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டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 1&2, 2018 

 
1. உனக ஶங்கரய் றணம்? 

a) செப்டம்ர் 2 
b) வெப்டம்தர் 3 
c) வெப்டம்தர் 4 
d) வெப்டம்தர் 10 

 
2. இந்ற அஞ்ெனக தப் தரிர்த்ஷண 

ங்கற ங்கு வரடங்கப்தட்டது? 
a) னஶண 
b) வகரல்கட்டர 
c) சடல்ி 
d) னம்ஷத 

 
3. ஶணகீ்கஷபக் வகரல்லும் 

னச்ெறக்வகரல்னறகஷப ந் ரடு ஷட 
வெய்து? 
a) ெலணர 
b) ிபான்ஸ் 
c) கறப்து 
d) ஷ்ர 

 
4. ரரெற, இந்ற இன்ஸ்டிடினைட் ஆப் 

வடக்ணரனஜற (BHU) ஆரய்ச்ெறரபர்கள் 
வற்நறகரக __________% வெல்றநஷணக் 
கரட்டி என ஷகஶடரென் 
அடிப்தஷடினரண  
a) 90 
a) 80 
b) 70 
c) 38 

 
5. ம்தில் ஶரய்கள் ற்றும் 

னற்றுஶரய்க்கரண னந்து ங்கு 
கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது? 

 
 

 
a) வடல்னற 
b) னம்ஷத 
c) னஶண 
d) புனஷ்வர் 

 
6. னறரக உனரக்கப்தட்ட கனப்திண ல்வதரி 

தட்டுப்னல (PM x FC2) 100 ஶரற்ந 
னட்ஷடினறனந்து (தட்டுப்னல னட்ஷட) 
______ கறஶனர கக்கூன்கஷப உற்தத்ற 
வெய்னேம்? 
a) 60 
b) 78 
c) 56 
d) 89 

 
7. ஆ ர்.தி.. வுப்தடி, வரரிறஸ் 2017-

18ல் வபிரட்டு ஶடி னலீட்டில் (FDI) 
இந்றர _______ இடம் கறக்கறநது? 
a) பதாம் 
b) ரன்கரம் 
c) இண்டரம் 
d) னென்நரம் 

 
8. உச்ெீறன்நத்றன் தறவு வதற்ந 

க்கநறஞர்கள் ெங்கம் ________ இல் 
ற்தரடு வெய்றனந் ஶெறக் கனத்ங்ஷக 
குடிசுத் ஷனர் றன. ரம் ரத் 
ஶகரிந்த் வரடங்கற ஷத்ரர்? 
a) கர்ரடகர 
b) ஶகபர 
c) சடல்ி 
d) வென்ஷண 

 
9. ெறங்கப்னரில் _____ து ஆெற உச்ெற 

ரரடு கூட்டம் ஷடவதற்நது? 
a) 6 
b) 8 
c) 5 
d) 4 
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10. _______ கறஶனர ஷடப்திரிில் இந்ற 
குத்துச்ெண்ஷட ீர் அறத் தங்கல் வற்நற 
வதற்று ங்கப் தக்கத்ஷ ட்டிச்வென்நரர்? 

a) 49 
b) 50 
c) 60 
d) 70 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 03, 
2018 

1. அகறன இந்ற ரவணரனறின் (AIR)10 
கறஶனரரட் FM டிரன்ஸ்றட்டஷ த்ற 
அஷச்ெர் ஜறஶந்ற ெறங் ங்கு றநந்து 
ஷத்ரர்? 

a) ஜம்ப காஷ்நீர் 
b) யரஷ்டிர 
c) னம்ஷத 
d) தரகறஸ்ரன் 

 
2. இந்ற ற்றும் ங்கஶெ ல்ஷனப் 

தஷடகலக்கு இஷடினரண இண்டு 
ஆண்டுகலக்கு எனனஷந டக்கும் 
ஶதச்சுரர்த்ஷ ங்கு வரடங்கறது? 
a) சடல்ி 
b) உத்றதிஶெம் 
c) னஶண 
d) னம்ஷத 

 
3. ந் ரட்டில் தள்பிகபில் வரஷதல் 

ஶதரன் தன்தடுத் ரடு லி 
ஷடஷ என ெட்டத்றன் கலழ் வகரண்டு 
ப்தட்டுள்பது? 
a) ஜப்தரன் 
b) ெலணர 
c) அஶரிக்கர 
d) ிபான்ஸ் 

4. அவரிக்கர ற்றும் ஶட்ஶடர ரடுகலடன் 
______ கூட்டு இரணு திற்ெறகஷப 
வரடங்கறது. 

a) வகரரிர 
b) ெலணர 
c) உக்ரபன் 
d) ஜப்தரன் 

 
5. 52 து உனக துப்தரக்கறச்சூடு 

ெரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் வள்பிப் 
தக்கம் வன்நர்? 
a) அஞ்ெனற ெறங் 
b) அஞ்ெம் சநௌத்கில் 
c) ெரய்ணர னஜர 
d) ஆர தஶடல் 

 
6. இந்ற ிரணப்தஷடத் பதற? 

a) ீனபந்தர் ெிங் 
b) அஶரக் ெரலீ் 
c) அங்கஜ தரண்ஶட 
d) கனர் ஶெரப்ர 

 
7. ஷகிஷணஞர்கபின் ஊறங்கஷப ______ % 

அறகரிக்க அெரங்கம் உத்ிட்டுள்பது ? 
a) 25 
b) 36 
c) 45 
d) 18 

 
8. தரகறஸ்ரணின் னற ஜணரறதற? 

a) றரல் ெறங் 
b) ஷயர் அனற 
c) ஆரிஃப் அல்வி 
d) வரயட் ஷ்ஶரக் 

 
9. அஶெரன் இந்றர, e- கரர்ஸ் 

ஷனத்பம் ற்றும் வரஷதல் 
தன்தரட்ஷட னறரக ந் வரறில் 
வரடங்கறனேள்பது? 
a) ஹிந்தி 
b) உனது 
c) ஷனரபம் 
d) றழ் 



  
 நாதாந்திப டப்பு ிகழ்வுகள் Quiz – செப்டம்ர் 2018 

 

 

ாடக்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in Page 3 

 

 
10. ஏம் திகரஷ் றரர்ரல் ெர்ஶெ 

துப்தரக்கற சுடும் ஶதரட்டிில் உனக 
ெரம்தின்றப்தில் _____ ீட்டர் திஸ்டல் 
ஶதரட்டிில் ங்க தக்கம் வன்நரர்? 
a) 40 
b) 30 
c) 50 
d) 20 

 
டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 04, 2018 
 

1. ஶெற ஊட்டச்ெத்து ரம்? 
a) செப்டம்ர் 
b) டிெம்தர் 
c) ம்தர் 
d) ஆக்வடரதர் 

 
2. இந்துஸ்ரன் றப்ரர்ட் னறறவடட் ங்கு 

றகப்வதரி ஶெரனரர் கூஷ றன் உற்தத்ற 
றஷனத்றல் இனந்து உற்தத்றஷ 
ஆம்தித்துள்பது? 
a) கர்ரடகர 
b) ஆந்திப ிபனதெம் 
c) ஶகபர 
d) கர்ரடகர 

 
3. வஜதி சூநரபி ங்கு ற்தட்டது ? 

a) அஶரிக்கர 
b) வகரரிர 
c) ரய்னரந்து 
d) ஜப்ான் 
 

4. ந் இரணுத்றடம் இனந்து ரன்ற 
ஶெரஷணக்கரக அறக உ தநக்கும் றணி 
னேி (ஆபில்னர தநக்கும் ிரணம்) 
ங்குற்கரண ஆர்டஷப் வதற்றுள்பது 
ெறய்ஶரன் ீர்வுகள் & ெறஸ்டம்ஸ் 
திஷஶட் னறறவடட்? 
a) ஜப்தரன் இரணும் 

b) ெலண இரணும் 
c) அவரிக்க இரணும் 
d) இந்தின இபாணுவம் 

 
5. 2018 ஆம் ஆண்டு ெர்ஶெ கபிர் 

வரறல் னஷணஶரர் உச்ெற ரரடு ங்கு 
ஷடவதறுகறநது? 
a) னாம் 
b) குஜரத் 
c) னஶண 
d) கரரஷ்டிர 

 
6. ஷண ரடுகலடன் இஷந்து இந்றர 

என வதரி இந்ற கடஶனர சுணரற 
ரறரிப்திற்ெறில் (ஏஶவ் 18) கனந்து 
வகரள்பவுள்பது? 
a) 23 
b) 21 
c) 25 
d) 24 

 
7. KAZIND’ கூட்டு இரணுப்திற்ெற ங்கு 

ஷடவதற்நது ? 
a) தரகறஸ்ரன் 
b) கஜகஸ்தான் 
c) ெவூற 
d) ெறம்னர 

 
டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 05, 2018 
 

1. ஶெற ஆெறரிர்கள் றணம்? 
a) செப்டம்ர் 5 
b) வெப்டம்தர் 6 
c) வெப்டம்தர் 7 
d) வெப்டம்தர் 8 

 
2. வரண்டு வெய்ற்கரண ெர்ஶெ ரள்? 
a) வெப்டம்தர் 8 
b) வெப்டம்தர் 9 
c) செப்டம்ர் 5 
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d) வெப்டம்தர் 6 
 

3. கரந்றஜீின் ய் னறம் – அனுத கற்நல் 
தற்நற தரடத்றட்டத்ஷ த்ற ணிப 
அஷச்ெர் வ திகரஷ் ஜஶடகர் ங்கு 
வபிிட்டரர்? 
a) சடல்ி 
b) வென்ஷண 
c) ஷயரதரத் 
d) னம்ஷத 

 
4. றநஷ ஶம்தரட்டு ற்றும் வரறல் 

ஶம்தரட்டு அஷச்ெர் (MSDE) ? 
a) தர்னநந்திப ிபதான் 
b) கஞ்ெறத் கனர் 
c) ெறத்ரர்த் கனர் 
d) ஶெறன் நீ்ர் 

 
5. ஶரடிின் ஶர்வு ரரிர்கபின் _________ 

தறப்ஷத வபிிடப்தட்டது? 
a) ஷனரபம் 
b) கன்ணடர 
c) தநிழ் 
d) வலுங்கு 

 
6. ______ வபிஶறும் அனுற னஷநகஷப 

ரற்நற அஷக்கறநது? 
a) னம்ஷத 
b) கத்தார் 
c) ஆந்றர 
d) வலுங்கரணர 

 
7. அவரிக்கரவுடணரண னல் இந்ற 2 + 2 

ஶதச்சுரர்த்ஷ, 2025 ரக்கறல் இன 
ரடுகலக்கும் இஷடில் ______ தில்னறன் 
டரனர் இனப்ன ர்த்க இனக்ஷக 
அஷட உவும்? 
a) 500 
b) 400 
c) 800 

d) 700 
 

8. உனக னறஶரர் ற்றும் னறர்கபின் 
ணி உரிஷகள்’ தற்நற ரரடு ெறஶரல் 
(வகரரிர)ில் _____து னஷநரக 
ஷடவதந உள்பது? 
a) 7 
b) 6 
c) 4 
d) 3 

 
9. உனக சுகரர அஷப்தின் வன்கறக்கு 

ஆெறரின் ண்டன இக்குணரக ________ 
ீண்டும் ஶர்வு? 
a) அீன் யஜரர் 
b) பூம்னகத்பால் ெிங் 
c) குர்குந்ர் ெறங் 
d) ர்ர 

 
10. ____ ஆது றட்டக் கரனத்றற்கு தின்ணனம் 

எனங்கறஷந் ணினங்குகள் இனப்திட 
ஶம்தரடு வரடர்ற்கு த்ற 
அஷச்ெஷ எப்னல்? 
a) 12 
b) 15 
c) 20 
d) 13 

 
டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 06, 2018 
 

1. ெர்ஶெ சுணரற டிரில் திற்ெற ங்கு 
ஷடவதற்நது? 
a) ஆந்திபப் ிபனதெம் 
b) வென்ஷண 
c) கர்ரடகர 
d) ஶகபர 

 
2. ஜம்ன ற்றும் கரஷ்ீர் ரறன றர்ரக 

கவுன்ெறல் (ஸ்ெற), ------------- வகர ரட் 
ரட்டில் ஷயட்ஶர னக்ட்ரிக் றட்ட 
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(வயல்ப்) பர்ச்ெறக்கு த்ற ற்றும் 
ரறன அசு ஆகறற்றுடன் என கூட்டு 
றறுணம் அஷக்க எப்னல்? 
a) 850 
b) 700 
c) 600 
d) 500 

 
3. ெர்ஶெ ிரண றஷனத்றல் 2019 ஆம் 

ஆண்டினறனந்து னக அங்கலகர ெற 
a) னம்ஷத 
b) சங்களூரு 
c) ஶகபர 
d) வென்ஷண 

 
4. வதங்கலன ிண்வபி கண்கரட்ெறின் 

_____ து தறப்ன றநக்கப்தட்டது 
a) 5 
b) 4 
c) 8 
d) 6 

 
5. கரத்ர கரந்ற ெறஷன ________ 

றநக்கப்தட்டது? 
a) ெலணர 
b) ஆஸ்றஶனறர 
c) ால்னகரினா 
d) தரகறஸ்ரன் 

 
6. ெறங்கப்னரில் வு ஷத்றல் வ்பவு 

தில்னறன் டரனர் னலீடு வெய்வுள்பது 
ஶதஸ்னக்? 
a) 2 
b) 1 
c) 3 
d) 4 

 
7. _________ ‘ககன்ரன்‘ குலிற்கு உிர் 

ஆவு ற்றும் னந்து ங்கவுள்பது? 
a) ிபான்ஸ் 

b) இரனற 
c) ஜப்தரன் 
d) ெலணர 

 
8. த்ற கறட்டி குலின் ---- து கூட்டம் 

னது றல்னறில் திரின் ஷனஷில் 
னடிஷடந்து? 
a) 28 
b) 30 
c) 31 
d) 27 

 
9. ெர்ஶெ துப்தரக்கற சூடு ிஷபரட்டு 

கூட்டஷப்ன உனக ெரம்தின்றப்தில் 
ஷடவதற்ந ______ ீட்டர் ர் திஸ்டல் 
ஜழணிர் ஶதரட்டிில் இந்றரின் ெவுப் 
ெவுரி ங்கனம் அர்ஜளன் ெறங் ெலர 
வண்கனனம் வன்நணர்? 
a) 10 
b) 12 
c) 13 
d) 14 

 
10.  ---------- கல் வரடர்ன இக்கம் ற்றும் 

தரதுகரப்ன உடன்தடிக்ஷக (COMCASA)ில் 
ஷகவலத்றடன் னெனம் என னற 
ஷனனஷந இரணு ற்றும் தரதுகரப்ன 
எத்துஷப்ஷதத் வரடங்கறது? 
a) இந்தினா நற்றும் அசநரிக்கா 
b) இந்றர ற்றும் ெலணர 
c) ெலணர ற்றும் அவரிக்கர 
d) இந்றர ற்றும் ஷ்ர 
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1. ெட்டன்ந கவுன்ெறல் உனரக்குஷத் 

ீர்ரணிக்கும் ீர்ரணம் ந் ரறன 
ெட்டன்நத்றல் றஷநஶற்நப்தட்டது? 
a) ஒடிொ 
b) கர்ரடகர 
c) ஆந்றர 
d) குஜரத் 

 
2. ங்கு 'னேணிர்ெல் வயல்த் ஶகர் 

ரய்ப்னகள் ற்றும் ெரல்கபில்' என ரள் 
'கர்ரடகர சுகரர உச்ெற ரரடு 2018' 
ற்தரடு வெய்ப்தட்டுள்பது? 
a) சங்களூரு 
b) கர்ரடகர 
c) னம்ஷத 
d) வென்ஷண 

 
3. U.K. இற்தினரபர் தல்ஷகஷஷ 

அறகரிக்க ______ றல்னறன் தரிசு 
ங்கறணரர்? 
a) 4 
b) 3 
c) 2 
d) 5 

 
4. RBI ங்கற னைணின் ங்கற ீது த்ஷண 

ஶகரடி னொதரய் அதரம் ிறத்துள்பது? 
a) 2 
b) 5 
c) 3 
d) 1 

 
5. G20 கல்ி அஷச்ெர்கள் ற்றும் கூட்டு 

ந்றரி கூட்டம் ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) அர்சஜன்டிா 
b) ஷ்ர 
c) இங்கறனரந்து 
d) அஶரிக்கர 

 

 
6. ஸ்.தி. ங்கறின் றர்ரக இக்குணர்? 

a) அஸ்ிணி ெறங் 
b) ஷறனற ரம்ரத் 
c) அன்சுா கான்ட் 
d) றர தஶடல் 

 
7. ஸ்.தி.. றனைச்சுல் ஃதண்டின் றர்ரக 

இக்குணர் ற்றும் ஷனஷ றர்ரக 
அறகரரி? 
a) அஸ்வி ாட்டினா 
b) ீனர ெறங் 
c) ீதிகர தஶடல் 
d) யரிணி ெறங் 

 
8. .ஸ்.ஸ்.ப். துப்தரக்கற சுடுல் உனக 

ெரம்தின்றப்தில் ______ ீ ர் ஷதிள் 
ஜழணிர் ஆண்கள் ஶதரட்டிில் யட்ரி 
யெறகர ங்க தக்கம் வன்நரர்? 
a) 8 
b) 6 
c) 9 
d) 10 

 
9. இந்ற ப்ல அி த்ஷண ன்கள் 

ித்றரெத்றல் ெரம்தின் இந்ற வட் 
அிஷ ழீ்த்றது? 
a) 190 
b) 185 
c) 187 
d) 200 

 
10.  ஶனனண்ட் னறறவடட் (ALL) அன் 70 து 

ஆண்டுிர வகரண்டரட்டத்றன் என 
தகுறரக அன் ______ ஆஷனில் உள்ப 
வரடக்க றன்ெர ரகண (EV) ெறகஷப 
றநந்து ஷத்துள்பது? 
a) Ennore 
b) வென்ஷண 
c) கர்ரடகர 
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d) ஷசூர் 
 
டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 08 & 09, 
2018 
 

1. ெர்வனதெ எழுத்திவு திம்? 
a) செப்டம்ர் 8 
b) வெப்டம்தர் 9 
c) வெப்டம்தர் 10 
d) வெப்டம்தர் 11 

 
2. ெர்ஶெ லத்நறவு றணம் இந் ஆண்டு 

த்ஷணரது னஷநரக ஷடவதந 
இனக்கறநது? 
a) 52 
b) 51 
c) 50 
d) 53 

 
3. ______ ம் ஶற குஜரத், ர்ர 

ரட்டத்றல் றக திரண்டரண ெர்ரர் 
ல்னதரய் தட்ஶடல் ெறஷனஷ திர் 
ஶந்ற ஶரடி றநந்து ஷப்தரர்? 
a) ம்தர் 10 
b) அக்னடார் 31 
c) டிெம்தர் 11 
d) வெப்டம்தர் 30 

 
4. வதட்ஶரல் ற்றும் டீெனறல் றப்ன கூட்டு 

ரி (VAT) ல் ரஜஸ்ரன் _____ % 
குஷநத்துள்பது? 
a) 3 
b) 2 
c) 1 
d) 4 

 
5. ______ ஆரய்ச்ெறரபர்கள் னறரண 

ற்றும் வகறழ்ரண கரி சூரி 
வெல்கஷப ஷட்டறன் தி 12 இன் 

வெற்ஷக வடரிஶட்டிவ் தன்தடுத்ற 
உனரக்கறனேள்பண?. 
a) தஞ்ெரப் 
b) குஜரத் 
c) னாால் 
d) யரிரணர 

 
6. ணிப ஶம்தரட்டுத்துஷந அஷச்ெர் 

திகரஷ் ஜஶடகர் னது றல்னறில் ____ 
து உனக உச்ெற ரரட்ஷட (WOSA-2018) 
றநந்து ஷத்ரர்? 
a) 3 
b) 4 
c) 8 
d) 1 

 
7. ஆக்ெறஸ் ங்கறின் றர்ரக இக்குணர் & 

ஷனஷ றர்ரக அறகரரி? 
a) றஶணஷ் தஶடல் 
b) அநிதாப் செௌத்ரி 
c) அனுரக் தஶடல் 
d) திரிம் ஶகரெறல் 

 
8. ஶதரப இரணுத்றன் னற ஷனஷத் 

பதற? 
a) ெறஷ் அகர்ரல் 
b) ணிஷ் தரண்ஶட 
c) தரீத் ெறங் 
d) பூர்ண ெந்திப தாா 

 
9. ஶர இந்றர 2019  ங்கு டத் அசு 

னடிவு வெய்துள்பது? 
a) சங்களூரு 
b) ஷயரதரத் 
c) ெறம்னர 
d) வென்ஷண 

 
10. இந்றரில் னல் BIMSTEC இரணு 

திற்ெறில் இனந்து ____ இரணும் 
ினகறது? 
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a) ஜம்ன கரஷ்ீர் 
b) னாம் 
c) தரகறஸ்ரன் 

 
டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 10, 2018 
 

1. ந் கரட்ெறில்  ர 
ரிகலக்கு இனெ குஷட ற்றும் 
வின்ஶகரட் ஆகறற்ஷந ங்க னடிவு 
வெய்துள்பது ? 
a) னநற்கு வங்காம் 
b) ஶகபர 
c) கரஸ்ீர் 
d) றழ் ரடு 

 
2. ரர்  ஷனஷில் வெப்டம்தர்  10 ந்றரி 

ெஷத கூட்டம் ஷட வதநவுள்பது ? 
a) ந்றரி 
b) அதிர் ஓநர் அல் ஷீர் 
c) னல்ர் 
d) குடிசுத்ஷனர் 

 
3. த்ஷணரது ஆண்டு ிரஷவரட்டி 

டவகரரிரில் திரண்ட ரணு 
அிகுப்ன டந்து ? 
a) 80 
b) 85 
c) 72 
d) 70 

 
4. இந்றரினறனந்து ங்கரபறற்கு ஷண 

வகர ரட் கூடுல் றன்ெரம் 
அனுப்தப்தடுகறநது? 
a) 700 
b) 500 
c) 100 
d) 200 

 
5. வெர்திரின் ஶரக் ஶஜரஶகரிக் 

அர்வஜன்டிணரின் ஜளரன் ரர்ட்டின் 

வடல் ஶதரட்ஶரஷ ஶரற்கடித்து ஆண்கள் 
எற்ஷநர் இறுறப் ஶதரட்டிில் வற்நற 
வதற்நரர். இது ஶஜரஶகரிக் இன் _____ து 
கறரண்ட் ஸ்னரம் தட்டரகும்? 
a) 14 
b) 10 
c) 20 
d) 30 

 
6. ஶகன்ெரல் தரறக்கப்தட்டண ஷ பி 

குந்ஷகலக்கு "திரன் ந்றரி ஜன் 
ஆஶரக்கற ஶரஜணர " றட்டத்றன் கலழ் னொ 
______ ங்கப்தடும் ண அெரங்கம் 
அநறித்துள்பது? 
a) 10 னட்ெம் 
b) 8 னட்ெம் 
c) 5 ட்ெம் 
d) 6 னட்ெம் 

7. ஶதரபத்றன் னற ஷனஷ ீறதற ? 
a) கம் ஶகரிந்த் 
b) ஓம் ிபகாஷ் நிஷ்பா 
c) சுணில் குப்ர 
d) கம் ஶகரிந்த் 

 
8. ஸ்ஷதஸ்வஜட், அன் னல் ெக்கு 

ிரணத்ஷ அநறனகப்தடுத்றது. னல் 
'ஸ்ஷதஸ் க்ஸ்திஸ்' ிரணம் ங்கு 
ந்ஷடகறநது? 
a) ஆந்றர 
b) சங்களூரு 
c) ஆந்றர 
d) வென்ஷண 

 
டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 11, 2018 
 

1. உனக ற்வகரஷன எறப்ன றணம் ப்ஶதரது 
வகரண்டரடப்தடுகறநது? 
a) வெப்டம்தர் 11 
b) செப்டம்ர் 10 
c) வெப்டம்தர் 12 
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d) வெப்டம்தர் 13 
 

2. ஶெற கரர் தந்த்றல் வற்நற வதற்நர் 
ரர் ? 
a) ெதரஸ்ட்டின் வட்டல் 
b) இனறஸ் கரறண்டன் 
c) சகௌபவகில் 
d) கறறன் ஷவகரன் 

 
3. ROMANTIC ELEPHANT ன்னும் ரணு 

திற்ெறில் இந்றர உடன் கனந்து 
வகரள்லம் ரடு து? 
a) நாங்னகாினா 
b) ஷெதரீிர 
c) ரய்னரந்து 
d) ஆப்ரிக்கர 

 
4. BOGIBEEL ன்னும் ீபரண 

தரனம் இந்றரில் ங்கு உள்பது ? 
a) ரறதி 
b) ிபம்நபுத்திபா 
c) வகரள்பிடம் 
d) ஶகரரரி 

 
5. டு ரணில் ிரணத்றற்கு ரிவதரனள் 

றப்தி ெரஷண தஷடத் ரடு து ? 
a) இந்தினா 
b) தரகறஸ்ரன் 
c) ஶகபர 
d) அவரிக்கர 

 
6. ஆெறரிஶனஶ னல் னஷநரக 

திகள் திப்தற்கரக ஶதரர்டிங் 
தரமரக "Face Recognition" தன்தரட்ஷட ந் 
இந்ற ிரண றஷனம் 
அநறனகப்தடுத்றனேள்பது? 
a) சகம்சசகௌடா ெர்வனதெ விநா 

ிரனம் 
b) ஶரஜற சுதரஷ் ெந்றஶதரஸ் ெர்ஶெ 

ிரண றஷனம் 

c) இந்றர கரந்ற ெர்ஶெ ிரண 
றஷனம் 

d) ெர்ரர் ல்னதரய் தஶடல் ெர்ஶெ 
ிரண றஷனம் 

 
7. த்ணரல் வரறற்ெரஷனக்கு இந்ற 

ண்வய் கூட்டுத்ரதணத்துடன் (IOC) 
ெீதத்றல் எப்தந்ம் வெய்து வகரண்ட 
ரறனம் து? 
a) யறரச்ென 
b) ஹரினாா 
c) உத்றப்திஶெம் 
d) தஞ்ெரப் 

 
8. ந் கம் னல்னஷநரக BIMSTEC 

இரணுப் திற்ெறக்கரண "றவனக்ஸ் -18" 
றகழ்ச்ெறஷ வரகுத்து ங்க 
இனக்கறநது ? 
a) வென்ஷண 
b) னஶணஸ்ர் 
c) ஷயவரதரத் 
d) புன 

 
9. ரஜஸ்ரன் அசு, ந் கத்றல் 

தரம்தரி வெரத்துக்கஷப 
தரதுகரப்தற்கரண ரரடு டத் னடிவு 
வெய்துள்பது? 
a) திகரவர் 
b) வஜய்ப்னர் 
c) உய்னர் 
d) பத்பூர் 

 
10. கரனறஷன டடிக்ஷக குநறத் 2018 

உனகபரி உச்ெறரரட்ஷட ந் ரடு 
வரகுத்து ங்குகறநது? 
a) US   
b) திரன்ஸ் 
c) UK 
d) திஶெறல் 
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டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 12, 2018 
 

1. ெரம்ெங் றறுணம் உனகறன் றகப்வதரி 
வரஷதல் அனுத ஷத்ஷ ங்கு 
றநந்து ஷத்து ? 
a) சங்களூரு 
b) வகரல்கத்ர 
c) னம்ஷத 
d) வென்ஷண 

 
2. ிபரடிறர் னடின் ந் ரட்டுடன் ெரரண 

உடன்தடிக்ஷகஷ வரிித்ரர்? 
a) ஜப்ான் 
b) ெலணர 
c) ஈரன் 
d) அர்னரந்து 

 
3. தி.த.ீெற.ல்., னற வதட்ஶரனறம் 

ஆஷனகபில் னொ .______ ஶகரடி னலீடு 
வெய் உள்பது? 
a) 10,000 
b) 25,000 
c) 40,000 
d) 50,000 

 
4. ICC ரிஷெில் உனகறன் ெறநந் 

ஶதட்ஸ்ஶன்? 
a) ஶடரணி 
b) விபாட் னகாி 
c) ஶரயறத் ர்ர 
d) ஶடரணி 

 
5. உனகபில் உவு தரதுகரப்ன ற்றும் 

ஊட்டச்ெத்து ரறனத்றன் .ர.ின் தன 
தன்ணரட்டு றறுண அநறக்ஷகின் 
ெீதத்ற தறப்தின் தடி, உனக அபில் 
ஊட்டச்ெத்து குஷநதரடுகபின் ண்ிக்ஷக 
2017 ல் _____ றல்னறணரக உர்ந்துள்பது? 
a) 800 
b) 821 

c) 822 
d) 823 

 
6. ச்.டி.ஃப்.ெற ஷனப்தின் னற ஷனஷ 

றர்ரக அறகரரி? 
a) விா தல்கர் 
b) ரர தண்டித்கர் 
c) கத்ரீணர யணி ெறங் 
d) சுறர ெறங் 

 
7. வரில் ஸ்ட்ரீப் ெறநப்ன ினது ரனக்கு 

ங்கப்தட்டது? 
a) அனறர தட் 
b) ித்ர தரனன் 
c) கரீணர கனர் 
d) ஐஷ்வர்னா பாய் 

 
8. .ர. Interagency Task Force (UNIATF) ினது 

ரனக்கு ங்கப்தட்டது? 
a) ஶணரஜ் றரரி 
b) ஸ்ரீ நனாஜ் ஜாி 
c) குல்குந்ர் ெறங் 
d) யம்ெத் தரண்ஶட 

 
9. BARC ெீதத்றல் ந் அணுெக்றின் 

ஶம்தடுத்ப்தட்ட தறப்ஷத றுதரிெலனஷண 
வெய்து? 
a) அப்ெபா   
b) னர்ிர 
c) துனர   
d) வஜர்னறணர 

 
10. அத்றரெற அெரங்க ஶெஷகஷப 

டீ்டுக்கு ங்கும் இந்றரின் னல் 
றட்டத்ஷ ந் அசு துக்கறது? 
a) ஆந்றப் திஶெம் 
b) எடிெர 
c) கர்ரடகர 
d) சடல்ி 
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டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 13, 2018 
 

1. _____ ஆம் ஆண்டில் ிெரிகள் 
னரணத்ஷ இட்டிப்தரக்க அெரம் 
அெரங்கம் 1 னட்ெத்றற்கும் அறகரண 
தம்ப் வெட்டுகஷப ிறஶரகறக்கும்? 
a) 2021 
b) 2023 
c) 2022 
d) 2024 

 
2. E - ெறகவட்டுகஷப ந் அெரங்கம் ஷட 

வெய்துள்பது ? 
a) தநிழ்ாடு 
b) ஶகபர 
c) குஜரத் 
d) கர்ரடகர 

 
3. அசு ணிர்கபின் தன்தரட்டிற்கரண 

_______ னந்துகஷப ஷட வெய்துள்பது? 
a) 328 
b) 345 
c) 357 
d) 323 

 
4. னற்றுஶரய் ஆரய்ச்ெறக்கரண ெர்ஶெ 

அஷப்ன (..ஆர்.ெற.) இந் ஆண்டில் ______ 
னற னற்றுஶரஷ றர்வகரள்ர் ன்று 
கூநறனேள்பது? 
a) 27 றல்னறன் 
b) 15 ஶகரடி 
c) 30 றல்னறன் 
d) 18 நில்ினன் 

 
5. ெீதத்றல் இநந் ிஜய் ங்கர் ிரஸ், 

ந் துஷநஷ ஶெர்ந்ர்? 
a) சாருாதாபம் 
b) ிஷபரட்டு 
c) இஷெ 
d) இனக்கறம் 

 
6. ஈ-கரர்ஸ் வகரள்ஷகில் டுக்கப்தட்ட 

திச்ெறஷணகள் தற்நற ஆரய்ற்கரக 
வெனரபர்கபின் குலஷ ரர் ஷனஷ 
ரங்குரர்கள்? 
a) தில் ஜனரன்   
b) சுஶஷ் தின 
c) பனநஷ் அினஷக் 
d) சுறல் ஶரடி 

7. ந் இந்ற ரறனத்துடன் ஶதரபம் 
அன் னல் தஸ் ஶெஷஷ 
ஆம்தித்து? 
a) வடல்னற 
b) ீகார் 
c) ஶற்கு ங்கம் 
d) ஜரர்கண்ட் 

 
8. அறக றநன் வகரண்ட ந் அணு 

ஆரய்ச்ெற உஷன றுதரிெலனஷண 
வெய்ப்தடுகறநது? 
a) அப்ெபா 
b) துனர 
c) னர்ிர 
d) ரரப்னர் 

 
9. ெீதத்ற .ர. அநறக்ஷகின்தடி, 2016 

ஆம் ஆண்டில் 804 றல்னறணினறனந்து தெற 
ண்ிக்ஷக 2017 ஆம் ஆண்டில் வ்பவு 
உர்ந்துள்பது? 
a) 829 
b) 867 
c) 823 
d) 821 

 
10. ஶரப்தி என்நற தரரலன்நம் 

ஜணரக ரட்டங்கஷப ீநறற்கரக ந் 
ரட்ஷட ண்டிக்க ரக்கபித்துள்பது? 
a) ஹங்னகரி 
b) ஸ்வதின் 
c) இத்ரனற 
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d) கறரீஸ் 
 
டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 14, 2018 
 

1. இந்றரின் னல் தங்குடி ட்டரத் 
றட்டம், ந் ரறனத்றல் துங்கறது? 
a) அெரம் 
b) ரஜஸ்ரன் 
c) த்றப் திஶெம் 
d) ெத்தஸீ்கர் 

2. ெீதத்றல் இநந் திரிஜ் கட்ல் , ந் 
துஷநஷ ெரர்ந்ரர்? 
a) திரபப்ட துர 
b) அெறல் 
c) ஏிம் 
d) ிஷபரட்டு 

 
3. 2018 ஜற -20 ர்த்கம் ற்றும் னலீடு 

கூட்டத்ஷ ந் ரடு வரகுத்து 
ங்குகறநது ? 
a) திரன்ஸ் 
b) அர்சஜன்டீா 
c) திஶெறல் 
d) வஜர்ணி   

 
4. எவ்வரன ஆண்டும் யறந்ற றரஸ் 

வெப்டம்தர் 14 அன்று வகரண்டரடப்தடுகறநது. 
ந் ஆண்டில் இந்ற வரற ரறன 
வரறரக ஶர்வு வெய்ப்தட்டது? 
a) 1949 
b) 1951 
c) 1950 
d) 1948 

 
5. அெறனஷப்தின் ந்க் Article இன் கலழ், 

இந்றரின் 46 து ஷனஷ ீறதறரக 
ீறதற ஞ்ென் ஶகரஶகரய் 
றறக்கப்தட்டுள்பரர்? 
a) Article 123 
b) Article 124 

c) Article 122 
d) Article 121 

 
6. ெீதத்றல் ஷடந் வயல்னற 

ஶகரதரய், ந் துஷநஷ ெரர்ந்ந்ர்? 
a) றஷப்தட துஷந 
b) ிஷபரட்டு 
c) கர 
d) தத்றரிஷக துஷந   

 
7. ரகரின் ிெர தண்டிஷக ந் 

ரறனத்றல் துங்கறது? 
a) ஒடிொ   
b) ஶற்கு ங்கம் 
c) அெரம் 
d) ரகரனரந்து   

 
8. ெீதத்றல் அநறனகப்தடுத்ப்தட்ட தரல் 

ங்குல் ற்றும் உள்கட்டஷப்ன 
ஶம்தரட்டு றற றட்டத்றன் கூட்டு 
றறனேி ன்ண? 
a) னொ 12, 801 ஶகரடி 
b) னொ 9, 801 ஶகரடி   
c) ரூ. 10, 881 னகாடி   
d) னொ 11,008 ஶகரடி 

 
9. "தஸ்டர் டிஸ்தரெஸ்:  ஶதஶெஜ் டு ற 

ஷல்ட்ஸ்" னத்கத்ஷ லறர் ரர்? 
a) னபந்திபா 
b) ஆடிஷ் டெலர் 
c) ிக்ம் ஶெத் 
d) றனதம் ரய் 

 
டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 15 & 16, 
2018 
 

1. இந்றரின் னல் உனகபரி "Global 
tourism mart" ந் கரில் டக்க இனக்கறநது? 
a) வடல்னற 
b) அறர்ெஸ் 
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c) வென்ஷண 
d) னஶண 

 
2. ெீதத்ற .ர ணி ஶம்தரட்டு 

அநறக்ஷகின் தடி 2018 ஆம் ஆண்டில் 
இந்றரின் இடம் ன்ண? 

a) 132 
b) 135 
c) 130 
d) 145 

 
3. 2018 உனக "Chef Congress"  ந் ரடு 

வரகுத்து ங்க உள்பது? 
a) ஆஸ்றஶனறர   
b) இந்றர 
c) ெலணர   
d) ஜப்தரன் 

 
4. வடல்னற அெரங்கம் ந் ரட்டுடன் 

"ட்னநவு ற்றும் எத்துஷப்ன" 
எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டது? 
a) ெறஶரல் 
b) வஜணீர 
c) தரரிஸ் 
d) வதர்னறன் 

 
5. தின்னணற்நறல் இந்றரின், னல் 

ீனக்கடிில் இங்கும் ஶரஶதர டிஶரன் 
து? 
a) EyeROV TUNA 
b) BrainROV TUNA 
c) HeadROV TUNA 
d) HandROV TUNA 

6. ரஜஸ்ரணின் னல் னன் ெஃதரரி 
தின்னம் னங்கரில் ங்குள்பது? 
a) EyeROV TUNA 
b) HandROV TUNA 
c) BrainROV TUNA 
d) HeadROV TUNA 

 

7. ந் த்ற ஆரய்ச்ெறக் கக 
ிஞ்ஞரணிகள் இந்றரின் னல் சுஶெ 
அணுெக்ற றர்ப்ன னத்து 
உதகங்கஷப உனரக்கறணர்? 
a) ன்ம்ஶதரர் ஶெற னங்கர   
b) ெரிஸ்கர ஶெற னங்கர 
c) யர்கரஹ் உிரில் னங்கர 
d) கறஶரனஶடர ஶெற னங்கர   

 
8. 2018 ஜணரக ெர்ஶெ றணத்றன் ீம் 

ன்ண? 
a) அணு னத்தும் ற்றும் கூட்டு 

அநறில் றறுணம் 
b) தரீ்தரல் ெயரணி இன்ஸ்டிடினைட் ஆஃப் 

தரலீஶரஶதரடணி   
c) ெயர அணு இற்தில் றறுணம்   
d) ஆர்தட்டர ஆரய்ச்ெற றறுணம் 

 
9. ஶெற வதரநறினரபர் றணம் (NED) ந் 

ரபில் இந்றரில் 
வகரண்டரடப்தடுகறநது? 
a) Democracy and conflict prevention 
b) Democracy for Universal Peace 
c) Democracy under Strain: Solutions for a 

Changing World 
d) Fight for democracy 

 
டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 17, 2018 
 

1. ெர்ஶெ ல்ஷனில் ஸ்ரர்ட் ஃவதன்ெறங் 
றட்டத்ஷ ஆம்தித்ர் ரர்? 
a) குரம் ரஜன் 
b) ஶந்ற ஶரடி 
c) ரஜ்ரத் ெறங் 
d) ரம் ரத் ஶகரிந்த் 

2. ஸ்.தி.. ஷனஷ றற அறகரரிரக 
றறக்கப்தட்டர் ரர்? 
a) அர்ஜதீ் தரசு 
b) திெரந்த் குரர் 
c) அன்சுனர கரன்ட் 
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a. இற்நறல் துறல்ஷன 
 

3. இந்றர ற்றும் வரரக்ஶகர இஷடஶ 
சுற்றுனர எனங்கறஷப்ன தற்நற இனப்ன 
கூட்டம் ங்கு ஷடவதற்நது _______? 
a) னம்ஷத 
b) ஜம்ன 
c) வென்ஷண 
d) வடல்னற 

 
4. ஶதங்க் ஆஃப் தஶரடர, ிஜர ங்கற 

ற்றும் ______ ஆகறற்நறன் 
எனங்கறஷப்ஷத அெரங்கம் இந்றரின் 
னென்நரது வதரி உனகபரி ஶதரட்டி 
ங்கறரக உனரக்க னல்கறநது ? 
a) ஶடணர ங்கற 
b) கணர ங்கற 
c) வஸ் ங்கற 
d) தரங்க் ஆப் இந்றர 

 
5. வடல்னறில், 'இந்றரின் னல் 'India 

Tourism Mart(ITM 2018) ரரல் 
வரடங்கப்தட்டது? 
a) வங்ஷகர ரனேடு 
b) வ தினேஷ் ஶகரல் 
c) சுஶஷ் தின 
d) ரஜ்ரத் ெறங் 

 
6. வட்வட் ெர்ஶெ ல்னேத்த்றல் 57 

கறஶனர திரிில் வண்கனம் வன்நர் 
ரர்? 
a) னஜர ந்ர 
b) ெரக்ஷற ரனறக் 
c) ிஜரீ் ெறது 
d) கர்ததீ் ெறங் 

 
7. உனக ெரம்தின் வகின் ஶர் ணது 

னற வடக்னரன் ெரஷணஷ ங்கு 
அஷத்ரர் ? 
a) ஜப்தரன் 

b) ெலணர 
c) திரன்ஸ் 
d) இந்றர 

 
8. இந்றரின் னல் தித்றஶக 

ரய்கலக்கரண னங்கர ந் கத்றல் 
னகறநது? 
a) வடல்னற 
b) னக்ஶணர 
c) வஜய்ப்னர் 
d) ஷயவரதரத் 

 
9. னன்ணரள் ஆெற ிஷபரட்டு ெரம்தின் 

கதறரவ் ஆண்டல்கர ெீதத்றல் 
கரனரணரர் அர் ந் ிஷபரட்ஷட 
ெரர்ந்ர்? 
a) ஸ்திரிண்ட் 
b) குத்துச்ெண்ஷட 
c) ல்னேத்ம் 
d) வடன்ணிஸ் 

 
டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 18, 2018 
 

1. ெர்ஶெ வரஷனத்வரடர்ன ககம் (ITU) 
வற்கரெற தகுற அலுனகம் ற்றும் 
வரறல்தட்த கண்டுதிடிப்ன ஷம்_________ 
ங்கு றறுப்தடும்.? 
a) வகரல்கத்ர 
b) வென்ஷண 
c) வதங்கலன 
d) னது வடல்னற 

 
2. ரறனத்றன் னல் றநன் கஃஶத ங்கு 

றநக்கப்தட்டது? 
a) கர்ரடக 
b) ஆந்றர 
c) ஶகபர 
d) றழ் ரடு 
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3. ஷெதர் தல்கஷனக்ககம் அஷக்கப்தட 
உள்ப ரறனம்? 
a) கரரஷ்டிர 
b) உத் திஶஷ் 
c) வடல்னற 
d) றழ் ரடு 

 
4. னற்றுஶரய் ஶரரபிகலக்கு ஶரய் 

கண்டநற இந்றரின் றகப்வதரி 
ஷெக்ஶனரட்ரணரண ஷெக்ஶனரன்-30 
வெல்தடத் வரடங்கற ரறனம் ? 
a) றனை வடல்னற 
b) வகரல்கத்ர 
c) வதங்கலன 
d) றழ் ரடு 

 
5. துஷநனக தன்தரட்டிற்கரக இந்றரவுடன் 

_______ அஷச்ெஷ எப்தந்ம் 
வெய்துள்பது? 
a) ெலணர 
b) ங்கஶெம் 
c) ஆஸ்றஶனறர 
d) ஜப்தரன் 

 
6. ஶபரண்ஷின் னற வெனரபரக 

ஶர்வடுக்கப்தட்டர் ? 
a) ெஞ்ெய் அகர்ரல் 
b) ப்ரீம் ெறங் 
c) திணரி ிஜன் 
d) ஶஜரெப் னபிகன்வணல் 

 
7. ல்ன ஆலஷஷ ஶம்தடுத்துற்கரக 

றன்ணணு ற்றும் கல் வரறல்தட்த C-
DAC கல் ஊடக ஶெஷகத்ஷ 
(ெறம்ஸ்) ஆறுனகப்தடுத்றர் ரர் ? 
a) வ. ஸ்.ஸ். அலுரனறர 
b) ரம் ரத் ஶகரிந்த் 
c) ம்.. னைசுப் அனற 
d) தி. ஶகரிந்ன் 

8. தட்டில் ெரறின் ஶெற ஆஷம் 
(NCSC) வெனரபரக றறக்கப்தட்டர் ? 
a) ெஞ்ெய் அகர்ரல் 
b) ப்ரீம் ெறங் 
c) திகரஷ் ஜவ்ஶடகர் 
d) வ ரஜவீ் வகௌதர 

 
9. னெஶனரதர தட்தங்கஷப 

ஶம்தடுத்துற்கரக திச்ெஷணக்குரி 
வற்கு ெலணக் கடனறல் _____ ரடு அன் 
னல் ீர்னெழ்கறக் கப்தல் திற்ெறஷ 
டத்றது? 
a) ஆஸ்றஶனறர 
b) ட வகரரி 
c) ஜப்தரன் 
d) வன் வகரரி 

 
டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 19, 2018 
 

1. இந்றரின் னல் 'ஸ்ரர்ட் ஃவதன்ஸ்' 
ஷதனட் றட்டம் ந் ரட்டு ல்ஷனில் 
வரடங்கப்தட்டது? 
a) தரகறஸ்ரன் ல்ஷன 
b) ெலணர ல்ஷன 
c) றரன்ரர் ல்ஷன 
d) தங்கபரஶஷ் ல்ஷன 

 
2. உனகறன் னல் ஷயட்ஜணில் இங்கும் 

இில் ந் ரட்டில் னன் னஷநரக 
இக்கப்தடுகறநது? 
a) வஜர்ணி 
b) வடன்ரர்க் 
c) இத்ரனற 
d) ரர்ஶ 

 
3. Credit Suisse Research Institute (CSRI) ெீதத்றல் 

வபிிட்ட அநறக்ஷகின்தடி, "Family Owned 
Buisness" தட்டினறல் இந்றரின் ம் 
ன்ண? 
a) 2 
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b) 3 
c) 4 
d) 5 

 
4. "கரற: கனப்ன ஶகரினறன் இகெறம்" 

ன்ந னத்கத்றன் லத்ரபர் ரர்? 
a) ீர குப்ர 
b) ிணதீ் தரஜ்தரய் 
c) வகௌவ் தரட்டிர 
d) ிணதீ் தரஜ்தரய் 

 
5. னல் ெர்ஶெ ரஶகரம் இஷெத்வரகுப்ன 

ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) இந்றர 
b) ஜறகறஸ்ரன் 
c) உஸ்வதகறஸ்ரன் 
d) ஈரண 

 
6. ஏஶெரன் அடுக்கு தரதுகரப்திற்கரண 2018 ீம் 

ன்ண? 
a) Ozone: the mission to protect world 
b) Ozone and climate: Restored by a world united 
c) Ozone: All there is between you and Earth 
d) Keep Cool and Carry On: The Montreal Protocol 

 
7. "Mt வஸ்ட் ட்ன உடற்திற்ெற" ந் 

இன ரட்டிற்கு இஷடஶரண இரணு 
திற்ெறக்கரண வதர்: 
a) ஶதரல் ற்றும் ெலணர 
b) இந்றர, ஶதரல் ற்றும் ெலணர 
c) இந்றர & ெலணர 
d) இந்றர ற்றும் ஶதரபம் 

 
 
டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 20, 2018 
 

1. ெீதத்றல் அநறனகப்தடுத்ப்தட்ட "ஈ-ெயஜ்" 
ஶதரர்டனறடின் ஶரக்கம் ன்ண? 
a) Easy approval to manufacturing 
b) Security clearance to businesses 

c) E-filing of Income Tax returns 
 

2. "Human Trafficking"  றர்த்துப் 
ஶதரரடுற்கு ந் ரறன அெரங்கம் 
"ஸ்ங்ெறத்ர" னும் றட்டத்ஷ 
வரடங்கறது? 
a) தகீரர் 
b) ஶற்கு ங்கம் 
c) ஜரர்கண்ட் 
d) அெரம் 

 
3. தசுஷ ஶபரண்ஷத் றட்டத்ஷ இந்றர 

ஶற்வகரண்டுள்பஶரடு, ிெர 
துஷநில் ரற்நம் ற்தட ந் ெர்ஶெ 
அஷப்னடன் றட்டம் ஶற்வகரண்டுள்பது? 
a) FAO 
b) UNESCO 
c) UNODC 
d) ILO 

 
4. கூனறங் ஆக்ஷன் றட்டம் (CAP) தற்நற 

ஆத்ஷ உனரக்கும் உனகறன் னல் 
ரடு து? 
a) ஆஸ்றஶனறர 
b) திரன்ஸ் 
c) இந்றர 
d) ஜப்தரன் 

 
5. றநன் இந்றர திச்ெரத்றன் Ambassador " 

ஆக ரர் றர்ிக்கப்தட்டுள்பர்? 
a) அஷக்ஷ குரர் ற்றும் ீதிகர 

தடுஶகரஶண 
b) அஜய் ஶவ்கன் ற்றும் கஶஜரல் 
c) னண் ரன் ற்றும் அனுஷ்கர 

ர்ர 
d) அறரப் தச்ென் ற்றும் ஆறர் கரன் 

 
6. இஸ்ஶர ெீதத்றல் அன் னல் 

ிண்வபி வரறல்தட்த ஊடுனல் 
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ஷத்ஷ ந் ரறனத்றல் 
துக்கறனேள்பது? 
a) எடிெர 
b) றழ்ரடு 
c) றரினர 
d) கரரஷ்டிர 

7. 2018 ஆெறக் ஶகரப்ஷத "Cycling " ஶதரட்டிஷ 
ந் ரடு துக்கற ஷக்கறநது? 
a) இந்றர 
b) ஜப்தரன் 
c) ஶதரல் 
d) ெலணர 

 
8. ெீதத்றல் கரனரண இந்றரின் னல் 

வதண் ..ஸ். அறகரரிக்குப் ரர்? 
a) அண்ர ரஜம் ல்ஶயரத்ர 
b) ஸ்றர ெதர்ரல் 
c) ரிஜழ தரஃப்ணர 
d) வரின் ஶஜரெப் 

 
9. Atomic Energy Commission (AEC) ின் னற 

ஷனர் ரர்? 
a) ஶஜ ல் ல்ஶயரத்ர 
b) ஶெகர் தரசு 
c) கஶனஷ் றகரந்த் ிரஸ் 
d) னு அயளஜர 

 
 
டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 21, 2018 
 

1. ெரரணத்றன் ெர்ஶெ ரள்____ ? 
a) வெப்டம்தர் 21 
b) வெப்டம்தர் 15 
c) வெப்டம்தர் 20 
d) வெப்டம்தர் 22 

 
2. றழ்ரடு வடன்ணிஸ் ெங்கம் (TNTA) 

ஷனரக றறக்க தட்டர் ? 
a) அஸ்னம் அனற 
b) கலத் ெர்ர 

c) ிஜய் அறர்ரஜ் 
d) சுஶந்ற ெறங் 

 
3. ____ அசு ரறன ிெரிகலக்கரண 

ிதத்து கரப்தடீு றட்டத்றன் கலழ் 
ிெரிகலக்கு றற உி 
இட்டிப்தரகறனேள்பது? 
a) றழ் ரடு 
b) ஶகபர 
c) கர்ரடக 
d) குஜரத் 

 
4. ெர்ஶெ சூரி எபிின் னல் வதரது 

ெஷத, .ஸ். (ISA) ந் ஶற றல்னறில் 
துங்கவுள்பது? 
a) அக்ஶடரதர் 1 
b) அக்ஶடரதர் 10 
c) அக்ஶடரதர் 2 
d) அக்ஶடரதர் 15 

 
5. 12 ஆண்டுகபில் எஶ என னஷந னனம் 

ீனக்குநறஞ்ெற ரங்கபின் 
தரதுகரப்னக்கரண என னற றட்டத்ஷ ____ 
அசு அநறித்துள்பது? 
a) ஶகபர 
b) றழ் ரடு 
c) னதுச்ஶெரி 
d) கர்ரடக 

 
6. வபினேநவு அஷச்ெகத்றன் னற 

வெனரபர் (ஶற்கு) றறக்கப்தட்டர் 
____ ? 
a) கறட்ஸ் ெர்ர 
b) திீப் தஶடல் 
c) ெங்கர் சுந்ம் 
d) ம்திரஜன் 

 
7. டி.ஆர்.டி.ஏ வற்நறகரக ிரணத்ஷ 

உள்ரட்டு ரீறரக உனரக்கற 
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ஶற்தப்தில் இனந்து ந்றஶரதர _____ 
வுகஷ ஶெரஷண வெய்து? 
a) SLV-3 
b) C-1 Interkosmos 
c) u-11 Interkosmos 
d) தியரர் 

 
8. .ரின் னட்ெற சூரி ெக்ற றட்டத்றற்கு 

இந்றர ____ றல்னறன் தங்கபிப்ன 
வெய்கறநது? 
a) 4 
b) 1 
c) 3 
d) 2 

9. உனக ங்கறின் ரரிம் இந்றரில் 
_____ ஆண்டுகரன கூட்டுநவு கட்டஷப்ன 
(CPF) க்கு எப்னல் அபித்துள்பது? 
a) 3 
b) 5 
c) 2 
d) 6 

 
 
டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 22 & 23, 
2018 
 

1. வெப்டம்தர் 22 ன்ண றணம்? 
a) கரண்டரறனகம் 
b) ரன்கள் 
c) னனறகள் 
d) ரஷணகள் 

 
2. 'க்ஷறர தரத் இந்ற திெரர் ெதர‘ ங்கு 

றநக்கப்தட்டது? 
a) வகரல்கத்ர 
b) வடல்னற 
c) னஶண 
d) னம்ஷத 

3. ஸ்டரர்ட் அப் ரத்றஷ ங்கு 
வரடங்கப்தட்டது? 

a) ரஜஸ்ரன் 
b) யரிரணர 
c) கரரஷ்டிம் 
d) தஞ்ெரப் 

 
4. ட ெறரிரில் இரணுல்னர 

ண்டன ல்ஷனக்கு ந் இன 
ரறனங்கள் எப்னல் அபித்துள்பண? 
a) அவரிக்கர ற்றும் ெலணர 
b) ஷ்ர ற்றும் துனக்கற 
c) ஷ்ர ற்றும் அஶரிக்கர 
d) துனக்கற ற்றும் ெறரிர 

5. ந் இன ரறனங்கபின் இஷடஶ 
ல்ஷன ஆய்வுப் திில் 
வெற்ஷகக்ஶகரள் தடங்கஷப தன்தடுத் 
எப்னல்? 
a) இந்றர ற்றும் ஷ்ர 
b) இந்றர ற்றும் ஶதரபம் 
c) ஷ்ர ற்றும் ெலணர 
d) இந்றர ற்றும் அவரிக்கர 

 
6. இண்டு ரள் கரன்வல்த் தரரலன்ந 

ெங்கத்றன் இந்ற திரந்ற-IV, ரரடு 
ற்றும் வரர்க்ஷரப் ங்கு ற்தரடு 
வெய்ப்தட்டுள்பது? 
a) அந்ரன் 
b) ஜம்ன கரஷ்ீர் 
c) ெறம்னர 
d) வகர் 

 
7. கத்ரர் ஶடரகரில் ஆெற அி 

ஸ்னூக்கர் ெரம்தின்றப் இறுறப் 
ஶதரட்டிில் இந்றர _____ ன்ந 
ித்றரெத்றல் தரகறஸ்ரணிடம் 
ஶரல்ிஷடந்து வள்பி தக்கம் 
வன்நது.? 
a) 3-2 
b) 2-1 
c) 3-1 
d) 2-3 
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8. "International Solar Alliance (ISA)" இன் னல் 

வதரதுப் ஶதஷஷ ந் ரடு வரகுத்து 
ங்குகறநது? 
a) இந்றர 
b) திரன்ஸ் 
c) வஜர்ணி 
d) வதல்ஜறம் 

 
9. 'யதிஸ் 2018' ன்ந ெர்ஶெ ர்த்க 

ரரட்டின் 3 து தறப்ஷத ந் ரடு 
வரகுத்து ங்குகறநது? 
a) வதஹ்ஷன் 
b) கத்ரர் 
c) UAE 
d) குஷத் 

 
டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 24, 2018 

 
1. திர் ஶரடி ெீதத்றல் திரன் ந்றரி 

ஜன் அஶரக் ஶரஜணர சுகரரத் 
றட்டத்ஷ ந் ரறனத்றல் வரடங்கற 
ஷத்ரர்? 
a) ெறக்கறம் 
b) ஜரர்கண்ட் 
c) கரரஷ்டிர 
d) தகீரர் 

 
2. ெீதத்றல் இந்ற அஞ்ெல் வகரடுப்தணவு 

ங்கற (IPPB )? ந் கரப்தடீ்டு 
றறுணத்துடன் இஷந்து? 
a) திர்னர ென்ஷனஃப் இன்சூன்ஸ் 
b) தஜரஜ் அஷனன்ஸ் ஆனேள் கரப்தடீு 
c) ஏரிண்டல் ஷனஃப் இன்சூன்ஸ்   
d) அப்ஶதரஶனர னெணிச் ஆனேள் கரப்தடீு 

 
3. 2022 க்கு னன் னனறகபின் ண்ிக்ஷகஷ 

இட்டிப்தரக அறகரிக்க இனக்கறன்ந னல் 
ரடு? 
a) ஶதரல்   

b) இந்றர 
c) இந்ஶரஶணறர 
d) ங்கரபம் 

 
4. ெீதத்றல் ந் தரதுகரப்ன ரகணத்ஷ 

இந்றர வற்நறகரக ஶெரஷண 
வெய்து? 
a) அரியந்த் கறபரஸ் IV 
b) தியரர் 
c) சூர்ர III 
d) திரித்ி தரதுகரப்ன ரகணம்   

 
5. திர் ஶந்றர வெப்டம்தர் 24, 2018 

அன்று ந் ரறனத்றன் னல் ிரண 
றஷனத்ஷ றநந்து ஷத்ரர் 
a) ெறக்கறம் 
b) ரகரனரந்து 
c) றஶெரம் 
d) அனரச்ென திஶெம் 

 
6. ெீதத்றல் இந்றரின் 100 து ிரண 

றஷனம் ந் ரறனத்றல் 
றநக்கப்தட்டது? 
a) ஜரர்கண்ட் 
b) ெறக்கறம்   
c) அனரச்ென திஶெம் 
d) ரகரனரந்து 

 
7. டிரன் டரய் குரங் 61 றல் 

கரனரணரர், அர் ந் ரட்டினுஷட 
ஜணரறதற? 
a) உனகுஶ 
b) வகரனம்திர   
c) ிட்ரம் 
d) தினறப்ஷதன்ஸ் 
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டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 25, 2018 
 

1. 2018 ஆண்டிற்கரண ெறநந் ஃதிஃதர ீர் 
ன்று அநறப்தட்டர்? 
a) லூகர ஶரட்ரிக் 
b) வரணரல்ஶடர 
c) வஸ்மற 
d) ஸ்னரன் இப்ரயறஶரிச் 

 
2. கரற்று ரசுதரடு குஷநப்ன ெரணங்கள் ந் 

அசு றநந்து? 
a) கர்ரடக 
b) ஶகபர 
c) றழ் ரடு 
d) வடல்னற 

 
3. உண்ஷரண குடிகன் NRC ினறனந்து 

ினக்கப்தடரட்டரர்கள் ன்று அநறித் 
அசு? 
a) உத் திஶெம் 
b) த்ற திஶெம் 
c) அெரம் 
d) வடல்னற 

 
4. ட்டு ரள் றனிரரண இந்ற ஜத்ர 

றனிர ங்கு வகரண்டரடப்தட்டது? 
a) உத் திஶெம் 
b) த்ற திஶெம் 
c) கரத்ண்டு 
d) ஜம்ன கரஷ்ீரின் 

 
5. ஶதஸ்னக் இந்றரின் றர்ரக இக்குணர் 

ற்றும் துஷத் ஷனரக 
றறக்கப்தட்டர்? 
a) சுஶந்ர் ெறங் 
b) அஜறத் ஶரகன் 
c) அஸ்னம் அனற 
d) ஶரகன் சுந்ர் 

 

6. அெரம் அசு ______ றட்டத்றன் கலழ் இந் 
ஆண்டு டிெம்தர் 31 ம் ஶறக்குள் அஷணத்து 
டீுகலக்கும் றன் இஷப்ன 
ங்கவுள்பது? 
a) ம்னள் தரண் 
b) ஶமரரய் 
c) கஶரெ 
d) வெௌரக்ர 

 
7. உள்ரட்டு தரதுகரப்ன எத்துஷப்ன 

எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட உள்ப 
ரடுகள்? 
a) ெலணர, ஜப்தரன் 
b) ெலணர, ெறங்கப்னர் 
c) இந்றர, ெலணர 
d) ஜப்தரன், இந்றர 

 
8. க்கற அன றஶட்மறல் ல்னறக்க 

கூட்டி ன்நம் டக்கவுள்ப ஶற? 
a) ம்தர் 19,20 
b) ம்தர் 20,21 
c) ம்தர் 21,22 
d) ம்தர் 22,23 

9. தண்டிட் ீன்ரல் உதத்ரரின் திநந் 
ரள் ிரஷ றஷணவுகூனம் ஷகில் 
வெப்டம்தர் ரம் 25ம் ஶறஷ ______ 
றணரக அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 
a) ரர்த்றர்ஸ் 
b) கறன் றரஸ் 
c) கஶர ர ஶர 
d) அந்த்ஶரர 
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டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 26, 2018 
 

1. அணு ஆனேங்கஷப னற்நறலும் 
ீக்குற்கரண ெர்ஶெ றணம் ப்ஶதரது 
வகரண்டரடப்தடுகறநது? 
a) வெப்டம்தர் 26 
b) வெப்டம்தர் 24 
c) வெப்டம்தர் 25 
d) வெப்டம்தர் 23 

 
2. ஶெத்ந்ஷ கரத்ர கரந்றின் திநந் 

ரபரண அக்ஶடரதர் ரம் 2 ஆம் ஶற, 
ரறனத்றல் அஷணனக்குரண ஏய்வூற 
றட்டத்ஷ _____ அசு துக்க றட்டம்? 
a) உத் திஶெம் 
b) அெரம் 
c) த்ற திஶெம் 
d) வடல்னற 

 
3. 8 து ஆெற ஶரகர ிஷபரட்டு 

ெரம்தின்றப் ங்கு டத் 
றட்டறட்டுள்பது? 
a) றழ் ரடு 
b) கர்ரடக 
c) ஶகபர 
d) ஆந்ற திஶஷ் 

 
4. ______ அசு இந் ஆண்டு அக்ஶடரதர் 2 ம் 

ஶற னல் கரத்ர கரந்றின் 150 து 
திநந்ரஷப இண்டு ஆண்டுகலக்கு 
வகரண்டரட னடிவு வெய்துள்பது? 
a) ஶகபர 
b) வடல்னற 
c) வகரல்கத்ர 
d) எடிெர 

 
5. ஸ்ரர்ட் ெறட்டி க்ஸ்ஶதர இந்றர 2018  

துஷக்குடிசுத் ஷனர் 
ம்.வங்ஷகர ரனேடு வரடங்கற ஷத் 
இடம்? 

a) கரரஷ்டிர 
b) வடல்னற 
c) குஜரத் 
d) வஜய்ப்னர் 

 
6. திிட தரதுகரப்ன ற்றும் வரறல்ெரர் 

சுகரரம் குநறத் ஶெற ரரட்ஷட 
வரடங்கற ஷத்ர்? 
a) ெந்ஶரஷ் குரர் கங்க்ரர் 
b) ம்.வங்ஷகர ரனேடு 
c) ஶர கவுடர 
d) சுறத்ர கரஜன் 

 
7. ெறில் வெரஷெட்டி ஷத்ரல் (CCS) 

வபிிட்ட வதரனபரர சுந்றக் 
குநறிட்டில் இந்றர ந் இடத்ஷ 
திடித்து? 
a) 95 
b) 96 
c) 97 
d) 98 

 
8. இந்ற வதண்கள் கறரிக்வகட் அி _____ 

றரண டி20 வரடஷ 4 - 0 ன்ந 
கக்கறல் வன்நது? 
a) றனைமறனரந்து 
b) ஆஸ்றஶனறர 
c) இனங்ஷக 
d) இங்கறனரந்து 

 
9. ெறில் வெரஷெட்டி ஷத்ரல் (CCS) 

வபிிட்ட வதரனபரர சுந்றக் 
குநறிட்டில் னல் இடத்ஷ திடித் 
ரடு ? 
a) ெறங்கப்னர் 
b) யரங்கரங் 
c) றனைெறனரந்து 
d) இங்கறனரந்து 
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டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 27, 2018 
 

1. தங்குடிிணரின் ஷகிஷணப் 
வதரனட்கபரண ஷகத்நற ற்றும் கஷனப் 
வதரனட்கள் ‚தஞ்ெந்றர வரகுப்ன‛ ன்ந 
வதரில் ீதரபி ிற்தஷணக்கு 
திதனப்தடுத்துற்கரக ிபம்தத் தூரக 
அநறனகப்தடுத்ப்தட்டர்? 
a) ஶரி ஶகரம் 
b) ர்ர 
c) ெஞ்ெய் குரர் 
d) கஶஷ் ரகரஜள 

 
2. ரல்ர தகுறின் ண்ரீ் 

தற்நரக்குஷநக்கு றந் ீர்ரக அஷ 
ர்ர-ரல்ர இஷப்ன றட்டத்ஷ 
வரடங்கவுள்ப அசு? 
a) உத் திஶெம் 
b) த்றப் திஶெம் 
c) வடல்னற 
d) வகரல்கத்ர 

 
3. வதரது இக்குணர், ீ ஶெஷ, ெறில் 

தரதுகரப்ன ற்றும் டீ்டு கரனர்கள் (FS, 
CD & HG) ஆகறற்நறற்கு னறரக றறக்க 
தட்டர் ரர்? 
a) வங்ஷகர ரனேடு 
b) ெறரஜ் ெறங் வெௌயரன் 
c) வ ெஞ்ெய் குரர் 
d) டரக்டர் ரஸ் னகரஷடில் 

 
4. ந் ரட்டிற்கு இஷடஶ கக்கர் 

றறுணம் னரிந்துர்வு எப்தந்ம் 
ஶதரடப்தட்டது? 
a) றர ற்றும் இந்றர 
b) இந்றர ற்றும் வன் வகரரிர 
c) வன் வகரரிர ற்றும் இந்றர 
d) இந்றர ற்றும் வகன்ர 

 

 
5. ெனெகம், வதரனபரரம், வரறல்துஷந 

ற்றும் திரந்ற பர்ச்ெற 
றட்டங்கலக்கரக _____ ற்றும் _____ 
வதரனபரர பர்ச்ெற அஷச்ெகம் 
இஷடஶரண னரிந்துர்வு எப்தந்ம் 
ஶதரடப்தட்டது? 
a) றர ற்றும் வகரரிர 
b) றற ஆஶரக் ற்றும் ற 
c) இந்றர ற்றும் வன் வகரரிர 
d) வன் வகரரிர ற்றும் ற 

 
6. கடல்ெரர் தரதுகரப்ன ற்றும் தரதுகரப்னத் 

வரறல் துஷநில் இனப்ன 
எத்துஷப்ஷத ஶம்தடுத்துற்கு 
இந்றரவுடன் ____ ரடு எப்னல் வெய்து? 
a) ட வகரரிர 
b) வன் வகரரிர 
c) ஏன் 
d) ற 

 
7. ெரந்ற ஸ்னொப் தட்ரகர் 2018 கி 

அநறினறல் தரிசு வதற்நர்? 
a) டரக்டர் அறத் குரர் 
b) டரக்டர் கஶென் 

வங்கடசுப்திின் 
c) டரக்டர் ஆறற வென் ஶ 
d) டரக்டர் தரர்த்ெரற ெக்ர்த்ற 

 
8. ெரந்ற ஸ்னொப் தட்ரகர் 2018 னற, 

பிண்டனம், வதனங்கடல் ற்றும் கறக 
அநறினறல் தரிசு வதற்நர்? 
a) டரக்டர்கஶென் 

வங்கடசுப்திின் 
b) டரக்டர் ஆறற வென் ஶ 
c) டரக்டர் தரர்த்ெரற ெக்ர்த்ற 
d) டரக்டர் றவணி வங்கட் த்ணம் 
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9. அக்ரர்க்கறற்கு ஆன்ஷனன் வன்வதரனஷப 

அநறனகப்தடுத்றர்? 
a) தரர்த்ெரற ெக்ர்த்ற 
b) ஆறற வென் ஶ 
c) ரர ஶரகன் ெறங் 
d) கஶென் வங்கடசுப்திின் 

 
டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 28, 2018 
 

1. கல் வதந னேணிர்ெல் அணுகலுக்கரண 
ெர்ஶெ றணம் ன்று 
வகரண்டரடப்தடுகறநது ? 
a) வெப்டம்தர் 28 
b) வெப்டம்தர் 24 
c) வெப்டம்தர் 29 
d) ஆகஸ்ட் 18 

 
2. வு தகுப்தரய்வு (CEDA) க்கரண ெறநப்ன 

ஷம் ங்கு வரடங்கப்தட்டது ? 
a) றழ்ரடு 
b) ஶகபர 
c) கர்ரடகர 
d) னது றல்னற 

 
3. உனக ரதஸீ் றணம் ------------- 

a) வெப்டம்தர் 30 
b) வெப்டம்தர் 28 
c) அக்ஶடரதர் 22 
d) ஆகஸ்ட் 24 

 
4. ‚வரடங்கறடு இந்றர‛------------ ரத்றஷஷ 

த்ற ர்த்கம், வரறல் ற்றும் 
ிரணப் ஶதரக்குத்துத்துஷந அஷச்ெர் 
றன. சுஶஷ் தின வரடங்கற ஷக்கறநரர்? 
a) கரரஷ்ட்ர 
b) ஆந்ற திஶஷ் 
c) எடிர 
d) கர்ரடகர 

5. குரனறர் ரி ிஜ ரஶஜ 
ெறந்றரின் தற்நரண்டு ிர ன்று 
வகரண்டரடப்தட உள்பது ? 
a) அக்ஶடரதர் 11 
b) ம்தர் 12 
c) டிெம்தர் 25 
d) ஜணரி 15 

 
6. திபரஸ்டிக் றுசுற்ெற ற்றும் கறவு 

ஶனரண்ஷ தற்நற ெர்ஶெ ரரடு 
ங்கு ஷடவதற்நது ? 
a) வென்ஷண 
b) வலுங்கரணர 
c) குஜரத் 
d) னது றல்னற 

 
7. ஶனரக்தரல் ஶடல் குல ஷனஷரபர் 

ரர் ? 
a) ஞ்ெணர திகரஷ் ஶெரய் 
b) யர்ீப் ெறங் னரி 
c) அனண் ஶஜட்னற 
d) ெறரஜ் ெறங் வெௌயரன் 

 
8. ‘வஸ்ட் ஆப் இந்றர‘ திரிில் ெறநந் 

ிரண றஷனத்றற்கரண ினது ந் 
ிரண றஷனத்றற்கு ங்கப் தட்டது ? 
a) ெர்ரர் ல்னதரய் தஶடல் ெர்ஶெ 

ிரண றஷனம் 
b) இந்ஶரர் ிரண றஷனம் 
c) ஶி அயறல்ர தரய் ஶயரல்கர் 

ிரண றஷனம், இந்ஶரர் 
d) வென்ஷண ிரண றஷனம் 

 
9. ஶஜரத்னரில் ----------------- கண்கரட்ெற 

ஷடவதற்நது ? 
a) தரக்ம் தர்வ் 
b) கடல்ெரர் ஶதரர் 
c) கல்ி றுனர்ச்ெற 
d) இஷ ஶதரர்ட்டல் 
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10. ‚ஶரஸ்ஶஷ் ினது – 2018″ ினது 
ரனக்கரக ங்கப்தடவுள்பது ? 
a) குந்ஷகள் 
b) வதண்கள் 
c) இஷபஞர்கள் 
d) னறஶரர் 

 
டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 29, 2018 
 

1. இந்றரின் னல் TVET றநன் னங்கர 
ந் கத்றல் றறுப்தட உள்பது? 
a) ஶதரதரல் 
b) னக்ஶணர 
c) னஶண 
d) றல்னற 

 
2. Atomic Energy Commission (AEC) ணின் ன் 

னறரக றறக்கப்தட்டுள்ப ஷனர் ரர்? 
a) ெத்ஶவ் திெரத் 
b) தத் குரர் 
c) கஶனஷ் ீனரக்கந்த் ிரஸ்   
d) தரதி அஶனரெறஸ் 

 
3. Project Unnati னுடன் வரடர்னஷடது? 

a) Development of ports 
b) Development of Railways in hilly Areas 
c) Upliftment Tribals by improving connectivity 
d) Eradication of Poverty in rural areas 

 
4. தின்னம் கங்கபில் 2016-17க்கரண ஶெற 

சுற்றுனர ினதுகபில் 'ெறநந் தரம்தரி 
கரக' அநறிக்கப்தட்டுள்பது து? 
a) வகரல்கத்ர & உய்னர் 
b) அயரதரத் & ண்டு 
c) னது றல்னற & ஆக்ர 
d) னம்ஷத ற்றும் னது றல்னற   

 
5. ெீதத்றல் ந் கத்றல் இந்ஶர-

தங்கபரஶஷ் ல்ஷன ரரடு 
ஷடவதற்நது? 

a) அய்ெரல் 
b) குரயரத்ற 
c) இட்டரகர்   
d) ஶகங்டரக் 

 
6. தரனறண எற்றுஷகஷப உஷடப்தற்கரக 

'firewomen' ன்ந திஷ உனரக்க ந் 
ரறன அசு ீர்ரணித்றனக்கறநது? 
a) எடிெர 
b) ஆந்றப் திஶெம் 
c) கர்ரடகர 
d) ஶகபர 

 
7. ந் ரபில் 2018 ெர்ஶெ அணு 

ஆனேங்கள் எறப்ன றணம் 
அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 
a) வெப்டம்தர் 27   
b) வெப்டம்தர் 26 
c) வெப்டம்தர் 28 
d) வெப்டம்தர் 29   

 
8. "டிஷப்ஸ் இந்றரின்" திரண்ட் 

அம்தரமடரக றறக்கப்தட்டுள்ப 
திதனம்? 
a) ெச்ெறன் வடண்டுல்கர் 
b) ீதிகர தடுஶகரஶண   
c) ஶரி ஶகரம்   
d) ெரணிர வரல் 

 
9. 'யதிஸ் 2018' ன்ந ெர்ஶெ ர்த்க 

ரரட்டின் 3 து தறப்ஷத ந் ரடு 
வரகுத்து ங்குகறநது? 
a) வதஹ்ஷன் 
b) கத்ரர் 
c) UAE 
d) குஷத் 
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டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்ர் 30, 2018 
 

1. _____ அசு ெறநந் ெரரிர்கலக்கு 
ெட்டப்னர் தரதுகரப்ஷத ங்குறல் 
னல் இடம் திடித்துள்பது? 
a) கர்ரடகர 
b) ஶகபர 
c) றழ் ரடு 
d) னதுச்ஶெரி 

 
2. அக்ஶடரதர் 1 னல் த்ற திஶெ 

ரறனத்றன் றரரி ரட்டம் _____ து 
ஶெர்க்கப்தடுகறநது? 
a) 51 
b) 52 
c) 53 
d) 54 

 
3. ஆந்றப் திஶெத்றன் அடுத் தி 

வெனரபரக றறக்கப்தட்டர்? 
a) ெந்ற வட்டி 
b) தரனு யழடர 
c) அணில் ெந்ற னணிர 
d) ெறந்து ெரய் 

 
4. 25 ஆெற இஷப ஸ்குரஷ் ெரம்தின் 

தட்டத்ஷ வன்நர்? 
a) ீதிகர குரரி 
b) அதிஶக் ர்ர 
c) ஶஜரற சுஶகர 
d) னேரஜ் ரரணி 

 
5. ஃதரர்னனர என் ெரம்தின்றப் றன் 

கறரண்ட் ப்ரிக்மறல் வற்நற வதற்நர்? 
a) வெதரஸ்டின் வட்டல் 
b) லூிஸ் யரறல்டன் 
c) றஶகர யல்வகன்வதர்க் 
d) ஶரவய்ன் க்ஶரஸ்ஜறன் 

 

6. அஶ ஶத்றல் னென்று ஷகரண 
அறெறநந் ிரண வுகஷகஷப 
தரிஶெரறக்கும் ெரஷணஷ ____ ரடு 
வதற்றுள்பது? 
a) ஜப்தரன் 
b) ஷ்ர 
c) அவரிக்கர 
d) ெலணர 

 
7. IISC வதங்கலன குல டிதி தரக்டீரிரஷக் 

வகரல்ன என னம் ____ 
கண்டுதிடிக்கறநது ? 
a) (WhiB4) 
b) (WhiB5) 
c) (BhiW4) 
d) (BhiW5) 

 
8. துஷநனக தன்தரட்டிற்கரக இந்றரவுடன் 

_______ அஷச்ெஷ எப்தந்ம் 
வெய்துள்பது? 
a) ெலணர 
b) ங்கஶெம் 
c) ஆஸ்றஶனறர 
d) ஜப்தரன் 

 
9. வட்வட் ெர்ஶெ ல்னேத்த்றல் 57 

கறஶனர திரிில் வண்கனம் வன்நர் 
ரர்? 
a) னஜர ந்ர 
b) ெரக்ஷற ரனறக் 
c) ிஜரீ் ெறது 
d) கர்ததீ் ெறங 
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