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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 2, 2016 

 

1. இ்தியா சமீப்தி் க்ப் பபா்ுவர்ு 

ததாட்பாக எ்த நா்ுட் ஒ்ப்த் 

தச்ு்ளு?  

A.எகி்ு 

B.ுனிசியா  

C.தமாரா்பகா  

D.ஆ்கானி்தா் 

 

விடட : A.எகி்ு 

 

கட்வழியி் ஒுவு்தகாுவ் பர்பர 

உதவி வழ்ு் தபாு்ு, ுு தி்லியி் 

இ்தியாு் எகி்ு் க்ப் பபா்ுவர்ு 

 ததாட்பாக ஒ்ப்த் ஒ்றி் 

ககதயு்தி்டு. இு நா்ு்கிகடபய 

ஒ்ுகழ்கப வு்பு்து், 

வணிக்கு்ு க்ப் ம்ு் பிற 

ததாட்ுகடய கட்வழி விஷய்களி் 

உதவு் ம்ு் ஆபலாசகன  வழ்கு் 

இ்தவா்ப்த் தச்ய்ப்ு்ளு. 

 எகி்திய ஜனாதிபதி அ்தத் ஃப்தா எ் 

சிசி,  3 நா் இ்திய பயண்தி் தபாுு 

இதி் ககதயு்தி்டா். 2013 ் 

அ்பபாகதய ஜனாதிபதி ுக்மு பமா்சி 
இ்தியாவி்ு  வுகக த்தா். 

அவு்ு்பி் வுகக து் நப் இவ். 

 
 

2. 2016 ASEAN -இ்தியா உ்சி மாநாு, எ்ு 

நகடதபற உ்ளு ? 

A.லாபவா் 

B.மியா்ம்  

C.சி்க்ூ் 

D.இ்பதாபனஷியா 

 

விடட : A.லாவவா் 

 

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

கிழ்ு ஆசிய உ்சி மாநா்ி் 11வு பதி்ு 

தச்ட்ப் 8 ் பததி Vientiane, Lao PDR-் 

நகடதபற உ்ளு.  இதி்  10 ஆசியா் 

ம்ு் 18 கிழ்ு ஆசிய நாுகளி் 

மாநில/ம்திய அரசா்க்தி் தகலவ்க் 

கல்ு தகா்ளு்ளன்.இ்தியாவி் 

சா்பி் பிரதம் நபர்திர பமாி கல்ு 

தகா்கிறா். Lao  மாநா்ி் பநா்க், 

ஆசியா்-இ்தியா இகடபயயான 

 ஒ்ுகழ்கப  மு ஆ்ு தச்வு 

 ம்ு் அரசிய்-பாுகா்ு, தபாுளாதார, 

சூக ம்ு் கலா்சார ஒ்ுகழ்ு ஆகிய 

 ூ்ு ூ்களி்  கீ் எதி்கால 

ஒ்ுகழ்கப விவாதி்பு் ஆு்.. 

 

3. பிபரசிலி் ுதிய ஜனாதிபதியாக 

பதவிபய்க உ்ளவ் யா் ? 

A.பஜா் அல்க்  

B.மிபஷ் தடதம்  

C.பஜா் எ்வ்படா கா்படா் 

D.ூயி் இனாசிபயா ூலா ி சி்வா 

 

விடட : B.மிவே் சடசம்  

 

மிபஷ் தடதம், பிபரசிலி் ு்னா் 

ுகண் தகலவரான இவ் த்பபாு 

பிபரசி்  ுதிய ஜனாதிபதியாக தபாு்பப்க 

உ்ளா்.  இத்ு  ு் இு்த 

ஜனாதிபதியான  ி்மா ூதச், ம்திய 

ப்தஜ்ி் நிதி ச்ட்ககள மீறிய 

ு்ற்சா்ி்காக, இவகர நீ்க தசன்ி் 

 61-20 என வா்களி்க்ப்டு. ி்மா 

ூதச் ு்ற விசாரகணயி்  இு்தபபாு, 

2016 பம  ுதலாகபவ பிபரசிலி் த்காலிக 

ஜனாதிபதியாக மிபஷ் இு்தா். 

 

4. இ்திய வி்தவளி ஆரா்்சி நிுவன் 

(ISRO) INSAT-3DR  தசய்கக்பகாகள எ்த 

வாூ்தியி் அு்பு்ளு ? 

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

விடட : D. GSLV-F05 

 

இ்திய வி்தவளி ஆரா்்சி நிுவன் 

(இ்பரா),ஆ்திராவி் , 

ீஹிபகா்டாவி் உ்ள சதீ் தவா் 

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

ூல் அு்பு்ளு. INSAT-3DR ஒு நவனீ 

வானிகல தசய்கக்பகா் ம்ு் இத் 

பணி்கால்  8 ஆ்ுக். இு 

வானிகலகய  கணி்கு் ம்ு் பதட் 

ம்ு் மீ்ு தகவ்ககள வழ்கு் 

உது். 

 

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

ஆசிிய் யா் ? 

A.பக. ீலதா  

B.்வாதி சு்பவதி  
C.மபக் சா்தாரா் 

D.மாலி் சஜா்  

 

விடட : D.மாலி் ெஜா்  

 

"Munnu: A Boy from Kashmir" எ்ற ு்தக் 

மாலி் சஜா் எ்பவரா் எுத்ப்ு 

வுகிறு. இ்த ு்தக், ஒு இள் கபய் 

பமாத்க் நிர்பிய ஒு  பதச்தி் 

வள்கிறா் எ்றா்  அத்ு  எ்ன 

அ்்த் எ்பத்கான கச்பான, 

இதய்ுி்கப நிு்ு் காரண்கத 

ூுகிறு. 

 

6. SBI Mutual Fund(பர்பர நிதி) யி் ுதிய 

நி்வாக இய்ுன்(MD ) ம்ு் தகலகம 

நி்வாக அதிகாியாக(CEO)   

நியமி்க்ப்ு்ளவ் யா் ? 

A.ுனிலா கலா்ப்ி 

B.அுராதா ரா்  

C.பி.பக.பர்கடு  

D.திபன் ுமா் காரா  

 

விடட :  B.அுராதா ரா்  

 

அுராதா ரா், எ்பிஐ பர்பர நிதியி் 

ுதிய MD ம்ு் தகலகம நி்வாக 

அதிகாியாக  நியமி்க்ப்ு்ளா். இ்த 

பதவி்ு ு்ு ரா், எ்பிஐ-யி் ுதிய 

வ்்தக பசகவ்கான ுகண நி்வாக 

இய்ுநராக இு்தா். இவுட் 

 பபா்ியி்ட SBI நி்வாக இய்ுந்(Associate 

& Subsidiaries) திபன் ுமா் காராகவ 

தவ்ு இ்பதவி்ு வ்தா். 

 
 

7. பி்வு் யாு்ு  தகளரவ் மி்க 

 அகாடமி விுு வழ்க்பட உ்ளு ? 

A.பிரதடி் கவ்மா் 

B.லிய் ்டா்மா்ட்  

C.ஜா்கி சா் 

D.பமபல உ்ள அகன்ு் 

 

விடட : D.வமவல உ்ள அடை்ு் 

 

ஜா்கி சா்,  ஆஷ் பட நிக் , எு்தாள், 

இய்ுன் ம்ு் த்கா்ு ககலஞ். 

திகர்பட் ுகறயி் இவரு அசாதாரண 

சாதகனககள பாரா்ி,  நவ்ப் 12, 2016 

அ்ு பமாஷ் பி்ச்் ககல  ம்ு் 

அறிவிய் கழக் இவு்ு  குரவமி்க 

 அகாடமி விுகத  (அ்லு ஆ்கா்) 

வழ்க உ்ளு . இவுட்,  பக்ி் 

கடர்ட் லிய் ்டா்மா்ட்   ம்ு் 

ஆவண்பட தயாி்பாள் பிரதடி் 

கவ்மா் ஆகிபயாு்ு் இ்விுு 

வழ்க்படு்ளு.  

 
 

8. சமீப்தி் மகற்த  இ்லா்  கிபமா் , 

எ்த நா்ி் ஜனாதிபதி ? 

A.தஜிகி்தா் 

B.உ்தபகி்தா்  

C.கி்கி்தா் 

D.ு்்தமனி்தா் 

 

விடட : B.உ்சபகி்தா் 

 

உ்தபகி்தா் ஜனாதிபதி, இ்லா் 

 கிபமா் (78), சமீப்தி் 

உ்தபகி்தானி்   தா்க்்ி் 

காலமானா். 1990 ஆ் ஆ்ு ுத் 

பதவியி் இு்ு்  உ்தபகி்தானி் 

 ுத் ஜனாதிபதி இவ் ஆவா். 

 

9. Interview Island வனவில்ு சரணாலய் 

 (IIWS) பி்வு் எ்த  இ்திய எ்த 
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மாநில்தி்/ூனிய் பிரபதச்தி் 

அகம்ு்ளு ? 

A.ஆ்திர் பிரபதச்  

B.அ்தமா் நி்பகாபா் தீுக் 

C.க்நாடகா  

D.அசா் 

 

விடட : B.அ்தமா் நி்வகாபா் துீக் 

 

Interview Island வனவில்ு சரணாலய் 

 (IIWS), அ்தமா் நி்பகாபா் தீவி் 

அகம்ு்ளு. இத் பர்பளு ுமா்  99 

சுர கிமீ ஆு். வட அ்தமா் தீு ம்ு் 

ம்திய அ்தமா் தீகவ  பிி்ு்  ஆ்ி் 

ஜலச்தி்ு  பம்பக இ்த சரணாலய் 

 அகம்ு்ளு. 

 

10. ுதலாவு பிி்் திகர்பட விழா 

பி்வு் நகர்களி் ததாட்கியு ? 

A.ு்கப 

B.தச்கன 

C.அகமதாபா் 

D.ுு தி்லி 
 

விடட : D.ுு தி்லி 
 

தச்ட்ப் 2 ுத் 6 வகர ுு தி்லியி் 

உ்ள சிிபபா்் வளாக்ூட்தி்,  ுத் 

பிி்் திகர்பட விழா நகடதபு். 5 நா் 

நகடதபு் இ்த  திகர்பட விழா, உு்ு 

நாுகளி் உ்ள  திகர்பட்ுகற ம்க் 

 ஒ்றிகணய ம்ு் சினிமா,கலா்சார் 

பபா்றவ்றி்  ஒ்ுகழ்கப வழ்க  ஒு 

களமாக இு்ு். பமு்  நிக்க் , 

தயாி்பாள்க் ம்ு் இய்ுன்க் 

 ஆகிபயாகர ஊ்ுவி்ு்விதமாக 

விுுகு் வழ்க்பட உ்ளு. 

இ்திுவிழா  ம்கு்கிகடபய 

ததாட்பிகன ஏ்பு்த வழி வு்ு். 

ுறி்பாக  இகளஞ்க் ம்தியி் 

 ததாட்கப  உுதி தச்ு்.  

 


