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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 11, 2016 

 

1. 2016 ச்வதேச பெ் ுழ்தேக் ேின்ேி்(International Day of the Girl Child - IDGC) 

தைய்கு எ்ன? 

A. Ending Child Marriage 
B. Girls’ Progress = Goals’ Progress: What Counts for Girls 
C. The Power of the Adolescent Girl: Vision for 2030 
D. Innovating for Girl’s Education  
 

விடட :  B. Girls’ Progress = Goals’ Progress: What Counts for Girls 

 

உலபக்கிு் உ்ள பெ்களி் உிதைக் ை்ு் அவ்க் எேி்பகா்ு் ேனி்ெ்ட 

சவா்கதள அ்கீகி்ு் விேைாக ஒ்பவாு ஆ்ு் அ்தடாெ் 11-் தேேி ச்வதேச 

பெ் ுழ்தேக் ேின் பகா்டாட்ெுகிறு. 2016 ஆ் ஆ்ி்கான தைய்கு(Theme) 

“Girls’ Progress = Goals’ Progress: What Counts for Girls” ஆு். 

 

2. ச்வதேச எிச்ேி ுகதையி்(International Energy Agency - IEA) ேதலதையிட் எ்ு்ளு 

? 

A. ொி் 

B. பெனவீா 

C. ல்ட் 

D. நிூயா்் 

 

விடட : A. போி் 

 

ொிதச ேதலதையிடைாக பகா்ு பசய்ெு் அரசா்க் சா்்ே ே்னா்சி அதை்ொன 

 ச்வதேச எிச்ேி ுகதை (ஐஏஇ), உலக ஆ்ற் ைா்ற், ஆரா்்சி, ு்ளியிய், 

ஆழைான ெு்ொ்ு ை்ு் பகா்தக் ெி்ுதரக் வழ்ுே் ஆகியவ்தற 

ுு்க்(Accelerate) ெணிகதள பச்கிறு. 1973-் ஏ்ெ்ட எ்பண் பநு்கிதய 

அு்ு, 1974 ஆ் ஆ்ு Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

க்டதை்ெி் கீ் இு ஏ்ெு்ே்ெ்டு. சைீெ்ேி் இு பச்ேிகளி் வர காரண், Unnat 

Jyoti by Affordable LEDs for All (UJALA) எ்ற ஆ்ற் தசைி்ு ேி்ட்ேி்காக இ்ேியா IAE 

அதை்ுட் ஒ்ெ்ே் பச்ு்ளு. ை்ேிய ைி்ுதற அதை்சக்ேி் கீ், UJALA 

ேி்ட்தே பொு் ுதற ூ்ு நிுவனைான Energy Efficiency Services Limited (EESL) எ்ற 

நிுவன் பசய்ெு்ேி வுகிறு.  

 

3. ுேிோக பேிு பச்ய்ெ்ட பைாரா்தகா ெிரேை் யா் ? 

A. ஹைி் சொ் 

B. அ்ொ் எ் ொ்சி 
C. அ்தேலிலா் பெ்கிராதன 

D. ு்ோொ ரைி் 

 

விடட:  C. அ்டேலிலோ் பப்கிரோடே 
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பைாதரா்தகாவி் ெிரேை ை்ேிியாக ை்பறாு ெுவ்ேி்ு ைீ்ு் அ்தேலிலா் 

பெ்கிராதன நியைி்க்ெ்ு்ளா். PJD க்சி நாடாுை்ற கீ் அதவயி் 395 இட்கதள 

ெிி்ேதே அு்ு பைாதரா்தகா அரச் ஆறா் ுக்ைு இ்ே அறிவி்தெ 

அேிகார்ூ்வைாக பவளியி்டா். Islamic Justice and Development க்சியி் ேதலவரான 

பெ்கிராதன, 2011 ுே் ூ்டணி அரசா்க்ேி் ெிரேைராக தசதவ பச்ு வுகிறா். 

 

4. பே்ஆ்ெிி்கா ை்கு்ு நல உேவிகதள பச்ு் பந்ச் ை்தடலா 

அற்க்டதள்ு இ்ேியா எ்வளு போதகதய ந்பகாதடயாக வழ்கிு்ளு ? 

A. ூ. 8.4 ைி்லிய் 

B. ூ. 9.3 ைி்லிய் 

C. ூ. 10.0 ைி்லிய் 

D. ூ. 11.9 ைி்லிய் 

 

விடட: B. ூ. 9.3 மி்லிய் 

 

பே்ஆ்ெிி்கா ை்கு்ு நல உேவிகதள பச்ு் பந்ச் ை்தடலா 

அற்க்டதள்ு இ்ேியா ூ. 9.3 ைி்லிய் போதகதய ந்பகாதடயாக வழ்கிு்ளு. 

1999 ஆ் ஆ்ு  அ்தொதேய ெனாேிெேி பந்ச் ை்தடலா பே்னா்ெிி்காவி் 

அேிெ் ெேவியிலிு்ு விலகிய ெி்ன் பந்ச் ை்தடலா அற்க்டதள நிுவ்ெ்டு. 

 

5. ு்ுலா ெயணிய்களி் எ்ணிதகதய அேிகி்க எ்ே ைாநில் 'ட் ெடுகதள (Duck 

Boats)'  அறிுக் பச்ு்ளு ? 

A. தகரளா  

B. ைகாரா்ிரா  

C. தகாவா 

D. ேைி்நாு  

 

விடட:  C. டகோவோ 

 

தகாவா ைாநில ு்ுலா்ுதற, ு்ுலா ெயணிகளி் எ்ணிதகதய 

அேிகி்ு்பொு்ு, "Duck Boats" என்ெு்  பெிய ெடுகதள அறிுக் பச்ு்ளு. 

இ்ேியாவி் ுே் ுதறயாக பொுை்களி் நலு்காக (ைகி்்சி சவாிக்) 

ெய்ெு்ே்ெு் ுே் வதகயான வசேி இுதவயாு். இ்ே ைகி்்சி சவாிக் நவ்ெ் 

2016 ுே் ுு வ ீ் சி் பசய்ெடு்ளு. அேிக பசலு்ள, ொுகா்ொன, 

ைகி்்சிகரைான, நிதல்ு்ே்தை உ்ள இ்ே ெடகி்  விவதை்ு Advanced Amphibious 

Design Inc Honolulu USA எ்ற நிுவன்ுட் இதண்ு உுவா்க்ெ்டு. ஒ்பவாு 

வாகனு் அேிகெ்சைாக 32  இு்தககதள பகா்டு. தகாவா இய்தக ை்ு் 

கலா்சார பொ்கிஷ்கதள பவளி்ெு்ே, இ்ே ு்ு்ெயண் ெ்சி் ுே் ெதழய 

தகாவா ை்ு் டா்ட் சீ் அலி ெறதவக் சரணாலய் வதர பசய்ெு்ேெட உ்ளு.   

 

6. ச்வதேச ேசரா ேிுவிழா இ்ேியாவி் எ்ே ைாநில்ேி் போட்கியு ? 

A. க்நாடகா 

B. ராெ்ோ் 
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C. தகரளா 

D. இைாசல் ெிரதேச்  

 

விடட: D. இமோசல் பிரடேச்  

 

 ச்வதேச ேசரா ேிுவிழா, இைா்சல ெிரதேச்ேி் ுுவி் உ்ள ெிரெலைான ோ்ூ் 

தைோன்ேி் போட்கியு. இ்ே 7 நா் ேிுவிழா ரே யா்ேிதருட் ுவ்கியு, 

அேதன போட்்ு நா்ி நடன், உணு, இதச, சட்ுக், நா்ு்ுற நிக்்சி ை்ு் 

இ்னெிற நிக்்சிகு் நதடபெ்றன. 17 ஆ் ூ்றா்ி் வா்்ே ராொ ெக் சி், 

கடு் ருநா்-ேி் ேவ்தே நிதனுூு் வதகயி் ேனு அியதணயி் அவரு 

சிதலதய பொறி்ோ். அே்ெிறு கடு் ருநா், ெ்ள்ோ்தக ஆு் பே்வ் என 

அறிவி்க்ெ்டு. இ்ே பே்வ் ேசராவி் தொு ரே்ேி் எு்ு வர்ெுகிறு. 

 

7.உலகி் ுேலாவு "ெதயானி் ஒலி்ெி்(Bionic Olympics)" எ்ே நா்ி் போட்கியு ? 

A. ைதலஷியா  

B. இ்தோதனஷியா  

C. சீனா  

D. ுவி்ச்லா்ு  

 

விடட: D. ுவி்ச்லோ்ு   

 

உலகி் ுேலாவு ஊனு்ற விதளயா்ு வரீ்கு்கான Cybathlon சா்ெிய்ஷி் 

ுவி்ச்லா்ேி் உ்ள ெூி்சி் போட்கியு. இ்ே சா்ெிய்ஷி் 'ெதயானி் ஒலி்ெி்' 

என அதழ்க்ெுகிறு, இு ொரா ஒலி்ெி்கி் இு்ு தவுெுகிறு ஏபனனி் இேி் 

வரீ்க், நவனீ ுதண போழி்ு்ெ்களான தராதொ ஆேரு , ூதள கணினி 
இதடுக்க் ை்ு் இய்ு் ுற உட்ூு ஆகியவ்தற ெய்ெு்ேி 
ஒுவு்பகாுவ் எேிராக தொ்ியிுவ். Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurich 

இேதன ஏ்ொு பச்ேு. 

 

8. சைீெ்ேி் ைதற்ே ஆதரா் ்தரய், எ்ே விதளயா்ுட் போட்ுதடயவ் ? 

A. ு்ு்ச்தட 

B. ூ்ெ்ு 

C. ை்ு்ே் 

D. நீ்ச் 

 

விடட:  A. ு்ு்ச்டட 

 

அபைி்க ு்ு்ச்தட வரீ் ஆதரா் ்தரய் (60), சைீெ்ேி் ஓஹதயாவி் உ்ள 

சி்சினா்ியி் காலைானா். அவ் "ஹா்" என அதழ்க்ெுகிறா், இவி் ெரெர்ொன 

ஆ்ட் ொணி, இவதர ெலு்ு ெிி்க காரணைாக இு்ேு. 

 

9. ு்விகா ஷிவானி எ்ே விதளயா்ுட் போட்ுதடயவ் ? 

A. பட்னி்  
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B. ூ்ெ்ு  

C. பச் 

D. ஹா்கி  
 

விடட: B. ூ்ப்ு  

 

இ்ேிய ூ்ெ்ு வரீா்கதன ு்விகா ஷிவானி க்தட, ர்யாவி் 

விலாிதவா்தடா்கி் நதடபெ்ற 2016 ைகளி் ஒ்தறய் ரஷிய் ஓ்ெ் தெ்ைி்ட் 

கிரா்் ெிி்் இுேிஆ்ட்ேி் ர்யாவி் எ்பெனியா தகாதச்தகய-தவ 21-10, 21-

13 எ்ற கண்கி் தோ்கி்ு ெ்ட் பவ்றா். 

 

10. “The Greatest Bengali Stories Ever Told” எ்ற ு்ேக்தே எுேியவ் யா் ? 

A. ஊ்ைிளா ோ்  

B. விெ் ுைா் 

C. அை் ைி்ரா 

D. அுணாவ சி்ஹா 

 

விடட: D. அுணோவ சி்ஹோ 

 

 “The Greatest Bengali Stories Ever Told” எ்ற ு்ேக்தே அுணாவ சி்ஹா எ்ெவ் 

எுேிு்ளா். ஆசிிய் ு்கிய பெ்காலி எு்ோள்களி் ெதட்ுகதள எு்ு ைிகு் 

அ்்ேு்ள ு்ேக பைாழிபெய்்தெ வழ்கிு்ளா். 


