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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 13, 2016 

 

1. எ்த ுு வுமைமை  ஒழி்பத்காக ஒு 

வமைபட அறி்மகமை சைீப்தி் 

சை்்பி்ு்ளு ? 

A. HR  கா் ுு 

B. அைவி்் பனகாிைா ுு 

C. பிபப் டட்ைா் ுு  

D. விபவ் டட்ைா் ுு 

 

விடட : B. அரவி்் பனகாியா ுு 

 

வுமைமை  வமைைு்க ை்ு் 

வுமைமை  ஒழி்பத்காக 

 உுவா்க்ப்ட அைவி்் பனகாிைா ுு 

தனு அறி்மகமை சைீப்தி் பிைதை் 

அுவலக்தி் (PMO) சை்்பி்ு்ளு 

ை்ு் வுமை பகா்ி்ு (BPL) கீபழ 

உ்ள நப்கமள அமடைாள் காண ுு 

அமை்க பி்ுமை்ு்ளு. வுமை 

பகா்ி்ு (BPL) கீபழ உ்ள நப்கமள 

அமடைாள் காண ைாநில்க் இதி் 

ப்பக்க பி்ுமை்க்ப்ு்ளு. 

 

2. “2016 Yudh Abhyas” என்பு் ூ்ு 

இைாுவ பைி்சி  இ்திைாவி்ு் எ்த 

நா்ு்ுைிமடபை  நட்த்பு்? 

A. ஐ்கிை ைா்ை் 

B. டெ்ைனி  
C. பிைா்்  

D. அடைி்கா 

 

விடட : D. அசெி்கா 

 

“2016 Yudh Abhyas” என்பு் ூ்ு இைாுவ 

பைி்சி இ்திைா ை்ு் அடைி்கா 

இமடபை டச்ட்ப் 14-27 வமை 

 உ்தைக்ி்  டசௌ்பா்ிைாவி் 

நட்த்பு். இ்பைி்சிைி் பநா்க், 

ஐ.நா.ப்டை்தி் கீ்,  ைமல்பா்கான 

புதிைி் கிள்்சிமைு் 

பை்கைவாத்மது் எதி்்பத்காக இு 

நாுகு் இமண்ு ஒ்திமக டச்ு 

பா்்பதாு். 

 

3. ெதிைாபதவிைி் ஒு்கிமண்த ்ைா்் 

டு்ஷி்மப உுவா்க, இைாசல் பிைபதச 

அைசா்க் சைீப்தி் எ்த நா்ுட் 

ுி்ுண்ு ஒ்ப்த்தி் 

மகடைு்தி்ு்ளு ? 

A. ெ்பா்  

B. சி்க்ூ் 

C. சீனா  

D. ைபலஷிைா 

 

விடட : B. ெி்க்ூ் 

 

சி்லா விைான நிமலை் அுபகு்ள 

ெதிைாபதவிைி் ஒு ஒு்கிமண்த 

்ைா்் டு்ஷி்மப உுவா்க இைாசல் 

பிைபதச அைசா்க் சைீப்தி் சி்க்ூ் 

அைுட்  ுி்ுண்ு ஒ்ப்த் ஒ்றி் 

மகடைு்தி்டு. 

 

4.  இ்திை அைு (GOI), பதிு தபா் 

ுகா்கு்காக அறிுக்பு்திு்ள 

 க்டணைி்லா எ் எ்ன ?  

A. 1924 
B. 1926 
C. 1928 
D. 1927 
 

விடட : A. 1924 

 

இ்திை அைு (GOI), பதிு தபா் 

ுகா்கு்காக அறிுக்பு்திு்ள 

 க்டணைி்லா எ்  '1924'  ஆு். 

ஆை்ப்தி், பவமல நா்களி் 0800 ைணி 
ுத் 2000 ைணி வமை டைா்த் 12 ைணி 
பநை் இ்த பசமவ வழ்க்பு் ை்ு் 

இ்த பசமவ இ்தி, ஆ்கில், ைமலைாள் 

ஆகிை 3 டைாழிகளி் கிமட்ு். 

எதி்கால்தி், அமன்ு இ்திை 

டைாழிகளிு் பசமவக் டதாட்ு். 

 

5.  2016 ுைா்் கா்ப்ு பகா்மப 

மக்ப்றிை அணி எு ? 

A. Army Red 
B. Sporting Goa 
C. Army Green 
D. DSK Shivajians  
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விடட : C. Army Green 

 

Army Green அணி, ுு தி்லிைி் நமடடப்ற 

2016 ுைா்் கா்ப்ு பபா்ிைி் Neroca FC 

அணிமை டபனா்்ி shoot out ுமறைி் 

வ ீ் ்தி டவ்றி டப்று. ுைா்் பகா்மப 

இ்திைாவி்  ைதி்ுைி்க ஒு கா்ப்ு 

பபா்ி, ஆசிைாவி் பழமைைான பபா்ி 

ை்ு் இ்கிலா்ு கா்ப்ு ூ்டமை்ு 

பகா்மப ை்ு் ்கா்லா்ு கா்ப்ு 

ச்க பகா்மப்ு் பிறு உலகி்  3வு 

பழமைைான பபா்ிைாு். 

 

6. 2016 ிபைா பாைாலி்பி்் பபா்ிைி் 

டவ்ளி டவ்ற தீபா ைாலி், எ்த 

விமளைா்ுட் டதாட்ுமடைவ் ? 

A. ூ்ப்ு  

B. ு்ு எறித்  

C. லா் ெ்்  

D. வி்வி்மத 

 

விடட : B. ு்ு எறித்  

 

2016 ிபைா பாைாலி்பி்் பபா்ிைி் 

 டப்கு்கான ு்ு எறித் F-53 

பபா்ிைி் இ்திைாவி் தீபா ைாலி் 

டவ்ளி பத்க் டவ்றா். இத் ூல், 

பாைாலி்பி்் பபா்ிைி் பத்க் டபு் 

ுத் இ்திை டப் எ்ற டபுமைமை 

டபுகிறா். இ்ுட் பச்்ு 

இ்பபா்ிைி் இ்திைா  இுவமை 3 

பத்க்கமள  டப்ு்ளு. இவு்ு ு், 

இ்த பாைாலி்பி்்சி் ஆ்க்  உைை் 

தா்ுதலி்  ைாிை்ப் த்கபவு 

 த்கு்,  வு் சி் பா்ி டவ்கலு் 

டவ்ு்ளன். 

 

7. இ்திைாவி் எ்த நகை்தி், நக்்ுற 

ைா்ற் ுறி்த 2016 பிி்் ைாநாு   

நமடடப்று ?  

A. விசாக்ப்ின் 

B. உத்ூ் 

C. ு்மப  

D. டகா்சி 
 

விடட : A. விொக்ப்ின் 

 

நக்்ுற பிிுகளி் உு்ு நாுகளி் 

ஒ்ுமழ்மப  ஊ்ுவி்க,  நக்்ுற 

ைா்ற் ுறி்த 2016 பிி்் ைாநா்ி் 3 

வு பதி்ு ஆ்திைாவி் 

விசாக்ப்ின்தி் நமடடப்று. 3 நா் 

நமடடபு் இ்த நிக்வி், ப்பவு 

நாுகளி் நகை தி்டைிுபவா், நிுண்க் 

ை்ு் பிபைசி், ை்ைா, இ்திைா, சீனா 

ை்ு் டத்னா்பிி்கா-வி் இு்ு ை்ற 

பிைதிநிதிகு் டச்ட்ப் 14 ுத் இதி் 

கல்ு டகா்ளு்ளன். 

 

8. இ்திை வி்டவளி ஆைா்்சி நிுவன் 

(இ்பைா) வி்ணி் ஏவு்ள “Pratham” 

எு் மை்பைா டசை்மக்பகாமள  எ்த 

ஐஐி க்ூி உுவா்கிைு ? 

A. ஐஐி இ்ூ்  

B. ஐஐி டச்மன  

C. ஐஐி ூ்்கி 
D. ஐஐி பா்பப 

 

விடட:  D. ஐஐி பா்பப  

 

இ்திை வி்டவளி ஆைா்்சி நிுவன் 

(இ்பைா),  ஐஐி பா்பப க்ூி 

உுவா்கிை “Pratham” எு் மை்பைா 

டசை்மக்பகாமள ஆ்திைாவி் 

ீஹிபகா்டாவி் உ்ள சதீ் தவா் 

வி்டவளி மைை்தி் இு்ு வி்ணி் 

ஏவு்ளு. ஐைபனா்பிைி் உ்ள 

டைா்த எல்்ைா் எ்ணி்மகமை 

அளவிட தைாி்க்ப்ட இ்த 10 கிபலா 

எமட டகா்ட டசை்மக்பகாமள 

 இ்பைாவி் நா்ு க்ட பபாலா் 

எ்.எ்.விமை (பி.எ்.எ்.வி.) ூல் 

டசு்த தி்டைிட்ப்ு்ளு.   

 

9. "Hot Milk" எு் ு்தக்தி் ஆசிிை் ைா் ? 

A. அு்ததி ைா் 

B. நிு்் ச்ைா 

C. அைவி்் அிகா 

D. டடபபாைா டலவி 
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விடட : D. சடபபாரா செவி 
 

 "Hot Milk" எு் ு்தக், டடபபாைா டலவி 
எ்பவைா் எுத்ப்டு. இு, ஒு சிறிை 

்பானி் ைீ்பிி கிைாை்தி் வசி்ு் 

விைாதிு்ள அ்ைா ை்ு் அவைு 

ைகளி் இமடபை உ்ள ஆ்்த உறு 

ப்றிை கமதைாு். 

 

10. 2016 ச்வபதச டபள்த பாதிிக்  ைாநாு 

 எ்த நா்ி் நமடடபற உ்ளு ? 

A. ூ்டா் 

B. இல்மக  

C. சீனா  

D. இ்திைா    

 

விடட : D. இ்தியா   

 

ு்தகைா ை்ு் சாைநா்தி் உ்ள ு்த 

தள்கமள பை்பு்த,  2016 ச்வபதச 

டபள்த பாதிிக் ைாநாு அ்படாப் 3, 2016 

் இு்ு உ்தை் பிைபதச்தி் சாைநா்தி் 

 நமடடபற உ்ளு. 


