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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 08, 2016 

 

1.  இய்கை எ வாீ பய்பா்கை 

ஊ்ுவி்ை, ம்திய அரசா் 

அறிுை்பு்த்ப்ை பிர்சார்தி் பபய் 

எ்ன ? 

A. GasoneIndia campaign 
B. Gas4India campaign 
C. GasinIndia campaign  
D. GasallIndia campaign 
 

விடட : B. Gas4India campaign 

 

பப்ரராலிய் ம்ு் இய்கை எ வாீ 

ம்திய இகை அகம்ச் (I/C) த்ரம்திர 

பிரதா், சமீப்தி் இ்தியாவி் இய்கை 

எ வாீ பய்பா்கை ஊ்ுவி்ை ுு 

தி்லியி் Gas4India பிர்சார்கத 

ுவ்ைிகவ்தா். இு தவிர, 

 இ்பிர்சார்தி்பைன வகல்தள், 

்வி்ை் ைை்ு , ுைூ் ப்ை் ம்ு் 

தீ் பாை் ஆைியவ்கற 

அறிுை்பு்தினா். இய்கை எ வாீகவ 

பய்பு்ு் அ்லு எதி்ைால்தி் 

பய்பு்த ரபாு் ுிமை்ைு்ு 

அதிு்ள ரதசிய, சிை, பபாுளாதார 

ம்ு் ு்ு்ூழ் ந்கமைகள் ூற 

ுவ்ை்ப்ை ம்ிமீியா பிர்சாரரம 

Gas4India ஆு். ரமு் இ்பிர்சார் Twitter, 

Facebook, Youtube, LinkedIn ரபா்ற சிை 

வகல்தள்ைளிு் பச்ய்பை உ்ளு. 

அ்ுை் ுை்ரவாகர ரநரியாை இகை்ை 

விவாத்ை், ப்ைகறை், ைலா்சார 

நிை்ுை் நை்து் தி்ைமிை்ப்ு்ளு. 

   
 

2. . 2015-ஆ் ஆ்ி்ைான மதி்ுமி்ை 

ரே.சி. ரைனிய் விுகத பப்றவ் யா் ? 

A. ராைி ோ்் 

B. ரை ேி ோ்்  

C. பாு மரை்திரா  

D. வி சசி 
 

விடட : B. கக ஜி ஜா்்  

 

K.G. ோ்், பிரபல திகர்பை இய்ுந். 

மகலயாள சினிமாவி்ு  இவ் ஆ்றிய 

ப்ைளி்பி்ைாை 2015-் ஆ்ி்ைான ரே.சி. 
ரைனிய் விுு வழ்ை்ப்ு்ளு. இவ், 

தனு பை்ைளி் மனித மன்திகன 

ஆழமாை  உளவிய் பு்பா்ு 

பச்வதிு், ைதாபா்திர்கத பி்பதிு் 

பபய் பப்றவ்.  பால்ைா்ி் நகைபப்ற 

"ரைரளா மாநில திகர்பை விுுை்" 

விழாவி் இ்விுதி்ைாை இவு்ு  ூ .1 

ல்ச் ம்ு் ஒு சா்ு அளி்ை்ப்ைு. 

 

3.பி்வு் எ்த இ்திய நை ் 2016 பி ்் 

ஆரரா்ைிய ப்ைகற(Wellness Workshop) 

நகைபபறு்ளு ?  

A. பைா்சி 
B.பப்ைூு  

C.பச்கன  

D.ு்கப 

 

விடட : B.சப்கூு 

 

2016 பி ்் ஆரரா்ைிய ப்ைகற(Wellness 

Workshop) ை்நாைைாவி் பப்ைூ ் 

பச்ை்ப் 10-13 வகர நகைபபறு்ளு. 

இதகன AYUSH அகம்சை்,Research and 

Information System for Developing Countries (RIS) 

அகம்ுை் இகை்ு நை்து்ளு. இு 

தவிர AYUSH அகம்சை், இ்தியா ம்ு் 

பி ்் உு்ு நாுை் த்ை்  பார்ப ய 

ஆரரா்ைிய பல்கத பவளி்பு்த, 

"AROGYA Fair" என்பு் உை்நல் ம்ு் 

ஆரரா்ைிய் ுறி்த 4-நா் ை்ைா்சிகய 

நை்த உ்ளு.   

 

4. மி் தகை ுறி்ு அறிய, ம்திய அரசா் 

அறிுை்பு்த்ப்ு்ள பா்-இ்தியா 

பெ்்கல்  

எ்ன ? 

A. Urja Power Helpline 
B. Urja Mitra Helpline 
C. Urja Nihit Helpline  
D. Urja Kendra Helpline 
 

விடட : B. Urja Mitra Helpline 
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ம்திய  பதாகல்பதாை்ு் ுகற (DoT), 

சமீப்தி் உ்ோ மி்ரா எ்ற 

பெ்்கலகன அறிுை் பச்து. இத் 

 ில், வாி்கையாள்ை் 14401 எ்ற 

 பெ்்கல் எ்ைி்ு ைய் பச்ு 

 விநிரயாை நிுவன்ைளிைமிு்ு மி் 

தகை ப்றிய தைவ்ைகள பபற ுிீ். 

பா்-இ்தியா பய்பா்ி்ைாை 

ுவ்ை்ப்ை இு, ுர் அகழ்ுை் 

ம்ு் SMS-ை் ில் 

வாி்கையாள்ைளி் புதியிு்ள 

 மி்தகை தைவ்ைகள அு்ு். 

இகத்பபாு்ு பயன்ை்  த்ை் 

பைி்தி்ை்ைகள மா்றி்பைா்ள 

ுிீ்.    இு அகன்ு பதாகல் 

பதாை்ு ஆபரர்ை்ை் ில் 

வழ்ை்பு் ஒு ை்ைாய ரசகவ ஆு். 

 

5. உலைி் ுத் ஓ்ுன ்லா ப் 

ரசகவகய எ்த நாு சமீப்தி் 

பதாை்ைியு? 

A.ே்பா் 

B.பிரா்் 

C.பே்மனி  
D.சி்ை்ூ் 

 

விடட : B.பிரா்் 

 

உலைி் ுத் தினச  ஓ்ுன ்லா ப் 

ரசகவகய பிரா்சி் லிரயா்(Lyon) நைர் 

பதாை்ைியு.  

இதி் அதிைப்சமாை 15 பயைிை் 

 பயைி்ைலா் ம்ு் விப்ுைைகள 

 தவி்்ை உது் வகையி் LIDAR ரரைா் 

பதாழி்ு்ப் ம்ு் இய்ை 

உை ை்(Motion Sensors ) ரபா்ற அ்ச்ை் 

உ்ளன.  

 

6. “Imagine Me Gone” எ்ற ு்தை்தி் 

ஆசி ய் யா் ? 

A. ஆை் ொ்ரல் 

B. ரபா ் ை்ைா   

C. ரமி ்ர்  

D. ைா் ஓ்ை்ரப்் 

 

விடட : A. ஆட் ஹா்கே் 

 

“Imagine Me Gone” எ்ற நாவலி் ஆசி ய் 

 ஆை் ொ்ரல்.  இ்நாவ், உளவிய் 

தியாை பாதி்ை்ப்ை  ஒுவ ் 

ுு்ப்கத ைாத் ம்ு் விர்தி எ்பி 

விவகம்ைிறு எ்ு ூுைிறு.   

 

7. 2016 ஐ்ைிய நாுைளி் ச்வரதச 

எு்தறிு தின்தி் (ILD) 

கமய்ைு்ு(Theme) எ்ன ? 

A. Literacy for the 21st Century 
B. Reading the past, writing the future 
C. Literacy and sustainable development 
D. Literacy and sustainable societies  
 

விடட : B. Reading the past, writing the future 

 

தனிநப்ை், சிை் ம்ு் சிை்ை் 

 ஆைிரயாு்ு ை்வியி் 

ு்ைிய்ுவ்கத வலிீு்த ஒ்பவாு 

ஆ்ு் பச்ை்ப் 8 ் ரததி ச்வரதச 

எு்தறிு தின் (ILD) அுச ்ை்புைிறு. 

2016-் பைா்ைா்ை்பு் ச்வரதச 

எு்தறிு தின்தி் 50வு பதி்பி் 

கமய்ைு்தானு, "Reading the past, writing 

the future" ஆு். இ்தின் 1966-ஆ் ஆ்ு 

ுத் ீபன்ரைா-வா் அுச ்ை்ப்ு 

வுைிறு.  

 
8. “IoT (Internet of Things) India Congress-2016” 
மாநா்ி் ுத் பதி்ு பி்வு் எ்த 

நைர்தி் ுவ்ைியு ? 

A.பச்கன  

B.ுு தி்லி 
C.பப்ைூு 

D.பைா்ை்தா   

 

விடட : C.சப்கூு 

 
“IoT (Internet of Things) India Congress-2016” 
மாநா்ி் ுத் பதி்ு ை்நாைைாவி் 

பப்ைூ ் பதாை்ைியு. 

 3 நா் நகைபபு்  இ்நிை்வி் ரநா்ை், 

ு்ைிய ப்ுதார்ைகள ஒ்றிகை்ு, 

 ஒ்ுகழ்கப  வழ்ைி, IoT-கய 
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பசய்பு்ுவதி் ஒு பபாுவான 

தி்ை்கத உுவா்ைி பைி்்ு 

பைா்வரதயாு். இதகன ம்திய தைவ் 

பதாழி்ு்ப (IT) ம்ு் மி்னு 

அகம்ச்  ரவி ச்ை் பிரசா் பதாை்ைி 
கவ்தா். 

 

9. இ்தியா சமீப்தி் பி்வு் எ்த 

நா்ுை்  "திற்த வா்பவளி" 
ஒ்ப்த்(open skies agreement)  பச்ு்ளு ? 

A.பத் ஆ் ்ைா 

B.பிரரசி்  

C.ர்யா  

D.ைி ் 

 

விடட : D.கிீ் 

 

இ்தியா சமீப்தி் ைிரர்ை நா்ுை் 

 "திற்த வா்பவளி" ஒ்ப்த் 

பச்ுபைா்ைு. இத்பி, 

இ்தியாவி் இு்ு ைிரர்ை நாு பச்ு் 

விமான்ைகள  வர்ப்ற(Unlimited) 

ுகறயி் அ்நாு  அுமதி்ு். 

அரதசமய்  இ்தியாவி் 6 பம்ரரா 

நைர்ைளி் ைிரர்ை நா்ி்ு வர்ப்ற 

ரபா்ுவர்ு உ கமை் 

வழ்ை்ப்ு்ளு. ுதிய உ்நா்ு விமான 

ரபா்ுவர்ு பைா்கையி் ைீ், இ்தியா 

 திற்த வா் பவளி ஒ்ப்த்கத 

ுத்ுதலாை ைி ் உை்  பச்ு்ளு. 

இ்பைா்கையி்பி, சா்் நாுைுை் 

பர்பர அி்பகையிு், ுு பை்லியி் 

இு்ு  5000 ைி.மீ  ு்றளவி் உ்ள 

நாுைுைு் 'திற்த வா்பவளி' 
ஒ்ப்த்கத இ்தியா உுவா்ைி் 

பைா்ளுிீ்.  

 

10. "PRABAL DOSTYK-16" என்பு் இுதர்ு 

இராுவ பயி்சி, இ்தியாவி்ு் 

பி்வு் எ்த நா்ி்ுமிகைரய 

பதாை்ைியு? 

A.ைேை்தா்  

B.தேிைி்தா் 

C.ு்்பமனி்தா்  

D.ைி்ைி்தா் 

 

விடட : A. கஜக்தா் 

 

"PRABAL DOSTYK-16" என்பு் 14 நா் 

நகைபபு் இுதர்ு இராுவ பயி்சி, 
இ்தியாவி்ு் ைேை்தா் 

நா்ி்ுமிகைரய ைரை்ைா எுமிை்தி் 

பதாை்ைியு. இ்த இுதர்ு இராுவ 

பயி்சியி்  ரநா்ை், ஐ்ைிய நாுை் 

ுகையி் ைீ், ைிராம்ுற ம்ு் அகர 

நை்்ுற ூழலி், பய்ைரவாத எதி்்ு 

ம்ு் ைிள்்சி எதி்்ு நைவி்கைைகள 

ு த்பு்ுவரதயாு். 

 


