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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 18, 2016 

 

1. ுழ்தை ஊ்ட்ச்ைி்தை்ு எைிராக ப ாராட வ்கபைச்ைி்ு உலக வ்கி எ்வளு 

நிைி வழ்கிு்ளு? 

A. $ 5  ி்லிய் 

B. $ 1  ி்லிய் 

C. $ 4  ி்லிய் 

D. $ 2  ி்லிய் 

 

விடட: B. $ 1 பி்லிய் 

 

வ்கபைச்ைி் அு்ை ூ்ு ஆ்ுகு்ு ுழ்தை ஊ்ட்ச்ைி்தை்ு எைிராக 

ப ாராட உலக வ்கி $1  ி்லிய் அமைி்க டால்கதள வழ்கு்ளு. இ்ை நிைி, 
ப ாுைான ுழ்தை ஊ்ட்ச்தை உுைி மச்ு் ைி்ட்கு்ு ஆைரு அளி்கிறு. 

பைு் உலக வ்கி, 43 ுதை ைாவ்ட்களி் ஆு ல்ச் ஏதழ ுு் ்க் இல்ு 

எ்ற நி ்ைதனயி் ப ிு்  ை் ிைா்ற் மச்யு்ளு.  

 

2. எ்ை இ்ைிய வரீ், ச்வபைச ஒலி் ி் கைி்ியி் விதளயா்ு வரீ்க் ஆதைய்ைி் 

(International Olympic Committee’s (IOC) Athletes’ Commission)  உு் ினராக நியைி்க் ்ு்ளா் ? 

A. பைபவ்ைிர ஜஜாியா  

B. சா்னா பநவா்  

C. அ ின்  ி்்ரா  

D. சாஷி ைாலி்  

 

விடட: B. சோ்னோ டநவோ்  

 

இ்ைிய  ா்ைி்ட் வரீ் சா்னா பநவா் ச்வபைச ஒலி் ி் கைி்ியி் விதளயா்ு 

வரீ்க் ஆதைய்ைி் (International Olympic Committee’s (IOC) Athletes’ Commission)  உு் ினராக 

நியைி்க் ்ு்ளா். அ்பகலா ு்கிரா ைதலதையிலான விதளயா்ு வரீ்க் 

'கைிஷனி் 9 ுதை் ைதலவ்க் ை்ு் 10 உு் ின்க் உ்ளன். ுழ்கா் 

காய்ைிலிு்ு ைீ்ுவ்ு  யி்சி மச்ு மகா்ிு்ைை்ு  ிறு ைைி்ு ைி்க 

இ்ுுவி் சா்னா நியைி்க் ்டா்.        

 

3. பைசிய எ்சி / எ்ி தைய் ை்ு் MSME ுதற்கான ு்ு்ூழ் ைி்ட்களி் 

ூ்ய் விதளு(zero effect on environment scheme for MSME sector) ஆகியதவ  ி்வு் எ்ை 

நகர்களி் மைாட்க் ்டு ? 

A. பரா்ை் 

B. ூைியானா 

C. சி்லா 

D. ஜ ்ூ் 

 

விடட: B. ூதியோனோ 
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 ிரைை் நபர்ைிர பைாி, பைசிய எ்சி / எ்ி தைய் ை்ு் MSME ுதற்கான 

ு்ு்ூழ் ைி்ட்களி் ூ்ய் விதளு(zero effect on environment scheme for MSME sector) 

தைய்ைிதன  ்சா ி் ூைியானாவி் 2016 அ்படா ் 18-் பைைி மைாட்கிதவ்ைா். 

SC/ST  ிிதவ பச்்ை சூக்ைின் மைாழி் மைாட்ு் பநா்கி் இ்ை தைய்  ிரைைி் 

பவதலவா்்ு உுவா்க் ைி்ட்ைி் கீ் அதை்க் ்ு்ளு.  ிரைை், 225 

மைாழிலைி ்கு்ு MSME விுு், ைிகு் நலிவதட்ை  ிிவினி் ம ்கு்ு 

வா்தகயி் ச் ாைி்ு் ம ாு்ு 150 ூ்ு ச்கர்கு் வழ்கு்ளா்.  

 

4. ுை் பைசிய  ழ்ுியின் ைிுவிழா  ி்வு் எ்ை நகர்களி் நட்கு்ளு ? 

A. அக்ைலா  

B. குகா்ைி  
C. ுு ைி்லி 
D. இ்ூ் 

 

விடட: C. ுு தி்லி 
 

அ்படா ் 25, 2016 அ்ு ைி்லியி்  ுை் பைசிய  ழ்ுியின் ைிுவிழாதவ  ிரைை் 

நபர்ைிர பைாி ுவ்கி தவ்கு்ளா். இ்ை ைிுவிழாவி்  ு்கிய பநா்க் 

 ழ்ுியின் ை்ைியி் ஒ்ுதை  உை்தவ  ஊ்ுவி் ு ஆு். இ்ைிுவிழாவி் 

 ழ்ுி கலா்சார்ைி்   ்பவு அ்ச்கதள ம ிய அளவி் மவளி் ு்ைி அைதன 

ஊ்ுவி்கு்ளன். நாு ுுவைிு் இு்ு ுைா் 1600  ழ்ுி கதலஞ்க் ை்ு் 

 15000  ழ்ுி  ிரைிநிைிக் இ்ைிுவிழாவி்  ்பக் ா்க் எ்ு எைி் ா்்க் ுகிறு. 

 

5.  ி்வு் யா் ஆுை ஒழி்ு ுறி்ை ஐ்கிய நாுக் ைாநா்ி்ு இ்ைியாவி் ூைராக 

நியைி்க் ்ு்ளா் ?       

A. அ்ு் ச்ைா 

B. அை்ைீ் சி் கி் 

C. விபனா் பக ைாசி  

D. ி மவ்க்ராை் 

 

விடட: B. அம்தீ்  சி் கி் 

 

1992 ஆ்ு மைாுைியி்(Batch) IFS (இ்ைிய மவளிநா்ு பசதவ) அைிகாி அை்ைீ் சி் கி், 

ுவி்ச்லா்ைி் மஜனவீாவி் நதடம று்ள ஐ்கிய நாுகளி் ஆுை ஒழி்ு ுறி்ை 

ைாநா்ி்ு இ்ைியாவி் ூைராக நியைி்க் ்ு்ளா்.  

 

6.  ி்வு் எ்ை இ்ைிய நிுவன், ுை் "Made In India" ைி்சார ப ு்தை ையாி்ு்ளு 

? 

A. டாடா பைா்டா்்  

B. ைஹி்ைிரா அ்் ைஹி்ைிரா  

C. அபசா் பலல்் 

D. ஃ ிய் இ்ைியா ஆ்படாமைாத ்் லிைிமட் 
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விடட:  C. அடசோ் டலல்் 

 

அபசா் பலல்் லிைிமட் நிுவன் இ்ைியாவி் ுை் "Made In India" ைி்சார 

ப ு்தை "Circuit" எு் ம யி் ைைி்நா்ி் அறிுக் மச்ு்ளு. இ்ை ச்்ூ் 

மைாட் வாகன்க்  ்பவு நில் ுைி, சா்ு ை்ு்  ய் ாு நிதலதைகதள 

சைாளி்ு் வதகயி் இ்ைிய ைள்ைி்ு பைதவயான அதன்ுவிைைான 

மைாழி்ு் ்ுட்  ிர்பயகைாக ையாி்க் ்ு்ளு.  இ்ப ு்ு ூ்ய உைி்ு, ைாு 

மவளியுீ அ்லாை ுறி் ாக இ்ைிய சாதல ை்ு்  யைிக் நிதலதைகு்ு ஏ்  

உுவா்க் ்ு்ளு. நகர தைய்களி் உ்ள வாி்தகயாள்களி் பைதவகதள 

ூ்்ைி மச்ு் வதகயி் ுதற்ை  ்ச மசய் ாு ை்ு்  ராைி்ு மசலுக் 

உ்ளவாு ைிகு் எளிைாக மவுஜன ச்தை ைள்ைி் இு ையாி்க் ்ு்ளு.  இ்ை 

வாகன்களி் ைீதய க்டறி்ு அதை்ு் அதை்ு ம ாு்ை் ்ு்ளன ை்ு் ஒு 

ுதற சா்் மச்ைா் அைிக ்ச் 120 கிபலாைீ்ட் வதர  யைி்கலா். 

 

7.  ி்வு் யா் 2015 ைா்ுூைி இல்கிய விுு்ு பை்ு மச்ய் ்ு்ளா் ? 

A.  ாலா நாராயை் நாய் 

B. ுுைா் அழிபகாு 

C. சி ராைாகிு்ை்  

D. எ் ி வாுபைவ் நாய்  

 

விடட: C. சி ரோதோகிு்ண்  

 

ந்ு அறிய் ்ட எு்ைாளரான  சி ராைாகிு்ை்  இல்கிய ுதற்ு ஆ்றிய 

 ்களி்த  அ்கீகி்ு் விைைாக  2015 ைா்ுூைி இல்கிய விுு்ு பை்ு 

மச்ய் ்ு்ளா். இ்விுுட் 2 ல்ச் ூ ாு், ஒு சா்ு், சிதலு் இவு்ு 

வழ்க் ு். 

 

8. எ்ை இ்ைிய வ்கி ுை்ுைலாக Blockchain மைாழி்ு் ் ூல் வ்கி 
 ிவ்்ைதனகதள மசய் ு்ைிு்ளு ? 

A. ்பட்  ா்் ஆ் இ்ைியா  

B. எ்ிஎ்சி வ்கி  
C. ஐசிஐசிஐ வ்கி  
D. ஆ்ஸி் வ்கி 
 

விடட: C. ஐசிஐசிஐ வ்கி  
 

ஐசிஐசிஐ வ்கி இ்ைியாவிபலபய ுை்ுைலாக Blockchain மைாழி்ு் ்ைி் ூல் 

வ்கி  ிவ்்ைதனகதள மசய் ு்ைிு்ளு. இ்ை  ை் ிவ்்ைதனதய  பை்ு 

ஆசிய நிுவனைான  எைிபர்் NBD உட் ஒ்றிதை்ு மச்ு்ளு. Blockchain எ் ு 

ஒு ிஜி்ட் மல்ஜராு், இைி் நட்ு பநர்ைி் நிக்்ை பவ்ிய அதன்ு 

 ிவ்்ைதனகு்  ்ிய் இட் ்ிு்ு், இதவ வதல ி்னலி் உ்ள  ்பவு 

கைினிகு்ு  கி்்ைளி்க் ்ு அவ்றி்  ைிக் ுி்க் ு். இு ஒு  கிர் ்ட 

விிைா் ப ா்றைாு்(Shared Spreadsheet). 
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9.  “Jinnah Often Came To Our House” எ்ற ு்ைக்தை எுைியவ் யா் ? 

A. நிர்ச் ுைா் 

B. சி்ரா ைிவாகுனி  
C. கிர் பைாஷி 
D. அைி் ைிி ாைி      
 

விடட: C. கிர் டதோஷி 
 

“Jinnah Often Came To Our House” எ்ற ு்ைக்ைி் ஆசிிய் கிர் பைாஷி. 2016 The Hindu Prize -

்ு  ி்ுதர்க் ்ட இ்ு்ைக்  ாகி்ைாதன உுவா்கிய ுஹ்ைு அலி 
ஜி்னாவி் ைனி் ்ட வா்்தகயி் ஒு கைபநர க்பைா்ட்தை வழ்ுகிறு. 

 

10. பைசிய உைு வுூ்ட்  உ்சி ைாநாு(The National Summit on Fortification of Food) 

சைீ ்ைி் எ்ை நகர்ைி் நதடம ்று ? 

A. ுு ைி்லி  
B. உை்ூ் 

C. ப ா ா் 

D. ரா்்ூ் 

 

விடட: A. ுு தி்லி  
 

பைசிய உைு வுூ்ட்  உ்சி ைாநாு, ு்ூ்ட ஊ்ட்ச்ைி்தை  ிர்சதன்ு 

ைீ்ு காை 2 நா்க் ுுைி்லியி் நதடம ்று. இ்ைிய உைு  ாுகா்ு ை்ு் ைர 

ஆதைய் (FSSAI) நட்ைிய இ்ை ைாநா்தட ுகாைார ை்ு் ுு்  நல்ுதற இதை 

அதை்ச் அு ிியா  பட் மைாட்கி தவ்ைா். 


