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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 11,12 -2016 

 

1.  2016 அமெ ்க ஓப் மப்க் ஒ்றைய் 

மெ்னி் பபா்ியி் மெ்ைி மப்ைெ் 

யா் ?  

A. மெ னா ெி்லிய்்  

B. ெனீ் ெி்லிய்்  

C. ஏ்ெலி் மக்ப்  

D. கம ாலினா பிளி்பகாொ  

 

விடட : C. ஏ்ெலி் சக்ப்  

 

ஏ்ெலி் மக்ப் , மெ்ெனியி் ுக்மப்ை 

மெ்னி் ெ ீ். 2016 அமெ ்க ஓப் 

மப்க் ஒ்றைய் மெ்னி் இுதி் 

 பபா்ியி், மெ் ுிய ெி் கம ாலினா 

பிளி்பகாொறெ  6-3, 4-6, 6-4 எ்ை மெ் 

கண்கி் பதா்கி்ு ப்ெ் மப்ைா். 

 இ்நிறலயி், கறெெியாக 1996-் ்மெஃபி 
கி ாஃ்ு்ு அு்ு மெ்ைி மபு் ுத் 

மெ்ெனி ெ ீ் மபுறெறய இெ் 

மபுகிைா்.   

 

2.  மெபியிெ் Initial Public Offering (IPO)றய 

தா்க் மெ்ு்ள ுத் இ்திய ப்ு் 

ெ்றத எு ? 

A. National Commodity & Derivatives Exchange 
(NCDEX) 
B. Multi Commodity Exchange of India (MCX) 
C. Bombay Stock Exchange (BSE) 
D. National Stock Exchange (NSE)  
 

விடட : C. Bombay Stock Exchange (BSE) 

 

ஆெியாெி் பழறெயான ப்ு்ெ்றதயான 

ு்றப ப்ு் ெ்றத (பிஎ்இ) , 

மெபியிெ் (Securities and Exchange Board of 

India) Initial Public Offering (IPO)றய தா்க் 

மெ்ு்ளு. IPO எ்பு, ப்ு்ெ்றத 

ப்ுகறள ெழ்க் பபா்  நிுென 

ுதீ்ொள்கு்ு ெ்ு் ெி்காெ், 

ொதா ண மபாுெ்கு்ு் ப்ுக் 

ெி்க்பு் எ்பதாு். 

 

3. ெ  மெு்ுபொ ்  ுறைகறள 

ஆ்றல் ெழிபய நிெ்்தி மெ்ய “e-

nivaran” எு் ுதிய தள்திறன நிுெிீ்ள 

ுறை எு ? 

A. Reserve Bank of India (RBI) 
B. Securities and Exchange Board of India (SEBI) 
C. Central Board of Direct Taxes (CBDT) 
D. Central Board of Excise and Customs (CBEC)  
 

விடட : C. Central Board of Direct Taxes (CBDT) 

 

ெ  மெு்ுபொ ்  ுறைகறள 

ஆ்றல் ெழிபய நிெ்்தி மெ்ய “e-

nivaran” எு் ுதிய தள்திறன Central Board 

of Direct Taxes (CBDT) ுறை அைிுக் 

மெ்ு்ளு. இத் ில் ப்், ITRs, 

நி ்த  கண்ு எ் ுதலியன மதாெ்பான 

ுறைகறள ூைலா். இ்ுய்ெியி் ஒு 

புதியாக,  IT ுறை மதாெ்பான ுகா் பபாு 

ஏ்பு் மதா்றலகறள ுறை்கு் 

தி்ெெிெ்ப்ு்ளு.  ெ  மெு்ுபொ் 

த்க் தனி்ப்ெ கணினி ில் 

ுறைகறள பதிு மெ்யலா். ுகா் பதிு 

மெ்ய்ப்ெு், ஒ்ுறக எ்  ஒ்ு 

ெழ்க்பு். இதறன மகா்ு, ுகா ் 

ு்பன்ை்றத க்காணி்க ுிீ். 

எதி்கால்தி் ெ  மதாெ்பான 

தகெ்க்மபை இ்த எ் உது். 

 

4. 2016 இ்திய-அமெ ்க மபாுளாதா  

 உ்ெிொநாு பி்ெு் எ்த நக ்களி் 

நறெமபை உ்ளு ? 

A. ுு தி்லி 
B. நிூயா்்  

C. ொஷி்ெ் DC  

D. ு்றப 

 

விடட : A. ுு தி்லி 
 

இு நாுகு்ு  இறெயிலான இுத ்ு 

ெ்்தக் ெ்ு் ுதீுகறள  அதிக ்க 

மெ்ெ்ப் 14் ுு தி்லியி் 2016 இ்திய-

அமெ ்க மபாுளாதா  உ்ெி ொநாு 

நறெமபை உ்ளு. இ்த 2 நா் 

ொநா்ிறன  இ்தியாெி்கான அமெ ்கா 

ூத் ்ெ்் ெ்ொ  ுெ்கிறெ்பா். 

ஏ்கனபெ உ்ள இு-ெழி   ெ்்தகொனு $ 

500 பி்லிய் அளெி்ு் ெ்ு் இ்ன 
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பிை ுறைகளி் ெள்்ெிறய அதிக ்கு் 

 கென் மெு்த்பெ உ்ளு . 

 

5. ுதிதாக நியெி்க்ப்ெ கெக்தா் 

பி தெ் யா்? 

A. றபறகஷ் ொகி்ெபய் 

B. ெ ்கா நொ்பபய்  

C. க ் ொெிபொ்  

D. ூ்ு்தா் நொ்பபய்  

 

விடட : A. டபடகஷ் ொகி்டயே் 

 

றபறகஷ் ொகி்ெபய்,  ஒு ஆெி ய் 

ெ்ு் மபாுளாதா  ெ்ுந். 

 கெக்தா் ுிய ெி் ுதிய பி தெ ாக 

நியெி்க்ப்ு்ளா். இெ் அ்நா்ி் 

 ெனாதிபதி ூ்ு்தா் நொ்பபய்-ஆ் 

நியென் மெ்ய்ப்ொ்.  

 

6. எ்த ொநில அ ு AIR Regional News Unit 

(RNU)-்  அதிகா ூ்ெ ுகூ் ப்க்றத 

ுெ்கிீ்ளு  ? 

A. ஒிொ  

B. ெ்தீ்க் 

C. ொ்்க்் 

D. உ்த ் பி பதெ் 

 

விடட : B. ெ்தீ் க் 

 

ெ்தீ்க் அ ு,  ா்்ூ் ொமனாலி 
நிறலய்திலிு்ு AIR Regional News Unit 

(RNU)-்  அதிகா ூ்ெ ுகூ் ப்க்றத 

ுெ்கிீ்ளு. இ்ப்க்தி் ெ்தீ்க  

ொநில ெ்களி் ெிக ொ்்றக ப்ைிய 

ுறக்பெ்க் ெ்ு் ெிீபயா்க் 

பகி ்பு்.அு தெி  ொநில நிக்ுகறள 

அைிய இ்ப்க் உது்.   

 

7. 2016 அமெ ்க ஓப் ஆ்க் ஒ்றைய் 

மெ்னி் பபா்ியி் மெ்ைெ் யா் ? 

A.  பப் நொ் 

B. ஆ்ி ு்ப   

C. ்ொனி்லா் ொ் ்கா 

D. பநாெ் பொபகாெி் 

 

விடட :  C. ்டானி்லா் வா்ி்கா 

 

ொ் ்கா, ுெி் மெ்னி் ெ ீ். இெ் 

 2016 அமெ ்க ஓப் ஆ்க் ஒ்றைய் 

மெ்னி் இுதி  பபா்ியி் பொபகாெி்-

ஐ  6-7, 6-4, 7-5, 6-3 எ்ை கண்கி் 

பதா்கி்ு மெ்ைி மப்ைா் . இு 

இெு்ு ுத் US ஓப் மெ்ைி ெ்ு் 3-

ெு மப ய ப்ெ். 

 

8. க்ு்ு்  ப ாபபா அுறெ 

ெிகி்றெறய மெ்ைிக ொக நிக்்திய 

உலகி் ுத் நாு  எு ? 

A. அமெ ்கா  

B. ெீனா  

C. ஐ்கிய  ா்ய் (UK )  

D. மெ்ெனி 
 

விடட : C. ஐ்கிே ரா்ே் (UK )  

 

உலகி் ுத் ப ாபபா அுறெ ெிகி்றெ 

ெனித க்ணி் உ்பள  மெ்ைிக ொக 

 பி ்ி் அுறெ ெிகி்றெெு்ுெ்க் 

ில் நிக்்த்ப்ெு. ு்கிய்ுெ் 

ொ்்த  ு ்ெிக ொன இ்த அுறெ 

ெிகி்றெறய ப்பெு ூ்நிறலகறள 

தா்ி மெ்ு ுி்தன். அுறெ 

ெிகி்றெ ஆ்்பபா்ு ொ்  ா்்ளிஃ் 

ெு்ுெெறனயி் நெ்த்ப்ெு. 

 

9. 2016 IUCN  உலக பாுகா்ு ொநா்ி் 

 றெய்கு்ு எ்ன ? 

A. Planet at the Crossroads  
B. Save Planet, Save Trees 
C. Make Planet peaceful  
D. Develop peace on planet  
 

விடட : A. Planet at the Crossroads  

 
 2016 International Union for Conservation of Nature 

(IUCN)-் உலக பாுகா்ு ொநா்றெ 

ஹொயி்  Honolulu நெ்தியு. 2016 IUCN 

ொநா்ி் பநா்க், இய்றக பாுகா்ு 

ெ்ு் இய்றக பாுகா்பி் ஏ்பு் 

உலக ெொ்கறள  பி்க ுுறெயான 

அுுுறைகறள உுொ்ுத். 2016 
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IUCN ொநா்ி் றெய்கு்ு Planet at the 

Crossroads ஆு். 

 

10. “The Girls”  எ்ை ு்தக்தி் ஆெி ய் யா் 

? 

A. பெ பக.  ்லி்  

B. எ்ொ கிறள்  

C. எ்ொ ஹபீல  

D. ீனா ெ்ஹா் 

 

விடட : B. எ்மா கிடை்  

 

“The Girls”  எ்ை ு்தக் எ்ொ கிறள் 

எ்பெ ா் எுத்ப்ெு.  ஒு இள் மப் 

இ்த ப ப ்பான உலகா்  எ்ொு 

உைி்ெ்புகிைா் எ்ை திகிூ்ு் 

கறதறய ூுகிைு. 


