நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 25 பிப்ரவரி 2020
EXAMSDAILY
1. ரிக் மச்சார் எந்த நாட்டின் முதல் துணை ஜனாதிபதியாக பதவியயற்றார்?
a) மங்யகாலியா
b) ஆமமன்

c) மதற்கு சூடான்
d) அல்ஜீரியா

2. ஜி 20 நிதி மந்திரிகள் மற்றும் மத்திய வங்கி ஆளுநர்கள் 2020 கூட்டத்ணத
நடத்திய பின்வரும் நாடு எது?
a) ரஷ்யா

b) மதன்னாப்பிரிக்கா
c) பிரிட்டன்

d) பிரான்ஸ்

3. யதசிய யபார் நிணனவுச்சின்னத்தின் முதல் ஆண்டு நிணனவு தினம் எப்யபாது
அனுசரிக்கப்படுகிறது?
a) 19 பிப்ரவரி
b) 23 பிப்ரவரி
c) 25 பிப்ரவரி
d) 27 பிப்ரவரி

4. “PM KISAN” மமாணபல் மசயலிணய யாரால் மதாடங்கப்பட்டது?
a) ராஜ்நாத் சிங்

b) நிர்மலா சீதாராமன்

c) நயரந்திர சிங் யதாமர்

d) சுப்ரமண்யம் மஜய்சங்கர்

5. தன்லக்ஷ்மி வங்கியின் எம்.டி மற்றும் தணலணம நிர்வாக அதிகாரியாக
நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?
a) ராயகஷ் சர்மா

b) P.S. மஜயக்குமார்

c) சுனில் கர்பாக்சனி
d) சுனில் யமத்தா

6. சபர்மதி ஆசிரமம் எங்யக அணமந்துள்ளது?
a) மகாராஷ்டிரா
b) குஜராத்

c) மத்திய பிரயதசம்
d) பீகார்

7. SERB மகளிர் சிறப்பு விருது 2020 ஐ மபற்றவர் யார்?

a) அனுஷா யதவி
b) நிதி குமார்

c) கீ ர்த்தி வர்மா

d) ரீட்டா பனார்ஜி

8. பின்வருபவர்களில் ஹரியானா முதல்வர் யார்?
a) கமல்நாத்

b) நவன்
ீ பட்நாயக்
c) நிதீஷ் குமார்

d) மயனாகர் லால்

9. பின்வருபவர்களில் ஒடிசாவின் ஆளுநர் யார்?
a) கல்ராஜ் மிஸ்ரா

b) ஆனந்திமபன் பயடல்
c) ஆர். என். ரவி

d) கயைஷி லால்

10. சமீ பத்தில் நணடமபற்ற யதசிய ஆர்கானிக் உைவு விழா எங்கு
நடத்தப்பட்டது?
a) அசாம்

b) மகாராஷ்டிரா
c) புது தில்லி
d) பஞ்சாப்

11. தற்யபாணதய சட்டம் மற்றும் நீதி அணமச்சர் யார் ?
a) முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி
b) ரவிசங்கர் பிரசாத்

c) தர்யமந்திர பிரதான்

d) நயரந்திர சிங் யதாமர்

12. PM-KISAN திட்டம் எப்யபாது மதாடங்கப்பட்டது?
a) 18 ஜூன் 2017

b) 31 பிப்ரவரி 2018
c) 07 ஜனவரி 2019

d) 24 பிப்ரவரி 2019

13. பிரதமரின் ஆயலாசகர்களாக அமர்ஜீத் சின்ஹாவுடன் யார்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்?
a) வியவக் குமார்

b) பாஸ்கர் குல்யப
c) தருண் பஜாஜ்

d) பி.யக.சின்ஹா

14. அரசு மாைவர்களுக்காக ‘மஜகன்னண்ை வஸ்தி தீயவனா’ திட்டத்ணத
அறிமுகப்படுத்திய பின்வரும் மாநில அரசு எது?
a) கர்நாடக
b) யகரளா

c) ஆந்திரா

d) மதலுங்கானா

15. அயசாக் சாட்டர்ஜி சமீ பத்தில் காலமானார். அவர் எந்தத் துணறணயச்
யசர்ந்தவர்?

a) விணளயாட்டு
b) சினிமா

c) பத்திரிணகயாளர்
d) எழுத்தாளர்

16. ராஜா ரதம்புர் யதசிய பூங்கா எங்குள்ளது?
a) பஞ்சாப்

b) குஜராத்

c) ராஜஸ்தான்

d) யமற்கு வங்கம்

17. பிரிக்ஸ் தணலணமயகம் எங்குள்ளது?
a) ஷாங்காய், சீனா

b) மைிலா, பிலிப்ணபன்ஸ்
c) யராம், இத்தாலி

d) பாரிஸ், பிரான்ஸ்

18. காசிரங்கா வனவிலங்கு சரைாலயம் எங்கு அணமந்துள்ளது
a) உத்தரப்பிரயதசம்
b) சிக்கிம்
c) அசாம்

d) குஜராத்

19. கிருஷ்ைா நதியில் கட்டப்பட்டுள்ள ஸ்ரீணசலம் அணை எந்த மாநிலத்தில்
அணமந்துள்ளது?
a) யகரளா

b) தமிழ்நாடு
c) ஆந்திரா

d) மதலுங்கானா

20. பின்வருவனவற்றில் வனடுவின் தணலநகரம் எது?
a) அல்ஜியர்ஸ்

b) யபார்ட் வில்லா
c) ஒட்டாவா

d) கான்மபர்ரா

