  

D. ஈ்ி எறித் 

 

விடட:B. உயர் தோ்ுத்  

 

2016 ிப ா  ாராலி் ி் விமள ா்ு் ப ா்ி ி் இ்தி ாமவ பச்்த வு் சி் 

ஃ ா்ி உ ர் தா்ுதலி் வவ்கல் வவ்றா். இவ் சைீ ்தி் இ்தி  அரசி்(GoI), 

ச்வபதச விமள ா்ு நிக்ுகளி் வவ்றவ்கு்கான சிற்ு விுுக் தி் ்தி் கீ், 

ுு தி்லி ி் நம வ ்ற விைாவி்  இமளஞ் நல் ை்ு் விமள ா்ு ை்தி  இமண 

அமை்ச் (தனி் வ ாு்ு) விஜ் பகா லி ைிு்ு வரா்க  ிசாக ூ ா் 30 ல்ச் 

வ ்றா். 

 

5. “Born to Fly: Fighter pilot MP Anil Kumar teaches us there is no battle mind cannot win” எ்ற ு்தக் 

 ாரா் எுத் ்ு்ளு ? 

A. ச்னி ரா்ு் 

B. நிதி் சாபத 

C. ை்ு ச்ைா  

D.  ி ி  ிு்தா 

 

விடட: B. நிதி் சோடத 

 

விைான தள தி நிதி் சாபத, “Born to Fly: Fighter pilot MP Anil Kumar teaches us there is no battle mind 
cannot win” எ்ற ு்தக்மத எுதிு்ளா். இ்ு்தக், ஒு வி ்ு்ு  ி்ன் 

ஊனு்றப ாதிு் தனு வசைி் ான எு்ு்க் ூல் ஆுத் ம களி் ஒு ஐகா் 

ஆக விள்ு் ப ா் விைானி எ். ி. அனி் ுைா் வா்்மக  ்றி ு. இு சைீ ்தி் 

 ாுகா்ு அமை்ச் ைபனாக்  ாி்க் ூல் வவளி ி ் ் ு.       
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6. இ்தி ாவி்  திவாள் வஜனர் சைீ ்தி் வவளி ி் (Registrar General of India) தரு் ி, 

எ்த ைாநில்தி் அமன்ு வ தினு்ு் உ ்்த ஆு் எதி் ா்்ு (highest life-expectancy) 

உ்ளு ?      

A. தைி்நாு 

B. பகரளா 

C. ஜ்ு கா்ைீ்  

D. ைகாரா்ிரா   

 

விடட: C. ஜ்ு கோ்மீ்   

 

இ்தி ாவி்  திவாள் வஜனர் சைீ ்தி் வவளி ி் (Registrar General of India) தரு் ி, 

ஜ்ு கா்ைீ்   ைாநில்தி் உ்ள அமன்ு வ தினு்ு் உ ்்த ஆு் எதி் ா்்ு 

(highest life-expectancy) உ்ளு என ூற் ்ு்ளு. RGI ைாநிலவாி ாக இ்த ஆு் 

எதி் ா்்ம  வவளி ி்ு்ளு, அத்  ி சராசி ஆ்ுகமள வி  எ்வளு ஆ்ுக் 

அதிக் வாை ுிு் என இு வமர ு்கிறு. 0 ( ிற் ி்ப ாு) , 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 

ை்ு் 70 ஆகி  வ தினு்கான  தருகமள இு வகா்ு்ளு. இு்தப ாதிு் ஒ்ு 

வைா்த ஆு் எதி் ா்் ி் பகரளா ுதலி ு் அதமன வதா ்்ு வ ்லி ை்ு் 

ஜ்ு கா்ைீு் உ்ளு. 

 

7. பதசி  ஒ்ுமை தின் இ்தி ாவி் எ்த நாளி் அுசி்க் ுகிறு ? 

A. அ்ப ா ் 26 

B. அ்ப ா ் 22 

C. அ்ப ா ் 20  

D. அ்ப ா ் 24   

 

விடட: C. அ்டடோப் 20  

 

இ்தி ாவி் ஒ்வவாு ஆ்ு் அ்ப ா ் 20் பததி  பதசி  ஒ்ுமை தின் 

அுசி்க் ுகிறு. இு  1962 ஆ் ஆ்ி் சீனா, இ்தி ாமவ தா்கி  பததி ஆு். 

 

8. உ்ஜா க்மக எிவாு ுைா் இமண்ு(Urja Ganga gas pipeline) தி் ், இ்தி ாவி் எ்த 

நகர்தி்  வதா ்க் ் ு ? 

A.  ா்னா 

B. வாரணாசி 
C. குகா்தி  
D. ரா்சி  
 

விடட: B. வோரணோசி 
 

 ிரதை் நபர்திர பைாி, சைீ ்தி் உ்தர் ிரபதச ைாநில்தி் வாரணாசி நகி் ூ ா் 

51,000 பகாி ைதி்ு்ள  உ்ஜா க்மக எிவாு ுைா் தி் ்தி்ு அி்க் நா்ினா். 

இ்த தி் ்தி் பநா்கைானு, வாரணாசி ி் வாு் ை்கு்ு அு்த இர்ு 

ஆ்ுகு்ு சமை ் எிவாு வை்ுவதாு். அத்   ி்ன்  கீா், ஜா்்க்், 
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பை்ு வ்க் ை்ு் ஒிசா ப ா்ற ைாநில்களி் உ்ள ைி்லி ் கண்கான 

ை்களி் பதமவகமள ூ்்தி வச் ு்ளு. 800 கி.ைீ ூர் அமை்க்  ு்ள இ்த 

எிவாு ுைா் ூல் 50,000 வுீக் ை்ு் 20,000 வாகன்க் ுமறப  PNG ை்ு் CNG 

பக் வ ற ுிு்.    

 

9. 2016 ஃ ா்ுலா 1 அவைி்கா கிரா்்  ிி்்  ்த ்தி்(2016 Formula 1 United States 

Grand Prix) வவ்றி வ ்றவ்  ா் ? 

A. ப னி ் ி்கா்ிப ா 

B. நிபகா பரா்வ ்் 

C. வச ா்ி ் வவ் ் 

D. ூ ி் ஹாைி் ் 

 

விடட: D. ூயி் ஹோமி்ட் 

 

இ்கிலா்மத பச்்த  ிி்ி் ஃ ா்ுலா ஒ்  ்த  ஓ்ுன் ூ ி் ஹாைி் ், 

வை்சி ் ஏஎ்ஜி வ ்பரானா் சா் ாக கல்ுவகா்ு அவைி்காவி் வ ்சா் 

ஆ்ினி் உ்ள Circuit of the Americas மைதான்தி் நம வ ்ற 2016 ஃ ா்ுலா 1 

அவைி்கா கிரா்்  ிி்்  ்த ்தி்(2016 Formula 1 United States Grand Prix) வவ்றி 
வ ்ு்ளா். 

 

10. வி ்நா் ப ா் எதி்்ு வச ் ா் ாள்(anti-Vietnam war activist)  ா் பஹ ்(Tom 

Hayden) சைீ ்தி் ைமற்தா், இவ் எ்த நா்ம  பச்்தவ் ? 

A. அவைி்கா 

B. ர் ா  

C. வஜ்ைனி 
D.  ிரா்் 

 

விடட:  A. அமமி்கோ 

 

அவைி்க சூக ை்ு் அரசி ் ஆ்வல்  ா் பஹ ் (76), சைீ ்தி் 

கலிப ா்னி ாவி் சா் ா பைானிகாவி் இற்தா். வி ்நா் ப ா் எதி்்ு, சிவி் 

உிமைக், தீவிர அறிவா்்த வகா்மககு்காக வச லா்ு வ் ஆகி வ்றி் ு்கி  

 ்ு ஆ்றி த் ூல் இவ் அறி ் ் ா். 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 26, 2016 

 

1. 2016 ஆ் ஆ்ி்கான மே் ு்க் பிு பப்றவ் யா் ? 

A. சா் லி்சச் 

B. அே்டா ஃமபா்மே் 

C. பா் பீ் ி 

D. ோ்ல் மே்் 

 

விடட: C. போ் பீ்ி 

 

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

சநயா்ி ூு்காக அவு்ு  2016 ஆ் ஆ்ி்கான மே் ு்க் பிு வழ்க்ப்டு. 

இ்நிசலயி், மே் ு்க் பிு பவ்ற ுத் அபேி்க எு்தாள் எ்ற பபுசேசய 

இவ் அசடகிறா். இ்த நாவ் லா் ஏ்ச்் ுறநக் புதியி் அிசே்தன் ே்ு் 

இன மவ்ுசேசய ேுபிு் பகா்ுவர  ுய்சி்ு் ஒு இள் கு்ு ேனிதனி் 

கசத. இு அபேி்காவி் அரசியலசே்ு, நக்்ுற வா்்சக, சிவி் உிசேக் 

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

ஆு். ு்க் பிு ஒு இல்கிய பிு, ஆ்கில போழியி் எுத்ப்ு ே்ு் 

இ்கிலா்தி்  பவளியிட்ப்ட  சிற்த பசா்த(Original) நாவு்ு ஒ்பவாு ஆ்ு் 

இ்த பிு வழ்க்புகிறு.  

 

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

A. க்நாடகா  

B. மகரளா  

C. ஒிசா 

D. ஆ்திர் பிரமதச்  

 

விடட: D. ஆ்திர் பிரடதச்   

 

ஆ்திர ோநில அரு ுுசேயான நிதி மசசவகசள மே்பு்ுவத்காக FinTech 

ஒ்ுசழ்சப சி்க்ூ் நிதி ஆசைய்ுட் (Monetary Authority of Singapore) 

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

பைபிோ்ற் ே்ு் blockchain மபா்ற பதாழி்ு்ப தி்ட்களி் ூ்ிசை்ு ஆராய 

உ்ளு ே்ு் FinTech க்வி்தி்ட்களி் வள்்சி்ு ஒ்ுசழ்ு பசய்படு்ளு. 

மேு் இ்விுவு், ுுசேயான நிதி மசசவகளி் உ்ள ஒு்ுுசற 

பிர்சிசனகளி் வள்்ுவு் FinTech trends ே்ு் கு்ுகசள பிோ்ற் 

பச்வதாகு் ஒ்ு்பகா்டன்.           

 

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

A. 55 வு 

B. 87 வு  



Winmeen.com Tamil current affairs 

 

Winmeen.com Page 2 

 

C. 135 வு  

D. 105 வு  

 

விடட: B. 87 வு  

 

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

இட்தி் இு்த இ்தியா த்மபாு ு்மனறிு்ளு. ப்ியலி் ஐ்லா்ு 

ுதலிட்திு் அதசன பதாட்்ு பி்லா்ு, நா்மவ, ்வடீ் ே்ு் ுவா்டா 

உ்ளு. க்வியறிு, ுகாதார் ே்ு் உயி், பபாுளாதார வா்்ு ே்ு் அரசிய் 

அ்கீகார் ஆகிய நா்ு புதிகளி் ஆ்க் ே்ு் பப்கு்ு சே அ்த்ு 

வழ்ுவதி் உ்ள ு்மன்ற்சத ஆ்ி்ு ஒு ுசற திறனளவிு் குவிமய 

உலகளாவிய பாலின இசடபவளி அறி்சக ஆு்.  

 

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

A. ோயா க்யா்ூ் 

B. அனி் ுோ் 

C. எ் மக ேைி 
D. பிிமே் ுலா்தி   
 

விடட: A. மோயோ க்யோ்ூ் 

 

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

ப்சடய ேரு ே்ு் உலகேயோ்க்ப்ட உலகி் வள்்சி்ு இசட்ப்ட 

இ்தியாவி் ோ்ற்சத அு்து்ு பட் பிி்ு கா்ு் ஒு கசத. எளிய 

வா்்சதகளி் பசா்னா், இ்தகசத பயை், காத், பார்பிய் ே்ு் இ்திய 

கலா்சார் ப்றி கசலநய்ுட் பந்ய்ப்ட திசர சீசல ஆு். 

 

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

ேசலமயு் வரீா்கசன ? 

A. ே்பா் 

B. சீனா  

C. மநபாள்  

D. ேமலஷியா             

 

விடட: A. ஜ்போ் 

 

உலகி் உயரோன சிகரோன எவபர்் சிகர்சத ஏறிய ுத் பப்ைான ேு்மகா 

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

எவபர்்ி் உ்சிசய அசட்தா். 1992-் ஏு ேசலகளி் உயர்சது் அசட்த 

ுத் பப் எ்ற பபுசேசய இவ் அசட்தா் அ்லு  ஏு க்ட்களிு் உ்ள 

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

சேய்சத(Cybersecurity Engagement Center) இ்தியாவி் நிுவிு்ளு ? 

A. இ்ஃமபாசி் 

B. வி்மரா  

C. ிசலய்் 

D. சே்மராசா்் 

 

விடட: D. டம்டரோசோ்் 

 

சே்மராசா்் இ்தியா அத் ுத் ுு அளவிலான சசப்பாுகா்ு 

சேய்சத(Cybersecurity Engagement Center) ுுதி்லியி் ுவ்கிு்ளு, இுமபா்ற 

சேய்சத இ்தியாவி் இ்நிுவன் அசே்பு இுமவ ுத்ுசற. இு உலகளவி் 

சே்மராசா்் அசே்ு் 7வு சசப்பாுகா்ு  சேய் ே்ு் இு நிுவன்தி் 

பர்ோ்் ிேி்ட் ு்ற்க் பிிவி் ஒு பசய்சக்மகாளாக பசய்பு். CSEC 

ஆனு, அரசா்க ே்ு் தனியா் ுசற நிுவன்குடனான சசப்பாுகா்ு 

ஒ்றிசை்பி்  சே்மராசா்்ி் திறசேகசள பவளி்பகாைர ஊ்ுவி்கிறு. மேு் 

இ்சேய், இ்தியாவி் ிேி்ட் ோ்ற்தி்காக ஒு ந்பகோன ே்ு் பாுகா்பான 

க்்ூ்ி் ூழசலு் உுவா்க உ்ளு.     

 

7. பி்வு் யாு்ு 2016 ஐமரா்பிய மகா்ட் பா் விுு்ு வழ்க்ப்ு்ளு ? 

A. ரஹீ்  ்பட்லி் 

B. அ்மதாைி ோ்ிய் 

C. பரனாமடா ச்மச் 

D. ோ்க் ரா்மபா்் 

 

விடட: C. ரரனோடடோ ச்டச் 

 

பே்ே் கிள் மபய்் ுனி் அைியி் ேி்ஃபீ் ட் ே்ு் மபா்்ுக் மதசிய அைி்காக 

விசளயாு் மபா்்ுகீசிய பதாழி்ுசற கா்ப்ு வரீ் பரனாமடா ச்மச் 2016 

ஐமரா்பிய மகா்ட் பா் விுு்ு மத்ு பச்ய்ப்ு்ளா். மகா்ட் பா் விுு, 

ஐமரா்பாவி் ஒு கால்ட் ஆ்ி் ேிகு் ுவாரசியோக  விசளயாியதாக 

அறிய்பு் இள் கா்ப்ு வரீு்ு விசளயா்ு ப்திிசகயாள்க் ூல் 

 வழ்க்பு் விுு ஆு்.   

 

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

தி்ட் பதாட்க்ப்டு. "KISAN" எ்பத் விிவா்க் எ்ன ? 

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

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

பப் விவசாயிகசள     அ்கீகி்ு் விதோக Biotech-KISAN (Krishi Innovation Science 

Application Network) எ்ற ு்பனு்ு தி்ட்சத    ுு தி்லியி் பதாட்கி சவ்தா். 

இ்தி்ட்தி் கீ்,விவசாய நசடுசற ுறி்ு பப் விவசாயிகு்ு பயி்சி ே்ு் 

க்வியளி்க ூ்ுறு(Fellowship) வழ்க்பு். இ்த ு்பனு்பி் மநா்க் நாு 

ுுவு் உ்ள விவசாயிக், வி்ஞானிக் ே்ு் அறிவிய் நிுவன்கசள 

இசை்த் ஆு். மேு் இ்தி்ட் சிு விவசாயிகளி் தனி்ப்ட பிர்சிசன்ு தீ்ு 

வழ்ுவசது் ுறி்மகாளாக பகா்ு்ளு. உ்ூ் விவசாயிகளி் பிர்சசனகசள 

ுி்ு பகா்ு ுதிய பதாழி்ு்ப்திசன இசை்ு் மநா்க்ுட் இ்தியா ுுவு் 

15 மவளா்கால ே்டல்களி் இ்த தி்ட் பி்பியாக நசடுசறபு்த்பு்.     

 
 

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

கா்ப்தா்ட 

வரீ் ? 

A. பே்ேனி  
B. பிமரசி்  

C. இ்தாலி  
D. பிரா்்  

 

விடட:  B. பிடரசி்  

 

உலக மகா்சப பவ்ற பிமரசிலிய ு்னா் கா்ப்ு மக்ட் கா்மலா் ஆ்ப்மடா 

சேீப்தி் பிமரசிலி் ிமயா ி பேனிமராவி் காலோனா். 1970 ஆ் ஆ்ு 

பே்ஸிமகாவி் இ்தாலி்ு எதிராக நட்த இுதிமபா்ியி் பிமரசி் மக்டனாக 

இு்தமபாு இவ் அி்த மகா், FIFA உலக மகா்சப வரலா்றி் ஒு ேிக்சிற்த 

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

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

 

10. உலக வ்கி பவளியி்ட 2017 ஆ் ஆ்ி்கான ுலபோக பதாழி் ுிு் 

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

A. 130 வு  

B. 155 வு  

C. 117 வு 

D. 88 வு  

 

விடட: A. 130 வு  

 

 உலக வ்கி பவளியி்ட 2017 ஆ் ஆ்ி்கான ுலபோக பதாழி் ுிு் ுறியீ் ி்(Ease 

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

நிூசிலா்ு ுதலிட் வகி்கிறு அதசன பதாட்்ு சி்க்ூ், பட்ோ்், ஹா்கா், 

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

நாுகளி் வைிக பசய்பா்சட அதிகி்ு் அ்லு க்ு்பு்ு் 

ஒு்ுுசறகசள ஆரா்்ு, வைிக்தி் அவ்களி் ஒு்ுுசறகளினா் ஏ்பு் 

தா்க்தி்ு ஏ்ப தர் வழ்ுகிறு. இ்த தர் பி்வு் 10 ேதி்புீகளி் அி்பசடயி் 

வழ்க்ப்ு்ளு. அசவ:  பதாழி் பதாட்ுத், க்ுோன அுேதிகசள சகயா்வு, 

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

பாுகா்த், வி பசு்ுத், எ்சல கட்ு வாைிப் பச்த், ஒ்ப்த்கசள 

பசயலா்ுத் ே்ு் தீ்ு காைுியாதவ்சற தீ்்ு சவ்த் ஆகியன. 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 27-28, 2016 

 

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

பாுைா்ு அறை்ச்ை்திட் சை்்பி்ு்ளு ? 

A. எ் ததவரா் ுு 

B. ராைாுஜ் ுு  

C. தபராசிிை். எ்.ஆ் ைாதவா ுு 

D. எ் நரசி்ை ரர்ி ுு 

 

விடட: D. எ் நரசி்ம ரர்ி ுு 

 

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

அைி்றைறை பாுைா்ு அறை்ச் ைதனாை் பாி்ைிட் சை்பி்ு்ளு. ை்திை அரு, 

பா்னா உை் நீதிை்ை்தி் ஓ்ு ரப்ை தறைறை நீதிபதி  எ் நரசி்ை ரர்ி 

 தறைறைைி், OROP தி்ட்றத ரசை்பு்ு் தபாு எு் ுர்பாுைறள அைிை ுு 

ஒ்றை அறை்து.     

 

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

நிைைி்ை்ப்ு்ளா் ? 

A. ைதை்திர வ்ைா 

B. ை்ன் சி்  

C. பிை் ைுத் 

D. விதவ் ரட்ரா்  

 

விடட: B. க்ன் சி்  

 

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

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

நிைைி்ை்ப்ு்ளா். இவ் 2017 ஆை்் 31 வறர  இ்பதவிைி் இு்பா். இ்பதவி்ு 

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

இத்ு ு்  அைைா்ை பிிவி் இை்ுநராை இு்த ராஜ் எ் ைதடா்சி் 

பதவி்ைாை்றத அரு ுறை்ததா் இ்பதவி ைாைிைாை இு்து. ரபாுளாதார அைைா்ை 

இை்ுநரை் எ்பு ஒு ரபாுளாதார ுைனா்ு ை்ு் ச்ட அைைா்ை நிுவன், இு 

இ்திைாவி் ரபாுளாதார ு்ை்ைு்ு எதிராை தபாராுத் ை்ு் ரபாுளாதார 

ச்ட்ைறள அை்பு்ுத் ஆைிைவ்ைி்ு ரபாு்ுறடைதாு்.            

 

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

தறைவராை நிைைி்ை்ப்ு்ளவ் ைா் ? 

A. அசி் பிதர்ஜி 
B. ுனி் ைி்ட் 

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

 

பா்தி எ்ட்பிறரச் நிுவன் ை்ு் தறைவ் ுனி் ைி்ட் உைைளாவிை 

ரதாறை்ரதாட்ு அறை்பான GSMA-ைி் ுதிை தறைவராை ஜனவி 2017-் இு்ு 

இர்ு ஆ்ுைு்ு நிைைி்ை்ப்ு்ளா். இவ் த்தபாறதை தறைவரான ஜா் 

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

தத்்ரது்ை்பு் ுத் இ்திை், உைைி் ுைா் 800 ரைாறப் ஆபதர்ட்ை் ை்ு் 

300 ்ு் தை்ப்ட பர்த ரைாறப் நிுவன்ைளி் ு்ு்ூழறை பிரதிநிதி்ுவபு்ு் 

GSMA-ைி் ூதைாபாை திறசைறள (strategic direction) இவ் தை்பா்றவைிுவா்.    

 

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

றைை்ைு எ்ன ? 

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

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

ததசிை அறடைாள்தி் ஒு்ைிறை்த புதிைான தை்ரபாைி் ைா்சி ஆவை்ைளி் 

ு்ைிை்ுவ்றத உை்த் ை்ு் அு ுைி்த அவசர நடவி்றை எு்ை தவ்ிைத் 

ததறவ ப்ைிை விழி்ுை்றவ ஏ்பு்த ஒ்ரவாு வுடு் அ்தடாப் 27-் நா்  உைை 

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

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

தநா்ை் பட்ை், வாரனாைி ை்ு் ரதாறை்ைா்சி நிை்்சிை் தபா்ை ஆிதைா 

ஆவை்ைளி் ு்ைிை்ுவ்றத ு்னிறை்பு்ுவதாு்.        

 

5. எ்த ுு பைறவ ைா்்ச் நிறைறைறை ை்ைாைி்ை ஏ்பு்த்ப்ிு்ைிைு ? 

A. ஜி எ் பா்பா் ுு  

B. ுனிைை்பா ுு 

C. தை.வி. ைாை் ுு 

D. ஆன்் ைாதே்ை் ுு   

 

விடட: B. ுனியல்போ ுு 

 

பைறவ ைா்்ச் நிறைறைறை ை்ைாைி்ை ை்ு் பைறவ ைா்்ச் (H5N8) பருவறத 

ை்ு்பு்ுவதி் ைாநிை அரு எு்ு் நடவி்றைைளி் அவ்ைு்ு  உதவ ை்திை 

தவளா் அறை்சை்  டா்ட் ுனிைை்பா ுுறவ அறை்ு்ளு. டா்ட் 

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

ஆறைைராை உ்ளா். இ்ுுவி், ுைாதார அறை்சை், ு்ு்ூழ் அறை்சை், 

வன்ுறை ை்ு் ைாைநிறை ைா்ை அறை்சை் , விவசாை ஆரா்்சி ை்ு் விிவா்ை 

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

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

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

A. ஜாப் பனாஹி ை்ு் நீ் தசாரதௌரட் 

B. றர் படாவி ை்ு் ைைாைா ூு்சா் 

C. நாிைா ுரா் ை்ு் ைைிைா அஜி பாோ  

D. ஹூ ஜிைா ை்ு் ஸாைி் ை்ூ் ஒ்ைா் 

 

விடட: C. நோியோ ுரோ் ம்ு் லமியோ அஜி போஷோ 

 

நாிைா ுரா் ை்ு் ைைிைா அஜி பாோ ஆைிை இுவு் ஐதரா்பிை ஒ்ைிை்தி் 

ைதி்ுைி்ை ைனித உிறை விுதான 2016 Sakharov விுறத  சி்தறன ுத்திர்தி்ைாை 

ரப்ைன். இ்ைாைிை தீவிரவாதிைளிட் பாைிை் அிறைைளாை இு்ு த்பி் பிறழ்த 

இவ்ை் இுவு், ரப்ைறள பாைிை் வ்ுறை்ு உ்ளா்ு் பை்ைரவாத 

இை்ை்தி்ு எதிரான ரப் தப்சாள்ைளாை உ்ளன். ஈரா்ைி் ஐஎ் தபாராளிை் 

இன்புரைாறை தை்ரைா்ட சிுபா்றை இனைான Yazidi சூை்தி் ரபாு 

ஆதரவாள்ைளாைு் இவ்ை் உ்ளன். 2016 ிச்ப் 14் தததி பிரா்சி் 

்்ரா்பா்்ைி் நறடரபு் ஒு விழாவி் இவ்ைு்ு Sakharov விுு வழ்ை்பட 

உ்ளு. சி்தறன ுத்திர்தி்ைான Sakharov ஆ்ு விுு 1988 ஆ் ஆ்ு 

ரதாட்ை்ப்டு. தசாவிை் இை்பிைைாள் ை்ு் ை்ள்ைபடை்ை தபாரா்ட்ைார் 

ஆ்்ி Sakharov-வி் நிறனவாை அவ் ரபைி் இ்பிு வழ்ை்புைிைு தைு் 

இ்விுு உைை் ுுவு் ைனித உிறைைளி் தபாரா்ட்தி்ு அள்ப்ை ப்ைளி்ு 

ரச்த தனி நப்ைு்ு வழ்ை்பு்.          

 

7. இ்திைாவி் ுத் ததசிை ஆு்தவத நா் பி்வு் எ்த றைை்ைுவி் 

ரைா்டாட்ப்டு ? 

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

விடட: C. Ayurveda for Prevention and Control of Diabetes 

 

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

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

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

தி்ட்றத ரதாட்ைிு்ளு, இு ஆு்தவத் ூை் நீிழிு தநாறை ுை்பு்ு் 

ரநைிுறைைாு். விறரவி்  இ்திைா ுுவு் இ்த தி்ட் ரசை்பு்த்படு்ளு. 

இ்திை அரு, ஒ்ரவாு ஆ்ு் த்வ்திி ரஜை்தி விழாவி் ததசிை ஆு்தவத நா் 

ரைா்டாட்பு் என பிரைடன் ரச்ு்ளு.          

 

8. அ்டா்ிைாவி் எ்த ைட், உைைி் ைிை்ரபிை பாுைா்ை்ப்ட ைட்புதிைாை 

பிரைடன்பு்த்ப்ு்ளு ? 

A. ைா்பிை் ைட் 
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B. ைு்ைட் 

C. ரா் ைட் 

D. சா்ைட்     

 

விடட: C. ரோ் கட் 

 

ஆ்திதரைிைாவி் தஹாபா்்ி் நறடரப்ை Conservation of Antarctic Marine Living Resources 

(CCAMLR) ூ்ட்தி் ஐதரா்பிை ூனிை் ை்ு் 24 நாுைு்ைிறடதைைான ச்வததச 

ஒ்ப்த்றத அு்ு, அ்டா்ி்ைாவி் ரா் ைட்  உைைி் ைிை்ரபிை பாுைா்ை்ப்ட 

ைட்புதிைாை பிரைடன்பு்த்ப்டு. உைைி் புுபடாத ு்ு்ூழ் ரைா்ட 

ைட்புதிைளி் ஒ்ைாை ரா் ைட் 1.6 ைி்ைிை் சுர ைிதைாைீ்ட் புதிறை 

த்னை்தத ரைா்ு்ளு. இு ரப்ுவி், நீ் நா் , அ்டா்ி் ைீ் ை்ு் 

திைி்ைை்ைளி் தாைைைாை உ்ளு.           

 

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

A. உ்தர் பிரததச் 

B. ரது்ைானா 

C. ஆ்திர் பிரததச் 

D. ஜ்ு ைா்ைீ்  

 

விடட: D. ஜ்ு கோ்மீ்  

 

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

ைா்ைீ் ைாநிை்தி் ீநைி் ைாைைானா். இவி் ைவ்்திு்ு் ுர், ைா்ைீி இறச 

பிிை்ைளிறடதைதை பை  தறைுறைைளாை ஆதி்ை் ரச்ு வ்து. தைு் "ைா்ைீ் 

றந்ி்தை்" எ்ு இவ் அறழ்ை்புைிைா். ைா்ைீ் ப்ள்தா்ைி் ைிைு் 

அைிை்ப்ட ரப் பாடைிைளி் ஒுவராை இவ் இு்ைிைா். ீநைி் தரிதைா ைா்ைீ், 

இ்திைாவி் ை்ை இட்ை்  ை்ு் ரவளிநாுைளி் இு்ு   தநரி இறச் ை்தசிை் 

ூை் ஆைிர்ைை்ைான பாட்ைறள வழ்ைிு்ளா்.   

 

10. “Family Life” எ்ை ு்தை் ைாரா் எுத்ப்ு்ளு ? 

A. சா்து ுஹா  

B. அைி் ே்ைா  

C. அ்ி் திிபாதி  
D. ுுன் ரஜைி்    

 

விடட: B. அகி் ஷ்மோ   

 

இ்திைராை பிை்த அரைி்ைா எு்தாள் அைி் ே்ைா “Family Life” எ்ை ு்தை்றத 

எுதிு்ளா். ஆசிிை், ுழ்றதைாை இு்ு்தபாு இ்திைாவிைிு்ு அரைி்ைாவி்ு 

ுிதைு் தனு  ரசா்த அுபவ்தி் பிரதிபைி்பாை இ்த நாவ் உ்ளு. இவி் “Family 
Life” எ்ை நாவு்ு இவு்ு 2016 ச்வததச ட்ளி் இை்ைிை விுு வழ்ை்ப்டு. 
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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 29-30-31, 2016 

 

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

ஜியா்ஜவீா(Kristalina Georgieva), எ்த நா்லட சே்்தவ் ? 

A. இ்சே் 

B. ஜஜ்ைனி  
C. பிோ்்  

D. ப்சக யா 

 

விடட: D. ப்டகியோ 

 

ஐசோ்பிய ஒ்றிய்தி் ைனிதாபிைான விவகாே்கு்கான ு்னா் தலலவ் 

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

நியைி்க்ப்ு்ளா். இவ் ஜனவ  2017-் இு்ு ீ ு்யானி இ்திோவதியி் இட்லத 

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

ஐசோ்பிய ஆலைய்தி் ப்ஜஜ் ை்ு் ைனித வள ுலறயி் ுலை தலலவோக 

உ்ளா்.    

 

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

தி்ட்லத எ்த  ைாநில அேு ஜதாட்கிீ்ளு ? 

A. தி ுோ  

B. தைி்நாு  

C. ஒிோ  

D. அோ்  

 

விடட: C. ஒிசோ  

 

ஒிஷா அேு, அ்ைாநில்தி் அலன்ு  6812 கிோை ப்ோய்ுகளிு் அிை்ட அளவி் 

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

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

குத்பு் ைு பாுவி் ஜபயலேசய இ்த தி்ட்தி்ு ூ்ிீ்ளன். நீதிலய கா்ு் 

ஜபாு்ு, ஜபாுளாதாே் ை்ு் இ்ன பிற காேை்கு்காக எ்த ஒு ுிைகு்ு் 

வா்்ுக்  ைு்க்படவி்லல எ்பலத உுதி ஜே்ீ் வலகயி் இ்த இலவே ே்ட 

உதவியானு வழ்க்பு். ே்ட உதவி வ்கீ், ஒ்ஜவாு வழ்கி்ு் அேேிட் 

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

ை்ு் க்வியி் பி்த்கிய எ்ேி, எ்ி ை்களி் நீ்டகால நிுலவயி் உ்ள 

வழ்ுகலள தீ்்ுலவ்க இவ் உதுவா்.  

 

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

இ்தியாவி் தே் எ்ன ?  

A. 112 வு 

B. 133 வு  

C. 98 வு 
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D. 130 வு  

 

விடட: B. 133 வு  

 

இலளஞ்கு்ு சவலலவா்்ு, க்வி, ுகாதாே், ுிலை ை்ு் அேேிய் ஆகிய 

ுலறகளி் ஒு நாு வழ்கிீ்ள வா்்ுவள்களி் அி்பலடயி் காை்ஜவ்் 

ஜேயலக் ஜதாு்ு்ள 2016 உலகளாவிய இலளஞ் வள்்ேி ுறியீ் ி் (Youth Development 

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

ஐ்கிய ோ்ய் (இ்கிலா்ு) ஆகிய நாுகு் உ்ளன.          

 

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

A. ைைி்ூ் 

B. சை்ு வ்க்  

C. சகேளா 

D. உ்தே் பிேசதே் 

 

விடட : C. டகரளோ 

 

விவலை்ுக் ப்றிய விழி்ுை்லவ ஏ்பு்த ை்ு் விவலை்லப ஜப ய அளவி் 

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

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

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

Interior Designers (IIID) நிுவன்தா் ஜதாட்க்ப்டு. இ்த யா்திலேயி் சநா்க் 

ை்கலள,  வுீக், பாடோலலக், லவ்தியோலலக் ை்ு் ஜபாு இட்க் 

ஆகியவ்லற விவலை்க ஊ்ுவி்த் ஆு். இத் ில் த்க் வேதி்ுஏ்ப ை்க் 

உ்ூ் கலா்ோே்லத ு்லவ்க ுிீ்  ை்ு் ு்ு் ூழலல பாுகா்க ுிீ்.  

 

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

A. பாகி்தா்  

B. ைசலஷியா 

C. இ்தியா  

D. ஜ்பா் 

 

விடட: C. இ்தியோ  

 

ைசலஷியாவி் ுவா்தானி் நலடஜப்ற 2016 ஆேிய ஆ்க் ஹா்கி ோ்பிய்் 

இுதி்சபா்ியி் இ்திய அைி, இ்தியாவி் பேை-எதி  ை்ு் நட்ு ோ்பியனான 

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

ப்ட் ஜவ்வு இு 2வு ுலறயாு். 

 

6. ுதிதாக சத்ு ஜே்ய்ப்ட ்ஜபயி் நா்ி் பிேதை் யா் ? 

A. சஜவிய் அ ந்  
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B. ை யாசனா ேசஜா் 

C. அ்பிசேசடா ஜபே்  

 D. ை யா சடாசலாஜே் 

 

விடட: B. மியோட ோ ரட ோ் 

 

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

தலலவோன ை யாசனா ேசஜா் ்ஜபயி் நா்ி் ுதிய பிேதைோக ைீ்ு் 

சத்்ஜது்க்ப்டா். இுநா் வலே, அவ் ்ஜபயி் நா்ி் இலட்கால பிேதைோக 

இு்தா்.  

 

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

Free (ODF)) இே்டாவு ைாநிலைாக அறிவி்க்ப்ு்ளு ? 

A. சகேளா  

B. அோ் 

C. இைாேல் பிேசதே் 

D. ஒிோ 

 

விடட: C. இமோசல் பிரடதச் 

 

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

Free (ODF)) இே்டாவு ைாநிலைாக இைாேல் பிேசதே் அறிவி்க்ப்ு்ளு. 

இ்ைாநில்தி் உ்ள அலன்ு 12 ைாவ்ட்கு்  100% பாுகா்ு ை்ு் ஜைா்த 

கிோை்ுற ுகாதாே பாுகா்ு ஆகிய இே்ு அு்ஜேயலலீ் ஜவ்றிகேைாக 

ஜே்ு்ளு. ுதிதாக கிலட்த இ்த அ்த்்தா், ுகாதாே்லத த்கலவ்ு்ஜகா்ள 

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

 

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

எ்ன ? 

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

விடட : B. Integration of India 

 

ுத்திே இ்தியாவி் ுத் ுலை் பிேதை் ே்தா் வ்லபா் பசடலி் பிற்த நாலள 

நிலனுூு் வலகயி் இ்தியாவி் அ்சடாப் 31் சததி ஆ்ுசதாு் சதேிய 

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

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

ை்ு் ஒுலை்பா்ு்ு சநேியாக அ்லு ைலறுகைாக உ்ள  அ்ுு்து்ு 

எதிோக சபாோுவத்ு நா்ி் உ்ளா்்த வலிலை ை்ு் எதி்ஜதறிீ் திறலன 

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

A. ு்ு்ே்லட  

B. சோல் ்சக்ி்  

C. ்பி ்்  

D. ஜே் 

 

விடட: B. டரோல் ்டக்ி்    

 

இ்தியா, ுத் ுலறயாக ேீனாவி் லி்ீவி் நலடஜப்ற ஆேிய ோ்பிய்ஷி் 

சபா்ியி் அத் ுத் ே்வசதே சோல் ்சக்ி் பத்க்லத ஜவ்ு்ளு. து் 

பாு, வி்ே் இ்்சல ை்ு் நிகிசல் தபாசன ஆகிய ிவ் ூ்டைி இ்த ோ்பிய்ஷி் 

சபா்ியி்  3,000 ைீ்ட் அைி சலவி் ஜவ்கல் ஜவ்ு்ளு.  

 

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

ுத்வ் ? 

A. சகாவா  

B. ைகாோ்ிோ  

C. க்நாடகா  

D. ஒிோ 

 

விடட: A. டகோவோ  

 

சகாவாவி் ுத் ஜப் ுத்வோன ேேிகலா கசகா்க், அ்லையி் பனாஜியி் 

காலைானா். இவ், சகாவாவி் ு்னா் ுத்வோன தயான்த ப்சடா்க ் ைக். 

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

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


