
நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 17 மார்ச் 2020 

EXAMSDAILY 

1. எஸ் வங்கியின் தலைலை நிர்வாக அதிகாரி ைற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக 

யார் நியைிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

• அதுல் பபடா 

• பிரசாந்த் குைார் 

• சுனில் பைத்தா 

• ைபகஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி 
2. பநபாளத்தில் மூன்று புதிய பள்ளி கட்ட உதவி ததாலக வழங்கிய நாடு எது? 

• இந்பதாபனசியா 

• பாகிஸ்தான் 

• ஈரான் 

• இந்தியா 

3. ஆல் இங்கிைாந்து பபட்ைிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் 2020 ஆண்களுக்கான 

ஒற்லையர் பட்டத்லத தவன்ைவர் யார்? 

• ஹிபராயுகி எண்படா 

• யூட்டா வதன்பப 

• பிரவனீ் ப ார்டான் 

• விக்டர் ஆக்தசல்சன் 

4. முழுலையான வங்கி பசலவலய எஸ் வங்கி ைீண்டும் எப்பபாது ததாடங்க 

உள்ளது  

• ைார்ச் 18 

• ைார்ச் 19 

• ைார்ச் 20 

• ைார்ச் 21 

5. த ய்பதவ் உனட்கட் தலைலையிைான அணி தனது முதல் ரஞ்சி 
பகாப்லபலய தவன்ைது. அவர் எந்த அணியின் பகப்டனாக தசயல்பட்டார்? 

• வங்க கிரிக்தகட் அணி 
• சவுராஷ்டிரா கிரிக்தகட் அணி 
• மும்லப கிரிக்தகட் அணி 
• கர்நாடக கிரிக்தகட் அணி 

6. சைீபத்தில், பாட்டீல் புட்டப்பா காைைானார், அவர் எந்தத் துலைலயச் 

பசர்ந்தவர்? 

• நடிகர் 

• பாடகர் 

• பத்திரிலகயாளர் 



• அரசியல்வாதி 
7. பின்வருபவர்களில் சார்க் தபாதுச்தசயைாளர் யார்? 

• பபித்ரா தர ினா 

• எசைா வரீவுன் 

• அம் த் உபசன் பி. சியால் 

• அர் ுன் பகதூர் தாபா 

8. நீர் நிர்வாகத்லத பைம்படுத்த உைக வங்கியில் இருந்து 80 ைில்ைியன் 

அதைரிக்க டாைர் கடலன தபற்ை ைாநிைம் எது? 

• உத்தரப்பிரபதசம் 

• ஆந்திரா 

• இைாச்சை பிரபதசம் 

• கு ராத் 

9. பின்வரும் எந்த ைாநிைங்களில் லசத்ரா  ாத்ரா விழா ரத்து தசய்யப்பட்டது? 

• கு ராத் 

• பஞ்சாப் 

• ஒடிசா 

• பைற்கு வங்கம் 

10. ஐ.டி.டி.எஃப் பசைஞ்சர் பிளஸ் ஓைான் ஓபன் ஆண்கள் ஒற்லையர் பட்டத்லத 

தவன்ைவர் யார்? 

• சத்திய ஞானபசகரன் 

• ஹர்ைீத் பதசாய் 

• அந்பதாணி அைல்ராஜ் 

• ஷரத் கைல் 

11. ‘Women On Board 2020’ ஆய்வில் தரவரிலசயில் இந்தியா எத்தலனயாவது 
இடம் 

• 10  

• 12  

• 14  

• 15 

12. ஆல் இங்கிைாந்து பூப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் 2020 இன் தபண்கள் ஒற்லையர் 

பட்டத்லத தவன்ைவர் யார்? 

• லத சூ-யிங் 

• யூகி புகுஷிைா 

• சாயகா ஹிபராட்டா 

• தைைதி படவா 

13. பின்வருபவர்களில்  ார்க்கண்ட் முதலைலைச்சர் யார்? 

• பினராயி வி யன் 



• கைல்நாத் 

• ைபனாகர் ைால் 

• பஹைந்த் பசாரன் 

14. விலளயாட்டு வரீர்கள், கலைஞர்களுக்கான பை உதவி திட்டங்கலள எந்த 

ைாநிை அரசு சைீபத்தில் அைிவித்துள்ளது? 

• அசாம் 

• உத்தரபிரபதசம் 

• ைணிப்பூர் 

• ஹரியானா 

15. எரிசக்தி அலைச்சின் புதிய வலைத்தளத்லத அைிமுகப்படுத்தியவர் யார்? 

• ைபகந்திர நாத் பாண்பட 

• ஆர் பக சிங் 

• பிரஹைாத் சிங் பபடல் 

• பியூஷ் பகாயல் 

16. பன்னிர்கட்டா பதசிய பூங்கா எங்கு அலைந்துள்ளது? 

• பகரளா 

• அசாம் 

• கர்நாடகா 

• கு ராத் 

17. இந்திரபிரஷ்டா ைின் நிலையம் எந்த ைாநிைத்தில் அலைந்துள்ளது? 

• தடல்ைி 
• ரா ஸ்தான் 

• ைத்திய பிரபதசம் 

• பகீார் 

18. ைஹிந்திரா ஸ்படடியம் எங்கு அலைந்துள்ளது 

• மும்லப 

• தகால்கத்தா 

• தசன்லன 

• நியூதடல்ைி 
19. சவுத்ரி சரண் சிங் சர்வபதச விைான நிலையம் எங்குள்ளது? 

• புபன, ைகாராஷ்டிரா 

• மும்லப, ைகாசிரத்ரா 

• ைக்பனா, உத்தரபிரபதசம் 

• சிம்ைா, இைாச்சைப் பிரபதசம் 

20. பின்வருவனவற்ைில்  ஈரானின் தலைநகரம் எது? 

• பாக்தாத் 

• ததஹ்ரான் 



• அஸ்தானா 

• கான்தபர்ரா 


