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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 17, 2016 

 

1. 2016-் ஆ்ி்கான அ்ஜுனா விுு 

பெ்ற இ்திய கிி்பக் வரீ் யா் ? 

A. ுவரா் சி் 

B. மகக்திர சி் கதானி  
C. ரஹாகன 

D. கராஹி் ஷ்மா 

 

விடட: C. ரஹானே 

 

ுு தி்லி ஜவக்லா் கேு ்கேிய்தி் 

ேடேபெ்ற விழாவி் ரஹாகன, கராகி் 

ச்மா ஆகிகயாு்ு ுடறகய 2016 ம்ு் 

2015-் ஆ்ி்கான அ்ஜுனா விுு 

வழ்க்ெ்ேு. இ்விுவு்  ச்வகதச 

கொ்ிகளி் 

விடளயாி்பகா்ிு்ததா் இ்திய 

ுியரு் தடலவிேமிு்ு அ்ஜுனா 

விுடத பெற ுியவி்டல. 

 

2. 2016 Naropa திுவிழா இ்தியாவி் எ்த 

மாேில்தி் பதாே்கியு? 

A. இமாசல் ெிரகதச் 

B. ஜ்ு ம்ு் கா்மீ்  

C. சி்கி் 

D. உ்தரக்் 

 

விடட: A. ஜ்ு ம்ு் கா்மீ்  

 

ஒ்பவாு 12 ஆ்ுகு்ு ஒு ுடற 

ேடேபெு் Naropa என்ெு் ஒு பெு் 

ு்த திுவிழா,  ஜ்ு-கா்மீி் 

லோ்கி் உ்ள  17 ஆ் ூ்றா்டே 

கச்்த பஹமி் மோலய்தி் 

ுவ்கியு. திுவிழாவி் ு்கிய ேிக்ு, 

ஆ்மீக அு்பதா்ே் Naropa-வி் 1000 

வு ெிற்த ோ் பகா்ோ்ே் ஆு். 

ொ்டவயாள்கு்ு விுதடல அளி்ு் 

பச்ு ூற்ெு் Naropa-்  ஆு எு்ு 

ஆெரண்க் விழாவி் கா்ெி்க்ெே 

உ்ளன. இு தவிர, ு்த் அமிதாெி் 

 ெ்டேய ெ்ு Thangka (திபெ்திய ு்தமத 

ஓவிய்) அடனவு்ு் கா்ெி்ு் 

பொு்ு திற்க்ெே உ்ளு. 

 

3.  மனித கே்தலி் த்ெி ெிடழ்தவ்களி் 

க்ணிய்தி்கான  ே்பல்ண ூதராக 

UNODC-வா்  ேியமி்க்ெ்ு்ளவ் யா் ? 

A. சம்தா கா்  

B. ேிஹாிகா டரஜாோ  

C. ோியா ுரா்  

D. மலாலா ூு்சா் 

 

விடட : C. நாியா ுரா்  

 

இ்லாமிய அரு ெய்கரவாதிகளி் 

கே்த் ம்ு் க்ெழி்ெி்  உயி் த்ெிய 

ஒு இள் Yazidi இன பெ்ணான  ோியா 

ுரா் கெசீ தாஹ, UNODC (United Nations Office 

on Drugs and Crime)ஆடணய்தா் மனித 

கே்தலி் த்ெி்ெிடழ்தவ்களி் 

க்ணிய்தி்கான  ே்பல்ண ூதராக 

ேியமி்க்ெ்ு்ளா். ோியா, Yazidi 

ம்கு்காக குடமயாக கொராினா் 

ம்ு் மனித கே்தலி் 

ொதி்க்ெ்ேவ்கு்காக உடழ்தா். 

 கமு் இவ் அடமதி்கான கோெ் ெிு 

கவ்ொள். 

 

4. 2017-ஆ் ஆ்ு ஆ்ெிி்க வள்்சி 
வ்கி (AfDB) ுும்தி்  வுோ்திர 

மாோ்டே எ்த ோு ேே்து்ளு ?  

A. சீனா 

B. கேொள்  

C. இ்தியா  

D. இல்டக 

 

விடட : C. இ்தியா  

 

ுஜரா்தி் அஹமதாொ்திு்ள மகா்மா 

கா்தி மாோ்ு டமய்தி் இ்திய அரு், 

ஆ்ெிி்க வள்்சி வ்கிு், வ்கியி் 

2017 ஆ்ு் ூ்ே்டத  கம 22-26, 2017 

அ்ு இ்தியா ேே்த ுி்ுண்ு 

ஒ்ெ்த் பச்ு டகபயு்தி்ு்ளு. 

2017 AfDB ூ்ே்  ஒு பமகா ச்வகதச 

ேிக்வாு். இதி் ஆ்ெிி்க வள்்சி 
வ்கியி் உு்ு ோுகளிு்ள  80 

ோுகளி்  ஆுே்க், மா்ு ஆுே்க், 
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ேி்வாக இய்ுன்க் , பகா்டக 

வு்ொள்க் ம்ு் வியாொர 

ேிடலய்களி் இு்ு 5000 ்ு் கம்ெ்ே 

ெிரதிேிதிக் கல்ு பகா்ளு்ளன் . 

 

5. சமீெ்தி் மடற்த எ்வ்ு ஆ்ெி, எ்த 

ுடறடய கச்்தவ் ? 

A. இதழிய் 

B. அறிவிய் 

C. விடளயா்ு 

D. ோேக ஆசிிய்  

 

விடட : D. நாடக ஆெிிய்  

 

"Who’s Afraid of Virginia Woolf ?" எ்ற 

ோேக்டத எுதிய 88 வயதான அபமி்க 

ோேக ஆசிிய் எ்வ்ு ஆ்ெி சமீெ்தி் 

ேிூயா்் ேகர்தி் காலமானா். ஆ்த் 

மி்ல் ம்ு் ஆக்ு வி்ச் 

ஆகிகயாு்ு ெிறு அபமி்காவி் 

மிக்பெிய வாு் ோேக ஆசிியராக இவ் 

குத்ெ்ோ். ஆ்ெி, A Delicate Balance, 

Seascape ம்ு் Three Tall Women ஆகிய 

ு்தக்கு்காக  3 ுடற ுலி்ச் ெிு 

பெ்ு்ளா்.  

 

6. எ்த இ்திய அபமி்க்,  2016 Marconi 

Society Paul Baran Young Scholar  விுடத 

பெ்றா் ? 

A. ே்த் ுுதா்  

B. ெிிய்கா பச்கனா்  

C. திகன் ொரதியா  

D. ஆெிரகா் வ்கீ் 

 

விடட : C. தினே் பாரதியா 

 

திகன் ொரதியா, ஒு இ்திய வ்சாவளி 
எ்ஐி வி்ஞானி.  வாபனாலி (வய்பல்) 

சி்ன்கடள அு்ுத் ம்ு் பெுத் , 

பமாடெ் பதாழி்ு்ெ்  ம்ு் அகத 

கசன் (அடல) ூல் தருகடள 

 அு்ுத் கொ்றவ்றி் சிற்த 

ெ்களி்டெ வழ்கியத்காக மதி்ுமி்க 

2016 Marconi Society Paul Baran Young Scholar 

விுு வழ்க்ெ்ு்ளு.  கரிகயா 

அடலக் மீு இவ் கம்பகா்ே ஆரா்்சி 
ூல், ுு்கீ்ு விடளவி் காரணமாக 

 கரிகயாவானு ஒகர அதி்பவ்டண 

 பெ்ு அடத ெர்ெ இயலாு எ்ற 150 

ஆ்ுகால அுமான்டத தவு என 

ேிூெி்தா். அறிவிய் ம்ு் 

பதாழி்ு்ெ் ெிிவி் இ்த விுு கோெ் 

ெிு்ு சமமாக குத்ெுகிறு ம்ு்  $ 

4,000 பரா்க் ெிசாக வழ்க்ெுகிறு. 

ேவ்ெ் 2, 2016 அ்ு கலிகொ்னியாவி் 

Mountain View-வி் ேடேபெறு்ள விழாவி் 

இ்விுு அளி்க்ெே இு்கிறு. 

 

7. எ்த ோு Tiangong-2 வி்பவளி 
ஆ்வக்டத பவ்றிகரமாக வி்ணி் 

ஏவியு ? 

A. சீனா  

B. டதவா் 

C. ஜ்ொ் 

D. விய்ோ் 

 

விடட : A. ெேீா  

 

வி்பவளி பதாழி்ு்ெ கசாதடன, 

மு்ுவ ம்ு் வி்பவளி ஆ்ுகு்ு 

Tiangong-2 எு் வி்பவளி ஆ்வக்டத 

Long March 2-F T2 ரா்பக் ூல் வேகம்ு 

ககாெி ொடலவன்திு்ள Jiuquan 

வி்பவளி ேிடலய்திலிு்ு சீனா 

ு்ு்ொடதயி்  பசு்திு்ளு. Tiangong 

2 ஆ்வக் , இடே்கால வி்பவளி 
அடம்ு ெ்றிய 

கசாதடனகு்ு்,ேடேுடறகு்ு், 

எிபொு் ேிர்ு் கசாதடன்ு், 

மு்ுக் ம்ு் ெ்கவு வி்பவளி 
பதாே்ொன பதாழி்ு்ெ 

கசாதடனகு்ு் அடம்க்ெ்ேு.    

 

8. 2016 "பொறியாள் தின்" இ்தியாவி் 

எ்த கததியி் பகா்ோே்ெுகிறு?  

A. பச்ே்ெ் 17 

B. பச்ே்ெ் 18 

C. பச்ே்ெ் 16 

D. பச்ே்ெ் 15 
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விடட : D. செ்ட்ப் 15 

 

ொரத ர்னா விுு பெ்ற கமா்சு்ே் 

வி்கவ்வர்யா ேிடனவாக 

இ்தியாவி் பச்ே்ெ் 15 ் கததி 
ஒ்பவாு ஆ்ு் பொறியாள் தின் 

பகா்ோே்ெ்ு வுகிறு. 

வி்கவ்வர்யா ஒு தடலடம 

பொறியாள்.  டமூ் கிு்ண ராஜாசாக் 

அடணயி் க்ுமான பொு்ொள் ம்ு் 

டஹதராொ் ேகர பவ்ள ொுகா்ு 

அடம்ெி்  தடலடம விவடம்ொள் 

 கொ்ற பொு்ுகளி் இு்தா். 2016 

பொறியாள் தின்தி் 49வு ெதி்ெி் 

டமய்கு "Skill Development for Young Engineers 

to Reform the Core Sector: Vision 2025" ஆு். 

 

9. அ்டமயி் ச்தி வா்்த ூறாவளி 
Meranti எ்த ோ்டே தா்கியு ?  

A. சீனா  

B. விய்ோ் 

C. மகலஷியா  

D. இ்தியா 

 

விடட : A. ெேீா 

 

ூறாவளி Meranti, ெிலி்டெ்்சி் Ferdie 

என அடழ்க்ெு் ூறாவளி சமீெ்தி் 

சீனாவி் ுஜியா் மாகாண்திடன 173 km / 

h கா்ு கவக்தி் கமாசமான ேிடலயி் 

தா்கியு. இு 2016-் உலகி் 

வலிடமயான ூறாவளி ஆு். இத்ு ு் 

ஏ்ெ்ே ூறாவளி, டதவா் பத் ெுதியி் 

அி்ுவி்ு ெிறு ெல்த கா்ு ம்ு் 

பெுமடழுே்  சீனாவி் பத்கிழ்ு 

ெுதிடய தா்கியு. கி்ே்த்ே 2 

மி்லிய் வுீக் ுஜியா் மாகாண்தி் 

பசயலிழ்தன. இ்த ூறாவளியா் ஏ்ெ்ே 

ெல்த மடழ்பொழிவா் சீனாவி் 

கேஜியா் ெிரகதச் ெலமாக அி 

வா்கியு. கேஜியா்கி் 63,000 ்ு் 

கம்ெ்ே ம்க் ுிகய்ற்ெ்ேன். 

 

10. ு்தக் “One & A Half Wife” யாரா் 

எுத்ெ்ேு? 

A. அ்டவத கலா  

B. கம்னா ொ்்  

C. ராஜீ்  கச் 

D. மாுி ொன்ஜி 
 

விடட : B. னம்ோ பா்் 

 

“One & A Half Wife” எ்ற ு்தக் கம்னா 

ொ்் எ்ெவரா் எுத்ெ்ேு. இவ் ஒு 

இ்திய இல்கிய ுடனகடத எு்தாள் 

ம்ு் ேிதி ெ்திிடகயாள். இு "அமரா" 

எ்ற ஒு இ்திய பெ்னி் கடத. 

உ்கு்ு உ் டதிய்டது், 

 ஒ்பவாு ுடற தடேக்  ஏ்ெு்கொு 

விழாம் அடத கே்க ஒு 

ே்ெி்டகடயு், மீ்ு் விழாம் 

இு்க ுதிய வழிக் ம்ு் 

ுடறகடளு் இ்கடத ூுகிறு. 


