
நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 28 பிப்ரவரி 2020 

EXAMSDAILY 

1. மன்சுக் மாண்டவியா ர ாந்து கப்பல் வஜ் ாவவ எந்த மாநிலத்தில் 

அறிமுகப்படுத்தினார்? 

a) ககால்கத்தா 

b) கென்வன 

c) ரகாவா 

d) ஆந்தி ா 

2. இந்திய அ சு RAISE 2020 எனப்படும் கெயற்வக நுண்ணறிவு உச்ெி மாநாட்வட 

எங்ரக  ஏற்பாடு கெய்ய உள்ளது. 

a) கபங்களூரு 

b) ககாச்ெி 
c) புது தில்லி 
d) லக்ரனா 

3. 2020 நிலவ ப்படி, உலகின் மிகப்கபரிய கிரிக்ககட் வமதானம் எந்த நாட்டில் 

அவமந்துள்ளது? 

a) இந்தியா 

b) நியூெிலாந்து 

c) கதன்னாப்பிரிக்கா 

d) ஆஸ்திர லியா 

4. ஹுருன் உலகளாவிய பணக்கா  பட்டியல் யார் முதலிடத்தில் 
உள்ளார்?  

a) பில் ரகட்ஸ்  

b) கெஃப் கபரொஸ் 

c) முரகஷ் அம்பானி 
d) ொக் மா 

5. யு வின் வமன்ட் இந்தியாவுக்கு மூன்று நாட்கள் அ சு பயணம்  

ரமற்ககாண்டுள்ளார், அவர் எந்த நாட்டின் ெனாதிபதி? 

a) வியட்நாம் 

b) தாய்லாந்து 

c) மியான்மார் 

d) லாரவாஸ் 

6. கதாவலத்கதாடர்பு அவமச்ெர்  விெங்கர் பி ொத் BSNL FTTH ஐ எங்கு  திறந்து 

வவத்தார்? 

a) குெ ாத் 

b) ககால்கத்தா 



c) ரட ாடூன் 

d) லக்ரனா 

7. மும்வப பல்கவலக்கழக ஆரலாெவனக் குழுவின் தவலவ ாக யார் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

a)  ாகுல் பொஜ் 

b)  த்தன் டாடா 

c) நவனீ் ெிண்டால் 

d) இந்து கெயின் 

8. பின்வருபவர்களில் மகா ாஷ்டி ாவின் ஆளுநர் யார்? 

a) பகத்ெிங் ரகாஷ்யரி 

b) கல் ாஜ் மிஸ் ா 

c) ெகதீப் தங்கர் 

d) ெத்ய பால் மாலிக் 

9. முதலாவது ககரலா இந்தியா குளிர்கால விவளயாட்டு எந்த 

மாநிலஅல்லது யூனியன் பி ரதெத்தில் நவடகபற்றது? 

a) தில்லி 
b) இமாச்ெல பி ரதெம் 

c) உத்த கண்ட் 

d) லடாக் 

10. ொரவத் அஷ் ப் இந்தியாவின் அடுத்த தூத ாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

a)  ஷ்யா 

b) கெர்மனி 
c) பிெி 
d) பி ான்ஸ் 

11. பின்வருபவர்களில் உத்த காண்ட் முதல்வர் யார்? 

a) பி ரமாத் ொவந்த் 

b) பிர ன் ெிங் 

c) திரிரவந்தி  ெிங்  ாவத் 

d) பி.எஸ்.ரகாரல 

12. ெியா  ாய் எந்த விவளயாட்டுடன்  கதாடர்புவடயவர்? 

a) கிரிக்ககட் 

b) படப்பிடிப்பு 

c) கூவட பந்து 

d) நீச்ெல் 

13. ெமீபத்தில், சுதாகர் ெதுர்ரவதி காலமானார். அவர் எந்தத் துவறவயச் 

ரெர்ந்தவர்? 

a) பத்திரிவகயாளர் 



b) நடிகர் 

c) எழுத்தாளர் 

d) ரவத அறிஞர்  

14. ரதெிய அறிவியல் தினம் எப்ரபாது அனுெரிக்கப்பட்டது? 

a) 26 பிப் வரி 

b) 28 பிப் வரி  

c) 24 பிப் வரி 

d) 22 பிப் வரி 

15. ெமீபத்தில் எந்த வங்கிக்கு ரிெர்வ் வங்கி தவடவய நிக்கி மற்றும் அதன் 

கிவளகவள திறக்க அனுமதித்து உள்ளது? 

a) பந்தன் வங்கி 
b) எஸ்பிஐ டிஎஃப்கஹச் லிமிகடட் 

c) ரகாட்டக் மஹிந்தி ா வங்கி 
d) ஆக்ஸிஸ் நிதி லிமிகடட் 

16. நந்தா ரதவி ரதெிய பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது 

a) ரமகாலயா 

b) உத்த கண்ட் 

c) பஞ்ொப் 

d) குெ ாத் 

17. பின்வரும் மாநிலத்தில் எந்த குகா அவண அவமந்துள்ளது? 

a) ெிக்கிம் 

b) மணிப்பூர் 

c) அொம் 

d) நாகாலாந்து 

18. மத்திய பி ரதெத்தில் அவமந்துள்ள இந்தி ா ொகர் அவண பின்வரும் எந்த 

நதியில் கட்டப்பட்டுள்ளது? 

a) ெம்பல் 

b) கிருஷ்ணா 

c) நர்மதா 

d) யமுனா 

19. ெண்ரடாலி ரதெிய பூங்கா இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்தில் அவமந்துள்ளது? 

a) மத்திய பி ரதெம் 

b) மிரொ ம் 

c) மணிப்பூர் 

d) மகா ாஷ்டி ா 

20. ஐக்கிய நாடுகள் ெவபயின் கபாதுச் கெயலாளர் யார்? 

a) தாமஸ் பாக் 



b) அப்துல்லா யூசுப் 

c) அன்ரடானிரயா குட்க ஸ் 

d) கிடாக் லிம் 


