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நட்ு நிக்ுக் - அ்டடோப் 08,09 - 2016 

 

1. சமீப்தி் மறை்த ஹெ்்ன் க்றெலா்(Heisnam Kanhailal), எ்த ுறைுட் 

ஹதாட்ுறடயவ் ? 

A. நாடக்கறல 

B. அைிவிய் 

C. விறையா்ு 

D. அரசிய்  

 

விடட: A. நோடக்கடை 

 

மணி்ூறர் சா்்த ுக்ஹப்ை நாடக்கறல கறலஞ்  ஹெ்்ன் (75) க்றெலா், 

சமீப்தி் மணி்ூி் இ்பாலி் காலமானா். க்றெலா், நாடக்கறல ஆ்வகமான 

"கலா்சச்ரா மணி்ூ்"  எு் அறம்பி் நிுவன் ம்ு்  இய்ுன் ஆவா். இ்த 

அறம்ு ஏ்கனசவ இு்ு்  நாடக ஹமாழியி் ுதிய ஹசா்லதிகார்றத ஆராய 

ஏ்பு்த்ப்டு. இவ் 40 ஆ்ுகு்ு் சமலாக நாடக ுறையி் பல சசாதறன 

ுய்சிகறை ஹச்ு தனு ப்கைி்பிறன வழ்கிு்ைா். சமு் அதறன தனு ஹசா்த 

ஊு்ு ஏ்ப வழ்கிு்ைா். 

 

2. Bathukamma திுவிழா இ்தியாவி் எ்த மாநில்தி் ஹகா்டாட்புகிைு ? 

A. க்நாடகா  

B. ஹது்கானா  

C. ஜா்்க்் 

D. சகரைா 

 

விடட : B. தெு்கோனோ  

 

Bathukamma எ்பு ஹது்கானாவி் இ்ு மத ஹப்க் ஒ்ஹவாு ஆ்ு் 

ஹகா்டாு் ஒு மல் திுவிழா ஆு். இ்த 9 நா் திுவிழா, சர் ு்வி் ுவ்க்றத 

ுைி்பிுகிைு. இ்த வுட், ஹது்கானா ஹப்க் Batukamma பார்பிய  விழாவி் 

அதிகைவி் ப்ுஹப்ு  ஒு ுதிய உலக சாதறனறய ஏ்பு்தி இு்கி்ைன். 

மாநில்தி் ஹசுறம ம்ு் கடுைி் குறண, ஆசீ்வாத், மகி்்சி ஆகியவ்றை 

சவ்ி றெதராபா்தி் லா் பகூ் றமதான்தி் றமய்தி் அறம்க்ப்ட 20 அி 

புக்மா மல் சபா்ை ஹச்ி்(Set) 9,292 ஹப்க் த்க் வழ்கமான நடன்றத ஆின். 

இ்த க்கவ் நிக்்சியானு மதி்ு மி்க கி்ன் ு்தக்தி் ஹது்கானா 

மாநில்தி்ு ஒு இட்றத ஹப்ு த்ு்ைு.இத் ூல், ஓண் ப்ிறகயி் 5,211 

சகரைா ஹப்க் கல்ு ஹகா்ட உலக சாதறனறய ஹது்கானா ஹப்க்(9292 ஹப்க் 

ப்சக்ு) ுைியி்தன். 

 

3. இ்திய விமான் பறட ( Indian Air Force ) தின் எ்த சததியி் அுசி்க்புகிைு ?  

A. அ்சடாப் 9 

B. அ்சடாப் 7 

C. அ்சடாப் 8 
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D. அ்சடாப் 10  

 

விடட: C. அ்டடோப் 8  

 

இ்திய விமான்பறட தின் ஒ்ஹவாு ஆ்ு் அ்சடாப் 8-் சததி 
அுசி்க்புகிைு. சமீப்தி், ுசனவி் கத்வா்லா அுகி் உ்ை  சதசிய பாுகா்ு 

றமய்தி்(National Defence Academy), இ்திய விமான்பறட தனு 84வு ஆ்ு நிறைு 

விழாறவ அ்சடாப் 8, 2016 அ்ு பார்பிய ஆட்பர்ுடு் சகைி்றகுடு் 

ஹகா்டாியு. இ்திய வா்ஹவைிறய  பாுகா்ு் ம்ு் ஒு சமாதலி் சபாு 

வா்வழி சபா் நட்ு் ஒு ு்கிய் ஹபாு்றப ஹப்ு்ை IAF, உலகி் 4 வு ஹபிய 

விமான பறட ஆு். இு அதிகாரூ்வமாக 1932 அ்சடாப் 08 அ்ு பிி்ி் 

அரசா்க்தி் ுறண விமான்பறடயாக ுவ்க்ப்டு. பி்னாைி், 1945 ஆ் ஆ்ு 

இர்டா் உலக்சபாி் ஆ்ைிய ப்கைி்றப அ்கீகி்ு் விதமாக "ராய் இ்திய 

விமான்பறட" என ஹபய்மா்ை் ஹச்ய்ப்டு. 1947 ஆ் ஆ்ு ஆ்கிசலய்கைிட் 

இு்ு இ்தியா ு்திர் ஹப்ை பிைு இ்பறட இ்திய அரசா்க்தி்காக பணியா்ைியு. 

1950-் இ்தியா ுியரு ஆனபி் ஹபயு்ு ு்னா் உ்ை "ராய்" நீ்க்ப்ு 'இ்திய 

விமான்பறட'  எ்ு அறழ்க்ப்டு. 

 

4. இ்தியாவி் ுதலாவு ச்வசதச நுவ் தீ்்ு றமய் எ்த நகி் 

அறம்க்ப்ு்ைு ? 

A. ுசன  

B. ு்றப  

C. ுு தி்லி 
D. ஹகா்சி 
 

விடட :  B. ு்டப  

 

இ்தியாவி் ுதலாவு ச்வசதச நுவ் தீ்்ு றமய் அ்சடாப் 8, 2016 அ்ு ு்றப, 

மகாரா்ிராவி் திை்க்ப்டு. ப்சவு நிுவன்க் அ்லு தனிநப்கு்ு 

 இறடசயயான உலகைவிலான ூச்கைி் உது் ு்றப ச்வசதச நுவ் தீ்்ு 

றமய்திறன (The Mumbai Centre for International Arbitration - MCIA) மகாரா்ிரா ுத்வ் 

சதசவ்திர ப்னாவி் ஹதாட்கி றவ்தா். உலக்தர் வா்்த இ்த வசதி, நாுகட்த 

பிர்சறனகறை தீ்்ு றவ்ு் ஹசயலா்க்தி் ஹவைி்பறடயான த்றம, ஹபாு்ு 

ம்ு் ந்பக்த்றமறய ஹகா்ுவு். இ்சபாு வறர, இ்தியாவி்ு மிக 

அுகிு்ை நுவ் றமயமாக சி்க்ூ் இு்கிைு. 

 

5. Biopharmaceutical Competitiveness & Investment (உயிி மு்தக சபா்ி ம்ு் ுதீு- BCI) 

மதி்பா்வி் இ்தியாவி்  தர் எ்ன ? 

A. 28 வு   

B. 33 வு 

C. 10 வு 

D. 19 வு  
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விடட :  D. 19 வு  

 

Biopharmaceutical Competitiveness & Investment (BCI) மதி்பீ் ி்பி,  28 நாுகைி் 100்ு 59 

மதி்ஹப்ுட் இ்தியா 19வு இட்தி் உ்ைு.  அைிவிய் திை்க் ம்ு் 

 உ்க்டறம்ு, மு்ுவ ஆரா்்சி நிறலறமக் ம்ு் மாதிி அறம்ுக் ஆகிய இு 

்டா்் ஆ் புதிகறை தவிர கி்ட்த்ட அறன்ு அைவுீகைிு் இ்தியா 

மிக்ுறை்த மதி்ஹப்றண ஹப்ு்ைு. ப்ியலி் ுதலிட்தி் அஹமி்காு், 

அதறன ஹதாட்்ு இ்கிலா்ு ம்ு் ுவி்ச்லா்ு் உ்ைன. இ்த தர விறசயானு, 

Pharmaceutical Research and Manufacturers of America நிுவன்தி் 3வு BCI பதி்பி் ஒு 

புதியாு் இு Pugatch Consilium ூல்  ஹசய்பு்த்ப்டு. இு அைிுசா்்த 

 பசயாஹமி்க் க்ுபிி்ு ம்ு் அத் பாுகா்றப சா்்து சபா்ு ஹதிகிைு.     

 

6. 2016 உலக தபா் தின்தி் (World Post Day - WPD) றமய்கு எ்ன ? 

A.Tell us about the world you want to grow up in 
B. Write a letter describing how music can touch lives 
C. The Post: Delivering for People and Businesses Daily 
D. Innovation, Integration and Inclusion  
 

விடட : D. Innovation, Integration and Inclusion  

 

ுவி்ச்லா்தி் ஹப்னி் 1874 ஆ் ஆ்ு உலக அ்ச் ஒ்ைிய்(Universal Postal Union) 

ுவ்க்ப்டறத நிறனுூு் வறகயி் ஒ்ஹவாு ஆ்ு் அ்சடாப் 9 ஆ் சததி 
உலக அ்ச் தின் அுசி்க்புகிைு. 2016-் ஆ்ி்கான றமய்கு “Innovation, 

Integration and Inclusion” எ்பதாு். 

 

7. கியா் த்ஷ்(Gyan Darshan) சசன்கறை ஒைிபர்ப ூ்த்ஷ்(Doordarshan) எ்த க்வி 
நிுவன்ுட் ஒ்ப்த் ஹச்ு்ைு ? 

A. ஐஐி பா்சப (IIT BOMBAY) 

B. அமி்ி ப்கறல்கழக் (AMITY) 

C. இ்திராகா்தி சதசிய திை்த ப்கறல்கழக் (IGNOU)   

D. ஐஐஎ் அகமதாபா் (IIM Ahmedabad ) 

 

விடட:  C. இ்ெிரோகோ்ெி டெசிய ெிற்ெ ப்கடை்கழக் (IGNOU)   

 

4 கியா் த்ஷ்(Gyan Darshan) க்வி சசன்கறை ஒைிபர்ப ூ்த்ஷ்(Doordarshan) 

சமீப்தி் இ்திராகா்தி சதசிய திை்த ப்கறல்கழக (IGNOU) க்வி நிுவன்ுட் 

ஒ்ப்த் ஒ்றை  ஹச்ு்ைு. கியா் த்ஷ் எு் க்வி ஹதாறலகா்சி சசன்க், 

தகவ் ம்ு் ஒைிபர்ு் ுறை அறம்சக் (MIB), பிரசா் பாரதி,  இ்சரா, IGNOU 

ஆகியவ்ுட் இறண்ு  மனிதவை சம்பா்ு அறம்சக்தி் க்வி ஊடக்பிிு 

ுவ்கிு்ை ஒு ு்ஹனு்பாு். இ்த சசன்கறை GSAT-10 ஹசய்றகசகாைி்ு Up-

link ஹச்ய IGNOU நிுவன் ுதிய உிம் ஒ்றை ஹபை சவ்ு். தகவ் ம்ு் 

ஒைிபர்ு(I & B) அறம்சக்தி் Uplink ம்ு் Downlink வழிுறைகைி்பி, த்சபாறத்ு 

ுதிய  உிம் வழ்க வா்்பி்றல. 
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8. 2016 ஃபா்ுலா ஒ் ஜ்பன ீ்  கிரா்் பிி்்சி் ஹவ்ைவ் யா் ? 

A. கிமி ஹர்்கஹன்  

B. நிசகா சரா்ஹப்் 

C. சம்் சவ்்ட்ஹப் 

D. ஹசபா்ிய் ஹவ்சட் 

 

விடட:  B. நிடகோ டரோ்தப்் 

 

ஜ்பானி் மீ ்ிஹப்சி் நறடஹப்ை 2016 ஃபா்ுலா 1 எமிசர்் ஜ்பன ீ்  கிரா்் 

பிி்் சபா்ியி்,  ஹம்சிி் பா்ுலா ஒ் அணியி் ஹஜ்ம் ஃபா்ுலா ஒ் 

ஓ்ுன் நிசகா சரா்ஹப்் ப்ட் ஹவ்ு்ைா். 

 

9. P R ீசஜ் எ்த விறையா்ுட் ஹதாட்ுறடயவ் ? 

A. ூ்ப்ு  

B. கிி்ஹக் 

C. ொ்கி 
D. சடபி் ஹட்னி்  

 

விடட:  C. ஹோ்கி 
 

இ்திய ொ்கி வரீ் ம்ு் இ்திய சதசிய அணியி் சகா்கீ்பரான பர்ு ரவ ீ் திர் 

ீசஜ்,  2016 அ்சடாப் 20 ுத் 30 வறர மசலஷியாவி் ுவா்தானி் நறடஹபை உ்ை 

4 வு ஆசிய சா்பிய்் ிராபி (ACT) சபா்ியி் 18-சப் ஹகா்ட இ்திய ஆடவ் ொ்கி 
அணிறய வழிநட்த உ்ைா். 

 

10. “Old Path White Clouds: Walking in the Footsteps of the Buddha” எ்ை ு்தக்தி் ஆசிிய் யா் ? 

A. பி வி நரசி்மரா்  

B. வின் சீடபாி  

C. தி் நா் ொ் 

D. தலா் லாமா 

 

விடட:  C. ெி் நோ் ஹோ் 

 

“Old Path White Clouds: Walking in the Footsteps of the Buddha” எ்ை ு்தக்திறன தி் நா் ொ் 

எ்பவ் எுதிு்ைா். இு ஹகைதம ு்தி் வா்்றக ம்ு் சபாதறனகறை 

எு்ுறர்ு்  அழகான காவியமாக உ்ைு. இ்ு்தக் ு்தி் வா்றகறய 80 

 ஆ்ுகு்ு் சமலாக,  சிைிதைு ்வ்தியி் க்க் வழியாகு், சிைிதைு 

எுறம சம்்ு் சிுவ் வழியாகு், ம்ஹைாு புதிறய ு்தி் க்க் 

வழியாகு் ஹமுவாகு்  நிதானமாகு் ஊுுவி ஹச்கிைு. 


