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நட்ு நிக்ுக் -செ்ட்ப் 10, 2016 

 

1. இ்தியாவி் ுத் லேச் 

இ்ட்ஃபெல ாமீ்ட் ஈ்்ு அலே 

உ்ுல ா்க்  (LIGO- Laser Interferometer 

Gravitational-Wave Observatory) ஆ்வக்  எ்த 

மா ிே்தி் அலம்க்ெட உ்ளு ? 

A.உ்த ் ெி லதச் 

B.மகா ா்ி ா 

C.ஆ்தி ் ெி லதச் 

D.தமி் ாு 

 

விடட : B.மகாரா்ிரா 

 

இ்தியாவி் ுத் லேச் 

இ்ட்ஃபெல ாமீ்ட் ஈ்்ு அலே 

உ்ுல ா்க்  (LIGO- Laser Interferometer 

Gravitational-Wave Observatory) ஆ்வக் 

மகா ா்ி ா மா ிே்தி் Hingoli மாவ்ட்தி் 

ஆ்்-் அலம்க்ெட உ்ளு. சமமான Terrain 

-் உய் பவ்றிட்ுழாயி் மீு 8 கி.மீ  ீ்ட 

ுழா் அலம்ு் க்ுமான ெணியி் 

ஈுெ்ு வு், இ்திய பதாழி்சாலேகளி் 

ெய்ெு்  cutting edge பதாழி்ு்ெ்தி் ுதிய 

வா்்ுகலள பகா்ுவுவலத LIGO-

இ்தியாவி் தி்டமாு்.  இு உேகி் 3-வு 

ஆ்வக் அபமி்காவி்ு பவளியி் 

அலமய்லொு் ுத் ஆ்வக். ஏ்கனலவ, 

ேிலகா ஆ்வக்க் ஹா்லொ்், 

வாஷி்ட் & ேிவி்்ட், ூசியானாவி் 

 அலம்ு்ளு. 

 

2. 2016 ிலயா ொ ாேி்ெி்் விலளயா்ு 

லொ்ியி் த்க்ெத்க் பவ்ற  மாிய்ெ் 

த்கலவு 

எ்த  விலளயா்ுட்  பதாட்ுலடயவ் ? 

.A.்ெிி்்  

B.உய ் தா்ுத் 

C. ீ்ச் 

D.ஈ்ி எறித் 

 

விடட : B.உயர் தா்ுத் 

 

மாிய்ெ் த்கலவு, 2016 ிலயா 

ொ ாேி்ெி்் ஆ்க் உய ் தா்ுத் T-

42 லொ்ியி் 1.89 மீ்ட் ுதி்ு, 

 இ்தியாவி்கான ுத் த்க்லத பவ்றா். 

 இ்த பவ்றியி் ூே்  ொ ாேி்ெி்் 

லொ்ியி் உய ் தா்ுதேி் த்க் 

பெு் ுத் இ்திய் எ்ற பெுலமலய 

பெுகிறா்.  இ்தியாலவ லச்்த ம்பறாு 

வ ீ ான வு் சி் ொ்ி அலத  ிக்வி் 

பவ்கே ெத்க் பவ்றா். ொ ாேி்ெி்் 

லொ்ியி் த்க் பெு் 3-வு இ்திய வ ீ் 

த்கலவு. இவு்ு ு் 1972-ஆ் ஆ்ு 

 பஹயிபட்பெ்்கி்  ட்த  ீ்ச் 

லொ்ியி் ு ளிகா்் பெ்க் எ்ெவு், 

2004-ஆ் ஆ்ு ஏபத்்-்  ட்த ஈ்ி 

எிதேி் லதலவ்தி  ஜஹாஹாியா 

எ்ெவு் த்க் பவ்ு்ளன். 

 

3. எ்த மா ிே அ ு சமீெ்தி் க்ுமான 

பதாழிோள்கு்ு ஓ்ூதிய தி்ட்லத 

ுவ்கியு ? 

A.உ்த ் ெி லதச் 

B.ஒிசா  

C.தமி் ாு 

D.ம்திய் ெி லதச் 

 

விடட : B.ஒிொ  

 

ஒிசா அ ு சமீெ்தி் க்ுமான 

பதாழிோள்கு்ு  ஓ்ூதிய தி்ட்லத 

பதாட்கியு. ெி்ெியாக 

பசய்ெு்த்ெடு்ள இ்தி்ட்தி் ுமா் 

25 ே்ச் லெ் ெயனலடவா்க். 

 இ்தி்ட்ெி, 60 வயு்ு லமலே உ்ள 

 க்ுமான பதாழிோள்கு்ு மாத் ூ 300 

ஓ்ூதியு்,  80 வயு்ு லம் உ்ள 

பதாழிோள்கு்ு மாத் ஒ்ு்ு ூ .500 

ஓ்ூதிய் கிலட்ு். லமு் விதலவ 

ம்ு் ஊனு்ற க்ுமான 

பதாழிோள்கு்  இ்த ஓ்ூதிய தி்ட்தி் 

 ்லம பெறோ். ஒிஷா மா ிே அ சா் 

இ்த 1 மாத காே்தி்ு் பசய்ெு்த்ெு் 

3வு தி்ட் இுவாு். இத்ு் ு், 

 மஹாெி யா்( இற்தவ்களி் உடலே 

மு்ுவமலனயிேிு்ு அவ்க்  வ ீ் ி்ு 

எு்ு பச்ுத்) தி்டு், ெிஜு க்யா 

 ்னா (பெ் ுழ்லதக் ெிற்ு விகித்லத 

லம்ெு்ுத் ) தி்டு் இ்த 1 மாத 

காே்தி் பசய்ெு்த்ெ்டு. 
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4. எ்த மா ிே அ ு சமீெ்தி் 

மா ிே்தி்ு்ளான  விமான இலண்லெ 

அதிகி்க, விமான்ுலற அலம்சக்ுட் 

ஒ்ெ்த் பச்ு பகா்டு ? 

A.ெ்சா் 

B.ுஜ ா்  

C.ச்தீ்க் 

D.லக ளா 

 

விடட : C.ெ்தீ் க் 

 

ச்தீ்க் மா ிே அ ு சமீெ்தி் 

மா ிே்தி்ு்ளான  விமான இலண்லெ 

அதிகி்க, விமான்ுலற அலம்சக்ுட் 

ுி்ுண்ு ஒ்ெ்த்தி் லகபயு்தி்டு. 

ஒ்ெ்த் ெி, ம்திய அ சி் ெி ா்திய 

இலண்ு தி்ட்தி் (RCS) கீ், 

இ்மா ிே்தி் பவ்லவு 

 க ்கு்கிலடலய விமான லசலவகலள 

 எளிதா்ு் வ்ண் சிறிய விமான 

 ிலேய்க் ம்ு் விமான்தள்க் 

 ெி்ெியான ுலறயி் அெிவிு்தி பச்ய 

தி்டமி்ு்ளு. இ்த தி்ட் விமான 

லசலவக்   ீ்ட காே்  ிு்த்ெ்ட அ்ேு 

 பதாட்க்ெடாத    க ்களி் விமான 

லசலவலய ெே்ெு்து்ளு. 

ம்திய அ ு ெ்லவு விமான லொ்ுவ ்ு 

 ிுவன்கு்ு இ்மா ிே்தி் விமான 

லசலவ வழ்க மானியுலறயி் வா்்ு 

வழ்ு். 

 

5. “Six Machine” எு் ு்தக் எ்த கிி்பக் 

வ ீுலடய ுயசிலத ?  

A.ுவ ா் சி் 

B.கிறி் பக்்  

C.லசவா் 

D.ஏெி ி வி்ேிய்் 

 

விடட : B.கிறி் சக்்  

 

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

ுயசிலத  லம்கி்திய தீுகு்காக ச்வலதச 

கிி்பக் விலளயாு் ஜலம்கா வ ீ் கிறி் 

பக்் உலடயு ஆு். கி்்ட் பதுவி் 

தக ் லவ்்த ூல  ுிலசயி்  இு்த 

பவ்க்ெு், ஒ்ேியான  ஒு  ுழ்லத 

 எ்ெி உேக கிி்பக் அ ்கி் மிகு்  ்ு 

அறிய்ெ்ட  ்ச்தி ்கு்  ஒ்றாக 

மாறியு எ்ெு ெ்றி  இ்ு்தக் ூுகிறு. 

இு பவு் விலளயா்ு வ ீி் 

வா்்லகலய  ூறாம்,   வேி்ு  ஈ்்கிற 

வலகயி் அவி் லொ ா்ட்கலளு், 

விலளயாு் லொு எதி ணியின்  கி்ட் 

பச்தா் ஒு ெ ்த சிு ு்னலகுட் அலத 

அுுவலது் ெ்றி இ்ூேி் 

ூற்ெுகிறு.  

 

6.  லதசிய மாதிி ஆ்ு அுவேக்தி்  (NSSO-

National Sample Survey Office)  ு்ு ு 

மதி்ெீ் ி் ெி, இ்தியாவி்  ு்தமான 

மா ிேமாக சமீெ்தி் அறிவி்க்ெ்ட மா ிே் 

எு ? 

A.மணி்ூ் 

B.மிலசா ் 

C. ாகாோ்ு 

D.சி்கி் 

 

விடட : D.ெி்கி் 

 

சமீெ்தி், லதசிய மாதிி ஆ்ு அுவே் 

(NSSO-National Sample Survey Office) கி ாம்ுற 

ெுதிகளி் உ்ள ுகாதா  வசதிகளி் 

மதி்ெீ் ி் ெி, ு்தமான இ்திய மா ிேமாக 

சி்கிலம அறிவி்து . இதலன பதாட்்ு 

இ்விலசயி்,  லக ளா, மிலசா ், இமாசே் 

ெி லதச்,  ாகாோ்ு, அியானா, ெ்சா், 

உ்த க்், மணி்ூ் ஆகியன லத்ு 

பச்ய்ெ்ு்ளு. ுகாதா  கழி்ெலறக் 

(வ ீ் ு அ்ேு சூக கழி்ெலறக்) அலம்ு 

 அவ்லற  ெய்ெு்ு் ுு்ெ்களி் 

சதவதீ்தி் அி்ெலடயி் இ்த த ் 

வழ்க்ெுகிறு. ஆ்ு ுிு ுு 

தி்ேியி்  ம்திய ஊ க லம்ொ்ு் ுலற 

அலம்ச்  ல ்தி  சி் லதாம் ூே் 

பவளியிட்ெ்டன. 

 

7.  ிவி்ட்  ூே் ம்குட் இலண்திு்க 

“Twitter seva” -லவ ுவ்கிு்ள ுத் இ்திய 

மா ிே் எு ? 

A.ுஜ ா் 

B.திிு ா  

C.உ்த ் ெி லதச் 

D.க் ாடகா 
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விடட : C. உ்தர் பிரததெ் 

 

 "்வி்ட் லசவா" லவ ுவ்கிு்ள ுத் 

இ்திய மா ிேமாக உ்த ் ெி லதச் 

மாறிு்ளு. பமா்தமாக ஒல  ல  ்தி் 122 

்வி்ட் லக்ெிிக் ே்லனாவி் 

பதாட்க்ெ்டன. பதாழி் ுலனலவாு்ு 

 ிதி,  ஆத ு அ்ேு  அ ு உதவி லொ்ற 

அலன்ுவிதமான அ ு லதலவகு்ு் 

பதாட்ுபகா்ள ஒு ல  ி ு்ளி ஆதா மாக 

 ்வி்ட் லசவா விள்ு். அலன்ு 

லக்ெிிகு் மா ிே காவ்ுலற ூே் 

ெ ாமி்க்ெு். ுிம்க் அவ்களி் 

லக்விலய (@uppolice) எ்ற கண்கி்ு ்வ ீ்  

பச்யோ், ுகால  ெதிு பச்யோ்.  லசலவ 

விதிுலறகளி் கீ், ுகா் / லகாி்லக 

உ்லமயான ல  ்தி் ஆ ாய்ெு். 

 

8.  எ்த மா ிே்,  இ்திய உணு ம்ு் 

விவசாய கு்சி் (ICFA) வழ்ு் 

 "மிக்சிற்த லதா்ட்கலே மா ிே்" எ்ற 

விுலத பெுகிறு ? 

A.லம்ு வ்க்  

B.ஹியானா  

C.அசா்  

D.ஒிசா  

 

விடட : B.ஹியானா  

 

லதா்ட்கலே விவசாயிகளி் வுமான்லத 

அதிகி்க ஹியானா அ ு லம்பகா்ட 

தீவி  ுய்சிகு்கான அ்கீகா மாக 

"மிக்சிற்த லதா்ட்கலே மா ிே்" எ்ற 

விுலத   இ்திய உணு ம்ு் விவசாய 

கு்சி் (ICFA) ுு தி்ேியி்  லடபெ்ற 

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

ஆ்ி் "சிற்த விவசாய் மா ிே" விுலத 

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

ஒிசாவி்ு இ்விுு அளி்க்ெ்டு. 

 

9. "Scooty for College Girls Scheme” எ்ற தி்ட் 

இ்தியாவி் எ்த மா ிேஅ சா் 

ுவ்க்ெ்ு்ளு ? 

A.இமாசே் ெி லதச் 

B.ெ்சா்  

C.ஹியானா  

D.ஜ்ு ம்ு் கா்மீ் 

 

விடட : D.ஜ்ு ம்ு் கா்மீ் 

 

"Scooty for College Girls Scheme” தி்ட், பெ்க் 

இேுவான ுலறயி் ுத்தி மாக இு்க 

 ஜ்ு கா்மீ் மா ிே அ சா் 

ஆ ்ெி்க்ெ்ு்ளு. தி்ட்ெி,  ்ூ்ி 

பெற துதியானு,  ுலற்தெ்ச சதவதீ் 

ம்ு் ஆ்ு ுு்ெ வுமான் ுலறலய 

65% ம்ு் Rs.4 ே்ச் ஆக இு்க லவ்ு். 

 இத்ெி, க்ூி பச்ு் பெ் 

மாணவ்க்  ்ூ்ி வா்ுவத்ு 50% 

மானிய் வழ்க்ெு். 

 

10. இ்தியாவி் எ்த மா ிே ுத்வ் 2016-

ஆ் ஆ்ி் ெ்லகா் வசன விுலத 

பெ்றா் ? 

A. ோ் த்ஹ்ோ  

B. T R ஸிேியா்  

C. ச்ொன்தா சலனாவா்  

D. பெமா கா்ு  

 

விடட : B. T R ஸிலியா்   

 

T R ஸிேியா் ,  ாகாோ்ு ுத்வ். 

மா ிே்தி்  ு்ு்ூழ் ொுகா்ு ம்ு் 

அலத ெ ்ெ ுய்சி  லம்பகா்ட மா ிே 

ம்களி் லசலவலய ொ ா்ு் வலகயி் 

மலேஷியாவி் இவு்ு  2016-ஆ் ஆ்ி் 

 ெ்லகா் வசன விுு அளி்க்ெ்டு. விழா 

ஒு்கிலண்ொள்களான  தாு் 

ூ்ஜுவா்  ம்ு் மலேசிய அ சா்க் 

இ்விுலத ஸிேியா்கி்ு வழ்கியு.  


