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டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ டிசம்தர் 1,2 2019 

1. தரதுகரப்பு ஆரய்ச்சற ற்றும் பர்ச்சற 
அஷப்பு [DRDO] றணம் ன்று 
வகரண்டரடப்தடுகறநது? 
a) ஜணரி 1 
b) ஜணரி 2 
c) ஜணரி 3 
d) ஜணரி 4 

 
2. ஶகரஶகரன் தீர ஆண்டு ிர ந் 

ரறனத்றல் அனுசரிக்கப்தடுகறநது? 
a) த்றப் திஶசம் 
b) காாஷ்டிா 
c) ஜரர்கண்ட் 
d) எடிசர 

 
3. சீதத்றல் பவணஸ்ஶகரஷ ிட்டு 

வபிஶநற ரடு து? 
a) ஷ்ர 
b) அஶரிக்கர 
c) இஸ்ஶல் 
d) அமரிக்கா ற்றும் இஸ்ரல் 

 
4. இந்றர ற்றும் ந் ரடு அடசக்ற 

றறுனறன் தட்டிஷன 
தரிரநறக்வகரண்டது? 
a) சலணர 
b) ஷ்ர 
c) தாகிஸ்ான் 
d) அவரிக்கர 

 
5. ிசரத்றற்கரண கடன் ங்கல் 

த்ஷண % அறகரித்துள்பது? 
a) 27% 
b) 57% 
c) 37% 
d) 47% 

 
6. ந் உர் ீறன்நத்றன் ஷனஷ 

ீறதறரக றறக்கப்தட்டரர் 
டி.தி.ன்.ரரகறபேஷ்ன்? 
a) மலுங்காணா 
b) றழ்ரடு 
c) ஶகபர 
d) ஆந்றப் திஶசம் 

 
7. ந் ரட்டின் ஜணரறதறரக வஜய்ர் 

ஶதரல்வசரணரஶர ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர்? 
a) வகரனம்திர 
b) வக்மறக்ஶகர 
c) திரசில் 
d) அர்வஜன்டிணர 

 
8. சுறர் தரர்கர ந் அஷப்தின் 

ஆஷரக றறக்கப்தட்டரர்? 
a) ஷனஷ ஶர்ல் ஆஷர் 
b) ஷனஷ புனணரய்வு ஆஷர் 
c) லனல கல் ஆலர் 
d) ஶஶன குநறப்திடப்தட்ட துவும் 

இல்ஷன 
 

9. ரக்கரபர் தத்றங்கஷப 
ங்குற்கும், தறவு வசய்ற்கும் 
அங்கலகரம் வதற்ந ங்கற து? 
a) பெணின் ரதங்க் ஆப் இந்ிா 
b) த்ற ஶதங்க் ஆப் இந்றர 
c) இந்ற ரிசர்வ் ங்கற 
d) ஸ்ஶடட் ஶதங்க் ஆப் இந்றர 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ டிசம்தர் 3, 2019 

1. 106 து இந்ற அநறில் கரங்கறஸ் 
ங்கு வரடங்கப்தட்டது? 
a) இம்தரல், ிப்பூர் 
b) ஜனந்ர், தஞ்சாப் 
c) றபேப்தற, ஆந்றப் திஶசம் 
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d) ஷசூர், கர்ரடகம் 
 

2. ரீ் சர்க்கர் சர்ஶச ிரண றஷனம் 
ங்கு அஷந்துள்பது? 
a) கரரஷ்டிர 
b) எடிசர 
c) இனட்சத்ீவுகள் 
d) அந்ான் ிக்ரகாதார் வீுகள் 

 
3. ம்ஸ்ம்இ-க்கு றரம் அபிக்க 

ஆர்தி எப்புல் த்ஷண ஶகரடி பைதரய் 
ஷ கடன் றுசலஷக்க 
அனுறக்கறநது? 
a) 10 
b) 15 
c) 20 
d) 25 

 
4. இந்றரின் ஶகரண ில் 18 

த்ஷண கறஶனரீட்டர் ஶகத்றல் 
இங்கும்? 
a) 180 
b) 160 
c) 150 
d) 140 

 
5. தஶரடர ங்கறபடன் ிஜர ங்கற, 

ஶணர ங்கற ஆகறற்ஷந இஷக்க 
அஷச்சஷ எப்புல், இந்த்றட்டம் 
2019ம் ஆண்டு ______ பல் 
ஷடபஷநக்கு பேம்? 
a) ஏப்ல் 1 ம் ரி 
b) ரர்ச் 1 ம் ஶற 
c) திப்ரி 1 ம் ஶற 
d) ஶ 1 ம் ஶற 

 
6. சூநரபிப் புல் தபூக் ந் ரட்ஷடத் 

ரக்கறது? 

a) தினறப்ஷதன்ஸ் 
b) இனங்ஷக 
c) ாய்னாந்து 
d) ஆஸ்றஶனறர 

 
7. ங்கஶசத்றன் திரக ஶக் யசலணர 

வரடர்ந்து ________ பஷநரக 
திஶற்கவுள்பரர்? 
a) இண்டரது 
b) பன்நாது 
c) ரன்கரது 
d) ந்ரது 

 
8. ஶதரஶடர சபகம் ந் ரறனத்துடன் 

வரடர்புஷடர்கள்? 
a) அபேரச்சன திஶசம் 
b) உத்கரண்ட் 
c) ரஜஸ்ரன் 
d) அசாம் 

 
9. வரறற்சங்கங்கள் சட்டம் ந் ஆண்டு 

றறுப்தட்டது? 
a) 1906 
b) 1916 
c) 1926 
d) 1946 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ டிசம்தர் 4 2019 

1. உனக திவினற றணம் ன்று 
அனுசரிக்கப்தடுகறநது? 
a) ஜணரி 1 
b) ஜணரி 2 
c) ஜணரி 3 
d) ஜணரி 4 

 
2. கறக்கு சறரங் ரட்டம் ந் 

ரறனத்றல் உள்பது? 
a) அபோச்சன திரசம் 
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b) சறக்கறம் 
c) ஶகரனர 
d) ரகரனரந்து 

 
3. இந்ற தஶணரர றஷப்தட ிர ங்கு 

ஷடவதநவுள்பது? 
a) பம்ஷத 
b) புது ில்னி 
c) ஶகரர 
d) ஜரர்கண்ட் 

 
4. ந் ரடு 'அஷணத்து வடிகுண்டுகபின் 

ரய்' குண்டுக்கு ஶதரட்டிரக ரட்ச 
குண்டு என்ஷந உபேரக்கறபள்பது? 
a) ஷ்ர 
b) அவரிக்கர 
c) சணீா 
d) வஜர்ணி 

 
5. ந் ரட்டிணர் பேஷகின் ஶதரது ிசர 

வதறும் றட்டத்ஷ தரகறஸ்ரன் த்து 
வசய்து? 
a) இந்றர 
b) ஆப்காணிஸ்ான் 
c) ங்கரபஶசம் 
d) இனங்ஷக 

 
6. ப்வதரலது பல் புற ஶதக்ஶகஜறங் 

ிறபஷநகலக்கு இங்க உவு 
ிகங்கலக்கு FSSAI ஶகரரிக்ஷக 
ிடுத்து? 
a) ப்ல் 1 
b) ஶ 1 
c) ஜழன் 1 
d) ஜூலன 1 

 
7. கல்ி உரிஷச் சட்டம் ந் ஆண்டு 

றறுப்தட்டது? 

a) 2003 
b) 2006 
c) 2009 
d) 2010 

 
8. ஶசற வரறல் பஷணஶரர் 

ிபேதுகபின் பன்நரம் தறப்பு ங்கு 
ஷடவதந உள்பது? 
a) பம்ஷத 
b) புது ில்னி 
c) வகரல்கத்ர 
d) சண்டிகர் 

 
9. ின்சன் ஷனஷ நற உனகறன் பல் 

வதண் ரற்றுத்றநணரபி ரர்? 
a) ஜன்ஶகர ஶதய் 
b) தச்ஶசந்ரி தரல் 
c) அபேிா சின்ஹா 
d) ஶஶன குநறப்திடப்தட்ட துவும் 

இல்ஷன 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ டிசம்தர் 5,2019 

1. ஶசற தசுஷ ீர்ப்தரம் ந் 
ரறனத்றற்கு சட்டிஶரரண றனக்கரி 
சுங்கங்கஷபத் டுக்கத் நறற்கரக 
பைதரய்.100 ஶகரடி அதரம் 
ிறத்துள்பது? 
a) றஶசரம் 
b) அபேரச்சன திஶசம் 
c) ரகானா 
d) ரகரனரந்து 

 
2. ிஜய் ல்ஷனரஷ ஶடப்தடும் 

வதரபேபரர குற்நரபிரக (FEO), 
அநறித் சறநப்பு ீறன்நம் து? 
a) பம்லத 
b) புது றல்னற 
c) வதங்கலபே 
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d) வகரல்கத்ர 
 

3. சீதத்றல் ந் ரறனம் அன் 
இண்டரது றகப்வதரி கற்கஷன 
ஏித்ஷ வபிிட்டது? 
a) வலுங்கரணர 
b) எடிசர 
c) ஜரர்கண்ட் 
d) ஆந்ிப் திரசம் 

 
4. ண்டல் அஷ ங்கு அஷந்துள்பது? 

a) ஜார்கண்ட் 
b) தகீரர் 
c) எடிசர 
d) ஶற்கு ங்கம் 

 
5. ற்கரக ண்வய் ிற்தஷண 

றறுணங்கலடன் ஶசற வடுஞ்சரஷன 
ஆஷம் எப்தந்த்றல் 
ஷகவலத்றட்டது? 
a) வதட்ஶரல் றஷனங்கபில் றன்ணட 

சூலுக்கு 
b) ரடால் திபாசாில் ின்ணணு 

ரடால் சூலுக்கு 
c) தரர்க்கறங் றஷனங்கபில் றன்ணட 

ஶடரல் சூலுக்கு 
d) ஶஶன குநறப்திடப்தட்ட துவும் 

இல்ஷன 
 

6. 97அங்கன்ரடி ஊறர்கலக்கு (AWWs) புது 
றல்னறில் ந் அஷச்சர் ிபேது 
ங்க உள்பரர்? 
a) உள்துஷந ந்றரி ரஜ்ரத் சறங் 
b) வபிபநவுத் துஷந அஷச்சர் 

சுஷ்ர ஸ்ரஜ் 
c) கபிர் ற்றும் குந்லகள் 

பர்ச்சித் துலந அலச்சர் ரணகா 
சஞ்சய் காந்ி 

d) ஜவுபி, கல் ற்றும் 
எபிதப்புத்துஷந அஷச்சர் ஸ்றரிற 
இரணி 

7. "பெடூ 2" ஶனன்டர் ஶரர், வதரிதும் 
ஆரப்தடர றனின் றுதக்கத்றல் 
பல்பஷநரக டம்தறத்துள்பது இது 
ந் ரட்ஷட ஶசர்ந்து? 
a) அவரிக்கர 
b) சணீா 
c) ஷ்ர 
d) ஜப்தரன் 

 
8. 80து ஶசற ஶடதிள் வடன்ணிஸ் 

சரம்தின்றப் ங்கு வரடங்கறது? 
a) டிசா 
b) கரரஷ்டிர 
c) புதுறல்னற 
d) உத்றப்திஶசம் 

 
9. AFC ஆசறர ஶகரப்ஷத கரல்தந்து-2019 

ங்கு ஷடவதறுகறநது? 
a) சலணர 
b) ஶனசறர 
c) ஐக்கி அபு ாடுகள் 
d) சறங்கப்பூர் 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ஜணரி 6,7 2019 

1. சர்ஶச கரத்ரடி றபேிர ங்கு 
வகரண்டரப்தட்டது? 
a) குஜாத் 
b) ரஜஸ்ரன் 
c) வலுங்கரணர 
d) ஆந்றப் திஶசம் 

 
2. ஶற்கு ஆசறரின் றகப்வதரி கீட்ல் 

ங்கு றநக்கப்தட்டது? 
a) ஆர்ீணிர 
b) ஷசப்ஸ் 
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c) ஶஜரர்ஜறர 
d) எகிப்து 

 
3. ந் ரட்டில் வதண்கலக்கு ிரகத்து 

அநறிப்புகஷப அனுப்த ஶண்டும்? 
a) ஈரன் 
b) சவூி அரதிா 
c) ஈரக் 
d) ஏரன் 

4. வதண்கள் அநறில் கரங்கறஸ் ங்கு 
ஷடவதற்நது? 
a) ரக்பூர் 
b) புது றல்னற 
c) ஜனந்ர் 
d) வகரல்கத்ர 

 
5. ட த்ற ில்ஶ, NCR, ந் 

கத்றல் கும்த ஶபரில் க்கள் 
வசல்ற்கு உவுற்கரக 'ில் கும்ப் 
ஶசர வரஷதல் ஆப்' என்ஷந 
அநறபகப்தடுத்றபள்பது? 
a) உஜ்ஷஜன் 
b) யரித்ரர் 
c) ரசறக் 
d) திாக்ாஜ் 

 
6. ஆஸ்றஶனறரில் எபே வடஸ்ட் 

கறரிக்வகட் வரடஷ வன்ந பல் 
ஆசற ரடு து? 
a) தரகறஸ்ரன் 
b) இந்ிா 
c) இனங்ஷக 
d) ங்கரபம் 

 
7. தல்ஶறு திரிவுகபில் ங்கள் 

தங்கபிப்புக்கரக ிபேதுகஷப ங்கறர் 
ரர்? 

a) ம். ரங்க ாபடு, இந்ிாின் 
துலத் லனர் 

b) ரம் ரத் ஶகரிந்த், இந்றரின் 
ஜணரறதற 

c) றபேற. ஸ்ரர்ட் ஈரணி, 
வடக்ஸ்ஷடல்ஸ் ற்றும் கல் 
ற்றும் எபிதப்புத்துஷந அஷச்சர் 

d) உள்துஷந ந்றரி ரஜ்ரத் சறங் 
 

8. BHIM UPI தரிர்த்ஷணகள் ______ 
குநறடீ்ஷட கடந்து? 
a) 5 னட்சம் பைதரய் 
b) 10 னட்சம் பைதரய் 
c) 1 னட்சம் ரகாடி பைதாய் 
d) 7 னட்சம் ஶகரடி பைதரய் 

 
9. சபக ற்றும் வதரபேபரர ரீறரக 

தின்ங்கற குப்திணபேக்கு ற்ஶதரது 
ஶஷனரய்ப்பு ற்றும் கல்ிில் 
இடஎதுக்கலட்ஷட ங்குற்கரக, 4.5 
னட்சம் பல் 8 னட்சம் ஷ பேரய் 
ம்ஷத உர்த்ற ரறனம் து? 
a) உத்றப்திஶசம் 
b) கரரஷ்டிர 
c) தஞ்சரப் 
d) ஜம்ப & காஷ்ீர் 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ஜணரி 8, 2019 

1. ணிரர் வரஷனக்கரட்சற ஶசணல்கலடன் 
ஆல் இந்றர ஶடிஶர வசய்றகள் 
தகறர்ஷ வரடங்கற ஷத்ர் ரர் ? 
a) திகரஷ் ஜஶத்கர் 
b) ர்ஶந்ற திரன் 
c) ாஜ்ர்ன் சிங் த்ரார் 
d) ரஜ் குரர் சறங் 

 
2. உர் .ம்.ப் திஷ வதற்ந பல் 

வதண்ி ரர் ? 
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a) கீா ரகாதிாத் 
b) கறநறஸ்டின் னகரர்ட் 
c) ரரிஸ் எஸ்டிஃவதல்ட் 
d) இந்றர தி 

 
3. ஷசறணர உஷரடல் 4 து தறப்தின் 

ீம் ன்ண? 
a) "Asia: Regional and Global Connectivity" 
b) "A World Reorder: New Geometries; Fluid 

Partnerships; Uncertain Outcomes” 
c) ‚The New Normal: Multilateralism with 

Multipolarity‛ 
d) ‚Managing Disruptive Transitions: Ideas, 

Institutions and Idioms‛ 
 

4. சல் வதரபேட்கபின் ற்றுற -------- 
சீம் உர்ந்துள்பது? 
a) 22 
b) 23 
c) 50 
d) 24 

 
5. தி.சற.சற. ஆஸ்றஶனறர வடஸ்டில் 

வற்நற வதற்ந இந்ற அி 
உறுப்திணர்கலக்கு --------------- வரக்கப் 
தரிசுகஷப அநறித்து? 
a) பை. 15 னட்சம் 
b) பை. 10 னட்சம் 
c) பை. 5 னட்சம் 
d) பை. 20 னட்சம் 

 
6. ந் ரடு .ர. ஆவு ஊல் றர்ப்பு 

ஆஷத்றல் இபேந்து ினக படிவு 
வசய்துள்பது ? 
a) வதனறஸ் 
b) குாத்ானா 
c) தணரர 
d) ஶயரண்டுரஸ் 

 
7. ஆர்தி டிஜறட்டல் ஶதண்ட்கஷப 

அறகரிக்க உர் ட்ட குலஷ ந் 
ங்கற அஷத்துள்பது ? 
a) இந்ி ரிசர்வ் ங்கி RBI 
b) SBI 
c) BOI 
d) இந்ற ங்கற 

 
8. திப்ரி 1 ம் ஶற ந் ங்கறின் 

ஷனர் ணது திில் இபேந்து 
ினகுரர் ன்று அநறித்ரர்? 
a) உனக ங்கி 
b) SBI 
c) Uco ங்கற 
d) BOI 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ஜணரி 9, 2019 

1. ந் ரறனம் ற்ஶதரது கறன்ணஸ் உனக 
சரஷணில் இடம் திடித்துள்பது ? 
a) ஆந்ி திரம் 
b) ஶகபர 
c) றழ்ரடு 
d) வலுங்கரணர 

 
2. பல் ஸ்ஶஷ் ர்ன் றட்டம் ங்கு 

வரடங்கப்தட்டது ? 
a) உத்திஶசம் 
b) ரகானா 
c) ஶற்கு ங்கம் 
d) அசரம் 

 
3. ‘#www : Web- WonderWomen’. ன்ந 

இஷற திச்சரம் ந் 
அஷச்சகத்ரல் வரடங்கப்தட்டது ? 
a) த்ி மதண்கள் ற்றும் 

குந்லகள் ரம்தாடு அலச்சகம் 
b) ணி ப ஶம்தரட்டு அஷச்சகம் 
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c) சுகரர ற்றும் குடும்த னத்துஷந 
அஷச்சகம் 

d) சபக அதிிபேத்ற அஷச்சகம் 
 

4. இந்றர கடல் வதரபேபரரத்றல் ந் 
ரட்டுடன் எப்தந்த்றல் 
ஷகவலத்றட்டது ? 
a) ார்ர 
b) வஜர்ணி 
c) திரன்ஸ் 
d) இத்ரனற 

 
5. இ-வரஷதனறட்டி றட்டஷ ந் 

அஷச்சகம் ற்றுக்வகரண்டது ? 
a) ணிப அஷச்சகம் 
b) ஶபரண் அஷச்சகம் 
c) தரதுகரப்பு அஷச்சகம் 
d) ிி அலச்சகம் 

 
6. வதரதுத் துஷந றறுணங்கபின் எபே ரள் 

எர்க்ஷரப் ங்கு டத்ப்தட்டது? 
a) புஶண 
b) வகரல்கத்ர 
c) புது ில்னி 
d) அனகரதரத் 

 
7. உனகப் வதரபேபரர ன்நத்றன் 2030 

ஆம் ஆண்டு அநறக்ஷக பனம் 
அவரிக்கர ற்றும் சலணரிற்கு தின்ணரல் 
உனகறன் _______ வதரி தகர்ஶரர் 
சந்ஷரக இந்றர அஷபம் ? 
a) பனரது 
b) இண்டரது 
c) பன்நாது 
d) ரன்கரது 

 
8. ---------------- குல ‘ிண்வபி‘ சூழ்றஷனில் 

ஷயட்ஶட் ரபஷ கண்டநறந்துள்பது? 

a) IIT மட்ாஸ் 
b) IIT பம்ஷத 
c) IIT றல்னற 
d) IIT வசன்ஷண 

 
9. 2019 ஆப்திரிக்க ஶகரப்ஷத கரல்தந்து 

ஶதரட்டி ங்கு ஷடவதநவுள்பது? 
a) சவுற அஶதிர 
b) அவரிக்கர 
c) திரிட்டன் 
d) எகிப்து 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ஜணரி 11,12 2019 

1. ந் ரறன பனஷச்சர் பெரிர 

உங்கபின் ிஷனஷ 11% ஆக 

குஷநத்துள்பரர் ? 

a) உத்ிப்திரசம் 

b) த்றப் திஶசம் 

c) ஆந்றப் திஶசம் 

d) கரரஷ்டிர 

 

2. திர் ஶந்ற ஶரடி உத்திஶசத்றன் 

-----------ில் இந் ரம் 21 ம் ஶற 15 து 

ப்சற தரற றரஷம றநந்து 

ஷக்கறநரர்? 

a) கரன்பூர் 

b) புஶண 

c) ஶகபர 

d) ாாசி 
 

3. ------------- க்குள் ககன்ரன் றட்டம் 

ணிர்கஷப ிண்வபிக்கு அனுப்பும் 

றட்டத்ஷ பூர்த்ற வசய் ரரக 

இபேப்தரக இஸ்ஶர வரிித்துள்பது? 

a) டிசம்தர் 2020 

b) டிசம்தர் 2021 

c) டிசம்தர் 2022 

d) டிசம்தர் 2019 
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4. கூட்டரண்ஷ உச்சறரரட்டின் 25 து 

தறப்பு ங்கு ஷடவதற்நது? 

a) பம்லத 

b) ரரசற 
c) ஷயரதரத் 

d) புஶண 

 

5. அகறன இந்ற ரவணரனறரல் ற்தரடு 

வசய்ப்தட்ட 64 ஆது ஶசற ரரடு, -------

-ில் வரடங்கப்தட்டது? 

a) மசன்லண 

b) புஶண 

c) கர்ரடகர 

d) புது றல்னற 
 

6. ‘இந்ற வதண்கள் கரி ிர‘ ந் 

அஷச்சகத்ரல் வரடங்கப்தட்டது ? 

a) ணி ப ஶம்தரட்டு அஷச்சகம் 

b) கபிர் ற்றும் குந்ல ரம்தாட்டு 

அலச்சகம் 

c) சுகரர ற்றும் குடும்த னத்துஷந 

அஷச்சகம் 

d) த்ற வதண்கள் ற்றும் குந்ஷகள் 

ஶம்தரடு அஷச்சகம் 

 

7. கூட்டரண்ஷ உச்சறரரட்டின் 25 து 

தறப்பு றகழ்ச்சறஷ றநந்து ஷத்ர் ரர் 

? 

a) எம்.மங்லகா ாபடு 

b) ரஜ்ரத் சறங் 

c) றத்ன் கட்கரரி 

d) சுஶஷ் திபு 

 

8. ஜணரி 12 ந் றணரக 

அனுசரிக்கப்தடுகறநது ? 

a) ரசி இலபஞர் ிணம் 

b) இந்ற இரட றணம் 

c) ஶசற ஶரகர றணம் 

d) ஶசற அநறில் றணம் 

 

9. '6 து இந்ற வதண்கள் ஆர்கரணிக் ிர ‘ 

ங்கு ஷடவதறுகறநது ? 

a) வசன்ஷண 

b) புது றல்னற 
c) சண்டிகர் 

d) ஷயரதரத் 

 

10. அவரிக்க கரங்கறசறல் பல் இந்து 

சட்டன்ந உறுப்திணர் ரர்? 

a) துபசி கதார்ட் 

b) வசணட்டர் னறசவதத் 

c) ிக்ஶடரரிர வூட்யழல் 

d) யறல்னரரி கறபின்டன் 

 

11. எபே ரள் சர்ஶச கறரிக்வகட்டில் 

இந்றரவுக்கு தத்து ஆிம் ன்கள் டுத் 

ந்ரது ீர் ரர்? 

a) ிரத் ஶகரனற 
b) சச்சறன் வடண்டுல்கர் 

c) ஶரயறத் ர்ர 

d) ரகந்ி சிங் ராணி 
 

12. ஷப்ன்ட் குஜரத் உச்சற ரரட்ஷட ரர் 

வரடங்கற ஷப்தரர் ? 

a) துஷ ஜணரறதற 
b) ஜணரறதற 
c) திர் 

d) இற்நறல் துறல்ஷன 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ஜணரி 13,14 2019 

1. வதரபேபரர ரீறில் தின்ங்கற வதரதுப் 

திரிிணபேக்கு 10 சிகறம் இட எதுக்கலடு 

அநறித் பல் ரறனம் து ? 

a) வடல்னற 
b) றழ்ரடு 

c) தகீரர் 

d) குஜாத் 
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2. கரரஷ்டிரில் ---------------- பைதரய் 

ிசர கடஷண ள்லதடி வசய் 

டிஜறட்டல் திபரட்தரம் உிது? 

a) 12,000 ரகாடி 

b) 22,000 ஶகரடி 

c) 10,000 ஶகரடி 

d) 5,000 ஶகரடி 

 

3. ஷப்வதரறவு ிரணங்கஷப 

றறுவுற்கு ந் ரடு புற றட்டத்ஷ 

ற்தடுத்றபள்பது ? 

a) ஜப்தரன் 

b) ாய்னாந்து 

c) னண்டன் 

d) அவரிக்கர 

 

4. யளணரர் யரட் றட்டத்ஷ 

வரடங்கறஷத்ர் ரர் ? 

a) ஶந்ற ஶரடி 

b) அபேண் மஜட்னி 
c) றத்ன் கட்கரரி 

d) வங்ஷகர ரபடு 

 

5. ஶடி ரணிஷன கஷன தப்புற்கு 

வரடங்கப்தட்ட வரஷதல் வசனறின் 

வதர் ன்ண? 

a) வசன்ஷண ரணிஷன ஶசஷ 

b) றல்னற ரணிஷன ஶசஷ 

c) பம்ஷத ரணிஷன ஶசஷ 

d) கும்த ரபா ாணிலன ரசல 

 

6. திரீறர் ஶதட்றன்டன் லீக் தட்டத்ஷ 

வன்நது ரர் ? 

a) பம்ஷத ரக்வகட் 

b) மதங்களூபே ாப்டர்ஸ் 

c) வசன்ஷண ஸ்ரர்ஸ் 

d) அகரதரத் ஸ்ரஷ் ரஸ்டர்ஸ் 

 

7. குபிர்கரனத்றன் படிஷ வகரண்டரடும் 

ிரக றழ்ரட்டில் ஷடவதறும் ிர 

து ? 

a) மதாங்கல் 

b) ீதரபி 
c) ஶதரகற 
d) கரர்த்றஷக ீதம் 

 

8. ரட்டில் ஶதரஷ பேந்து ற்றும் அது 

ஶதரன்ந வதரபேள் துஷ்திஶரகம் தற்நற 

திச்சஷணஷ றர்வகரள்ப ------ ஆண்டு 

கரன றட்டத்ஷ அசரங்கம் 

உபேரக்கறபள்பது? 

a) 3 

b) 2 

c) 5 

d) 1 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ஜணரி 15,16 2019 

1. ஶகபரில் வகரல்னம் தகுறில் 

வகரல்னம் புநறச் சரஷனஷ ரட்டிற்கு 

அர்ப்தித்ர் ரர் ? 

a) ரந்ி ராடி 

b) றத்ன் கட்கரரி 

c) வங்ஷகர ரபடு 

d) அபேண் வஜட்னற 
 

2. ‘வஜய் கறரன் ரின் பக்ற ஶரஜணர’ னும் 

றட்டத்றன் கலழ் 50,000 ஶகரடி பைதரய் 

ிசர கடன் ள்லதடி றட்டத்ஷ 

அநறபகப்தடுத்றர் ரர் ? 

a) திணரி ிஜன் 

b) கல்ாத் 

c) ிஜய் பைதிி 
d) H.M குரசரற 

 

3. திற்தடுத்ப்தட்ஶடரர் ற்றும் ஸ்.சற. / 

ஸ்டி சபகங்கபின் றற னனுக்கரக---------- 

பைதரய் றப்புள்ப றட்டங்கஷப 
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கரரஷ்டிர அஷச்சஷ 

அங்கலகரித்துள்பது? 

a) 700 ரகாடி 

b) 50 ஶகரடி 

c) 500 ஶகரடி 

d) 150 ஶகரடி 

 

4. அசு தத்றங்கபின் OMO வகரள்பஷன -----

--- அநறிக்கறநது? 

a) SBI 

b) RBI 

c) BOB 

d) இந்றன் ங்கற 
 

5. இந்றரில் இபேந்து த்ஷண பஸ்லீம் 

வதண்கள் யஜ் தம் ஶற்வகரண்டணர் ? 

a) 250 

b) 2300 

c) 5000 

d) 2000 

 

6. ரஜஸ்ரணின் பன்ணரள் த்ற 

அஷச்சபேரண சற.தி. ஶஜரற ------ து 

சட்டன்ந சதரரகரக 

ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர் ? 

a) 13 

b) 20 

c) 15 

d) 09 

 

7. I & B அஷச்சகம் 2 து JIFFக்கரண ----------- 

றற உி ங்க படிவு வசய்துள்பது ? 

a) 5 னட்சம் 

b) 10 னட்சம் 

c) 20 னட்சம் 

d) 50 னட்சம் 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ஜணரி 17 2019 

1. திர் ஶந்ற ஶரடி,சர்ரர் ல்னதரய் 

தட்ஶடல் பேத்து அநறில் ற்றும் 

ஆரய்ச்சற றறுணத்ஷ ங்கு 

வரடங்கறணரர் ? 

a) அஹாதாத் 

b) வசன்ஷண 

c) வடல்னற 
d) ஷயரதரத் 

 

2. தம்னறகரர் சுத்றகரிப்பு றஷனம் ங்கு 

அஷந்துள்பது? 

a) குஜரத் 

b) கர்ரடகர 

c) அசாம் 

d) உத்ப் திஶசம் 

 

3. ஆசறரின் றகப்வதரி ப்தர் கண்கரட்சற 
ங்கு ஷடவதறுகறநது ? 

a) புது றல்னற 
b) பம்லத 

c) வகரல்கத்ர 

d) வகரச்சற 
 

4. சம்பேற கரரிடரர்’ க்ஸ்திஸ்ஶ றட்டம் ---

------- இஷடஶ றட்டறடப்தட்டுள்பது? 

a) பம்ஷத-றல்னற 
b) பம்ஷத-வகரல்கத்ர 

c) றல்னற-வகரல்கத்ர 

d)  ாக்பூர்-பம்லத 

 

5. சறகங்கள், 7 ரிஷன உச்சறக்கு நற உனகறன் 

இஷப ஷனஶறுதர் ண சரஷண 

தஷடத்ர் ரர் ? 

a) ஶஜரர்டரன் ஶரவஶர 

b) அபேணிர சறன்யர 

c) சத்ிாபேப் சித்ாந்ா 

d) ஜரர்ஜ் அட்கறன்சன் 

 

6. உனக சுகரர அஷப்தின் ல்வனண் 

தூர் ரர் ? 

a) றல்னற தரதி திவுன் 

b) ராமஹ சசாகா 

c) ரதர்ட் பகரஶத 

d) னறல்னற சறங் 
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7. ரடு பலதும் -------க்கும் அறகரண 

கஷனர ரறரி உஷநிடப் தள்பிகள் 

அஷக்க அசு றட்டறட்டுள்பது? 

a) 460 

b) 400 

c) 320 

d) 280 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ஜணரி 18, 19 2019 

1. றல்னற சர்ஶச வசஸ் கறரண்ட்ரஸ்டர் 

ஏதன் தட்டத்ஷ ஷகப்தற்நற திநகு 

இந்றரின் இஷப கறரண்ட்ரஸ்டர் 

ண அஷக்கப்தடுதர் ரர்? 

a) ிஸ்ரன் ஆணந்த் 

b) டி குரகஷ் 

c) தி யரிகறபேஷ்ர 

d) சசறகறன் கறபேஷ்ன் 

 

2. .ன்.ன்..டி.ின் .ஆர்.ஏ.ஏ. 

றட்டத்ஷ வதங்கலபேில் 

றநந்துஷத்ர் ரர்? 

a) றத்ன் கட்கரரி 

b) றர்னர சலரரன் 

c) அபேண் ஶஜட்னற 
d) டாக்டர் ஜிரந்ி சிங் 

 

3. திரன் ந்றரி ஶரஜ்கர் புஶரத்சயன் 

ஶரஜணர, PMRPY இந் ரம் --------ஆம் 

ஶற எபே ஶகரடி தணரபிகள் னும் 

ஷல்கல்ஷன கடந்துிட்டது? 

a) 15 

b) 14 

c) 11 

d) 17 

 

4. ‘வர்ரி சம்ரிற உத்சவ்‘ த்ஷண ரள் 

றகழ்ச்சறஷ ற்தரடு வசய்துள்பது? 

a) 12 ரட்கள் 

b) 15 ாட்கள் 

c) 25 ரட்கள் 

d) 10 ரட்கள் 

 

5. ீன்ரல் ரற்றுத்றநணரபி றுரழ்வு 

றட்ட திரந்ற ரரடு ங்கு 

ஷடவதற்நது? 

a) குஜரத் 

b) வடல்னற 
c) பம்லத 

d) ஶகரர 

 

6. இண்டரம் உனக ஆஞ்சு ிர ங்கு 

வகரண்டரட உள்பது? 

a) தகீரர் 

b) குஜரத் 

c) வடல்னற 
d) ாக்பூர் 

 

7. பம்ஷதில் உள்ப இந்ற சறணிரின் 

ஶசற அபேங்கரட்சறகம் ரரல் 

றநக்கப்தட உள்பது? 

a) திர் ராடி 

b) றத்ன் கட்கரரி 

c) சுஶஷ் திபு 

d) ரஜ்ரத் சறங் 

 

8. ந் ரறனத்றன் பனஷச்சர் ஏய்வூற 

றட்டத்றன் (MBPY) கலழ் சபக தரதுகரப்பு 

ஏய்வூறத்ஷ ரம் பை. 200 உர்த்ற 
அநறித்துள்பரர்? 

a) கர்ரடகர 

b) கரரஷ்டிர 

c) ஶகபர 

d) டிசா 

 

9. டிப்ஶபர தரனம் ீபம் ன்ண? 

a) 426 

b) 435 

c) 436 

d) 427 
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10. சலணரின் 2017 ஆம் ஆண்டின் வதரபேபரர 

பர்ச்சற 9 சீத்றனறபேந்து ------ 

சீரக குஷநத்துக்வகரண்டது? 

a) 5.2 % 

b) 6.2% 

c) 6.9% 

d) 6.8 % 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ஜணரி 20, 21 2019 

1. .............ிஷபரட்டுப் ஶதரட்டிகபில் தக்கம் 

வன்நரல், அஷணத்து தஞ்சரப் ீபேக்கும் 

அசு ஶஷன ங்குரக தஞ்சரப் அசு 

அநறிக்கப்தட்டுள்பது ? 

a) ரகரனா இந்ிா 

b) ஶகஶனர தஞ்சரப் 

c) ஶகஶனர றழ்ரடு 

d) ஶகஶனர உத்கரண்ட் 

 

2. றபேச்சறில் றழ்ரடு தரதுகரப்பு வரறல் 

கட்டஷப்புத் றட்டத்ஷத் வரடங்கற 
ஷத்ர் ரர் ? 

a) த்ற அஷச்சர் றர்னர 

b) த்ி அலச்சர் ிர்னா 

சீாான் 

c) த்ற அஷச்சர் சலரரன் 

d) த்ற அஷச்சர் ரன் 

 

3. சர்ஶச வடன்ணிஸ் கூட்டஷப்பு ஶதரட்டி 

ங்கு ஷடவதற்நது ? 

a) பம்ஷத 

b) ஆஸ்றஶனறர 

c) ஶனசறர 

d) சிங்கப்பூர் 

 

4. அவரிக்க உபவு வசற்ஷகஶகரள் ங்ஶக 

இபேந்து ிண்வபி சுற்றுப்தரஷக்கு 

ப்தட்டதுள்பது ? 

a) வகன்ர 

b) அவரிக்கர 

c) கனிஃரதார்ணிா 

d) சலணர 

 

5. புஶணில் ஷடவதற்ந ஶகஶனர இந்றர 

இஷபஞர் ிஷபரட்டுப் ஶதரட்டிகள் 

டந்து படிந்ண. எட்டுவரத் 

ஶகரப்ஷதஷ ந் ரறனம் ஷகப்தற்நறது? 

 

a) யரிரணர 

b) காாஷ்டிா 

c) வடல்னற 
d) உத்கரண்ட் 

 

6. ந் ஆண்டுக்கரண உனக கட்டிடக்கஷன 

ஷனகரக திஶசறனற கம் ரிஶர டி 

வஜணிஶர .ர. கல்ி, அநறில் ற்றும் 

கனரச்சர அஷப்தரல் (பவணஸ்ஶகர) 

ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பது? 

a) 2020 ஆம் 

b) 2019 ஆம் 

c) 2018 ஆம் 

d) 2021 ஆம் 

 

7. 2018 ஆம் ஆண்டில் சலணரின் க்கள் 

வரஷக.................. அறகரித்துள்பது? 

a) 23 ில்னிணாக 

b) 25 றல்னறணரக 

c) 20 றல்னறணரக 

d) 19 றல்னறணரக 

 

8. ந் ரறனம் பனஷச்சர் றரிஶந்ற 

சறங் ரத் வடஹ்ரடூணில் உள்ப ஜரனற 
கறரண்ட் ிரண றஷனத்றனறபேந்து 

வடஹ்ரடூன் ற்றும் அறர்சஸ்க்கு 

இஷடஶ துக்கற ஷத்துள்பது? 

a) கரரஷ்டிர 

b) உத்காண்ட் 

c) யரிரணர 

d) வடல்னற 
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9. 2019 உனகறன் றகப்வதரி வதரபேபரர 

ரிஷசப் தட்டினறல் இந்றர 

இங்கறனரந்ஷ ிட பன்ஶணநற, உனகறன் 

ந்ரது றகப்வதரி வதரபேபரர ரடரக 

ரறும் ண உனகபரி ஆஶனரசஷண 

றறுணரண ................ வரிித்துள்பது? 

a) NwC 

b) CwC 

c) PwC 

d) VwC 

 

10. ரன்டன்வதர்க் ிரணப்தஷட 

பத்றனறபேந்து ஶசற புனணரய்வு 

அலுனக வசற்ஷகக்ஶகரஷப சுந்து 

வகரண்டு சக்ற ரய்ந் வடல்டர த்ஷண 

கணக ரக்வகட் ிண்ில் 

ப்தட்டதுள்பது? 

a) 7 

b) 3 

c) 9 

d) 4 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ஜணரி 22, 2019 

1. ிப்பூர், ஶகரனர ற்றும் றரிபுர 

ஆகற ரறனங்கள் ங்கள் ரறன 

றணத்ஷ ---------- அன்று வகரண்டரடிது? 

a) 19.01.2019 

b) 20.01.2019 

c) 21.01.2019 

d) 22.01.2019 

 

2. உத்றப்திஶச ரறன ரரசறில் 15 

து திரசற தரற றரஸ் றகழ்ச்சறகஷப 

வரடங்கறஷத்ரர் ரர்? 

a) ஶரகற அடித்றரத் 

b) றத்ன் கட்கரரி 

c) அபேண் ஶஜட்னற 
d) திர் ராடி 

 

3. இந்றர ஸ்டீல் 2019 கண்கரட்சற ற்றும் 

ரரடு ங்கு வரடங்கறது? 

a) பம்லத 

b) வடல்னற 
c) ஶகபர 

d) கர்ரடகர 

 

4. ஶயரறஶரதற பேத்து ரரிப்புகபின் 

எலங்குபஷந ீரண 2 து உனக 

எபேங்கறஷந் பேத்தும் அஷப்பு 

ங்கு ஷடவதற்நது? 

 

a) வடல்னற 
b) றழ்ரடு 

c) பம்ஷத 

d) ரகாா 

 

5. ஶயரறஶரதற பேத்து ரரிப்புகபின் 

எலங்குபஷந ீரண 2 து உனக 

எபேங்கறஷந் பேத்தும் அஷப்பு 

ன்நத்ஷ ரர் றநந்து ஷக்கறநரர்? 

a) ிாதத் ாக் 

b) அபேண் ஶஜட்னற 
c) திர் ஶரடி 

d) றத்ன் கட்கரரி 

 

6. SEA VIGIL, கடஶனர தரதுகரப்பு திற்சற 
த்ஷண ஆண்டுகலக்கு திநகு 

ஷடவதநவுள்பது? 

a) 9 ஆண்டுகள் 

b) 8 ஆண்டுகள் 

c) 7 ஆண்டுகள் 

d) 10 ஆண்டுகள் 

 

7. திரன் ந்றரி ரஷ்ட்ரி தரன புஸ்கர் 

2019 ிபேது ங்கும் ிரஷ துடங்கற 
ஷத்ர் ரர்? 

a) ாம்ாத் ரகாிந்த் 

b) ஶரகற அடித்றரத் 

c) அபேண் ஶஜட்னற 
d) ஶரகற அடித்றரத் 
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8. சறசற வடஸ்ட், ற்றும் எபேரள் கணவு 

அிில் ஶகப்டணரக இடம்வதற்றுள்பர் 

ரர்? 

a) ஶடரணி 
b) ிாட் ரகானி 
c) ஶய்ணர 

d) பெரஜ் 

 

9. வடஸ்ட் வரடர் னரற்நறல் 

பல்பஷநரக ஆஸ்றஶனற அிஷ 

அன் வசரந் ண்ில் ந் ரடு 

ழீ்த்றது? 

a) தரகறஸ்ரன் 

b) சவுத் ஆப்திரிக்கர 

c) இந்ிா 

d) ஆஸ்றஶனறர 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ஜணரி 23, 2019 

1. ஶரஜற சுதரஷ் சந்ற ஶதரஸ் திநந் 

ஆண்டு? 

a) 1896 

b) 1897 

c) 1898 

d) 1899 

 

2. கலழ்கண்ட ந் தல்கஷனக்ககத்றல் தஷண–

இஷன ஷகவலத்துப் திறகஷப டிஜறட்டல் 

ரக்கப்தட உள்பது? 

a) வலுங்கரணர 

b) ஜம்ப & கரஷ்ீர் 

c) ரபந்ர 

d) ஆந்ிா 

 

3. திர் ஶந்ற ஶரடி 2019 ஆம் ஆண்டு 

ஜணரி ரம் 23 ஆம் ஶற சுதரஷ் 

சந்றஶதரஸ் _________ து திநந் ரள் 

ிரஷ றஷணவுகூபேம் ஷகில் சுதரஷ் 

சந்றஶதரஸ் றபெசறம் என்ஷந 

துக்கறணரர்? 

a) 122 

b) 123 

c) 124 

d) 125 

 

4. சர்ஶச ல்ஷனில் உள்ப கர்ரர்பூர் 

தகுறின் ஶகர-ஆர்டிஶணட்ஷம இந்றர 

ந் ரட்டுடன் தகறர்ந்து வகரண்டுள்பது? 

a) சலணர 

b) ங்கரபம் 

c) தாகிஸ்ான் 

d) ஆப்கரணிஸ்ரன் 

 

5. ஆப்கரணிஸ்ரன் ஶதரபேக்கு பற்றுப்புள்பி 
ஷக்க பற்தடுஷகில், அவரிக்க தூதுர் 

ரனறதனுடன் ந் ரட்டில் சந்றப்பு 

டத்றரக அவரிக்கர 

உறுறப்தடுத்றபள்பது? 

a) சவூற அஶதிர 

b) ஈரன் 

c) கத்ார் 

d) அஶதிர 

 

6. இந்றர ற்றும் ந் ரட்டில் உவு 

தப்தடுத்தும் வரறற்சரஷன துஷநில் 

எத்துஷப்பு எப்தந்ம் 

ஷகவலத்றடப்தட்டுள்பது? 

a) அவரிக்கர 

b) ஜப்தான் 

c) வஜர்ணி 
d) ஸ்வதின் 

 

7. உனகபரி பலீட்டரபர்கள் 

உச்சறரரடு ங்கு ஷடவதற்நது? 

a) மசன்லண 

b) பம்ஷத 

c) வடல்னற 
d) கரன்பூர் 

 

8. சுதரஷ் சந்றஶதரஸ் திநந் றணம் அன்று 

ங்கப்தடும் ிபேறன் வதர் ன்ண? 

a) தரத் த்ணர 
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b) அப்டா திதந்ன் புஸ்கார் 

c) அர்ஜளணர ிபேது 

d) கர ரீ் சக்ர 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ஜணரி 24, 2019 

1. ஶசறப் வதண் குந்ஷகள் றணம் ன்று 

வகரண்டப்தடுகறநது ? 

a) ஜணரி 24 

b) திப்ரி 18 

c) ஜணரி 20 

d) ஜணரி 02 

 

2. தணரஜறில் உள்ப ரண்ஶடரி ஆற்நறன் 

ீது பன்நரது தரனத்ஷ ரர் றநந்து 

ஷக்க உள்பரர் ? 

a) அபேண் வஜட்னற 
b) வங்ஷகர ரபடு 

c) ஶந்ற ஶரடி 

d) ிின் கட்காரி 

 

3. றழ்ரட்டில் 2-ரள் உனக 

பலீட்டரபர்கள் உச்சற ரரடு ங்கு 

ஷடவதறுகறநது ? 

a) துஷ 

b) மசன்லண 

c) றபேச்சற 
d) ஶகரஷ 

 

4. ந் ரறனம் ணது 69 து வரடக்க 

றணத்ஷக் வகரண்டரடிது ? 

a) றழ்ரடு 

b) உத்ிப்திரசம் 

c) ஶகபர 

d) கர்ரடகர 

 

5. குபிர்கரன றபேிர ங்கு 

வரடங்கப்தட்டது ? 

a) ஜம்ப & காஷ்ீர் 

b) அபேரச்சனப்திஶம் 

c) அசரம் 

d) ஶகபர 

 

6. ஶகரஷடகரன திச்சரத்றன் ஶசற 

ஶபரண் ரரடு 2019 ங்கு 

ஷடவதறுகறநது ? 

a) வசன்ஷண 

b) வதங்கலர் 

c) ஷயவரதரத் 

d) புது ில்னி 
 

7. சர் கரர்தலீ்ட் ஶசரதர்ஸ் டிரதி ரபேக்கு 

ங்கப்தட்டது ? 

a) M.S.ஶரணி 
b) ிாத் ரகானி 
c) வய்ணர 

d) பரஜ் சறங் 

 

8. 2018க்கரண சறநந் பர்ந்து பேம் கறரிக்வகட் 

ீர் ிபேது ரபேக்கு ங்கப்தட்டது ? 

a) யர்றக் தரண்டிர 

b) ஶக.ல்.ரகுல் 

c) ரிாப் தந்த் 

d) ஶகர் ஜரவ் 

 

9. சர்ஶச கல்ி றணம் ன்று 

அனுசரிக்கப்தடுகறநது? 

a) ஜணரி 20 

b) ஜணரி 24 

c) ஜணரி 18 

d) ஜணரி 15 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ஜணரி 25, 2019 

1. ஶசற ரக்கரபர் றணம் ன்று 

வகரண்டரடப்தடுகறநது? 

a) ஜணரி 24 

b) ஜணரி 25 

c) ஜணரி 10 

d) ஜணரி 02 
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2. ந் ரறனம் 49 து பல ரறன 

அந்ஸ்து வதற்ந றணத்ஷ 

வகரண்டரடிது? 

a) ஶகபர 

b) குஜரத் 

c) இாச்சன திரசம் 

d) த்ற திஶசம் 

 

3. ஆணந்த்பூர் சரயறப்தின் பர்ச்சற 
ஆஷம் அஷக்க ங்கு 

றட்டறடப்தட்டுள்பது? 

a) தஞ்சாப் 

b) அசரம் 

c) குஜரத் 

d) ரக்பூர் 

 

4. -------து வஜய்ப்பூர் இனக்கற றபேிர 

வரடங்கறது? 

a) 11 

b) 10 

c) 12 

d) 16 

 

5. ரசரின் ஆப்தர்சூணிட்டி ஶரர் வசவ்ரய் 

கறகத்றல் த்ஷண ஆண்டுகஷப றஷநவு 

வசய்து? 

a) 15 

b) 14 

c) 13 

d) 12 

 

6.  2018 ஆம் ஆண்டில் ீி ரணிஷன 

றகழ்வுகபின் கரரக த்ஷண 

றல்னறன் ஶதர் தரறக்கப்தட்டுள்பணர்? 

a) 61.7 

b) 58.5 

c) 60.2 

d) 57.6 

 

 

 

7. இரடப் தஷடீர்கலக்கரண 

இனரஷ அல்னது ஶதரர் கர 

ஏய்வூறம் குஷநந்தட்சரக ரத்றற்கு 

--------ஆக றர்ிக்கப்தட்டுள்பது? 

a) 18,000 

b) 15,000 

c) 13,000 

d) 12,000 

 

8. இந்ஶரஶணசறர ரஸ்டர்ஸ் ஶதரட்டிின் 

அஷிறுறக்கு ஶர்ச்சறவதற்நர் ரர்? 

a) தி ி சறந்து 

b) சாய்ணா ரால் 

c) வ கரந்த் 

d) புல்ஶனன ஶகரதிசந்த் 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ஜணரி 26, 2019 

1. ..................குடிசு றணம் ரடு பலதும் 

ஶசதக்ற ற்றும் ஆர்த்துடன் 

வகரண்டரடப்தட்டது? 

a) 69 

b) 70 

c) 71 

d) 72 

 

2. தரத் தர்ின் ரன்கரது தறப்பு ங்கு 

வரடங்குகறநது? 

a) ில்னி 
b) பம்ஷத 

c) வசன்ஷண 

d) வகரல்கத்ர 

 

3. அஶரத்றில் ரர் ஜன் பூற-தரதர் சூற 
றனத்றன் க்ஷக ிசரரிக்க 

புற.................ீறதற அர்வு 

உச்சீறன்நத்றல் அஷக்கப்தட்டுள்பது? 

a) 4 

b) 5 

c) 6 

d) 7 
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4. ணிரர் வரஷனக்கரட்சற ஶசணல்கலக்கு 

..........................% ிபம்த ிஷனஷ 

அறகரிக்க படிவு? 

a) 10% 

b) 12% 

c) 11% 

d) 14% 

 

5. சலர்றபேத் டடிக்ஷககள் ‘பிரக 

பர்ச்சற ிகறங்கஷப குஷநந்து 

த்ஷண % அறகரிக்கனரம்? 

a) 4% 

b) 3% 

c) 2% 

d) 1% 

 

6. 2001 பல் கறரண்ட் ஸ்னரம் தட்டங்கஷப 

வன்ந பல் ீர் ரர்? 

a) வதட்ர கறிஶடரர 

b) ராி சாகா 

c) வசரீணர ில்னறம்ஸ் 

d) சறஶரண யனப் 

 

7. இந்றரின் றக உரி ீீச் 

வசல்கலக்கரண ிபேது து? 

a) அரசாகச் சக்ா ிபேது 

b) தர த்ணர ிபேது 

c) கலர்த்ற சக்ர ிபேது 

d) தத் ிபூன் ிபேது 

 

8. 2019 ல் தர த்ணர ிபேஷ வன்நர் 

ரர்? 

a) ரணரஜற ஶஷ்பக் 

b) பூதன் யசரரிகர 

c) திரப் பகர்ஜற 
d) இல அலணத்தும் 

 

9. இந்றர 2து எபேரள் ஶதரட்டிில் 

த்ஷண ன்கள் ித்றரசத்றல் 

றபெசறனரந்ஷ வன்நது? 

a) 100 ன்கள் 

b) 80 ன்கள் 

c) 90 ன்கள் 

d) 110 ன்கள் 

 

10. க்ஷர ந்றரி தக் ற்றும் தரரட்டு 

அட்ஷடகள் ரபேக்கு NCC ஶகடஸ்கலக்கு 

ங்கப்தட்டது? 

a) இந்ற ஜணரறதற 
b) இந்ற திர் 

c) இந்ற உள்துஷந அஷச்சர் 

d) இந்ி தாதுகாப்பு அலச்சர் 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ஜணரி 27,28 2019 

1. இந்ஶரஶணசற ரஸ்டர்ஸ் ஶதட்றன்டன்-
2019 தட்டத்ஷ வன்நர் ரர்? 
a) தி ி சறந்து 
b) கஶரனறணர ரின் 
c) சாய்ணா ரால் 
d) வ கரந்த் 

 
2. ரட்டின் இண்டரம் ஶபரண் ஆரய்ச்சற 

றறுணம் (ICAR) ங்கு றறுப்தட்டது? 
a) ஜார்கண்ட் 
b) புது றல்னற 
c) அசரம் 
d) கரரஷ்டிர 

 
3. ய்ம்ஸ் பேத்துக் கல்லூரி ற்றும் 

பேத்துஷணக்கு திர் ஶந்ற 
ஶரடி ங்கு அடிக்கல் ரட்டிணரர்? 
a) ஶகரம்புத்தூர் 
b) ஞ்சரவூர் 
c) றபேவல்ஶனற 
d) துல 

 
4. 7 து ஆஸ்றஶனற ஏதன் வடன்ணிஸ் 

ஶதரட்டிின் ஆடர் எற்ஷநர் 
தட்டத்ஷ வன்நர் ரர்? 
a) ஃஶதல் டரல் 
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b) ராக் ரஜாரகாிக் 
c) ஶரஜர் ஃவதடர் 
d) அவனக்சரண்டர் 

 
5. --------- அஷச்சகம் குடிசு றணத்ன்று 

‘RDP இந்றர 2019’ ன்ந வரஷதல் 
வசனறஷ வரடங்கற ஷத்து? 
a) தாதுகாப்பு அலச்சகம் 
b) வபிபநவு அஷச்சகம் 
c) அநறில் ற்றும் வரறல்தட்த 

அஷச்சகம் 
d) ணி ப ஶம்தரட்டு அஷச்சகம் 

 
6. இந்ற இில்ஶ உள்ரட்டிஶனஶ 

ரரண ட்வின் 18க்கு -------------- ன்று 
வதரிட்டுள்பது? 
a) சரப்ற க்ஸ்திஸ் 
b) ஶஜரஸ் க்ஸ்திஸ் 
c) ந்ர தா எக்ஸ்திஸ் 
d) அன்டரஶரர க்ஸ்திஸ் 

 
7. புனறகள் தரதுகரப்பு குநறத் 3 து 

சர்ஶச ரரடு ங்கு ஷட வதற்நது ? 
a) புது ில்னி 
b) வதங்கலபே 
c) வகரல்கத்ர 
d) ஶதரதரல் 

 
8. புி வப்தஷடஷ டுக்க கரனறஷன 

அிகுப்பு ந் ரட்டில் ஷட வதற்நது 
? 
a) மதல்ஜிம் 
b) அவரிக்கர 
c) இந்றர 
d) இனங்ஷக 

 

 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ஜணரி 29, 2019 

1. ஶகரரில் அடல் ஶசது சரஷன ரரல் 
றநந்து ஷக்கப்தட்டது? 
a) சுஶஷ் திபு 
b) ிின் கட்கரி 

 
c) திபஷ் ஶகரல் 
d) அபேண் ஶஜட்னற 

 
2. கலழ்கண்ட ந் ில்ஶ ஆர்திப் 

ஊறர்கலக்கு ‘வசக்ஶ‘ ணப்தடும் இபே 
சக்க, ன்ணிக்க சறஷன, ஶதட்டரிில் 
இங்கும் றன்சர ரகணங்கஷப 
ங்கறபள்பது? 
a) வற்கு ில்ஶ 
b) டக்கு ில்ஶ 
c) கறக்கு ில்ஶ 
d) ரற்கு ில்ர 

 
3. க்கற அபு றஶட்ஸ் ற்றும் சவுற 

அஶதிரின் த்ற ங்கறகள் 
அநறபகம் வசய்து ஷத் வதரதுரண 
டிஜறட்டல் ரத்றன் வதர் ன்ண? 
a) வதட்ஶர 
b) பைதிள் 
c) அமதர் 
d) ஶதஶசர 

 
4. கலழ்க்கண்டற்றுள் ந் ரடு ஈரனுடன் 

ீண்ட கரன வதரபேபரர 
எத்துஷப்புகரண எப்தந்த்றல் 
ஷகவலத்றட்டது? 
a) அவரிக்கர 
b) ஷ்ர 
c) இஸ்ஶல் 
d) சிரிா 
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5. யஜ் ீரண ஜறஸ்டி 18% பல்_______ 
ஷ குஷநக்கப்தட்டது? 
a) 5% 
b) 6% 
c) 7% 
d) 8% 

6. றபெரர்க் ஷடம்ஸ் டிரல் ஶர 2019 ல் 
‘சறநந் ஶரவுக்கரண’ சறநப்பு ிபேது 
வதற்ந ரடு து? 
a) சலணர 
b) ஜப்தரன் 
c) ரர்ஶ 
d) இந்ிா 

 
7. இந்றர கலழ்க்கண்ட ந் ரட்டுடன் 

இந்ற புஷகிஷனகஷப ற்றுற 
வசய்ற்கரண புரிந்துர்வு எப்தந்த்றல் 
ஷகவலத்றட்டுள்பண? 
a) சலணர 
b) ஷ்ர 
c) அமரிக்கா 
d) திரன்ஸ் 

 
8. ஶதரர்ட் திஶபரில் உள்ப TSG ரல்டு 

ிபெ ரரட்டு ண்டதத்றல் சபக 
ரவணரனற ிறப்புர்வு எர்க்ஷரப்ஷத 
துக்கற ஷத்ர் ரர்? 
a) வ அஜய் குார் குப்ா 
b) றறன் கட்கரரி 
c) ஶந்ற ஶரடி 
d) ரஶஜந்ற திசரத் 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ஜணரி 30, 2019 

1. ரடு பலதும் ஶசத் ந்ஷ கரத்ர 
கரந்றின் த்ணரது றஷணவு 
றணத்ஷ அஞ்சனற வசலுத்றணர்கள் ? 
a) 70 து 
b) 71 து 

c) 72 து 
d) 73 து 

 
2. த்ற அசு நட்சற றரப் 

திகலக்கரக ஆந்ற ரறனத்றற்கு 
த்ஷண ஶகரடி பைதரய் எதுக்கறபள்பது? 
a) 1000 ஶகரடி 
b) 800 ஶகரடி 
c) 900 ரகாடி 
d) 700 ஶகரடி 

 
3. ஶசற அபேங்கரட்சறக றறுணம் புற 

பரகத்ஷ ணிப ஶம்தரட்டு 
அஷச்சர் திகரஷ் ஜஶடகர் ங்கு 
றநந்து ஷத்ரர்? 
a) மாய்டா 
b) கரரஷ்டிர 
c) ஆந்றப் திஶசம் 
d) பம்ஷத 

 
4. ந் ரறனத்றன் சுற்றுனர ற்றும் 

சறில் ிரண ஶதரக்குத்து துஷந 
அஷச்சர் பன்ணிஷனில் 
வரடங்கறஷக்கப்தட்டதுள்பது? 
a) ஆந்றப் திஶசம் 
b) உத்ப் திஶசம் 
c) பம்ஷத 
d) சிக்கிம் 

 
5. த்ற ஆற்நல் ஆய்வு றறுணத்றல் 

(CPRI) திரந்ற ஶசரஷண 
ஆய்கத்றற்கரண அடிக்கல் ங்கு 
ரட்டிணரர்கள் ? 
a) உத்ப் திஶசம் 
b) எடிசர 
c) காாஷ்டிா 
d) ஜரர்கண்ட் 
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6. தப்புக்கத்ஷ அறகரிக்க திப்ரி 
ரத்றல் அசு தத்றங்கஷப 
ரங்குன் பனம், 37,500 ஶகரடி 
பைதரஷ வசலுத் உள்பரக ந் ங்கற 
வரிித்துள்பது? 
a) ரிசர்வ் ங்கி 
b) இந்ற ங்கற 
c) தஞ்சரப் ஶணல் ங்கற 
d) இஷ அஷணத்தும் 

 
7. .ி.ஸ்.ம், ி.ஸ்.ம். 

கப்தற்தஷடின் துஷத் பதற ரர் ? 
a) குரர் 
b) சுன் குரரி 
c) லஸ் அட்ில் ஜி. அரசாக்குார் 
d) அஶசரக்குரர் 

 
8. தரகறஸ்ரணில் சறில் ீறதறரக 

றறக்கப்தட்ட பல் இந்துப் வதண் ரர் 
? 
a) சுன் குாரி 
b) சுகணிர 
c) குரரி 
d) இஷ அஷணத்தும் 

 
9. ஊல் றஷநந் ரடுகள் து ? 

a) வடன்ரர்க் 
b) றபெசறனரந்து 
c) இந்றர 
d) இல அலணத்தும் 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ஜணரி 31, 2019 

1. ஶசற உப்பு சத்றரக்கறக றஷணவு 
சறன்ணத்ஷ றநந்து ஷத்ரர் ரர்? 
a) ரந்ி ராடி 
b) ிஜய் பைதணி 
c) ஜீரஜ் ரரண் 
d) ஶத்ர றத்ன் கட்கரரி 

 
2. ஶசற உப்பு சத்றரக்கறக றஷணவுச் 

சறன்ணம் ந் ரறனத்றல் 
றநக்கப்தட்டது? 
a) த்ற திஶஷ் 
b) கர்ரடகர 
c) குஜாத் 
d) ஶகபர 

 
3. ந் ரறன அசு 2 து திப்ரி கறரப் 

தஞ்சரத்துகபின் புறரக 
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட சர்தரஞ்சுகலக்கு 
றறக்கப்தட்ட ரள் ன்று அநறித்து? 
a) ஆந்றர 
b) மலுங்காணா 
c) ஶகபர 
d) றழ்ரடு 

 
4. வதட்ஶரவடக்-2019, 13 து சர்ஶச 

ண்வய் ற்றும் ரிரப ரரடு 
ற்றும் கண்கரட்சற----------- அன்று 
ஷக்கப்தடவுள்பது? 
a) திப்ரி 07, 2019 
b) திப்ரி 08, 2019 
c) திப்ரி 09, 2019 
d) திப்ரி 10, 2019 

 
5. புற H-1B ிசர றட்டத்ஷ ரக்கல் 

வசய்ரக ந் ரடு அநறித்துள்பது? 
a) ஆஸ்றஶனறர 
b) அமரிக்கா 
c) ஜப்தரன் 
d) இங்கறனரந்து 

 
6. ‚க் க் வின் கங்கர‛ ற்றும் ிணரடி 

றகழ்ச்சறரண ‚ஶரி கங்கர‛ஷ 
தூர்ர்ன் ஶசணனறல் துக்கற ஷத்ர் 
ரர்? 
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a) ிின் கட்காரி 
b) அபேண் ஶஜட்னற 
c) ரஜ்ரத் சறங் 
d) சுஷ்ர ஸ்ரஜ் 

 
7. கரர்ரட் தரிசு வதற்நர் ரர்? 

a) ரஜ்ரத் சறங் 
b) ரஜ்ர்த்ன் ரத்ஶரர் 
c) றறன் கட்கரரி 

d) திபஷ் ரகால் 
 

8. ந் ரறனத்றல் ஆண் ரக்கரபர்கஷபக் 
கரட்டிலும் வதண் ரக்கரபர்கள் அறகம்? 
a) ஆந்றர 
b) ிழ்ாடு 
c) ஶகபர 
d) கர்ரடகர 

WhatsApp Group -ல் ரச –  கிபிக் மசய்வும் 

Telegram Channel  கிபிக் மசய்வும் 
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