
நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 5 & 6 மார்ச் 2020 

EXAMSDAILY 

1. பள்ளி குழந்தைகளுக்காக மாணவர் சுகாைார அட்தை ைிட்ைத்தை 

தைாைங்கிய மாநிலம் அல்லது  யூனியன் பிரதைசம் எது? 

a) நாகாலாந்து 

b) தகாவா 
c) ஜம்மு 

d) தைல்லி 
2. தசாமாதைாவால் 206 மில்லியன் ைாலருக்கு வாங்கப்பட்ை உணவு 

விநிதயாக வணிக நிறுவனத்ைின் தபயதரக் குறிப்பிைவும். 

a) உபர் ஈட்ஸ்  

b) ஸ்விக்கி 
c) ஃப்தரஷ் தமனு 

d) த ாலா தசஃப் 

3. ராஜவீ் குமாருக்குப் பிறகு இந்ைியாவின் புைிய நிைிச் தசயலாளராக 

நியமிக்கப்பட்ைவர் யார்? 

a) து ின் காந்த் பாண்தை 

b) அைானு சக்ரதபாைி 
c) ரகுராம் ராஜன் 

d) அ ய் பூஷன் பாண்தை 

4. ஜாதனஸ் ஜான்சா பின்வரும் எந்ை நாட்டின் புைிய பிரைமராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

a) ஸ்தலாதவனியா 
b) ஈராக் 

c) ைாய்லாந்து 

d) மதலசியா 
5. நமஸ்தை ஓர்ச்சா ைிருவிழா எங்கு தைாைங்குகிறது 

a) ஆந்ைிரா 
b) மத்ைிய பிரதைசம் 

c) ராஜஸ்ைான் 

d) குஜராத் 

6. தகாவாவின் ஆளுநர் யார்? 

a) ஆச்சார்யா தைவ் வ்ரத் 

b) சத்ய பால் மாலிக் 

c) கங்கா பிரசாத் 

d) வஜுபாய் வாலா 



7. இலவச தபாது தபாக்குவரத்தை வழங்கும் உலகின் முைல் நாடு எது? 

a) ஜப்பான் 

b) ஸ்வைீன் 

c) நார்தவ 

d)  லக்சம்பர்க் 

8. பின்வரும் எந்ை மாநிலங்களின் தகாதைகால ைதலநகராக தகய்தசன் 

மாற்றப்பட்டு உள்ளது? 

a) உத்ைரப்பிரதைசம் 

b) உத்ைரகண்ட் 

c) குஜராத் 

d) தமற்கு வங்காளம் 

9. பிரக்யன் கான்க்தளவ் 2020 எங்தக நதைதபற்றது? 

a) தகால்கத்ைா 
b) புது ைில்லி 
c) மும்தப 

d) தஜய்ப்பூர் 
10. பின்வருபவர்களில் பஞ்சாப்பின் முைல்வர் யார்? 

a) அமரீந்ைர் சிங் 

b) பிப்லாப் குமார் தைப் 

c) கமல்நாத் 

d) தஜய்ராம் ைாக்கூர் 
11. ஆர்.பி.எல் வங்கியின் ைதலதமயகம் எங்குள்ளது? 

a) தசன்தன, ைமிழ்நாடு 

b) மும்தப, மகாராஷ்டிரா 
c) தகால்கத்ைா, தமற்கு வங்கம் 

d) சண்டிகர்,  ரியானா 
12. தகாதரானா தவரஸ் பரவுவதைத் ைவிர்க்க காகிை பணத்தைப் 

பயன்படுத்துவதை குதறக்கவுள்ள நாடு எது? 

a) ஈராக் 

b) ைாய்லாந்து 

c) பிதரசில் 

d) ஈரான் 

13. நாடு முழுவதும் எந்ை நிதனவு வாரமாக மார்ச் 1 முைல் மார்ச் 7 வதர 
தகாண்ைாைப்படுகிறது? 

a) கிசான் வாரம் 

b) தபட்டி பச்சாவ் வாரம் 

c) ஸ்வச் பாரத் வாரம் 



d) ஜவுசைி வாரம் 

14. நாதனா அறிவியல் மற்றும் நாதனா தைாழில்நுட்பம் தைாைர்பான சர்வதைச 

சர்வதைச மாநாடு எங்கு நதைதபற்றது 

a) காந்ைி நகர் 
b) த ைராபாத் 

c) தகால்கத்ைா 
d) புது ைில்லி 

15. சுமித் சங்வான் எந்ை விதளயாட்டுைன் தைாைர்ப்புதையவர் ? 

a) தைன்னிஸ் 

b) குத்துச்சண்தை 

c) தைபிள் தைன்னிஸ் 

d)  ாக்கி 
16. லக்சம்தபர்க்கின் நாணயம் என்ன? 

a) ைாலர் 
b) யூதரா 
c) பவுண்டு 

d) தயன் 

17. மனஸ் தைசிய பூங்கா எந்ை இந்ைிய மாநிலத்ைில் அதமந்துள்ளது? 

a) குஜராத் 

b) அசாம் 

c) ைிரிபுரா 
d) ராஜஸ்ைான் 

18. பிலிப்தபன்ஸின் ைதலநகரம் எது? 

a) கான்தபர்ரா 
b) மணிலா 
c) ஒட்ைாவா 
d) பாங்காக் 

19. காளி நாடி ஆற்றில் உள்ள சுபா அதண எங்கு அதமந்துள்ளது? 

a) பஞ்சாப் 

b) தகரளா 
c) கர்நாைகா 
d) அருணாச்சல பிரதைசம் 

20. பின்வருவனவற்றில் உலக வர்த்ைக அதமப்பின் (WTO) ைதலதமயகம் 

எங்குள்ளது? 

a) மாட்ரிட் 

b) பாரிஸ் 

c) தஜனவீா 



d) நியூயார்க் 


