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நட்ு நிக்ுக்- செ்ட்ப் 03,04 - 2016
1. 2016-ஆ் ஆ்ி்கான G-20 மாநாு எ்த
நா்ி் ுவ்கியு ?
A.சீனா
B.மம்ஸி்ககா
C.ஆ்திகேலியா
D.பிகேசி்
விடட : A.ெீனா
2016-் ஆ்ு G-20 மாநாு, சீன நகேமான
Hangzhou-வி் மச்ட்ப் 4் கததி
மதாட்கியு. இ்மாநா்ி் உலக
மபாுளாதாே ஆ்சியய சீ்திு்ுவத்கான
ுய்சிகயள ுறி்ு விவாதி்க உ்ளு.
2016-் ஆ்ி் ுறி்ககாளானு,"Toward an
Innovative, Invigorated, Interconnected and Inclusive
World Economy". இு சீனா நட்ு் ுத் G-20

இ்ுதிய அணி, அமி்தசேஷி் ிச்ப் 28்
கததி பதவிகய்க உ்ளு. IMA, நவன
ீ
மு்ுவவிய் மு்ுவ்களி்
பிேதிநிதியாக மசய்பு் ஒகே கதசிய
த்னா்வ அயம்ு ஆு். மபிய
அளவிலான மு்ுவ்களி் ஆ்வ்தி்
கபி் இு நிுவ்ப்டு.
3.பி்வு் யா், கமிமலகபா் கிி்மக்
கிள்பி்(MCC) மதி்ுு ஆு்கால
உு்பினோக கச்்ு்மகா்ள்ப்ு்ளா்
?
A.வகே்த்
ீ
கசவா்
B.ஜாகீ ் கா்
C.அ்ு் கசா்ோ
D.கமகல உ்ள அயன்ு்
விடட : D.கேகே உ்ள அடன்ு்

மாநாு ம்ு் ஆசியாவி் நயடமபு்

ஜாகீ ் கா், ு்னா் இ்திய கவக்ப்ு

இே்டாவு மாநாு ஆு். ஜி 20-யானு,

வ்சாள்,
ீ
கமிமலகபா் கிி்மக்

உலக மபாுளாதாே் ம்ு் உலக ம்க்

கிள்பி்(MCC) மதி்ுு ஆு்கால

மதாயகயி் ூ்றி் இே்ு ப்கி் 85%

உு்பினோக கச்்ு்மகா்ள்ப்டா்.

யய பிேதிபலி்கிறு.

கசவா் ம்ு் அ்ு் கசா்ோவி்ு

2. 2016-17ஆ்ி்கான, இ்திய மு்ுவ
ச்க்தி் (IMA) ுதிய கதசிய் தயலவ் யா்
?
A.கிு்திகா ுஜு்
B. ஆ் எ் டா்ட்
C.கக கக அக்வா்
D.ேவி வா்ககடக்
விடட : C.கக கக அக்வா்
டா்ட் கக கக அக்வா் 2016-17
ஆ்ு்கான இ்திய மு்ுவ ச்க்தி்
(IMA) கதசிய் தயலவோக
கத்்மது்க்ப்ு்ளா். த்கபாு, அவ்
டா்ட்க் ச்க்தி் மபாு மசயலாளோக
உ்ளா். இு தவிே, மகாோ்ிோயவ
சா்்த டா்ட் ேவி வா்ககடக் 2017-18
ஆ்ு்கான கதசிய் தயலவோகு்,
டா்ட் R N டா்ட் குேவ
மசயலாளோகு் நியமி்க்படு்ளன்.
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பி்ன் 2016 இ் இ்த உய்்த அ்த்யத
மபு் ூ்றாவு இ்திய வே்
ீ ஆவா்.
4. ஹியானா மாநில்தி் ுத் WiFi
ஹா்்பா் கிோம் எு ?
A.சம்ஹ
B.ஹ்ஸி
C.ு்தல கா்ஹு
D.ோ்ோ்
விடட : C.ு்தே கா்ஹு
அியானா மாநில்தி், ுுகஷ்ோ
மாவ்ட்தி் Pehowa அுகக உ்ள
கிோமமான, ு்தல கா்ஹு-வி் பாே்
ச்சா் நிகா் லிமிமட் (பிஎ்எ்எ்)
மதாயல்மதாட்ு நிுவன்தி்,
மதாு்ு் தி்ட்தி் கீ ் ஹியானாவி்
ுத் WiFi ஹா்்பா் நிுவ்ப்டு.
கிோம்ுற புதிகளி் இயணய
கசயவகயள வழ்க ச்ிகி் இு்ு
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ுத்வ் மகனாக் லா் இதயன மதாட்கி

ம்க் ம்தியி் விழி்ுண்யவ ஏ்பு்த,

யவ்தா். இ்த WiFi ஹா்்பா் வசதி

ககேள அேு சமீ ப்தி் முபான எதி்்ு

பிஎ்எ்எ்லி் state-of-the-art மந்மவா்்

ம்ு் கபாயத்மபாு் எதி்்ு்

ூல் 10 mbps அயலவியசயய

பிே்சாே்தி்கான ூுவோக ுக்மப்ற

பய்பு்ுகிறு.

கிி்மக் வே்
ீ ச்சி் மட்ு்கயே

5.எ்த மாநில அேு மப்க் வள்்சி்ு
பிஜு க்யா ே்னா கயாஜனா எ்ற
தி்ட்யத ுவ்கிு்ளு ?
A.தமி்நாு

நியமி்ு்ளு. மாநில அேசா்க்
இவ்ு்ு அியமயாகவாி்
நலு்காக நியறய de-addiction
யமய்கயள திற்க ுிு மச்ு்ளு.

B.கம்ு வ்க்

7.சமீ ப்தி் மயற்த நளினி தா்

C.ஆ்திே் பிேகதச்

ப்டா்சாியா, இ்தியாவி் எ்த

D.ஒிசா

மாநில்தி் பிேபலமான கவிஞ் ?

விடட : D.ஒிொ

A.அசா்
B.கம்ு வ்க்
C.ஒிசா

ஒிசா மாநில அேு, மப்க் வள்்சி்காக
ுவகன்வி் உ்ள 3 மாவ்ட்களி்
பிஜு க்யா ே்னா கயாஜனா தி்ட்யத
ுவ்கிு்ளு. இ்தி்ட்தி் கநா்க், 3
மாவ்ட்களி் பிற்ு பாலின விகித்
(SRB) ம்ு் ுழ்யத பாலின விகித்யத
(CSR ) கம்பு்ுவு ஆு்.
ுத்க்டமாக க்ச், கத்கான்,
ம்ு் அ்ு் ஆகிய மாவ்ட்களி் 3
ஆ்ுகு்ு கசாதயன அி்பயடயி்
மசய்பு்த்பட உ்ளு. இ்தி்ட்
மதாட்க்ப்ளிகளி் மப்க்
கச்்யகயய உுதி மச்ு், ப்ளிகளி்
இு்ு இயடநி்ற் மச்ு் மப்கயள
க்காணி்ு, அவ்கு்ு ஒு ந்ல

D.மகாோ்ிோ
விடட : A.அொ்
நளினி தா் ப்டா்சா்யா (95), பிேபல
அ்ஸாமி கவிஞ், இல்கிய விம்சக்,
எு்தாள் ம்ு் சாகி்ய அகாமதமி
விுு மப்றவ். சமீ ப்தி் அ்ஸாமி்
குகா்தியி் காலமானா். இவேு
அறிய்ப்ட கவியதகளி் Ei Kunwolite,
Cherashalir Malita, Bidai Phular Din, Ahata Sapon,
ுதலியன அட்ு்.
8. 2016 Indian Ocean Conference (IOC) எ்த
நா்ி் நயடமப்று ?
A.இ்கதாகனஷியா

ூழயல உுவா்ு்.

B.மகலஷியா

6. ககேள அேு, முபான எதி்்ு ம்ு்

D.இ்தியா

கபாயத்மபாு் எதி்்ு் பிே்சாே்தி்காக
யாயே ூுவோக நியமி்ு்ளு ?
A.பி.வி.சி்ு
B.ச்சி் மட்ு்க்
C.சாஷி மாலி்
D.லலிதா பாப்
விடட: B.ெ்ெி் சட்ு்க்

C.சி்க்ூ்

விடட : C.ெி்க்ூ்
2016 இ்ு சு்திே மாநாு (IOC )
சி்க்ூி் ச்கிி-லா கஹா்டலி்
நயடமப்ு வுகிறு. 3 நா்க்
நயடமபு் இ்மாநாு பாுகா்ு,
மபாுளாதாே் , ப்பாு , ு்ு்ூழ்
ஆகியவ்றி் ு்கிய கவன்
மசு்து்ளு. இ்தியா சா்பாக
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மவளிுறு்ுயற அயம்ச் ு்மா
ுவோ், விகயா
ீ
கா்பே்சி் ூல்
மாநா்ி் கல்ு வுகிறா்.
9. "Leaping Poetry: An Idea with Poems and
Translations" எ்ற ூலி் ஆசிிய் யா் ?
A.ல்ுமி கஹா்்்ோ்
B.ோப்் ்யள
C.பிு பகே்
D.அமகல்ு மி்ோ
விடட : B.ராப்் ்டள
"Leaping Poetry: An Idea with Poems and
Translations" ு்தக் ோப்் ்யளயா்
எுத்ப்டு. எ்த ஒு கயல
கவயல்பா்ிு், மதளிவ்ற ம்ு்
மதளிவான சி்தயனகு்ு பாலமாக
விள்ு் கயலயி் ு்கிய்ுவ்யத
ோப்் ்யள உுதி்பு்ுகிறா்.
10. Phulwari வனவில்ு சேணாலய்
இ்தியாவி் எ்த மாநில்தி்
அயம்ு்ளு?
A.ுஜோ்
B.ோஜ்தா்
C.உ்தே் பிேகதச்
D.ஒிசா
விடட : B.ராஜ்தா்
ோஜ்தானி் சப்மதி நதியி் கயேயி்
Phulwari வனவில்ு சேணாலய்
அயம்ு்ளு. இதி் 11 கா்ு்
மதாுதிக் ம்ு் இே்ு புதிகளி்
அயத் ு்றிு்ள கிோம்கு் அட்ு்.
இு Crocodile Crocodylus palustris, Monitor Lizard
Varanus bengalensis and Indian Rock Python Python
molurus கபா்ற இன்களி் தாயகமாக
திக்கிறு.

Winmeen.com

Page 3

