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டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 1, 2018 

1. ரகணப் தறிற்கு ரறனம் பலதும் 
எற்ஷந குநறடீ்டு ண்கஷப 
அநறபகப்தடுத்ப் ஶதரகும் ரறனம் து? 
a) ஆந்தழபப் ிபததசம் 
b) வலுங்கரணர 
c) அரிரணர 
d) கர்ரடகம் 

 
2. ந் ரறனம் 63 து வரடக்க 

றணத்ஷக் வகரண்டரடிது? 
a) கரரஷ்டிர 
b) நத்தழனப் ிபததசம் 
c) கர்ரடகம் 
d) ரஜஸ்ரன் 

 
3. கும்தல் ன்பஷநஷ ஷகரள்ற்கு 

ந் ரறனம் சறநப்பு ஶதரலீஸ் 
குலக்கஷப அஷத்து? 
a) உத்றப்திஶசம் 
b) உத்கரண்ட் 
c) நகளபளஷ்டிபள 
d) தகீரர் 

 
4. புனம்வதர்ந் வரறனரபர்கலக்கரண 

றறபிஷ ந் ரடு ற்தரடு 
வசய்கறநது? 
a) சவுற அஶதிர 
b) இங்கறனரந்து 
c) கணடர 
d) கத்தளர் 

 
5. ர்ர கரர்டின் கூட்டு ரட திற்சற - 

2018, ந் இபே ரடுகலக்கு இஷடில் 
டக்கறநது? 
a) இந்றர ற்றும் அவரிக்கர 
b) இந்தழனள நற்றும் ஜப்ளன் 
c) இந்றர ற்றும் திரன்ஸ் 
d) இந்றர ற்றும் ரனத்ீவுகள் 

 

6. ஜர்சுகுடர ிரண றஷனத்ஷ ‚ரீ் 
சுஶந்ற சரய் ிரண றஷனம், 
ஜர்சுகுடர‛ ன்று வதர் ரற்நம் வசய் 
த்ற அஷச்சஷ எப்புல் வதற்நது, 
இது ங்கு அஷந்துள்பது? 
a) ஜரர்கண்ட் 
b) த்றப் திஶசம் 
c) டிசள 
d) வலுங்கரணர 

 
7. குற்நம் சரர்ந் ிங்கபில் தஸ்த 

சட்ட உிக்கரக இந்றரிற்கும் ந் 
ரட்டிற்கும் இஷடில் ஷகவலத்ரண 
எப்தந்த்றற்கு த்ற அஷச்சஷ 
எப்புல் அபித்துள்பது? 
a) இந்தழனள நற்றும் மநளபளக்தகள 
b) இந்றர ற்றும் ஸ்டீன் 
c) இந்றர ற்றும் ஸ்கரட்னரந்து 
d) இந்றர ற்றும் வடன்ரர்க் 

 
8. "கர்ப்புந பூகம்த ஶடல் ற்றும் 

ீட்புக்கரண ரங்கரய் எத்துஷப்பு 
அஷப்தின் கூட்டுப் திற்சற -2019"ன் 
கூட்டம் ங்கு வரடங்கறது? 
a) ரளங்களய் 
b) பம்ஷத 
c) வதய்ஜறங் 
d) புது றல்னற 

 
9. சுற்றுனரத் துஷநில் இந்றர ற்றும் 

ந் ரட்டிற்கும் இஷடஶரண 
உநிஷண லுதடுத்துற்கரண 
புரிந்துர்வு எப்தந்த்றற்கு த்ற 
அஷச்சஷ எப்புல்? 

a) இந்றர ற்றும் ரனத்ீவுகள் 
b) இந்தழனள நற்றும் மகளரினள 
c) இந்றர ற்றும் ஜப்தரன் 
d) இந்றர ற்றும் வரரிறஸ் 
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டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 2, 2018 

1. ீண்டகரன வரறனரபர் தற்நரக்குஷநஷ 
றர்வகரள்ப வபிரட்டு 
வரறனரபர்கஷப ற்றுக்வகரள்லம் 
ஷகில் எபே ஷவு ஶசரரஷ 
ந் ரட்டின் அஷச்சஷ 
அனுறத்து? 
a) கத்ரர் 
b) சவுற அஶதிர 
c) அவரிக்கர 
d) ஜப்ளன் 

 
2. ரன்கு புற உச்ச ீறன்ந ீறதறகபின் 

றணத்றற்குப்தின், வரத் உச்ச 
ீறன்ந ீறதறகபின் ண்ிக்ஷக 
ன்ண? 
a) 24 
b) 26 
c) 28 
d) 32 

 
3. தபப் தரஷநகஷப தரதுகரப்தற்கரண 

பற்சறில் 2020ம் ஆண்டு பல் "ரீஃப்-
ச்சு" சன்ஸ்கறரீஷண தன்தடுத்  ஷட 
வசய்வுள்ப ரடு து? 
a) ளவு 
b) வுபே 
c) னுரட்டு 
d) துரலு 

 
4. உர் சுற்றுப்தரஷ வசற்ஷகக்ஶகரபரண 

- BeiDou உனகபரி வசற்ஷகக்ஶகரள் 
ஶிஶகன் அஷப்ஷத ந் ரடு 
வற்நறகரக ிண்ில் ிது? 
a) ஷ்ர 
b) அவரிக்கர 

c) சவள 
d) ஸ்வதின் 
 

5. ந் ரட்டு ரரிப்புகபின் ீது அறக 
சுங்க ரிகஷப  ிறப்தற்கரண 
கரனக்வகடுஷ இந்றர ீட்டித்து? 
a) சலணர 
b) அமநரிக்கள 
c) தரகறஸ்ரன் 
d) ங்கஶசம் 

 
6. இந்றரில் ஜறஸ்டி  [GST] ப்வதரலது 

வரடங்கப்தட்டது? 
a) 1 ப்ல், 2017 
b) 1 ஶ, 2017 
c) 1 ஜழன், 2017 
d) 1 ஜூல, 2017 

 
7. ந் கடற்தஷட கப்தஷன றக்கும் 

அபேங்கரட்சறகரக ரற்ந 
றட்டறட்டுள்பணர்? 
a) ன்ஸ் சறந்துக்ஷக் 
b) ஐஎன்எஸ் யிபளட் 
c) ன்ஸ் ீனகறரி 
d) ன்ஸ் அந்ரன் 

 
8. ஷக்ஶர, சறறு ற்றும் டுத் வரறல் 

றறுணங்கள் (MSME) ஆவு றட்டத்ஷ 
ங்கு அநறபகப்தடுத்றணரர்? 
a) புது தழல்ழ 
b) பம்ஷத 
c) வதங்கலபே 
d) ஷயரதரத் 
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9. உடுக்ஶகரள் [துஷக்ஶகரள்] வதல்டுக்கு 
அனுப்தப்தட்ட ந் றன் படிவுக்கு 
பேகறநது? 
a) ஏசறரிஸ்[OSIRIS]- வக்ஸ் றன் 
b) டளன் நழரன் 
c) கரசறணி-ஹ்பெவஜன்ஸ் றன் 
d) புற யரரிமன்ஸ் றன் 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 3, 2018 

1. கடற்கஷ அரிப்ஷதத் டுக்க ந் 
ரறனம் வசற்ஷக றட்டுகள் அஷக்க 
றட்டறட்டுள்பது? 
a) ஆந்தழபப் ிபததசம் 
b) யரிரணர 
c) பம்ஷத 
d) உத்ற திஶசம் 

 
2. ஶற்கு கரற்றுகள் த்ற ஷக்கடனறல் 

உபேரகற இந்றரின் டஶற்கு 
தகுறக்கு ஷ ற்றும் தணிப்வதரறஷக் 
வகரண்டுபேகறநது. இணரல் ந் 
ரறனத்றல் ஷ ற்றும் தணிப்வதரறவு 
ற்தட்டது? 
a) உத்ற திஶசம் 
b) தஞ்சரப்  
c) புஶண 
d) லழநளச்சப் ிபததசம் 

 
3. _______ அசு ஶதரஷப் வதரபேள்கள் ீது 

ஶதரஷ அநறித்து? 
a) நணிப்பூர் 
b) பம்ஷத 
c) தஞ்சரப் 
d) அசரம் 

 

4. ம்ஸ்ம்இ [MSME] க்கு 59 றறடங்கபில் 
பை. ______ ஶகரடி கடன் உி அபிக்க 
றட்டறடப்தட்டுள்பது? 
a) 3 
b) 2 
c) 1 
d) 5 

 
5. உனகறன் ததப்தரண ிரண றஷனம் 

ங்கு வரடங்கற ஷக்கப்தட்டுள்பது? 
a) கர்ரடகர 
b) பம்ஷத 
c) துபேக்கழ 
d) சவுற அஶதிர 

 
6. தடகு ரிக்கும் றபேிர ங்கு 

டத்ப்தடுகறநது? 
a) ஆப்ரிக்கர 
b) ஷ்ர 
c) லதயளன் 
d) அஶரிக்கர 

 
7. ‘ஜஶீர யங்கர் ' றட்டத்றல் த்ஷண 

ரடுகள் இஷந்துள்பண? 
a) 20 
b) 30 
c) 40 
d) 50 

 
8. ICGS ரயர ன்று அஷக்கப்தடும் எபே 

புற கடல் ஶரந்து கப்தல் என்ஷந  
_______ அநறபகப்தடுத்றபள்பது? 
a) ஜப்தரன் 
b) இந்தழனள 
c) சலணர 
d) அவரிக்கர 
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9. கரத்ரண்டுில் ஷடவதற்ந SAFF U -15 
ஆண்கள் சரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் 
ஶதரஷப ______ ன்ந கக்கறல் ழீ்த்ற 
இந்ற அி வண்கனப் தக்கத்ஷ 
வன்நது? 
a) 3-0 
b) 2-0 
c) 1-0 
d) 4-0 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 04,05 2018 

1. உனக சுணரற ிறப்புர்வு றணம்? 
a) ம்தர் 4 
b) ம்தர் 2 
c) யம்ர் 5 
d) ம்தர் 6 

 
2. அடுத் ஆண்டு ஜணரி ரம் ஆறு 

வற்கரசற ரடுகஷப ________ ிரண 
றஷனத்துடன் இஷக்கத் 
றட்டறடப்தட்டுள்பது? 
a) கவுலளத்தழ 
b) தகீரர் 
c) பம்ஷத 
d) புஶண 

 
3. சுற்றுனரப்திகலக்கு உி ற்றும் 

கல் சறஷ சுற்றுனரத்துஷந 
அஷச்சர் ஶக .ஶஜ.அல்ஶதரன்ஸ் ங்கு 
வரடங்கற ஷத்ரர்? 
a) அசரம் 
b) மடல்ழ 
c) யரரஷ்டிர 
d) பம்ஷத 

 

4. 3 து ஶசற ஆபர்ஶ றணம் – 2018 
ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) சறக்கறம் 
b) குஜரத் 
c) பம்ஷத 
d) தநகளனள 

 
5. றநந் வபிில் னம் கறப்தது 

எறக்கப்தட்ட ரறனரக ஜரர்கண்ட் , 
______ ஶறக்குள் உபேரகும்? 
a) யம்ர் 15 
b) ம்தர் 16 
c) ம்தர் 17 
d) டிசம்தர் 11 

 
6. ந் ரட்டின் ிண்வபி ஷம் 

ரணில் எபே புன்ணஷக பகத்ஷ 
எத்றபேக்கும்[ஸ்ஷனற] ிண்ீன் 
குலக்கஷப கண்டநறந்து? 
a) இஸ்தபள (இந்தழனள) 
b) ரசர 
c) ESA - ஶரப்தி ிண்வபி 

றறுணம் 
d) CNSA - சலணர ஶசற  ிண்வபி 

றர்ரகம் 
 

7. ீர் க் குநறடீ்டில் இந்றர 
த்ஷணரது இடத்ஷ வதற்றுள்பது? 
a) 130 
b) 125 
c) 120 
d) 140 

 
8. சுற்றுனர ற்றும் ிஷபரட்டு 

துஷநில் எத்துஷப்ஷத தனப்தடுத் 
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குடிசு எப்தந்த்றல் ந்வந் ரடுகள் 
ஷகவலத்றட்டது? 
a) இந்றர ற்றும் ஷ்ர 
b) இந்றர ற்றும் சலணர 
c) இந்றர ற்றும் அஶரிக்கர 
d) இந்தழனள நற்றும் மகளரினள 

 
9. னனறத்பூர், ஶதரபத்றல் ஷடவதற்ந SAFF 

U-15 ஆண்கள் கரல்தந்ரட்ட 
சரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் தங்கபரஶஷ் 
_________ ன்ந கக்கறல் வதணரல்டி 
ழட் பஷநில் தரகறஸ்ரஷண 
வன்நது? 
a) 3-2 
b) 4-2 
c) 5-2 
d) 1-2 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 06,07 2018 

1. சீதத்றல் உனக சரஷண தஷடத் 
திம்ரண்ட ீதரபிக் வகரண்டரட்டம் 
ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) அதனளத்தழ 
b) யரரஷ்டிர 
c) குஜரத் 
d) னக்ஶணர 

 
2. ________ ரட்டு ரட ீர்கலடன் 

திர் ீதரபி வகரண்டரடிணரர்? 
a) பம்ஷத 
b) குஜரத் 
c) உத்தபளகண்ட் 
d) கரரஷ்டிர 

 

3. அசு தள்பிகள் ற்றும் திரபர் 
இபேப்திட அஷப்புகபின் ஜறதிஸ் 
ஷதடம் ங்கு வரடங்கப்தட்டது? 
a) குஜரத் 
b) ளகளளந்து 
c) சறக்கறம் 
d) அசரம் 

 
4. ந் ரடு ணது பல் றந் 

ிண்வபி றஷனத்றன் எபே திற 
என்ஷந வபிிட்டது? 
a) அவரிக்கர 
b) சவள 
c) ஷ்ர 
d) ஜப்தரன் 

 
5. அசு தள்பிகள் ற்றும் திரபர் 

இபேப்திட அஷப்புகபின் ஜறதிஸ் 
ஷதடம் ந் ரறனத்றல் 
வரடங்கப்தட்டது? 
a) ளகளளந்து 
b) குஜரத் 
c) றம்னர 
d) சறக்கறம் 

 
6. சலணரில் ிசரப் வதரபேட்கள் , 

பேந்துகள், கல் வரறல்தட்த 
ஶசஷகள், சுற்றுனரத்துஷந ஶதரன்ந 
துஷநகபில் அறக சந்ஷ அடகலுக்கு 
ந் ஶகரரிக்ஷக ிடுத்துள்பது? 
a) ஜப்தரன் 
b) இந்தழனள 
c) அவரிக்கர 
d) ஷ்ர 
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7. அசரம், ரகனரந்து, சறக்கறம், குஜரத், 
ரஜஸ்ரன் ற்றும் உத்ரகண்ட் ஆகற 
ஆறு ல்ஷனப்தகுற ரறனங்கலக்கு 
________ ஶகரடி பைதரஷ த்ற அசு 
ங்கறபள்பது? 
a) 114 
b) 113 
c) 112 
d) 111 

 
8. ஶற்கறந்றத் ீவுகள் அிஷ 2 து 

டி20 ஶதரட்டிில் -------- ன்கள் 
ித்றரசத்றல் இந்றர வன்நது? 
a) 72 
b) 73 
c) 71 
d) 70 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 08 2018 

1. சட்டப்ஶதஷத் ஶர்னறல் வதண்கள் 
ரக்கரபர்கள் ங்கள் உரிஷஷக் 
கஷடப்திடிக்க ஊக்குிக்க ந் 
ரறனத்றல் உள்ப தல்ஶறு 
வரகுறகபில் ‘சங்ரரி’ 
ரக்குச்சரடிகள் அஷக்கப்தட்டுள்பண? 
a) சட்டீஸ்கர் 
b) தஞ்சரப் 
c) யரரஷ்ட்ர 
d) உத்ற திஶசம் 

 
2. ந் ரறனம் இந் தபேகரனத்றன் 

றகக் குபிரண இஷ தறவு வசய்து? 
a) கர்ரடகர 
b) வடல்னற 
c) ஸ்ரீகர் 
d) பம்ஷத 

 
3. ‘சகுனர றணம் ‘ன்று 

வகரண்டரடப்தடவுள்பது? 
a) ம்தர் 24 
b) ம்தர் 23 
c) யம்ர் 14 
d) ம்தர் 21 

 
4. சீதத்றல் அவரிக்க அசு ந் ரட்டின் 

ீது வதரபேபரரத் ஷடஷ 
ினக்கறபள்பது? 
a) சலணர 
b) ஈபளக் 
c) ஷ்ர 
d) ஈரன் 

 
5. தசறதிக் ரடுகபில் உள்கட்டஷப்ஷத 

கட்டிவலப்த ஆஸ்றஶனறர _________ 
தில்னறன் அவரிக்க டரனர்கள் ஷ 
ரணிங்கள் ற்றும் னறவு கடன்கஷப 
அநறித்து? 
a) 21 
b) 22 
c) 18 
d) 17 

 
6. இந்ற ரிச ர்வ் ங்கற உள்கட்டஷப்பு 

கடணரபிகபரல் லப்தப்தட்ட 
உள்கட்டஷப்தில் உள்ப ECB க்கள் 
பந்ஷ ந்து ஆண்டுகபில் இபேந்து -----
---- ஆண்டுகலக்கு குஷநக்கப்தட்டுள்பண? 
a) 3 
b) 2 
c) 5 
d) 6 
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7. பப்தஷட துஷத் பதறகபின் றற 
அறகரத்ஷ த்ற தரதுகரப்பு 
அஷச்சகம் _______ டங்கரக 
உர்த்றது? 
a) 7 
b) 6 
c) 5 
d) 4 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 09, 2018 

1. ந் ரறன அசு 2018ம் ஆண்டு பல் 
தட்டம் வதறும் எவ்வரபே வதண்டக்கும் 
பை. 25,000 ங்கும் றட்டத்றற்கு எப்புல் 
அபித்துள்பது? 
a) அசரம் 
b) ீகளர் 
c) எடிசர 
d) ஶகபர 

 
2. ற்ஶதரதுள்ப க்கபஷ 

வதரதுச்வசனரபர் ரர்? 
a) திீப் குரர் சறன்யர 
b) றரிஶதந்ற றஸ்ர 
c) திஶரத் குரர் றஸ்ர 
d) சழதகதள ஸ்ரீயஸ்தயள 

 
3. ந் ரடு வசற்ஷக தண்நறவு வசய்ற 

அநறிப்தரபர்கஷப அநறபகப்தடுத்றது? 
a) ஜப்தரன் 
b) அவரிக்கர 
c) சவள 
d) வஜர்ணி 

 
4. இந்ற உவு ற்றும் ஶபரண் 

ரங்குதர்-ிற்தஷணரபர் சந்றப்பு 
(தி.ஸ்.ம்) ங்கு ஷடவதற்நது? 

a) துதரய் 
b) ஏரன் 
c) குஷத் 
d) சவுதழ அதபினள 

 
5. த்ற தங்குடி தல்கஷனக்ககம் ங்கு 

அஷக்கப்தட உள்பது? 
a) ஜரர்கண்ட் 
b) ஆந்தழபப் ிபததசம் 
c) எடிசர 
d) வலுங்கரணர 

6. சறம்ப்க்ஸ் [SIMBEX] ன்தது ந் 
இபேரடுகலக்கும் இஷடில் டக்கும் 
கடற்தஷட திற்சற? 
a) இந்தழனள நற்றும் சழங்கப்பூர் 
b) இந்றர ற்றும் இனங்ஷக 
c) இந்றர ற்றும் ரனத்ீவுகள் 
d) இந்றர ற்றும் வரரிறஸ் 

 
7. ICC கபிர் உனக டி 20 ஶதரட்டி ற்ஶதரது 

ங்கு டக்கறநது? 
a) ஆஸ்றஶனறர 
b) இங்கறனரந்து 
c) தநற்கழந்தழன தவீுகள் 
d) வன் ஆப்திரிக்கர 

 
8. வதரது ற்றும் ிக ிங்கபில் 

தஸ்த சட்ட உி , குற்நரபிகஷப 
ரடுகடத் இந்றர ற்றும் ந் 
ரட்டுக்கு இஷடில் எப்தந்ம் வசய்து 
வகரள்ப த்ற அஷச்சஷ எப்புல் 
அபித்து? 
a) மநளபளக்தகள 
b) இத்ரனற 
c) அவரிக்கர 
d) இங்கறனரந்து 
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9. ந் ரடு இணி ணது ரட்டிற்குள் 
சட்டிஶரரக தஷந்து ஞ்சம் ஶகர 
அனுறக்கரது? 
a) இந்றர 
b) றரன்ர் 
c) அமநரிக்கள 
d) ங்கஶசம் 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 10, 2018 

1. அஷற ற்றும் ஶம்தரட்டுக்கரண உனக 
அநறில் றணம் ----- 
a) யம்ர் 10 
b) ம்தர் 11 
c) ம்தர் 09 
d) ம்தர் 06 

 
2. கடந் இபே சரப்ங்கபில் , ந் 

ரறனத்றல் அசுக்கு கடற்கஷில் 41% 
இப்பு ற்தட்டது? 
a) ஆந்றப் திஶசம் 
b) தநழழ்ளடு 
c) எடிசர 
d) ஶற்கு ங்கம் 

 
3. சர்ஶச 20 ஏர் கறரிக்வகட்டில் சம் 

அடித் பல் இந்ற ீரங்கஷண ரர் 
? 
a) றரனற ரஜ் 
b) ஸ்றபேற ந்ரணர 
c) ஶர கறபேஷ்பர்த்ற 
d) லர்நன்ிரீத் கவுர் 

 
4. உனகபரி கூனறங் இன்ஶணரஶன் 

உச்சற ரரடு ங்கு ஷடவதறுகறநது ? 
a) னண்டன் 
b) புது தழல்ழ 

c) றபெரர்க் 
d) ஶடரக்கறஶர 

 
5. ம்தர் 10 ஆம் ஶற சர்ஶச 

கக்கறல் றணம் ரபேஷட றஷணஷ 
ஶதரற்றும் ிரக 
வகரண்டரடப்தடுகறநது? 
a) திரகஸ் 
b) ஆர்க்கறறடிஸ் 
c) வணிரச ரரனுஜன் 
d) லூகள ளசழதனளழ 

6. உனக ல்பத்ம் ரிஷசில் பல் 
இடத்ஷ திடித்ர் ரர் ? 
a) ஶரஶகஷ்ர் த் 
b) சுறல் குரர் 
c) ஜ்பங் புினள 
d) சந்ீப் ஶரர் 

 
7. 11 து ஆசற ர்குன் சரம்தின்றப்தில் 

10 ீட்டர் ர் திஸ்டல் கனப்பு அி 
ஜழணிர் ஶதரட்டிில் பெதரகர் ற்றும் 
வசௌரப் சவுரி ஆகறஶரரின் இந்ற 
ஶஜரடி _______ தக்கம் வன்நது? 
a) தங்கம் 
b) வள்பி 
c) வண்கனம் 
d) ஶஶன குநறப்திடப்தட்ட துவு ம் 

இல்ஷன 
 

8. ிஸ் தரற தல்கஷனக்ககத்றன் 
துஷ ஶந்ர் ரர் ? 
a) ித்பத் சக்பயர்த்தழ 
b) ஶரஶகஷ்ர் த் 
c) சவுரி 
d) தஜ்ங் புணிர 
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டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 11,12 2018 

1. WEF உனகபரி றர்கரன சஷத 
கூட்டம் ங்கு ஷடவதற்நது ? 
a) துளய் 
b) னண்டன் 
c) சறங்கப்பூர் 
d) ஶனசறர 

 
2. சறங்கப்பூர் தின்வடக் ிரில் திரண 

உஷரற்ந அஷக்கப்தட்டர் ரர் ? 
a) வடரணரல்டு டிம்ப் 
b) தபந்தழப தநளடி 
c) ஜறப் சரக் 
d) வரணரல்ட் ரீகன் 

 
3. தரரிமறல் பனரம் உனகப் ஶதரர் -------------- 

றஷணவு ரள் ிர அனுசரிக்கப்தட்டது ? 
a) 200 
b) 300 
c) 100 
d) 150 

 
4. .சற.சற. டி 20 கபிர் உனகக் ஶகரப்ஷத 

கறரிக்வகட் லீக் ஶதரட்டிில் ந் அி 
வற்நற வதற்நது? 
a) தரகறஸ்ரன் 
b) ஶற்கறந்ற ீவுகள் 
c) றபெசறனரந்து 
d) இந்தழனள 

 
5. ஃப்பெகூஶரகரில் ஷடவதற்ந சலணர 

ஏதன் ஶதட்றண்டன் தட்டத்ஷ 
வன்நர் ரர் ? 
a) மகண்தடள தநளதநளடள 
b) தித்பத் சக்ர்த்ற 
c) தஜ்ங் புணிர 

d) யர்ன்திரீத் கவுர் 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 13, 2018 

1. ம்தர் 13 அன்று ஆண்டுஶரறும்--------------
-வகரண்டரடப்தடுகறநது? 
a) உக கபேலண தழம் 
b) உனக சரக்ஶனட் றணம் 
c) உனக புஷகப்தடறணம் 
d) உனக ிசர றணம் 

 
2. ஆரணர றட்டம் ‘ ந் ரறனத்றல் 

வரடங்கப்தட்டது ? 
a) றழ்ரடு 
b) ஆந்தழப ிபததசம் 
c) ஶகபர 
d) வதங்கலர் 

 
3. 'ிஜறவனன்ஸ் ிறப்புர்வு ரம்’ ----------

----- ஶற ஷ இந்ற இரடத்ரல் 
அனுசரிக்கப்தட்டது? 
a) அக்ஶடரதர் 25 - ம்தர் 2 
b) அக்ஶடரதர் 22 - அக்ஶடரதர் 27 
c) அக்தடளர் 29 - யம்ர் 3 
d) அக்ஶடரதர் 15 - அக்ஶடரதர் 20 

 
4. இந்ற வதபேங்கடல் கடற்தஷட 

சங்கத்றன் தத்ரது ஆண்டு ிர ங்கு 
ஷடவதறுகறநது ? 
a) மகளச்சழ 
b) ஶகபர 
c) கரரஷ்டிர 
d) ஶகரர 

 
5. சலணர ___________ ரரிப்புகபில் 

ர்த்கத்ஷ ஷட வசய்கறநது 
a) ரஷண 
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b) தரலூட்டிகள் 
c) புழ 
d) குறஷ 

6. ரறனத்றல் ீன் இநக்குற வசய் 
ஷட ிறக்க ந் ரறன அசு 
உத்ிட்டது? 
a) ஶகபர 
b) கரரஷ்டிர 
c) தகளயள 
d) தரண்டிச்ஶசரி 

 
7. 2 து ஸ்டரர்ட் அப் இந்றர பலீட்டு 

கபேத்ங்கு. ங்கு ஷடவதறுகறநது ? 
a) ஶடரக்கறஶர 
b) புது றல்னற 
c) டரக்கர 
d) மய்ஜழங் 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 14, 2018 

1. உனக ீரிறவு றணம் (WDD) ------------------ 
அன்று வகரண்டரடப்தடுகறநது? 
a) ம்தர் 12 
b) ம்தர் 13 
c) யம்ர் 14 
d) ம்தர் 15 

 
2. இந்றர சர்ஶச வசர்ரி ப்பரசம் ிர 

ங்கு வரடங்கறது ? 
a) புது றல்னற 
b) தநகளனள 
c) ஶகரர 
d) கர்ரடகர 

 
3. ISRO இன் MKIII-D2 ரக்வகட் வற்நறகரக 

,GSAT-29 வசற்ஷகக்ஶகரஷப ந் 
சுற்றுப்தரஷில் புகுத்றது? 

a) பூறின் சுற்றுப்தரஷ 
b) உர் பூற சுற்றுப்தரஷ 
c) ஜழதனளசழன்க்தபளஸ் டிபளன் ஸ்ஃர் 

சுற்றுப்ளலத 
d) குஷநந் புி சுற்றுப்தரஷ 

 
4. 10-து வதண்கள் உனக குத்துச்சண்ஷட 

சரம்தின்றப் ஶதரட்டி ங்கு 
ஷடவதறுகறநது ? 
a) ரஸ்ஶகர 
b) ப்பெஶணரஸ் ர்ஸ் 
c) யரம்தர்க் 
d) புது தழல்ழ 

 
5. இந்ற இரடம் ற்றும் ஜப்தரணி 

இரடம் அர்கபின் கூட்டு 
இரடப் திற்சறரண , ' ர்ர 
கரர்டின்' - 2018 ங்கு றஷநவு வதற்நது? 
a) நழதசளபம் 
b) ிசரகப்தட்டிணம் 
c) வகரச்சற 
d) யறரச்சன திஶசம் 

 
6. உனக சுங்க அஷப்புகபின் திரந்ற 

கூட்டம் --------- இல் துங்கறது ? 
a) புது றல்னற 
b) மஜய்ப்பூர் 
c) பம்ஷத 
d) ஷயரதரத் 

 
7. ஶதரஸ் பனம் பர்க் வகரடி 

ற்நறன் 75து ஆண்டு றஷநவு 
ிரஷக் குநறக்க ---------------- பைதரய் 
றஷணவு ரத்ஷ அசு 
வபிிட்டுள்பது? 
a) 100 
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b) 50 
c) 150 
d) 75 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 15, 2018 

1. உனக த்து றணம் ன்று 
அனுசரிக்கப்தடுகறநது? 
a) யம்ர் நளதம் 3 யது 

யினளமக்கழமலந 
b) ம்தர் ரம் 3 து புன்கறஷ 
c) ம்தர் ரம் 3 து 

வசவ்ரய்கறஷ 
d) ம்தர் ரம் 3 து றங்கள்கறஷ 

 
2. ஶற்கு ங்கம் றநந் வபிக்கறப்திடம் 

இல்னர (ODF) றஷனஷ ப்ஶதரது 
அஷடபம்? 
a) அக்ஶடரதர் 2019 
b) ஆகஸ்ட் 2019 
c) டிசம்ர் 2018 
d) ஜணரி 2019 

 
3. ற்கு கலஶ ஸ் ஜ் கறஶட்டர் 

கண்டுதிடிக்கப்தட்டது? 
a) ஆர்க்டிக் தணிப்தரஷந 
b) அட்னரண்டிக் தணிப்தரஷந 
c) அனரஸ்கர தணிப்தரஷந 
d) கழரீன்ளண்ட் ிப்ளல 

 
4. ஆசற ற்றும் தசறதிக் -ன் ஶபரண் 

கூட்டுநவு பர்ச்சறக்கரண வட்வரர்க் 
வதரதுச் சஷதின் (NEDAC) வரடக்க 
அர்வு ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) அபுரதி, துதரய் 
b) வதய்ஜறங், சலணர 
c) புது தழல்ழ, இந்தழனள 

d) கரத்ரண்டு, ஶதரபம் 
 

5. ந் ரட்டின் கடஶனர கரல்தஷட 
கப்தனரண (MCGS) யளர ீகப்தல் 
வற்நறகரக தலதுதரர்க்கப்தட்டு அந் 
ரட்டிடம் எப்தஷடக்கப்தட்டது? 
a) வரரிறஸ் 
b) ஆஸ்றஶனறர 
c) இந்ஶரஶணறர 
d) நளத்தவீு 

 
6. "ஆடி யரஉத்சவ் " ந் 

அஷச்சகத்ரல் ற்தரடு 
வசய்ப்தட்டுள்பது? 
a) உள்துஷந அஷச்சகம் 
b) மங்குடினிர் த்துல 
c) சறறுதரன்ஷ ிகரங்கள் 
d) சபக ீற ற்றும் அறகரபித்ல் 

 
7. "யளணரர் யரத் ஶபர " பஷநரக 

ங்கு றநந்து ஷக்கப்தட்டது? 
a) புது தழல்ழ 
b) இடரகர் 
c) இம்தரல் 
d) ஶகரயறர 

 
8. இந்றர-ஷரன் ஸ் .ம்.இ பர்ச்சற 

ன்நம் ங்கு வரடங்கறது? 
a) சலணர 
b) லதயளன் 
c) ஜப்தரன் 
d) இந்றர 

 
9. சர்ஶச றஷனகள் ற்றும் 

ரன்கரது வரறற்துஷநப் புட்சறஷ 
ரர் துக்கற ஷத்து? 
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a) வரறனரபர் ற்றும் ஶஷனரய்ப்பு 
அஷச்சர் 

b) சபக ீதழ நற்றும் அதழகளபநித்தல் 
அலநச்சர் 

c) தகர்ஶரர் ிகரங்கள் , உவு 
ற்றும் வதரது ிறஶரகம் அஷச்சர் 

d) புள்பிிம் ற்றும் றட்ட 
அனரக்கத் துஷந அஷச்சர் 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 16, 2018 

1. அகறகள் ற்றும் இடம்வதர்தர்கள் ீது 
றர்ஷநரண உர்வுகள் ற்றும் 
ஶணரதரங்கஷபக் குஷநப்தஷ 
ஶரக்கரகக் வகரண்ட எபே உனகபரி 
திச்சரம், து? 
a) tcktcktck 
b) Stand With Earth [ஸ்டரண்ட் ித் ர்த்] 
c) Together [டுமகதர்] 
d) Unmask my City [அன்ஶஸ்க் ஷ சறட்டி] 

 
2. சகறப்புத்ன்ஷக்கரண சர்ஶச றணம் 

ன்று வகரண்டரடப்தடுகறநது? 
a) ம்தர் 14 
b) ம்தர் 15 
c) யம்ர் 16 
d) ம்தர் 17 

 
3. கடுஷரண சூநரபிப் புல் 'கஜர' 

ங்கு கஷஷக் கடந்து? 
a) தநழழ்ளடு நற்றும் புதுச்தசரி 
b) ஆந்றப் திஶசம் ற்றும் றழ்ரடு 
c) ஶகபர ற்றும் கர்ரடகர 
d) ஆந்றப் திஶசம் ற்றும் எடிசர 

 
4. உனக சகறப்புத்ன்ஷ உச்சற ரரடு 

ங்கு வரடங்கப்தட்டது? 

a) றபெரர்க் 
b) னண்டன் 
c) புது றல்னற 
d) துளய் 

 
5. 16து ஷகிஷண ர்த்க கண்கரட்சற 

சீதத்றல் ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) றம்பு 
b) களத்நளண்டு 
c) புது றல்னற 
d) வகரலம்பு 

 
6. னரற்நறல் றகவும் வற்நறகரண 

வதண் குத்துச்சண்ஷட ீர் ரர்? 
a) ஶரி ஶகரம் 
b) ஶகட்டி வடய்னர் 
c) லூசறர ரிஜ்கர் 
d) தநரி தகளம் நற்றும் தகட்டி மடய்ர் 

 
7. இந்றரின் தத்றரிஷகரபர் கவுன்சறல் 

ப்வதரலது அஷக்கப்தட்டது? 
a) 1966 
b) 1968 
c) 1970 
d) 1972 

 
8. என்தது ஆண்டுகலக்குப் திநகு ந்  

ரட்டிற்கு றரண ஷடகஷப அகற்ந 
.ர தரதுகரப்பு கவுன்சறல் எபேணரக 
எப்புக்வகரண்டது? 
a) ஶசரரனறர 
b) எரிட்ரினள 
c) ஈரன் 
d) ஷஜரீிர 
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9. ஶதரக்குத்து திரிப்புத் றட்டம் [Traffic 
Separation Scheme] ன்தது? 
a) இஷக்கப்தடர கறரங்கலக்கு 

அஷணத்து ரணிஷனக்கரண ல்ன 
சரஷனஷப்ஷத ற்தடுத் 

b) தகபள கடற்கலபனில் யர்த்தக 
கப்ல்கள் நற்றும் நீன்ிடி 
கப்ல்களுக்கு இலடதன தநளதல் 
சம்யங்கலத் தடுக்க 

c) இந்றரில் அறஶக வில் 
தரஷஷ உபேரக்க 

d) இந்றரின் பக்கற வரறல்துஷந , 
ிசர ற்றும் கனரச்சர 
ஷங்கஷப இஷக்கும் ஶசற 
வடுஞ்சரஷன வட்வரர்க் என்ஷந  
உபேரக்க 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 17, 2018 

1. வரஷனத்வரடர்பு சரணங்கள் ற்றும் 
உதகங்கஷப தரிஶசரறப்தற்கரக 
ங்கு சற துங்கப்தட்டது? 
a) புது றல்னற 
b) மங்களூபே 
c) வசன்ஷண 
d) ஷயரதரத் 

 
2. சீதத்றல் ஷனஷ ீறதறரக ீறதற 

அஶஷ்ர் திரப் சரயற ங்கு 
றறக்கப்தட்டரர்? 
a) ளட்ள உனர் ீதழநன்ம் 
b) அனகரதரத் உர் ீறன்நம் 
c) ரஜஸ்ரன் உர் ீறன்நம் 
d) கவுயரத்ற உர் ீறன்நம் 

 
3. கற்தறப்பு ற்றும் POCSO க்குகஷப 

படிக்க 1000 ஃதரஸ்ட் டிரக் 

ீறன்நங்கள் அஷக்க ந் 
அஷச்சகம் எப்புல் அபித்து? 
a) சட்டம் ற்றும் ீற 
b) சுகரர ற்றும் குடும்த னன் 
c) மண்கள் நற்றும் குமந்லத யர்ச்சழ 
d) சபக ீற ற்றும் அறகரபித்ல் 

 
4. இறல் இந்ற அசறனஷப்தின் 6 து 

அட்டஷ து? 
a) ரறனங்கலக்கரண ரஜ்சதர 

இடங்கபின் ண்ிக்ஷக 
b) தட்டில் தகுறகள் ற்றும் 

தங்குடிிணர் றர்ரகம் 
c) அங்கலகரிக்கப்தட்ட இந்ற 

வரறகபின் தட்டில் 
d) அசளம், தநகளனள, தழரிபுபள, 

நழதசளபம், அபேணளச்ச ிபததசம் , 
இநளச்ச ிபததசம் ஆகழன 
நளழங்கில் உள் 
மங்குடினிர் ழர்யளகம் 
 

5. சலணிர் U-23 உனக ல்பத் 
சரம்தின்றப் ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) ஶதரனந்து 
b) பேதநினள 
c) அர்வஜன்டிணர 
d) தல்ஶகரிர 

 
6. ந் அ சு ரறனத்றல் த்ற றன் 

றட்டங்கஷப றநம்தட வசல்தடுத் 
ஶதணல்கஷப அஷத்துள்பது? 
a) எடிசர 
b) உத்றப்திஶசம் 
c) ஜம்ப நற்றும் களஷ்நீர் 
d) த்றப் திஶசம் 
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7. வரஷனத் வரடர்புத் துஷந , வரஷதல் 
வரஷனஶதசறகள் உட்தட சறன வரஷனத் 
வரடர்பு ரரிப்புகஷப ற்குள் 
கட்டரரக ஶசரஷண வசய் ஶண்டும் 
ன்று றதந்ஷண ிறத்துள்பது? 
a) ஜணரி 2019 
b) திப்ரி 2019 
c) ரர்ச் 2019 
d) ஏப்பல் 2019 

 
8. இப்ஶதரது த்ஷண இந்ற ரறனங்கள் 

றநந் வபிக்கறப்திடம் இல்னர 
ரறனங்கபரக உள்பது? 
a) 20 
b) 22 
c) 25 
d) 27 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 18,19 2018 

1. அணிஶன், ஶகறங் அண்ட் ிள ல் 
ஃவதக்ட்ஸ் றறுணம் ங்கு அஷக்க 
அசு றட்டறட்டுள்பது? 
a) ிசரகப்தட்டிணம் 
b) ிப்பூர்  
c) பம்ல 
d) அரிரணர 

 
2. ஶற்கு புநற ிஷவு றத்டத்றன் 

குண்டனற – ஶணசர் திரிவு ங்கு றநந்து 
ஷக்கப்தட்டது? 
a) அரினளள 
b) றல்னற 
c) தஞ்சரப் 
d) ரஜஸ்ரன் 

 

3. ன்று உனக கறப்தஷந றணம் (WTD) 
வகரண்டரடப்தடுகறநது? 
a) ம்தர் 17 
b) ம்தர் 18 
c) யம்ர் 19 
d) ம்தர் 20 

 
4. தரகறஸ்ரனுக்கு இரட உி 

அபிப்தஷ றறுத் ந் ரடு படிவு? 
a) அமநரிக்கள 
b) சலணர 
c) ஷ்ர 
d) ஈரக் 

 
5. கரல்துஷநில் திரற்றும் 

வதண்கபின் 8-ஆது ஶசற ரரடு 
(NCWP) ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) புது றல்னற 
b) எடிசர 
c) ஜளர்கண்ட் 
d) த்றப் திஶசம் 

 
6. ர்ஶசர சரம்தின் ிபேது வன்ந 

ிரண றஷனம் து? 
a) வதங்கலபே ிரண றஷனம் 
b) வடல்னற ிரண றஷனம் 
c) பம்ஷத ிரண றஷனம் 
d) மசன்ல யிநள ழலனம் 

 
7. 2018 டிதி ஶர்ல்ட் டூர் வடன்ணிஸ் 

ஶதரட்டிில் வன்நர் ரர்? 
a) ஶரக் ஶஜரஶகரிக் 
b) அமக்றளண்டர் ஸ்யதபவ் 
c) ஶரஜர் வதடர் 
d) ஃஶதல் டரல் 
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8. சர்ஶச ஶடதிள் வடன்ணிஸ் வதடஶசன் 
ஶசனன்ஞ் வதல்ஶகரஸ்ட்ரக் வதனரஸ் 
ஏதன் ஶடதிள் வடன்ணிஸ் வரடரின் U-21 
எற்ஷநர் திரிில் வண்கனம் வன்ந 
இந்ற ீர் ரர்? 
a) நவ் தக்கர் 
b) ணிகர தரத்ர 
c) ஶசரறஜறத் ஶகரஷ் 
d) வௌர ரஸ் 

 
9. சரஷன ஶதரக்குத்ரல் 

தரறக்கப்தட்டர்கலக்ககரண றஷணவு 
றணம் ன்று வகரண்டரடப்தடுகறநது? 
a) ம்தர் 17 
b) யம்ர் 18 
c) ம்தர் 19 
d) ம்தர் 20 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 20, 2018 

1. ன்று உனகபரி குந்ஷகள் றணம் 
வகரண்டரடப்தடுகறநது? 
a) ம்தர் 14 
b) ம்தர் 17 
c) ம்தர் 19 
d) யம்ர் 20 

 
2. 49 து சர்ஶச  றஷப்தட ிர ங்கு 

வரடங்கறது? 
a) புது றல்னற 
b) தகளயள 
c) பம்ஷத 
d) கவுயரத்ற 

 
3. சர்ஶச சுற்றுனர ரர்ட் ங்கு 

ஷடவதறுகறநது? 
a) தழரிபுபள 

b) புது றல்னற 
c) ிப்பூர் 
d) ஜரர்கண்ட் 

4. ந் ரட்டின் அஷச்சஷ 
கரன்வல்த்துடன் ீண்டும் 
இஷற்கு எப்புல் அபித்துள்பது? 
a) ஶனசறர 
b) வரரிறஸ் 
c) நளத்தவீு 
d) ரல்டர 

 
5. திபெஶகர ரிஷன இந் ஆண்டு 

ந்ரது பஷநரக வடித்து , இது 
ங்கு அஷந்துள்பது? 
a) இந்ஶரஶணறர 
b) குயளத்தநளள 
c) ஜப்தரன் 
d) தினறப்ஷதன்ஸ் 

6. இரட பதறகபின் ஷனரண 
திதின் ரத் ந் ரட்டிற்கு 
உத்றஶரகபூர் இபேப்பு ிஜம் 
வசய் றட்டறட்டுள்பரர்? 
a) யினட்ளம் 
b) றரன்ர் 
c) ங்கரபஶசம் 
d) ரய்னரந்து 

 
7. சுப்ஶரர ஶகரப்ஷத ந் 

ிஷபரட்டுடன் வரடர்புஷடது? 
a) கறரிக்வகட் 
b) யரக்கற 
c) களல்ந்து 
d) ஶடதிள் வடன்ணிஸ் 

 
8. ரி சக்றகன் சங்கல்ப் றட்டம் 

ன்தது? 
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a) கறரப்புந ஶம்தரட்டுத் றட்டம் 
b) வதண் குந்ஷக்கரண எபே சறநற 

ஷப்புத் றட்டம் 
c) மண்களுக்கு அதழகளபம் 

அிப்தற்கள ிபச்சளபம் 
d) ிறப்புர்வு ற்றும் வதண்கள் 

ஶரக்கம் னன்புரி ஶசஷகஷப 
றநஷண ஶம்தடுத் 
 

9. கரனறஷன ரற்நத்றற்கரண BASIC 
அஷச்சர்கள் கூட்டம் ங்கு 
ஷடவதற்நது? 
a) சலணர 
b) இந்தழனள 
c) வன் ஆப்திரிக்கர 
d) திஶசறல் 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 21, 2018 

1. ன்று உனக ீன்திடி றணம் 
வகரண்டரடப்தடுகறநது? 
a) ம்தர் 18 
b) ம்தர் 19 
c) ம்தர் 20 
d) யம்ர் 21 

 
2. சட்டசஷத ற்றும் தரரலன்நத்றல் 

வதண்கலக்கு 33 சீ இட எதுக்கலட்ஷட 
எதுக்கலடு வசய்ற்கரண எபே 
ீர்ரணத்ஷ ந் ரறன சட்டசஷத 
கணரக றஷநஶற்நறது? 
a) அரிரணர 
b) டிசள 
c) ரஜஸ்ரன் 
d) வலுங்கரணர 

 

3. .ர. இடம்வதர்வு எப்தந்த்ஷ 
றரகரிப்தரக ந் அசு 
அநறித்துள்பது? 
a) அவரிக்கர 
b) ஶதரனந்து 
c) ஆஸ்றஶனறர 
d) தநத உள் அலத்தும் 

 
4. 'றறுணங்கபின் கண்டுதிடிப்பு கவுன்சறல் 

(..சற.) றட்டம் ங்கு ணிப 
ஶம்தரட்டு அஷச்சகத்ரல் ங்கு 
துக்கற ஷக்கப்தட்டது? 
a) புது தழல்ழ 
b) ஶதரதரல் 
c) னக்ஶணர 
d) பம்ஷத 

 
5. சவூற அஶதிர ற்றும் ப ..இ. 500 

றல்னறன் அவரிக்க டரனர்கஷப 
ஶதரரல் தரறக்கப்தட்டுள்ப ந் 
ரட்டிற்கு ங்கறது? 
a) சறரிர 
b) ஈரக் 
c) சூடரன் 
d) ஏநன் 

 
6. 3 து இந்றர -சறங்கப்பூர் தரதுகரப்பு 

அஷச்சர் உஷரடல் ங்கு 
றஷநஷடந்து? 
a) புது றல்னற 
b) வகரச்சற 
c) யிசளகப்ட்டிம் 
d) வதங்கலபே 

 
7. ற்ஶதரஷ இன்டர்ஶதரல் ஷனர் 

ரர்? 
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a) அவனக்சரண்டர் புஶரஶகரப்சக் 
b) கழம் ஜளங் னங் 
c) வங் ஶயரங்ிய் 
d) றவய்னற தரவனஸ்டரஸ்மற 

 
8. அக்ஶரதரட்டிக் ஜறம்ணரஸ்டிக்ஸ் உனகக் 

ஶகரப்ஷத ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) அர்வஜன்டிணர 
b) தல்ஶகரிர 
c) அசர்லஜளன் 
d) வர்னரந்து 

 
9. சபக ஶடிஶர ிறப்புர்வு எர்க்ஷரப் 

ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) தகளயள 
b) புது றல்னற 
c) பம்ஷத 
d) கர்ரடகம் 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 22, 2018 

1. ந் ரறன அசு கனப்தடம் -றர்ப்பு 
சட்டத்ஷ றபேத்ம் வசய் ஶசரரஷ 
றஷநஶற்நறபள்பது? 
a) த்றப் திஶசம் 
b) நகளபளஷ்டிபம் 
c) வலுங்கரணர 
d) ஆந்றப் திஶசம் 

 
2. கட்டுரண உதகங்கள் ற்றும் 

வரறல்தட்தங்கலக்கரண றகப்வதரி 
கண்கரட்சற "கரன்ஶக் 2018" ங்கு 
வரடங்கறது? 
a) தளம் 
b) இந்றர 
c) பூடரன் 
d) இனங்ஷக 

 
3. 10து அக்ஶர -ின் கண்கரட்சற ங்கு 

ஷடவதற்நது? 
a) ஶதரதரல் 
b) ரஞ்சற 
c) டிஸ்பூர் 
d) ளக்பூர் 

 
4. இந்றரிற்கும் ந் ரட்டிற்கும் 

இஷடில் இஷபஞர் ிகரங்கபில் 
எத்துஷக்க ஷக வசய்பம் 
எப்தந்த்றற்கு த்ற அஷச்சஷ 
எப்புல் அபித்து? 
a) கஜகஸ்ரன் 
b) உஸ்வதகறஸ்ரன் 
c) தஜகழஸ்தளன் 
d) துர்க்வணிஸ்ரன் 

 
5. இந்றரிற்கும் ந் ரட்டிற்கும் 

இஷடில் தகர்ஶரர் னன் தரதுகரப்பு 
ற்றும் அபில் வரடர்தரண 
புரிந்துர்வு எப்தந்த்றற்கு த்ற 
அஷச்சஷ எப்புல் அபித்து? 
a) ரனத்ீவு 
b) மநளரிரழனஸ் 
c) இனங்ஷக 
d) றரன்ர் 

 
6. "ஃஶதரல் ஈகறள் " ந் இபே ரட்டிற்கு 

இஷடில் டக்கும் கூட்டு இரடப் 
திற்சறரகும்? 
a) அமநரிக்கள நற்றும் மதன் மகளரினள 
b) அவரிக்கர ற்றும் ட வகரரிர 
c) அவரிக்கர ற்றும் இந்றர 
d) அவரிக்கர ற்றும் கணடர 
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7. .ர சுற்றுச்சூல் ிபேது 2018- ந் 
அஷப்பு வதற்நது? 
a) இந்ற ணினங்கு றறுணம் 
b) தம்தரய் இற்ஷக னரறு சங்கம் 

(BNHS) 
c) ணினங்கு ஆய்வுகலக்கரண 

ஷம் (CWS) 
d) ய குற்ம் கட்டுப்ளட்டு 

ணினகம்(WCCB) 
 

8. "ற-தரக்ஸ்" ன்தது ற்கரண ஆன்ஷனன் 
ஶதரர்ட்டல்? 
a) ணினிடங்கில் ளழனல் 

மதளந்தபவுகள் குழத்த புகளர் அிக்க 
b) வதரது இடங்கபில் தரனறல் 

துன்புறுத்ல் தற்நற புகரர் அபிக்க 
c) ிஷபரட்டு திற்சறில் டக்கும் 

தரனறல் துன்புறுத்ல் குநறத்து புகரர் 
அபிக்க 

d) ஶஶன குநறப்திடப்தட்ட  துவும் 
இல்ஷன 
 

9. ந் ரறனம் அன் அச 
ஊறர்கலக்கு 6% அறக அன்தபிப்புக் 
வகரடுப்தணஷ (DA) ங்க படிவு 
வசய்துள்பது? 
a) தஞ்சரப் 
b) எடிசர 
c) அரினளள 
d) றழ்ரடு 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 23, 2018 

1. 2019ல் னரற்று றகழ்ரண ___________ 
,100 ஆண்டு றஷநவு வதற்நஷ றஷணவு  
கூந இந்ற அசு படிவு வசய்துள்பது? 
a) ஶயரம் பைல் லீக் 

b) ஜளழனன்யளள ளக் டுமகளல 
c) கறனரதத் இக்கம் 
d) சறில் எத்துஷரஷ இக்கம் 

 
2. ஜய்ரபூர் அடறன் றஷனம் ந் 

ரறனத்றல் உள்பது? 
a) கரரஷ்டிர 
b) பளஜஸ்தளன் 
c) கர்ரடகர 
d) குஜரத் 

 
3. குபே ரணக் வஜந்ற , ரர் திநந் ரஷப 

குநறக்கறநது? 
a) தத்ரது சலக்கற குபே , குபே ஶகரதிந்த் 

சறங் 
b) என்தரது சலக்கற குபே , குபே ஶக் 

தகதூர் 
c) இண்டரது சலக்கற குபே , குபே 

அங்கட் 
d) பதல் சவக்கழன குபே, குபே ளக் 

 
4. சலணரின் ஷனகரண வதய்ஜறங்கறன் 

க்கள் வரஷக 2017ல் இண்டு 
சரப்ங்கபில் பல் பஷநரக? 
a) அறகரித்துள்பது 
b) யழீ்ச்சழனலடந்துள்து 
c) வதுரக அறகரித்துள்பது 
d) வதுரக குஷநந்துள்பது 

 
5. 44 புற றனக்கரித் வரகுறகள் ________ 

ரறனங்கபில் கரப்தட்டுள்பண? 
a) டக்கு 
b) வற்கு 
c) கழமக்கு 
d) ஶற்கு 
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6. 2018 ம் ஆண்டு ஷடவதநவுள்ப இந்றர -
க்கற அபு றஶட்மறன் பஶனரதர 
கூட்டஷப்பு ங்கு ஷடவதநவுள்பது? 
a) புது றல்னற 
b) அபுதளி 
c) பம்ஷத 
d) ரர்ஜர 

 
7. எபே குடும்தம் எபே ஶஷனத் றட்டம் 

ன்தது ந் ரறனத்றல் 
இஷபஞர்கலக்கு ஶஷனரய்ப்பு 
ங்கும் றட்டம்? 
a) கர்ரடகம் 
b) எடிசர 
c) சழக்கழம் 
d) அசரம் 

 
8. பணிவசப் பனம் டகறக்கு 

திரந்றத்றன் பல் 'இஷபஞர் 
க்கநறஞரக' ரர் றறக்கப்தட்டரர்? 
a) ம் சற ஶரி ஶகரம் 
b) ீதர கர்ரகர் 
c) தர்ஜறத் சறங் 
d) லதீ் அப்ரின் 

 
9. னரஶரஸ் PDR இன் ஷனகம் து? 

a) யினன்டினன் 
b) யஶணரய் 
c) தரங்கரக் 
d) ஃப்ஶணரம் வதன் 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 24, 2018 

1. இந்ற சர்ஶச றஷப்தட ிரில் 
(IFFI) பல் பஷநரக கணம் 
வசலுத்தும் [Focus] ரறனரக 
அநறிக்கப்தட்டது ந் ரறனம்? 

a) எடிசர 
b) ஶகபர 
c) ஜளர்கண்ட் 
d) றழ்ரடு 

 
2. .ர. தரதுகரப்பு கவுன்சறல் ந் இபே 

ரட்டின் ல்ஷனில் உள்ப 
இில்ஶஷ ீண்டும் 
இஷப்தற்கரண எபே ஆய்வு என்ஷந 
டத்துற்கு வதரபேபரரத் 
ஷடகபினறபேந்து ினக்கு அபித்துள்பது? 
a) யடக்கு நற்றும் மதன் மகளரினள 
b) வக்சறஶகர ற்றும் அவரிக்கர 
c) வகரனம்திர ற்றும் ஈக்டரர் 
d) இஸ்ஶல் ற்றும் சறரிர 

 
3. தரனறல் கனப்தடம் கண்டநறபம் எபே 

ஸ்ரர்ட் ஶதரன் அடிப்தஷடினரண 
வசன்சரஷ ரர் உபேரக்கறது? 
a) டி வசன்ஷண 
b) ஐஐடி லலதபளளத் 
c) டி தரம்ஶத 
d) டி றல்னற 

 
4. ம்.சற ஶரி ஶகரம் த்ஷண பஷந 

உனக சரம்தின்றப் தட்டம் வன்று 
சரஷண தஷடத்துள்பரர்? 
a) ரன்கு 
b) ந்து 
c) ஆறு 
d) ல 

 
5. ஷசத் ஶரடி சர்ஶச சரம்தின்றப் 

ஶதரட்டி ந் ிஷபரட்டுடன் 
வரடர்தரணஷ? 
a) கரல் தந்து 
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b) கறரிக்வகட் 
c) வடன்ணிஸ் 
d) ளட்நழண்டன் 

 
6. EURAXESS அநறில் ஸ்னரம் இந்றர 

ிபேது வன்நர் ரர்? 
a) ிபளகன் சக்பபூர்த்தழ 
b) திரிங்கர ரஸ்குப்ர 
c) டரன்தர னறங்க்ஶடர 
d) ஶசரிக் ண்டல் 

 
7. ம்.சற. ஶரி ஶகரம் உக்ஶணின் யன்ணர 

எஶகரட்டரஷ 5-0 ன்ந கக்கறல் 
வதண்கள் ______ கறஶனர ஷடப்திரிில் 
ஶரற்கடித்து உனக சரம்தின்றப் தட்டம் 
வன்நரர்? 
a) 42 
b) 44 
c) 46 
d) 48 

 
8. ஆர்ஶரக்ணரறக் அறுஷ சறகறச்ஷச 

________ ன்றும் அஷக்கப்தடும்? 
a) லும்பு றபேத் அறுஷ சறகறச்ஷச 
b) ஷச றபேத் அறுஷ சறகறச்ஷச 
c) தளலட தழபேத்த அறுலய சழகழச்லச 
d) பட்டு றபேத்அறுஷ சறகறச்ஷச 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 25, 26 2018 

1. 2018 ஆண்கள் யரக்கற உனக ஶகரப்ஷத 
ங்கு ஷடவதந உள்பது? 
a) வஜர்ணி 
b) இந்தழனள 
c) வர்னரந்து 
d) இங்கறனரந்து 

 

2. ஆண்கள் ஷசத் ஶரடி சர்ஶச உனக 
சுற்று சூப்தர் 300 ஶதட்றண்டன் 
ஶதரட்டிில் வன்நர் ரர்? 
a) சறரக் வட்டி 
b) சத்ிக் சரய்ரஜ் ங்கறவட்டி 
c) வகரந்த் கறடரம்தி 
d) சநீர் யர்நள 

 
3. சறசற வதண்கள் உனக டி 20 ஶதரட்டிில் 

வன்நது ரர்? 
a) இங்கறனரந்து 
b) இந்றர 
c) ஆஸ்தழதபழனள 
d) ஶற்கறந்ற ீவுகள் 

 
4. வஜர்ணிில் உள்ப கரட்தஸ்மறல் 

ஷடவதற்ந கஷன ஜறம்ணரஸ்டிக்ஸ் 
உனகக் ஶகரப்ஷதின் ரல்ட் திரிவு 
ஶதரட்டிில் இந்ற ஜறம்ணரஸ்ட் ீதர 
கர்ரகர் ந்ப் தக்கத்ஷ வன்நரர்? 
a) ங்கம் 
b) வள்பி 
c) மயண்கம் 
d) ஶஶன குநறப்திடப்தட்ட துவும் 

இல்ஷன 
 

5. சலணிர் கரன்வல்த் ஃவதன்சறங் 
சரம்தின்றப்தில் ங்க தக்கம் வன்ந 
பல் இந்றர் ரர்? 
a) ிக்ஷர 
b) யளி ததயி 
c) வர்ஜறன் ரஶஜந்றன் சரந்றஶரல் 
d) சரவ்ி ஶகரனற 

 
6. ஷதசர இஷப்தக்கத்ஷ ந் ங்கற 

டிஷத்து உபேரக்கறது? 
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a) அகளளத் யங்கழ 
b) கணர ங்கற 
c) இந்றன் ங்கற 
d) ஸ்ஶடட் தரங்க் ஆப் இந்றர 

 
7. இந்றரின் கரற்று ஆற்நல் 

றட்டங்கலக்கு ந் ங்கற அன் 
ஆஷ அறகரிக்கத்றட்டம்? 
a) உனக ங்கற (WB) 
b) ஆசற உள்கட்டஷப்பு பலீட்டு 

ங்கற (AIIB) 
c) ஆசற பர்ச்சற ங்கற (ADB) 
d) ஐதபளப்ின பதலீட்டு யங்கழ (EIB) 

 
8. ஶரப்தி என்நறத்றனறபேந்து திரிட்டன்  

வபிஶநறதின் ஶரப்தி 
என்நறத்றல் த்ஷண ரடுகள் 
இபேக்கும்? 
a) 29 
b) 28 
c) 27 
d) 26 

 
9. குபேத்ரர ர்தரர் சரயறப் , கர்த்ரர்பூர் 

தரகறஸ்ரணில் ந் றக் கஷில் 
அஷந்துள்பது? 
a) சறந்து 
b) பளயி 
c) ஜனீம் 
d) வசணரப் 

 
10. ந் ரறன அசு 21 அரி தங்குடி 

வரறகஷப புக்கத்றல் 
ஷத்றபேப்தற்கரக 
வனக்சறகஷண(அகரறஷ) 
அநறபகப்தடுத்றது? 

a) டிசள 
b) ஜரர்கண்ட் 
c) த்றப் திஶசம் 
d) ஶற்கு ங்கம் 

 
11. வதண்கலக்கு றரண ன்பஷந 

அகற்றுற்கரண சர்ஶச றணம் ன்று 
வகரண்டரடப்தடுகறநது? 

a) ம்தர் 23 
b) ம்தர் 24 
c) யம்ர் 25 
d) ம்தர் 26 

 
12. இந்றரின் அசறல் சரசணம் ன்று 

ற்றுக்வகரண்டது? 
a) 26 ஜணரி 1950 
b) 26 யம்ர் 1949 
c) 10 ஶ 1951 
d) 26 ஜணரி 1948 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 27 2018 

1. தன கனரச்சர சபக றகழ்ரண ஷத்ரீ 
றரஸ் ங்கு ஷடவதநவுள்பது? 
a) அபேணளச்ச ிபததசம் 
b) ரகரனரந்து 
c) ிப்பூர் 
d) றஶசரம் 

 
2. இபஞ்சறப்பு ற்கற்கபரல் ஆண 

ரட்டின் இ ண்டரது உரண புத்ர் 
சறஷன ங்கு றநக்கப்தட்டுள்பது? 
a) அபேரச்சன திஶசம் 
b) ீகளர் 
c) சறக்கறம் 
d) ஜம்ப & கரஷ்ீர் 
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3. வஜர்ணிின் உிபடன் உர் -றஷன 
றநன் ஶம்தரட்டு ஷம் ங்கு 
றறுப்தட உள்பது? 
a) தஞ்சரப் 
b) அரிரணர 
c) சண்டிகர் 
d) புது றல்னற 

 
4. பல் பஷநரக சுற்றுனர ஶதரலீஸ் 

டகறக்கு ரறனத்றல் ங்கு 
வரடங்கப்தட்டது? 
a) அபேணளச்ச ிபததசம் 
b) ரகரனரந்து 
c) ிப்பூர் 
d) றஶசரம் 

 
5. ரட்டிலுள்ப பஷநரண துஷந 

ஊறர்கலக்கரண சபக தரதுகரப்புத் 
றட்டத்ஷ ந் ரடு துக்கறது? 
a) இந்றர 
b) பூடரன் 
c) தளம் 
d) இனங்ஷக 

 
6. சீதத்றல் ந் த்ற வதரதுத் துஷந 

றறுணம் றணித்ணர அந்ஸ்து 
வதற்நது? 
a) இந்றன் ஆில் கரர்ப்தஶன் 

னறறவடட் 
b) இந்துஸ்ரன் ஶரணரட்டிக்ஸ் 

னறறவடட் 
c) இந்துஸ்ரன் வதட்ஶரனறம் 

கரர்ப்தஶன் னறறவடட் 
d) ததசழன தழட்டங்கள் கட்டுநளக் 

கமகம் ழநழமடட் 
 

7. சர்ஶச தங்கரத்றன் (CCIT) 
ிரிரண உடன்தடிக்ஷகக்கரக  .ர.ில் 
இந்றரின் பன்வரறஷ லுரக 
ஆரித் ரடு து? 
a) அவரிக்கர 
b) பேதநினள 
c) திரன்ஸ் 
d) ஷசப்ஸ் 

 
8. சறசற கபிர் உனக டி 20 XI அிின் 

ஶகப்டன் ரர்? 
a) றரனற ரஜ் 
b) அனறஸ்மர யனீற 
c) லர்நன் ிரீத் கவுர் 
d) ல்லீஸ் வதர்ரி 

 
9. "து ரக்வகடுப்பு - து றர்கரனம் " 

கண்கரட்சற ங்கு ஆம்திக்கப்தட்டது? 
a) லலதபளளத் 
b) ஶதரதரல் 
c) வஜய்ப்பூர் 
d) ரய்ப்பூர் 

 
10. க்கற ரடுகபின் உனகபரி 

றஷனரண கங்கள் 2025 துக்கத்றல் 
தங்ஶகற்க ந் இபே இந்ற கங்கஷப 
ஶர்வு வசய்துள்பது? 
a) ரஜ்ஶகரட் ற்றும் சூத் 
b) இந்ஶரர் ற்றும் வகரச்சற 
c) மளய்டள நற்றும் கழதபட்டர் மளய்டள 
d) வதங்கலர் ற்றும் ஶகரம்புத்தூர் 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 28, 2018 

1. இ.ஆர்.ஸ்.ஸ்-ன் கலழ் தரன் -இந்றர 
எற்ஷந அச ண் '112'  துக்கற 
பல் ரறனம் து? 
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a) தஞ்சரப் 
b) அரிரணர 
c) சண்டிகர் 
d) லழநளச்ச ிபததசம் 

 
2. 13 து ஜற -20 உச்சற ரரடு ங்கு 

ஷடவதந உள்பது? 
a) னண்டன் 
b) ிபெஸ் ஏர்ஸ் 
c) எட்டரர 
d) தரரிஸ் 

 
3. கடல்சரர் வதரபேபரர ரரடு ங்கு 

ஷடவதற்நது? 
a) மகன்னள 
b) கணடர 
c) வன் ஆப்திரிக்கர 
d) ஜப்தரன் 

 
4. சறசற வதண்கள் டி 20 சர்ஶச டரப் 5 

ரிஷசப் தட்டினறல் தஷந்து 3 து 
இடத்ஷப் திடித் இந்ற ீர் ரர்? 
a) றரனற ரஜ் 
b) லர்நன் ிரீத் கவுர் 
c) ஸ்றபேற ந்ணர 
d) ஶர கறபேஷ்பர்த்ற 

 
5. ற்ஶதரஷ ஷனஷ ஶர்ல் 

ஆஷர் ரர்? 
a) சறம் வஜய்ற 
b) சுில் அதபளபள 
c) அச்சல் குரர் ஶஜரற 
d) ஏம் திகரஷ் ரத் 

 
6. வசஸ் உனக சரம்தின்றப் ிஷபரட்டு 

2018 ங்கு ஷடவதறுகறநது? 

a) ரஸ்ஶகர 
b) வதர்னறன் 
c) ண்டன் 
d) தரரிஸ் 

 
7. இந்ற கறரிக்வகட் கட்டுப்தரட்டு ரரிம் 

(தி.சற.சற..) து ஶரசடிகலக்கு _______ 
ஷட அநறித்து? 
a) எபே ஆண்டு 
b) இபண்டு ஆண்டு 
c) பன்று ஆண்டு 
d) ந்து ஆண்டு 

 
8. ந் ரறன சட்ட ன்நம் ரன்கு 

ஆண்டுகள் ீண்ட இஷடவபிக்குப் திநகு 
துஷ சதரரகர் வதந உள்பது? 
a) த்றப் திஶசம் 
b) கர்ரடகம் 
c) நகளபளஷ்டிபம் 
d) உத்றப்திஶசம் 

 
9. யறரச்சனப் திஶசத்றல் அசறஷன 

தறல் ஆவு அஷப்தஷத (ERSS) 
வரடங்கற ஷத்ர் ரர்? 
a) யறரச்சன திஶச பல்ர் 
b) த்ற றற அஷச்சர் 
c) த்ற றன்ணட ற்றும் கல் 

வரறல்தட்த அஷச்சர் 
d) நத்தழன உள்துல அலநச்சர் 

டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 29, 2018 

1. றநஷரண சுற்று ச்சூல் கங்கர 
ஶரர்கள்[றத்ரஸ்] னும் ரட்டின் 
பல் சுற்றுச்சூலுக்கரண திற்சற 
ஷம் ந் ரறனத்றல் துங்கறது? 
a) உத்கரண்ட் 
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b) உத்தழபப்ிபததசம் 
c) தகீரர் 
d) ஶற்கு ங்கம் 

 
2. ந் ஆண்டு ரக்கறல் 'கரனறஷன 

டுறஷன' அஷட ஶரப்தி என்நறம் 
இனக்கு அஷத்துள்பது? 
a) 2020 
b) 2030 
c) 2040 
d) 2050 

 
3. இஸ்ஶரின் திஸ்ல்ி -சற 43 

வற்நறகரக த்ஷண வசற்ஷகக் 
ஶகரள்கலடன் வசலுத்ப்தட்டது? 
a) 28 
b) 31 
c) 33 
d) 35 

 
4. றற அஷச்சர் அபேண் ஶஜட்னற 2019-20 

றறரண்டுக்கரண இஷடக்கரன 
தட்வஜட்ஷட ன்று ரக்கல் வசய் 
உள்பரர்? 
a) 1 ிப்பயரி 2019 
b) 28 திப்ரி 2019 
c) 31 ரர்ச் 2019 
d) 1 ப்ல் 2019 

 
5. வற்கரசற திரந்ற இஷபஞர் அஷற 

ரரடு ங்கு வரடங்கறது? 
a) இந்தழனள 
b) ரனத்ீவு 
c) ங்கஶசம் 
d) ஶதரபம் 

 
6. பம்ஷதின் துஷநபக பர்ச்சற ற்றும் 

டிஜறட்டல் வரறல்தட்த றட்டங்கலக்கரக 
ந் ரட்டு அசு உி ங்குகறநது? 
a) அவரிக்கர 
b) ஸ்வதின் 
c) மதர்ளந்து 
d) ஸ்டீன் 

7. இந்றர இரடப் திற்சற 2018 இந்றர 
ற்றும் _______ ரட்டுடன் ஷடவதறும்? 
a) பஷ்னள 
b) அவரிக்கர 
c) ஆஸ்றஶனறர 
d) இந்ஶரஶணறர 

8. தள்பிக்கல்ி ரர்கலக்கு ___ 
இந்ற வரறகஷப அநறபகப்தடுத் 
தரர சங்கம் ன்ந ணித்துரண 
பற்சறஷ அசு துக்கறபள்பது? 
a) 16 
b) 18 
c) 20 
d) 22 

9. ற்ஶதரஷ த்றப் திரபர் 
ஶர்ரஷத்றன் ஷனர் ரர்? 
a) அபயிந்த் சக்தசள 
b) ிணய் றட்டல் 
c) அல்கர சறஶரயற 
d) ஶடிட் ஆர். ஷசன்னற 

10. ந் தல்கஷனக்ககத்றல் றநஷரண 
சுற்றுச்சூல் கங்கர ஶரர்கள் [றத்ரஸ்] 
னும் ரட்டின் பல் 
சுற்றுச்சூலுக்கரண திற்சற ஷம் 
வரடங்கப்தட்டது? 
a) வகௌ புத்ர் 
b) தண்டல்கண்ட் 

c) அனகரதரத் d) ளபஸ் இந்து 
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டப்பு ழகழ்வுகள் QUIZ யம்ர் 30, 2018 

1. டிசம்தர் 2019 க்குள் ந் ரறன அசு 
ச்..ி தரதுகரப்திற்கரண சறநப்தரண எபே 
ஷத்ஷ அஷக்கத் றட்டறட்டுள்பது? 

a) தகளயள 
b) ஶகபர 
c) கர்ரடகர 
d) கரரஷ்டிர 

 
2. கரரஷ்டிர சட்டன்நம் சபக, கல்ி 

ற்றும் வதரபேபரர ரீறரக 
தின்ங்கற திரிின்தடி 
ரத்ரக்கலக்கரக __ சீ இட 
எதுக்கலட்டு ஶசரரஷ எபேணரக 
றஷநஶற்நறது? 
a) 15 
b) 17 
c) 16 
d) 18 

3. உனக சுகரர அஷப்பு[WHO]-ன் தடி, ந் 
ரட்டின் ஶதரனர வடிப்பு னரற்நறல் 
இண்டரது றகப்வதரிரக 
ரநறபள்பது? 
a) களங்தகள 
b) உகரண்டர 
c) சூடரன் 
d) ீதிர 

 
4. கறம்தர்ஶன வசல்பஷந சரன்நறழ் 

றட்டத்றன் (KPCS) ஷனஷஷ 
இந்றரவுக்கு ________ பல் அபித்து? 
a) ஜணரி 5, 2019 
b) டிசம்தர் 1, 2018 
c) ம்தர் 30, 2018 
d) ஜயரி 1, 2019 

 

5. 2 து அம்ஶதத்கர் சர்ஶசக் கூட்டத்ஷ 
துக்கற ஷத்ர் ரர்? 
a) ஜளதழதழ 
b) திர் 
c) சட்ட அஷச்சர் 
d) சுகரர அஷச்சர் 

 
6. ந் ரறன அசு ிசரிகலடன் 

இஷபம் வதரபேட்டு, டிசம்தர் ரம் 
பல் 'ஷரர ில்னற ரஜ் 
சர்கரர' னும் றட்டத்ஷ துக்க 
உள்பது? 
a) ஶகபர 
b) ஆந்றப் திஶசம் 
c) கர்ளடகள 
d) கரரஷ்டிர 

 
7. றற அஷச்சகத்றன் பேரய் 

வசனரபரக றறக்கப்தட்டர் ரர்? 
a) அஜய் பூரண் ளண்தட 
b) யஸ்பக் ஆறர 
c) ரஜறவ் வகௌதர 
d) ந்ரிஶதந்ற றஸ்ர 

 
8. சலக்கறர்கள் கறர்தரன் ஷத்துக்வகரள்ப 

அனுற பேம் புற ஆப ஶசரரஷ 
ந் ரடு ரக்கல் வசய்துள்பது? 
a) ஜப்தரன் 
b) அர்னரந்து 
c) இங்கழளந்து 
d) அவரிக்கர 

 
9. உனகறன் அசரங்கத்றல் உள்ப டரப் 100 

றர்கரன ஷனர்கள் தட்டினறல் இடல் 
வதற்றுள்ப எஶ இந்றர் ரர்? 
a) அிந்த் வகஜ்ரிரல் 
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b) ளபள தளதகஷ் 
c) அகறஶனஷ் ரவ் 
d) சச்சறன் ஷதனட் 
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