
நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 27 பிப்ரவரி 2020 

EXAMSDAILY 

1. கடல ோர லேரழிவு அேோயக் குறைப்பு குைித்த முத ோவது லதசிய மோநோடு 

எங்லக நறடப்பேற்ைது? 

a) பகோல்கத்தோ 
b) புது தில் ி 
c) மும்றே 

d) குஜரோத் 

2. உள்கட்டறமப்றே லமம்ேடுத்த நோேோர்டில் இருந்து ரூ .400.64 லகோடிறய எந்த 

மோநி  / யூனியன் ேிரலதசத்திற்கு  வழங்கியுள்ளது? 

a) மகோரோஷ்டிரோ 
b) லமற்கு வங்கம் 

c) ஜம்மு & கோஷ்மீர் 
d)  டோக் 

3. சமீேத்தில்  பசய்திகளில் வந்த மகோதீர் ேின் முகமது எந்த நோட்றடச் 

லசர்ந்தவர்? 

a) பதன் பகோரியோ 
b) சிங்கப்பூர் 
c) தோய் ோந்து 

d) மல ஷியோ 
4. சமீேத்தில் கோ மோன ல ோஸ்னி முேோரக் எந்த நோட்டின் முன்னோள் 

ஜனோதிேதியோக இருந்தோர் 
a) றசேரீியோ 
b) இஸ்லரல்  

c) எகிப்து 

d) ஐக்கிய அரபு எமிலரட்ஸ் 

5. மோர்ச் 5ஆம் லததி இஸ்லரோவோல் ஏவப்ேடும் பசயற்றகக்லகோள் எது? 

a) ஜிசோட் - 1 

b) ஜிசோட் - 2 

c) ஜிசோட் - 3 

d) ஜிசோட் – 4 

6. லகத்ரின் ஜோன்சன் சமீேத்தில் கோ மோனோர். அவர் எந்தத் துறைறயச் 

லசர்ந்தவர்? 

a) அரசியல்வோதி 
b) ேோடகர்  
c) கணிதவிய ோளர் 



d) ேத்திரிறகயோளர் 
7. 2022 கோமன்பவல்த் வில்வித்றத மற்றும் ேடப்ேிடிப்பு சோம்ேியன்ஷிப்றே 

நடத்தவிருக்கும் இந்திய நகரத்தின் பேயர்? 

a) பசன்றன 

b) சண்டிகர் 
c) மும்றே 

d) புது தில் ி 
8. அச்சந்த ஷரத் கமல் எந்த விறளயோட்டுடன் பதோடர்புறடயவர்? 

a) படன்னிஸ் 

b) ேோட்மிண்டன்   

c) கிரிக்பகட் 

d) லடேிள் படன்னிஸ் 

9. ESI ேயனோளிகளுக்கோக “சோந்துஷ்ட்” பமோறேல் பசயல்ேடுத்திய 

அைிமுகப்ேடுத்திய ேின்வரும் அறமச்சகம் எது? 

a) உள்துறை அறமச்சகம் 

b) நிதி அறமச்சகம் 

c) பதோழி ோளர் மற்றும் லவற வோய்ப்பு அறமச்சகம்  

d) வர்த்தக மற்றும் பதோழில்துறை அறமச்சகம் 

10. இந்திரதனுஷ் - V  2020 என்ை  இருதரப்பு விமோனப் ேயிற்சி இந்தியோவிற்கும் 

எந்த நோட்டிற்கும் இறடலய நடத்தப்ேடுகிைது? 

a) அபமரிக்கோ 
b) ேிரிட்டன்  

c) ஜப்ேோன் 

d) ரஷ்யோ 
11. சமீேத்தில் ஓய்வு பேைப்லேோவதோக அைிவிக்கப்ேட்ட ேின்வரும் படன்னிஸ் 

வரீோங்கறன யோர்? 

a) சிலமோனோ  ோப ப் 

b) மரியோ ஷரலேோவோ 
c) மோர்டினோ  ிங்கிஸ் 

d) கிைிஸ் எவர்ட் 

12. ேின்வருேவர்களில் அசோமின் ஆளுநர் யோர்? 

a) சத்ய ேோல் மோ ிக் 

b) வஜுேோய் வோ ோ 
c) பஜகதீஷ் முகி 
d) ஆர்.என்.ரவி 

13. லநேோளத்துக்கோன இந்தியோவின் தூதரோக யோர் நியமிக்கப்ேடுகிைோர்கள்? 

a) சஞ்சீவ் ரஞ்சன் 



b) வினய் லமோகன் குவோத்ரோ 
c) அஜய் ேிசோரியோ 
d) ரோஜவீ் குமோர் 

14. ேின்வரும் எந்த குழுவில் யுேிஐ விழிப்புணர்வு ேிரச்சோரத்றத "யுேிஐ 

சல கோ" பதோடங்குகிைது? 

a) NPCI 

b) RBI 
c) CCIL 

d) SBI 
15. ேிம்ஸ்படக் குழுவில் உள்ள உறுப்ேினர்களின் தற்லேோறதய எண்ணிக்றக 

என்ன? 

a) 5 

b) 6 

c) 7 

d) 8 

16. ரோஜஸ்தோன் முதல்வர் யோர்? 

a) அலசோக் பகஹ்ல ோட் 

b) கமல்நோத் 

c) மம்தோ ேோனர்ஜி 
d) ேிலரன் சிங் 

17. ே ீோர் கனிகோ லதசிய பூங்கோ எங்லக அறமந்துள்ளது? 

a)  ரோஜஸ்தோன் 

b) லகரள 

c) மத்தியப் ேிரலதசம் 

d) ஒடிசோ 
18.  ங்லகரியின் தற நகரம் எது? 

a) லேக்ஸ்  

b) ஒட்டோவோ 
c) புடோ பேஸ்ட் 

d) கோன்பேர்ரோ 
19. ஆந்திரோவில் நோகோர்ஜுனோ சோகர் அறண எந்த நதியில் கட்டப்ேட்டுள்ளது? 

a) நர்மதோ நதி 
b) பேன்னோ நதி 
c) பேரியோர் நதி 
d) கிருஷ்ணோ நதி 

20. சோத்புரோ லதசிய பூங்கோ எங்லக அறமந்துள்ளது 

a) லகரளோ 



b) மத்திய ேிரலதசம் 

c) ஆந்திரோ 
d) இமோச்ச  ேிரலதசம் 


