
நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 19 பிப்ரவரி 2020 

EXAMSDAILY 

1. பிப்ரவரி 19 பின்வரும் நாட்களில் எந்த தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

a) சர்வததச தாய் மமாழி நாள் 

b) மத்திய கலால் நாள் 

c) மண் வள அட்டை நாள் 

d) உலக வாமனாலி தினம்  

2.  பின்வருவனவற்றில் மதலுங்கானாவின் ஆளுநர் யார்? 

a) தமிழிடச சவுண்தர் ராஜன் 

b) கங்கா பிரசாத் 

c) ததகதா ராய் 

d) நஜ்மா மெப்டுல்லா 

3. பின்வரும் எந்த மாநிலங்களால் ‘பியார் கா பவுதா’ பிரச்சாரம்  

மதாைங்கப்பட்ைது? 

a) குஜராத் 

b) பகீார் 

c) பஞ்சாப் 

d) சிக்கிம் 

4.  புலம்மபயர்ந்த உயிரினங்கடளக் கண்காணிப்பதற்கு வை இந்தியாவின்   

முதலாவது பறடவகளுக்கான ஆராய்ச்சி நிடலயத்டத 

அடமக்கவிருக்கும்  மாநிலம் எது? 

a) பகீார் 

b) ஆந்திரா 

c) ராஜஸ்தான் 

d) கர்நாைகா 

5. அகமதாபாத்தில் உலகின் மிகப்மபரிய கிரிக்மகட் அரங்கமான தமாட்தைரா 

டமதானத்டத யார் திறந்து டவக்கவுள்ளார்? 

a) மைானால்ட் டிரம்ப் 

b) ஜஸ்டின் ட்ரூதைா 

c) சிரில் ரமதபாசா 

d) நதரந்திர தமாடி 

6. பின்வரும் எரியும் வரீர்களில்  4 ஆண்டுகள் யாருக்கு நாைா தடை 

விதித்துள்ளது ? 

a) சிவ்பால் சிங் 

b) அமித் தெியா 

c) ராதஜஷ் பிண்ட் 



d) குர்ததஜ் சிங் 

7. தைாக்கிதயா 2020 ஏற்பாட்டுக் குழு அதிகாரப்பூர்வ தைாக்கிதயா 

விடளயாட்டுக்கான குறிக்தகாடள மவளியிட்டுள்ளது. தைாக்கிதயா 

ஒலிம்பிக் 2020 இன் புதிய குறிக்தகாள் என்ன? 

a) மக்களால் ஒன்றுபடு  

b) கலச்சாரத்தால் ஒன்றுபட்டு  

c) உணர்ச்சியால் ஒன்றுபடு  

d) விடளயாட்ைால் ஒன்றுபடு 

8. அணு மின் நிடலயத்தில்  அணு உடலடய இயக்க உரிமம் வழங்கிய  

முதல் அரபு நாடு எது? 

a) தஜார்ைான் 

b) ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் 

c) கத்தார் 

d) சிரியா 

9. மகய்ன்ஸ் தகாப்டப சதுரங்க தபாட்டியில் இந்தியாவின் மகாதனரு ெம்பி 
மவற்றி மபற்றுள்ளார். இந்த தபாட்டி எங்கு நைத்தப்பட்ைது? 

a) அமமரிக்கா 

b) பிரான்ஸ் 

c) மஜர்மனி 
d) இங்கிலாந்து 

10. மைல்லி காவல்துடறயின் ெிம்மத் மசயலியுைன் சமீபத்தில் 

ஒருங்கிடணந்த ைாக்ஸி நிறுவனம் எது? 

a) ஓலா 

b) உமபர் 

c) ஃபாஸ்ட் ட்ராக் 

d) மபஸ்ட்  ட்ராக் 

11. பதயா ஏசியா உச்சி மாநாட்டை 2020 நைத்திய நகரம் எது? 

a) டெமதராபாத் 

b) மும்டப 

c) புது தில்லி 
d) மகால்கத்தா 

12. சாடலப் பாதுகாப்பு குறித்த 3 வது உலகளாவிய மாநாட்டை எந்த நகரம் 

நைத்தியது? 

a) ஒட்ைாவா 

b) கான்மபர்ரா 

c) ஒஸ்தலா 

d) ஸ்ைாக்தொம் 



13. பின்வரும் எந்த மாநில அரசு ‘ஒரு மாவட்ைம், ஒரு தயாரிப்பு’ என்ற  

திட்ைத்டத சமீபத்தில் மதாைங்கியது? 

a) பஞ்சாப் 

b) ராஜஸ்தான் 

c) உத்தரபிரததசம் 

d) தில்லி 
14. ெரிந்தர் சித்துக்கு பதிலாக இந்தியாவின் அடுத்த உயர் ஸ்தானிகராக பாரி 

ஓ’பாரடல எந்த நாடு நியமித்துள்ளது? 

a) நியூசிலாந்து 

b) ஆஸ்திதரலியா 
c) ஐக்கிய இராச்சியம் 

d) அமமரிக்கா 

15. பின்வரும் எந்த மாவட்ைங்களில் ‘காஷி ஏக் ரூப் அமனக்’ கண்காட்சிடய 

பிரதமர் தமாடி திறந்து டவத்தார்? 

a) அலகாபாத் 

b) ஆக்ரா 

c) வாரணாசி 
d) சித்ரகூட் 

16. பூஷன் பவர் அண்ட் ஸ்டீல் லிமிமைட் நிறுவனத்டத வாங்க எந்த 

நிறுவனத்டத என்சிஎல்ஏடி அனுமதித்துள்ளது? 

a) JSW ஸ்டீல் 

b) அதானி ஸ்டீல் 

c) எச்ஏஎல் 

d) ஆர்ஐஎல் 

17. மூடிஸ், 2020-2021 மமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி கணிப்டப 6.7 

சதவதீத்திலிருந்து ____________ ஆக குடறத்துள்ளது. 

a) 5.6% 

b) 5.7% 

c) 5.8% 

d) 5.9% 

18. மஜர்மனியின் மபர்லினில் நடைமபற்ற 20 வது ஆண்டு பதிப்பில் லாரஸ் 

உலக விடளயாட்டு விருடத மவன்ற முதல் இந்திய விடளயாட்டு வரீர் 

யார்? 

a) மதகந்திர சிங் ததானி 
b) சச்சின் மைண்டுல்கர் 
c) விதனஷ் தபாகாட் 

d) அபிநவ் பிந்த்ரா 



19. தவளாண் மற்றும் உழவர் நல அடமச்சகத்தால் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்ை 

பிரதான் மந்திரி பாசல் பமீா தயாஜனா (PMDBY) அமலாக்கம் குறித்த 4 வது 

ததசிய மாநாடு எந்த இந்திய நகரத்தில் நடைமபற்றது? 

a) லக்தனா, உத்தரபிரததசம் 

b) இந்தூர், மத்தியப் பிரததசம் 

c) குவொத்தி, அசாம் 

d) உதய்பூர், ராஜஸ்தான் 

20. அைல் பூஜால் தயாஜனாக்காக இந்தியாவுக்கு 450 மில்லியன் ைாலர் கைன் 

வழங்கிய  நிதி நிறுவனம் எது? 

a) உலக வங்கி 
b) ADB  

c) எக்சிம் வங்கி 
d) AIIB 


