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நடப்பு  நிகழ்வுகள்  QUIZ – ஜூலை  1, 2018 
 

1. வரடர்ந்ட-------------------- ரங்கள் 
தன்தடுத்ரிட்டரல் ஶன் கரர்டு த்ட ண 
ரறன அசுகலக்கு த்ற அசு 
அநறவுறுத்றனேள்பட . 
a) 5 
b) 3 
c) 6 
d) 2 
விளக்கம் : ரட்டில் ஶன் கரர்டுகள் 
ஷத்றனப்தர்கள் அஷணனம் னஷநரக 
கரர்டுகஷப தன்தடுத்டறல்ஷன . சறன 
தக்கரர்கள் ஶன்கரர்ஷட 
தன்தடுத்ரல் ஷத்டள்பணர். அர்கஷப 
அஷடரபம் கண்டுதிடிப்தட பிரகும். 
ரவல்னரம் வரடர்ந்ட 3 ரங்கள் ஶன் 
கரர்ஷட தன்தடுத்ற வதரனட்கள் ரங்கரல் 
இனக்கறநரர்கஶபர அர்கஷபக் கண்டுதிடித்ட 
அர்கபின் ஶன் கரர்டுகஷப த்ட 
வசய்னரம் ண ரறனங்கலக்கு 
அநறவுறுத்றனேள்பட 

 
2. ஆரர் கரர்டுடன், தரன் ண்ஷ இஷக்கும் 

கரன அகரசம் 2019-ம் ஆண்டு ரர்ச் ---------- 
ஶற ஷ ீடிக்கப்தட்டுள்பட . 
a) மார்ச் 31 
b) ரர்ச் 21 
c) ரர்ச் 11 
d) ரர்ச் 12 
விளக்கம் : ஆரர் கரர்டுடன், தரன் ண்ஷ 
இஷக்கும் கரன அகரசம் 2019-ம் ஆண்டு 
ரர்ச் 31-ம் ஶற ஷ ீட்டித்ட த்ற ஶடி 
ரிகள் ரரிம் உத்ிட்டுள்பட .இன்தடி 
ஆரர் ண்டடன் , தரன் ண்ஷ 
இஷப்தட 5 னஷநரக ீட்டிக்கப்தடுகறநட . 
னரணரிச் சட்டம் திரிவு 119ன் கலழ் இந் 
உத்வு ஶற்று ள்பிவு திநப்திக்கப்தட்டட . 
 

3. ஶடல் ஸ்வடய்ணின் கணவு வடஸ்ட் அிில் 
வரடக்க ீர் ஶசரக்; ஆனன் ஶடரணரல்ட் -----
----- ------- ஆட ீர். 
a) 12 வது 
b) 11 ட 
c) 10 ட 
d) 17 ட 
விளக்கம் : ஶடல் ஸ்வடய்ன் ன் கறரிக்வகட் 
ரழ்ரபில் சறநந் ீர்கலடன் ஆடினேள்பரர் , 
தந்ட சீறனேள்பரர், அட ஶரக்கறல் அட 

சறநந் உனக வடஸ்ட் வனன் அிஷ 
கணவு அி ன்று ஶர்வு வசய்டள்பரர். இந் 
அிக்கு ன் ஶகப்டன் கறஶம் ஸ்றத்ஷஶ 
அர் ஶகப்டணரகத் ஶர்வு வசய்டள்பரர். 
கரம் ரன் அரின் கலழ் ஆடிட 60 
வடஸ்ட் ஶதரட்டிகள் ன்கறநரர் . அர் வரடக்க 
ீரக 50 ன்கள் சரசரி ஷத்டள்பரர். 
ஆகஶ அர்ரன் ஶகப்டன் வரடக்க ீர். 
 

4. டெய்ஷ கங்கபில் றனச்சற -----------------------
இடம். 
a) 18 
b) 13 
c) 11 
d) 10 
விளக்கம் : 2015-ம் ஆண்டில் டெய்ஷ 
கங்கபில் 2ரக இனந் றனச்சற, 2016-ம் 
ஆண்டில் 3-ட இடத்ஷனேம், 2017-ம் ஆண்டில் 
6-ட இடத்ஷனேம் வதற்றுள்பட . இந் 
ஆண்டில் 13- ட இடத்டக்கு 
ள்பப்தட்டுள்பட . இண்டரட இடத்றல் 
இனந் கம் னனறடத்ஷ ஶரக்கற 
வசல்ஷ இனக்கரகக் வகரண்டினக்க 
ஶண்டும். ஆணரல் தட்டினறல் தின்ஶணரக்கறச் 
வசன்று வகரண்டினக்கறநட . 
 

5. றக கறரத்டக்கு சரஷன அஷக்க னொ.22 
னட்சம் றறனேி அபித்ம்தி ரர்? 
a) றனச்சற சறர 
b) சச்சின் டடன்டுல்கர் 
c) கணிவரற 
d) வதரன்ரரகறனஷ்ன் 
விளக்கம் : றகத்றல் வதம்தலூர் 
ரட்டத்றல் உள்ப கறரத்டக்கு சரஷன 
அஷக்க னொ. 21.70 னட்சம் றறனேிஷ 
னன்ணரள் ரறனங்கபஷ ம்.தி.னேம், 
கறரிக்வகட் ஜரம்தரனுரண சச்சறன் 
வடண்டுல்கர் ங்கறனேள்பரர் . 

 
6. இந்றரில் ஶதசப்தடும் ரய் வரறின் 

ண்ிக்ஷக------------------. 
a) 19,500 
b) 20,111 
c) 11,210 
d) 19,567 
விளக்கம் : ம்ரட்டில் 19,500-க்கும் 
ஶற்தட்டவரறகள் , கறஷபவரறகள் 
ரய்வரறரகஶதச்சுக்கறல் உள்பரக 
சீதத்றல் வபிரணஆய்நறக்ஷகில் 
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கூநப்தட்டுள்பட .ரடு னலடம் 19,569 
வரறகள்,கறஷபவரறகள் ரய்வரறரக 
ஶதச்சுக்கறல் உள்பட 
வரிந்டள்பட .ணினு,1ஆிம் அல்னட 
அற்கும் ஶற்தட்ட க்கபரல் ஶதசப்தடும் 
ரய்வரறகள் 121 ட்டுஶ. இர்கபின் 
எட்டுவரத் ண்ிக்ஷக 121 ஶகரடி ஆகும். 
 

7. றனம் ஆகர ரிகலக்கு னொ.10 
ஆிம் கல்ி உித் வரஷக அபிக்கும் 
றட்டத்ஷ -------------------அசு வசல்தடுத்ற 
னகறநட. 
a) குஜரத் 
b) பீகார்  
c) எரிசர 
d) கர்ரடக 
விளக்கம் : திபஸ்-2 குப்ன ஶர்ச்சற வதறும் 
றனம் ஆகர ரிகலக்கு னொ.10 
ஆிம் கல்ி உித்வரஷக அபிக்கும் 
றட்டத்ஷ தியரர் அசு வசல்தடுத்ற 
னகறநட. ‘‘கல்ிஷ ஊக்குிப்தட, குந்ஷ 
றனத்ஷ டுப்தட, வதண்கலக்கு 
கல்ிநறவு னெனம் க்கள் வரஷகஷ 
கட்டுப்தடுத்டட ஆகறற்றுக்கரக றனம் 
ஆகர திபஸ்-2 ஶர்ச்சற வதறும் 
ரிகலக்கு உித் வரஷக 
ங்கப்தடுகறநட . றனரணரலும் 
தட்டப்தடிப்ன னடிக்கும் வதண்கலக்கு னொ.25 
ஆிம் உித்வரஷக ங்கப்தடும்’’ ன்று 
கல்ித்டஷந வசனரபர் ஆர்.ஶக.கரஜன் 
கூநறணரர். 
 

8. தரத் ஸ்ஶடட் ங்கறின் ஶனரண்ஷ 
இக்குணரக ------------------ வதரறுப்ஶதற்றுள்பரர் .. 
a) அர்ஜித் பாசு 
b) ஜ்ணஷீ் குரர் 
c) அகறனன் 
d) திரப் 
விளக்கம் : தரத் ஸ்ஶடட் ங்கறின் 
ஶனரண்ஷ இக்குணரக தி கறத் 
ஜ்ணஷீ் குரர்,ற்ஶதரட அவ்ங்கறின் 
ஷனரக ஶர்வு 
வசய்ப்தட்டுள்பரர் .இணரல் கரனறரக உள்ப 
ஶனரண்ஷ இக்குணர் திக்கு அர்ஜறத் 
தரசு ஶர்வு வசய்ப்தட்டுள்பரர் .ஞ்சறத்ட 
டஷநில் 35 ஆண்டுகபரக திரற்நற 
அனுதம் உஷட அர்ஜறத், ஶற்கு ரங்கனரம் 
ரறனத்ஷ ஶசர்ந்ரரர். இற்கு 
னன்ணரக , தரத் ஸ்ஶடட் ங்கறின் டஷ 

ஶனரண்ஷ இக்குணரக அர் தி 
கறத்டள்பரர். 
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நடப்பு  நிகழ்வுகள்  QUIZ – ஜூலை  2, 2018 
 

1. ஜழஷன 1 அன்று அசரங்கம் வகரண்டரட 
னடிவு வசய்டள்பட ட 
a) ஆரர் ரள் 
b) ஶக் இன் இந்றர 
c) ஶசர ரள் 
d) GST நாள் 
விளக்கம் : அசரங்கம் னற ஷநனக ரி 
ிறப்ன னல் ஆண்ஷடக் குநறக்க ஜழஷன 
1,2018  ஜற.ஸ்.டி றணரக வகரண்டரடுகறநட . 
 

2. 2018 ஆம் ஆண்டின் ஶசற சுகரர 
ிதங்கபின்தடி , இந்றரில் 100%  
ிகறம் வகரண்ட எஶ ஶரய் ------------------------ ? 
a) ய்ட்ஸ் 
b) ராபீஸ் 
c) வயதஷடடிஸ்  
d) னவதல்னர 
விளக்கம் : 2018 ஆம் ஆண்டில் ஶசற 
உடல்னம் சுித்றல் 2018 ல் 
இந்றரில் 100% இநப்ன ிகறம் 
வகரண்டினக்கும் எஶ ஶரய் ரதஸீ் ஆகும். 
டுப்னசற ஷஸ் ஶரய்கள் வதனம்தரலும் 
கறனறகள் அல்னட கலநல்கள் னெனம் 
ினங்குகலக்கு தவுகறன்நண. 
 

3. னகழ்வதற்ந கஷனஞரண அஞ்சனற னர 
ஶணனுக்கு வகௌரண ஶசற கரபிரஸ் 
சம்ரன் ங்கற ரறன அசு ட? 
a) ஜரர்கண்ட் 
b) ரஜஸ்ரன் 
c) த்ற திஶசம் 
d) ஶற்கு ங்கரபம் 
விளக்கம் : குநறப்திடத்க்க கஷனஞர் அஞ்சனற 
னர ஶணன் ஶசற கரபிரஸ் சம்ரன் 
த்ற திஶச ரறனத்றல் கரட்சற 
கஷனகலக்கு ினட வதற்றுள்பரர் . தல்ஶறு 
ிரண ஊடகங்கள் ற்றும் அட 
அர்த்னள்ப ஏிங்கள் னெனம் வதண்கபின் 
ஆலஷ, ஆத்ரின் உர்ச்சறனேள்ப ன்ஷ 
ற்றும் அரின் உர்ச்சறகஷப 
றப்திடுற்கரக இந் ினட 
ங்கப்தட்டட . 
 

4. ிக்ஶடரரின் ஶகரறக் ஆர்டி வடஶகர 
கட்டிடங்கள் --------- சீதத்றல் னேவணஸ்ஶகர  
னெனம் உனக தரம்தரி பரக 
அநறிக்கப்தட்டட? 

a) மும்லப 
b) வசன்ஷண 
c) வகரச்சற 
d) Vishakapattinam 
விளக்கம் : ிக்ஶடரரின் ஶகரறக் ஆர்டி 
வடஶகர கட்டிடங்கள் சீதத்றல் 
னேவணஸ்ஶகரின் உனக தரம்தரி பரக 
அநறிக்கப்தட்டுள்பண . தஹ்ஷன் 
னேவணஸ்ஶகரின் உனக தரம்தரிக் குலின் 
42 ட அர்வுக்கு இந் னடிவு 
டுக்கப்தட்டட . 
 

5. 2011 கக்வகடுப்தின்தடி சீதத்ற ஆய்ின் 
தடி இந்றரில் த்ஷண வரறகள் 10000 
அல்னட அற்கு ஶற்தட்ட க்கபரல் 
ஶதசப்தடுகறன்நண? 
a) 104 
b) 121 
c) 84 
d) 63 
விளக்கம் : சீதத்ற கக்வகடுப்தின்தடி 2011 
கக்வகடுப்தின்தடி 19500 க்கும் அறகரண 
வரறகள் அல்னட ஶதச்சுக்குகள் ரய் 
வரறகபில் இந்றரில் ஶதசப்தடுகறன்நண . 
10000 அல்னட அற்கு ஶற்தட்ட க்கபரல் 
ஶதசப்தடும் 121 வரறகள் உள்பண. 
 

6. னரணரித் டஷந என உடணடி ஆரர் 
அடிப்தஷடினரண PAN எடக்கலட்டு ஶசஷ 
என்ஷந அநறனகப்தடுத்றனேள்பட . அறல் 
த்ஷண இனக்கங்கள் உள்பண? 
a) 9 
b) 11 
c) 10 
d) 12 
விளக்கம் : PAN ன்தட என தனக்கு, 
றறுணம் அல்னட றறுணத்றற்கு னரண 
ரித் டஷநரல் எடக்கப்தட்ட 10-இனக்க ண் 
ஆகும். 
 

7. சறஆர்திப் ஷடக்டர் வஜணல் வதர். 
a) ஶக. டர்கர திசரத் 
b) ராஜவீ் ராய் பட்நாகர் 
c) திகரஷ் றஸ்ர 
d) றனறப் றரிஶற 
விளக்கம் : ப்ல் 27, 2017 னல் ற்ஶதரஷ 
இக்குர் வஜணல் வ ரஜவீ் ரய் தட்ரகர், 
 

8. SAIL-னேஷட னறஷனர்? 
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a) P.K. சறங் 
b) சரஸ்வதி பிரசாத் 
c) ரஶஜஷ் குரர் 
d) ஜறணஷீ் குரர் 
விளக்கம் : சஸ்ற திசரத் அர்கள் SAIL -
இன் உஷட ஷனர் ற்றும் றர்ரக 
இக்குரக கூடுனரக வதரறுப்ஶதற்றுள்பரர் . 
இற்கு னந்ஷ ஷனர் P.K.சறங் ஏய்ஷ 
அடுத்ட சஸ்ற திசரத் 
வதரறுப்ஶதற்றுள்பரர் . 
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நடப்பு  நிகழ்வுகள்  QUIZ – ஜூலை  3, 2018 
 

1. டிஷத்னரன் இனம்ன ணிர் தட்டத்ஷ 
வன்ந இந்ற ரட பதற? 
a) ிக்ம் ஶடரக்ர 
b) சத்சந்த் 
c) அறத்சர்ர 
d) P.P. வட்டி 
விளக்கம் : இந் ஶதரட்டிக்கரண 3.8 
கறஶனரீட்டர் ீச்சல்,180கறஶனரீட்டர் ஷசக்கறள் 
ஏட்டுல் 42.2 கறஶனரீட்டர் டெ ஏட்டப்தந்ம் 
ண அஷணத்ஷனேம் 14 ி ஶத்டக்குள் 
னடித் இந்ற ரட பதற ி.டி. ஶடரக்ர 
ஆர்ன்ஶன் டிஷத்னரன் தட்டத்ஷ 
வன்று இந்றரவுக்கு வதனஷ 
ஶசர்த்டள்பரர்.இந் தட்டத்ஷ வன்ந னல் 
ரட பதற ன்தட குநறப்திடத்க்கட. 
 

2. SAIL-னேஷட னற ஷனர்? 
a) P.K. சறங் 
b) சஸ்ற திசரத் 
c) ரஶஜஷ் குரர் 
d) ஜறணஷீ் குரர் 
விளக்கம் : சஸ்ற திசரத் அர்கள் 
கூடுனரக SAIL -னேஷட ஷனர் ற்றும் 
றனரக இக்குரக கூடுனரக 
வதரறுப்ஶதற்றுள்பரர் . இற்கு னந்ஷ 
ஷனர் P.K.சறங்ஏய்ஷ அடுத்டசஸ்ற 
திசரத் வதரறுப்ஶதற்றுள்பரர் . 
 

3. சர்ஶச வரதினறட்டி உச்சற ரரடு --------------
ஷடவதநவுள்பட . 
a) றழ்ரடு 
b) குஜரத் 
c) எரிசர 
d) ஶகபர 
விளக்கம் : சர்ஶச வரதினறட்டி உச்சறரரடு 
உனகறஶனஶ னன் னஷநரக இந்றரில் 
ஷடவதநவுள்பட . னடப்திக்கத்க்க ஆற்நல் 
தன்தரட்ஷட ஶம்தடுத்டம் ஷகிலும் , 
ரகணங்கஷப றன்ரகும் அசறன் 
இனக்ஷக றஷநஶற்நவும், னடப்திக்கத்க்க 
ஆற்நல்னெனங்கஷபஎனங்கறஷக்கவும் ,ஶ
ஷனரய்ப்ன உனகத்ஷ அறகரிக்கவும் னெவ் 
குஶபரதல் வரதினறட்டி சறட் ன்ந உச்சற 
ரரடு ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பட . 
 

4. எனரள் வரடரில் இங்கறனரந்ட னன்ஸ் 
அிஷ 5 ிக்வகட் ித்றரசத்றல் ழீ்த்ற 

சரம்தின் தட்டத்ஷக் ஷகப்தற்நறட ----------------
----அி. 
a) இந்ற  
b) ஆஸ்றஶனற 
c) றனைசறனரந்ட 
d) இங்கறனரந்ட 
விளக்கம் : ரிரப் தந்றன் வதரறுப்தரண 
ஶதட்டிங், சரயரின் தந்டசீ்சரல், னத்ப்ன 
எனரள் வரடரில் இங்கறனரந்ட னன்ஸ் 
அிஷ 5 ிக்வகட் ித்றரசத்றல் ழீ்த்ற 
சரம்தின் தட்டத்ஷக் ஷகப்தற்நறட இந்ற 
 அி.ஶற்கறந்றத்ீவுகள், இங்கறனரந்ட 
னன்ஸ், இந்ற  அிகள் ஶரற 
னத்ப்ன எனரள் வரடர் டந்ட. இறல் 
இறுறப்ஶதரட்டிக்கு இந்ற , இங்கறனரந்ட 
னன்ஸ் அிகள் குற வதற்நண. 
 

5. ங்கு ________ றன்-கறவு (இ-ஶஸ்ட்) 
றுசுற்சற அனகு அஷக்க அசு 
றட்டறட்டுள்பட? 
a) வதங்கலர் 
b) வசன்ஷண 
c) னம்ஷத 
d) னஶண 
விளக்கம் : ரட்டில் ஶன் கரர்டுகள் 
ஷத்றனப்தர்கள் அஷணனம் னஷநரக 
கரர்டுகஷப தன்தடுத்டறல்ஷன . சறன 
தக்கரர்கள் ஶன்கரர்ஷட 
தன்தடுத்ரல் ஷத்டள்பணர். அர்கஷப 
அஷடரபம் கண்டுதிடிப்தட பிரகும். 
ரவல்னரம் வரடர்ந்ட 3 ரங்கள் ஶன் 
கரர்ஷட தன்தடுத்ற வதரனட்கள் ரங்கரல் 
இனக்கறநரர்கஶபர அர்கஷபக் கண்டுதிடித்ட 
அர்கபின் ஶன் கரர்டுகஷப த்ட 
வசய்னரம் ண ரறனங்கலக்கு 
அநறவுறுத்றனேள்பட 
 

6. ந் ிரண றஷனத்றன் வதர் ரற்நப்தட 
உள்பட ? 
a) கர்ரடகர 
b) றரினர 
c) ஶகரனர 
d) ஆந்றர 
விளக்கம் : ரட்டில் ஶன் கரர்டுகள் 
ஷத்றனப்தர்கள் அஷணனம் னஷநரக 
கரர்டுகஷப தன்தடுத்டறல்ஷன . சறன 
தக்கரர்கள் ஶன்கரர்ஷட 
தன்தடுத்ரல் ஷத்டள்பணர். அர்கஷப 
அஷடரபம் கண்டுதிடிப்தட பிரகும். 
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ரவல்னரம் வரடர்ந்ட 3 ரங்கள் ஶன் 
கரர்ஷட தன்தடுத்ற வதரனட்கள் ரங்கரல் 
இனக்கறநரர்கஶபர அர்கஷபக் கண்டுதிடித்ட 
அர்கபின் ஶன் கரர்டுகஷப த்ட 
வசய்னரம் ண ரறனங்கலக்கு 
அநறவுறுத்றனேள்பட 
 

7. சலண ங்கறக்கு இந்றரில் கறஷபகஷபத் 
றநக்க ________ ங்கற எப்னல் அபித்டள்பட 
? 
a) RBI 
b) கணர ங்கற 
c) SBI 
d) ICICI 
விளக்கம் : ரட்டில் ஶன் கரர்டுகள் 
ஷத்றனப்தர்கள் அஷணனம் னஷநரக 
கரர்டுகஷப தன்தடுத்டறல்ஷன . சறன 
தக்கரர்கள் ஶன்கரர்ஷட 
தன்தடுத்ரல் ஷத்டள்பணர். அர்கஷப 
அஷடரபம் கண்டுதிடிப்தட பிரகும். 
ரவல்னரம் வரடர்ந்ட 3 ரங்கள் ஶன் 
கரர்ஷட தன்தடுத்ற வதரனட்கள் ரங்கரல் 
இனக்கறநரர்கஶபர அர்கஷபக் கண்டுதிடித்ட 
அர்கபின் ஶன் கரர்டுகஷப த்ட 
வசய்னரம் ண ரறனங்கலக்கு 
அநறவுறுத்றனேள்பட . 
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நடப்பு  நிகழ்வுகள்  QUIZ – ஜூலை  4, 2018 
1. ஏனர ஆஸ்றஶனறரின் றர்ரக இக்குர் 

ரர் ? 
a) ஷசன் ஸ்றத் 
b) ஆண்டணி ஶண்ட் 
c) ஜரர்ஜ் 
d) ரிச்சர்ட் 

 
2. ந் ரட்டிற்கு இஷடஶரண ீறத் டஷந 

எத்டஷப்ன ற்றும் கூட்டு ஆஶனரசஷணக் 
குலஷ றறுவுல் குநறத்ட த்ற 
அஷச்சஷ எப்னல் அபித்டள்பட ? 
a) ஆஸ்றஶனறர ற்றும் ஜப்தரன் 
b) இந்றர ற்றும் இங்கறனரந்ட 
c) இங்கறனரந்ட ற்றும் ஆஸ்றஶனறர 
d) ஆஸ்றஶனறர ற்றும் ஜப்தரன் 

 
3. னல் ஷசதர் டில் ஶன் ங்கு 

வரடங்கப்தட்டுள்பட? 
a) றழ்ரடு கரல்டஷந 
b) ஆந்ற கரல்டஷந 
c) வடல்னற கரல்டஷந 
d) ஶகபர கரல்டஷந 

 
4. உனகறன் னல் டிஜறட்டல் கஷன 

அனங்கரட்சறகம் ங்கு றநக்கப்தட்டுள்பட ?. 
a) ஆஸ்றஶனறர 
b) ஶடரக்கறஶர 
c) சலணர 
d) இந்றர 

 
5. னற ஷயரதரத் தல்கஷனக்கக ஶந்ர்? 

a) ீறதற வட்டி 
b) ரம் வட்டி 
c) அர்ஜளன் 
d) ஶகரிந்த் 

 
6. ஆனேம் ரங்கற ல்ஷனக் கரல்தஷடின் 

றனத்ஷ ______________ அசறற்கு ரற்ந 
த்ற அஷச்சஷ எப்னல் அபித்டள்பட 
? 
a) அனரச்சன திஶசம் 
b) சறக்கறம் 
c) யரிரணர 
d) ஜம்ன & கரஷ்ீர் 

7. ரன்வசஸ்டரில் இங்கறனரந்டக்கு றரண 
னல் டி20 ஶதரட்டிில் இந்றர ______ 
ிக்வகட் ித்றரசத்றல் வற்நற வதற்நட.? 

 

a) 7 
b) 8 
c) 6 
d) 4 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 05, 2018 
1. கரற ற்றும் கரற வதரனட்கஷப 

ரரிப்தற்கரக ந் ரறனம் அன் னல் 
கரற ரல்  அஷத்ட னகறநட? 
a) தஞ்சரப் 
b) ஜரர்கண்ட் 
c) ரஜஸ்ரன் 
d) யரிரணர 

 
2. இந் டைற்நரண்டில் ஷடவதந இனக்கும் றக 

ீபரண சந்ற கறகம் _________ ஶற 
அன்று ஷடவதந இனக்கறன்நட.? 
a) ஜழஷன 27 
b) ஜழஷன 26 
c) ஜழஷன 25 
d) ஜழஷன 38 
 

3. ஸ்டீல் ஆரரிட்டி ஆப் இந்றர (SAIL) இன் 
னற சற.ம்.டி? 
a) ஶஷ் திசரத் 
b) சுந் னெர்த்ற 
c) ரரன் 
d) சஸ்ற திசரத் 

 
4. ஜறம்தரப்ஶக்கு றரண 20 ஏர் கறரிக்வகட் 

ஶதரட்டிில் ஆஸ்றஶனற ஶகப்டன் ஆஶரன் 
திஞ்ச் ________ ன்கள் குித்ட, ணட 
னந்ஷ உனக சரஷணஷ னநறடித்ரர் ? 
a) 180 
b) 172 
c) 167 
d) 156 

 
5. ந் றறுணம் இ-ரர்க்வகட்டிங் அஷப்ஷத 

அநறனகப்தடுத்டகறநட? 
a) flip kart 
b) அனறதரதர 
c) KVIC 
d) amazon 

 
6. ந் ஆண்டின் க்கள் வரஷக கக்வகடுப்ன 

வு றன்ணட னஷநில் ஶசறக்கப்தடும்? 
a) 2021 
b) 2022 
c) 2023 
d) 2024 

 
7. ஆசறர தசறதிக் ர்த்க உடன்தடிக்ஷகக்கு 

இங்கற உடன்தடிக்ஷக ரடுகபிடம் இனந்ட 

இநக்குற வசய்னேம் ________ வதர னட்கபின் 
ீட கட்ட சலுஷககஷப த்ற அச 
ஷடனஷநப்தடுத்றனேள்பட? 
a) 2000 
b) 3142 
c) 5000 
d) 6000  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 06, 2018 
1. ந் ரட்டத்றல் ‘கட்டுரண கத்ஷ‘ 

றறு ஆந்ற அசு னடிவு வசய்டள்பட .? 
a) கடப்தர 
b) திகரசம் 
c) குண்டூர் 
d) குர்னூல் 

 
2. ில்ஶ ரரித்றன் னற டிரதிக் 

உறுப்திணர் ? 
a) திசரத் னபி 
b) சங்க வட்டி 
c) வ கறரிஷ் திள்ஷப 
d) ரம் வட்டி 

 
3. உனக னேஃப்எ ( அஷடரபங்கர னடிர 

தநக்கும் வதரனள் ) றணம் ? 
a) ஜழஷன 2 
b) ஜழஷன 3 
c) ஜழஷன 4 
d) ஜழஷன 5 

 
4. ப்ஶர ரஸ்டர்ஸ் ஶதட்றன்டன் லீக்ஷக ந் 

ரறனம் டத்வுள்பட? 
a) ஆந்றப் திஶசம் 
b) றழ்ரடு 
c) ஶகபர 
d) கர்ரடகர 
 

5. ந் ரடு வுகஷ தரடகரப்ன அஷப்னக்கு 
ஶம்தட்ட அவரிக்க ஶடஷ ரங்கவுள்பட? 
a) இந்றர 
b) ஜப்தரன் 
c) வகரரிர 
d) சலணர 

 
6. NIIT ங்கு டிஜறட்டல் ஷத்ஷ றநக்கறநட? 

a) ஆந்றர 
b) றழ்ரடு 
c) ஆந்றர 
d) வதங்கலன 

 
7. ஷயரதரத் உர் ீறன்நத்றன் னற 

ஷனஷ ீறதற? 
a) னெர்த்ற வங்கடரச்சனம் 
b) ரர் ரரகறனஷ்ன் 
c) ரகஶந்றர 
d) ரரன் 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 07, 2018 
 

1. ந் தகுற சீதத்றல் சுற்றுச்சூல்-உர்றநன் 
ண்டனரக அநறிக்கப்தட்டுள்பட? 
a) னடஷன 
b) ற்கரடு 
c) குன்னூர் 
d) ஶகரத்கறரி 

 
2. சீதத்றல் AAI ந் ரறனத்றல் சறில் 

ிரண ஶதரக்குத்ட ஆரய்ச்சற 
றறுணத்ஷ அஷத்ட? 
a) வனங்கரணர 
b) ஆந்றப் திஶசம் 
c) குஜரத் 
d) கர்ரடகர 

 
3. 51 ட சர்ஶச லடல் றட்டத்றற்கு 

அஷக்கப்தட்டர் ரர்? 
a) கன சூஷர 
b) ஶக. சச்சறரணந்ன் 
c) சந்ஶரஷ் அவனக்ஸ் 
d) சந்றஶரகன் 

 
4. ரகர சட்டன்நத் ஶர்னறல் ஶதரட்டிிட்ட 

தரக்கறஸ்ரணின் னல் வதண் ரர்? 
a) த்ண தகரன்ரஸ் சரவ்னர 
b) கறனஷ் குரரி 
c) வதணசலர் னட்ஶடர 
d) சுணிர தர்ரர் 

 
5. கர்ரடக டஷ சதரரகரக 

றறக்கப்தட்டுள்பர் ரர்? 
a) கறனஷ் வட்டி 
b) உய் குரர் ர்ர 
c) ஶக ஶகரவல் 
d) ரரகறனஷ்ன் 

 
6. ரனக்கு 'Knowledge Excellence Award' 

ங்கப்தட்டட? 
a) T.K சந்த் 
b) CMD 
c) NALCO 
d) வ அணில் ஶகரதிங்கர் னகறம் 
 

7. 500 சர்ஶச ஶதரட்டிகபில் ிஷபரடி 
னென்நரட இந்ற கறரிக்வகட் ீர் ரர்? 
a) ஶரணி 
b) ிரத் ஶகரனற 

c) வய்ணர 
d) ரகுல் டிரிட் 

 
8. உனக "Arm Wrestling Championship" ங்கு ஷடவதந 

உள்பட ? 
a) இங்கறனரந்ட 
b) டனக்கற 
c) ஷ்ர 
d) ஸ்கரட்னரந்ட 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 08, 2018 
 

1. ந் அஷச்சகம் 'வரறல்டேட்த சரல்' 
என்ஷந அநறனகப்தடுத்றட? 
a) கல் வரடர்ன அஷச்சகம் 
b) ிசர ற்றும் ிசர ன 

அஷச்சகம் 
c) தரடகரப்ன அஷச்சகம் 
d) டீ்டு கட்டஷப்ன ற்றும் கர்ப்னந 

ிகரங்கள் அஷச்சகம் 
 

2. டீ்டு கட்டஷப்ன ற்றும் கர்ப்னந 
ிகரங்கள் அஷச்சகம் ரனஷட திநந் 
ரள் ிரஷ றஷணவுகூனம் ிரக 
திர் ஶரடி சறஷன றநப்ன ிரஷ 
வரடக்கற ஷக்கறகறநரர் ? 
a) ஜயர் னரல் ஶன 
b) சர்ரர் ல்னதரய் தட்ஶடல் 
c) ஶரஜற சுதரஷ் சந்ற ஶதரஸ் 
d) னரல் தகடெர் சரஸ்றரி 

 
3. ந் ரட்டில் 17 ட உனக சஸ்கறன 

ரரடு ஷடவதந இனக்கறநட ? 
a) இத்ரனற 
b) திரன்ஸ் 
c) கணடர 
d) வஜர்ணி 

 
4. ந் ரடுகபின் அறகரரிகள் 18,500 க்கும் 

அறகரண அச ஊறர்கஷப தங்கர 
அஷப்னக்கலடன் வரடர்னதடுத்றரகக் 
கூநறணர்? 
a) சறரிர 
b) ஈரன் 
c) Germany 
d) டனக்கற 

 
5. டேகர்ஶரர் தரடகரப்திற்கரண னென்நரட 

சர்ஶச அசரங்க குல உறுப்திணர்கபின் 
UNCTAD கூட்டம் ங்கு ஷடவதறுகறநட ? 
a) சறஶரல் 
b) வஜணீர 
c) ஶடரக்கறஶர 
d) இஸ்ரன்னல் 

 
6. சரம்சங் உனகறன் றகப்வதரி வரஷதல் 

ஆஷனஷ ங்கு கட்டஷத்டள்பட ? 
 

a) வரய்டர 

b) னம்ஷத 
c) வதங்கலன 
d) னஶண 

 
7. சீதத்றல், ம்.ம் ஶஜக்கப் 90 றல் 

இநந்ரர். அர் என ? 
a) தரடகர் 
b) அசறல்ரற 
c) டிகர் 
d) டண கஷனஞர் 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 09, 2018 
1. WIPO ஆவு ஷம் ங்கு அஷவுள்பட? 

a) வஜய்ப்னர் 
b) தஞ்சரப் 
c) யரிரணர 
d) ரஜஸ்ரன் 

 
2. வடக்ஶணர தரர்க்கறல் ிக ஷம் அஷக்க 

ங்கு றட்டறடப்தட்டுள்பட? 
a) றழ்ரடு 
b) றனணந்னம் 
c) வடல்னற 
d) ஆந்றர 

 
3. தரடகரப்ன தற்நற ிறப்னர்வு உனரக்கும் 

கல் ஷம் ங்கு அஷக்க 
றட்டறடப்தட்டுள்பட ? 
a) ரஜஸ்ரன் 
b) அசரம் 
c) னஶண 
d) கர்ரடகம் 

 
4. சவுரஷ்டிர தட்ஶடல் கனரச்சர சரஜ் 

சர்ஶச ரரடு இந் ஆண்டு ங்கு 
ஷடவதந உள்பட ? 
a) ரய்னரந்ட 
b) ஷ்ர 
c) அவரிக்கர 

 
5. சறநந் ரழ்ரள் சரஷணரபர் ினட 

ரங்கற H. ிரகம் ந் டஷநஷ 
சரர்ந்ர் ? 
a) இஷச 
b) டணம் 
c) ிஷபரட்டு 
d) அசறல் 

 
6. இ-ர்த்கம் திக்குலின் னல் கூட்டம் 

ங்கு ஷடவதற்நட ? 
a) னம்ஷத 
b) றல்னற 
c) னஶண 
d) தஞ்சரப் 

7. ஜறம்தரப்ஶில் டந் னத்வரடர் 
ஶகரப்ஷதில் தரகறஸ்ரன் அி _______ 
அிஷ ஶரற்கடித்ட? 
a) வன் ஆப்ரிக்கர 
b) ஆஸ்றஶனறர 
c) இந்றர 

d) ஜறம்தரஶ 
 

8. திர் ஶந்ற ஶரடி ங்கு 13 கர்ப்னந 
உள்கட்டஷப்ன றட்டங்கபிற்கு அடிக்கல் 
ரட்டிணரர்? 
a) கரக்னர் 
b) தஞ்சரப் 
c) வஜய்ப்னர் 
d) யரிரணர 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 10, 2018 
 

1. 2018 உனக கங்கபின் உச்சற ரரட்டின் 6 
ஆட தரறப்திஷண டத்ற ரடு ட? 
a) இந்றர 
b) சறங்கப்னர் 
c) USA 
d) ஜப்தரன் 

 
2. வன் வகரரிரின் ஜணரறதற ரர்? 

a) தரர்க் கறனைன்-ஷய 
b) லீ றனேங்-தரக் 
c) னென் ஶஜ-இன் 
d) ஶர ம்னைன் - யறனேன் 

 
3. 42 ட உனக தரம்தரிக் குல கூட்டம் ந் 

கத்றல் டந்ட னடிந்ட ? 
a) ணரர 
b) ரிஃப்தர 
c) னயரக் 
d) இமர டவுன் 

 
4. Malli Mastan Babu க்கு திநகு 2 ட இந்ற 

ஷனஶறுதர் ரர்? 
a) றங்ர வர்தர 
b) ப்ஶம்னர அகர்ரல் 
c) சத்றனப் சறத்ந்ர 
d) அனணிர சறன்யர 

 
5. னற இங்கறனரந்ட வபினேநவு வசனரபரக 

றறக்கப்தட்டர் ரர் ? 
a) வ சஞ்சய் குரர் 
b) றயறரிகர தரரிக் சறங் 
c) றற கஶ 
d) வஜவற யன்ட் 

 
6. இந்ற னந்டகபின் இநக்குறில் சுங்க 

ரிகஷப குஷநக்க எப்னக்வகரண்ட ரடு ட? 
a) US 
b) ஜப்தரன் 
c) சலணர 
d) வஜர்ணி 

 
7. ஷகட வசய்ப்தட்ட குநறப்னகபில் ஜரற 

குநறப்திடப்தடக்கூடரட ன்று ந் ரறன 
உர் ீறன்நம் ீர்ப்தபித்ட? 
a) கரரஷ்டிர 
b) குஜரத் 
c) ரஜஸ்ரன் 

d) தஞ்சரப் 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 11, 2018 
 

1. தின்னம் றறுணங்கபில் ட இந்றரின் 
னல் இஷ வரஷனஶதசற ஶசஷஷ 
அநறனகப்தடுத்றட? 
a) ர்வடல் 
b) ஶரடஶதரன் 
c) டிர 
d) BSNL 

 
2. உனக க்கள் றணம் ந் ரபில் 

ஆண்டுஶரறும் அனுசரிக்கப்தடுகறநட? 
a) ஜழஷன 11 
b) ஜழன் 5 
c) ஆகஸ்ட் 2 
d) ப்ல் 4 

 
3. கலழ்க்கண்ட ரறனத்றல் ந் ரறனத்றன் 

ிகச் வசல்றநன் பிரக்கப்தட்டட? 
a) வலுங்கரணர 
b) யரிரணர 
c) ஜரர்கண்ட் 
d) ஆந்றப் திஶசம் 

 
4. இசரணம், உங்கள் ற்றும் தரரலன்ந 

ிகரங்கலக்கரண த்ற அஷச்சர் ரர்? 
a) ரம்ினரஸ் தரஸ்ரன் 
b) சுர்ன் தகத் 
c) வ அணந்த்குரர் 
d) ரம்ரஸ் அத்ரஶன 

 
5. வன் வகரரிரின் ஷனகம் ங்ஶக 

உள்பட? 
a) வதர்ன் 
b) சறஶரல் 
c) திஶரங்கறரங் 
d) ரஸ்ஶகர 

 
6. சுங்கங்கள் ற்றும் கணிங்கபின் 4 ட 

ஶசற ரரடு தின்னம் இடங்கபில் ந் 
இடத்றல் ஷடவதறுகறநட? 
a. வஜய்ப்னர் 
b. ரய்ப்னர் 
c. வசன்ஷண 
d. INDORE 

7. Dhanlaxmi Bank Limited இன் றர்ரக 
இக்குரகவும் ஷனஷ றர்ரக 
அறகரரிரகவும் றறக்கப்தட்டுள்பர் ரர்? 
a) அஷ்ணி குரர் 

b) டி னர 
c) ஆர் ஶக டக்கர் 
d) ரஶகஷ் ர்ர 

 
8. உனகபரி கண்டுதிடிப்ன அட்டஷ 

(ஜற) ரிஷசகஷப ந் அஷப்ன 
வபிிட்டட? 
a) Bank for International Settlements 
b) Asian Development Bank 
c) World Economic Forum 
d) World International Property Organisation 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 12, 2018 
1. சர்ஶச னரனர றணம் _________ 

a) July 12 
b) July 13 
c) July 11 
d) July 14 

 
2. ந் ரறனத்த்றன் அசு 2016 ஆம் ஆண்டின் 

ஷட ற்றும் ஶசரர சட்டத்றன் 
கடுஷரண ிறகபில் றனத்ங்கஷப 
ற்றுக்வகரண்டட ? 
a) வலுங்கரணர 
b) றரினர 
c) தகீரர் 
d) குஜரத் 

 
3. ந் ரறனம் னல் னஷநரக ப்வய்னற 

டித்றல் சட்டப்னர் னத்கங்கள் 
அச்சறட்டட? 
a) எடிசர 
b) ஷ்ர 
c) அசரம் 
d) தகீரர் 
 

4. உனக ங்கறின் ரிஷசில் ந் ரடு 
2017 ஆம் ஆண்டின் ஆநரட றகப்வதரி 
வதரனபரர ரடரக குநறப்திடப்தட்டுள்பட ? 
a) US 
b) சலணர 
c) ஜப்தரன் 
d) இந்றர 

 
5. வசப்டிக் டரங்குகபில் ணிர்கள் 

உட்வசல்த்ஷ அகற்றும் றட்டத்ஷ 
டக்கறட ? 
a) MoHUA 
b) MoF 
c) MoRD 
d) MoSJE 

 
6. IAAF உனக சரம்தின்றப்தில் இந்றரில் 

னல் டஷரக ங்கம் வன்நர் ரர்? 
a) யறர ரஸ் 
b) சலர னணிர 
c) ீஜ் ஶசரப்ர 
d) வ்ஜதீ் கவுர் றல்னன் 
 

7. Indian Institute of Infrastructure and Construction (IIIC) 
ங்கு உள்பட ? 

a) ஶகபர 
b) கர்ரடகர 
c) ஶற்கு ங்கம் 
d) றழ்ரடு 

 
8. " திஶவ் கறட்ஸ் "சர்ஶச ிர ந் ரட்டில் 

ஷடவதற்நட? 
a) உக்ஷன் ற்றும் ஶதரனந்ட 
b) அங்ஶகரனர ற்றும் அர்வஜண்டிணர 
c) திஶசறல் 
d) வகரனம்திர 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 13, 2018 
1. ந் ரறனத்றல் னல் றனங்ஷக 

ீறதறரக றறக்கப்தட்டுள்பரர்? 
a) அசரம் 
b) குஜரத் 
c) உத்றப்திஶசம் 
d) த்ற திஶசம் 

 
2. 1MW சூரி றன் றஷனம் ங்கு 

அஷக்கப்தட்டுள்பட? 
a) ஶகரர 
b) யப்தல்னற 
c) ஷயவரதரத் 
d) வலுங்கரணர 

 
3. னற தரனறண ரற்நம் சட்டத்ஷ ந் 

தரரலன்நம் அங்கலகரித்டள்பட? 
a) ஶதரர்ச்சுகல் 
b) ஸ்வதின் 
c) இத்ரனற 
d) திரன்ஸ் 

 
4. சுங்கங்கள் ற்றும் கணிங்கபின் ீரண 

ரன்கரட ஶசற ரரடு ங்கு 
ஷடவதற்நட.? 
a) த்ற திஶசம் 
b) தகீரர் 
c) வலுங்கரணர 
d) கரரஷ்டிர 
 

5. SSG 2018 - ஷ குநறக்கறநட? 
a) ஸ்ச் சர்வக்ஷன் கறரீன் 
b) ரறன ஸ்ச் கறரீன் 
c) ரறன சர்ஶக்ஷர கறரீன் 
d) ஸ்ச் ரறன கறரீன் 

 
6. உரண கப்தல் தந்ங்கள் - 2018 இல் ங்கு 

ஷடவதற்நட? 
a) UK 
b) ஸ்கரட்னரந்ட 
c) வடன்ரர்க் 
d) ஷ்ர 

 
7. NAMASYA _______ உடன் வரடர்னஷடட? 

a) NALCO 
b) NABARD 
c) Union Government 
d) ONGC 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 14 & 15, 2018 
1. ஜகன்ணரரத் த் ரத்ர இந் ஆண்டு 

த்ஷணரட னஷநரக டத்ப்தட்டட? 
a) 141 
b) 142 
c) 143 
d) 140 

 
2. றஶரி கதரீ் திகரத் றரஸ் ங்கு 

ஷடவதற்நட 
a) யரிரணர 
b) தகீரர் 
c) உத்ரகண்ட் 
d) த்றப் திஶசம் 

 
3. ந் ரட்ட தஞ்சரத்ட இனசரக 

னந்டகள் ங்க றட்டறட்டுள்பட? 
a) ஶலூர் 
b) கண்டர் 
c) ஷசூர் 
d) வகரச்சறன் 

 
4. கறரப்னந உவு தண்டிஷககஷப ந் ரறன 

ஷனகர் ங்குகறநட? 
a) வதங்கலன 
b) வஜய்ப்னர் 
c) னக்ஶணர 
d) வசன்ஷண 

 
5. சீதத்றல் தன்மரகர் கரல்ரய் றட்டத்ஷ 

ஶசறத்றற்கு எடக்கறர் ரர்? 
a) றர்னர சலரரன் 
b) வங்ஷகர ரனேடு 
c) ஶந்ற ஶரடி 
d) ஶரகற ஆறத் ரத் 

 
6. சீதத்றல் ந் ரறனத்றல் தரத்னர 

றட்டம் வசல்தடுத்ப்தட்டட? 
a) ஆந்றப் திஶசம் 
b) றழ்ரடு 
c) கர்ரடகர 
d) ஶகபர 

 
7. எனரள் சர்ஶச ஶதரட்டிகபில் 10,000 

ன்கஷப குித் இண்டரட ிக்வகட் கலப்தர் 
ரர்? 
a) றஶணஷ் கரர்த்றக் 
b) ஶடரணி 
c) sarfaraaz 

d) தரதர் 
 

8. ிம்திள்டன் 2018 இல் வன்நர் ரர்? 
a) Novak Djokovic 
b) ஶதல் டரல் 
c) ஶரஜர் வதடர் 
d) ஆண்டி னர்ஶ 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 16, 2018 
1. ஜழஷன 16 _________ 

a) உனக தரம்னகள் றணம் 
b) உனக னனறகள் றணம் 
c) World jiraffe day 

 
2. உனக அில் றணம் AIIA ன்தட ? 

a) அஷணத்ட இந்ற ஆனேர்ஶ றறுணம் 
b) இந்ற ஆனேர்ஶ றறுணத்றன் 

ஆஷம் 
c) இந்ற ிரணப் ஶதரக்குத்ட 

றறுணத்றன் ஆஷம் 
 

3. அஷணத்ட இந்ற ிரண ஶதரக்குத்ட 
றறுணம் இந்றர அன் றகப்வதரி ிசர 
ஷத்ஷ _________ இல் றநக்கறநட 
a) ஶதரனந்ட 
b) ங்கரபம் 
c) சலணர 
d) ஷரன் 

 
4. 8 ஆட இந்ற-ஏன் கூட்டு ஆஷக்குல 

கூட்டம் ங்கு ஷடவதற்நட? 
a) வடல்னற 
b) வதங்கலன 
c) தவ்ரர் 
d) ஸ்கட் 

 
5. " I am not afraid of English" ன்ந றகழ்ச்சற ந் 

அசரங்கத்ரல் வரடங்கப்தட்டுள்பட 
a) யரிரணர 
b) தஞ்சரப் 
c) சறக்கறம் 
d) யறரச்சன திஶசம் 

 
6. ந் ரட்டின் கடற்தஷடத் ஷனர் சீதத்றல் 

இந்றரிற்கு னஷக னரிந்ரர்? 
a) ஏன் 
b) ங்கரபம் 
c) ஷஜரீிர 
d) சலணர 

 
7. 2018 ஆம் ஆண்டு இறுற கரல்தந்ட ஆட்டத்றல் 

திரன்சு குஶரறரஷ த்ஷண ஶகரல் 
கக்கறல் வன்நட?. 
a) 3-1 
b) 4-2 
c) 3-2 
d) 4-3 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 17, 2018 
1. " இந் னடத்றன் திரிட்டிஷ் இந்றர் " ண 

அஷக்கப்தட்டர் ரர்? 
a) திரிஜ் ஶரகன் னன் 
b) ரஶஜஷ் அகர்ரல் 
c) ஈஷ்ர் ர்ர 
d) னு ர்ர 

 
2. சீதத்றல் ந் ரறனத்றல் யரிர யம் 

வரடங்கப்தட்டட? 
a) வலுங்கரணர 
b) ஆந்றப் திஶசம் 
c) கர்ரடகர 
d) ஶகபர 

 
3. சக்கு ில்கலக்கரண னல் ஷடதரஷ 

ந் இன ரறனங்கலக்கு இஷடில் 
வரடங்கப்தட்டுள்பட? 
a) னக்ஶணர to வஜய்ப்னர் 
b) த்ரி to ஃனஶனர 
c) இம்தரல் to த்ரிக்கு 
d) இம்தரல் to னக்ஶணர 

 
4. "Georges Lemaitre" னுடன் வரடர்னஷடட? 

a) ிஷபரட்டு 
b) அசறல் 
c) ரணில் 
d) இனக்கறம் 

 
5. உனகனரி "Soft Power 30" ரிஷச 2018 இல் 

ந் ரடு னனறடம் திடித்டள்பட? 
a) வஜர்ணி 
b) திரன்ஸ் 
c) UK 

 
6. ஜப்தரன்  ந் ரட்டறன் ஶதரலீஸ் னெனம் 

'தரிர்த்ணர' தன்தரடு னறரக 
தன்தடுத்ப்தட்டட? 
a) குண்டூர் 
b) சறத்டெர் 
c) கறனஷ்ர 
d) ிரகப்தட்டணம் 

 
7. அசரங்கம் சீதத்றல் ______ வதரனட்கலக்கரண 

இநக்குறஷ இட்டிப்தரக்குகறநட? 
a) தரல் வதரனட்கள் 
b) இஷநச்சற வதரனட்கள் 
c) ஜவுபி வதரனட்கள் 
d) றன்ணட வதரனட்கள் 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 18, 2018 
1. WCD ஷண குநறக்கறநட ? 

a) வதண்கள் ற்றும் குந்ஷ ஶம்தரடு 
b) உனக கறரிக்வகட் ஶம்தரடு 
c) தி ஷ ிம் 
d) ஶம்தரட்டுக்கரண ஶதரட்டிகபில் 

ஆனேங்கள் 
 

2. ஜழணிர் ஆசற ல்னேத் சரம்தின்றப்தில் 
97 கறஶனர திரிில் வண்கனத்ஷ வன்நர் 
ரர்? 
a) சஜன் 
b) றவ்ர 
c) ிஶஷ் குண்டு 
d) திீப் 

 
3. இந்றரின் வரல்வதரனள் ஆய்வு ஷம், 

ல பங்கபில் உள்ப உள்கட்டஷப்ன 
ற்றும் சுற்றுச்சூல் ட்ன சறகஷப ந் 
ரறனத்றல் அநறனகப்தடுத்டகறநட 
______________ 
a) கரரஷ்டிர 
b) றழ்ரடு 
c) ஶகபர 
d) கர்ரடகர 

 
4. தரரலன்நத்றல் ற்வநரன வனக்கடிரண 

brexit ரக்வகடுப்தில் ரர் வன்நரர் ? 
a) ஶந்ற ஶரடி 
b) ஶடிட் ஶகனொன் 
c) வசர ஶ 
d) வடரணரல்டு டிம்ப் 

 
5. ங்கு ஷடவதற்ந டகப ஶதரட்டிில் , ஈட்டி 

நறனறல் ீஜ் ஶசரப்ர ங்கம் வன்நரர் ? 
a) இத்ரனற 
b) இங்கறனரந்ட 
c) ஶரப்தர 
d) திரன்ஸ் 

 
6. இந்ற ற்றும் கறனைதர ந் தரரரி 

வரலடஷநில் எத்டஷரஷஷ 
ஶற்வகரண்டட? 
a) கல்ி 
b) னத்டம் ற்றும் ஶயரறஶரதற 
c) ிசரம் 
d) வரடர்ன (Communication) 

 
7. July 18 ன்ண றணம் _____________________ 

a) ஶசற இஷபஞர் றணம் 
b) சர்ஶச வல்சன் ண்ஶடனர றணம் 
c) உனக ம்திஶரனஜற றணம் 
d) ஶசற ரக்கரபர் றணம் 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 19, 2018 
 

1. இந்றரில் ஜழணிர் ஆசற ல்னேத் 
சரம்தின்றப்தில் வள்பி தக்கம் வன்நர் 
ரர்? 
a) கனர 
b) ரீணர 
c) றவ்ர கக்ரன் 
d) ீஜ் ஶசரப்ர 

 
2. ஆப்திள் றறுணத்றற்கு $ 900 தில்னறஷண 

றப்தடீு வசய்ற்கு இண்டரட இடத்றல் 
உள்ப றறுணம் ட? 
a) கூகறள் 
b) Flipkart 
c) Snap deal 
d) அஶசரன் 

 
3. சீதத்றல் ந் ங்கறில் றற 

றறுணத்றற்கு 2018 Nabard ினட 
ங்கப்தட்டட? 
a) வப்ஶகர ஷக்ஶர ஷதணரன்ஸ் 
b) னத்டெட் ஷதணரன்ஸ் 
c) தஜரஜ் ஃதிணரன்ஸ் னறறவடட் 
d) L&T Finance Holding 

 
4. ந் றறுணம் இந் றறரண்டின் ரன்கரம் 

கரனரண்டில் அன் றன்-ஆட்ஶடரரிக்ஷரஷத் 
றநக்க றட்டறட்டுள்பட? 
a) சுசூகற 
b) ரனற 
c) யறந்றர 
d) வடரஶரட்டர 

 
5. வரஷனடெ உர்றநன் கனிகஷப றறுி 

றறுணம் ட? 
a) ஶசற கறரப்னந பர்ச்சற றறுணம் 
b) ஶசற கரற்நரற்நல் றறுணம் 
c) ஶசற கல்ி ற்றும் ஆரய்ச்சற 

றறுணம் 
d) Institute of Rural Technology 

 
6. ஶகரதரல் ரஸ் ீஜ் கரனரணரர். அர் ந் 

டஷநில் திதனரணர்? 
a) அசறல்ரற 
b) யறந்ற கிஞர் 
c) தரடகர் 
d) டிகர் 

 

7. AICTE ின் னற ஷனரக றணம் 
வசய்ப்தட்டுள்பர்? 
a) அணிர கர்ரல் 
b) டரக்டர் ம்.த.ீ னணிர 
c) அணில் டி சரகஸ்னத்ஶ 
d) ரஶகஷ் குரர் வஸ்ர 

 
8. ஶர்வு சலர்றனத்ங்கலககரண UGC குலின் 

ஷனரக றறக்கப்தட்டுள்பர் ரர்? 
a) ம்.ம் சலுன்ஶக 
b) TSR சுப்திின் 
c) ரஷ் தரல் 
d) தங்கஜ் சண் 

 
9. தரடகரப்ன எத்டஷப்ன வரடர்தரக இந்ற-

அவரிக்க திறறறகள் கூட்டம் ந் கத்றல் 
டந்ட? 
a) குர்கவுன் 
b) கரன்னர் 
c) னட றல்னற 
d) வரய்டர 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 20, 2018 
1. வசன்ஷண உர் ீறன்நத்றன் னற 

ஷனஷ ீறதறரக--------------------
றறக்கப்தட்டுள்பரர் . 
a) இந்றர தரணர்ஜற 
b) யறல் ி 
c) சுஶந்றன் ஶரகன்ரச்சந்ற ஶணன் 
d) ரச்சந்ற ஶணன் 

 
2. உனகறன் னல் லீப் 

ஷக்ஶரஸ்ஶகரப்சரணத்ஷ  ------------------------- 
அநறனகம் வசய்டள்பட. 
a) னொர்கற 
b) வடல்னற 
c) ஶகரக்னர் 
d) ..டி வட்ரஸ் 

 
3. ஆனேஷ் ஶசற றறுணங்கபில் ஷனர்கள் 

ரரடு ங்கு ஷடவதற்நட . 
a) வடல்னற 
b) னக்ஶணர 
c) கல்கத்ர 
d) வதங்கலர் 

 
4. 28 -ட சர்ஶச டப்தரக்கற சுடுல் 

ஶதரட்டிில் இந்றர த்ஷண ரங்கப்தக்கம் 
வன்நட.? 
a) 11 
b) 12 
c) 8 
d) 5 

 
5. இந்றரவுக்கரண இனங்ஷகடெரக னறரக 

றறக்கப்தட்டர் ரர்.? 
a) சறத்ரங்கஶண கறஸ்ர 
b) ஆஸ்டின் வதர்ணரண்ஶட 
c) ஞ்ஜவீ் சறங் னரி 
d) ஷசட அக்கதனீன் 

 
6. ரிசர்வ் ங்கறரல் னறரக 

அநறனகப்தடுத்ப்தட்டுள்ப 100 னொதரய் 
ஶரட்டின் அடிப்தஷட றநம் ன்ண? 
a) னொதி 
b) சறப்ன 
c) னரவண்டர் (Lavender) 
d) Pearl 

 
7. 67 ட ஶசற ஆஷட ிர ந் கத்றல் 

ஷடவதற்நட? 

a) னட றல்னற 
b) னம்ஷத 
c) னஶண 
d) வதங்கலர் 

 
8. ற்ஶதரஷ றறரண்டில் இந்றரின் 

வதரனபரர பர்ச்சற வ்பவு சிகறம் 
ன்று வரறல்டஷந Ficci கூறுகறநட? 
a) 7.1 
b) 7.3 
c) 7.2 
d) 7.5 

 
9. இந்ற உள்டஷந அஷச்சர் ரர் ? 

a) ரஜ்ரத் சறங் 
b) தி.ி.சறம் ரவ் 
c) சண் சறங் 
d) சுஷ்ர ஸ்ரஜ் 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 21, 2018 
1. ஶந்ற ஶரடி.இந்றர உினேடன் 

இனங்ஷகில் ந் ஶசஷவரடங்கற 
ஷத்ரர். 
a) ஆம்னனன்ஸ் 
b) னத்டம் 
c) கரப்தடீு 
d) இற்றுள் டவுறல்ஷன 

 
2. உனக டகப ஜழணிர் திரிில் ங்கம் 

வல்லும் னல் இந்றர் ன்ந வதனஷ 
யறர ரமள 
a) ரித்ி சறங் 
b) சரக்க்ஷற ரனறக் 
c) அனரஶி 

 
3. றக அசு, திபரஸ்டிக் ஷட சட்டத்ஷ ------

---------ஆண்டு ஜணரி னல் 
அல்தடுத்வுள்பட . 
a) 2018 
b) 2021 
c) 2019 
d) 2020 

 
4. சீதத்றல்ந் இடத்றனறனந்ட திஶரஸ் 

சூப்தர்ஶசரணிக்வுகஷ ஶசரஷண 
வற்நறகரக வசய்ப்தட்டட. 
a) ஶகந்றகறரி 
b) சரந்றப்னர் 
c) தனரஶமரர் 
d) வயரிஶகரட்டர 

 
5. கிஞர் ஶகரதரல் ரஸ் ீரஜ் 

கரனரணரர்.அர் ந் வரறின் கிஞர் 
a) றழ் 
b) யறந்ற 
c) ரட்டி 
d) உனட 

 
6. றர்னம் 18 ஆசற ிஷபரட்டு 

ஶதரட்டிில் ரர் றறக்கப்தட்டணர் 
a) வசதரஸ்டின் ஶகர 
b) திரிஜ்ஜறனன் சண் 
c) ஶன்ஶந குரர் சறக்ரி 
d) யறரன்ட் திஸ்ர சர்ர 

 
7. ந் ரடு 68 ட உறுப்திணரக சர்ஶச 

சூரி எற்றுஷ (ISA) ஆள் ஶர்ந்ட டுக்க 
தட்டட 

a) தரகறஸ்ரன் 
b) றரன்ர் 
c) தரகறஸ்ரன் 
d) ஆப்கரணிஸ்ரன் 

 
8. ந்றகஷப சரிதரர்க்க டிஜறட்டல் 

ன்ணரர்னர் திச்சரத்ஷ ந் ரறன 
ஶதரலீஸ் அநறனகப்தடுத்டகறநட 
a) வலுங்கரணர 
b) உதி 
c) கரரஷ்டிர 
d) அனரச்சன திஶஷ் 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 22, 2018 
1. இந்ற டகப ீர் னகட அணரஸ் 

த்ஷண ீட்டர் திரிில் தங்ஶகற்நரர்? 
a) 400 
b) 300 
c) 200 
d) 100 

 
2. இந்றர, றனைமறனரந்ட அிகலக்கு 

இஷடினரண யரக்கற வடஸ்ட் வரடர் ங்கு 
ஷடவதற்று னகறநட. 
a) வதங்கலர் 
b) வசன்ஷண 
c) கர்ரடகர 
d) னம்ஷத 

 
3. சறநந் றர்ரகத்றல் 3 -ட ஆண்டரக ந் 

ரறனம் னனறடம் உள்பட. 
a) தஞ்சரப் 
b) ஶகபர 
c) எரிசர 
d) யரரஷ்டிர 

 
4. தரரப சரக்கஷட அஷடப்ஷத சலஷக்க னல் 

னஷநரக‘ஶரஶதரட்’ந் ரட்டத்றல் 
வரடங்கற ஷத்ணர்? 
a) டஷ 
b) டெத்டக்குடி 
c) றனச்சற 
d) ஞ்சரவூர் 

 
5. சீதத்றல், னன்ணரள் றற ந்றரி ரம்சந்ற 

சறங்ஶவ் கரனரணரர்.அர் ந் ரறனத்றன் 
றறஷச்சரக இனந்ரர்? 
a) சட்டீஸ்கர் 
b) த்ற திஶசம் 
c) உத்றப்திஶசம் 
d) குஜரத் 

 
6. றர்னம் 18 ஆட ஆசற ிஷபரட்டு 

ஶதரட்டிில் ரர் வதரறுப்ஶதற்கறநரர்? 
a) வசதரஸ்டின் ஶகர 
b) திரிஜ் னரன் ன் 
c) ஶஶந்ற குரர் சறக்ரி 
d) யறரந்த் திஸ்ர ர்ர 

7. இந்றரில் 2018 ஷனஷத்ட ினட 
வன்நட ரர்? 
a) k.k ஷனஜர 
b) ஜகத் திகரஷ் ட்டர 

c) தின்ி ிஜன் 
d) T.M. ரஸ் சக் 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 23, 2018 
 

1. 3 ஆிம் கறஶனரீட்டர் டெம் தரய்ந்ட வசன்று 
ரக்கும் றநன் வகரண்ட கறன்ரல் 
வுகஷஷ ந் ரடு ரரித்டள்பட .? 
a) ஷ்ர 
b) சலணர 
c) தரகறஸ்ரன் 
d) வன்வகரரிர 

 
2. தரர்னனர 1 கரர் தந்ஷத்றல் 11சுற்நறல் 

லீிஸ் யரறல்டன் த்ணரட இடம் 
திடித்டள்பரர்? 
a) னனறடம் 
b) இண்டரம் 
c) னென்நரம் 
d) ஶரல்ிஷடந்ரர் 

 
3. 2020 எனறம்திக் சறன்ணம் ஜழஷன ------------

வபிடீு? 
a) ஜழஷன 28 
b) ஜழஷன 30 
c) ஜழஷன 24 
d) ஜழஷன 30 

 
4. ரட்டிஶனஶ கனின் தரனறணத்ஷக் 

கண்டநறந்ட னன்கூட்டிஶ வரிப்தடுத்டம் 
குற்நத்றல் -------------ரறனம் னனறடம் 
உள்பட. 
a) ரஜஸ்ரன் 
b) யரிரணர 
c) கர்ரடகர 
d) யரரஷ்டிர 

 
5. தன்ணரட்டு ிரண றஷனங்கள் குல 

வபிடீ்டுள்பஉனகறல் உள்ப ிரண 
றஷனங்கபின் ரிஷச தட்டினறல் 
னென்நரட இடம் திடித் வடரரண்ஶடர 
ிரண றஷனம் ந் ரட்டில் உள்பட.? 
a) அவரிக்கர 
b) சறங்கப்னர் 
c) டதரய் 
d) கணடர 

6. திர் ஶந்ற ஶரடி ந் ரட்டில் 
ஆம்னனன்ஸ் ஶசஷஷ வரடங்கற ஷத்ரர் 
? 
a) ங்கரபம் 
b) றரன்ர் 
c) ஆஸ்றஶனறர 

d) இனங்ஷக 
 

7. ந் கத்றல் சர்ஶச ிர "Mizo Hnahthlak " 
ஷடவதற்நட? 
a) இட்டரகர் 
b) றல்னரங் 
c) அய்சரல் 
d) வகரயறர 

 
8. டகறக்கு கவுன்சறனறன் 67 ஆட கூட்டம் 

ந் கத்றல் ஷடவதற்நட? 
a) னம்ஷத 
b) றல்னரங் 
c) வகரயறர 
d) னட றல்னற 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 24, 2018 
1. திரிக்ஸ் அஷப்தின் 10 -ட உச்சற ரரடு 

ங்கு ஷடவதறுகறநட? 
a) தரகறஸ்ரன் 
b) சறங்கப்னர் 
c) வன் ஆப்திரிக்கர 
d) சலணர 

 
2. 13 -ட உனக ஜழணிர் ஸ்குரஸ் ஶதரட்டி 

ங்கு ஷடவதற்நட . 
a) னம்ஷத 
b) வடல்னற 
c) வசன்ஷண 
d) கர்ரடகர 

 
3. ஶசரஶக ரக்வகட் வுபம் ந் ரட்டில் 

உள்பட. 
a) வன்வகரரிர 
b) டவகரரிர 
c) ஷ்ர 
d) கணடர 

 
4. னரண ரி றணம் ஜழஷன___________ 

a) ஜழஷன 26 
b) ஜழஷன 24 
c) ஜழஷன 27 
d) ஜழஷன 20 

 
5. தந்ட சீ்சரபர்கலக்கரண சறசற ரிஷசில் 

னனறடத்ஷ திடித்ர்________________ 
a) டிம்வசௌற 
b) ரன் னறரன் 
c) ஶஜம்ஸ் ஆண்டர்சன் 
d) உஶஷ்ரவ் 

 
6. ஶரசரண கடன்கலக்கரண ீட்சறக்கரண என 

"ஶதரர் அஷநில் க்கநறஞர் அி" ந் 
ங்கறஷ அஷத்டள்பட? 
a) இந்றன் ங்கற 
b) தஶரடர ங்கற 
c) தர ஸ்ஶடட் ங்கற 
d) UCO ங்கற 

 
7. சீதத்றல் ஷடவதற்ந ஆசற ஜழணிர் 

சரம்தின்றப்தில் ங்கம் வன்ந 
ஶதட்றட்டன் ீர் ரர்? 
a) P V சறந்ட 
b) யறர ரஸ் 
c) வகரந்த் 

d) னக்ஷ் வசன் 
 

8. ஶஜர்ன் GP 2018 வன்நர் ரர்? 
a) தில் ஆஸ்டன் 
b) கரர்ஶனர அப்ஶட 
c) லீிஸ் யரறல்டன் 
d) வசதரஸ்டீன் ஶட்டல் 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 25, 2018 
1. 3 ரள் ஶசற ர்த்கர்கள் கூட்டம் ந் 

கத்றல் டத்ப்தட்டட? 
a) னக்ஶணர 
b) னட றல்னற 
c) னஶண 
d) னம்ஷத 

 
2. ஶணரஜ் சறன்யர திரந்ற ில் திற்சற 

ஷத்ஷ ந் கத்றல் றநந்ட ஷத்ரர்? 
a) கரன்னர் 
b) ததன்கற 
c) சுல்ரன்னர் 
d) கஸீப்னர் 

 
3. றன்ரற்நற (Transformer) கஷப ரற்றுற்கரண 

னகரர்கஷப தறவு வசய்னேம் ிரக என னற 
வரஷதல் ஆப் ஆண "திஜ்னற றத்ர" ஷ ந் 
ரறனம் அநறனகப்தடுத்றனேள்பட? 
a) வலுங்கரணர 
b) எடிசர 
c) ரஜஸ்ரன் 
d) உத்றப்திஶசம் 

 
4. அக்ஶடரதர் ரம் ஷடவதந உள்ப "ASFAN " 

கல்ி சந்றப்ஷத ந் ரடு வரகுத்ட 
ங்குகறநட? 
a) USA 
b) றரன்ர் 
c) இந்றர 
d) ஶதரல் 

 
5. வதண் தரரலன்ந உறுப்திணர்கபின் சர்ஶச 

ரரட்ஷட ந் ரடு டத்டகறன்நட? 
a) UK 
b) USA 
c) இந்றர 
d) அர்னரந்ட 

 
6. "AT Kearney FDI Confidence Index 2018" இல் 

இந்றரின் ஶங்கறங் ன்ண? 
a) 12 
b) 11 
c) 9 
d) 10 

7. எனறம்திக் ற்றும் தரர எனறம்திக் தக்கம் 
வதற்நர்கபின் ஏய்வூறம் னொ .10,000 
த்றனறனந்ட வ்பரக அறகரித்டள்பட? 
a) 15000 

b) 40000 
c) 20000 
d) 30000 

  



 

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – ஜூலை 2018 

 

FB – Examsdaily Tamil Page 28 
 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 26, 2018 
1. ந் ரறன அசு ‘கல்ரண் குனகுல்‘ ன்ந 

வதரின் கலழ் வரறற்திற்சற ஷங்கஷப 
(VTC) றறுிட? 
a) ஜரர்கண்ட் 
b) தஞ்சரப் 
c) யரிரணர 
d) குஜரத் 

 
2. இந்றர–தங்கபரஶஷ் ல்ஷனப்னநச் சரடிகள் 

தற்நற கூட்டுக் குலின் னல் கூட்டம் 
_________ ல் றரினர ரறனம், அகர்னரில் 
ஷடவதற்நட? 
a) 21-22 ஜழஷன 
b) 22-23 ஜழஷன 
c) 11- 13 ஜழஷன 
d) 15 - 18 ஜழஷன 

 
3. _______ ில்ஶ ரரித்றன் திரபர் 

திரிவு னற உறுப்திணரக வதரறுப்ஶதற்றுக் 
வகரண்டரர்? 
a) கத் சறங் 
b) தஶடல் 
c) கனர் 
d) றன. ஸ். ன். அக்ரல் 
 

4. ரட்டின் எட்டுவரத் வதரடப் ஶதரக்குத்ட 
னஷநஷ ஶம்தடுத்டற்கு உி ஶகரனம் 
ஷகில் த்ற அசு _________ உடன் 
னரிந்டர்வு எப்தந்த்றல் 
ஷகவலத்றட்டுள்பட? 
a) சலணர 
b) ஜப்தரன் 
c) திரிட்டன் 
d) அஶரிக்கர 

 
5. வட்ஶர வில் வசனற ங்கு 

வரடங்கப்தட்டுள்பட? 
a) வசன்ஷண 
b) வடல்னற 
c) யரிரணர 
d) னஶண 

 
6. ஷச்சர் றன றறன் கட்கரி த்ற 

திஶசத்றல் _______ னொதரய் றப்னள்ப ஶசற 
வடுஞ்சரஷனத் றட்டங்கலக்கு அடிக்கல் 
ரட்டிணரர் ? 
a) 5678 ஶகரடி 
b) 4578 ஶகரடி 

c) 6789 ஶகரடி 
d) 5485 ஶகரடி 

 
7. ந் ரறன அசு ரழ்த்ப்தட்ட ற்றும் 

தங்குடி க்கலக்கு தி உர்ில் இட 
எடக்கலடு ங்க னடிவு வசய்டள்பட.? 
a) ரஜஸ்ரன் 
b) தகீரர் 
c) உத்றதிஶசம் 
d) தஞ்சரப் 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 27, 2018 
1. அப்டல் கனரம் றஷணவு றணம் ஜழஷன ------------

---- 
a) ஜழஷன 27 
b) ஜழஷன 28 
c) ஜழஷன 30 
d) ஜழஷன 31 

 
2. வதண் வரறனரபர்கஷபப் தரடகரக்கும் சட்டம் 

ப்ஶதரட அலுக்கு ந்ட? 
a) ஜழன் 25 
b) ஜழஷன 25 
c) ஆகஸ்ட் 25 
d) வசப்டம்தர் 25 

 
3. 21 -ட ஃதிர உனகக் ஶகரப்ஷத கரல்தந்ட 

வரடர் ங்கு ஷடவதற்நட? 
a) ஷ்ர 
b) தரகறஸ்ரன் 
c) இங்கறனரந்ட 
d) சலணர 

 
4. 2017 ற்றும் 2018 -ன் சறநந் சர்ஶச 

கறரிக்வகட் ீரக ------------------ஶர்வு வசய்ட 
தரர்ற ஆர்ற. 
a) ிரட் ஶகரனற 
b) யரர்டிக் தரண்டிர 
c) கங்குனற 
d) ஶசரக் 

 
5. ஶரன் கஶசஶச ினடக்கு ஶர்வு 

வசய்ப்தட்ட இந்றர் ? 
a) கறனரி 
b) தத் த்ரணி 
c) கலல்குரர் 
d) கறஶரர் குரர் 

 
6. ந் ரட்ஷட வகரண்டு, இந்ற கடஶனர 

கரல்தஷட கடல் ரசுதடுல் றுவரறில் 
என இனப்ன அட்டஷஷ 
ஶற்வகரண்டட? 
a) சலணர 
b) இனங்ஷக 
c) றரன்ர் 
d) ங்கரபம் 

 
7. இந்ற ில்ஶ ஊஷன அறப்தற்கரண 

ந் னற்சறஷ ஶற்வகரண்டுள்பட? 
a) றன் ட்னொத் 

b) றன் சத்றகறயர 
c) றன் சத்றறஷ்ர 
d) றன் றஷ்ர 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 28, 2018 
1. 2017 -2018 சறநந் தள்பிக்கரண ஶசற ினட 

ந் ரட்டத்றற்க்கு ங்கப்தட்டட? 
a) ஶலூர் 
b) றனச்சற 
c) வதம்தலூர் 
d) ஶகரம்னத்டெர் 

 
2. சறம் கரர்டு இல்னரல் வரஷதல் வசனற 

னெனம் ஶதசனரம் னற றட்டத்ஷ ---------------- 
அநறனகம் திடித்டள்பட? 
a) தி .ஸ் .ன் .ல் 
b) ர்வடல் 
c) ரிஷனன்ஸ் 
d) ஜறஶர 

 
3. சர்ஶச அபில் றகச் சறநந் 

வரறனறதர்கள் தடில்னறல் னல் இடத்ஷ 
திடித் இன்ஸ்டரகறரம் அறகரரி---------------- 
a) றவ்ர சூரிஶர 
b) அஞ்சனற சூட் 
c) வகின் சறஸ்டஶரம் 
d) ரதின்யழட் 

 
4. னஞ்சம் வகரடுப்தர்கலக்கும் இணி ண்டஷண 

ஶசரர தடரலன்ந க்கபஷில் ஜழஷன 
-------------றஷநஶற்நறட? 
a) ஜழஷன22 
b) ஜழஷன24 
c) ஜழஷன29 
d) ஜழஷன30 

 
5. "Project Gandiva" ந் ரறன அசரல் 

வரடங்கப்தட்டட? 
a. யறரச்சன திஶசம் 
b. ஆந்றப் திஶசம் 
c. எடிசர 
d. வலுங்கரணர 

 
6. னக்குர டுத் ீர் தரசணத் றட்டத்ஷ ந் 

ரறன அசு றநந்டஷத்ட? 
a) எடிசர 
b) உத்றப்திஶசம் 
c) ஶகபர 
d) ஜரர்கண்ட் 

 
7. ஶரன் க்மரஶச ினட வன்நர்கள் ரர்? 

a) ரகரந்த்த் ற்றும் ஶசரணம் ரங்சுக் 
b) தரத் த்ரணி ற்றும் ஶசரணம் ரங்சுக் 

c) தரத் ட்ரணி ற்றும் றரிர ரங்சுக் 
d) னு சர்ர ற்றும் தரத் ட்ரணி 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை 29, 2018 
1. ஆசற ிஷபரட்டுப் ஶதரட்டிில்  

இந்றரவுக்குத் ங்கப் தக்கம் ரங்கறத் ந் 
னன்ணரள் டகப ீர்? 
a) யகம் சறங் 
b) அயத் சறங் 
c) யர்டிக் தரண்டிர 
d) றம்ஶரகரன் 

 
2. ஷ் ஏதன் தரட்றண்டன் ஶதரட்டிில் இந்ற 

ீர் ----------------------சரம்தின் தட்டம் வன்நரர். 
a) சவுவ் ர்ர 
b) ஶரயறத் சர்ர 
c) ஶகரகறத்ணர 
d) ர்ர 

 
3. ஆறத் திர்னர குலத்ஷ ஶசர்ந் 

யறண்டரல்ஶகர இண்டஸ்ட்ரீஸ் றறுணம் 
ங்கு அஷந்டள்பட . 
a) சலணர 
b) அவரிக்கர 
c) சறங்கப்னர் 
d) ஶனசறர 

 
4. ரறன கூஷடப்தந்ட ஶதரட்டி -----------------ந் 

கல்லூரி அி சரம்தின் வதற்நட. 
a) தச்ஷசப்தர கல்லூரி 
b) SRM கல்லூரி 
c) த்றரஜ் கல்லூரி 
d) னஶரனர கல்லூரி 

 
5. ரட்டின் அஷத்ட திர்கலக்கும் 

அனங்கரட்சறகம் றநக்க ந் கத்ட 
அசரங்கம் னடிவு வசய்டள்பட? 
a) னக்ஶணர 
b) னம்ஷத 
c) னட றல்னற 
d) னஶண 

 
6. ஷ் ஏதன் ஶதட்றன்டன் ஶதரட்டிில் 

வன்நர் ரர்? 
a) தி சரய் திதீ் 
b) PR வஶஜஷ் 
c) தி.ி. சறந்ட 
d) சவுப் ர்ர 

 
7. ரசர் ஶடரகு சர்ஶச ஶதரட்டி ந் கத்றல் 

டத்ப்தட்டட? 
a) தரக்கு 

b) இஸ்ரன்னல் 
c) னட றல்னற 
d) னண்டன் 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை 30, 2018 
1. ஜரன் இஸ்ணர்ஷன் யரரிசஷண 

த்ஷணரட னஷநரக அட்னரண்டர 
ஏதன் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிில் வன்நரர் ? 
a) னல் னஷந 
b) ந்ரட னஷந 
c) னென்நரட னஷந 
d) இண்டரட னஷந 

 
2. ஜரன்சன் கணடி ஏதன் ஶகரல்ப் ஶதரட்டிில் 

வற்நற வதற்நரர், இட அனக்கு 
த்ஷணரட வற்நற ஆகும்.? 
a) 14 ஆட 
b) 13 ஆட 
c) 19 ஆவது 
d) 18 ஆட 

 
3. ச்ஸ்திசற இந்றரின் ஷனஷ றர்ரக 

அறகரரி ரர்? 
a) சுஶந்ற ஶரர 
b) சந் ஶகரச்சரர் 
c) தி வரம் 
d) ரஶகஷ் ர்ர 

 
4. னறின் 15 ஆண்டுகபில் ப்ஶதரட வசவ்ரய் 

னறக்கு அனகறல் இனக்கும்? 
a) ஜழஷன 31 
b) ஜழஷன 30 
c) ஆகஸ்ட் 1 
d) ஆகஸ்ட் 2 

 
5. ந் ரறன கரல்டஷந ிஷில் 

னலடரக வதண் கரல் தஷடிணஷ 
அல்தடுத் இனக்கறநட ? 
a) ஶகபர 
b) றழ்ரடு 
c) MP 
d) UP 

 
6. கறரிரஜ் சறங் ஶற்கத்ற ற்றும் தரம்தரி 

டிஷப்னகஷப ந் ரறனத்றன் கரற 
தணில் அநறனகப்தடுத்றணரர்? 
a) னட வடல்னற 
b) UP 
c) MP 
d) ஶகபர 

 

7. ____________ ற்றும் வதௌத்ம் இந்றர 
ற்றும் ஶதரபம் ஆகறற்நறன் வதரடரண 
ர்த்கம் னெனம் ஊக்குிக்கப்தட ஶண்டும்? 
a) கல்கற 
b) யரதரம் 
c) ஷததில் 
d) யரதரம் 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை 31, 2018 
1. தரனறண-டுறஷன அநறகுநறகஷப 

ற்றுக்வகரள்ரக ந் ரட்டின் 
ஶதரக்குத்ட அறகரம் வரிிக்கறன்நட ? 
a) இந்றர 
b) USSR 
c) UK 
d) றனைசறனரந்ட 

 
2. E -அக்ஷஷண ந் அசரங்கம் 

அநறனகப்தடுத்றனேள்பட? 
a) இந்றர 
b) UK 
c) USA 
d) றனைசறனரந்ட 

 
3. ந் ரபில் 2018 சர்ஶச னனறகள் றணம் 

(டிடி) வகரண்டரடப்தடுகறநட? 
a) ஜழஷன 28 
b) ஜழஷன 31 
c) ஜழஷன 30 
d) ஜழஷன 29 

 
4. வபிிகர அஷச்சகத்றன் வசனரபர் 

ரர்? 
a) ிஜய் கூர் சறங் 
b) ிஜய் குரர் சறங் 
c) சுஷ்ர ஸ்ரஜ் 
d) M.J . அக்தர் 

 
5. ஶசற தசுஷ ீர்ப்தரத்றன் ற்ஶதரஷ 

ஷனர் ரர்? 
a) ஆர்ஷ் குரர் 
b) .ஸ் கறண் குரர் 
c) ீதக் றஸ்ர 
d) ீர ர்ர 

 
6. குடிக்கபின் னர்த்ற வசய்ப்தட்ட ஶசறப் 

தடித்ஷ (NRC) னர்த்ற வசய் ரறன அசு 
ட? 
a) அசரம் 
b) AP 
c) MP 
d) கரரஷ்டிர 

 
7. ந் ஶற வதட்ஶரல் ற்றும் இற்ஷக 

ரிரனே அஷச்சகம் (MoPNG), ண்வய் 
ரிரனே CPSEs ஸ்ச்ர தக்ரஷட 
வகரண்டரடிட? 

a) ஜழஷன 1 னல் ஜழஷன 20 ஷ 
b) ஜழஷன 1 னல் ஜழஷன 28 ஷ 
c) ஜழஷன 1 னல் ஜழஷன 26 ஷ 
d) ஜழஷன 1 னல் ஜழஷன 15 ஷ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


