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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 14, 2016 

 

1. ஐ்கிய நாுக் சபையி் ுதிய பைாு் பசயலாளராக தத்்பது்க்ை்ு்ளவ் யா் ? 

A. அனிைா் சி்வா  

B. வி்டாலி அ்தடானிதயா  

C. அ்தடானிதயா ுதடபர்  

D. ம்ததீ பர் ்்  

 

விடட : C. அ்டடோனிட ோ ுடடரெ்  

 

தைா்்ு்க்லி் ு்னா் ைிரதம ம்தி  அ்தடானிதயா ுதட்ர் அதிகாரூ்வமாக 

ஐ்கிய நாுக் பைாு சபையா் (United Nations General Assembly - UNGA), ஐ.நா.வி் 9வு 

பைாு் பசயலாளராக  நியமி்க்ை்ு்ளா். இத்காக,193 உு்ு நாுகு் ுதட்ரபச 

நியமி்க ைாரா்ு்க் ில் ஒு தீ்மான்பத நிபைதவ்ைியு. ைா் கி ி்னி் 

 இர்டாவு ஐ்தா்ு கால் ிச்ை் 31, 2016 அ்ு ுிவபடவபத அு்ு ஜனவ  01, 

2017 ுத் இவ் உலகி் உய்ம்ட ூதராக மாுவா். 

 

2. 2016 இ்தியாவி் பை்க்  திுவிழா(Women of India Festival) ைி்வு் எ்த நகர்தி் 

பதாட்கிீ்ளு ? 

A. ுு தி்லி  
B. பஜ்்ூ் 

C. கா்திநக் 

D. அலகாைா்  

 

விடட: A. ுு தி்லி  
 

பை்க் ம்ு் ுழ்பதக் தம்ைா்ு்ுபை இபை அபம்ச் தமனகா கா்தி, 
2016 இ்தியாவி் பை்க்  திுவிழாபவ  ுு தி்லியி் ஹா்ி் ுவ்கிபவ்தா். 

இ்த 10 நா் திுவிழாவி், பை்களா் தயா ்க்ை்ட க ம பைாு்கபள பைை ுிீ். 

பை்க் ம்ு் ுழ்பதக் தம்ைா்ு்ுபை அபம்சக் நட்ு் இ்த திுவிழா 

இ்தியா ுுவதிு் உ்ள பதாழி் ுபனீ் பை்கபள ஊ்ுவி்கிைு. இ்த ஆ்ு 

திுவிழா,  230 ூட்கபளீ், 372 ை்தக்ைாள்கபளீ் பகா்ு்ளு. இ்ை்ியலி் 

தி்லி, எ்.சி.ஆ் ம்ு் 23 மாநில்க், ூனிய் ைிரததச்கபள தச்்த 

உ்ை்தியாள்க் அட்ுவ். 

 

3. 2016 உலக தரநி்ைய தின்தி் (WSD) பமய்கு எ்ன ? 

A. International Standards – Creating confidence globally 
B. Standards level the playing field 
C. Standards Build Trust 
D. Standards – the world’s common language  
 

விடட:  C. Standards Build Trust 
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ச்வததச தரபமன பவளியிட்ைு் பதாழி்ு்ை ஒ்ை்த்கபள உுவா்க ு்வு் 

உலக் ுுு் உ்ள த்னா்வ நிுை்களி் ூ்ு ுய்சிபய நிபனு ூு் 

வபகயி் ஒ்பவாு ஆ்ு் அ்தடாை் 14-் தததி உலக தரநி்ைய தின் 

அுச ்க்ைுகிைு. 2016 ஆ் ஆ்ி்கான பமய்கு "Standards Build Trust" ஆு். 

 

4. ததசிய நிலஅதி்ு தி்ட் (National Seismic Programme - NSP) இ்தியாவி் எ்த 

மாநில்தி் பதாட்க்ை்டு ?  

A. அுைாசல் ைிரததச் 

B. சி்கி் 

C. அசா் 

D. ஒிசா  

 

விடட:  D. ஒிசோ   

 

மகாநதி தைசினி் உ்ள எ்பை் ம்ு் இய்பக எ வாீ தைா்ை பஹ்தராகா்ை் 

வள்களி் ுவபட அைிய ததசிய நிலஅதி்ு தி்ட்பத (NSP) பை்தராலிய் ம்ு் 

இய்பக எ வாீ ம்திய இபை அபம்ச் த்தம்திர ைிரதா் ஒ சாவி் ுவ்கி 
பவ்தா். NSP தி்டமானு, இ்தியாவி் அபன்ு வ்ட் ைிகளி் ுதிய மதி்ைீ் பட 

தம்பகா்ள, ுைி்ைாக தகவ் இ்லாத அ்லு ுபை்த தகவ் உ்ள தைசி்களி் 

தகவ்கபள அைி்ு, பஹ்தராகா்ை்களி் திைபன அைிய ுவ்க்ை்ு்ளு. 

இ்தி்ட், ைாலூ் மாவ்ட்தி் தர்கா கிராம்தி் தசாதரா பதாுதியி் கீ் 

பதாட்க்ை்டு. இ்த தி்ட்தி் கீ், எ்பை் ம்ு் இய்பக எ வாீ 

கா்்ைதரஷ் (ONGC), ஆயி் இ்தியா லிமிபட் (எ்பை்) இ்தியா ுுவு் 2D 

அதி்ு பகா்ள், ைத்ைு்ுத் ம்ு் விள்க் (ஏைிஐ) ஆகியவ்பை நட்த 

ஒ்ைபட்க்ை்ிு்கி்ைன. ஆ்ு தி்ட் மா்் 2019 நிபைதவைிவிு்.     

 

5. சமீை்தி் காலமான ஷா்்லா அ்ம்பஜ ைதலா், எ்த நா்ி் கா்ை்ு வரீ் ? 

A. ைாகி்தா்  

B. ஆ்கானி்தா் 

C. இ்தியா  

D. ஈரா் 

 

விடட:  A. போகி்தோ்  

 

ைாகி்தா் மகளி் கா்ை்ு அைியி் மிக்சிை்த ்்பர்கரான ஷா்்லா 

அ்ம்பஜ ைதலா், சமீை்தி் கரா்சியி் ஒு கா் விை்தி் இை்ுவி்டா். 

அ்ம்பஜ ,இ்லாமாைா்தி் நபடபை்ை 2014 பத்காசிய கா்ை்ு ூ்டபம்ு 

(பத்காசிய கா்ை்ு) பை்க் கா்ை்ு சா்ைிய்ஷி் தைா்ியி் தனு அைிபய 

வழிநட்தினா். இுதவ ைாகி்தா் அைி ச்வததச அளவி் பை்ை கபடசி பவ்ைியாு். 

பவளிநா்ி் ஹா் ் எு்த ுத் ைாகி்தானிய் பை் கா்ை்ு வரீ் எ்ை 

பைுபமபய இவ் 2015-் ஆ்ு மால்தீவிு்ள ஒு கிள்ைி்ு விபளயாிய தைாு 

பை்ைா்.  
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6. ைி்வு் யா் 2016-17 ஆ் ஆ்ு்கான ீ மக ஷி வா்மீகி பஜய்தி விுு்ு தத்ு 

பச்ய்ை்ு்ளா் ? 

A. ி தைார்ைா 

B. எ் ஆ்சதநய் 

C. வரீ்ைா  

D. எ் ஜி சி்தராபமயா  

 

விடட: C. வெீ்ணோ  

 

ு்னா் அபம்ச் வரீ்னா, 2016-17 ஆ்ி்கான ீ மக ஷி வா்மீகி பஜய்தி 
விுு்ு தத்ு பச்ய்ை்ு்ளா். இு க்நாடக அரு ஆர்ைி்த ஒ்ைாு். 

இ்விுதானு, பரா்கமாக ூ. 5 ல்சு், ஒு சா்பைீ் பகா்ு்ளு. இு, 

அ்தடாை் 15 ் தததி விதான பசௌதா விு்ுைசார ம்டை்தி் ுதலபம்ச் 

சி்தராபமயா ில் வழ்க்ைு்.  ுமுு மாவ்ட்தி் தகாரடதகதர ைுதிபய தச்்த 

வரீ்ைா, மபை்த ு்னா் ுதலபம்ச் ராமகிு்ைா பஹ்தட தபலபமயிலான 

ஜனதா க்சியி் ஒு அபம்சராக இு்தா். இவரு சீ ய ுய்சியி் காரைமாக நாய், 

நாய்கா, தைடா, தைட் ம்ு் வா்மீகி தைா்ை ைல சிக்க் ைழ்ுியின சிக்தி் 

தச்்க்ை்ு்ளு. 

 

7. இ்திய ை்ு ம்ு் ை வ்்தபன வா ய்தி்(Securities and Exchange Board of India - SEBI) 

ுு தநர உு்ைினராக(Whole-Time Member) நியமி்க்ை்ு்ளவ் யா் ? 

A. ைிரதீ் ுமா் 

B. ஜி மகாலி்க் 

C. ஜிவ் பக் 

D. ைிரஷா்் சர்  

 

விடட: B. ஜி மகோலி்க் 

 

இ்திய ை்ு ம்ு் ை வ்்தபன வா ய்தி்(SEBI) ுு தநர உு்ைினராக ுுி்்தி 
மகாலி்க் 5 ஆ்ுகு்ு (அ) 65 வயு வபர (எு ுதலி் வுகிைததா அு கை்கி் 

பகா்ள்ைு்) நியமி்க்ை்ு்ளா். பசைியி் தபலவபர தவி்்ு 3 ுு தநர 

உு்ைின்க் உ்ளன். 2016-் ஓ்ு பை்ை ுு தநர உு்ைினரான ைிரஷா்் சரைி்ு 

ைதிலாக இவ் நியமி்க்ை்டா். மகாலி்க், RBI-யி் நி்வாக இய்ுன் ம்ு் 

ு்னா் ைிரா்திய இய்ுன் ஆவா். 

 

8.  எ்த ு்னா் ுத்வு்ு, அவரு இல்கிய ைைி்காக உகா்டா அரு விுு 

வழ்கிீ்ளு ? 

A. எ் ர்கசாமி  
B. உ்ம் சா்ி  

C. து் தகாதகா் 

D. ரதம் தைா் யா் 

 

விடட: D. ெடம் டபோ்ி ோ் 
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இல்கிய்தி் ில் மனித மதி்ுகபள ஊ்ுவி்தத்காக ு்னா் உ்தரக்் 

ுத்வ்  

டா்ட் ரதம் தைா் யா் நிஷா்கி்ு, உகா்டா ைிரதம் ுஹகானா ுு்டா ில் 

மதி்ுமி்க விுு வழ்க்ை்டு. உ்தரக்் ஹ ்வா் பதாுதிபய தச்்த நிஷா்், 

த்தைாு 16வு ம்களபவயி் ஒு ைாராும்ை(ைிதஜைி) உு்ைினராக உ்ளா். 

 

9. எ்த இ்திய ஆுபம்ு, ச்வததச ஆ்தடாதமஷ் சிக் (International Society of 

Automation - ISA) "Excellence in Technical Innovation" விுு வழ்கிீ்ளு ? 

A. சதீ் ைத் 

B. ை்க் அஹுஜா 

C. நவ ீ்  பஜயி் 

D. மிலி்் ச்மா  

 

விடட: A. சதீ்  பத் 

 

ுதன க்ுைிி்ைாளரான சதீ் ைத்கி்ு, ச்வததச ஆ்தடாதமஷ் சிக் (ISA) 

‘Excellence in Technical Innovation’ எ்ை விுபத வழ்கிீ்ளு. பதாழி்சாபல வா்ுகளி் 

தசமி்ு திை் ம்ு் ஒு ைிமா்ை பதாழி்ு்ைமான “Digital Controlled Valve for Precise Liquid 

Dispensing by Gravity flow” எ்ை க்ுைிி்ைி்காக இ்விுு அளி்க்ை்டு. ISA எ்ைு 

பைாைியாள்க், பதாழி்ு்ை, வைிக ம்க், க்வியாள்க் ம்ு் மாைவ்கு்கான 

ஒு இலாை தநா்க்ை பதாழி்ு்ை சுதாய் ஆு். 

 

10. ுதலாவு ைி ்்-BIMSTEC அு் ் உ்சி மாநாு இ்தியாவி் எ்த மாநில்தி் 

நட்கு்ளு ? 

A. தகாவா 

B. உ்தர் ைிரததச் 

C. மகாரா்ிரா 

D. ராஜ்தா் 

 

விடட: A. டகோவோ 

 

2016 அ்தடாை் 15் தததி தகாவாவி் இ்தியா, ுத் ைி ்்-BIMSTEC அு் ் உ்சி 
மாநா்பட நட்து்ளு. அதபன பதாட்்ு 8வு ைி ்் மாநாு நட்ு். 

இ்தியாவானு, வ்காள், ூ்டா், மிய்மா், தநைாள், இல்பக ம்ு் தா்லா்ு 

ஆகிய நாுகளி் தபலவ்குட் BIMSTEC அு் ் மாநா்பட எளிதாக நட்ு். இு, 

இ்தியா ம்ு் அத் ூ்ுநாுகு்கிபடதயயான இுதர்ு உைுகபள வுைு்ு். 


