
நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 8 & 9 மார்ச் 2020 

EXAMSDAILY 

1. டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா விடையாட்டு விருதுகைில் “வாழ்நாள் 

சாதடையாைர் விருது” யாருக்கு வழங்கப்பட்ைது? 

a) கல்ல ால் தாஸ்குப்தா 

b) I.M. விஜயன் 

c) ஜி ஜி   ால்பபக்லுவா 

d) டபச்சுங் பூட்டியா 

2. 500 டி 20 லபாட்டிகைில் விடையாடிய உ கின் முதல் கிரிக்பகட் வரீர் யார்? 

a) விராட் லகா ி 
b) பிராலவா 

c) கிறிஸ் பகய்ல் 

d) கீலரான் பபால் ார்ட் 

3. பகல ா இந்தியா குைிர்கா  விடையாட்டுகைின் முதல் லபாட்டி எப்லபாது 

நடைபபற்றது? 

a) 2012 

b) 2014 

c) 2018 

d) 2019 

4. சுதிர் பார்கவாவுக்குப் பிறகு இந்தியாவின் புதிய தட டை தகவல் 

ஆடையராக நியைிக்கப்பட்ைவர் யார்? 

a) கஸ்தூரி ரங்கன் 

b) பிைல் ஜ ான் 

c) பிைல் ஜூல்கா 

d) லகாபா  சுவாைி 
5. லகரை ஆளுநர் யார்? 

a) பஜகதீஷ் முகி 
b) ஆரிஃப் முகைது கான் 

c) நஜ்ைா பெப்டுல் ா 

d) ஆர்.என். ரவி 
6. நான்காவது சர்வலதச நீரிழிவு உச்சி ைாநாடு 2020 எங்கு பதாைங்கியது? 

a) பசன்டை 

b) புலை 

c) டெதராபாத் 

d) பைல் ி 



7. 2022 க்குள் எத்தடை சுய உதவிக்குழுக்கடை உருவாக்க இந்திய அரசு 

திட்ைைிட்டுள்ைது? 

a) 50  ட்சம் 

b) 75  ட்சம் 

c) 80  ட்சம் 

d) 85  ட்சம் 

8. லபாஷன் அபியான் பங்லகற்பாைர்கள் பட்டிய ில் பின்வரும் எந்த ைாநி ம் 

முத ிைத்தில் உள்ைது? 

a) லகரைா 

b) ஆந்திரா 

c) தைிழ்நாடு 

d) கர்நாைகா 

9. சர்வலதச ைகைிர் திைம் 2020 எப்லபாது பகாண்ைாைப்படுகிறது? 

a) 4 ைார்ச் 

b) 5 ைார்ச் 

c) 6 ைார்ச் 

d) 8 ைார்ச் 

10. இ ங்டக 5 வது பிம்ஸ்பைக் உச்சி ைாநாட்டை எந்த ைாதத்தில் நைத்த 

உள்ைது? 

a) ஜூட  

b) பசப்ைம்பர் 

c) நவம்பர் 

d) டிசம்பர் 

11. ராஜஸ்தாைின் முதல்வர் யார்? 

a) லயாகி ஆதித்யா நாத் 

b) அலசாக் பகஹ்ல ாட் 

c) பஜய்ராம் தாக்கூர் 

d) ைலைாகர்  ால் 

12. உக்ராைியின் புதிய பிரதைராக பின்வரும்வர்கைில் யார் 

நியைிக்கப்பட்டுள்ைைர்? 

a) டைக்லகா ா அஸலராவ் 

b) பைைிஸ் ஷ்ைிகல் 

c) லவால ாடைைிர் பஜப ன்ஸ்கி 
d) ஒப க்ஸி பொன்சாரூக் 

13. பிம்ஸ்பைக் உச்சி ைாநாடு 2020 ஆம் ஆண்டின் 5 வது பதிப்டப பின்வரும் 

எந்த நாடு நைத்த உள்ைது? 

a) இ ங்டக 



b) இந்தியா 

c) பங்கைாலதஷ் 

d) ைியான்ைர் 

14. PRAGYAN CONCLAVE 2020 என்பது இந்தியாவின் எந்த ஆயுதப்படையால் ஏற்பாடு 

பசய்யப்பட்ை ஒரு சர்வலதச கருத்தரங்கு? 

a) இந்திய கைற்படை 

b) இந்திய விைாைப்படை 

c) இந்திய ராணுவம் 

d) இந்திய கைல ார காவல்படை 

15. இந்திரா காந்திடய 'ஆண்டின் 100 பபண்கள்' பட்டிய ில் எந்த சர்வலதச 

பத்திரிடக லசர்த்துள்ைது? 

a) அவுட்லுக் 

b) லநரம் 

c) ஃலபார்ப்ஸ் 

d) ைிரர் 

16. பகம்லபகவுைா சர்வலதச விைாை நிட யம் எந்த நகரத்தில் உள்ைது? 

a) லகாழிக்லகாடு, லகரைா 

b) ைங்களூர், கர்நாைகா 

c) பபங்களூரு, கர்நாைகா 

d) பகாச்சி, லகரைா 

17. அைராவதி பவப்ப ைின் நிட யம் எந்த ைாநி த்தில் அடைந்துள்ைது? 

a) ைைிப்பூர் 

b) ைகாராஷ்டிரா 

c) தைிழ்நாடு 

d) குஜராத் 

18. சாந்திஸ்வரூ பட்நகர் விருது எந்த துடறயில் சிறந்து விைங்குவதற்காக 

வழங்கப்படுகிறது? 

a) கட்டிைக்கட  

b) அறிவியல் ைற்றும் பதாழில்நுட்பத்திற்கு 

c) விடையாட்டின் சிறந்த பயிற்சியாைர்கள் 

d) கைிதம் 

19. குரு ெர்லகாபிந்த் பவப்ப ைின் நிட யம் எந்த ைாநி த்தில் 

அடைந்துள்ைது? 

a) பஞ்சாப் 

b) குஜராத் 

c) ைத்தியப் பிரலதசம் 

d) லைற்கு வங்கம் 



20. ஐக்கிய நாடுகள் சடப எப்லபாது நிறுவப்பட்ைது? 

a) 1940 

b) 1945 

c) 1948 

d) 1950 


