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நட்ு நிக்ுக் - செ்ட்ப் 21, 2016 

 

1.  2016 ஐ்கிய நாுகளி் 'ச்வதேச அமைேி 
ேின்ேி்'  கு்ப ாு்(Theme) எ்ன ? 

A. Who Will You Make Peace With? 
B. Partnerships for Peace – Dignity for All 
C. Long live absolute world peace 
D. The Sustainable Development Goals: Building 
Blocks for Peace 
 

விடட : D. The Sustainable Development Goals: 

Building Blocks for Peace 
 

அமன்ு நாுக் ை்ு் ை்க் ை்ேியி் 

 உலக சைாோன்  ்றிய கு்ேியமல 

வு் ு்ு் வமகயி் ஐ்கிய நாுக் 

சம  ஒ்பவாு ஆ்ு் பச்ட் ் 21 ் 

தேேி  ச்வதேச அமைேி ேின்மே 

கமட ிி்கிறு. 2016-ஆ் ஆ்ி் 

கு்ப ாு் "The Sustainable Development 

Goals: Building Blocks for Peace" ஆு். 

 

2.  2016 வட கிழ்ு இமை்ு உ்சி ைாநாு 

இ்ேியாவி் எ்ே நகி் போட்கியு?  

A. குகா்ேி 
B. அக்ேலா 

C. இ்டாநக் 

D. இ் ா் 

 

விடட : B. அக்தலா 

 

2016 வட கிழ்ு இமை்ு உ்சி ைாநாு 

 ேிிுராவி் அக்ேலாவி் போட்கி 
பச்ட் ் 23-் தேேி நிமறவமடு். இ்ே 2 

நா் ைாநாு,  பே் கிழ்ு ஆசியா ை்ு் 

வட கிழ்ு ஆசியாமவ இமை்ு் 

ப ாுளாோர நமடுமறக், ச்மே 

போட்ுக், வடகிழ்கி் ஆ்ற் ை்ு் 

த ா்ுவர்ு உ்க்டமை்ு தேமவக் 

த ா்றவ்மற  தை் ு்ுேலி்   கவன் 

பசு்ேு்ளு. சி்க்ூ், வ்காள், 

ைியா்ைா் த ா்ற  ்தவு நாுகளி் 

இு்ு  ிரேிநிேிக்  ்தக்கி்றன். 

 

3.  “Param-Ishan” எு் super computing 

வசேிமய சைீ ்ேி் ை்ேிய அரு எ்ே  ஐஐி 

க்ூியி் அறிுக் பச்ு்ளு ? 

A. ஐஐி இ்ூ்  

B. ஐஐி  ா்த   

C. ஐஐி குஹா்ேி  
D. ஐஐி பச்மன  

 

விடட : C. ஐஐி குஹா்தி  
 

ை்ேிய ைனிே வள தை் ா்ு் ுமற 

அமை்ச்  ிரகா் ஜவதடக்,  சைீ ்ேி் 

ஐஐி குஹா்ேியி் “Param-Ishan” எு் 

super computing வசேிமய அறிுக் பச்ு 

மவ்ோ். உய் பசய்ேிற் பகா்ட இ்ே 

“Param-Ishan” அமை் ி் தவக் 250 Teraflops, 

பகா்ளளு 300 TB ஆு். இேமன 

கை்கீ்ு தவேியிய், கை்கீ்ு ேிரவ 

இய்கவிய், கை்கீ்ு ைி்கா்ே், 

சிவி் இ்ஜினியி் க்டமை்ுக், 

தநதனா போுேி ுய அபச் ி், உக் ா்க் 

த ா்ற  ய் ா்ு  ுேிகளி்  ய் ு்ே 

ுிு் 

 

4.  இ்ேியாவி் ுே் கடதலார 

போழி்ுமற நமட ாமேமய 

அமை்க.ஆசிய வள்்சி வ்கி (ADB) 

எ்வளு கட் போமகமய  வழ்கு்ளு 

? 

A. $ 543 ைி்லிய் 

B. $ 826 ைி்லிய் 

C. $ 631 ைி்லிய்  

D. $ 497 ைி்லிய் 

 

விடட : C. $ 631 மி்லிய்  

 

விசாக் ்ின் ை்ு் பச்மன 

இமடதய இ்ேியாவி் ுே் கடதலார 

போழி்ுமற நமட ாமேமய  க்ட $ 631 

ைி்லிய் கட் வழ்ுவோக ஆசிய 

வள்்சி வ்கி (ADB) ஒ்ுே் அளி்ு்ளு. 

2,500 கி.ைீ  நீ்ட கிழ்ு கட்கமர 

ப ாுளாோர நமட ாமே ேி்ட்ேி் 

ுே் ுேியாக அமை்க் ு் இ்ே 800 

கி.ைீ நமட ாமே  இ்ேியாவி் கிழ்ு 

கட்கமர வள்்சியி் உ்தவக் 

அளி்ு். இு பே்ு ை்ு் பே்கிழ்ு 
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ஆசியாவி்  ை்ற  ுேிகளி் ேமடய்ற 

வ்்ேக இமை்ுகமள எளிோ்ு். 

 

5.  ிிதயஷா தே்ு் எ்ே 

விமளயா்ுட் போட்ுமடயவ் ? 

A. ூஷூ  

B. நீ்ச் 

C. ு்ு்ச்மட  

D. ு் ா்கி ுுே்  

 

விடட : D. ு்பா்கி ுுத்  

 

ர்யாவி் கஷானி் பச்ட் ் 7-15 வமர 

 நமடப ்ற ுே் உலக காு தகளாதோ் 

ு் ா்கி  
ுு் த ா்ியி் இ்ேியாவி் காு தகளாே 

ு் ா்கி ுு் வரீா்கமன  ிிதயஷா 

தே்ு் ,10 ைீ்ட் ஏ் மர ி்  ிிவி் 

 பவ்கல  ே்க் பவ்றா். இுதவ இவ் 

 ்தக்ு் ுே்  ச்வதேச த ா்ியாு். 

 

6. எ்ே  இ்ேிய  ்ு்ச்மே,  ்ு 

ேகவ்கமள( Live stock updates) உடு்ுட் 

 வழ்க ்வி்டுட் மகதகா்்ேிு்கிறு 

? 
A. OTC Exchange of India 
B. Multi Commodity Exchange of India 
C. Bombay Stock Exchange 
D. National Stock Exchange 
 

விடட :  C. Bombay Stock Exchange 

 

ு்ம   ்ு் ச்மே ( ிஎ்இ), ைி்லிய் 

கை்கான ுேீ்டாள்கு்ு, S & P 

ு்ம   ்ு் ச்மேயி் நிமலக், 

 ்ுகளி் விமலக் ை்ு் பச்பச்் 

நிுவன்களி் போட்க ை்ு் நிமறு 

ு்ளிவிவர்க் த ா்றவ்மற 

உடு்ுட் வழ்க ்வி்ட் 

வமலேள்ுட் மகதகா்்ேிு்கிறு. 

 ஒு  ்ு் ச்மே ை்ு் ஒு சூக 

ஊடகைிமடதய இ்வாறான ஒ் ்ே் 

பச்வு ஆசியாவி் இுதவ ுே் 

ுமறயாு்.  

 

7. 2016 BIRAC இ்பனாதவ்ட்் ைாநாு 

இ்ேியாவி் எ்ே நகர்ேி் நமடப ற 

உ்ளு ?  

A. ுு ேி்லி  
B. ு்ம   

C. பச்மன  

D. குகா்ேி 
 

விடட : A. ுு தி்லி  
 
 2016 BIRAC(Biotechnology Industry Research 

Assistance Council ) இ்பனாதவ்ட்் 

ைாநா்ி் 5வு  ேி்ு ுு ேி்லியி் 

பச்ட் ் 22-23 அ்ு நமடப ற உ்ளு. 

2016  ைாநா்ி் கு்ப ாு் “Biotech 
Innovation Ecosystem – Strategizing the Next Leap” 
ஆு். BIRAC எ் ு   தயாபட்னாலஜி 
ுமற(DBT)யி் கீ் பசய் ு் ஒு இலா  

தநா்க்ற ப ாு்ுமற அமை் ாு் 

(PSE). இே் தநா்க், ுேிய 

க்ு ிி்ுகு்கான ஆரா்்சி்ு 

உேுவு் ை்ு் போழி் ுமனதவாமர 

 ஊ்ுவி் ு் ஆு். 

 

8. 2016 ந் ுியாே இ்ேியா ு்ுலா 

ுேீ்ு உ்சி ைாநாு (Incredible India Tourism 

Investment Summit -IITIS) இ்ேியாவி் எ்ே 

நகி் போட்கியு?  

A. அகைோ ா் 

B. தடராூ் 

C. ுு ேி்லி  
D. த ா ா் 

 

விடட : C. ுு தி்லி  
 

பச்ட் ் 21-23 வமர நமடப று்ள 2016 

ந் ுியாே இ்ேியா ு்ுலா ுேீ்ு 

உ்சி ைாநாு (IITIS) ுு ேி்லி வி்ஞா் 

 வனி் போட்கியு. உ்நா்ு ை்ு் 

ச்வதேச ுேீ்டாள்க், இ்ேியாவி் 

 ்தவு ைாநில்க் ை்ு் 

ேனியா்ுமறகளிு்ள ே்க் ேி்ட 

உிமையாள்கமள ச்ேி்க IITIS ஒு 

ேளைாக  இு்ு். இ்ேியாவி் ு்ுலா 

ஃம னா்் கா்் தரஷ் (TFCI) ை்ு் 
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இ்ேிய போழி் ூ்டமை்ுட்  (சிஐஐ) 

ு்ுலா்ுமற அமை்சக் இமை்ு 

இ்ே ைாநா்ிமன நட்ுகிறு. 

 

9. சா்் நாுகளி் உய்  ாுகா்ு 

நிுை்களி் ைாநா்மட எ்ே நாு நட்ே 

உ்ளு ? 

A.  ாகி்ோ்  

B. இ்ேியா 

C. வ்காள் 

D. ைால்ேீு  

 

விடட : B. இ்தியா 

 

சா்் நாுகளி் உய்ை்ட  ாுகா்ு 

நிுை் ுுவி் இர்டாவு ைாநா்மட 

இ்ேியா ுு ேி்லியி் பச்ட் ் 21-23 

வமர  நட்ே உ்ளு. இ்ைாநா்மட 

உளு்ுமற்  ிிவி் ேமலமை 

இய்ுன் (ஐ. ி) ேிதன்வ் ச்ைா ை்ு் 

 ிற அமன்ு சா்் நாுகளி் 

உளு்ுமற ேமலவ்க் வழ்கு்ளன். 

இ்ேியா ேவிர தந ாள், ூ்டா், 

வ்காள், இல்மக, ஆ்கானி்ோ், 

ைால்ேீு த ா்ற சா்் நாுகளி் 

உளு்ுமற ேமலவ்க் இேமன 

வழ்கு்ளன். இ்ைாநா்ி் தநா்க் 

சா்்  ய்கரவாே எேி்்ு பநறிுமறமய 

 ல் ு்ுவோு். 

 

10. “Do Not Say We Have Nothing” எ்ற ு்ேக் 

யாரா் எுே் ்டு ? 

A. ைாடலி் ேீயி் 

B.  ா்  ீ் ி 

C. படத ாரா பலவி 
D. தடவி் ஜாதல 

 

விடட : A. மாடலி் தயீி் 

 

“Do Not Say We Have Nothing” எ்ற ு்ேக் 

ைாடலி் ேீயி் எ் வரா் எுே் ்டு. 

இ்ு்ேக்,  2016 தை் ு்க்  ிு்ு 

 ி்ுமர்க் ்டு. இு சீனாவி் 

 ார் ிய இமச ுறி்ே கமே ஆு். 


