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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 15, 2016 

 

1. 2016 ுீ் ிராபி கிி்கக் பபா்ியி் 

கெ்ற அணி எு ? 

A. India Black 
B. India Blue 
C. India Green 
D. India Red  
 

விடட : B. India Blue 

 

கிபர்ட் க ா்டாெி்  டடகப்ற 2016 

ுீ் ிராபி கிி்கக் பபா்ியி் 55ெு 

பதி்பி், இுதி்பபா்ியி் India Blue அணி 
, India Red அணிடய 355 ர்க் 

ெி்தியாச்தி் ெ ீ் ்தியு. இள்சிெ்ு 

ப்தி் ெிடளயாிய ுத் பக் / இரு 

பபா்ி இுபெயாு். ுஜாரா ஆ்ட 

 ாயக் ெிுு கப்றா்.  

 

2. 2016 ஐ்கிய  ாுகளி் 'ச்ெபதச 

ம்களா்சி தின்தி்'  டமய்கு்ு 

எ்ன? 

A. Public participation for democracy 
B. Engaging youth on democracy 
C. Democracy and the 2030 Agenda for Sustainable 
Development  
D. Space for Civil Society  
 

விடட : C. Democracy and the 2030 Agenda for 

Sustainable Development  

 

ஐ்கிய  ாுகளி் 'ச்ெபதச ம்களா்சி 
தின்',  ம்களா்சி அடம்ு ப்றிய கபாு 

ெிழி்ுண்டெ ஏ்பு்த ஒ்கொு 

ஆ்ு் கச்ட்ப் 15் பததி 
அுசி்க்புகிறு. 2016-ஆ் 

ஆ்ி்கான டமயகு்தானு "Democracy 

and the 2030 Agenda for Sustainable Development " 

ஆு்.  

 

3. 2016-் ஆ்ி் அணிபசரா இய்க (Non 

Aligned Movement - NAM) மா ாு எ்த  ா்ி் 

 டடகப்று ? 

A. ஈரா்  

B. கெனிுலா  

C. ஆ்கானி்தா்  

D. ர்யா 

 

விடட : B. சவனிுலா  

 

2016 அணிபசரா இய்க (Non Aligned Movement - 

NAM) மா ா்ி் 17ெு பதி்ு 

 கெனிுலாெி் மா்கி்டா தீெி் 

கச்ட்ப் 17-18-இ்  டடகப்று.   ஐ்கிய 

 ாுகு்ு பிறு, அதிகளெி்  ாுக் 

ூு் மா ாு, அணிபசரா மா ாு ஆு். 

இ்தியா இத் ்தாபக உு்பின்களி் 

ஒ்றாு். இ்தியா, 55 ஆ்ுகு்ு 

ு்ு அ்பபாடதய பிரதம ம்திி 

ஜெஹ்லா் ப ு உ்பட 25 ெளு் 

 ாுகளி்  தடலெ்க் 1961-் 

கப்கிபரி் மா ா்ி் ச்தி்த பபாு 

உு்பினரானு. 

 

4. அுணா்சல பிரபதச மா ில்தி் ுதிய 

ஆு ராக கபாு்பப்க உ்ளெ் யா் ?  

A. ரா்  ா் பகாெி்் 

B. ப்ெிலா் ுபராகி்  

C. பஜாதி பிரசா் ரா்பகாொ 

D. ெி. ச்ுக ாத் 

 

விடட : D. வி. ெ்ுகநாத் 

 

ெி. ச்ுக ாத் அுணா்சல பிரபதச 

மா ில்தி் ுதிய ஆு ராக கபாு்பப்க 

உ்ளா். பமகாலயா கெ்னரான 

ச்ுக ாது்ு, அுணா்சல பிரபதச 

ஆு ராக ூுத் கபாு்ு 

ெழ்க்ப்ு்ளு. 

 

5. ்ெ்் பார் அபியா் தி்ட்தி் 

சி்னமாக  (Mascot) பத்ு கச்ய்ப்ட  ப் 

யா் ? 

A. பா்ெதி பா்  

B. ுலி பா்  

C. மத் கெ்  

D. க்ெ்  பா்   

 

விடட : D. க்வ்  பா்   

 

105 ெயதான க்ெ்  பா் எ்ற கப்மணி, 
அெரு ஆுகடள ெி்ு  கழி்படற 

க்ிு்ளா் எ்ற கச்திடய அறி்த 
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பிரதம்  பர்திர பமாி, ்ெ்் பார் 

அபியானி் சி்னமாக இெடர பத்ு 

கச்ு்ளா்.   கச்ட்ப் 17-் ுு 

தி்லியி்  டடகப்ற  'Swachhta Diwas' 

ெிழாெி் பமாி, க்ெ்  பாடய 

குரெி்தா். 

 

6. எ்த இ்திய ஆுடம்ு  ூத மனித 

உிடம அடம்பானு, சிற்த மனிதாபிமான 

 ப் ெிுு ெழ்கு்ளு ? 

A. பாபா ரா்பத்  

B. ீ ீ ரெிச்க் 

C. ஏ. ஆ். ருமா் 

D. ரஜினிகா்் 

 

விடட: B. ீ ீ ரவிெ்க் 

 

ஆ்மீக தடலெ் ீ ீ ரெிச்க், ம்க் 

ம்தியி் மனித க்ணிய், மத ்லிண்க 

உறுக் ம்ு் சகி்ு்த்டமடய 

 ஊ்ுெி்ததி்காக, ூத மனித உிடம 

அடம்ு  இெு்ு மனிதாபிமான ெிுு 

ெழ்கு்ளு. ொ்்டக கடல  ிுென், 

 கச்ட்ப் 21, 2016 அ்ு ுு தி்லியி் 

 டடகபறு்ள "Simon Wiesenthal Centre"-் 

ுெ்க ெிழாெி் "Simon Wiesenthal 

Humanitarian Laureate" ப்ட் கபற 

இு்கிறா்.  

 

7. Fellows of Nature (FON) South Asia சிுகடத 

ெிுு யாு்ு ெழ்க்படு்ளு ? 

A. பம்னா ப்்  

B. ுதா  ாுு  

C.  ி்மலா கஜயி் 

D. சா்து ுமா் 

 

விடட : A. மே்னா ப்்  

 

பம்னா ப்், அெரு இய்டக சா்்த 

"People of the Sun" எு் சிுகடத்காக 

 "Fellows of Nature (FON) South Asia "எ்ற 

ெிுடத கபுகிறா்.அ்படாப் 2016-் 

 டடகபு்  Kumaon Literary திுெிழாெி் 

இ்ெிுு ெழ்க்பட 

இு்கி்று.ஆ்ுபதாு் ெழ்க்பு் 

இ்த இல்கிய பயண ெிுுக், இ்திய 

பிர்ு  ிுென் ம்ு் இ்திய 

ெனெில்ு அற்க்டடளுட் 

 இடண்ு ெழ்க்புகிறு. 

இல்கிய்தி் ூல், இய்டக ுறி்த 

ு்தா்க கச்திகடள ெழ்ு், கால ிடல 

மாுபாு பபா்ற ு்கியமான 

 ு்ு்ுழ் பிர்சடனகடள எு்ு்ூு் 

படட்ுகு்ு இ்ெிுு அளி்க்பு். 

 

8. ராஃபி பிர்சார்தி் 2016 ெிெசாய பதசிய 

மா ாு எ்த  கர்தி் கதாட்கியு ? 

A. கா்ூ் 

B. ுு தி்லி  
C. கஜ்்ூ்  

D. பபாபா் 

 

விடட : B. ுு தி்லி  
 

ம்திய அரு கட்த 2 ஆ்ுகளி் 

அறிெி்த ெிெசாய் ம்ு் 

ெிெசாயிகளி்  ல் கதாட்பான 

ு்கியமான தி்ட்கடள 

அம்பு்ுெதிு்ள ு்பன்ற்டத 

அறிய, ராஃபி பிர்சார்தி் 2016 ெிெசாய 

பதசிய மா ாு  ுு தி்லியிு்ள 

ெி்ஞா் பெனி் கச்ட்ப் 15 அ்ு 

கதாட்கியு. 2  ா்   டடகபு் இ்த 

மா ாு,  ம்திய ெிெசாய அடம்ச் ராதா 

பமாக் சி் அெ்களா் ுெ்கி 
டெ்க்ப்டு. 

 

9. 2016 எ்.சி.சி. ுுக்பா த்க பகா்டப 

ஹா்கி பபா்ியி் கெ்ற அணி எு ? 

A. Army XI 
B. Indian Railways 
C. Oil & Natural Gas Corporation (ONGC) 
D. Indian Oil Corporation (IOC)  
 

விடட : B. Indian Railways 

 

தமி் ா்ி், கச்டனயி்  டடகப்ற 

 2016 எ்.சி.சி. ுுக்பா த்க பகா்டப 

ஹா்கி பபா்ியி் ுத் ுடறயாக 

இ்திய ரயி்பெ ஆ்க் ஹா்கி அணி, 
இ்திய் ஆயி் கா்்பபரஷ் (ஐஓசி) 
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அணிடய 2-1 எ்ற கண்கி் பதா்கி்ு 

பகா்டபடய கெ்ு்ளு.  

 

10.  2016 ிபயா பாராலி்பி்்  ிடறு 

ெிழாெி் இ்திய ககாிடய ஏ்தியெ் யா் 

? 

A. ெு் சி் பா்ி  

B. தீபா மாலி்  

C. த்கபெு மாிய்ப்  

D. பதபெ்திர ஜஜாியா  

 

விடட : C. த்கமவு ோிய்ப்  

 

த்கபெு மாிய்ப், கச்ட்ப் 18 அ்ு 

 ட்த 2016 ிபயா பாராலி்பி்்  ிடறு 

ெிழாெி் இ்திய ககாிடய ஏ்தி கச்றா். 

2016 ிபயா பாராலி்பி்்-் 

ஆ்கு்கான உயர் தா்ு் T-42 

 ிக்ெி், 1.89 மீ்ட்  உயர் தா்ி 

இ்தியாு்ு ுத் த்க்டத கப்ு 

த்தா். இத் ூல், பாராலி்பி்்-் 

உயர் தா்ுதலி் த்க் கெ்ற ுத் 

இ்திய் எ்ற கபுடமடய இெ் 

கபுகிறா். அபத  ிக்ெி் இ்தியாடெ் 

சா்்த ெு் சி் பா்ி கெ்கல பத்க் 

கெ்றா் எ்பு ுறி்பிட்த்கு.  


