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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 25, 2016 

 

1. உலக ப ாலிப ா தின் எ்த பததி ி் அுசி்க் ுகிறு ? 

A. அ்ப ா ் 23  

B. அ்ப ா ் 24 

C. அ்ப ா ் 25 

D. அ்ப ா ் 26 

 

விடட : B. அ்டடோப் 24 

 

ப ாலிப ாமை மலி்-்ு எதிராக ப ாராுவமத நிமனுூு் வமக ி், உலக 

ுகாதார அமை்ு (WHO) ை்ு் அத் ூ் ணி ுகவ்க்  ூல் ஒ்வவாு வு ு் 

 அ்ப ா ் 24் நா் உலக ப ாலிப ா தின் அுசி்க் ுகிறு. இ்த தின், ப ாலிப ா 

இ்லாத உலக் ை்ு் அ்த இல்மக அம   அ ராு உமை் வ்களி் ு ்சி 
ஆகி வ்மற வகா் ா  ஒு வா்்ம  வை்ுகிறு.   

 

2. "ைி்ரா ச்தி 2016" எு் ூ்ு இராுவ   ி்சி, இ்தி ாவி்ு் எ்த நா்ு்ு் 

இம ப  வதா ்கி ு ? 

A. ஆ்கானி்தா்  

B. இல்மக  

C. வ்காள் 

D. ைி ா்ை் 

 

விடட: B. இல்டக  

 

இ்தி ா-இல்மக இம ப  ான "ைி்ரா ச்தி 2016" எு் ூ்ு இராுவ   ி்சி ி் 

4வு  தி்ு அ்ப ா ் 24் பததி இல்மக ி் அ்ப ு்ஷாவி் உ்ள சி்ஹா 

வரஜிவை் ் வச் ி் வதா ்கி ு. இ்த   ி்சி நவ் ் 6, 2016 வமர நம வ ு். 

இ்த  தி் ி் ு்கி  கவனைானு, ஐ.நா.-வி் ஆமண் ி,  கிள்்சி து்ு (சிஐஏ) / 

  ்கரவாத து்ு (சி.ி) ஆகி  ந வி்மககமள பை்வகா்ு் ப ாு இமண்ு 

வச லா்ு் த்மைம  அதிகி்த் ஆு். 

 

3. ச்வபதச வ ீ் ு ச்பவ வந்வவா்் ( International Household Survey Network- IHSN) குவிம  

   ் ு்ுவு  ்றி  ுத்  ் மறம (workshop) எ்த ை்தி  அமை்ச் ுவ்கி 
மவ்தா் ? 

A. க்ரா் ைி்ரா 

B. ரா் விலா்  ா்வா்  

C. வவ்மக ா நாுு 

D. ி வி சதான்த கு ா 

 

விடட: D. ி வி சதோன்த குடோ 
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ு்ளி ி ் ை்ு் தி்  அைலா்க அமை்ச் D.V. சதான்த கு ா ுு தி்லி ி் 

ச்வபதச வ ீ் ு ச்பவ வந்வவா்் ( International Household Survey Network- IHSN) குவிம  

அறிுக் ு்தினா். பைு் இத்வகன தனிப  இமண தள்மது் அறிுக் வச்ு 

மவ்தா். நி்வாக அமை்ு ை்ு் ு்ளி ி ்  வகா்மக உுவா்க்தி் ஒு ந்ல 

ஒு்கிமண்ம  உுவா்ு்  பைலா்மை குவி ாக, தரைான அளுபகாலாக IHSN-ம  

  ் ு்த ுிு். இு சைீ ்தி  ப ா்ுக் ை்ு் தரு கா் க ு்பன்ற், பசைி்ு 

ை்ு்   னு்ு உ்ள  வதாைி்ு்  குவிக் ஆகி மவ  ்றி தாு். பைு் இு, 

தரு த ாி் ாள்க் எதி்வகா்ு் வதாைி்ு்  சி்க்கமள தீ்்க 

விவமை்க் ்ு்ளு.    

 

4. 2016 ிப ா  ாராலி் ி் விமள ா்ு் ப ா்ி ி் வவ்கல் வவ்ற வு் சி் 

ஃ ா்ி, எ்த  விமள ா்ு ் வதா ்ும  வ் ? 

A. ு்வ றித் 

B. உ ர் தா்ுத்  

C. ூ் ்ு  

D. ஈ்ி எறித் 

 

விடட:B. உயர் தோ்ுத்  

 

2016 ிப ா  ாராலி் ி் விமள ா்ு் ப ா்ி ி் இ்தி ாமவ பச்்த வு் சி் 

ஃ ா்ி உ ர் தா்ுதலி் வவ்கல் வவ்றா். இவ் சைீ ்தி் இ்தி  அரசி்(GoI), 

ச்வபதச விமள ா்ு நிக்ுகளி் வவ்றவ்கு்கான சிற்ு விுுக் தி் ்தி் கீ், 

ுு தி்லி ி் நம வ ்ற விைாவி்  இமளஞ் நல் ை்ு் விமள ா்ு ை்தி  இமண 

அமை்ச் (தனி் வ ாு்ு) விஜ் பகா லி ைிு்ு வரா்க  ிசாக ூ ா் 30 ல்ச் 

வ ்றா். 

 

5. “Born to Fly: Fighter pilot MP Anil Kumar teaches us there is no battle mind cannot win” எ்ற ு்தக் 

 ாரா் எுத் ்ு்ளு ? 

A. ச்னி ரா்ு் 

B. நிதி் சாபத 

C. ை்ு ச்ைா  

D.  ி ி  ிு்தா 

 

விடட: B. நிதி் சோடத 

 

விைான தள தி நிதி் சாபத, “Born to Fly: Fighter pilot MP Anil Kumar teaches us there is no battle mind 
cannot win” எ்ற ு்தக்மத எுதிு்ளா். இ்ு்தக், ஒு வி ்ு்ு  ி்ன் 

ஊனு்றப ாதிு் தனு வசைி் ான எு்ு்க் ூல் ஆுத் ம களி் ஒு ஐகா் 

ஆக விள்ு் ப ா் விைானி எ். ி. அனி் ுைா் வா்்மக  ்றி ு. இு சைீ ்தி் 

 ாுகா்ு அமை்ச் ைபனாக்  ாி்க் ூல் வவளி ி ் ் ு.       
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6. இ்தி ாவி்  திவாள் வஜனர் சைீ ்தி் வவளி ி் (Registrar General of India) தரு் ி, 

எ்த ைாநில்தி் அமன்ு வ தினு்ு் உ ்்த ஆு் எதி் ா்்ு (highest life-expectancy) 

உ்ளு ?      

A. தைி்நாு 

B. பகரளா 

C. ஜ்ு கா்ைீ்  

D. ைகாரா்ிரா   

 

விடட: C. ஜ்ு கோ்மீ்   

 

இ்தி ாவி்  திவாள் வஜனர் சைீ ்தி் வவளி ி் (Registrar General of India) தரு் ி, 

ஜ்ு கா்ைீ்   ைாநில்தி் உ்ள அமன்ு வ தினு்ு் உ ்்த ஆு் எதி் ா்்ு 

(highest life-expectancy) உ்ளு என ூற் ்ு்ளு. RGI ைாநிலவாி ாக இ்த ஆு் 

எதி் ா்்ம  வவளி ி்ு்ளு, அத்  ி சராசி ஆ்ுகமள வி  எ்வளு ஆ்ுக் 

அதிக் வாை ுிு் என இு வமர ு்கிறு. 0 ( ிற் ி்ப ாு) , 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 

ை்ு் 70 ஆகி  வ தினு்கான  தருகமள இு வகா்ு்ளு. இு்தப ாதிு் ஒ்ு 

வைா்த ஆு் எதி் ா்் ி் பகரளா ுதலி ு் அதமன வதா ்்ு வ ்லி ை்ு் 

ஜ்ு கா்ைீு் உ்ளு. 

 

7. பதசி  ஒ்ுமை தின் இ்தி ாவி் எ்த நாளி் அுசி்க் ுகிறு ? 

A. அ்ப ா ் 26 

B. அ்ப ா ் 22 

C. அ்ப ா ் 20  

D. அ்ப ா ் 24   

 

விடட: C. அ்டடோப் 20  

 

இ்தி ாவி் ஒ்வவாு ஆ்ு் அ்ப ா ் 20் பததி  பதசி  ஒ்ுமை தின் 

அுசி்க் ுகிறு. இு  1962 ஆ் ஆ்ி் சீனா, இ்தி ாமவ தா்கி  பததி ஆு். 

 

8. உ்ஜா க்மக எிவாு ுைா் இமண்ு(Urja Ganga gas pipeline) தி் ், இ்தி ாவி் எ்த 

நகர்தி்  வதா ்க் ் ு ? 

A.  ா்னா 

B. வாரணாசி 
C. குகா்தி  
D. ரா்சி  
 

விடட: B. வோரணோசி 
 

 ிரதை் நபர்திர பைாி, சைீ ்தி் உ்தர் ிரபதச ைாநில்தி் வாரணாசி நகி் ூ ா் 

51,000 பகாி ைதி்ு்ள  உ்ஜா க்மக எிவாு ுைா் தி் ்தி்ு அி்க் நா்ினா். 

இ்த தி் ்தி் பநா்கைானு, வாரணாசி ி் வாு் ை்கு்ு அு்த இர்ு 

ஆ்ுகு்ு சமை ் எிவாு வை்ுவதாு். அத்   ி்ன்  கீா், ஜா்்க்், 
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பை்ு வ்க் ை்ு் ஒிசா ப ா்ற ைாநில்களி் உ்ள ைி்லி ் கண்கான 

ை்களி் பதமவகமள ூ்்தி வச் ு்ளு. 800 கி.ைீ ூர் அமை்க்  ு்ள இ்த 

எிவாு ுைா் ூல் 50,000 வுீக் ை்ு் 20,000 வாகன்க் ுமறப  PNG ை்ு் CNG 

பக் வ ற ுிு்.    

 

9. 2016 ஃ ா்ுலா 1 அவைி்கா கிரா்்  ிி்்  ்த ்தி்(2016 Formula 1 United States 

Grand Prix) வவ்றி வ ்றவ்  ா் ? 

A. ப னி ் ி்கா்ிப ா 

B. நிபகா பரா்வ ்் 

C. வச ா்ி ் வவ் ் 

D. ூ ி் ஹாைி் ் 

 

விடட: D. ூயி் ஹோமி்ட் 

 

இ்கிலா்மத பச்்த  ிி்ி் ஃ ா்ுலா ஒ்  ்த  ஓ்ுன் ூ ி் ஹாைி் ், 

வை்சி ் ஏஎ்ஜி வ ்பரானா் சா் ாக கல்ுவகா்ு அவைி்காவி் வ ்சா் 

ஆ்ினி் உ்ள Circuit of the Americas மைதான்தி் நம வ ்ற 2016 ஃ ா்ுலா 1 

அவைி்கா கிரா்்  ிி்்  ்த ்தி்(2016 Formula 1 United States Grand Prix) வவ்றி 
வ ்ு்ளா். 

 

10. வி ்நா் ப ா் எதி்்ு வச ் ா் ாள்(anti-Vietnam war activist)  ா் பஹ ்(Tom 

Hayden) சைீ ்தி் ைமற்தா், இவ் எ்த நா்ம  பச்்தவ் ? 

A. அவைி்கா 

B. ர் ா  

C. வஜ்ைனி 
D.  ிரா்் 

 

விடட:  A. அமமி்கோ 

 

அவைி்க சூக ை்ு் அரசி ் ஆ்வல்  ா் பஹ ் (76), சைீ ்தி் 

கலிப ா்னி ாவி் சா் ா பைானிகாவி் இற்தா். வி ்நா் ப ா் எதி்்ு, சிவி் 

உிமைக், தீவிர அறிவா்்த வகா்மககு்காக வச லா்ு வ் ஆகி வ்றி் ு்கி  

 ்ு ஆ்றி த் ூல் இவ் அறி ் ் ா். 


