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1. 1936-ல் ஶறஷில் அடிப்பைில் 
(சுதந்தஷத்தஷற்கு பன்பு) உபேலஶன 
பதல் இந்தஷ ஶநஷயம் து? 
a) ஆந்தஷப் பிதசம் 
b) டிசா 
c) தலுங்கஶனஶ 
d) ய துவும் இல்ய 

 
2. நபேவஷைஶலின் புதஷ சகஶப்தத்த 

ஜப்பஶன் _____ ன்று பரிடுகஷமது? 
a) ரய்லா 
b) வய்சய் 
c) ளஶலஶ 
d) ய்ஜஷ 

 
3. ந்த ஶநஷயத்தஷன் உதம் உத்கல் 

தஷனஶக கஶண்ைஶைப்படுகஷமது? 
a) தலுங்கஶனஶ 
b) ஆந்தஷப் பிதசம் 
c) டிசா 
d) சட்டீஸ்கர் 

 
4. ஶப்பஶ கஶலில் ங்கு 

அந்துள்ரது? 
a) கர்நஶைகஶ 
b) ஆந்தஷப் பிதசம் 
c) எடிசஶ 
d) ரதலுங்கானா 

 
5. நஶசஶலின் ஶர்ஸ் வயஷகஶப்ைர் 

பிப்லரி ______ ட் பிரஶனட்டின் 
ற்பப்ப அை 
தஷட்ைஷைப்பட்டுள்ரது? 

a) 2020 
b) 2021 
c) 2022 
d) 2023 

 
6. பஹ்ன் கஷஶண்ட் பிரிக்ஸ் 

பஶட்டிில் லன்மலர் ஶர்? 
a) லூிஸ் ஹாில்டன் 
b) லஶல்ைரி பஶைஶஸ் 
c) சஶர்யஸ் யக்யர்க் 
d) சபஶஸ்டின் லட்ைல் 

 
7. லிஜஶ லங்கஷ ற்றும் தனஶ 

லங்கஷகர பங்க் ஆப் பஶைஶ (BoB) 
உைன் இைத்து நஶட்டின் _____லது 
பரி கைன் லறங்கும் லங்கஷஶக 
உபேலஶக்கப்பை உள்ரது? 
a) பதயஶலது 
b) இண்ைஶலது 
c) பன்மாலது 
d) நஶன்கஶலது 

 
8. கஷஶப்பும ம்பஶட்டு அச்சகம் 

MGNREGA தஷட்ைத்தஷன் கஸழ் ப்பஶலது 
பதல் ஊதஷத் தஷபேத்தம் சய் 
படிவு சய்துள்ரது? 
a) ஏப்ல் 1 
b)  1 
c) ஜன் 1 
d) ஜய 1 
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1. ந்த லிஶனநஷயத்தஷல் ட்ஶ 
ில் நங்கர கஶட்சஷப்படுத்தப்பை 
ற்பஶடு சய்ப்பட்டுள்ரது? 
a) புதுதஷல்யஷ 
b) ரசன்னன 
c) பம்ப 
d) பங்கலபே 

 
2. ந்த நஶடு F-35 பஶர் ஜட் 

தஷட்ைத்தஷல் துபேக்கஷ பங்கு பறுலத 
நஷறுத்தஷ லத்துள்ரது? 
a) ஷ்ஶ 
b) ஜர்னி 
c) அரரிக்கா 
d) ஆஸ்தஷயஷஶ 

 
3. ட்டு பக்கஷ தஶறஷல்துின் 

எபேங்கஷைந்த குமஷடீு (பிப்லரி 
2019 ல) த்தன புள்ரிகரஶக 
உள்ரது? 
a) 198.8 
b) 120.5 
c) 124.3 
d) 125.8 

 
4. ப்ல் 2018 பதல் பிப்லரி 2019 

லியஶன கஶயங்கரில் அதன் 
எட்டுஶத்த லரர்ச்சஷ த்தன 
சதலிகஷதம் அதஷகரித்துள்ரது? 
a) 3.5 
b) 4.3 
c) 5.3 
d) 5.8 

5. 2018-19 ஆம் நஷதஷஶண்டில் , GST லரி 
சகரிப்பில் ந்த ஶதம் அதஷக 
லபேலஶ பதஷவு சய்தது? 
a) அக்ைஶபர் 2018 
b) டிசம்பர் 2018 
c) ஜனலரி 2019 
d) ார்ச் 2019 
 

6. இந்தஷஶலில் ஶங்கனசீு தஶது 
உற்பத்தஷ இந்த லபேைம் த்தன 
கஶடி பைபஶ ஈட்டிபள்ரது? 
a) பை. 1420 
b) பை. 1430 
c) ரூ. 1440 
d) பை. 1450 
 

7. பக்கஷ தஶறஷத்தும உற்பத்தஷகள் 
2018-2019 ஆண்டு த்தன சதலிகஷதம் 
உர்ந்துள்ரது? 
a) 15% 
b) 12% 
c) 10% 
d) 11% 
 

8. இந்தஷஶ-உக்ன் லர்த்தக ற்றும் 
பஶபேரஶதஶ எத்துறப்புக்கஶன 
சல் குலலின் (IU-WGTEC) 4-லது 
கூட்ைம் ங்கு நைபற்மது? 
a) அசஶம் 
b) புது ரடல்யி 
c) பம்ப 
d) குஜஶத் 
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1. இந்தஷஶலில் அனத்து சுகஶதஶ 
அபஶங்கரிலும் நஷகலம் 
ைங்கரில் கஶற்று ஶசுபஶடு ந்த 
இைத்தஷல் உள்ரது? 
a) பதயஶலது 
b) இண்ைஶலது 
c) பன்மாலது 
d) நஶன்கஶலது 

 
2. தஷகட்ைஶன் சஶய தசஷ பூங்கஶ 

ங்கு அந்துள்ரது? 
a) தஷழ்நஶடு 
b) ககரா 
c) கர்நஶைகஶ 
d) அந்தஶன் & நஷக்கஶபஶர் தீவுகள் 

 
3. ந்து உறுப்பினர்கள் கஶண்ை 

தஷழ்நஶடு யஶகஶபக்தஶலின் 
தயலர் ஶர்? 
a) ம். ஶஜஶம் 
b) ஆர்.கஷபேஷ்ைபர்த்தஷ 
c) க. ஜபஶயன் 
d) பி. கதலதாஸ் 

 
4. ஆப்பிரிக்க அரிக்க பண் யஶரி 

யட்ஃபுட், அரிக்கஶலின் ந்த 
நகத்தஷற்கு ர் ஆனஶர்? 
a) ஷஶஷ 
b) சிகாககா 
c) யஶஸ் ஞ்சல்ஸ் 
d) சஶன் பிஶன்சஷஸ்கஶ 

 

5. ண்ட் ரிஶல்டி ன்பது ந்த 
துமக்கஶக தஶைங்கப்பட்ை புதஷ 
பிரிவு? 
a) உைவு பதப்படுத்தும்பம 
b) கட்டுஶனம் 
c) சுங்கத் தஶறஷல் 
d) ரில் எஸ்கடட் 

 
6. ந்த நஶடு இந்தஷஶலிற்கு 24 MH-60R 

பல்-பைி வயஷகஶப்ைர்கர 
லிற்பன சய் படிவு? 
a) அரரிக்கா 
b) இங்கஷயஶந்து 
c) பிஶன்ஸ் 
d) இஸ்ல் 

 
7. தனது உயகக் கஶப்ப கஷரிக்கட் 

அைிின் பட்டிய லரிிட்ை 
பதல் நஶடு து? 
a) ஆஸ்தஷயஷஶ 
b) நியூசியாந்து 
c) இந்தஷஶ 
d) தன் ஆப்பிரிக்கஶ 

 
8. இந்தஷஶ- ஆபிரிக்க லரஶண் ற்றும் 

கஷஶ ம்பஶட்டு நஷறுலனம் (IAIARD) 
ங்கு அக்கப்பை உள்ரது? 
a) புபேண்டி 
b) யஷசஶதஶ 
c) யாலி 
d) சஶம்பிஶ 
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1. கஶர்டிப்பில் நைக்கவுள்ர 
வஶம்யஸ் (Homeless) உயகக் 
கஶப்ப பஶட்டிில் லிரஶைத் 
தர்ந்தடுக்கப்பட்ை இந்தஷ 
இரஞர் ஆயன் சஶயன் ந்த 
ஶநஷயத்தச் சர்ந்தலர்? 
a) தஷழ்நஶடு 
b) கர்நஶைகஶ 
c) ஆந்தஷப் பிதசம் 
d) ககரா 

 
2. டிக் ைஶக் [Tik Tok ] த்தஷ அசு 

தைசய் ந்த நீதஷன்மம் 
அமஷவுறுத்தஷபள்ரது? 
a) தஷல்யஷ உர் நீதஷன்மம் 
b) பம்ப உர் நீதஷன்மம் 
c) ரசன்னன உர் நீதின்மம் 
d) அயகஶபஶத் உர் நீதஷன்மம் 

 
3. ந்த நஶடு உயகஷன் பதல் 5 ஜஷ 

நட்லஶர்க்கத் துலக்கஷது? 
a) அரிக்கஶ 
b) ரதன் ரகாரிா 
c) சஸனஶ 
d) ஜப்பஶன் 

 
4. GRIDTECH 2019 கண்கஶட்சஷ 

தஷமந்துலத்தது ஶர்? 
a) இந்தி துனை ஜனாதிபதி 
b) இந்தஷ ஜனஶதஷபதஷ 
c) இந்தஷ பிதர் 
d) இந்தஷ உள்தும அச்சர் 

 

5. ஆர்.பி. பக்கஷ கைன் லிகஷதத்த 
த்தன bps குமத்துள்ரது? 
a) 10 
b) 15 
c) 20 
d) 25 

 
6. இண்ைஶம் உயகப்பஶர் அரிக்க 

லிஶனத்தஷன் உைந் த பஶகங்ககர 
இந்தஷ இஶடலம் இந்தஷஶலின் 
ந்த ஶநஷயத்தஷல் கண்டுபிடித்தது? 
a) நஶகஶயஶந்து 
b) அருைாச்சய பிகதசம் 
c) ஷசஶம் 
d) கஶயஶ 

 
7. புகழ்பற்ம சதீ் லிபேத பிதர் 

நந்தஷ ஶடிக்கு லறங்கஷ ந்த 
நஶடு கௌலித்தது? 
a) சவுதஷ அபிஶ 
b) ஐக்கி அபு எிகட்ஸ் 
c) யசஷஶ 
d) கத்தஶர் 

 
8. தஷட்ைம் -75[Project -75] ந்த பஶதுகஶப்புத் 

துமபைன் தஶைர்புைது? 
a) இந்தி கடற்பனட 
b) இந்தஷ லிஶனப்பை 
c) இந்தஷ இஶடலம் 
d) ய உள்ர அனத்தும் சரி 
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1. ந்த நஶட்டு பங்குச்சந்த 
நஷறுலனத்துைன் பதல் இந்தஷப் 
பங்குசந்த நஷறுலனஶக BSE & INX 
எப்பந்தஷட்டுள்ரது? 
a) யண்ைன் 
b) ாஸ்ககா 
c) ளஶங்கஶய் 
d) சஷங்கப்பூர் 

 
2. 15 லது நஷதஷ ஆைத்தஷன் தயலர் 

ஶர்? 
a) என். கக. சிங் 
b) சஷ. ங்கஶஜன் 
c) ைஶக்ைர். Y.V. ட்டி 
d) ைஶக்ைர் லிஜய் ல். கல்கர் 

 
3. இந்தஷஶ ந்த நஶட்டுைன் லறக்கஶன 

தூதக உஶைய நைத்த 
தஷட்ைஷட்டுள்ரது? 
a) ஶயத்தீவு 
b) ஆஸ்தஷயஷஶ 
c) அரிக்கஶ 
d) இத்தாயி 

 
4. ஆதஷச்சநல்லூர் தரம் தஷழ்நஶட்டின் 

ந்த ஶலட்ைத்தஷல் உள்ரது? 
a) து 
b) அரிலூர் 
c) தூத்துக்குடி 
d) சஷலகங்க 

 

5. AI அடிப்பைியஶன ஷன் ஶட்ைஶர் 
சக்கஷர ந்த நஷறுலனம் 
அமஷபகப்படுத்தஷது? 
a) ஃபஶர்டு 
b) னக்காகக்ஸ் 
c) க்ஶசஶப்ட் 
d) கூகுள் 

 
6. பிபஶ தலரிசில் இந்தஷஶ ந்த 

இைத்தஷல் உள்ரது? 
a) 97 
b) 104 
c) 94 
d) 101 

 
7. உயக சுகஶதஶ தஷனம் ப்பஶலது 

அனுசரிக்கப்படுகஷமது? 
a) ஏப்ல் 7 
b) ப்ல் 5 
c) ப்ல் 3 
d) ப்ல் 6 

 
8. தசஷ கைல் தஷனம் பதன்பதயஶக 

ப்பஶது கஶண்ைஶைப்பட்ைது? 
a) ப்ல் 5, 1919 
b) ப்ல் 5, 1954 
c) ஏப்ல் 5, 1964 
d) ப்ல் 5, 1949 
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1. சர்லதச லிரஶட்டு லரர்ச்சஷ 
ற்றும் சஶதஶனத்தஷற்கஶன தஷனம் 
ப்பஶது அனுசரிக்கப்படுகஷமது? 
a) ப்ல் 2 
b) ஶர்ச் 31 
c) ஏப்ல் 6 
d)  20 

 
2. ஃபிபஶ நஷர்லஶகஷகள் குலலின் 

உறுப்பினஶக தர்ந்தடுக்கப்பட்ை 
பதல் இந்தஷர் ஶர்? 
a) பிபுல் பட்கடல் 
b) சஶளஶங் னஶகர் 
c) சுப்தஶ தத்தஶ 
d) பகம்து பஸ்தஶக் அவது 

 
3. சஶவஷபஶபஶ இில் நஷயம் 

இயலச Wi-Fi லசதஷ பறும் நஶட்டின் 
த்தனஶலது இில் நஷயம்? 
a) 500லது 
b) 1000லது 
c) 1500லது 
d) 2000லது 

 
4. இந்தஷஶலில் ங்கு புதஷ குதஷக்கும் 

சஷயந்தஷ லக 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ரது? 
a) கஶலஶ 
b) கர்நஶைகஶ 
c) அபேைஶச்சய பிதசம் 
d) ககரா 

 
 

5. புதஷ சஷ தயலர் ஶர்? 
a) லிக்ம் கிர்கயாஸ்கர் 
b) ஶகஷ் பஶர்தஷ ஷட்ைல் 
c) உதய் கஶட்ைக் 
d) டி. லி. நந்தஷன் 

 
6. ஈஸ்பின் இந்தஷஶ ல்டி ஸ்பஶர்ட் 

லிபேதுகரில் ‘கம்பக் ஆப் தஷ இர் ’ 
லிபேது லன்மலர் ஶர்? 
a) தீபிகஶ பல்யஷகல் 
b) சாய்னா கநலால் 
c) பி.லி. சஷந்து 
d) ஷத்தஶயஷ ஶஜ் 

 
7. ஈஸ்பின் இந்தஷஶ ல்டி ஸ்பஶர்ட் 

லிபேதுகரில் 'ஆண்டின் சஷமந்த 
லிரஶட்டு லீர் லிபேது ' 
லன்மலர் ஶர்? 
a) அஜய் தஶகூர் 
b) கதர் ஜஶதவ் 
c) ஶம்குஶர் ஶநஶதன் 
d) நீஜ் கசாப்ா 

 
8. ஈஸ்பின் இந்தஷஶ ல்டி ஸ்பஶர்ட் 

லிபேதுகரில்'ஆண்டிற்கஶன பண் 
லிரஶட்டு லீர் லிபேது' 
லன்மலர் ஶர்? 
a) சஶய்னஶ நலஶல் 
b) பி.லி. சிந்து 
c) ஷத்தஶயஷ ஶஜ் 
d) தீபிகஶ பல்யஷகல் 
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9. உயக லங்கஷின் புதஷ தயலர் 
ஶர்? 
a) ஜஶன் னஶர்ட் கய்ன்ஸ் 
b) கஷரிஸ்ையஷனஶ ஜஷஶர்ஜலீஶ 
c) ஜஷம் ஶங் கஷம் 
d) கடலிட் ல்பாஸ் 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஏப்ல் 07,08 2019 

1. ந்த ஆண்டு பதல் ப்ல் 07 அன்று 
உயக சுகஶதஶ தஷனம் 
கஶண்ைஶைப்படுகஷமது? 
a) 1940 
b) 1950 
c) 1960 
d) 1970 

 
2. அடுத்த இந்தஷக் கைற்பை 

தரபதஷஶக தர்ந்தடுக்கப்பட்ைலர் 
ஶர்? 
a) பில் லர்ஶ 
b) சுனில் யன்பஶ 
c) ஶபின் க. தஶலஶன் 
d) கம்பிர் சிங் 

 
3. ந்த  ..டி ஆஶய்ச்சஷஶரர்கள் 

பஶக்டீரித்த பன்படுத்தஷ லஶசன 
கயலகர சஷதக்கும் பக்தஷ 
கண்டுபிடித்துள்ரனர்? 
a) ட்ஶஸ் 
b) கஶன்பூர் 
c) பாம்கப 
d) தஷல்யஷ 

 

4. க - லின் ந்த க துப்பஶக்கஷ 
பன்படுத்த இந்தஷ ஶடலம் 
தஷட்ைஷட்டுள்ரது? 
a) 103 
b) 203 
c) 104 
d) 74 

 
5. பிம்ஶஸ் சூப்பர்சஶனிக் குபைஸ் 

வுகை லசீ்ச 400 கஷ.ீ.யஷபேந்து 
த்தன கஷ .ீட்ைபேக்கு அதஷகரிக்க 
தஷட்ைஷட்டுள்ரது? 
a) 1000 
b) 750 
c) 600 
d) 500 

 
6. பூளண் ஸ்டீய லஶங்கஷ பிமகு , 

ைஶைஶ ஸ்டீல் நஷறுலனத்தஷன் 
உற்பத்தஷஶனது 2019 ஆம் 
நஷதஷஶண்டில் த்தன சதலதீம் 
அதஷகரித்துள்ரது? 
a) 46 
b) 36 
c) 26 
d) 16 

 
7. உயக வஶஷஶபதஷ தஷனம் ன்று 

அனுசரிக்கப்படுகஷமது? 
a) ப்ல் 07 
b) ப்ல் 08 
c) ப்ல் 09 
d) ஏப்ல் 10 
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8. கஶங்யஶ ைஶங்பி பஶர் நஷனலகம் 
ங்கு அந்துள்ரது? 
a) அபேைஶச்சய பிதசம் 
b) நஶகஶயஶந்து 
c) ைிப்பூர் 
d) ஷசஶம் 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஏப்ல் 09 2019 

1. சஷமப்பு அல்ட்ஶ குமந்த உஷழ்வு 
ண்ையம் (ULEZ) ன்னும் தஷட்ைத்த 
சல்படுத்தும் உயகஷன் பதல் 
நகம் து? 
a) ைஶக்கஷஶ 
b) யண்டன் 
c) சஷட்னி 
d) நஷபெஶர்க் 

 
2. ந்த நகம் உயகஷன் ஷகப்பரி 

லிஶன நஷயத்த தஷமந்துள்ரது? 
a) ைஶக்கஷஶ 
b) ளஶங்கஶய் 
c) ஶஸ்கஶ 
d) இஸ்தான்புல் 

 
3. கஷங் கஶப்ப ந்த லிரஶட்டுைன் 

தஶைர்புைது? 
a) கஶல்ஃப் 
b) கால்பந்து 
c) பட்ஷண்ைன் 
d) ைன்னிஸ் 

 
4. லரிநஶடுகரில் இபேந்து 

[ஷட்ைன்ஸ்] அதஷக பைம் பறும் 
உயகஷன் பதன்ஶன நஶடு து? 

a) இந்திா 
b) சஸனஶ 
c) அரிக்கஶ 
d) ஷ்ஶ 

 
5. த்தஷ அசஷன் NIRF தலரிசகரில் 

பதல் இைம் பிடித்த உர் கல்லி 
நஷறுலனம் து? 
a) டி தஷல்யஷ 
b) ஸ்சஷ பங்கலபே 
c) ஐஐடி ரசன்னன 
d) டி கஶன்பூர் 

 
6. இந்தஷ ஆண்கள் வஶக்கஷ அைிின் 

பிற்சஷஶரர் ஶர்? 
a) கிஹாம் ரீட் 
b) வந்தஷ சஷங் 
c) சஶஜர்ட் ரிஜன் 
d) தன்ஶஜ் பிள்ர 

 
7. ஸ்லடீிஷ் பஶஃபர்ஸ் துப்பஶக்கஷின் 

ம்படுத்தப்பட்ை இந்தஷ லக 
துப்பஶக்கஷ து? 
a) பினக்கஶ 
b) அஶகஶ 
c) தனுஷ் 
d) வயஷனஶ 

 
8. உயகஷன் த்தன சதலதீம் 

பலரப்பஶமகரில் ‚corallicolid‛ னும் 
லிசஷத்தஷஶன உிரினம் 
கஶைப்படுகஷமது? 
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a) 50 
b) 60 
c) 70 
d) 80 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஏப்ல் 10 2019 

1. ந்த லிதஷின் கஸழ் தர்தல் 
ஆைம் பிதர் நந்தஷ 
ஶடிின் லஶழ்க்க லயஶறு 
குமஷத்த தஷப்பைத்த தஷிை 
தை லிதஷத்துள்ரது? 
a) 143 
b) 324 
c) 343 
d) 243 

 
2. பசு பன்பற்சஷக்கஶன தங்க 

தஷப்படீ்ை பற்ம இில் 
நஷயம் து? 
a) சகந்தஷஶபஶத் 
b) து 
c) கஶட்ைஶ 
d) திருப்பதி 

 
3. ந்த நஶடு YouTube இன் ஷகப்பரி 

ற்றும் ஷக லகஶக லரர்ந்து 
லபேம் சந்தஶக ஶமஷபள்ரது? 
a) சஸனஶ 
b) இந்திா 
c) ஷ்ஶ 
d) அரிக்கஶ 

 
4. சர்லதச நஶை நஷதஷம் 2019 ஆம் 

ஆண்டிற்கஶன உயகரஶலி லரர்ச்சஷ 

லிகஷதத்த த்தன சதலதீஶக 
குமத்துள்ரது? 
a) 3.7 
b) 3.5 
c) 3.3 
d) 3.1 

 
5. ஷக புதுஶன தனிஶர் 

நஷறுலனஶக ந்த நஷறுலனம் தர்வு 
சய்ப்பட்டுள்ரது? 
a) கயஷங்கஶ தஶறஷற்தும 

தஶறஷல்தட்ப நஷறுலனம், எடிசஶ 
b) S.R.M. அமஷலில் ற்றும் 

தஶறஷல்தட்ப நஷறுலனம் , 
தஷழ்நஶடு 

c) Jss உர் கல்லி ற்றும் 
ஆஶய்ச்சஷக் கல்லிக்கறகம் , 
கர்நஶைகஶ 

d) கலலூர் ரதாறில்தட்ப 
நிறுலனம், திழ்நாடு 
 

6. ந்த நஶட்டில் உள்ர லிக்ைஶரிஶ 
துமபகத்தஷற்கு இந்தஷஶலின் 
பதல் பிற்சஷப்பிரிவு கப்பல்கள் (1TS) 
சன்றுள்ரது? 
a) ரசளல்ஸ் 
b) ஶயத்தீவு 
c) ஶரிளஷஸ் 
d) ைகஶஸ்கர் 

  
7. இஸ்ல் பிதரின் பதலி கஶயம் 

வ்லரவு? 
a) 5 ஆண்டுகள் 
b) 4 ஆண்டுகள் 
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c) 3 ஆண்டுகள் 
d) 7 ஆண்டுகள் 

 
8. ந்த நஶடு லை கஶரிஶவுக்கு 

லும் 2 ஆண்டுகலக்கு 
பஶபேரஶதஶத் தை 
நீட்டித்துள்ரது? 
a) தன் கஶரிஶ 
b) அரரிக்கா 
c) ஜப்பஶன் 
d) பிஶன்ஸ் 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஏப்ல் 11 2019 

1. உயக புனப்பு ஶநஶடு ங்கு 
நைபம உள்ரது? 
a) ரஜனலீா 
b) பஶரிஸ் 
c) லின்னஶ 
d) யண்ைன் 

 
2. ஆண்டின் சஷமந்த கஷரிக்கட் லீஶக 

தஶைர்ந்து த்தன பம லிஶட் 
கஶயஷ தர்வு சய்ப்பட்டுள்ரஶர்? 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 

 
3. ஆண்டின் சஷமந்த கஷரிக்கட் 

லீஶங்கனஶக தர்வு 
சய்ப்பட்ைலர் ஶர்? 
a) ித்தாயி ாஜ் 
b) வர்ன் பிரீத் கவுர் 
c) ஸ்ஷபேதஷ ந்தனஶ 

d) ஜஹயன் கஶஸ்லஶஷ 
 

4. டி 20 கஷரிக்கட்டின் சஷ மந்த லீஶக 
தர்வு சய்ப்பட்ைலர் ஶர்? 
a) ளித் கான் 
b) பஶபர் ஆழம் 
c) கஶயஷன் ன்ஶ 
d) க்ரன் க்ஸ்லல் 

 
5. ந்த நஶட்டின் தசஷ அமஷலில் 

அமக்கட்ைரின் லஶனலில் 
லல்லுநர்கள் பதல் கபேந்துர 
புகப்பைத்த லரிிட்ைனர்? 
a) ஷ்ஶ 
b) சஸனஶ 
c) பிஶன்ஸ் 
d) அரரிக்கா 

 
6. 2019ம் ஆண்டிற்கஶன கைற்ப ை 

பதலீட்டு லிறஶ ங்கு 
நைபற்மது? 
a) எடிசஶ 
b) ற்கு லங்கம் 
c) குஜஶத் 
d) பம்னப 

 
7. ‘சஷமந்த பசு நைபமக்கஶன 

CNS டிஶபி’ தற்கு லறங்கப்பட்ைது? 
a) கைற்பை ைஶக்ஶர்ட் (பம்ப) 

ற்றும் ன்ஸ் துலஶர்கஶ 
b) கைற்பை ைஶக்ஶர்ட் (பம்ப) 

ற்றும் ன்ஸ் த்ரிசூல் 
c) கடற்பனட டாக்ார்ட்  (னலசாக்) 

ற்றும் ஐஎன்எஸ் துலார்கா 
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d) கைற்பை ைஶக்ஶர்ட் (லசஶக்) 
ற்றும் ன்ஸ் த்ரிசூல் 
 

8. ன்பிரீத் கவுர் ந்த 
லிரஶட்டுைன் தஶைர்புைலர்? 
a) பல தூக்குதல் 
b) ல்பத்தம் 
c) குண்டு எமிதல் 
d) குத்துச்சண்ை 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஏப்ல் 12 2019 

1. தலுங்கு கலிஞர் க . சஷலஶ ட்டி 
ந்த லிபேதுக்கு தர்வு 
சய்ப்பட்டுள்ரஶர்? 
a) ஞஶனபைீ லிபேது 
b) கஶரிதஶஸ் சம்ஶன் 
c) சஶகஷத்தஷ அகஶைஷ லிபேது 
d) சஸ்லதி சம்ான் 

 
2. இந்தஷஶ ற்றும் ந்த நஶட்டிற்கு 

இைில் பஶல்டு குபேசத்ஶ 
இஶடல பிற்சஷ நைபறும்? 
a) சிங்கப்பூர் 
b) ஶயத்தீவு 
c) சளல்ஸ் 
d) ஶரிளஷஸ் 

 
3. இந்தஷஶலின் ஷகப்பரி 

லயலஶய்ப்பு சந்தஶகவும் 
ற்றும் ஆசஷஶ -பசஷபிக் பகுதஷில் 
ஷகப்பரி லயலஶய்ப்பு 
சந்தஶகவும் ந்த நகம் 
லிரங்குகஷமது? 
a) குபேகஷஶம் 

b) ரபங்களூரு 
c) புது தஷல்யஷ 
d) புன 

 
4. ஜஶயஷன் லஶயஶ பஶக் படுகஶய 

நைபற்ம பஶலது இந்தஷஶலின் 
லசஷஶய் ஶர்? 
a) ஏ ைர் 
b) ரசல்ம்ஸ்ஃகபார்டு 
c) வஶர்டிங் 
d) ஷண்ைஶ 

 
5. அபுதஶபி சர்லதச புத்தக கண்கஶட்சஷ , 

ADIBF 2019- ன், கரல லிபேந்தஷனஶக 
பஇ ந்த நஶை அமஷலித்துள்ரது? 
a) இந்திா 
b) அரிக்கஶ 
c) சஸனஶ 
d) ஆப்கஶனிஸ்தஶன் 

 
6. புது தஷல்யஷில் நைபமவுள்ர CII-

DST Tech Summit -ன் 25லது பதஷப்பில் 
ந்த நஶடு பங்குதஶஶ க பங்கற்பத 
இந்தஷஶ லலற்றுள்ரது? 
a) பிசஷல் 
b) ஸ்பின் 
c) பல்கரிஶ 
d) ரநதர்யாந்து 

 
7. நஷபெசஷயஶந்தஷன் பிதர் சர் ட்ண்ட் 

வஷல்யஶரி பல்யஶளஷப் லிபேத 
லன்மது ஶர்? 
a) தலந்தஷ ஜஜஶரிஶ 
b) ஶரிப்பன் தங்கலலு 
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c) தபீா ாயிக் 
d) சுஶஷ் ஜஶதவ் 

 
8. ஈகுலைஶர் ங்கு உள்ரது? 

a) லை அரிக்கஶ 
b) ரதன் அரரிக்கா 
c) ஆப்பிரிக்கஶ 
d) ஆசஷஶ 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஏப்ல் 13 2019 

1. ில்ல லஶரித்தஷன் 64 லது 
இில்ல லிறஶ ப்ல் 12, 2019 
அன்று ங்கு நைபற்மது? 
a) புது தில்யி 
b) பம்ப 
c) சன்ன 
d) வதஶபஶத் 

 
2. சூரி சக்தஷஶல் இங்கும் பதல் 

பைகு லிலில் ங்கு இக்கப்பை 
உள்ரது ? 
a) லலூர் 
b) திருரநல்கலயி 
c) தஷபேச்சஷ 
d) து 

 
3. பல்ஜஷத்தஷன் கரல தூதஶக 

நஷஷக்கப்பட்ைலர் ஶர்? 
a) .சஷ. பத்தஶ 
b) நஷக்கஷ வஶய 
c) ஜி.லி. பிசாத் 
d) ரி கஶம் 

 

4. பஸ்புக்கஷன் தய நஷர்லஶக 
அதஷகஶரி ஶர் ? 
a) சுந்தர் பிச்ச 
b) சத்ஶ நஶதல்யஶ 
c) கல்ஶண் கஷபேஷ்ைபர்த்தஷ 
d) ார்க் ஜுக்கர்ரபர்க் 

 
5. CUB- இன் பகுதஷந தயலஶக 

நஷஷக்கப்பட்ைலர் ஶர்? 
a) ஆர்.காகன் 
b) ஸ்.கஶயஷங்கம் 
c) ஏம் பிகஶஷ் 
d) ஸ் க பஶண்ை 

6. Order of the Holy Apostle Andrew the First 
ன்ம லிபேத இந்தஷ பிதபேக்கு 
லறங்கஷ நஶடு து ? 
a) யசஷஶ 
b) ஷ்ா 
c) அரிக்கஶ 
d) யண்ைன் 

 
7. கைற்பை லடிலப்பு (ற்பப்பு 

கப்பல் குல ) இக்குநகம் ங்கு 
உள்ரது ? 
a) புது தில்யி 
b) பம்ப 
c) சன்ன 
d) கஶல்கத்தஶ 

 
8. ஆசஷஶன்(ASEAN) அப்பில் 

த்தன நஶடுகள் உறுப்பினஶக 
உள்ரனர்? 
a) 21 
b) 10 
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c) 5 
d) 13 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஏப்ல் 14,15 2019 

1. இந்தஷ தசஷ இடுப்பு ற்றும் 
பதுகலும்பு அறுல சஷகஷச் ச 
நஷபுைர்கரின் சங்கம் இந்தஷ கூட்டு 
பதஷலகத்த ங்கு தஶைங்கஷபள்ரது? 
a) புது தஷல்யஷ 
b) பம்ப 
c) கஶல்கத்தஶ 
d) ரபங்களூரு 

 
2. ISRO பலியஷன் ங்கு நைபற்ம 

கண்கஶட்சஷில் 
அமஷபகப்படுத்தப்பட்ைது? 
a) பங்கலபே 
b) அகதஶபஶத் 
c) திருச்சூர் 
d) சண்டிபூர் 

 
3. ந்த நஶய்க்கு சஷமந்த சஷகஷச்ச 

அரிக்க லிற்மஷல் தங்கக்கூடி 
தண்டிர் தஷர்ப்பிகள் நஷம்பி 
எபே சுபேர உபேலஶக்கஷபள்ரது 
அரிக்கஶ? 
a) புற்றுநஶய் 
b) காசகநாய் 
c) குைல்புண் 
d) குைல் லஶல் அறற்சஷ 

 
4. அரிசஷ பன்படுத்தஷ உயகஷன் 

பதல் உமஷஞ்சு குறஶ 
உபேலஶக்கஷ நஶடு து? 

a) ஜப்பஶன் 
b) சஸனஶ 
c) இந்தஷஶ 
d) ரதன் ரகாரிா 

 
5. ICGEB இன் ஈஸ்ட் தஷரிபு லிகஶம் 

த்தன சதலதீம் ல த்தனஶல் 
உற்பத்தஷ அதஷகரிக்கஷமது ன 
கண்டுபிடித்துள்ரனர்? 
a) 15 
b) 15.5 
c) 14 
d) 14.5 

 
6. லிஞ்ஞஶனிகள் எபே தனிப்பட்ை 

ண்ைய் உண்டம் பஶக்டீரிஶல 
ங்கு கண்டுபிடித்துள்ரனர்? 
a) ரிானா அகறி 
b) ைஶங்கஶ அகறஷ 
c) பஶர்ட்ைஶ ரிக்கஶ அகறஷ 
d) சுண்ைஶ அகறஷ 

 
7. உயகஷன் ஷகப்பரி லிஶனம் தனது 

பதல் சஶதன ங்கு 
நைத்தஷது? 
a) சஶன் பிஶன்சஷஸ்கஶ 
b) புரஶரிைஶ 
c) கயிகபார்னிா 
d) ைக்சஶஸ் 

 
8. வீஶ சூப்பர் கஶப்பின் இறுதஷப் 

பஶட்டிில் FC சன்ன அைி 
ஶர் லன்மது? 
 



 
ாதாந்தி நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 

ஏப்ல் 2019 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    14                               FB – Examsdaily Tamil 
 
 

a) FC ஜம்ளத்பூர் 
b) FC ககாலா 
c) FC பங்கலபே 
d) FC பம்ப 

 
9. சஷங்கப்பூர் ஏபன் பட்ஷன்ைன் 

ஆண்கள் பிரிலில் லன்மலர் ஶர்? 
a) அந்தஶைி சஷன் ஜஷன்டிங் 

b) லிக்ைர் ஆக்சல்சன் 

c) சஶ டின் சன் 

d) ரகண்கடா காகாட்டா 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஏப்ல் 16 2019 

1. ந்த நஶடு னித தஷசு ற்றும் 
தைிகள் கஶண்ை எபே 3D 
இதத்தஷன் அச்சுக்கய 
லரிிட்டுள்ரது? 
a) அரிக்கஶ 
b) ஷ்ஶ 
c) சஸனஶ 
d) இஸ்கல் 

 
2. 2018-19 ப்ல்-ஶர்ச் ஶதங்கரில் 

இந்தஷஶலின் எட்டுஶ த்த 
ற்றுதஷகள் (சக்குகள் ற்றும் 
சலகள் ஆகஷல ) ற்றும் 
இமக்குதஷகரின் லரர்ச்சஷ ப்படி 
உள்ரது? 
a) கநர்னம 
b) தஷர்ம 
c) நடுநஷய 
d) ய கூமஷ துவும் இல்ய 

 

3. ங்கு ஷதக்கும் சூரி ஷன் ஆய 
அக்க SPIC ின் நஷறுலனம் 
தஷட்ைஷட்டுள்ரது? 
a) கபதஷ 
b) பப்பந்தல் 
c) தஷபேநல்லயஷ 
d) தூத்துக்குடி 

 
4. த்தன நஶசஶ லிபேதுகர இந்தஷ 

அைிகள் லன்றுள்ரது? 
a) 7 
b) 3 
c) 5 
d) 4 

 
5. ந்த ஆண்டு பதல் புயஷட்சர் பரிசு 

லறங்கப்பட்டு லபேகஷமது? 
a) 1907 
b) 1917 
c) 1927 
d) 1937 

 
6. "நஷர்பய்" ன்பது _______? 

a) சப் கசானிக் குரூஸ் ஏவுகனை 
b) ளஶர்ட் ஞ்ச் பஶயஷஸ்டிக் 

வுகை 
c) இண்ைர் கஶன்டினன்ைல் 

பஶயஷஸ்டிக் வுகை 
d) கப்பல் தஷர்ப்பு குபைஸ் வுகை 
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7. 2019 .சஷ.சஷ கஷரிக்கட் உயகக் 
கஶப்ப ங்கு நைபமவுள்ரது? 
a) ற்கஷந்தஷ தீவுகள் 
b) இங்கியாந்து 
c) ஆஸ்தஷயஷஶ 
d) இந்தஷஶ 

 
8. GSLV ின் த்தனஶலது 

கட்ைத்த தஶை அச்சல 
எப்புதல் அரித்துள்ரது? 
a) 6 
b) 5 
c) 4 
d) 3 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஏப்ல் 17 2019 

1. உயக வீஶபியஷஶ தஷனம் ----------- 
அன்று ஆண்டுதஶறும் 
அனுசரிப்பப்படுகஷமது ? 
a) ப்ல் 16 
b) ப்ல் 15 
c) ஏப்ல் 17 
d) ப்ல் 18 
e)  

2. கய்ர்ன் ண்ைய் & ரிலஶப 
நஷறுலனத்தஷன் தய நஷர்லஶக 
அதஷகஶரி ஶர்? 
a) சுதஷர் ஶத்தூர் 
b) அஜய் தடீ்சித் 
c) B. சஷ. தஷரிபஶதஷ 
d) சஞ்சஸவ் சஷங் 

 
 

3. பிதரின் கூடுதல் பதன் 
சயஶரர் ஶர்? 
a) நிருந்தி ிஸ்ா 
b) அஜஷத் குஶர் ைலல் 
c) ைஶக்ைர் பிஶத் குஶர் 
d) பஶஸ்கர் குல்ப 

 
 

4. ந்த ஶநஷய அசு சஸன லடீிஶ TikTok 
சயஷ தை சய்தது? 
a) கரஶ 
b) கர்நஶைகஶ 
c) திழ்நாடு 
d) ஆந்தஷப் பிதசம் 

 
5. சனிின் நஷயலஶன தஷல் தஷல 

ீத்தன் நஷ ப்பப்பட்ை ரிகள் 
கஶைப்பட்டுள்ரது? 
a) பஶபஶஸ் 
b) தய்ஶஸ் 
c) பெஶபஶ 
d) னடட்டன் 

 
6. SEA VIGIL பிற்சஷ ஶஶல் 

நைத்தப்பட்ைது? 
a) இந்தி கடற்பனட 
b) இந்தஷ இஶடலம் 
c) இந்தஷ லிஶனப்பை 
d) ய உள்ர அனத்தும் 
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7. இந்தஷக் கைற்பை ற்றும் 
லிட்நஶம் க்கள் பங்குபறும் 
இபேதப்பு கையஶ பிற் சஷின் --------
---- பதஷப்ப இந்தஷ கைற்பை 
ற்கஶண்ைது? 
 
a) பதல் 
b) இண்டாம் 
c) பன்மஶம் 
d) நஶன்கஶம் 

 
8. இந்தஷஶலிற்கும் ந்த நஶட்டிற்கும் 

இைில் ககஶம் கைலஶய் 
உள்ரது ? 
a) பஶகஷஸ்தஶன் 
b) ஆப்கஶனிஸ்தஶன் 
c) லங்கஶரம் 
d) சனீா 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஏப்ல் 18,19 2019 

1. தஷழ்நஶடு யஶக் சபஶ தர்தயஷல் 
த்தன சதலதீ லஶக்குப்பதஷலஶனது ? 
a) 72 
b) 80 
c) 60 
d) 100 

 
2. உயக பஶம்பரி தஷனம் ன்று 

அனுசரிப்பப்படுகஷமது ? 
a) ப்ல் 16 
b) ஏப்ல் 18 
c) ப்ல் 15 
d) ப்ல் 17 

 

3. அசஶன் நஷறுலனம் ந்த நஶட்டுைன் 
லர்த்தகத்தத நஷறுத்த படிவு 
சய்துள்ரது ? 
a) அரிக்கஶ 
b) இந்தஷஶ 
c) சனீா 
d) பஶகஷஸ்தஶன் 

 
 

4. ல லது இந்தஷ லீஶங்கன 
கஶயகட்யஶ அயனஶ ீனஶட்சஷ ------------ 
தங்க பதக்கங்கரப் லன்மஶர்? 
a) 1 
b) 4 
c) 5 
d) 2 

 
5. ஆசஷ திய கூட்ைப்பு ங்கு 

தஶைங்கப்பட்டுள்ரது? 
a) இந்தஶனசஷஶ 
b) அரிக்கஶ 
c) ஸ்ரீயங்கஶ 
d) சனீா  

 
6. ந்த பஶயலனத்தஷல் சவ்லஶய் 

கஷகத்தஷன் அடித்தர ஶதஷரி 
அக்கப்பட்டுள்ரது? 
a) ககாபி பானயலனம் 
b) சகஶஶ பஶயலனம் 
c) தஶர் பஶயலனம் 
d) அட்ைகஶஶ பஶயலனம் 
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7. HAL ஜட் பிற்சஷஶரரின் 
சஶதனகர த்தன 
ஆண்டுகலக்கு பின் தஶைவுள்ரது? 
a) 3 
b) 2 
c) 5 
d) 6 

 
8. ஆசஷ ல்பத்த சஶம்பின்ளஷப் 2019 

ன்று நைபமவுள்ரது? 
a) ப்ல் 25 
b) ப்ல் 20 
c) ப்ல் 21 
d) ஏப்ல் 23 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஏப்ல் 20 2019 

1. இந்தஷஶலின் வஜ் எதுக்கஸட்ை 
த்தன யட்சஶக சவுதஷ அபிஶ 
அதஷகரித்துள்ரது ? 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 

 
2. பஶன் ஶம் கர லிறஶ ந்த நஶட்டில் 

கஶண்ைஶைப்பட்ைது? 
a) இங்கஷயஶந்து 
b) தாய்யாந்து 
c) ஈஶன் 
d) யசஷஶ 

 

 

3. சஸன ஶறஷ தஷனம் ன்று 
அனுசரிக்கப்படுகஷமது? 
a) ப்ல் 21 
b) ப்ல் 22 
c) ஏப்ல் 20 
d) ப்ல் 19 

 
4. 7லது சஸன சர்லதச தஶறஷல்தட்ப 

கண்கஶட்சஷ ந்த நகரில் 
தஶைங்கஷது? 
a) ளஶங்கஶய் 
b) சினான் 
c) தப்ப 
d) பய்ஜஷங் 

 
5. ைஶஶட்ைஶ, சஶப்ட்பங்க் பண்ட் 

நஷறுலனங்கள் உபரில் $ ---------- 
பில்யஷன் பதலீடு சய்துள்ரது ? 
a) 2 
b) 1 
c) 3 
d) 5 

 
6. நது பிபஞ்சத்தஷன் ஷக பறஶன 

லக பயக்கூமஷன் பர் ன்ன ? 
a) ஹயீிம் னஹட்னடு அனி 
b) வட்ஶக்ழஷ வட்ஜன் 

சல்ஃபட் 
c) ீதஷல் அஶைடு 
d) பிஶன்-84 
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7. MTU-3626 ந்த லக தஶனித்த 
சஶர்ந்தது ? 
a) கம்பு 
b) கழ்லகு 
c) கஶது 
d) ரநல் 

 
8. கைட் ஷசல் ைஸ்டிஶர் 

இம்பஶல் கப்பல் ந்த பிஶஜக்ட் 
உைன் தஶைர்புைது ? 
a) பிாரஜக்ட் 15B 
b) பிஶஜக்ட் 15A 
c) பிஶஜக்ட் 75B 
d) பிஶஜக்ட் 75A 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஏப்ல் 21,22 2019 

1. தசஷ குடி பைிகள் தஷனம் 
ன்று அனுசரிக்கப்படுகஷமது ? 
a) ஏப்ல் 21 
b) ப்ல் 22 
c) ப்ல் 23 
d) ப்ல் 24 

 
2. உயக பூஷ தஷனம் 2019 இன் தீம் 

ன்ன? 
a) End Plastic Pollution 
b) Protect Our Species 
c) Environmental and Climate Literacy 
d) Trees for the Earth 

 
3. 2019 ஆம் ஆண்டுக்கஶன கைற்பை 

தரபதஷகரின் ஶநஶட்டின் பதல் 
பதஷப்பு ங்கு நைபம உள்ரது ? 
a) புன 

b) பங்கலர் 
c) புது தில்யி 
d) சன்ன 

 
4. இதஷல் ந்த ஆஶய்ச்சஷ குலலஶனது 

புதங்கர நடிஶக 
உிடக்கரில் சலுத் தும் 
பம கண்டுபிடித்துள்ரது ? 
a) Central Institute of Medicinal and Aromatic 

Plants 
b) Indian Institution of Science (IISc) 
c) Physical Research Laboratory 
d) Central Glass and Ceramic Research 

Institute 
 

5. ஆசஷ தைகர சஶம்பின்ளஷப் 2019 
ங்கு நைபறுகஷமது ? 
a) இஸ்ல் 
b) துபேக்கஷ 
c) கத்தார் 
d) துபஶய் 

 
6. இந்தஷஶலின் லரிபமவு சயஶரர் 

ஶர் ? 
a) லிஜய் ககாககய 
b) சுஷ்ஶ சுலஶஜ் 
c) நஷர்யஶ சஸத்தஶஶன் 
d) ஸ்ஷபேதஷ இஶைி 

 
7. இந்தஷ அசஷயப்பின் கஶங்கனி 

ஶறஷபர்ப்பு ங்க 
லரிிைப்பட்ைது? 
a) ங்களூரு 
b) சூபே 
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c) பிதஶர் 
d) பங்கலர் 

 
8. 23 லது ஆசஷ தைகர 

சஶம்பின்ளஷப்பில் பஶட்டிில் ஈட்டி 
மஷதல் பிரிலில் லள்ரிப் பதக்கம் 
லன்மலர் ஶர் ? 
a) தீபஶ ஶயஷக் 
b) குர்ஷத் கவுர் 
c) அன்னுாைி 
d) ஜஷ யஶல்ரின்னுன்கஶ 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஏப்ல் 23 2019 

1. உயக புத்தக ற்றும் பதஷப்புரி 
தஷனம் ன்று கஶண்ைஶைப்படுகஷமது? 
a) ஏப்ல் 23 
b) ப்ல் 24 
c) ப்ல் 22 
d) ப்ல் 21 

 
2. ஆங்கஷய ஶறஷ தஷனம் ஶபேை 

இமந்த ற்றும் பிமந்த ததஷ 
குமஷப்பிை கஶண்ைஶைப்படுகஷமது ? 
a) ஶபர்ட் பர்ன்ஸ் 
b) லில்யிம் களக்ஸ்பிர் 
c) சஷல்லிஶ ப்ரஶத் 
d) சஶர்யஸ் டிக்கன்ஸ் 

 
3. 'சதுப்புநஷய சஷலப்பு ஸ்னஶப்பர் ' 

ன்னும் ீன் லக உற்பத்தஷ 
சய்பம் பற்சஷ ந்த ஶநஷயத்தஷல் 
தஶைங்கப்பட்ைது ? 
a) கரஶ 
b) தஷழ்நஶடு 

c) ஆந்தி பிகதளம் 
d) பஞ்சஶப் 

 
4. தஷரிபுஶலிற்கு சஷமப்பு 

கண்கஶைிப்பஶரஶக 
நஷஷக்கப்பட்ைலர் ஶர் ? 
a) கஶதஷ 
b) க. நஶகஶஜ் 
c) ஸ்ரீ அலய ஷ் ட்டி 
d) லிகனாத் சுத்ளி 

 
5. TCS தபஶல் துமபைன் இைந்து ----

--- யட்சம் தபஶல் அலுலயகங்கர 
நலனீஶக்க தஷட்ைஷைப்பட்டுள்ரது 
? 
a) 1.5 
b) 2 
c) 3.5 
d) 5 

 
6. இந்தஷஶ ட்லிட்ைரின் புதஷ MD ஶர் ? 

a) தன்ஜதீ் சஷங்க் 
b) னிஷ் ககஸ்லரி 
c) பஶயஶஜஷ கஷரிஷ் 
d) பர்ஷந்தர் சஷங் 

 
7. ஆசஷ பட்ஷண்ைன் சஶம்பின்ளஷப் 

சஸனஶலில் ங்கு நைபறுகஷமது ? 
a) ளஶங்கஶய் 
b) தலஶன் 
c) வூஹன் 
d) பய்ஜஷங் 
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8. ஆசஷ தைகர சஶம்பின்ளஷ ப் 800 
ீட்ைர் கரிபேக்கஶன ஏட்ைப் பந்த 
பஶட்டிில் தங்கப்பதக்கம் 
லன்மலர் ஶர் ? 
a) ககாதி ாரிபத்து 
b) அன்னுஶைி 
c) தீபஶ ஶயஷக் 
d) குர்ஷத் கவுர் 

 
9. ஆசஷ தைகர சஶம்பின்ளஷப்பில் 

குண்டு மஷதல் பஶட்டிில் 
தங்கப்பதக்கம் லன்மலர் ஶர் ? 
a) கஶங் யஷஜஷஶ 
b) ளஷவ்பஶல் சஷங் 
c) ஜபிர் தஶரி 
d) தஜிந்தர்பால் சிங் தூர் 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஏப்ல் 24 2019 

1. உயக ஆய்லக லியங்குகள் தஷனம் 
2019 ன்று அனுசரிக்கப்படுகஷமது ? 
a) ஏப்ல் 24 
b) ப்ல் 20 
c) ப்ல் 19 
d) ப்ல் 18 

 
2. உயகஷன் 50 சஷமந்த தயலர்கரின் 

பட்டியஷல் ---------- இைத்தஷல் 
அபேைஶச்சயம் பபேகஶனந்தம் 
உள்ரஶர்? 
a) 1 
b) 45 
c) 20 
d) 43 

 

3. உயகஷன் ஷகப்பரி உட்பும 
நீர்லழீ்ச்சஷ ங்கு 
அக்கப்பட்டுள்ரது? 
a) யஶஸ் ஞ்சல்ஸ் சர்லதச 

லிஶன நஷயம் 
b) துபஶய் சர்லதச லிஶன 

நஷயம் 
c) சிங்கப்பூர் சாங்கி லிான 

நினயம் 
d) பய்ஜஷங் பயதன சர்லதச 

லிஶன நஷயம் 
 

4. சவ்லஶய் கஷகத்தஷற்கஶன ப ..இ.ின் 
வஶப் ப்ஶப் தஷட்ைம் ---------- 
சதலதீம் படிலைந்தது? 
a) 90 
b) 75 
c) 45 
d) 85 

 
5. லரஶண் லிரிலஶக்கத்தஷற்கஶன 

தசஷ ஶநஶடு ங்கு நைபற்மது ? 
a) சன்ன 
b) புது தில்யி 
c) பம்ப 
d) கஶல்கத்தஶ 

 
6. இந்தஷஶ நைப்பு நஷதஷஶண்டில் தஶல் 

ற்றுதஷில் த்தன சதலதீ 
லரர்ச்சஷ அைலதற்கு இயக்க 
நஷர்ைித்துள்ரது? 
a) 9 - 10 
b) 10 - 11 
c) 11 -12 
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d) 10 – 12 
 

7. ஆர்.பி.. ஸ்லஶப் யத்தஷல் 
அமஷலிக்கப்பட்ை தஶகக்கு ல் ----
---- ைங்கு யம் லிைப்பட்டுள்ரது? 
a) 4 
b) 2 
c) 3 
d) 1 

 
8. பஶதுகஶப்புக் கைக்குகரின் புதஷ 

பஶது கட்டுப்பஶட்ைஶரர் ஶர் ? 
a) வ ாகஜந்தி குார் நாக் 
b) ஸ்ரீ அலய ஷ் ட்டி 
c) லினஶத் சுத்ளஷ 
d) பஶயஶஜஷ கஷரிஷ் 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஏப்ல் 25 2019 

1. உயக யரிஶ தஷனம் ன்று 
அனுசரிக்கப்படுகஷமது ? 
a) ஏப்ல் 25 
b) ப்ல் 24 
c) ப்ல் 20 
d) ப்ல் 19 

 
2. க்ஷகஶை நைனம் ந்த 

ஶநஷயத்தச் சஶர்ந்தது ? 
a) கரஶ 
b) கர்நாடகா 
c) தஷழ்நஶடு 
d) பகீஶர் 

 
3. பிதர் நந்தஷ ஶடி தற்பஶது 

ந்த நடிகரிைம் பட்டி அரித்தஶர் ? 

a) அஷதஶப் பச்சன் 
b) அீர் கஶன் 
c) அக்ஷய் குார் 
d) ன்லரீ் சஷங் 

 
4. கயஷ்லம் நீர்ப்பஶசன தஷட்ைம் ந்த 

ஶநஷயத்தஷல் சல்படுகஷமது ? 
a) கரஶ 
b) தஷழ்நஶடு 
c) பகீஶர் 
d) ரதலுங்கானா 

 
5. ஷ்ஶலின் புடின் ற்றும் லை 

கஶரிஶலின் கஷம் 
எபேலஶபேலர் ந்த 
பல்கயக்கறகத்தஷல் சந்தஷக்க 
உள்ரனர்? 
a) கம்பிரிட்ஜ் பல்கயக்கறகம் 
b) பார் ஈஸ்டர்ன் ஸ்கடட் 

பல்கனயக்கறகம் 
c) ஆக்ஸ்ஃபஶர்ட் பல்கயக்கறகம் 
d) ஷச்சஷகன் பல்கயக்கறகம் 

 
6. ஆசஷ தைகர சஶம்பின்ளஷப் 1500 

ீட்ைர் கரிபேக்கஶன ஏட்ைப் பந்த 
பஶட்டிில் தங்கப்பதக்கம் 
லன்மலர் ஶர் ? 
a) P.U.சித்ா 
b) கஶதஷ ஶரிபத்து 
c) தீபஶ ஶயஷக் 
d) குர்ஷத் கவுர் 

 
7. ஆசஷ தைகர சஶம்பின்ளஷப் 1500 

ீட்ைர் ஆண்கலக்கஶன ஏட்ைப் பந்த 
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பஶட்டிில் லள்ரிப்பதக்கம் 
லன்மலர் ஶர் ? 
a) அஜய் குார் சகாஜ் 
b) தஜஷந்தர்பஶல் சஷங் தூர் 
c) ஜபிர் தஶரி 
d) கஶங் யஷஜஷஶ 

 
8. NHB, நபஶர்டின் பல பங்குகர ந்த 

லங்கஷ அசுக்கு லிற்கஷமது? 
a) RBI 
b) SBI 
c) IOB 
d) HDFC Bank 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஏப்ல் 26 2019 

1. உயக அமஷவுசஶர் சஶத்துரி தஷனம் 
ன்று அனுசரிக்கப்படுகஷமது ? 
a) ப்ல் 25 
b) ப்ல் 24 
c) ப்ல் 20 
d) ஏப்ல் 26 

 
2. கஶசஷ ஶஜ்ம் ந்த ஶநஷயத்தஷல் 

உள்ரது ? 
a) ஆந்தஷப் பிதசம் 
b) பகீஶர் 
c) கரஶ 
d) ககாயா 

 
3. VPTின் பசு லிபேத ந்த 

துமபகம் லன்றுள்ரது? 
a) லிசாகப்பட்டினம் 
b) தீன்தஶள் 
c) கஶச்சஷ 

d) சன்ன 
 

4. டிரில்யஷன் ைஶயர் தஷப்ப பபேம் 
பன்மஶலது தஶறஷல்தட்ப நஷறுலனம் 
து ? 
a) ைஶைஶ கன்சல்ைன்சஷ 
b) லரிசஶன் 
c) னக்காசாப்ட் 
d) லஶல்ஶர்ட் 

5. அபுதஶபி சர்லதச புத்தக 
கண்கஶட்சஷில் சஷ மப்பு லிபேந்தஷனஶக 
தஷகலம் நஶடு து ? 
a) இந்திா 
b) யசஷஶ 
c) யண்ைன் 
d) அரிக்கஶ 

 
6. புர்ஜ் கயஷஃபஶ கஶபும் ந்த நஶட்டில் 

உள்ரது ? 
a) ஸ்ரீயங்கஶ 
b) துபாய் 
c) ஆப்கஶனிஸ்தஶன் 
d) பிசஷல் 

 
7. ஆசஷ தைகர சஶம்பின்ளஷப் 2019 

பஶட்டிில் இந்தஷஶ த்தனஶலது 
இைத்த பற்றுள்ரது ? 
a) 4 
b) 3 
c) 11 
d) 20 
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8. நீச்சல் லீர் லீகஷத் உயக 
தநஷயில் ------ தத்த 
அைந்துள்ரஶர்? 
a) A 
b) B 
c) C 
d) D 

 
9. ஆசஷ தைகர சஶம்பின்ளஷப் 2019 

பஶட்டிில் இந்தஷஶ த்தன 
தங்கம் ற்றும் லள்ரி 
பதக்கங்கர பற்றுள்ரது ? 
a) 3,7 
b) 7,3 
c) 2,3 
d) 5,2 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஏப்ல் 27 2019 

1. உயகஷன் பதல் யரிஶ தடுப்பூசஷ  
ஆப்பிரிக்கஶலின் ந்த நஶட்டில் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது? 
a) யாலி 
b) தன் ஆப்பிரிக்கஶ 
c) கஶனஶ 
d) ஶஶக்கஶ 

 
2. ஶன்ஶர் குலம் ற்றும் ஜப்பஶனின் 

நஷசஸ யக்ட்ரிக் ஆகஷலற்மஷன் பதல் 
உற்பத்தஷ நஷயங்கர ங்கு 
அக்க படிவு சய்துள்ரது? 
a) பம்ப 
b) வதஶபஶத் 
c) ைல்யஷ 
d) ரசன்னன 

 
3. 2019 ஆசஷ குத்துச்சண்ை 

சஶம்பின்ளஷப் பஶட்டிில் ஆண்கள் 
52 கஷயஶ பிரிலில் தங்கப் பதக்கம் 
லன்மலர் ஶர்? 
a) அஜய் குார் சகாஜ் 
b) அலஶனஷ் ழபிள் 
c) அஷத் பங்கல் 
d) ளஷப்பஶல் சஷங் 

 
4. இன்ஸ்யட் யஶண்ைர் னப்படும் 

நஶசஶலின் ஶபஶ ந்த கஷகத்தஷன் 
நஷயநடுக்கத்த பதஷவு சய்துள்ரது? 
a) ரசவ்லாய் 
b) புதன் 
c) லள்ரி 
d) லிஶறன் 

 
5. ஆண்கள் எபேநஶள் கஷரிக்கட் 

பஶட்டிில் பதல் பண் நடுலஶக 
நஷஷக்கப்பட்ைலர் ஶர் ? 
a) ஜனட் குத்ரி 
b) கிராரி கபாகயாசாக் 
c) சுகஶ ளங்கர் 
d) ஶதவ் பஶட்டி பர்க் 

 
6. 2019 ஆசஷ குத்துச்சண்ை 

சஶம்பின்ளஷப் பஶட்டிில் இந்தஷஶ 
ஶத்தம் த்தன பதக்கங்கள் 
லன்றுள்ரது? 
a) 15 
b) 10 
c) 13 
d) 20 
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7. 2019 உயக பஶஶ நீச்சல் 
சஶம்பின்ளஷப் பஶட்டிில் 
தங்கப்பதக்கம் லன்மலர் ஶர் ? 
a) நிஞ்சன் பகுந்தன் 
b) க்கல் பல்ப்ஸ் 
c) ஶட் கஷரீர்ஸ் 
d) நஶதன் அட்ரின் 

8. 2019 ஆசஷ குத்துச்சண்ை 
சஶம்பின்ளஷப் பஶட்டிில் பண்கள் 
81kg பிரிலில் தங்க பதக்கம் 
லன்மலர் ஶர்? 
a) ஸ்டிபெைஶ டூைஶ 
b) பூஜா ாைி 
c) கட்டி ைய்யர் 
d) சஶபிஶ எகஷகலஶ 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஏப்ல் 28 & 29 2019 

1. சர்லதச நைன தஷனம் ன்று 
அனுசரிப்படுகஷமது ? 
a) ஏப்ல் 29 
b) ப்ல் 28 
c) ப்ல் 30 
d) ப்ல் 19 

 
2. சர்லதச நைன தஷனம் 2019 தீம் ன்ன 

? 
a) Peace and Harmony 
b) Dance and Spirituality 
c) Peace and Prosperity 
d) Joy and Happiness 

 
3. லயில் பஶதுகஶப்பு ற்றும் 

சுகஶதஶத்துக்கஶன உயக தஷனம் ன்று 
அனுசரிப்படுகஷமது ? 

a) ப்ல் 29 
b) ப்ல் 30 
c) ஏப்ல் 28 
d) ப்ல் 27 

 
 

4. அசர்பஜஶன் கஷஶண்ட் பிரிக்ஸ் 
பட்ைத்த லன்மலர் ஶர் ? 
a) லீலிஸ் வஶஷல்ைன் 
b) சபஶஸ்டின் லட்ைல் 
c) லால்ரடரி கபாட்டாஸ் 
d) க்ஸ் லர்ஸ்ைபன் 

 
5. கைந்த 5 ஆண்டுகரில் லிஜலஶைஶ 

லிஶன நஷயம் பைிகள் 
பஶக்குலத்தஷல் த்தன சதலதீ 
லரர்ச்சஷ அைந்துள்ரது ? 
a) 100 
b) 500 
c) 250 
d) 150 

 
6. பின்லபேம் ந்த ஆஶய்ச்சஷஶரர்கள் 

அல்ட்ஶசன்சஷட்டிவ் குலஶண்ைம் 
தர்ஶீட்ை 
உபேலஶக்கஷபள்ரனர்? 
a) ஜிா ியிா இஸ்யாிா 

பல்கனயக்கறக 
ஆாய்ச்சிாரர்கள் 

b) ஶைி யக்ஷ்ஷ பஶய் த்தஷ 
லரஶண் பல்கயக்கறகம் 

c) ஶஜவீ் கஶந்தஷ தசஷ லிஶனப் 
பல்கயக்கறகம் 
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d) அயஷகஶர் பஸ்லீம் 
பல்கயக்கறகம் 
 

7. டி ட்ஶஸ் குல த்தன 
இந்தஷ ஶறஷகலக்கு ரிதஶன OCR 
அப்ப உபேலஶக்கஷபள்ரது? 
a) 4 
b) 3 
c) 9 
d) 10 

 
8. ஶர் தயியஶன பல்ட் 

ற்றும் சஶய பன்பற்சஷ (BRI) 
ில் இபேந்து இந்தஷஶ 
லரிமவுள்ரது? 
a) சனீா 
b) அரிக்கஶ 
c) ஷ்ஶ 
d) பஶகஷஸ்தஶன் 

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஏப்ல் 30 2019 

1. ந்த ஆண்டு நைக்கவுள்ர உயக 
ைபிள் ைன்னிஸ் பஶட்டி 
நைத்த இந்தஷஶ லிண்ைப்பத்துள்ரது? 
a) 2020 
b) 2022 
c) 2024 
d) 2025 

 
2. அடுத்த ஶதம் இந்தஷஶ சஸனஶ 

இைியஶன பஶர்ஶ சந்தஷப்பு ங்கு 
நைபமவுள்ரது 
a) புது தஷல்யஷ 
b) ரபய்ஜிங் 

c) பம்ப 
d) ளஶங்கஶய் 

 
3. ந்த நஶடு தன்னுை 

தயநகத்த ஶற்ம 
தஷட்ைஷட்டுள்ரது? 
a) சஷங்கப்பூர் 
b) யசஷஶ 
c) இந்கதாகனசிா 
d) தஶய்யஶந்து 

 
4. இந்தஷஶலில் பஶதுகஶப்பு  சபர் 

ஜன்சஷ ங்கு அக்கப்பை 
உள்ரது 
a) பம்ப 
b) புதுதில்யி 
c) பங்கலபே 
d) சன்ன 

 
5. PFA பிரர் ஆஃப் தஷ இர் 

லிபேதுகர ந்த நஶட்டு லீர்கள் 
லன்மனர்? 
a) ரநதர்யாந்து 
b) ஸ்பின் 
c) பிசஷல் 
d) பிஶன்ஸ் 

 
6. இந்தஷ லிஶன நஷயங்கரில் 

பைிகள் பஶக்குலத்து த்தன 
சதலதீம் அதஷகரித்துள்ரது? 
a) 10.6% 
b) 11.6% 
c) 12.6% 
d) 13.6 
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7. சஷ-அரிட் டிஶபிக்ஸ்க்கஶன (ICRISAT) 
சர்லதச பிர்கள் ஆஶய்ச்சஷ 
நஷறுலனம் தயகம் 
ங்குள்ரது? 
a) புதுதஷல்யஷ 
b) ைஶடூன் 
c) கஶல்கத்தஶ 
d) னஹதாபாத் 

8. ஆண்டின் சஷமந்த இரம் கஶல்பந்து 
லீர், PFA லிபேது லன்மலர் ஶர்? 
a) கயன் ம்பஶப்ப 
b) ரிச்சஶயஷசன் ஶர்கஸ் 
c) ஶஸ்பஶர்ட் 
d) ஹமீ் ஸ்ரடர்யிங் 

 

 

 

To Follow  Channel – கிரிக் ரசய்வும் 

WhatsApp Group -ல் கச –  கிரிக் ரசய்வும் 

Telegram Channel  கிரிக் ரசய்வும் 
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