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நட்ு நிக்ுக் - நவ்ப் 02, 2016 

 

1. ம்திய நேரி வ க் வா ய்தி் (Central Board of Direct Taxes) ுதிதாக ேியமி்க்ப்ட 

தலைவ் யா் ? 

A. ுஷி் ச்திரா 

B. ககௌச் ச்மா  

C. ஜுலை் கா் 

D. நக.வி. பத் 

 

விடட: A. ுஷி் ச்திரா 

 

1980 ஆ் ஆ்ு கதாுதியி்(Batch) இ்திய வுவா் நசலவ (IRS) அதிகா யாை ுஷி் 

ச்திரா, வுமாை வ ்ுலை ககா்லககலை வு்ு் ம்திய நேரி வ க் வா ய்தி் ( 

Central Board of Direct Taxes - CBDT) ுதிய தலைவராக ேியமி்க்ப்ு்ைா்.  ராணி சி் 

ோய ் இட்லத இவ் ேிர்பிீ்ைா். இ்பதவி்ு ு்ை் ச்திரா, நேரி வ ்காை 

ம்திய வா ய உு்பிை் (Investigation) ஆக பணியா்ைிைா். ககா்லககலை வு்ு் 

ம்ு் நேரி வ , வுமாை வ ்ுலை கதாட்பாை ேி்வாக சி்க்கு்ு கபாு்ுலடய 

CBDT, தலைவலர தவி்்ு 6 உு்பிை்கலை ககா்ு்ைு.   

 

2. பி்வு் எ்த மாேிை்க்,  இ்தியாவி் "திை்தகவைியி் மை் கழி்த் 

இ்ைாத(Open Defecation Free)" மாேிை்கைாக மாைிீ்ைை ? 

A. நகரைா, சி்கி், அுணா்சை் பிரநதச் 

B. நகரைா, இமாசை் பிரநதச், சி்கி் 

C. இமாசை் பிரநதச், நகரைா, தி ுரா  

D. சி்கி், இமா்சை பிரநதச், அசா் 

 

விடட: B. ககரளா, இமாசல் பிரகதச், சி்கி் 

 

Swachh Bharat Mission – Gramin தி்ட்தி் கீ், நகரைா  அத் அி்தை ோைி் (Foundation Day) 

(ேவ்ப் 1,2016)  "திை்தகவைியி் மை் கழி்த் இ்ைாத(Open Defecation Free)" 3வு 

மாேிைமாக மாைிீ்ைு. இத் ிை், அதிக ம்க் அட்்தி ககா்ட மாேிை்கைி் இ்த 

ேிலைலய அலட்ு்ை ுத் மாேிை் நகரைா ஆு். நகரைாவி்ு ு்ைதாக ODF 

ேிலைலய அலட்த மாேிை்க் இமாசை் பிரநதச் ம்ு் சி்கி் ஆு்.  

 

3. 2016 ஃபா்ுைா 1 கம்ஸிக் கிரா்் பி ்் ப்ட் கவ்ு்ைவ் யா் ? 

A. நடைிய் ்கா்ிநயா  

B. கசபா்ிய் கவ்ட்  

C. ூயி் ஹாமி்ட் 

D. ேிநகா நரா்கப்்  

 

விடட: C. ூயி் ஹாமி்ட் 
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கம்ஸிநகா ேக ் Autodromo Hermanos Rodríguez-் ேலடகப்ை 2016 ஃபா்ுைா 1 

கம்ஸிக் கிரா்் பி ்் நபா்ியி், இ்கிைா்ு ோ்லட் நச்்த ஒு பி ்ி் 

ஃபா்ுைா ஒ் ப்தய ஓ்ுே் ூயி் ஹாமி்ட் கவ்ைி கப்ைா்.      

 

4. சமீப்தி் மலை்த எ் எ் ச்மா, எ்த இ்திய ேக ் ுத் தலைலம க்ிட கலைஞ் ? 

A. ககா்க்தா 

B. கச்லை  

C. ுு தி்ைி  
D. ச்ிக் 

 

விடட: D. ச்ிக் 

 

ச்ிக ் ுத் தலைலம க்ிட கலைஞ்  எ் எ் ச்மா(93)  சமீப்தி் ச்ிக ் 

காைமாைா். இவ் சமீப்தி் “Making of Chandigarh: Le Corbusier and After” எ்ை ு்தக்லத 

எுதிைா், இதி் ச்ிக் ேகர உுவா்க்தி்  ேிக்ுகலை காைவ லசயாக  ககா்ு 

வுகிைா். ச்ிக ் ுத் தலைலம க்ிட கலைஞராை இவ், பழ்கபு் ுவி்சி் 

பிை்த பிர்ு ோ்ு க்ிட கலைஞ் Le Corbusier-உட் கேு்கி பணிு ்தா். சாதாரண 

மைிது்ு ஏ்ை சிை்த ூழலை உுவா்கியத்காக 1973-் Institute of Life (France) விுு 

உ்பட ப்நவு நதசிய ம்ு் ச்வநதச விுுகலை அவரு மதி்ுமி்க ப்கைி்பி்காக 

கப்ு்ைா்.    

 

5. அலைவு்ு் வ ீ் ுவசதிலய உுதி கச்ய “Parippida Mission” எ்ை தி்ட்லத எ்த 

மாேிை அரு ுவ்கிீ்ைு ? 

A. நகரைா  

B. க்ோடகா  

C. தமி்ோு 

D. அசா் 

 

விடட: A. ககரளா  

 

நகரைா அரு, 2016 ேவ்ப் 1 அ்ு அத் 60வு ஆ்ு ேிலைலவ ுைி்ு் வலகயி் 

க்வி, ுகாதார், வுீக் ம்ு் கழி்பிட வசதிக் ஆகிய ுலைகைி் 'Parippida Mission', 

'Haritha Keralam', 'Ardram' ம்ு் 'Life' எ்ை  4 ு்கிய தி்ட்கலை அைிுக் 

கச்ு்ைு.அரசா்க் 'Parippida Mission' தி்ட்தி் கீ் அலைவு்ு் வ ீ் ுவசதிலய 

உுதி கச்கிைு, 'Ardram' தி்ட், விலைவாசிலய உய்்தாம் அரு மு்ுவமலைகைி் 

அி்பலட வசதிகலை நம்பு்த ு்கமாழிகிைு. ுலை்த ப்ச் 1000 ப்ைிக், 'Life' 

தி்ட்தி் கீ் ச்வநதச தர்தி்ு உய்்த்பு் நமு் இு வா்்லகதிை் 

ேிலைலமகலை நம்பு்ுவதிு் கவை் கசு்ு். 'Haritha Keralam' எ்ைா் 'புலம 

நகரைா' எ்ு கபாு், இு கழிு அக்ைைி் சிை்த ுலைகலை க்டைிய 

ுய்சி்கிைு ம்ு் க ம கா்கைி விவசாய், காு ம்ு் ேீ் வை்கலை பாுகா்பலத 

பிரபை்பு்ுகிைு. அலை்ு தி்ட்கு்ு் 5 ஆ்ு  காை்ககு லவ்க்ப்ு்ைு. 
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6. 2016 மி் எ்்(Miss Earth) கி ட்லத கவ்ை நக் ் எ்பி்(Katherine Espin), எ்த 

ோ்லட நச்்தவ் ? 

A. பிைி்லப்்  

B. ஈ்வடா்  

C. ககாை்பியா  

D. கவைிுைா 

 

விடட: B. ஈ்வடா்  

 

பிைி்லப்்சி் உ்ை Mall of Asia Arena-வி் ஈ்வடா் ோ்லட நச்்த நக் ் 

எ்பி்(Katherine Espin) 2016 மி் எ்்(Miss Earth) ஆக கி ட் ூ்ட்ப்டா்.  மதி்ுமி்க 

இ்த பிைோ்ு அழு தலை்பி்காக உைக் ுுவதிு் இு்ு கை்ு ககா்ட 83 

நபா்ியாை்குட் “Empowered to make a Change” எ்ை தலை்பி் நபா்ியி்டா்.   

 

7. FIFA உைக நகா்லபயி் நகா்லபலய (World Cup trophy) விவலம்த சி்விநயா 

கா்ஜாைிகா(Silvio Gazzaniga), எ்த ோ்லட நச்்தவ் ? 

A. பிரா்் 

B. கஜ்மைி  
C. இ்தாைி 
D. பிநரசி்     

 

விடட:  C. இ்தாலி 
 

1971 ஆ் ஆ்ு FIFA உைக நகா்லபயி் நகா்லபலய விவலம்த ம்ு் உுவா்கிய 

இ்தாைிய சி்பி சி்விநயா கா்ஜாைிகா(95)(Silvio Gazzaniga), சமீப்தி் இ்தாைியி் 

மிை் ேக ் காைமாைா். நமு்  இவ் "Mr Cups " எ்ு் அலழ்க்புகிைா்,  UEFA Cup 

ம்ு் UEFA Super Cup நகா்லபகலைீ் விவலம்தா் இவநர. FIFA World Cup நகா்லப, 18 

கார் திட த்க நகா்லப ம்ு் ுமா் 6 கிநைா (அ்ைு 13 பு்ுக்) எலட ககா்டு. 

இு வரீ்க் ுுகி் உைலக ும்ு ககா்ு  த்க் லககலை அக்ைி ேீ்ி மகி்்சி 
ககா்ு் துண்லத இ்நகா்லப சி்த ்கிைு.        

 

8. 2016 உைக நசமி்ு திை்தி் லமய்கு(Theme) எ்ை ? 

A. A global celebration for saving 
B. Shining a light on what people value 
C. Saving, investment and planning for retirement 
D. Grabbing hold of your financial future  
 

விடட: D. Grabbing hold of your financial future  

 

ேவைீ கபாுைாதார்தி்ு் தைி ேபு்ு் நசமி்ு எ்வைு அவசிய் எ்பு ுைி்த 

கபாும்கைி் விழி்ுண்லவ அதிக ்க அ்நடாப் 31 ் நததி ஒ்கவாு ஆ்ு்  உைக 

நசமி்ு திை் அுச ்க்புகிைு. உைக கபாுைாதார்தி் நசமி்பி் ு்கிய்ுவ் 

ம்ு் ஒ்கவாு லவ்ு்கதாலகயாைு் அத் வை்்சி்ு எ்வாு 
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ப்கா்ுகி்ைை் எ்ை ு்கிய தலை்ுகைி் கவை் கசு்து்ைை். 2016 ஆ் 

ஆ்ு்காை லமய்கு 'Grabbing hold of your financial future' ஆு்.  

 

9. "Sampriti-2016" ூ்ு இராுவ பயி்சி இ்தியாவி்ு், எ்த ோ்ு்ு் இலடநய 

ேட்த்பு் ? 

A. மியா்ம்  

B. வ்க நதச்  

C. இ்தாைி 
D. கவைிுைா 

 

விடட: B. வ்க கதச்   

 

 "Sampriti-2016" எு் ூ்ு இராுவ பயி்சி இ்தியாவி்ு், வ்கநதச்தி்ு் இலடநய 

வ்கநதச்தி் டா்காவி் உ்ை த்லக் ேக ் ேவ்ப் 5 ுத் 18 வலர ேட்த்பு். 

இ்த பயி்சியாைு, இு ோ்ு பலடகு்  ூ்ிலண்ு க்ு்பு்த்ப்ட ம்ு் 

உுவக்பு்த்ப்ட ு்ு்ூழைி் பய்கரவாத எதி்்ு பயி்சி நம்ககா்ு் இுதி 
பயி்சிீட் ேிலைவலடீ்.  

 

10. "Immortal " எ்ை ு்தக்தி் ஆசி ய் யா் ? 

A. அஜ் நகா்ிய்  

B. கிு்ணா உதயச்க்  

C. ேிகிதா நத்பா்நட  

D. உமா் நஜ்வா  

 

விடட:  B. கிு்ணா உதயச்க்  

 

“Immortal: Death is certain for all who are born…or is it? எ்ை ு்தக் கிு்ணா உதயச்க் 

எ்பவரா் எுத்ப்டு. மஹாபாரத்தி் சபி்க்ப்ட அழிவ்ை நபா்வரீைாை 

அ்வ்த்ம், நபராசி ய் பர்வா்  எ்ை நபா்லவயி் ூமியி் அலை்ு தி ீ் 

கலத இு. 


