
நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 23 & 24 பிப்ரவரி 2020 

EXAMSDAILY 

1. அனைத்து வனையாை ைிரிக்கைட்டிலும் 100 ப ாட்டிைளில் வினளயாடிய 

முதல் வரீர் யார்? 

a) ட்கரண்ட் ப ால்ட் 

b)  டிம் சவுதி 
c) பராஸ் கெய்லர் 

d) மார்ட்டின் குப்டில் 

2. மத்திய ைலால் (உற் த்தி) வரி  திைம் இந்தியாவில் எந்த நாளில் 

கைாண்ொெப் டுைிறது? 

a)  ிப்ரவரி 23 

b)  ிப்ரவரி 25 

c)  ிப்ரவரி 19 

d)  ிப்ரவரி 24 

3. AIBA உலைக் பைாப்ன  2020 ஆம் ஆண்டிற்ைாை புதிய  திப்ன  எந்த நாடு 

நெத்த உள்ளது?  

a)  ிபரசில் 

b) அர்கென்டீைா 

c) ரஷ்யா 

d) ஸ்க யின் 

4. லிபயா எரிக் வரட்ைர் சமீ த்தில் எந்த நாட்டின்  ிரதமர்  தவினய 

ராெிைாமா கசய்தார்? 

a) அல்ெரீியா 

b) அயர்லாந்து 

c) க லிஸ் 

d) சூொன் 

5. சித்ரா  ாரதி தினரப் ெ விழா எந்த மாநிலத்தில் கைாண்ொெப் ட்ெது? 

a) குெராத் 

b) பமற்கு வங்ைம் 

c) ராெஸ்தான் 

d)  ஞ்சாப் 

6. இந்தியாவின் சிறந்த வர்த்தை  ங்குதாரராை எந்த நாட்னெ விெ அகமரிக்ைா 

மிஞ்சியது? 

a) ஈராக் 

b) ஈரான் 

c) ெப் ான் 



d) சீைா 

7. மத்திய  ாதுைாப்பு அனமச்சர் ராஜ்நாத் சிங், கெல்லியில் புதிய இராணுவ 

தனலனமயை ைட்டிெத்திற்கு சமீ த்தில் அடிைள் நாட்டிைர். புதிய இராணுவ 

தனலனமயைம் _________ எை க யரிெப் ட்டுள்ளது? 

a) வாயு  வன் 

b) சாஸ்திரி  வன் 

c) தல் பசைா  வன் 

d) ஸ்வராஜ்  வன் 

8. பமாட்பெரா ஸ்பெடியம் எங்பை அனமந்துள்ளது? 

a) குவஹாத்தி 
b) அைமதா ாத் 

c) தில்லி 
d) புபை 

9. ராம் ென்மபூமி தீர்த்த பேத்ரா அறக்ைட்ெனளயின்  தனலவராை 

நியமிக்ைப் ட்ெ ந ரின் க யர் என்ை? 

a)  ராசரன் 

b) நிருப ந்திர மிஸ்ரா 

c) மஹந்த் நிருத்யா பைா ால் தாஸ் 

d) சாம் ந்த் ராய் 

10.  ின்வரு வர்ைளில் தைவல் மற்றும் ஒளி ரப்பு துனற அனமச்சர் யார்? 

a) ராம் விலாஸ்  ாஸ்வான் 

b) நிதின் ைட்ைரி 

c)  ியூஷ் பைாயல் 

d)  ிரைாஷ் ெவபெைர் 

11. ESPN  ஆண் வினளயாட்டு வரீருக்ைாை விருது யாருக்கு வழங்ைப் ட்ெது? 

a) விராட் பைாலி 
b)  ஜ்ரங் புைியா 

c) அமித்  ங்ைல் 

d) சவுரப் கசௌதரி 

12.  ின்வரு வர்ைளில் மிபசாரத்தின் ஆளுநர் யார்? 

a) ஸ்ரீதரன்  ிள்னள 

b) ெைதீப் தங்ைர் 

c) ைல்ராஜ் மிஸ்ரா 

d) ைங்ைா  ிரசாத் 

13. தன்லக்ஷ்மி வங்ைியின் தனலனமயைம் எங்குள்ளது? 

a) னஹதரா ாத், கதலுங்ைாைா 

b) கசன்னை, தமிழ்நாடு 



c) திருச்சூர், பைரளா 

d) கைால்ைத்தா, பமற்கு வங்ைம் 

14. ஷியாமா  ிரசாத் முைர்ெி ரர் ன் மிஷன் எப்ப ாது கதாெங்ைப் ட்ெது? 

a) 2018 

b) 2016 

c) 2014 

d) 2017 

15. பதசிய  யன் ாட்டு க ாருளாதார ஆராய்ச்சி ைவுன்சில் (NCAER ) 

ைணிப் ின் டி  2019-20 ஆம் ஆண்டிற்ைாை இந்தியாவின் கமாத்த உள்நாட்டு 

உற் த்தி எவ்வளவு ? 

a) 4.6% 

b) 4.9% 

c) 4.8% 

d) 4.5% 

16.  ின்வருவைவற்றில் அயர்லாந்தின் தனலநைரம் எது? 

a) ெப்ளின் 
b) ைான்க ர்ரா 

c) ஒட்ொவா 

d) க ர்த் 

17. கெய்தாபூர் அணுமின் நினலயம் எந்த மாநிலத்தில் அனமந்துள்ளது? 

a) ஒடிசா 

b) ராெஸ்தான் 

c)  ைீார் 

d) மைாராஷ்டிரா 

18. ஹட்லாரி என் து எந்த மாநிலத்தின்  ாரம் ரிய நெைம்? 

a) பைரளா 

b) அசாம் 

c) ைர்நாெைம் 

d)  ஞ்சாப் 

19. உலை வாைினல அனமப் ின் தனலனமயைம் எங்பை அனமந்துள்ளது? 

a) வியன்ைா 

b) கெைவீா 

c) பராம் 

d) நியூயார்க் 

20.  ின்வரும் நாடுைளில் ஒன்றுக்கு பமற் ட்ெ உதனலநைரங்ைனள கைாண்ெ 

நாடு எது? 

a)  ிரிட்ென்  

b) கதன்ைாப் ிரிக்ைா 



c) ஆஸ்திபரலியா 

d) எைிப்து 


