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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 01, 2018 
1. னஞ்சம் வ ரடுத்ரல் ----------------- ஆண்டு 

வெில் புற சட்டம் அலுக்கு ந்து? 
a. 7 
b. 6 
c. 5 
d. 4 

 
2. உன  ரய்ப்தரல் றணம் ------------------- 
a. ஆ ஸ்ட் 1 
b. ஆ ஸ்ட் 2 
c. ஆ ஸ்ட் 3 
d. ஆ ஸ்ட் 4 

 
3. 59 -து   ி  எனறம்திரட் ஶர்ில் 

இந்றர ---------து  இடத்ஷ திடித்து.? 
a. 27 
b. 26 
c. 25 
d. 28 

 
4. உர்  ல்ி  ஶசபேம்  ரர் ள்  

ி றத்றல் ற ம் ------------இடம் 
திடித்துள்பது? 

a. இண்டரறடம் 
b. பனறடம் 
c. பன்நரறடம் 
d. ரன் ரறடம் 

 
5. உன  அபில்  உடல்  உறுப்பு ரணம்  

வசய்பம்  ரடு பின்  தட்டினறல்  இந்றர 
------------ இடம் திடித்து. 

a. இண்டரறடம் 
b. பனறடம் 
c. பன்நரறடம் 
d. ரன் ரறடம் 

 
6. 11 து உன  யறந்ற ரரடு ந் 

ரட்டில் ஷடவதந இபேக் றநது? 

a.  ணடர 
b. இந்றர 
c. ஶதரல் 
d. வரரிறஸ் 

 
7. 24 து ரெவீ்  ரந்ற ஶணல் சப்தண 

ிபேது ரபேக்கு ங் ற 
வ ௌிக் ப்தட்டது? 

a. ஶ ரதரல்  றபேஷ்ர  ரந்ற 
b. அறத்  ஶ 
c. அறத் றத்ர 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 02, 2018 

1. சலணர ற்றும் ஶனசறரினறபேந்து 
இநக்குற வசய்பம் சூரி வசல் லக்கு 
______ % தரது ரப்பு ரி ிறத்து த்ற 
அசு? 

a. 26% 
b. 28% 
c. 23% 
d. 25% 

 
2. ரிஷனன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் னறறவடட் 

(RIL) ந் குலத்றன்  ன்சல்டன்சற 
சர்சீஷம தின்னுக்குத்ள்பி பல் 
இடத்ஷ திடித்துள்பது? 

a. ர்வசல் 
b. டரடர 
c. டிர 
d. ர்வடல் 

 
3. அவரிக் ரவுடன் ந் ரட்டின் தரது ரப்பு 

ர்த் ம் அற ரிக்  இபேக் றநது? 
a. இந்றர 
b. சலணர 
c. றர 
d. இனங்ஷ  
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4. ____________ உன  ஶ ரப்ஷத சரம்தின்றப் 
ஶதரட்டிில் பல் பஷநர  அணிர்தன் 
னரயறரி ற்றும் சுதரங் ர் ர்ர ண 
இண்டு இந்றர் ள் தங்ஶ ற்பு? 

a. யரக் ற 
b. ஶ ரல்ப் 
c. ஶதட்றன்டன் 
d. ல்பத்ம் 

 
5. ரன்வசஸ்டர் பஷணவடட் _________ ன்ந 

 க் றல் ரில் ரட்ரிட்ஷட வன்நது? 
a. 3-1 
b. 2-3 
c. 3-2 
d. 2-1 

 
6. ந் ரறனம் ஶசற ஊட்டச்சத்து றட்டம் 

என்ஷநத் வரடங் வுள்பது.? 
a. ஶ பர 
b. யரரஷ்ட்ர 
c. ஆந்றர 
d.  ர்ரட ர 

 
7. பல் டி20 ில் ங் ஶசத்ஷ வஸ்ட் 

இண்டீஸ் அி _______ ிக்வ ட் 
ித்றரசத்றல் ழீ்த்றது? 

a. 8 
b. 6 
c. 5 
d. 7 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 03, 2018 
  

1. வசன்ஷண  உர்ீறன்ந  புற  ஷனஷ  
ீறதற  ------------------றணம்? 

a.  றல்ி 
b. இந்றர தரணர்ெற 
c. றத்ரவ 
d. ஶனுெர 

2. சர்ஶச  ஶதச்சு  ஶசம்திஷண  
ஶர்ந்வடுப்தற் ரண  ஶதரட்டி ------------ 
ஷடவதந உள்பது? 

a. ஆ ஸ்ட் 25 
b. ஆ ஸ்ட் 24 
c. ஆ ஸ்ட்23 
d. ஆ ஸ்ட் 22 

 
3. 7 துக்கு  உட்தட்ஶடரர்க் ரண  பிர்  

வசஸ்  சரம்தின்றப்  ஶதரட்டி  
ந்ரட்டில் ஷடவதந உள்பது? 

a. சறங் ப்பூர் 
b. ஶனசறர 
c.  ர்ரட ர 
d. யரரஷ்டிர 

 
4. 2019 ஆம் ஆண்டினறபேந்து ஶ சறஶணரமறல் 

ிஷபரட ந் ரறனத்றற்கு 
ஷடிறக் ப்தட இபேக் றநது? 

a.  ரரஷ்டிர 
b. ஶ ரர 
c. MP 
d. UP 

 
5. ந் வட்வரர்க் றழ்ரட்டில் அன் 

ஆப்டி ல் ஃஷததர் றறுணத்ஷ டம் 
றக்  உள்பது? 

a. ர்வடல் 
b. டரடர வடரஶ ரஶர 
c. ஶரடஶதரன் 
d. டிர 

 
6. ந் ரள் யறஶரறர றணர  

வ ரண்டரடப்தடு றநது? 
a. ஆ ஸ்ட் 4 
b. ஆ ஸ்ட் 5 
c. ஆ ஸ்ட் 9 
d. ஆ ஸ்ட் 6 
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7.  பிர் யரக் ற உன க் ஶ ரப்ஷத 
அஷிறுறக்கு குற வதறும் ரடு து? 

a. USA 
b. அர்னரந்து 
c. தரக் றஸ்ரன் 
d. USSR 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 04, 2018 
 

1. அ றன இந்ற ஶங் றங்  லீ்ஶசர்  
வடன்ணிஸ்  ஶதரட்டி  ங்கு  டந்து? 

a. வசன்ஷண 
b. பம்ஷத 
c. ஶ பர 
d. வதங் லர் 

 
2. ---------------து வதண் ள்  உன   ஶ ரப்ஷத  

ஆக் ற  ஶதரட்டி னண்டணில் டந்து.? 
a. 14 
b. 13 
c. 12 
d. 11 

 
3. எவ்வரபே   ரட்டத்றலும் அஞ்சல் 

துஷந  ரங் ற ஆ ஸ்ட் -----------வரடங்  
உள்பது.? 

a. 20 
b. 21 
c. 19 
d. 18 

 
4. உன  அபில்  உடல்  உறுப்பு ரணம்  

வசய்பம்  ரடு பின்  தட்டினறல்  இந்றர 
------------ இடம் திடித்து.? 

a. இண்டரறடம் 
b. பனறடம் 
c. பன்நரறடம் 
d. ரன் ரறடம் 

 

5. ந் ரறனத்றல் "Horn Not Ok" 
ிறப்புர்வு திச்சரம் ற்று ' (ந் 
சத்ம்)'shornahin' வரஷதல் தன்தரடு 
வரடங் ப்தட்டது? 

a. உத்றப்திஶசம் 
b. யறரச்சன திஶசம் 
c. த்றப் திஶசம் 
d. குெரத் 

 
6. ந் ரட்டினுஷட ிஞ்ஞரணி ள் பல் 

ணி குஶரஶரஶசரறன் ஈஸ்ட்ஷம 
உபேரக் றிபேப்தர க் கூநறணர்? 

a. USA 
b. சலணர 
c. ஷ்ர 
d. இந்றர 

 
7. சீதத்றல் எபே ரள் சர்ஶசப் 

ஶதரட்டி பில் ரன் ரது இபம்  றரிக்வ ட் 
ீர  அநறப ரணர் ரர்? 

a. ஶரயறத் குரர் வதௌடல் 
b. யசன் மர 
c. றீஷ் குரர் 
d. ஆ றப் ெரஶத் 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 05, 2018 
 

1. ----------------- ஆண்டு ள் தஷரண 
ர ணங் லக்கு சரஷனினறபேந்து ஏய்வு 
அபிக்  படிவு வசய்ப்தட்டுள்பது.? 

a. 20 
b. 30 
c. 18 
d. 15 

 
2. 7 ஆண்டு லக்கு தின் சறசற ரிஷசில் 

இந்ற ீர் எபேர் பனறடத்ஷப் 
திடித்ர்  ரர்? 

a. ிரட் ஶ ரனற 
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b. ரகுல் டிரிட் 
c.  வும்  ம்தரீ் 
d. ஶரணி 

 
3. ஶசறப்பு  க் றல் றணிம்  ஶதனன்ஸ் 

இல்னரரி பிடறபேந்து ங் ற ள் 
சூனறப்தில்  பனறடம்  திடித்து---------------- 

a. ஆக்சறஸ் 
b. ஸ்தி 
c. ச்டிப்சற 
d. சறசற 

 
4. சர்ஶச  ஶதச்சு  ஶசம்திஷண  

ஶர்ந்வடுப்தற் ரண  ஶதரட்டி ------------ 
ஷடவதந உள்பது? 

a. ஆ ஸ்ட்22 
b. ஆ ஸ்ட்23 
c. ஆ ஸ்ட் 25 
d. ஆ ஸ்ட் 24 

 
5. இந்றரின் ிஷபரட்டு ஆஷத்றன் 

(SAI) புற வதர் ன்ண? 
a. ஸ்ஶதரர்ட்ஸ் வ் 
b. ஸ்ஶதரர்ட்ஸ் இந்றர 
c. ஸ்ஶதரர்ட்ஸ் டுஶட 
d. பெத் ஸ்ஶதரர்ட்ஸ் 

 
6. ந் பேடத்றன் WIPO தறப்புரிஷ 

உடன்தடிக்ஷ  ற்றும் WIPO 
வசற்தரட்டரபர் ள் உடன்தடிக்ஷ ஷ 
த்ற அஷச்சஷ அங் ல ரித்து? 

a. 1950 
b. 1996 
c. 1973 
d. 1962 

 
7. தின்பேம் இடங் பில் உன றன் பல் 

அஷணத்து டிெறட்டல்  ஷன 
அபேங் ரட்சற ம் ங்ஶ  அஷந்துள்பது? 

a. சறங் ப்பூர் 
b. சுிட்சர்னரந்து 
c. ஶடரக் றஶர 
d. னண்டன் 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 06, 2018 
 

1. சறசற ங் ற அன் அடரண  டன் 
ஶசஷ பை. ______ டிரில்னறன் ஷல் ல் 
 டந்துள்பர  வரிித்துள்பது? 

a. 1 
b. 1.5 
c.  2 
d. 2.5 

 
2. ________ ரடு ள் உன பரி ங் ற பின் 

வபிரட்டு றறஷ  ரப்தரற்றுதர் பர  
வசல்தடும் "உர்-ஆதத்து றஷநந் 
சட்டங் ஷப" குநறக் றன்நண. 

a. 10 
b. 18 
c. 25 
d. 32 

 
3. ிரணங் பின் தற்நரக்குஷந  ரர  

_______ 'உன றன் வறுஷரண 
ிரணறஷனம்' ஆ   பேப்தடுது ? 

a. அடரடர்க் சர்ஶச ிரண றஷனம் 
b. ட்டனர ரெதக்ஷ சர்ஶச ிரண 

றஷனம் 
c. துதரய் சர்ஶச ிரண றஷனம் 
d. Mactan Cebu சர்ஶச ிரண றஷனம் 

 
4. ந் ரறன பல்ர் 'எபே தர், எபே  ரர்' 

வ ரள்ஷ ஷ அநறித்ரர்? 
a. த்றப் திஶசம் 
b. ஶற்கு ங் ம் 
c. ஶ பர 
d. றழ்ரடு 
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5. தஸ்த றற ர்த் த்ஷ 
வரடங்குற்கு இந்றரின் 
வசக்பெரிட்டிஸ் & க்ஸ்ஶசஞ்ச் ஶதரர்டு 
ஆஃப் இந்றர (வசதி) ிடம் இபேந்து இறுற 
எலங்குபஷந எப்புல் வதற்நறபேப்தர  
____ ங் ற அநறித்து? 

a. HDFC 
b. YES 
c. UCO 
d. ஆக்சறஸ் ங் ற 

 
6. ______ ன்தது அண்டத்றன்  றர் பின் 

டிில் அற  ஆற்நஷனத் து ள் பர  
அற ரிக் றநது? 

a. அல்ஶ ரல் 
b. இட்டர  ரிஶண 
c.  ரஸ்ஶடரர் 
d. ரிவெல் 

 
7. ரிசர்வ் ங் றின் உத்ின் தடி, --------- 

இனறபேந்து ர்த்  ங் ற பரல் 
ந்வரபே தரிரற்நபம் பல் 
ங் றரல் வசய்ப்தடரட்டரது. 

a. ெழஷன 6 
b. ெழஷன 15 
c. ெழஷன 20 
d. ெழஷன 29 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 07, 2018 

1. ணினங்கு  க்வ டுப்பு ____________ 
ங்கு வரடங் ப்தட்டது? 

a. அண்ரஷன ஷட ர் ரிசர்வ் 
b. பண்டந்துஷ புனற ள் ரிசர்வ் 
c. சத்றங் னம் ஷட ர் ரிசர்வ் (STR) 
d. ஶட்டங்குடி தநஷ ள் சரனம் 

 
2. ந் ரறன அசு 27 சி ற 

ிசரி லக்கு "ஷனஃப் இன்சூன்ஸ் 
தரண்ட்" ங் ப்தடும் ன்று கூநறபள்பது? 

a. வலுங் ரணர 
b. றழ்ரடு 
c. ஶ பர 
d.  ரரஷ்டிர 

 
3. சலணப் திரிவு ரரிப்தரபர் றபேப்தறில் பை. 

_________ ஶ ரடிபலீடு வசய்துள்பரர்? 
a. 1500 
b. 1400 
c. 1300 
d. 1200 

 
4. ரசரின் " றபெரிரசறட்டி ஶரர்" ______ 

இல் ஆறு ஆண்டு ஷப றஷநவு 
வசய்துள்பது? 

a. ணீஸ் 
b. வசவ்ரய் 
c. வர்குரி 
d. பஶணஸ் 

 
5. திஞ்சு  ரணரில் ISRO ின் Heavier 

Satellite Satellite GSAT-11  ந் ஶறில் 
அநறப ம் வசய் உள்பணர்? 

a. ம்தர் 30 
b. ம்தர் 25 
c. ம்தர் 21 
d. ம்தர் 12 

 
6. U20 COTIF ஶ ரப்ஷதில் அர்வென்டிணரஷ 

2-1 ன்ந  க் றல் வன்ந ரடு து? 
a. ஶசரித் என்நறம் 
b. இந்றர 
c. UK 
d. USA 

 
7. ஏனர ணது ஶசஷஷ இந் ஆண்டு 

ங்கு ஆம்திக்  றட்டறட்டுள்பது? 
a. இந்றர 
b. UK 
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c. USSR 
d. அர்னரந்து 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 08, 2018 
 

1. ரஷ்டிரி ஏ.தி.சற. யரசங் றன் 3 து 
ஶசற ரரட்டின் வரடக்  ிரஷ 
அநறித் ரறன அசு து? 

a. றழ்ரடு 
b.  ரரஷ்டிர 
c. ஶ பர 
d. ஆந்ற ரறனம் 

 
1. ந் எனறம்திக் றல் ப  அங் ல ரம் 

வரறல்தட்தம் தன்தடுத்ப்தடவுள்பது? 
a. அர்னரந்து 
b. ஶசரித் என்நறம் 
c. இந்றர 
d. வன் வ ரரிர 

 
2. ரசரின் வ ப்னர் ற்றும் ESA இன்  றர 

ிண்வபி வரஷனஶரக் ற ள் 
ஆ றற்நறனறபேந்து ஆஸ்ட்ஶரர் ள் 
 ண்டுதிடித் புற வபி  ற ங் ள் 
த்ஷண? 

a. 44 
b. 43 
c. 45 
d. 46 

 
3. 2018 ஆம் ஆண்டு ஆ ஸ்ட் ரம் 21 ஆம் 

ஶற இந்றர அஞ்சல் தரிர்த்ஷண 
ங் ற(IPPB)ரரல் றநந்து ஷக் ப்தட 
உள்பது? 

a. அிந்த் வ ஜ்ரிரல் 
b. திர் ஶந்ற ஶரடி 
c. சுஶஷ் திபு 
d. தி ரஷ் ெஶத் ர் 

 

4. இந்ற அசு ந் ங் றிடறபேந்து 
உதரித்வரஷ  பை.50,000 ஶ ரடி வதநவுள்பது 
? 

a. ஸ்.தி. 
b.  ணர ஶதங்க் 
c. இந்றன் ஏர்சறஸ் ஶதங்க் 
d. ஆர்.தி. 

 
5. ந் ரட்டின் "சரம்சங் குல" வசற்ஷ  

தண்நறவு, உிர் ஶறில் ஆய்ில் 
தில்னறன் ஷப பலீடு வசய் உள்பது? 

a. அர்னரந்து 
b. ஶசரித் என்நறம் 
c. வன் வ ரரிர 
d. இந்றர 

 
6. ஸ்.குபேபர்த்ற & சீஷ்  ரசறரத் ரத்ற 

– தகுறஶ அற ரப்பூர்ற்ந ந் 
ங் றின் த்ற குல இக்குர் பர  
றறக் ப்தட்டுள்பணர்? 

a. ஆர்.தி. 
b.  ணர ஶதங்க் 
c. இந்ற ரிசர்வ் ங் ற 
d. ஸ்.தி. 

 
7. வரஷதல் வசனற றர்த் றத்ர ரரல் 

வரடங் ற ஷக் ப்தட்டது? 
a. சுஶஷ் திபு 
b. ஆணந்த் குரர் 
c. ஶந்ற சறங் ஶடரர் 
d. றத்ன்  ட் ரரி 

 
8. 70 து சுந்ற றணத்ஷ றஷணவுகூபேம் 

றஷணிடம் ப்ஶதரது றநக் ப்தட உள்பது? 
a. ஆ ஸ்ட் 9 
b. ஆ ஸ்ட் 10 
c. ஆ ஸ்ட் 15 
d. ஆ ஸ்ட் 12 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 09, 2018 
 

1. உன றன் உள்ரட்டு குடிக் பின் சர்ஶச 
றணம்? 

a. ஆ ஸ்ட் 9 
b. ஆ ஸ்ட் 15 
c. ஆ ஸ்ட் 10 
d. ஆ ஸ்ட் 20 

 
2. சவுற அஶதிர ர்த்  எப்தந்ங் ஷப 

ஷட வசய் ரடு 
a. ெப்தரன் 
b. சறங் ப்பூர் 
c.  ணடர 
d. சலணர 

 
3. இந்றரிற்கும்  ணடரிற்கும் 

இஷடஶரண உநவு ஷ தற்நறது 
a. இந்றரின் தட்ட  க் ரபர் ள் 

சங் ம் (ICAI) 
b. ர்த்  வறடி எத்துஷப்பு 
c. அநறில் ற்றும் வரறல்தட்த 

எத்துஷப்பு 
d. வரறல்தட்தம் ற்றும் ர்த்  

 
4. ரறனத்றன் பல்  டல்ீர் உப்பு 

ீர்ப்தரசணம் ந் ரறனத்றல் 
வரடங்கு றநது 

a. ஆந்ற திஶஷ் 
b. றழ் ரடு 
c.  ர்ரட  
d. ஶ ப 

 
5. இந்ற ிஷபரட்டு ஆஷத்றன் புற 

வதர் ன்ண (SAI) 
a. Sports Now 
b. Sports India 
c. Sports Today 
d. Youth Sports 

6. தின்பேம் இடங் பில் உன றன் பல் 
அஷணத்து டிெறட்டல்  ஷன 
அபேங் ரட்சற ம் அஷந்துள்ப இடம் 

a. சறங் ப்பூர் 
b. ஶடரக் றஶர 
c. னண்டன் 
d. சுிற்சர்னரந்து 

 
7. சர்ஶச ஶதச்சு ஶசம்திஷண 

ஶர்ந்வடுப்தற் ரண ஶதரட்டி ------------ 
ஷடவதந உள்பது? 

a. ஆ ஸ்ட்22 
b. ஆ ஸ்ட்25 
c. ஆ ஸ்ட்20 
d. ஆ ஸ்ட்23 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 10, 2018 
 

1. உன  சறங்  றணம் ---------------------- 
a) ஆ ஸ்ட் 9 
b) ஆ ஸ்ட் 8 
c) ஆ ஸ்ட் 17 
d) ஆ ஸ்ட் 10 

 
2. ந் ரறனத்றல் தடகுப் ஶதரட்டிில் 

பல் பஷநர த் றபேங்ஷ  ள் வற்நற 
வதற்நரர் ள்.? 

a) ஶ பர 
b) றழ்ரடு 
c)  ர்ரட ர 
d) யரரஷ்டிர 

 
3. 2018 -ல்  டக்  ிபேக்கும் ஆசற 

ிஷபரட்டு ஶதரட்டி ந் ரட்டில்  
ஷடவதநவுள்பது. 

a) தினறப்ஷதன்ஸ் 
b) ெப்தரன் 
c) சலணர 
d) இந்ஶரஶணசறர 
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4. சர்ஶச  ஶதச்சு  சரம்திஷண  
ஶர்ந்வடுப்தற் ரண  ஶதரட்டி ------------ 
ஷடவதந உள்பது? 

a) ஆ ஸ்ட் 25 
b) ஆ ஸ்ட் 24 
c) ஆ ஸ்ட்23 
d) ஆ ஸ்ட்22 

 
5. 2018 ஆம் ஆண்டின் ஆசற ிஷபரட்டுப் 

ஶதரட்டிின் வரடக்  ிரில் இந்ற 
வ ரடிஷ ற்றுதர் ரர்? 

a) சரய்ணர வஹ்ரல் 
b) வ ௌவ் வசரனன் ற 
c) ீரஜ் ஶசரப்ர 
d) ெறட்டு ரய் 

 
6. ஆ ஸ்ட் 10 ன்ண றணம் ________________? 
a) உன  உிரி ரிவதரபேள் றணம் 
b) உன  ரய்ப்தரல் ஊட்டும் றணம் 
c) உன  சு ரர றணம் 
d) உன  ய்ட்ஸ் றணம் 

 
7. இந்றரின் குடிசு ஷனரண வ 

ரம் ரத் ஶ ரிந்த், 'எபே ரட்டத்றல் 
எபே ரரிப்பு' உச்சற ரரட்ஷட ங்கு 
வரடக் ற ஷத்ரர் ____________ ? 

a)  ரன்பூர் 
b) ரரசற 
c) னக்ஶணர 
d) றர்சரபூர் 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 11, 2018 
. 

1. ________ ரறனத்றன்  ஞ்சன்ெங் ர 
உிர்ஶ ரப  ரப்த ம் UNESCO ின் உன  
உிர்ஶ ரப  ரப்த  ஷனஷப்தில் 
ஶசர்க் ப்தட்டுள்பது 

a) றழ்ரடு 
b) சறக் றம் 

c) ஶ பம் 
d)  ரரஷ்டிர 

 
2. ஷநந் பன்ணரள் ெணரறதற 

அப்துல் னரஷ ஶதரற்றும் ஷ ில் 
அது உபேப்தடம் வடல்னற 
சட்டசஷதில் ந் ரத்றல் றநந்து 
ஷக் ப்தட்டது 

a) ெழஷன 11 
b) ஆ ஸ்ட் 10 
c) ஆ ஸ்ட் 11 
d) ெழஷன 10 

 
3.  ஞ்சன்ெங் ர உிர்ஶ ரபம்  ரப்த ம் 

இந்றரினறபேந்து WNBR- ல் ஶசர்க் ப்தடும் 
த்ணரது உிர்ஶ ரப  ரப்த ம்? . 

a) 11 
b) 10 
c) 9 
d) 7 

 
4. ந் ரறன ஆடர் ஸ்குரஷ் 

ஶதரட்டிில் ஶ ஷ் ரங் ன்  ர்ன்ஷண 
றர்த்து ஶதரட்டிித் அதிஶக் திரஷண 
ழீ்த்ற தட்டம் வன்நரர் . 

a) எடிர 
b) ஶ ப 
c)  ர்ரட  
d)  ரரஷ்டிர 

 
5. தனற த வசலுத்துஷன 

ற்றுக்வ ரள்லம் இந்றத்ஷ ந் 
ங் ற வரடங் றபள்பது? 

a) இந்றன் ஏர்சறஸ் ஶதங்க் 
b) ஸ்ஶடட் ஶதங்க் ஆப் இந்றர 
c) ICICI ஶதங்க் 
d) ஶதங்க் ஆப் தஶரடர 
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6. இந்றர வரறல்துஷந உற்தத்ற பர்ச்சற 
வசன்ந ெழன் ரத்றல் த்ஷண 
சீர  அற ரித்து சரஷண 
தஷடத்துள்பது? 

a) 5 
b) 8 
c) 15 
d) 7 

 
7. சர்ஶச இஷபஞர் றணம் ந் ரபில் 

வ ரண்டரடப்தடு றநது? 
a) ஆ ஸ்ட் 11 
b) ஆ ஸ்ட் 12 
c) ஆ ஸ்ட் 14 
d) ஆ ஸ்ட் 10 

 
8. சர்ஶச  றரிக்வ ட்டில் இந் ஆண்டு (2018) 

அற  ன் ஷப வன்நர் ரர்? 
a) ெரணி ஶதர்ஸ்ஶடரவ் 
b) ஶ ந்ற சறங் ஶரணி 
c) ிரத் ஶ ரனற 
d) சுஶஷ் வய்ணர 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 12, 2018 
 

1. சறறு குறு ற்றும் டுத் 
வரறலுல் லக் ரண, வன் வ ரரிரின் 
சறநற ி க் கூட்டுத்ரதணத்துடன் ந் 
அஷப்பு புரிந்துர்வு எப்தந்த்றல் 
ஷ வலத்றட்டது? 

a) ஶசற சறறு வரறல் ள்  ரர்ப்தஶன் 
b) NABARD 
c) IFFCO 
d) SIDBI 

 
2. ஷ ஶரரபி லக்கு இனச சற றச்ஷச 

அபிக்  பேத்துஷண லக்கு உச்ச 
ீறன்நம் உத்ிட்டது இந் உத்ஷ 
ஷனஷ ற்தர் ரர்? 

a) ன் ஶனரகுர் 
b) குரின் ஶெரசப் 
c) அபேண் றஷ்ர 
d) ீதக் றஷ்ர 

 
3. இந்றரின் பல் இஷ 

வரஷனஶதசற ஶசஷ "ிங்ஸ்" ந் 
ஆதஶட்டரல் வரடங் ப்தட்டது? 

a) BSNL 
b) MTNL 
c) ர்வடல் 
d) டிர 

 
4. பன்பனறல் வட்டல் ஷ ிஷண 

 ண் ரட்சற ந் ரறனத்றல் 
ஷடவதற்நது? 

a) ெரர் ண்ட் 
b) ெம்ப &  ரஷ்ீர் 
c) உத்றப்திஶசம் 
d) சறக் றம் 

 
5. 77000 பத் குடிக் ஷப புணி 

ரத்றஷக்கு அனுப்பும் ரத்ர றட்டத்ஷ 
ந் அசு அனுறத்துள்பது ? 

a) வடல்னற 
b) UP 
c) MP 
d) எடிர 

 
6. ந் ரறன அசரங் ம் "அண்ர 

ஶ ன்டீன் "  வரடங் றது? 
a) றழ்ரடு 
b) ஶ பர 
c)  ர்ரட ர 
d) ஆந்றப் திஶசம் 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 13, 2018 
 

1. ப்பைக்ஸ் ஶ ரப் ர ஷட ர் வூட்ஸ்ஷ 
ழீ்த்ற ________ து திெற 
சரம்தின்றப்ஷத வன்நரர். 

a) 98 
b) 100 
c) 99 
d) 96 

 
2. ந் ர ரட்சற ஶற்வ ரண்ட ஸ்ரர்ட் 

சறட்டி றட்டங் ஷப த்ற உள்துஷந 
அஷச்சர் ரஜ்ரத் சறங் றநந்து ஷத்ரர்? 

a) யரரஷ்ட்ர 
b) எடிர 
c) புது றல்னற 
d) வசன்ஷண 

 
3. சத்ீஸ் ர் ரறனத்றன் பல்ர் ரர்? 
a) அெறத் ஶெர ற 
b)  றபேஷ்ர ஶர ன் ஶசத் 
c) னீ் தட்ரக் 
d) ரன் சறங் 

 
4. இந்றரின் ற வும் ஶசதக்ற  

அஷடரப றப்தரய்ில் இண்டரது 
இடத்ஷ திடித்துள்ப றறுணம் து ? 

a) டரட்டர ஶரட்டரர்ஸ் 
b) ஸ்ஶடட் தரங்க் ஆஃப் இந்றர 
c) தஞ்சனற 
d) ரிஷனன்ஸ் ெறஶர 

 
5.  ர்ரட ரில் தி பேம் வரற்றுஶரய் 

து? 
a) ஆட்ஶடர இம்பென் ஶரய் 
b) வசனறரக் ஶரய் 
c) ஸ்ஶதரவடரப்வடர ஃப் றஜ்வதர்டரடர 
d) றப்தர ஷஸ் 

 

6. ந் ரறனத்றல் இஷபஞர் லக்கு 
றநன் ள் அதிிபேத்ற வசய்ற் ரண 
உரிஷ ங் ப்தட்டுள்பது? 

a) ஶ பர 
b)  ரரஷ்டிர 
c) சட்டீஸ் ர் 
d) எடிர 
7. அஶசரன்  ரடு பின் _______ உநறஞ்சுஷன 

அஶசரன் நட்சற குஷநக் றநது ண ரசர 
ஆய்வு  ண்டநறந்துள்பது 

a) CO2 
b) H2O 
c) CaO 
d) Na2O 

 
8. ண்டன ில்ஶ ரிஷசில் பல் 

இடத்ஷ வதற்றுள்பது து ? 
a) வன் த்ற ில்ஶ 
b) ட ஶற்கு ில்ஶ 
c)  றக்கு  டற் ஷ இில்ஶ 

 
9. ந் ரறனத்றன் ஆலர் , “ட  றக்கு 

சர்க்பெட் பர்ச்சற: இம்தரல் & ஶ ரங்ெம்” 
ன்ந றட்டத்ஷ துக் றணரர்? 

a) ிப்பூர் 
b) சறக் றம் 
c) த ீரர் 
d) ஶ ரனர 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 14, 2018 
 

1. இந்றர  பிர்  றரிக்வ ட் அிின் 
ஷனஷ திற்சறரபர் ரர் ? 

a) துரர் ஆஶரத் 
b) தரணிசுந்ர் 
c) ஸ்டீதன் 
d) ஶஷ் தரர் 
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2. ந் ரள் அன்று  ெண சங் த்றன் 
றறுணங் பில் எபேரண ற்றும் 
சத்ீஸ் ர் ஆலரண தனரம்ெற ரஸ் 
டரண்டன்  ரனரணரர் ? 

a) 14.8.2018 
b) 15.8.2018 
c) 15.7.2018 
d) 14.7.2018 

 
3. தள்பி ரி பின் திச்சஷண ள் குநறத்து 

பு ரர் வரிிக்  ஶண்டி ண்  து ? 
a) 14458 
b) 14417 
c) 15542 
d) 17144 

 
4. உள்பரட்சற அஷப்தில் சறநந் 

ர ரட்சறர  ந் ர ரட்சற ஶர்ந்து 
டுக் ப்தட்டது ? 

a) றபேப்பூர் 
b) றபேச்சறரப்தள்பி 
c) வசன்ஷண 
d) ஶ ரஷ 

 
5. சறநந்  ரட்சறர  ந் இடங் ள் ஶர்வு 

வசய்ப்தட்டுள்பது ? 
a) ஶ ரில்தட்டி 
b) வசன்ஷண 
c) ஶ ரஷ 
d) றபேப்பூர் 

 
6. சறநந் ஶதபேட்சறர  ஶர்வு வசய்ப்தட்ட 

பல் இடம் து ? 
a) ஶணி ரட்டம் தணிவசட்டிதட்டிம் 
b) ஶசனம் ரட்டம் ென ண்டபும் 
c) ஶ ரஷ 
d) பேபுரி ரட்டம் தரனக் ரடு 

 

7. ற  அசறன் சறநந் துஷநக் ரண 
ிபேறல் பல் இடம் ந் துஷநக்கு 
 றஷடத்துள்பது? 

a) சு ரரத்துஷந 
b) உவுத்துஷந 
c) தறவுத் துஷந 
d)  ல்ித்துஷந 

 
8. துிவு ற்றும் சர சத்துக் ர  

ங் ப்தடும்  ல்தணர சரவ்னர ிபேது 
ரபேக்கு அநறிக் ப்தட்டுள்பது ? 

a) .பத்துரரி 
b)  ல்தணர 
c) சுந்ரி 
d) புணர 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 15,  2018 
 

1. ஶதரபத்துக் ரண இந்றர தூர் ரர் ? 
a) ஶணர் ட்ஸ் 
b) ரம்ப் ஸ்வடபின் 
c) ிக்ஶணஷ் 
d) ரன்சலவ் சறங் பூரி 

 
2. வசன்ஷண வதட்ஶரனற   த்றன் 

வரறல்தட்த  திரிவு  இக்குர   
வதரறுப்ஶதற்நர் ரர்  ? 

a) ன்.ரம் திசரத் 
b) ஆர்.வ ரந்ன் 
c) குரசரற 
d) றதுன்குரர் 

 
3. ிண்வபிில் ணிர் ஷப 7 ரட் ள் 

ங்  ஷப்தற் ரண றட்டத்றன் வதர் 
ன்ண? 

a) சு ன்ரன் றட்டம் 
b) ரஶடர றட்டம் 
c) குரறஶ ர றட்டம் 
d) தர்ஶ ர ஶதரர்  றட்டம் 
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4. சத்ீஸ் ர் ஆலர  கூடுல் 
வதறுப்ஶதற்நர் ரர்  ? 

a) ஆணந்ற வதண் தஶடல் 
b) தனரம்ெற ரஸ் டரண்டன் 
c) றதுன்குரர் 
d) ன்.ரம் திசரத் 

 
5. 12 ஆம் தற்நரண்ஷட ஶசர்ந் புத்ர் 

சறஷனஷ றபேப்திபித் ரடு து ? 
a) னண்டன் 
b) வ ரரிர 
c) அவரிக் ர 
d) சலணர 

 
6. ற  அசு ஶஷனரய்ப்பு பில் 

ிஷபரட்டு ீர் லக்கு த்ஷண 
சீம் எதுக் லடு? 

a) 12 
b) 7 
c) 6 
d) 2 

 
7. இந்றர  றரிக்வ ட் அிின் பன்ணரள் 

ஶ ப்டன் அெறத் ஶட ர் ஷநந் ரள் து 
? 

a) 25.08.2018 
b) 25.08.2017 
c) 26.08.2018 
d) 26.08.2017 

 
 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 16,  2018 
 

1. ந் ரட்டின்  பத் ீர் பில் எபேர் 
  ரல்தந்து ஶதரட்டி பில் இபேந்து ஏய்வு 
வதறுர  அநறித்துள்பரர்? 

a) ஸ்வதின் 
b) திஶசறல் 
c) வதல்ெறம் 

d) ஆஸ்றஶனற 
 

2.  ரல்தந்து வரடபேக் ரண FIFA  ரிஷச 
தட்டினறல் பல் இடத்ஷ வதற்றுள்ப 
ரடு து ? 

a) திஶசறல் 
b) வதல்ெறம் 
c) திரன்ஸ் 
d) இங் றனரந்து\ 

 
3. திஶணசர் ஶ ரப் ரர்னற ந் ஶதரட்டிின் 

ந்ஷ ன்று அஷக் ப்தடுரர்? 
a)  ரல்தந்து 
b) கூஷடப்தந்து 
c) ஷனப்தந்து 
d)  றரிக்வ ட் 

 
4. வரல்வதரபேள் ஆய்ில் 

 ண்வடடுக் ப்தட்டுள்ப  ல்சப்வதட்டி ந் 
தற்நரண்ஷட ஶசர்ந்து ன்று ஆய்ில் 
 ண்டநறப்தட்டது? 

a) 2 
b) 3 
c) 5 
d) 4 

 
5. ரனறின் ஆட்சற வரற து ? 
a) திவஞ்சு 
b) னத்றன் 
c) யறந்ற 
d) ஆங் றனம் 

 
6. ஆசற  ண்டத்றன் ற ப்வதரி 

ிஷபரட்டு றபேிரரண 18து ஆசற 
ஶதரட்டி ள் பேம் ஆ ஸ்ட் 18 ஆம் ஶற 
ந் ரட்டில் ஷடவதறு றநது? 

a) ரய்னரந்து 
b) ெப்தரன் 
c) சறங் ப்பூர் 
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d) இந்ஶரஶணறர 
7. உடலுறுப்பு ஷப இந்ர் லக்கு 

வய்ற ர் வரறதட்தத்ஷ பனம் ,வரடு 
உர்ஷ ற்தடுத்தும் சரணத்ஷக் 
 ண்டுதிடித்துள்ப ரடு து ? 

a) ரய்னரந்து 
b) ஸ்ிட்சர்னரந்து 
c) சறங் ப்பூர் 
d) ெப்தரன் 

 
8. உன  புஷ ப்தட  றணத்ஷ பன்ணிட்டு 

புஷ ப்தட  ண் ரட்சற ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) வசன்ஷண 
b) துஷ 
c) றபேச்சற 
d) ஶ ரம்புத்தூர் 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 17,  2018 

1. ஆசற ிஷபரட்டுப் ஶதரட்டிில் 
10 ீட்டர் துப்தரக் ற சுடும் ஶதரட்டிில் 
வள்பிப் தக் ம் வன்நர் ரர் ? 

a) சுஶஷ்குரர் 
b) ீதக் குரர் 
c) ஸ்ீப்தரன் 
d) றஶணஷ்குரர் 

 
2. ஆசற ிஷபரட்டில் ல்பத்த்றல் 

இந்றரிற்கு பல் ங் ம் ரங் ற 
ந்ர் ரர்? 

a) ரசுரன் லூவு 
b) யரஶன் ரங்கு 
c) பூணிர 
d) ீதக் குரர் 

 
3. றனஷ ஆய்வு வசய் ந் ிண் னத்ஷ 

அடுத் ஆண்டு ெணரிில் ிண்ில் 
ப்தடும் ண இஸ்ஶர ஷனர் சறன் 
வரிித்துள்பரர்? 

a) சந்றரன் 3 

b) சந்றரன் 4 
c) சந்றரன் 5 
d) சந்றரன் 2 

 
4. ீர்பழ் ற  ப்தனறல் இபேந்து அட ஆப 

வு ஷஷ வசலுத்தும் றநனுள்ப 
ரடு பில் த்ணரர  இந்றர 
இஷந்துள்பது? 

a) 8 
b) 6 
c) 4 
d) 3 

 
5. ஆசற ஶதரட்டிில் ஷடவதற்ந  துப்தரக் ற 

சுடுனறல்  இந்றர வன்நது ந் 
தக் ம் ? 

a) ங்  தக் ம் 
b) வள்பி தக் ம் 
c) வண் ன தக் ம் 
d) துவும் இல்ஷன 

 
6. ந் ரட்டில் இஷண ற குற்நத்ஷ 

டுக்கும் ஷ ில் ஷனத்பங் ஷப 
 ட்டுப்தடுத்தும் சட்ட ஶசரர 
றஷநஶநறது? 

a) தர றஸ்ரன் 
b)  றப்து 
c) ஶரதல் 
d) ஶ பர 
7. ந் ரட்டில் ஶரயறங் ற 

பஸ்னறம் பின் ணி உரிஷ ஷப 
அந்ரட்டின் அசு வரடர்ந்து ீநற 
பேஷக்  ண்டித்து ரட்டின் ரடம் 
ற்றும் ஶதரலீஸ்  ரண்டர் ீதும் 
வதரபேபரரத்  ஷட ள் ிறத்துள்பர  
அவரிக் ர அசு அநறித்துள்பது? 

a) றரன்ர் 
b) தர றஸ்ரன் 
c) ஶரதல் 
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d)  றப்து 
 

8. தர றஸ்ரன் ரட்டின் தஞ்சரப் 
ர ரத்றல் ந் திக் ர   
 இம்ரன் ரன்  ட்சறஷ ஶசர்ந் உஸ்ரன் 
தஸ்ரர் ஶர்வு வசய்ப்தட்டரர் ? 

a) பல் ந்றரி 
b) பனஷச்சர் 
c) திர் 
d) துறல்ஷன 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 18,  2018 
 

1. _____________ அசு  ட்டிடங் பில்  ட்டம்-
இஷக் ப்தட்ட ஶற்கூஷ ஶசரனரர் 
ஶதணல் ஷப அஷப்தன் பனம் எபே 
வதரி சூரி ஆற்நல் றட்டத்ஷ 
றட்டறடு றநது? 

a) ஶ பர 
b)  ர்ரட ர 
c) றழ்ரடு 
d) வடல்னற 

 
2. க் ற ரடு பின் பன்ணரள் வசனரபர் 

ஶ ரதி அன்ணரன் ______ றல் 
ஷநந்ரர்? 

a) 72 
b) 80 
c) 64 
d) 56 

 
3. திரிட்டிஷ் திர் வஶசர ஶவுடன் 

உஷரடனறன் ஶதரது தஶரசடி 
அச்சுறுத்ஷன றர்வ ரள்ப இம்ரன்  ரன் 
_________ உிஷ ரடிணரர்? 

a) இங் றனரந்து 
b) அஶரிக் ர 
c) ெப்தரன் 
d) ஷ்ர 

 
4. இந்றரின் அடுத் உள்ரட்டு ஶதரர் 

ிரணரண ஶம்தட்ட டுத்  ரம்தரட் 
ிரணம் (AMCA), அன் பல் 
ிரணத்ஷ _______ ஆம் ஆண்டபில் 
ஶற்வ ரள்லம் ன்று 
றர்தரர்க் ப்தடு றநது.? 

a) 2041 
b) 2032 
c) 2045 
d) 2054 

 
5. ______ ஆது ஆசற ிஷபரட்டு, 

ெ ரர்த்ர ற்றும் இந்ஶரஶணசறர, 
தரஶனம்தங் றல் வரடங்கு றநது? 

a) 20 
b) 13 
c) 19 
d) 18 

 
6. ஆசற ிஷபரட்டுப் ஶதரட்டி பில் 

ல்பத் ீர் தஜ்ங் புணிர _________ 
 றஶனர ஷடப்திரிில் வன்று 
இந்றரிற்கு பல் ங் ப்தக் த்ஷ 
வதற்றுத்ந்ரர்? 

a) 55 
b) 65 
c) 75 
d) 85 

 
7. _________ பேடரந்ற பஸ்லீம் யஜ் புணி 

ரத்றஷக்கு ரர றநது? 
a) தர றஸ்ரன் 
b) சவூற அஶதிர 
c) துதரய் 
d) வடல்னற 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 19,  2018 
 

1. இந்றரில் த்ஷண புற ஆஷன ஷப 
அஷக்  ஶக்சறஸ் றட்டறட்டுள்பது? 

a) 4 
b) 3 
c) 2 
d) 5 

 
2. டி  வுன்சறனறன் 52 து கூட்டம் ங்கு 

ஷடவதற்நது ? 
a) வதங் லர் 
b) வடல்னற 
c) வ ரல் ட்டர 
d) வசன்ஷண 

 
3. வன் றக்கு ஆசறரின் டடிக்ஷ  ள் 

துஷத் ஷனர் ? 
a) சந்ீப் தெரரிர 
b) திீப் தரண்ஶட 
c) குரர் தரண்ஶட 
d) சஞ்சய் சரய் 

 
4. ஆண் ள் ________ ீட்டர் ர் ஷதிள் 

ஶதரட்டிில் வள்பிப் தக் ம் வன்நரர் 
இந்ற ீர் ீதக் குரர்? 

a) 15 
b) 20 
c) 10 
d) 12 

 
5. _________ ஶற அன்று ஆப் ரணிஸ்ரணில் 

சர்ஶச சரரணப் ஶதச்சுரர்த்ஷ ஷப 
ரரித்து பேர வும், ரனறதஷண 
அஷத்ர வும் ஷ்ர அநறித்துள்பது? 

a) வசப்டம்தர் 4 
b) வசப்டம்தர் 5 
c) வசப்டம்தர் 6 
d) வசப்டம்தர் 9 

6. றப்புறக்  உன  புஷ ிஷன றர்ப்பு 
ரள் 2018 WHO ிபேது ரபேக்கு 
ங் ப்தட்டுள்பது? 

a) பஶ ஷ் புெரர 
b) அஶரர 
c) ஶசட்டர்ெ ீ
d) ஶ ரதிரத் 

 
7. ங்கு ஷடவதற்ந ஏதன் வடன்ணிஸ் 

வரடரின் ஆண் ள் எற்ஷநர் திரிில், 
வசர்தி ீர் ஶரரக் ஶெரஶ ரிச் 
இறுறப் ஶதரட்டிில் சுிஸ் ட்சத்றம் 
ஶரெர் வதடஷ ழீ்த்ற சரம்தின் தட்டம் 
வன்நரர்? 

a)  ணடர 
b) துபேக் ற 
c) சலணர 
d) அவரிக் ர 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 20,  2018 
 

1. 2018 ஆம் ஆண்டின்  ஶசற ஊட்டச்சத்து 
ரர   பேப்தடும்  ரம் து ? 

a) ஆ ஸ்ட் 
b) வசப்டம்தர் 
c) ெணரி 
d) ஶ 

 
2. 2018- இன் ,WHO உன  புஷ ிஷன இல்னர  

ரலக் ரண ிபேது ரபேக்கு ங் தட்டது 
? 

a) ம் ஸ் யரசன் 
b) ஸ்.ஶ . அஶரர 
c) அறின் 
d) சுர்சன் 

 
3. 2018- இன், ஆசற ிஷபரட்டு ஶதரட்டி 

ல்பத்த்றல் ங் ம் வன்ந  இந்ற 
ீர் ரர் ? 
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a) ிஶணஷ் 
b) குஶச ன் 
c) ரஶஸ்ன் 
d) வடன்சன் 

 
4. இங் றனரந்துக்கு றரண 3து வடஸ்ட் 

ஶதரட்டிில் சம் அடித் இந்ற ீர் 
ரர் ? 

a) அஸ்ின் 
b) ெஶடெர 
c) யரஶண 
d) ிரட் ஶ ரனற 

 
5. ஶ பர வள்ப றரத்றற்க்கு பைதரய் 

8000 அபித் ிலப்பு சறறுறின் வதர் 
ன்ண? 

a) ஆசறதர 
b) தரீக்ஷறத் 
c) ரதிர 
d) ெழனற 

 
6. ______________  றஶனர ஷடப்திரிில் 

ல்பத்த்றல் றவ்ர  க்ரன் வண் னப் 
தக் த்ஷ வன்நரர்? 

a) 72 
b) 61 
c) 68 
d) 75 

 
7. __________ ீட்டர் ர் ஷதிள் இறுறச் 

சுற்நறல் ங் ப் தக் ம் வன்நரர் வசௌப் 
சவுரி, அஶ ஶதரட்டிில் வண் னம் 
வன்நரர் அதிஶக் ர்ர? 

a) 8 
b) 14 
c) 17 
d) 10 

 
 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 21,  2018 
 

1.  றணம் ப்ஶதரது வ ரண்டரடப்தடு றநது ? 
a) ஆ ஸ்ட் 24 
b) ஆ ஸ்ட்  23 
c) ஆ ஸ்ட் 22 
d) ஆ ஸ்ட் 21 

 
2. 2018 ஆம் ஆண்டில் பன்நரது பஷநர  

அற  சம்தபம் வதறும் வதண் ட ப ீர் 
ரர் ? 

a) வசரீணர ில்னறம்ஸ் 
b) சரணிர றர்சர 
c)  ல்மர ஸ்றத்ர 
d) ஸ்டிதன் ரி 

 
3. ஆசற ிஷபரட்டு ஶதரட்டி யரக் ற 

ஶதரட்டிில் 2018 இல் வன்ந அி அது ? 
a) இந்ற அி 
b) தரக் றஸ்ரன் 
c) ஆஸ்றஶனறர 
d) யரங் ரங் அி 

 
4. ல்  சற  றறுணம் ந்  ரப்திட்டு 

றட்டத்ஷ ஷடபஷந தடுத்றது ? 
a) ெீன் ஆஶரக் றர, ஶ ன்மர்  ர் 
b) ஶ ன்மர்  ர் 
c) ெீன் ஆஶரக் றர 
d) குந்ஷ  ரப்தடீு 

 
5. இவ்ரண்டு ஆசறர ிஷபரட்டு 

ஶதரட்டிில் . துப்தரக் ற சுடுனறல் வள்பி  
வன்ந இந்றர ீர் ? 

a) ரர்ஶ ர 
b) சரர்னஸ் 
c) சஞ்சலவ் ரஜ்புத் 
d)  ெண்ஶட 
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6. தங் ரத்றணரல் 
தரறப்புக்குள்பரணர் ள் றஷணவு றணம் 
ற்றும் அஞ்சனற றணம் ன்று 
அனுசரிக் ப்தடு றநது? 

a) ஆ ஸ்ட் 21 
b) ஆ ஸ்ட் 23 
c) ஆ ஸ்ட் 24 
d) ஆ ஸ்ட் 25 
7. _______ அன்று புது றல்னறில் உள்ப 

ிஞ்ரன் தணில் சர்ஶச வதௌத் 
சம்ஶபணத்ஷ (IBC) இந்ற குடிசுத் 
ஷனர் ரம்ரத் ஶ ரிந்த் 
வரடங் றஷக் றநரர் ? 

a) ஆ ஸ்ட் 23 
b) ஆ ஸ்ட் 25 
c) ஆ ஸ்ட் 26 
d) ஆ ஸ்ட் 20 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 22,  2018 
 

1. இந்றரின் வ ரள் னன்  ரர்ப்தஶன் 
(CONCOR) ந் பஷணத்துடன் (Terminal) 
ஷ வலத்றட்டது? 

a) தூத்துக்குடி பஷணம் 
b)  ண்ட்னர பஷணம் 
c) ஶதரர்ட் திஶபர் பஷணம் 
d) தணம்பூர் பஷணம் 

 
2. இற்றுள் FIFA ந்  ரல்தந்ரட்ட 

சங் த்றன்  ட்டுப்தரட்ஷட 
ஶற்வ ரள் றநது? 

a) உபேகுஶன்  ரல்தந்து சங் ம் 
b) ஸ் ரட்டிஷ்  ரல்தந்து சங் ம் 
c) ரிஷ்  ரல்தந்து சங் ம் 
d) சுிஸ்  ரல்தந்து சங் ம் 

 
3. '' 281 and beyond '' ந்  றரிக்வ ட் ீரின் 

சுசரிஷர? 
a) சச்சறன் வடண்டுல் ர் 

b) ி. ி ஸ் னக்ஸ்ஶன் 
c) வசௌவ்  ங்குனற 
d) இர்ஃதரன் தரன் 

 
4. இந்றரின் இந் அஷச்ச ங் பில் து 

UDAN றட்டத்றற் ரண ஷஷ 
ரரிக் றநது? 

a)  ல் வரடர்பு அஷச்ச ம் 
b) ர்த்  ற்றும் வரறல்துஷந 

அஷச்ச ம் 
c) சறில் ிரண ஶதரக்குத்து அஷச்ச ம் 
d)  னரச்சர அஷச்ச ம் 

 
5. ெம்ப &  ரஷ்ீர் இன் புற ஆலர  

றறக் ப்தட்டுள்பர் ரர்? 
a) ம்ரிதுனர சறன்யர 
b) சத்ர தரல் ரனறக் 
c) ெ ீஷ் ப ற 
d) ஏம் தி ரஷ் ஶ ரனற 

 
6. இந் ஷங் பில் து ஶ பரில் 

அஷக் ப்தட இபேக் றநது? 
a) சூநரபி ச்சரிக்ஷ  ஷம் 
b) வள்ப  ட்டுப்தரட்டு ஷம் 
c) அணர்த் ப ரஷத்து ஷம் 
d) ரணிஷன பன்அநறிப்பு ஷம் 

 
7. இறல் ன் ஷடஷ இத்ற அசரங் ம் 

றர்த்து? 
a) திபரஸ்டிக் 
b) தரனறீன் ஷத ள் 
c) தட்டரசு ள் 
d) து 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 23,  2018 
 

1. இந்றரின் ற ப் வதரி ர்த்  
இன்குஶதட்டர் தரரர வடக்ஶணர யப் 
ங்கு வரடங் ப்தட்டது _______ 
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a) ிப்பூர் 
b) வெய்ப்பூர் 
c) னக்ஶணர 
d)  ரரஷ்டிர 

 
2. ிபேக்கும் 'புன்டல் ண்ட் க்ஸ்திஸ்ஶ 

' ஷ அடல் தரத்' ண வதரிட ந் 
ரறன அசு படிவு வசய்றபேக் றநது? 

a) உத்றப்திஶசம் 
b) உத்ர ன்ட் 
c) த்றப் திஶசம் 
d)  ரரஷ்டிர 

 
3. புது றல்னறிலுள்ப 6 து வதௌத்க் 

கூட்டத்ஷ இந்றரில் துக் றர் 
ரர்? 

a) திர் 
b) த்ற அஷச்சர் 
c) ெணரறதற 
d) ஆலர் 

 
4. சீதத்றல் சர்ஶச டி 20  றரிக்வ ட்டில் 

இபேந்து ஏய்வுவதற்ந இந்ற வதண் ள் 
 றரிக்வ ட் ீர் ரர்? 

a) ெளனன் றறத் ஶ ரஸ்ரற 
b) பூணம் ரவ் 
c) அஞ்சும் ஶசரப்ர 
d) அஞ்சூ வெின் 

 
5. " Mountain Echoes ": இனக் ற ிரின் 

என்தரது தறப்ஷத வரகுத்து ங்கும் 
ரடு து? 

a) பூடரன் 
b) இந்றர 
c) ெப்தரன் 
d) ஶசரித் என்நறம் 

 
6. SGNP இன் ர்த் த் தூர  

றறக் ப்தட்டுள்பர் ரர்? 

a) ந்ண சறன் 
b) ஶர தரட் ர் 
c) ீர டரண்டன் 
d) சு ர குரரி 
7.  பிர் ற்றும் குந்ஷ ள் ஶம்தரட்டு 

அஷச்ச ம், இந்றரின் அசு ___________ 
இல் ஶசற அபினரண ஏரிண்ஶடன் 
திற்சற குப்பு ஷப ற்தரடு வசய் 
உள்பது ? 

a) புது வடல்னற 
b)  ர்ரட ர 
c) தஞ்சரப் 
d) MP 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 24,  2018 
 

1. பை 8 னட்சம் ஶ ரடி சந்ஷ றப்ஷதக் 
 டந் பல் இந்ற றறுணம் து? 

a) இந்றன் ஆில்  ரர்தஶசன் 
b) ரிஷனன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 
c) ஸ்ஶடட் தரங்க் ஆப் இந்றர 

 
2. டரடர ஶரட்டரர்ஸ் இந்றர ____________ 

இஷடஶரண ிரிரண வதரபேபரர 
எத்துஷப்பு 2-து றபேத் எப்தந்ம் 
புதுறல்னறில் ஷ வலத்ரணது. 

a) னண்டன் 
b) சலணர 
c) சறங் ப்பூர் 
d) ஆஸ்றஶனறர 

 
3. இந்ற அி ஶரயறத் குரர் ற்றும் 

த ரன் சறங் ஆ றஶரரல் த்ஷண 
வண் னப் தக் ங் ஷப வன்நது? 

a) 1 
b) 3 
c) 2 
d) 0 

 

https://tamil.examsdaily.in/


 

 

 

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz - ஆகஸ்ட் 2018 

 

  

 

பாடக்குறிப்புகள் அறிய – ExamsDaily Tamil  Page 19 

 

4. ரங் ரய் எத்துஷப்பு அஷப்தின் (SCO) 
அஷறக் ரண றன் 2018, றநப்பு ிர 
ங்கு டந்து. 

a) ஷ்ர 
b) இந்றர 
c) சலணர 
d) ஶசரித் என்நறம் 

 
5. வதண் ள்  தடிப் ஶதரட்டிில் இந்றர ந் 

ரட்டிடம் ஶரல்ி அஷடந்து? 
a) ஈரன் 
b) ஈரக் 
c) ெப்தரன் 
d) ஶரப்தர 

 
6. ஆஸ்றஶனறரின் புற திர  

றறக் ப்தட்டர் ரர்? 
a) இம்ரன்  ரன் 
b) ஸ் ரட் ஶரரிசன் 
c) ரல் ம் டர்ன்தல் 
d) ெரர்ஜ் ரக் ர் 
7. யணீர சறத்து, வதண் ள் 10 ீட்டர் ர் 

திஸ்டனறல் வண் னம் வன்நரர், அது 
______ ஆசற ிஷபரட்டு ணிதர் 
தக் ம் இதுரகும் 

a) பல் 
b) இண்டரது 
c) பன்நரம் 
d) ந்ரம் 

 
8. ெப்தரன் ஷன ர் ஶடரக் றஶரில் ___து 

சர்ஶச  டல் உவு ற்றும் 
வரறல்தட்த  ண் ரட்சற 
ஷடவதற்றுள்பது.. 

a) 5 
b) 20 
c) 10 
d) 12 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 25,  2018 
 

1. ஆசற ிஷபரட்டு 2018 இல் ஸ்குரஷ் 
 பிர் எற்ஷநர் திரிில் வண் னப் 
தக் த்ஷ வன்நர் ரர்? 

a) சறங் ரி சுப்றம் 
b) றக்ஶ ரல் ஶடிட் 
c) சரன் ஶயர னறங் 
d) ஶெரஷ்ணர சறன்ணப்தர 

 
2. 2018 ஆம் ஆண்டு ஆ ஸ்ட் ரம் 25 ஆம் 

ஶற ஷடவதற்ந ஆசற ிஷபரட்டுப் 
ஶதரட்டிில் ீதி ர தரனற ல் இற்றுள் 
ந் ிஷபரட்டு ஶதரட்டிில் வண் னப் 
தக் த்ஷ வதற்நரர் ? 

a) ஸ்குரஷ் 
b) வதட் றண்டன் 
c) ஶடதிள் வடன்ணிஸ் 
d) வடன்ணிஸ் 

 
3. 2018 ஆசற ிஷபரட்டு ஶதரட்டிில் 10 

ீட்டர் ர் திஸ்டல் இறுறப் ஶதரட்டிில் 
வண் னப் தக் ம் வன்நர் ரர்? 

a) அன்னு ரஜ் சறங் 
b) யணீர சறந்து 
c) னு தரக் ர் 
d) அபூர்ி சந்ஶனர 

 
4. இந்ற வதபேங் டல் ரரட்டின் பன்நரம் 

தறப்பு ரரல் வரடங் ப்தட இபேக் றநது? 
a) ரஜ்ரத் சறங் 
b) வங்ஷ ர ரபடு 
c) அறத் ர 
d) சுஷ்ர ஸ்ரஜ் 

 
5. "அடல்ெ ீ ஶ  ரயர" ன்ந புத் த்றன் 

லத்ரபர் ரர்? 
a) அஸ்ின் சங் ற 
b) திரிஶெந்ர யற 
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c) சற யழர் 
d) ி சுப்திின் 

 
6. 2018 ஆம் ஆண்டு ஆ ஸ்ட் 23 ஆம் ஶற 

வரறல்சரர் அஶமரசரறன் வசனரபர  
றறக் ப்தட்டுள்பர் ரர்? 

a) உய் குரர் ர்ர 
b) ஶரஶ ஷ் டுவதய் 
c) யரி ஶர ன் தன்சரல் 
d) DS ரத் 

 
7. PMAY ின்  லழ் ட்டு ரறனங் பில் 

 ர்ப்புந ஷ லக்கு  றட்டத்ட்ட 
_________ இனட்சம் டீு ஷப 
றர்ரிப்தற்கு இந்ற அசு எப்புல் 
அபித்துள்பது? 

a) 1.76 
b) 2.17 
c) 1.12 
d) 1.98 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 26,  2018 
 

1. தின்பேணற்நறல் ிஶணஷ் ஶதர ட் 
இற்றுள் ஶதரட்டிில் ங்  தக் ம் 
வன்நரர? 

a) ல்பத்ம் 
b) துப்தரக் ற சுடுல் 
c) குத்துச்சண்ஷட 
d) ீச்சல் 

 
2. .ன்.ஸ்  ரன்ெர் இற்றுள் ந் 

ரட்டிற்கு வசன்நரர்? 
a) றரன்ர் 
b) ஶதரல் 
c) பூடரன் 
d) தரக் றஸ்ரன் 

 

3. வரஷதல் ஶதங் றங் இல் இந்றரில் 
ந்ப் தகுற பன்ணிஷனில் உள்பது? 

a) வன் றக்கு 
b) டஶற்கு 
c) டக்கு 
d) வற்கு 

 
4. ஶதரஷ பேந்து அச்சுறுத்லுக்கு றர  

த்ஷண ரறனங் ள் என்று 
ஶசர்ந்துள்பண? 

a) 6 
b) 7 
c) 5 
d) 4 

 
5. ந் ரம் ஊட்டச்சத்து ரர  

 பேப்தடு றநது? 
a) ஆ ஸ்ட் 
b) ெணரி 
c) வசப்டம்தர் 
d) ப்ல் 

 
6. இந்றரில் AI  றபவுட்  

அநறப ப்தடுத்ற றறுணம் து? 
a) paypal 
b) Paytm 
c) அஶசரன் 
d) Flipkart 

 
7. தூத்துக்குடிில் உள்ப ஸ்வடர்ஷனட் 

ஆஷனஷ பட றழ்ரடு அசு உத்வு 
திநப்திக்கும்தடி இற்றுள் ந் அஷப்பு 
னு ஶ ரரிது? 

a) ஶசற தசுஷ ீர்ப்தரம் 
b) இந்ற பேத்து  வுன்சறல் 
c) வதண் ள் ஶசற ஆஷம் 
d) ஶசற இஶணரஶன்  வுன்சறல் 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 27,  2018 
 

1. ________ அசரங் ம் வவ்ஶறு  ட்டத்றல் 
இற்நப்தட்ட தல்ஶறு பேரய் 
சட்டங் ஷப என்நறஷப்தன் பனம் 
எற்ஷந பேரய் குநறடீ்ஷட வ ரண்டு 
 தரிந்துஷத்துள்பது? 

a) எடிசர 
b)  ர்ரட ர 
c) குெரத் 
d) யரரஷ்ட்ர 

 
2. ரிஷனன்ஸ்  ம்பெணிஶ ன்ஸ் னறறவடட் 

(ஆர் ரம்) றறுணம் ரிஷனன்ஸ் ெறஶர 
இன்ஶதர ரம் னறறவடட் றறுணத்றற்கு 
_______ ஶ ரடிக்கு ணது ஷததர் ற்றும் 
அன் வரடர்புஷட உள் ட்டஷப்பு 
வசரத்துக் ஷப ிற்நது? 

a) 3000 
b) 2000 
c) 1000 
d) 2500 

 
3. ஆண் லக் ரண ஈட்டி நறனறல் இந்ற 

ீர் ீஜ் ஶசரப்ர _______ ீ நறந்து 
ங் ப்தக் ம் வன்நரர்? 

a) 88.05ீ 
b) 88.04ீ 
c) 88.06ீ 
d) 88.03ீ 

 
4. ______ ீட்டர் ஷடரண்டும் ஏட்டத்றல் 

ற  ீர் பேண் அய்ரசரற வள்பிப் 
தக் ம் வன்நரர்? 

a) 400 
b) 300 
c) 200 
d) 100 

 

5. _________ ீட்டர் ஸ்டீதிள்ஶசமறல் இந்ற 
ீரங் ஷண சுர சறங் வள்பி வன்நரர்? 

a) 2000 
b) 3000 
c) 5000 
d) 4000 

 
6. வதண் லக் ரண ீபம் ரண்டுனறல் 

இந்ற ீரங் ஷண ீணர ர றல் _______ 
ீட்டர் தூம் ரண்டி வள்பிப் தக் ம் 
வன்நரர்? 

a) 60 
b) 55 
c) 54 
d) 51 

 
7. ________ கூட்டு ர்த் க் குலின் கூட்டம் 

ஷஶரதிில் ஷடவதற்நது? 
a) இந்றர –  ணடர 
b) இந்றர – ஷ்ர 
c) இந்றர – அவரிக் ர 
d) இந்றர – வ ன்ர 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 28,  2018 
 

1. ஶ பர பலதும் ஶ டு ிஷபித் 
ஷக் ரனத்றன் ரக் த்ஷ ஆய்வு 
வசய் வசப்டம்தர் ________ ஶற அன்று 
அவரிக் -சரர்ந் ெறஶரவடக்ணிக் 
க்ஸ்ட்ரீட் ற ழ்வு ள் புணஷப்பு (GEER) 
சங் த்றன் ிஞ்ஞரணி ள் குல 
ிபேக் றன்நணர்? 

a) 4 
b) 3 
c) 2 
d) 1 
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2. ___________ ஆம் ஆண்டில் ISRO 
ிண்வபிக்கு பல் ணிஷண அனுப்த 
றட்டறட்டுள்பது? 

a) 2025 
b) 2030 
c) 2028 
d) 2022 

 
3. ______ ீட்டர் ஏட்டத்றல் இந்ற ீர் 

ஞ்சறத் சறங் ங் ம் வன்நரர்? 
a) 300 
b) 100 
c) 400 
d) 800 

 
4. திரன் ந்றரி  றசரன் சம்தடர ஶரெணர 

றட்டத்றன்  லழ்  ரீம் ர் தரல் 
ரரிப்தரபர் றறுணத்ரல் 
றர் றக் ப்தடும்  ரீம் ர் தரல் 
உற்தத்றஷ ிரிவுதடுத்துற் ர  
பை.______ ஶ ரடி வசனில் 3 னட்சம் னறட்டர் 
றநன் வ ரண்ட வ ர தரல் றட்டம் 
அஷக்  த்ற அசு அனுற 
அபித்துள்பது? 

a) 63 
b) 65 
c) 67 
d) 58 

 
5. FICCI ஸ்ரர்ட் வில்ஶ ரரட்ஷட 

ங்கு ற்தரடு வசய்து? 
a) வசன்ஷண 
b) வடல்னற 
c) ஆந்றர 
d)  ர்ரட ர 

 
6. இந்றரில் ரிசக்ற றநன் ஶம்தரட்டு 

றட்டத்றற்கு உவும் _______ றல்னறன் 
டரனர் றப்தினரண எப்தந்த்றல் இந்ற 

அசும் உன  ங் றபம் புதுறல்னறில் 
ஷ வலத்றட்டண? 

a) 100 
b) 500 
c) 300 
d) 200 

 
7. ங்கு றன்–ர ணங் லக் ரண சரர்ெறங் 

றஷனங் ள் அஷக் ப்தட்டுள்பது ? 
a) பம்ஷத 
b) ஆந்றர 
c) வ ரல் த்ர 
d) வடல்னற 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 29,  2018 
 

1. ஶசற ிஷபரட்டு றணம்? 
a) ஆ ஸ்ட் 28 
b) ஆ ஸ்ட் 27 
c) ஆ ஸ்ட் 21 
d) ஆ ஸ்ட் 29 

 
2. இந்றர அஞ்சல்துஷநின் துஷ 

றறுணரண இந்ற அஞ்சன  
தப்தட்டுரடர ங் ற _______ பல் 
க்ஷற  ன்ணடத்றல் வரடங் வுள்பது? 

a) வசப்டம்தர் 25 
b) வசப்டம்தர் 1 
c) வசப்டம்தர் 26 
d) வசப்டம்தர் 2 

 
3. ரெஸ்ரன் அங் ன்ரடி ஷங் பில் 

ஊட்டச்சத்து ற்றும் சு ரரம் வரடர்தரண 
ஶசஷ ஷப  ண் ரிக்  “ஶதரரக்கு 
ரர ”  பேப்தடும் ________ ரம் 
பல் ஷயவடக் ஆ றநது? 

a) வசப்டம்தர் 
b) ஆக்ஶடரதர் 
c) ம்தர் 
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d) டிசம்தர் 
 

4. ______ ஆண்டு அநறக்ஷ ின்தடி உள்ரட்டு 
த ர்வு லுர  உள்பரல் அந்ற ஶடி 
பலீட்டில் இந்ற பனறடத்றல் 
உள்பது? 

a) RBI 
b) SBI 
c) SIB 
d)  ணர 

 
5. 2017-18-க் ரண சறன பக் ற திர் 

ஷ  பின் பன்கூட்டி _______ து 
உற்தத்ற றப்தடீு த்ற ஶபரண்ஷ, 
கூட்டுநவு ற்றும் ிசரி ள் 
னத்துஷநரல் வபிிடப்தட்டது.? 

a) இண்டரது 
b) ந்ரது 
c) பன்நரது 
d) ரன் ரது 

 
6. புதுடில்னறில் ஷடவதற்ந 5 து 

றர்ர ற ள் குலக் கூட்டத்றல் ரற 
 ங்ஷ  றட்டத்றன்  லழ் உத் ண்ட், 
உத்ப் திஶசம், த ீரர் ற்றும் ஶற்கு 
ங் ரப ரறனங் பில் பை. ______ ஶ ரடி 
றப்தினரண சுத்ரண  ங்ஷ  ஶசற 
றட்டத்றற்கு எப்புல் அபித்து. 

a) 200 
b) 250 
c) 150 
d) 100 

 
7. வதண் லக் ரண ______ ீட்டர் ஏட்டத்றல் 

இந்ற ீர் டூட்டி சந்த் வள்பிப் தக் ம் 
வன்நரர்? 

a) 200 
b) 100 
c) 150 

d) 250 
 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 30,  2018 
 

1. இந்றர அஞ்சல் ங் றஷ 
வரடங்குற்க் ர  .ஶலும்---------------------- 
ஶ ரடி ங் ப்தட்டு ண எப்புல் 
அபிக் ப்தட்டுள்பது? 

a) பை 100 ஶ ரடி 
b) பை 200 ஶ ரடி 
c) பை .800 ஶ ரடி 
d) பை 635 ஶ ரடி 

 
2. ற்ஶதரது கூகுள் றறுணம் 

வபிிட்டுள்ப புற வசனறன் வதர் 
ன்ண ? 

a) கூகுள்  ல 
b) கூகுள் ஶ ர 
c) கூகுள் தர 
d) கூகுள்  ரட் 

 
3. ஶபரண் தபே ஆண்டில் இந்றரின் 

ணிர உற்தத்ற---------- றல்னறன் டன்ஷண 
ட்டிபள்பது? 

a) 567,32 றல்னறன் டன் 
b) 335.23 றல்னறன் டன் 
c) 284 .83 றல்னறன் டன் 

 
4. 2018 G20 டிெறட்டல் வதரபேபரர ந்றரி 

கூட்டம் ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) அர்வென்டீணர 
b) ஆஸ்றஶனறர 
c) சலணர 
d) திஶசறல் 

 
5. ஆ ஸ்ட் 2018 இல் க் ற இரெறத்றற்கு 

இந்றரின் அடுத் உர் ஆஷர  
றறக் ப்தட்டுள்பர் ரர்? 

a) வசரக் றனர ர் 
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b) பேச்சற  ன்ஷ்ம் 
c) சுெரர சறங் 
d) ஶவ்ரணிஶ ரப்ர ட் 

 
6. 2019  ரண ஆசற இஷபஞர் ற்றும் 

இபறஷன தல தூக்கும் சரம்தின்றப் 
ங்கு ஷடவதறும்? 

a) ட வ ரரிர 
b) வன் வ ரரிர 
c) இந்ஶரஶணறர 
d) ஈரன் 
7. ன் டீ தி ணப்தடும் புற ஶம்தட்டு 

ங் றின் ஷனர் ரர் ? 
a) ஶ .ி. ரத் 
b) P. ர பர்த்ற 
c)  றபேஷ் பர்த்ற 
d) ன்ந்றரி 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 31,  2018 
 

1. இந்ற வதரபேபரரம் 2018-19 ன் பல் 
 ரனரண்டில் ________ % பர்ச்சறஷ தறவு 
வசய்துள்பது? 

a) 8.2 
b) 8.1 
c) 8.3 
d) 8.5 

 
2. ஶசற பேத்து ர ரரித்றன் 7 

து கூட்டம் ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) புஶண 
b) பம்ஷத 
c) வடல்னற 
d) வ ரல் த்ர 

 
3. ஶரந்ர ப ங் பின் புற ஷனஷ 

றர்ர  அற ரரி? 
a) வணிரசன் வங் ட றபேஷ்ன் 
b) ரர பர்த்ற 

c) சறர ஶ ந்றன் 
d) ரரனுென் 

 
4. பல் ஶசற றநன் திற்சற றறுத்றன் 

(NSTI) ன்ஶசஸ்ர் பர ம் ங்கு 
அஷக் ப்தட்டது ? 

a) வசன்ஷண 
b) எடிசர 
c) ஷயரதரத் 
d) ரஜ்புட் 
5. குத்து சண்ஷடில் வண் னம் வன்நர் 

? 
a) ி ரஸ்  றபேஷ்ன் 
b) யணி அக்ர் 
c) அஶரத்ற 
d) ஆ ரஷ் சறங் 

  
6. ஸ்குரஷ் ஆண் ள் திரிில் _________ 

வண் னப் தக் ம் வன்நரர்? 
a) ி ரஸ்  றரின் 
b) யரி  றபேஷ்ன் 
c) ஶன் ரரன் 
d) பகுந்ன் 

 
7. ரன் ரக்ஶமஶச ிபேது [ஆசறரின் 

ஶரதல் தரிசு] – ______ இந்றர் ள் 
வதற்நணர்? 

a) 5 
b) 2 
c) 4 
d) 4 
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