நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 03 மார்ச் 2020
EXAMSDAILY
1. மத்திய அமமச்சர் அமித் ஷா NSG பிராந்திய மமயத்மத எங்கு திறந்து
மைத்தார்?

a) காந்தி நகர்
b) பபங்களூர்

c) பகால்கத்தா
d) மும்மப

2. பகாரரானா மைரஸ் (COVID-19) பரவுைமத தடுக்க ஆசிய-பசிபிக் நாடுகளுக்கு
ADB ைங்கி எவ்ைளவு நிதி ைழங்கியுள்ளது?
a) 3 மில்லியன்
b) 4 மில்லியன்
c) 6 மில்லியன்
d) 7 மில்லியன்

3. ஜம்முைில் பபன்ஷன் அடலட் ஐ பதாடங்கி மைத்தைர் யார்?
a) ராஜ்நாத் சிங்

b) ஜிரதந்திர சிங்

c) நரரந்திர சிங் ரதாமர்
d) நிதின் கட்கரி

4. சுமந்த் கத்பாலியாமை எந்த தனியார் துமற ைங்கியின் தமலமம நிர்ைாக
அதிகாரியாக நியமிக்க இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?
a) சிட்டி யூனியன் ைங்கி
b) HDFC ைங்கி

c) இந்துஸ்இந்து ைங்கி
d) தனலக்ஷ்மி ைங்கி

5. உலக பசைித்திறன் நாள் எப்ரபாது அனுசரிக்கப்படுகிறது?
a) மார்ச் 1
b) மார்ச் 3
c) மார்ச் 6
d) மார்ச் 7

6. இந்தியா ஐடியாஸ் கான்க்ரளவ் எங்ரக நமடபபற்றது?
a) மத்திய பிரரதசம்
b) குஜராத்

c) ராஜஸ்தான்

d) ரமற்கு ைங்கம்

7. ஊட்டச்சத்து குமறபாடு இல்லாத இந்தியாமை உருைாக்க சுரபாஷித் மா
அபியான் பிரச்சாரம் பதாடங்கப்பட்டது. இந்த பிரச்சாரம் யாரால்
பதாடங்கப்பட்டது?

a) பிரகாஷ் ஜவ்ரதகர்
b) ஹர்ஷ் ைர்தன்
c) ஓம் பிர்லா

d) கிரிராஜ் சிங்

8. நாசாைின் நிதியளிக்கப்பட்ட ரகடலினா ஸ்மக சர்ரையின் ைிஞ்ஞானிகள்
பூமியின் 2 ைது சந்திரமனக் கண்டுபிடித்தனர்.அதன் பபயர் என்ன?
a) டப்பட் 2020 ஏசி 5
b) டப்பட் 2020 ஏசி 4

c) டப்பட் 2020 டிசி 5
d) டப்பட் 2020 சிடி 3

9. பின்ைருபைர்களில் சத்தீஸ்கர் ஆளுநர் யார்?
a) ைஜுபாய் ைாலா

b) நஜ்மா பஹப்டுல்லா

c) சுஷ்ரி அனுசுயா யுரக
d) R.N.ரைி
10. சமீ பத்தில் காலமான காத்தைராயன் எந்த துமறமய ரசர்ந்தைர்?
a) இமசக்கமலஞர்
b) கல்ைியாளர்

c) நாடக கமலஞர்
d) அரசியல்ைாதி

11. 5 ைது துபாய் படன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்மத 2020 பைன்ற ைரர்
ீ யார்?
a) ரநாரைாக் ரஜாரகாைிச்
b) ரஃபீல் நடால்

c) ரராஜர் பபடரர்
d) ஆண்டி முர்ரர

12. யாஹூைின் புதிய இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டைர் யார்?
a) எரிக் பிராண்ட்

b) எடி ஹார்டன்ஸ்டீன்
c) ரடார் பிரஹாம்

d) ரமாஹித் ரகாயங்கா

13. ரதசிய அறிைியல் தினத்தின் கருப்பபாருள் என்ன?
a) அறிைியலில் இமளஞர்கள்
b) அறிைியலில் குழந்மதகள்
c) அறிைியலில் பபண்கள்

d) அறிைியலில் பசயற்மக நுண்ணறிவு

14. ரமற்கு ைங்க முதல்ைர் யார்?
a) ரரமஷ் மபஸ்

b) ரபபி ராணி பமௌரியா
c) ஜகதீப் தங்கர்

d) சத்ய பால் மாலிக்

15. உலக ைனைிலங்கு தினம் எப்ரபாது அனுசரிக்கப்படுகிறது?
a) 29 பிப்ரைரி
b) 1 மார்ச்
c) 2 மார்ச்
d) 3 மார்ச்

16. சிம்லிபால் ரதசிய பூங்கா எங்ரக அமமந்துள்ளது?
a) அசாம்
b) ஒடிசா
c) பீகார்

d) குஜராத்

17. பின்ைரும் நாடுகளின் தினார் எந்த நாட்டின் நாணயம்?
a) பிரரசில்

b) ரஜார்ஜியா
c) பஹ்மரன்
d) பூடான்

18. நர்மதா நதியில் கட்டப்பட்டுள்ள சர்தார் சரராைர் அமண எந்த மாநிலத்தில்
உள்ளது?

a) குஜராத்

b) தமிழ்நாடு
c) ஆந்திரா

d) கர்நாடகா

19. பினாம் பபன் பின்ைரும் எந்த நாட்டின் தமலநகரம்?
a) கம்ரபாடியா
b) படன்மார்க்
c) கியூபா
d) கனடா

20. சலீம் அலி ரதசிய பூங்கா எங்ரக அமமந்துள்ளது?
a) சிக்கிம்
b) ரகரள

c) உத்தரபிரரதசம்

d) ஜம்மு & காஷ்மீ ர்

