
நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – 26 பிப்ரவரி 2020 

EXAMSDAILY 

1. ல ோசர்’ திருவிழோ எந்த மோநி த்தில் ககோண்டோடப்படுகிறது? 

a) மத்திய பிரலதசம் 

b) உத்தரபிரலதசம் 

c) இமோச்ச  பிரலதசம் 

d) பஞ்சோப் 

2. மகோரோஷ்டிரோவின் மும்பபயில் நபடகபற்ற தோதோசோலகப் போல்லக 

சர்வலதச திபரப்பட விழோவில்  சிறந்த நடிகருக்கோன விருபத கவன்ற 

போ ிவுட் நடிகரின் கபயர் என்ன? 

a) அக்ஷய் குமோர் 

b) சல்மோன் கோன் 

c) அமீர்கோன் 

d) ஹிருத்திக் லரோஷன் 

3. பிரோன்சில் நடந்த 34 வது லகன்ஸ் ஓபன் கசஸ் லபோட்டியில் சோம்பியன் 

பட்டம் கவன்றவர் யோர்? 

a) ப்ரீத்தி குப்தோ 

b) ரிஷி கவுஷிக் 

c) D.குக்லகஷ் 

d) இனியன் 

4. ஒருங்கிபைந்த வோகன பதிவு அட்படபய அறிமுகப்படுத்திய முதல் 

மோநி ம் எது? 

a) ரோஜஸ்தோன் 

b) மத்திய பிரலதசம் 

c) குஜரோத்  

d) லமற்கு வங்கம் 

5. முதல் முபறயோக விஸ்வகர்மோ விருது எப்லபோது வழங்கப்பட்டது? 

a) 2014 

b) 2016 

c) 2017 

d) 2019 

6. மத்திய பிரலதசத்தின் ஆளுநர் யோர்? 

a) கங்கோ பிரசோத் 

b)  ோல் ஜி டோண்டன் 

c) வஜுபோய் வோ ோ 

d) சத்ய போல் மோ ிக் 



7. “Who is Bharat Mata” புத்தகத்பத எழுதியவர் யோர்? 

a) சுதோ மூர்த்தி 
b) அருந்ததி ரோய் 

c) புருலஷோத்தம் அகர்வோல் 

d) கிரண் லதசோய் 

8. யூசுப் அல் பலுஷிக்கு  ஐ.சி.சி ஏழு ஆண்டுகள் தபட விதித்து உள்ளது. அவர் 

எந்த நோட்படச் லசர்ந்தவர்? 

a) ஓமோன் 

b) பங்களோலதஷ்  

c) ஆப்கோனிஸ்தோன் 

d) போகிஸ்தோன் 

9. இஸ்லரோ எப்லபோது உருவோக்கப்பட்டது? 

a) 1965 

b) 1969 

c) 1974 

d) 1982 

10. ல வில் முத ோவது ககல ோ இந்தியோ குளிர்கோ  விபளயோட்டுக்கபள 

எந்த அபமச்சர் கதோடங்கி பவத்தோர்? 

a) நிதின் கட்கரி 

b) கிலரன் ரிஜ்ஜு 
c) ஸ்மிருதி இரோனி 
d) ரோம் வி ோஸ் போஸ்வோன் 

11. பிப்ரவரி, 2020 நி வரப்படி, எந்த நோடு இந்தியோவின் சிறந்த வர்த்தக 

பங்குதோரர்? 

a) அகமரிக்கோ 

b) சீனோ 

c) ஜப்போன் 

d) பிரிட்டன் 

12. இமோச்ச  பிரலதசத்தின் முதல்வர் யோர்? 

a) நவனீ் பட்நோயக் 

b) அலசோக் ககஹ்ல ோட் 

c) பிரலமோத் சோவந்த் 

d) கஜய்ரோம் தோக்கூர் 

13. NHPC ன் நிர்வோக இயக்குனரோக யோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர்? 

a) ரோஜவீ் லசோப்ரோ 

b) அபய் குமோர் சிங் 

c) பிரலமோத் மிஸ்ரோ 



d) N.கிரண் குமோர் 

14. மியோன்மரின் ஜனோதிபதி யோர்? 

a) வின் பமன்ட் 

b) ஹசன் ரூஹோனி 
c) லஜோலகோ விலடோலடோ 

d) டீன் போலரோ 

15. ஷியோமோ பிரசோத் முகர்ஜி ரர்பன் மிஷன் எந்த மத்திய அபமச்சகத்தோல் 

கசயல்படுத்தப்பட்டது? 

a) லவளோண்பம மற்றும் உழவர் ந  அபமச்சகம் 

b) விபளயோட்டு அபமச்சகம்  

c) ஊரக வளர்ச்சி அபமச்சகம் 

d) வர்த்தக மற்றும் பகத்கதோழில் அபமச்சகம் 

16. எகிப்தின் நோையம் என்ன? 

a) யூலரோ 

b) டோ ர்  

c) பவுண்ட் 

d) ரியோல் 

17. லபோஷ் லமளோ எந்த மோநி த்தில் ககோண்டோடப்படுகிறது? 

a) பஞ்சோப் 

b) லமற்கு வங்கம் 

c) லகரளோ 

d) ஆந்திரோ 

18. பன்னிர் கட்டோ  லதசிய பூங்கோ எங்கு அபமந்துள்ளது? 

a) ஜோர்க்கண்ட் 

b) கர்நோடக 

c) லகரளோ 

d) ஆந்திரோ 

19. ICC தப பமயகம் அபமந்துள்ளது? 

a) துபோய், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 
b) லரோம், இத்தோ ி 
c)  ோவ்கசன், சுவிட்சர் ோந்து 

d) நியூயோர்க், அகமரிக்கோ 

20.  பின்வருவனவற்றில் ஐக்கிய அரபு எமிலரட்ஸ் நோையம் எது? 

a) க்லரோனோ 

b) யூலரோ 

c) திர்ஹோம்  

d) டோ ர் 



 


