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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 12, 2016 

 

1. ுத் பிி்் வ்்தக க்கா்சி ம்ு் பபாு்கா்சி இ்தியாவி் எ்த நகி் 

பதாட்கியு ? 

A. பகா்சி 
B. ுு தி்லி  
C. பபாபா் 

D. இ்ூ்  
 

விடட: B. ுு தி்லி  
 

பிி்் நாுக் ம்தியி் வ்்தக்தத அதிகி்க 2016 அ்படாப் 12-் பததி, ுு தி்லி 
பிரகதி தமதானி் ுத் பிி்் வ்்தக க்கா்சி ம்ு் பபாு்கா்சி பதாட்கியு. 

பிபரசி், ர்யா, இ்தியா, சீனா ம்ு் பத் ஆ்ி்கா ஆகிய பிி்் நாுக் த்களி் 

பதாழி்ு்ப்க் ம்ு் பதாழி்ுதை வள்்சி ு்பன்ை்க் ஆகியவ்தை 

பவளி்பு்ு் ஒு தளமாக இு விள்ுகிைு. இ்த வ்்தக க்கா்சியி் தமய்கு 

“Building BRICS – Innovation for Collaboration” எ்பதாு். இ்த 3 நா் க்கா்சியானு, பிி்் 

நாுக் ுுவு் கிதட்ு் சிை்த பதாழி்ு்ப்ககதள பவளி்பு்ுத் ம்ு் 

பிி்் நாுகளி் ு்கிய வள்்சி சவா்ககதள தகயாுத் ஆகியவ்ைி் கவன் 

பசு்து்ளு. பமு் இு, பதாழி்ுதனு் இதளஞ்கதள பிி்்-் கீ் ஒபர 
இட்தி் ச்தி்க வழிவதக பச்கிைு.இ்க்கா்சியி் பபாு ம்கு்ு எ்தபவாு 

ுதழு்க்டணு் இ்தல.   

 

2. 2வு ரா்ிிய சம்கிுத மப ா்ச் (Rashtriya Sanskriti Mahotsav - RSM)-2016, 

இ்தியாவி் எ்த நகர்தி் நதடபபை உ்ளு ? 

A. அகமதாபா் 

B. ு்தப  
C. ுபன  

D. ுு தி்லி  
 

விடட:  D. ுு தி்லி  
 

இர்டாவு ரா்ிிய சம்கிுத மப ா்ச் (RSM)-2016, ுு தி்லியி் இ்திரா கா்தி 
பதசிய கதல தமய்தி்(IGNCA) வளாக்தி் அ்படாப் 15 - 23 வதர நதடபபு். இு, 

இ்தியாவி் வளமான ப்பா்ு பார்பிய்தது் அத் அதன்ு ப்ுதவூ்ு் 

பிமாண்களான அதாவு தகவிதன்பபாு்க், உணு, ஓவிய், சி்ப், ுதக்பட் 

எு்த், ஆவண்க் ம்ு் அர்பக்ை் கதலக்-நா்ு்ுை, பழ்ுி, பார்பிய 

ம்ு் சமகால கதலக் அதன்தது் ஒபர இட்தி் பவளி்பு்ு். 

 

3. “The Story of a New Name” எ்ை ு்தக்தி் ஆசிிய் யா் ? 

A. நய்ப ா் ல ிி 

B. உமா மகாபதவ் 

C. எபலனா பப்ர்பட  
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D. ப னிப் தா்  

 

விடட: C. எலலனோ லப்ர்டட  

 

“The Story of a New Name” எ்ை ு்தக் எபலனா பப்ர்பட எ்பவரா் எுத்ப்ு்ளு. 

இு பப்களி் கவதல்கிடமான உைுக் ம்ு் வு்கால வா்்தகதய மா்ு் 

வலிதமக் ஆகியதவ ுைி்ு ூுகிைு. 

 

4. ுதலாவு உலக ுனாமி விழி்ுண்ு தின் எ்த நாளி் அுசி்க்புகிைு ? 

A. அ்படாப் 15 

B. அ்படாப் 21 

C. நவ்ப் 12 

D. நவ்ப் 5  

 

விடட:  D. நவ்ப் 5  

 

உலக் ுுவு் உ்ள ம்க் ம்தியி் ுனாமி ஆப்ு்கதள சா்்த விடய்களி் 

 விழி்ுண்தவ ஏ்பு்த ம்ு் அி்கி பபரழிு து் இய்தக் சீ்ை்களி் 

பசத்தத  ுதை்ு் வதகயி் ு் எ்சி்தக நடவி்தகக் எு்ு் 

 ு்கிய்ுவதத  வலிுு்த நவ்ப் 5-ஆ்  பததி, ுதலாவு உலக ுனாமி விழி்ுண்ு 

தின் (WTAD) அுசி்க்புகிைு. இு ுனாமி ப்ைிய பார்பிய அைிதவ  ுு்பி்பதத 

பநா்கமாக பகா்ு்ளு. 

 

5. 2016 சா்் ுபி (SAARC Sufi festival) திுவிழா பி்வு் எ்த நாுகளி் நதடபபைு்ளு ? 

A. இ்தியா  
B. மால்தீு 

C. ஆ்கானி்தா்  

D. பாகி்தா்  

 

விடட: A. இ்தியோ  

 

சா்் ுபி திுவிழாவி்  3 ஆ் பதி்ு 2016 அ்படாப் 14-16 வதர ப ்்ூி் ி்கி 
அர்மதனயி் நதடபபு். இ்த விழாதவ சா்் எு்தாள்க் ம்ு் இல்கிய் 

(FOSWAL) நட்ுகிைு. இதி் பாகி்தாதன தவி்்ு, பிை சா்் ுபி அைிஞ்க், கவிஞ்க், 

ுபி இதச கதலஞ்க், பாடக்க் ம்ு் நடன கதலஞ்க் ப்பக்க உ்ளன். பமு் 

இ்த விழாவானு, ுபி நடன் ம்ு் இதச நிக்்சிக், கவிதத, ு்தக் வாசி்ு, ு்தக 

பவளியுீ ம்ு் ஊடாு் அம்ுகளி் ஒு கலதவயாக உ்ளு. இ்த திுவிழாவி், 

ுபி ம்ு் அத் இதடபயயான மத இதண்ுக், ுபி-ப்தி ந்லிண்க், உலக 

அதமதிதய  ஊ்ுவி்ு் ுபி சி்தா்த்க், இ்தைய வா்்தகயி் ுபி பபாததனக் 

ம்ு் பய்பாு, ுபியி் பப்க் பபா்ை ததல்ுகளி் விவாதி்க்படு்ளு. 

 

6. இ்தியாவி் பதாதல ம்ு் உய்ம்ட்தி் அதம்க்ப்ட "Himansh" எு் ஆரா்்சி 
நிதலய் சமீப்தி் இ்தியாவி் எ்த மாநில்தி் திை்க்ப்ு்ளு ? 
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A. சி்கி் 

B.  ்ு கா்மீ் 
C. உ்தரக்் 

D. இமாசல் பிரபதச்  

 

விடட: D. இமோசல் பிரடதச்  

 

இ்தியாவி் பதாதல ம்ு் உய்ம்ட ஆரா்்சி நிதலயமான "Himansh" சமீப்தி் 

இமா்சலபிரபதச்தி் ்பி்ி எு் ஊி் ஒு்ு்ுை்தி் 13,500 அி (> 4000 மீ) பமபல 

திை்க்ப்ு்ளு. பகாவாதவ சா்்த பதசிய அ்டா்ிகா ம்ு் பபு்கட் ஆ்ு 

 தமய் (NCAOR) ுவி அைிவிய் அதம்சக்தி் கீ் இததன அதம்ு்ளு. காலநிதல 

மா்ை்தினா் இமாலய பனி்பாதைகளி் ஏ்பு் மா்ை்கதள பி்க ம்ு் அளவிட 

இ்த ஆரா்்சி நிதலய் அதம்க்ப்ு்ளு. இ்த ஆரா்்சி நிதலய் இமாலய 

பனி்பாதைக் ம்ு் அத் நீிய் ப்களி்ு மீதான அைிவிய் ஆரா்்சி்ு 

பததவயான ஊ்க்தத அளி்ு். 

 

7. 2016 உலகளாவிய ப்ினி் ப்ியலி் (Global Hunger Index - GHI) இ்தியாவி் தர் எ்ன ? 

A. 97 வு  

B. 88 வு 

C. 110 வு 

D. 65 வு  

 

விடட: A. 97 வு  

 

 2016 உலகளாவிய ப்ினி் ப்ியலி் (GHI) இ்தியா 118 நாுகளி் 97வு இட்தி் 

உ்ளு. 2016 GHI-் பநா்கமானு, 2030 ஆ் ஆ்ி்ு் பசி இ்லா உலதக 
உுவா்ுவதத பநா்கமாக பகா்ு பதசிய ம்ு் பிரா்திய உலக ப்ினி ுைி்த 

பிமாண நடவி்தககதள ு்தவ்த் ஆு். GHI எ்பு ஒு நா்ி் ப்ினி 
நிதலதய விவி்ு் ஒு பிமாண ு்ளிவிவர குவியாு். இு இ்தியாவி் ப்ினி 
நிதலதய "தீவிர்" என விவி்கிைு. இ்த ப்ிய், ச்வபதச உணு பகா்தக ஆரா்்சி 
நிுவன் (IFPRI) ூல் பவளியிட்ப்டு 

 

8. இ்தியாவி் ுதலாவு மா்ை்த்க அர்க்(convertible stadium) பி்வு் எ்த 

நகர்களி் அதம்ு்ளு ? 

A. ு்தப  
B. அகமதாபா் 

C. பமா ாலி  
D. பகா்க்தா 
 

விடட : B.  அகமதோபோ் 

 

சமீப்தி், 2016 உலக் பகா்தப கபி (KWC) இ்தியாவி் ுதலாவு மா்ை்த்க 

தமதானமான அகமதாபா்தி் Arena By TransStadia-வி் அ்படாப் 7-் பததி ுவ்கியு. 
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Arena By TransStadia தமதான் உலகளவி் கா்ுிதம பப்ை பதாழி்ு்பதத 

பய்பு்ுகிைு. இத் ூல் ஒு பபா்ததன அு்தினா் 6 நிமிட்தி் 

பவளிவிதளயா்ு அர்க்   உ்விதளயா்ு அர்கமாக மாைிவிு். இதி் ஒபர 
பநர்தி் 20,000 பப் அம்வத்கான வசதி உ்ளு பமு் கிி்பக் தவி்்ு 14 

விதளயா்ுகதள இதி் நட்தலா். 

 

9. “The Legend Of Lakshmi Prasad” எ்ை ு்தக் பாலிு் பிரபல் ூல் எுத்ப்ு வுகிைு 

? 

A. ஷாு் கா்  

B. தீபிகா புபகாபன 

C. ுவி்கி் க்னா  
D. து்  

 

விடட: C. ுவி்கி் க்னோ  

 

“The Legend Of Lakshmi Prasad” எ்ை ு்தக் ுவி்கி் க்னா எ்பவரா் எுத்ப்ு 

வுகிைு. இ்ு்தக் 2016 நவ்பி் பவளியிட்பட உ்ளு.  

 

10. சமீப்தி் மதை்த ஆ்்பர் வ்டா(Andrzej Wajda), எ்த நா்ி் பிரபல திதர்பட 

இய்ுன் ? 

A. ஆ்திபரலியா 
B. கனடா 
C. பபால்ு  

D. ப ்மனி  
 

விடட: C. டபோல்ு  

 

ுக்பப்ை பபால்ு திதர்பட ம்ு் நாடக இய்ுந் ஆ்்பர் வ்டா(Andrzej Wajda), 

சமீப்தி் பபால்தி் ததலநகரான வா்சாவி் காலமானா். அகாடமி விுு பப்ை 

இய்ுனரான இவ், “The Promised Land”, “Man of Iron” ம்ு் “Katyn”   ஆகிய பட்கதள 

இய்கியத் ூல் ந்ு அைிய்புகிைா். 


