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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.கேரளா, ஹரியானா, மத்திய பிரகேசம், சத்தீஸ்ேர் மற்றும் ேர்நாடோ ஆகிய மாநிலங்ேள், கீழ்க்ோணும்
எந்ேத் கேதியில் உருவாக்ேப்பட்டன?
அ. நவம்பர் 1 
ஆ. நவம்பர் 2
இ. நவம்பர் 3
ஈ. நவம்பர் 4
❖ நவ.1ஆம் கேதி, ேமிழ்நாடு, கேரளா, ஹரியானா, மத்திய பிரகேசம், சத்தீஸ்ேர் மற்றும் ேர்நாடோ கபான்ற
பல இந்திய மாநிலங்ேள் உருவாக்ேப்பட்டன. அந்ே நாள் மாநில நாள் அல்லது மாநில உருவாக்ேம் நாள்
என அங்கீேரிக்ேப்பட்டுள்ளது. ஆந்திர பிரகேசம், ேமிழ்நாடு, ேர்நாடோ, மத்திய பிரகேசம் மற்றும் கேரளா
ஆகியவவ 1956’இல் உருவாக்ேப்பட்டன. பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா 1966’இல் உருவாக்ேப்பட்டன.

2.தோழிற்துவற உறவுேள் குறியீடு, 2020’க்ோன வவரவு விதிேவள தவளியிட்டுள்ள அவமச்சேம் எது?
அ. கனரக த ரழிற்சரலைகள் அலமச்சகம்
ஆ. உள்துலற அலமச்சகம்
இ. வணிகம் & த ரழிற்துலற அலமச்சகம்
ஈ. த ரழிைரளர் & வவலைவரய்ப்பு அலமச்சகம் 
❖ தோழிற்துவற உறவுேள் குறியீடு, 2020’க்ோன வவரவு விதிேவள நடுவண் தோழிலாளர் மற்றும்
கவவலவாய்ப்பு அவமச்சேம் அறிவித்துள்ளது. இவ்விதிேள், பணியாளர்ேவள பணிநீக்ேம் தசய்வேற்கு
பணியமர்த்துநர்ேளுக்கு தநகிழ்வுத்ேன்வமவய அதிேரிக்கும் என எதிர்பார்க்ேப்படுகிறது. தோழிலாளர்
சங்ேங்ேள் ோங்ேள் பணிநிறுத்ேம் கமற்தோள்வேற்கு முன்னோே முன்னறிவிப்வப வழங்ே கவண்டும்
என்றும் அது ேட்டவளயிடுகிறது. தோழிலாளர் குறியீடுேவள, 2021 ஏப்.1 முேல் தசயல்படுத்ே அரசாங்ேம்
இலக்கு வவத்துள்ளது.

3. BRICS வர்த்ேே ேருத்துக்ேளம், 2020’ஐ நடத்திய நாடு எது?
அ. இந் ியர
ஆ. பிவரசிை்
இ. இரஷ்யர 
ஈ. சீனர
❖ BRICS வர்த்ேே ேருத்துக்ேளத்தின் முக்கியமான ஆண்டு நிேழ்வான BRICS வர்த்ேே ேருத்துக்ேளம்,
2020 ஆனது அக்கடாபர்.20-28 வவர இரஷ்யாவால் நடத்ேப்பட்டது. இரஷ்யாவின் வர்த்ேே மற்றும்
தோழிற்துவற கசம்பர் ேவலவர் BRICS வணிே ேவுன்சிலின் ேற்கபாவேய ேவலவராே உள்ளார்.
“BRICS Business Partnership: Common Vision for Sustainable Inclusive Development” என்ற தலைப்பில்
ோத

ாலிக்ோட்சி வழியாே இந்ேக் ேருத்துக்ேளம் நவடதபற்றது.
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அரிசி விநிகயாேத்வே அதிேரிப்பேற்ோே, எந்ே அவமப்வப அரிசி ஆவலேளுடன்

ந்துதோள்ள அரசு கேட்டுக்தோண்டுள்ளது?

அ. இந் ிய உணவுக் கழகம் 
ஆ. உணவு மற்றும் உழவு அமமப்பு
இ. ஆற்றை் மற்றும் வளங்கள் நிறுவனம்
ஈ. உைக உணவு ்

ிட்டம்

❖ வலுவூட்டப்பட்ட அரிசி விநிகயாேத்வே அதிேரிப்பேற்ோே அரிசி ஆவலேளுடன் ஒப்பந்ேம் தசய்யுமாறு
இந்திய உ

வுக் ேழேத்திடம் (FCI) கேட்டுக்தோள்ளப்பட்டுள்ளோே அரசாங்ேம் அறிவித்துள்ளது. நியாய

விவலக் ேவடேள் மற்றும் பிற நலத்திட்டங்ேள்மூலம் வலுவூட்டப்பட்ட அரிசிவய வழங்குமாறு, அந்ேக்
ேழக்ேத்திடம் கோரப்பட்டுள்ளது. “வலுவூட்டப்பட்ட அரிசி குறித்ே நடுவ
வழங்ேல் முவறவம வழியாே விநிகயாகித்ேல்” என அவடயாளம் ோ

ரசின் திட்டம் மற்றும் தபாது
ப்பட்ட 15 மாநிலங்ேளில் ஐந்து

மாநிலங்ேள், ேலா ஒரு மாவட்டத்தில் இேவன தசயல்படுத்துகின்றன.

5.அண்வமச் தசய்திேளில் இடம்தபற்ற, ருதுஜா கபாசாகலவுடன் தோடர்புவடய விவளயாட்டு எது?
அ. சதுரங்கம்
ஆ. தடன்னிஸ
் 
இ. இறகுப்பந் ரட்டம்
ஈ. ஹாக்கி
❖ எகிப்தின் ஷர்ம் எல் கஷக்கில் நவடதபற்ற $15,000 டாலர் பரிசுத்ததொலை தைொண்ட ITF தபண்ேள்
தடன்னிஸ் கபாட்டியின் இறுதிப் கபாட்டியில், தசக் குடியரசின் அன்னா சிஸ்கோவாவவ 6-3, 7-5
என்ற தசட் ே

க்கில் வீழ்த்தி இந்திய தடன்னிஸ் வீரர் ருதுஜா கபாசகல (24) ஒற்வறயர் பட்டத்வே

தவன்றார். அவர் முன்னாள் ஆசிய ஜூனியர் சாம்பியனும் கேசிய மேளிர் சாம்பியனும் ஆவார்.

6.அண்வமயில், இயற்வேக்ைொன உலேளாவிய நிதியம் (WWF) தவளியிட்ட ஓரரறிக்வேயின்படி, அடுத்ே
சில பத்ோண்டுேளில் எத்ேவன இந்திய நேரங்ேள் நீர் பற்றாக்குவறவய எதிர்தோள்ளும்?
அ. ஐந்து
ஆ. ப ் து
இ. இருபது
ஈ. முப்பது 
❖ இயற்வேக்ோன உலேளாவிய நிதியம் (WWF) சமீபத்தில் தவளியிட்டுள்ள அறிக்வேயின்படி, அடுத்ே
சில ேசாப்ேங்ேளில் முப்பது இந்திய நேரங்ேளில் நீர் பற்றாக்குவறயானது அதிேரிக்கும். ‘WWF Water
Risk Filter’ அறிக்வேயின்படி, தஜய்ப்பூர், தோல்ேத்ோ, தபங்ேளூரு, மும்வப உள்ளிட்ட முப்பது இந்திய
நேரங்ேள் ேடுவமயான நீர் பற்றாக்குவறவய எதிர்தோள்ளும்.
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க்ோன மக்ேள் அதீே நீர் பற்றாக்குவறவய

எதிர்தோள்ளக்கூடும் என்றும் அவ்வறிக்வே மதிப்பிட்டுள்ளது.

7.மத்திய புள்ளியியல் & திட்ட அமலாக்ே அவமச்சேத்துடன் இவ

ந்து MSME ேடன் நலக் குறியீட்வட

தவளியிட்டுள்ள அவமப்பு எது?
அ. பரர வங்கி
ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
இ. இந் ிய சிறு த ரழிை்கள் வமம்பரட்டு வங்கி
ஈ. டிரரன்ஸ
் யூனியன் CIBIL 
❖ டிரான்ஸ் யூனியன் CIBIL ஆனது மத்திய புள்ளியியல் & திட்ட அமலாக்ே அவமச்சேத்துடன் இவ

ந்து

‘MSME ேடன் நலக்குறியீட்வட’ தவளியிட்டுள்ளது. இக்குறியீடு, இந்தியாவில் MSME துவறயின் வளர்ச்சி
மற்றும் வலிவமவய அளவிடுகிறது.
❖ MSME ேடன் நலக்குறியீடானது TransUnion CIBIL நிறுவனத்ோல் ேடன்ேள் வழங்கும் நிறுவனங்ேள்
மற்றும் வங்கிேளால் வழங்ேப்பட்ட ேடன் ேரவவப் பயன்படுத்தி ேயாரிக்ேப்பட்டுள்ளது.

8.வணிே எதிர்பார்ப்பு ஆய்வவ (Business Expectation Survey) நடத்துகிற அவமப்பு எது?
அ. NITI ஆவயரக்
ஆ. வ சிய பயன்பரட்டு தபரருளர ரர ஆரரய்ச்சிக் கவுன்சிை் 
இ. வ சிய புள்ளியியை் அலுவைகம்
ஈ. இந் ிய த ரழிற்துலறகள் கூட்டலமப்பு
❖ வணிே எதிர்பார்ப்பு ஆய்விவன கேசிய பயன்பாட்டு தபாருளாோர ஆராய்ச்சிக்ோன ேவுன்சில் (NACER)
நடத்துகிறது. இந்ே ஆய்வறிக்வேயின்படி, இந்தியாவில் வணிே நம்பிக்வேக் குறியீடானது ஆண்டின்
முேல் ோலாண்டில் 46.4 ஆேக்குவறந்து, நிதியாண்டின் இரண்டாம் ோலாண்டில் 65.5 ஆே உயர்ந்து
ோ

ப்படுகிறது. NCAER என்பது புது தில்லியில் அவமந்துள்ள, தபாருளாோரத்வே அடிப்பவடயாேக்

தோண்ட ஒரு இலாப-கநாக்ேற்ற மதியுவரயேமாகும். நந்ேன் நிலகேனி, NCAER நிர்வாேக் குழுவின்
ேவலவராேவும், Dr கசேர் ஷா, NCAER’இன் ேற்கபாவேய தலைலம இயக்குநராேவும் உள்ளனர்.

9.அறிவியல் மற்றும் தோழில்நுட்பத் துவறயின் தபான்விழாவவ நிவனவுகூரும் வலையில் கீழ்க்ைொணும்
எந்ேதவான்வற அஞ்சல் துவற தவளியிட்டுள்ளது?
அ. நிலனவு அஞ்சை் லை
ஆ. நிலனவு நரணயம்
இ. சிறப்பு அஞ்சை் உலற 
ஈ. பு ிய பண ் ரள்
❖ மத்திய அறிவியல் மற்றும் தோழில்நுட்பம், சுோோரம் மற்றும் குடும்பநலம், புவி அறிவியல் துவறேளின்
அவமச்சர் Dr ஹர்ஷ் வர்ேன் மற்றும் மத்திய அஞ்சல், ேல்வி, மின்னணு மற்றும் ேேவல் தோழில்நுட்பத்
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யவமச்சர் சஞ்சய் கோத்கர ஆகிகயார் அறிவியல் & தோழில்நுட்பத் துவறயின் தபான்

விழாவவக் குறிக்கும் வவேயிலான அஞ்சல் துவறயின் சிறப்பு அஞ்சல் உவறவய புது தில்லியில் நடந்ே
நிேழ்ச்சியில் தவளியிட்டனர்.

10.ோற்றின் ேரகமம்பாட்டிற்ோே, 15 மாநிலங்ேளுக்கு, நடுவ

ரசு, எவ்வளவு நிதியுேவி அறிவித்துள்ளது?

அ. ரூ.1000 ககாடி
ஆ. ரூ.2000 வகரடி
இ. ரூ.2200 வகரடி 
ஈ. ரூ.2500 வகரடி
❖ பதிவனந்ோம் நிதி ஆவ

யத்தின் பரிந்துவரேளின் அடிப்பவடயில், மத்திய அரசு 15 மாநிலங்ேளுக்கு

`2200 கோடி நிதியுேவிவய அறிவித்துள்ளது. திறன் கமம்பாட்டு நடவடிக்வேேவள கமற்தோள்வேன்
மூலம் இந்ே மாநிலங்ேளில் ோற்றின் ேரத்வே கமம்படுத்ே இந்நிதியுேவி பயன்படுத்ேப்படும். ோற்றின்
ேர கமம்பாட்டிற்ோே வழங்ேப்படும் மானியத்தின் முேல் ேவவ

நடப்பு நிகழ்வுகள்

இதுவாகும்.
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