நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 7 மார்ச் 2020
EXAMSDAILY
1. நான்காவது உலகளாவிய ஆயுர்வவத விழா எங்கு நடைபெற உள்ளது
a) வகாழிக்வகாடு
b) பகாச்சி

c) குமாரவகாம்

d) திருவனந்தபுரம்

2. சாப்சார்

குட்

திருவிழா

பகாண்ைாைப்ெடுகிறது?

ெின்வரும்

எந்த

மாநிலங்களில்

a) நாகாலாந்து
b) திரிபுரா

c) மிவசாரம்

d) மணிப்பூர்

3. சிக்கிமின் ஆளுநர் யார்?
a) நஜ்மா பெப்டுல்லா
b) கல்ராஜ் மிஸ்ரா

c) சத்ய ொல் மாலிக்
d) கங்கா ெிரசாத்

4. 2020 மார்ச் மாதத்தில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி துடண கவர்னர் ெதவிடய
ராஜினாமா பசய்த நெரின் பெயர் என்ன?
a) வி. ஆச்சார்யா

b) ெிெி கனுங்வகா

c) என்.எஸ். விஸ்வநாதன்
d) டமக்வகல் ெத்ரா

5. நமஸ்வத

ஓர்ச்சா

பகாண்ைாைப்ெடுகிறது?

திருவிழா

ெின்வரும்

எந்த

மாநிலங்களில்

a) சிக்கிம்

b) உத்தரெிரவதசம்

c) மத்திய ெிரவதசம்
d) ஜார்க்கண்ட்

6. பசர்வா என்ெது எந்த மாநிலத்தில் நிகழ்த்தப்ெடும் ொரம்ெரிய கலாச்சார
நைனம்.

a) அசாம்
b) ஒடிசா

c) மிவசாரம்
d) ெஞ்சாப்

7. கூகிள்

கிளவுட்

நிறுவனம்

பைல்லியில்

அதன்

கிடளடய

திறக்கும்

திட்ைத்டத அறிவித்தது. மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 2017 இல் எந்த
நகரில் முதல் கிடள பதாைங்கப்ெட்ைது
a) குருகிராம்
b) மும்டெ

c) பகால்கத்தா
d) பசன்டன

8. ஆசிய பூப்ெந்து சாம்ெியன்ஷிப் 2020 வுொனில் இருந்து பகாவரானா
டவரஸ் ெரவியதால் எந்த நகரத்திற்கு மாற்றப்ெட்டுள்ளது
a) மணிலா, ெிலிப்டென்ஸ்
b) வைாக்கிவயா, ஜப்ொன்
c) புது தில்லி, இந்தியா

d) வகாலாலம்பூர், மவலசியா

9. உலகளாவிய ஆயுர்வவத விழா வம 16-20 முதல் வகரளாவில் நடைபெறும்.
இது எத்தடனயாவது ெதிப்பு
a) 1 வது
b) 4 வது
c) 6 வது
d) 7 வது

10. சமீ ெத்தில் வஜவியர் பெபரஸ் டி குல்லர் காலமானார். இவர் எதனுடைய
தடலவராக ெதவி வகித்துள்ளார்
a) யுனிபசஃப்

b) FAO
c) யுபனஸ்வகா

d) ஐக்கிய நாடுகள் சடெ

11. மார்ச் 1-7, 2020 இந்தியாவில் எந்த வாரமாக பகாண்ைாைப்ெடுகிறது.
a) சாடல ொதுகாப்பு வாரம்
b) ஜன்அவுசதி வாரம்

c) புற்றுவநாய் விழிப்புணர்வு வாரம்
d) கல்வி வாரம்

12. பூவெஷ் ொவகல் எந்த இந்திய மாநிலத்தின் முதல்வர்?
a) உத்தரப்ெிரவதசம்
b) ஜார்க்கண்ட்
c) சத்தீஸ்கர்

d) வமற்கு வங்கம்

13. புது தில்லியில் “குவரானிகல்ஸ்

ஆஃப் வசஞ்ச் சாம்ெியன்ஸ்” என்ற

புத்தகத்டத எந்த அடமச்சர் பவளியிட்டுள்ளார்.

a) கிரிராஜ் சிங்

b) ஸ்மிருதி இரானி

c) ெர்சிம்ரத் கவுர் ெவைல்
d) நிர்மலா சீதாராமன்

14. வெட்டி ெச்சாவ் வெட்டி ெதாவவா திட்ைம் எப்வொது பதாைங்கப்ெட்ைது?
a) 2013
b) 2015
c) 2017
d) 2018
15. 2022 க்குள்

விவசாயிகளின்

வருமானத்டத

இரட்டிப்ொக்குவதற்கான

இலக்டக அடைய ஒன்ெது வடகயான உத்திகடளக் கடைப்ெிடித்த அரசு
எது?

a) குஜராத்

b) இமாச்சல ெிரவதசம்
c) ஜம்மு காஷ்மீ ர்
d) ராஜஸ்தான்

16. சுந்தர்ொனா வதசிய பூங்கா எங்கு அடமந்துள்ளது
a) கர்நாைகா

b) வமற்கு வங்கம்
c) அசாம்

d) குஜராத்

17. வகாட்வைஷ்வர் அடண ெின்வரும் எந்த நதியில் அடமந்துள்ளது?
a)

ொகீ ரதி

b) யமுனா
c) நர்மதா

d) பெரியார்

18. ெந்தவ்கர் வதசிய பூங்கா எங்கு அடமந்துள்ளது
a) மகாராஷ்டிரா

b) உத்தரெிரவதசம்
c) ஒடிசா

d) மத்திய ெிரவதசம்

19. சரிஸ்கா வனவிலங்கு சரணாலயம் எங்கு அடமந்துள்ளது
a) அசாம்

b) கர்நாைகா

c) ராஜஸ்தான்
d) சிக்கிம்

20. சத்புரா பவப்ெ மின் நிடலயம் எந்த மாநிலத்தில் அடமந்துள்ளது?

a) குஜராத்

b) மத்திய ெிரவதசம்
c) தமிழ்நாடு
d) வகரளா

