நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 22 பிப்ரவரி 2020
EXAMSDAILY
1. சுற்றுலாவை மேம்படுத்துைதற்காக ITDC உடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில்
வகயெழுத்திட்ட ோநிலம் எது?
a) பஞ்சாப்

b) ராஜஸ்தான்
c) குஜராத்
d) சிக்கிம்

2. ோநிலம் முழுைதும் உள்ள அவைத்து ஆவலகளிலும் அடல் கிசான் -

ேஜ்தூர் உணைகங்கவள திறக்க எந்த ோநில அரசு முடிவு யசய்துள்ளது?
a) ேகாராஷ்டிரா
b) ஹரிொைா

c) உத்தரபிரமதசம்
d) குஜராத்

3. எத்மைாமலாக்கின் 22 ைது பதிப்பின் படி 2019 ஆம் ஆண்டில் உலகின்
மூன்றாைதாக அதிகம் மபசப்படும் யோழி எது?
a) இந்தி

b) யபங்காலி
c) பாரசீகம்

d) ஆங்கிலம்

4. பின்ைருபைர்களில் ஒடிசாைின் ஆளுநர் ொர்?
a) ைி.பி. சிங் பாந்தூர்
b) கங்கா பிரசாத்

c) கமணஷி லால்

d) நஜ்ோ யஹப்டுல்லா

5. பிரதேர் மோடி இரண்டு நாள் சர்ைமதச நீதி ோநாட்வட எங்மக திறந்து
வைக்க உள்ளார்?

a) யகால்கத்தா
b) புது தில்லி
c) யசன்வை

d) காந்தி நகர்

6. கார்ப்பமரட் யசலைிைங்களுக்காக ோஸ்டர்கார்டு ேற்றும் SAP இவணந்து

எந்த இந்திெ தைிொர் துவற ைங்கி உடன் ஒப்பந்தந்ததில் வகயெழுத்திட்டு
உள்ளது

a) ஐசிஐசிஐ ைங்கி

b) இந்துஸ் இந்து ைங்கி

c) HDFC ைங்கி

d) எஸ் ைங்கி

7. முன்ைாள் ோநில முதல்ைரின் நிவைைாக பிப்ரைரி 24 ஐ ‘ோநில யபண்
குழந்வத பாதுகாப்பு திைோக’ யகாண்டாட எந்த ோநில அரசு முடிவு
யசய்துள்ளது?

a) ேகாராஷ்டிரா

b) மேற்கு ைங்கம்
c) தேிழ்நாடு
d) ஆந்திரா

8. பின்ைருபைர்களில் தைலட்சுேி ைங்கிெின் தவலவே நிர்ைாக அதிகாரிொக
நிெேிக்கப்பட்டைர் ொர்?

a) ஷிொம் சீைிைாசன்

b) சுைில் குர்பாக்வசைி
c) ராமகஷ் சர்ோ
d) ராணா கபூர்

9. இந்திெ ரெில்மைெின் எந்த மபார்ட்டலுக்கு மதசிெ இ-ஆளுவே ைிருது
கிவடத்தது?

a) ரெில் கயைக்ட்
b) ரெில் ேடாட்

c) ரெில் த்ரிஷ்டி
d) ரெில் மசைா

10. குமராோ ஆய்ைகங்கவள எந்த சமூக ைவலப்பின்ைல் மசவை நிறுைைம்
சேீ பத்தில் ைாங்கிெது?
a) இன்ஸ்டாகிராம்
b) ஸ்ைாப்ச்சாட்
c) ைாட்ஸ் ஆப்
d) ட்ைிட்டர்

11. பிமரசில் பாரா மபட்ேிண்டன் சர்ைமதச சாம்பிென்ஷிப்பில் எத்தவை
பதக்கங்கவள இந்திொ யைன்றது?

a) 13
b) 11
c) 15
d) 12
12. பிரக்ென் ஓஜா பின்ைரும் ைிவளொட்வட மசர்ந்தைர்?
a) யடன்ைிஸ்

b) பாட்ேிண்டன்
c) ஹாக்கி

d) கிரிக்யகட்

13. பின்ைருபைர்களில் ஹரிொைா முதல்ைர் ொர்?
a) ேமைாகர் லால்

b) யஜய்ராம் தாக்கூர்
c) நைன்
ீ பட்நாெக்
d) பி.எஸ்.மகாமல

14. சேீ பத்தில் காலோை ைி எல் தத் எந்தத் துவறயுடன் யதாடர்புவடெைர்?
a) பாடகர்
b) நடிகர்

c) யதாழிலதிபர்

d) ைிவளொட்டு

15. முதன்முதலில் யகமலா இந்திொ பல்கவலக்கழக ைிவளொட்டு எந்த
ோநிலத்தில் நவடயபற உள்ளது.
a) அசாம்
b) ஒடிசா

c) குஜராத்

d) ேகாராஷ்டிரா

16. இந்திெ ரெில்மைெின் தவலவேெகம் அவேந்துள்ளது?
a) வஹயதராபாத்
b) யகால்கத்தா
c) புது தில்லி
d) மும்வப

17. ஐக்கிெ அரபு எேிமரட்ஸின் நாணெேத்தின் யபெர் என்ை?
a) ரிொத்

b) திர்ஹாம்
c) ரிொல்
d) மசாம்

18. சில்கா பறவைகள் சரணாலெம் எங்மக அவேந்துள்ளது?
a) ேகாராஷ்டிரா
b) அசாம்
c) ஒடிசா
d) பீகார்

19. பின்ைருபைர்களில் ட்ைிட்டரின் தவலவே நிர்ைாக அதிகாரி ொர்?
a)
b)

ஜாக் மடார்சி
ஜாக் ோ

c) லாரி மபஜ்

d) இைான் ஸ்பிஜில்

20. குஜராத்தில் அவேந்துள்ள உக்கய் அவண எந்த நதிெின் குறுக்மக
கட்டப்பட்டுள்ளது?
a) தப்பி நதி

b) கர்ஜன் நதி

c) யபன்ைா நதி
d) நர்ேதா நதி

