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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 16, 2016 

 

1. எ்த இ்திய-அமெ ்க எு்தாள் 2015 

ததசிய ெனிதவிய் பத்க்தி்ு(National 

Humanities Medal) மத ு மச்ய்ப்ு்ளா் ? 

A. ஆபிரகா் வ்கீ் 

B. தே்் கிரா்  

C. பி ய்கா மச்ன்  

D. ெில் வி்க்ச் 

 

விடட : A. ஆபிரகா் வ்கீ் 

 

இ்திய-அமெ ்க ெு்ுவ்-ஆசி ய் 

ஆபிரகா் வ்கீ், 2015 ததசிய ெனிதவிய் 

பத்க்தி்ு(National Humanities Medal) மத ு 

மச்ய்ப்ு்ளா். வாஷி்டனி் 

மச்ட்ப் 21 அ்ு  நடடமபு் விழாவி் 

ேனாதிபதி பார் ஒபாொ இ்விுடத 

வழ்கு்ளா். இ்விுு  ெனித 

அுபவ், வரலாு, இல்கிய்,  த்ுவ், 

ெ்ு் பிற ெனிததநய் பாட்களி் 

நா்ி் ு தடல ஆழ்பு்ு் ுு்க் 

அ்லு தனிநப்கு்ு வழ்க்பு். 

 

2. இ்திரா கா்தி கி ஷி வி்வவி்யாலயா 

(IGKV) இ்தியாவி் எ்த ொநில்தி் 

அடெ்ு்ளு? 

A. ராே்தா்  

B. ெ்திய் பிரததச்  

C. உ்தர் பிரததச் 

D. ச்தீ்க் 

 

விடட : D. ெ்தீ் க் 

 

செீப்தி், ச்ீ்க ்  ரா்்ூ ் உ்ள 

இ்திரா கா்தி கி ஷி வி்வவி்யாலயா 

(IGKV)வி் விவசாய் அு்கா்சியக் 

ுவ்க்ப்டு. ெ்கடள கவு் வடகயி் 

அடெ்க்ப்ட ுத்  அு்கா்சியக் 

இுதவயாு்.  அு்கா்சியி் 

தநா்கொனு, சிற்ு விவசாய உ்திக், 

விவசாய் மதாட்பான பிர்சிடனக் 

ெ்ு் அடவகளி் தீ்ு, கிராெவாசிகளி் 

 வா்்டக ுடற ப்றிய தகவ்கடள 

வழ்ுவு ஆு். ஊடாு் ுடறயி் 

(Interactive), விவசாய் ெ்ு் 

ச்தீ்க ு்ள  நவனீ தவளா்டெ 

ு்ப்க் கா்ட்பட உ்ளு. 

 

3. “Shanti ki Talaash mein Zindagi” எ்ற ு்தக் 

யாரா் எுத்ப்டு ? 

A. ராதிகா ந்ரா்  

B. பிரண்  பா்ியா  

C. நிதி் தபாரா  

D. ொலினி தசா்ரா 

 

விடட : A. ராதிகா ந்ரா்  

 

ஹ ்வாடர சா்்த ஆசி ய் ெ்ு் 

மச்தியாளரான ராதிகா ந்ரா் எ்பவரா் 

“Shanti ki Talaash mein Zindagi” எ்ற ு்தக் 

எுத்ப்டு. இு ஒ்மவாு நாு் 

நட்கிற நிக்ுகடள  ுவார்யொன 

உதாரண்க் ெ்ு்  சிு நிக்ுகுட் 

மதாட்ுபு்தி எளிய மொழியி் 

எுத்ப்ட த்ுவ ூலாு். ு்தக்டத 

செீப்தி் உ்தரக்் ஆுந் தக தக பு் 

மவளியி்டா்.  

 

4.  வ்கி பி்ுகு்காக, பனார் இ்ு 

ப்கடல்கழக்ுட் பி்வு் எ்த 

வ்கி டகதகா்்திு்கிறு?  

A. எ்பிஐ வ்கி  
B. ஆ்சி் வ்கி  
C. ஐசிஐசிஐ வ்கி  
D. நபா்ு 

 

விடட : B. ஆ்ெி் வ்கி  
 

சிற்த வ்கி பி்ுகடள வழ்க ஆ்சி் 

வ்கி செீப்தி் பனார் இ்ு 

 ப்கடல்கழக்ுட் 

 டகதகா்்திு்கிறு. ஆ்சி் வ்கி, 
க்ூ யி் வணிக்ுடற 

ஆசி ய்குட் இடண்ு 

பாட்தி்ட்டத விவடெ்கு்ளு. 

இத் ில், Masters in Commerce (MCom), 

Master of Financial Management (MFM), Master of 
Financial Management (Risk & Insurance) MFM – RI, 

Master of Foreign Trade (MFT) தபா்ற 
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ப்ட்பி்ுக் அறிுக்பு்த்பட 

உ்ளன. 2016-17 க்வியா்ி் இ்த ுதிய 

பி்ுக் ுவ்க்பட உ்ளன. 

 இ்தியாவி் வ்கியிய் மசய்பா்ு 

ுடறக் ப்றி ூுவு  ெ்ு் இ்டறய 

கா்்பதர் உலகி் ொணவ்கடள க்வி 
ெ்ு் வ்்தக தியி் எ்வாு தயா் 

மச்ுவு எ்ற தநா்க்தி் இ்த 

பாட்தி்ட் விவடெ்க்ப்ு்ளு. 

 

5. ரா்ுொ் ராெநாத் எ்த 

விடளயா்ுட் மதாட்ுடடயவ் ? 

A. கி ்மக் 

B. கா்ப்ு  

C. ஹா்கி  
D. மட்னி் 

 

விடட : D. சட்னி் 

 

ரா்ுொ் ராெநாத், ுு தி்லியி் 

ஆ்.தக. க்னா ்தடிய்தி் 

நடடமபறு்ள  தடவி் தகா்டப உலக 

ுூ் பிதளஆ்  தபா்ியி்  14 ுடற 

கிரா்் ்லா் ப்ட் மப்ற ரதப் 

நடாு்ு எதிராக ஒ்டறய் தபா்ியி் 

இர்ப ் விடளயாட்தபாு் ுத் 

இ்திய மட்னி் வரீ்.  

 

6. எ்த மொடப் நிுவன், தனு 

மொடப் உ்ப்தி டெய்டத 

ஹ யானாவி் அடெ்க அ்ொநில 

 அருட்  ு ்ுண்ு ஒ்ப்த் 

மச்ு்ளு ? 

A. Xiaomi 
B. Samsung 
C. Gionee 
D. LG  
 

விடட :  C. Gionee 

 

ூ.500 தகாி ுதீ்ி்  Gionee மொடப் 

நிுவன், தனு மொடப் உ்ப்தி 
டெய்டத  ஹ யானாவி் அடெ்க 

அ்ொநில  அருட்  ு ்ுண்ு ஒ்ப்த் 

மச்ு்ளு. ப தாபா்தி் 40-50 ஏ்க் 

பர்பளவி் இ்டெய் 

அடெ்க்படு்ளு ெ்ு் அு்த 3 

ஆ்ுகளி் 28,000 தபு்ு 

தவடலவா்்டப வழ்ு்.   

 

7. உ்தர் பிரததச்தி்  சொ்வாதி கிசா் 

பெீா தயாேனாவி்  (RKBY) ூதராக 

நியெி்க்ப்ு்ளவ் யா் ? 

A. ச்ொ் கா் 

B. நவாுதீ் சி்தி் 

C. இ்பா் கா்  

D. வி்யா பால் 

 

விடட : B. நவாுதீ்  ெி்தி் 

 

விவசாயிக் கா்புீ மச்வடத இல்காக 

மகா்ு மசய்பு்  சொ்வாி கிசா் 

பெீா தயாேனா (SKBY) தி்ட்தி் விள்பர 

ூதராக பாலிு் நிக் நவாுதீ் 

சி்தி்டக உ்தர் பிரததச அரு 

நியெி்ு்ளு. இ்தி்ட்தி், ூ 2.5 

ல்ச் வடர பணெி்லா சிகி்டச ெ்ு் 

உு்ு ொ்ு சிகி்டச்ு  ூ.1 ல்ச் 

தபா்ற பல வசதிக் தச்்க்ப்ு்ளு. 

 

8. 2016 அணிதசரா இய்க ொநா்ி் (Non 

Aligned Movement - NAM) இ்தியாவி் சா்பாக, 

இ்தியாடவ ு்னி்ு 

வழிநட்து்ளவ் யா் ? 

A. நதர்திர தொி 

B. ஹெீ் அ்சா   

C. அு் தே்லி  
D. பிரணா் ுக்ேி 
 

விடட : B. ஹமீ் அ்ொி  

 

2016 அணிதசரா இய்க (Non Aligned Movement - 

NAM) ொநா்ி் 17வு பதி்ு 

 மவனிுலாவி் ொ்க ்டா தீவி் 

மச்ட்ப் 17-18-இ் நடடமப்று. இதி் 

இ்தியாவி் சா்பாக  இ்திய ுடண 

ேனாதிபதி ுகெு ஹெீ் அ்சா  

தடலடெ வகி்தா்.  ஐ்கிய நாுகு்ு 

பிறு, அதிகளவி் நாுக் ூு் ொநாு, 

அணிதசரா ொநாு ஆு். இ்தியா இத் 

்தாபக உு்பின்களி் ஒ்றாு். 
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இ்தியா, 55 ஆ்ுகு்ு ு்ு 

அ்தபாடதய பிரதெ ெ்தி  ேவஹ்லா் 

தநு உ்பட 25 வளு் நாுகளி் 

 தடலவ்க் 1961-் மப்கிதரி் 

ொநா்ி் ச்தி்த தபாு உு்பினரானு. 

 

9. 2016 "ச்வததச ஓதசா் அு்ு பாுகா்ு" 

தின்தி் டெய்கு்ு எ்ன? 

A. Ozone: the mission to protect world 
B. Preserve Ozone Layer 
C. Ozone and climate: restored by a world united  
D. Ozone Layer Protection: the mission goes on  
 

விடட : C. Ozone and climate: restored by a 

world united  

 

மச்ட்ப் 16, 1987 ஆ் ஆ்ு ஓதசா் 

படல்டத பாதி்ு் மபாு்க் எ்ு 

வடரயு்க்ப்ட ொ்் ் 

மநறிுடறடய நிடனுூு் வடகயி் 

ஒ்மவாு ஆ்ு் மச்ட்ப் 16் தததி 
"ச்வததச ஓதசா் அு்ு பாுகா்ு" தின் 

அுச ்க்புகிறு. 2016-் ஆ்ி்கான 

டெய்கு்ு “Ozone and climate: Restored by a 
world united” ஆு். 

 

10. எ்த ுு செீப்தி் பு்ு வடககளி் 

 ப்றா்ுடறடய  சொளி்க தனு 

அறி்டகடய செ்்பி்து ? 

A. TVSN பிரசா் ுு  

B. அரவி்் ு்பிரெணிய் ுு 

C. ெுக் ு்தா ுு 

D. டசதல் நக் ுு 

 

விடட : B. அரவி்் ு்பிரமணிய் ுு 

 

தடலடெ மபாுளாதார ஆதலாசக் அரவி்் 

ு்பிரெணிய் தடலடெயி் 

அடெ்க்ப்ட உய்ெ்ட் ுு, பு்ு 

வடககளி்  ப்றா்ுடறடய சொளி்க 

தனு அறி்டகடய  ெ்திய நிதி அடெ்ச் 

அு் மே்லியிட் செ்்பி்ு்ளு. 

பு்ு சாுபிடய ஊ்ுவி்ு் வடகயி், 

ுடற்தப்ச ஆதரு விடலயி்  (STP) ஒு 

நியாொன உய்ு ெ்ு் தபான் வழ்க 

இ்ுு அடெ்க்ப்ு்ளு. 


