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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 1, 2018 
 

1. சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப் பட்ட 
SAFE ZONE என்ற சசயலி எதனுடன் 
சதாடர்புடடயது? 

 
a) ஸண்கள் ளதுகளப்பு 
b) ஸயல் நீட்பு 
c) புகனி ஸளபேட்கள் 
d) ழதழ ழறுயம் 
 
விளக்கம் : கல்யி ழறுயங்கலக்கு 
அபேகழல் புகனி யிற்ன 
தடுக்கும் யகனில் ன் குதழன 
ஸெனழன அைனளறு புற்றுஹளய் 
நபேத்துயநனின் தயர் 
யிெளந்தள அழபகப்டுத்தழபள்ளர் . 
இதன் பம் கல்யி ழறுயக்கு 
அபேகழல் புகனி ெளர்ந்த 
ஸளபேட்கள் யிற் 
ஸெய்னப்ட்ைளல் அது ஸதளைர்ளக 
ெம்ந்தப்ட்ை அதழகளரிகலக்கு புகளர் 
ஸெய்ன படிபம். 

 
2. உகளயின பதல் கற்று உச்ெழ 

நளளடு ந்த ளட்டில் யபேம் 
ஸெப்ைம்ரில் ைஸ உள்து? 
a) இத்தளழ 
b) ிபளன்ஸ் 
c) ின்ளந்து 
d) ஸெர்நி 
 
விளக்கம் : உகளயின பதல் 
கற்று உச்ெழ நளளடு ஸெர்நினின் 
ஸலம்ஸர்க் கரில் ஸெப்ைம்ர் 25 
பதல் 28 யப ை ஸ உள்து. 

 
3. ெழங்கப்பூர் பன்ளள் தூதர் 

ைளநழஹகளவுக்கு ிபதநர் ஹபந்தழப  

 
 

ஹநளடி யமங்கழன யிபேதழன் ஸனர் 
ன் ? 
a) த்நவ 
b) த்நபூரன் 
c) யினளஸ் ெம்நன் 
d) ஹகல்பத்ள 
விளக்கம் : ிபதநர் ஹநளடி ெழங்கப்பூர் 
பன்ளள் தூதர் ைளநழஹகளவுக்கு 
இந்தழனளயின் உனரின யிபேதுகில் 
என்ள த்நவ யிபேஸதய் யமங்கு 
உள்ளர்.அஸநரிக்க நற்றும்  ள 
வுக்கள ெழங்கப்பூர் தூதபள 
ணினளற்ழ இபேக்கும் இயர் 
,அஸநரிக்க ெழங்கப்பூர் இைனிள 
தளபள யர்த்தக எப்ந்தம் 
ற்டுயதற்கு பக்கழன களபணநளக 
இபேந்தளர் 
. 
 

4. இந்தழனளயிஹஹன பதல்பனளக 
புகனினளல் ற்டும் தீநக 
யிக்கும் நழன்ட கஹனடு 
(டிெழட்ைல் ளம்ப்ஸட் ) ங்கு 
ஸயினிைப்ட்ைது? 
a) நதுப 
b) ஹகளய 
c) ஸென் 
d) கன்ினளகுநளரி 
 
விளக்கம் இந்தழனளயிஹஹன 
பதல்பனளக புகனினளல் 
ற்டும் தீநக யிக்கும் 
நழன்ட கஹனடு (டிெழட்ைல் 
ளம்ப்ஸட்) ஹகளயனில் ஹற்று 
ஸயினிைப்ட்ைது.ஹகளய 
வபளநகழபேஷ்ணள புற்றுஹளய் 
ெழகழச்ெ நற்றும் ஆபளய்ச்ெழ 
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நனத்தழல் ஹற்று ைஸற் 
ெர்யஹதெ புகனி எமழப்பு தழ 
ழகழ்ச்ெழனில், நழன்ட கஹனட்ை 
ஹகளய நளகப களயல் துண 
ஆணனர் ஸ்.ட்சுநழ 
ஸயினிட்ைளர். 
 

5. ிளகள பளக்ஸகட் ங்கழபேந்து 
யப்ட்ைது? 
a) லதபளளத் 
b) எடிெள 
c) உத்தபிபஹதஷ் 
d) வலரிஹகளட்ைள 
 
விளக்கம் எடிெள நளழம் ெந்தழப்பூர் 
வுதத்தழல் இபேந்து ஹற்று கள 
10.35 நணிக்கு ிளகள பளக்ஸகட் 
யப்ட்ைதளகவும் அது ஸயற்ழ 
ஸற்தளகவும் ளதுகளப்புத் து 
யட்ைளபங்கள் ஸதரியித்துள். 

 
6. தநழழ்ளடு அபசுப் ணினளர் 

ஹதர்யளணனத்தளல் ைத்தப்டும் 
குபைப்-1, 1- , 1-ி ணினிைங்கலக்கு 
தற்ஹளதுள் ஸ்ெழ /ஸ்டி/ம்ிெழ/ிெழ 
நற்றும் டின்ெழ ிரியிபேக்கள 
யனது உச்ெ யபம்பு 
______________ழபேந்து _____________ 
ஆகவும், இதப ிரியிபேக்கு 
தற்ஹளதுள் யனது உச்ெயபம்பு 
____________ழபேந்து _____________ 
ஆகவும் உனர்த்தப்டுகழது. 
a) 35_38,30_33 
b) 35_39,30_34 
c) 35_40,30_35 
d) 35_37,30_32 

 
விளக்கம் தநழழ்ளடு அபசுப் 
ணினளர் ஹதர்யளணனத்தளல் 

ைத்தப்டும் குபைப்-1, 1-, 1-ி 
ணினிைங்கலக்கு தற்ஹளதுள் 
ஸ்ெழ/ஸ்டி/ம்ிெழ/ிெழ நற்றும் 
டின்ெழ ிரியிபேக்கள யனது உச்ெ 
யபம்பு 35-ழபேந்து 37 ஆகவும், இதப 
ிரியிபேக்கு தற்ஹளதுள் யனது 
உச்ெயபம்பு 30-ழபேந்து 32 ஆகவும் 
உனர்த்தப்டுகழது. 

 
7. 2018 - ெயரி பதல் நளர்ச் 

யபனிள களளண்டில் 
இந்தழனளயின் ெழடிி யர்ச்ெழ 
யிகழதம்? 
a) 7.5 
b) 7.6 
c) 7.7 
d) 7.8 

 
விளக்கம் தநழழ்ளடு அபசுப் 
ணினளர் ஹதர்யளணனத்தளல் 
ைத்தப்டும் குபைப்-1, 1-, 1-ி 
ணினிைங்கலக்கு தற்ஹளதுள் 
ஸ்ெழ/ஸ்டி/ம்ிெழ/ிெழ நற்றும் 
டின்ெழ ிரியிபேக்கள யனது உச்ெ 
யபம்பு 35-ழபேந்து 37 ஆகவும், இதப 
ிரியிபேக்கு தற்ஹளதுள் யனது 
உச்ெயபம்பு 30-ழபேந்து 32 ஆகவும் 
உனர்த்தப்டுகழது. 

 
8. பளெபளெ ஹெளமன் உகநளஹதயி 

ெழக நீட்க அநக்கப்ட்ை 
யிெளபண குலயின் தயர்? 
a) ெழெழ .கழனபர்த்தழ 
b) ஹய.இனன்பு 
c) ெழெழ.ஸளன்.நளணிக்கஹயல் 
d) அண்ணளதுப 

 
9. இந்தழனளயின் எட்டுஸநளத்த 

உள்ளட்டு உற்த்தழ யர்ச்ெழ யிகழதம் 
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(ெழடிி) 7.3 ெதயதீம் ஆக இபேக்கும் 
 கூழன ழறுயத்தழன் ஸனர்? 
a) ழதழ ஆஹனளக் 
b) படி’ஸ் 
c) ஸெி 
d) RBI 
 
விளக்கம் இந்தழனளயின் எட்டுஸநளத்த 
உள்ளட்டு உற்த்தழ யர்ச்ெழ 
யிகழதத்த (ெழடிி) தபச்ெளன்று 
ழறுயநள படி’ஸ் குந்துள்து 
.ைப்ளண்டில் (ெழடிி) 7.3 ெதயதீநளக 
இபேக்கும்  கணித்துள்து 
.பந்தன நதழப்டீ்டில் இந்தழனளயின் 
(ெழடிி) 7.3 ெதயதீம் இபேக்கும்  
கணித்தழபேக்கழது. 

 
10. நளழங்கலக்கு நத்தழனிலும் , 

நளழத்துக்கு உள்லம் 
_____________ஆனிபம் நதழப்புக்கு ஹநல் 
டுத்துச் ஸெல்லும் ெபக்குகலக்கு இ -
ஹய ில் கட்ைளனம். 
a) 50 
b) 60 
c) 70 
d) 80 

 
விளக்கம் ளடு பலயதும் கைந்த 
ஆண்டு ெழஸ்டி ப்டும் ெபக்கு 
நற்றும் ஹெய யரி அழபகம் 
ஸெய்னப்ட்ைது. அதன் அடுத்த கட்ை 
ையடிக்கனளக நளழங்கலக்கு 
நத்தழனிலும், நளழத்துக்கு உள்லம் 
பை.50 ஆனிபம் நதழப்புக்கு ஹநல் 
டுத்துச் ஸெல்லும் ெபக்குகலக்கு இ-
ஹய ில் கட்ைளனம். 

 
 

11. ெழங்கப்பூர் ர்ன்ஸ் ழறுயம் 
அழபகம் ஸெய்த புதழன ர்ஸ் 
யிநளத்தழல்___________ிறழஸ் 
கழளஸ் 
டிக்ஸகட்கலம்,______________ிரீநழனம் 
களநழ டிக்ஸகட்கலம் உள்  
ழறுயத்தழன் தநச் ஸெனல் 
அதழகளரி ஹகள சூன் ளங் ( Goh Choon 
Phong) கூழளர். 
a) 56,86 
b) 67,94 
c) 74,96 
d) 87,98 

 
விளக்கம் ெழங்கப்பூர் ர்ன்ஸ் 
ழறுயம் அழபகம் ஸெய்த புதழன 
ர்ஸ் யிநளத்தழல் 67 ிறழஸ் 
கழளஸ் டிக்ஸகட்கலம், 94 ிரீநழனம் 
களநழ டிக்ஸகட்கலம் உள்  
ழறுயத்தழன் தநச் ஸெனல் 
அதழகளரி ஹகள சூன் ளங் ( Goh Choon 
Phong) கூழளர். 

 
12. ந்த அபசு, நக்கள் அபசு 

அலுயகங்கலக்கு ஸென்று 
அல்ல்ட்டு ஸறும்  
ஹெயக அயர்கின் யடீ்டுக்ஹக 
ஹதடிச்ஸென்று அிக்கும் தழட்ைத்த 
இம்நளத இறுதழனில் அழபகப்டுத்த 
உள்து? 
a) ஸைல்ழ 
b) ஹகபள 
c) கர்ளைகள 
d) உத்தபிபஹதஷ் 

 
விளக்கம் ஸைல்ழனில் அபயிந்த் 
ஸகஜ்ரியளல் தநனிள ஆம் 
ஆத்நழ அபசு நக்கள் அபசு 
அலுயகங்கலக்கு ஸென்று 
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அல்ல்ட்டு ஸறும்  
ஹெயக அயர்கின் யடீ்டுக்ஹக 
ஹதடிச்ஸென்று அிக்கும் தழட்ைத்த 
ஸைல்ழ அபசு இம்நளத இறுதழனில் 
அழபகப்டுத்த உள்து. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 2, 2018 
 

1. இபளடய ஊமழனர்கின் புதழன 
துணத் தயபளக (VCOAS) னளர் 
தயி ஸளறுப்ஹற்ளர்? 

 
a) ஸப்டிஸன்ட் ஸெபல் ெபத் ெந்த் 
b) ஸப்டிஸன்ட் ஸெபல் பன்ரீ் 

ெழங் 
c) ஸப்டின்ட் ஸெபல் ஹதயபளஜ் 

அனு 
d) ஸப்டிஸன்ட் ஸெபல் சுஹபஷ் 

ரர்நள 
 
விளக்கம் ஸப்டின்ட் ஸெபல் 
ஹதயபளஜ் அனு இபளடயத் 
ததழனின் துணத் தயபளக 
ஸளறுப்ஹற்ளர் (VCOAS). ஹந 31, 2018 
ல் தது தயின ஸப்டிஸன்ட் 
ஸெபல் ெபத் ெந்த் ழவு ஸெய்தர் 

 
2. ஸ்ஸனிின் புதழன ிபதநபளக 

ழனநழக்கப்ட்டுள்யர் னளர்? 
a) களர்ஹந ெக்ஹகளன் 
b) ஸட்ஹபள ெளன்ஸெஸ் 
c) நரினள களர்ெழனள 
d) நரினளஹள பளஹெளய் 

 
3. 2018 ஆம் ஆண்டின் ஹதெழன 

யினளட்டு ல்கக்கமக 
கட்ைப்டி, இந்தழனளயின் பதல் 
ஹதெழன யினளட்டு 
ல்கக்கமகம் ந்த நளழத்தழல் 
ழறுயப்ட்ைது ? 
a) அஸ்றளம் 
b) ெண்டிகர் 
c) நணிப்பூர் 
d) ஸைல்ழ 

 

விளக்கம்: ஹதெழன யினளட்டு 
ல்கக்கமகக் கட்ைச் ெட்ைம் 
2018 ஆம் ஆண்டிற்குள் 
ழஹயற்ப்ட்டுயிட்ைது. அந்தக் 
கட்ைத் தழட்ைத்த அழயிப்தற்கு 
நத்தழன அநச்ெபய படிவு 
டுக்கும்டி இந்தழனளயின் ெளதழதழ  
 
 
எப்புதல் அித்துள்ளர். நணிப்பூரில் 
இம்ளழல் ளட்டின் பதல் ஹதெழன 
யினளட்டு ல்கக்கமகத்த 
அநப்தற்களக நத்தழன 
அநச்ெபய ஹந 23-ம் ஹததழ எபே 
எலங்கு யிதழத்தது. 

 
4. உக சுற்றுச்சூமல் தழம்----------------- 

a) ெஷன் 1 
b) ெஷன் 5 
c) ெஷன் 10 
d) ெஷன் 8 

 
5. ஈரள அக்கட்ைனின் தழக 

நீட்ளம் இனக்கபம் .ள 
ெனின் சுற்றுச்சூமல் அம் பும் 
இந்து இவ்யபேை உக 
சுற்றுச்சூமல் தழத்த உகம் 
பலயதழலும் த்த இைங்கழல் 
ககள்  ் ைளை உ ்? 
a) 150 
b) 200 
c) 250 
d) 100 

 
6. ஸென் உனர் ீதழநன்த்துக்கு 

___________கூடுதல் ீதழதழகள் 
ழனநழக்கப்ட்டுள்ர். 
a) 5 
b) 7 
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c) 6 
d) 8 

 
7. 2018 ஆண்டுக்கள 91-யது 

‘ஸ்ஸல்ழங் ’ீ ஹளட்டி ங்கு 
ைந்தது? 
a) லதபளளத் 
b) எடிெள . 
c) உத்தபிபஹதஷ் 
d) ஹநரிளந்து 

 
8. அப்ஹதல் ஃளட்ைள அல்ெழெழ கழப்து 

அதழபளக த்தளயது பனளக 
ஸயற்ழ ஸற்ளர்? 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 

 
9. இங்கனின் ஸதற்கு நற்றும் 

ஹநற்கு நளகளணங்கில் நட்டும் 
இனங்கழ யந்த இந்தழனள யமங்கழன 
ஆம்புன்ஸ்கள் இங்க 
பலயதும் இனக்கப்ை இந்தழன அபசு 
கூடுதளக_______________ஹகளடி ழதழ 
யமங்குகழது. 
a) பை.109 
b) பை.110 
c) பை.111 
d) பை.119 

 
விளக்கம்: இங்கனின் ஸதற்கு 
நற்றும் ஹநற்கு நளகளணங்கில் 
நட்டும் இனங்கழ யந்த இந்தழனள 
யமங்கழன ஆம்புன்ஸ்கள் யிபயில் 
இங்க பலயதும் இனக்கப்ை 
உள். இதற்களக, இந்தழன அபசு 
கூடுதளக பை. 109 ஹகளடி ழதழ 
யமங்குகழது. 

 
 

10. ஸென் உனர் ீதழநன்த்தழல் 
அனுநதழக்கப்ட்ை ீதழதழகின் 
ஸநளத்த ண்ணிக்க_____________. 
a) 73 
b) 75 
c) 74 
d) 72 
விளக்கம்: ஸென் உனர் 
ீதழநன்த்தழல் அனுநதழக்கப்ட்ை 
ீதழதழகின் ஸநளத்த ண்ணிக்க 
75. இதன்பம் ணினில் உள் 
ீதழதழகின் ண்ணிக்க 63 ஆக 
உனர்ந்துள்து. களழனிைங்கின் 
ண்ணிக்க 12 ஆக குந்துள்து. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 3, 2018 
 

1. ந்த ளடு ஸயற்ழகபநளக SFDR 
Propulsion அடிப்ைனிள 
வுகண ஹெளத-ரிகழது? 
a) ெவள 
b) ஸெர்நி 
c) ெப்ளன் 
d) இந்தழனள 

 
விளக்கம்: வுகண 
ஸதளமழல்தட்த்தழல் ஸயற்ழகபநளக 
ஸெனல்டுயது, ளதுகளப்பு அநச்சு 
கபேத்துப்டி, தழை ரிஸளபேள் 
குமளய்த்தழட்ைம் பளம்ஸெட் (SFDR) 
உந்துயிெ அடிப்ைனிள 
வுகண யிநளத்தழன் ஸயற்ழன 
இந்தழனள ஸயற்ழகபநளக ைத்தழனது. 
எடிெளயில் ெந்தழபூரில் 
எபேங்கழணந்த ஸைஸ்ட் ஹபஞ்ச் 
ஸயினடீ்டு நனம் - 3 ல் இபேந்து 
ஸதளமழல்தட் ஆர்ப்ளட்ைக்களபர் 
யிநள ஹெளத ைத்தப்ட்ைது. 

 
2. ந்த ளடு ஸயற்ழகபநளக புதழன பூநழ 

கண்களணிப்பு ஹெட்டிட் 
ஸதளைங்கழனது? 
a) ெவள 
b) ஸெர்நி 
c) ெப்ளன் 
d) இந்தழனள 

 
விளக்கம் ெவள ஸயற்ழகபநளக எபே 
புதழன புயி கண்களணிப்பு 
ஸெனற்கக்ஹகளள் "Gaofen- 6"  
அழபகப்டுத்தழனது, இது 
பக்கழனநளக யியெளன ய ஆபளய்ச்ெழ 
நற்றும் ஹபமழவு கண்களணிப்புகில் 
னன்டுத்தப்டும். “ யைஹநற்கு 

ெவளயில் ெழபயளன் ெளல்ட் ளன் 
ஸென்டில் இபேந்து ீண்ை நளர்ச் -2 டி 
பளக்ஸகட்டில் ஹெட்டிட் 
ஸதளைங்கப்ட்ைது. இது ீண்ை நளர்ச் 
பளக்ஸகட் ஸதளைர் 276 யது ஹளக்கம் 
இபேந்தது. 

 
 
 

3. இந்தழனளயின் பதல் சூப்ர்ஃளஸ்ட் 
ஸபனில் ஸைக்களன் குனின் க்ஸ்ிபஸ் 
த்த ஆண்டுகள் ஹெயன 
ழவு ஸெய்கழது? 
a) 55 
b) 66 
c) 77 
d) 88 

 
4. ந்த நளழ அபசு 'ெளண்ட்ளக்ஸ்' 

அழயித்தது? 
a) நத்தழனப் ிபஹதெம் 
b) குெபளத் 
c) அெளம் 
d) நகளபளஷ்டிபள 

 
விளக்கம் நகளபளஷ்டிபள அபசு 
ஸதளைக்கழக அதழகரிக்க எபே 
'ெளண்ட்ளக்ஸ்' தழந்து 
அழயித்துள்து. 
யளடிக்கனளர்கத் ஹதர்ந்ஸதடுக்க 
புதழன தனளரிப்புகின் புதழன யபவு 
ஸெவுத் தழட்ைத்த 
அழபகப்டுத்தும் ழதழ 
கண்டுிடிப்புக ஹெளதழக்க ச்ளக்ஸ் 
எபே ளதுகளப்ள யனநளகக் 
களணப்டுகழது. 

 
5. நகளபளஷ்டிபள குமந்தப் பேயத்தழன் 

குழனடீ்டு 2018 படிவு" டி, 175 
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ளடுகில்_________ யது இைத்தப் 
ஸற்து 
a) 116 
b) 117 
c) 115 
d) 113 

 
6. ளட்டிஹஹன பதல்பனளக ங்கு 

எஹப ஹபத்தழல் 283 
தழபேங்ககலக்கு இயெநளக 
குடிெ நளற்று யளரின யடீுகள் 
எதுக்கப்ட்டுள்? 
a) ஸென் 
b) ஹகளய 
c) ஈஹபளடு 
d) நதுப 

 
விளக்கம் ளட்டிஹஹன 
பதல்பனளக ஸென்னில் எஹப 
ஹபத்தழல் 283 தழபேங்ககலக்கு 
இயெநளக குடிெ நளற்று யளரின 
யடீுகள் எதுக்கப்ட்டுள். இய 
அடுத்த நளதம் யமங்கப்டும் ன்று 
குடிெ நளற்று யளரின அதழகளரிகள் 
கூழர். தநழமகத்தழல் சுநளர் 35 
ஆனிபம் தழபேங்ககள் உள்ர். 
ஸென்னில் நட்டும் 3,500 ஹர் 
உள்ர். 

 
7. கூகழள் இந்தழனள______________ 

ழறுயம் னும் புதழன 
அப்ிஹகெ அழபகம் 
ஸெய்துள்து? 
a) ஆண்ட்பளய்டு ஆட்ஹைள 
b) ஸய்ர் லஷட் 
c) லளரிஸ்ன் ஸ்ப்ஹளபர் 
d) ளபஸ்ட் 

 

8. தற்ஹளது தநழமக அபசு னளபேக்கு 
தன்ம்ிக்க யிபேத யமங்கழ 
உள்து 
a) பளஹெஸ்யரி 
b) அகழளண்ஹைஸ்யரி 
c) நஹகஸ்யரி 
d) பளஹெஸ்யரி 

 
9. இந்தழனள நற்றும் ஸதற்களெழன ிரியில் 

14 யது ஆெழன ெழிக் ளதுகளப்பு 
உச்ெழ நளளட்டில் 2018 இல் ெளம்ினன் 
ஸெக்பெரிட்டி யிபேது ஸயன் 
ின்யபேம் யங்கழகில் து? 
a) ஹகளைக் நலழந்தழபள யங்கழ 
b) ஸலச்.டி.ஃப்.ெழ யங்கழ 
c) ஸ்ஹைட் ளங்க் ஆப் இந்தழனள 
d) ஆம் யங்கழ 

 
விளக்கம்: இந்தழனள நற்றும் ஸதற்கு 
ஆெழனளயில் எபே யரிெனில் 
இபண்ைளம் பனளக 14 யது யிெள 
ஆெழன ெழிக் ளதுகளப்பு உச்ெழ 
நளளட்டில் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கள 
ெளம்ினன் ஸெக்பெரிட்டி யிபேதுைன் 
ஸலச்.டி.ஃப்.ெழ யங்கழக்கு 
யமங்கப்ட்டுள்து. 

 
10. 2018 உக த்தழரிக களர்ட்டூன் 

யிபேதுக ஸயன் எஹபஸனளபே 
ஆெழன ஆஸ்த்ஹபள னளர்? 
a) அன்ஹைளிஹனள ஹெளர்ஜ் 

ஹகளன்களல்வ்ஸ் 
b) ரங்கர் பம்டி 
c) பளநச்ெந்தழப ளபு 
d) தளநஸ் ஆண்ைி 

 
விளக்கம்: ஹகபள களர்ட்டூிஸ்ட் 
தளநஸ் ஆண்ைி ெழந்த ஹகபக்ைரின் 
ிரியில் உக த்தழரிக களர்ட்டூன் 
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யிபேதுக ஸயன்ழபேக்கழளர். 
உகப் த்தழரிக களர்ட்டூன் 
யிபேதுகலக்கள 13 யது தழப்பு 
பன்று கண்ைங்கில் ட்டு 
ளடுகில் இபேந்து 9 
ஸயற்ழனளர்கக் ஸகளண்டுள்து - 
ஹபளப்ள, ஆெழனள நற்றும் ஸதன் 
அஸநரிக்கள. ஆண்டிி, 
ஆெழனளயிழபேந்து ஹதர்வு 
ஸெய்னப்டும் எஹப களர்ட்டூிஸ்ட். 
அயர் தற்ஹளது நனள ளஹடு 
'ஸநட்ஹபள யர்தளயின் ழர்யளக 
கஞபளகவும் ணினளற்றுகழளர். 

 
11. கயிக்ஹகள அப்துல் பகுநளன் ிந்த 

இைம்______________. 
a) நதுப 
b) கபைர் 
c) தழபேப்பூர் 
d) ஹகளய 

 
விளக்கம்: 1937, யம்ர் 9-ல் 
நதுபனில், 
கவழ்ச்ெந்தப்ஹட்ைனில் ிந்த 
அப்துல் பகுநளன் தநழழ்க் கயித 
யடியத்த ஸெலநனளக்கழன 
‘யளம்ளடி’ இனக்கத்தழன் 
பன்ஹளடிக் கயிஞர் 

 
12. இந்தழனள ர்ெழங்கழல் பஸ்ப 

அங்கவகளப எப்ந்தத்தழல் (ம்.ஆர்.) 
ந்த ளட்டுைன் கஸனலத்தழட்ைது? 
a) ஸகளம்ினள 
b) துளய் 
c) ஸதன் அஹபினள 
d) ெழங்கப்பூர் 

 
விளக்கம் ெழங்கப்பூபேைன் ர்ெழங்கழல் 
பஸ்ப அங்கவகளப எப்ந்தம் 

(ம்ஆர்) இந்தழனள 
கஸனலத்தழட்ைது. நது சுதந்தழப 
யர்த்தக உைன்டிக்க (ஃப்.டி.) 
கூட்ைளிகலைன் இந்தழனள 
கஸனலத்தழட்ை பதல் MRA 
இதுயளகும். “ இந்தழனளவுக்கு எபே 
ஸரின ஆதளனநளக, ெழங்கப்பூரில் 
உள் ல ர்ெழங் ழறுயங்க 
அங்கவகரிப்தன் பம் இந்தழன ர்ெழங் 
ழறுயங்க யிரிவுடுத்துயதற்கு 
ெழங்கப்பூர் எப்புக்ஸகளண்ைது. 

 
13. ஹபடி அஞ்ெல் ஹெயன 

ழபந்தபநளக நீப்ஸ ந்த இபே 
ளடுகலக்கு எப்புதல் 
யமங்கப்ட்டுள்து? 
a) கழபெள நற்றும் ெவள 
b) அஸநரிக்கள நற்றும் ஹெர்நி 
c) கழபெள நற்றும் ப. ஸ் 
d) ெப்ளன் நற்றும் ெவள 

 
விளக்கம்: கழபெளவும் அஸநரிக்களவும் 
இபே ளடுகலக்கும் இைஹன ஹபடி 
அஞ்ெல் ஹெயன ழபந்தபநளக 
நீட்க எப்புக் ஸகளண்டுள். “ இந்த 
ஹெய அஞ்ெல், கஞ்ெழனம் நற்றும் 
கழபெளயிற்கும் அஸநரிக்களயிற்கும் 
இைஹன உள் ஹபடிப் 
னணங்கலக்கு அஞ்ெல் அனுப்பும், 
நற்றும் இபே ளடுகிலும் அஞ்ெல் 
அலுயகங்கள் யமழனளக 
அனுப்ப்டும். 

 
14. ந்த அபசு "ஹகளந்து ெம்நளதழகள 

ஸ்யஸ்த்னள நீள ஹனளெள" 
தழட்ைத்த அழபகப்டுத்தழனது.? 
a) கீளர் 
b) எடிெள 
c) அெளம் 
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d) ஹகளயள 
 

15. ந்தத் தகயல் ஹெய ழறுயம் 
அஸநரிக்களயச் ெளர்ந்த ஹயளங் 
டூடின கனகப்டுத்தழனது? 
a) ஸலச்ெழல் 
b) இன்ஹளெழஸ் 
c) டி.ெழ.ஸ் 
d) ெழ.டி.ஸ் 
விளக்கம்: ளட்டின் இபண்ைளயது 
நழகப் ஸரின தகயல் ஸதளமழல்தட் 
ழறுயநள இன்ஃஹளெழஸ் 
அஸநரிக்களய தநளகக் ஸகளண்ை 
ஹயளங் டூடி கனகப்டுத்தழபள்ளர். 
ஹயளங் டூடி ஹலளல்டிங் கம்ஸி 
எபே அஸநரிக்க-ெளர்ந்த டிெழட்ைல் 
கழரிஹனட்டிவ் நற்றும் தகர்ஹயளர் 
தண்ணழவு ழறுயம் ஆகும். ஹயளங் 
டூடி ஸதளத்ஸதளைர்பு, தகர்ஹயளர் 
க்ட்பளிக்ஸ், ஸலல்த் ஸெர்யர் 
நற்றும் தகர்ஹயளர் ஹக்ஹகஜ் 
ஸளபேள்கள் ஹளன் ஸதளமழல்கில் 
யளடிக்கனளர்கள் உள்ர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 4, 2018 
 

1. உக நித உரிநகள் தழம் 
ஸகளண்ைளைப்டும் 
ளள்__________________. 
a) ஹந 5 
b) ெஷன் 10 
c) அக்ஹைளர் 15 
d) டிெம்ர் 10 

 
Sje : ஸெளகுசு களர்க தனளரிக்கும் 
ஸெர்நினின் ஹளர்ஹர ழறுயம் 
பன்ளம் தப ஹகனின் 
ைர்ஹள ஸ்பயி நளைல் களப 
அழபகம் ஸெய்துள்து 
 

 
2. பளனல் ன்லீ்டு ெநீத்தழல் 

கழளெழக்______________________ 
ஸகளெஸ் ஹநளட்ைளர் ெக்கழ 
அழபகப்டுத்தழனது. 
a) 300 
b) 400 
c) 500 
d) 600 

 
விளக்கம்   ிபதநர் ஹநளடி 
இந்ஹதளஹெழனள, நஹெழனள, ெழங்கப்பூர் 
சுற்றுப்னணத்த ஹற்று ழவு 
ஸெய்தளர். கைெழ ளள ஹற்று 
அயர் ெழங்கப்பூர் தளயபயினல் 
பூங்களய ளர்யனிட்ைளர். 
பஸஸ்ஹகள அந்தஸ்து ஸற் இந்த 
பூங்களயில் உள் எபேயக ஆர்கழட் 
நபேக்கு ஹநளடினின் ஸனர் 
சூட்ைப்ட்ைது. பன்தளக 
ெழங்கப்பூரில் உள் மநயளய்ந்த 
நளரினம்நன் ஹகளனிழல் ஹநளடி 
யமழட்ைளர். இந்தழன பஸ்ழம்களல் 

கட்ைப்ட்ை நசூதழ, புத்த 
நைளனத்துக்கும் அயர் ஸென்ளர். 
ெழங்கப்பூரின் ெளங்கழ கைற்ைத் 
தத்தழல் இந்தழன கைற்ைனின்  
 
 
 
 
 
ெத்புபள ஹளர்க்கப்ல் 
ங்கூபநழட்டுள்து. அந்த கைற்ைத் 
தத்துக்கு ஹற்று ஸென் ிபதநர் 
ஹநளடி இந்தழன கைற்ை 
அதழகளரிக ெந்தழத்துப் ஹெழளர். 
நகளத்நள களந்தழனின் அஸ்தழ 
ெழங்கப்பூரில் கபக்கப்ட்ைது. இத 
ழவுகூபேம் யகனில் கழிர்ட் 
ினரில் அநக்கப்ட்டுள் ழவு 
ெழன்த்த ஹநளடி தழந்து யத்தளர். 

 
3. ஸெளகுசு களர்க தனளரிக்கும் 

ஹளர்ஹர ழறுயம் ந்த ளட்ைச் 
ஹெர்ந்தது? 
a) ஸெர்நி 
b) ெவள 
c) பஷ்னள 
d) இந்தழனள 

 
4. ெழங்கப்பூர் தளயபயினல் பூங்களயில் 

ஆர்கழட் நபேக்குந்த நத்தழன 
அநச்ெரின் ஸனர் 
யக்கப்டுள்து? 
a) ழதழன் கட்கரி 
b) அபேண் ஸென்ைழ 
c) பத்தன் ெழங் 
d) ஹபந்தழப ஹநளடி 

 
5. உக ெக்கழள் தழம் ன்று 

அனுெரிக்கப்டுகழது? 
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a) ெஷன் 4 
b) ெஷன் 3 
c) ெஷன் 1 
d) ெஷன் 2 

 
6. ந்த நளழ அபெளங்கம் அத்து 

ஆண் அபசு ஊமழனர்கலக்கும் தந்த 
யிடுபன யமங்கழபள்து? 
a) லரினளள 
b) ஞ்ெளப் 
c) புஹ 
d) எடிெள 

 
7. கவழ்ழ ெழறுயர்கலக்கள 

யினளட்டு அகளைநழ ங்கு 
ஸதளைங்கப்ைவுள்து? 
a) லரினளணள 
b) லழநளச்ெல் ிபஹதஷ் 
c) உத்தப ிபஹதஷ் 
d) ஆந்தழப ிபஹதஷ் 

 
8. தழல்ழ தநனிைப்ட்ை DRDO 

இன் தற்ஹளதன தயர் னளர்? 
a) ஹக. ெழயன் 
b) ெஞ்ெய் நழத்பள 
c) ெழ. ஸயங்கஹைென் 
d) ி ஆர் ஹெளப்பள 

 
9. உகழல் அதழக ஹபம் உமப்யர்கள் 

ட்டினழல் பதழைம் ிடித்த இைம் 
a) லஹளய் 
b) ஸநக்ெழஹகள 
c) பம் 
d) ஸைல்ழ 

 
விளக்கம்   உகழல் அதழக ஹபம் 
உமப்யர்கள் னளர் ன்து ற்ழ 
சுயிச்ெர்ளந்து யளங்கழ என்று ஆய்வு 
ைத்தழனது. இந்த ஆய்யின் படியில் 

பம்ன ஹெர்ந்த ஸதளமழளர்கள் 
அதுக ஹபம் உமப்தளக ஸதரின 
யந்துள்து. 

 
10. ளட்டின் பதல் ஹதெழன யினளட்டு 

ல்கக்கமகம் ங்கு 
அநந்துள்து? 
a) அெளம் 
b) உத்தழபிபஹதெம் 
c) நணிப்பூர் 
d) நத்தழனிபஹதெம் 

 
விளக்கம்  கைந்த ஆண்டு 2017ஆம் 
ஆண்டு நக்கயனில் ஹதெழன 
யினளட்டு ல்கக்கமகம் 
அநப்து ஸதளைர்ள நஹெளதள 
தளக்கல் ஸெய்னப்ட்ைது .இந்த 
ழனில் குடினபசு தயர் 
பளம்ளத் ஹகளயிந்த் ,யினளட்டு 
ல்க கமக நஹெளதளயிற்கு 
எப்புதல் யமங்கழளர் .இதன் பம் 
நணிப்பூர் நளழம் இம்ளழல் 
,ளட்டின் பதல் ஹதெழன யினளட்டு 
ல்க கமகம் அநன உள்து. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 5, 2018 
 

1. 12-யது ஆெழன ஸண்கள் யளழளல் 
ஹளட்டி நற்றும் 20-யது ஸதன்கழமக்கு 
ஆெழன ஸண்கள் யளழளல் 
ெளம்ினன்ரழப் ங்கு ைஸற்து? 
a) தநழழ்ளடு 
b) கர்ளைகள 
c) ஹகபள 
d) நகளபளஷ்டிபள 

 
விளக்கம்  12-யது ஆெழன ஸண்கள் 
யளழளல் ஹளட்டி நற்றும் ிரின்ெஸ் 
ஹகளப்க்கள 20-யது ஸதன்கழமக்கு 
ஆெழன ஸண்கள் யளழளல் 
ெளம்ினன்ரழப் ஆகழன இபண்டு 
ஹளட்டிகள் கைந்த நளதம் 
தளய்ளந்தழல் ைஸற்து. 

 
2. ளட்டிஹஹன அதழக ஸண் 

ீதழதழகள்________________உனர் 
ீதழநன்த்தழல் ணிபுரிகழன்ர். 
a) தளய்ளந்து 
b) ஸதர்ளந்து 
c) இங்கழளந்து 
d) ஸ்களட்ளந்து 

 
விளக்கம்  ஸென் உனர் 
ீதழநன்த்துக்கு ழனநழக்கப்ட்ை 7 
புதழன கூடுதல் ீதழதழகள் ஹற்று 
தயிஹனற்றுக் ஸகளண்ைர். 
இதனடுத்து ணினில் உள் 
ீதழதழகின் ண்ணிக்க 63 ஆக 
உனர்ந்துள்து. ளட்டிஹஹன அதழக 
ஸண் ீதழதழகள் ஸென் உனர் 
ீதழநன்த்தழல் தளன் ணிபுரிகழன்ர் 
ன்து குழப்ிைத்தக்கது. 

 

3. ____________________ யங்கழனின் துண 
கயர்பளக ம்.ஹக. ஸெனின் 
ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். 
a) ஸைல்ழ 
b) ஸென் 
c) கர்ளைகள 
d) நதுப 

 
 
 

4. இந்தழனளயில்_________________ஹகளடி 
யளகங்க தனளரித்து சுசூகழ 
ழறுயம் ெளத ைத்துள்து. 
a) இந்தழனன் யங்கழ 
b) ளபத ஸ்ஹைட் யங்கழ 
c) கபள யங்கழ 
d) ரிெர்வ் யங்கழ 

 
5. ஸ்ஸனின் யபீர் பஹஃல் ைளல் 

த்தண ப ிஸபஞ்சு ஏன் 
ட்ைத்த ஸயன்றுள்ளர்? 
a) 5 
b) 4 
c) 2 
d) 3 

 
6. கழபெள ளட்டுக்கள இந்தழன தூதபளக 

ழனநழக்கப்டுள்யர் னளர்? 
a) 7 
b) 8 
c) 10 
d) 9 

 
7. நஹெழன அபெழன் தந 

யமக்கழஞபளக ழனநழக்கப்டுள் 
இந்தழன யம்ெளயினிர் னளர்? 
a) அஹெளக் தளஸ் 
b) யிய் குநளர் 
c) வகுநளர் ஹநன் 
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d) நது ஹெத்தழ 
 

விளக்கம்  ிரிட்ைன் ளட்டின் 
தகபள ண்ைில் உள் 
இந்தழன தந தூதபகத்தழல் 
ஆஹளெகபளக ணினளற்ழ யபேயர் 
நது ஹெத்தழ. கைந்த 2004-ம் ஆண்டு 
இந்தழன ஸயிபவுத்து 
ஸதளைர்ள ட்ைப்டிப் (IFS) 
படித்துள் இயப கழபெள 
ளட்டுக்கள இந்தழன தூதபளக நத்தழன 
ஸயிபவுத்து இன்று ழனநம் 
ஸெய்துள்து. 

 
8. இந்தழனள, ெப்ளன் நற்றும் அஸநரிக்கள 

இைஹனனள பத்தபப்புப் னிற்ெழ 
2018 ஸனர் ன்? 
a) பலம்நது அளன்டி அழ 
b) ைளநழ தளநஸ் 
c) அப்துல் கி ளட்ைழ 
d) அப்துல் களதழர் பெசுப் 

 
விளக்கம்  நஹெழன அபெழன் 
அட்ைளர்ி ஸெபளக 
ணினளற்ழயந்த பலம்நது 
அளன்டி அழ ன்யர் யகழத்த 
தயினில் இந்தழன யம்ெளயின 
ஹெர்ந்த ைளம்நழ தளநஸ் ன்யரின் 
ழனநத்துக்கு நன்ர் சுல்தளன் 
பலம்நது எப்புதல் அித்துள்ளர். 

 
9. ரிெர்வ் யங்கழ யங்கழனின் துண 

ஆலபளக ழனநழக்கப்ட்ையர் னளர்? 
a) இந்தழபள 
b) ெழம்ஸஸ் 
c) நழன் 
d) நளர் 

 

10. உக யங்கழனின் பன்ளள் 
அதழகளரின ிபதநபளக ழனநழத்து 
___________ நன்ர் உத்தபவு 
ிப்ித்துள்ளர். 
a) ைளக்ைர் யபல் யி ஆச்ெளர்னள 
b) வ N. ஸ். யிஸ்யளதன் 
c) ம் ஹக ஸெனின் 
d) வ ஸ். பந்த்பள 

 
விளக்கம்  நக்கள் ஹளபளட்ைத்த 
அடுத்து ஹெளர்ைளன் ிபதநபளக 
இபேந்த லி அல் பல்கழ 
பளெழளநள ஸெய்தத அடுத்து, உக 
யங்கழனில் ணினளழன ஏநர் 
பஸ்றளஸ் புதழன ிபதநபளக 
ழனநழத்து நன்ர் அப்துல்ள 
உத்தபயிட்டுள்ளர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 6, 2018 
 

1. ஊநளஞ்ஹெரினில் களயல் உனர் 
னிற்ெழ நனம் ெளர்ில் 
_________________யகுப்பு யபனிள 
‘ஹளலீஸ் ப்ிக் ஸ்கூல்’ 
ஸதளைங்கப்ட்டு நளணயர் ஹெர்க்க 
ைஸற்று யபேகழது. 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 

 
விளக்கம்  யண்ைலூர் அடுத்த 
ஊநளஞ்ஹெரினில் களயல் உனர் 
னிற்ெழ நனம் ெளர்ில் 5-ம் யகுப்பு 
யபனிள ‘ஹளலீஸ் ப்ிக் 
ஸ்கூல்’ ஸதளைங்கப்ட்டுநளணயர் 
ஹெர்க்க ைஸற்று யபேகழது. 

 
2. நளர்க புற்றுஹளய்க்கு புதழன ெழகழச்ெ 

ப கண்டு ிடிக்கப்ட்டுள் 
இைம்? 
a) ெவள 
b) இந்தழனள 
c) உத்தபப்ிபஹதஷ் 
d) அஸநரிக்கள 

 
விளக்கம்  அஸநரிக்களயில் நளர்க 
புற்றுஹளய்க்கு புதழன ெழகழச்ெ ப 
கண்டு ிடிக்கப்ட்டுள்து. பன்று 
நளதங்கஹ உனிர் யளழ்யளர் ன்று 
கணிக்கப்ட்ை ஸண் இந்த 
கழெழச்ெனின் பம் பலநனளக 
குணநைந்துள்ளர். 

 
3. ி. ஆந்த் னளபள ர்ெழ 

ழறுயத்தழன் தநச் ஸெனல் 
அதழகளரினளக ஸளறுப்ஹற் ஆண்டு? 

a) 2017 
b) 2015 
c) 2014 
d) 2016 

 
விளக்கம்  ி. ஆந்த் னளபள 
ர்ெழ ழறுயத்தழன் தநச்  
 
 
ஸெனல் அதழகளரினளக 2017-ம் ஆண்டு 
ஆகஸ்ட் நளதத்தழழபேந்து இந்த 
ஸளறுப்ில் உள்ளர். 

 
 

4. ங்கு யினளட்டு, கத்து, 
அபெழனல், ஸளதுச்ஹெய 
ஹளன்யற்ழல் ஈடுட்டு யபேம் 
ிபங்கலக்கு ஸநலகழளல் ஆ 
ஆள் உனப ெழ 
யக்கப்ட்டுள்து? 
a) ஸைல்ழ 
b) ெவள 
c) இந்தழனள 
d) உத்தபப்ிபஹதஷ் 

 
விளக்கம்  ஸைல்ழனில் உள் 
ஹநைம் துெளட்ஸ் 
அபேங்களட்ெழனகத்தழல் யினளட்டு, 
கத்து, அபெழனல், 
ஸளதுச்ஹெய ஹளன்யற்ழல் 
ஈடுட்டு யபேம் ிபங்கலக்கு 
ஸநலகழளல் ஆ ஆள் உனப ெழ 
யக்கப்ட்டுள். 

 
5. இந்தழன நகிர் அணி பதல் 

பனளக ஹதளல்யின ெந்தழத்த 
ஆண்டு? 
a) 2017 
b) 2018 
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c) 2016 
d) 2015 

 
விளக்கம்  இன்று ைஸற் 
பன்ளயது ஹளட்டினில் இந்தழன 
அணி, 7 யிக்ஸகட் யித்தழனளெத்தழல் 
யங்களஹதெ அணினிைம் 
ஹதளல்யினைந்தது.இதன்பம், 
இந்தழன அணினின் ஸதளைர் ஸயற்ழக்கு 
யங்களஹதெ அணி பற்றுப்புள்ி 
யத்தது. 

 
6. ரிெர்வ் யங்கழனின் ளணன ஸகளள்கக் 

கூட்ைம் ங்கு ைஸற்து? 
a) ஸைல்ழ 
b) ெவள 
c) இந்தழனள 
d) உத்தபப்ிபஹதஷ் 

 
7. ிளஸ்டிக் ளட்டில் ஸகளடுத்தளல் 

ைக்கு ற் ணத்த னணிகள் 
ஸற்றுக்ஸகளள்ளம் ன்று ந்த 
பனில்ஹய ழனத்தழல் 
அழபகப்டுத்த ட்டுள்து? 
a) யஹதளபள, குெபளத் 
b) க்ஹள, உத்தழபிபஹதெம் 
c) பம், நலளபளஷ்டிபள 
d) களந்தழ கர், குெபளத் 

 
விளக்கம்  குெபளத் நளழம் 
யஹதளபள பனில்ழனத்தழல் 
ிளஸ்டிக் எமழப் யழபறுத்தும் 
யிதநளக ிளஸ்டிக் எமழப்பு 
இனந்தழபம் என்று 
யக்கப்ட்டுள்து. இந்த 
இனந்தழபத்தழல் ிளஸ்டிக் 
ளட்டில்க உள்ஹ ஹளட்ைளல் 
அய சுக்கு தளக 
உைக்கப்டுகழது. 

 
8. உகழன் பதல் நபேத்துய ஸபனிள 

ஃப்ன் க்ஸ்ிஸபஸ்----------------- 
நகளபளஷ்டிபளவுக்கு யபேகழது? 
a) ெஷன் 15 
b) ெஷன் 14 
c) ெஷன் 12 
d) ெஷன் 13 

 
9. ளழ உம்ரிகர் யிபேதுக்கு ஹதர்வு 

ஸெய்னப்ட்டு உள் கழரிக்ஸகட் யபீர் 
னளர்? 
a) ஹையிட் யளர்ர் 
b) ஹைளி 
c) யிபளட் ஹகளழ 
d) அஸ்யின் 

 
விளக்கம்  இந்தழனளயில் 
கழரிக்ஸகட்டில் ெழந்து யிங்கும் 
யபீர்கலக்கு (ெவினர் நற்றும் 
ெஷினர்) இந்தழன கழரிக்ஸகட் யளரினம் 
ஆண்டுஹதளறும் யிபேதுகள் யமங்கழ 
கவுபயித்து யபேகழது. இதழல், ெவினர் 
ிரியில் ெழந்த ஆட்ைக்களபர்கலக்கு 
யமங்கும் நதழப்புநழக்க யிபேதள 
ளழ உம்ரிகர் யிபேதழ ஹகப்ைன் 
யிபளட் ஹகளழ ஸறுகழளர். 

 
10. 21”யது உக ஹகளப் களல்ந்து 

தழபேயிமள ந்த ளட்டில் 
ஸதளைங்குகழது? 
a) ிபளன்ஸ் 
b) இத்தளழ 
c) ஸெர்நன் 
d) பரழனள 

 
விளக்கம்  21”யது உக ஹகளப் 
களல்ந்து தழபேயிமள யபேகழ 14”ந் 
ஹததழ பரழனளயில் ஸதளைங்குகழது. 
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இந்த ஹளட்டிக்கள ‘டி’ ிரியில் 
இைம் ிடித்துள் 2 ப 
ெளம்ினள அர்ஸென்டிள அணி 
தது கைெழ னிற்ெழ ஆட்ைத்தழல் 
இஸ்ஹபல் அணிபைன் ஹநளத 
இபேந்தது. இந்த ஆட்ைம் இஸ்ஹபல் 
ளட்டில் உள் ஸெபேெஹம் கரில் 
யபேகழ 9”ந் ஹததழ ைத்த 
தழட்ைநழைப்ட்டு இபேந்தது. 

 
11. பரழனள உகழல் அதழகம் ெம்ளதழக்கும் 

ைளப்”100 யினளட்டு யபீர்கின் 
ட்டினழல் இந்தழனளயில் இைம் 
ஸற் இந்தழன யபீர் னளர் ? 
a) ஹபளலழத் ெர்நள 
b) ஹைளி 
c) யிபளட் ஹகளழ 
d) அஸ்யின் 

 
விளக்கம்  உகழல் அதழகம் 
ெம்ளதழக்கும் ைளப்”100 யினளட்டு 
யபீர்கின் ட்டினழல் இந்தழனளயில் 
இபேந்து கழரிக்ஸகட் யபீர் யிபளட் 
ஹகளழ நட்டுஹந இைம் ிடித்துள்ளர். 
அயர் ஆண்டுக்கு பை.160 ஹகளடி 
யபேயளய் ஈட்டுகழளர். அஸநரிக்க 
குத்துச்ெண்ை ெளம்ினன் புஹளனிட் 
ஹநஸயதர் பதழைத்த 
ிடித்துள்ளர்.2”யது இைத்த 
அர்ஸென்டிள களல்ந்து அணினின் 
ட்ெத்தழப யபீபேம், ளர்ெழஹளள 
கழப்புக்களக யினளடி 
யபேயபேநள ஹனளல் ஸநஸ்ெழ 
ஸற்றுள்ளர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 7, 2018 
 

1. ஆெழனளயின் 11யது ெழஹனள intelligence 
தழப்பு ங்கு ைஸற்து? 
a) புது தழல்ழ 
b) பம் 
c) ஹகளயள 
d) பளெஸ்தளன் 

 
விளக்கம்: ெழஹனஸென்ெழனல் ஆெழன 
2018 இன் 11 யது தழப்பு புது 
ஸைல்ழனில் ைஸற்து. 
கபேத்தபங்கழன் தீம் "ெழஹனளஸ்ஹடினல்: 
ளதுகளப்பு நற்றும் ஸதளமழல்து 
ளதுகளப்புக்கள எபே ை 
ஸபேக்கழக் ஸகளண்ைது. 

 
2. 2018 உக அநதழ குழனடீ்டின் டி 

இந்தழனளயின் ழ ன்? 
a) 137 
b) 140 
c) 139 
d) 145 

 
விளக்கம்: 2018 உக அநதழ 
குழனடீ்டில் 163 ளடுகில் 
இந்தழனளயின் ளன்கு இைங்க 137 
யது இைத்தழற்கு நளற்ழபள்து. 

 
3. இந்தழன ஸண் கழரிக்ஸகட் யபீர் 2000 

பன்க டுத்த இந்தழன யபீர் ன் 
ெளதனப் ஸற்ளர். 
a) நழதளழ பளஜ் 
b) லர்நன் ிரீட் கவுர் 
c) ெஶன் ஹகளஸ்யளநழ 
d) க்த ிஷ்ட் 

 
யிக்கம்: ஸ்ைளர் ஹட்ஸ்ஹநன் 
நழத்தளழ பளஜ் டிஸயன்டி 20 இன் 

ெர்யஹதெ ஹளட்டிகில் (டி 20 ) 2000 
பன்கள் டுத்த பதல் இந்தழன 
கழரிக்ஸகட் யபீர் ஆயளர். இந்தழன யபீர் 
இந்த ெளதன படிக்க பதல் 
இந்தழன கழரிக்ஸகட் யபீர் (ஆண்கள் 
நற்றும் ஸண்நணிகள்) ஆளர். 75  
 
 
 
ஹளட்டிகில் 2,015 பன்கள் 
டுத்தழபேக்கழளர். 

 
4. அன்ளெழப் மத்த 

______________________ நளழத்தழன் 
அதழகளபப்பூர்ய மநளக குடினபசுத் 
தயர் பளம்ளத் ஹகளயிந்த் இன்று 
அழயிக்கழளர். 
a) ெழக்கழம் 
b) தழரிபுபள 
c) எரிெள 
d) பளெஸ்தளன் 

 
விளக்கம்  அன்ளெழப் மத்த 
தழரிபுபள நளழத்தழன் அதழகளபப்பூர்ய 
மநளக குடினபசுத் தயர் பளம்ளத் 
ஹகளயிந்த் இன்று அழயிக்கழளர். 
தழரிபுபள நளழத்தழல் அதழகம் 
யினக்கூடின பளணி பக அன்ளெழப் 
மத்த நளழ அபெழன் 
அதழகளபப்பூர்ய ம நளக குடினபசுத் 
தயர் பளம்ளத் அழயிக்கழளர். 
 

5. பூநழனில் இபேந்து 600 எினளண்டுகள் 
ஸதளவுக்கு அப்ளல் புதழன கழபகம் 
என் __________________ 
யிஞ்ஞளிகள் கண்டுிடித்து ெளத 
புரிந்துள்ர். 
a) ெப்ளன் 
b) ெவள 
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c) இந்தழனள 
d) அஸநரிக்கள 

 
விளக்கம்  பூநழனில் இபேந்து 600 
எினளண்டுகள் ஸதளவுக்கு 
அப்ளல் புதழன கழபகம் என் 
இந்தழன யிஞ்ஞளிகள் கண்டுிடித்து 
ெளத புரிந்துள்ர். இந்தழன 
யளினல் ஆபளய்ச்ெழ நன 
யிஞ்ஞளிகள் குல, துண 
ெிஹகளள் அல்து சூப்ர் ஸப்டிபென் 
அவு ஸரிதள எபே கழபகத்தழ 
கண்டுிடித்துள்ர். இது பூநழனப் 
ஹளன்று ஆறு நைங்கு ஆபத்தழல் 
ஸரினதளகவும் 27 நைங்கு ை 
ஸகளண்டுள்ளகவும் இபேப்தளக 
யிஞ்ஞளிகள் ஸதரியித்துள்ர். 
ஹநலும் இந்த கழபகம் பூநழனிழபேந்து 
600 எி ஆண்டுகள் ஸதளயில் 
இபேப்தளக ஸதரியிக்கப்ட்டுள்து. 

 
6. உக ஸபேங்கைல் தழம்? 

a) ெஷன் 8 
b) ெஷன் 7 
c) ெஷன் 4 
d) ெஷன் 2 

 
விளக்கம்  எவ்ஸயளபே ஆண்டும் 
ெஷன் நளதம் 8 ஆம் ஹததழ உக 
ஸபேங்கைல் தழம் 
அனுெரிக்கப்டுகழது. 

 
7. ரளங்களய் எத்துமப்பு அநப்ின் 

18-யது நளளடு ங்கு 
ைஸறுகழது? 
a) ெவள 
b) பஷ்னள 
c) ஸெர்நி 
d) இந்தழனள 

 
விளக்கம்  ரளங்களய் எத்துமப்பு 
அநப்ின் 18-யது நளளடு ெவளயின் 
ரளன்ஹைளங் நளகளணத்தழல் உள் 
கழங்தளஹயள கரில் ள 
(ெிக்கழமந) ஸதளைங்கழ 2 ளட்கள் 
ைஸறுகழது. ெவ அதழர் ெழன்ிங் 
தநனில் ைஸறும் இந்த 
நளளட்டில் ிபதநர் ஹநளடி கந்து 
ஸகளள்கழளர். 

 
8. ஆத்தள தபேணத்தழல் ஸண்க 

ளதுகளக்க உபேயளக்கழன ெளதம் 
ஸனர் ன்? 
a) பக்ஷள 
b) லழம்நத் 
c) ஹெர் புஹபள 
d) வ்நன் ரளிட்டி 

 
9. ிஸபஞ்சு ஏன் ஸைன்ிஸ் ஸதளைரில் 

ஸ்ஸனிின் களர்ன் பகுபேெள 
களல் இதழனில் ந்த யபீளங்க 
தழர்த்து யினளடிளர்? 
a) பஷ்னளயின் நரினள ரபஹளயள 
b) பேஹநினளயின் ெழஹநளள 

லளப் 
c) ஸெர்நினின் ஞ்ெழக் ஸகர்ப 
d) அஸநரிக்களயின் ஸெரீள 

யில்ழனம்ஸ் 
 

விளக்கம்  ளரிஸ் கரில் 
ைஸற்று யபேம் இந்தத் ஸதளைரில் 
நகிர் எற்னர் ிரிவு களல் 
இதழனில் 3-ம் ழ 
யபீளங்கனள ஸ்ஸனிின் 
களர்ன் பகுபேெள, 28-ம் ழ 
யபீளங்கனள பஷ்னளயின் நரினள 
ரபஹளயளய தழர்த்து 
யினளடிளர். எபே நணி ஹபம் 10 
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ழநழைங்கள் நட்டுஹந ைஸற் 
இந்த ஆட்ைத்தழல் பகுபேெள 6-2, 6-1 
ன் ஹர் ஸெட்டில் ந்தயித 
ெழபநபம் இல்ளநல் ஸயற்ழ ஸற்று 
அப இறுதழக்கு பன்ஹழளர். 

 
 

10. ளழ உம்ரிகர் யிபேதுக்கு ஹதர்யளகழன 
இந்தழன கழரிக்ஸகட் யபீர் ? 
a) ம் ஸ் ஹைளி 
b) யிஹபந்தர் ஹெயளக் 
c) யிபளட் ஹகளழ 
d) பயிச்ெந்தழபன் அஸ்யின் 

 
விளக்கம்  இந்தழனள அயில் ெழந்த 
ெழரிக்ஸகட் யபீபேக்கு யமங்கப்டும் 
நழக உனரின யிபேதள ளழ உம்ரிகர் 
யிபேதுக்கு இந்தழன கழரிக்ஸகட் 
அணினின் ஹகப்ைன் யிபளட் ஹகளழ 
ஹதர்வு ஸெய்னப்ட்டுள்ளர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 8, 2018 
 
 

1. ந்த நளழ அபசு 
நகழபளநங்கலக்கு ர் லூன் 
பம் இண்ைர்ஸட் யெதழ கழைக்க 
ற்ளடு ஸெய்னப்ட்ைது? 
a) உத்தபகளண்ட் 
b) தழரிபுபள 
c) ளகளந்து 
d) ஞ்ெளப் 

 
விளக்கம்  உத்தபகளண்ட் நளழ 
அபசு நகழபளநங்கலக்கு ர் 
லூன் பம் இண்ைர்ஸட் யெதழ 
கழைக்க ற்ளடு 
ஸெய்னப்ட்ைது.இந்த ர்லுன் 
ஹபளஸ் ைளட் ஸைக்ளெழ 
பனில் உபேயளக்கப்ட்டுள்து . 
7.5 கழ.நீ. சுற்வுக்கு இணப்புகள் 
கழைக்கும்.இந்தழனளயிஹஹன எபே 
நளழம் பலக்க இண்ஸைர்ஸட் 
பம் இணக்க லூ 
னன்டுத்துயது இதுஹய 
பதல்ப ஆகும். 

 
2. யங்கள ஹதெ அணினின் தந 

னிற்ெழனளபளக னளர் ழனநம் 
ஸெய்னப்ட்டுள்ளர்? 
a) ஹகரி க்ரிஸ்ைன் 
b) யளல்ஷ் 
c) ெந்தழகள லதுபேெழங்கள 
d) ஸ்டீவ் ஹபளட்ஸ் 

 
விளக்கம்  யங்கள ஹதெ அணினின் 
தந னிற்ெழனளபளக ஸெனல் 
ட்ையர் ெந்தழகள லதுபேெழங்கள .இயர் 
கைந்த அக்ஹைளர் நளதம் யங்கள 
ஹதெ அணினின் தந 

னிற்ெழனளர் தயினில் இபேந்து 
யிகழளர் 

 
3. ஹகளய - ஸங்கலர் ஈபடுக்கு(ைபுள் 

ைக்கர் ) பனில் ஹெய ந்த ளில் 
ஸதளைங்கப்ட்ைது? 
a) ெஷன் 8 

 
 
 

b) ெஷன் 6 
c) ெஷன் 9 
d) ெஷன் 2 

 
விளக்கம்  ஹகளயனிழபேந்து ஹெம் 
யமழனளக ஸங்கலபேக்கு ைபுள் ைக்கர் 
ஹெய ஹற்று ஸதளைங்கழனது. 

 
4. ஆெழன ெஷினர் 400 நீட்ைர் ஸண்கள் 

தைக ஏட்ைத்தழல் தங்க தக்கம் 
ஸயன்யர் னளர்? 
a) ெழஸ்ள ஹநத்பெ 
b) பச்ெள குெளர் 
c) பூம் ஸெளனுஹ 
d) அஞ்ெள தம்ஹக 

 
விளக்கம்  ஆெழன ெஷினர் 400 
நீட்ைர் ஸண்கள் தைக ஏட்ைத்தழல் 
தங்க தக்கம் ெப்ளன் கரில் ஆெழன 
ெஷினர் தைக ெம்ினன்ரழப்ில் 
ஸதளைர் ைஸற்று யபேகழது 
.இதழல் ைப்பு ெளம்ினன் ஆ 
இந்தழன யபீளங்க ெழஸ்ள ஹநத்பெ 
53.26 யிளடிகில் ந்தன தூபத்த 
கைந்து தங்க தக்கம் ஸயன்ளர். 

 
5. ந்த அபசு பதல் யணிக 

யதத்த 
அழபகப்டுத்துகழது? 
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a) குெபளத் 
b) ஞ்ெளப் 
c) கீளர் 
d) எடிெள 

 
விளக்கம்  ஞ்ெளில் யினளளபத்தழல் 
ஈடுடுயது ிதல், எபே ஸரின 
டினளக, நளழ அபெளங்கம் எபே 
யணிக பதல் யத் தம் 
என் அழபகப்டுத்தழனது. ஹற்று 
ெந்தரில் ஸதளமழல்து நந்தழரி 
சுந்தர் ரளம் அஹபளபள ஸயினிட்ைளர். 

 
6. கழங்கள இக்கழன யிமள (KLF) 5 யது 

தழப்பு, ந்த நளழத்தழல் 
ஸதளைங்கப்ட்ைது? 
a) நத்தழனப் ிபஹதெம் 
b) ஹநகளனள 
c) நணிப்பூர் 
d) எடிெள 

 
விளக்கம்  எவ்ஸயளபே யபேைபம் 
ெஷன் நளதத்தழல் எடிெளயின் 
புஹஸ்யரில் உள் ஸ்நளர்ட் 
நற்றும் ஹகளனில் கரில் ைத்தப்டும் 
ஆண்டு இக்கழன யிமளயளக KLF 
உள்து. கழங்க இக்கழன யிமள 2014 
ஆம் ஆண்டில் ஏடினள ஸநளமழனின் 
ளபம்ரின ஸநளமழ ழநனக் 
ஸகளண்ைளடினது. 

 
7. துபக நற்றும் கைல்ெளர் 

துகில் தழன் ஹநம்ளட்டிற்கள 
ட்ை ______________ இல் 
இைம்ஸற்து? 
a) பம் 
b) ஸகளல்கத்தள 
c) ஸென். 
d) தழல்ழ 

 
விளக்கம்  கழபளநப்பு ஹநம்ளட்டு 
அநச்ெழன் கவழ் டீன் தனளல் 
உளத்னளய் கழபளநழங் ஸகௌரல் 
ஹனளெளவுைன் இணந்து ரழப்ிங் 
அநச்ெகம் ற்ளடு ஸெய்னப்ட்ைது. 

 
8. ளட்டில் உள் உனர்நட்ை ழறுயம் 

து? 
a) IIT-D 
b) IIT-B 
c) IISC 
d) IIT-C 

 
விளக்கம்  இந்தழன ஸதளமழல்தட்க் 
கமகம், ம்ளய் (IIT-B), ஸங்கலபே 
இந்தழன அழயினல் கமகம் (IISc), 
தழல்ழ (டி-டி) ஆகழனய QS உக 
ல்கக்கமக தபயரிெனில் 2019 
இல் பதல் 200 இைங்கில் உள். 

 
9. இந்தழன, அஸநரிக்க, ெப்ளின 

கைற்ை ைகள் நளர் 
னிற்ெழன _____________ இல் 
ஸதளைங்குகழன். 
a) ெஷன் 5 
b) ெஷன் 6 
c) ெஷன் 7 
d) ெஷன் 8 

 
விளக்கம்  இந்தழனள, ெப்ளன் நற்றும் 
அஸநரிக்களயிழபேந்து கைற்ைக் 
கப்ல்கள், யிநளிகள் நற்றும் 
ணினளர்கள் நளர் 2018 ஆம் 
ஆண்ை ஸதளைங்குகழன்ர். 

 
10. உக ஸளபேளதளப நன்த்தழன் CEO 

னளர் (WEF)? 
a) கழவுஸ் ஷ்யளப் 
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b) கழழஸ்டின் களர்ட் 
c) ஹைகழஹகள ளஹகள 
d) கழரிஸ்டிள ெழனளர்ெயீள 

 
விளக்கம்  உக ஸளபேளதளப 
நன்ம் (WEF) ன்து ஸ்யிஸ் 
இள ஹளக்கநற் அடித்தம் 
ஆகும். உக ஸளபேளதளப 
நன்த்தழன் CEO கழவுஸ் ஷ்யளப் 
ஆயளர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 9, 2018 
 

1. ெள யடியநநப்பு தழட்ைத்துக்களக 
ஸென் நளகபளட்ெழக்கு___________ 
யிபேது 

ஸ்நளர்ட்ெழட்டி யிபேது 
a) சுந யிபேது 
b) புத்தளக்க யிபேது 
c) ஸெர்நி யிபேது 

 
விளக்கம்  ஸெர்நி ளட்ைச் 
ஹெர்ந்த ெழஇெட் ன் ழறுயம் 
ெளர் ில் ‘கர்ப்பு ஹளக்குயபத்தழல் 
நளற்த்த ற்டுத்துயதற்கள 
பனற்ெழ’ ன் யிபேதுக்கள ஹளட்டி 
ைத்தப்ட்ைது. உக அயில் 60 
கபங்கள் ங்ஹகற். யிபேதுக்கு 
ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்ை 10 கபங்கில் 
ஸென் நளகபளட்ெழபம் என்று. 

 
2. உக ஸளபேளதளப ஹபய 

(ைிள்பெஇப்) ழர்யளகக் குலயில் 
___________________ழனநழக்கப்ட்டுள்ள
ர். 
a) ஸெௌநழனள ெளநழளதன் 
b) அநழதளப் களந் 
c) உரளஹதயி 
d) ெரிதள ளனர்  

 
விளக்கம்  இந்த அநப்ின் 
தந ஸெனல்ளட்டு அதழகளரினளக 
ணினளற்ழ யபேம் இயர் தற்ஹளது 
ழர்யளகக் குலயில் 
இைம்ஸற்றுள்ளர். இதன் பம் 
ஸளபேளதளப ஹபய யிரியளக்க 
ையடிக்ககில் இயர் தது 
ங்கிப் அிக்க படிபம். 2007-ம் 
ஆண்டில் இந்த அநப்ில் ஹெர்ந்த 

ெரிதள ய்னளர் ல்ஹயறு 
ஸளறுப்புக யகழத்துள்ளர். 

 
3. எபேளள் ெர்யஹதெ ஹளட்டினில் 

______________________ பன்கள் டுத்தது 
ழபெெழளந்து. நகிர் 
அணிஉகெளத. 
a) 490 

 
 

b) 260 
c) 420 
d) 119 

 
விளக்கம்  ைப்ழில் ைஸற் 
அனர்ளந்து அணிக்கு தழபள 
எபேளள் ெர்யஹதெ ஹளட்டினில் 
ழபெெழளந்து நகிர் அணி 50 
ஏயர்கில் 4 யிக்ஸகட்டுகள் 
இமப்புக்கு 490 பன்கள் டுத்தது 
எபேளள் ெர்யஹதெ கழரிக்ஸகட்டில் 
புதழன உகெளதனளகும். 

 
4. ிபளக்ைர் அண்ட் ஹகம்ிள் தகர்ஹயளர் 

ஸளபேள் தனளரிப்பு நற்றும் யிற் 
ழறுயத்தழன் தந ழதழ 
அதழகளரி____________________ 
a) ெளன் பளர்ட் 
b) ெளன் ஆர்.ஸநளஸர் 
c) பளகுல் ெர்நள 
d) ஆந்த் குப்த 

 
விளக்கம்  2009-ம் ஆண்டு ெயரி 
நளதம் பதல் இந்தப் ஸளறுப்ில் 
இபேந்து யபேகழளர். யி ழர்ணன 
ஆய்யளபளக தது ணின 
ஸதளைங்கழன இயர் 30 ஆண்டுகளக 
ிபளக்ைர் அண்ட் ஹகம்ிள் 
ழறுயத்தழல் ணிபுரிந்து யபேகழளர். 
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5. ந்த கல்யி ழறுயம் களற்ழல் 

க்கும் லூன் பம் ஸெல்ஹளன் 
இன்ைர்ஸட் இணப்பு ஸபேம் 
யெதழன கண்டுிடித்து உள்து 
a) தழபேச்ெழ NIT 
b) பம் IIT 
c) லழந்துஸ்தளன் பெியர்ெழட்டி 
d) களன்பூர் IIT 

 
6. ெப்ளன் ழதழபதயிபைன் தினளர் 

ழங்கில் நபம் யர்க்கும் தழட்ைம் 
ந்த ஊரில்ைபக்கு 
யபேகழது? 
a) ஹயலூர் 
b) கைலூர் 
c) ஹெம் 
d) ளகப்ட்டிம் 

 
 

7. நழன்யளரின ணினளர்கள் இந்தளல் 
குடும்த்தழல் எபேயபேக்கு 
உைடினளக ணி யமங்கப்டும் 
ெட்ைப்ஹபயனில் நழன் து 
அநச்ெர் ________________ கூழளர். 
a) ி.தங்கநணி 
b) துபபபேகன் 
c) ஹக.ளகழபேஷ்ணன் 
d) ெழ.ஹக. யளென் 

 
விளக்கம்  நழன் து அநச்ெர் 
ி.தங்கநணி ,தற்ஹளது அபசு 
ஊமழனர்கள் இந்தளல் அயர்கது 
இறுதழச்ெைங்குக்கள உதயித் ஸதளக 
பை.5 ஆனிபநளக உள்து. 
தழர்களத்தழல் பதல்யரிைம் ஹெழ 
இத்ஸதளக உனர்த்தப்டும். ஹநலும், 
இந்தயர் குடும்த்தழல் தகுதழ 
அடிப்ைனில் எபேயபேக்கு ணி 

யமங்கப்டும். நழன்யளரினத்தழல்தளன் 
உைடினளக கபேண அடிப்ைனில் 
ணி யளய்ப்பு யமங்கப்டுயது குழப் 
ிைத்தக்கது. இவ்யளறு அயர் 
கூழளர். 

 
8. ெள யடியநப்பு தழட்ைத்துக் களக 

ஸென் நளகபளட்ெழக்கு 
_____________ ழறுயம் ெளர்ில் 
யிபேது யமங்கப்ட்டுள்து. 
a) ளரிஸ் 
b) ண்ைன் 
c) ஸெர்நி 
d) ஸ்யைீன் 

 
விளக்கம்  நது அபேந்தழயிட்டு 
யளகம் ஏட்டுயதளல் ற்டும் 
ெள யித்துகத் தயிர்க்க 
நதுளட்டில்கின் நீது ச்ெரிக்க 
யளெகங்க அச்ெழை ஹயண்டும்  
இந்தழன உணவுப் ளதுகளப்பு நற்றும் 
தப ழர்ணன ஆணனம் 
(ஃப்ஸ்ஸ்) உத்தபயிட்டுள்து. 
இந்த உத்தபவு 2019 ப்பல் 1 பதல் 
அநளக உள்து. நது அபேந்தழயிட்டு 
யளகம் ஏட்டுயதளல் ற்டும் 
ெள யித்துகத் தயிர்க்க 
நதுளட்டில்கின் நீது ச்ெரிக்க 
யளெகங்க அச்ெழை ஹயண்டும்  
இந்தழன உணவுப் ளதுகளப்பு நற்றும் 
தப ழர்ணன ஆணனம் 
(ஃப்ஸ்ஸ்) உத்தபயிட்டுள்து. 
இந்த உத்தபவு 2019 ப்பல் 1 பதல் 
அநளக உள்து. 

 
9. தளம்பத்தழல் இபேந்து 

தழபேஸல்ஹயழக்கு பன்தழயில்ள 
ஸட்டிகள் ஸகளண்ை _____________ 
பனில் ஹெயன பனில்ஹய இண 
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அநச்ெர் பளென் ஹகளலன், கப்ல் 
து இண அநச்ெர் 
ஸளன்.பளதளகழபேஷ்ணன் 
ஆகழஹனளர்தழந்து யத்தர். 
a) ஸ்யர்ண ஸெனந்தழ 
b) இயற்றுள் துவுநழல் 
c) தீதனளள் அந்த்ஹனளதனள 
d) அந்த்ஹனளதனள 

 
விளக்கம்  பனில்ஹய இண 
அநச்ெர் பளென் ஹகளலன், கப்ல் 
து இண அநச்ெர் 
ஸளன்.பளதளகழபேஷ்ணன் ஆகழஹனளர் 
தளம்பம் பனில் பனத்த 
தழந்து யத்தர். ஹநலும், 
தளம்பத்தழல் இபேந்து 
தழபேஸல்ஹயழக்கு பன்தழயில்ள 
ஸட்டிகள் ஸகளண்ை அந்த்ஹனளதனள 
பனில் ஹெயனபம் 
ஸதளைங்கழயத்தர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 10, 2018 
 
 

1. ெழஹனள-இண்ஸைழஸென்ஸ் ஆெழனள 
2018 கபேத்தபங்கழல் ைத்தழன ளடு 
து? 
a) ளக்கழஸ்தளன் 
b) ெவள 
c) அல்ெரீினள 
d) இந்தழனள 

 
விளக்கம்  ெழஹனளஸ்ினிட்ைல் ஆெழன 
2018 இன் தழஹளபளம் தழப்பு 
ெழஹனளஸ்ஹடினல் நீடினள அண்ட் 
கம்பெிஹகரன் ைத்தழனது, 
தகயல்ஸதளமழல்தட் அநப்ின் 
இனக்குபகம் ஸளது அழவு நற்றும் 
ங்குதளபர்களக இபளடய 
ஆய்யழக்க ஆகழனய 
ைளத்தப்ட்ைது. & ெழஹனளஸ்ஹடினல்: 
ளதுகளப்பு நற்றும் ஸதளமழல்து 
ளதுகளப்புக்கள எபே ை ஸபேக்கழ 
& இந்த கபேத்தபங்கழல் BSF நற்றும் 
ஸளழஸ் ை, அபெளங்கம் நற்றும் 
ஸதளமழல் து உட்ை ளதுகளப்பு 
அதழகளரிகள், ஸதளமழல்தட் 
ஸதளமழல்தட் தீர்வுக ஆபளனவும், 
இபளடய நற்றும் ளதுகளப்பு 
னன்ளடுகில் புயிஸயப் 
ஸதளமழல்தட் ஸதளமழல்தட்த்தழன் 
பக்கழன ளத்தழபத்த ஆபளனவும் 
என்ளக இணந்து ஸகளண்ைர். 

 
 

2. ரித்தழரினள நளழம் அடுத்த இந்தழன 
தூதுயபளக ற்றுக்ஸகளள்ப்ட்ையர் 
னளர்? 
a) பயநீ்தழப ிபெளத் ஸெய்ஸ்யளல் 
b) அக்ஷய் குநளர் 

c) தழபே யிகளஸ் ஸ்யபைப் 
d) வ ிபதீப் குநளர் னளதவ் 

 
விளக்கம்  சூைளன் குடினபெழற்கு 
இந்தழனளயின் தற்ஹளதன தூதுயர் 
வ பயிந்தழப ிபெளத் ஸெய்ஸ்யளல் 
(IFS: 1999), ரித்தழரினள நளழத்தழற்கு  
 
 
 
அடுத்த இந்தழன தூதுயபளக 
ழனநழக்கப்ட்ைளர். அயர் யிபயில் 
தது ழனநழப் டுப்ளர் ன்று 
தழர்ளர்க்கப்டுகழது. 

 
3. ஹையிட் ைக்ஸ் ைங்கன் ெநீத்தழல் 

களநளளர். அயர் புகழ்ஸற் _______ 
a) ஏயினர் 
b) புகப்ைக்களபர் 
c) அபெழனல்யளதழ 
d) கஞர் 

 
விளக்கம்  அஸநரிக்கப் புகப்ைக் 
கஞர் ஹையிட் ைக்ஸ் ைங்கன், 
ஹளரின் நழகப்ஸரின 
புகப்ைங்கலக்கு ளபளட்ைப்ட்ைளர் 
நற்றும் ப்ஹள ிக்களஹெளயின் 
நழகவும் ிபநள ெழ 
ைங்கபம் டுத்துள்ளர், இயர் 
102 யனதள ிபளன்ெழல் 
இந்துள்ளர். 1960 கில் இபேந்து 
ிபஞ்சு ரியினபளயில் யளழ்ந்த 
ைங்கன், ஹகன்ஸ் அபேகழலுள் 
கஸ்ஸைல்பறழல் எபே யடீ்ைக் 
ஸகளண்டிபேந்தளர். அயர் அபேகழல் 
உள்யர்கள் சூமப்ட்ை, ழஹநளினள 
இபேந்து ெழக்கல்க ஸதளைர்ந்து 
ஸதற்கு கரில் Grasse எபே 
நபேத்துயநனில் இந்தளர், & ெனீ் 
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லூனிஸ் ஆண்ைபளல், Antibes உள் 
ிக்களஹெள அபேங்களட்ெழனகம் 
இனக்குர் கூழளர் 

 
 

4. 2018 ஆம் ஆண்டு ிஸபஞ்சு ஏப்ில் 
ஸண்கள் எற் கழபளண்ட் ஸ்ளம் 
ட்ைத்த ஸயன்றுள்யர்கள் னளர்? 
a) த்தழ டீச்ெழ 
b) ஸ்ஹன் ஸ்டீன்ஸ் 
c) இயள நஹெளழ 
d) ெழஹநளள லப் 

 
5. புகழ்ஸற் யினளட்டு ட்ெத்தழப 

நரினள புனஹள களநளளர். அயர் 
ந்த யினளட்டுைன் 
ஸதளைர்புைனயர்? 
a) களல்ந்து 
b) லளக்கழ 
c) ஸைன்ிஸ் 
d) ஹகளல்ஃப் 

 
விளக்கம்  நரினள ிபெஹள, 
ிஹபெழழன ஸைன்ிஸ் யபீர், பன்று 
யிம்ிள்ைன் எற்னர் ட்ைங்க 
ஸயன்ளர், 1950 நற்றும் 1960 கில் 
அஸநரிக்க ஏன் ஸதளைரில் 4 யது 
இைத்தப் ிடித்தளர், ஹநலும் யீ 
ஸண்கின் ஸைன்ிஸ் ஹளட்டினில் 
அயபேக்கு உதயிளர். அயள் 78 
யனது. ப்பெஹள ஹந நளதத்தழல் ெளவ் 
ளஹளயில் உள் ய டி டி 
ெஷஹலள நபேத்துயநனில் 
அனுநதழக்கப்ட்ைளர். இந்த யளபம் 
அயபது நபணத்த உறுதழப்டுத்தும் 
எபே அழக்கன 
நபேத்துயநன ஸயினிட்ைது, 
ஆளல் அயபது குடும்த்தழற்கு 

நரினளதக்குரின யியபங்க 
யமங்க நறுத்துயிட்ைது 

 
6. ெநீத்தழல் ஸயினிைப்ட்ை அர்த்த 

பகளநத்துய இைர் அழக்கனின் 
டி இந்தழனளயில் நழகவும் 
ளதழக்கக்கூடின நளழம் து? 
a) உத்தப ிபஹதெ 
b) நகளபளஷ்டிபள 
c) கீளர் 
d) ஹநற்கு யங்கம் 

 
விளக்கம்  ஸலய்டி, ெழம்ளப்ஹய, 
ிெழ, வங்கள நற்றும் யினட்ளம் 
ஆகழன ளடுகளல் நழக ஹநளெநள 
யளி களபணநளக இந்தழனளயின் 
ஆளயது நழகப் யீநள ளடு 
இந்தழனளயளகும். அதன் தபழ 
உகளயின களழ ஆத்து 
குழனடீ்டு (CRI) யினளமக்கழமந, 
ஹெர்நன்யளட்ச், எபே சுதந்தழபநள 
ஹர்ழன் அடிப்ைனிள யர்ச்ெழ 
நற்றும் சுற்றுச்சூமல் அநப்பு 
ஸயினிட்டுள்து. இந்த குழனடீ்டு 
அஸநரிக்களய (அஸநரிக்கள) 10 யது 
இைத்தழல் யத்து ெவ தஸஹன, 
நளெழஹைளினளவுைன் 

 
7. தற்ஹளதன பெினன் ஸட்ஹபளழனம் 

நற்றும் இனற்க ரியளப அநச்ெர் 
னளர்? 
a) தர்நந்தழப ிபதளன் 
b) பளம் யிளஸ் ளஸ்யளன் 
c) ஹநகள களந்தழ 
d) கஹெந்தழப ெழங் ஸரகளயத் 

 
8. 11 யது பனளக ிஸபஞ்சு ஏன்  

ஸயன்யர் னளர் 
a) ைளல் 
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b) ஹைளநழிக் தீம் 
c) ெளினள நழர்ெள 
d) ைளல் ஸைளநழிக் 

 
விளக்கம்  கழபளண்ட்ெழளம் 
ஹளட்டிகில் ிஸபஞ்சு ஏன் 
ஸைன்ிஸ் ஹளட்டினில் என்ள 
ளரிஸ் கரில் ைஸற்து. இதன் 
ஆண்கள் எற்னபேக்கள 
இறுதழப்ஹளட்டி ெஷன் 10 இல் 
ைந்தது இதழல் பதல் ழ யபீபேம் 
ைப்பு ெளம்ினனும் ஆ பஹல் 
ைளல் 7-ம் ழ யபீபள ஹைளநழிக் 
தீம்ப்ரீட்ெ ைத்தழர். இதழல் 
ஹைளநழிக்  யழீ்த்தழ ைளல் 11யது 
பனளக ஸயன்ளர். 
 

9. ெப்ளில் ைஸற் ஆெழன 
ெஷினர் தைக ஹளட்டினில் 
இந்தழனள ஸநளத்தம் த்த 
தக்கங்க ஸயன்து? 
a) 12 
b) 15 
c) 17 
d) 19 

 
விளக்கம்  ெப்ளில் ைஸற் 
ஆெழன ெஷினர் தைக ஹளட்டினில் 
இந்தழனள ஸநளத்தம் த்த 
தக்கங்க ஸயன்து கைெழ 
ளில் நட்டும் ஸபண்டு தங்கம் 
உள்ை ளலு தக்கங்க இந்தழனள 
கப்ற்ழனது.ெப்ளின் கழபு கரில் 
இந்த ஹளட்டி ெஷன்10 
ழயைந்தது. 

 
10. இந்தழனளயின் பதல் ஹதெழன ஹளலீஸ் 

அபேங்கட்ெழனகம் ங்கு அநன 
உள்து. 

a) ஸைல்ழ 
b) பம் 
c) ஸகளல்கத்தள 
d) ஸங்கலபே 

 
விளக்கம்  இந்தழனளயின் பதல் 
ஹதெழன ஹளலீஸ் அபேங்கட்ெழனகம் 
ஸைல்ழ இல் அநக்க நத்தழன அபசு 
தழட்ைம் தீட்டி உள்து அதற்கள 
ணிகள் ஹயகநளக ை ஸற்று 
யபேகழன் ஸைல்ழ இல் 
லுைன்ஸ் குதழனில் 
அநக்கப்ட்டு யபேகழது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 11, 2018 
 

1. ழத்தடி ீப அதழகநளக உழஞ்சும் 
நளழங்கில் __________________ 
பதழைத்தழல் இபேப்து, நத்தழன 
ழத்தடி ீர் யளரின ஆய்யில் 
ஸதரினயந்துள்து. 
a) தநழமகம் 
b) புதுச்ஹெரி 
c) ஹகபள 
d) ஆந்தழபள 

 
2. ிரிட்டிஷ் ை அணியகுப்ில் 

பதல் பனளக _________________ 
யபீர் தப்ளகபைன் ங்ஹகற்ளர் 
a) ஸெர்நன் 
b) ிரிட்ைன் 
c) ெவக்கழனம் 
d) இயற்றுள் துவுநழல் 

 
3. இந்தழனளயிஹஹன நழகவும் மந 

யளய்ந்த ீபளயி பனில் இன்ெழன் 
_______________ 
a) க்ட்ரிக் 
b)  ஹக ர் 
c) ஸநட்ஹபள 
d) இஆர் 2 

 
விளக்கம்  இந்தழனளயிஹஹன நழகவும் 
மந யளய்ந்த, இஆர் ன் 
ீபளயி பனில் இன்ெழன் எவ்ஸயளபே 
ஆண்டும் எபே ப இனக்குயது 
யமக்கநளகும். 

 
4. இந்தழனளயில் அதழக அவு நழன் 

கமழய ஸயிஹனற்ம் ஸெய்பம் 
நளழம் து ? 
a) தநழழ்ளடு 
b) குெபளத் . 

c) நலளபளஷ்டிபள 
d) கர்ளைகள 

 
விளக்கம்  ெநீத்தழல் அஹெளெளம் 
ன்இெழ ஸயினிட்ை 
ஆய்யழக்கனிஇந்தழனளயில் 
அதழகநளக நழன் கமழய ஸகளண்டுள்  
 
 
நளழ ட்டினழல் நகளபளஷ்டிபம்19 
ெதயிதம் ஸற்று பதழைத்தழல் 
உள்து.இபண்ைளயதளக தநழழ் ளடு 13 
ெதயதீம் உள்து. 

 
5. 2020-ம் ஆண்டு தது பதல் 

ஸக்ட்ரிக் களப ஸயினிைத் 
தழட்ைநழட்டு உள் ழறுயம் து? 
a) நஹலந்தழபள 
b) நளபேதழ சுறஶகழ 
c) B M W 
d) லஷண்ைளய் 

 
விளக்கம்  2020-ம் ஆண்டு தது 
பதல் ஸக்ட்ரிக் களப 
ஸயினிைத் தழட்ைநழட்டுள்து நளபேதழ 
சுறஶகழ. ஹயகன் ஆர் களரின் 
ஸக்ட்ரிக் நளைளக இது இபேக்கும். 
குெபளத்தழல் உள் சுறஶகழ 
ஸதளமழற்ெளனில் இந்த களர் 
தனளரிக்கப்டுயதற்கள யளய்ப்பு 
அதழகநழபேப்தளக கூப்டுகழது. 

 
6. 2018 உச்ெழநளளட்டில் SCO 

உறுப்ிர்கள் ற்றுக் ஸகளண்ை 
Qingdao அழயிப்பு? 
a) ிளஸ்டிக் நளசு தடுக்கும் 
b) னங்கபயளதத்த தழர்த்து 

ஹளபளடுயது 
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c) அட ஆபதங்கள் நீது 
எத்துமப்பு 

d) ழனள அியிபேத்தழ ழதழ 
அநத்தல் 

 
விளக்கம்  ெவ ெளதழதழ ெழ 
ெழன்ிங் நற்றும் ரளங்களய் 
எத்துமப்பு அநப்பு (SCO) ல 
நற் ளடுகின் தயர்கள் கழமக்கு 
ெவளயில் ரளங்ைங் நளகளணத்தழல் 
கழங்ைளஹயளயில் உள் கழங்ைளஹயள 
ிபகைத்த கூட்ைளக 
ஸயினிட்ைர். 

 
7. கழரீன் ஃிபெச்ெர்: ஸைளெழட் ன் 

ஸனரில் அதன் யகனள ச்ெ 
யப்புத்ஸதளக தனளரிப்பு என் 
பதழல் அழபகப்டுத்தழன யங்கழ 
து? 
a) அச்சு யங்கழ 
b) ICICI யங்கழ 
c) ஸ் யங்கழ 
d) ஸலச்.டி.ஃப்.ெழ யங்கழ 

 
8. ரளங்களய் எத்துமப்பு அநப்ின் 

ஸெனளர் னளர்? 
a) அன்ஹைளிஹனள ஸகைபர்ஸ் 
b) பரீத் அலீஹநளவ் 
c) ிழப்ஹள கழபளண்டி 
d) ழ ஹனளங் தஸப் ரிஃ 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 12, 2018 
 

1. ிபளட்ஹண்ட் இணப்பு யளங்கும் 
யளடிக்கனளர்கலக்கு புதழன 
ெலுகன __________________________ 
அழயித்துள்து. 
a) ிஸ்ன்ல் 
b) ர்ஸைல் 
c) ஹயளைஹளன் 
d) டினள 

 
விளக்கம்  ிபளட்ஹண்ட் இணப்பு 
யளங்கும் யளடிக்கனளர்கலக்கு 
புதழன ெலுகன ிஸ்ன்ல் 
அழயித்துள்து. 
 

2. 4 
ஆண்டுகில்_____________________க்கும் 
ஹநற்ட்ை பளக்ஸகட்கள் தனளரிக்கப்ை 
உள்தளக இஸ்ஹபள தயர் ெழயன் 
ஸதரியித்தளர். 
a) 30 
b) 40 
c) 50 
d) 60 

 
. 

3. 2018 ஸெப்ைம்ர் 29 நகளத்நள 
களந்தழனின் த்தளயது ிந்தளள் 
ஸகளண்ைளட்ைநளகும்? 
a) 130 
b) 140 
c) 150 
d) 160 

 
4. ந்த நளழத்தழல் அபசுப் ணினில் 

ஹெப உனர்ந்தட்ெ யனதுயபம்பு 
40ழபேந்து 42 ஆக 
உனர்த்தப்ட்டுள்து. 

a) கர்ளைகள 
b) தநழழ்ளடு 
c) ஹகபள 
d) லரினளணள 

 
5. அன்ைளர்டிகள கண்ைத்தழல் இபேந்து 

உைந்து,  
 
 

6. கைழல்________________ஆண்டுகளக 
நழதந்துயந்த உகழன் நழகப் ஸரின 
ிந ெழழது ெழழதளக உைந்தும் 
உபேகழபம் களணளநல் ஹளகும் 
ழக்கு யந்துள்து. 
a) 13 
b) 18 
c) 25 
d) 27 

 
7. அன்ைளர்டிகள உகழன் த்தளயது 

கண்ைநளக உள்து? 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 

 
8. நள லஶனளஸைங் ஸைன்ஸென்ட் 

ஹலளல்டிங்ஸ் பதலீடு நற்றும் 
இணன ஹெயகள் ழறுயத்தழன் 
தநச் ஸெனல் 
அதழகளரினளகஸளறுப்ஹற் ஆண்டு? 
a) 1995 
b) 1996 
c) 1997 
d) 1998 

 
9. ிம்ைபுள்பெ X3 xடிபவ்30i ஸட்ஹபளல் 

ஹயரினன்ட் ங்கு அழபகம் 
ஸெய்னப்ட்டுள்து? 
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a) இந்தழனள 
b) ெவள 
c) அஸநரிக்கள 
d) ெவூதழ அஹபினள 

 
10. .ஃஹஸ்புக் 

தத்தழல்_______________ன் ஸனரில் 
புதழன க்கம் தழக்கப்டுயதளக 
அந்ழறுயம் அழயித்துள்து. 
a) டீ்ஹக்ஸ் 
b) ஸநநரீஸ் 
c) ஸ்ஹைளரீஸ் 
d) ஸ்ஹைட்ைஸ் 

 
11. ெழஹனளநழ ழறுயத்தழன் ஸபட்நழ 6 

நற்றும் ஸபட்நழ 6 ஸ்நளர்ட்ஹளன்கள் 
ங்கு அழபகம் ஸெய்னப்ட்டுள்? 
a) இந்தழனள 
b) ெவள 
c) அஸநரிக்கள 
d) ெவூதழ அஹபினள 

 
12. குமளய் பம் யடீுகலக்கு ெநனல் 

களஸ் யிழஹனளகழக்கும் தழட்ைத்த 
பதற்கட்ைநளக ______________________ 
னில் அழபகப்டுத்த ண்ஸணய் 
ழறுயங்கள் படிவு ஸெய்துள். 
a) தழபேச்ெழ 
b) ஹகளய 
c) ஸென் 
d) தழபேப்பூர் 

 
13. 4 ஆண்டுகில் ________________ க்கும் 

ஹநற்ட்ை பளக்ஸகட்கள் தனளரிக்கப்ை 
உள்தளக இஸ்ஹபள தயர் ெழயன் 
ஸதரியித்தளர். 
a) 44 
b) 45 
c) 43 

d) 40 
 

14. ிஸ் 1 நற்றும் ிஸ் 2 
யகுப்புகில் ஸநளமழப் ளைங்கில் 
தற்ஹளது இபேக்கும் 2 தளள்க 
இணத்து எஹப ஹதர்வு தளளக 
ைத்த ___________________ 
உத்தபயிட்டுள்து. 
a) ள்ிக்கல்யித் து 
b) நத்தழனஅபசு 
c) நளழ அபசு 
d) இயற்ழல் துவுநழல் 

 
15. ______________ நளழத்தழல் அபசுப் 

ணினில் ஹெப உனர்ந்தட்ெ 
யனதுயபம்பு 40ழபேந்து 42 ஆக 
உனர்த்தப்ட்டுள்து. 
a) பளெஸ்தளன் 
b) லரினளணள 
c) எரிெள 
d) உத்தழபிபஹதெம் 

 
16. 70 ஆண்டுகளகத் தண்ணரீ், 

உணயின்ழ யளழ்ந்துயபேம் 
_____________ யனது ெளநழனளர் 
ிபகளத் ெி இயரின் 
உைல்ழனப் ரிஹெளத 
ஸெய்த நபேத்துயர்கள் நழகப்ஸரின 
அதழெனம் ன்று யினக்கழன்ர். 
a) 88 
b) 89 
c) 90 
d) 91 

 
 
  



 

 
 
ஜூன் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz 

 

  
Page 34 

 
  

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 13, 2018 
 

1. யியெளன கல்யி ிரிவு நற்றும் ICAR 
இன்ஸ்டிடிபெட் தழட்ைத்தழற்கள 
பன்று ஆண்டுகளத் தழட்ைத்த 
(2017-2020) ஸதளைபேயதற்கு 
அபெளங்கத்தளல் வ்யவு ஸதளக 
ழதழ யமங்கப்ட்டுள்து? 
a) பை 2,250.46 ஹகளடி 
b) பை 2,225.46 ஹகளடி 
c) பை 2,220.46 ஹகளடி 
d) பை. 2,255.46 ஹகளடி 

 
2. ீர்ப்ளெத்தழன் பக்கழனத்துயத்தப் 

ற்ழ யிமழப்புணர்வு உபேயளக்க 
ின்யபேம் நளழங்கில் ீர் 
கல்யினழவு ிபச்ெளபத்த KSLMA 
துயக்கழனது து? 
a) ஹகபள 
b) லரினளள 
c) ஹநற்கு யங்களம் 
d) கர்ளைகள 

 
விளக்கம்  ஹகப நளழ இக்கழனம் 
நழரன் ஆணனம் (KSLMA) 
நளழத்தழல் ீர் ளதுகளப்பு 
பக்கழனத்துயம் ற்ழ யிமழப்புணர்வு 
உபேயளக்க ஹளக்கநளக 70,000 
நளணயர்கள் ஈடுளடு எபே 'ீர் 
கல்யினழவு' ிபச்ெளபம் 
ஸதளைங்கப்ட்ைது. ிபச்ெளபத்தழன்டி, 
எவ்ஸயளபே நளணயபேம் தங்கள் 
கழபளநத்தழல் உள் 15 
குடும்ங்கலக்கு ீர்ப்ளெம் 
ஸதளைர்ள யகுப்புக 
யகுப்ளர்கள். ெஷன் 20 பதல் 
ஸெப்ைம்ர் 20 யப 
ைஸயிபேக்கும் 10 ட்ெம் 
நக்கலக்கு இத்தழட்ைம் னிக்கும். 

 
3. ின்யபேயர்கிைநழபேந்து ம்.. 

நற்றும் ஹனநன் யங்கழனின் தந 
ழர்யளக அதழகளரினளக நீண்டும் 
ழனநழக்கப்ட்ையர் னளர்? 
a) அஹரளக் ெளவ்ள 
b) ஆதழத் பூரி 

 
 

c) ரழகள ரர்நள 
d) பளணள கபூர் 

 
விளக்கம்:  தினளர் யங்கழ கைன் 
YES யங்கழ பன்று ஆண்டுகலக்கு 
எபே களத்தழல் MD & CEO  பளணள 
கபூர் நீண்டும் ழனநழக்கப்ட்ைளர். 
இந்த யங்கழனின் ங்குதளபர்கின் 14 
யது ஸளதுப் ஹளட்டினில் இந்த 
படிவு டுக்கப்ட்ைது. ஸெப்ைம்ர் 1, 
2018 பதல் ரிெர்வ் யங்கழனின் இறுதழ 
எப்புதலுக்களக பன்று ஆண்டு 
களநளக நீண்டும் ழனநம் 
ஸெய்னப்டும். 

 
4. ீர்ய ஆதளபங்கின் ெழந்த 

பகளநத்துயத்தழற்கும் 
ீர்ப்ளெத்தழற்கள அதழகரித்து 
யபேம் ஹதயக்கும் யமங்கப்ட்ை 
ழறுயங்கில் கூட்டு நழன்தழன் 
ஹநளண்ந குழனடீ்ை ந்தத் 
தழளய்யக் ஸகளண்ைது? 
a) தழட்ைநழைல் கநழரன் 
b) NITI Aayog 
c) ஹதெழன ஹநம்ளட்டு கவுன்ெழல் 
d) FICCI 

 
விளக்கம்  ீர் ஆதளபங்கின் 
கழைக்கும் தன்ந நற்றும் ீர் 
அதழகரித்து யபேம் ஹதய ற்ழன 
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யபம்புகக் கைப்தற்கு NITI Aayog 
எபேங்கழணந்த ீர் ஹநளண்ந 
குழனடீ்ை ஸகளண்டு யபேகழது. ீர் 
ஆதளபங்க ெழப்ளக 
ழர்யகழப்தற்கள உத்தழக 
உபேயளக்கவும் ஸெனல்டுத்தவும் 
னன்டும் னனுள் தகய 
யமங்குயதன் பம் ீர் 
ஆதளபங்க ழர்யகழப்தழல் 
ஸெனல்தழ நதழப்டீு ஸெய்து 
ஹநம்டுத்த உதவுகழது. 

 
5. ளதுகளப்பு அநச்ெர் ெநீத்தழல் 

யினட்ளம், லஹளய்யில் 
யமங்கப்ட்ை ந்த ளதுகளப்பு 
ஸளதுத்து ழறுயத்தழல் பதல் 
ிபதழழதழ அலுயகம் 
தழந்துயத்தளர். 
a) இந்துஸ்தளன் ஹபளளட்டிக்ஸ் 

ழநழஸைட் (HAL) 
b) களர்ைன் ரீச் ரழட்ப்ில்ைர்ஸ் & 

ஸளழனளர்கள் (GRSE) 
c) ளபத் ஸக்ட்பளிக்ஸ் ழநழஸைட் 

(ில்) 
d) ளபத் ர்த் பயர்ஸ் (BEML) 

 
பக்ஷள நந்தழரி, தழபேநதழ ழர்நள 
ெவதளபளநன் யினட்ளநழல், லஹளய் 
கரில் யபத்ள ளதுகளப்பு 
ழறுயநள ளபத் ஸக்ட்பளிக்ஸ் 
ழநழஸைட் (ில்) பதல் ிபதழழதழ 
அலுயகம் தழந்துயத்தளர். 
யினட்ளம்-இந்தழன ளதுகளப்புத் 
ஸதளமழல்து யணிக ெந்தழப்ின் 
ஹளது ி.ல். வ கவுதந ம்.யி. 
யின் தயர் நற்றும் 
பகளநத்துயப் ணிப்ளரிைம் 
யினட்ளம் (VIRO) ிபதழழதழத்துய 

அலுயகத்தழன் குழனடீ்டு யிெக்கு 
ஸ்நழத் ெழத்தபளநன் கனித்தள 

 
6. ின்யபேயயற்ழல் களழதழ நற்றும் 

ெபகத்தழற்கள 2018 ழக்கழ ஆெழனள 
ரிசுக்கு நரினளத ஸெலுத்தழனயர் 
னளர்? 
a) க்ஷ்நழ அகர்யளல் 
b) ஆந்த குநளர் 
c) ிந்ஹதஸ்யர் ளத் 
d) களஷ் ெத்னளர்த்தழ 

 
விளக்கம்  ெபக ெவர்தழபேத்தயளதழ 
நற்றும் சுல்தளன் ெர்யஹதெ 
ழறுயநள ிந்ஹதஸ்யர் ளத், 
ெப்ளன் ளட்டின் களச்ெளபம் நற்றும் 
ெபகத்தழற்கள ழக்ஹகய் ஆெழனள 
ரிசு யிபேதுக்கு ஸகௌபயிக்கப்ட்ைளர். 
1996 இல் ஸதளைங்கப்ட்ைது, 
ஆெழனளயில் யிபேதுக 
யமங்கழனயர்கள் பன்று குதழகில் 
பக்கழனநள ங்கிப் 
அித்தர்: ிபளந்தழன யர்ச்ெழ; 
அழயினல், ஸதளமழல்தட்ம் நற்றும் 
கண்டுிடிப்பு; நற்றும் களச்ெளபம் 
நற்றும் ெபகம். பன்ளள் ிபதந 
நந்தழரி நன்ஹநளகன் ெழங் நற்றும் 
இன்ஹளெழஸ் தயர் ளபளனண் 
பர்த்தழ ஆகழஹனளர் கைந்த ெழ 
ஆண்டுகளக இந்த யிபேதுக 
ஸயன்றுள்ர். 

 
7. 2018 ிள உகக் ஹகளப் ந்த 

ளட்டில் ற்ளடு ஸெய்னப்ட்டுள்து? 
a) ிஹபெழல் 
b) பஷ்னள 
c) ிபளன்ஸ் 
d) ஸ்ஸனின் 
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8. ளந்தள ல்கக்கமகம் (தழபேத்தம்) 
ெட்ையபவு, _______ 
ஆகழனயற்ழழபேந்து பளஜ்ன ெளயில் 
இபேந்து யிகுநளறு அநச்ெபயக் 
குல பன்ஸநளமழகழது. 
a) 2013 
b) 2014 
c) 2015 
d) 2016 

 
9. இந்தழன அபசு, ப.ஸ்.., ின்யபேம் 

ளடுகில் ெஷன் 13 அன்று நபேத்துய, 
யளழ்க்க அழயினல் நற்றும் 
சுகளதளப ஆபளய்ச்ெழ துகில் 
எத்துமப்புக்களக எப்புதல் 
அித்துள்து. 
a) யினட்ளம் 
b) ிபளன்ஸ் 
c) ஸபே 
d) ெழங்கப்பூர் 

 
விளக்கம்  2018 ம் ஆண்டு நளர்ச்ெழல் 
இந்தழன நபேத்துய கவுன்ெழல் 
(.ெழ.ம்.ஆர்.ஆர் நற்றும் 
இன்ஸ்டிட்பெட் ஹரல் டி ள 
ெளண்டிட் டி ள ஸபச்ஸெஹகஸநடிகல் 
(.ஸ்.ஸ்.ஆர்.ம்) ஆகழனயற்ழற்கு 
இைஹனனள எத்துமப்பு எப்ந்தம் 
கஸனலத்தளது. நபேத்துய, 
யளழ்க்க அழயினல் நற்றும் 
சுகளதளப ஆபளய்ச்ெழ துகில். 
.ெழ.ம்.ஆர் நற்றும் 
.ஸ்.ஸ்.ஆர்.ஆர் இைஹனனள 
பஸ்ப ன்கின் ெர்யஹதெ 
அழயினல் நற்றும் ஸதளமழல்தட் 
எத்துமப்ின் கட்ைநப்ிற்குள்,. 

 

10. நலளபளஷ்டிபள நளழத்தழல் 10 ஆம் 
யகுப்பு ளை புத்தகத்தழல் இைம் ஸற் 
ஸண் களயர் னளர்? 
a) ஹபகள நழஸ்பள 
b) அர்ச்ெள தழனளகழ 
c) ட்சுநழ கவுதம் 
d) ஆர்த்தழ ெழங் 

 
விளக்கம்  நலளபளஷ்டிபள 
நளழத்தழல் பனில் ழனங்கில் 
சுற்ழ தழரிந்த குமந்தக நீட்டு 
நறுயளழ்வு அிக்க ஸயகு யகழத்த 
ஸண் களயர் ஹபகள நழஸ்பள தகயல் 
இைம் ஸற்றுள்து 

 
11. இந்தழனளயின் பன்ணி ஸைன்ிஸ் 

யபீபள பெகழ ளம்ப்ரி ெர்யஹதெ 
ஸைன்ிஸ் தப யரிெனில் 
த்தனளயது இைத்தழற்கு 
பன்ஹழ உள்ளர்? 
a) 83 
b) 82 
c) 84 
d) 80 

 
விளக்கம்  இந்தழனளயின் பன்ணி 
ஸைன்ிஸ் யபீபள பெகழ ளம்ப்ரி 
ெர்யஹதெ ஸைன்ிஸ் தப யரிெனில் 
84 யது இைத்தழற்கு பன்ஹழ 
உள்ளர். ிபெழஹஷ் 169 
குஹணஸ்யபன் யது இைத்தழற்கு 
பன்ஹழ உள்ளர். 

 
12. இக்கழன உகழல் யமங்கப்டும் 

பக்கழன யிபேதுகில் என்ள 
'இனல் யிபேது & இந்த ஆண்டு 
னளபேக்கு யமங்கப்ட்ைது? 
a) யண்ணதளென் 
b) ள.அகழன் 
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c) ஸெல்யி ெங்கரி யிஹெந்தழபள 
d) துெழ ெழயகுநளபன் 

 
விளக்கம்  இக்கழன உகழல் 
யமங்கப்டும் பக்கழன யிபேதுகில் 
என்ள & இனல் யிபேது& இந்த 
ஆண்டு யண்ணதளெ னுக்கு 
யமங்கப்ட்ைது. கைள தநழழ் 
இக்கழனத் ஹதளட்ைத்தழன் இந்த 
யிபேது யமங்கும் யிமள ெஷன் 10 
கைளயில் உள் ஹைளஹபளண்ைளயில் 
ைஸற்து. 

 
13. 23 ிள உகக் ஹகளப் 2026 க்குப் 

ிடிக்க ின்யபேம் ளடுகில் து? 
a) அஸநரிக்கள, கைள நற்றும் 

ஸநக்றழக்ஹகள 
b) ிஹபெழல், ெழழ நற்றும் 

அர்ஸெண்டிள 
c) ிஹபெழல், ஸநக்றழஹகள நற்றும் 

ஸ்ஸனின் 
d) தளய்ளந்து, இந்ஹதளஹெழனள 

நற்றும் யினட்ளம் 
 

விளக்கம்  23 யது ஃிஃள உகக் 
ஹகளப் 2026 அஸநரிக்கள, கைள 
நற்றும் ஸநக்ெழஹகள ஆகழஹனளபளல் 
ைத்தப்டும். ஹளட்டின 
ைளத்துயதற்கு, இபண்டு 
உத்தழஹனளகபூர்ய ங்கள் FIFA க்கு 
ெநர்ப்ிக்கப்ட்ை: கைள, 
ஸநக்றழக்ஹகள நற்றும் 
அஸநரிக்களயில் எபே கூட்டு 
பனற்ெழனளகவும், ஸநளபளக்ஹகளயின் 
பனற்ெழகலம். 2018 ஆம் ஆண்டு 
ெஷன் நளதம் 13 ஆம் ஹததழ, 
நளஸ்ஹகள, கைள, ஸநக்ெழஹகள 
நற்றும் க்கழன நளகளணங்கின் 68 
யது FIFA களங்கழபஸ் இறுதழ 

யளக்ஸகடுப்பு ஸயன்து. பஸைட் 
ிட் 134 யளக்குகப் ஸற்து, 
ஸநளபளக்ஹகள 65 யளக்குக ஸற்து, 
அஹத ஹபத்தழல் எபே ளட்டிற்கும் 
யளக்கிக்கயில். FIFA ஆது 32 
அணிகள் இபேந்து யிரியளக்கத்தழற்கு 
எப்புதல் அித்தின், 48 அணிகள் 
இைம்ஸற் பதல் ஹளட்டினளக இது 
இபேக்கும். 

 
 

14. 2018 ஆம் ஆண்டில் BIMSTEC இன் 
பதல் இபளடயப் னிற்ெழன 
இந்தழனள ைத்தவுள்து. ந்த 
இைத்தழல் ைஸறும்? 
a) ஸெய்ப்பூர் 
b) புது தழல்ழ 
c) லதபளளத் 
d) புஹ 

 
விளக்கம்  BIMSTEC (Multi-Tech 
ஸதளமழல்தட் நற்றும் ஸளபேளதளப 
எத்துமப்புக்கள யங்கழனின் 
ஊக்குயிப்பு) குலயின் பதல் இபளடயப் 
னிற்ெழன இந்தழனள தழர்ஸகளள்கழது. 
2018 ஸெப்ைம்ரில் இபண்ைளயது 
யளபத்தழல் புஹனில் ைஸயிபேக்கும் 
னிற்ெழ இது. அப கர்ப்பு ழப்பப்பு 
நற்றும் ஹகளர்ைன் நற்றும் ஹதைழல் 
னங்கபயளதத்த உள்ைக்கழனது. 

 
15. பஷ்ன கஸ்ிஸ்க்கழல் உள் 

உம்களஹளவ் ஸநஹநளரினல் 
ஹளட்டினில் 75 கழஹள ிரியில் 
தங்கம் ஸயன் இந்தழன ஸண் 
குத்துச்ெண்ை யபீர் னளர்? 
a) ழக்கட் ெஹபன் 
b) ெளஸனட்டி பூபள 
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c) ெளஸனட்டி பூபள 
d) ிங்கழ ெங்பள 

 
விளக்கம்  பஷ்ன கஸ்ிஸ்க்கழல் 
உள் உம்களஹளவ் ஸநஹநளரினல் 
ஹளட்டினில் 75 கழஹள ிரியில் 
தங்கப் தக்கம் ஸயன் இந்தழன 
ஸண் குத்துச்ெண்ை யபீர் ெஹயட்டி 
பூபள. பன்ளள் உக ெளம்ினன்ரழப் 
ஸயள்ி தக்கம் ஹநல் படிக்க 
இறுதழ யடீ்டில் ிடித்த அண்ணள 
Anfinogenova அடித்து. இறுதழப் 
ஹளட்டிக்களக ஸண்கிைஹன எஹப 
எபே இந்தழன ஸண் நட்டுஹந. 

 
16. ந்த அணின 84 பன்கள் 

யித்தழனளெத்தழல் யழீ்த்தழ ஸதளைப 
கப்ற்ழனது ளகழஸ்தளன்? 
a) ஸதர்ளந்து 
b) ஸ்களட்ளந்து 
c) இந்ஹதளஹரழனள 
d) ெவுத் ஆப்ிரிக்கள 

 
விளக்கம்  ஸ்களட்ளந்து அணின 
84 பன்கள் யித்தழனளெத்தழல் யழீ்த்தழ 
ஸதளைப கப்ற்ழனது ளகழஸ்தளன் 

 
17. ஹளட்ஸ் ஆப்  டிரீம்’  

ஸயினளகவுள் புதழன புத்தகம் ந்த 
இெனநப்ளர் ற்ழன தளகும்? 
a) யபபத்து 
b) இனபளெள 
c) .ஆர். பஹ்நளன் 
d) லளரிஸ் ஸெனபளஜ் 

 
விளக்கம்  ஸன்குனின் 
தழப்கத்துக்களக .ஆர். பஹ்நளின் 
அதழகளபப்பூர்ய அனுநதழபைன் 
கழபேஷ்ணள தழரிஹளக் ன்யர் 

லதழபள் இந்தப் புத்தகத்துக்கு 
’ஹளட்ஸ் ஆப்  டிரீம்’  
ஸனரிைப்ட்டுள்து. 

 
18. ஸதன் இந்தழனளயின் பதல் அபசு கண் 

யங்கழ ங்கு ஸதளைங்கழனது? 
a) கர்ளைகள 
b) ஹகபள 
c) கன்ினளகுநளரி 
d) ஸதங்களள 

 
19. ைளைள டிஹகளர் புஸ் (BUZZ) டிரன் 

ங்கு ஸயினிைப்ட்ைது? 
a) இந்தழனள 
b) ஆப்களிஸ்தளன் 
c) ஏநன் 
d) லளங்களங் 

 
விளக்கம்  ைளைள டிஹகளர் புஸ் (BUZZ) 
டிரன் இந்தழனளயில் 
ஸயினிைப்ட்ைது. புதழன ஸ்ஸரல் 
டிரன் டிஹகளர் நளைழன் பதல் 
ஆண்டு யிமளய பன்ிட்டு 
அழபகம் ஸெய்னப்ட்டுள்து. 

 
20. ந்த துனின் ஸனப தழரிபுபள 

பதல்யர் நளற்ழ அநத்துள்ளர்? 
a) ஸளழனினல் 
b) ஸதளமழல்தட்ம் 
c) ஹயளண்ந 
d) நழன்ெளபம் 

 
விளக்கம்  தழரிபுபள நளழத்தழல் 
ஹயளண்நத் துனளது இி, 
‘ஹயளண்ந நற்றும் யியெளனிகள் 
த்து’ ன்று அமக்கப்டும் 
ன்ளர் பதல்யர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 14, 2018 
 

1. உகக்ஹகளப் களல்ந்து ஸதளைர் 
த்த ஆண்டுகலக்கு எபேப 
ைத்தப்டுகழது? 
a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 7 

 
விளக்கம்  உகழன் நழகப்ஸரின 
யினளட்டுகில் என்ள 
உகக்ஹகளப் களல்ந்து ஸதளைர் 4 
ஆண்டுகலக்கு எபேப 
ைத்தப்டுகழது. 

 
2. உக இபத்த தள 

தழம்______________________. 
a) ஹந 14 
b) ஹந 15 
c) ெஷன் 14 
d) ெஷன் 15 

 
விளக்கம்  உக சுகளதளப ழறுயம், 
இபத்த தளம் ஸெய்ஹயளப 
ெழப்ிக்கும் யிதநளக ெஷன் 14ம் 
ஹததழன, உக இபத்த தளம் 
ளளக ஸகளண்ைளடியபேகழது. 

 
3. ஸெபல் ஹநளட்ைளர் ழறுயம் ந்த 

ளட்ைச் ஹெர்ந்தது? 
a) இந்தழனள 
b) அஸநரிக்கள 
c) ெப்ளன் 
d) ஆஸ்தழஹபழனள 

 
விளக்கம்  அஸநரிக்களயில் ிப 
களர் உற்த்தழ ழறுயநள ஸெபல் 
ஹநளட்ைளர்ெழன் தந ழதழ 

அதழகளரினளக ஸென்னச் ஹெர்ந்த 
ஸண் ழனநம் ஸெய்னப்ட்டுள்ளர். 

 
4. அண்ைளர்டிகளயில் ிப்ளகள் 

உபேகும் ஹயகம் _______________நைங்கு 
அதழகரித்துள்து. 
a) 2 

 
 

b) 3 
c) 4 
d) 5 

 
விளக்கம்  அண்ைளர்டிகள கண்ைத்தழல் 
உள் ிப்ளகள் கைந்த ெழ 
ஆண்டுகளக உபேகழ யபேகழது. 
தற்ஹளது ிப்ளகள் உபேகும் 
ஹயகம் பம்நைங்கு அதழகரித்துள்து. 

 
5. புள  த ஸகளண்ை யிெழத்தழப நீன் 

ங்கு கண்டுிடிக்கப்ட்டுள்து? 
a) ெவள 
b) ஆஸ்தழஹபழனள 
c) இந்ஹதளஹரழனள 
d) ஸெர்நி 

 
விளக்கம்  ெவளயின் கழபறஷ 
நளகளணத்தழல் உள் குனளங் கரில் 
கைந்த 5-ம் ஹததழ யித்தழனளெநள புள 
த ஸகளண்ை நீன் என்று 
கண்டுிடிக்கப்ட்டுள்து. 

 
6. அநச்ெகத்தழன் புதழன ஸெனளபளக 

ஸளறுப்ஹற்யர் னளர்? 
a) சுெவல் குநளர் 
b) இண்ைர் ெடீ் ெழங் 
c) அில் ெழ பகூம் 
d) கழபேஷ்ணள ஹக பர்டி 
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விளக்கம்  1985 ஆம் ஆண்டு ஸ் 
அதழகளரினள ஹக.ஹக. ஹகட்ஹபனின் 
ைளக்ைர் இண்ைர் ெழத் ெழங், புதுதழல்ழ 
ழக்கரிச் ஸெனபளக 
ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். சுெவல் குநளர் 
ஸயற்ழஸற்ளர். ழக்கரி 
ஸெனளபளக ழனநழக்கப்டுயதற்கு 
பன்ர், அயர் அநச்ெபய 
ஸெனகத்தழல் ஸெனளர் 
(எபேங்கழணப்பு) தயினில் 
இபேந்தளர். ஞ்ெளப் ல்கக் 
கமகத்தழழபேந்து ஸளபேளதளபத்தழல் 
ி.ஸ்.ெழ. 

 
7. நளழத்தழல் ீர் ளதுகளப்பு 

பக்கழனத்துயம் ற்ழ யிமழப்புணர்ய 
உபேயளக்குயதற்கள & ;ீர் 
கல்யினழவு& ிபச்ெளபத்த நளழ 
அபசு டுத்தது து? 
a) குெபளத் 
b) பளெஸ்தளன் 
c) ஹகபள 
d) எடிரள 

 
விளக்கம்  ஹகப நளழத்தழன் 
கல்யினழவு நழரன் ஆணனம் 
நளழத்தழல் ீர் ளதுகளப்பு 
பக்கழனத்துயத்த ற்ழ 
யிமழப்புணர்வு உபேயளக்க ஹளக்கநளக 
70,000 நளணயர்கள் ஈடுளடு எபே & 
ீர் கல்யினழவு& ிபச்ெளபம் 
ஸதளைங்கழனது. ிபச்ெளபத்தழன் டி, 
எவ்ஸயளபே நளணயபேம் தங்கள் 
கழபளநத்தழல் 15 குடும்ங்கலக்கு ீர் 
ளதுகளப்பு ற்ழ யகுப்புக 
யகுப்ளர்கள். ெஷன் 20 பதல் 
ஸெப்ைம்ர் 20 யப 
ைஸயிபேக்கும் ிபச்ெளபத்தழல் 10 
ட்ெம் ஹர் னையளர்கள். இந்த 

ிபச்ெளபத்தழன் ஹளக்கம் 
நளணயர்கின் அழவு நற்றும் ீர் 
பக்கழனத்துயம், ீர் நளசுளடு தடுப்பு, 
ீர் ளதுகளப்பு நற்றும் ீர் 
ஹநளண்ந ஸதளைர்ள ெட்ைங்கள். 

 
8. ெஷன் 27 அன்று சூரின ெர்க்கள 

நழர துயக்கழனது னளர் 
a) ஹபந்தழப ஹநளடி 
b) பளம் ளத் ஹகளயிந்த் 
c) பளஜ்ளத் ெழங் 
d) ஸயங்கனள ளபடு 
விளக்கம்  2018 ஆம் ஆண்டு ெஷன் 
27 ஆம் ஹததழ ெளதழதழ பளம்ளத் 
ஹகளயிந்த் சூரின ெர்க்கள நழரன் 
தழட்ைத்த துயங்குயளர். இந்த 
தழட்ைம் 50 கழஸ்ைர்கலக்கு பதல் 
இபண்டு ஆண்டுகில் 550 ஹகளடி 
பைளய் நளினநளக யமங்கப்டும். 

 
9. பகளநத்துயத்தழற்கும் 

ீர்ப்ளெத்தழற்கள அதழகரித்து 
யபேம் ஹதயக்கும் யமங்கப்ட்ை 
ழறுயங்கில் கூட்டு நழன்தழன் 
ஹநளண்ந குழனடீ்ை ந்தத் 
தழளய்யக் ஸகளண்ைது? 
a) தழட்ைநழைல் கநழரன் 
b) NITI Aayog 
c) ஹதெழன ஹநம்ளட்டு கவுன்ெழல் 
d) FICCI 

 
10. ஸதர்ளந்தழலுள் லீைில் உள் 

ஸகௌஸைன் ஸ்க் கூட்ைத்தழல் 
ஆண்கள் 10,000 நீ ஹளட்டினில் 
தங்கம் டுத்தயர் னளர்? 
a) லதூர் ிபெளத் 
b) சுஹபந்தழப ெழங் 
c) ழதீந்தழப ெழங் பளயளட் 
d) கயினி பபி குநளர் 



 

 
 
ஜூன் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz 

 

  
Page 42 

 
  

 
விளக்கம்  ஆெழன யினளட்டுப் 
ஹளட்டிகலக்கள யினளட்டு 
யபீர்கள் தங்கள் யினளட்டுத் 
தழ ஹநம்டுத்தழக் ஸகளண்ைதன் 
களபணநளக, உகழன் நழக ஹயகநளக 
இபண்ைளயது ஆெழன யினளட்டு 
யபீபளக தழகழ்யதற்களக, ண்ைில் 
உள் லீைில் உள் ஸகௌைன் 
ஸ்க் கூட்ைத்தழல் ஆண்கள் 10,000 
நீட்ைர் ந்தனத்தழல் கயிப பபி 
குநளர் தங்கம் ஸயன்ளர். . குநளர், 21, 
குெபளத்தழல் இபேந்து எபே 
ிபகளெநள தழந, 28 ழநழைம் 
43.34m யிளடிகில் திப்ட்ை 
பனில் ெழந்தது, இந்த ஸதளைரில் 
எபே இந்தழன யபீர் ெழந்தயர்.  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 15, 2018 
 

1. ஃஹளர்ப்ஸ் இதழ் ஸதளகுக்கப்ட்ை 
ட்டினழல், தகர்ஹயளர் ழதழ 
ஹெயகள் ிரியில்& உகளயின 
ரீதழனில் 5 யது நழகப்ஸரின ஸளது 
ழறுயநளகக் கபேதப்ட்ை ழறுயம் 
து? 
a) ஏன்ெழெழ 
b) ICICI யங்கழ 
c) ச்.டி.ஃப்.ெழ 
d) ஸ்ஹைட் ளங்க் ஆப் இந்தழனள 

 
விளக்கம்  ஃஹளர்ப்ஸ் இதழ் 
ஸதளகுக்கப்ட்ை ட்டினழல், 
தகர்ஹயளர் ழதழ ஹெயகள் ிரியில் 
உகளயின ரீதழனில் 5 யது நழகப் 
ஸரின ஸளது ழறுயநளக லவுெழங் 
ஃிளன்ஸ் விளக்கம்  ஸரின 
ழறுயநள ஸலச்டிப்ெழ இைம் 
ஸற்றுள்து. ச்.டி.ஃப்.ெழ ஹபங்க் 
கைந்த ஆண்டு 7 யது இைத்தழல் 
இபேந்து கர்ந்துள்து. அஸநரிக்கன் 
க்ஸ்ிபஸ் இந்த ிரியில் பதழைம் 
யகழக்கழது, அஹத ஹபத்தழல் இந்தழனள 
புல்ஸ் லவுெழங் ஃிளன்ஸ் ன்து 
இந்தழனளயில் உள் நற்ஸளபே 
இந்தழன ழறுயம் (13 யது இைத்தழல்) 
உள்து. 

 
2. ஃிட்ச் நதழப்டீுகள் 2018-19 ஆம் 

ஆண்டிற்கள இந்தழனளயின் 
யர்ச்ெழன ____________ 
பன்ழயித்தது 
a) 7.1% 
b) 7.4% 
c) 7.7% 
d) 7.5% 

 

விளக்கம்  ஃிட்ச் நதழப்டீுகள் 
இந்தழனளயின் யர்ச்ெழ யிகழதம் 2018-19 
ல் இபேந்து 7.4% ஆக உனர்த்தழபள் 
ஆளல் அதழக ழதழ ஸெவுகள் 
நற்றும் அதழகரித்து யபேம் ண்ஸணய் 
யிகள் யர்ச்ெழக்கு ஆத்து ன்று 
ஹநற்ஹகளிட்ை. 

 
 

3. இந்தழனள ஸண்கள் கழரிக்ஸகட் 
அணினின் துயக்க ஆட்ைக்களபர் 
___________________ கழனள சூப்ர் லீகழல் 
இங்கழளந்தழல் ஸண்கள் கழரிக்ஸகட் 
சூப்ர் லீக்கழல் ஹதளன்றும் பதல் 
இந்தழன யபீர் ஆயளர். 
a) பூம் னளதவ் 
b) நன்ெழ ஹெளரழ 
c) ஸ்நழரிதழ நந்தளள 
d) க்த ிஷ்ட் 

 
விளக்கம்  இந்தழனளயில் ஸண்கள் 
கழரிக்ஸகட் அணினின் ஸதளைக்க 
ஆட்ைக்களபபள ஸ்நழரிதழ நந்தளள, 
கழனள சூப்ர் லீக்கழல் இங்கழளந்தழன் 
ஸண்கள் கழரிக்ஸகட் சூப்ர் லீக்கழல் 
ஹதளன்ழன பதல் இந்தழன யபீர் 
ஆயளர். 

 
4. MSME எபேங்கழணந்த ஸெளத்துக்கள் 

பம் இந்தழனளயின் ந்த 
நழகப்ஸரின தினளர் து 
யங்கழபைன் இணந்துள்து? 
a) ஸதன்ிந்தழன யங்கழ 
b) ளங்க் ஆஃப் ஹபளைள 
c) ெழெழ யங்கழ 
d) ஸலச்.டி.ஃப்.ெழ யங்கழ 

 
விளக்கம்  நளர்ெழ ஈஆர்ி 
யபனறுக்கப்ட்ை, எபே பன்ணி 
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ெபக்கு நற்றும் கணக்கழனல் 
ஸநன்ஸளபேள் தீர்வு ழறுயம் MARG 
கணக்கு கணக்கழனல் ஸநன்ஸளபேள் 
னன்டுத்தழ, நக்ஹபள, ெழழன 
நற்றும் டுத்தப ஸதளமழல் தகர்ஹயளர் 
எபே எபேங்கழணந்த ஸெலுத்தும் 
தம் யமங்க, எபேங்கழணந்த 
ஸெளத்துக்கள் பம் இந்தழனளயின் 
நழகப்ஸரின தினளர் து யங்கழ, 
ICICI யங்கழ ங்குதளபர். 

 
5. ெநீத்தழல் ஹெளர்ைளன் ிபதநபளக 

தயிஹனற்யர் னளர்? 
a) எநர் அல்-பஸ்ெளஸ் 
b) பளெள அப்துல்ள 
c) ெர் அல் பளபக் 
d) ிரின்ஸ் அழ ின் 

 
விளக்கம்  கழங் அப்துல்ள புதழன 
அபெளங்கத்த அங்கவகரிக்கும் எபே 
ஆணன ஸயினிட்ைின், 
பன்ளள் உக யங்கழ ஸளபேளதளப 
ழபுணர் எநர் அல் பஸ்ெள ஹெளர்ைளன் 
ிபதந நந்தழரினளக தயிஹனற்ளர். 

 
6. ஏய்வூதழன ழதழ எலங்குப 

நற்றும் ஹநம்ளட்டு ஆணனம் 
(PFRDA) பம் நத்தழன தன்ளட்ெழ 
அநப்புகின் (CABs) ஹதெழன 
ஏய்வூதழன அநப்பு (NPS)ங்கு 
ற்ளடு ஸெய்னப்ட்டுள்து? 
a) ஸென் 
b) பம் 
c) ளட்ள 
d) புது தழல்ழ 

 
விளக்கம்  நத்தழன தன்ளட்ெழ 
அநப்புகள் (CABs) ஹதெழன ஏய்வூதழன 
ப (NPS) 

ைபப்டுத்துயதற்கள எபே 
நளளடு ஸைல்ழனில் ஏய்வூதழன ழதழ 
எலங்குப நற்றும் ஹநம்ளட்டு 
ஆணனத்தளல் (ிஃப்ஆர்டி) 
ற்ளடு ஸெய்னப்ட்ைது. 

 
7. 11 யது உக லழந்தழ நளளடு 

ைஸறும் இைம் ? 
a) இங்க 
b) ஸநளரிரழனஸ் 
c) பூட்ைளன் 
d) ஹளம் 

 
விளக்கம்  11 யது உக லழந்தழ 
நளளடு நளரிரழனஸ் கரில் ஆகஸ்ட் 
18 பதல் ஆகஸ்ட் 20, 2018 யப 
ைஸறும். ெர்யஹதெ ெந்தழப்ிற்கள 
ணின பெினன் ஸயியியகளப 
அநச்ெகம் ற்கஹய ஸெய்துள்து. 

 
8. இந்தழனள கவழ்க்கண்ையற்ழல் என் 

யிபயில் உற்த்தழ ஸெய்ன உள்து?. 
a) நழி ஸெனற்கக்ஹகளள்கள் 
b) சூரின ஆற்ல் ஸகளண்ை களர்கள் 
c) ழத்தழனம் அனன் ஹட்ைரிகள் 
d) இய அத்தும் 

 
9. ெவளயின் எபே ஸல்ட் நற்றும் எபே 

ெள பன்பனற்ெழன ரளங்களய் 
எத்துமப்பு அநப்புக் குலயில் 
ந்த ளடு தழர்த்தது? 
a) ளக்கழஸ்தளன் 
b) பஷ்னள 
c) ெப்ளன் 
d) இந்தழனள 

 
10. 23 யது ஹபளப்ின என்ழன 

தழபப்ை யிமளய(EUFF) ந்த ளடு 
ைத்துகழது ? 
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a) ிபளன்ஸ் 
b) ஸெர்நி 
c) இந்தழனள 
d) க்கழன பளஜ்னம் 

 
11. ஆபஷ்நன் ளபத் பன்பனற்ெழனின் 

துயக்கத்தழன்ஹளது த்த 
நளழங்கில் எப்ந்தம் 
கஸனலத்தளது? 
a) 18 
b) 20 
c) 25 
d) 21 

 
12. உக இபத்த தளம் தழம் 

ஆண்டுஹதளறும்_____________ அன்று 
ஸகளண்ைளைப்டுகழது? 
a) ெஷன் 14 
b) ெஷன் 13 
c) ெஷன் 12 
d) ெஷன் 11 

 
13. NITI Aayog டி, எபேங்கழணந்த ீர் 

ஹநளண்ந குழனடீ்டில் ந்த 
நளழம் பதழைப்ட்டுள்து? 
a) நகளபளஷ்டிபள 
b) ெளர்கண்ட் 
c) லழநளச்ெ ிபஹதெம் 
d) தழரிபுபள 

 
14. ெநீத்தழல், ஹதெழன ஏய்வூதழன 

அநப்பு (NPS) 
ைபப்டுத்தப்டும் நளளட்டில் 
PFRDA ந்த கபத்தழல் ற்ளடு 
ஸெய்னப்ட்ைது? 
a) ஸங்கலபே 
b) ஸகளல்கத்தள 
c) புது தழல்ழ 
d) ஹளளல் 

 
15. ந்த ளடு ஹபளப்ின என்ழன 

தழபப்ை யிமளய ைத்துகழது? 
a) ெவள 
b) இந்தழனள 
c) இத்தளழ 
d) ஸெர்நி 

 
16. இந்தழனளயில் ஸபேக்கடி அநழல் 

இபேந்த களங்கில் ெழனில் 
அைக்கப்ட்ையர்கலக்கு 
நளதந்ஹதளறும்_____________________ஏய்
வுதழனம். 
a) பை.20 ஆனிபம் 
b) பை.8 ஆனிபம் 
c) பை.15 ஆனிபம் 
d) பை.10 ஆனிபம் 

 
17. ஆப்களிஸ்தளன் அணிக்கு தழபள 

ஸைஸ்ட் ஹளட்டினில் இந்தழன அணி 
இன்ிங்ஸ் நற்றும் __________ பன்கள் 
யித்தழனளெத்தழல் அளப ஸயற்ழ 
ஸற்து. 
a) 263 பன்கள் 
b) 148 பன்கள் 
c) 220 பன்கள் 
d) 262 பன்கள் 

 
18. இந்தழனன் யங்கழனில் யப்பு 

ஸதளகக்கள யட்டி 
உனர்வு_____________ஹததழ பதல் 
அநலுக்கு யந்துள்து 
a) ெஷன் 10 
b) ெஷன் 11 
c) ெஷன் 4 
d) ெஷன் 15 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 16, 2018 
 

1. யளய்நஹன ஸயல்லும் ன் த 
லதழனயர் னளர்___________ 
a) .ெழதம்பம் 
b) நன்ஹநளகன் ெழங் 
c) ஸகௌரி ங்ஹகஷ் 
d) கழபண் ஹடி 
விளக்கம்  ிபதநர் ஹநளடி 
தநனிள ளெக அபெபம் 
அதன் ஸகளள்ககபம் யிநர்ெழத்து 
.ெழதம்பம் லதழன கட்டுபகள் 
‘‘யளய்நஹன ஸயல்லும்’’ ன் 
தப்ில் தளக 
ஸதளகுக்கப்ட்டுள்து. 

 
2. ஸெர்நினின் ஸர்ழன் கரில் 

ைஸற் ஸதளமழல்தட்க் 
கண்களட்ெழனில் ‘நழன்ெளப யளகத் 
துனில் புதழன 
ஸதளமழல்தட்த்துக்கள________________
______ யிபேது’ யமங்கப்ட்ைது. 
a) ளெள யிபேது 
b) ஸெர்நி 
c) இஸ்ஹபள யிபேது 
d) ெப்ளன் யிபேது 

 
விளக்கம்  கவுதம் பளநழன் ஆய்வுக் 
கண்டுிடிப்புக்களக அண்நனில் 
ஸெர்நினின் ஸர்ழன் கரில் 
ைஸற் ஸதளமழல்தட்க் 
கண்களட்ெழனில் ‘நழன்ெளப யளகத் 
துனில் புதழன 
ஸதளமழல்தட்த்துக்கள யிபேது’ 
யமங்கப்ட்ைது 

 
3. ஸண்கலக்கு தழபள குற்ங்க 

எடுக்குயதற்களக 24 நணி ஹப 
ஸநளல் ஹளலீஸ் ஹெயன 

_________நளழ அபசு அழபகம் 
ஸெய்துள்து. 
a) ஸதலுங்களள 
b) தழரிபுபள 
c) குெபளத் 
d) லரினளள 

 
 
 
விளக்கம்  இந்த ஹெயன ஹற்று 
தழரிபுபள நளழ பதல்யர் யிப்வ் 
குநளர் ஹதவ், அகர்தள கரில் 
ஸதளைங்கழ யத்தளர். யிமளயில் அயர் 
ஹசும்ஹளது, ‚தழரிபுபளயில் 
ஸண்கலக்கு தழபள குற்ங்க 
எடுக்குயதற்களகவும், கரில் 
குற்ங்கக் குப்தற்களகவும் 24 
நணி ஹப ஸநளல் ஹளலீஸ் 
ஹெயனத் தற்ஹளது 
ஸதளைங்கழபள்ஹளம்"  கூழளர். 

 
4. உகத் தநழழ் ண்ளட்டு நளளடு 

__________ கரில் ைஸற்து ? 
a) ஸைல்ழ 
b) பம் 
c) ஸங்கலபே 
d) ஹகளயள 

 
விளக்கம்  உகத் தநழழ் ண்ளட்டு 
இனக்கத்தழன் 13-யது நளளடு 
ஸங்கலபேயில் ஹற்று 
ைஸற்து. இதழல் இங்க, 
நஹெழனள, ஸதன்ளப்ிரிக்கள 
உள்ிட்ை ளடுகச் ஹெர்ந்த தநழழ் 
அநப்புகின் ழர்யளகழகள் 
ங்ஹகற்ர். 

 



 

 
 
ஜூன் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz 

 

  
Page 47 

 
  

5. ழக்கரி து அம்நச்ெகத்தழன் 
ஸெனபளக__________ழனநழக்கப்ட்ைளர் 
?? 
a) இந்தர்ெழத் 
b) பஹநஷ் பகர்ெழ 
c) ழதழன் ஹைல் 
d) நஹளஜ் 

 
விளக்கம்  இந்தளெழத் ெழங்க நத்தழன 
ழக்கரி து அநச்ெகத்தழன் 
ஸெனபளக ழனநழக்க நத்தழன 
அநச்ெபய ழனந குல எப்புதல் 
அித்துள்து 

 
6. உகக் ஹகளப் களல்ந்து 

ஹளட்டின 
பன்ிட்டு_____________து ெளர்ில் 
ஸென்னில் ெழப்பு தளல்த 
கண்களட்ெழ ற்ளடு 
ஸெய்னப்ட்டுள்து. 
a) ஹளக்குயபத்து 
b) களயல் 
c) யினளட்டு 
d) அஞ்ெல் 

 
விளக்கம்  பஷ்னளயில் உகக் 
ஹகளப் களல்ந்து ஹளட்டி 
ஸதளைங்கழ உள் ழனில், 
அஞ்ெல்து ெளர்ில் களல்ந்து 
நற்றும் பஷ்னள ன் கபேத்தழன் 
அடிப்ைனில் அஞ்ெல்த 
கண்களட்ெழக்கு ற்ளடு 
ஸெய்னப்ட்டுள்து. 

 
7. பன்ளள் நத்தழன ழதழ அநச்ெர் 

.ெழதம்பம் லதழன ‘யளய்நஹன 
ஸயல்லும்’ ன்னும் தல் ஸயினடீ்டு 
யிமள ைஸறும் 
இைம்__________________. 

a) ஸென் 
b) ஹகளய 
c) களஞ்ெழபுபம் 
d) ஸல் 

 
8. பெத் ஸ்ஹளர்ட்ஸ் லீக் (எய்ஸ்ல்) 

நற்றும் யி.யி.ஸதளண்டு 
அக்கட்ை இணந்து 
த்தளயதுபனளக ஸளன்யண்டு 
எய்ஸ்ல் டி20 கழரிக்ஸகட் 
ஹளட்டின ைத்துகழன்? 
a) 3 
b) 2 
c) 4 
d) 5 

 
விளக்கம்  பெத் ஸ்ஹளர்ட்ஸ் லீக் 
(எய்ஸ்ல்) நற்றும் யி.யி.ஸதளண்டு 
அக்கட்ை இணந்து 2-யது 
பனளக ஸளன்யண்டு எய்ஸ்ல் 
டி20 கழரிக்ஸகட் ஹளட்டின 
ைத்துகழன். 

 
9. ஸெர்நி யிபேது ஸற் கவுதம் பளம் 

ந்த நளழத்தச் ஹெர்ந்தயர்? 
a) உத்தபப்ிபஹதஷ் 
b) தநழழ்ளடு 
c) நகளபளஷ்டிபள 
d) ஆந்தழபப்பஹதஷ் 

 
10. ஹைளங்களயில்___________ரிக்ைர் 

அயில் கடும் ழடுக்கம் 
ற்ட்ைது. 
a) 5.4 
b) 6.1 
c) 6.4 
d) 7.3 

 



 

 
 
ஜூன் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz 

 

  
Page 48 

 
  

விளக்கம்  ெழிக் தீவு ளைள 
ஹைளங்களயில் இன்று கள னங்கப 
ழடுக்கம் ற்ட்ைது. இது ரிக்ைர் 
அவுஹகளழல் 6.1 ஆக 
தழயளகழனிபேந்ததளக அஸநரிக்க 
புயினினல் ஆய்வு நனம் 
ஸதரியித்துள்து. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 17, 2018 
 

1. தற்ஹளதன ஹதெழன ஹபளளட்டிக்ஸ் 
நற்றும் ஸ்ஹஸ் ழர்யளகம் (ளெள) 
னளர்? 
a) டீ்ைர் ழக் 
b) பளர்ட் ட்ஃபுட் 
c) (ஹகட்ச்) கழட்ஹநன் சூதளட்ைம் 
d) ஹெம்ஸ் ஃப்ஸபட்ரிக் 

 
விளக்கம்  ஹதெழன ஹபளளட்டிக்ஸ் 
நற்றும் ஸ்ஹஸ் 
அட்நழிஸ்ட்ஹபரன் உனிரினல் 
நளதழரினள கஞ்ெழனம் (கஞ்ெழனம்) 
ன்து எபே ஹெநழப்புக் கைனளகும், 
இது ீண்ை களம் நற்றும் ன்கு 
கட்டுப்டுத்தப்ட்ை சூமழல் 
உனிரினல் நளதழரிக பளநரிக்கப் 
னன்டுகழது. இந்த கஞ்ெழனம் 
நித தண்டனிர் நளற்ங்கள் 
நற்றும் எபே தண்டனிர் சூமலுக்கு 
தலயல் உள் நது அடிப்ை 
அழவு ங்கிக்கழது நற்றும்  
னணங்கள் பயிபள் நித 
உைழனல் உள் ீண்ை 
நளற்ங்க டிக்க திப்ட்ை 
யளய்ப்புக யமங்கும் அழயினல் 
கண்டுிடிப்பு ஆதரிக்கழது. ெர்யஹதெ 
யிண்ஸயி ழனம் (ISS), இபத்தம் 
நற்றும் ெழறுீர் உட்ை, நளதழரிகள், ISS 
னணங்கள் பன்ஹளடி, யிநளம் 
நற்றும் ிந்தன யனின் 
கட்ைங்கில் ஹெகரிக்கப்ட்டு, 
தப்டுத்தப்ட்ை நற்றும் 
களப்கப்டுத்தப்டுகழன். தழர்கள 
யிண்ஸயி யிநள ஸதளைர்ள 
ஆபளய்ச்ெழக்கள ஆதளபநளக இந்த 
ஆபளய்ச்ெழ ஹனளஸ்ஸநனில்கள் 
னன்டுகழது. 

 
2. ெநீத்தழல் துணத் தயர் ம். 

ஸயங்கனள ளபடு ஸெப்ஸைக்ஹை 
ஹநஹஜ்ஸநன்ட் ெழஸ்ைம் நற்றும் 
ஸ்ட்ஹபளம் ீர் யடிகளல் அநப்புக்கு 
ந்த நளழத்தழல் அடிக்கல் 
ளட்டிளர், 

 
 

a) இந்ஹதளஹெழனள 
b) ெப்ளன் 
c) நஹெழனள 
d) ெவள 

 
விளக்கம்  அபேணளச்ெ 
ிபஹதெத்தழன் இட்ைளகரில் AMRUT 
தழட்ைத்தழன் கவழ் இட்ைளகர் 
கபத்தழற்கு ஸெப்ஸைக்ஹை 
ஹநஹஜ்ஸநன்ட் ெழஸ்ைம் நற்றும் 
புனல் ீர் யடிகளல் அநப்ிற்கள 
அடித்தத்த துணத் தயர் 
ம். ஸயங்கனள ளபடு 
ற்டுத்தழளர் பை. 16.59 ஹகளடி 
நதழப்ிள தழட்ை ஸெயிபம் 
பை. 14.53 ஹகளடிபம் 
நதழப்ிைப்ட்டுள்து. கர்ப்பு 
உள்கட்ைநப் 
ஹநம்டுத்துயஹதளடு கர்ப்பு 
ழப்பப்பு ஹநம்டுத்துயதற்கும் 
கர்ப்பு உள்கட்டுநளத்த 
ஹநம்டுத்துயதளகும். 

 
3. அெளநழல் ைளைள டிபஸ்ட்றஶைன் 

ஹெர்ந்து த்த புதழன ஹகன்ெர் 
பளநரிப்பு நனங்கள் 
அநக்கப்டுகழன்? 
a) அஸ்றளம் 
b) நகளபளஷ்டிபள 
c) அபேணளச்ெ ிபஹதெம் 
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d) லரினளள 
 

விளக்கம்  அெளம் அபசு, 199 ஹகளடி 
பைளய் பதலீட்டில், ைளைள 
டிபஸ்ட்றஶைன் கூட்டு ஹெர்ந்து 19 
புற்றுஹளய் நனங்கள் 
அநக்கப்டும் ன்று 
அழயித்துள்து. அஸ்றளம் ஹகன்ெர் 
பளநரிப்பு அக்கட்ை (ACCF) 
ன்து அஸ்றளம் அபசு நற்றும் 
ைளட்ைள ட்பஸ்ட் ழறுயங்கின் 
இளநற் ழறுயம் ஆகும். இது 
தழட்ைத்த ஸெனல்டுத்தவும் 
நனங்க ழர்யகழக்கவும் ெநநள 
ங்களித்தநளகும். இந்த 
நனங்கள் 2020 ஆம் ஆண்டின் 
நத்தழனில் ஸெனல்டும். ெஷன் 18 ம் 
ஹததழ எபே யிமளயில் அபெளங்கம் 
பன்ஸநளமழனப்ட்ை நனங்கின் 
அடித்தத்த அநக்கும். 

 
4. த்த நளயட்ைங்கில் சுத்தநள 

ீர் யிழஹனளகத்தழற்களக ஸ்யளெளல் 
தழட்ைம் ஸதளைங்கப்ட்ைது? 
a) 115 
b) 119 
c) 117 
d) 111 

 
5. இங்கழளந்தழல் கழனள சூப்ர் லீக்கழல் 

ஹதளன்ழன பதல் இந்தழன கழரிக்ஸகட் 
யபீர் னளர்? 
a) ஸ்நழரி நந்தளள 
b) லர்நன் ிரீத் கவுர் 
c) நழத்தளழ பளஜ் 
d) ெஶன் ஹகளஸ்யளநழ 

 
விளக்கம்  இந்தழன நகிர் கழரிக்ஸகட் 
அணினின் ஸதளைக்க ஆட்ைக்களபபள 

ஸ்ம்ரிதழ நன்தள, இங்கழளந்தழல் 
ஸண்கள் கழரிக்ஸகட் சூப்ர் லீக் 
ஹளட்டினள கழனள சூப்ர் லீகழல் 
ஹதளன்ழன பதல் இந்தழன யபீர் 
ஆயளர் 

 
6. தழ யரி த்ஹபளன், தழ க்பளிக்ல்ஸ் 

ஆஃப் தழ லவுஸ் ஆப் ட்பயன்ஹகளர் 
புத்தகத்த லதழனயர் னளர்? 
a) நளனு ஸ் ிள் 
b) கநள தளஸ் 
c) ஹதயகழ ீளய்ஹகளட் 
d) ெெழ தபைர் 

 
விளக்கம்  ட்பயன்ஹகளர் கைெழ 
ஸண் நகளபளணினின் யளழ்க்க 
குழப்புகள் ற்ழன 700 க்கங்கள் 
ஸகளண்ை தழ யரி த்ஹபளன், தழ 
க்பளிக்ல்ஸ் ஆஃப் தழ லவுஸ் ஆப் 
ட்பயன்ஹகளர் ன் புத்தகத்த ன் 
புத்தகத்த நளனு ஸ். ிள் 
யமங்கழபள்ளர். அயர் ெளகழத்னள 
அகளைநழ பய புபளஸ்கப 2017 ல் 
ஸயன்ளர் இந்த புத்தகங்கள் பளணி 
ஹெது ட்சுநழ ளனின் குழப்ிைத்தக்க 
யளழ்க்க நற்றும் ஹய ற்ழ 
கயம் ஸெலுத்துகழது. யரி 
ெழம்நளெம் அபெழனல் 
சூழ்ச்ெழகபம், ிரிவுகபம், 
சூினம் நற்றும் ெதழத்தழட்ைங்கள், 
யஞ்ெகபள் ெைங்குகள் நற்றும் 
அற்புதநள ஹகளயில் ஸளக்கழரங்கள் 
ஆகழனயற்ழன் யினக்கத்தக்க 
யிரனங்க டுத்து கூறுகழன். 

 
7. ளயம் நற்றும் யட்ெழன 

தழர்த்து உக தழம் ன்று 
ஸகளண்ைளைப்டுகழது? 
a) 14 ெஷன் 
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b) 16 ெஷன் 
c) 17 ெஷன் 
d) 13 ெஷன் 

8. ந்த ளட்டில் ஸயற்ழகபநளக 
குஹளளஸ்- ம் ழப்ளடு 
ஸெனற்கக்ஹகளள் 
ஸதளைங்கப்ட்ைடுள்து ? 
a) ஸெர்நி 
b) இந்தழனள 
c) இத்தளழ 
d) பஷ்னள 

 
9. ளதுகளப்பு ஆபளய்ச்ெழ நற்றும் 

அியிபேத்தழ அநப்பு (DRDO) 
ெநீத்தழல் ஸகளடுக்கப்ட்ை பளக்ஸகட் 
பநனின் நத்தழனில் யிரியள 
அம்ெங்கக் ஸகளண்ை துல்ழன- 
யமழகளட்டு வுகணநளக 
நளற்ழபள்து? 
a) ிளக்கள 
b) ஆகளஷ் 
c) டிரிசுல் 
d) ப்ரித்யி 

 
விளக்கம்  ளதுகளப்பு ஆபளய்ச்ெழ 
நற்றும் ஹநம்ளட்டு அநப்பு 
(டி.ஆர்.டி.ஏ.) ன் உள்ளட்டு ிளகள 
பளக்ஸகட் பந எபே 
துல்ழனநள யமழகளட்டுதல் 
வுகணநளக உபேயளகழ யபேகழது, 
அதன் இக்குகத் தளக்கும் 
ஹநம்ட்ை யபம்பு நற்றும் துல்ழனம். 
க்குன 44 யிளடிகில் 12 
பளக்ஸகட்டுக சுட்டுக்ஸகளன் 
வுகண, ஆபம் யிெளபணன 
ழவு ஸெய்துள்து, அடுத்த 
நளதத்தழல் யர்ச்ெழ ஹெளதகலக்கு 
உட்டும். அடுத்த இபண்டு 
ஆண்டுகில் ிளகள நளர்க் II 

ஆபதப்ைகில் ஹெர்க்கப்டும் 
ன்று தழர்ளர்க்கப்டுகழது. 

 
10. ெநீத்தழல், இந்தழனள ளன்கு புதழன 

தமவு புள்ிக தழக்க 
எப்புக்ஸகளண்டுள்து 
a) ஹளம் 
b) ெவள 
c) ங்களஹதஷ் 
d) ளகழஸ்தளன் 

 
11. புதுச்ஹெரி ஸப்டிஸன்ட் ஆலர் 

னளர்? 
a) பளம் ளனக் 
b) ததகதள பளய் 
c) கழபண் ஹடி 
d) ளன்யிழல் புஹபளலழத் 

 
12. ஹள ிபதந நந்தழரி ஹக. ீ ரர்நள 

ஏழ ன்று ெவளவுக்கு யபேகழளர்? 
a) ெஷன் 19 பதல் 24 யப 
b) ெஷன் 20 பதல் 24 யப 
c) ெஷன் 21 பதல் 24 யப 
d) ெஷன் 22 பதல் 24 யப 

 
விளக்கம்  ஹள ிபதநர் ஹக.ி. 
ரர்நள ஏழ ெஷன் 19 பதல் 24 
யப ெவளவுக்கு யபேகழளர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 18, 2018 
 
 

1. உக ெளம்ினன் ஸெர்நின 1-0 
ன் ஹகளல் கணக்கழல் யழீ்த்தழ 33 
ஆண்டுகள் களத்தழபேப்புக்கு ஸயற்ழ 
ஸகளண்ைது ____________________ 
a) ஸநக்ெழஹகள 
b) ஹளர்ச்சுகல் 
c) ெழழ 
d) ஸ்ஸனின் 

 
விளக்கம்  உகக்ஹகளப்க் 
களல்ந்து ஞளனின்று ைந்த 
ஹளட்டினில் உக ெளம்ினன் 
ஸெர்நின 1-0 ன் ஹகளல் 
கணக்கழல் யழீ்த்தழ 33 ஆண்டுகள் 
களத்தழபேப்புக்குப் ின் ஸெர்நின 
ஸயற்ழ ஸகளண்ைது ஸநக்ெழஹகள. 

 
2. ஹதெழன நளணயர் ைனின் 

தந இனக்குபளக 
ழனநழக்கட்ையர்____________________ 
a) ி ி நல்லழனத்தபள 
b) துர்கள ிபெளத் 
c) ஆர் யி ெளஸ்தழரி 
d) ீபளஜ் ஹநளகன் 

 
விளக்கம்  ஹதெழன நளணயர் 
ைனின் தந இனக்குபளக 
ஸப்டின்ட் ஸெபல்ி ி 
நல்லழனத்தபள ஸளறுப்ஹற்றுள்ளர். 

 
3. தயளின் ைளங் யிபேது தற்களக 

தநழமபள யபீத்தழபன் பளநளதன் 
ன்யபேக்கு யமங்கப்ட்ைது 
a) ஸயப்ழஸதளைர்ள ஆய்வு 
b) DNA ஸதளைர்ள ஆய்வு 
c) சூரினஎி நழன்ெளதம் 

d) களற்று நளசு 
 

விளக்கம்  தநழமபள யபீத்தழபன் 
பளநளதன் ன்யபேக்குகளற்று 
நளசுகுழத்து ைத்தழன 
ஆய்வுக்களகதய்யளின் ைளங் 
யிபேது யமங்கப்ட்ைது 

 
 
 

4. புதழன தந ICICI யங்கழனின் 
ழர்யளக அதழகளரினளக னளர் ழனநழக்க 
ட்டுள்ளர்_________________________ 
a) ீபளஜ் ஹநளகன் 
b) பளஹெஷ் குப்தள 
c) ஸயங்கஹைஷ் 
d) ெந்தழப்க்க்ஷழ 

 
5. ெநீத்தழல் நத்தழன சுற்றுள து 

இணஅநச்ெர்அல்ஹளன்ஸ் ந்த 
இணனதத்த புது ஸைல்ழ இல் 
ஸதளைங்கழயத்தளர்______________ 
a) NEW TOUR OFF INDIA 
b) NEW INCREDIBLE INDIA 
c) STARTUP INDIA 
d) HERITAGE INDIA 

 
விளக்கம்  NEW INCREDIBLE INDIA 
ன்இணனதத்த நத்தழன 
சுற்றுள து 
இணஅநச்ெர்அல்ஹளன்ஸ் புது 
ஸைல்ழ இல் ஸதளைங்கழயத்தளர். 
இதழல் ஆன்நீகம் களச்ெளபம் 
ஆஹபளக்கழனம் ஹளன் சுற்றுள 
ஸதளைர்ள தகயல்கள் உள் 

 
6. தநழமகத்தழல் இந்து ெநன 

அழனத் து கட்டுப்ளட்டின் 
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கவழ்________________ஆனிபத்துக்கும் 
ஹநற்ட்ை ஹகளனில்கள் உள். 
a) 24 
b) 35 
c) 39 
d) 40 

 
விளக்கம்  தநழமகத்தழல் இந்து ெநன 
அழனத் து 
கட்டுப்ளட்டின்கவழ் 39 ஆனிபத்துக்கும் 
ஹநற்ட்ை ஹகளனில்கள் உள். 
அழனத் து கட்டுப்ளட்டில் 
இல்ளநல் கு ஸதய்யங்கள், ெழழன, 
ஸரின அயிள கழபளநத்துக் 
ஹகளனில்கள்  எபே ட்ெத்துக்கும் 
ஹநற்ட்ைய உள். 
 
விளக்கம்  ஸென்னில் உள் 
ஸதன்ிந்தழன இந்தழ ிபச்ெளப ெளயின் 
100-யது ழறுய ளள் யிமள ஹற்று 
ைஸற்து. இத பன்ிட்டு 
ெழப்பு அஞ்ெல்த 
ஸயினிைப்ட்ைது. 

 
7. ஸென்னில் உள் ஸதன்ிந்தழன 

இந்தழ ிபச்ெளப ெளயின் த்தளயது 
ழறுய ளள் பன்ிட்டு ெழப்பு 
அஞ்ெல்த ஸயினிைப்ட்ைது? 
a) 25 
b) 50 
c) 150 
d) 100 

 
 

8. அஸ்யிி குநளர் ஸெௌஹ _______ 
ஆயது ஸளது யிநர்ெம் ணி (CRM) 
அழக்கன ஸயினிட்ைளர்? 
a) 13 யது 
b) 12 யது 

c) 10 யது 
d) 11 யது 

 
விளக்கம்  சுகளதளப நற்றும் குடும் 
த்து அநச்ெர் அஸ்யிி 
குநளர் ெவுஹ, ஹதெழன சுகளதளப 
நழரன் ற்ழன 11 ஆயது களநன் 
ரியிபெ நழரன் (CRM) அழக்க 
ஸயினிட்ைளர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 19, 2018 
 
 

1. 2018 ஃஹளர்ப்ஸ் உகழன் 
ில்ழனர்கள் ட்டினழன் டி, 
உகழல் நழகப்ஸரின ணக்களபர் 
ின்யபேயதழல் னளர்? 
a) ஸெஃப் ஸஹறளஸ் 
b) ில் ஹகட்ஸ் 
c) ஸெர்ெழ ிரின் 
d) நளர்க் ெஶக்கர்ஸர்க் 

 
2. IRDAI களப்டீ்டு நளர்க்ஸகட்டிங் 

ழறுயத்துைன் (IMF) ஸதளைர்ள 
ஸழபக ஆய்வு ஸெய்ன 
___________ தநனின் கவழ் 10 
அங்கத்துய குலய அநத்துள்து. 
a) அில் களச்ெழ 
b) ன் ஸ் பளவ் 
c) சுஹபஷ் நளத்தூர் 
d) பயி நழட்ைல் 

 
3. நிதய ஹநம்ளட்டு அநச்ெகம் 

200 ஸநளமழகில் 1.7 ஹகளடி 
புத்தகங்கள் ஸகளண்ை ஹதெழன 
டிெழட்ைல் தகத்த 
அழபகப்டுத்தழபள்து. இந்த 
தகம் ந்த ழறுயத்தளல் 
கட்ைப்ட்ைது? 
a) இந்தழன ஸதளமழல்தட்க் கமகம், 

கபளக்பூர் 
b) இந்தழன ஸதளமழல்தட் ழறுயம், 

தழல்ழ 
c) இந்தழன ஸதளமழல்தட் ழறுயம், 

களன்பூர் 
d) இந்தழன ஸதளமழல்தட் ழறுயம், 

ளம்ஹ 
 

4. ஹநற்கு யங்க நளழ அபசு ெநீத்தழல் 
நளழ அபசு ஊமழனர்கலக்கள 
கூடுதல் டி..-னின் _________ 
ெதயதீத்த அழயித்துள்து. 
a) 20% 
b) 15% 
c) 18% 
d) 12% 

 
 
 

5. நத்தழன ீர்ய ஆணனம் (CWC) 
இந்தழனளயில் தழம்ை ஸயள் 
பகளநத்துயத்தழற்கு உட்ட்ைது 
து? 
a) Google 
b) ஹஸ்புக் 
c) அஹநெளன் 
d) நக்ஹபளெளப்ட் 

 
6. இந்தழன இபனில்ஹய ந்த ஆண்டில் 

ழகப பூஜ்ெழனம் & களர்ன் உநழழ்யள 
இக்களக அநகழது? 
a) 2030 
b) 2025 
c) 2040 
d) 2050 

 
7. ஹகப அபெழன் ன்புரி நற்றும் 

பளநரிப்புக்களக நளழத்தழல் பத்த 
குடிநக்கலக்கு _________ ட்ெம் 
பளநரிப்பு நனங்க 
அநப்தற்கு எபே பன்பனற்ெழன 
ஹநற்ஸகளண்ைது. 
a) 50 
b) 70 
c) 40 
d) 60 
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8. ெநீத்தழல் இந்த ஹெளன் ஹெம்ர்ஸ் -
-------- இல் எபே பத்த உறுப்ிபளக 
இபேந்தளர் 
a) ஃிழம்ஃஹர் யிபேதுகள் 
b) அகளைநழ யிபேதுகள் 
c) ஹகளல்ைன் குஹளப் 
d) BAFTA 

 
9. ெழெழ ப்பைஸைன்ரழனல் ஃப் 

இன்சூபன்ஸ் தந ழர்யளக 
அதழகளரி னளர்? 
a) ெந்தீப் க்ஹ்ஷ்ய் 
b) பகுபளம்பளென் 
c) ெளந்த ஹகளச்ெர் 
d) அபேந்ததழ ட்ைளச்ெளரினளர் 
 

10. IRDAI களப்டீ்டு நளர்க்ஸகட்டிங் 
ழறுயங்க (IMF) ஆலம் 
யிதழக நீளய்வு ஸெய்ன ந்த 
குல அநக்கப்டுள்து? 
a) ஹக. ெழ. பளநஹதயி குல 
b) ெவுபளப் ளட் குல 
c) ெழத்தளர்த் ிபதளன் கநழட்டி 
d) சுஹபஷ் நளத்தூர் குல 

 
11. ஸகளம்ினளயின் புதழன 

ெளதழதழனளக 
ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்ையர் னளர்? 
a) நளர்ைள லூெழனள பளநழஸபஸ் 
b) ெஶயளன் நளனுயல் ெளண்ஹைளஸ் 
c) இயன் டூக் நளர்கஸ் 
d) கழழஸ்டினளள ஸட்ஹபள 

 
12. ஹதெழன டிெழட்ைல் தகத்த 

அழபகப்டுத்தழனயர் னளர்? 
a) பளஜ்ளத் ெழங் 
b) ிபகளஷ் ெயஹைகர் 
c) ஹபந்தழப ஹநளடி 
d) பளம் ளத் ஹகளயிந்த் 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 20, 2018 
 

1. ெழக்கழம் நளழ யிம்ப தூதபளக 
இெனநப்ளர் __________________ 
ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். 
a) .ஆர் பஹ்நளன் 
b) பயன் ரளங்கர் பளெள 
c) ெழயி ிபகளஷ் 
d) லரிஷ் ஸெனபளஜ் 

 
2. நழஸ் இந்தழனள அமகழப் ஹளட்டினில் 

ட்ைம் ஸயன்ழபேக்கழளர் 
தநழமகத்தச் ஹெர்ந்த______________ 
a) அனுகவர்த்தழ யளஸ். 
b) ிரினங்கள 
c) கரிஷ்நள 
d) ழகழரள 

 
3. உகழன் நழக உனர்ந்த ஹளர்க் 

கநளகக் கபேதப்டும்______________ 
ிந 

 
a) யஸபஸ்ட் 
b) ஸநௌண்ைஅபூ 
c) ெழனளச்ெழன் 
d) கழிநஞ்ெளஹபள 

 
4. ெர்யஹதெ ஹனளகளதழம் ெஷன் 21 

ஸகளண்ைளைப்டுகழது இந்த ஆண்டின் 
கபேப்ஸளபேள் _____________ 
a) உண்நக்கள 
b) அநதழக்கள 
c) ஹர்நக்கள 
d) ீதழக்கள 

 
5. உக ீடித்த உணயினற் 

ெநனற்க தழம் 
ஸகளண்ைளைப்டும் ளள்? 
a) ெஷன் 15 

b) ெஷன் 18 
c) ஹந 15 
d) ஹந 18 

 
6. உணவு நற்றும் களச்ெளபத்தழற்கு 

இைஹனனள உய ற்ழ 
டிப்து_______________. 

 
 

a) களஸ்ட்ஹபளளநழ 
b) ஹநளஹகுர் களஸ்ட்ஹபளளநழ 
c) ட்டிஹநளெழ 
d) ஏஹளளகழ 

 
7. சூரினன் ஹளள ஏர் 

ட்ெத்தழபத்தச் சுற்ழ யபேகழன் 
ஸதளதூப ஹகளள் என் பதன் 
பனளக ங்கு கண்ைழந்துள்ர்? 
a) அகளளத் 
b) இந்ஹதளஹரழனள 
c) அகநதளளத் 
d) லஸதபளளத் 

 
8. ிெ ீ சுயஸ்தழன கல்னளண் ஹனளெள 

தழட்ைநளது எடிெள நளழத்தழன் 
70ட்ெம் குடும்ங்கச் 
ஹெர்ந்த_______________ஹகளடி நக்கலக்கு 
னன் தப உள்து. 
a) 2.1 
b) 2.4 
c) 4.3 
d) 3.5 

 
9. நத்தழன நழன்ட நற்றும் தகயல் 

ஸதளமழல்தட்ம் அநச்ெகநளது 
தன்னுைன இந்தழனள BPO ஹநம்ளடுத் 
தழட்ைத்த ைப்ில் உள் 48000 
இைங்க _______________ இைநளக 
யரீிவுடுத்தழை தழட்ைஸநடுத்துள்து. 
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a) 1 ட்ெம் 
b) 2 ட்ெம் 
c) 3 ட்ெம் 
d) 4 ட்ெம் 

 
10. ழணீர் னளக்களல் ஹளன 

எமழப்தட்கள உக கூட்ைணினின் 
ெந்தழப்பு த்தளயது பனளக 
இந்தழனளயில் ைஸற்றுள்து? 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 21, 2018 
 

1. ெர்யஹதெ ஹனளகள தழம் ன்று 
ஸகளண்ைளைப்டுகழது? 
a) ெஷன் 20 
b) ெஷன் 21 
c) ெஷன் 23 
d) ெஷன் 24 

 
விளக்கம்  `ெர்யஹதெ ஹனளகள 
தழத்தஸனளட்டி உகம் பலயதும் 
ல்ஹயறு ழகழ்ச்ெழகள் ைத்தப் 
டுகழன். ஸநட்ஹபள பனில் 
ழனங்கிலும் 21-ம் ஹததழ பதல் 
4 ளட்கலக்கு கள நற்றும் 
நள ஹபங்கில் ஹனளகள நற்றும் 
தழனளப் னிற்ெழ இயெநளக 
அிக்கப்டுகழது. 

 
2. _____________ நளயட்ைத்தச் ஹெர்ந்த 

ெபக ஹெயகர் ெழன்ப்ிள்க்கு 
‘அவ்யனளர் யிபேது’: பதல்யர் 
மிெளநழ யமங்கழளர். 
a) நதுப 
b) ஹத ீ

c) ஈஹபளடு 
d) பளநளதபுபம் 

 
விளக்கம்  நதுப நளயட்ைத்தச் 
ஹெர்ந்த ஸ.ெழன்ப்ிள் ஸபேநளள் 
(66), கஞ்ெழனம் ஸண்கள் சுன 
உதயிக்குல அநப்ின் தயபளக 
ஸளறுப்ஹற்று, கைந்த 30 
ஆண்டுகளக கழபளநப்பு மப் 
ஸண்கின் பன்ஹற்த்துக்களக 
ணினளற்ழ யபேகழளர். 
ெழன்ப்ிள்ன கவுபயிக்கும் 
ஸளபேட்டு, 2018-ம் ஆண்டுக்கள 
அவ்யனளர் யிபேதுக்கு தநழமக 
அபெளல் அயர் ஹதர்வு ஸெய்னப்ட்ைளர். 

 
3. எபேயரின் உைல்ழ குழத்த 

தகயல்கத் ஸதளைர்ந்து அிக்கும் 
ஹளது, அயபேக்கு ப்ஹளது நபணம்  
 
 
 
 
ழகலம்  _____________ ெதயதீம் 
துல்ழனநளக கூகுள் கண்டுிடித்துக் 
கூறுகழது ன்று யிஞ்ஞளிகள் 
ஸதரியிக்கழன்ர். 
a) 95 
b) 96 
c) 97 
d) 98 

 
4. நபம் டும் நளணயர்கலக்கு பை.50 

ஊக்கத்ஸதளக யமங்க ____________ 
அபசு அழயிப்பு 
a) உத்தழபிபஹதெம் 
b) ஞ்ெளப் 
c) நகளபளஷ்டிபள 
d) லரினளணள 
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விளக்கம்  சுற்றுச்சூம 
ஹநம்டுத்தும் ஹளக்கழல், 
லரினளணளயில் நபம் டும் ள்ி 
நளணயர்கலக்கு தள பை.50 
ஊக்கத்ஸதளக யமங்கும் தழட்ைத்த 
அம்நளழ அபசு 
அழபகப்டுத்தழபள்து. 

 
5. நித உரிந கவுன்ெழ 

புக்கணித்தது ___________ 
a) அஸநரிக்கள 
b) ஆஸ்தழஹபழனள 
c) கழப்து 
d) ஸெர்ஸநி 

 
விளக்கம்  .ள. ெனின் நித 
உரிந கவுன்ெழழல் இபேந்து 
ஸயிஹனறுயதளக அஸநரிக்கள 
அழயித்துள்து. 

 
6. தழரிபுபள அபெளங்கம் 500 ஹகளடி பைளய் 

கைன் எப்ந்தத்தழல் கஸனலத்தழட்ை, 
2021 ஆம் ஆண்டில் ஸ்நளர்ட் ெழட்டி 
தழட்ைத்தழற்கள ழதழனினல் ழறுயம் 
து? 
a) ஆெழன அியிபேத்தழ யங்கழ (ADB) 
b) ெர்யஹதெ ளணன ழதழனம் 
c) உக யங்கழ 
d) ஆெழன உள்கட்ைநப்பு பதலீட்டு 

யங்கழ 
 

விளக்கம்  தழரிபுபளயின் நளழ அபசு 
ஆெழன யர்ச்ெழ யங்கழ (டிB) நற்றும் 
லட்ஹகள (யடீ்டு யெதழ நற்றும் 
கர்ப்பு ஹநம்ளட்டுக் கமகம்) 
ஆகழனயற்ழல் இபேந்து பை. 500 ஹகளடி 
கைனுதயி ஸற்றுள்து. இது 
அகர்தளயில் 20 ஆனிபம் ஹகளடி 

பைளய் ஸ்நளர்ட் ெழட்டி தழட்ைத்த 
ஸெனல்டுத்த உள்து. 

 
7. அபெளங்க யத்தங்கள் நற்றும் 

னன்ளடுகள் யமங்கும் இந்தழனளயின் 
நழகப்ஸரின ஹதெழன தபவு நனம் 
ந்த கபத்தழல் ழறுயப்டும்? 
a) க்ஹள 
b) ஹளளல் 
c) ஸென் 
d) ஸகளல்கத்தள 

 
விளக்கம்  இந்தழன அபசு தது 
ிிஏ ஊக்குயிப்புத் தழட்ைத்த 
தற்ஹளதன 48,000 இைங்கில் 
இபேந்து எபே ட்ெம் யப 
யிரியளக்க தழட்ைநழட்டுள்து, ஹநலும் 
இந்தழனளயின் நழகப்ஸரின ஹதெழன 
தபவு நனத்த ஹளளல் கபத்தழல் 
அநத்துக்ஸகளள் தழட்ைநழட்டுள்து. 
புஹ, லதபளளத், ஸைல்ழ நற்றும் 
புயஹஸ்யரில் உள் ளன்கு 
இைங்கில் தற்ஹளது ஸெனல்ட்டு 
யபேம் ஹதெழன தகயல் நனங்கள், 
அபெளங்க யத்தங்கள், 
ஹெயகள் நற்றும் னன்ளடுகள் 
இந்த ந்து ட்ெம் ஸநய்ழகர் 
ஹெயனகங்கலைன் ஹளளல் 
ந்தளயது நழகப்ஸரின ஹதெழன தபவு 
நனம் யபேம். 

 
8. ஹயடுயனன் அஹளக் ன் 

புத்தகத்தழன் லத்தளர் னளர்? 
a) ஆச்ெளர்னள ிபெளந்த் 
b) ஆச்ெளர்னள ெந்ஹதளஷ் சுக்ள 
c) ஆச்ெளர்னள ஹபந்தழப ஹதவ் 
d) ஆச்ெளர்னள அக்ியபத் ளய்ரழக் 
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விளக்கம்  ஆச்ெளர்னள அக்ியபளத் 
ளஷ்தழக் லதழன "ஹயதழக்னளன் 
அஹளக்" (நழபெச்சுயல் அட்நழஹபட்டிவ் 
நழபெெஸ் ஸ்ைளண்ட் - அட்பனஹபரன் 
ிரிநஜ் ஹயல்ட் ஸயன்னள) ன் 
புத்தகத்த இந்தழனளயின் துணத் 
தயர் வ. ஸயங்கனள ளபடு 
ஸற்ளர். ஹயத யிஹயகளிஹனள 
அஹளக் ஹயைர்கின் உபை 
யெம் நற்றும் ளன்கு பந்த 
ஸதளகுதழகளக ிரிக்கப்ட்டுள்து. 

 
9. ஃஸநழள நழஸ் இந்தழனள 2018 இன் 

ஸயற்ழனளர் னளர்?. 
a) நீளட்ெழ ெவுதளரி 
b) வனள பளவ் 
c) அன்கழரீத் யளஸ் 
d) களனத்ரி பத்யளஜ் 

 
விளக்கம்  தநழழ்ளட்டின் நழஸ் 
அன்கழரீத் யளஸ், பம், 
ன்.ஸ்.ெழ. ஸ்ஹைடினம், ஹைளம், 
ஸநழள நழஸ் இந்தழனள 2018 
ஹளட்டினில் 55 யது தழப்ின் 
ஸயற்ழனளபளக அழயிக்கப்ட்ைளர். 

 
10. Paytm ழறுயத்தழன் ஆஹளெகபளக 

ழனநழக்கட்ையர் னளர்? 
a) K.S. கழபேஷ்ணசுயளநழ 
b) ன் ஸ். யிஸ்யளதன் 
c) யெலளத் லஶென் 
d) பளந சுப்பநணினம் களந்தழ 

 
விளக்கம்  பன்ளள் ஆர்.ி.. 
துண கயர்ர் பளந சுப்ிபநணினம் 
களந்தழ ஹடிம் ஆஹளெகபளக 
ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். களந்தழ, ணம் 
ஸெலுத்தும் ப, எலங்குப, 
இணக்கம் நற்றும் களர்ப்ஹபட் 

ஆலந ஆகழனயற்ழல் தது 
அழயபம் அனுயத்தபம் 
ஸகளண்டுயபேயளர் ன்று ழறுயம் 
ஸதரியித்துள்து. 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 22, 2018 
 

1. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கள ஸ்ஹளர்ட்ஸ் 
ஸர்ென் ஆஃப் தழ இனர் யிபேத 
ஸயன் இந்தழன யினளட்டு யபீர் 
னளர்? 
a) கழதளம்ி வகளந்த் 
b) நவ் தளக்கர் 
c) ெழத்தள பளய் 
d) சுளங்கர் ரர்நள 

 
2. SKOCH 2018 இன் ெழந்த ெபக ஹெய 

அநச்ெகத்தழன் யிபேதழ ந்த 
ஸதளமழற்ெங்க அநச்ெகம் 
யமங்கழனது? 
a) ஸயிபவு அநச்ெகம் 
b) நித ய ஹநம்ளட்டு 

அநச்ெகம் 
c) நகிர் நற்றும் குமந்தகள் 

அியிபேத்தழ அநச்ெகம் 
d) சுகளதளப நற்றும் குடும் 

த்து அநச்ெகம் 
 

3. களதழ நற்றும் கழபளநழன 
கத்ஸதளமழல்கள் ஆணனம் 
(கழ.யி..) அதன் ஸ்யச்அினளன் 
தழட்ைத்தழற்க்களக, ின்யபேம் ந்த 
கழபளநத்த ற்றுக் ஸகளண்டுள்து? 
a) அரினள 
b) ெகத்பூர் 
c) ளகல்பூர் 
d) ெல்பூர் 
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4. யளன்ெழனள யின் அடித்தம், 
பெினன் து யர்த்தகத்துக்கள 
புதழன அலுயகத்த அநத்தயர் 
னளர்? 
a) ஹபந்தழப ஹநளடி 
b) அபேண் ஹெட்ழ 
c) ிபகளஷ் ெயஹைகர் 
d) பளம் ளத் ஹகளயிந்த் 

 
5. 2018 ஆம் ஆண்டின் ெர்யஹதெ ஹனளகள 

தழத்தழல், அதழகநள நக்கள் ஹனளகள  
6.  

 
 
 

7. ஸெய்து கழன்ஸ் ெளத ைத்த 
கபம் து? 
a) ஸெய்ப்பூர் 
b) ஹகளட்ைள 
c) ரிரழஹகஷ் 
d) லரித்யளர் 

 
8. ெநீத்தழல் களநள ிபளகர் 

ஸெௌஹ, ந்த துனில் பத்த 
பளக இபேந்தளர்? 
a) யினளட்டு 
b) அபெழனல் 
c) த்தழரிக 
d) அழயினல் 

 
9. ெநீத்தழல் ந்த அபசு யபவு-ஸெவு 

தழட்ைத்தழல் ர்ெரி நற்றும் இழப் 
ள்ிகில் இயெநளகக் கல்யிக் 
கட்ைணத்த அழயித்துள்து? 
a) ஞ்ெளப் 
b) ஹநற்கு யங்களம் 
c) ெளர்கண்ட் 
d) உத்தபப்ிபஹதெம் 

 

10. பனில் ழனங்கில் ஸெல்ி 
டுத்தளல் 2 ஆனிபம் பைளய் 
அபளதம் __________________ழபேந்து 
அநலுக்கு யந்துள்து? 
a) ெஷன் 20 
b) ெஷன் 23 
c) ெஷன் 10 
d) ெஷன் 2 

 
11. தநழமகத்தச் ஹெர்ந்த லத்தளர் 

சுலீ் கழபேஷ்ணன் உள்ிட்ை 21 
லத்தளர்கலக்கு_________________ 
யிபேது அழயித்துள்து. 
a) பயபுபஸ்களர் 
b) அஸ்க்கர் 
c) த்நவ 
d) த்நபூரன் 

 
12. உக இெ தழம் _________________ 

அன்று ஸகளண்ைளைப்டுகழது? 
a) ெஷன் 20 
b) ெஷன் 21 
c) ஆகஸ்ட் 21 
d) ஹந 21 

 
13. ின்ி ரிளஸ் ெர்யஹதெ யங்கழ 

குலநத்தழன் தந ழதழ 
அதழகளரி__________________ 
a) ஸெட்ழ 
b) ெளர்ஜ் 
c) ளர்ஸ் ஸநக்ில் 
d) இயற்ழல் துவுநழல் 

 
14. ெர்யஹதெ யர்த்தக நனத்தழன் 

தநனகம் ங்கு 
அநந்துள்து? 
a) ளரிஸ், ிபளன்ஸ் 
b) ண்ைன், இங்கழளந்து 
c) ஸட்ஸயளர்க், UnitedStates 
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d) யினன்ள, ஆஸ்தழரினள 
 

15. உகழன் நழகப்ஸரின ெண்ட் 
ஹனளகள யகுப்பு 4 யது ெர்யஹதெ 
ஹனளகள தழத்தழன் ஹளது ந்த 
கபத்தழல் ற்ளடு ஸெய்னப்ட்ைது? 
a) லதபளளத் 
b) அகநதளளத் 
c) புது தழல்ழ 
d) லதபளளத் 

 
16. ெம்ப & களஷ்நீரின் புதழன ிபதந 

ஸெனளபளக ழனநழக்கப்ட்டுள்யர் 
னளர்? 
a) ி யி ஆர் சுப்பநண்னம் 
b) ஹதஹயந்தழப பூரன் குப்தள 
c) உத்ல் குநளர் ெழங் 
d) ழி ஸட்ஹைள 

 
17. அபெளங்கத் தபவுப்டி, ெஷன் 16 யப 

குட்றளன்ெண்ட் ெர்யெீஸ் ைளக் 
(ெழஸ்டி) ணத்த தழபேப்ிச் 
ஸெலுத்துயதற்கு வ்யவு ஸதளக 
யமங்கப்ட்டுள்து? 
a) பை .42,548 ஹகளடி 
b) 43,548 ஹகளடி 
c) பை .41,548 ஹகளடி 
d) பை. 44,548 ஹகளடி 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 23, 2018 
 

1. ஹநளகன்புப ீர்ப்ளெ தழட்ைத்த 
___________ இல் ிபதநர் 
தழந்துயத்தளர். 
a) ஆந்தழபப் ிபஹதெம் 
b) நத்தழனப் ிபஹதெம் 
c) உத்தழபப்ிபஹதெம் 
d) ஹநகளனள 

 
விளக்கம்  ிபதநர் ஹபந்தழப ஹநளடி 
ெஷன் 23 ம் ஹததழ நத்தழன ிபஹதெ 
நளழத்தழல் உள் பளஜ்கர் 
நளயட்ைத்தழல் ஹநளகன்பூபள ீர்ப்ளெ 
தழட்ைத்த ஸதளைங்கழ யத்தளர். 
இத்தழட்ைம் 3,866 ஹகளடி பைளய் 
அண நற்றும் களல்யளய் 
அநப் உள்ைக்கழனது. 
நளழத்தழல் 727 கழபளநங்கலக்கு இது 
னன் அிக்கழது. 

 
2. நகளபளஷ்டிபளயில் ிளஸ்டிக் தை 

ந்த ஹததழழபேந்து ைபக்கு 
யபேகழது? 
a) ெஷன் 21 
b) ெஷன் 22 
c) ெஷன் 23 
d) ெஷன் 24 

 
விளக்கம்  நகளபளஷ்டிபளயில், 
எற்ப் னன்ளட்டு ிளஸ்டிக் 
ஸளபேட்கின் நீது நளழ அயில் 
தைபத்தபவு யியிக்கட்டுள்து 
அதன் யிரியள னன்ளட்டின் 
களபணநளக ற்டும் நளசுளட்ை 
தழர்த்து ஹளபளட்ைம் ைஸற்து. 
ஹய ெஷன் 23-ல் இத்தழட்ைம் 
அநலுக்கு யந்தது. 

 

3. இந்தழன அபெளங்கநளது 30GW.-ன் 
களற்று ஆற்லுக்கள தழ 
அதழகரிப்தற்கள ீண்ை கள 
இக்க ந்த ஆண்டு 
அநக்கவுள்து? 
a) 2020 
b) 2022 

 
 

c) 2030 
d) 2030 

 
விளக்கம்  புதழன நற்றும் 
புதுப்ிக்கத்தக்க ரிெக்தழ அநச்ெகம் 
2022 ஆம் ஆண்ையில் 5 GW நற்றும் 
20 GW பம் 30 GW ஆல் கபஹனளப 
களற்று ஆற்ல் தழன் 
கூடுதல்கலக்கள புதழன டுத்தப 
நற்றும் ீண்ை கள இக்க 
அழயித்துள்து. 

 
4. 3 ஆண்டுகலக்கு 6 நளதங்கலக்கு 

எபே ப நபம் டும் 
ஸெய்யதற்களக ள்ி 
குமந்தகலக்கு ஊக்கத்ஸதளக பை 
.50 யமங்கும் எபே புதழன தழட்ைத்த 
கவழ்க்கண்ை ந்த நளழம் 
அழபகப்டுத்தழபள்து 
a) ஸதங்களள 
b) குெபளத் 
c) லரினளள 
d) பளெஸ்தளன் 

 
விளக்கம்  லரினளள அபசு, எபே 
தழட்ைத்த அழபகப்டுத்த படிவு 
ஸெய்துள்து. இதன் கவழ் நபங்க 
டும் ஸெய்யதற்களக 50 
குமந்தகலக்கு ஊக்கத்ஸதளக 
யமங்கப்டும். புதழன தழட்ைத்தழன் கவழ், 
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அபசு நற்றும் தினளர் ள்ிகில் 
யகுப்புகள் 6 பதல் 12 யப 
நளணயர்கள் எவ்ஸயளபே ஆறு 
நளதங்கலக்கு எபே ப பன்று 
யபேைங்கலக்கு எவ்ஸயளபே ைப்ட்ை 
எவ்ஸயளபே நபத்தழற்கும் 50 பைளய் 
ஊக்கத்ஸதளக யமங்கப்டும். 

 
5. களற்று ஆற்ல் நற்றும் சூரின 

ஆற் நழன் உற்த்தழக்கு எஹப 
இைத்தழல் னன்டுத்துயதற்களக 
'களற்று-சூரின லரிட் யர் ளழெழ 
2018 ன்று ந்த இந்தழன அபசு 
அழயித்துள்து? 
a) குெபளத் 
b) பளெஸ்தளன் 
c) ஸதலுங்களள 
d) நத்தழனப் ிபஹதெம் 

 
விளக்கம்  களற்ள நற்றும் சூரின 
நழன்ெக்தழ தழட்ைங்க ழம் நற்றும் 
எழபப்பு உள்கட்ைநப்ின் உகந்த 
னன்ளட்ை 
உறுதழப்டுத்துயதற்களக, களற்ள 
நற்றும் சூரின நழன்ெக்தழ தழட்ைங்க 
ஹநம்டுத்துயதற்கு குெபளத்தழன் 
நளழ அபெளங்கம் 'களற்று- சூரின 
லரிட் யர் ளழெழ 2018 
தழட்ைத்த அழயித்துள்து. 

 
6. களதழ நற்றும் கழபளந ஸதளமழல் து 

ஆணனம் (கழ.யி..) அதன் 
ஸ்யச்ெதள அினனுக்கு ின்யபேம் 
ந்த கழபளநத்த ற்றுக்ஸகளண்ைது? 
a) ெகத்ஃபூர் 
b) புபளரி 
c) யெழபளளத் 
d) களர்யளல் கர் 

 

விளக்கம்  MSME அநச்ெகத்தழன் கவழ் 
களதழ நற்றும் கழபளநழன கத்ஸதளமழல் 
ஆணக்குல (KVIC), ஸ்யச்ெதள 
அினனுக்கு தழல்ழ ெகத்ஃபூர் 
கழபளநத்த ற்றுக்ஸகளண்ைது 

 
7. 2018 இந்தழனள ஸ்நளர்ட் ெழட்டிஸ் 

யிபேதுகில் "ெழட்டி யிபேது" 
யமங்கப்ட்ை ஸ்நளர்ட் கபங்கில் 
ின்யபேம் ந்த கபம் ஸற்து? 
a) சூபத் 
b) புஹ 
c) அகநதளளத் 
d) ஹளளல் 

 
8. உக அகதழகள் தழநளக 

ஸகளண்ைளைப்டும் ளள்? 
a) ெஷன் 21 
b) ெஷன் 20 
c) ஹந 21 
d) ஹந 20 

 
9. ஹதெழன மங்குடினி 

அபேங்களட்ெழனகத்த ங்கு அநக்க 
மங்குடினி யியகளப அநச்ெகம் 
படிவு ஸெய்துள்து? 
a) ஸைல்ழ 
b) பம் 
c) ஸங்கலபே 
d) ஸகளல்கத்தள 

 
விளக்கம்  ஹதெழன அயிள 
மங்குடி ஆபளய்ச்ெழ ழறுயத்துைன் 
ஹதெழன மங்குடினி 
அபேங்களட்ெழனகத்த ஸைல்ழனில் 
அநக்க மங்குடினி யியகளப 
அநச்ெகம் படிவு ஸெய்துள்து. 
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10. 49 யனதழல் தழபேநதழ உக அமகழ 
ட்ைம் ஸயன் ஸண் 
______________________ ஊப ஹெந்தயர். 
a) ஹத ீ
b) நதுப 
c) ஹகளய 
d) தழபேச்ெழ 

 
விளக்கம்  ஹகளய 
ெவுரிளனத்த ஹெர்ந்தயர் 
ஸெனவ நஹகஷ் (யனது 49). இயர் 
உைற்னிற்ெழ ெழகழச்ெ ழபுணபளக 
உள்ளர். 45 யனதழற்கு 
ஹநற்ட்ையர்கலக்களக ைந்த 
தழபேநதழ உக அமகழ ஹளட்டினில் 
இந்தழனளயின் ெளர்ில் 
கந்துஸகளண்ைளர்.இதழல் உகம் 
பலயதும் இபேந்து ல்ஹயறு 
ளடுக ஹெர்ந்த 85 ஹர் 
கந்துஸகளண்ைர். 

  



 

 
 
ஜூன் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz 

 

  
Page 65 

 
  

 
 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 25, 2018 
 

1. ெநீத்தழன நகிர் ஸைன்ிஸ் 
அஹெளெழஹனரன் (ைிள்படி) 
எற்னர் தபயரிெனில் 
பதழைத்த தக்கயக்க 
ஸதளமழல்ப ஸைன்ிஸ் யபீர் 
னளர்?. 
a) நரினள ரபஹளயள 
b) ெழஹநள லப் 
c) கஹபளழன் ஹயளஸ்ினளக்கழ 
d) களர்ன் பகுபேெள 

 
2. ெர்யஹதெ இந்தழனத்தழபப்ை அகளைநழ 

யிபேதுகள் யமங்கும் யிமள இந்த 
ஆண்டு ங்கு--------------------- 
ைஸற்து. 
a) இந்தழனள 
b) இங்கழளந்து 
c) நலளபளஷ்டிபள 
d) தளய்ளந்து 

 
3. ெவூதழ அஹபினளயில்-----------------பதல் 

ஸண்கள் களர் ஏட்டுயதற்கு 
அதழகளபப்பூர்யநளக அழயிக்கப்ட்ைது. 
a) ெஷன் 24 
b) ெஷன் 12 
c) ெஷன் 15 
d) ெஷன் 29 
 

4. நங்ஹகளழனள குத்துெண்ை 
ஸதளைரில் இந்தழனள --------------------- 
தக்கம் ஸற்ர். 
a) 20 
b) 9 
c) 7 
d) 12 

 
5. ெநீத்தழல் துண ஹதெழன ளதுகளப்பு 

ஆஹளெகபளக ழனநழக்கப்ட்டுள்யர்? 
a) அபேண் ஸெட்டி 
b) ங்கஜ் ெபண் 
c) அெழத் ஹதளயல் 
d) அநழதளப் களந்த 

 
 
 

 
6. சுற்றுசூமல் ளதுகளப்ிற்களக 

யமங்கப்டும் ட்ெத்தழபம்? 
a) ஸயள் 
b) களயி 
c) ச்ெ 
d) இஞ்ெழயப்பு 

 
7. ஹதெழன சுகளதளப ய கஞ்ெழன 

தழட்ைம் தன்கவழ் ைத்தப்ட்ைது? 
a) 2005 
b) 2006 
c) 2007 
d) 2008 

 
8. இந்தழபள இபளடயப் னிற்ெழ 

ஸதளைங்கப்ட்ை 
ஆண்டு____________________. 
a) 1999 
b) 2000 
c) 2003 
d) 2005 

 
9. IRDA யின் தநனிைம் ங்கு 

அநந்துள்து? 
a) நகளபளஷ்டிபள 
b) லதபளளத் 
c) பம் 
d) உத்தபப்ிபஹதஷ் 
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விளக்கம்  IRDAயின் தநனிைம் 
ஸதலுங்களளயிலுள் 
லதபளளத்தழ அநந்துள்து. 

 
10. ல்க்ஹகளட்டில் ணினின் ஹளது 

ஊபற் ையபீர்கலக்கள 
யபேைநளக ந்த ஆண்ை 
அனுெரிக்கழது? 
a) 2015 
b) 2016 
c) 2017 
d) 2018 

 
விளக்கம்  இந்தழன இபளடயம் 
ல் ஹகளட்டில் ணினின் ஹளது 
ஊபற் ையபீர்க 
ஸகௌபயிக்க 2018ஆம் ஆண்ை 
ல்க்ஹகளட்டில் ணினின் ஹளது 
ஊபற் ையபீர்கலக்கள 
யபேைநளக அனுெரிக்கழது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 26, 2018 
 

1. தநழமக களயல்து ெளர்ில் 
பத்ததள பகளநழல் யபேம் --------------
ஹததழ ைஸவுள்து. 
a) ெஷன் 30 
b) ெஷன் 28 
c) ெஷன் 29 
d) ெஷன் 22 

 
 

2. ஸைல்ழனில் இந்தழனள ஹதெழன 
இணன தகத்த ------------------- 
அன்று ஸதளைங்கழளர்கள். 
a) ஸெப்ைம்ர் 10 
b) ெஷன் 19 
c) ஆகஸ்டு 14 
d) ெஷ 17 

 
3. உக ஸயண்புள்ி தழநளக ----------------

--ஹததழ கைிடிக்கப்ட்டு யபேகழது. 
a) ெஷன் 25 
b) ிப்பயரி 25 
c) ெயரி 25 
d) ெஷ 25 

 
4. உக தபம் யளய்ந்த ெர்யஹதெ ஹனளகள 

நற்றும் இனற்க நபேத்துய 
அழயினல் நனம் ந்த கரில் 
அநக்கப்ை உள்து---------------- 
a) தழபேயந்தபுபம் 
b) தழபேச்ெழ 
c) ஸங்கலர் 
d) ஸெங்கல்ட்டு 

 
5. உகக்ஹகளப் யில்யித்தனில் 

இந்தழன யபீளங்க தீிகள குநளரி ----
-------------- ஸயன்ளர்? 
a) தங்கம் 

b) ஸயண்கம் 
c) ஸயள்ி 
d) ெழல்யர் 

 
6.  
7.  

 
 
 

8. 8-யது யபேைளந்தழப ஆண்டிற்கள 
ெழந்த யினளட்டு யபீர் யிபேதுகள் 
ழகழ்ச்ெழ ங்கு  
a) ைஸற்து? 
b) புதுஸைல்ழ 
c) பம் 
d) நகளபளஷ்டிபள 
e) உத்தபப்ிபஹதஷ் 

 
9. இந்தழனளயளது ஸதற்கு சூைளிற்கள 

.ள.யின் அநதழ களப்பு 
தழட்ைத்தழற்கள ைகின் 
ங்கிப்ின் 
அடிப்ைனில்_______________ைக
க் ஸகளண்ை ளைளகும். 
a) 1534 
b) 2237 
c) 3567 
d) 4234 

 
10. ென்ஸைக் ன்து ங்கு உள் ஆண் 

ஏபளங்குட்ைளன் குபங்களகும்? 
a) யளரழங்ைன் 
b) அங்ஹகளள 
c) களங்ஹகள 
d) அட்ளண்ைள 

 
11. Swachh Iconic இைங்கள் நீது 4 யது 

ஹதெழன யிநர்ெம் நற்றும் 
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கந்தளய்வு ந்த கபத்தழல் 
ைஸற்து? 
a) புது தழல்ழ 
b) லதபளளத் 
c) குயலளத்தழ 
d) அகநதளளத் 

 
12. ெநீத்தழல், நத்தழனப் ிபஹதெத்தழல் 

ந்த 5 கபங்கில் ஸநட்ஹபள பனில் 
தழட்ைங்க ழதழ அநச்ெகம் 
அங்கவகரிக்கழது? 
a) கீளர் 
b) உத்தழப ிபஹதெம் 
c) ஹநற்கு யங்களம் 
d) அரினளள 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 27, 2018 
 

1. ஸயியியகளப அநச்ெர் சுஷ்நள 
ஸ்யபளஜ், யிண்ணப்தளபர்கலக்கு 
ளஸ்ஹளர்ட் யமங்குயதற்கள 
ஸநளல் யிண்ணப்த்தழன் ஸனர் 
ன்? 
a) mPassport ஹெய 
b) ஸநளல் ளஸ்ஹளர்ட் 
c) ஆன்ன் ளஸ்ஹளர்ட் ஹெய 
d) கைவுச்ெவட்டு கண்களணிப்பு 

 
2. ின்யபேம் கபங்கில் 15ம் இந்தழன 

ஆஸ்தழஹபழனளயின் கூட்டு நந்தழரி 
ஆணனம் ைந்தது ன் கபத்தழல் 
? 
a) புது தழல்ழ 
b) களன்ஸர்பள 
c) ெழட்ி 
d) பம் 

 
3. ந்த அஸநரிக்க ெளதழதழபம் 

ழர்யளகத்தழல் எபே அநச்ெபய - 

ழ தயினில் ணினளற்றும் 
பதல் இந்தழன அஸநரிக்க ஸண் 
னளர்? 
a) ழகழ ஹலழ 
b) ிபம்ந ஸெனளல் 
c) கநள லளரிஸ் 
d) த்தழகள ஹநரி தளநஸ் 

 
4. நத்தழன யங்கழனின் நபக யரிகள் 

நற்றும் சுங்க யளரினத்தழன் தயர் 
னளர்? 
a) பயநீ்தழப ிபளகர் நபளத்ஹத 
b) ஸ். பஹநஷ் 
c) சுில் ஹநத்தள 
d) பளஜ்கர் பளய் 

 
5. ஹளத நபேந்து துஷ்ிபஹனளகம் 

நற்றும் ெட்ையிஹபளத கைத்தல் 
ற்ழன ெர்யஹதெ தழம் ப்ஹளது 
களணப்டுகழது? 
a) ெஷன் 24 
b) ெஷன் 25 

 
 
 

c) ெஷன் 26 
d) ெஷன் 27 

 
6. க்ெம்ர்க் ளணனம் ன்? 

a) பெஹபள 
b) வுண்டு 
c) ஸஹெள 
d) ைளர் 

 
7. உக அயில் ஸெவு நழகுந்த 

கபங்கள் ட்டினழல் ஸென்க்கு ---
--------------யது இைம். 
a) 144 
b) 155 
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c) 168 
d) பதல் இைம் 

 
8. ளக்கழஸ்தளன் ளட்டின் பதல் 

ளர்யனற் ீதழதழனளக --------------------
தயி ற்ளர். 
a) ெல்லீம்களன் 
b) பெெப் ெலீம் 
c) ெளர்ஜ்ழக்ஹகளஹள 
d) ஹெம்ஸ் 

 
9. ஸளழவுறு கபங்கலக்கள தழட்ைம் 

ப்ஹளது ஸதளைங்கப்ட்ைது? 
a) 2015 
b) 2016 
c) 2017 
d) 2018 

 
10. உக நளலுநழ தழம் 

கைிடிக்கப்டும் 
ளள்_____________________. 
a) ெஷன் 20 
b) ஹந 25 
c) ெஷன் 25 
d) ஹந 20 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன்– 28, 2018 
 
 

1. யபேம் கல்யி 
ஆண்டிழபேந்து_______________அபசு 
ள்ிகில் நகழழ்ச்ெழக்கள 
ளைத்தழட்ைம் அழபகப்டுத்தப்டும் 
ன்று அம்நளழ அபசு 
அழயித்துள்து. 
a) பளெஸ்தளன் 
b) கர்ளைகள 
c) தழல்ழ 
d) தநழழ்ளடு 

 
2. தற்ஹளது எெளகள ஹகளஹயில் உள் 

இந்தழனத் தூதபகத்தழன் ஸளது 
ஸெனளபள டி.ஆம்ஸ்ட்பளங் 
ெங்ென் ந்த குடினபசு ளட்டின் 
இந்தழனத் தூதபளக 
ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர்? 
a) ஸ்ளந்து 
b) இந்தழனள 
c) இந்ஹதளஹரழனள 
d) ஸதர்ளந்து 

 
3. த்தளயது னங்கபயளத 

தழர்ப்ிற்கள கூட்டுப் ணிக்குலக் 
கூட்ைம் புதுஸைல்ழனில் 
ைஸற்து? 
a) 7 
b) 8 
c) 9 
d) 10 

 
4. 11யது னங்கபயளத தழர்ப்ிற்கள 

கூட்டுப் ணிக் குலக் கூட்ைம்ங்கு 
ைஸ உள்து? 
a) இந்ஹதளஹரழனள 
b) அஸநரிக்கள 

c) ஆஸ்தழஹபழனள 
d) பம் 

 
5. ஊக்க யி ஸகளள்க 

ற்றுக்ஸகளள்ப்ட்ை ஆண்டு? 
a) 1948 
b) 1950 

 
 
 

c) 1964 
d) 1980 

 
6. பூநழனின் ெந அவு யிட்ைம்? 

a) 10784 கழ.நீ 
b) 12742 கழ.நீ 
c) 13864 கழ.நீ 
d) 13996 கழ.நீ 

 
7. கரீப் பேயம் ன்று அமக்கப்டும் 

பேயம் து? 
a) ெழத்தழபப் ட்ைம் 
b) யபப் பேயம் 
c) ெம்ள 
d) பப்பேயம் 

 
8. ஸதன் இந்தழனளயின் ஸற்கஞ்ெழனம் 

ன்று அமக்கப்டுயது து? 
a) தஞ்ெளவூர் 
b) தழபேச்ெழ 
c) தழபேயளபைர் 
d) ஆடுது 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 29, 2018 
 

1. ஸண்கள் ஸதளமழல் பஹயளர் 
ஹநை (WEP) ெநீத்தழல் 5 ழதழனினல் 
ழறுயங்கள் நற்றும் ெபக 
அநப்புகலைன் ஸண் ஸதளமழல் 
பஹயளபேக்கு அதழகளபம் 
அிப்தழல் கஸனலத்தழட்ைது. WEP 
ஆது _________ 
a) நகிர் நற்றும் குமந்தகள் 

ஹநம்ளட்டு அநச்ெகம் 
b) NITI Aayog 
c)  
d) தழட்ைநழைல் கநழரன் 
e) ஹதெழன ஹநம்ளட்டு கவுன்ெழல் 

 
விளக்கம்  NITI Aayog's Women 
Entrepreneurs Platform (WEP), 5 ழதழ 
ழறுயங்கள் நற்றும் ெபக 
அநப்புகலைன் கூடின ண்ணற் 
அழக்கன கஸனலத்தழட்டுள்து. 
வ நலழள ஹெயள ெலளகளரி ஹங்க் 
ழநழஸைட், இந்தழனள புல்ஸ் லவுெழங் 
ிளன்ஸ் ழநழஸைட், ஸ்.ஆர்.... 
இன்ஃப்பளஸ்ட்பக்ெர் ிளன்ஸ் 
ழநழஸைட், வஹநந்த ெங்கர் நழரன் 
நற்றும் சுன ஹயயளய்ப்பு நகிர் 
ெங்கம் (SEWA) ஆகழஹனளபேைன் 
எப்ந்தம் ஸெய்னப்ட்ைது 

 
2. ஸெர்நினில் 2018 ஸ்ஸ்ஃப் 

ெஷினர் உகக் ஹகளப்னில் 10 
நீட்ைர் களற்று ிஸ்ைல் ழகழ்யில் 
தங்கம் ஸயன்யர் னளர்? 
a) ஸெௌபப் ஸெௌத்ரி 
b) அன்ஹநளல் ஸெனின் 
c) ஸகௌபவ் பளள 
d) அிஷ் ன்யளள 

 

3. இந்தழனளயின் யயிங்கு கல்யி 
ழறுயம் ந்த நளழத்தழல் 
அநந்துள்து? 
a) நத்தழன ிபஹதெம் 
b) உத்தபகண்ட் 
c) எடிரள 
d) கர்ளைகள 

 
 
விளக்கம்  இந்தழனளயின் 
யயிங்கு கல்யி ழறுயம், 
சுற்றுச்சூமல் யத்து நற்றும் 
களழ நளற்ம் அநச்ெகத்தழன் 
கவழ் ஸைஹ்பளடூில் தன்ளட்ெழ 
ழறுயநளகும் 

 
4. இபெளன ஆபதங்க தை 

ஸெய்யதற்கள ழறுயம் 
a) ஸர்ழன், ஸெர்நி 
b) ெீழங், ெவள 
c) ெழங்கப்பூர் 
d) தழ ஹலக், ஸதர்ளந்து 

 
விளக்கம்  ஹயதழனினல் ஆபதங்க 
தை ஸெய்யதற்கள அநப்பு எபே 
ெர்யஹதெ அபெளங்க அநப்பு நற்றும் 
இபெளன ஆபத நளளட்டுக்கள 
ஸெனல்ளட்டு அநப்பு, இது ப்பல் 
29, 1997 அன்று ைபக்கு 
யந்தது. தநனகம்: ஹலக், 
ஸதர்ளந்து தந ழர்யளக 
அதழகளரி: அஹ்நத் பெறஷகு 

 
5. ஸண்கின் 100 நீட்ைர் ஏட்ை 

ஹளட்டினில் புதழன ஹதெழன ெளத 
ன்? 
a) 9 யிளடிகள் 
b) 11.29 யிளடிகள் 
c) 10 யிளடிகள் 
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d) 18 யிளடிகள் 
விளக்கம்  100 நீட்ைர் ஏட்ைத்தழல் 
எடிெளயின் டூட்டி ெந்த் எபே புதழன 
ஹதெழன ெளத ைத்துள்ளர். 
அெளநழல் குயளலளட்டி கரில் 
ைஸறும் 58 யது ஹதெழன இண்ைர்-
ஸ்ஹைட் ெவரீஸ் அட்ஸடிக்ஸ் 
ெளம்ினன்ரழப்ில் 11.29 யிளடிகில் 
அயர் ஸயற்ழ ஸற்ளர். 

 
6. டிகர் ெழயளெழ கஹணெின் ிந்த 

தழநள ---------------ம் ளள் 
ஆண்டுஹதளறும் அபசு யிமளயள 
ஸகளண்ைளைப்டும். 
a) அக்ஹைளர் 1 
b) ஸெப்ைம்ர் 1 
c) ெஶ 1 
d) ெஷன்1 

 
விளக்கம்  டிகர்தழகம் ெழயளெழ 
கஹணெின் ிந்தளள் (அக்ஹைளர் 
1) அபசு யிமளயளகக் 
ஸகளண்ைளைப்டும். அன்ன ளில், 
ஸபேந்தயர் களநபளெர் 
ிந்தள கல்யி யர்ச்ெழளளகக் 
ஸகளண்ைளடுயதுஹள, டிகர்தழகம் 
ெழயளெழகஹணென் ிந்தள ‚க 
யர்ச்ெழ ளள்‛  அழயித்து 
ஸகளண்ைளைஹயண்டும் ன்று 
ஹகட்டுக்ஸகளள்கழஹளம் 

 
7. உமயன்கஹெழ ஸெனழ ன் புதழன 

ஹெயன --------------------- ம் ஹததழ 
ஸதளைங்கழயத்தர். 
a) ப்பல்-8 
b) ப்பல்-2 
c) ப்பல் -9 
d) ப்பல்-5 
 

விளக்கம்  உமயன்கஹெழ ஸெனழ 
ன் புதழன ஹெயனபதல்யர் 
மிெளநழ ப்பல் 5-ம் ஹததழ 
ஸதளைங்கழயத்தளர்.இந்த ஸெனழனில் 
தநழழ் நற்றும் ஆங்கழத்தழல் 
யியெளனிகலக்கு ஹதயனள 
ஹயளண் நளின 
தழட்ைங்கள்,னளி தழட்ை 
பன்தழவு,னிர் களப்டீு யியபம் 
அழதல்,யித இபேப்பு யியபம் 
அழதல், உபம் இபேப்பு அழதல் 
நற்றும் ல்ஹயறு அம்ெங்கள் 
இைம்ஸற்றுள். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூன் – 30, 2018 
 

1. ெழெழ யங்கழனின் புதழன 
தயபளக ---------------------------
ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். 
a) கழரிஷ் ெந்தழபள ெதுர்ஹயதழ 
b) Y.V. ஹயனுஹகளளல் 
c) பளகுல் அன்ெளரி 
d) K.C. ழஹனளகழ 

 
விளக்கம்  ெழெழ யங்கழனின் புதழன 
தயபளக கழரிஷ் ெந்தழபள ெதுர்ஹயதழ 
ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். ெஷ 1- ம் 
ஹததழ பதல் ணினி 
ஸதளைங்குயதற்கு இனக்குர் குல 
எப்புதல் அித்துள்து. தழெரி 
யங்கழ ஸளறுப்புகள் இல்ளத குதழ 
ஹபத் தயபளக இயர் 
ஸெனளற்றுயளர் 

 
2. இந்தழனளயின் பதல் ளர்யனற் 

ஸண் அதழகளரி ------------ 
a) ிஹள ஸெி 
b) ிபளன்ஞகளல் ளடில் 
c) ரித்தழகள ெழங் 
d) வநதழ 

 
விளக்கம்  நலளபளஷ்டிபள நளழம் 
உலளன்ஸ் கபச் ஹெர்ந்தயர் 
ிபளன்ஞகளல் ளடில். ெழறு யனதழல் 
கண்ளர்யன இமந்தயர் . இயர் 
ஸ் ஹதர்யில் ஸயற்ழன ஸற்று 
ஹகபள நளழம் ர்ணளகும் 
நளயட்ைத்தழற்கு துண கஸக்ைபளக 
ஸளறுப்ஹற்றுள்ளர். இயர் 
இந்தழனளயின் பதல் ளர்யனற் 
ஸண்..ஸ் அதழகளரி ன்து 
குழப்ிைத்தக்கது. 

 

3. ிபதநரின் ளதுகளப்ள 
நகப்ஹறுதழட்ைத்த ெழப்ளக 
ஸெனல்டுத்தழன----------- அபசுக்கு 
யிபேது. 
a) தநழழ்ளடு 
b) நலளபளஷ்டிபள 
c) குெபளத் 

 
 

d) எரிெள 
 

விளக்கம்  ிபதநரின் ளதுகளப்ள 
நகப்ஹறுதழட்ைத்ததநழமக அபசு 
ெழப்ளக ஸெனல்டுத்தழனது. இந்த 
தழட்ைத்த ெழப்ளக ஸெனல்டுத்தழன 
தநழமக அபெ நத்தழன அபசு 
யிபேதுக்கு ஹதர்வு 
ஸெய்துள்து.ஸைல்ழனில் ெஷன் 29 
ைஸற் ழகழ்ச்ெழனில் நத்தழன 
அபெழன் ளதுகளப்ள நகப்ஹறு 
தழட்ைத்தழன் கவழ் தநழமகத்துக்கு 
அிக்கப்ட்ை யிபேத சுகளதளப 
து அநச்ெர் யிெனளஸ்கர் 
ஸற்றுக்ஸகளண்ைளர். 

 
4. ஹங்க் ஆப் ஹபளைளயின் ெழஇஏ -

யளக.--------------- ழனநம். 
a) ழத்தழனளெகபளவ் கழபண் 
b) S.T. கழபண் 
c) நஹலந்தழபெங்கர் 
d) .ெழ ஸபௌத் 

 
விளக்கம்  ரிெர்வ் யங்கழனின் 
யிதழபக நீழ ரினல் 
ஸ்ஹைட் ழறுயத்துக்கு இயர்கள் 
கைன் யமங்கழனதளக குற்ம் சுநத்தழ 
ெழி யமக்கு தழவு 
ஸெய்தது.யங்கழனின் நற்ஸளபே ஸெனல் 
இனக்குபளக.ெழ ஸபௌத்தநச் 
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ஸெனல் அதழகளரினளக 
ழனநழக்கப்டுயதளக யளங்கழ 
ஸயினிட்டுள்து. 

 
5. இந்தழனளயின் பதல் தழபேங்க 

யமக்கழஞர் ----------------- 
a) ெளஸ்நழன் 
b) ெத்னவ 
c) ிரித்தழகள 
d) கல்ள 

 
விளக்கம்  பளநளதபுபம் 
நளயட்ைத்த பூர்யகீநளகக் ஸகளண்ை 
ெத்னவ ரர்நழள இந்தழனளயின் 
பதல் தழபேங்க யமக்கழஞபளக 
தநழழ்ளடு நற்றும் புதுச்ஹெரி ளர் 
கவுன்ெழழல் யமக்கழஞபளக தழவு 
ஸெய்து ஸகளண்ைளர். ஸதளைர்ந்து 2007-ல் 
ஹெம் ெட்ைக் கல்லூரினில் 
ெட்ைப்டிப்ி படித்தழபேந்த 
ெத்னவ ரர்நழள 11 ஆண்டுகள் 
கமழந்து ெிக்கழமந தநழழ்ளடு 
நற்றும் புதுச்ஹெரி ளர் கவுன்ெழழல் 
யமக்கழஞபளக தழவு ஸெய்து 
ஸகளண்ைளர் யமக்குபஞபளகப் தழவு 
ஸெய்துள் தழபேங்கனள ெத்னவ 
ரர்நழள நது ஸெய்தழனளரிைம் 
கூழனதளயது. 

 
6. ‘உரிநகள் ன் ெபகத்தளல் 

அங்கவகரிக்கப்ட்டு அபெளல் 
ைபப்டுத்தப் டுயதளகும்’ 
க் கூழனயர் னளர்? 
a) ஸளெளங்ஹக 
b) ஸலஹபளஹைளட்ைஸ் 
c) ஆிபகளம் ழங்கன் 
d) அரிஸ்ைளடில் 

 

7. . ள. ெ ெர்யஹதெ குமந்தகள் 
ஆண்ைளக ந்த ஆண்ை 
அழயித்துள்து? 
a) 1948 
b) 1979 
c) 1980 
d) 1948 

 
8. தகயல் அழபம் ெட்ைம் 

ளபளலநன்த்தழல் ழஹயற்ப் 
ட்ை ளள் 
a) அக்ஹைளர் 12, 2002 
b) அக்ஹைளர் 12, 2005 
c) அக்ஹைளர் 2, 2012 
d) அக்ஹைளர் 22, 2005 
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