
நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 29 பிப்ரவரி 2020 

EXAMSDAILY 

1. கிழக்கு மண்டல கவுன்சிலின் 24 வது கூட்டம் எங்கு நடடபெற்றது? 

a) பசன்டை 

b) வததோதரோ  

c) புவதைஷ்வர் 

d) புது தில்லி 
2. ெின்வருெவர்களில் மதலசியோவின் ெிரதமர் யோர்? 

a) லிம் குவோன் ஜி 
b) மகோதீர் முகமது 

c) அன்வர் இப்ரோஹிம் 

d) நஜிப் ரசோக் 

3. பவைிசுலோவுக்கோை இந்தியோவின் அடுத்த தூதர் யோர்? 

a) ரோஜவீ் குமோர் தநெோல் 

b) அெிதேக் சிங் 

c) ெவன் கபூர் 

d) நவ்தீப் சிங் சூரி 

4. உலகின் மிகப்பெரிய பெோருளோதோரமோக எந்த நோடு IMF ெட்டியலில் இடம் 

ெிடித்துள்ளது ? 

a) சீைோ 

b) ஜப்ெோன் 

c) இங்கிலோந்து 

d) அபமரிக்கோ 

5. சமீெத்தில்  ஓய்வு பெறுவதோக அறிவித்த படன்ைிஸ் வரீர் மரியோ 

ேரதெோவோ ெின்வரும் எந்த நோட்டடச் தசர்ந்தவர்? 

a) ஸ்பெயின் 

b) சுவிச்சர்லோந்து 

c) பசர்ெியோ 

d) ரஷ்யோ 

6. ெின்வருெவர்களில் மணிப்பூர் ஆளுநர் யோர்? 

a) லோல் ஜி டண்டன் 

b) கல்ரோஜ் மிஸ்ரோ 

c) கதணேி லோல் 

d) நஜ்மோ பஹப்டுல்லோ 

7. கிழக்கு மண்டல சடெயின் 24 வது கூட்டத்திற்கு தடலடம தோங்கியவர் 

யோர்? 



a) அமித் ேோ 

b) நிர்மலோ சீதோரோமன் 

c) ெிரகோஷ் ஜவ்ததகர் 

d) ரோஜ்நோத் சிங் 

8. ஹுருன் குதளோெல் ரிச் லிஸ்ட் 2020 இல் இந்தியோவின் தரவரிடச என்ை? 

a) 3  

b) 5 

c) 6 

d) 7 

9. இண்டிதகோவுடன் இடணந்து கிபரடிட் கோர்டடட அறிமுகப்ெடுத்தவிருக்கும் 

வங்கி எது? 

a) ஆக்ஸிஸ்  வங்கி 
b) லட்சுமி விலோஸ் வங்கி 
c) HDFC வங்கி 
d) IDBI வங்கி 

10. ஹுருன் குதளோெல் ெணக்கோர ெட்டியலின் ெடி ஆசியோவில் முதலிடம் 

ெிடித்தவர் யோர்? 

a) அஜய் ெங்கோ 

b) முதகஷ் அம்ெோைி 
c) சத்யோ நோபதல்லோ 

d) சுந்தர் ெிச்சய் 

11. சிக்கிமின் முதல்வர் யோர்? 

a) K.சந்திரதசகர் ரோவ் 

b) தயோகி ஆதித்யோ நோத் 

c) ெி.எஸ்.தகோதல 

d) கமல்நோத் 

12. சதக்பெரி பசட்டோர் சமீெத்தில் கோலமோைோர், அவர் எந்தத் துடறடயச் 

தசர்ந்தவர்? 

a) ெோடகர் 

b) அரசியல்வோதி 
c) கவிஞர் 

d) வரலோற்றோசிரியர் 

13. சமீெத்திய ‘ஹுருன் குதளோெல் ரிச் லிஸ்ட் 2020’ ெட்டியலில், அதிக 

தகோடீஸ்வரர்கடளக் பகோண்ட நோடு எது? 

a) சீைோ 

b) ரஷ்யோ 

c) அபமரிக்கோ 



d) ெிரிட்டன் 

14. படல்லி தெோலீஸ் கமிேைரோக யோர் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளோர்? 

a) ெரம் ெிர் சிங் 

b) அமுல்யோ ெட்நோயக் 

c) எஸ்.என்.ஸ்ரீவோஸ்தவோ 

d) B.K.குப்தோ 

15. FIFA  U  -17 மகளிர் கோல்ெந்து உலகக் தகோப்டெ 2020 தெோட்டி 
நடடபெறவிருக்கும் நோடு எது? 

a) ஆப்கோைிஸ்தோன் 

b) இந்தியோ 

c) சீைோ 

d) ெங்களோததஷ் 

16. மைஸ் வைவிலங்கு சரணோலயம் எங்கு அடமந்துள்ளது? 

a) ெகீோர் 

b) அசோம் 

c) ஒடிசோ 

d) ஜோர்க்கண்ட் 

17. ெோரத்பூர் ெறடவகள் சரணோலயம் எங்கு அடமந்துள்ளது? 

a) தகரளோ 

b) சிக்கிம் 

c) ரோஜஸ்தோன் 

d) உத்தரெிரததசம் 

18. ஆந்திரோவில் நோகோர்ஜுைோ சோகர் அடண எந்த நதியில் கட்டப்ெட்டுள்ளது? 

a) நர்மதோ நதி 
b) கிருஷ்ணோ நதி 
c) பென்ைோ நதி 
d) பெரியோர் நதி 

19. ‘நிமர் உட்சவ்’ விழோடவ எந்த மோநிலம் பகோண்டோடுகிறது? 

a) அசோம் 

b) அருணோச்சல ெிரததசம் 

c) மத்திய ெிரததசம் 

d) தகோவோ 

20. கோர்பெட் ததசிய பூங்கோ அடமந்துள்ளது 

a) கர்நோடகோ  

b) ஒடிசோ 

c) உத்தரகோண்ட்  

d) ெகீோர் 


