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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 09, 2016 

 

1. வெளிநா்ி் பி்ு் இ்திய 

மாணெ்கு்காக  ம்திய அரசா் 

ுெ்க்ப்ட பதிவெ்ு்தள்தி் வபய் 

எ்ன ? 

A. Madad 
B. Milan 
C. Bharat 
D. iBharat  
 

விடட : A. Madad 

 

வெளிநா்ி் பி்ு் இ்திய 

மாணெ்கு்காக  வெளிுறு்ுறற 

அறம்சக் “madad.gov.in” எ்ற 

பதிு்தள்திறன ுெ்கிு்ளு. இதனா் 

இ்திய மாணெ்க் வெளிநா்ி் 

இு்ு்வபாு ஏ்பு்  அெசர கால 

வதறெகளி்வபாு, அெ்கறள க்டறி்ு 

மீ்க ுிு். த்வபாு, வெளிநா்ி் 

பி்ு் இ்திய மாணெ்க் ுறி்த எ்த 

தரு் இ்றல. 

 

2. இ்திய ுவரனிய் கா்்பவரஷ் 

லிமிவட் (UCIL) நிுென்தி் ுதிய 

 தறலெ் ம்ு் நி்ொக இய்ுன்(CMD) 

யா் ?  

A. வே.ச்யநாராயணா  

B. C.K. அ்னாணி 
C. ெிவெ் ப்டாி 

D. ூ்யா வதொ 

 

விடட : B. C.K. அ்னாணி 
 

C.K. அ்னாணி, ஓ்மானியா 

ப்கறல்கழக்தி் பயி்ற ஒு இரசாயன 

வபாறியாள்.  இ்திய ுவரனிய் 

கா்்பவரஷ் லிமிவட் (UCIL) நிுென்தி் 

ுதிய  தறலெ் ம்ு் நி்ொக 

இய்ுன்(CMD) ஆொ். UICL, அு ச்தி 
ுறறயா் (DAE) இய்க்பு் ஒு 

நிுென். 

 

3. வமிலிவபா் கிி்வக் 

கிள்பி்(எ்.சி.சி.) மதி்ுமி்க குரெ 

ொ்நா்  உு்பின் அ்த்ு வபு் 

ுத் இ்திய கிி்வக் வப்மணி யா் ? 

A. வஷாபா ப்ி்  

B. அ்ு் வசா்ரா 

C. ்ரெ்தி நாுு 

D. மிதாலி ரா் 

 

விடட : B. அ்ு் சொ்ரா 

 

அ்ு் வசா்ரா, ு்னா் இ்திய வக்ட். 

வமிலிவபா் கிி்வக் கிள்பி்(எ்.சி.சி.) 
மதி்ுமி்க குரெ ொ்நா்  உு்பின் 

அ்த்ு வபு் ுத் இ்திய கிி்வக் 

வப்மணி இெ் எ்பு ுறி்பிட்த்கு. 

 

4.அ்ூ் தாமா எ்த ெிறளயா்ுகுட் 

வதாட்ுறடயெ் ? 

A. ்பிி்்  

B. ு்ு்ச்றட  

C. ம்ு்த்  

D. த்ு எறித் 

 

விடட : A. ்பிி்்  

 

அ்ூ் தாமா, ஒு நு்தர வதாறலு 

ஓ்ட்ப்தய ெரீ். பா்றெய்ற தடகள 

ெரீரான இெ், பிவரசிலி் ிவயா ி 

வேனிவராெி் நறடவபு்   2016 

பாராலி்பி் வபா்ியி்,  இ்தியாெி் 

 சா்பி் பிரதிநிதியாக  ெழிநட்த உ்ளா். 

இ்ொு இ்தியாறெ ெழிநட்ு் ுத் 

பா்றெய்ற தடகள ெரீ் இெ்.  இெரு 

ூ்டாளியான ெிபி் ுமாுட் 

 இ்நிக்ெி் கல்ு வகா்ள உ்ளா். 

ு்னதாக, தாமா 2014 ஆசிய பாரா 

ெிறளயா்ு் வபா்ிகளி் ப்ு வகா்ு, 

ஒு வெ்ளி் பத்க் ம்ு் இர்ு 

வெ்கல் பத்க்கறள வெ்றா். 

 

5. எ்த ொனிறல வசய்றக்வகாறள 

சமீப்தி் இ்வரா, Geosynchronous Transfer 

Orbit (GTO) ு்ு்பாறதயி்  வெ்றிகரமாக 

வசு்தியு ? 

A. INSAT-3WR 
B. INSAT-3MR 
C. INSAT-3SR 

http://madad.gov.in/
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D. INSAT-3DR  
 

விடட : D. INSAT-3DR  

 

INSAT-3DR என்பு் வம்ப்ட ொனிறல 

வசய்றக்வகாறள, GSLV-F05 ரா்வக் 

ொகன்ூல் , ஆ்திராெி் 

ீஹிவகா்டாெி் உ்ள சதீ் தொ் 

ெி்வெளி றமய்தி் இு்ு இ்திய 

ெி்வெளி ஆரா்்சி நிுென் (இ்வரா) 

Geosynchronous Transfer Orbit (GTO) 

ு்ு்பாறதயி் வெ்றிகரமாக 

வசு்தியு. INSAT-3DR ஒு நெனீ 

ொனிறல வசய்றக்வகா் ம்ு் இத் 

ொ்நா்  10 ஆ்ுக். இு ொனிறலறய 

 கணி்கு் ம்ு் வதட் ம்ு் மீ்ு 

தகெ்கறள ெழ்கு் உதுகிறு.  

 

6. ச்திமி்க ெ்கி வசய்பாுகு்காக, 

வராவபாி்் வம்வபாுறள 

உுொ்கிு்ள ுத் இ்திய ெ்கி எு ? 

A. State Bank Of India  
B. Axis Bank 
C. ICICI Bank 
D. HDFC Bank  
 

விடட: C. ICICI Bank 

 

ICICI ெ்கி, ச்திமி்க ெ்கி 
வசய்பாுகு்காக, வராவபாி்் 

வம்வபாுறள உுொ்கிு்ள ுத் 

இ்திய ெ்கி ஆு். மனித்கறள வபா்ற 

நடெி்றகறயுட் வசய்பு் இ்த 

வம்வபாு் வராபா்ி்் , 

திு்ப்திு்ப, அதிக அளு்ள, அதிக 

வநர் எு்ு்வகா்ு் பணிறய வச்ு 

ுி்கிறு. இதனா் ப்வெு 

வம்வபாு்களி் பணி 
ுறற்க்ப்ு்ளு. 

 

7. பி்ெு் எ்த ம்திய அறம்ச் 

கிராம்ுற்களி், சமீப்தி் "Swachh 

Survekshan" எ்ற அறி்றகறய 

வெளியி்டா் ? 

A. நவர்திர சி் வதாம் 

B. ரா்நா் சி் 

C. பிரகா் ேெவடக்  

D. உமா பாரதி 
 

விடட : A. நசர்திர ெி் சதாம் 

 

நவர்திர சி் வதாம், ுிநீ் ம்ு் ுகாதார, 

ஊரக ெள்்சி ம்ு் ப்சாய்ு ரா் 

ுறற அறம்ச். சமீப்தி் 

கிராம்ுற்களி் "Swachh Survekshan" எ்ற 

அறி்றகறய வெளியி்டா். இ்த 

அறி்றகயி்,  "மறல" புதியி் ம்ி 

(இமாசல் பிரவதச்) மாெ்டு், 

 "சமவெளி" புதியி் சி்ுு்் 

(மகாரா்ிரா) மாெ்டு் ு்தமான 

மாெ்டமாக ூற்ப்ு்ளு. இு தெிர, 

சி்லா (இமாசல் பிரவதச்), நாியா (வம்ு 

ெ்காள்) ம்ு் சதாரா (மகாரா்ிர்) 

ஆகிய மாெ்ட்க் தர ெிறசயி் 

ுதலிட்தி் உ்ளன. 

 

8. ஐ்கிய நாுக் சறபயி் சாசன் 

பி்ெு் எ்த இ்திய வமாழியி் 

வமாழிவபய்்க்ப்ு்ளு? 

A. தமி் 

B. சம்கிுத் 

C. வது்ு 

D. இ்தி 
 

விடட : B. ெம்கிுத் 

 

ஐ்கிய நாுக் சறப சாசன், ஐ.நா. 

எதி்கால ஒ்ப்த் ஆகியன சம்கிுத 

வமாழியி் வமாழிவபய்்க்பு் என 

ல்வனா சா்்த அகில பாரதிய சம்கிுத் 

பிஷ் (ABSP) வசயலாள் டா்ட் ேிவத்திர 

ுமா் திிபாதி ூறிு்ளா்.  த்வபாு, 

ஐ.நா. சாசன் ஆு அதிகார்ூ்ெ 

வமாழிகளி் கிறட்கிறு. அதாெு, அரு, 

சீன, பிர்ு, ரஷிய் ம்ு் ்பானி். 

ச்ெவதச நிுென் ுறி்த ஐ்கிய நாுக் 

மாநா்ி் ுிெி், 1945-் ஆ்ு  ேூ் 

26  அ்ு சா் பிரா்சி்வகாெி் ஐ.நா 

சாசன் றகவயு்திட்ப்ு, 1945 

அ்வடாப் 24 அ்ு அமு்ு ெ்து. 
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9. ம்திய் பிரவதச்தி் ுதிய ஆுநராக 

பதெிவய்ு்ளெ் யா் ? 

A. ஓ் பிரகா் வகா்லி  
B. ப்ொிலா் ுவராகி் 

C. ரா் நா் வகாெி்் 

D. வக்ட் சி் வசால்கி 
 

விடட : A. ஓ் பிரகா் சகா்லி  
 

ஓ் பிரகா் வகா்லி, ூ்த பாரதீய 

ேனதா க்சி (BJP) தறலெ். ம்திய் 

பிரவதச்தி் 26ெு ஆுநராக 

நியமி்க்ப்டா். வமு்,இெ் ரா் நவர் 

யாதறெ வெ்ு  ுேரா்தி் 

ஆுநராகு் பதெி ெகி்கிறா்.  

 

10. இ்கிலா்தா்(UK) ெழ்க்பு் சிற்த 

ெரலா்ு நாெு்கான "MM Bennetts" ெிுு 

 2016-் யாு்ு ெழ்க்ப்டு ? 

A. வஹலினா வப் ்்வரட்  

B. ்ூெ்் பிளா்ப்்  

C. வக ராமாுே்  

D. வக்மி்ி் ூ்வெ்் 

 

விடட : B.்ூவ்் பிளா்ப்்  

 

்ூெ்் பிளா்ப்்  எுதிய “Into the Hidden 

Valley” எு் ு்தக்தி்ு, இ்கிலா்ு 

அரசி் (UK) சிற்த ெரலா்ு நாெு்கான 

2016 "MM Bennetts" ெிுு ெழ்க்புகிறு. 

இ்ு்தக் பிி்ி் இ்தியாெி் வபாு 

அுணா்சல பிரவதச்தி் ொ்்த 

அ்டாணி எு் பழ்ுி ம்களி் 

கறதறய வசா்கிறு. 19 ஆ் ூ்றா்ி் 

ஆர்ப்தி்  பிி்ி் ெரலாு ம்ு் 

வந்வபாலியனி் வபா்க்  ுறி்ு 

எுதிெதி் சிற்ு ெிள்கிய எு்தாளு் 

ெரலா்றாசிியுமான Bennetts எ்பெி் 

நிறனொக இ்ெிுு்ு  வபயிட்ப்டு. 


