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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 19-20, 2016 

 

1. வா்காள் க்வி ப்றிய ுதலாவு ச்வததச மாநாு எ்த நா்ி் ததாட்கியு ? 

A. இ்தியா 

B. அதமி்கா 

C. ஐ்கிய ரா்ய் 

D. ூடா்  

 

விடட: A. இ்தியோ 

 

வா்காள் க்வி ப்றிய ுதலாவு ச்வததச மாநாு ுு தி்லியி் 2016 அ்தடாப் 20் 

தததி ததாட்கியு. இதனை  இ்திய தத்த் ஆனைய் ஏ்பாு தச்ு்ளு. இ்த 

மாநா்ி் தனல்ு  "Voter Education for Inclusive, Informed and Ethical Participation" எ்பதாு். 3 

நா் மாநா்னட தனலனம தத்த் ஆனைய் டா்ட்.நசீ் னைதி ததாட்கி னவ்தா். 

இ்மாநா்ி் தநா்க், தத்த் தமலா்னம அனம்ுக் ூல் சிற்த நனடுனறக், 

தகா்னகக் ம்ு் வா்காள் க்வி்காை ுய்சிக் ஆகியவ்னற பகி்்ு 

தகா்ுத். 27 நாுக் ம்ு் 5 ச்வததச அனம்ு்க் இ்நிக்வி் ப்தக்ு். 

வா்காள் க்வி ூல் மாநா்ி் கல்ுதகா்ட நாுகளி்  உ்ளட்கிய தகவ் 

ம்ு் ஒு்க தத்த் நனடுனறகனள பல்பு்ு் தீ்மாை்னத அனடய இ்மாநாு 

ுய்சி்கிறு. 

 

2. சமீப்தி் மனற்த தமவா ரா்தகாபி், எ்த நா்ி் ந்ு அறிய்ப்ட கா்தியவாதி ? 

A. ூடா் 

B. தத் ஆ்பிி்கா  

C. தநபாள் 

D. வ்கததச் 

 

விடட: B. தத் ஆ்பிி்கோ  

 

தத் ஆ்பிி்க தபாரா்ட்தி் வலினமமி்க நப் ம்ு் ு்ைா் ஆ்பிி்க ததசிய 

கா்கிர் நாடாும்ற உு்பிைராை தமவா ரா்தகாபி் (83) சமீப்தி் தத் 

ஆ்பிி்காவி்  தக் டுைி் மனற்தா். இவ் மகா்மா கா்தியி் தப்திு், மைித 

உினம ஆ்வலுமாை இலா கா்தியி் கைவ். ரா்தகாபி், 1904 ஆ் ஆ்ு மகா்மா 

கா்தியா் நிுவ்ப்ட Centre for Learning of Ubuntu and Chairperson of Phoenix Settlement Trust-் 

நிுவை் ஆவா். 

 

3. “The Adivasi Will Not Dance” எு் ு்தக் யாரா் எுத்ப்டு ? 

A. இ வி ராமகிு்ை் 

B. பிரதீ் தசபா்ிய் 

C. ஹ்்டா தசாதவ்ரா தசக் 

D. மு ச்ரவ்்தி  
 

விடட: C. ஹ்்டோ ட ோடவ்ரோ ட க் 
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ஹ்்டா தசாதவ்ரா தசக் எ்பவரா் எுத்ப்ட “The Adivasi Will Not Dance” எு் 

ு்தக் 2016 The Hindu Prize-்ு பி்ுனர்க்ப்டு. இு, ைா்்க்் மாநில்தி் Santhals 

எு் பழ்ுி ம்கனள  தவளிதய்றி அ்நில்தி் அனம்க்ப்ட அை் மி் நினலய் 

 ஒ்னற இ்திய ுியரு் தனலவ் திற்ு னவ்க வு் வுனகனய ுறி்ு ூுகிறு.   

    
 

4. எ்த நீ்தை் அதிதவக் தா்ுத் கிரா்் (Water Jet Fast Attack Craft - WJFAC) கா் 

நி்தகாபா் வு்ு க்ப் சமீப்தி் இ்திய கட்பனடயி் தச்்க்ப்ு்ளு ? 

A. ஐஎ்எ் தா்ு்லி  
B. ஐஎ்எ் க்தபைி  
C. ஐஎ்எ் க்ரா 

D. ஐஎ்எ் திஹாு 

    

விடட: D. ஐஎ்எ் திஹோு 

 

315 ட் எனட தகா்ட ஐஎ்எ் திஹாு இ்திய க்ப்பனடுட் தச்்க்ப்ு, கிழ்ு 

பனட்ு ஒு்க்ப்ு்ளு. 6வு நீ்தை் அதிதவக் தா்ுத் கிரா்் (Water Jet Fast Attack 

Craft - WJFAC) கா் நி்தகாபா் வு்ு க்பலாை ஐஎ்எ் திஹாுனவ தகா்க்தானவ் 

சா்்த க்ப் க்ு் தளமாை Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) எு் நிுவை் 

உுவா்கிு்ளு. இத்ுு் தயாி்க்ப்டனவகனள விட, இு தம்பு்த்ப்ட 

பதி்ு ம்ு் அதிகப்ச் 35 knots/ hour தவக்தி் இய்க்ூியு. இு க்ப் தளபதி 
அை் கா்ட் தனலனமயி் விட்ப்ு்ளு, இதி் 4 அதிகாிக் ம்ு் 41 ுு 

உு்பிை்க் உ்ளை். 

 

5. 28வு தபாு கை்காள்க் மாநாு(Accountants General Conference) எ்த இ்திய நகி் 

ததாட்கியு ? 

A. தகா்க்தா  

B. ுு தி்லி  
C. தச்னை  

D. தப்கூ்  

 

விடட: B. ுு தி்லி  
 

ுியரு் தனலவ் பிரைா் ுக்ைி ுுதி்லியி் 28வு தபாு கை்காள்க் மாநா்னட 

(Accountants General Conference) ததாட்கி னவ்தா். இ்த 2 நா் மாநா்ி், இ்தியாவி் 

ப்தவு இட்களி் இு்ு தபாு கை்காள்க் ப்தக்ு ச்வததச தைி்னக ம்ு் 

கை்ுகளி் வழ்கமாக உ்ள சிற்த நனடுனறகனள மீளா்ு தச்யு்ளை். இ்த 

மாநா்னட இ்தியாவி் க்்்தரால் ம்ு் ஆி்ட் தைைர் (CAG) ஏ்பாு 

தச்ு்ளு. 

 

6. “Sino-India Cooperation 2016” எு்  2வு ூ்ு த்திதராபாய பயி்சி எ்த நகர்தி் 

நனடதப்று ? 
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A. தை்சா்ம் 

B. லடா் 

C. க்்  

D. உத்ூ் 

 

விடட: B. லடோ் 

 

“Sino-India Cooperation 2016” எு்  2வு ூ்ு த்திதராபாய பயி்சி, இ்தியா ம்ு் 

சீைாவி்ு இனடதய ை்ு கா்மீி் கிழ்ு லடா்கி் Chushul Garrison புதியி் உ்ள 

 Border Personnel Meeting Hut-் நனடதப்று. மைிதாபிமாை உதவி ம்ு் ூக்ப நிவாரை் 

ுறி்த இ்த நீ்ட பயி்சியி், இ்திய எ்னல கிராம் ஒ்னற ூக்ப் தா்ுவு 

தபா்ற தபாலியாை அனம்ு உுவா்கி, அத்பி்ை், இனை்ு் ுு மீ்ு 

நடவி்னககளி் ஈுப்ு அனைவனரு் தவளிதய்றி மு்ுவ உதவி வழ்கியு. 

இ்திய அைினய பிிதகிய் ஆ் எ் ராம் வழிநட்திைா் ம்ு் சீை அைினய ச் 

தகா் தப் ைூ்  வழிநட்திைா்.  

 

7. 2016 ுதளாப் பவ் சி்ி(Global Power City Index) ுறியீ்ி் எ்த நகர் ுதலிட்தி் 

உ்ளு ? 

A. தடா்கிதயா 

B. ிதயா ி தைைிதரா  

C. ல்ட் 

D. ு்னப  

 

விடட: C. ல்ட் 

 

சமீப்தி், ை்பா் சா்்த  தமாி நினைு அற்க்டனள நிுவை் தவளியி்ட 2016 GPCI 

அறி்னகயி்பி, 2016 ுதளாப் பவ் சி்ி(Global Power City Index) ுறியீ் ி் ல்ட் 

ுதலிட் வகி்கிறு. தபாுளாதார், ஆரா்்சி ம்ு் தம்பாு, கலா்சார், 

அுுுனற, ூழ் ம்ு் உயி்்திற் ஆகிய ஆு ு்கிய அளவுீகனள தகா்ு 

உலக் ுுவதிு் உ்ள 42 ு்கிய நகர்கு்ு இு தர் வழ்கிு்ளு. வைிக், 

க்ுபிி்ு ம்ு் கலா்சார்தி் உலகி் ு்ைைி நகர்க் ப்ியலி் உ்ள ஒதர 

இ்திய நகர் ு்னப (39வு தர்ுட்) ஆு். 

 

8. எ்த இ்திய நகர் ுத்ுதலாக 2017 FIFA U-17 உலக தகா்னபனய நட்ு் இட்களி் 

ஒ்றாக அதிகார்ூ்வமாக பிரகடை்பு்த்ப்ு்ளு ? 

A. தமாஹாலி  
B. தகா்சி  
C. தச்னை  

D. தகா்க்தா 

 

விடட: B. தகோ் ி  
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2017 FIFA U-17 உலக தகா்னபனய நட்ு் இட்களி் ஒ்றாக தத்்தது்க்ப்ட ுத் 

இ்திய நகரமாக தகா்சி மாறிு்ளு. 23 FIFA  நிுை்க் உ்ளட்கிய உய் அதிகார 

ூு்ுு ைவஹ்லா் தநு னமதாை்னத பா்னவயி்ட பி்ை் தகா்சினய, தபா்ி 

நட்ு் னமதாை்களி் ஒ்றாக உுதிபு்திு்ளு. உலகளாவிய அளவி் ஒு 

ச்வததச கா்ப்ு தபா்ினய இ்தியா நட்ுவு இுதவ ுத் ுனறயாு்.  

 

9.“Driven: The Virat Kohli Story” எ்ற ு்தக் யாரா் எுத்ப்ு்ளு ?  

A. ச்தீ் ப்னை 

B. ரா்ுமா் ச்மா  

C. விை் தலாகப்ளி 
D. பிரதீ் ச்வா் 

 

விடட:  C. விஜ் டலோகப்ளி 
 

ந்ு அறிய்ப்ட ப்திினகயாள் விை் தலாகப்ளி,  “Driven: The Virat Kohli Story” எ்ற 

ு்தக்னத எுதிு்ளா். சமீப்தி் ுு தி்லியி் தவளியிட்ப்ட இு, இ்திய தட்் 

தக்ட் விரா் தகா்லியி் வா்்னக ப்றியு. 

 

10. ு்ளியியு்காை ுத் ச்வததச பிு யாு்ு வழ்க்ப்ு்ளு ? 

A. ரா் வாச்்தட்் 

B. வி்லிய் ைா்ச்  

C. தடவி் கா்் 

D. ூச் எ்தல்தப்் 

 

விடட: C. டடவி் கோ்் 

 

 ு்ளியியு்காை ுத் ச்வததச பிு தடவி் கா்் எ்பவு்ு வழ்க்ப்ு்ளு. 

இ்விுு  ைூனல 2017 ஆ் ஆ்ு  Marrakech-வி் நனடதபற உ்ள உலக ு்ளியிய் 

மாநா்ி் இவு்ு வழ்க்பட இு்கிறு. $75,000 பிு ததானக தகா்ட இ்விுு 

ு்ளியிய் ுனறயி்  மிக உய்்த மியானதயாக  குத்புகிறு. இு, ு்ளியியனல 

பய்பு்தி அறிவிய், ததாழி்ு்ப் ம்ு் மைித நலு்ு ததனவயாை ு்கிய 

சாதனைகனள தச்ு் தைி நப் அ்லு ுு்கனள அ்கீகி்கிறு. தமு் இு, நவைீ 

வா்்னகயி் வள்்ுவு் ு்ளியியலி் ு்கிய்ுவ் ப்றிய விழி்ுை்னவ 

ஏ்பு்து் உதுகிறு. வாு் ஒ்தவாு நபி் வா்்னகனயு் ு்ளிவிவர்க் 

எ்வாு பாதி்கி்று எ்பனத எ்ை்ற ம்ு் ப்தவு வழிகளி் ுி்ு தகா்ள 

ஊ்ுவி்கிறு. 


