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1 oct 2020

1

ந்த நளழத்தழன் எரப பண் பதல்யர் சைனதள அன்யளபள சதபர் 2020 பைப்டம்ரில்
களநளளர்? அசளம்

2

ைநீ த்தழல் களநள பலன் பபட்டி ந்தத் பதளமழலுடன் பதளடர்புசடனயர்? ளடகர்

3

இஃப்டளறழன் ஸ்.ஃப்.ம்.ஸ் இனங்குதத்தழன் நீ து 'பட்டர் ஆஃப் கழபபடிட்' (ல்.ைழ)
அல்து 'யங்கழ உத்தபயளதம்' (ி.ஜழ) பைய்தழகலடன் ஆயண உட்பளதழத்தல் யைதழனின்
புதழன அம்ைத்சத இந்தழனளயில் பைனல்டுத்தழன பதல் யங்கழ து? ஐடிிஐ யங்கழ

4

“பூச்பைண்டு” ன் தசப்ில் புத்தகத்சத லதழனயர் னளர்? கழருஷ்ணள சக்ஸறள

5

COVID-19 களபணநளக நளழத்தழற்கு தழபேம்ின பும்பனர்ந்த பதளமழளர்கலக்கு தழன்
ரநம்ளட்டு னிற்ைழ அிக்க “தழபேம்ின பும்பனர்ந்த பதளமழளர்கலக்கள
யளழ்யளதளப தசபச தழட்டம்” ன் தழட்டத்சத ந்த நளழ அபசு பதளடங்கழபள்து?
ளகளளந்து

6

2020 உக தழகள் தழத்தழன் தீம் ன்? ஆறுகளுக்கள சசனல் ளள்

7

2020 ைர்யரதை பநளமழபனர்ப்பு தழத்தழன் தீம் ன்? சருக்கடினில் இருக்கும்
உகத்தழற்கள சசளற்களக் கண்டழதல்

8

ளட்டில் உள் தது யளடிக்சகனளர்கலக்கு 'டிஜழட்டல் சுபக்ஷள குபைப் இன்சூபன்ஸ்'
யமங்க ந்த களப்ீட்டு ழறுயத்துடன் இசணனயமழ ழறுயம் சகரகளர்த்துள்து?
ஜளஜ் அளனன்ஸ் சளது களப்ீ ட்டு ழறுயம்

9

தர்யள ைழகபபட் நற்றும் ீடி யிற்சசன தசடபைய்த ளட்டில் பதல் நளழநளக
நளழனது து? ஞ்சளப்

10 ஆன்சன் சவ் டுரடளரிங் ழறுயநள ரயதளந்துயின் ிபளண்ட் தூதபளக பன் னளர்?
அநீ ர்களன்
1 Oct 2020

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Which state‟s only female CM Syeda Anwara Taimur passed away in September 2020 ? Assam
Helen Reddy who passed away recently was related with which profession? Singer
Which bank has become the first in India to have implemented the new feature of document embedding facility
with „Letter of Credit‟ (LC) or „Bank Guarantee‟ (BG) messages over the SFMS platform of IFTAS? IDBI Bank
Who has authored the book titled “A bouquet of flowers”? Krishna Saksena
Which state government has launched a programme called ”Livelihood Generation Programme for Returned
Migrant Workers” to provide skill development training to migrant workers who have returned to the state due to
COVID-19? Nagaland
What is the theme of World Rivers Day 2020? Day of action for rivers
What is the theme of the International Translation Day 2020? Finding the words for a world in crisis
Ecommerce Company has joined hands with which insurance company to offer „Digital Suraksha Group
Insurance‟ for its customers in the country? Bajaj Allianz General Insurance Company
Which state has become the first in the country to ban the sale of loose cigarettes and beedis? Punjab
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10

Who has ben roped in as the brand ambassador of online live tutoring company Vedantu? Amir Khan

02 oct 2020
1

அக்யட்டிவவ)ிிஃப்(வடிைம்ர்வகளளண்டிற்களவபளதுவயபேங்களவசயப்புவழதழக்களயிகழதம்வன்? 7.1%

2

பனில்கில்வபண்கள்வனணிகின்வபலவனணத்தழன்வரளதுவஅயர்கின்வ
ளதுகளப்சவஉனர்த்துயதற்களகவின்யபேயயற்ழல்வதுவ“ஆரபரன்வசநவ
ைரலழ” ன்வதழட்டத்சதவஅழபகப்டுத்தழபள்து? பதன்கழமக்குவபனில்ரய

3

தழசவயர்ப்சதவரளக்கநளகக்வபகளண்டவபதளமழல்தட்த்தளல்வஇனக்கப்ட்டவ
தீர்வுகசவயமங்கும்வஅதன்வஊமழனர்கலக்களவநழன்வகற்ல்வதநளவ'இந்த்வ
குபே'சயவந்தவயங்கழவபயினிட்டது? இந்தழனன்வயங்கழ

4

இந்தழனளயில்வதகர்ரயளபேக்குவஉகளயினவைலுசககள்வநற்றும்விபத்தழரனகவ
ைலுசககசவயமங்கவஸ்ிவகளர்டுவின்யபேயயற்ழல்வசகரகளர்த்துள்து?
அபநரிக்கன்வக்ஸ்ிபஸ்

5

களர்ன்விடிப்பு, னன்ளடுவநற்றும்வரைநழப்புவகுதழனில்வஎத்துசமக்கவவ)ஸ்.ப.ைழ.ைழ(
வ)ஆர்..ஸ்.ைழ(வின்யபேம்வஅழயினல்வநற்றும்வபதளமழல்துசவஆபளய்ச்ைழவகவுன்ைழல்
உடன்வபுரிந்துணர்வுவஎப்ந்தத்தழல்வசகபனலத்தழட்டசயவது? டளடளவஸ்டீல்

02 oct 2020
1
2
3
4
5

What is the interest rate for Public Provident Fund (PPF) for Oct-Dec Quarter? 7.1%
Which of the following has launched a project ”Operation My Saheli” to boost the security of women passengers
in trains during their entire journey? South Eastern Railway
Which bank unveiled „Ind Guru‟, an e-learning platform for its employees that offers technology-enabled solutions
aimed at capacity building? Indian Bank
SBI Card has joined hands with which of the following to offer global benefits and exclusive privileges for
consumers in India? American Express
Which of the following signed an MoU with Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) to collaborate in
the area of Carbon Capture, Utilisation & Storage (CCUS)? TATA Steel

03 oct 2020
1

ஸ்யச்வளபத்வயிபேதுகள்வ2020 இன்வகந்தகழவபகத்வளபத்வநழரன்விரியில்வபயன்வ
நளழம்வது? லரினளள, பதங்கள

2

ரளங்ரகளைளகர்வன்துவஇந்தழனளயிற்கும்வ_______ க்கும்வஇசடனில்வடத்தப்ட்டவ
கடற்சடப்வனிற்ைழனளகும் ங்ளரதைம்

3

ஸ்யச்வசுந்தர்வைபதளனிக்வரவுச்ைனளவிரிவுவயிபேசதவபயன்வநளழம்வது?வ
குஜபத்
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4

உகவயிங்குவவதழம்வப்ரளதுவஅனுைரிக்கப்டுகழது? 4 அக்ரடளர்

5

ைபகவயலுவூட்டல்வ2020 உச்ைழநளளட்டிற்களவபளறுப்புவAI வனளர்வற்ளடுவ
பைய்கழளர்கள்? MEITY,வன்.டி..

03 oct 2020
1
2
3
4
5

Who organizes the Responsible AI for Social Empowerment 2020 summit? MEITY, NITI Aayog
When is the World Animal Welfare Day observed? 4 October
Which State won the Swachh Sundar Samudayik Shouchalaya category award? Gujarat
Bongosagar is a naval exercise conducted between India and _______. Bangladesh
Which State won the Gandagi Mukth Bharat Mission category of Swachh Bharat Awards 2020?
Haryana, Telangana

04 oct 2020
1

உகவஅஞ்ைட்சடவதழம்வப்ரளதுவஅனுைரிக்கப்டுகழது அக்ரடளர்வ1

2

ைர்யரதைவகளிவதழம்வப்ரளதுவஅனுைரிக்கப்டுகழது? அக்ரடளர்வ1

3

களநளவபுஷ்ளவளரயவந்தத்வபதளமழலுடன்வபதளடர்புசடனயர்? ஆர்யர்

4

ஸ்யச்வளபத்வயிபேதுகள்வ-2020 இன்வஸ்யச்வசுந்தர்வைபதளனிக்வரவுச்ைனளவிரியின்வ
கவ ழ்வநளழவஅயில்வபதல்வஇடத்சதப்விடித்தவநளழம்வது? குஜபளத்

5

அக்ரடளர்வ2020 இல்வபயினிடப்ட்டவைநீ த்தழனவைழவதபயரிசைனில்.ைழ., இந்தழனவ
பண்கள்வகழரிக்பகட்வஅணினின்வதபயரிசைவன்? 3 யது

04 oct 2020
1
2
3
4
5

When is World Postcard Day observed? October 1
When is International Coffee Day observed? October 1
Pushpa Bhave who passed away was related to which profession? Activist
Which state bagged the first position at state level under the Swachh Sundar Samudayik Shouchalaya category of
the Swachh Bharat Awards-2020? Gujarat
In the latest ICC rankings released in October 2020, what is the rank of Indian women‟s cricket team? 3rd

05, 06 oct 2020
1
2
3
4
5

Which indigenously developed nuclear capable hypersonic missile was test fired by DRDO with a strike range of
around 1,000 km from a test range in Odisha in October 2020? Shaurya
Who won the 10m air rifle event at the fifth edition of the International Online Shooting Championship? Visnu
Shivaraj Pandian
What state has launched „Gram Darshan‟, which will allow accessibility to data of development projects of 6,197
gram panchayats of the state? Haryana
Activists from which of the following country did not receive Right Livelihood Award 2020 which is also referred
to as “Alternative Nobel Prize”? Poland
Ravi Santhanam, Chief Marketing Officer (CMO) of which of the following is the only CMO of an Indian
company to be recognised in the Forbes list of ‟The World‟s Most Influential CMOs‟? HDFC Bank
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05,06 oct 2020
1

அக்ரடளர்வ2020 இல்வஎடிைளயில்வஎபேவரைளதசவயபம்ிழபேந்துவ1,000 கழநீ வதூபத்தழல்வ.
வஏயளல்வஉள்ளட்டில்வஉபேயளக்கப்ட்டவஅ

ைக்தழ.டி.ஆர்.டிதழன்வபகளண்டவ

சலப்ர்ரைளிக்வவுகசணவரைளதசவபைய்னப்ட்டது? Shaurya
2

ைர்யரதைவஆன்சன்வடப்ிடிப்புவைளம்ினன்ரழப்ின்வந்தளயதுவதழப்ில்வ10 நீ வர்வ
சபிள்வரளட்டினில்வபயன்யர்வனளர்? யிஷ்

3

வைழயபளஜ்வளண்டினன்

"நளற்றுவரளல்வரிசுன்றும்வகுழப்ிடப்டும்வின்யபேம்வயளழ்வ"யளதளபவயிபேதுவ2020
வந்தவளட்டிழபேந்துவஆர்யர்கள்வபயில்ச?வ ரளந்து

4

நளழத்தழன்வ6,197 கழபளநவஞ்ைளனத்துகின்வயர்ச்ைழத்வதழட்டங்கின்வதபவுகசவ
அ

கவஅனுநதழக்கும்வ'கழபளநவதரிைம்' ந்தவநளழத்சதவ

அழபகப்டுத்தழபள்து? லரினளள
5

பயிவைந்தம், தசசநவைந்சதப்டுத்தல்வஅதழகளரிவ)ஏ.ம்.ைழ(, ஃரளர்ப்ஸ்வட்டினழல்வ
'உகழன்வநழகவும்வபைல்யளக்குவநழக்கவைழஏக்கள்.ம்.' ட்டினழல்வஅங்கவ கரிக்கப்ட்டவ
எபேவஇந்தழனவழறுயத்தழன்வஎரபவைழஏவனளர்.ம்.? ச்ைழவயங்கழ.ஃப்.டி.

07 oct 2020
1

ந்தவளட்டின்வதசசநனில்வ12 யதுவிரிக்ஸ்வஉச்ைழவநளளடுவ2020 யம்ரில்வ
சடபறும்? பஷ்னள

2

எடிைளவகடற்கசபனில்வயர்வதீ
ீ
யில்வஇபேந்துவஸ்நளர்ட்வயிநளத்சதவஇந்தழனளவ
பயற்ழகபநளகவரைளதசவபைய்தது. ஸ்நளர்ட்டில்வஆர்வசதக்வகுழக்கழது? பயினீடு

3

ிபதநவநந்தழரிவபதபேவயிற்சனளரின்வஆத்நழளர்வழதழவவ.ம்.ி(ஸ்யளிதழவ)
தழட்டத்தழன்வகவ ழ்வஅதன்வநழன்யணிகவரநசடனில்வபதபேவஉணவுவயிற்சனளர்கசவ
உள்தசமனவின்யபேம்வந்தவஉணவுவயிழரனளகவதங்கலடன்வயட்டுயைதழவநற்றும்வ
ீ
கபவயியகளபவஅசநச்ைகம்வஅட்டுவரைர்ந்துள்து? ஸ்யிக்கழ

4

"பத்விபதுரன்வரகவயிபேத்ர்ப்புவிபன்வபநகளவகளற்றுவநளசுவதழவ"ச்ைளபத்சதவந்தவ
நளழம்வபெடிவபதளடங்கழபள்துவ/? படல்ழ

5

2.8 ரகளடிவபைளய்வபையில்வ500KWp தசபற்ப்ட்டவசூரினவநழன்வழசனத்சதவஇனக்கும்வயிநளவழசனம்வஇந்தழனளயின்வபதல்வபலக்கவபலக்கவசூரினவ
ைக்தழனளல்வஇனங்கும்வயிநளவழசனநளகவநளழபள்து?வபுதுச்ரைரிவயிநளவ
ழசனம்
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07 oct 2020
1
2
3

4
5

Under the chairmanship of which country the 12th BRICS Summit will be held in November 2020? Russia
India successfully flight-tested the SMART from Wheeler Island off the coast of Odisha. What does R stand for in
SMART? Release
The Ministry of Housing and Urban Affairs has partnered with which of the following food delivery platforms to
onboard street food vendors on its e-commerce platform under the Prime Minister Street Vendor‟s AtmaNibhar
Nidhi (PM SVANidhi) Scheme? Swiggy
Which state/UT has launched a mega anti-air pollution campaign “Yudh Pradushan ke Virudh”? Delhi
Which airport has become the Airports Authority of India‟s (AAI) first entirely solar-powered airport in the
country with the commissioning of 500KWp ground-mounted solar power plant at a cost of Rs 2.8 crore?
Puducherry airport

08 oct 2020
1

நளழத்தழல்வஉள்வ14,000 கழபளநவஞ்ைளனத்துகில்வ'டிஜழட்டல்வரையளவரைது'
தழட்டத்சதவபதளடங்கவந்தவநளழவஅபசுவபடிவுவபைய்துள்து? குஜபளத்

2

பெடிபெப்வரைசவஉள்டக்கழனவஆன்சன்வகற்ல்வதநளவடிஷ்தளரயளவ
பலசநனளவகற்ித்தல்வநற்றும்வபநய்ழகர்வரளக்குழசகலக்களவடிஜழட்டல்வ(
ந்தவநளழத்சதவஅழபகப்டுத்தழபள்துவ)எபேங்கழசணந்தவஅசநப்பு, இதுவளட்டில்வ
பதன்பதழல்வரநற்பகளள்ப்ட்டவபன்பனற்ைழனளகும்? ரகளயள

3

ந்தவளட்டின்விபதநர்வஎநர்வஅல்வபறளஸ்வதயினில்வஇபேந்துவ
யிகழபள்ளர்? ரஜளர்டளன்

4

ளடுவபலயதும்வஉள்வைழறுவநற்றும்வஉள்லர்வயணிகங்கலக்குவஉதயவஇந்தழனளயில்வ
'ைழழனவத்சதவஉபேயளக்குங்கள்' ன்வபனற்ைழசனவந்தவழறுயம்வ
பதளடங்கழபள்து? அகழள்

5

உட்வபநக்கன்ைழனின்வஅற்றுப்டி, உகழன்வநழகப்பரினவைசநனல்வரியளபவல்ிஜழவ
குடினிபேப்புவதுசவைந்சதனளகவைவளசயவஇந்தழனளவப்ரளதுவபழனடிக்கும்? 2030

08 oct 2020
1
2
3
4
5

According to Wood Mackenzie, when will (expected) India overtake China as the world‟s largest cooking gas
LPG residential sector market? 2030
Which company has launched a „Make Small Strong‟ initiative in India to help small and local businesses across
the country? Google
Which country‟s Prime Minister Omar al Razzaz has resigned from the post? Jordan
Which state has launched DISHTAVO (Digital Integrated System for Holistic Teaching And Virtual Orientations),
an online learning platform involving YouTube channel, which is first of its kind initiative in the country? Goa
Which state government has decided to start „Digital Seva Setu‟ programme in all the 14,000 gram panchayats in
the state? Gujarat

09,10,11 oct 2020
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1

இபண்டளம்வஉகவபேத்தழவதழத்தன்றுவஇந்தழனவபேத்தழனின்வபதல்விபளண்சடவ
ஜவுித்துசவஅசநச்ைர்வஸ்நழபேதழவஇபளிவபயினிட்டளர்? கஸ்தூரிவகளட்டன்

2

RAISE 2020 பநய்ழகர்வஉச்ைழநளளட்டின்வபதளடக்கவஅநர்யின்வரளதுவஅபைளங்கவஇவைந்சதபடன்வஇசணந்துAI இன்வைழப்ளவசநனத்சதவஉபேயளக்குயதளகவந்தவ
ழறுயம்வஅழயித்தது?
அ)பலச்ி(வரக்களர்ட்-பலவ்பட்வ) களப்பஜநழி

3

பன்தழவுவபைய்னப்ட்டவபனில்வடிக்பகட்டுகசவஅதன்வரநசடனில்வபன்தழவுவ
பைய்யதற்களவயைதழசனவதங்கள்வயளடிக்சகனளர்கலக்குவயமங்கவின்யபேம்வ
பனில்ரயவரகட்டரிங்வநற்றும்வசுற்றுளவகளர்ப்ரபரனுடன்வின்யபேம்வவ)ைழ.டி.ைழ.ஆர்.(
களநர்ஸ்வழறுயம்வஅட்டுவரைர்ந்துள்து-ந்தவஇ? அரநைளன்

4

உகவயங்கழனின்வஅற்றுப்டி, பகளரபளளவசயபஸ்வபதளற்றுரளனளல்வ2021 ஆம்வ
ஆண்டின்வஇறுதழனில்வத்தசவரர்வதீயிபவயறுசநனில்வதள்ப்டளம்? 150
நழல்ழனன்

5

களநளவீதழதழவரகதசசநவீதழதழவ)பதல்வபண்கள்(வஉரளவபன்ளள்.ரக., ந்தவ
நளழவஉனர்ீதழநன்ம்வததுவ81 யனதழல்வபகளச்ைழனில்வஇந்தளர்? ரகபள

6

எவ்பயளபேவகழபளநப்புவயடுகலக்கும்வகுமளய்வீ
ீ
ர்வஇசணப்சவயமங்குயதன்வபம்வ
ளட்டின்வபதல்வலர்வகர்வஜல்வநளழநளகவநளழபள்வநளழம்வது? ரகளயள

09,10,11 oct 2020

1
2
3
4

5
6

Which company announced the creation of an AI centre of excellence in partnership with the government emarketplace during the inaugural session of RAISE 2020 virtual summit? Capgemini
Which first ever brand of the Indian Cotton was unveiled by Minister of Textiles Smriti Irani on Second World
Cotton Day? Kasturi Cotton
According to the World Bank, approximately how many people could be push into extreme poverty by the end of
2021 due to the coronavirus pandemic? 150 million
Which of the following e-commerce company has partnered with the Indian Railway Catering and Tourism
Corporation (IRCTC) to provide their customers with the facility to book reserved train tickets on its platform?
Amazon
Which state has become the first Har Ghar Jal State in the country by providing tap water connection to every rural
household? Goa
Justice KK Usha who passed away was the former (first women) Chief Justice of which state‟s High Court died at
the age of 81 in Kochi? Kerala

12 oct 2020
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__________ இந்தழனளயின்வஅந்ழனவபைளயணிவநற்றும்வதங்கவஇபேப்புக்கசவ
ழர்யகழப்தற்களவஅடுத்தவதசபசவகபேவூவயிண்ணப்த்சதவவ)ன்ஜழடி(
.அழபகப்டுத்தவஉள்து ஆர்.ி.

2

ைர்யரதைவபண்வகுமந்சதவதழம்வப்ரளதுவஅனுைரிக்கப்டுகழது? 11 அக்ரடளர்

3

மங்குடினிபேக்களவபதளமழல்தட்த்சதவஅழபகப்டுத்தழனயர்வனளர்? .TRIFED,வ
ைட்டீஸ்கர்வம்ிவஅட்டசநப்பு.ஃப்.,வகளன்பூர்-டி..

4

ைர்யரதைவபண்வகுமந்சதவதழம்வ2020 இன்வதீம்வன்? ன்வகுபல், ங்கள்வைநவ
தழர்களம்ங்கள்

5

ந்தவநளழவஅபசு அங்கவ கரிக்கப்ட்டவநபம்வநளற்றுவபகளள்சக? படல்ழ

12 oct 2020

1
2
3
4
5

When is the International Girl Child Day observed? 11 October
Who launched Tech for Tribals initiative? .TRIFED, .Chhattisgarh MFP Federation, IIT-Kanpur
What is the theme of International Girl Child Day 2020? My voice, our equal future
Which State govt. approved Tree Transplantation Policy? Delhi
__________ is to introduce the Next Generation Treasury Application (NGTA) for managing India's
foreign exchange and gold reserves. RBI

13 oct 2020
1

பண்வகுமந்சதவ2020 இன்வைர்யரதைவதழத்தழன்வதீம்வன்? ன்வகுபல், ங்கள்வைநவ
தழர்களம்

2

கழபளநப்புங்கில்வஉள்வகழபளநவயட்டுவஉரிசநனளர்கலக்குவ'உரிசநகள்வதழவு'
ீ
யமங்கவபைளத்துவஅட்சடகசவயிழரனளகழக்கும்வதழட்டத்சதவிபதநர்வரபந்தழபவரநளடிவ
ந்தவதழட்டத்தழன்வகவ ழ்வபதளடங்கழளர்? ஸ்யளநழத்யள

3

பஜர்நினில்வசடபற்வ2020 ஈிள்வகழபளண்ட்விரிக்ஸ்வபயன்யர்வனளர்? லூனிஸ்வ
லளநழல்டன்

4

ிபதளன்வநந்தழரிவகழைளன்வைம்நன்வழதழவரனளஜளவஇன்வனசப்வபவவ)கழைளன்-ம்.ி(
வதகுதழனள11,000 யியைளனிகசவரைர்ப்தற்குவதளல்வதுசபடன்வஎத்துசமத்தவ
பதல்வநளழவஅபசுவது, இதன்வகவ ழ்வைழறுவநற்றும்வகுறுவயியைளனிகள்வஆண்டுக்குவபைவ
.6,000 யசபவபறுகழன்ர்வகுசந்தட்ைவயபேநளவஆதபவு? ரகளயள

5

ிபபஞ்சுவஏன்வட்டத்சதவ2020 பயன்யர்வனளர்? பஃரல்வடளல்

13 oct 2020
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5

Which state government has become the first to collaborate with the Postal Department to enroll 11,000 farmers,
eligible to avail the benefit of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana (PM-KISAN), under which small and
marginal farmers get up to Rs 6,000 per year as minimum income support? Goa
Who won the 2020 Eifel Grand Prix held in Germany? Lewis Hamilton
Who won the French Open title 2020? Rafael Nadal
Under which scheme did Prime Minister Narendra Modi launch a scheme to distribute property cards to provide
the „record of rights‟ to village household owners in rural areas? SVAMITVA
What is the theme of International Day of the Girl Child 2020? My voice, our equal future

14 oct 2020
1

ஸ்பக்ட்பம்வஎதுக்கவ ட்டுவபைனல்பசசனவஎலங்குடுத்துயதற்கும்வஅசதவஆய்வுவ
பைய்யதற்கும்வஇந்தழனவஅபசுவ__________ இன்வகவ ழ்வபைனளர்கள்வகுலசயவ
அசநத்தது. Rajiv Gauba

2

ள்ிகள்வபலயதும்வபுதுசநகசவஊக்குயிக்கவAIM _______ உடன்வஎத்துசமக்கழது.
ைழ..ஜழ.

3

ைநீ த்தழல்வகளநளவகளர்ல்டன்வைளப்ரநன்வ__________ உடன்வபதளடர்புசடனயர்
களல்ந்து

4

உகவதபவழர்ணனவளள்வ2020 இன்வதீம்வன்? தபழசகலடன்வகழபகத்சதவ
ளதுகளத்தல்

5

___________ இன்வகவ ழ்வநழன்.ைஞ்ைவயளிவபன்பனற்ைழவபைனல்டுகழது- உடல்ம்வ
நற்றும்வகுடும்வத்துசவஅசநச்ைகம்

14 oct 2020
1
2
3
4
5

The Government of India formed a panel of secretaries under __________ to streamline the spectrum
allocation process and examine it. Rajiv Gauba
AIM collaborates with _______ to promote Innovation across schools. CGI
Carlton Chapman who passed away recently was associated with __________. Football
What is the theme of World Standards Day 2020? Protecting the Planet with Standards
E-Sanjeevani Initiative functions under ___________. Ministry of Health and Family Welfare

15,16 oct 2020
1

ைநீ த்தழல்வபவவபதல்வைழகழச்சைக்குவஎப்புதல்வஅித்தது.டி.ஃப்-ஸ்.__________
ரளள

2

ைழடிைழவநற்றும்வடிவகுயலளத்தழவஇசடரனவசகபனலத்தழடப்ட்டவபுரிந்துணர்வுவவஎப்ந்தம்__________ பதளமழல்தட்த்தழல்வகயம்வபைலுத்துகழது. சூப்ர்வ
கம்ப்பெட்டர்கள்

3

“4 யதுவஇந்தழனளவரயளண்வஅவுட்லுக்வநன்ம்வ2020” __________ இல்வகயம்வ
பைலுத்துகழது ரதளட்டக்கச,வசநக்ரபளவஉணவுவழறுயங்கள்
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ரகளயிட்வ-19 க்குவபஷ்னளவஉபேயளக்கழனவதடுப்பூைழகள்வனளசய? Sputnik V, EpiVacCorona

5

உகவஅயட்டுவஅசநப்ின்வதசசநனகம்வங்ரக?
ீ
பஜ ீயள

6

அழவுைளர்வபைளத்துவஇந்தழனளயின்வஆண்டுவஅழக்சகனில்வந்தவநளழம்வபதழடம்வ
யகழக்கழது?வஞ்ைளப்

7

டளக்டர்வவஅப்துல்வகளம்வஅயர்கின்வ.ரஜ.ி.______ ஆண்டுவழசவுவளில்வ
'கிள' களம்வதழட்டம்வபதளடங்கப்ட்டது 89 யது

8

ின்யபேயயற்ழல்வஇந்தழனவஅபைளங்கத்தழன்வதழட்டம்வது? ைரினளவஇனக்கம்வ
ைளப்ிடுங்கள், ிட்வஇந்தழனளவஇனக்கம்

9

ின்யபேயயற்ழல்வஇந்தழனவஅபைளங்கத்தழன்வதழட்டம்வது?வைரினளவஇனக்கம்வ
ைளப்ிடுங்கள்,விட்வஇந்தழனளவஇனக்கம்

10 உகவஉணவுவதழம்வ2020 உணவுவநற்றும்வரயளண்வஅசநப்ின்வ___________ ஆண்டுவ
ழசசயக்வகுழக்கழது. 75
15,16 oct 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Recently US-FDA approves 1st treatment for__________ Ebola
The MoU signed between C-DAC and IIT Guwahati focuses on __________ technology.
Supercomputers
The “4th India Agricultural Outlook Forum 2020” focuses on __________ Horticulture, Micro food
enterprises, Fishery
What are the Vaccines developed by Russia for Covid-19? .Sputnik V, EpiVacCorona
Where is the headquarters of World Metrological Organisation? Geneva
Which state tops the Intellectual Property India annual report? Punjab
'KAPILA' Kalam Program was launched on ______ anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam 89th
Which of the following is a scheme by government of India? Eat Right movement, Fit India movement
th
World Food Day 2020 marks ___________ anniversary of Food and Agricultural Organisation. 75

17 oct 2020
1

ி.ஃப்.ைழ நற்றும் ரஜ.ரக.ி.ைழ.ல் எபே எப்ந்தத்தழல் சகபனலத்தழட்டு
ரிநளழக்பகளண்ட அத்நிர்ர் ளபத் அினளன்

2

ின்யபேயயற்ழல் ரகளவ் படக்-ரதளன் 2020  ற்ளடு பைய்யது து? .NIC, IEEE,
ஓபளகழள்

3

ரளங்களய் எத்துசமப்பு அசநப்ின் பநய்ழகர் உச்ைழ நளளட்சட ந்த ளடு
டத்துகழது? இந்தழனள

4

'அண்ணள ரதரயள ளயள' யிமழப்புணர்வு யளகத்சத ந்த அசநச்ைகம் பதளடங்கழனது
உணவு தப்டுத்தும் சதளமழல்கின் ழர்யளகம்
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ரகளவ் படக்-ரதளன் 2020 __________ இன் கவ ழ் பதளடங்கப்ட்டது. நழன்ணுயினல்
நற்றும் தகயல் சதளமழல்நுட் அளநச்சகம்

6

இந்தழனளயிற்கும் கஜகஸ்தளனுக்கும் இசடனில் பயிளர் கபேப்பளபேள் ன்? ஸநக்
இன் இந்தழனள ஃளர் தழ ஸயர்ல்ட், இந்தழனள - கஜகஸ்தளன் ளதுகளப்பு ஒத்துளமப்பு:
சயிளர் நற்றும் எக்ஸ்ஸள

7

இஸ்ரபழன ளபளலநன்ம் ______________ உடன் யபளற்று ைநளதள எப்ந்தத்சத
அங்கவ கரிக்கழது

8
9

பளசடட் அபபு எநழஸபட்ஸ்

யறுசந எமழப்புக்கள ைர்யரதை தழம் ஆண்டுரதளறும் அனுைரிக்கப்டுகழது
___________
அக்ஸடளர் 17

ஸ்ரகல் னன்ளடு ____________ ஆல் பதளடங்கப்ட்டது சதர் துள தழன்
கவுன்சழல்

10 AFMS இன் கட்டச நபேத்துயநசகள் யமங்கும் சுகளதளப ரைசயகில் ைழந்து
யிங்குயதற்கு ின்யபேம் யிபேதுகள் து? பக்ஷள நந்தழரி டிபளி

11 நத்தழன ிபரதை ைட்டைசக்கு யபயிபேக்கும் இசடத்ரதர்தல்கலக்களக ைழப்பு ரளலீஸ்
ளர்சயனளபளக ழனநழக்கப்டுயர் னளர்? நழரில் களந்தழ தளஸ்
12 ிபதநர் ரபந்தழப ரநளடி உக உணவு தழத்தன்று _________ யகுப்ின் ழசவு
75
ளணனத்சத பயினிட்டளர்
17 oct 2020
1

PFC and JKPCL signed and exchanged an agreement under_____________ Aatmanirbhar Bharat
Abhiyaan
2 Which one of the following organize th Gov Tech-Thon 2020? NIC, .IEEE, .Oracle
3 Which country hosts the virtual Summit of Shanghai Cooperation Organisation? India
4 Which Ministry started „Anna Devo Bhava‟ awareness campagain? Ministry of Food Processing
Industries
5 Gov Tech-Thon 2020 was launched under __________. Ministry of Electronics and Information
Technology.
6 What was the theme of webinar between India and Kazakhstan? Make In India For The World, India –
Kazakhstan Defence Cooperation: Webinar and Expo
7 Israeli Parliament Approves Historic Peace Deal with ______________ United Arab Emirates
8 International Day for the Eradication of Poverty is observed annually on___________
October 17
9 SCALE app was launched by ____________ Leather Sector Skill Council
10 Which of the following awards is given to recognize excellence in healthcare services provided by
Command Hospitals of the AFMS? The Raksha Mantri Trophy
11 Who is appointed as Special Police Observer for forthcoming Bye-Elections to Legislative Assembly of
Madhya Pradesh? Mrinal Kanti Das
12 Prime Minister Narendra Modi released a commemorative coin of _________ denomination on World
Food Day 75
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1

யபேடளந்தழப இந்தழன கடற்சட (.ன்) - இங்சக கடற்சட (ஸ்.ல்.ன்)
ஸ்ழபக்ஸ் -20 இன் 8 யது தழப்பு ____________ அன்று தழட்டநழடப்ட்டுள்து
தழருஸகளணநளனில்

2

இந்தழன கடற்சடனின் உள்ளட்டில் கட்டப்ட்ட தழபேட்டுத்தநளக அமழக்கும்
.ன்.ஸ் ____________ இல் உள்து சசன்ள

3

ைர்யரதை ல தூக்குதல் அட்டசநப்பு 1905 இல் ழறுயப்ட்டது நற்றும் அதன்
தசசநனகம் _______________ இல் இபேந்தது லங்கரி

4

ைநீ த்தழல் நழரன் ைக்தழ ின்யபேம் ந்த நளழங்களல் பதளடங்கப்ட்டது? உத்தர்
ிபஸதசம்

5

உகளயின ைழ குழனீட்டு 2020 இல் இந்தழனளயின் இடம் ன்? 94

6

2020 இன் உகளயின களைரளய் அழக்சகசன பயினிட்டயர் னளர்? WHO

7

பிரகளரளம்ரள எபே அட்டு ணி ஐஸபளப்ின யிண்சயி ழறுயம் நற்றும்
ஜப்ளன் யிண்சயி ஆய்வு ழறுயம்

8

பபஸ்ரகளயின் தசசநனகம் ங்ரக? ளரிஸ்

9

______________________ க்கழன ளடுகின் கல்யி, அழயினல் நற்றும் களச்ைளப
அசநப்ின் (பபஸ்ரகள) இந்தழனளயின் அடுத்த ழபந்தப ிபதழழதழனளக ரதர்வு
பைய்னப்ட்டுள்து. யிரளல் யி சர்நள

10 ைர்யரதை ல தூக்குதல் அட்டசநப்பு ________________ இல் ழறுயப்ட்டது 1905

11 _______________ இல் பன்ணி நபேத்துயபளக இபேக்கும் ம்ளனில் சநக்ரகல் இபளி

ிந்தளர் ருஸநட்டளஜழ

12 .டிள்பெ.ஃப் பளஜழளநள பைய்த ின்ர் சநக்ரகல் இபளி ழனநழக்கப்ட்டளர்

__________________ டளநஸ் அஜளன்.

13 ன்.ஜழ.ஏக்கள் நற்றும் ைபகங்கின் _________________ தழச யலுப்டுத்த

அழயினல்-ைபகம்-ரைது பயிளர் பதளடர் பதளடங்கப்ட்டது. எஸ் & டி

14 சூப்ர்ரைளிக் கப்ல் வுகசண BRAHMOS இந்தழனள நற்றும் ____________________

அட்டளக யடியசநத்து, உபேயளக்கழ தனளரித்துள்து பஷ்னள

__________________________ கட்டசனின் கவ ழ் இந்தழன கடற்சட உள்ளட்டில்
கட்டப்ட்ட .ஸ்.டிள்பெ பகளர்பயட்டுகள 'கரநளர்டள' நற்றும் 'கழல்டன்'
ஆகழனயற்சக் குழக்கும். ரினர் அட்நழபல் சஞ்சய் யளட்சனன்

15 ிபம்ரநளஸ் வுகசண ன்து _________________ களற்றுக்கு ரநற்பப்பு இபண்டு

ழள
16 கடற்சட பந்சதன தழப்ச SLINEX இன் ______________ பைப்டம்ர் 2019 இல்

டத்தழனது. யிசளகப்ட்டிம்
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The 8th Edition of annual Indian Navy (IN) – Sri Lanka Navy (SLN) SLINEX-20 is scheduled off
____________ Trincomalee
Indian Navy‟s indigenously-built stealth destroyer INS is at ____________ Chennai
International Weightlifting Federation was founded in 1905 and had its headquarters
at_______________ Hungary
The Supreme Court has appointed Justice Madan B Lokur to prevent .Stubble burning
Recently MISSION SHAKTHI was launched by which of the following states? Uttar Pradesh
What is India‟s rank in Global Hunger Index 2020? 94
Who published the Global Tuberculosis report of 2020? WHO
Bepicolombo is a joint mission of . .European Space Agency and Japan Aerospace Exploration
Agency
Where is the headquarters of UNESCO? Paris
______________________ has been selected as the next permanent representative of India to the
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). Vishal V Sharma
International Weightlifting Federation was founded in ________________ 1905
Michael Irani was born in Bombay, who is a leading physician in _______________ Rheumatology
Michael Irani was appointed after the resignation of IWF __________________ Tamas Ajan
Science-Society-Setu webinar series initiated to strengthen the _________________ capacity of NGOs
& Communities. S&T
The supersonic cruise missile BRAHMOS has been jointly designed, developed and produced by India
and____________________ Russia
The Indian Navy will be representing the indigenously built ASW corvettes 'Kamorta' and 'Kiltan' under
the command __________________________ .Rear Admiral Sanjay Vatsayan
Brahmos missile is a _________________ air to surface missile. Two stage
The Navies conducted the previous edition of SLINEX off ______________ in September 2019.
.Visakhapatnam

20Oct 2020
1

இந்தழனள, அபநரிக்கள நற்றும் __________________ ைம்ந்தப்ட்ட நளர் கடற்சட
னிற்ைழனில் ஆஸ்தழரபழனள ரைபவுள்து ஜப்ளன்

2

ஆபஷ்நளன் ைளகர் தழட்டம் _____________________ ஆல் யடியசநக்கப்ட்டுள்து
ஸதசழன கூட்டுவு ஸநம்ளட்டுக் கமகம் (என்.சழ.டி.சழ).

3

ரளல் ரிசு ஆபம்த்தழல் பதளடங்கப்ட்டது ____________________________ 1901

4

ரளல் ரிசு ல்துச ரின் யிபேப்ப்டி அழயிக்கப்டுகழது
___________________________ ஆல்ஃிபட் ஸளல்

5

____________________________ இல் GIFT கரில் அசநந்துள் IFSC இல் உகத் தபம்
யளய்ந்த ஃின்படக் சநனத்சத உபேயளக்க ைர்யரதை ழதழச் ரைசய சநனங்கள்
ஆசணனம் (IFSCA) களந்தழகர்

6

2020 ஆம் ஆண்டிற்கள யபேடளந்தழப கடற்சடப் னிற்ைழ இந்த ஆண்டு
_____________________ ரட்டரில் சடபறும் ன்று தழர்ளர்க்கப்டுகழது. அபிக்
கடல், யங்கள யிரிகுடள

7
8
9

ீரில் பழ்கழன தழபள் பதளமழல்தட்த்சத ைநீ த்தழல் ரைளதச பைய்த ளடு து? பஷ்னள
ந்த களழச ழசசன ஆைளஃரளடிடள யிபேம்புகழது? உர் குிர்
ந்த களழச ழசசன ஆைளஃரளடிடள யிபேம்புகழது? லழநளச்ச ிபஸதசம்

www.sakthyacademy.com

Hopes bus stop, Peelamedu, Coimbatore-04
82200 00624 / 82200 00625

Sakthy Academy
Coimbatore

10 படன்நளர்க்கழல் பண்கள் எற்சனர் ட்டத்சத பயன்யர் னளர்? ஸளஸசளநழ
ஒகுலளபள
11 .ச்.ஸ். நளர்க்கழட்டின் தசசநனகம் ங்ரக? .ண்டன்

12 இந்தழனள ரிைக்தழ நன்த்சத ற்ளடு பைய்தயர் னளர்? . IHS MARKIT
13 உக புள்ியியப தழம் 2020 இன் தீம் ___________________ ளம் ம்க்கூடின
தபவுகளுடன் உகத்ளத இளணப்து
14 உக புள்ியியப தழம் ________________ அன்று பகளண்டளடப்டுகழதுவஅக்ஸடளர் 20
20 Oct 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Australia will be joining Malabar naval exercise involving India, US and __________________ Japan
AYUSHMAN SAHAKAR scheme has been designed by the _____________________ National
Cooperative Development Corporation (NCDC).
Nobel Prize initially initiated in____________________________ 1901
Nobel Prize is announced in the will of versatile person ___________________________ Alfred Nobel
The International Financial Services Centres Authority (IFSCA), to develop a world-class FinTech hub at
the IFSC located at GIFT City in ____________________________ Gandhinagar
The Annual Naval Exercise for 2020 is expected to be held in _____________________later this year.
Arabian sea, Bay of Bengal
Which country recently tested the drown swarm technology? China
Asafoetida prefers which climatic condition? Dry, Cold
Which state has recently recognized the Asafoetida cultivation? Himachal Pradesh
Who clinches Women's Singles title at Denmark? Nozomi Okuhara
Where is the headquarters of IHS Markit? London
Who organized India Energy Forum ? .IHS MARKIT
The theme of World Statistics Day 2020 is___________________ Connecting the world with data we
can trust
World Statistics Day is celebrated on________________ October 20

21Oct 2020

1

ழக்கரி பதளடர்ள 5 யது அட்டு ணிக்குலசய ந்த ளடு டத்துகழது? இந்தழனள

2

ழக்கரி பதளடர்ள 5 யது அட்டு பைனற்குலயில் ங்ரகற்கும் ின்யபேம் ளடுகில்
து? இந்தழனள, இந்ஸதளஸசழனள

3

இந்தழனளயில் நல்டி ரநளடல் ளஜழஸ்டிக் பூங்களக்கலக்கு அடித்தம் அசநத்த
அசநச்ைகம் து? சளள ஸளக்குயபத்து நற்றும் சடுஞ்சளளகின் அளநச்சு

4

ைழ.ஸ்..ஆர் நறுனன்டுத்தப்ட்ட நபேந்துகள் நற்றும் அயற்ழன் தற்ரளசதன ழச
ரைளதசகள் ற்ழன தகயல்கச யமங்கும் ின்யபேம் ஆன்சன் ரளர்ட்டழல் து?

5

CURED
______________ நளளட்டின் கவ ழ் கப்ல்கள் ரளக்குயபத்து ரநளண்சந அசநப்புகள்
கட்டளனநளகும் IMO

6

சுரதை பநன்பளபேள் தீர்யின் யர்ச்ைழசன ந்த அசநச்ைகம் அழபகப்டுத்தழனது?
கப்ல் ஸளக்குயபத்து
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7

பகளள்பதல் சகரனட்டின் புதழன தழப்ச ந்த அசநச்ைகம் பயினிட்டது? ளதுகளப்பு
அளநச்சகம்

8

பதல் நற்றும் இபண்டளயது ..ஸ்.ஃப் ______________ இல் சடபற்து சடல்ழ

9

_____________________ பதளமழல்தட்த்சத ரைர் எிபடன் எிபச் பைய்யதன் பம்
தூபத்சத அயிடுயதற்கள பதளமழல்தட்ம் (யபம்பு) நற்றும் எபே பைன்ைளர்
னன்டுத்தழ ிபதழழப்ச அயிடுதல். ழடளர்

10 ரயழ __________________ பைன்ைளர்கள், அகச்ைழயப்பு பைன்ைளர்கள் நற்றும்
ரகநபளக்கலடன் எபேங்கழசணக்கப்டும். ழடளர்
11 எசைரிஸ்-பபக்ஸ் யிண்கம் பன்னு ன் ைழறுரகளள் உடள பதளடர்பு குழத்து
உறுதழப்டுத்தச தழபேப்ி அனுப்ினது, இது _______________ நழல்ழனன் சநல்கலக்கு
அப்ளல் உள்து. 200
12 எசைரிஸ்-பபக்ஸ் தசபனிங்க பன்னுயின் ஈர்ப்பு நழகக் குசயளக இபேந்தது ைழறுரகளள் ____________ நீ ட்டர் குறுக்ரக உள்து. 510
13 SANT வுகசண கடந்த 45 ளட்கில் இந்தழனள _______________ வுகசண
ரைளதசனளகழது. 12
14 ஸ்டளண்ட்-ஆஃப் ஆன்டி-ரடங்க் (SANT) வுகசண _____________ கழரளநீ ட்டர்
யபம்சக் பகளண்டுள்து. 12
15 எபேங்கழசணந்த படஸ்ட் ரபஞ்ைழல் (.டி.ஆர்) ____________________ ஆஃப் ஆஃப் அசபடளப் ளஞ்ைரில் இபேந்து பயற்ழகபநளக ரைளதச பைய்னப்ட்ட ஸ்டளண்ட்-ஆஃப்
ஆன்டி-ரடங்க் (SANT) வுகசணசன இந்தழனள பகளண்டுள்த ஒடிசள
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Which country will host the 5th Joint working group on Coal? India
Which among the following country participating 5th Joint Working Group on Coal? India, Indonesia
Which Ministry laid the foundation of Multi-modal Logistic Parks in India? Ministry of Road Transport
and Highways
Which among the following online portal, that provides information about CSIR ushered repurposed
drugs and their current stage of trials? CURED
Vessels Traffic Management Systems is mandatory under ______________ Convention IMO
Which Ministry launched the development of Indigenous Software solution? Ministry of Shipping
Which Ministry unveiled a new version of procurement manual? Ministry of Defence
The first and second IISF was held in ______________ New Delhi
_____________________technology for measuring distances (ranging) by illuminating the target with
laser light & measuring the reflection using a sensor. .LIDAR
The fence will be integrated with __________________ sensors, infrared sensors and cameras among
others. LIDAR
The Osiris-Rex spacecraft sent back confirmation about its contact with asteroid Bennu which is more
than_______________ million miles away. 200
The gravity of Bennu was very low for Osiris-Rex to land - the asteroid is just ____________ metres
across. 510
SANT missile becomes the _______________ missile test by India in last 45 days. 12th
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14 Stand-off Anti-tank (SANT) missile has a range of _____________ Kilometers. 12
15 India has test-fired Stand-off Anti-tank (SANT) missile successfully from a roof-top launcher at the
Integrated Test Range (ITR) off ____________________ Odisha
22Oct 2020

1

_____________ ீர்பழ்கழக் கப்ல்கசக் கண்டுிடித்து அமழக்கும் தழன் பகளண்ட
அதழய
ீ ஆபதங்கள் நற்றும் பைன்ைளர் பதளகுப்பு. கயபட்டி

2

நத்தழன அசநச்ைபசய, ஆப்ிள் பகளள்பதல் பைய்யதற்கள ம்ஸ் - ைந்சத
தசனீட்டு தழட்டத்சத யிரியளக்க எப்புதல் அித்தது ________________ஜம்ப நற்றும்
களஷ்நீ ர்

3

எத்துசமப்பு பதளடர்ளக இந்தழனளயிற்கும் சஜீரினளயிற்கும் இசடரன னளபேசடன
புரிந்துணர்வு எப்ந்தம் சகபனலத்தளது? ளஸ்ஆர்டள நற்றும் இஸ்ஸபள

4

ஜல் ைக்தழ அசநச்ைழளல் பதளடங்கப்ட்ட பநளசல் னன்ளட்சட ________________
இல் இனக்களம் ஆன்ளன் நற்றும் ஆஃப்ளன் பளகள்

5

'அக்ரடளர் 22, 1947 இன் ழசவுகள்' குழத்த ரதைழன ைழம்ரளைழனம் நற்றும் கண்களட்ைழ
_________ இல் ற்ளடு பைய்னப்ட்டுள்து ஸ்ரீகர்

6

அக்ரடளர் 19, 2020 அன்று ைட்டம் நற்றும் ீதழ அசநச்ைகம் ரதர்தல் டத்சத யிதழகள்,
1961 இல் எபே தழபேத்தத்சத அழயித்துள்து, பைவு யபம்ச ______________________
அதழகரிக்கும் 10%

7

ிபதளன் நந்தழரி கழபேரழ ைழன்ைளய் ரனளஜளயின் கவ ழ் தழட்டங்கின் அறுகச ஜழரனள
ரடக்கழங் பைய்யதற்கள பநளசல் னன்ளட்சட ந்த அசநச்ைகம்
அழபகப்டுத்தழனது? ஜல் சக்தழ

8

COVID ழர்யளகத்தழற்கு உதவும் ின்யபேம் பதளமழல்தட்ங்கில் து? அஸபளக்னள ஸசது
ஆப், தழலளஸ்

9

உக யங்கழ –.ம்.ஃப் அட்டத்தழன் தீம் ன்? அளயருக்கும் நித பதம்
பம் சதற்களசழன நூற்ளண்ளட அயிழ்த்து யிடுதல், ஸகளயிட் -19 தடுப்பூசழகள்
நற்றும் பதன்ளந சுகளதளப யிழஸனளக பளகில் பதலீடு சசய்தல்

22 oct 2020

1
2
3
4

_____________has the state-of-the-art weapons & sensor suite which are capable of detecting and
destroying submarines .Kavaratti
The Union Cabinet, approved the extension of MIS - Market Intervention Scheme for apple
procurement____________________ Jammu and Kashmir
By Whom MoU between India and Nigeria on Cooperation was signed? By Whom MoU between India
and Nigeria on Cooperation was signed? NASRDA and ISRO
The mobile application launched by Ministry of Jal Sakthi can be operated
in________________ Online and Offline modes
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5
6
7
8
9

A National Symposium and Exhibition on „Memories of 22 October 1947‟ is being organised in
_________ Srinagar
The Ministry of Law & Justice on October 19, 2020 has notified an amendment in Conduct of Elections
Rules, 1961 enhancing the expenditure limit by ______________________ 10%
.Which Ministry launched Mobile application for Geo tagging of the components of projects under
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana? .Ministry of Jal Shakti
Which among the following technology that helps in COVID managment? Aarogya Setu App, ITIHAS
What is the theme of the world bank –IMF meeting? Unleashing the South Asian
Century through Human Capital for All, Investing in Covid-19 Vaccines and Primary Healthcare
Delivery System

23 oct 2020

1

1 யது சூப்ர் கம்ப்பெட்டர் _________________ இல் ழறுயப்ட்டது சழ.ஐ.ஐ.டி
புயஸஸ்யர்

2

நழன்-தர்தழ ஜழரனள ரளர்ட்டல் பதளடங்கப்ட்டது _____________ யட்டுயசதழ
ீ
நற்றும்
கர்ப்பு யியகளப அளநச்சகம்

3

ரதைழன சூப்ர் கம்ப்பெட்டிங் பயினீட்டின் 3 யது கட்டம் கணிி ரயகத்சத ________
பட்டளஃப்ளப்ஸ் (ிஃப்) ஆக அதழகரிக்கும். 45

4

ிபதநர் கழைளன் ைம்நன் ழதழ ரனளஜள தழட்டம் 10 ரகளடி யியைளனிகின் கணக்கழல்
_______________ படளைழட் பைய்துள்து. Rs. 6000

5

ளக் பதளட்டி தழர்ப்பு யமழகளட்டும் வுகசண ________________ க்குள் தனளரிக்கப்டும்
ளபத் ளடநழக்ஸ்

6
7

ளக் பதளட்டி தழர்ப்பு யமழகளட்டும் வுகசண __________________ ஆல்
உபேயளக்கப்ட்டது டி.ஆர்.டி.ஓ.

_____________ இன் பன்பனற்ைழனள “இபத்த ரைளசக பகத் ளபத்” சுகளதளப நற்றும்
குடும் த்துள அளநச்சகம், பளசடட் ஸரன்ஸ் குமந்ளதகள் ழதழ

8

ின்யபேம் நளழங்கில் து ைழந்த இபத்த ரைளசக பகத் ளபத் (AMB) குழனீட்சடக்
பகளண்டுள்து? லரினளள

9

இந்தழன ரதைழன அழயினல் அகளடநழனின் ைக உறுப்ிபளக ரதர்ந்பதடுக்கப்ட்ட
ின்யபேம் உறுப்ிர்கில் னளர்? .Dr சநன் லீ ப்

10 ந்த அசநச்ைகம் “நழிரனச்ைர் யளழ்க்சக” தழட்டங்கசத்

பதளடங்குகழது? களச்சளபம் நற்றும் சுற்றுளத்துள அளநச்சகம்

23Oct 2020

1

The 1st supercomputer was installed in _________________IIT Bhubaneswar
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e-Dharti Geo Portal is launched by_____________Ministry of Housing & Urban Affairs
The 3rd phase of the National Supercomputing ission will increase the computing speed to ________
Petaflops (PF). 45
4 The PM Kisan Samman Nidhi Yojana scheme has deposited _______________in the account of 10
crore farmers. Rs.6000
5 The Nag anti-tank guided missile will be manufactured by________________.Bharat Dynamics
6 The Nag anti-tank guided missile has been developed by__________________ DRDO
7 The “Anemia Mukt Bharat”, an initiative of _____________.Ministry of Health and Family Welfare,
.Ministry of Health and Family Welfare
8 Which among the following states has the best Anemia Mukt Bharat (AMB) Index? Haryana
9 Which among the following member who elected as a fellow of Indian National Science Academy? Dr
Saman Habib
10 Which ministry launches the “Life in Minitiature”projects? Ministry of State for Culture and Tourism
2
3

24 Oct 2020

1

க்கழன ளடுகள் ைச (.ள) தது ஆண்டு ழசசய ______________ அன்று
பகளண்டளடுகழது அக்ஸடளர் 24

2

2020 ஆம் ஆண்டில் .ள தது ___________ ஆண்டுயிமளசயக் பகளண்டளடுகழது. 75

3

உக அியிபேத்தழ தகயல் தழம் _______________ அன்று அனுைரிக்கப்டுகழது Oct 24

4

___________________ 1972 இல் தீர்நளத்சத ழசரயற்ழ அக்ரடளர் 24 அன்று உக
ரநம்ளட்டு தகயல் தழத்சத ழறுயினது. UN சளது சள

5

இந்தழன யளிச ஆய்வு துச பதற்களைழனளயில் _______________ யமழகளட்டல்
ரைசயகச ழனநழத்தது ஃப்ளஷ் சயள்ம்

6

டிஜழரளகரில் டிஜழட்டல் ஆயணங்கச அ

குயதற்கள ந்த அசநப்ச ைழிஸ்இ

அழபகப்டுத்துகழது? பக அங்கவ களபம் அளநப்பு, தம்ப் ஈர்க்கும் அளநப்பு
7

COVID-19-NoTolerance Fortnight  கசடிடிக்க படிவு பைய்த நளழங்கில் து?
நழஸசளபம்

8

ின்யபேம் யிநளிகில் னளர் கடல்ைளர் நறுநதழப்ீட்டு (ம்ஆர்) ணிகலக்கு தனளபளக
உள்ர்? Lt தழவ்னள சர்நள, எல்.டி சழயளங்கழ, எல்.டி சுளங்கழஸ்யரூப்

9

பப்டின்ட் பஜபல் ந்தள கழரரளர் ைளலூ ணினளற்ழன ின்யபேம் துசனில் து?
கநளண்ட் ஸநற்கத்தழன ஆஸளசகர், கழமக்கழன் கநளண்ட் ஆஸளசகர், கநளண்ட்
சதற்கழன் ஆஸளசகர்

10 ரகளயளக்ைழன் __________________ உடன் இசணந்து ளபத் ரனளபடக் உபேயளக்கழபள்து
இந்தழன நருத்துய ஆபளய்ச்சழ கவுன்சழல்
24Oct 2020

1
2

United Nations (UN) celebrates its anniversary on ______________ Oct 24
In 2020 UN celebrates its ___________ Anniversary.75
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World Development Information Day is observed on _______________ Oct 24
The___________________ passed the resolution in 1972 and instituted World Development
Information Day on October 24. UN General Assembly(UNGA)
5 India Meteorological Department commissioned the _______________Guidance Services in South Asia
Flash Flood
6 CBSE introduces which system for accessing digital documents in digilocker ? Facial Recognition
System, Thumb impressing System
7 Which among the following states has decided to observe COVID-19-NoTolerance Fortnight'? Mizoram
8 Which among the following pilots are ready for Maritime Reconnaissance (MR) missions? Lt Divya
Sharma, Lt Shivangi, Lt ShubhangiSwaroop
9 Which among the following field that Lieutenant General Nanda Kishore Sahoo worked on? Command
advisor of Western, Command advisor of Eastern, Command advisor of southern
10 Covaxin is developed by Bharat Biotech in collaboration with __________________ Indian Council of
Medical Research.

3
4

28Oct 2020

1

சுங்க தபவு எப்ந்தத்தழல் _____________ உடன் இந்தழனள சகபனலத்தழட்டது அசநரிக்கள

2

டிஜழட்டல் இந்தழனள யிபேது பன்ர் ______________ யிபேதுகள் ன்று அசமக்கப்ட்டது
சயப் பத்ள

3

டிஜழட்டல் இந்தழனள யிபேது ன்து _________________ பைனல்ளடுகச
எப்புக்பகளள்யதற்கள எபே பனற்ைழனளகும். கயர்ன்ஸ்

4

__________________ "யிமழப்புணர்வு யிமழப்புணர்வு யளபம்" உடன் இசணந்து ரதைழன
நளளட்சட ற்ளடு பைய்கழது சழ.ி.ஐ

5

"யிஜழபன்ஸ் யிமழப்புணர்வு யளபம்", இது ________________ இழபேந்து
அனுைரிக்கப்டுகழது அக்ஸடளர் 27 பதல் யம்ர் 2 யளப

6

ைழ.ஸ்..ஆர் இன்டிபஜன் தழட்டத்சத _______________ இல் பதளடங்கழனது ப்பல் 2019

7

நக்கள்பதளசக அடர்த்தழசனப் பளறுத்தயசப இந்தழனள _______________ நழகப்பரின
ளடு 2 யது

8

ைர்யரதை ழதழச் ரைசய சநனங்கள் ஆசணனம் ைநீ த்தழல் _______________
நரைளதளக்கலக்கு எப்புதல் அித்தது 2

28Oct 2020

1
2
3
4
5
6
7
8

India signed Electronic Exchange of Customs data agreement with _____________ US
Digital India Award formerly known as ______________ Awards Web Ratna
Digital India Award is an initiative to acknowledge the _________________ activities. e-Governance
__________________ organises the national conference, coinciding with the "Vigilance Awareness
Week" CBI
"Vigilance Awareness Week", which is observed from ________________ October 27 to November 2
CSIR started the IndiGen Program in _______________ April 2019
India is the _______________ largest country in terms of population density 2nd
International Financial Services Centres Authority recently approved _______________ bills 2
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1

களளட்சட ளள் ______________________ அன்று அனுைரிக்கப்டுகழது அக்ஸடளர் 27

2

NCVET டிைம்ர் 2018 இல் ______________ ஆல் அழயிக்கப்ட்டது. தழன் ஸநம்ளடு
நற்றும் சதளமழல் பளஸயளர்

3

டளக்டர் ைதீஷ் நழஸ்பளவுக்கு ________________________-- யிபேது
கழசடக்கழது நஸரினள ஒட்டுண்ணினின் யளழ்க்ளக சுமற்சழனில்

4

டளக்டர் லர்ஷ் யர்தன் டிஜழட்டல் பசனில் ரபடிரனள ரளனழதல் யைதழகச
_____________ இல் தழந்து சயக்கழளர் AIIMS

5

EOS-01 ன்து _______________________ இல் உள் னன்ளடுகலக்களக
யடியசநக்கப்ட்டுள்து disaster ஸநளண்ளந ஆதபவு, யயினல், ஸயளண்ளந

6

இஸ்ரபள 7 யம்ரில் _______________  பதளடங்க உள்து EOS – 01

7

2050 க்குள் களர்ன்-டுழசசன ந்த ளடு ரளக்கநளகக் பகளண்டுள்து? ஜப்ளன்.

29 Oct 2020

1
2
3
4
5
6
7

Infantry Day is observed on ______________________ October 27
NCVET was notified by the ______________ in December 2018. Ministry of Skill Development &
Entrepreneurship
Dr. Satish Mishra gets award for ________________________ .research work on Malaria Parasite’s
Life Cycle
Dr Harsh Vardhan digitally inaugurates Radio diagnosis Facilities at _____________ AIIMS
EOS-01 is intended for applications in _______________________ .disaster management support,
forestry, agriculture
ISRO to launch _______________ on 7 november EOS – 01
Which Country aims carbon-neutral by 2050? Japan

30,31 Oct 2020

1

“ரநரி ைரலழ” ஆரபரன் அசநச்ைழளல் பதளடங்கப்ட்டது பனில்ரய

2

ரதைழன புளய்வு அசநப்பு (ன்) எபே _______________ அசநப்பு சட்டரீதழனள
அளநப்ளகும்.

3

PM SVANidhi தழட்டத்தழன் கவ ழ் கடன் யமங்கும் ழறுயங்கள் _________________ ிபளந்தழன
கழபளந யங்கழகள், ஸ்நளல் ழதழ யங்கழகள், சசல்ஃப் உதயி குழு யங்கழகள்

4

M SVANidhi தழட்டம் ___________________ அன்று பதளடங்கப்ட்டது ஜூன் 1, 2020

5

குஜபளத்தழல் GIFT கபம் _______________________________ ஆக அசநக்கப்ட்டுள்து
சர்யஸதச ழதழ ஸசளய ளநனம்

6

பளதுயளக னன்டுத்தப்டும் நளசுளட்சட ற்டுத்தும்
இபைளனங்கள் சளட்டளசழனம் ளட்ஸபட், ஸரினம், அலுநழினம்
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7

GIFT கபம் _______________________ இல் அசநந்துள்து களந்தழகர்

8

களப்புரிசந (தழபேத்த) யிதழகள், 2020, _______________________ பதல் சடபசக்கு
யந்தது அக்ஸடளர் 19, 2020

30,31 Oct 2020

1
2
3
4
5
6
7
8

Operation “Meri Saheli” was launched by Ministry of Railways
National Investigation Agency (NIA) is a _______________ body statutory
The lending institutions under the PM SVANidhi Scheme _________________ Regional Rural Banks,
Small Finance Banks, Self Help Group banks
PM SVANidhi scheme was launched on __________________ June 1, 2020
GIFT City in Gujarat has been set up as a _______________________________ International
financial services centre
The commonly used pollution-causing chemicals potassium nitrate, barium, aluminium
GIFT City is located in _______________________ Gandhinagar
The Patents (Amendment) Rules, 2020, came into effect on _______________________ October 19,
2020
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