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டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 01,02 2019 

1. 9.61 னட்சம் ஊறர்கபின் 2 சிகற 
டி..ஷ உர்த்ற ரறனம் து ? 
a) குஜபாத் 
b) த்றப் திஶசம் 
c) ஶகபர 
d) கர்ரடகர 

 
2. ஈரணி னட்சறின் ------து ஆண்டு 

ிர வகரண்டரப்தட்டது? 
a) 30 
b) 34 
c) 40 
d) 32 

 
3. ஜணரி ரத்றன் ஜற.ஸ்.டி. சூல்---

------- னட்சம் ஶகரடிஷ கடந்து? 
a) 2 
b) 3 
c) 5 
d) 1 

 
4. இந்றரில் 200 எனரள் 

ஶதரட்டிகபில் ிஷபரடி னல் 
வதண் கறரிக்வகட் ீர் ரர்? 
a) நித்தாி பாஜ் 
b) ஸ்றனற ந்ரணர 
c) ீப்ற ர்ர 
d) னணம் ரவ் 

 
5. அசு ிஷபரட்டு துஷநக்கரண 

தட்வஜட்ஷட --------- ஶகரடி னொதரய் 
உர்த்றது? 
a) 300 

b) 214 
c) 250 
d) 150 

 
6. தரரலன்நத்றல் 2019-20க்கரண 

இஷடக்கரன தட்வஜட்ஷட 
ங்கறர் ரர் ? 
a) ிபஷ் ககானல் 
b) அனண் ஶஜட்னற 
c) சுஶஷ் தின 
d) ரஜ்ரத் சறங் 

 
7. னறரக சறதி இக்குணரக 

றறக்கப்தட்டர் ரர்? 
a) ஞ்சறத் சறன்யர 
b) ஸ்ரீ ரிரி குநார் சுக்ா 
c) அஶனரக் ர்ர 
d) ிஜய் ங்கர் றரரி 

 
8. கனர ஶகரர கஷன ிர ங்கு 

ஷடவதறுகறநது ? 
a) றழ்ரடு 
b) வடல்னற 
c) நகாபாஷ்டிபா 
d) ஆந்ற திஶசம் 

 
9. அவரிக்க இநக்குறகஷப 

ிரிவுதடுத்துற்கு னக்கற 
சலுஷககஷப ங்க ந் ரடு 
எப்னக் வகரண்டுள்பது? 
a) சீா 
b) ஷ்ர 
c) இந்றர 
d) இங்கறனரந்து 
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டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 03,04 2019 

1. திப்ரி 4 ______ ? 

a) உனக ய்ட்ஸ் றணம் 

b) உனக அநறில் றணம் 

c) உக புற்றுகாய் திம் 

d) ஶஶன துவும் இல்ஷன 

 

2. ரஷ்டிதற தணின் னகனர 

ஶரட்டத்றன் னடரந்ற உத்சஷ 

றநந்துஷத்ரர் ரர்? 

a) சுஶஷ் தின 

b) ரஜ்ரத் சறங் 

c) அனண் ஶஜட்னற 
d) பாம் ாத் ககாயிந்த் 

 

3. இனங்ஷக ------- து சுந்ற றணத்ஷ 

வகரண்டரடுகறநது? 

a) 70 

b) 71 

c) 73 

d) 69 

 

4. திப்ரி 04 னல் 10 ஷ __________ 

ரம்? 

a) ஶசற தனக சட்டன்ந ரம் 

b) ஷட வசய்ப்தட்ட னத்கங்கள் 

ரம் 

c) கதசின சால ாதுகாப்பு யாபம் 

d) ஶஶன உள்ப துவும் இல்ஷன 

 

5. ந் ரடு கரசர ல்ஷனில் 

றகப்வதரி ல்ஷன டுப்ன அஷப்ஷத 

கட்டத் வரடங்கறனேள்பது? 

a) ஈரன் 

b) இஸ்கபல் 

c) ஷ்ர 

d) னண்டன் 

 

6. அணு ஆனே உடன்தடிக்ஷகில் 

இனந்து ந் ரடு வபிஶறுரக 

அநறித்து? 

a) பஷ்னா 

b) அவரிக்கர 

c) ஆஸ்றஶனறர 

d) னண்டன் 

 

7. ஜணரி ரத்றல் னெனணச் 

சந்ஷகபில் இனந்து --------- ஶகரடிஷ 

றனம்தப் வதற்றுள்பண? 

a) 5600 ஶகரடி 

b) 5300 ககாடி 

c) 5400 ஶகரடி 

d) 5500 ஶகரடி 

 

8. இந்றரின் சுற்றுனரத்துஷந 2018 ஆம் 

ஆண்டில் ----------- ஆக பர்ச்சற 
அஷடந்துள்பது? 

a) 19% 

b) 15% 

c) 14% 

d) 12% 

 

9. 12 து ண்டன றஷனக் கூட்டம் 

ங்கு ஷடவதற்நது? 

a) றழ்ரடு 

b) ஒடிசா 

c) ஶகபர 

d) கர்ரடகர 
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டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 05, 2019 

1. கடந் ஆண்டு 75 ஆிம் 

இஷபஞர்கலக்கு றநன் ஶம்தரட்டு 

திற்சற அபித் ரறன அசு து? 

a) ஆந்றப் திஶசம் 

b) அசாம் 

c) அனரச்சன திஶசம் 

d) றல்னற 
 

2. ஶசற தசுஷ ீர்ப்தரம் 

உத்ப்திஶச அசுக்கு த்ஷண 

னட்சம் அதரம் ிறத்து? 

a) 25 ட்சம் 

b) 26 னட்சம் 

c) 27 னட்சம் 

d) 28 னட்சம் 

 

3. 67 து னடரந் ஆனேப் தஷடகள் 

னத்து ரரடு ங்கு ஷடவதற்நது? 

a) கரன்னர் 

b) றல்னற 
c) னம்ஷத 

d) புக 

 

4. ந் றட்டத்றன் கலழ் 14 ஆிம் 

ஆஸ்தத்றரிகள் இஷந்துள்பது? 

a) திரன் ந்றரி வகௌல் ிகரஸ் 

ஶரஜணர 

b) திரன் ந்றரி ஸ்ஸ்த்ர சக்ஷர 

ஶரஜணர 

c) ிபதான் நந்திரி ஆகபாக்னா 

கனாஜா 

d) திரன் ந்றரி கறரறன் அரஸ் 

ஶரஜணர 

 

5. த்றப்திஶச அசு அஷணத்து 

வரறல்கபிலும் உள்லர் க்கலக்கு 

ஶஷன ரய்ப்னகபில் த்ஷண % 

ங்குற்கு கட்டரரக்கறனேள்பது? 

a) 70% 

b) 75% 

c) 80% 

d) 85% 

 

6. கடந் ரம் 30ம் ஶற ஷ e-NAM 

பம் னெனம் சுரர் 35 ஆிம் 

ிசரிகலக்கு த்ஷண ஶகரடி 

னொதரய் தம் வசலுத்றனேள்பது? 

a) 200 ஶகரடி 

b) 300 ககாடி 

c) 400 ஶகரடி 

d) 500 ஶகரடி 

 

7. 53-து இந்றரஷ அநறஶரம் 

றட்டத்றல் இபம் இந்ற 

ம்சரபிஷச் ஶசர்ந்து த்ஷண 

தங்ஶகற்தரபர்கள் தங்ஶகற்கறன்நணர்? 

a) 60 

b) 50 

c) 40 

d) 30 

 

8. அறகதட்சரக குஜரத்றல் வ்பவு 

னத்துஷணகள் உள்பண? 

a) 2767 

b) 2776 

c) 2676 

d) 2677 

 

9. அறகதட்சரக றழ்ரட்டில் 

வ்பவு னத்துஷணகள் 

உள்பண? 

a) 1907 

b) 1709 

c) 1707 
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d) 1079 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 06, 2019 

1. சர்ஶச வதண் திநப்னறுப்னச் 

சறஷவுக்கரண ஜஶீர சகறப்னத்ன்ஷ 

றணம் ன்று வகரண்டரப்தட்டது ? 

a) ிப்பயரி 06 

b) திப்ரி 061 

c) திப்ரி 03 

d) திப்ரி 28 

 

2. னத்து உர் கல்ி றட்டத்றல் 

றனத்ம் ந் ரறனத்றல் 

வகரண்டுப்தட்டது? 

a) ஶகபர 

b) றழ்ரடு 

c) ஆந்ற திஶசம் 

d) ஹிநாச்சல் ிபகதசம் 

 

3. ------------ அசு ரறனத்றல் தங்குடி 

க்கபின் னனுக்கரக 

வசல்தடுத்ப்தடும் தல்ஶறு 

றட்டங்கஷப ஆய்வு வசய் என 

குலஷ அஷத்துள்பது? 

a) எடிசர 

b) நகாபாஷ்டிபா 

c) வதங்கலர் 

d) றழ்ரடு 

 

4. இந்றரின் னற வரஷனத்வரடர்ன 

வசற்ஷகக்ஶகரள் ஜறசரட்-31 ந் 

வுபத்றனறனந்து வற்நறகரக 

ிண்ில் வசலுத்ப்தட்டது? 

a) ஃிரபஞ்ச் கனாா 

b) வக்மறக்ஶகர 

c) கனறஶதரர்ணிர 

d) இந்றர 

 

5. 43 து சர்ஶச னத்க கண்கரட்சற 
ங்கு ஷடவதற்நது ? 

a) ரகால்கத்தா 

b) னம்ஷத 

c) வசன்ஷண 

d) வதங்கலர் 

 

6. ந் அஷச்சகம் 'தரர்னு வடக் 2019' 

ரரட்ஷட ற்தரடு வசய்து? 

a) அநறில் ற்றும் வரறல்தட்த 

அஷச்சகம் 

b) ரயியியகாப அலநச்சகம் 

நற்றும் அணுசக்தி துல 

c) உள்ரட்டலுல்கள் அஷச்சகம் 

ற்றும் அணுசக்றத் துஷந 

d) அநறில் ற்றும் வரறல்தட்த 

அஷச்சகம் ற்றும் அணு சக்ற 
துஷந 

 

7. 2017 ஆம் ஆண்டுக்கரண றப்னறக்க 

சங்கல ரடக அகரடற ினதுகஷப 

ங்கறர் ரர் ? 

a) ஶந்ற ஶரடி 

b) பாம்ாத் ககாயிந்த் 

c) ரஜ்ரத் சறங் 

d) ஶகஷ் ர்ர 
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டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 07, 2019 

1. ந் ரறனத்றல் ஸ்டரர்ட் அப் 

இந்றர ரத்ரஷ னனஷச்சர் 

வகரடிஷசத்து துக்கற ஷத்ரர்? 

a) அருணாச்ச ிபகதசம் 

b) யறரச்சன திஶசம் 

c) அசரம் 

d) தகீரர் 

 

2. ஶட்ஶடரில் அவரிக்க 

ஷனஷினரண கூட்டிின் 

த்ணரது உறுப்திணரக ஆற்கு 

ரசறஶடரணிர உடன்தடிக்ஷகில் 

ஷகவலத்றட்டது? 

a) 28 து 

b) 29 து 

c) 30 யது 

d) 31 து 

 

3. த்ற அசு ந் ரறனத்றல் 58 

ஶசற வடுஞ்சரஷன றட்டங்கலக்கு 

173 ஶகரடி னொதரய் எதுக்கலடு 

வசய்துள்பது? 

a) அசரம் 

b) அனரச்சன திஶசம் 

c) யறரச்சன திஶசம் 

d) ஆந்ற திஶசம் 

 

4. ரிசர்வ் ங்கறின் கர்ணர் ரர்? 

a) குரம் ரஜன் 

b) உஜ்ஜறஶ தஶடல் 

c) ஶணரகன் 

d) சக்திகாந்த தாஸ் 

 

5. ந் அி ஞ்சற ஶகரப்ஷதஷ 

வரடர்ந்து இண்டரது னஷநரகக் 

ஷகப்தற்நறது? 

a) சவுரஷ்டிர அி 
b) யிதர்ா அணி 
c) கர்ரடக அி 
d) உத் திஶச அி 

 

6. றனத்டி ீரின் றஷனரண 

ஶனரண்ஷக்கரக அடல் னஜல் 

ஶரஜணர (திஷய) ந் ங்கறஷ 

அங்கலகரிக்கறநது? 

a) ஆசற அதிினத்ற ங்கற 
b) னற அதிினத்ற ங்கற 
c) இந்ற ரிசர்வ் ங்கற 
d) உக யங்கி 

 

7. ரய்னரந்றல் ஷடவதற்ந EGAT 

ஶகரப்ஷதில் ங்கப் தக்கம் 

வன்நர் ரர்? 

a) நீபாாய் சானு 

b) னணம் ரவ் 

c) ஸ்ரட்டி சறங் 

d) னணம் ரத் 

 

8. இந்ஶர-ஆப்திரிக்கர னெஶனரதர 

வதரனபரர கூட்டுநவு ரரடுகள் 

ங்கு ஷடவதற்நது? 

a) புதுடில்ி 
b) அசரம் 

c) தகீரர் 

d) கர்ரடகர 

 

 



  

நாதாந்திப டப்பு ிகழ்வுகள் Quiz 
ிப்பயரி 2018 

 

      6 

ாடக்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in                                                       FB – ExamsdailyTamil 
 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 08, 2019 

1. ங்கு இந்ற-ங்கரப கூட்டு 
ஆஶனரசஷண குல கூட்டம் 
ஷடவதற்நது? 
a) றழ்ரடு 
b) ஶகபர 
c) கர்ரடகர 
d) புதுடில்ி 

 
2. குன தத்சம்தர சறஷனின் உம் 

ன்ண? 
a) 19 அடி 
b) 18 அடி 
c) 17 அடி 
d) 16 அடி 

 
3. ற்ஶதரஷ எடிசர னனஷச்சர் 

ரர்? 
a) அரீந்ர் சறங் 
b) அஶசரக் வகனரட் 
c) யனீ் ட்ானக் 
d) திணரி ிஜன் 

 
4. இந்றர வதினறன் த்ணரது 

வதர்னறன் சர்ஶச றஷப்தட 
ிரில் றநந்து ஷக்கப்தட்டது? 
a) 68 து 
b) 69 து 
c) 70 து 
d) 71 து 

 
5. உம்னர் தகுறில், 92 இரணு 

ீர்கள் ங்கள் ீறகுந் ற்றும் 
ணித்துரண ஶசஷகலக்கரண 

ிரில் ................................ தக்கம் 
வதற்நணர்? 
a) கசா தக்கம் 
b) தரரட்டுப் தக்கம் 
c) இரணு தக்கம் 
d) ிட்ரம் ஶசஷ தக்கம் 

 
6. 2 து டி 20 ஶதரட்டிில் வற்நற 

வதற்ந ரடு து? 
a) றனைசறனரந்து 
b) இந்தினா 
c) இந்ஶரஶணறர 
d) தரக்கறஸ்ரன் 

 
7. இன ரடுகலக்கும் இஷடஶ கடந் 

கூட்டு ஆஶனரசஷண குல கூட்டம் 
ப்வதரலது ஷடவதற்நது? 
a) அக்ஶடரதர் 2015 
b) அக்ஶடரதர் 2016 
c) அக்கடார் 2017 
d) அக்ஶடரதர் 2018 

 
8. INS Trikand, இந்ற கடற்தஷட என 

னன்ணி ஶதரர் கப்தல், 27 ஜணரி 
06 திப்ரி 19 அன்று ஷடவதற்ந 
தன்ணரட்டு 
திற்சற................................................ 
தங்ஶகற்நது? 
a) CUTLASS எக்ஸ்ிபஸ் – 19 
b) CUTLASS க்ஸ்திஸ் – 18 
c) CUTLASS க்ஸ்திஸ் – 17 
d) CUTLASS க்ஸ்திஸ் – 16 
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9. கரட்டு ினங்குகபின் னனம்வதர்ந் 
இணங்கள் (CMS) தரதுகரப்ன தற்நற 13 
து ரரடு ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) எடிசர 
b) ஶகபர 
c) அசரம் 
d) குஜபாத் 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 09, 2019 

1. 7 கூடுல் உர் றன்ணலத் (EHV) 
துஷ றஷனங்கள் ற்றும் 24 
குஷநந் தணிடுல் (LT) துஷ 
றஷனங்கள் அனரச்சனப் 
திஶத்றல் உள்ப இட்டர கரில் 
ரரல் அடிக்கல் ரட்டப்தட்டது? 
a) சுஶஷ் தின 
b) ரஜரத் சறங் 
c) ிபதநர் கபந்திப கநாடி 
d) ரம்ரத் ஶகரிந்த் 

 
2. ந் ரறன அசு 80% சீ 

ிசரிகள், திரன் ன்ரி கறசரன் 
சம்ன் றற றட்டத்றற்கு 
குறனேஷடர்கபரக 
அநறித்துள்பது? 
a) ஶகபர 
b) குஜரத் 
c) ரஜஸ்ரன் 
d) நகாபாஷ்டிபா 

 
3. ங்கரப உனகபரி ர்த்க உச்சற 

ரரடு ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) னம்ஷத 
b) கரன்னர் 

c) ரகால்கத்தா 
d) ரரசற 

 
4. ந் அஷச்சகம் வகர தட்டு 

றகழ்ச்சறஷ னதுவடல்னறில் ற்தரடு 
வசய்து னகறநது? 
a) ஜவுி அலநச்சகம் 
b) றற அஷச்சகம் 
c) உள்துஷந அஷச்சகம் 
d) சுற்றுனரத் துஷந அஷச்சகம் 

 
5. த்ற அஷச்சர் யர்சறம்த் கவுர் 

தரல் ந்ன் வகர உவு 
னங்கர உத்ப்திஶச 
ரறனத்றல் ந் இடத்றல் அடிக்கல் 
ரட்டிணரர்? 
a) னக்ஶணர 
b) நதுபா 
c) ீட் 
d) அனகரதரத் 

 
6. ந் ரறனத்றல் உர் றஷன 

தணிச்சரிவு ச்சரிக்ஷக 
அநறிக்கப்தட்டுள்பது? 
a) சறம்னர 
b) குல்ரர்க் 
c) அல்ஶரர 
d) ஜம்ப காஷ்நீர் 

 
7. ஆலர் னரல்கற டரன்ஶடரன் ற்றும் 

__________ ஆகறஶரர் தியரரில் 
ஶரடியரரி கரில் னென்று ரள் 
கறனற கும்தத்ஷ துக்கற 
ஷத்ணர் 
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a) அனண் ஶஜட்னற 
b) றத்ன் வஜய்ரம் கட்கரரி 
c) பாதா கநாகன் சிங் 
d) சுஷ்ர ஸ்ரஜ் 

 
8. ங்கரப உனகபரி ர்த்க உச்சற 

ரரடு த்ஷண ரள் 
ஷடவதற்நது? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 10,11 2019 

1. ஶசற உற்தத்றத்றநன் கவுன்சறல் 
(NPC) திப்ரி 12ம் ஶற ணது ----------- 
து வரடக்க றணத்ஷ 
வகரண்டரடுகறநது? 
a) 61 
b) 55 
c) 70 
d) 78 

 
2. வகர உவு னங்கர ற்ஶதரது ங்கு 

வரடங்கப்தட்டது ? 
a) ஶகபர 
b) ஹிநாச்சல் ிபகதசம் 
c) கர்ரடகர 
d) றழ்ரடு 

 
3. றனணந்னத்றல் ஶம்தட்ட 

ஷரனரஜற றறுணத்ஷ (IAV) 
றநந்துஷத்ர் ரர் ? 
a) ஶந்ற ஶரடி 

b) அனண் வஜட்னற 
c) ிபானி யிஜனன் 
d) ரம் ரத் ஶகரிந்த் 

 
4. டி20 கறரிக்வகட்டில் சீதத்ற சறசற 

ரிஷசில், இந்ற சுற்தந்து 
சீ்சரபர் குல்ீப் ரவ் ------------ 
இடத்ஷப் திடித்ரர்? 
a) 2 
b) 1 
c) 3 
d) 4 

 
5. 'வதட்ஶரவடக் 2019' ரரடு ந் 

ரறனத்றல் ஷடவதறுகறநது ? 
a) றழ்ரடு 
b) கர்ரடகர 
c) தஞ்சரப் 
d) உத்திபப்ிபகதசம் 

 
6. ‚ிசரிகபின் கரனறஷன 

ஆதத்துக்கஷப றர்கறப்தற்கரண 
ஶபரண் ரணிஷன 
னன்ஶணற்நங்கள்‛ தற்நற சர்ஶச 
கனத்ங்கம் ங்கு ஷடவதறுகறநது ? 
a) புது தில்ி 
b) வசன்ஷண 
c) வதங்கலர் 
d) ஷயவரதரத் 

 
7. திஜ்ஶணஷ் குன்ஶணஸ்ன் ஆண்கள் 

எற்ஷநர் திரிின் டரப் ---------க்குள் 
தஷந்ரர்? 
a) 10 
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b) 100 
c) 50 
d) 25 

 
8. ‚ரகத் இரணுப் திற்சற‛ ங்கு 

ஷடவதறுகறநது ? 
a) அசரம் 
b) ஶற்கு ங்கரபம் 
c) தகீரர் 
d) பாஜஸ்தான் 

 
9. ‘தசுஷ ன்ஷ தத்ற’ திச்சரம் – 

சுற்றுச்சூஷனப் தரதுகரப்தற்கரண ----
- டடிக்ஷககபின் தட்டிஷனக் 
குநறப்திடுகறநது? 
a) 100 
b) 150 
c) 500 
d) 250 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 12 2019 

1. எனங்கறஷந் ரறன ீர் றட்டத்ஷ 

(ISWP) வகரண்டு ந் னல் ரறனம் 

து? 

a) அசரம் 

b) றல்னற 
c) நகாபாஷ்டிபா 

d) கர்ரடகர 

 

2. ICC T20 ரிஷசில் 2 து இடத்ஷப் 

திடித் இந்ற ீர்கள் ரர்? 

a) ரஜநிநா கபாட்ரிக்ஸ் 

b) றரனற ரஜ் 

c) ஶர கறனஷ்னெர்த்ற 

d) ஸ்றனற ந்ணர 

 

3. ங்கு உவு தரதுகரப்ன குநறத் என 

ஶசற கூட்டஷப்ஷத ஸ்ஷதசஸ் 

ஶதரர்டு ற்தரடு வசய்துள்பது? 

a) புது தில்ி 
b) வசன்ஷண 

c) ரஜஸ்ரன் 

d) ஶகபர 

 

4. ந் அஷச்சகம் „கறசரன் உர்ஜர 

சுக்ஷர ம் உத்ரன் யரதிரன் 

(KUSUM)‟ றட்டத்ஷ 

உனரக்கறனேள்பது? 

a) ஶபரண் அஷச்சகம் 

b) உவு தப்தடுத்தும் 

வரறற்சரஷன அஷச்சகம் 

c) புதின நற்றும் புதுப்ிக்கத்தக்க 

எரிசக்தி அலநச்சகம் 

d) அநறில் ற்றும் வரறல்தட்த 

அஷச்சகம் 

 

5. இந்றரின் ர்த்க, ஷகத்வரறல் 

ற்றும் வரறல்துஷந அஷச்சக 

சறநப்ன ஶசற றஷனக் கூட்டஷப்ன 

ங்கு ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பது? 

a) னது றல்னற 
b) பம்ல 

c) வகரல்கத்ர 

d) ஷயவரதரத் 

 

6. ICC T20 ரிஷசில் 6 து இடத்ஷப் 

திடித் இந்ற ீர்கள் ரர்? 

a) ஶர கறனஷ்னெர்த்ற 
b) வஜறர ஶரட்ரிக்ஸ் 
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c) ஶர கறனஷ்னெர்த்ற 
d) ஸ்நிருதி நந்தா 

 

7. ந் கரில் சலணிர் ஶசற 

ஶதட்றண்டன் சரம்தின்றப் 

வரடங்கறது? 

a) குயஹாத்தி 
b) ஶயனரக்கண்டி 

c) தடர்னர் 

d) னரயறனர் 

 

8. சறணிரட்ஶடரகறரஃப் (சட்டறனத்) 

ஶசரர ந் ஆண்டு ரஜ்சதரில் 

அநறனகப்தடுத்ப்தட்டது? 

a) 2018 

b) 2019 

c) 1952 

d) 1951 

 

9. திர் ஶந்ற ஶரடி ங்கு ஶசற 

னற்றுஶரய் றறுணம்(ன்சற), உட்தட 

ஆறு றட்டங்கலக்கு அடிக்கல் 

ரட்டிணரர்? 

a) றழ்ரடு 

b) அரினாா 

c) த்றப் திஶசம் 

d) உத்ப் திஶசம் 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 13 2019 

1. உனக ரவணரனற றணம் --------- அன்று 
வகரண்டரடப்தடுகறநது? 
a) ிப்பயரி 13 
b) திப்ரி 07 
c) திப்ரி 08 
d) திப்ரி 05 

 

2. இரச்சன திஶசத்றம், கரங்க்ர 
ரட்டத்றல் ---------- ரிக்டர் அபில் 
னகம்தம் ற்தட்டது? 
a) 6.5 
b) 3.4 
c) 3.5 
d) 4.5 

 
3. ந் ரட்டின் தரரலன்நம் 

ஜணரறதறின் கரனத்ஷ ீடிக்க 
ரக்கபிக்க ஶண்டும்? 
a) அவரிக்கர 
b) எகிப்து 
c) ஈரன் 
d) இங்கறனரந்து 

 
4. னென்நரது இந்ற-வஜர்ன் 

சுற்றுச்சூல் கனத்துக்கபம் ங்கு 
ஷடவதற்று? 
a) குஜரத் 
b) ரடல்ி 
c) அசரம் 
d) ஶகபர 

 
5. உனக அசரங்க உச்சற ரரடு WGS 

2019 ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) ஜப்தரன் 
b) இந்றர 
c) ஷ்ர 
d) துாய் 

 
6. ங்க ஶகரப்ஷத ந் 

ிஷபரட்டுடன் வரடர்னஷடது? 
a) ஶகரல்ஃப் 
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b) கால்ந்து 
c) யரக்கற 
d) வடன்ணிஸ் 

 
7. ச்.டி.ஃப்.சற. ங்கற, டிதி ங்கற 

ற்றும் ஶகரடக் யறந்றர ங்கற 
ஆகறற்நறற்கு ிறனஷநகஷப 
ீநறற்கரக னர ------------- னொதரய் 
அதரம் ிறத்துள்பது? 
a) 2 றல்னறன் 
b) 2.5 றல்னறன் 
c) 4 றல்னறன் 
d) 3 நில்ினன் 

 
8. 2019-கறஶடரய் இஷபஞர் ரரடு 

ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) ரடல்ி 
b) அசரம் 
c) கரரஷ்டிர 
d) ஜம்னகரஷ்ீர் 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 14 2019 

1. 60 றற்கு ஶனரண 

தத்றரிஷகரபர்கலக்கு ஏய்வூறம் 

வ்பவு ? 

a) 6,000 ரூாய் 

b) 7,000 னொதரய் 

c) 8,000 னொதரய் 

d) 9,000 னொதரய் 

 

2. னல் ன்ஜறன் இல்னர வினரண 

ந்ஶ தரத் க்ஸ்திஸ் வில் 

ஶசஷஷ திர் ஶந்ற ஶரடி 

ங்கு துக்கற ஷத்ரர்? 

a) தஞ்சரப் 

b) குஜரத் 

c) தில்ி 
d) ரஜஸ்ரன் 

 

3. ரஜஸ்ரன் அசு, குஜ்ஜரர்கள், ரன்கு 

திந சனெகங்கலக்கு ஶஷனகள் 

ற்றும் கல்ி றறுணங்கபில் 

த்ஷண % எதுக்கலடு ங்குற்கரக 

என ஶசரரஷ 

றஷநஶற்நறதுள்பது? 

a) 9% 

b) 8% 

c) 6% 

d) 5% 

 

4. ந் ரட்டினறனந்து அஷணத்து 

அவரிக்க இரணு ஆஷனேம் 

றனம்தப் வதந அவரிக்கர 

ினம்னகறநது? 

a) ஈரக் 

b) ஆப்கரணிஸ்ரன் 

c) சறரிர 

d) கனநன் 

 

5. த்ற அசறன் தங்குடி சனெகனத் 

றட்டங்கஷப _______ ஷ 

வரடர்ச்சறரக அஷச்சஷ 

அங்கலகரித்துள்பது? 

a) ரர்ச், 2019 

b) நார்ச், 2020 

c) ரர்ச், 2021 

d) ரர்ச், 2022 

6. 2019 -20 தனத்றற்கரண னென சனறன் 

குஷநந்தட்ச ஆவு ிஷனஷ 
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குிண்டரலுக்கு வ்பவு னொதரய் 

உர்த்றது? 

a) 500 னொதரய் 

b) 250 ரூாய் 

c) 750 னொதரய் 

d) 1000 னொதரய் 

 

7. இந்ற ிரணப்தஷடில் னன் 

னனரக, “OTTERS” ஸ்கரரட்ரன் 

.....................................? 

a) சவுத்-வஸ்டர்ன் ர் கண்ட் 

b) ஈஸ்டர்ன் ர் கண்ட் 

c) ரயஸ்டர்ன் ஏர் கநன்ட் 

d) வசன்ட்ல் ர் கன்ட் 

 

8. துப்னவுப் திரபர்கலக்கரண ஶசற 

ஆஷத்றன் திக் கரனத்ஷ, 

31.03.2019 -னறனந்து த்ஷண 

ஆண்டுகலக்கு ீட்டிப்ன? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

 

9. ந் ரறனத்றன் அசு 60 றற்கு 

ஶற்தட்ட அஷணனக்குரண 

னறஶரர் ஏய்வூற றட்டத்ஷ 

அநறித்துள்பது? 

a) னது றல்னற 
b) ீகார் 

c) ரஜஸ்ரன் 

d) யரிரணர 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 15 2019 

1. ந் ரறனத்றல் திர் ஶந்ற 
ஶரடி தரதுகரப்ன அங்கறன் 
அடித்பத்ஷ றநந்து ஷத்ரர்? 

a) ஜம்ன கரஷ்ீர் 
b) உத்தபப்ிபகதஷ் 
c) குஜரத் 
d) அசரம் 

 
2. ரட்டில் ஷடவதறும் என சுனெகரண 

ஜணரறதறத் ஶர்ஷன உறுற 
வசய்ற்கரக அஷணத்து ரடு 
ல்ஷனகஷபனேம் னெடுற்கு 
உத்ிட்ட ரடு து? 
a) வற்கு சூடரன் 
b) ஶன் 
c) லஜரீினா 
d) ஶசரரனறர 

 
3. இந்ற கடற்தஷடிணர் 

ஶஷனரய்ப்ன இந் ஆண்டு ___ 
சிகறம் அறகரிக்கும்? 
a) 45 
b) 20 
c) 35 
d) 25 

 
4. த்ற அசு சர்க்கஷக்கரண 

குஷநந்தட்ச ஆவு ிஷனஷ 
கறஶனரவுக்கு -------- ஆக 
அறகரிக்கறநது? 
a) னொ.6 
b) னொ. 3 
c) னொ.1 
d) ரூ. 2 

 
5. ர்த்க கூட்டஷப்ன (தி.ஏ.ஏ.) 

கூட்டம் ______ ஷடவதற்நது? 
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a) புது தில்ி 
b) வகரல்கத்ர 
c) ஶதரதரல் 
d) னம்ஷத 

 
6. னற ஶர்ல் ஆஷரபர் ரர்? 

a) சுணில் அஶரர 
b) சுசில் சந்திபா 
c) ஏம் திகரஷ் ரத் 
d) அஶசரக் னரரசர 

 
7. ஸ்ஶதரர்ட்ஸ்டரர் ஸ் ரழ்ரள் 

சரஷணரபர் ினஷ வன்நர் 
ரர்? 
a) றரனற ரஜ் 
b) தி ி சறந்து 
c) ிபகாஷ் டுககான் 
d) ிரத் ஶகரனற 

 
8. ரகூர் ினது _________ க்கு 

ங்கப்தடுகறநது? 
a) காச்சாப ஒற்றுலந 
b) இனக்கறம் 
c) சரரணம் 
d) கஷன 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 16 2019 

1. திர் ஶரடி தங்குடி 
ரர்கலக்கு ந் ரறனத்றல் 
கஷனர ரறரி உஷநிடப் 
தள்பிஷ றநந்துஷத்ரர்? 
a) நகாபாஷ்டிபா 
b) த்றப் திஶசம் 
c) ஜரர்கண்ட் 

d) சட்டீஸ்கர் 
 

2. ‘ிரணப்தஷடதிற்சற ரனே சக்ற 
2019’ ங்கு ஷடவதறுகறநது? 
a) கர்ரடகர 
b) குஜரத் 
c) கரரஷ்டிர 
d) பாஜஸ்தான் 

 
3. சலணிர் ஶசற ஶதட்றண்டன் 

சரம்தின்றப் ங்கு ஷட வதற்நது 
? 
a) குயஹாத்தி 
b) ஷயவரதரத் 
c) னம்ஷத 
d) னது றல்னற 

 
4. சலணிர் ஶசற ஶதட்றண்டன் 

சரம்தின்றப்தின் ஆண்கள் 
எற்ஷநர் திரிில் தட்டத்ஷ 
வன்நர் ரர்? 
a) சவுபப் யர்நா 
b) கறரம்தி வகரந்த் 
c) னக்ஷ்ர வசன் 
d) திவ் ஶசரப்ர 

 
5. சலணிர் ஶசற ஶதட்றண்டன் 

சரம்தின்றப் கபிர் எற்ஷநர் 
தட்டத்ஷ வன்நர் ரர்? 
a) தி.ி.சறந்து 
b) சாய்ா கயால் 
c) ீதிகர தடுஶகரஶண 
d) ஜளனர கூத்ர 
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6. சறஶரணர யரனப் ந் ரட்ஷடச் 
ஶசர்ந்ர்? 
a) திரன்ஸ் 
b) வஜர்ணி 
c) னஶணிர 
d) ரல்ஜினம் 

 
7. தகீரரில் கறவுீர் சுத்றகரிப்ன 

கட்டஷப்னக்கரண அடிக்கல் 
ரட்டிர் ரர் ? 
a) அனண் வஜட்னற 
b) கபந்திப கநாடி 
c) வங்ஷகர ரனேடு 
d) திரப் னகர்ஜற 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 17,18 2019 

1. SAIL-ன் ஸ்டீல் வசனரக்க அனகு 
ங்கு றநக்கப்தட்டது? 
a) உத்கண்ட் 
b) யறரச்சன திஶசம் 
c) அசரம் 
d) ீகார் 

 
2. ரறனத்றன் இண்டரம் 

அறகரப்னர் வரறரக 
சஸ்கறனம் ந் ரறனத்றல் 
சட்டரக ரற்நப்தட்டது ? 
a) ஹிநாச்ச ிபகதசம் 
b) ஆந்ற திஶசம் 
c) கரரஷ்டிர 
d) கர்ரடகர 

 
3. வதண்கள் தரதுகரப்னக்கரக 

அசறஷன தறல் ஆவு அஷப்ன 

(ERSS)- ந் அஷச்சர் வரடங்கற 
ஷத்ரர் ? 
a) பாஜ்ாத் சிங் 
b) அனண் வஜட்னற 
c) வங்ஷகர ரனேடு 
d) ஶரடி 

 
4. ஷகத்வரறல் துப்னவுகஷப 

அகற்றுற்கரண னற்சறின் என 
தகுறரக தரர்டனூட் ன்ந டிகரல் 
சுத்றகரிப்ன ஶரஶதரஷ 
அநறனகப்தடுத்ற ரறனம் து? 
a) ஶகபர 
b) கர்ரடகர 
c) ஆந்றப் திஶசம் 
d) தநிழ்ாடு 

 
5. குனொஸ் வுகஷகஷப சுடும் றநன் 

வகரண்ட என னற உள்ரட்டில் 
ரரிக்கப்தட்ட ீர்னெழ்கறக் கப்தல் 
ஃதஶில் ந் ரடு துங்கறது? 
a) ஈரக் 
b) ஈபான் 
c) சலணர 
d) துனக்கற 

 
6. ந் ரடு தரகறஸ்ரனுக்கு றரக 

.ர. தரதுகரப்ன கவுன்சறனறல் னகரர் 
அபித்து? 
a) இங்கறனரந்து 
b) இந்றர 
c) ஆப்காிஸ்தான் 
d) அவரிக்கர 
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7. க்கற அன றஶட்ஸ் அவரிக்க 
இரணு னத்துஷண ங்கு 
கட்டப்தட உள்பது? 
a) அபுதாி 
b) ஏரன் 
c) கத்ரர் 
d) சறரிர 
 

8. னிின் ஶற்தப்தில் ந் 
தகுறில் கத்ரண ஷனகஷபய் 
ிஞ்ஞரணிகள் 
கண்டுதிடித்றனக்கறநரர்கள்? 
a) ஶகரர் 
b) ஶல் ஏடு 
c) படகம் 
d) ஶஶனரடு & ஶகரர் இண்டும் 

 
9. தரக்கறஸ்ரணினறனந்து இநக்குற 

வசய்ப்தட்ட அஷணத்து 
வதரனட்கபின் ீரண இந்றரின் 
அடிப்தஷட சுங்க கடஷண ___ சீம் 
உர்த்றனேள்பது? 
a) 175% 
b) 100% 
c) 150% 
d) 200% 

 
10. 2019 இரணி ஶகரப்ஷத வன்நர் 

ரர்? 
a) யிதர்ா 
b) இந்றரின் ஏய்வு 
c) னம்ஷத 
d) கர்ரடகர 

 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 19 2019 

1. திரந்ற கடல்சரர் தரதுகரப்ன 
ரரடு 2019 ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) சறங்கப்னர் 
b) இந்ஶரஶணறர 
c) இந்தினா 
d) தினறப்ஷதன்ஸ் 

 
2. 70 து ஸ்ட்ரண்டஜர வஶரரில் 

குத்துச்சண்ஷட ஶதரட்டி _______ இல் 
ஷடவதற்நது? 
a) ல்ககரினா 
b) அர்வஜன்டீணர 
c) யங்ஶகரி 
d) இந்றர 

 
3. ஶனரக் சதர ஶர்னறல் அஷணத்து 

குறனேள்ப ரக்கரபர்கபின் 
அறகதட்ச தங்கபிப்ஷத உறுறப்தடுத் 
ரக்கரபர் ிறப்னர்வு 
திச்சரத்ஷ ந் ரறன ஶர்ல் 
ஆஷம் துக்கறனேள்பது? 
a) றழ்ரடு 
b) உத்ப் திஶசம் 
c) நகாபாஷ்டிபா 
d) த்றப் திஶசம் 

 
4. தங்குடிிணர் ஶசற ஆஷத்றன் 

15து வரடக்க றண 
வகரண்டரட்டங்கள் ங்கு 
ஷடவதநவுள்பது? 
a) னம்ஷத 
b) புது தில்ி 
c) வகரல்கத்ர 
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d) ஶதரதரல் 
 

5. டீசல் ஞ்சறன் ிஷன றன்சர 
ஆற்நலுக்கு ரற்நற உனகபில் 
சரஷணப்தஷடத் ரடு______________? 
a) திரன்ஸ் 
b) இந்தினா 
c) வஜர்ணி 
d) சுிச்சர்னரந்து 

 
6. ட இந்றரில் தக்ற இக்கத்றன் 

னணிரண ற்றும் சலர்றனத் குன 
ிரஸ் ந் தற்நரண்ஷடச் 
ஶசர்ந்ர்? 
a) 14 
b) 13 
c) 12 
d) 11 

 
7. இந்ற கடற்தஷட ந்ஷரக 

கனப்தடுதர் ரர்? 
a) ரஶஜந்ற ஶசரர் 
b) சத்பதி சியாஜி நகாபாஜ் 
c) ரஜர ரஜ ஶசரர் 
d) சரறனேரி ரஜர 

 
8. என கபிர் தரதுகரப்ன திரிஷ ந் 

அஷச்சகம் றறுிது? 
a) கபிர் ற்றும் குந்ஷகள் 

ஶம்தரட்டு அஷச்சகம் 
b) சட்டம் ற்றும் ீறத்துஷந 

அஷச்சகம் 
c) கறரப்னந ஶம்தரட்டு 

அஷச்சகம் 

d) உள்துல அலநச்சகம் 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 20 2019 

1. உனக சனெக ீறக்கரண றணம் ______ 
a) ிப்பயரி 20 
b) திப்ரி 21 
c) திப்ரி 22 
d) திப்ரி 23 

 
2. கலழ்கண்ட ந் ரறனத்றல் சறகரரிர 

வகர உவு னங்கர ணிரர் 
னறறவடட்- வரடங்கற 
ஷக்கப்தட்டது? 
a) றஶசரம் 
b) ஶகரனர 
c) ரகரனரந்து 
d) திரிபுபா 

 
3. இந்றரில் தடிப்தற்கரக ந் 

ரறனத்றல் இனந்து ந் 150 
ரர்கலக்கு கரத்ர கரந்ற 
கல்ி உித்வரஷக 
ங்கப்தட்டது? 
a) ஶதரல் 
b) இங்லக 
c) னடரன் 
d) ங்கரபம் 

 
4. ஆற்நல் ற்றும் சுற்றுச்சூல் தற்நற 

சர்ஶச ரரடு ங்கு துக்கற 
ஷக்கப்தட்டது? 
a) னம்ஷத 
b) வகரல்கத்ர 
c) புது தில்ி 
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d) வதங்கலன 
 

5. NICRA ன்று அஷக்கப்தடும் வகர 
றட்டம் ந் ஆரய்ச்சற 
றறுணத்ரல் 
அநறனகப்தடுத்ப்தட்டது? 
a) Indian Council of Agricultural Research 

(ICAR) 
b) Council of Scientific and Industrial 

Research (CSIR) 
c) Central Institute for Cotton Research 

(CICR) 
d) Indian Institute of Science Education and 

Research (IISER) 
 

6. ந் அஷச்சகத்ரல் ஆதஶன் 
டிஜறட்டல் ரரிம் வரடங்கற 
ஷக்கப்தட்டது? 
a) நிதய கநம்ாட்டு நிதய 

கநம்ாட்டு அலநச்சகம் 
b) வரறனரபர் ற்றும் 

ஶஷனரய்ப்ன அஷச்சகம் 
c) றன்ணணு ற்றும் கல் 

வரறல்தட்த அஷச்சகம் 
d) கல் வரறல்தட்தில் துஷந 

அஷச்சகம் 
 

7. ஸ்ட்ரண்ட்ஜர வஶரரில் 
ஶதரட்டிில் ங்கப் தக்கம் 
வன்நர் ரர்? 
a) Nikhat Zareen 
b) Manju Rani 
c) Lovlina Borgohain 
d) Pwilao Basumatari 

 
8. ந் ரறனத்றல் றறன் கட்கரரி 510 

கறீ ீபரண NHஶசற 
வடுஞ்சரஷனக்கரண அடிக்கல் 
ரட்டிணரர்? 
a) உத்தபப் ிபகதசம் 
b) ஆந்ற ரறனம் 
c) கர்ரடகர 
d) ஶகபர 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 21 2019 

1. ஆந்ற ரறனம் வல்லூரில் அகறன 
இந்ற ரவணரனற FM றஷனத்ஷ 
ரர் றநந்து ஷத்ரர்? 
a) னகது யீத் அன்சரரி 
b) எம். ரயங்லகனா ாபடு 
c) ஷதன் சறங் வகரத் 
d) கறனஷ்ண் கரன்ட் 

 
2. இந்றரின் னல் வபினேநவுக் 

வகரள்ஷகஷ னன் னஷநரக 
டிஷத் ரடு து? 
a) தல்ஶகரிர 
b) ஸ்வதின் 
c) ட வகரரிர 
d) ரதன் ரகாரினா 

 
3. ந் ரட்டத்றல் த்ற 

தல்கஷனக்ககத்றற்கு அடிக்கல் 
ரட்டப்தட்டது? 
a) காங்க்பா 
b) தினரஸ்னர் 
c) சறம்னர 
d) யீர்னர் 
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4. ஶசற ணி உரிஷகள் 

ஆஷம், NHRC, ரறனத்றல் 
ஆஷட வரறற்துஷந 
வரறனரபர்கலக்கு அடிப்தஷட 
சறகள் றுப்ன வரிிப்தது குநறத்து 
ந் ரடு அசரங்கத்றற்கு 
ஶரட்டீஸ் அனுப்தினேள்பது? 
a) தநிழ்ாடு 
b) றல்னற 
c) அசரம் 
d) தகீரர் 

 
5. சர்ஶச ரய் வரற 

றணம்....................................? 
a) ரர்ச் 21 
b) திப்ரி 16 
c) ஜணரி 21 
d) ிப்பயரி 21 

 
6. ''ஶஸ்ட் டு வரண்டர்‛ னங்கர ங்கு 

வரடங்கப்தட்டது? 
a) சறக்கறம் 
b) புது தில்ி 
c) கரரஷ்டிர 
d) ஶற்கு ங்கம் 

 
7. க்ஷறர தத் யறந்ற திசர சஷத 

ங்கு வரடங்கப்தட்டது? 
a) ரசன்ல 
b) கன்ணிரகுரரி 
c) வகரச்சற 
d) துஷ 

 

8. ISSF உனக ஶகரப்ஷத 
துப்தரக்கறச்சூடுங்கு ஷடவதற்நது ? 
a) உத்ரகண்ட் 
b) றழ்ரடு 
c) புது தில்ி 
d) யறரச்சன திஶசம் 

 
9. ந் ரறனத்றல் னனஷச்சர் 

ஶரகற ஆறத்ரத் 
இபம்வதண்கலக்கரண றட்டம் 
என்ஷந வரடங்கறணரர்? 
a) கரரஷ்டிர 
b) ஶற்கு ங்கம் 
c) சறக்கறம் 
d) உத்தபிபகதசம் 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 22 2019 

1. ஸ்ர் தரத் டிஸ்ட் (ஸ்.தி.டி)-ன் 
18 து ஆண்டு ிர வகரண்டரட்டம் 
ங்கு வகரண்டரடப்தட்டது? 
a) ஶகபர 
b) கர்ரடகர 
c) ஆந்திபா 
d) வலுங்கரணர 

 
2. உனக சறந்ஷண றணம் _______ இல் 

வகரண்டரடப்தடுகறநது? 
a) ிப்பயரி 22 
b) திப்ரி 21 
c) ரர்ச் 22 
d) ஜணரி 22 
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3. அங்கன்ரடி வரறனரபர்கபின் 
ஊறத்ஷ உர்த்றனேள்ப ரறனம் 
து? 
a) ஶற்கு ங்கம் 
b) த்றப் திஶசம் 
c) றழ்ரடு 
d) உத்தபப் ிபகதசம் 

 
4. னல்ரர ரக்குனறல் உிரிந் 

சறஆர்திப் ீர்கள் குடும்தத்றற்கு 
னொ.25 னட்சம் றறனேி 
ங்குரக ரறனத்றன் அசு 
அநறித்துள்பது? 
a) உத்ப் திஶசம் 
b) ரதலுங்காா 
c) கர்ரடகர 
d) கரரஷ்டிர 

 
5. ஜப்தரன் வயரக்கரய்ஶடர ீில் 

_________ ரிக்டர் அபில் றனடுக்கம் 
ற்தட்டுள்பது? 
a) 5.5 
b) 5.8 
c) 5.4 
d) 6.1 

 
6. 2017-18ல் இந்றரின் __________ 

றகப் வதரி ர்த்கக் கூட்டிரக 
ஆசறரன் அஷப்ன பர்ந்துள்பது? 
a) ந்ரது 
b) னென்நரது 
c) ரன்கரது 
d) இபண்டாயது 

 

7. த்ற ஜவுபித்துஷந 
எனங்கறஷந் வதரி அபினரண 
நற சறல்க் ஶபரண்ஷஷ ங்கு 
துங்கற ஷத்துள்பது? 
a) அருணாச்ச ிபகதசம் 
b) ஆந்றப் திஶசம் 
c) ரகனரந்து 
d) ிப்னர் 

 
8. CAPF ஊறர்கலக்கரண ிரண 

த உரிஷஷ ந் அஷச்சகம் 
அங்கலகரித்து? 
a) றற அஷச்சகம் 
b) உள்துல அலநச்சகம் 
c) தரதுகரப்ன அஷச்சகம் 
d) சறில் ிரண ஶதரக்குத்து 

அஷச்சகம் 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 23 2019 

1. வன்ணரதிரிக்கரில் என வடஸ்ட் 
வரடஷ வன்ந வதனஷ ஆசற 
ரடுகபில் ............................... அிக்குத் 
றனம்னகறநது? 
a) இங்லக 
b) இந்றர 
c) தரகறஸ்ரன் 
d) ங்கரபம் 

 
2. ந் அசரங்கம் தங்கர 

அஷப்தரகற JeM இன் 
ஷனஷகத்றன் கட்டுப்தரட்ஷட 
டுத்துள்பது? 
a) றழ்ரடு அசு 
b) ாகிஸ்தான் அபசு 
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c) இந்றர அசு 
d) அசரம் அசு 

 
3. DNS இன் சுனக்கம்? 

a) Desktop and System 
b) Dynamic Name System 
c) Domain Name Server 
d) None of the above 

 
4. இஸ்னரற எத்துஷப்ன அஷப்ன 

(OIC) வபினேநவு ந்றரிகபின் 
த்ணரது அர்வு அனரதிில் 
அடுத் ரம் 1 ம் ற்றும் 2 ஆம் 
ஶற ஷடவதறும்? 
a) 40 து 
b) 42 து 
c) 44 து 
d) 46 யது 

 
5. ந் ரறனத்றல் ண்வய் 

ரர்க்வகட்டிங் றறுணங்கள் 10000 
வதண்கஷப ஆற்நல் தூர்கபரக 
ஈடுதடுத்வுள்பண? 
a) ஒடிசா 
b) தஞ்சரப் 
c) றல்னற 
d) தகீரர் 

 
6. ந் ரம் ஷ, றற டடிக்ஷக 

கண்கரிப்ன குல (FATF) ஈரனுக்கு 
அன் த ஶரசடி வசய்து ற்றும் 
தங்கர றற ிறனஷநகஷப 
சரிவசய் கரனக்வகடுஷ 
ீட்டித்துள்பது? 

a) ஜழஷன ரம் 
b) திப்ரி ரம் 
c) ஜூன் நாதம் 
d) ஜணரி ரம் 

 
7. உனகறன் றகப்வதரி ஶண,ீ என 

வதரி னச்சற, கறட்டத்ட்ட ணிணின் 
அபவு உள்ப இந் இணம் ங்கு 
கண்டுதிடிக்கப்தட்டது? 
a) இந்கதாகசினா 
b) ட அவரிக்கர 
c) ஆஸ்றஶனறர 
d) இந்றர 

 
8. இந்றரின் னங்கரன ரங்கற 

வசல்தரட்டிற்க்கரண என 
ரரட்ஷட, வதரனபரர பர்ச்சற 
ற்றும் னன்னரி அநக்கட்டஷப 
(EGROW Foundation) உடன் இஷந்து 
டத்றது ரர்? 
a) உனக ங்கற 
b) இந்ற ரிசர்வ் ங்கற 
c) றற ஆஷம் 
d) ிதி ஆகனாக் 

 
9. ந் ரட்டின் வதரனபரரத்றன் 

பர்ந்து னம் கடன் ஶஷகலக்கு 
உகந் னஷநில் ஆவு 
அபிப்தற்கரக இந் ரரடு 
டந்து? 
a) ஶதரனந்து 
b) இந்தினா 
c) வர்னரந்து 
d) இங்கறனரந்து 
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டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 24,25 2019 

1. க்ரன் ஶகரப்ஷத 
குத்துச்சண்ஷடஶதரட்டி ங்கு 
ஷடவதறுகறநது ? 
a) வஜர்ணி 
b) இத்ரனற 
c) ஈபான் 
d) திரன்ஸ் 

 
2. ISSF உனக ஶகரப்ஷத 2019 இறுறப் 

ஶதரட்டிில் 252.9 னள்பிகள் வதற்நன் 
னெனம், னற உனக சரஷண 
தஷடத்ர் ரர்? 
a) ன் ஶதகர் 
b) அபூர்யி சந்தீா 
c) வயழனற ஶகரஷ் 
d) யணீர சறத்து 

 
3. ஆண்கள் யரக்கற ஶதரட்டிில் 2018 

ஆம் ஆண்டிற்கரண சறநந் ீர் 
ினறஷண வதற்நர் ரர்? 
a) நன்ர்ிரித் சிங் 
b) குஶந்ர் சறங் 
c) சுறத் குரர் 
d) னண் குரர் 

 
4. கபிர் யரக்கற ஶதரட்டிில் ஷசறங் 

திஶபர் ஆஃப் ற இர் தரிசு 
வதற்நர் ரர்? 
a) ால்கபஸ்நினாநி 
b) ஶயர ஶகரல் 
c) ஶணட் கவுர் 
d) குனஜறத் கவுர் 

 

5. -------ஆம் ஆண்டுக்குள் வயதஷடடிஸ் 
சற ஷ ரட்டினறனந்து ீக்குது 
ற்றும் வயதஷடடிஷம றர்த்து 
ஶதரரடுது 'ஷஸ் 
வயதஷடடிஷம அகற்ந ஶசற 
றட்டத்றன் ஶரக்கம்' ? 
a) 2020 
b) 2030 
c) 2025 
d) 2045 

6. வயதஷடடிஸ், WHO வன்கறக்கு 
ஆசறர திரந்றத்றன் ல்வனண் 
தூர் ரர் ? 
a) இவனணர டி'கறனஸ் 
b) ஶகந்ற சறங் ஶரணி 
c) ித்ர தரனன் 
d) அநிதாப் ச்சன் 

 
7. சதரயரர் துஷநனகம் _________ இல் 

அஷந்துள்பது? 
a) ஆப்கரணிஸ்ரன் 
b) ஈரக் 
c) ஈபான் 
d) இந்றர 

 
8. அப்தல்ஶனரவடிக்ஸ் சூப்தர் 

ஸ்வதரனறட்டி னத்துஷண 
ங்கு றநக்கப்தட்டுள்பது ? 
a) னது றல்னற 
b) வதங்கலர் 
c) ஶதரதரல் 
d) க்கா 
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டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 26, 2019 

1. இந்ற அசறன் அநறில் ற்றும் 
வரறல்தட்த அஷச்சகத்றன் 
தஶரவடக்ணரனஜற துஷந அன் 
33து வரடக்க றணத்ஷ ங்கு 
வகரண்டரடிது? 
a) ஶற்கு ங்கம் 
b) புது தில்ி 
c) னம்ஷத 
d) குஜரத் 

 
2. வடல்னறின் 2019-20 வு வசனவு 

றட்டத்றல் த்ஷண சிகறம் 
கல்ிக்கரக எதுக்கப்தட்டுள்பது? 
a) 26% 
b) 27% 
c) 25% 
d) 28% 

 
3. இந்ற ரட்டின் சக்கு ற்றும் 

ஶசஷ டப்ன றறரண்டில் _______ 
தில்னறன் டரனர்கஷப கடக்க 
உள்பது? 
a) 700 
b) 600 
c) 450 
d) 500 

 
4. வதரனபரர எத்துஷப்னக்கரண 20-

து இந்றர-இத்ரனற கூட்டு 
ஆஷத்றன் (JCEC) கூட்டம் ங்கு 
வரடங்கறது? 

a) புது தில்ி 
b) உத் திஶசம் 
c) குஜரத் 
d) அசரம் 

 
5. இஷபஞர் றநன் ஶம்தரடு கூட்டம் 

ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) னது றல்னற 
b) னம்ஷத 
c) புயகஸ்யர் 
d) ஷயவரதரத் 

 
6. ஶசற ஶதரிடர் ீட்ன ஶனரண்ஷ 

அஷப்ன (NDMA), 2019ஆம் ஆண்டு 
வப்த அஷன ஆதத்து குஷநப்ன 
குநறத் ஶசற எர்க்ஷரப் ங்கு 
ஷடவதற்நது? 
a) வகரல்கத்ர 
b) ரக்னர் 
c) னது றல்னற 
d) னஶண 

 
7. QRSAM என _________ வுகஷ? 

a) யான் ாதுகாப்பு 
b) ஶற்தரகம் தரதுகரப்ன 
c) வபிப்தப்ன தரதுகரப்ன 
d) கரற்று தரதுகரப்ன 

 
8. வசஸ் - ஶகன்ஸ் சர்ஶச ஏதன் 

டிரதிஷ வன்நர் ரர்? 
a) ஶகரி கரஸ்தஶரவ் 
b) ிஸ்ரன் ஆணந்த் 
c) அிஜித் குப்தா 
d) ஶக்ணஸ் கரர்ல்சன் 
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டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 27, 2019 

1. அசு ஊறர்கபின் வதற்ஶநரஷப் 
தரதுகரப்தற்கரக PRANAM ஆஷம் 
ந் ரறனத்றல் துக்கறது? 
a) அசாம் 
b) தகீரர் 
c) சறக்கறம் 
d) கர்ரடகர 

 
2. சுத்ரண கங்ஷக றட்டத்றற்கு 34 

ஶகரடி னொதரய் றற 
ங்கறது..................................? 
a) ரிஷனன்ஸ் வதட்ஶரல் 
b) இந்துஸ்ரன் வதட்ஶரனறம் 

கரர்ப்தஶன் னறறவடட் 
c) தரத் வதட்ஶரனறம் 

கரர்ப்தஶன் னறறவடட் 
d) இந்தினன் ஆனில் கார்ப்கபரன் 

 
3. ரிசக்ற அஷச்சர்கள் ஶசற 

ரரடு ங்கு ஷடவதற்நது ? 
a) அசரம் 
b) தகீரர் 
c) நத்தினப் ிபகதசம் 
d) சறக்கறம் 

 
4. உள்துஷந ந்றரி ரஜ்ரத் சறங் ந் 

ரறனத்றல் உர் தரதுகரப்னக் 
கூட்டத்றற்கு ஷனஷ ரங்கறணரர்? 
a) ரஜஸ்ரன் 
b) புது ரடல்ி 
c) தகீரர் 
d) குஜரத் 

 

5. 4G / LTE ற்றும் 5G NR 
ரடல்கலக்கரண இந்றரின் 
உள்ரட்டிஶனஶ ரரண னல் 
வசறகண்டக்டர் சறப்ஸ் ந் ஊர் 
சரர்ந் 
அஷக்கடத்றகள்[வசறகண்டக்டர்] 
றறுணம் சறக்ணல்சறப்[SIGNALCHIP] னது 
றல்னறில் வபிிட்டது? 
a) வசன்ஷண 
b) வரய்டர 
c) ஷயவரதரத் 
d) ரங்களூர் 

 
6. அவரிக்க ஜணரறதற ற்றும் ட 

வகரரி ஷனரின் இண்டரது 
உச்சறரரடு ங்கு ஷடவதற்நது ? 
a) ட வகரரிர 
b) வன் வகரரிர 
c) யினட்ாம் 
d) சறங்கப்னர் 

 
7. ந் ரடுகலக்கு இஷடஶ கூட்டு 

ரணு திற்சற ‘Sampriti 2019’ 8து 
தறப்ன ங்கஶசத்றன் ங்கரனறல் 
டத்ப்தடுகறநது? 
a) இந்தினா நற்றும் யங்ககதசம் 
b) இந்றர ற்றும் ஆப்கரணிஸ்ரன் 
c) ஆப்கரணிஸ்ரன் ற்றும் 

ங்கஶசம் 
d) இற்நறல் துவும் இல்ஷன 

 
8. ஶசற றன்–ஆலஷ ினதுகள் 2019 

ல் ங்கு ஷடவதற்நது ? 
a) அசரம் 
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b) குஜரத் 
c) ஶகபர 
d) புது தில்ி 

டப்பு ிகழ்வுகள் QUIZ ிப்பயரி 28, 2019 

1. ஶசற னேணரணி னத்து 
றறுணத்றற்கு [ன்னைம்] ங்கு 
அடிக்கல் ரட்டதட்டது? 
a) வகரல்கத்ர 
b) காசினாாத் 
c) வதங்கலன 
d) ஷயரதரத் 

 
2. ஶசற அநறில் றணம் ________ 

அன்று அனுசரிக்கப்தடுகறநது? 
a) 10 ம்தர் 
b) 05 ஜழன் 
c) 01 டிசம்தர் 
d) 28 ிப்பயரி 

 
3. ரிசர்வ் ங்கற ----------- ங்கறனேடன் 

இனப்ன தரிரற்ந 
உடன்தடிக்ஷகில் (BSA) 
ஷகவலத்றட்டது? 
a) வஜர்ணி 
b) திரன்ஸ் 
c) சலணர 
d) ஜப்ான் 

 
4. வரறல்தட்த ஆவு ற்றும் 

அவுட்ரீச் (TECH-SOP 2019) தற்நற என 
றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ அஷத்து 
து? 
a) கல் ற்றும் எபிதப்ன 

b) அநறில் ற்றும் 
வரறல்தட்தம் 

c) சிறு, குறு நற்றும் டுத்தப 
ிறுயங்கின் அலநச்சகம் 
(MSME) 

d) றநன் அதிினத்ற ற்றும் 
வரறல்னஷணஶரர் 
 

5. த்ற ஜவுபித்துஷந அஷச்சர் 
ஸ்றரிற ஜளதின் இரணி, தின்ணல் 
ற்றும் தின்ணல்ஆஷட துஷந 
பர்ச்சறத் றட்டத்ஷ ங்கு துங்கற 
ஷத்ணர்? 
a) வகரல்கத்ர 
b) புது தில்ி 
c) லூறரணர 
d) றனப்னர் 

 
6. இந்றர ந் ரட்டுடன் கல் 

தரிரற்நம், ரி சூல் வசய் 
எத்துஷப்ன (TIEA) ங்கும் 
எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டது? 
a) அர்வஜன்டீணர 
b) புரூலண 
c) வரஶரக்ஶகர 
d) க்கற அன றஶட்ஸ் 

 
7. 10-ீட்டர் ர் திஸ்டல் கனப்ன அி 

றகழ்ில் னது டில்னற .ஸ்.ஸ்.ப் 
உனகக் ஶகரப்ஷதில் ங்கப் தக்கம் 
வன்நர் ரர்? 
a) ரசௌபப் ரசௌத்ரி நற்றும் நனு 

ககர் 



  

நாதாந்திப டப்பு ிகழ்வுகள் Quiz 
ிப்பயரி 2018 

 

      25 

ாடக்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in                                                       FB – ExamsdailyTamil 
 

b) அதிஶக் ர்ர ற்றும் னு ஶதகர் 
c) வசௌப் சவுரி ற்றும் அனர்ி சண்ஶடனர 
d) வு ஜறனேனே ற்றும் ஜற சறரஜறங் 

 
8. சரந்ற ஸ்னொப் தட்ரகர் ினது ற்கு ங்கப்தடுகறநது? 

a) கனரச்சரம் 
b) அியினல் நற்றும் ரதாமில்நுட்ம் 
c) சுற்றுச்சூல் 
d) சரரணம் 

 

WhatsApp Group -ல் கசப –  கிிக் ரசய்னவும் 

Telegram Channel   - கிிக் ரசய்னவும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/HRDhlpc0mSA5ZznQswPFN0
http://bit.ly/2xqZMJV

