நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 01 & 02 மார்ச் 2020
EXAMSDAILY
1. பூசா கிருஷி விக்யான் மமளா -2020 யாரால் த ாடங்கப்பட்டது?
a) ராம் விலாஸ் பாஸ்வான்
b) நமரந் ிர சிங் ம ாமர்
c) ரவிசங்கர் பிரசாத்
d) நி ின் கட்கரி

2. மிளகாய்

ிருவிழா மத் ிய பிரம சத் ின் எந்

த ாடங்கியது?

மாவட்டத் ில்

a) கார்மகான்
b) அனுபுர்

c) டாடியா
d) ராஜ்கர்

3. உலக உற்பத் ித் ிறன் காங்கிரஸின் 19 வது ப ிப்பு எங்கு நடடதபற
உள்ளது?

a) டைத ராபாத்
b) தசன்டை
c) மும்டப

d) தபங்களூர்

4. முடை ீன் யாசின் எந்
தசய்யப்பட்டுள்ளார்?
a)

நாட்டின் பு ிய பிர மராக ம ர்வு

ாய்லாந்து

b) கம்மபாடியா
c) லாமவாஸ்

d) மமலஷியா

5. இந்துஸ்இந்து வங்கி லிமிதடட் நிறுவைத் ின்
அ ிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?

டலடம நிர்வாக

a) சுமந்த் கத்பாலியா
b) ராணா கபூர்

c) ரமமஷ் மசாப் ி

d) பார்த் சார ி முகர்ஜி

6. டாக்டர் சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி விருட
a) RBI
b) இன்தவஸ்ட் இந் ியா

c) இந் ிய அறக்கட்டடள

வழங்குபவர் யார்?

d) பில் & தமலிண்டா மகட்ஸ் அறக்கட்டடள

7. அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வூ ிய வயட
குடறத்

மாநிலம் எது?

60 வய ிலிருந்து 58 ஆண்டுகளாகக்

a) குஜராத்
b) பஞ்சாப்
c)

மிழ்நாடு

d) ராஜஸ் ான்

8. பல்பீர் சிங் குல்லர் சமீ பத் ில் காலமாைார். அவர் எந்
தசாந் மாைவர்?

விடளயாட்டுக்கு

a) கிரிக்தகட்

b) தடன்ைிஸ்
c) ைாக்கி

d) மகால்ஃப்

9. பூஜ்ஜிய பாகுபாடு நாள் எப்மபாது அனுசரிக்கப்படுகிறது?
a) பிப்ரவரி 28
b) பிப்ரவரி 29
c) மார்ச் 1
d) மார்ச் 2

10. இந் ியாவும் அதமரிக்காவும் எவ்வளவு ம ிப்புள்ள பாதுகாப்பு
ஒப்பந் ங்களில் டகதயழுத் ிட்டை?
a) 1 பில்லியன்
b) 2 பில்லியன்
c) 3 பில்லியன்
d) 4 பில்லியன்

11. சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி எந்

வருடத் ில் பிறந் ார்?

a) 1901
b) 1908
c) 1917
d) 1925
12. பின்வருபவர்களில் பீகார் மு ல்வர் யார்?
a) என்.பிதரன் சிங்

b) மைமந்த் மசாரன்
c) பிரமமாத் சாவந்த்
d) நி ீஷ் குமார்

13. மாநிலத் ில் சா ி அடிப்படடயிலாை மக்கள் த ாடக கணக்தகடுப்டப
நடத்துவ ற்காை
a) ஒடிசா
b) பீகார்

ீர்மாைத்ட

சமீ பத் ில் எந்

மாநிலம் நிடறமவற்றியது?

c) மகரளா

d) ராஜஸ் ான்

14. பிர மர் நமரந் ிர மமாடி _______ உழவர் உற்பத் ியாளர் அடமப்புகடள நாடு
முழுவதும் சித்ரக்கூட்டில் த ாடங்க உள்ளார்.

a) 5000
b) 7000
c) 9000
d) 10000
15. மஜாகிந் ர் சிங் டசைி சமீ பத் ில் காலமாைார். அவர் எந் த் துடறடயச்
மசர்ந் வர்?
a) பாடகர்
b) நடிகர்

c) பத் ிரிடகயாளர்
d)

டகள பயிற்சியாளர்

16. உலக பாதுகாப்பு
a) பிப்ரவரி 29

ிைம் எப்மபாது தகாண்டாடப்படுகிறது?

b) மார்ச் 1
c) மார்ச் 2
d) மார்ச் 3

17. மமலசியாவின் நாணயம் என்ை?
a) யூமரா

b) பவுண்ட்
c) ரிங்கிட்
d) பாத்

18. ‘பிஜு பட்நாயக் விமாை நிடலயம்’ பின்வரும் எந்
அடமந்துள்ளது?

நகரத் ில்

a) நாக்பூர்

b) தசன்டை
c) கயா

d) குவைாத் ி

19. வான் விைார் ம சிய பூங்கா எந்
a) குஜராத்

இந் ிய மாநிலத் ில் அடமந்துள்ளது?

b) மகாராஷ்டிரா
c) ராஜஸ் ான்

d) மத் ிய பிரம சம்

20. மத் ியப் பிரம சத் ின் ராஜ்காட் அடண பின்வரும் எந்
கட்டப்பட்டது?

ந ியில்

a) நர்ம ா ந ி
b) சம்பல் ந ி

c) தபத்வா ந ி
d) பர்ைா ந ி

