நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 04 மார்ச் 2020
EXAMSDAILY
1. பூசா கிருஷி விக்யன் மேளாவவ நடத்திய நகரம் எது?
a) பெங்களூர்
b) புது தில்லி

c) பகால்கத்தா
d) மும்வெ

2. KIU விவளயாட்டு மொட்டியில் முதலிடம் ெிடித்த ோநிலம் எது?
a) மகரளா

b) ஆந்திரா

c) பதலுங்கானா
d) சண்டிகர்

3. ோர்ச் 2020 க்கு ஐ.நா.ொதுகாப்புக் குழுவின் தவலவராக ெின்வரும் நாடு எது?
a) ஜப்ொன்
b) சீனா

c) பதன்னாப்ெிரிக்கா
d) ெிரான்ஸ்

4. மநாக்கியாவின் புதிய தவலவர் ேற்றும் தவலவே நிர்வாக அதிகாரியாக
யார் நியேிக்கப்ெட்டுள்ளார்?
a) பெக்கா லண்ட்ோர்க்

b) லூயிஸ் ஆர். ஹியூஸ்
c) புரூஸ் ெிரவுன்
d) ராஜீவ் சூரி

5. பகமலா இந்தியா ெல்கவலக்கழக விவளயாட்டு மொட்டியில் பவன்ற
இந்திய ெல்கவலக்கழகம் எது?

a) பேட்ராஸ் ெல்கவலக்கழகம்
b) ெஞ்சாப் ெல்கவலக்கழகம்

c) சாவித்ரிொய் புமல ெல்கவலக்கழகம்
d) ஆந்திர ெல்கவலக்கழகம்

6. மதசிய ஊக்கேருந்து எதிர்ப்பு நிறுவனம் (நாடா) சேீ ெத்தில் எந்த இந்திய
குத்துச்சண்வட வரருக்கு
ீ
விதிக்கப்ெட்ட ஓராண்டு தவடவய நீக்கியது?
a) மதமவந்திர ோலிக்
b) அஜய் வர்ோ

c) சுேித் சங்வான்
d) முமகஷ் சிங்

7. 108 வது இந்திய அறிவியல் காங்கிரவை நடத்தும் நகரம் எது?

a) மும்வெ
b) புமன

c) அவுரங்காொத்
d) நாக்பூர்

8. ெின்வரும் நகரங்களில் “ஈகாம் ஃபெஸ்ட்” திருவிழாவவ நடத்தும் நகரம்
எது?

a) வஹதராொத்
b) காந்தி நகர்
c) பசன்வன

d) புது தில்லி

9. மதசிய ொதுகாப்பு நாள் எப்மொது பகாண்டாடப்ெடுகிறது
a) 2 ோர்ச்
b) 3 ோர்ச்
c) 4 ோர்ச்
d) 5 ோர்ச்

10. ெின்வருவனவற்றில் இஸ்மரலின் போழி எது?
a) ஹிப்ரு

b) கிமரக்கம்

c) ஸ்ொனிஷ்
d) லத்தீன்

11. ெின்வரும்

நகரங்களில்

பதாடங்கப்ெட்டது?

எங்மக

“சுமொஷித்

a) பகாச்சி

b) பஜய்ப்பூர்
c) மகாட்டா
d) சூரத்

12. ெின்வருெவர்களில் ேிமசாரம் முதல்வர் யார்?
a) ெீோ காண்டு

b) ெினராயி விஜயன்
c) மசாரம்தங்கா

d) ெிப்லாப் குோர் படப்

13. ெின்வருெவர்களில் உத்தரகண்ட் ஆளுநர் யார்?
a) மெெி ராணி ேவுரியா
b) கல்ராஜ் ேிஸ்ரா

c) வஜுொய் வாலா

d) சத்ய ொல் ோலிக்

ோ

அெியான்”

14. லலித் கலா அகாடேியின் 61 வது ஆண்டு விருதுகள் யாரால் வழங்கப்ெட
உள்ளன ?

a) நமரந்திர மோடி
b) அேித் ஷா

c) ராம்நாத் மகாவிந்த்
d) ராஜ் நாத் சிங்

15. சேீ ெத்தில்

காலோன

பதாடர்புவடயவர்?

ொல்ெீர்

சிங்

குல்லர்

எந்தத்

துவறயுடன்

a) ஹாக்கி

b) ெத்திரிவகயாளர்
c) ஆசிரியர்
d) கணிதம்

16. ரிஹந்த் அவண எந்த இந்திய ோநிலத்தில் கட்டப்ெட்டுள்ளது?
a) குஜராத்

b) ராஜஸ்தான்

c) உத்தரெிரமதசம்
d) ஒடிசா

17. உணவு ேற்றும் விவசாய அவேப்ெின் தவலவேயகம் ெின்வரும் எந்த
இடத்தில் அவேந்துள்ளது?

a) பலாமசன், சுவிட்சர்லாந்து
b) மராம், இத்தாலி

c) ொரிஸ், ெிரான்ஸ்

d) நியூயார்க், அபேரிக்கா

18. மகாரக்பூர் அணு பவப்ெ ேின் நிவலயம் எந்த ோநிலத்தில் அவேந்துள்ளது?
a) ெீகார்

b) மகரளா

c) ஹரியானா
d) குஜராத்

19. நந்தா மதவி மதசிய பூங்கா எந்த ோநிலத்தில் உள்ளது
a) உத்தரகண்ட்
b) ெஞ்சாப்

c) தேிழ்நாடு
d) குஜராத்

20. உத்தரகண்ட் ோநிலத்தின் பதஹ்ரி அவண எந்த நதியில் கட்டப்ெட்டுள்ளது?
a) சுென்சிரி நதி
b) மகாலா நதி
c) தப்ெி நதி

d) ொகீ ரதி நதி

