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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 10, 2016 

 

1. 2016 உலக மனநல ஆர ா்கிய தின்தி் மமய்கு (Theme) எ்ன ? 

A. Psychological First Aid 
B. Dignity in mental health 
C. Depression: A Global Crisis 
D. Health: Mental Will Power  
 

விடட: A. Psychological First Aid 

 

உலக் ுுவு் மனநல ுகாதா  பி ்சிமனக் ப்றிய விழி்ுண்மவ ஏ்பு்த 

ம்ு் மன நல ஆர ா்கிய்தி்ு ஆத ு துரவாி் ுய்சிகமை ஒ்றிமண்க 

 ஒ்வவாு ஆ்ு் அ்ர ாப் 10 ் ரததி உலக மனநல ஆர ா்கிய தின் 

அுசி்க்புகிறு. 2016 ஆ் ஆ்ி்கான மமய்கு "Psychological First Aid" எ்பதாு். 

மனநல ஆர ா்கிய்தி்காக  பணிுிு் ப்ுதா ்க் த்க் பணிகமைு், ம்கு்ு 

மனநல ுகாதா ்  வழ்க இ்ு் எ்ன வச்ய ரவ்ு் எ்பமது் பகி்்ுவகா்ை 

இ்த நா் ஒு ச்த்்ப் அைி்கிறு.  

 

2. எ்த மாநில அ ு, தனு மாநில்மத இ ்தரசாமக இ்லாத மாநிலமாக மா்ற "லலிமா 

அபியா்(Lalima Abhiyan)" எ்ற தி் ்மத ுவ்கு்ைு ? 

A. ஒிசா  

B. அசா்  

C. ம்திய் பி ரதச் 

D. ரக ைா  

 

விடட: C. ம்திய் பிரடதச்  

 

ம்தியபி ரதச மாநில்மத  இ ்தரசாமக இ்லாத மாநிலமாக மா்ற அ்மாநில அ ு 

"லலிமா அபியா்(Lalima Abhiyan)" எ்ற தி் ்மத ுவ்கு்ைு. இ்தி் ் நவ்ப் 1, 

2016  ுத் நம ுமறபு்த்ப ு்ைு. இ்தி் ்தி் கீ், இலவச இு்ு ஃரபாலி் 

அமில மா்திம க் அ்க்வாிக், க்வி நிுவன்க் ம்ு் மு்ுவமமனகு்ு 

வழ்க்பு். 

 

3. 2016 ச்வரதச கீமத திுவிழா இ்தியாவி் எ்த மாநில்தி் ந ்கு்ைு ? 

A. ம்திய் பி ரதச்  

B. ஹியானா 

C. உ்த ் பி ரதச் 

D.  ாஜ்தா் 

 

விடட: B. ஹியோனோ 

 

ச்வரதச அ ்கி் ுனித கீமத ு்தக்தி் நி்திய வச்திமய எு்ு ூற, ஹியானாவி் 

 ுுரே் ாவி் ிச்ப் 6் ரததி 2016 ச்வரதச கீமத திுவிழா நம வபறு்ைு. 5 நா் 

நம வபு் இ்த விழாமவ இ்திய ஜனாதிபதி பி ணா் ுக்ஜி ுவ்கி மவ்கு்ைா். 
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இ்விழா வகா் ா் ்தி் ப்ரவு கலா்சா  நிக்்சிக், கமல நிக்்சிக், இல்கிய 

நிக்ுகு் ிச்ப் 10 வம  ந ்த்ப ு்ைு. ஹியானா ுுவதிு் இு்ு ுமா் 

18,000  மாணவ்க் ுுரே் ாவி் ுனித பி ்மா சர ாவி் கீமதயி் ்ரலாக்கமை 

ஓதி் கா்பி்க உ்ைன். 

 

4. இ்தியாவி்கான சீனாவி் ுதிய ூுவ ாக நியமி்க்ப் வ் யா் ? 

A. ச் வவ்ர ா் 

B. ுரயா ஜாஹு் 

C. மா ுயா் 

D. ு ுவச் 

 

விடட: B. ுடயோ ஜோஹு் 

 

சீன ஜனாதிபதி ஜி ஜி்பி் இ்தியாவி்கான சீனாவி் ுதிய ூுவ ாக ுரயா ஜாஹு் 

எ்பவம  நியமி்ு்ைா். இ்த பதவி்ு ு்ு,  ுரயா கன ாவி்கான சீனாவி் 

 ூுவ ாக  2014- 2016 வம  பணியா்றினா். இத்ு ு் இ்தியாவி்கான சீன ூுவ ாக 

இு்த ூ ுவச்  ஏ் ் 2016் ுு தி்லியி் இு்ு கிை்பியமத அு்ு  இ்பதவி்ு 

இவ் நியமி்க்ப் ா். 

 

5. “Half Lion: How P V Narasimha Rao Transformed India" எ்ற ு்தக் யா ா் எுத்ப் ு ? 

A. ஆ் பி கு் 

B. சாஜி் கா்  

C. வின் சீதாபதி 
D. அரசா் சா்லா  

 

விடட: C. வின் சதீோபதி 
 

“Half Lion: How P V Narasimha Rao Transformed India" எ்ற ு்தக் வின் சீதாபதி எ்பவ ா் 

எுத்ப்ு்ைு. இு, வபாு்கை்தி் அதிக் இ்லாத ந சி்ம  ா்வி்  வா்்மக 

பயண த ய்கமை ஆ ா்்ு எுத்ப்  ு்தக் ஆு். ரமு் இ்ு்தக், 

 இ்தியாவி் அ சிய் பிணாம வை்்சி்ு், பி தம் அுவலக்தி்ு் இம ரயயான 

இம வவைிமய நி ்ுகிறு. 

 

6. 2016 சீன ஓப் வப்க் ஒ்மறய் வ ்னி் ரபா்ியி் வவ்றவ் யா் ? 

A. அ்னி்கா  ா்வா்்கா 

B. வப் ா விர ாவா 

C. சிரமானா ஹீ் 

D. வனீ் வி்லிய்்  

 

விடட: A. அ்னி்கோ ரோ்வோ்்கோ 
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வஜ்மனி வ ்னி் வ ீா்கமன அ்னி்கா  ா்வா்்கா, சீனாவி் வப்ஜி்கி் 

நம வப்ற 2016 சீன ஓப் வப்க் ஒ்மறய் வ ்னி் ரபா்ியி் இுதி ஆ் ்தி் 

ரஜாஹ்னா ரகா் ாமவ 6–4, 6–2 எ்ற ு்ைிகைி் ரதா்கி்ு ப் ் வவ்றா்.  

 

7. 2016-் ஆ்ு்கான வபாுைாதா  ரநாப் பிு பி்வு் யாு்ு வழ்க்ப்ு்ைு ? 

A. ஐக் ஃபாமா ம்ு்  ாப்் ேி்ல் 

B. அ்ு் திரயா ் ம்ு் ஜீ்  திர ாரல 

C. ர ா் ம்ு் லா்் ரே்லி இவி்  

D. ஆலிவ் ஹா்் ம்ு் வப்் ரஹா்்ர ா்் 

 

விடட: D. ஆலிவ் ஹோ்் ம்ு் பப்் டஹோ்்டடோ்் 

 

இ்கிலா்மத் ரச்்த ஆலிவ் ஹா்் ம்ு் பி்லா்மத ரச்்த வப்் 

ரஹா்்ர ா்் ஆகிய இுவு்ு் ஒ்ப்த(Contract Theory) ரகா்பா்ி் த்க் 

ப்கைி்மப ஆ்றியத்காக  2016 ஆ் ஆ்ி்கான வபாுைிய் ரநாப் பிு 

வழ்க்ப்ு்ைு. நிஜ வா்மக ஒ்ப்த்க் ம்ு் நிுவன்கமை ுி்ு வகா்ை 

இவ்கைி் ரகா்பாு மதி்ு மி்கதாக  இு்கிறு.  அ்ு ் ஒ்ப்த விவமம்பி் 

உ்ை சா்தியமான ஆப்ு்கமை ுி்ு வகா்ைு் உதுகிறு. இவ்க் 8m ுர ான் ($ 

924,000) பிு் வதாமகமய பகி்்ு வகா்வ். ;இு ்வ ீனி் ் ா்ரஹா் நகி் உ்ை 

  ாய் ்விீ் அறிவிய் அகா மி ூல் அறிவி்க்ப் ு.  

 

8. ஹிகா ுர ாணவ்ைி எ்த விமையா்ு ் வதா ்ும யவ் ? 

A. ூ்ப்ு  

B. ர பி் வ ்னி் 

C. சு ்க்  

D. ு்ு்ச்ம  

 

விடட: C. சுர்க்  

 

இ்திய வச் கி ா்்மா்  ான ஹிகா ுர ாணவ்ைி, சமீப்தி் உலக ந்ப்.1 வச் 

வ ீ ான வஹௌ இபாமன, 2016 ஐ் ஆஃ் ம் (Isle of Man - IOM) ச்வரதச வச் வதா ி் 

 ரதா்கி்ு 4 வு இ ்தி் ூ் ாக உ்ைா்.  

 

 9. எ்த விமையா்ு வ ீ், 2016 எ்லா்ய( Ekalabya ) விுமத வவ்ு்ைா் ? 

A.  ஹாரன 

B. பி.வி.சி்ு  

C. ரமி ரகா்  

D. ் பானி ந்தா  

 

விடட:  D. ்ரபோனி ந்தோ  

 

இ்திய ்பிி்் வ ீ் ் பானி ந்தா தனு விமையா்ி் சிற்ு விை்கியத் 

அ்கீகா மாக 2016் ஆ்ி் 24வு எ்லா்ய( Ekalabya ) விுு இவு்ு 
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வழ்க்ப்ு்ைு. அவ ு சமீப்திய சாதமனக் ம்தியி், 2016 பி் வி மாத் 

குகா்தியி் நம வப்ற 12வு  வத்காசிய விமையா்ு் ரபா்ியி் 200 மீ ரபா்ியி் 

த்கு், 4 x 100மீ வதா ் ஓ் ் ம்ு் 100  மீ் ி் வவ்ைிு் வவ்றா்.  இ்த 

விுு ஒிோமவ ரச்்த Indian Metals Public Charitable Trust (IMPaCT) எு் அற்க் மை 

ூல்  ுவ்க்ப் ு. ஆ்ுரதாு் வழ்க்பு் இ்த விுு, ஒிசா மாநில்தி் 

தமலசிற்ு விை்ு் விமையா்ு வ ீ்கு்ு வழ்க்பு். இது ் வ ா்கமாக 

ூபா் 5 ல்ச் வழ்க்பு். 

 

10. 2016 சீன ஓப் ஆ்க் ஒ்மறய் பிிு வ ்னி் ரபா்ியி் வவ்றவ் யா் ? 

A. ஆ்ி ு்ர   

B. ரஜாரகாவி்  

C.  ரப் ந ா்  

D. கிிரகா் ிமி்ர ா் 

 

விடட: A. ஆ்ி ு்டர  

 

்கா்ி் வதாழி்ுமற வ ்னி் வ ீ் ஆ்ி ு்ர , தனு ுத் சீன ஓப் ஆ்க் 

ஒ்மறய் பிிு வ ்னி் ரபா்ிமய வவ்ு்ைா் ம்ு் இு அவ ு வா்மகயி் 

40வு ப் ் ஆு். சீனாவி் வப்ஜி்கி் நம வப்ற இுதி ரபா்ியி் ப்ரகியாவி் 

கிிரகா் ிமி்ர ா்மவ 6-4, 7-6 எ்ற கண்கி் ரதா்கி்ு இவ் வவ்ு்ைா். 
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