
நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 21 பிப்ரவரி 2020 

EXAMSDAILY 

1. பின்வரும்  எந்த நாளில் உலக  சமூக நீதி தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது? 

a) 21 பிப்ரவரி 

b) 20 பிப்ரவரி 

c) 19 பிப்ரவரி  

d) 23 பிப்ரவரி 
2. "ரன் ஃபார் இந்தியா டீ" ததயிலல வாரியத்தால் எந்த மாநிலத்தில் 

ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ளது? 
a) நாகாலாந்து 
b) மிதசாரம் 
c) திரிபுரா 
d) மணிப்பூர் 

3. கங்கா கயாக் திருவிழாவின்  8 வது பதிப்பு எந்த இந்திய மாநிலத்தில் 
சகாண்டாடப்பட்டது? 
a) தமகாலயா 
b) உத்தரகண்ட் 
c) பஞ்சாப் 
d) ராஜஸ்தான் 

4. காலநிலல மாற்றத்லத எதிர்த்து அதமசான் தலலலம நிர்வாக அதிகாரி 
“சபதசாஸ் எர்த் ஃபண்ட்” சதாடங்குவதாக அறிவித்துள்ளார். 
அதமசானின் தலலலம நிர்வாக அதிகாரி யார்? 
a) ஜாக் மா 
b) சுந்தர் பிச்சாய் 
c) லாரி பக்கம் 
d) சஜஃப் சபதசாஸ் 

5. ESPN  சிறந்த விலளயாட்டு வரீாங்கலன விருலத சவன்றவர் யார்? 
a) P.V.சிந்து  
b) லசனா தநவால் 
c) P.C.துளசி  
d) அருந்ததி பாண்டவதன 

6. சிறு நடுத்தர நிறுவனத் துலறயில் உள்ள சதாழில்முலனதவாருக்கு 
எளிதாக எஸ்.பி.ஐ உடன் எந்த மாநில அரசு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 
லகசயழுத்திட்டது? 
a) உத்தரப்பிரததசம் 
b) குஜராத் 



c) மணிப்பூர் 
d) மிதசாரம் 

7. அகமதாபாத்தில் உலகின் மிகப்சபரிய கிரிக்சகட் அரங்கமான 
தமாட்தடரா லமதானத்லத யார் திறந்து லவக்கவுள்ளார்  
a) ஜஸ்டின் ட்ரூதடா  
b) ஷின்தசா அதப 
c) சடானால்ட் டிரம்ப் 
d) நதரந்திர தமாடி 

8. சஜர்மானியில் சபர்லின் சர்வததச திலரப்பட விழா 2020 இன் 70 வது     
பதிப்பில் இந்திய சபவிலியலனத் திறந்து லவத்தவர் யார்? 
a) ஹர்சிமத் கவுர் பதடல்  
b) பிரஹலாத் தஜாஷி 
c) அமித் ஷா 
d) சுப்ரமண்யம் சஜய்சங்கர் 

9. 2022 இல் ஆசிய கால்பந்து கூட்டலமப்பு (AFC) மகளிர் ஆசிய தகாப்லப 
நடத்தும் நாட்டின் சபயலரக் குறிப்பிடவும். 
a) ஜப்பான் 
b) இந்தியா 
c) வங்காளம் 
d) தநபால் 

10. பிப்ரவரி 21 அன்று கலடபிடிக்கப்பட்ட நாள் எது? 
a) இந்திய கடதலார காவல்பலட நாள் 
b) சர்வததச தாய் சமாழி தினம் 
c) உலக ஈரநிலங்கள் தினம் 
d) சர்வததச சபண் குழந்லத தினம் 

11. தலலலம லஞ்ச ஒழிப்பு ஆலணயாளராக யார் நியமிக்கப்படுகிறார்கள்? 
a) பிரதீப் குமார் 
b) சரத் குமார் 
c) P.J.தாமஸ்  
d) சஞ்சய் தகாத்தாரி 

12. தக.வி. மணி சமீபத்தில் காலமானர்  மணி அவர் எந்த துலறலய 
தசர்ந்தவர்  
a) பாடகர் 
b) நடிகர் 
c) பத்திரிலகயாளர் 
d) சமூக தசவகர்  



13. சமீபத்தில் காலமான ஹாரி கிசரக் எந்தத் துலறயுடன் 
சதாடர்புலடயவர்? 
a) பாலிடிக்ஸ் 
b) விலளயாட்டு 
c) நடிப்பு 
d) பாடல் 

14. தலலலம தகவல் ஆலணயராக (சிஐசி) யார் நியமிக்கப்படுகிறார்கள்? 
a) பிரதமாத் குமார் மிஸ்ரா 
b) பிரதீப் குமார் சின்ஹா 
c) பிமல் ஜூல்கா 
d) ராஜவீ் சமஹ்ரிஷி 

15. உலக சமூக நீதி தினம் எப்தபாது முதன்முலறயாக 
அனுசரிக்கப்பட்டது? 
a) 2004 
b) 2007 
c) 2009 
d) 2012 

16. பின்வருவனபவர்களில்  குஜராத் ஆளுநர் யார்? 
a) சஜகதீஷ் முகி 
b) சத்ய பால் மாலிக் 
c) ஆச்சார்யா ததவ் வ்ரத் 
d) நஜ்மா சஹப்டுல்லா 

17. நிதி  ஆதயாக் எப்தபாது உருவாக்கப்பட்டது? 
a) 2012 
b) 2014 
c) 2015 
d) 2017 

18. யுசனஸ்தகாவின் தலலலமயகம் எங்தக அலமந்துள்ளது? 
a) நியூயார்க், அசமரிக்கா 
b) பாரிஸ், பிரான்ஸ் 
c) வாஷிங்டன் டி.சி, அசமரிக்கா 
d) தராம், இத்தாலி 

19. பின்வருவனபவர்களில் உத்தரகாண்ட் முதல்வர் யார்? 
a) திரிதவந்திர சிங் ராவத் 
b) தயாகி ஆதித்யா நாத் 
c) நவனீ் பட்நாயக் 
d) அதசாக் சகஹ்தலாட் 



20. வால்மீகி வனவிலங்கு சரணாலயம் எங்தக அலமந்துள்ளது? 
a) திரிபுரா 
b) ஒடிசா 
c) பகீார் 
d) மகாராஷ்டிரா 

 


