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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 14, 2016 

 

1.  உலகி் மிக நீளமான ு்ல் ரயி் 

நந்ந ா்் எ்த நா்ி் நிு ்ப்ு்ளு 

? 

A. சீனா  
B. ஜ்பா் 

C. அநமி்கா  
D. நஜ்மனி 
 

விடட : A. ெனீா  

 

உலகி் மிக நீளமான ு்ல் ரயி் (அ்லு 

அதிவ க ரயி் (HSR))  லலயலம்லப சீனா 
உு ா்கிு்ளு.இத்காக  20,000 கி.மீ. 

 லரயிலான பாலதலய அலம்ு்ளு. 

பயணிக்-அ்்பணி்த இலண்ுக் (PDLs - 

passenger-dedicated lines) நந்ந ா்்கி் ஒு 

புதியாக இ்த நந்ந ா்் வசல  

திக்கிறு. சீனா ி் 200 கி.மீ அ்லு 

அத்ு வமலான வ க்தி் நச்ு் எ்த 

ஒு  ணிக ரயிு் HSR ரயி் என 

குத்புகிறு.  

 

2. 2016 உலக த்நகாலல து்ு தின்தி் 

 (WSPD) லமய்கு்ு எ்ன? 

A. Suicide Can Be Prevented! 
B. Connect, Communicate, Care 
C. Stigma: A Major Barrier to Suicide Prevention 
D. Light a candle near a Window  
 

விடட : B. Connect, Communicate, Care 

 

உலக் ுு ு் ப்வ ு நட ி்லகக் 

ூல் த்நகாலலகலள  து்கு், 

 உலக் ுு ு் அ்்பணி்ு ம்ு் 

து்ு நட ி்லக எு்கு் ஒ்ந ாு 

ஆ்ு் நச்ட்ப் 10-் வததி உலக 

த்நகாலல து்ு தின் (WSPD) 

கலட்பிி்க்புகிறு. 2016-் ஆ்ி் 

 லமய்கு்ு, "Connect, Communicate, Care"  

 

3. ு்தக் “Anything but Khamoshi”,  எ்த பிரபல 

ஆுலமயி்  ுயசிலத ?  

A. ரஜினிகா்்  

B. பாரதி பிரதா் 

C. ச்ுக் சி்ஹா 
D. அ் ானி 
 

விடட :  C. ெ்ுக் ெி்ஹா 

 
“Anything but Khamoshi: The Shatrughan Sinha 
Biography”  ு்தக்  பாரதி எ் பிரதா் 

எுத்ப்ு்ளு. இு இ்தியா ி் மிகு் 

பிரபலமான பிஹாி பாு ி்  வ தலனக் 

ுறி்த வந்லமயான  ாசி்பாக  இு்கிறு. 

 

4. 2016 தமி் ர்னா  ிுு பி் ு் 

யாு்ு அநமி்கா ி் 

 ழ்க்ப்ு்ளு ? 

A. லலி் வமாி 

B. ு்பிரமணிய் ு ாமி 
C. நவர்திர வமாி 

D. லதா ம்வக்க் 
 

விடட : B. ு்பிரமணிய் ுவாமி 
 

ு்பிரமணிய் ு ாமி, பா.ஜ., ூ்த 

தலல ு், மாநில்களல  

உு்பினுமான இ ு்ு,  ஊழு்ு 

எதிராக வபாராிய  ம்ு் அரசா்க்தி் 

நசய்பா்ி் இ்ு் ூுதலான 

ந ளி்பலட்த்லமலய  நகா்ு  ர 
ுய்ற காரண்தி்காக  நிூயா்்கி் 

உ்ள அநமி்க தமி் ச்க் (ATS) தமி் 

ர்னா  ிுு  ழ்கிு்ளு. இத்ு ு், 

 தமி் ர்னா  ிுு நப்ற ்க்: ஆ்கா் 

ந ்ற ஏ.ஆ் ஏ. ஆ். ருமா் ம்ு் 

திலர்பட இய்ுன் பாரதிராஜா. 
 

5. எ்த நாு, 2016 ்ரா் ஆசிய வகா்லப 

லச்கி் வபா்ிலய நட்து்ளு ?  

A. சீனா  
B. இ்தியா  
C. ூ்டா் 

D. இல்லக 

 

விடட : B. இ்தியா  

 

இ்தியா, ுு தி்லியி்  இ்திரா கா்தி 
 ிலளயா்ு  ளாக்தி் 2016 ்ரா் ஆசிய 

வகா்லப லச்கி் வபா்ிலய 
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நட்து்ளு.  இ்நிக்ு, ச் வதச 

லச்கி் ஓ்ுத் ூ்டலம்பா் 

அ்கீகி்க்ப்ு , இதி் நபு் ு்ளிக் 

 ிலளயா்ு  ரீ் தர ிலசயி் கண்கி் 

நகா்ள்ப்ு, உலக சா்பிய்ஷி் துதி 
ு்றி் ஒு புதியாக குத்பட உ்ளு. 

 பாகி்தா் உ்பட 11 நாுகளி் இு்ு 

150 ்ு் வம்ப்ட  ிலளயா்ு  ரீ்க் 

இதி் கல்ு நகா்ளு்ளன். 
இ்வபா்ிலய நட்த 29 வப் நகா்ட ஒு 

 ு ான ுுல  இ்தியா 

உு ா்கிு்ளு  

 

6. “His Bloody Project” எ்ற ு்தக் யாரா் 

எுத்ப்டு ? 

A. பா் பீ் ி 

B. கிவர் வம்வர ப்நன் 

C. வராஜ் ுு்யா் 

D. வஜ்் ராப்்ச் 

 

விடட : B. கிரர் ரம்ரர ப்சன் 

 

“His Bloody Project” எ்ற ு்தக் கிவர் 

வம்வர ப்நன் எ்ப ரா் எுத்ப்டு. 

இு ்கா்ி் லஹவல்்்-் உ்ள 

Culduie புதியி்  ாு் சிுநில சூக்தி் 

  ுலம கலதலய ூுகிறு. இ்ு்தக் 

2016 வம் ு்க் பிு்ு 

வத்்நது்க்ப்ு்ளு.  

 

7. எ்த மாநில ு்ுலா ுலற 2016 

 ி்வட் லப் ம்ு் கா்  ிழால  

 நட்த உ்ளு ? 

A. வகரளா  
B. வகா ா  
C. தமி்நாு  

D. அசா் 

 

விடட : B. ரகாவா  

 

வகா ா ு்ுலா ுலற, அதுலடய ுத் 

பழ்கால லப் ம்ு் கா்  ிழால  

அ்வடாப் 1, 2016-் நட்து்ளு. இதி் 

1921-இ் இு்ு 1970  லர உ்ள இு 

ச்கர ம்ு் நா்ு ச்கர  ாகன்க் 

கா்சி்ு ல ்க்பு். ி்வட் 

கா்களான Chevrolet, Mercedes, Volkswagen 

ம்ு் லப்ுகளான Norton, BSA and BMW 

வபா்றல   ிழா ி் ஈ்்ு லமயமாக 

இு்ு். 

 

8.  பி் ு் எ்த இ்திய  ்சா ளி 
 ி்ஞானி 2016-் ஆ்ி்கான Lemelson-MIT 

பிலச ந ்ு்ளா்?  

A. ம்தீ் கு் 
B. கீ்்தி சி் 

C. ரவம் ர்க்  
D.  ்ஷா பா்ீ் 

 

விடட : C. ரரம் ர்க்  

 

ரவம் ர்க், ஒு இ்திய  ்சா ளி 
 ி்ஞானி. $ 5 ல்ச் மதி்ு்ள 2016-ஆ் 

ஆ்ி் Lemelson-MIT  ிுலத நப்றா். 

உலகள ி்  ா்்லகலய வம்பு்ு் 

தீ்ுகலள உு ா்ு த்கான 

க்ுபிி்ுகு்காக இ ு்ு இ்த 

 ிுு  ழ்க்ப்ு்ளு. இ ் MIT ஊடக 

ஆ் க்திு்ள வகமரா கலா்சார 
ஆரா்்சி ுு ி்  நிு ன் ம்ு் 

மீியா ஆ்்் ம்ு் அறி ிய் 

ுலறயி் ஒு இலண வபராசிிய். இ ் 
நபயி் 75-்ு் வம்ப்ட கா்ுிலமக் 

உ்ளன ம்ு் 120-்ு் வம்ப்ட ஆ்ு 

ந ளியீ் ு கித்கலளு் 

எுதியிு்கிறா். நப்வடா-ுலக்பட் 

உ்பட தீ ிர வ கமான உு க்பு்ு் 

அலம்ு க்ுபிி்பி் இலண 

க்ுபிி்பாள். இ ்  ளு் நாுகளி் 

ுலற்த நசல ி் க் பராமி்பி்கான 

தீ்ுகலள க்ுபிி்தா் ம்ு் 

 ு்தக்திலன திற்காம் 

அதிு்ள ்லற பி்ு் வகமரால ு் 

க்ுபிி்ு்ளா். 
 

9. இ்தியா ி் எ்த வததியி் "வதசிய இ்தி 
தி ா்" தின் நகா்டாட்புகிறு? 

A. நச்ட்ப் 15 

B. நச்ட்ப் 14 
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C. நச்ட்ப் 16 

D. நச்ட்ப் 13 

 

விடட : B. செ்ட்ப் 14 

 

இ்தியா ி் ஒ்ந ாு ஆ்ு் 

நச்ட்ப்-14 ் வததி வதசிய இ்தி தி ா் 

தின் அுசி்க்புகிறு. இ்நாளி், 

இ்திய ஜனாதிபதியா், ரா்ிரபதி ப னி், 

இ்தி நமாழி்ு சிற்த ப்களி்பா்றிய 

அலம்ச்க், ுலறக் ம்ு் 

வதசியமயமா்க்ப்ட  ்கிகு்ு 

Rajbhasha  ிுுக்  ழ்க்பு். இ்திய 

ச்டசலபயா்,1949-ஆ் ஆ்ு இவத 

நாளி் இ்தி ஆ்சி நமாழியாக 

ஏ்க்ப்டு.        

 

10. 2016 ிவயா பாராலி்பி்்சி்  த்க் 

ந ்ு்ள வதவ ்திர ஜஜாியா எ்த 

 ிலளயா்ுட் நதாட்ுலடய ் ? 

A. ு்நடறித் 

B. ஈ்ி எறித்  

C.  ி் ி்லத 

D. ்பிி்் 

 

விடட : B. ஈ்ி எறித்  

 

வதவ ்திர ஜஜாியா, 2016 ிவயா 
பாராலி்பி்்சி்  ஆ்க் ஈ்ி எறித் 

F46 வபா்ியி் த்க் ந ்றா். இு 

 ஜஜாியாு்ு இர்டா ு த்க் ஆு் . 

ு்னதாக, 2004 ஏநத்் 

பாராலி்பி்்சி் 62.15 மீ்ட் ூர்  சீி 
உலக சாதலன பலட்ு த்க் ந ்றா். 
இ்த நிலலயி்,பாராலி்பி்்சி்   

 இர்ு த்க பத்க்கலள ந ்ற ுத் 

இ்திய் எ்ற நபுலமலய இ ் 

நபுகிறா். 


