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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)  இந்தியாவின் எந்த விளையாட்டு வீரர் பார்பி பபாம்ளையின் முன்ைாதிரியாக ததர்வு 
பெய்யப்பட்டுள்ைார்? 

[A] ொய்னா தேவால்  
[B] தீபா கர்தைகர் 

[C] மித்தாலி ராஜ் 

[D] தைரி தகாம் 

 ெர்வததெ ைகளிர் தின விழாவில் (IWD – 2019) ைற்றும் 60 வது வருட பகாண்டாடத்தில், அபைரிக்காவின் 
பபாம்ளை உருவ அளைப்பாைர் தைட்டல் 14 பைாழிகள் தபெக்கூடிய 18 ோடுகளிலுள்ை 20 பபண் 
ொதளனயாைர்களை கவுரவிக்கும் விதத்தில் புதிய பார்பி பபாம்ளைகளின் உருவ ைாதிரிளய 
பவளியிட்டார். 

 இந்தியாளவ தெர்ந்த சீருடற்பயிற்சி (Gymnast) தீபா கர்தைக்கர் அடுத்த தளைமுளை பபண்களை 
ஊக்குவிக்க உதவும் வளகயில் பார்பி பபாம்ளையின் முன்ைாதிரிக்காக ததர்வு பெய்யப்பட்டுள்ைார்.  

 இவர் சீருடற்பயிற்சி (Gymnast) பிரிவில் காைன்பவல்த் தபாட்டிகளில் பதக்கங்களை பவன்ை 
இந்தியாவின் முதல் பபண் ொதளனயாைர். தைலும் ஆஸ்திதரலிய ஒப்பன் ொம்பியன் ஜப்பான் 
ோட்ளட தெர்ந்த ேதவாமி ஒொகா, பஜர்ைன் இரட்ளட ஒலிம்பிக் தங்கப்பதக்கம் பவன்ை வீரர் 
கிறிஸ்டினா தவாதகல், பிதரசிலிய ெர்பர் ைாயா தகபீரா, பைக்சிகன் ைளைதயறுபவர் , எழுத்தாைர் 
ைற்றும் விரிவுளரயாைர் கார்ைா வீைாக் ைற்றும் பிரிட்டனின் ெமூக ஆர்வைர் ைற்றும் சிைந்த ைாடல் 
அததாவா அதபாவா ஆகிதயார் ெமீபத்திய பபாம்ளை ைாதிரிகளில் கவுரவிக்கப்பட்டனர். 

 தைட்டல் ஒரு குறிப்பிட்ட தரத்தில் பபாம்ளைகளை உருவாக்குவதற்கு பதிைாக நிஜைான ொதளன 
பபண்களின் பிரதிநிதித்துவத்ளத முன்ளவப்பதில் இன்னும் கூடுதைான பன்முகத்தன்ளைளய 
பவளிப்படுத்த முயன்றுள்ைார். 

2)  SIPRI – ன் தற்தபாளதய அறிக்ளக “ெர்வததெ ஆயுத பரிைாற்ைங்கள் 2018” (Trends in International Arms 
Transfers – 2018) படி எந்த ோடு அதிக அைவில் ஆயுதங்களை 2014-18 காை அைவில் இைக்குைதி 
பெய்துள்ைது? 

[A] ெவூதி அதரபியா 

[B] இந்தியா 
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[C] ஆஸ்திதரலியா 

[D] பாகிஸ்தான் 

 SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute” ன் “ெர்வததெ ஆயுத பரிைாற்ைங்கள் 2018” 
(Trends in International Arms Transfers – 2018) அறிக்ளகப்படி பைாத்தம் 155 ோடுகள் 2014-18 
ஆண்டுகளில் முக்கிய ஆயுதங்கள் பரிைாற்ை பரிவர்த்தளனயில் ஈடுப்பட்டுள்ைன. 

 2014-18 ஆண்டுகளில் ெவூதி அதரபியா உைகின் மிகப்பபரிய ஆயுதங்கள் இைக்குைதியில் 
ஈடுப்பட்டுள்ைது. இது பைாத்த பரிவர்த்தளனயில் 12% ெதவிகிதம் கணக்கிடப்பட்டுள்ைது.  

 உைக அைவில் இந்தியா 9.5% ெதவிகிதம் பரிவர்த்தளன கணக்கிடப்பட்டு 2வது இடத்தில் உள்ைது. 
முதல் ஐந்து இடங்களை பிடித்த ோடுகள் - ெவூதி அதரபியா, இந்தியா, எகிப்து, ஆஸ்திதரலியா ைற்றும் 
அல்தகரியா ஆகியளவ ஆகும். அளனத்து ோடுகளின் பைாத்த ஆயுத பரிவர்த்தளனகளின் பைாத்த 
அைவு 35% ெதவிகிதைாக கணக்கிடப்பட்டுள்ைது. 

 இந்தியா ைற்றும் பாகிஸ்தான் இளடதயயான நீண்ட காை பளகயினால் இரு ோடுகளுக்கும் 2009-13 
ஐ விட  2014-18 ல் ஆயுதங்கள் இைக்குைதி அைவு குளைந்துள்ைது. 

 உைக அைவில் பாகிஸ்தான் 2.7% ெதவிகிதம் இைக்குைதி பெய்து 11வது இடத்தில் உள்ைது. இந்த 
அளைப்பானது “ெர்வததெ ஆயுத பரிைாற்ைங்கள் 2018” (Trends in International Arms Transfers – 2018) 
அறிக்ளகப்படி அபைரிக்கா, ரஷ்யா, பிரான்ஸ், பஜர்ைனி ைற்றும் சீனா ஆகிய ோடுகள் 2014-18 
ஆண்டின் ஆயுதங்கள் ஏற்றுைதியில் முதல் ஐந்து இடங்களை பிடித்துள்ைதாக 
கண்டறியப்பட்டுள்ைது. தைலும் பைாத்த ஏற்றுைதி அைவில் 75% ெதவிகிதம் இந்ோடுகளிலிருந்து 
ஏற்றுைதி பெய்யப்பட்டுள்ைது. 

3)  தகாைக வடிவ விண்மீன் கூட்டம் (Global Cluster) NGC 2808 ல் ஒரு புதிய ேட்ெத்திரக்குழுளவ 
அளடயாைம் காண இந்திய வானியல் நிபுணர்கள் எந்த விண்பவளி ஆய்வு கண்காணிப்பு 
பெயற்ளகக்தகாளை பயன்படுத்தினர்? 

[A] யூக்ளிட் 

[B] அஸ்ட்தரா ொட் 

[C] IXPE 

[D] அததனா 

 அஸ்ட்தராொட் என்ை பல்வளக அளைநீைம் பகாண்ட இந்திய வானியல் பெயற்ளகக்தகாளை 
பயன்படுத்தி திருவனந்தபுரம் ைற்றும் மும்ளபயில் இருந்து வந்த வானியல் நிபுணர்கள் இளணந்து 
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புை ஊதாக் கதிர்கள் புதிய ேட்ெத்திரக் கூட்டத்ளத பால்பவளி ைண்டைத்தில் (Global Cluster) NGC 2808 
கண்டுப்பிடித்துள்ைனர். 

 பால்பவளி ைண்டைம் என்பது ஆயிரம் முதல் ைட்ெக்கணக்கான ேட்ெத்திரங்கள் ஒரு குடும்பைாக 
பகாண்டது. இந்த ேட்ெத்திரங்கள் பால்பவளி ைண்டைத்திலுள்ை ஈர்ப்பு விளெயின் காரணைாக 
ஒன்றுடன் ஒன்று பேருக்கைாக பிளணக்கப்பட்டுள்ைதுடன் இளவ ஒதர ெையத்தில் ஒன்ைாக 
உருவானதாக ேம்பப்படுகிைது. 

 NGC 2808 என்பது பால்பவளி அண்டங்களில் மிகப்பபரிய ஒன்ைாகும். இது புவியிலிருந்து 47000 
ஒளி ஆண்டு பதாளைவில் அளைந்துள்ைது. புை ஊதாக்கதிர்களின் பிம்ப பதாளைதோக்கி (UVIT) 
அஸ்ட்தராொட் – ஐ பயன்படுத்தி ஆய்வாைர்கள் குழு இந்த பால்பவளி ைண்டைத்ளத 
கண்டறிந்துள்ைனர். 

 பவவ்தவறு புை ஊதா வடிகட்டிகள் மூைம் NGC 2808 முழுவதும் உள்ை 2000 வளகயான 
ேட்ெத்திரங்களின் படங்களை அஸ்ட்தராொட் எடுத்துள்ைது.  அஸ்ட்தராொட் இந்தியாவின் முதல் 
பல்வளக அளைநீைம் பகாண்ட விண்பவளி ஆய்வகைாகும். இது பெப்டம்பர் 2015 ல் நிறுவப்பட்டது. 

 இது புவியின் சுற்றுப்பாளதளய விட ெற்று குளைந்த உயரத்தில் 650 KM ைற்றும் 5 ஆண்டுகள் காை 
அைவில் இதன் சுற்றுப்பாளதயில் சுற்றி வருகிைது. இது ஒளியியல், புை ஊதா (UV), மின்காந்த 
நிைைாளையின் குளைவான ைற்றும் உயர் ஆற்ைல் எக்ஸ்-தர பகுதிகள் மூைம் பிரபஞ்ெத்ளதப் 
பார்க்கிைது. 

4) 2018 ல் யஷ்வந்த்ராவ் ெவான் ததசிய விருது “Yashwantrao Chavan National Award” பபற்ை 
இந்தியா பபாருைாதார நிபுணர் யார்? 

[A] D. சுப்பாராவ் 

[B] ெக்திகாந்த தாஸ் 

[C] ரகுராம் ராஜன் 

[D] உர்ஜிட் பதடல் 

 ரிெர்வ் வங்கியின் முன்னாள் கவர்னர் ரகுராம் ராஜன் பபாருைாதார வைர்ச்சிக்கு பங்களிப்பு 
பெய்ததற்காக 2018 யஷ்வந்த்ராவ் ெவான் ததசிய விருது “Yashwantrao Chavan National Award” 
வழங்கி பகௌரவிக்கப்பட்டார். 

 ைகாராஷ்டிர ைாநிைத்தின் முதல் முதைளைச்ெரான யஷ்வந்த்ராவ் ெவான் ன் நிளனவாக 12 ைார்ச் 2016 
ல் ேளடபபற்ை அவரின் 106 வது பிைந்த ோள் அனுெரிப்பில் இவ்விருதானது வழங்கப்பட்டது. 
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 ததசிய ஒருங்கிளணப்பு, ெமூக ைற்றும் பபாருைாதார அபிவிருத்திக்கான பெயல்பாடுகளில் சிைந்த 
பங்களிப்ளப தந்த தனிேபர்கள் ைற்றும் நிறுவனங்களை அங்கீகரிப்பதற்காக ஒவ்பவாரு வருடமும் 
யஷ்வந்த்ராவ் ெவான் பார்திஸ்தான் “Yashwantrao Chavan prathisthan” நிளனவாக 
வழங்கப்படுகிைது. 

5)  உைக சுகாதார அளைப்பு (WHO) பின்வரும் எந்த காைங்களில் புதிய உைகைாவிய பன்றிக்காய்ச்ெல் 
ைதிப்பீட்ளட “Global Influenza Strategy” நிறுவியுள்ைது? 

[A] 2019-2030 
[B] 2020-2025 
[C] 2022-2035 
[D] 2019-2025 
 உைக சுகாதார அளைப்பு (WHO) ெமீபத்தில் 2019-2030 ஆண்டிற்கான புதிய உைகைாவிய 

பன்றிக்காய்ச்ெல் ைதிப்பீட்ளட “Global Influenza Strategy” பவளியிட்டது. இதன் குறிக்தகாள் எல்ைா 
ோடுகளிலும் உள்ை ைக்களை இந்தோய் பாதிப்பிலிருந்து காப்பதாகும். 

 இந்த ைதிப்பீடு WHO விற்கு ோடுகள் ைற்றும் ைற்ை உறுப்பினர்களின் பெயல்பாடுகள் மூைம் பருவ 
நிளை பன்றிக்காய்ச்ெளை தடுப்பதற்கும், தைலும் இது விைங்குகளிடமிருந்து ைனிதர்களுக்கு 
பரவாைல் தடுப்பதற்கும் ஒரு கட்டளைப்ளப ஏற்படுத்த உதவுகிைது. தைலும், அடுத்த பதாற்று 
ஏற்படாைல் தடுக்கவும் உதவுகிைது. 

 2019 ல் WHO பன்றிக்காய்ச்ெல் பதாற்ளை தனது முதல் 10 உைகைாவிய சுகாதாரத்திற்கான 
அச்சுறுத்தல்களில் முதைாவதாக பட்டியலிடப்பட்டு, பன்றிக்காய்ச்ெல் உைகின் மிகப்பபரிய தோய் 
பதாற்று ெவாைாக உள்ைது. 

 உைகம் முழுவதும் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் நூறு தகாடி தோயாளிகளில் 3 முதல் 5 ைட்ெம் தபர் வளர 
கடுளையான தோயால் பாதிக்கப்பட்டும் இதன் விளைவாக 290000 முதல்   650000 வளர சுவாெ 
பாதிப்பு ைரணங்கள் நிகழ்கிைது. 

 காய்ச்ெளை தடுக்க மிகச்சிைந்த வழி வருடாந்திர காய்ச்ெல் தடுப்பூசி பயன்ப்படுத்துவளத WHO 
பரிந்துளரக்கிைது. 

6)  இந்தியாவின் முதல் LGBTQ ைருத்துவைளன ைற்றும் எய்ட்ஸ் (HIV) சிகிச்ளெ ளையம் பின்வரும் எந்த 
ேகரங்களில் பதாடங்கப்பட்டது? 

[A] புது படல்லி 
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[B] மும்ளப 

[C] ளைதராபாத் 

[D] பென்ளன 

 இந்தியாவில் முதல் ஒருங்கிளணந்த ெமூக அடிப்பளடயிைான எய்ட்ஸ் (HIV) சிகிச்ளெ ளையம் 
ைற்றும்  LGBTQ க்கான ைருத்துவைளன ெமீபத்தில் ைகாராஷ்டிரா, மும்ளபயில் உள்ை ைம்ெபார் டிரஸ்ட் 
(Humsafar Trust) அலுவைகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ைது. 

 இம்ளையம் ததசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு ளையம் (National AIDS Control Organisation NACO) 

ைற்றும் ெர்வததெ குடும்ப சுகாதார அளைப்பு 360 (Family Health International 360) ஆகிதயாரால் 
ஆதரிக்கப்படுகிைது. 

 இம்ளையத்தில் இைவெ ஆதைாெளன வழங்குவததாடு Anti-Retroviral Therapy (ART) சிகிச்ளெ 
வழங்கப்படுகிைது. ART என்பது HIV க்கான ைருந்துகள் பகாடுத்து பதாற்றுக்கு எதிரான சிகிச்ளெ 
அளிப்பதுடன், ளவரஸ் பாதிக்கப்பட்ட அளனவருக்கும் இது பரிந்துளரக்கப்பட்டு தோய்த்தாக்கத்ளத 
தாைதப்படுத்துவதாகும். 

 இது திருேங்ளககள் (Transgender), பாலியல் பதாழிைாைர்கள் (Sex Workers) தபான்ை ெமுதாயத்தில் 
மிகுந்த அைவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்ளெ அளிப்பதுடன், ததசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு 
ளையத்தால் (National AIDS Control Organisation NACO) வழங்கப்பட்ட இைவெ HIV 
ைருந்துகளையும் விநிதயாகிக்கிைது. 

 “LGBTQ” ன் விரிவாக்கம் – பபண் ஓரினச்தெர்க்ளகயாைர்கள்(Lesbian), ஆண்  
ஓரினச்தெர்க்ளகயாைர்கள் (Gay), இருபால் தெர்க்ளகயாைர்கள் (Bisexual), 
திருேங்ளககள்(Transgender) ைற்றும் குயர் (Queer) என்பதாகும். 

7)  கீழ்கண்டவர்களில் யார் “Kusumagraj” இைக்கிய விருது “Kusumagraj Literacy Award” பபற்ைார்? 

[A] தவத் ராஹி 

[B] ஜீத் தயில் 

[C] திலிப் சித்தர 

[D] K. ஸ்ரீைதா 

 “Kusumagraj” இைக்கிய விருதிற்காக ஜம்முவில் பிைந்த திளரப்பட இயக்குனர் ைற்றும் நூைாசிரியர் 
தவத் ராஹி ததர்வு பெய்யப்பட்டுள்ைார். 
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 யஸ்வந்த்ராஜ் ெவான் ைகாராஷ்டிரா திைந்த பல்களைக்கழகத்தால் (Yashwantraj Chavan 

Maharashtra Open University YCMOU)  இவ்விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ைது. இதில் 1 ைட்ெம் ரூபாய் 
பராக்கம், ஒரு நிளனவுச்சின்னம் ைற்றும் தைற்தகாள் உள்ைடங்கும். 

 “Kusumagraj” என்று அளனவராலும் பிரபைைாக அறியப்பட்ட ஞான பீட விருது பபற்ை ைராத்திய 
கவிஞர் ைற்றும் ோடக ஆசிரியர் தைட் V.V சிர்வத்கர் (Shirwadkar) நிளனவாக இப்பரிசு பபயர் 
பபற்ைது. 

 1933ல் ஜம்முவில் பிைந்த ராஹி தடாக்ரியில் ஏழு ோவல்கள் எழுதியுள்ைார். 1983 ல் தனது தடாக்ரி 
ோவைான “ஆதை” ோடகத்திற்கு ொஹித்திய அகாடமி விருது பபற்ைார். 

 ராஹி விோயக் தாதைாதர் ெவர்காரின் புரட்சி வாழ்க்ளகளய அடிப்பளடயாகக் பகாண்டு “வீர் 
ெவர்கார்” (Veer Savarkar) என்ை திளரப்படத்ளத 2001ல் தயாரித்தார். 1991ல் தூர்தர்ஷன் 
பதாளைக்காட்சியில் பவளியான “Gul Gulshan Gulfaam” என்ை பதாடர்க்களத ஆசிரியரும் இவர்தான். 

 “Bezuban”, “Charas” ைற்றும் “Mom Ki Gudiya” தபான்ை இந்தி பைாழி படங்களுக்கு ராஹி வெனங்கள் 
எழுதியுள்ைார். 

8)  உைக தங்க கவுன்சில் (World Gold Council WGC) ெமீபத்திய அறிக்ளகயின்படி தங்கம் ளவத்திருப்பதில் 
இந்தியா எத்தளனயாவது இடத்திலுள்ைது? 

[A] 15th  
[B] 19th 
[C] 10th 
[D] 11th 
 உைக தங்க கவுன்சிலின் (World Gold Council WGC) தற்தபாளதய அறிக்ளகப்படி, இந்தியா சுைார் 607 

டன் தங்கத்ளத பகாள்முதல் பெய்து 11வது இடத்திலுள்ைது. 
 எனினும், இந்தியா தான் உைகின் மிகப்பபரிய தங்க நுகர்தவார். முதல் இடத்ளத அபைரிக்கா 8133.5 

டன் பகாள்முதல் பெய்தும், 2வது இடத்ளத பஜர்ைனி 3369.7 டன் பகாள்முதல் பெய்தும் பபற்றுள்ைன. 
 இத்தாலி ைற்றும் பிரான்ஸ் முளைதய  2,400 டன் பகாள்முதல் பெய்து முதல் ஐந்து இடங்களுடன் 

பட்டியளை நிளைவு பெய்கிைது. ஒருதவளை பட்டியலில் ோடுகளை ைட்டும் இடம் பபை 
பெய்யப்பட்டால் பைாத்த பகாள்முதல் அைவில் இந்தியா 10 வது இடத்ளத பபறும். 

 அததெையம், ெர்வததெ ோணய நிதியம் (International Monetary Fund IMF) 2814 டன் பைாத்த தங்க 
இருப்புடன் மூன்ைாவது இடத்தில் பட்டியலில் உள்ைது. 
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 பாகிஸ்தான் 64.6 டன் இருப்புடன் 45 வது இடத்திலுள்ைது. WGC ஆனது தங்க விற்பளன ெந்ளதளய 
விரிவாக்கும் நிறுவனைாகும். இது இங்கிைாந்தில் உள்ை ைண்டளன தளைளையிடைாகக் 
பகாண்டுள்ைது. 

9)  சிை தேரங்களில் பெய்திகளில் காணப்படும் தேெைான ஒப்பந்தம் (Nice Agreement) பின்வரும் 
துளைகளில் எது பதாடர்பானது? 

[A] குழந்ளத கல்வி  

[B] விளையாட்டு 

[C] விண்பவளி ஆய்வு 

[D] அறிவு ொர்ந்த பொத்து 

 ைத்திய அளைச்ெரளவ இந்திய அரசின் (1) பபாருட்கள் ைற்றும் தெளவகளின் ெர்வததெ வளகப்பாடு 
பற்றிய பதிவுகளின் தோக்கத்திற்காக “Nice Agreement” (2) அளடயாைச் சின்னங்களின் ஒரு 
ெர்வததெ வளகப்பாட்ளட நிறுவுவதற்கான “Vienna Agreement” (3) பதாழில்துளை 
வடிவளைப்பிற்கான ஒரு ெர்வததெ வளகப்பாடு ஒன்ளை நிறுவுவதற்கான “Locarno Agreement” 

ஆகியவற்றிற்கான முன்பைாழிளவ ெமீபத்தில் ஒப்புக் பகாண்டுள்ைது.   
 Nice, Vienna and Locarno ஒப்பந்தங்களுக்கான அணுகல் இந்தியாவில் அறிவார்ந்த பொத்து 

(Intellectual Property Office) அலுவைகத்திற்கு வர்த்தக முத்திளர ைற்றும் வடிவளைப்பு 
பயன்பாடுகளை பரிதொதிப்பளத வளகப்படுத்துதல் முளைளைகளை ஒத்திளெக்க உதவும்.  

 ெர்வததெ வளகப்பாடு அளைப்புகளில் இந்திய வடிவளைப்புகள், அளடயாை எண்கள் ைற்றும் 
பபாருட்களை உள்ைடக்க ஒரு வாய்ப்ளப இது பகாடுக்கும். இந்தியாவில் அறிவார்ந்த 
பொத்துக்களைப் (IP) பாதுகாப்பதற்காக பவளிோட்டு முதலீட்டாைர்களிளடதயயான ேம்பிக்ளகளய 
வைர்த்துக்பகாள்ை எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.  

 உடன்படிக்ளகயின் கீழ் வளகப்பாடுகளின் ைதிப்பாய்வு ைற்றும் திருத்தம் பதாடர்பான முடிபவடுக்கும் 
பெயல்முளைகளில் இந்த உரிளைகள் ேளடமுளைப்படுத்தப்படும். 

10)  இந்தியா-ஆப்பிரிக்கா பெயல்திட்ட கூட்டுைவின் 14 வது CII-EXIM வங்கிக் கூட்டளைப்பு பின்வரும் 
எந்த பதாழிற்ெங்க அளைச்ெகங்களின் மூைம் ஏற்பாடு பெய்யப்பட்டது? 

[A] பவளியுைவு அளைச்ெகம் 

[B] பபருநிறுவன விவகார அளைச்ெகம் 
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[C] நிதி அளைச்ெகம் 

[D] வர்த்தக ைற்றும் ளகத்பதாழில் அளைச்ெகம் 

 இந்திய-ஆப்பிரிக்காவின் திட்டக் கூட்டளைப்புகளின் 14-வது CII-EXIM வங்கிக் கூட்டளைப்பு, ைார்ச் 17-

19, 2019 முதல் புது படல்லியில் ேளடபபற்ைது.  
 இந்திய பதாழில்துளை ைற்றும் EXIM வங்கிக்கு இளடதயயான கூட்டுைவு உருவாக இந்த 

கூட்டளைப்பானது வர்த்தக ைற்றும் ளகத்பதாழில் அளைச்ெகத்தின் மூைம் ஏற்பாடு 
பெய்யப்பட்டுள்ைது. 

 இந்நிகழ்வு இந்தியா-ஆப்பிரிக்காவின் பபாருைாதார ைற்றும் வர்த்தக உைவுகளை ஆழப்படுத்தி, முழு 
எல்ளை பரஸ்பர திட்ட கூட்டுைவுக்கு வழிவகுக்கும்.  

 உயரும் உைக பபாருைாதாரத்தின் பாதுகாப்பு ைற்றும் வர்த்தக தைாதல்களில் இருந்து தப்பிக்கவும் 
ெைாளிக்க முடியாத ெவால்களை எதிர்பகாள்ளும் தேரத்தில் "பதன்-பதற்கு ஒத்துளழப்பு" “South-
South Cooperation” இந்தியா-ஆப்பிரிக்கா கூட்டாண்ளை முன்னிளை வகிக்கிைது. 

 இக்கூட்டளைப்பு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து 400 க்கும் அதிகைான பிரதிநிதிகளும், இந்தியாவில் இருந்து 
300 பிரதிநிதிகளும் கைந்து பகாள்வளத எதிர்ப்பார்த்தது. இந்த கூட்டத்தில் B2B ெந்திப்புகள் 
ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து 500 க்கும் தைற்பட்ட திட்டங்களின் திட்ட வடிவம் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. 
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