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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 01, 2019 

1. ஜஶீர தரகுதரடு றணம்......................? 

a) ரர்ச் 2 

b) ார்ச் 1 

c) திப்ரி 2 

d) திப்ரி 1 

 

2. கடந் ந்து ஆண்டுகபில் 

ிதத்துகபரல் ற்தடும் இநப்ன 

ண்ிக்ஷக த்ஷண சீம் 

குஷநந்துிட்டரக ில்ஶ 

அஷச்சகம் வரிித்துள்பது? 

a) 81 சதலதீம் 

b) 82 சீம் 

c) 91 சீம் 

d) 71 சீம் 

 

3. திர் ஶந்ற ஶரடி றழ்ரட்டில் 

ந் ரட்டத்றல் னென்று ஆிம் 

ஶகரடி னொதரய் றப்னள்ப ந்து ஶசற 

வடுஞ்சரஷன றட்டங்கஷப வரடங்கற 
ஷக்க உள்பரர்? 

a) துஷ 

b) இரஶஸ்ம் 

c) றனவல்ஶனற 
d) கன்னிாகுரி 

 

4. அவரிக்க அடிப்தஷட றப்தடீ்டு 

றறுணரண னெடிஸ் 

கக்வகடுப்தின்தடி 2019 ற்றும் 2020 

ஆகற ஆண்டுகபில், இந்றர த்ஷண 

சீ பர்ச்சறஷ அஷடனேம் ணக் 

கித்துள்பது? 

a) 70 சீம் 

b) 73 சதலதீம் 

c) 60 சீம் 

d) 63 சீம் 

 

5. ங்ஶக ில்ஶ ண்டனத்ஷ 

அஷக்க த்ற அஷச்சஷ 

எப்னல் அபித்துள்பது? 

a) னஶணஸ்ர் 

b) ரய்ப்னர் 

c) கட்டரக் 

d) லிசாகப்பட்டினம் 

 

6. ங்ஶக ய்ம்ஸ் னத்துஷணஷ, 

உனகபரி னத்து 

தல்கஷனக்ககரக ரற்றுற்கரண 

ரஸ்டர் திபரஷண வசல்தடுத் 

த்ற அஷச்சஷ எப்னல் 

அபித்துள்பது? 

a) ஶதரதரல் 

b) புது தில்யி 
c) ரக்னர் 

d) ஶஜரத்னர் 

 

7. திப்ரி ரம் ஜற.ஸ்.டி. சூல் 

.................................... னொதரரக இனந்து? 

a) னொ . 97,473 

b) னொ . 97,756 

c) னொ . 1,00,000 

d) ரூ . 97,247 

 

8. ஜம்ன கரஷ்ீர் ரறனத்றல் 

தின்ங்கற வதரதுப்திரிிணனக்கு 

த்ஷண சீம் இடஎதுக்கலடு 

ங்க அஷச்சஷ எப்னல் 

அபித்துள்பது? 
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a) 15% 

b) 10% 

c) 25% 

d) 20% 

 

9. ஈரன், சதரயரரில் ஷடவதற்ந 

க்ரன் ஶகரப்ஷதில் ஶசற 

சரம்தின் ங்கப் தக்கத்ஷ 

வன்நரர் ரர்? 

a) தபீக் சிங் 

b) னனறர திசரத் 

c) ஷீ் வகௌறக் 

d) சீஷ் குரர் 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 02, 2019 

1. னென்நரம் றஷன னற்றுஶரய் 
ஷத்றன் அநக்கட்டஷப கல் ங்கு 
வரடங்கப்தட்டது ? 
a) கரரஷ்டிர 
b) கர்ரடக 
c) ககாலா 
d) குஜரத் 

 
2. அவரிக்க ிசர உற்தத்றகபில் 

ல்னர கட்டங்கஷபனேம் 
உடணடிரக அகற்றுற்கு ந் 
ரட்டுக்கு அவரிக்க ஜணரறதற 
வடரணரல்ட் டிம்ப் ஶகட்டுக் 
வகரண்டரர்? 
a) ஷ்ர 
b) சனீா 
c) ட வகரரிர 
d) வணிசுனர 

 

3. அவரிக்கர ந் ரட்டின் ீது னற 
ஷடகஷப ிறத்து ? 
a) வலனிசுயா 
b) ஷ்ர 
c) ட வகரரிர 
d) சலணர 

 
4. F-16 ஶதரர் வஜட் ிரணங்கள் ந் 

ரட்டில் ரரணது? 
a) தரகறஸ்ரன் 
b) சலணர 
c) அவரிக்கா 
d) ஷ்ர 

 
5. 7 து திரந்ற ிரிரண 

வதரனபரர கூட்டுநவு (RCEP) 
ஆஶனரசஷண கூட்டம் ங்கு 
ஷடவதற்நது? 
a) றரன்ரர் 
b) கம்கபாடிா 
c) சறங்கப்னர் 
d) ஶனறர 

 
6. கட்டுரண வரறல்தட்த இந்ற 

றகழ்ச்சற ங்கு ஷடவதற்நது? 
a) ஷயவரதரத் 
b) னம்ஷத 
c) வகரல்கத்ர 
d) புது தில்யி 

 
7. டரடர ஸ்டீல் னறறவடட் ந் ஆஷன 

2016-17 ஆண்டிற்கரண 25 து 
திரின் டிரதிஷ வன்நது ? 
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a) வகரச்சற 
b) ஜாம்வளட்பூர் 
c) இந்தூர் 
d) னம்ஷத 

 
8. ‘ன் கற தரத் – ஶடிஶரில் என 

சனெக னட்சற’ ன்ந ஷனப்தில் என 
னத்கத்ஷ வபிிட்டர் ரர் ? 
a) திர் ஶந்ற ஶரடி 
b) ஜணரறதற ரம் ரத் ஶகரிந்த் 
c) இந்ற உள்துஷந அஷச்சர் 

ரஜ்ரத் சறங் 
d) நிதி ற்றும் வபருநிறுலன 

லிலகாங்கள் அமச்சர் அருண் 
கஜட்யி 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 03,04, 2019 

1. ரற்றுத்றநணரபிகபின் 
ிஷபரட்டிற்க்கரண ஷம் ங்கு 
அஷக்கப்தட்டுள்பது? 
a) த்திப் பிகதசம் 
b) உத்ப் திஶசம் 
c) ஶகபர 
d) அரிரணர 

 
2. தல்கஷனக் ககங்களுக்கு ஶனரக்தரல் 

ஷத்றனக்கும் ரட்டின் னல் 
ரறனரக ந் ரறனம் இனக்கும்? 
a) த்றப் திஶசம் 
b) காாஷ்டிா 
c) ஆந்றப் திஶசம் 
d) ஶகபர 

 

3. இந்றரின் னல் ஶரஶணர ில் 
அஷப்ன ங்கு வரடங்கப்தட்டது? 
a) னது றல்னற 
b) வகரல்கத்ர 
c) பம்மப 
d) வசன்ஷண 

 
4. ந் ரடு இந்றரில் இற்ஷக 

ரிரனே உற்தத்றில் னனறடம் 
கறக்கறநது? 
a) கரரஷ்டிர 
b) அசரம் 
c) குஜரத் 
d) திரிபுா 

 
5. உனக ணினங்கு ரள் 2019 ீம்: 

____ 
a) "Big cats - predators under threat" 
b) "Listen to the young voices" 
c) ‚Life below water: for people and planet" 
d) "The future of wildlife is in our hands" 

 
6. உனகபரி கண்டுதிடிப்ன 

அட்டஷில் இந்றரின் 
றஷன ன்ண? 
a) 81 
b) 60 
c) 65 
d) 57 

 
7. டரன் வகரஶனரவ் -றஶகரனர வதட்ஶரவ் 

ஶதரட்டிில் ங்க தக்கம் வன்நர் 
ரர்? 
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a) ஃஶதல் டரல் 
b) காஜர் ஃவபடர் 
c) ஶரக் ஶஜரஶகரிக் 
d) ஆண்டி னர்ஶ 

 
8. உத்திஶசத்றல் அஶற 

வரகுறில் ஆனே வரறற்சரனஷ 
றநந்து ஷத்ர் ரர்? 
a) பிதர் காடி 
b) ரஜ்ரத் சறங் 
c) ரம் ரத் ஶகரிந்த் 
d) அனண் ஶஜட்னற 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 05, 2019 

1. BOLD-QIT றட்டத்ஷ உள்துஷந 
அஷச்சர் ங்கு துங்கற ஷத்ரர்? 
a) அசாம் 
b) ஆந்றர 
c) கர்ரடகர 
d) தஞ்சரப் 

 
2. ந் ரறனத்றன் அசரங்க 

அறகரரிகள் னது வடல்னறில் INGAF 
திற்சற குப்தில் ஶசர்கறன்நணர்? 
a) இனங்ஷக 
b) ங்கரபம் 
c) னடரன் 
d) கநபால் 

 
3. BOLD-QIT (தரர்டர் வனக்ட்ரணிக் 

னஷநில் ஆறக்கம் வசலுத்ற QRT 
இஷடநறப்ன தட்தம்) ந் 
ல்ஷனில் துங்கறது? 

 

a) இந்திா-லங்காரம் 
b) இந்றர-றரன்ர் 
c) இந்றர-தரக்கறஸ்ரன் 
d) இந்றர-சலணர 

 
4. னன்னுரிஷகள் 

வதரதுஷரக்கப்தட்ட அஷப்ன 
(ஜறஸ்.தி) தட்டினறல் இனந்து 
இந்றரின் வதஷத் றனம்தப் 
வதந ந் ரடு னடிவு வசய்து? 
a) ஆஸ்றஶனறர 
b) அவரிக்கா 
c) கணடர 
d) வஜர்ணி 

 
5. ந் ரடு அன் வரத் உள்ரட்டு 

உற்தத்றின் இனக்ஷக 6-6.5 சரக 
குஷநத்துள்பது? 
a) அவரிக்கர 
b) சனீா 
c) இந்றர 
d) ஜப்தரன் 

 
6. திரன் ந்றரி வ ஶரகற ன்-ன் 

(PM-SYM) ஶரகரின் கலழ் இது 60 
றற்குப் தின்ணர் 
எளங்கஷக்கப்தட்ட துஷநின் 
ஊறர்களுக்கரண ____ னொதரய்ஷ 
ர ஏய்வூறரக ங்கும்? 
a) 5000 
b) 2000 
c) 3000 
d) 4000 
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7. தள்பி சறறுர்களுக்கரண இபம் 
அநறினரபர் றட்டம் து? 
a) NASA 
b) JAXA 
c) ESA 
d) ISRO 

 
8. ஶசற வதரது வரதினறட்டி கரர்டு, 

NCMC _______ க்கரண 
கட்டங்களுக்கரக 
தன்தடுத்ப்தடுகறநது? 
a) வட்ஶர 
b) ஶதனந்து 
c) டரல் தரர்க்கறங் 
d) ககய உள்ர அமனத்தும் 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 06, 2019 

1. ந் ரறனத்றன் னனஷச்சர் 
ஶஶந்ற தத்ணரிஸ் னற 5 
ஆண்டு வரறல்துஷந வகரள்ஷகஷ 
வபிிட்டரர்? 
a) த்ற திஶசம் 
b) காாஷ்டிா 
c) எடிர 
d) தகீரர் 

 
2. ஸ்டீிஷ் அகரடற இனக்கறத்றற்கு 

இந் ஆண்டு த்ஷண ஶரதல் 
தரிசுகள் ங்கப்தடும் ன்று 
கூநறது? 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 

3. த்ற உள்துஷந அஷச்சர் ரஜ்ரத் 
சறங் ந் ரறனத்றல் 28 னக்கற 
உள்கட்டஷப்ன றட்டங்கஷப றநந்து 
ஷத்ரர்? 
a) ரஜஸ்ரன் 
b) அசரம் 
c) தஞ்சரப் 
d) புது தில்யி 

 
4. கறரப்னந இந்றரில் த் ஷண 

சீம் டீுகபில் கறப்தஷநகள் 
உள்பண? 
a) 95.5% 
b) 96.5% 
c) 97.5% 
d) 98.5% 

 
5. கறரப்னந னரய்கஷப 

ஶம்தடுத்துற்கரக NRETP க்கு 
த்ஷண றல்னறன் டரனர் ங்க 
உனக ங்கற னடிவடுத்து? 
a) 100 றல்னறன் டரனர் 
b) 150 றல்னறன் டரனர் 
c) 200 றல்னறன் டரனர் 
d) 250 ில்யின் டாயர் 

 
6. ஸ்ச்ச சர்ஶக்ஷன் 2019 

ினதுகள்.............................................................
..............? 
a) சுத்ரண க ினது 
b) தூய்ஷரண சறறு க ினது 
c) கங்கர ஆற்நறல் உள்ப சறநந் க 

ினது 
d) இமல அமனத்தும் 
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7. ந் ஆண்டில் னது றல்னறில் 
கபிர் ற்றும் குந்ஷ கள் 
ஶம்தரட்டு அஷச்சர் வ .ம்.ஶணகர 
சஞ்சய் கரந்றரல் 30க்கும் ஶற்தட்ட 
வதண்களுக்கு ினது 
ங்கப்தட்டது? 
a) 2017 ஆம் ஆண்டு 
b) 2018 ஆம் ஆண்டு 
c) 2016 ஆம் ஆண்டு 
d) 2019 ஆம் ஆண்டு 

 
8. சுத்ரண க 

ினது...........................................? 
a) உத்கண்ட் 
b) னது றல்னற 
c) இந்கதார் 
d) கரரஷ்டிர 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 07, 2019 

1. தண்ஷட தங்குடி வரற 
ஶகரண்டிஷ தங்குடி 
ரட்டங்கபில் கற்திக்க னடிவு 
வசய் ரறனம் து? 
a) ஜரர்கண்ட் 
b) த்திப் பிகதசம் 
c) கரரஷ்டிர 
d) சட்டீஸ்கர் 

 
2. னென்று தில்னறன் இனக்குகஷப 

ஶரக்கற ஏட்டத்றல் இங்கு ம் 
சலர்றனத்ங்கஷப ந் அஷப்ன 
வபிிட்டது? 
a) WHO 
b) World Bank 

c) UNDP 
d) UNESCO 

 
3. சரரணம், உறுறப்தரடு 

ஆகறற்ஷந ஶம்தடுத்துற்கரக 
_________ ரடுடன் ஶரப்தி 
என்நறம் வரடந்து தினரினேம்? 
a) ஶன் 
b) சறரிர 
c) ஈரக் 
d) ஈான் 

 
4. ந் ரட்டில் னற 

சட்டறற்றுதர்கள் ஶதரனற 
ஊடகத்ஷ வபிிடுற்கரக 
வசய்ற ஊடகங்கள் ண்டிக்க 
அனுறக்கறநது? 
a) ட வகரரிர 
b) சலணர 
c) ஷ்ா 
d) வஜர்ணி 

 
5. அவரிக்கர அறடிரக ந்து 

ஆண்டுகளுக்கு ங்கற ிசரஷ 
________ னடம் ட்டுஶ ிசர 
வசல்லுதடிரகும் ஷகில் 
தரகறஸ்ரணி குடிக்களுக்கரண 
ிசர வகரள்ஷகஷ றனத்றனேள்பது? 
a) ஒன்று 
b) இண்டு 
c) னென்று 
d) ரன்கு 
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6. ________ ஆண்டுக்குள் ட்டு 
திரிவுகபின் வதரனபரரம் னெனம் 
ட்டும் 10 ஶகரடி ஶஷனகள் 
உனரக்கப்தடனரம் ன்று இந்ற 
வரறல் கூட்டஷப்ன [CII] 
றர்தரர்க்கப்தடுகறநது ன்று 
வரிித்துள்பது? 
a) 2020 
b) 2025 
c) 2030 
d) 2035 

 
7. வதரனபரர ிகரங்களுக்கரண 

அஷச்சஷக் குள , CCEA ரடு 
னளதும் _________ னற ஶகந்றரி 
ித்ரனர தள்பிகஷப 
அஷப்தற்கு எப்னல் 
அபித்துள்பது? 
a) 100 
b) 75 
c) 50 
d) 25 

 
8. NGT _________ ீது 500 ஶகரடி 

அதரம் ிறக்கறநது? 
a) யழண்டரய் 
b) ஸ்ஶகரடர 
c) Datsun 
d) கலாக்ஸ்லாகன் 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 08, 2019 

1. சர்ஶச கபிர் றணம்.............................? 
a) ார்ச் 8 
b) ரர்ச், 9 

c) ரர்ச், 10 
d) ரர்ச், 11 

 
2. சவூற அஶதிர ீது ணி 

உரிஷகள் ீநல் தறஷ றநந் 
கடித்றல் த்ஷண ரடுகள் 
ஷகவளத்றட்டு ிர்சறத்துள்பண? 
a) 34 
b) 35 
c) 36 
d) 37 

 
3. ந் ரறனத்றல் ஶசற  வதண்கள் 

ரழ்ரர கூட்டம் ஷடவதற்நது? 
a) ரஜஸ்ரன் 
b) னதுடில்னற 
c) எடிர 
d) உத்தபிகதசம் 

 
4. றஶசரம் ஆளுரக 

றறக்கப்தட்டர் ரர்? 
a) கும்ம் ரஜஶசகன் 
b) ஜக்திஷ் பகீ 
c) OP ஶகரஹ்னற 
d) B.D. றஸ்ர 

 
5. சவூற அஶதிரிற்கரண 

இந்றரின் னற தூர் ----------------------
? 
a) பத்ா யட்சுி 
b) ஆசரப் சதீ் 
c) சதீ் 
d) தத்ர 
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6. ஶசற றறுண சட்ட ீர்ப்தரம் 

(ன்.சற.ல்.டி.)ங்கு இண்டு னற 
வதஞ்ச் அஷக்க அசு 
அங்கலகரித்துள்பது? 
a) ஆந்ற திஶசம் ற்றும் 

வலுங்கரணர 
b) ஆந்றப் திஶசம் ற்றும் எடிசர 
c) ஆந்றப் திஶசம் ற்றும் 

கரரஷ்டிர 
d) ஆந்திப் பிகத சம் ற்றும் 

த்திப் பிகதசம் 
 

7. ந் றர்ரகத்துடன் இஷந்து , 
கரர்ப்தஶட் சனெக வதரறுப்னர்வு 
றட்டத்றன் கலழ் ‚ரிடரய் 
சுகரரம் ஶனரண்ஷ றட்டத்ஷ ‛ 
ஆவு அபிக்கறநது? 
a) டரடர குனொப் 
b) ஸ்டீல் அதாரிட்டி ஆஃப் இந்திா 

யிிவடட் (SAIL) 
c) அல்ட்ரவடக் சறவண்ட் 
d) ITC குனொப் 

 
8. குபிர்ச்சற டடிக்ஷக றட்டத்ஷ 

ஷறுத்துள்பது உனகறல் னல் 
ரடு து? 
a) சலணர 
b) அவரிக்கர 
c) ரர்ஶ 
d) இந்திா 

 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 09, 2019 

1. ந் ரறனத்றல் ஆறு சுத்ரண 
கங்கபின் அஷணத்து சுத்றகரிப்ன 
ஊறர்களுக்கும் 5000 னொதரய் 
ரணிம் ங்க அசு 
அநறித்துள்பது? 
a) கர்ரடகர 
b) த்திப் பிகதசம் 
c) கரரஷ்டிர 
d) ஶகபர 

 
2. திசரர் தரற ஶலும் ------- 

ரறனங்கபில் டி .டி.ஶசணல்கஷப 
அநறனகப்தடுத்றனேள்பது? 
a) 5 
b) 10 
c) 11 
d) 3 

 
3. ில்கபில் வதண்களுக்கரண 

ணிப்வதட்டி அஷக்கும் றட்டத்ஷ 
ந் ரடு துங்கறது? 
a) இந்றர 
b) ஶதரல் 
c) இயங்மக 
d) னடரன் 

 
4. உனகறன் றக ரண ரளம் 

தரக கறன்ணஸ் உனக சரஷண 
னத்கத்றல் இடம் வதற்ந வதண் ஶகன் 
ணகர து ன்ண ? 
a) 116 
b) 100 
c) 200 
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d) 120 
 

5. இந்றர ந் ரட்டுடன் ணது 
னல் ிண்வபி 
ஶதச்சுரர்த்ஷஷ டத்றது ? 
a) அவரிக்கர 
b) ஷ்ர 
c) ஜப்பான் 
d) சலணர 

 
6. 390 னற்றுஶரய் றர்ப்ன னந் துகபின் 

ிஷனஷ அசு --------- % ஷ 
குஷநத்துள்பது? 
a) 60 
b) 80 
c) 87 
d) 90 

 
7. தர்றங்யரறல் ஷடவதற்ந 

அஷணத்து இங்கறனரந்து 
சரம்தின்றப் – ஶதட்றன்டன் 
ஶதரட்டிில் சரய்ணர ஶரல் 13 
னஷந ரரிடம் ஶரல்ி அஷடந்ரர் 
? 
a) தாய் ட்சூ ிங் 
b) கஶரனறணர ரின் 
c) ஶரஶமரற எகயரர 
d) அஶகன் னகுசற 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 10, 11 2019 

1. தின்னரந்து குத்துச்சண்ஷட ஶதரட்டிில் 

ங்கப் தக்கம் வன்நர் ரர்? 

a) கலநீ்தர் சிங் பிஷ்த் 

b) ஶகரிந்த் சயரணி 

c) னகது யழசுனறன் 

d) றஶணஷ் ரகர் 

 

2. ந் ரறன அசு திற்தடுத்ப்தட்ட 

குப்திணனக்கு (ஏதிசற)க்கு ற்ஶதரது 

உள்ப 14% சீ இட எதுக்கலட்ஷட 27 

சீரக உர்த் அசச் சட்டம் 

வகரண்டு ந்துள்பது? 

a) கரரஷ்டிர 

b) றழ்ரடு 

c) த்திப் பிகதசம் 

d) குஜரத் 

 

3. 2025ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்றர ந்து 

டிரில்னறன் டரனர் வதரனபரர ரடு 

ற்றும் உனகறன் னென்நரது வதரி 

தகர்ஶரர் சந்ஷரக ரறும் ன்றுத் 

வரிித்ர் ரர்? 

a) துமைக் குடிசுத்தமயலர் 

b) குடிசுத்ஷனர் 

c) திர் 

d) இற்றுள் ரனம் இல்ஷன 

 

4. னல்ரர ஷக ரக்குல், ஶதரரிணரல் 

ற்தடும் உிரிப்ஷதக் குஷநக்க 

இந்ற தரதுகரப்ன ஆய்கம் ‘கரம்ஶதட் 

னந்துகஷப‘ உனரக்கறது? 

a) ISRO 

b) DRDO 

c) HAL 

d) OFB 

 

5. ங்கு ஷடவதறும் த்ற வரறல் 

தரதுகரப்னப் தஷடின் 50-து 

உனரக்கறண ிரில் திர் றன 

ஶந்ற ஶரடி தங்ஶகற்நரர்? 
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a) னது றல்னற 
b) உத்தப் பிகதசம் 

c) ரஜஸ்ரன் 

d) த்றப் திஶசம் 

 

6. சூத் வட்ஶர றட்டத்றற்கு த்ற 

அசு ற்றும் ரறன அசு _____________ 

சீம் இந்த் றட்டத்றற்கு 

றறபிக்க உள்பது? 

a) 25-75 

b) 75-25 

c) 60-40 

d) 50-50 

 

7. இந்றரவுக்கும் ற்றும் ந் 

ரட்டிற்கும் இஷடில் னற ிசர 

எப்தந்ம்? 

a) ஆப்கரணிஸ்ரன் 

b) ாயத்தவீு 

c) வசல்ஸ் 

d) வரரிறஸ் 

 

8. கலழ்கடற்றுள் ரர் ரஷ்டிதற 
தணில் ஷடவதற்ந ிரில் தத் 

ினதுகஷப ங்கறணர்? 

a) ாம்நாத் ககாலிந்த் 

b) ரஜ் ரத் சறங்க் 

c) ஶந்ற ஶரடி 

d) அனண் ஶஜட்னற 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 12, 2019 

1. ண்டி ரர்ச் _________ அன்று 
ஷடவதற்நது? 
a) ரர்ச் 12, 1916 
b) ரர்ச் 12, 1924 
c) ார்ச் 12, 1930 

d) ரர்ச்12 ,1940 
 

2. 34 து தறப்ன ஆயரர் – சர்ஶச 
உவு ற்றும் ினந்ஶரம்தல் 
ிர ங்கு வரடங்கப்தட்டது ? 
a) புது வடல்யி 
b) வசன்ஷண 
c) னம்ஷத 
d) ரஜஸ்ரன் 

 
3. அவரிக்கர இரஜந்ற 

ஊறர்கஷப _______ தூகத்றல் 
இனந்து றனம்தப் வதந னடிவு 
வசய்துள்பது? 
a) வலனிசுயா 
b) வக்மறக்ஶகர 
c) சறரிர 
d) ஈரன் 

 
4. 5 து SAAF கபிர் சரம்தின்றப் 

ங்கு ஷடவதறுகறநது ? 
a) னடரன் 
b) கநபால் 
c) இந்றர 
d) சலணர 

 
5. சற னரல்சரவ்ர -------------- இன் னல் 

ஶனரகரனேக்ர றறக்கப்தட்டரர் ? 
a) ஶகரனர 
b) ரகரனரந்து 
c) அரிரணர 
d) ிகசாம் 
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6. 2019 ஜணரி ரத்றல் 
வரறல்துஷந பர்ச்சற ------% ஆக 
குஷநந்துள்பது? 
a) 1.7 
b) 2.5 
c) 3.2 
d) 1.5 

 
7. ஜறணஷடன் ஜறஶடன் ------------அிின் 

கரல்தந்து திற்சறரபரக 
றறக்கப்தட்டரர்? 
a) தரர்சறஶனரணர 
b) னறர்னல் F.C. 
c) ரன்வசஸ்டர் னேஷணவடட் 
d) ரில் ாட்ரிட் 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 13, 2019 

1. வதரறுப்தரண ிக டத்ஷ 
வரடர்தரண ஶசற றனஷநகஷப 
ந் அஷச்சகம் வபிிட்டுள்பது? 
a) ர்த்க ற்றும் வரறல்துஷந 

அஷச்சகம் 
b) கார்ப்பகட் லிலகா 

அமச்சகம் 
c) வரறனரபர் ற்றும் 

ஶஷனரய்ப்ன அஷச்சகம் 
d) சனெக ீற ற்றும் 

அறகரபித்ல் அஷச்சகம் 
 

2. குநறகள் தறவு வசய்ற்கரண 
ஶரக்கத்றற்கரக சக்குகள் ற்றும் 
ஶசஷகபின் என சர்ஶச 
ஷகப்தரட்ஷட 
றறுவுல்...........................................................? 

a) வனரகரர்ஶணர எப்தந்ம் 
b) ின்ணர எப்தந்ம் 
c) மநஸ் ஒப்பந்தம் 
d) இற்நறல் துவும் இல்ஷன 

 
3. சறில் ிரண ஶதரக்குத்றன் 

வதரது இக்குணர் டி .ஜற.சற.., 
உடணடிரக ஶதரிங் 737 ரக்ஸ் 
த்ஷண ிரணத்ஷ ஷிநக்க 
னடிவு வசய்துள்பது? 
a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 8 

 
4. சதரயரர் து ஷநனகம் ங்கு 

அஷந்துள்பது? 
a) இந்றர 
b) ஆப்கரணிஸ்ரன் 
c) தரக்கறஸ்ரன் 
d) ஈான் 

 
5. இந்ற ரிசர்வ் ங்கற , ஆர்.தி.. 

றநந் சந்ஷ டடிக்ஷககபரல் 
(OMOs) த்ஷண ஶகரடி னொதரய்கஷப 
ரட்டில் னலீடு வசய்ரகத் 
வரிித்துள்பது? 
a) 10,000 ஶகரடி 
b) 12,500 ககாடி 
c) 13,000 ஶகரடி 
d) 14,500 ஶகரடி 
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6. ..................................வரறல்துஷந 
டிஷப்திற்கரண என சர்ஶச 
ஷகப்தரட்ஷட றறுவுல்? 
a) ஷஸ் எப்தந்ம் 
b) ின்ணர எப்தந்ம் 
c) வயாகார்கனா ஒப்பந்தம் 
d) இற்நறல் துவும் இல்ஷன 

 
7. வதரனபரர அடிப்தஷடில் 

தின்ங்கற திரிிணனக்கரண (EWS) 
த்ஷண சிகற எதுக்கலடு 
ங்கும் சட்டத்ஷ த்ற அசு 
றரப்தடுத்துகறநது? 
a) 8% 
b) 10% 
c) 12% 
d) 14% 

 
8. வசவ்ரய் கறகத்றற்கு வசல்லும் 

னல் தர் என வதண்ரக 
இனக்கனரம் ன்று ந் ிண்வபி 
அஷப்ன கூநறனேள்பது? 
a) JAXA 
b) Roscosmos 
c) நாசா 
d) ஶரப்தி ிண்வபி றறுணம் 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 14, 2019 

1. ரர்ச் ரத்றல் இண்டரது ------------
-- அன்று உனக சறறுீக றணம் 
அனுசரிக்கப்தடுகறநது? 
a) லிாறக்கிறம 
b) வசவ்ரய்க்கறஷ 
c) னன்கறஷ 

d) ஞரிறு 
 

2. இந்றரில் ஆறு அணு றன் 
றஷனங்கள் அஷக்க ந் ரடு 
றட்டறட்டுள்பது? 
a) ஷ்ர 
b) திரன்ஸ் 
c) வஜர்ணி 
d) அவரிக்கா 

 
3. இந்றர – தரகறஸ்ரன் இஷடினரண 

னல் கூட்டம் ங்கு 
ஷடவதறுகறநது ? 
a) னது றல்னற 
b) ரஜஸ்ரன் 
c) பஞ்சாப் 
d) குஜரத் 

 
4. MPATGM ன்தது ________? 

a) கன் கபார்ட்டபிள் பீங்கி 
எதிர்ப்பு லறிகாட்டு ஏவுகமை 

b) துல்னறரண ிரண வுகஷ 
குண்டு றகுத்து 

c) தீங்கறத் ரக்குல் வுகஷ 
d) ிரண வுகஷ 

 
5. ஶகனண்ட்ரி ினதுகள் ற்றும் 

னகழ்வதற்ந ஶசஷக்கரண 
ினதுகஷப ங்கறர் ரர் ? 
a) ாம்நாத் ககாலிந்த் 
b) ஶந்ற ஶரடி 
c) அனண் வஜட்னற 
d) வங்ஷகர ரனேடு 
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6. தி.சற.சற.. றர்ரகத்றல் உள்ப 
சர்ச்ஷசகள் ீர்க்க த்றஸ்ரக 
றறக்கப்தட்டர் ரர்? 
a) டி.ஶக. வஜின் 
b) அஜறத் திகரஷ் ர 
c) ிஶணரத் ரய் 
d) PS நசிம்ா 

 
7. SAFF கபிர் சரம்தின்றப்ஷத 

இந்றர த்ஷண னஷந 
வன்றுள்பது? 
a) 4 
b) 3 
c) 1 
d) 5 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 15, 2019 

1. உனக உநக்க 
றணம்..............................................? 
a) ரர்ச் 13 
b) ரர்ச் 14 
c) ார்ச் 15 
d) ரர்ச் 16 

 
2. ந் ரறனத்றல் ிஷ்ணு 

றரமம்’ ன்ந ஏய்வு ிடுற 
ற்றும் ரத்றஷ ிடுற 
பரகத்றற்கு சர்ஶச றர் 
அஷப்ன (ISO) சரன்நறஷ 
வதற்றுள்பது? 
a) ஆந்திப் பிகதசம் 
b) தகீரர் 
c) றல்னற 
d) அனரச்சன திஶசம் 

 
3. இந்ற ஷனஃப் இன்சூன்ஸ் 

கரர்ப்தஶணின்(LIC) னற 
ஷனர் ரர் ? 
 
a) வ ஶயந்த் தரர்கர 
b) ி.ஶக. ர்ர 
c) வ தி. ஶணுஶகரதரல் 
d) எம்.ஆர்.குார் 
 

4. இந்றரின் குடிசுத் ஷனர் 
வ ரம்ரத் ஶகரிந்த், ந் 
ரறனத்றல் னதுஷ ற்றும் 
வரறல் னஷணஶரர் ிரஷ 
வரடங்கற ஷத்ரர்? 
a) எடிர 
b) குஜாத் 
c) தஞ்சரப் 
d) யரிரணர 
 

5. ந் ரட்டிற்கு இஷடஶ 
இனரட்டின் அநறக்ஷககஷப 
தரிரற்நம் வசய்துவகரள்ப(CBC) 
இனப்ன எப்தந்த்றல் 
ஷகவளத்றட்டண? 
a) ஆஸ்றஶனறர - இந்றர 
b) இந்திா-அவரிக்கா 
c) அவரிக்கர - ஆஸ்றஶனறர 
d) ஆப்கரணிஸ்ரன் -அவரிக்கர 
 

6. ந் ரடு இனங்ஷகனேடன் 
றகப்வதரி இரணுப் 
திற்சறஷ ஶற்வகரள்பத் 
றட்டம்? 
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a) இந்றர 
b) அவரிக்கர 
c) ஆஸ்திகயிா 
d) இற்நறல் துவும் இல்ஷன 

 
7. அஷணத்து றலும் 

ஆஶரக்கறரண உநக்கத்றன் 
னக்கறத்துத்ஷ னறனேறுத்தும் 
ஶரக்கத்றல் .............................. ன்ந 
னக்கத்ஷ இஷத்துள்பது? 
a) ‘Healthy Sleep’ 
b) 'Healthy Aging' 
c) ‘Healthy Sleep, Healthy Aging’ 
d) இற்நறல் துவும் இல்ஷன 
 

8. அசர்வதய்ஜரணில் ஷடவதற்ந 
குறச்சுற்றுப் ஶதரட்டிில் 
த்ணரது இடம் திடித்து உனகக் 
ஶகரப்ஷத இறுறச்சுற்றுக்கு ீதர 
கர்ரகர் குறவதற்நரர்? 
a) 5 
b) 4 
c) 3 
d) 2 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 16, 2019 

1. SVEEP – ஶர்ல் ஏட்டபிக்கும் ிறப்னர்வு 

னகரம் ங்கு ஷடவதந உள்பது ? 

a) யறரச்சன திஶசம் 

b) யரிரணர 

c) ஆந்ற திஶசம் 

d) கர்நாடகா 

 

2. இபம் தனத்றணர்களுக்கு ஊட்டச்சத்து 

றட்டம் ங்கு வரடங்கப்தட்டது ? 

a) வதலுங்கானா 

b) ஆந்ற திஶசம் 

c) வதங்களூர் 

d) த்ற திஶசம் 

 

3. வஜ.ம். ஷனர் சூத் அசரஷ .ர. ின் 

1267 ஷட வசய்ப்தட்ஶடரர் தட்டினறல் 

ஶசர்க்க ந் ரடு னடிவு வசய்துள்பது ? 

a) இந்திா 

b) அவரிக்கர 

c) இனங்ஷக 

d) சலணர 

 

4. ரர்ச் 16 ற்றும் 30 ஆம் ஶறகபில் 

ஸ்ஶனரரகறரின்----- து ஶடி 

ஜணரறதற ஶர்ல் ஷடப்வதந உள்பது ? 

a) 4 

b) 2 

c) 5 

d) 10 

 

5. வப்த ண்டன சூநரபிரண டரய் ------ 

ரட்டின் த்ற தகுறஷ ரக்கறது? 

a) வாசாம்பி 
b) வணிசுனர 

c) ஈரன் 

d) ஈரக் 

 

6. 2020 ஆம் ஆண்டில் னே -17 கபிர் கரல்தந்து 

உனகக் ஶகரப்ஷத ஶதரட்டிகஷப ந் ரடு 

டத்வுள்பது? 

a) இந்திா 

b) இனங்ஷக 

c) சலணர 

d) ஜப்தரன் 

 

7. யரங்கரங்கறல் ஷடவதற்ந ஆசற 

இஷபஞர் டகப சரம்தின்றப்தில் 

இந்றர ----- ங்கம் உட்தட ந்து 

தக்கங்கஷப வன்நது? 
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a) 4 

b) 2 

c) 7 

d) 5 

 

8. க்கற ரடுகள் சுற்றுச்சூல் சஷதின் 

(UNEA) ரன்கரது கூட்டம் ----- அன்று 

ஷடவதற்நது ? 

a) ார்ச் 11 பதல் 15 லம 

b) ரர்ச் 1 னல் 5 ஷ 

c) ரர்ச் 3 னல் 8 ஷ 

d) ரர்ச் 10 னல் 14 ஷ 

 

9. ஆபில்னர ரன்ற ரகணங்கஷப 

உனரக்க ந் ரடு னடிவு வசய்துள்பது ? 

a) இந்திா-அவரிக்கா 

b) அவரிக்கர - ஜப்தரன் 

c) இந்றர- சலணர 

d) இனங்ஷக - இந்றர 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 17,18 2019 

1. ந் ரறனத்றல், ரக்கரபர் 

ிறப்னர்ஷ ஊக்குிப்தற்கரக ல்தரி 

கறரப்னந–கனரச்சர ஶதி 
வரடங்கப்தட்டது? 

a) அசாம் 

b) னது றல்னற 
c) தகீரர் 

d) தஞ்சரப் 

 

2. த்ணரது SAFF கபிர் சரம்தின்றப் 

அஷ இறுறப்ஶதரட்டிில் டப்ன 

சரம்திணரண இந்றர ங்கஶசத்ஷ 

றர்வகரள்கறநது? 

a) 3 து 

b) 4 து 

c) 5 லது 

d) 6 து 

 

3. ந் ரடுகளுக்கு இஷடினரண இரணுப் 

திற்சற னஶணில் உள்ப அவுன்ட் இரணு 

றஷனத்றல் ஷடவதந உள்பது? 

a) இந்றர - அவரிக்கர 

b) ஆப்பிரிக்கா–இந்திா 

c) அவரிக்கர - ஆப்திரிக்கர 

d) ஆப்திரிக்கர-சலணர 

 

4. ந் ரறனத்றன் ரடு ரட்டத்றல் 

என கரர்தன் டுறஷனத் றட்டத்ஷ 

அஷக்க ரறன வரறல் துஷந 

றட்டறட்டுள்பது? 

a) ககரா 

b) றழ் ரடு 

c) கர்ரடகம் 

d) அசரம் 

 

5. இந்ற ீர் திஜ்ஶணஷ் குஶஸ்ன் 

ணது வடன்ணிஸ் ரழ்க்ஷகில் 

னன்னஷநரக ரிஷசில் 

னன்ஶணநற த்ணரது இடத்ஷ 

திடித்துள்பரர்? 

a) 78 

b) 80 

c) 63 

d) 84 

 

6. ந் ரட்டில் ஷடவதற்ந இன்டின் 

வல்ஸ் வடன்ணிஸ் இறுறப் ஶதரட்டிில் 

ஶரஜர் வதடஷ ழீ்த்ற ஆஸ்றரிர ீர் 

வடரறணிக் றவம் சரம்தின் தட்டம் 

வன்நரர்? 

a) இந்றர 

b) அவரிக்கா 

c) இனங்ஷக 

d) சலணர 

 

7. ஶதறவு வகறழ்றநன் உள்கட்டஷப்ன 

ீரண சர்ஶச எர்க்ஷரப் ரர்ச் ரம் 19 

ஆம் ந் ரறனத்றல் துங்க உள்பது? 
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a) வலுங்கரணர 

b) ஆந்ற திஶசம் 

c) வதங்களூர் 

d) புது தில்யி 
 

8. த்ணரது ஸ்கரர்தனீ் ீர்னெழ்கறக் கப்தல் 

கந்ஶரி கப்தல் தஷடில் ஶசர்க்கத் ரரக 

உள்பது? 

a) 4 

b) 3 

c) 2 

d) 1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 19, 2019 

1. இந்றர-ஆப்திரிக்கர றட்டக் 
கூட்டுநவுக்கரண 14 து CII-EXIM ங்கறக் 
கூட்டம் ----------------ில் னடிஷடந்து? 
a) டர்தன் 
b) னம்ஷத 
c) ஶஜரகன்ணஸ்தர்க் 
d) புது தில்யி 

 
2. ந் அஷச்சகம் னது றல்னறில் 

இண்டு ரள் ிறப்னர்வுக் கூட்டம் 
ற்தரடு வசய்துள்பது? 
a) சுகரர ற்றும் னன் அஷச்சகம் 
b) ஸ்டீல் அமச்சகம் 
c) வதரதுத்துஷந அஷச்சகம் 
d) ஶஶன கூநற துவும் இல்ஷன 

 
3. INDO CORPAT இந்றரிற்கும் ______ 

இஷடஶரண என திற்சறரகும்? 
a) இந்கதாகனளிா 
b) ரனத்ீவு 
c) இனங்ஷக 
d) அவரிக்கர 

 
4. றத் சக்ற இந்றரிற்கும் ______ 

இஷடஶரண என திற்சறரகும்? 

a) இந்ஶரஶணறர 
b) ரனத்ீவு 
c) இயங்மக 
d) வசல்ஸ் 

 
5. ந் கறரிக்வகட் அி அன் னல் 

வடஸ்ட் வற்நறஷ தறவு வசய்து? 
a) ஜறம்தரப்ஶ 
b) அர்னரந்து 
c) ங்கரபம் 
d) ஆப்கானிஸ்தான் 

 
6. 2019ம் ஆண்டு னல் அடுத் ந்து 

ஆண்டுகளுக்கு டி10 கறரிக்வகட் லீக் 
ஶதரட்டி டத் எப்தந்ம் வசய்துள்ப ரடு 
து? 
a) அபுதாபி 
b) ஆஸ்றஶனறர 
c) இங்கறனரந்து 
d) ஶற்கறந்ற ீவுகள் 

 
7. 2013 ஆம் ஆண்டு னல் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் இந்றரின் கரப்னரிஷ 
ிண்ப்தங்கள் __ சிகறத்றற்கும் 
ஶனரக உர்ந்துள்பது ? 
a) 50 
b) 21 
c) 27 
d) 13 

 
8. னற ஶகரர னல்ர் ரர்? 

a) ஶணரகர் தரரிக்கர் 
b) னக்ஸ்றகரந்த் தர்ஶசகர் 
c) பிகாத் சாலந்த் 
d) ஶஶன கூநற துவும் இல்ஷன 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 20, 2019 

1. ஶகரர னல்ர் திஶரத் சரந்த்-க்கு 
ஆரக ம்திக்ஷக ரக்வகடுப்தில், 
த்ஷண ம்.ல்.க்கள் ரக்கபித்ணர்? 
a) 15 
b) 18 

 
c) 20 
d) 22 

 
2. னக்கற இந்ற திர்கபின் ம் 

ரய்ந் கனப்திணங்கஷப உனரக்கும் 
கரஶரி ிஷகள் ந் ரறனத்றல் 
உள்ப வரனங்கூரில் அன் ஶசரபக்கனது 
உனர்த்தும் சற வரடங்கப்தட்டரக 
அநறித்துள்பது? 
a) வதலுங்கானா 
b) ஆந்ற திஶசம் 
c) வதங்களூர் 
d) னது றல்னற 

 
3. தஞ்சரப் ஶணல் ங்கறில் த்ஷண 

ஶகரடி கடன் வதற்று இந்றரில் இனந்து 
வசன்ந ஷ ிரதரரி ீவ் ஶரடி 
னண்டணில் ஷகது? 
a) னொ.18 ஆிம் ஶகரடி 
b) னொ.17 ஆிம் ஶகரடி 
c) னொ.16 ஆிம் ஶகரடி 
d) ரூ.15 ஆிம் ககாடி 

 
4. இந்ற அி ங்கஶசத்ஷ 

ஶரற்கடித்து த்ணரது வற்கரசற 
கரல்தந்து கூட்டஷப்ன சரம்தின்றப் 
ஶதரட்டிின் இறுறப்ஶதரட்டிக்கு 
குறவதற்நது 
a) 4 
b) 5 

c) 6 
d) 7 

 
5. 2020ம் ஆண்டு ந் ரட்டில் எனறம்திக் 

ஶதரட்டிகள் ஷடவதந உள்பது? 
a) இந்றர 
b) அவரிக்கர 
c) ஜப்பான் 
d) சலணர 

6. ஶரப்தி என்நற கட்டுப்தரட்டரபர்கள் 
கூகுபிற்கு த்ஷண தில்னறன் னைஶரஷ 
அதரரக ிறத்து? 

a) 1.49 பில்யின் 
b) 1.32 தில்னறன் 
c) 1.93 தில்னறன் 
d) 1.75 தில்னறன் 

 
6. இந்ற ம்சரபிஷச் ஶசர்ந் ஜக்ீத் 

ந் தரரளுன்நத்றல் தஷந்து 
னரற்ஷந உனரக்கறணரர்? 
a) இந்றர 
b) அவரிக்கர 
c) கனடா 
d) ஆப்கரணிஸ்ரன் 

 
7. ஶதறவு வகறழ்றநன் உள்கட்டஷப்ன 

(IWDRI) ீரண த்ஷண ரள் சர்ஶச 
எர்க்ஷரப் வற்நறகரக னடிஷடந்து? 
a) 4 
b) 6 
c) 3 
d) 2 

 

 

 



 
ாதாந்தி நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 

ார்ச் 2019 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    18                               FB – Examsdaily Tamil 
 
 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 21, 2019 

1. ந் ரடு ரக்குல் ஆனேங்கஷப ஷட 
வசய்து? 
a) தரகறஸ்ரன் 
b) நியூசியாந்து 
c) அவரிக்கர 
d) ஆஸ்றஶனறர 

 
2. _________ ஆம் ஆண்டபில் டிதி  

அகற்றுற்கரண அறகதட்ச னட்சற 
இனக்ஷக அசு றர்ித்துள்பது? 
a) 2020 
b) 2035 
c) 2025 
d) 2030 

 
3. ஶரப்தி கவுன்சறல் உச்சறரரடு ங்கு 

ஷடவதற்நது? 
a) ப்ரூவசல்ஸ் 
b) ரட்ரிட் 
c) ஶரம் 
d) ின்ணர 

 
4. ஆண்டின் சறநந் ீனக்கரண சர் ரிச்சர்ட் 

யரட்னற தக்கம் வதற்ந கறரிக்வகட் ீர் 
ரர்? 
a) ிரத் ஶகரனற 
b) ரஸ் வடய்னர் 
c) ககன் லில்யிம்சன் 
d) ஶஶன துவும் இல்ஷன 

 
5. SAFF கபிர் சரம்தின்றப் இறுறப் 

ஶதரட்டிில் இந்றர ____________ 
றர்வகரள்கறநது? 
a) கநபாரம் 
b) ங்கரபம் 
c) இனங்ஷக 

d) னடரன் 
 

6. இந்ற அவரிக்கன் றஶரற ரவ் 
________ ரட்டத்றல் அவரிக்க சர்க்னைட் 
ீறதறரக திஶற்நரர்? 
a) இல்னறணரய்ஸ் 
b) ஆர்கன்சரஸ் 
c) அனதரர 
d) வகாயம்பிா 

 
7. ரர்ச் 21 _________ ண 

அனுசரிக்கப்தடுகறநது? 
 
a) உனக ீர் றணம் 
b) உனக ண ரள் 
c) உனக ரணில் றணம் 
d) சர்லகதச காடுகள் நாள் 

 
8. இணர தரகுதரடு ீக்குற்கரண 

சர்ஶச றணம் _________ இல் 
வகரண்டரடப்தடுகறநது? 
a) ரர்ச் 31 
b) ார்ச் 21 
c) ரர்ச் 11 
d) ரர்ச் 17 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 22, 2019 

1. ரர்ச் 22 ____________ றணரகக் 
வகரண்டரடப்தடுகறநது. 
a) உயக தண்ைரீ் தினம் 
b) உனக ண ரள் 
c) உனக தகர்ஶரர் றணம் 
d) உனக தூக்க ரள் 

 
2. ந் ஆண்டு தகீரர் ங்கரபத்றனறனந்து 

திரித்து ணி ரறனரக 
உனரக்கப்தட்டது? 
a) 1911 
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b) 1912 
c) 1913 
d) 1914 

 
3. ஆசறர கனப்ன அி ஶதட்றன்டன் 

சரம்தின்றப் ஶதரட்டி ங்கு 
ஷடவதற்நது? 
a) யரங்கரங் 
b) வதய்ஜறங் 
c) ளாங்காய் 
d) ஶற்கண்ட துவும் இல்ஷன 

 
4. இந்ற ிரணப்தஷட னங்கரி 

சர்ஶச கடல்சரர் ஶர க்ஸ்ஶதர, 
னறர 2019 தங்ஶகற்கவுள்பது. இந் 
கண்கரட்சற ங்கு ஷடவதந உள்பது? 
a) ஆஸ்றஶனறர 
b) கயளிா 
c) அவரிக்கர 
d) ஷ்ர 

 
5. உனக ண்ரீ் றணம் 2019 இன் ீம் 

ன்ண? 
a) Leaving no one behind 
b) Why Waste Water 
c) Water for Thirsty Cities 
d) Nature for Water 

 
6. சரப் கபிர் கரல்தந்து சரம்தின்றப் 

கரல்தந்து ஶதரட்டிில் இந்றர ____து 
னஷநரக சரம்தின்றப் தட்டம் 
வதற்நது. 
a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 8 

 

7. கலழ்க்கண்டற்றுள் ணத்துஷந சர்ஶச 
றணரகக் வகரண்டரடப்தடும் ரள்? 
a) ார்ச் 21 
b) ரர்ச் 22 
c) ரர்ச் 23 
d) ரர்ச் 24 

 
8. ிஞ்ஞரணிகள் வற்நறகரக ந் 

ஆற்நஷனப் தன்தடுத்ற வதரனட்களுக்கு 
ற்நரறு என றஷ 
டிஷத்றனக்கறநரர்கள்? 
a) ீர் 
b) ஒரி 
c) கரற்று 
d) றன்சரம் 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 23, 2019 

1. ரர்ச் 23 ஆம் ஶற 
.......................................................? 
a) உனக ீர் றணம் 
b) உயக லானில் தினம் 
c) உனக கரசஶரய் றணம் 
d) உனக ண றணம் 

  
2. ந் ரறனத்றல் யறனம் ‚Hridyam‛ – 

றநஷண பர்ப்தறல் னன்னஷநரக , 
சுகரரத் துஷந இப்ஶதரது றன் -கற்நல் 
ீர்வுகஷபத் ஶர்ந்வடுத்துள்பது? 
a) ஶகபர 
b) றழ்ரடு 
c) பீகார் 
d) வலுங்கரணர 

 
3. இந்றரின் றறனேி ங்கப்தட்ட 

கல்ி பரகம் ங்கு றநந்து 
ஷக்கப்தட்டது? 
a) இந்றர 
b) கநபால் 



 
ாதாந்தி நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 

ார்ச் 2019 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    20                               FB – Examsdaily Tamil 
 
 

c) இத்ரனற 
d) இனங்ஷக 

 
4. அடுத் கடற்தஷட ஷனர் 

..................................................................? 
a) அட்றல் சஞ்சய் ஜஸ்ஜறத் சறங் 
b) அட்றல் சுணில் 
c) துமை அட்ில் கரும்பீர் சிங் 
d) அட்றல் திரல் டி சறல்ர 

 
5. ந் ரறனத்றல் , சறங்கூர் ீர் 

ட்டங்கபில் கடுஷரண ழீ்ச்சற 
அஷடந் கரத்ரல் ினங்குகள் 
வபிஶறுகறநது? 
a) னது றல்னற 
b) ஶகபர 
c) றழ்ரடு 
d) வதலுங்கானா 

 
6. ந் ரட்ஷட சரர்ந் னன்ணி 

ன்.ஆர்.. வரறனறதர்கபரண 
இந்துஸ்ரன் குடும்தத்றணர் 
னனறடத்றல் உள்பணர்? 
a) இத்ரனற 
b) இனங்ஷக 
c) ஷ்ர 
d) யண்டன் 

 
7. ஶற்கத்ற கப்தற்தஷட 

பதற..................................................? 
a) அட்ில் சஞ்சய் ஜஸ்ஜித் சிங் 
b) அட்றல் சுணில் 
c) அட்றல் திரல் டி சறல்ர 
d) துஷ அட்றல் கனம்தரீ் சறங் 

 
8. ந் ரட்டில் , ஶக தந்து சீ்சரபர் 

னறங்கர டி 20 உனகக் ஶகரப்ஷத திநகு 
ஏய்வு வதறுரர்? 

a) இனங்ஷக 
b) ஸ்ரீயங்கா 
c) இத்ரனற 
d) னண்டன் 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 24, 25 2019 

1. அடிஷ னஷந ற்றும் அட்னரண்டிக் 

அடிஷ ர்த்கத்றன் சர்ஶச றஷணவு 

ரபரக அனுசரிக்கப்தடும் ரள் து? 

a) ரர்ச் 24 

b) ரர்ச் 26 

c) ரர்ச் 23 

d) ார்ச் 25 

 

2. 2019 ஆம் ஆண்டின் கரசஶரய் றண கன 

ன்ண? 

 

a) Unite to End TB 

b) Leave no one behind 

c) Wanted: Leaders for a TB-free world 

d) It’s time 

 

3. ச்..ி. ஶரரபிகபிஷடஶ TB 

இநப்னகபில் இந்றர த்ஷண சீம் 

குஷநத்துள்பரக  ர குநறப்திட்டுள்பது? 

a) 86% 

b) 84% 

c) 85% 

d) 83% 

 

4. WEF உனகபரி ரிசக்ற ரற்று 

குநறடீ்டில் இந்றரவுக்கு த்ஷணரது 

இடம்? 

a) 72து இடம் 

b) 62து இடம் 

c) 76லது இடம் 

d) 67து இடம் 

 

5. டரக்டர் அம்ஶதத்கர் சர்ஶச ஷம், ங்கு 

என ரள் FinTech கூட்டத்வரடஷ றற 
ஆஶரக் ற்தரடு வசய்து ? 
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a) னண்டன் 

b) வசன்ஷண 

c) நியூ வடல்யி 
d) வகரல்கத்ர 

 

6. வதய்ஜறங் ரட்டின் னற தட்டு (SILK) சரஷன 

ஶதரக்குத்து ற்றும் ர்த்க 

இஷப்னகள் ஆசறரினறனந்து ஶரப்தர 

ஷ ீட்டிக்க சலணரவுடன் என திஷப்ன 

எப்தந்த்றல் ஷகவளத்து இட்ட ரடு து ? 

a) ஷ்ர 

b) அவரிக்கர 

c) இத்தாயி 
d) திரிட்டன் 

 

7. சுல்ரன் அஸ்னரன் ர யரக்கற ஶதரட்டி 

ஷட வதறுகறன்ந இடம் து? 

a) ஶஜரஶயரர் தரன 

b) இகபா 

c) ஶகரட்டர கறணரனல் 

d) ஶகரனர னம்னர் 

 

8. ரன்கு கணக சறனூக் வயனறகரப்டர்கஷப 

ந் ிரணப்தஷட பத்றல் ஷடவதற்ந 

ிரில் ிரணப்தஷட ஷனஷ 

அறகரரி அநறனகப்தடுத்றணரர் ? 

a) சண்டிகர் 

b) அம்தரனர 

c) சறர்சர 

d) வகர் 

 

9. ஏன் துஷநனகங்கள் ற்றும் 

ிரணறஷனங்கஷப தன்தடுத்ற 
வகரள்ப அனுறக்கும் எப்தந்த்றல் ஏன் 

உடன் ஷகவளத்து இட்ட ரடு து? 

a) ஜப்தரன் 

b) அவரிக்கா 

c) சலணர 

d) ஷ்ர 

 

10. குஶரறர, வதரனறிர ற்றும் சறனற 
ஆகற னென்று ரடுகளுக்கு தம் 

ஶற்வகரண்டர் ரர்? 

a) வபினேநவு துஷந அஷச்சர் 

b) துஷ ஜணரறதற 
c) ஜனாதிபதி 
d) திர் 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 26 2019 

1. த்ஷண ரறனங்களுக்கு சறநப்னச் 
வசனவு ஆய்ரபர்கஷப ECI 
றறத்துள்பது? 
a) என்தது 
b) ட்டு 
c) ஆறு 
d) ள 

 
2. ஶற்கு ங்கரபத்றலும் , ஜரர்கண்டிலும் 

க்கபஷத் ஶர்லுக்கரண சறநப்னப் 
ஶதரலீஸ் கண்கரிப்தரபரக இந்ற 
ஶர்ல் ஆஷம் றறக்கப்தட்டர் 
ரர்? 
a) றனங்கல் கரந்ற ரஸ் 
b) ஷஶனந்ற யந்ர 
c) ஶகரதரல் னகர்ஜற 
d) கக.கக. ளர்ா 

 
3. சனெக ஊடகங்கள் ீிர 

சம்தந்ப்தட்ட ிங்கஷப ங்கள் 
பங்கபில் இனந்து ிஷரக 
அகற்நரிட்டரல், றர்ரகறகள் சறஷநில் 
அஷடக்கப்தடனரம் ன்று சனெக ஊடக 
றறுணங்கஷப ந் ரடு 
ச்சரித்துள்பது? 
a) அவரிக்கர 
b) இந்றர 
c) ஆஸ்திகயிா 
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d) சலணர 
 

4. இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்சறக் ககம் 
(இஸ்ஶர) 29 வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப ந் 
ரபில் வசலுத் உள்பது? 
a) ஏப்ல் 01, 2019 
b) ரர்ச் 30, 2019 
c) ரர்ச் 29, 2019 
d) ரர்ச் 28, 2019 

 
5. இந்ற ரிசர்வ் ங்கற ,SWIFT 

ஷடனஷநக்கு றரக வசல்தட்டரல் 
_________ க்கு னொதரய் 2 ஶகரடி அதரம் 
ிறத்துள்பது? 
a) SBI 
b) PNB 
c) BOB 
d) BOI 

 
6. கடற்தஷடத் பதற ரர்? 

a) ரதின் ஶக. ஶரரன் 
b) அட்ில் சுனில் யன்பா 
c) திதின் ரத் 
d) ஶஶன துவும் இல்ஷன 

 
7. இந்றரின் சூப்தர் 500 ஶதட்றன்டன் 

ந் ரறனத்றல் வரடங்கப்தட்டது? 
a) ஆந்றப் திஶசம் 
b) அசரம் 
c) புது தில்யி 
d) குஜரத் 

 
8. இந்ற கடற்தஷட அணுசக்ற , உிரில் 

ற்றும் ஶறில் திற்சற றஷனம் 
(NBCTF) ங்கு றநக்கப்தட்டுள்பது? 
a) INS சறல்கர 
b) INS சிலாஜி கயானாலயா 
c) INS யம்னர 

d) INS கனடர 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 27 2019 

1. உனக றஶட்டர் றணம்..................................? 
a) ரர்ச் 25 
b) ரர்ச் 26 
c) ார்ச் 27 
d) ரர்ச் 28 

 
2. ந் ரட்டில் ஷடவதநவுள்ப இந்ற 

வதண்கள் யரக்கற அிக்கு சிர 
னணிர ஷனஷரங்குகறநரர் ? 
a) இந்றர 
b) னண்டன் 
c) இத்ரனற 
d) கயசிா 

 
3. சர்ஶச றஶட்டர் இன்ஸ்டிடினைட் (ITI 

)னெனம் ந் ஆண்டில் உனக றஶட்டர் 
றணம் வரடங்கப்தட்டது? 
a) 1956 
b) 1961 
c) 1979 
d) 1984 

 
4. ந் ரடுகபின் , திகள் 

சுந்ர்தன்மறனறனந்து டரக்கர வசல்ற்கு 
கப்தல் ஶசஷஷ வரடங்கவுள்பது? 
a) இந்திா ற்றும் பங்கராகதஷ் 
b) இந்றர ற்றும் குஶரசறர 
c) குஶரசறர ற்றும் தங்கபரஶஷ் 
d) ஶரப்திர ற்றும் தங்கபரஶஷ் 

 
5. ஶனரக்தரனறல் உள்ப உறுப்திணர்கபின் 

ண்ிக்ஷக த்ஷண? 
a) 5 
b) 8 
c) 4 
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d) 9 
 

6. UGC ந் வரஷனதூ தட்டப்தடிப்ன 
றட்டங்கஷப ஷட வசய்து? 
a) ஶறில் 
b) இற்தில் 
c) கிம் 
d) லிலசாம் 

 
7. ஶகரஶரஸ் ரட்டின் ஜணரறதற ரர்? 

a) அஜாயி அகசாைி 
b) அஹ்த் அப்ல்னர னகத் சரம்தி 
c) வதனறக்ஸ் றஷ்ஶகடி 
d) ம்வர்ஶசரன் ணங்ககர 

 
8. சவுப் சவுத்ரி ந் ிஷபரட்ஷட 

ஶசர்ந்ர்? 
a) தரல் ஶதட்றன்டன் 
b) கரல்தந்து 
c) வடன்ணிஸ் 
d) துப்பாக்கி சுடுதல் 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 28 2019 

1. சுல்ரன் அஸ்னரன் ர ஶகரப்ஷத இறுற 
ஶதரட்டிில் தஷந் ரடு து? 

a) வன் வகரரிர 

b) இந்றர 

c) இந்திாவும் வதன் வகாரிாவும் 

d) ஶஶன துவும் இல்ஷன 

 

2. சர்ஶச எனறம்திக் கறட்டி (IOC) 2024 

எனறம்திக் ஶதரட்டிில் கூடுனரக ந் 

ிஷபரட்ஷட ஶசர்க்கவுள்பது? 

a) Break dancing 

b) Skateboarding 

c) Sport Climbing and Surfing 

d) ககய உள்ர அமனத்தும் 

 

3. தி.சற.சற..ின் ிபம்த-த்து வநறனஷந 

அறகரரி ரர்? 

a) ீறதற அஜறத் திகரஷ் ர 

b) (ஓய்வு) நீதிபதி டி.கக. வஜின் 

c) ீறதற ஞ்சன் ஶகரஶகரய் 

d) ீறதற அனண் குரர் றஸ்ர 

 

4. ந் ங்கறகள் ப்ல் 1 னல் தரங்க் ஆப் 

தஶரடரவுடன் இஷக்கப்தட உள்பது? 

a) ஶணர ங்கற 
b) ிஜர ங்கற 
c) ஆந்றர ங்கற 
d) கதனா ற்றும் லிஜா லங்கி 

இண்டும் 

 

 

5. ந் ரறனத்றன் உர்ீறன்நம், சரற 
தற்நற சரட்சறத்ஷ (FIR) னல் கல் 

அநறக்ஷககபில் குநறப்திட ஷட 

வசய்துள்பது? 

a) வகரல்கத்ர 

b) தரம்ஶத 

c) வசன்ஷண 

d) பஞ்சாப் ற்றும் ஹரிானா 

 

6. 'இந்ற றற கூட்டரட்சற' இந் னத்கத்ஷ 

ளறர் ரர்? 

a) சற. ங்கரஜன் 

b) டி. ஶக. வரர 

c) டாக்டர்.Y.V.  வட்டி 

d) N.K.சறங்க் 

 

7. வரசரம்திக் ரட்டின் வதய்ர 

துஷநனகத்றற்கு றரப் வதரனட்கஷப 

வகரண்டு வசன்ந இந்றக் கப்தனறன் வதர் 

ன்ண? 

a) INS கர் 

b) INS ர்துல் 

c) INS கரரில் 



 
ாதாந்தி நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 

ார்ச் 2019 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    24                               FB – Examsdaily Tamil 
 
 

d) INS ரத் 

 

8. 2024 ஶகரஷட கரன எனறம்திக்ஸ் ங்கு டக்க 

உள்பது? 

a) ஆஸ்றஶனறர 

b) பாரிஸ் 

c) இத்ரனற 
d) அவரிக்கர 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 29 2019 

1. ந் ரறனத்றல் குஷநதரடுகள் உள்ப 
தர்களுக்கரண ணஶஜரரி ன்ந என 
சறநப்ன னற்சறஷ வரடங்கறனேள்பது? 
a) தகீரர் 
b) கரரஷ்டிர 
c) கர்ரடகர 
d) அசாம் 

 
2. ந் ரடு சவுற அஶதிரிற்கு ஆனே 

ற்றுற வசய் ஆறு ரங்கள் ஷட 
ீட்டிப்ன வசய்து? 
a) வஜர்னி 
b) இஸ்ஶல் 
c) அவரிக்கர 
d) சலணர 

 
3. வணிசுனரின் ஜளரன் ஷகஶடர ________ 

ஆண்டுகள் வதரது அலுனகத்ஷ 
தன்தடுத் ஷடிறக்கப்தட்டுள்பது? 
a) 20 
b) 15 
c) 18 
d) 10 

 
4. ர்த்க ற்றும் வரறல்துஷந 

அஷச்சகம், அண்ஷில் த்ஷண 
ஷகரண கரதிகளுக்கு னிசரர் குநறடீு 
ங்கறனேள்பது? 

a) 3 
b) 2 
c) 5 
d) 1 

 
5. ணிரர் துஷந னெனம் உள்ரட்டு 

ிரணப் ஶதரக்குத்துக்கு கரம்தரட் 
ஶனரண்ஷ அஷப்ன (IAC) ந் 
ரட்டுடன் உனரக்கப்தட்டது? 
a) ஷ்ா 
b) அவரிக்கர 
c) வஜர்ணி 
d) இங்கறனரந்து 

 
6. 12 து ஆசற ர்கன் சரம்தின்றப்தில் 

வதண்கள் திஸ்டல் அி ________ தக்கம் 
வன்நது? 
a) ங்கம் 
b) வள்பி 
c) வலண்கயம் 
d) ஶஶன துவும் இல்ஷன 

 
7. ரனு தரக்கர் 10 ீட்டர் ர் திஸ்டல் 

வதண்கள் ஶதரட்டிில் ________ தக்கம் 
வன்நரர்? 
a) தங்கம் 
b) வள்பி 
c) வண்கனம் 
d) ஶஶன துவும் இல்ஷன 

 
8. அதிஶக் ர்ர ஆண்கள் 10 ீட்டர் ர் 

திஸ்டல் எற்நர் திரிில் ________ 
தக்கம் வன்நரர்? 
a) ங்கம் 
b) வலள்ரி 
c) வண்கனம் 
d) ஶஶன துவும் இல்ஷன 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ார்ச் 30 & 31 2019 

1. இந்றர ற்றும் அவரிக்கர ந் 
ரட்டின் தங்கரத்றற்கு றரக 
டடிக்ஷக டுக்க னறனேறுத்துகறநது? 
a) இஸ்ஶர 
b) பாகிஸ்தான் 

 
c) வஜர்ணி 
d) இங்கறனரந்து 

 
2. சலணர ந் ரட்டின் உடன் ர்த்க 

ஶதச்சுரர்த்ஷஷ துங்கற உள்பது? 
a) வஜர்ணி 
b) இங்கறனரந்து 
c) அவரிக்கா 
d) ஆஸ்றஶனறர 

 
3. ‘சங்கல்ப்’ (sangalp) வசனறஷ ந் 

ரறனம் உனரக்கறனேள்பது? 
a) ஆந்றர 
b) அசாம் 
c) ஶகபர 
d) கர்ரடகர 

 
4.  இந்றர ஏதன் ஶதட்றன்டன் 2019 ங்கு 

ஷடவதற்நது? 
a) நியூ வடல்யி 
b) னம்ஷத 
c) வதங்களுர் 
d) ஶற்கு ங்கரபம் 

 
5. ஸ்ஶனரரக்கறரின் னனரது வதண் 

ஜணரறதற ரர் ? 
a) யனறர ரக்கூப் 
b) வரஶர 
c) திீதர தட்டீல் 
d) சுசானா காபுகடாலா 

  
6. IITின் ----------------- அஷப்ன வதட்ஶரனற 

கறவுகஷப தனுள்ப 
ிஷணவதரனள்கபரக ரற்நறனேள்பது? 
a) கரன்னர் 
b) னம்ஷத 
c) வடல்னற 
d) வட்ாஸ் 

 
7. க்கற அன றஶட்ஸ் ந் ரட்டின் 

அஷணத்து தட்டதடிப்திற்கும் சறஷன 
ங்கறனேள்பது? 
a) அவரிக்கர 
b) ஷ்ர 
c) சலணர 
d) இந்திா 

 
8. அஸ்னரன் ர ஶகரப்ஷத யரக்கற 

இறுறப்ஶதரட்டிில் வன்ந அி து ? 
a) இந்றர 
b) ஶனசறர 
c) வதன் வகாரிா 
d) ஷ்ர 

WhatsApp Group -ல் கச –  கிரிக் வசய்வும் 

Telegram Channel  கிரிக் வசய்வும் 
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