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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப்  6,7- 2016 

 

1. 2016 ஆசியா்(ASEAN) உ்சி மாநாு 

பி்வு் எ்த நாுகளி் ததாட்கியு ? 

A.ஆ்திரேலியா 

B.தத் தகாியா 

C.ஜ்பா் 

D.லாரவா் 

 

விடட: D.லாவவா் 

 

2016 ஆசியா் உ்சி மாநா்ி் 28வு பதி்ு 

லாரவாசி் உ்ள Vientiane-் ததாட்கியு. 

இ்த உ்சி மாநா்ி், ஆசியா் 

தலலவ்க் "ASEAN Community Blueprints 2025" 

தி்ட்லத தசய்பு்ுவதி் உ்ள 

ு்ரே்ற்லத பிசீலி்க உ்ளே். 

 

2. "Nuakhai" எே்பு் விவசாய தவுஜே 

திுவிழா இ்தியாவி் எ்த மாநில்தி் 

தகா்டாட்புகிறு? 

A.ஒிசா  

B.ோஜ்தா் 

C.சி்கி்  

D.அசா் 

 

விடட : A.ஒிொ  

 

Kosali ம்களி்  விவசாய தவுஜே 

திுவிழா Nuakhai ஆு்.  புவ்தி் ுதிய 

அிசிலய  வேரவ்ு் விதமாக ரம்ு 

ஒிசாவி் தச்ட்ப் 6, 2016 அ்ு 

 தகா்டாட்ப்டு. இ்திுவிழா 

 ஒ்தவாு ஆ்ு்  ப்சமி திதி அ்ு 

அதாவு  விநாயக் சு்்தி்ு  முநா் 

அுசி்க்புகிறு.  இு உணு 

தாேிய்கலள  வழிபாு தச்ு் ஒு 

ப்ிலக. 

 

3.ச்வரதச இய்லக பாுகா்ு 

ஒ்றிய்தி் (IUCN ) 2016-் ஆ்ி்காே 

 பாே்பிய ஹரீோ் (Heritage Heroes) விுு 

தப்றவ் யா் ? 

A.ச்யநாோய்   

B.பிூதி ல்க்   

C.ோரஜ் தஜயி்  

D.ஆே்் ச்மா  

 

விடட : B.பிூதி ல்க்   

 

டா்ட் பிூதி ல்க், இ்தியாலவ் 

 ரச்்த ஒு ு்ு ூழ் ம்ு் பாுகா்ு 

ஆ்வல். ஹவாயி் உ்ள Honolulu-் 

நலடதப்ற உலக பாுகா்ு கா்கிே் 

மாநா்ி் இவு்ு இ்விுு 

வழ்க்ப்டு.ச்வரதச இய்லக 

பாுகா்ு ஒ்றிய்தி் பாே்பிய 

ஹரீோ் விுு தபு் ுத் ஆசிய நப் 

ம்ு் அசாமி்  ுத் தேி்ப்ட நப் 

எ்ற தபுலமு் இவலே ரசு். 

சவாலாே ூ்நிலலகளி் உலக பாே்பிய 

இட்கலள பாுகா்ு் வி்தியாசமாே 

ுய்சிகலள தச்ரவாலே ஊ்ுவி்ு் 

விதமாக இ்விுு வழ்க்ப்ுவுகிறு. 

டா்ட் ல்க், கட்த இே்ு 

சகா்த்களாக  ு்தவளிக், தாவே்க் 

ம்ு் மோ் ரதசிய் ூ்கா புதியி் 

உ்ள வில்கிே்கலள பாுகா்ு் 

பணிலய தச்ு வுகிறா் ம்ு் த்ரபாு 

Aaranyak எு் அலம்பி்  மோ் 

நி்வாகியாகு் பணியா்றிவுகிறா் . 

Aaranyak எ்பு  வட கிழ்ு இ்தியாவி் 

ப்ுயி் பாுகா்பி்காக  உுவா்க்ப்ட 

 ஒு அேு சாோ நிுவே்(NGO) ஆு்.   

 

4. ரத்ு் பிவ்களி் ஆதா் எ்லண 

இலண்கு்ள ுத் இ்திய மாநில் எு 

? 

A.ரகேளா 

B.பகீா் 

C.ஒிசா  

D.க்நாடகா 

 

விடட : B.பீகா் 

 

ரத்ுகளி் ுதலிட் தபுவதி் ஏ்பு் 

ஊழ்கலள கலளு் ுய்சியாக, பகீா் 

ப்ளி ரத்ு வாிய் (BSEB) ரத்ு 

பிவ்களி் ஆதா் எ்லண 

இலண்கு்ளு இதோ் ரபாலிக் 
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ுலறு். இ்தியாவிரலரய இுரபா்ற 

ுய்சிலய எ்த மாநில ுுு் 

தசய்பு்தவி்லல. இ்ுய்சி்பி, 

மாணவ்க் ரத்ுகு்ு வி்ண்பி்ு் 

தபாுு த்க் ஆதா்  எ்லண ுறி்பிட 

ரவ்ு். அ்வாு ஆதா் எ்லண 

சம்்பி்க தவறிோ் அத்காே  வுவாே 

காேண்லத ப்ளி தலலலம ஆசிிய் ு் 

லவ்க ரவ்ு். இு  ரத்ு 

தசய்பாுகளி்  தவளி்பலட்த்லமலய 

கா்ுவரதாு ம்ு் அ்லாம் 

ஆவண்கலள  எளிதாக அுகு் உது்.  

 

5. 2016 இ்தாலிய கிோ்் பிி்் 

பா்ுலா ஒ் ரபா்ியி் சா்பிய்ஷி் 

ப்ட் தப்றவ்   யா் ? 

A.தசபா்ிய் தவ்தட்   

B.கிமி தே்்கதே் 

C.நிரகா ரோ்தப்்   

D.ூயி் ஹாமி்ட் 

 

விடட : C.நிவகா வ ா்சப்்  

 

நிரகா ரோ்தப்், தம்சிி் பா்ுலா 

ஒ் அணியி் ஒு தஜ்ம் ஃபா்ுலா 

ஒ் ிலேவ்.   2016 இ்தாலியி் உ்ள 

ரமா்சாவி் நலடதப்ற  இ்தாலிய 

கிோ்் பிி்் பா்ுலா ஒ் ரபா்ியி் 

சா்பிய்ஷி் ப்ட் தப்றா்.  

 

6. 2016 பிி்் திலே்பட விழாவி் சிற்த 

திலே்பட்தி்காே விுலத தப்ற பட் 

எு ? 

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

விடட : A. Thithi 

 

2016 பிி்் திலே்பட விழாவி்  ுத் 

பதி்பி்  சிற்த திலே்பட விுு Thithi 

திலே்பட்தி்ு  கிலட்ு்ளு. இு 

க்ேட தமாழியி் தவளிவ்த த்ூபமாே 

 ஒு நலக்ுலவ பட், இதலே எுதி 
இய்கியவ் ோ் தே்ி ஆவா். உ்ூி் 

 ுக்தப்ற, மிகு் ச்லடயிு் 

ுணு்ள 101 வயதாே தச்ுி குடா 

எ்பவி் மேண்தி் அவுலடய 

 ுல்லத் ரச்்த ூ்ு தலலுலற 

மக்க் எ்வாு நட்ுதகா்கி்றே் 

எ்பலத நலக்ுலவ பாணியி் 

ூறிு்ளா்.  

 

7. “Bubble Pin” எ்ற ஒு பி பண் 

தசு்ு்(One step offline payment ) ுலறலய 

அறிுக் தச்ு்ள  ிஜி்ட் க்டண 

நிுவே் எு ? 

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

விடட : C. MobiKwik  

 

MobiKwik சமீப்தி் "Bubble  Pin " எ்ற ஒு 

பி தசு்த ுலறலய அறிுக் 

தச்ு்ளு, இ்ட்தந் வசதி இ்லாத 

ரபாு் இதலே உபரயாகி்கலா். கலட்ு 

தச்ு தபாு்க் வா்கிய பி், 

பயோள்க் த்க் ஆ்பி் 'Play at Store' 

ப்டலே அு்திோ், 60 தநாி ம்ுரம 

காலாவதி உ்ள தேி்ுவ் வா்்த  PIN 

 ஒ்ு பயோளு்ு அு்ப்பு். 

இதலே, கலடயி் உ்ள 

வி்பலேயாளிட்  ூறிோ் பண 

பிமா்ற் நிக்்ு விு். PIN ஆேு 

எ்க் ம்ு் எு்ு்களி் கலலவயாக 

இு்ு். இத்ு  தமாலப் எ்க் ஏு் 

ரதலவ இ்லல  இதோ் பண பிமா்ற் 

பாுகா்பாேதாக இு்ு். விலேவி் 

இ்தியா ுுவு்  ுமா் 25,000 

ஆஃ்லல் கலடகளி் பயோள்க் 

MobiKwik-்  'Bubble Pin' வசதிலய 

பய்பு்ுவா்க்.  

 

8. தவ்றிகேமாக  ததாழி் ுவ்க, ுுவித 

ரயாசலேக் ம்ு் க்ுபிி்ுகலள 

உுவா்க, ம்திய அேு "NIDHI" எ்ற ுதிய 

ுய்சிலய ுவ்கிு்ளு. "NIDHI" எ்பு 

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

விடட : C. National Initiative for Developing and 

Harnessing Innovations 

 

ம்திய அேு சமீப்தி், ுலட தி்ட்தி் 

கீ்,தவ்றிகேமாக  ததாழி் ுவ்க, ுுவித 

ரயாசலேக் ம்ு் க்ுபிி்ுகலள 

உுவா்க  "National Initiative for Developing and 

Harnessing Innovations" எ்ற ுய்சிலய 

ு்தேு்ு்ளு. இ்தி்ட்தி் 

ரநா்க் சூக்தி் ரதலவகு்ு 

தீ்ுகலள வழ்ுவு ம்ுமி்றி தச்வ் 

ம்ு் ரவலலவா்்ு உுவா்க்தி்காே 

ுதிய வழிவலககலள உுவா்க 

ுறிலவ்கிறு. இ்தி்ட் ுதிதாக ததாழி் 

ததாட்ுரவாு்ு நிதி , உ்க்டலம்ு , 

ஏலேய வழிகா்ுத்க் ரபா்ற 

ரதலவகலள ூ்்தி தச்வதிு் கவே் 

தசு்து்ளு.  

 
 

9. இ்திய தேி்ப்ட அலடயாள அ்லட 

ஆலணய்தி் (UIDAI,) புதி ரநே 

தலலவோக சமீப்தி் நியமி்கப்டவ் 

 யா் ? 

A.நிஷா்் பா்ீ்  

B.ரஜ ச்யநாோயணா  

C.அஜ் ூஷ் பா்ரட  

D.ஆே்் ரத்பா்ரட 

 

விடட : B.வே ெ்யநா ாயணா  

 

ரஜ ச்யநாோயணா, ு்ோ் ஐஏஎ் 

அதிகாி, இ்திய தேி்ப்ட 

அலடயாளஅ்லட ஆலணய்தி் (UIDAI) 

புதி ரநே தலலவோக நியமி்க்ப்ு்ளா். 

இ்ரபாசி் இலண நிுவே் ந்த் 

நிரலகேி இ்பதவிலய ோஜிோமா 

 தச்தபி்  2014 ் இு்ு இ்பதவி 

காலியாகரவ இு்து. இவலே தவிே, 

ததாழி்ு்ப வ்ுந்  ோரஜ் தஜயி் 

ம்ு் ஆே்் ரத்பா்ரட ஆகிரயா் 

 UIDAI-யி் புதி ரநே உு்பிே்களாக 

நியமி்க்ப்ு்ளே். 

 
 

10.  எ்த நாு உலக ுகாதாே அலம்பா் 

(WHO),  ததா்ு ரநா், தா்வழி ம்ு் 

பிற்த ுழ்லதகளி் தட்டே் (MNT) 

இ்லாத நாடாக அறிவி்க்ப்ு்ளு? 

A.இல்லக  

B.ூடா் 

C.இ்தியா  

D.மியா்ம்  

 

விடட : C.இ்தியா  

 

உலக ுகாதாே அலம்ு (WHO),  ததா்ு 

ரநா், தா்வழி ம்ு் பிற்த 

ுழ்லதகளி் தட்டே் (MNT) இ்லாத 

நாடாக இ்தியாலவ அறிவி்ு்ளு. 

சமீப்தி் இல்லகயி் தகாு்ுவி் 

நட்த 69வு  பிோ்திய ுு மாநா்ி் 

இ்தியா "MNTE ம்ு் ததா்ு ரநா் 

இ்லாத இ்தியயாு்காே " WHO-் 

 சா்றிதலழ தப்று. 2012 WHO Neglected 

Tropical Diseases (NTD) roadmap-் கீ்,  அதிக 

ம்க் ததாலகு்ள புதியி் பேு் ரநா் 

எ்ு அறிய்ப்ட இ்வலக ததா்ு 

ரநாலய ஒழி்த ுத் நாு இ்தியா ஆு். 

ததா்ு ரநா், தா்வழி ம்ு் பிற்த 

ுழ்லதகளி் தட்டே் (MNT) 

ரபா்றவ்லற இ்தியா ஒழி்தலத WHO 

அு்தபு் தசயலாக ுறி்பிுகிறு. 


