நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 20 பிப்ரவரி 2020
EXAMSDAILY
1. பின்வரும் எந்த நாடு புதிய புள்ளிகள் அடிப்படையிலான விசா முடைடய
அைிவித்துள்ளது?
a) அமெரிக்கா

b) இங்கிலாந்து

c) ஆஸ்திரேலியா
d) பிோன்ஸ்

2. பின்வருவனவற்ைில் ஆப்கானிஸ்தானின் ஜனாதிபதித் ரதர்தலில் மவற்ைி
மபற்று 2 வது முடையாக ஆப்கானிஸ்தானின் ஜனாதிபதியாக
மபாறுப்ரபற்ைவர் யார்?

a) அப்துல்லா அப்துல்லா
b) ஹெீ த் கர்சாய்
c) அஷ்ேப் கானி
d) ரூலா கானி

3. ரநபாளத்துைன் சுதந்திே வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் டகமயழுத்திட்ை நாடு எது?
a) பங்களாரதஷ்
b) இந்தியா
c) ஜப்பான்

d) இலங்டக
4.

லாேஸ் விருதுகள் 2020 இல் எந்த நாட்டின் ஆண்கள் ேக்பி அணி சிைந்த

அணிக்கான விருடத மவன்ைது?
a)

துருக்கி

b) ேஷ்யா

c) மதன்னாப்பிரிக்கா
d) சீனா

5. இந்தியாவின் பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு முதல் இல்லாத விொன நிடலயம்
எது?

a) ரலாக்பிரியா ரகாபிநாத் சர்வரதச விொன நிடலயம், குவஹாத்தி
b) மபகும்ரபட் விொன நிடலயம், டஹதோபாத்
c) குர

ாக் பாகுலா ரிம்ரபாச்சி விொன நிடலயம், ரல

d) சத்ேபதி சிவாஜி சர்வரதச விொன நிடலயம், மும்டப

6. ரநபாளம் தனது 70 வது ரதசிய ஜனநாயக தினத்டத எந்த நாளில்
மகாண்ைாடியது?
a) பிப்ேவரி 12

b) பிப்ேவரி 16
c) பிப்ேவரி 19
d) பிப்ேவரி 20

7. இந்தியாவின் அடுத்த உயர் ஸ்தானிகோக ஆஸ்திரேலியாவால் யார்
நியெிக்கப்பட்டுள்ளார்?

a) கிைிஸ்டினா மகனலி
b) பாரி ஓ’பாமேல்
c) டெக் மபயர்ட்
d) ஹாரி சந்து

8. ெண் வள அட்டை திட்ைம் எப்ரபாது மதாைங்கப்பட்ைது?
a) 10 பிப்ேவரி 2015

b) 19 அக்ரைாபர் 2015
c) 19 பிப்ேவரி 2015
d) 2 ஆகஸ்ட் 2015

9. செீ பத்தில், காலொன ரகால்ப் வேர்
ீ
ெிக்கி டேட் எந்த நாட்டைச்
ரசர்ந்தவர்?

a) உக்டேன்

b) அமெரிக்கா

c) ஆஸ்திரேலியா
d) ேஷ்யா

10. ஜூனியர் ஹாக்கி உலகக் ரகாப்டப 2021 இன் ஆண்கள் பதிப்பு எந்த
நாட்டில் நைக்க உள்ளது?
a) அர்மஜன்டீனா
b) பிோன்ஸ்
c) இந்தியா
d) ஜப்பான்

11. பின்வரும் நாடுகளில் ோட் -2 ஏவுகடணடய ரசாதடன மசய்த நாடு
எது?

a) பாகிஸ்தான்
b) இந்தியா
c) ேஷ்யா

d) ஆப்கானிஸ்தான்

12. ரபாடதப்மபாருளின் பயன்பாட்டை எந்த ொநில அேசு “ரயாதவ்”
மசயலிடய அைிமுகப்படுத்தியுள்ளது?
a) பீகார்

b) ஆந்திோ

c) ோஜஸ்தான்

d) ரகேளா

13. சத்ேபதி சிவாஜி ெகாோஜ் மஜயந்தி முதலில் அனுசரிக்கப்பட்ை ஆண்டு
எது?

a) 1841
b) 1860
c) 1870
d) 1975

14. செீ பத்தில், பின்வரும் ொநிலங்களில் அதன் ொநில தினத்டத பிப்ேவரி
20 அன்று மகாண்ைாடியது எது?
a) அசாம்

b) அருணாச்சல பிேரதசம்
c) ெத்திய பிேரதசம்
d) ஆந்திோ

15. நிலக்கரித் துடையின் எதிர்கால வாய்ப்புகடள ஊக்குவிக்க
சிவர்”
ீ
என்ை அெர்வு எந்த ொநிலத்தில் நடைமபற்ைது?

“சிந்தன்

a) ோஜஸ்தான்
b) ஹரியானா
c) குஜோத்

d) ரெற்கு வங்காளம்

16. ெத்திய லஞ்ச ஒழிப்பு

ஆடணயத்தின் தடலடெயகம் எங்ரக

அடெந்துள்ளது?
a) மகால்கத்தா
b) புது தில்லி
c) மும்டப

d) டஹமதோபாத்

17. ெத்திய நிலக்கரி ெற்றும் சுேங்கத் துடை அடெச்சர் யார்?
a) மஜகதீஷ் ம

ட்ைார்

b) பிேகாஷ் ஜவ்ரதகர்
c) பிேல்ஹாத் ரஜா

ி

d) நரேந்திே நாத் பாண்ரை

18. நார்ரவயின்

பிேதெர் யார்?

a) ரஜானாஸ் கஹ்ர் ஸ்ரைார்
b) ட்டேன் ஸ்கீ கிோண்ரை
c) ரபாரிஸ் ஜான்சன்

d) எர்னா ரசால்மபர்க்

19. பின்வருபவர்களில்

குஜோத் ஆளுநர் யார்?

a) சத்யாரதா நாோயண் ஆர்யா

b) வஜுபாய் வாலா

c) ஆச்சார்யா ரதவ் வ்ேத்
d) சத்ய பால் ொலிக்

20. பிளாக்பக் ரதசிய பூங்கா எங்ரக அடெந்துள்ளது?
a) ோஜஸ்தான்

b) இொச்சல பிேரதசம்
c) ஜம்மு & காஷ்ெீ ர்
d) குஜோத்

