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டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 1, 2018 

1. 2018 உனக வெஸ் ெரம்தின்றப் 
தட்டத்ஷ வன்நர் ரர்? 
a) ஃஶததிரஶணர கபேரணர 
b) ிஸ்ரன் ஆணந்த் 
c) ஹநக்ஸ் களர்ல்சன் 
d) ிபரடிறர் கறரம்ணிக் 

 
2. டிெம்தர் 1 ந் றணரக 

அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 
a) உனக த்து றணம் 
b) உனக ண றணம் 
c) உக எய்ட்ஸ் தழம் 
d) உனக ண்ரீ் றணம் 

 
3. ங்கு யரர்ன்தில் றபேிர 

வகரண்டரடப்தடுகறநது? 
a) ளகளளந்து 
b) அபேரச்ென திஶெம் 
c) ிப்பூர் 
d) றரிபுர 

 
4. ந் ரடு ெீதத்றல் அன் 100 து 

திநந் ரஷப வகரண்டரடிது? 
a) னறதுஶணிர 
b) தின்னரந்து 
c) ஸ்ஶடரணிர 
d) பேஹநினள 

 
5. ெற அக்ஶர வடக் இந்றர - 2018 ங்கு 

ஷடவதற்நது? 
a) சண்டிகர் 
b) புது றல்னற 
c) ஶதரதரல் 
d) அரிரணர 

 

6. ஆபப் தஷட ரம் ப்வதரலது 
வகரண்டரடப்தடுகறநது? 
a) டிெம்தர் கஷடெற ரம் 
b) ஜணரி பல் ரம் 
c) டிசம்ர் பதல் யளபம் 
d) ஜணரி கஷடெற ரம் 

 
7. ந் ரறன அசு சுகரர கரப்தடீ்டுத் 

றட்டத் வரஷகஷ உர்த்ற 
அநறித்து? 
a) எடிெர 
b) கர்ரடகர 
c) தநழழ்ளடு 
d) கரரஷ்டிர 

 
8. ெர்ஶெ ஶரரிக் றஷணவு 

அநக்கட்டஷபின் (IRMT) ஶரரிச் 
கஷனக்கூடம் இந்றரிற்கும் ந் 
ரட்டிற்கும் இஷடினரண 
எத்துஷப்தரல் உபேரணது? 
a) திரன்ஸ் 
b) கறரீஸ் 
c) பஷ்னள 
d) வஜர்ணி 

 
9. 'கரஸ்ர் ஶயரட்ெவ்' கனரச்ெர ிர 

ங்கு வரடக்கற ஷக்கப்தட்டது? 
a) ஶதரதரல் 
b) புஶண 
c) அவுங்கதரத் 
d) ளக்பூர் 

 
10. டிெம்தர் 1, 2018 அன்று, ந் டகறக்கு 

ரறனம் அன் 55 து ரறன வரடக்க 
றணத்ஷ வகரண்டரடிது? 
a) அபேரச்ென திஶெம் 
b) ஶகரனர 
c) றஶெரம் 
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d) ளகளளந்து 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 2,3 2018 

1. ெர்ஶெ அடிஷகள் எறப்பு றணம் 
ன்று அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 
a) டிெம்தர் 1 
b) டிசம்ர் 2 
c) டிெம்தர் 3 
d) டிெம்தர் 4 

 
2. ஶதரதரல் ிரப ிதத்து ப்ஶதரது 

றகழ்ந்து? 
a) 1980 
b) 1982 
c) 1984 
d) 1972 

 
3. இந்ற அெறனஷப்பு ெட்டன்நத்றன் 

ஷனரக ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டர் ரர்? 
a) பளஹேந்தழப ிபசளத் 
b) ஜயர்னரல் ஶபே 
c) னரனர னஜதத் ரய் 
d) ல்னதரய் தஶடல் 

 
4. கரனறஷன ரற்நத்றற்கரண க்கற 

ரடுகள் கட்டஷப்புக் ககக் (UNFCCC) 
கூட்டம் ங்கு வரடங்கறது? 
a) வதர்னறன் 
b) வஜணீர 
c) ஶயக் 
d) கஹடளயஸ் 

 
5. ஆெறர தெறதிக் 2018 உச்ெற ரரடு ங்கு 

வரடங்கப்தட்டது? 
a) இந்றர 
b) ஹளம் 
c) பூடரன் 
d) இந்ஶரஶணறர 

 
6. இரடப்திற்ெற ஶகரப் இந்றர 2018 

இந்றர ற்றும் ந் ரட்டிற்கு 
இஷடில் ஷடவதறும்? 
a) இங்கறனரந்து 
b) திரன்ஸ் 
c) ஆஸ்றஶனறர 
d) அஸநரிக்கள 

 
7. சுணில் அஶரர __ து ஷனஷ 

ஶர்ல் ஆஷரக (ெற.ஈ.ெற.) தி 
ற்நரர்? 
a) 21 
b) 22 
c) 23 
d) 24 

 
8. உனக சுங்க அஷப்புக்கரண வகரள்ஷக 

ஆஷத்றன் 80து அர்வு கூட்டம் 
ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) வதல்ஜறம் 
b) கணடர 
c) அவரிக்கர 
d) இந்தழனள 

 
9. ெர்ஶெ ரற்றுத்றநணரபிகள் றணம் 

ன்று அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 
a) டிெம்தர் 1 
b) டிெம்தர் 2 
c) டிசம்ர் 3 
d) டிெம்தர் 4 

 
10. புஶண இண்டர்ஶணல் ரத்ரஷண 

வன்ந அட்னரிம் வடஶதஶத ந் 
ரட்ஷடச் ெரர்ந்ர்? 
a) வகன்ர 
b) எத்தழஹனளப்ினள 
c) வன் ஆப்திரிக்கர 
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d) உகரண்டர 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 4,2018 

1. கடற்தஷட றணம் ன்று 
அனுெரிக்கப்தடுகறநது 
a) டிெம்தர் 1 
b) டிெம்தர் 2 
c) டிெம்தர் 3 
d) டிசம்ர் 4 

 
2. டகறக்கு றற[NITI] ன்நத்றன் 

இண்டரம் கூட்டம் ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) றல்னரங் 
b) கவுலளத்தழ 
c) ஶகங்டரக் 
d) இம்தரல் 

 
3. உனகறல் அறகரக ல்.தி.ஜற ற்றுற 

வெய்பம் ரடு து? 
a) ஆஸ்றஶனறர 
b) அவரிக்கர 
c) கத்தளர் 
d) ஷ்ர 

 
4. புற பிஷரண ஜற.ஸ்.டி ரிட்டர்ன் 

தடிம் ப்வதரலது பல் அநறபகம் 
வெய்ப்தட உள்பது? 
a) 1 ஜணரி 2019 
b) 1 திப்ரி 2019 
c) 1 ரர்ச் 2019 
d) 1 ஏப்பல் 2019 

 
5. ெர்ஶெ கடிகள் ரரடு ங்கு 

ஷடவதற்நது? 
a) அவரிக்கர 
b) இந்தழனள 
c) கணடர 
d) ெலணர 

6. 2018 - தரனன் டி ஏர் [கரல்தந்றன் 
ஆஸ்கர்] ிபேது வன்நர் ரர்? 
a) லூகள ஹநளட்ரிச் 
b) னறஶரணல் வஸ்மற 
c) கறநறஸ்டிரஶணர வரணரல்ஶடர 
d) பகது ெரனர 

 
7. ெர்ஶெ துப்தரக்கறச்சூடு ிஷபரட்டு 

கூட்டஷப்தின் (.ஸ்.ஸ்.ப்) 
ீறதறகள் குலில் உறுப்திணரக 
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட பல் இந்றர் ரர்? 
a) ீர அம்தரணி 
b) ரர ரச்ெந்றன் 
c) யன் சழங் 
d) ரிந்ர் தத்ர 

 
8. எபே ஶம்தட்ட றநன் திற்ெற ஷம், 

உனக றநஷ ஷம் (WSC) ங்கு 
றறுப்தட உள்பது? 
a) டிசள 
b) ஜரர்கண்ட் 
c) த்றப் திஶெம் 
d) தகீரர் 

 
9. ஆப்திரிக்கரில் பர்ச்ெறக்கரண 

எத்துஷப்பு ற்றும் ர 
ரற்நத்றற்கு இந்றர ற்றும் ந் ரடு 
இஷடஶ எப்தந்ம் 
ஷகவலத்றடப்தட்டது? 
a) அவரிக்கர 
b) இங்கறனரந்து 
c) ஐக்கழன அபபு எநழஹபட்ஸ் 
d) கணடர 

 
10. 2019 ஜணரி பல் OPEC  ிட்டு 

வபிஶறும் ரடு து? 
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a) கத்தளர் 
b) ெவூற அஶதிர 
c) ஈரன் 
d) ஈரக் 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 5,2018 

1. உனக ண் றணம் ன்று 
அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 
a) டிெம்தர் 1 
b) டிெம்தர் 3 
c) டிெம்தர் 4 
d) டிசம்ர் 5 

 
2. ந் ரறன அசு குடும்தத்றன் 

அஷெரச் வெரத்துக்கஷபப் திரித் திநகு 
க்கள் ங்கள் வெரத்துக்கஷப தறவு 
வெய் 100 பைதரஷ றர்ித்துள்பது? 
a) அெரம் 
b) ீகளர் 
c) எடிெர 
d) ஜரர்கண்ட் 

 
3. ந் ரறனம் அநறில் ற்றும் 

வரறல்தட்த கண்டுதிடிப்பு (STI) றறக்கு 
50 ஶகரடி பைதரய் றற எதுக்கலடு 
வெய்துள்பது? 
a) கரரஷ்டிர 
b) கர்ரடகர 
c) குேபளத் 
d) ஆந்றப் திஶெம் 

 
4. றபெ கனறஶடரணிர ங்கு அஷந்துள்பது? 

a) சழிக் ஸபேங்கடல் 
b) அட்னரண்டிக் வதபேங்கடல் 
c) இந்ற வதபேங்கடல் 
d) ஆர்க்டிக் வதபேங்கடல் 

 

5. ந் ரட்டில் "றந் இரஜந்ற 
இபேப்ஷத" ீண்டும் அவரிக்கர 
றறுிபள்பது? 
a) ஹசளநளழனள 
b) ன் 
c) ஷஜரீிர 
d) கரங்ஶகர 

 
6. வடல்னற ஶடர்வடில்ஸ் அிின் 

புதுப்வதர் ன்ண? 
a) வடல்னற யஶீரஸ் 
b) ஸடல்ழ ஹகப்ிடல்ஸ் 
c) வடல்னற ஷடட்டன்ஸ் 
d) வடல்னற தரங் 

 
7. வகௌம் கரம்திர் ந் ிஷபரட்டுடன் 

வரடர்புஷடர்? 
a) வடன்ணிஸ் 
b) தரட்றண்டன் 
c) கழரிக்ஸகட் 
d) ஶகரல்ஃப் 

 
8. ந் அஷச்ெகம் ெறறுர் 

ிடுறகலக்கரண றகரட்டுல்கஷப 
உபேரக்குகறநது? 
a) றற ஆஶரக் 
b) நகிர் நற்றும் குமந்தகள் 

ஹநம்ளட்டு அநச்சகம் 
c) ெபக ன அஷச்ெகம் 
d) வதரது தரதுகரப்பு அஷச்ெகம் 

 
9. ர வகரள்ஷகக் குல (MPC) ின் 

வகரள்ஷக று ஆய்வு கூட்டம் ங்கு 
ஷடவதற்நது? 
a) புது றல்னற 
b) வென்ஷண 
c) ஷயரதரத் 
d) பம் 
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டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 6,2018 

1. அடுத் ஆண்டு ______ ரம் பல் 
எவ்வரபே கரனரண்டிலும் 0.25 ெிகறம் 
கட்டர தஷப்பு ிகறம் ன்ந 
ஸ்ஶடச்சுடரி னறக்ிடிட்டி ிகறத்ஷ 
குஷநக்கும் ன்று ரிெர்வ் ங்கற 
வரிித்துள்பது? 
a) ேயரி 
b) திப்ரி 
c) ரர்ச் 
d) ப்ல் 

 
2. பேடரந்ற ஸ்டரர்ட் அப் இந்ற 

துிக பனண உச்ெற ரரடு 2018 
ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) பம்ஷத 
b) ஹகளயள 
c) புது றல்னற 
d) வதங்கலபே 

 
3. ிண்வபிஷ அஷறக்கரக 

தன்தடுத்துற்கு இந்றர ற்றும் 
ந் ரட்டிற்கு இஷடஶ எப்தந்த்றற்கு 
அஷச்ெஷ எப்புல் அபித்து? 
a) அவரிக்கர 
b) இங்கறனரந்து 
c) ஸநளபளக்ஹகள 
d) திரன்ஸ் 

 
4. ணிர்கஷபக் வகரண்ட 

ிண்வபிப்தத் றட்டத்றல் இந்றர 
ற்றும் ந் ரட்டிற்கு இஷடஶ 
டடிக்ஷககலக்கு த்ற 
அஷச்ெஷ எப்புல் அபித்து? 
a) அவரிக்கர 
b) திரன்ஸ் 
c) இங்கறனரந்து 

d) பஷ்னள 
 

5. ம்ஸ்ம்இ-க்கரக கடன் பேம் றப்பு 
ிகறத்றற்கு புற பஷநஷ 
ப்வதரலது பல் ரிெர்வ் ங்கற 
வெல்தடுத் றட்டம்? 
a) 1 ஏப்பல் 2019 
b) 1 ரர்ச் 2019 
c) 1 திப்ரி 2019 
d) 1 ஜணரி 2019 

 
6. ந் இபே ரடுகள் ங்கள் ல்ஷனப் 

தகுறில் உள்ப தரதுகரப்பு இடுஷககஷப 
றபேம்தப்வதந எப்புல் அபித்து? 
a) அவரிக்கர ற்றும் வக்மறஶகர 
b) இந்றர ற்றும் ங்கஶெம் 
c) யட ஸகளரினள நற்றும் ஸதன் 

ஸகளரினள 
d) சூடரன் ற்றும் வற்கு சூடரன் 

 
7. பூெர கறெரன் யரட்டிற்கு ங்கு அடிக்கல் 

ரட்டப்தட்டது? 
a) பம்ஷத 
b) புது தழல்ழ 
c) ஶதரதரல் 
d) னக்ஶணர 

 
8. டரக்டர். தி. ஆர். அம்ஶதத்கரின் 63-து 

றஷணவு றணம் ன்று? 
a) டிெம்தர் 4 
b) டிெம்தர் 5 
c) டிசம்ர் 6 
d) டிெம்தர் 7 

 
9. உள்ரட்டு ீர்றில் இந்றரின் 

இண்டரது வகரள்கனன் ெக்குக்கப்தல் 
தரஷரக து அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது? 
a) வகரல்கத்ர-ரரெற 
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b) ஸகளல்கத்தள-ளட்ள 
c) வகரல்கத்ர-அனகரதரத் 
d) வகரல்கத்ர-புஶணஷ்ர் 

 
10. இந்றர ற்றும் ந் ரட்டிற்கு 

இஷடஶ ரிெக்ற தரதுகரப்புத் துஷந 
எப்தந்த்றற்கு த்ற அஷச்ெஷ 
எப்புல் அபித்து? 
a) அவரிக்கர 
b) ஷ்ர 
c) வஜர்ணி 
d) ிபளன்ஸ் 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 7, 2018 

1. ெர்ஶெ ெறில் ிரண றணம் ன்று 
அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 
a) டிெம்தர் 6 
b) டிசம்ர் 7 
c) டிெம்தர் 8 
d) டிெம்தர் 9 

 
2. ெர்ஶெ றஷப்தட ிர ந் 

ரறனத்றல் வரடங்கறது? 
a) கர்ரடகர 
b) கரரஷ்டிர 
c) எடிெர 
d) ஹகபள 

 
3. "ஸ்ரர்ட்"[SMART] பன் பற்ெற ங்கு 

வரடங்கப்தட்டது? 
a) த்றப் திஶெம் 
b) ஜரர்கண்ட் 
c) நகளபளஷ்டிபள 
d) அரிரணர 

 
4. இந்றரின் ற்றுற-இநக்குற ங்கற 

(க்மறம் ங்கற) ந் ரட்டிற்கு ீர் 
ங்கல் றட்டங்கலக்கரக 500 

றல்னறன் அவரிக்க டரனர் கடன் 
ெறகஷப ங்கறபள்பது? 
a) தளன்சளினள 
b) ெரம்திர 
c) வகன்ர 
d) உகரண்டர 

 
5. இந்றரின் ற்ஶதரஷ ஷனஷ 

வதரபேபரர ஆஶனரெகர் ரர்? 
a) வகௌறக் தரசு 
b) அிந்த் சுப்திின் 
c) உர்ஜறத் தஶடல் 
d) கழபேஷ்ணபர்த்தழ சுப்ிபநணினன் 

 
6. ங்கு உள்ப ெக்கு கறரத்ஷ 

ஶம்தடுத் கப்தல் அஷச்ெகம் எப்புல் 
அபித்துள்பது? 
a) தரட்ணர 
b) யளபணளசழ 
c) வகரல்கத்ர 
d) அனகரதரத் 

 
7. ந் ரட்டின் ந்ரது ரகரரக 

கறல்ஜறத்-தல்றஸ்ரஷண அநறித்ற்கு 
இந்றர றர்ப்பு வரிித்து? 
a) ெலணர 
b) ஆப்கரணிஸ்ரன் 
c) ங்கஶெம் 
d) ளகழஸ்தளன் 

 
8. ஶெற ெரல் 'இந்றரவுக்கரண டிர - 

வரறல்தட்தத்ஷ தன்தடுத்ற 
ஆக்கப்பூர்ரண ீர்வுகள்' ங்கு 
வரடங்கப்தட்டது? 
a) வதங்கலபே 
b) புது தழல்ழ 
c) ஷயரதரத் 
d) பம்ஷத 
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9. டிெம்தர் 7 ந் றணரக 

அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 
a) டயபீர் ஸகளடி ளள் 
b) ீர்பழ்கறக் கப்தல் றணம் 
c) ிரணப்தஷட றணம் 
d) இரட றணம் 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 08 2018 

1. 34 து ெரர்க் ெரர்ட்டர் றணம் ன்று 

அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 

a) டிசம்ர் 8 

b) டிெம்தர் 3 

c) டிெம்தர் 4 

d) டிெம்தர் 5 

 

2. ந் அெரங்கம் வபிரட்டு 

வரறனரபர்கஷப ற்றுக்வகரள்ப புற 

ெட்டத்ஷ இற்நறது? 

a) அவரிக்கர 

b) ேப்ளன் 

c) றபெெறனரந்து 

d) இந்றர 

 

3. உவு ற்றும் ஶபரண்ஷ அஷப்பு, FAO 

கவுன்ெறல் ந் ஆண்ஷட ெர்ஶெ 

ெறறுரணிங்கள் பேடரக அனுெரிக்க 

எப்புல் அபித்துள்பது? 

a) 2020 

b) 2019 

c) 2023 

d) 2050 

 

4. ஆறு ஶகட்சுகஷப திடித்து 

ம்.ஸ்.ஶரணிின் ெரஷணஷ ென் 

வெய்ரர் ரர் ? 

a) புஶணஷ் குரர் 

b) அஸ்ின் 

c) ஜரகலர் கரன் 

d) ரிரப் ளண்ட் 

 

5. ஷனரபத்றற்கரண ெரகறத்ற அகரடற 
ிபேது ரபேக்கு ங்கப்தட்டது ? 

a) பஹநரன் ளனர் 

b) ஶக.தி. ரரனுி 
c) திதர ர்ர 

d) சுதரஷ் ெந்ன் 

 

6. டிெம்தர் 8 ந் றணரக 

அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 

a) தஷடீர் வகரடி ரள் 

b) ீர்பழ்கழக் கப்ல் தழம் 

c) ிரணப்தஷட றணம் 

d) இரட றணம் 

 

7. ஶர இந்றர, ிரண கண்கரட்ெற ன்று 

ஷடவதநவுள்பது? 

a) ஜணரி 15 பல் 19 , 2019 ஷ 

b) ிப்பயரி 20 பதல் 24, 2019 யப 

c) ஜணரி 25 பல் 29, 2019 ஷ 

d) திப்ரி 14 பல் 18, 2019 ஷ 

 

8. ‘இறல் [ஜர்ணனறெம்] AI’ றட்டம் ந் 

றறுணத்ரல் அநறிக்கப்தட்டது ? 

a) கூகுள் 

b) பகதல் 

c) ட்ிட்டர் 

d) ரகூ 

 

9. ரெரின் இன்ஷெட் ஶனண்டர் வெவ்ரய் 

கறகக் கரற்நறன் ‘------------ ஷ‘ தறவு 

வெய்துள்பது? 

a) ழ 
b) எபி 
c) அறர்வுகள் 

d) ரசு 
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டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 09,10 2018 

1. ணி உரிஷகள் றணம் ன்று 
அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 
a) டிெம்தர் 7 
b) டிெம்தர் 8 
c) டிெம்தர் 9 
d) டிசம்ர் 10 

 
2. ீடித் ீர் ஶனரண்ஷ வரடர்தரண 

பனரது ெர்ஶெ ரரடு ங்கு 
ஷடவதற்நது? 
a) ஞ்சளப் 
b) புது றல்னற 
c) கரரஷ்டிர 
d) கர்ரடகர 

 
3. ஷ் தரரலன்நத்றன் வதர் ன்ண? 

a) க்வெட் 
b) வெய்ரஸ் 
c) டுநள 
d) வெஜ்ம் 

 
4. அநறில் ஷம் ற்றும் 

அபேங்கரட்ெறக ஷனஷின் 18 து 
அகறன இந்ற ஆண்டு ரரடு ங்கு 
வரடங்கறது? 
a) கவுயரத்ற 
b) இம்தரல் 
c) ஶகரயறர 
d) இட்டளகர் 

 
5. ஶகஶனர இந்றர இஷபஞர் 

ிஷபரட்டுப் ஶதரட்டி ங்கு 
ஷடவதறுகறநது? 
a) புது றல்னற 
b) வகரல்கத்ர 
c) புஹ 

d) வதங்கலர் 
 

6. பல்-குப்பு அநறபக கறரிக்வகட்டில் 
அறக ன் அடித்து உனக ெரஷண 
தஷடத்ர் ரர்? 
a) அேய் ஹபளஸலபள 
b) அவரல் ஜழம்ரர் 
c) ப்ரித்ி ர 
d) ளப்ன் கறல் 

 
7. றஸ் ஶர்ல்ட் 2018 தட்டம் வன்நர் 

ரர்? 
a) றக்ஶகரனறன் திச்ெரதர னறம்சுனுக்கன் 
b) கத்ரிணர ஶரட்ரிக்ஸ் 
c) யசள ஸளன்ஸ் டி ழஹனளன் 
d) ீணரட்ெற வெௌரி 

 
8. ல் ஆலஷக – ிபேப்த ரட்டங்கள் 

ீது கணம் வெலுத்துல்’ தற்நற 
ண்டன ரரடு ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) ஷயரதரத் 
b) தழபேயந்தபுபம் 
c) ஶதரதரல் 
d) பம்ஷத 

 
9. ெர்ஶெ ஊல் றர்ப்பு றணம் ன்று 

அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 
a) டிெம்தர் 7 
b) டிெம்தர் 8 
c) டிசம்ர் 9 
d) டிெம்தர் 10 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 11, 2018 

1. ஷெதர் குற்நங்கள் ற்றும் ெரர 
பன்வணச்ெரிக்ஷக டடிக்ஷககள் 
தற்நற ிறப்புர்ஷ தப்புற்கரக 
உள்துஷந அஷச்ெகம் ந் ெபக 
ஊடகத்றல் கக்ஷகத் துக்கறபள்பது? 
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a) பகதல் 
b) ட்யிட்டர் 
c) இன்ஸ்ட்டரகறரம் 
d) ரட்ஸ்ஆப் 

 
2. ஶெற ஏய்வூற றட்டத்றல்(NPS) த்ற 

அெறன் NPS தங்கபிப்பு 10 
ெீத்றனறபேந்து ___ ெீரக 
உர்த்ப்தடும்? 
a) 11 
b) 12 
c) 13 
d) 14 

3. ற்ஶதரஷ ரிெர்வ் ங்கறின் கர்ணர் 
ரர்? 
a) சக்தழகளந்த தளஸ் 
b) உர்ஜறத் தஶடல் 
c) குரம் ரஜன் 
d) அறரப் கரந்த் 

 
4. இந்ற ரிெர்வ் ங்கற, ஷெதர் தரதுகரப்பு 

ிறபஷநகஷப ீநறற்கரக ந் 
ங்கறக்கு பை.1 ஶகரடி அதரம் ிறத்து? 
a) கணர ங்கற 
b) தஞ்ெரப் ஶணல் ங்கற 
c) ெறெற ங்கற 
d) இந்தழனன் யங்கழ 

 
5. .ர உறுப்பு ரடுகபில் கறட்டத்ட்ட __ 

ெீம் தரதுகரப்தரண, எலங்குபஷந 
ற்றும் ணிரதிரண இடஎதுக்கலட்டிற்கு 
உடன்தட்டுள்பணர்? 
a) 65 
b) 75 
c) 85 
d) 90 

 

6. ெர்ஶெ ஷனகள் றணம் ன்று 
அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 
a) டிெம்தர் 8 
b) டிெம்தர் 9 
c) டிெம்தர் 10 
d) டிசம்ர் 11 

 
7. அெரம் இக்கம் ற்கு றரக 

ஷடவதற்நது? 
a) சட்டயிஹபளத குடிநக்கள் 
b) தங்கரம் 
c) தங்குடிிணர் 
d) உள்ரட்டு ஆப கனகம் 

 
8. வதட்ஶரனறத் துஷந அஷச்ெர் 

ர்ஶந்ற திரன் ங்கு குரய் 
ரிரப இஷப்புகஷப வரடங்கற 
ஷத்ரர்? 
a) புது றல்னற 
b) வகரல்கத்ர 
c) பம் 
d) தரட்ணர 

 
9. குஷநந்தட்ெ ஊறம் ற்றும் ரி 

ெலுஷககஷப அறகரிப்தரக ந் ரடு 
உறுறபித்து? 
a) கத்ரர் 
b) ிபளன்ஸ் 
c) அவரிக்கர 
d) வஜர்ணி 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 12, 2018 

1. ஷடம் தத்றரிக்ஷகின் "ஆண்டின் ெறநந் 
தர்" ண அநறிக்கப்தட்டர் ரர்? 
a) வடரணரல்டு டிம்ப் 
b) பன் ஶஜ-இன் 
c) ரதர்ட் பல்னர் 
d) ேநளல் களஹரளகழ 
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2. ரஸ்கரஸ்ஶரஸ் [ROSCOSMOS] 

ிண்வபி அஷப்பு ந் ரட்டிற்கு 
வெரந்ரணது? 
a) வரஶணிர 
b) பேரண்டர 
c) பஷ்னள 
d) ஶஶன குநறப்திடப்தட்ட துவும் 

இல்ஷன 
 

3. ெீதத்றல் ஷ றர்வகரள்லம் எபே 
வபேக்கடி ஶனரண்ஷ றட்டத்ஷ அசு 
உபேரக்கறது? 
a) இணன தளக்குதல்கள் 
b) ஶதறவு குஷநப்பு 
c) புல் தரதுகரப்பு 
d) ஶஶன உள்ப அஷணத்தும் 

 
4. வதரது சுகரர ஶம்தரட்டுக்கரக 

அஷணத்து இந்ற ஆபர்ஶ றறுணம் 
ற்தரடு வெய் "ஆபஷ்ெரரிர" ன்னும் 
ரரடு ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) ரஜஸ்ரன் 
b) வனங்கரணர 
c) ஶகபர 
d) புது தழல்ழ 

 
5. ெர்ஶெ டுறஷன றணம் ன்று 

அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 
a) டிசம்ர் 12 
b) டிெம்தர் 11 
c) டிெம்தர் 10 
d) டிெம்தர் 09 

 
6. ஜறெரட்-7 ன்தது இஸ்ஶர பனம் 

ரரிக்கப்தட்ட __து இந்ற கல் 
வரடர்பு வெற்ஷகக்ஶகரள்? 
a) 34 

b) 35 
c) 36 
d) 37 

 
7. ந் ரறனத்றல் அசு பேத்தும், தல் 

பேத்து கல்லூரிகள் ற்றும் வெினறர் 
ஷங்கஷப கட்டுப்தடுத் எபே குஷட 
தல்கஷனக்ககத்ஷ றறு படிவு 
வெய்துள்பது? 
a) தஞ்ெரப் 
b) த்றப் திஶெம் 
c) உத்தழபப்ிபஹதசம் 
d) உத்கண்ட் 

 
8. ெர்ஶெ அஷணத்து சுகரர தரதுகரப்பு 

றணம் ன்று அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 
a) டிெம்தர் 09 
b) டிெம்தர் 10 
c) டிெம்தர் 11 
d) டிசம்ர் 12 

 
9. க்கற ரடுகபின் பலஷரண 

டுறஷனப்தரட்ஷட பஷநரக 
அங்கலகரித் பல் ரடு து? 
a) இந்றர 
b) ரர்ஶ 
c) சுிட்ெர்னரந்து 
d) துர்க்ஸநிஸ்தளன் 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 13 2018 

1. ஜணரறதற ரம்ரத் ஶகரிந்த் 5 து 
றறுண இந்றர றகழ்ச்ெறஷ ங்கு 
துக்கற ஷத்ரர்? 
a) கம்ஶதரடிர 
b) ஶதரபம் 
c) நழனளன்நளர் 
d) பூடரன் 
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2. திரிட்டிஷ் திர் வவெர ஶ ந் 
கட்ெறஷ ெரர்ந்ர்? 
a) கன்சர்ஹயடிவ் கட்சழ 
b) வரறனரபர் கட்ெற 
c) ரரபர ஜணரகரறகள் 
d) ஸ்கரட்டிஷ் ஶெற கட்ெற 

 
3. வபி இடங்கபில் புஷகதிடிப்தஷ ஷட 

வெய்த் றட்டறட்டுள்ப ரடு து? 
a) ரர்ஶ 
b) வடன்ரர்க் 
c) சுிட்ெர்னரண்ட் 
d) ஸ்யடீன் 

 
4. றனத்டி ீர் திரித்வடுப்புக்கரண 

றபேத்ப்தட்ட றகரட்டுல்கள் ன்று 
பல் ஷடபஷநக்கு பேம்? 
a) 1 ஜணரி 2019 
b) 1 ேஷன் 2019 
c) 1 ரர்ச் 2019 
d) 1 ஶ 2019 

 
5. வஸ்ட் ெறகத்ஷ நற பல் வதண் 

றவ்ங்[ரற்றுத்றநணரபி] ரர்? 
a) அபேிநள சழன்லள 
b) னரத் பூர்ர 
c) ஶஜரர்டரன் ஶரவஶர 
d) ெந்ஶரஷ் ரவ் 

 
6. வுண்ட் ின்ென் னும் வதரி ஷன 

ந்க் கண்டத்றல் உள்பது? 
a) ஆெறர 
b) ட அவரிக்கர 
c) வன் அவரிக்கர 
d) அன்டளர்க்டிக்கள 

 
7. பல் பஷநரக ந் கட்டம் 

அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது? 

a) ண தரதுகரப்பு கட்டம் 
b) கரர்தன் கட்டம் 
c) ீர் ளதுகளப்பு கட்டணம் 
d) றனக்கரி கட்டம் 

 
8. 2019 ஜணரிில் கும்தஶபர ங்கு 

டத்ப்தட உள்பது? 
a) யரித்ரர் 
b) அகளளத் 
c) உஜ்ஷஜன் 
d) ரெறக் 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 14, 2018 

1. உனக சுகரர அஷப்தின் பேத்து 
ெரணங்கள் ீரண 4து உனகபரி 
கபேத்துக்கபம் ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) புது றல்னற 
b) பம்ஷத 
c) யிசளகப்ட்டிம் 
d) ஷயரதரத் 

 
2. இபேப்பு ஆண்டு யஜ் 2019 எப்தந்ம் 

இந்றரிற்கும் ந் ரட்டிற்கும் 
இஷடஶ ஷகவரப்தறடப்தட்டது? 
a) க்கற அபு றஶட்ஸ் 
b) சவூதழ அஹபினள 
c) கத்ரர் 
d) ஏரன் 

 
3. ில்ஶ அஷச்ெகம் வற்றுக் 

கன்வடய்ணர்கள் ற்றும் வற்று திபரட் 
ஶகன்கள் ஆகறற்நறன் 
ஶதரக்குத்றற்கு வ்பவு ெீ 
ள்லதடி ங்க படிவு வெய்துள்பது? 
a) 10% 
b) 15% 
c) 20% 
d) 25% 
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4. 2018 ஆம் ஆண்டின் ஆண்கள் யரக்கற 
உனகக் ஶகரப்ஷத ஶதரட்டிில் ந் 
அிிடம் இந்றர ஶரல்ி 
அஷடந்து? 
a) ஸதர்ளந்து 
b) வதல்ஜறம் 
c) வஜர்ணி 
d) ஆஸ்றஶனறர 

 
5. க்ஶகர றரஸ் ெம்யறர 2018[ECO Niwas 

Samhita 2018] து வரடர்தரணது? 
a) வரறற்ெரஷனகலக்கரண ரசு 

கட்டுப்தரட்டுக் குநறடீு 
b) அதரகரண கறவு ஶனரண்ஷக் 

குநறடீு 
c) குடினிபேப்பு கட்டிடங்களுக்கள 

ஆற்ல் ளதுகளப்பு கட்டட குழனீடு 
d) கங்கலக்கரண கரற்றுத்தூய்ஷக் 

குநறடீு 
 

6. கபிர் இடஎதுக்கலடு ஶெரரஷ 
றஷநஶற்றுற்கரக த்ற அஷெ 
னறபறுத்ற ந் ரறன ெட்டன்நத்றல் 
ீர்ரணம் றஷநஶற்நப்தட்டது? 
a) ரஜஸ்ரன் 
b) ஞ்சளப் 
c) கரரஷ்டிர 
d) ஶகபர 

 
7. ரஜஸ்ரணின் புற பனஷச்ெர் ரர்? 

a) ெச்ெறன் ஷதனட் 
b) கல் ரத் 
c) அஹசளக் ஸகளட் 
d) பூதக் தரஶகல் 

 
8. வட் கரர்ணர் அநறிப்பு ரரல் 

வபிிடப்தடுகறநது? 
a) இன்டர்ஹளல் 

b) உனக ங்கற 
c) ெர்ஶெ ீறன்நம் 
d) உனக ர்த்க அஷப்பு 

 
9. த்றப் திஶெத்றன் புற 

பனஷச்ெர் ரர்? 
a) ெச்ெறன் ஷதனட் 
b) கநல் ளத் 
c) அஶெரக் வகனரட் 
d) பூதக் தரஶகல் 

 
10. ந் ரறன அசு கர்ப்புந உள்பரட்ெற 

அஷப்புகபிலும், தஞ்ெரத்து ரஜ் 
றறுணங்கபிலும் 50 ெீ இடங்கஷப 
ற்கணஶ எதுக்கறபள்பது? 
a) ரஜஸ்ரன் 
b) ஶகபர 
c) றழ்ரடு 
d) ஞ்சளப் 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 15, 2018 

1. ஷஜரீி இரடம் ந் அஷப்தின் 
ீரண ஷடஷ த்து வெய்து? 
a) பிஸசப் 
b) பவணஸ்ஶகர 
c) .ர அஷற கரக்கும் தஷட 
d) .ர. ணி உரிஷகள் கவுன்ெறல் 

 
2. உனகறன் றகப் வதரி ண்வய் 

இநக்குறரபர் ரர்? 
a) அவரிக்கர 
b) இந்றர 
c) சவள 
d) ஷ்ர 

 
3. இந்ற ர்த்க ற்றும் வரறல்துஷந 

கூட்டஷப்தின் (FICCI) 91து ஆண்டு 
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வதரது கூட்டம் (ஜறம்) ங்கு 
ஷடவதற்நது? 
a) பம்ஷத 
b) புஶண 
c) வதங்கலபே 
d) புது தழல்ழ 

 
4. வடி வதரபேட்கஷப கண்டநறல் தற்நற 

பல் ஶெற எர்க்கரப் ங்கு 
வரடங்கப்தட்டது? 
a) புது றல்னற 
b) புஹ 
c) வெகந்ரதரத் 
d) ரக்பூர் 

 
5. ெலணரில் ஷடவதறும் ஶதட்றண்டன் 

உனக டூர் ஶதரட்டிின்(BWF) 
இறுறப்ஶதரட்டிக்குள் தஷந்ர் ரர்? 
a) ி.யி. சழந்து 
b) ஷெணர ஶரல் 
c) ரய் ட்சூ -ிங் 
d) கஶரனறணர ரின் 

6. 2018 ஆம் ஆண்டு ரநறபேம் 
இந்றரவுக்கரண கபிர் ிபேதுகள் 
ரரல் ற்தரடு வெய்ப்தடுகறநது? 
a) வதண்கள் ற்றும் ெறறுர் பர்ச்ெற 

அஷச்ெகம் 
b) ழதழ ஆஹனளக் 
c) கல்ி அஷச்ெகம் 
d) ஷக்ஶர, ெறநற ற்றும் டுத் 

றறுணங்கபின் அஷச்ெகம் 
 

7. 2018 ஞரணதடீ ிபேது வன்நர் ரர்? 
a) ஆரபூர்ர ஶி 
b) கறபேஷ்ர ஶெரப்ற 
c) ெங்கர ஶகரஷ் 
d) அநழதவ் ஹகளஷ் 

 

8. வகடிரில் புற அற ணீ ில் 
றஷனம் அஷப்தற்கு அடிக்ககல் 
ரட்டப்தட்டது, இது ந் ரறனத்றல் 
உள்பது? 
a) ரஜஸ்ரன் 
b) குேபளத் 
c) உத்றப்திஶெம் 
d) கரரஷ்டிர 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 16,17 2018 

1. ிஜய் றரஸ் ன்று 
வகரண்டரடப்தடுகறநது? 
a) ஜழஷன 26 
b) டிசம்ர் 16 
c) வெப்டம்தர் 14 
d) ம்தர் 16 

 
2. ெத்ீஸ்கர் பனஷச்ெர் ரர்? 

a) ெச்ெறன் ஷதனட் 
b) கல் ரத் 
c) அஶெரக் வகனரட் 
d) பூஹஷ் ளஸகல் 

 
3. இந்றரின் பல் ில்ஶ 

தல்கஷனக்ககம் ங்கு றநக்கப்தட்டது? 
a) ரரெற 
b) ிப்பூர் 
c) ிெரகப்தட்டிணம் 
d) யஹதளதபள 

 
4. ஆந்றர கடற்கஷப் தகுறஷ 

ரக்கவுள்பது ‘வதத்ரய்’ புல், 
இந்ப்வதஷ ங்கற ரடு து? 
a) ரய்னரந்து 
b) இங்க 
c) தரகறஸ்ரன் 
d) ங்கஶெம் 
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5. 'த்ன் ஶகர ஜரஶணர' றட்டம் ந் 
ரறனத்துடன் வரடர்புஷடது? 
a) கரரஷ்டிர 
b) ேம்ப நற்றும் களஷ்நீர் 
c) அபேரச்ென திஶெம் 
d) ஜரர்கண்ட் 

 
6. றஸ் பணிர்ஸ் 2018 தட்டம் வன்நர் 

ரர்? 
a) ஹகட்ரினளள கழஹப 
b) ரனுற ெறல்னரர் 
c) ஶணெர ஶதரன்ஸ் 
d) வடற-ஶன-வல்-தடீ்டர்ஸ் 

 
7. 2018 ஆம் ஆண்டின் ஆண்கள் யரக்கற 

உனக ஶகரப்ஷத வன்ந ரடு து? 
a) வர்னரந்து 
b) வஜர்ணி 
c) ஸல்ேழனம் 
d) இங்கறனரந்து 

 
8. உனக ஶதட்றண்டன் டூர் ஃஷதணல்ஸ் 

ஶகரப்ஷதஷ வன்நர் ரர்? 
a) ஶரஶெரற எகுயரர 
b) ி யி சழந்து 
c) ரய் ட்சூ-ிங் 
d) கஶரனறணர ரின் 

 
9. 25 வடஸ்ட் ெங்கஷப அடித் 

இண்டரது ஶகரண கறரிக்வகட் ீர் 
ரர்? 
a) ஶஜர பைட் 
b) ஸ்டீவ் ஸ்றத் 
c) யரறம் அம்னர 
d) யிபளத் ஹகளழ 

 
10. ெறநப்பு ரத்ரன் 'ஶெரல்ஜரன்' ங்கு 

ஷடவதற்நது? 

a) ஜம்ப & கரஷ்ீர் 
b) உத்கரண்ட் 
c) புது தழல்ழ 
d) யறரச்ென திஶெம் 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 18 2018 

1. ெர்ஶெ குடிவதர்ந்ஶரர் றணம் ன்று 
அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 
a) டிசம்ர் 18 
b) டிெம்தர் 17 
c) டிெம்தர் 16 
d) டிெம்தர் 15 

 
2. .ர.ின் உத்றஶரகபூர்ற்ந வரற 

து? 
a) ெலணம் 
b) திஞ்சு 
c) அபு 
d) கழஹபக்கம் 

 
3. ந் ரறன அஷச்ெஷ 

ிெரிகலக்கரண கடன் வரஷகஷ 25 
ெிகறம் ள்லதடி வெய் 
படிவுவெய்து? 
a) ெத்ீஸ்கர் 
b) ரஜஸ்ரன் 
c) அசளம் 
d) த்றப் திஶெம் 

 
4. ரஜ்குரர் சுக்னர னுடன் 

வரடர்புஷடர்? 
a) ண்டி ரத்றஷ 
b) சம்பன் சத்தழனளகழபகம் 
c) அயரதரத் றல் ஸ்ட்ஷக் 
d) பூர் ஸ்ரஜ் 

 
5. 16 னட்ெத்றற்கும் அறகரண 

ிெரிகலக்கு 6,100 ஶகரடி பைதரய் 
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கடன்கஷப ள்லதடி வெய்ரக ந் 
ரறன பல்ர் அநறித்ரர்? 
a) சத்தஸீ்கர் 
b) தகீரர் 
c) அெரம் 
d) வனங்கரணர 

 
6. எற்ஷநப் தன்தரட்டு திபரஸ்டிக் 

ரப்திங் ஷதகள் ஜழஷன 1, 2019 பல் 
கட்டரரக ந் ரட்டில் தன்தடுத் 
ஷட ிறக்கப்தட்டுள்பது? 
a) ஆஸ்றஶனறர 
b) ழபெசழளந்து 
c) துதரய் 
d) கணடர 

 
7. ஜறெரட் 7  கல் வரடர்பு ஶெஷகஷப 

ந் ஶதண்டில் அபிக்கவுள்பது? 
a) ெற[C]-ஶதண்ட் (4-8 GHz) 
b) க்ஸ்[X]-ஶதண்ட் (8-12 GHz) 
c) கு[Ku]-ஹண்ட் (12-18 GHz) 
d) கர[Ka]-ஶதண்ட் (26-40 GHz) 

 
8. ஶெற குடிக்கள் தட்டில், ந் 

ரறனத்துடன் வரடர்புஷடது? 
a) அசளம் 
b) ஜம்ப & கரஷ்ீர் 
c) ெறக்கறம் 
d) ஶஶன குநறப்திடப்தட்ட துவும் 

இல்ஷன 
 

9. தகீரரின் தரட்ணரில் கங்கர ஆற்நறன் 
குறுக்ஶக ந் ஶெற வடுஞ்ெரஷன[NH]- 
ில் எபே புற தரனம் கட்ட த்ற 
அஷச்ெஷ அனுற அபித்துள்பது? 
a) ஶெற வடுஞ்ெரஷன 2 
b) ஶெற வடுஞ்ெரஷன 7 
c) ஹதசழன ஸடுஞ்சள 19 

d) ஶெற வடுஞ்ெரஷன 39 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 19, 2018 

1. ஶகரர ிடுஷன றணம் ன்று 

வகரண்டரடப்தடுகறநது? 

a) டிெம்தர் 19, 1960 

b) டிசம்ர் 19, 1961 

c) டிெம்தர் 19, 1962 

d) டிெம்தர் 19, 1963 

 

2. புற சுற்றுனரத் றட்டங்கஷப 

கண்டநறவும், அஷடரபம் கரவும் 

அறகரப்பூர் குல என்ஷந அஷக்க ந் 

ரறன அசு உத்ிட்டது? 

a) கரரஷ்டிர 

b) எடிெர 

c) ஜம்ப ற்றும் கரஷ்ீர் 

d) உத்தழபப்ிபஹதசம் 

 

3. 15து உனகபரி SME ிக உச்ெற 
ரரடு ங்கு ஷடவதற்நது? 

a) புது தழல்ழ 
b) பம்ஷத 

c) ஷயரதரத் 

d) வென்ஷண 

 

4. ஶதரட்டி ெட்டம் ீரண பன்நரம் ெரஷன 

றகழ்ச்ெற ங்கு ற்தரடு வெய்ப்தட்டது? 

a) புது றல்னற 
b) அகநதளளத் 

c) வகரல்கத்ர 

d) கவுயரத்ற 
 

5. தில் 2019 னம் ங்கு ஷடவதற்நது? 

a) புது றல்னற 
b) பம்ஷத 

c) ஸேய்ப்பூர் 

d) ஷயரதரத் 
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6. IN LCU L55 ன்தது இந்ற கடற்தஷடினுள் 

வெல்தடக்கூடி _____து ஶனண்டிங் 

கறரப்ட் பெட்டினறட்டி (LCU) Mk-IV குப்பு 

கப்தனரகும் 

a) பனரது 

b) பன்நரது 

c) ரன்கரது 

d) ஐந்தளயது 

 

7. கறரப்புந இஷபஞர்கலக்கு றநஷ 

பர்ச்ெறக்கரண திற்ெற அபித்ல் 

வரடர்தரக கறரப்புந ஶம்தரட்டு 

அஷச்ெகம் ந் றறுணத்துடன் 

புரிந்துர்வு எப்தந்த்றல் 

ஷகவலத்றட்டது? 

a) யழண்டரய் 

b) அஶெரக் ஶனனண்ட் 

c) டரடர ஶரட்டரர்ஸ் 

d) நளபேதழ சுறஶகழ 
 

8. றற ஆஶரக் புற இந்றரவுக்கரண 

ிரிரண ஶெற பஶனரதரத்ஷ 

அநறபகப்தடுத்றது, இது ந் ஆண்டின் 

வபிரண ஶரக்கங்கஷப 

ஷறுக்கறநது? 

a) 2019-20 

b) 2020-21 

c) 2021-22 

d) 2022-23 

 

9. உனக பர்ச்ெற குநறகரட்டிகபின் 

வுத்பத்றன் தடி இந்ற 

வதரபேபரரத்றன் தங்கபிப்பு த்ஷண 

ெீரக உர்ந்துள்பது? 

a) 2.6% 

b) 3.2% 

c) 3.0% 

d) 2.8% 

 

 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 20, 2018 

1. 2018 ஆம் ஆண்டில் ஸ்டரர்ட் அப் 
ரிஷெில் ெறநப்தரக வெல்தட்ட 
ரறனம் து? 
a) குேபளத் 
b) கரரஷ்டிர 
c) உத்றப்திஶெம் 
d) கர்ரடகர 

 
2. டப்பு றறரண்டில் வதரதுத்துஷந 

ங்கறகபில் வ்பவு ஶகரடி பலீடு 
வெய் அசு றட்டம்? 
a) 63,000 
b) 73,000 
c) 83,000 
d) 93,000 

 
3. ெரஹ் தகறச்ெர (ஶிஷன ஶரட்டம்) ன் 

புஸ்கரர் ஶபர ந் ரறனத்துடன் 
வரடர்புஷடது? 
a) ஶற்கு ங்கம் 
b) அசளம் 
c) கர்ரடகம் 
d) ஶகபர 

 
4. ெர்ஶெ ணி எற்றுஷ றணம் ன்று 

அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 
a) டிெம்தர் 18 
b) டிெம்தர் 19 
c) டிசம்ர் 20 
d) டிெம்தர் 21 

 
5. கூட்டுநவு ங்கறகபிடறபேந்து குறுகற 

கரன திர் கடன்கள் ற்றும் 
ஶெறரக்கப்தட்ட ற்றும் திந 
ங்கறகபிடறபேந்து இண்டு னட்ெ பைதரய் 
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ஷ கடன் வதற்ந ிெரிகபின் கடன் 
ள்லதடி வெய் ந் ரறனம் படிவு? 
a) தகீரர் 
b) றழ்ரடு 
c) பளேஸ்தளன் 
d) த்றப் திஶெம் 

 
6. ந் ரடு வு ீநலுக்கு றரக உதர் 

றறுணத்றற்கு 400,000 பெஶர அதரம் 
ிறத்து? 
a) இங்கறனரந்து 
b) ெலணர 
c) யங்ஶகரி 
d) ிபளன்ஸ் 

 
7. ெர்ஶெ இடம்வதர்வு வரடர்தரண 

.ர. உனகபரி கட்டஷப்பு 
ீர்ரணத்றற்கு ஆரக ரக்கபித் 
ரடு து? 
a) ஶதரனந்து 
b) இந்தழனள 
c) அவரிக்கர 
d) இஸ்ஶல் 

 
8. தகர்ஶரர் தரதுகரப்பு ெட்டம், ____ற்கு 

தறனரக 2018 தகர்ஶரர் தரதுகரப்பு 
ஶெரர க்கபஷில் 
றஷநஶற்நப்தட்டது? 
a) 1966 
b) 1976 
c) 1986 
d) 2002 

 
9. அனுப் குரர் ந் ிஷபரட்டுடன் 

வரடர்புஷடர்? 
a) ஶதட்றண்டன் 
b) கடி 
c) டகபம் 

d) ல்பத்ம் 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 21, 2018 

1. ந் ரட்டிற்கு தரர்ஷரபர்கஷப 
அனுப்த .ர. தரதுகரப்புக் குல 
ரக்கபிக்க உள்பது? 
a) ெறரிர 
b) ஏநன் 
c) ஈரக் 
d) ஆப்கரணிஸ்ரன் 

 
2. ற்ஶதரஷ இந்ற வதண்கள் கறரிக்வகட் 

அிின் திற்ெறரபர் ரர்? 
a) ி ெரஸ்றரி 
b) ஶஷ் தரர் 
c) அணில் கும்ப்ஶப 
d) WV பளநன் 

 
3. ந் அஷப்தரணது அன் ஊல் றர்ப்பு 

அனஷக(ACU) ிரிவுதடுத்துகறநது? 
a) ெறெற 
b) ஸ் 
c) ிசழசழஐ 
d) ஶஶன குநறப்திடப்தட்ட துவும் 

இல்ஷன 
 

4. றஷனரண பர்ச்ெற இனக்கு, ஸ்டிஜற 
இந்றர குநறடீு ரரல் 
வபிிடப்தட்டது? 
a) ழதழ ஆஹனளக் 
b) பன்டிதி[UNDP] 
c) றஷனரண பர்ச்ெற ீர்வுகள் 

வட்வரர்க் 
d) க்கற ரடுகள் வதரபேபரர ற்றும் 

ெபக ிகரங்கள் துஷந 
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5. ெீதத்ற உனக ஶதட்றண்டன் 
ரிஷெில் தி.ி. ெறந்து, ந் 
இடத்றற்கு பன்ஶணநறபள்பரர்? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 
6. ந் ரட்டினறபேந்து துபேப்புக்கஷப 

றபேம்தப் வதந அவரிக்கர றட்டம்? 
a) ஆப்களிஸ்தளன் 
b) ெறரிர 
c) ன் 
d) ஈரக் 
 

7. படுதணி தரஸ் [Fog PASS] ெரணம் 
ன்தது? 
a) உனகபரி ஊடுபேல் 

வெற்ஷகக்ஶகரள் அஷப்பு 
b) உகளயின ழப்டுத்தல் 

அநப்பு 
c) உர்-ெக்ற ஶடிஶர ெறக்ஷஞகள் 
d) குஷநந் அறர்வண் அஷன 

 
8. ஶெரபஸ் கரப்ஸ்பெல் ந் ரட்டிற்கு 

வெரந்ரணது? 
a) ெலணர 
b) ஜப்தரன் 
c) அவரிக்கர 
d) பஷ்னள 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 22, 2018 

1. திதர உனக ரிஷெில் பனறடம் 
கறக்கும் ரடு து? 
a) வஜர்ணி 
b) ஸல்ேழனம் 
c) திரன்ஸ் 
d) திஶெறல் 

2. ந் உபேப்தடிின் ஜறஸ்டி 28 
ெிகறத்றனறபேந்து 18 ெிகறரக 
ெீதத்றல் குஷநக்கப்தட்டது? 
a) ெறவண்ட் 
b) ெற 
c) கரர் தரகங்கள் 
d) டியி 

 
3. திரட்தரண்ட் இஷ ஶெஷகஷப 

உனகபரி ரீறில் ங்குற்கு 
ந் ரடு அன் பல் கல் வரடர்பு 
வெற்ஷகக்ஶகரஷப வெலுத்றது? 
a) சவள 
b) ஜப்தரன் 
c) திரன்ஸ் 
d) ஷ்ர 

 
4. திரீறர் ஶதட்றண்டன் லீக் ங்கு 

வரடங்கறது? 
a) புது றல்னற 
b) வகரல்கத்ர 
c) பம் 
d) றபேணந்பும் 

 
5. இந்ற கபிர் எபேரள் கறரிக்வகட் 

அிின் ஶகப்டன் ரர்? 
a) நழதளழ பளஜ் 
b) யர்ன் திரீத் கவுர் 
c) ஶர கறபேஷ்பர்த்ற 
d) அஞ்சும் ஶெரப்ர 

 
6. 55து ஸ்கரச்ச் உச்ெற ரரடு ங்கு 

ஷடவதற்நது? 
a) பம்ஷத 
b) ஷயரதரத் 
c) புது தழல்ழ 
d) வகரல்கத்ர 
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7. வக்மறஶகர அவரிக்க ல்ஷனில் எபே 
சுஷக் கட்டுற்கு வ்பவு 
வரஷகஷ ட்ம்ப் ஶகரரிணரர்? 
a) 3 தில்னறன் டரனர்கள் 
b) 5 ில்ழனன் டளர்கள் 
c) 7 தில்னறன் டரனர்கள் 
d) 10 தில்னறன் டரனர்கள் 

 
8. பன்ணரள் திர் ரஜவீ் கரந்றக்கு 1984 

ஆம் ஆண்டு ங்கற தர த்ணர 
ிபேஷ ெலக்கறர் கனம் வரடர்தரக 
றபேம்தப் வதந ஶண்டும் ன்று ந் 
ெட்டெஷத எபே ீர்ரணத்ஷ 
றஷநஶற்நறபள்பது? 
a) தஞ்ெரப் 
b) அரிரணர 
c) தழல்ழ 
d) ஶஶன குநறப்திடப்தட்ட துவும் 

இல்ஷன 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 23,24 2018 

1. ஶெற ிெரிகள் றணம் (கறெரன் 
றரஸ்) ன்று அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 
a) டிெம்தர் 21 
b) டிெம்தர் 22 
c) டிசம்ர் 23 
d) டிெம்தர் 24 

 
2. இந்றரின் பல் இஷெ 

அபேங்கரட்ெறகம் ங்கு அஷக்கப்தட 
உள்பது? 
a) தநழழ்ளடு 
b) ஶகபர 
c) கர்ரடகம் 
d) உத்றப்திஶெம் 

 

3. ந் கறரிக்வகட் அிில் ல ரண 
வனக் ஸ்தின்ணர் ஆர்ச்ெற ஸ்கறல்னர் 
இடம்வதற்றுள்பரர்? 
a) வன் ஆப்திரிக்கர 
b) றபெெறனரந்து 
c) ஶற்கறந்ற ீவுகள் 
d) ஆஸ்தழஹபழனள 

 
4. கல் இஷவு ஷம் - இந்றப் 

வதபேங்கடல் தகுற, IFC-IOR ங்கு 
வரடங்கப்தட்டது? 
a) கவுயரத்ற 
b) குபேகழபளம் 
c) கரந்ற கர் 
d) கரன்பூர் 

 
5. அணரக் கறகடரவ் ரிஷன ங்கு 

அஷந்துள்பது? 
a) ஸ்னரந்து 
b) இத்ரனற 
c) ஜப்தரன் 
d) இந்ஹதளஹரழனள 

 
6. ஶெற தகர்ஶரர் றணம் ன்று 

அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 
a) டிெம்தர் 22 
b) டிெம்தர் 23 
c) டிசம்ர் 24 
d) டிெம்தர் 25 

 
7. கண்டம்ிட்டு கண்டம் தரய்ந்து 

றரிகபின் இனக்ஷக துல்னறரக 
ரக்கும் ஆற்நல் வகரண்ட அக்ணி-IV 
வுகஷின் ரக்குல் ம்பு 
வ்பவு? 
a) 4000 
b) 3000 
c) 2000 
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d) 5000 
 

8. ஷெக்கறபில் உனஷக றக ஶகரக சுற்நற 
ந் ஆெறர் ரர்? 
a) தரர்ஶடர அெரர் 
b) ஜரங் ன் 
c) ஹயதளங்கழ குல்கர்ி 
d) லீ றன்-ஷய 

 
9. Sino-India ரட திற்ெற ரபேக்கு 

இஷடில் ஷடவதறுகறநது? 
a) இந்தழனள நற்றும் சவள 
b) இந்றர ற்றும் றரன்ர் 
c) இந்றர ற்றும் ிட்ரம் 
d) இந்றர ற்றும் கம்ஶதரடிர 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 25, 26 2018 

1. ந் ரடு கறநறஸ்துஸ் றணத்ஷ வதரது 
ிடுபஷநரக அநறித்து? 
a) ஈபளக் 
b) ெவுற அஶதிர 
c) ஈரன் 
d) ெறரிர 

 
2. ரஜ்தரய் ெர்ஶெ தள்பிகள் ங்கு 

வரடங்கப்தட்டது? 
a) உத்றப்திஶெம் 
b) புது றல்னற 
c) த்றப் திஶெம் 
d) நகளபளஷ்டிபள 

 
3. பேத்து தன்தரட்டிற்கு ரிஜளரணர 

ணப்தடும் கஞ்ெரஷ அங்கலகரித் ரடு 
து? 
a) இந்றர 
b) தளய்ளந்து 
c) அர்னரந்து 
d) ெவுற அஶதிர 

 
4. ல்ன ஆட்ெற றணம் ன்று 

அனுெரிக்கப்தடுகறநது? 
a) டிெம்தர் 23 
b) டிெம்தர் 24 
c) டிசம்ர் 25 
d) டிெம்தர் 26 

 
5. ந் ரடு ெர்ஶெ றறங்கனங்கள் 

ஆஷத்றனறபேந்து (IWC) ினக படிவு 
வெய்றபேக்கறநது? 
a) ெலணர 
b) அவரிக்கர 
c) ஸ்வதின் 
d) ேப்ளன் 

 
6. ிரணம் புநப்தடுற்கு[ஶடக் ஆப்-க்கு] 

ஶஷரண குஷநந்தட்ெ 
கரடம்ன்ஷ ன்ண? 
a) 100 ீட்டர் 
b) 110 ீட்டர் 
c) 125 நீட்டர் 
d) 150 ீட்டர் 

 
7. ந் ரடு உக்வய்ன் ரட்டின் ீது 

வதரபேபரர ஷடஷ ிரிரக்கறது? 
a) பஷ்னள 
b) ெலணர 
c) அவரிக்கர 
d) திரன்ஸ் 

 
8. ந் தங்குடி ெபகம் ஆண்டுஶரறும் 

த்ஷம்ன்[Heddaiyamman] றபேிரஷ 
வகரண்டரடுகறநது? 
a) தில் 
b) ஶகரண்ட் 
c) வகரடர 
d) டுகள 
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9. பத்ப்பு ெதரயர் எப்தந்த்ஷ 

ஷடபஷநப்தடுத்துற்கரண 
தின்வரடர்ல்[Follow-up] குலின் பல் 
கூட்டம் ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) இந்றர 
b) ஈபளன் 
c) ஆப்கரணிஸ்ரன் 
d) ஶதரபம் 

 
10. 'அடல் ஆபஷ்ன் உத்கண்ட் ஶரஜணர' 

ற்கு வரடர்புஷடது? 
a) கல்ி 
b) ஒய்வூதழனம் 
c) றநன் திற்ெற 
d) பேத்து ெறகறச்ஷெ 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 27, 2018 

1. ஆந்ற ரறன உர் ீறன்நம் ரட்டின் ___ 

து உர்ீறன்நரக இபேக்கும் 

a) 36 

b) 24 

c) 25 

d) 23 

 

2. இந்றரின் ஷனஷ குத்துச்ெண்ஷட 

திற்ெறரபரக ற்ஶதரது றறக்கப் 

தட்டர் ரர்? 

a) யஶந்ற ெறங் 

b) CA குட்டப்ள 

c) S.R. ெறங் 

d) இற்நறல் தும் இல்ஷன 

 

3. திர் ஶந்ற ஶரடி, இரச்ென 

திஶெத்றன் பேடரந்ற வு வெனவு 

றட்டத்ஷ வ்பரக உர்த்றபள்பரர்? 

a) பை .75 ஆிம் ஶகரடி 

b) பை .62 ஆிம் ஶகரடி 

c) பை .72 ஆனிபம் ஹகளடி 

d) பை .65 ஆிம் ஶகரடி 

 

4. கல் ற்றும் எபிதப்பு அஷச்ெகத்றன் 

றர்ரக ஷகஶட்ஷட வபிிட்டர் ரர்? 

a) அபேண் ஶஜட்னற 
b) சுஶஷ் திபு 

c) ஆணந் கலத் 

d) பளஜ்னயர்த்தன் பளத்ஹதளர் 

 

5. 26 து ஶெற குந்ஷகள் அநறில் 

கரங்கறஷம பனஷச்ெர் னீ் 

தட்ரக் ங்கு வரடங்கற ஷத்ரர்? 

a) புயஹஸ்யர் 

b) புதுறல்னற 
c) ஶகபர 

d) கட்டரக் 

 

6. ந் ரறனத்றல் பன்நரது ட்ிஜறங் 

ிர வரடங்கறபள்பது? 

a) புது றல்னற 
b) அஸ்றளம் 

c) எடிெர 

d) கர்ரடகர 

 

7. பன்ஶணந ிபேம்பும் ரட்டங்கபின் 

இண்டரது ரிஷெ தட்டினறல் 

பனறடத்றல் இடம்வதற்றுள்ப ரட்டம் 

இற்நறல் து? 

a) யிபேதுகர் 

b) வென்ஷண 

c) ஶலூர் 

d) அரிலூர் 

 

8. ரிெர்வ் ங்கறின் றபுர் குல ஷனரக 

றறக்கப் தட்டர் ரர்? 

a) ரஶகஷ் ஶரகன் 

b) டி. சுப்தரரவ் 

c) ிநல் ேளன் 

d) இற்நறல் தும் இல்ஷன 
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டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 28, 2018 

1. ந் ரறன அசு 7து ஊறக் கறன் 
தரிந்துஷகஷப வெல்தடுத்றது? 
a) கர்ரடகர 
b) யறரச்ென திஶெம் 
c) நகளபளஷ்டிபள 
d) ெட்டீஸ்கர் 

 
2. இந்றர ங்கு ஶர்ல் 

தரர்ஷரபர்கஷப அனுப்திது? 
a) யங்கஹதசம் 
b) ஶதரல் 
c) பூடரன் 
d) றரன்ரர் 

 
3. ந் ரட்டில் தூகம் ீண்டும் 

வரடங்கப்தட்டது? 
a) ஶன் 
b) சழரினள 
c) வற்கு சூடரன் 
d) ஶெரரனறர 

 
4. 2019ற்கரண குஷநந்தட்ெ ஆவு 

ிஷனஷ குிண்டரலுக்கு பை.2,000 
ற்கு அறகரித்து உள்பது ? 
a) வல் 
b) ெல் 
c) தபேத்ற 
d) ஸகளப்பத் ஹதங்களய் 

 
5. இந்றர ந் ரட்டிற்கு 4,500 ஶகரடி 

பைதரய் உி வெய்கறநது? 
a) ஶதரல் 
b) பூடளன் 
c) ங்கரபம் 
d) றரன்ரர் 

 

6. இந்ற ஜணரறதற, 12 து உனகபரி 
சுகரர ரரட்ஷட ங்கு ஆம்தித்ரர்? 
a) பம்ஷத 
b) புது தழல்ழ 
c) வகரல்கத்ர 
d) ஷயவரதரத் 

 
7. தங்குச் ெந்ஷில் _____ த்ற 

வதரதுத்துஷந றறுணங்கபின் தட்டிஷன 
அசு அங்கலகரித்து? 
a) 6 
b) 7 
c) 5 
d) 4 

 
8. ‘ட்ஶரன் எனறம்திக்ஸ்‘ ங்கு 

ஷடவதநவுள்பது ? 
a) ஸங்களூர் 
b) புது றல்னற 
c) வகரல்கத்ர 
d) ஷயவரதரத் 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 29, 2018 

1. ெப்தத் றபேிர ங்கு 
வகரண்டரடப்தட்டது? 
a) ஶெம்பூர் ஶகஷ் ஶகரில் 
b) பூரி ஜகன்ணரர் ஶகரில் 
c) கல்தரத்ற வ ிஸ்ர சுரற 

ஶகரில் 
d) நதுப நீளட்சழ ஹகளனில் 

 
2. ஆனறம்ஶகர துஷ ரரிப்பு றறுணம் 

ற்றும் பட்டு வதரபேத்ற ஷத்றன் 
”பூற பூஜன்’ ிர ங்கு ஷடவதற்நது ? 
a) அரினளள 
b) ரஜஸ்ரன் 
c) குஜரத் 
d) உத்றப்திஶெம் 
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3. த்ற அசு வங்கரம் ற்றுற 

வெய்ற்கு ஊக்கத்வரஷகஷ 
ற்ஶதரதுள்ப 5 ெீத்றனறபேந்து -----------
ெிகறரக உர்த்றபள்பது? 
a) 7 
b) 10 
c) 20 
d) 50 

 
4. இந்றர ணது --------- து ஶெற 

அநறக்ஷகஷ (NR6) உிரில் 
தன்பகத்ன்ஷக்கரண ரரட்டிற்கு (CBD) 
ெர்ப்தித்துள்பது? 
a) 7 
b) 8 
c) 6 
d) 10 

 
5. ம்.ஸ்.ம்.இ. துஷநக்கு த்ஷண ஶகரடி 

றப்புள்ப கடன் ங்க PSB கள் 
எப்புல் அபித்துள்பது? 
a) பைளய் 37,400 
b) பைதரய் 35,400 
c) பைதரய் 40,000 
d) பைதரய் 45,000 

 
6. எபே ரட்டம், எபே ரரிப்பு உச்ெற 

ரரடு ங்கு ஷடவதற்நது ? 
a) கரன்பூர் 
b) யளபணளசழ 
c) ஶதரதரல் 
d) ரக்பூர் 

 
7. ஶண ீறட்டம் து வரடர்தரணது? 

a) வக்டர்- ற்றும் கந்ம்-உற்தத்ற 
பூக்கும் ரங்கள் 

b) ஶண ீவலகு 

c) னளக இபனில் ளதனில் 
இபேந்து யிக்கழ யக்க 

d) ஶண ீதண்ஷ 
 

8. SAMPANN ன்ந வன்வதரபேள் து 
வரடர்தரணது? 
a) ஒய்வூதழன ஹநளண்ந அநப்பு 
b) ஷெதர் கறஷம் டுப்பு 
c) ில் றட்டறடல் ற்றும் 

ஶர்வுபஷந ீர்வு 
d) ஶஶன குநறப்திடப்தட்ட துவும் 

இல்ஷன 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ டிசம்ர் 30, 31 2018 

1. ந் ரறன அசு புற ஆன்ீகத் 
துஷநஷ அஷக்க படிவு வெய்துள்பது? 
a) கரரஷ்டிர 
b) உத்றப்திஶெம் 
c) உத்கண்ட் 
d) நத்தழன ிபஹதசம் 

 
2. ஶெத்ந்ஷ கரத்ர கரந்றின் 150 

து திநந் ரள் வகரண்டரட்டத்றன் எபே 
தகுறரக ‘ண்டி ரத்ர’ கண்கரட்ெற 
ங்கு றநந்து ஷக்கப்தட்டது? 
a) புது தழல்ழ 
b) குஜரத் 
c) ரஜஸ்ரன் 
d) தகீரர் 

 
3. ந் ிரண றஷனம் றழ்ரட்டின் 

ந்ரது ெர்ஶெ ிரண றஷனரக 
அநறிக்கப்தட உள்பது? 
a) துஷ ிரண றஷனம் 
b) ஶலூர் ிரண றஷனம் 
c) தூத்துக்குடி யிநள ழனம் 
d) ஶெனம் ிரண றஷனம் 
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4. உஸ்ரன் புல் ந் ரட்ஷடத் 

ரக்கறது? 
a) கம்ஶதரடிர 
b) ிழப்ன்ஸ் 
c) ிட்ரம் 
d) ஶனறர 

 
5. திரண ந்றரி அஸ்ரஸ் ஶரஜணர, 

டுத் பேரய் குலவுக்கு PMAY கடன் 
ரணிம் ______ ஷ 
ீட்டிக்கப்தட்டுள்பது. 
a) நளர்ச் 31, 2020 
b) ரர்ச் 31, 2018 
c) ரர்ச் 31, 2019 
d) ரர்ச் 30, 2018 

 
6. வதண்கள் ஶெற குத்துச்ெண்ஷட 

ெரம்தின்றப் பன்நரது தறப்பு ங்கு 
வரடங்குகறநது? 
a) கர்ளடகள 
b) உத்றப்திஶெம் 
c) புது றல்னற 
d) ஶகபர 

 
7. ெறெற வடஸ்ட் ீர்கபின் ரிஷெில் 

ெறநந் தந்து சீ்ெரபர் ரர்? 
a) ஶஜம்ஸ் ஆண்டர்ென் 
b) கேழஹறள பளடள 
c) தரட் கம்றன்ஸ் 
d) வர்ணரன் 

 
8. 10து ஆர் ஆர் னக்ஷறர ஶகரப்ஷத, 

ெர்ஶெ துப்தரக்கறச்சூடு ஶதரட்டி, ங்கு 
ஷடவதந உள்பது? 
a) பம்ஷத 
b) கரன்பூர் 
c) கர்ளள 

d) இற்நறல் தும் இல்ஷன 
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