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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 20, 2016 

 

1. Malakas என்பு் ச்தி வா்்த ூறாவளி 
அ்மையி்  எ்த நா்மை தா்கியு ? 

A. ஜ்பா் 

B. இ்ததாதனஷியா 

C. விய்நா் 

D. சீனா 

 

விடட : A. ஜ்பா் 

 

Malakas ூறாவளி, பய்கர கா்ு (180 கி.ைீ / 

ைணி்ு) ை்ு் ைமை  வவ்ள்ுை் 

வத் ஜ்பா் புதிமய ைிக தைாசைாக 

தா்கியு. தை்ு ை்ு் வத்ு ஜ்பா் 

புதிகளி்  500,000 தபமர த்க் வுீகமள 

காலி வச்ுைாு அதிகாிக் 

உ்தரவி்ு்ளன். 110-்ு்  தை்ப்ை 

உ்நா்ு விைான்க் ர்ு 

வச்ய்ப்ைன. இ்த ூறாவளி, வ்காயாைா 

எ்மல கமரமய  அமை்ு்ளதா் 

ூறாயிர்கண்கான ை்க் அ்ு 

வவளிதய்ற்ப்ைன். 

 

2. 2016 இ்திய ச்வததச கை் உணு 

நிக்்சி (IISS-India International Seafood Show) 

எ்ு நமைவபறு்ளு ? 

A. ுு தி்லி 
B. ு்மப  

C. வகா்சி 
D. விசாக்ப்ின் 

 

விடட : D. விொக்ப்ின் 

 

இ்திய ச்வததச கை்உணு 

நிக்்சியி்(IISS)  20 வு பதி்ு, ஆ்திர 

ைாநில் விசாக்ப்ின்தி்  2016 

வச்ை்ப் 23 ஆ் தததி ுத் ுவ்கியு. 

2016 IISS-் மைய்கு்தானு, “Safe and 
Sustainable Indian Aquaculture”. இ்த 

நிக்்சியி் தநா்க்,  ைீ்பிி்பி் உ்ள 

 பாுகா்பான ை்ு் நிமலயான 

நமைுமறகளி் இ்தியாவி் 

அ்்பணி்மப  ு்னிமல்பு்ுவதாு். 

இ்த 3 நா் நிக்வி் இ்தியாவி் இு்ு 

2,000 பிரதிநிதிகு், வவளிநாுகளி் 

இு்ு 200 பிரதிநிதிகு் ப்ு வபற 

உ்ளன். இ்திய கை்வபாு்  ஏ்ுைதி 
இற்ுைதியாள்க் ,வசயலிக், வள 

நிுண்க், பணியாள்க்,வசயலா்க 

இய்திர உ்ப்தியாள்க் ஆகிய 

அமனவமரு் ஒு ுமையி் கீ் 

வகா்ுவ்ு  ப்தக்பாள்க் ை்ு் 

வ்்தக பா்மவயாள்குை் ஒு வணிக 

வதாை்மப அமை்ு பர்பர ந்மை 

வபு் வமகயி் வணிக உறுகமள 

தை்பு்த IISS வா்்மப வை்ு். 

 

3. உலக வ்கி்கான இ்தியாவி் 

இய்ுனராக நியைி்க்ப்ு்ளவ் யா் ? 

A. கிிஷ் கா்் பா் 

B. ஜூமன் அகைு 

C. ஹுஹிதகா ுதராைா  

D. ஒ்தனா ு்் 

 

விடட : B. ஜூடன் அகமு 

 

வ்கததச்தவரான ஜூமன் அகைு, உலக 

வ்கி்கான இ்தியாவி் இய்ுனராக 

நியைி்க்ப்ு்ளா். இவ்  ஒ்தனா 

ு்்-மய ததா்கி்ு இ்பதவிமய 

அமை்தா்.   இ்பதவி்ு ு்ன் 

ஜூமன், உலக வ்கியி் ுு தமலவ் 

ஜி் தயா் கி்-்  தமலமை அுவலராக 

இு்தா். 

 

4. ுஷிரா் பதரா் எ்த விமளயா்ுை் 

வதாை்ுமையவ் ? 

A. ூ்ப்ு  

B. ு்ு்ச்மை  

C. ை்ு்த்  

D. ு்பா்கி ுுத்  

 

விடட : D. ு்பா்கி ுுத்  

 

ுஷிரா் பதரா், சைீப்தி் 

அஸ்மபஜானி் கபாலாவி் நமைவப்ற 

2016 ISSF ஜூனிய் உலக தகா்மப 

தபா்ியி் ஆ்கு்கான ஜூனிய் 25m 
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விமரு மக்ு்பா்கி தபா்ியி் த்க் 

வவ்றா். 

 

5. 2016 பிி்் விவசாய் ை்ு் 

பயி்்வதாைி் வள்்சி ைாநாு 

இ்தியாவி்  எ்த நகர்தி் நமைவப்று 

?  

A. தபாபா் 

B. வஜ்்ூ்  

C. ுு தி்லி  
D. கா்ூ் 

 

விடட : C. ுு தி்லி  
 

2016 பிி்் விவசாய் ை்ு் 

பயி்்வதாைி் வள்்சி ைாநா்ி் 6-வு 

பதி்ு ுு தி்லியி் வச்ை்ப் 22-ஆ் 

தததி ுத் ுவ்கு்ளு. 2 நா் 

நமைவபு் இ்த ைாநா்மை  தவளா் 

அமை்சக் ை்ு் உைவ் நல ச்க் 

நை்ுகிறு. பிி்்- ் 2012-2016 வசய் 

 தி்ை்தி் ஒ்ுமை்ு வை்க தவ்ிய 5 

புதிக் இ்ைாநா்ி் 

ுத்மை்பு்த்பை இு்கிறு. 

ஒ்ுமை்ு வை்க தவ்ிய 5 புதிகளி் 

சில : அி்பமை விவசாய தகவ் பிைா்ற 

அமை்ு உுவா்ுத், ைிகு் 

பாதி்க்ப்ை ை்க்  உணுவபாுமள 

அுுவமத உுதி்பு்த ததமவயான 

விூக்க் தபா்றமவ ஆு். 

 
 

6.  ஐ்கிய நாுக் சமபயி் ுதலாவு 

அகதிக் ை்ு் ுல் 

வபய்்ததாு்கான(United Nations Summit for 

Refugees and Migrants) ைாநாு எ்த நகர்தி் 

நமைவப்று ? 

A. சி்னி  
B. நிூயா்் 

C. வப்லி் 

D. ுு தி்லி 
 

விடட : B. நிூயா்் 

 

அகதிக் ை்ு் ுிதயுதவாு்கான 

ுதலாவு ஐ்கிய நாுக் உ்சி ைாநாு 

நிூயா்்கி் உ்ள ஐ.நா. வபாு்சமபயி் 

நமைவப்று. அதி், 65 ைி்லிய் 

அகதிக், ுிதயுதவா் உயி்கமள 

கா்பா்ற ை்ு் வபாு்மப பகி்்ு 

வகா்ள 193  நாுகளி்  தமலவ்களா் 

 "அகதிக், ுிதயுதவா் நிூயா்் 

பிரகைன்" ஏ்க்ப்ு்ளு. இ்த 

 அறிவி்ு ச்ை்ூ்வைாக பிமண்க்ப்ை 

ஒ்றாக இ்லாை், அகதிகளி் ைனித 

உிமைகமள் பாுகா்க,ைனிதாபிைான 

உதவி வை்க,  ைீ்ுிதய்ற் ை்ு் 

தவமலமய  அதிகி்க நாுகு்ு 

அமை்ு விு்கி்று. இ்ு்சி ைாநாு 

ைனித இய்க சவா்கமள அறிு் ஒு 

திு்ுுமன ூ்ு ுய்சியாக 

குத்புகிறு.  

 

7."Confluence: Festival of India" என்பு் 

 ுதலாவு  இ்திய இமச ை்ு் நைன 

திுவிைா எ்த நா்ி் வதாை்கியு? 

A. ஆ்திதரலியா 

B. அவைி்கா  

C. பிரா்்  

D. ர்யா 

 

விடட : A. ஆ்திரேலியா 

 

ுதலாவு(first-of-a-kind)  இ்திய இமச 

ை்ு் நைன திுவிைா "Confluence: Festival of 

India" ஆ்திதரலியாவி்  சி்னியி் 

வதாை்கியு. இதமன ு்ுலா ை்ு் 

கலா்சார அமை்ச் ைதக் ச்ைா வதாை்கி 
மவ்தா். 10 வார விைாவி் தநா்க், 

இ்தியாவி் உய்்த  ை்ு் பலதர்ப்ை 

கலா்சார்மத  வவளி்பு்ுவு ஆு். 

திுவிைா வை்தபா்், வப்், பிி்தப், 

கா்வப்ரா ை்ு் அிவல்ு  உ்பை 7 

நகர்களி்  இ்திய அரசா்க்தா், 

ஆ்திதரலிய ப்க ஆதருை் நமைவபற 

 உ்ளு. 
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8. 2016 சி்க்ூ் கிரா்் பிி்் 

ஃபா்ுலா ஒ் தபா்ியி்  வவ்றி 
வப்றவ்  யா் ? 

A. நிதகா தரா்வப்்  

B. தைனிய் ி்கா்தைா  

C. தை்் வவ்்ைா்தப்  

D. ூயி் ஹாைி்ை் 

 

விடட : A. நிரகா ரோ்சப்் 

 

நிதகா தரா்வப்், வை்சிைஸி்  ஒு 

வஜ்ை் ஃபா்ுலா ஒ் வரீ். இவ் 

 சி்க்ூி் வைினா தபயி் நமைவப்ற 

2016 சி்க்ூ் கிரா்் பிி்் ஃபா்ுலா 

ஒ் தபா்ியி்  வவ்றி வப்ு்ளா். 

இவரு வா்்மகயி்  F1 தபா்ியி் 

இுவமர 22 ுமற சா்பிய் ப்ை் 

வவ்ு்ளா் .சி்க்ூி் ுத் ப்ை் 

இுதவயாு். 

 

9. பார் எல்்ரானி்் லிைிவை் (BEL) 

நிுவன்தி் ுத் வப் இய்ுனராக 

 (ைா்்வக்ி்) நியைி்க்ப்ு்ளவ் யா் 

? 

A. கா்யா கிு்ணா  

B. ுஹாசினி வைஹி்  

C. ஆன்தி ராைலி்க் 

D. திிஷா கிு்ண் 

 

விடட : C. ஆன்தி ோமலி்க் 

 

ஆன்தி ராைலி்க், பார் எல்்ரானி்் 

லிைிவை் (BEL) நிுவன்தி்  ுத் வப் 

இய்ுனராக  (ைா்்வக்ி்) 

நியைி்க்ப்ு்ளா். இ்த பதவி்ு ு்ு, 

இவ் வப்கூு BEL வளாக்தி் Military 

Communication Strategic Business Unit (SBU)-் 

 தமல்ு வபாு தைலாளராக  இு்தா். 

 

10. “Rekha: The Untold Story” எ்ற ு்தக்தி் 

ஆசிிய் யா் ? 

A. ராஜு பார்ைா் 

B. யாச் உ்ைா்  

C. நீனா தகாபா் 

D. மைதிலி ரா் 

 

விடட : B. யாெ் உ்மா்  

 

“Rekha: The Untold Story” எ்ற ு்தக், 

பாலிு் நிமக தரகாவி்  வா்்மக 

வரலாு ஆு். இதமன  யாச் உ்ைா் 

எுதிு்ளா். இதி் ஆசிிய், அவரு 

வா்்மக நிக்ுகமளு், ு்தக்தி் சில 

புதிகளி் தகைராவி்ு பி்னா் 

உ்மையான தரகா யா் எ்பமது் 

வவளி்பு்ுகிறா்.  


