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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 17, 2016 

 

1. 2016 சைனீ்  சைபே மா்ட்் ஆ்க் ஒ்சைய் பே்மி்ட் போ்ியி் 

வெ்ைெ் யா் ? 

A. ைுர் ெ்மா  

B. ேி ைி ுளைி 
C. ஆன்் யாலிக் 

D. ைமீ் ெ்மா  

 

விடட: A. சுர் வ்மோ  

 

இ்ைிய ோ்மி்ட் ெரீ் ைுர் ெ்மா, 2016 சைனீ்  சைபே மா்ட்் ஆ்க் 

ஒ்சைய் பே்மி்ட்  கிரா்் ேிி்் போ்ியி்  இுைி ஆ்ட்ைி் மபலஷியா 

நா்ி் படர் லிூசெ 12–10, 12–10, 3–3 எ்ை கண்கி் பைா்கி்ு ே்ட் வெ்ைா் 

 

2. 2016 உலக உணு ைின்ைி் (World Food Day - WFD) சமய்கு எ்ன ? 

A. Social protection and Agriculture 
B. Feeding the world, caring for the earth  
C. Climate is changing. Food and agriculture must too 
D. Family Farming: Breaking the Cycle of Rural Poverty  
 

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

 

1945-் ஐ்கிய நாுக் ைசே, உணு ம்ு் ெிெைாய அசம்ேி்கான (FAO) 

அி்ைளமி்டசை ுைி்க ஒ்வொு ஆ்ு்  அ்படாே் 16 ் பைைி உலக உணு ைின் 

அுைி்க்ேுகிைு. 2016 உலக உணு ைின்ைி் சமய்கு "Climate is changing. Food and 

agriculture must too". 
 

3. ைமீே்ைி் மசை்ை கிபகலி ெி டஹி்ு்ொ ேி்ெு் எ்ை நா்ி்  ம்ன் ? 

A. வக்யா  

B. ுொ்டா  

C. எகி்ு 

D. வை் ஆ்ி்கா  

 

விடட: B. ுவோ்டோ  

 

ுொ்டாெி் கசடைி ம்னரான கிபகலி ெி டஹி்ு்ொ ைமீே்ைி் அவமி்காெி் 

காலமானா். இெ் வே்ஜிய காலனி்ுெ ை்ைிுட் பமாைியைா் நா்சட ெி்ு 

ெு்க்டாயமாக  நாு கட்ை்ேுெை்ு ு்ன் 1959-் ஒு ஆ்ு்ு் ுசைொகபெ 

கிழ்ு ஆ்ேிி்க நாுகசள ஆ்ைி வை்ைா். 1961 ஆ் ஆ்ி், ுியா்ைி ர்ு வை்ய் 

ே்டு.  அவமி்காெி்ு வை்ெை்ு ு், ராஜா நாுகட்ை ொ்சகசய வக்யா, 

உகா்டா உ்ேட கிழ்ு ஆ்ேிி்க நாுகளி் பம்வகா்டா். அெ் 1992-் ொஷி்ட் 

ுைநக் ேுைியி் ுிபயைின். 
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4. "Shenzhou-11" எு் மனிைசர உ்ளட்கிய ெி்கல்சை எ்ை நாு வெ்ைிகரமாக 

ெி்ணி் வைு்ைிு்ளு ? 

A. ெட வகாியா  

B. ஜ்ோ் 

C. ர்யா  

D. ைீனா 

 

விடட: D. சனீோ  

 

ைீனா, பகாேி ோசலென்ைி் அுகிு்ள ஜிுொ் வைய்சக்பகா் ஏு சமய்ைி் 

இு்ு, லா் மா்்-2F பகிய் ரா்வக் ூல் நீ்டூர் மனிை்கசள அு்ு் 

"Shenzhou-11" ெி்கல்சை வெ்ைிகரமாக ெி்ணி் ஏெிு்ளு. அைி் அு்ே்ட 

இர்ு ெி்வெளி ெரீ்க் 30 நா்கு்ு ெி்வெளியி் ை்கி, மனிை உயி்க் 

ொ்ெைி் உ்ள ைி்க்கசள பைாைி்க உ்ளன். பமு் அெ்க்  மு்ுெ ம்ு் 

அைிெிய் பைாைசனகசளு் நட்ுெ். இ்ை ைி்ட்ைி் பநா்க், Tiangong-2 ெி்வெளி 
ஆ்ெக்சை ெிிொ்ுை், அுேெ் வேுை் ம்ு் 30 நா்க் ை்கியிு்ு 

ொ்ொைார அசம்ுகசள பைாைி்ை் ஆு். 

 

5. ை்ெபைை ெுசம ஒழி்ு ைின் எ்ை பைைியி் அுைி்க்ேுகிைு ? 

A. அ்படாே் 15 

B. அ்படாே் 18 

C. அ்படாே் 19  

D. அ்படாே் 17  

 

விடட: D. அ்டடோப் 17  

 

உலக் ுுெு் ஏ்சமசய ஒழி்ேை்காக ஒ்வொு ஆ்ு் அ்படாே் 17-் பைைி 
ை்ெபைை ெுசம ஒழி்ு ைின் அுைி்க்ேுகிைு. 2016 ஆ் ஆ்ி்கான சமய்கு 

“Moving from humiliation and exclusion to participation: Ending poverty in all its forms” எ்ேைாு்.  

 

6. எ்ை ோலிு் நிசக்ு,  2016 ET Panache ிர்்வை்ட் ெிுு ெழ்க்ே்ு்ளு ? 

A. ைீேிகா ேுபகாபன 

B. ஐ்ெ்யா ரா்  

C. பைான் கூ் 

D. ேிிய்கா பைா்ரா 

 

விடட: C. டசோன் கூ் 

 

ோலிு் நிசக பைான் கூு்ு ு்சேயி் மகாரா்ிராெி் 2016 ET Panache 

ிர்்வை்ட் ெிுு ெழ்க்ே்டு. இெுட்  ெிஜ் பஷக் ஷ்மா, கெி் ோ்ைி 
மி்ட், ேெி் ம்ு் ைி்ய் ுர்ஹியா, ைீோ க்மாக், பைபெ்ைிர ஜஜாியா, அன்யா 

ேி்லா ம்ு் பமு் ேலு்ு  இ்ெிுு அளி்க்ே்டு. ேிைி் ொ்சகசய மா்ு் 

பைசெக் ம்ு் ேலபகாி ம்கு்ு ஊ்கமளி்ு் ெசகயி் ொு் வைாழி் 
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ுசனபொ், க்ுேிி்ோள்க், வை்ைி ொைி்ோள்க், ெிசளயா்ு ெரீ்க் , 

ேிரேல்களி் ுய்ைிகசள அ்கீகி்ு் ெிைமாக இ்ை ெிுு ெழ்க்ேுகிைு. இைி் 

வெ்ை ஒ்வொுெு் வைாழி்ுசை உண்ு ூல் இய்க்ே்ு், ை்க் 

ை்ன்ேி்சகயி் ூலு் மா்ை்ைி் ு்னைிெி்ோளராக ைிக்கி்ைன். 

 

7. 2017 இ்ைிய அைிெிய் கா்கிர் (Indian Science Congress) ேி்ெு் எ்ை மாநில்களி் 

நசடவேைு்ளு ?  

A. ஒிைா 

B. க்நாடகா 

C. பகரளா 

D. ஆ்ைிர் ேிரபைை்  

 

விடட: D. ஆ்திர் பிரடதச்  

 

104ெு ேைி்ோன 2017 இ்ைிய அைிெிய் கா்கிர் (ஐஎ்ைி) மாநாு, ஆ்ைிர் ேிரபைை 

மாநில்ைி் ைிு்ேைியி் உ்ள ீ வெ்கபட்ெரா ே்கசல்கழக்ைி் 2017 ஜனெி 3 

ுை் 7 ெசர நசடவேு். இ்ை நிக்ெி் அவமி்கா, ஜ்ோ், ேிரா்், இ்பர் 

ம்ு் ெ்காளபைை் ஆகிய நாுகசள பை்்ை பநாே் ேிு வே்ை 9 அைிஞ்க் கல்ு 

வகா்ு ை்க் அுேெ்கசள ேகி்்ு வகா்ளு்ளன். இ்ுட் ூுைலாக, 

வெளிநாுகளி் இு்ு 200 ெி்ஞானிக் அட்கிய ுு, ேல நாுகளி் ஆ்ெக்களி் 

உ்ள 10,000 ெி்ஞானிக்,  இ்ைிய் ே்கசல்கழக்களி் பேராைிிய்க், 

ஆரா்்ைியாள்க் ம்ு் இ்ன ேிை ம்க் இைி் கல்ு வகா்ு ேலைர்ே்ட 

அைிெிய் ேிர்ைசனக் ுைி்ு பைைிய ம்ு் ை்ெபைை அளெி் ை்க் ோ்செகசள 

ேகி்்ுவகா்ள இு்கி்ைன். 

 

8. இ்ைியா ை்ெபைை ைி்் க்கா்ைி 2016 (IISF -  India International Silk Fair ) இ்ைியாெி் எ்ை 

நகர்ைி் ுெ்க்ே்ு்ளு ? 

A. ுு ைி்லி 
B. ுபன  

C. வஜ்்ூ் 

D. ல்பனா 

 

விடட: A. ுு தி்லி 
 

2016 இ்ைியா ை்ெபைை ைி்் க்கா்ைியி் 5ெு ேைி்ேிசன, அ்படாே் 15, 2016 அ்ு ுு 

ைி்லியி்  ேிரகைி சமைான்ைி் ம்ைிய ஜுளி்ுசை அசம்ை் ்மிுைி ராணி 
வைாட்கி செ்ைா். ேிர்பயகமான ூய ே்ு, ே்ு கல்ு் ுணிக், ஆசடக், 

இ்ீிய் ே்னிஷி், பேஷ் ோக்க், ைா்செக், அ்கிக் ம்ு் ைசர மசை்ு்க் 

ஆகியெ்சை வெளிநா்டெ்க் ொ்ுெசை எளிைா்ு் ெசகயி் உலக ைர்ைி் 

ைிை்ோக ஏ்ோு வை்ய்ே்ட க்கா்ைி இுொு். கா்ைியி் செ்க்ே்ட ைமீே்ைிய 

வோு்க் அசன்ு் இ்ைியாெி் ுை்சமயான 150 நிுென்களி் ையாி்ு ஆு். 
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9. 'ே்சண ு்ுலா(Farm Tourism)' ைி்ட்சை, இ்ைியாெி் எ்ை மாநில அரு 

ுெ்கிு்ளு ?  

A. ராஜ்ைா்  

B. ே்ைா் 

C. உ்ைர் ேிரபைை் 

D. ஹியானா 

 

விடட : D. ஹியோனோ 

 

ைமீே்ைி் ஹியானா மாநில அரு, மாநில்ைி் ு்ுலா் ுசைசய அைிகி்க  'ே்சண 

ு்ுலா' ைி்ட்சை வைாட்கியு. இை் ூல், ேைிு வை்ய்ே்ட ே்சண 

 உிசமயாள்க்  ெிுுசை வைாு்ுகளி் கீ்(Holiday Packages)  ு்ுலா ேயணிகசள 

ெழி நட்ை ுிு். ம்கசள கிராம்கு்ு ஈ்்ு் ெசகயி் இ்ை ைி்ட் 

வைாட்க்ே்ு்ளு. ு்ுலா ேயணிகு்ு ெிுுசை வைாு்ுக் (Holiday Packages) 

ி்லி்ு அுகி் ேைிு வை்ய்ே்ட ே்சணகளி் ெழ்க்ேுகிைு. மாநில அரைா்க் 

ே்சடய கலா்ைார ோர்ேிய ைல் ம்ு் ெரலா்ு ம்ு் ுக்வே்ை யா்ைிசர 

ைள்கசள பம்ேு்ுைலி் கென் வைு்ைி, அியானாெி் ெரலாு ம்ு் 

கலா்ைார் ே்ைி ம்கு்ு வைிய்ேு்ை உ்ளு. இு ு்ுலா ுசை்ு ஒு வைாழி் 

நிசலசய வகாு்ைிு்கிைு. 

 

10. நிுென ெள்்ைி சமய்ைி்(Centre for Organisation Development) ைிை்ு ெிள்கியை்கான  

ெி கிு்ணூ்்ைி ெிுு யாு்ு ெழ்க்ே்ு்ளு ?  

A. ெி எ் ீெ்ைொ  

B. ஆ் ஏ மாபஷ்க்  

C. ெிபனா் க்ண் 

D. உபம்ெ் ோ்பட  

 

விடட: B. ஆ் ஏ மோடே்க்  

 

ைிஎ்ஐஆ்(CSIR)-் ு்னா் இய்ுன் வஜனரலான ஆ் ஏ மாபஷ்கு்ு, 

சஹைராோ்சை அி்ேசடயாக வகா்ட நிுென ெள்்ைி சமய்ைி்(Centre for 

Organisation Development) ெி கிு்ணூ்்ைி ெிுு ெழ்க்ே்ு்ளு. பமலா்சமயி் 

ைிை்ு ெிள்ுேெ்கசள அ்கீகி்க 2000 ஆ் ஆ்ு இ்ை ெிுு நிுெ்ே்டு. 


