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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 15-16,  2016 

 

1. எ்த ுு ம்திய அரசிட் சர்வதி நதி இு்தத்கான அறி்கககய சம்்பி்ு்ளு ? 

A. எ் எ் மலாயா ுு 

B. பா்யா ீ ுு 

C. N N வவாரா ுு  

D. வக எ் வ்ியா ுு  

 

விடட: D. டக எ் வ்ியோ ுு  

 

வபராசிிய் வக.எ் வ்ியா  தகலகமயிலான நிுண் ுு சர்வதி நதி இு்தத்கான 

தனு  அறி்கககய ம்திய அரசிட் சம்்பி்ு்ளு. ஆ்வி்பி, சர்வதி நதி 
ுராண்தி் ம்ு் ூற்ப்டு அ்ல எ்ு், அு இு்து உ்கம எ்ு் 

ூற்புகிறு. இ்த அறி்கக, சர்வதி நதி இமயமகலயி் அதிப்ியி் உுவாகி ரா் 

ஆஃ் க்் ூல் அரபி் கடலி் கல்கிறு எ்ற ூக்கத உுதிபு்ுகிறு. 

 

2. ுதலாவு பிி்் U-17 கா்ப்ு வபா்ியி் எ்த நாு வவ்றி வப்று? 

A. இ்தியா  

B. வத் ஆ்ி்கா  

C. பிவரசி் 

D. சீனா  

 

விடட: C. பிடேசி் 

 

வகாவாவி் மா்வகாவி் நகடவப்ற ுதலாவு பிி்் U-17 கா்ப்ு வபா்ியி் 

இுதி ஆ்ட்தி் பிவரசி் அணி, வத் ஆ்பிி்கா அணிகய 5-1 எ்ற கண்கி் 

வதா்கி்ு ப்ட்கத த்ி் வச்று. 

 

3. நீர் வகாய் எ்த விகளயா்ுட் வதாட்ுகடயவ் ? 

A. ம்ு்த்  

B. ு்ு்ச்கட  

C. சுர்க்  

D. கிி்வக்  

 

விடட: B. ு்ு்ச்டட 

 

சமீப்தி், இ்திய ு்ு்ச்கட வரீ் நீர் வகாய் ுு தி்லியி், ஆ்திவரலியாவி் 

வப் கக்கட வதா்கி்ு 2016 WBC Asia welterweight ப்டகத வவ்றா். இு அவரு 2வு 

்வரா(Pro Title) ப்ட் ஆு். இத்ு ு்னதாக இவ், 2015-் ஃபிலிபிவனா வந்ச் 

க்்கப வதா்கி்ு வப்் வவ்றா். இ்த வவ்றியி்ூல், Pro ப்டகத 

த்ககவ்ு்(defend) ுத் இ்திய் எ்ற வபுகமகய நீர் வபுகிறா். இ்வபா்ிகய 

இ்திய வதாழி்ுகற ு்ு்ச்கட அகம்ு(Professional Boxing Organisation of India) ஏ்பாு 

வச்திு்து. 
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4. 2016 ஐ்கிய நாுக் சகபயி் (ஐ.நா.) ச்வவதச கிராம்ுற வப்க் தின்தி் கமய்கு 

எ்ன ? 

A. Climate is changing: Food and agriculture must too 
B. Realizing women’s rights to land and other productive resources 
C. Prevention of all forms of violence against women and girls 
D. Promote women leadership in agriculture  
 

விடட:  A. Climate is changing: Food and agriculture must too 

 

உலக் ுுவு் விவசாய் ம்ு் கிராம்ுற வள்்சிகய அதிகி்ததி், கிராம்ுற 

வப்களி்  ு்கிய்ுவ்திகன அ்கீகி்க ஒ்வவாு ஆ்ு் அ்வடாப் 15் வததி 
ஐ.நா.வி் ச்வவதச கிராம்ுற வப்க் தின் அுசி்க்புகிறு. 2016 ஆ் 

ஆ்ி்கான  கமய்கு "Climate is changing: Food and agriculture must too", இு வவ்பநிகல 

உய்வினா் ஏ்பு் உணு பாுகா்பி்கமயி் ு் விகசயி் உ்ள விவசாயிக், 

மீ் பிி்பவ்க்  ம்ு் ஆு வம்்பவ்க் மீு கவன் வசு்ுகிறு. காலநிகல 

அகம்கப ுகற்த அளவவ கணி்குிகிறு ம்ு் காலநிகல வதாட்பான வபரழிுக் 

அி்கி ஏ்புகிறு. 

 

5. உலக மாணவ் தின் (World Student Day - WAS) எ்த வததியி் அுசி்க்புகிறு ? 

A. அ்வடாப் 16 

B. அ்வடாப் 17  

C. அ்வடாப் 15 

D. அ்வடாப் 14  

 

விடட:  C. அ்டடோப் 15 

 

இ்தியாவி் ு்னா் ஜனாதிபதி ம்ு் உயிய வி்ஞானியான, டா்ட் அ்ு் கலா் 

அவ்களி் ு்கிய்ுவ்கத ுறி்க அ்வடாப் 15 ் வததி ஒ்வவாு ஆ்ு் உலக 

மாணவ்க் தின் அுசி்க்புகிறு. இு உலக் ுுவுு்ள  மாணவ்களி் 

ம்தியி் உ்ள  ப்ுக் ப்ுக்த்கம ம்ு் ஒ்ுகழ்ு  ஆகியவ்றி் 

வகா்டா்ட் ஆு்.   

 

6. "வசௌியா ்மார்(Shaurya Smarak)" எு் வபா் நிகனு்சி்ன் இ்தியாவி் எ்த 

நகர்தி்  அகம்க்ப்ு்ளு ? 

A. வஜ்்ூ் 

B. வபாபா்  

C. கா்ூ் 

D. வமாஹாலி 
 

விடட: B. டபோபோ்  

 

சமீப்தி், பிரதம் நவர்திர வமாி இ்திய வரீ்கு்ு அ்்பணி்ு் விதமாக "வசௌியா 

்மார்" எு் வபா் நிகனு்சி்னகத  ம்திய பிரவதச மாநில்தி் வபாபாலி் 

வதாட்கி கவ்தா். வசௌியா ்மார் ுமா் 8,000 சுர மீ்ட் பர்பளவி் 
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க்ட்ப்ு்ளு ம்ு் அவ்களி் வரீ்ககதக் இ்த நிகனு்சி்ன்தி் 

கவ்க்ப்ிு்கி்றன. இு அவ்களி் வா்்கக, வபா், மரண் ம்ு் ஆவி 
விுதகல (மரண்தி் மீதான வவ்றி) வபா்ற ப்வவு அுபவ்களி் ூல் ஒு 

பயணமாக சி்தி்க்ப்ிு்கிறு, அகன்ு் நவனீ விவகம்ு அ்லாதவ்றி் 

ூல் கா்சி்பு்த்ப்ு்ளு. 

 

7. "ரா்ிிய சம்கிுத மவஹா்ச்-2016" பி்வு் எ்த நகர்களி் 

வதாட்க்ப்ு்ளு ?  

A. ுு தி்லி  
B. ுவன  

C. உத்ூ் 

D. ல்வனா      

 

விடட: A. ுு தி்லி  
 

இர்டாவு ரா்ிிய சம்கிுத மவஹா்ச் (RSM)-2016, ுு தி்லியி் இ்திரா கா்தி 
வதசிய ககல கமய்தி்(IGNCA) வளாக்தி் அ்வடாப் 15 - 23 வகர நகடவபு். இு, 

இ்தியாவி் வளமான ப்பா்ு பார்பிய்கது் அத் அகன்ு ப்ுகவூ்ு் 

பிமாண்களான அதாவு ககவிகன்வபாு்க், உணு, ஓவிய், சி்ப், ுகக்பட் 

எு்த், ஆவண்க் ம்ு் அர்வக்ற் ககலக்-நா்ு்ுற, பழ்ுி, பார்பிய 

ம்ு் சமகால ககலக் அகன்கது் ஒவர இட்தி் வவளி்பு்ு். 

 

8.  2016 இ்தியா ச்வவதச பி்ன் க்கா்சி(India International Knit Fair) பி்வு் எ்த 

மாநில்களி் நகடவபற உ்ளு ? 

A. வகரளா 

B. ுஜரா் 

C. அசா் 

D. தமி்நாு 

 

விடட: D. தமி்நோு 

 

43வு இ்திய ச்வவதச பி்ன் க்கா்சி, 2016 அ்வடாப் 19-21 வததிகளி் தமி்நா்ி் 

திு்ூி் உ்ள  இ்திய பி்ன் க்கா்சி கா்்ள்சி் நகடவப்று்ளு. இ்த 3 நா் 

க்கா்சியி், 2017 ஆ் ஆ்ி்  இகலுதி் / ுளி்கால்  ம்ு் இகட 

வகாகடகால்தி்ு ஏ்ற வபஷ் ஆகடககள கா்சி்ு கவ்க்படு்ளன. 

இ்க்கா்சியி் ஆகடககள வா்க  வத் அவமி்கா, இ்வர், ஆ்திவரலியா, ுபா், 

பிவரசி், ்வபயி், இ்தாலி, ஐ்கிய அரு நாுக், ஜ்பா், கா் கா், இ்கிலா்ு, வத் 

ஆ்ி்கா, ்வலாவாகியா ம்ு் சி்க்ூ் ஆகிய புதிகளிலிு்ு ம்க் வரு்ளன்.  

 

9. எ்த இ்திய வ்சாவளி வி்ஞானி, ச்வவதச உணு பாுகா்ு ச்க்தி் (International 

Association Of Food Protection - IAFP) இள் வி்ஞானி உதவி்வதாகக விுகத வவ்ு்ளா் ? 

A. ஷாலினி வஜ்்வா் 

B. கி்்திரா் ு்்லி் வக்்வா்  
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C. வ ீ்  ச்் ர்வதா் 

D. ுனி் சி்வி  
 

விடட: B. கி்்திேோ் ு்்லி் கக்்வோ்  

 

ஆ்சிஜ்மி்க ு்கிய உணு வபாு்ககள சிற்த ுகறயி் வப் வச்ு் ுகறயி் 

ுதிய ஆ்ஸிஜ் உறி்ு் வதாு்கப வம்பு்ு் பணியி் ஆரா்்சி வச்தத்காக 

இ்திய வ்சாவளி வி்ஞானி  கி்்திரா் ு்்லி் வக்்வா்ி்ு ச்வவதச உணு 

பாுகா்ு ச்க்தி் (International Association Of Food Protection - IAFP) இள் வி்ஞானி 
உதவி்வதாகக விுு வழ்க்ப்ு்ளு. இ்விுு $ 2000 ம்ு் பத்க்த்கட 

வகா்ு்ளு. IAFP-யி் வநா்கமானு, உலவக்ு் உ்ள சிற்த இள் உணு பாுகா்ு 

வி்ஞானிககள ஊ்ுவி்பதாு்.  

 

10. “Half of What I Say”  எ்ற ு்தக்தி் ஆசிிய் யா் ? 

A. அனி் வமன் 

B. ுனிதா பாலகிு்ண்  

C. அனாமிகா ுமாி 

D. கிர் வதாஷி  
 

விடட: A. அனி் டமன் 

 

“Half of What I Say”  எ்ற ு்தக் அனி் வமன் எ்பவரா் எுத்ப்ு்ளு.  இு, 

தனி்ப்ட அரசிய் ம்ு் சூக எு்சியி் ம்தியி் ச்திய் ம்ு் ுகன்ககத 

ப்றி ூு் ஒு ககத ஆு். 

 


