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UPSC – IAS. IPS, IRS., and TNPSC GROUP - I, II, IIA and VI 

and SSC, BANK and RRB Exams. 

New  Batches Started - Admission going on 

(ONLINE /OFFLINE CLASSES AND TEST BATCH) 
 

NOVEMBER 2021 CURRENT AFFAIRS 

 

1. International Press Institute awards for the Sreenivasan Jain and Mariyam 

Alavi NDTV and Lakshmi Subramanian and Bhanu Prakash Chandra of The 

Week teams.  
ஸ்ரீனிவாசன் ஜெயின் மற்றும் மரியம் அலவி என்டிடிவி மற்றும் தி வகீ் 
அணிகளின் லக்ஷ்மி சுப்ரமணியன் மற்றும் பானு பிரகாஷ் சந்திரா 

ஆகிய ோருக்கு சர்வததச பிரஸ் இன்ஸ்டிட்யூட் விருதுகள் வழங்கப்பட்டது. 

2. South Korea is getting the world’s first floating city to deal with the dilemma of 

floods due to increasing sea levels. The floating city project is a collective effort by 

the UN Human Settlement Program (UN-Habit) and OCEANIX.  

கடல் மட்டம் அதிகரித்துள்ளதோல் ஏற்பட்ட வெள்ளப்வபருக்கக சமோளிக்க 
உலகின் முதல் மிதக்கும் நகரத்தத ஜதன் ஜகாரியா வபற்றுள்ளது. மிதக்கும் 
நகரத் திட்டம் என்பது UN மனித குடிதயற்றத் திட்டம் (UN-Habit) மற்றும் OCEANIX 
ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியாகும். 

3. Harshwanti Bisht was appointed as the first women President of the Indian 

Mountaineering Foundation.  

இந்திய மதலதயற்ற அறக்கட்டதளயின் முதல் ஜபண் ததலவராக 
ஹர்ஷ்வந்தி பிஷ்ட் நி மிக்கப்பட்டோர். 

4. Vivek Johri, Senior Beureacrat, was appointed as the chairman of the Central 

Board of Indirect Taxes and Customs  

மத்திய மதறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியத்தின் ததலவராக மூத்த 
அதிகோரி விதவக் ய ோஹ்ரி நி மிக்கப்பட்டோர். 

5. The 37th India-Indonesia Coordinated Patrol (CORPAT) will take place in the 

Indian Ocean region from November 23-24, 2021.  
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37ெது இந்தியா-இந்ததாதனசியா ஒருங்கிதணந்த தராந்து (CORPAT) நெம்பர் 
23-24, 2021 ெகர இந்தி ப் வபருங்கடல் பகுதி ில் நகடவபறும். 

6. Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone for Noida International 

Airport (NIA) in Gautam Buddh Nagar on November 25, 2021.  

நெம்பர் 25, 2021 அன்று வகௌதம் புத் நகரில் ஜநாய்டா சர்வததச விமான 
நிதலயத்திற்கு (என்ஐஏ) பிரதமர் நயரந்திர யமோடி அடிக்கல் நோட்டுெோர். 

7. Tantya Bhil, a tribal icon, has been honoured by the renaming of Indore's 

railway station.  

தந்தியா பில் பழங்குடி ினரின் அகட ோளமோன, இந்தூரின் ரயில் 
நிதலயத்தின் ஜபயதர மாற்றியதன் மூலம் ஜகௌரவிக்கப்பட்டார். 

8. Sagar Shakti:  It was a four-day large-scale military drill. During the exercise, 

India's capabilities and readiness to deal with any multifaceted security challenge 

was rigorously tested. The Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy, Indian 

Coast Guard, Gujarat Police, Border Security Force, and Marine Police all 

took part in the drill.  
சாகர் சக்தி: இது நான்கு நாள் ஜபரிய அளவிலான ராணுவப் பயிற்சி. 
ப ிற்சி ின் யபோது, இந்தி ோெின் திறன்கள் மற்றும் எந்தவெோரு பன்முக 
போதுகோப்பு செோகையும் எதிர்வகோள்ளும் த ோர்நிகை கடுகம ோக 
யசோதிக்கப்பட்டது. இந்திய ராணுவம், இந்திய விமானப்பதட, இந்திய 
கடற்பதட, இந்திய கடதலார காவல்பதட, குெராத் தபாலீஸ், எல்தலப் 
பாதுகாப்புப் பதட, மதரன் தபாலீஸ் ஆகிய வரீர்கள் இந்த ஒத்திகக ில் 
பங்யகற்றனர். 

9. The Indian Navy commission the INS Vela, 4th scorpene-Class Submarine. 

Project 75 is an initiative for the procurement of 25 submarines was conceived 

under the IK Gujral administration.  
இந்திய கடற்பதட INS தவலா, 4வது ஸ்கார்பீன்- கிளாஸ் நீர்மூழ்கிக் கப்பதல 
அனுப்பியது. திட்டம் 75 என்பது ஐ.யக. குஜ்ரோல் நிர்ெோகத்தின் கீழ் 25 நீர்மூழ்கிக் 
கப்பல்ககள ெோங்குெதற்கோன ஒரு மு ற்சி ோகும். 

10. Australia struck a submarine contract with two new defence alliances, the 

United States (US) and the United Kingdom (UK).  
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அஜமரிக்கா (யுஎஸ்) மற்றும் யுதனஜடட் கிங்டம் (யுதக) ஆகிய இரண்டு புதிய 
பாதுகாப்பு கூட்டணிகளுடன் நீர்மூழ்கிக் கப்பல் ஒப்பந்தத்தத ஆஸ்தியரைி ோ 
தமற்ஜகாண்டது. 

11. At the Asian Archery Championships in 2021, India won seven medals in 

Dhaka, Bangladesh. Indian archers took home seven medals at the competition, 

placing them second in the medal table.  

2021-ஆம் ஆண்டு ஆசிய வில்வித்தத சாம்பியன்ஷிப்பில், பங்களாததஷின் 
டாக்காவில் இந்தியா ஏழு பதக்கங்கதள வென்றது . இப்யபோட்டி ில் இந்தி  
ெில்ெித்கத ெரீர்கள் ஏழு பதக்கங்ககள வென்று, பதக்கப் பட்டி ைில் 
இரண்டோெது இடத்கதப் பிடித்தனர். 

12. At the Naval Dockyard in Mumbai, the Indian Navy commissioned the INS 

Visakhapatnam. Prime Minister Narendra Modi said that India's efforts to 

modernise its military are in full gear, and that it is a proud day to be named Atma 

Nirbhar in the defence industry.  
மும்தபயில் உள்ள கடற்பகட கப்பல்துகற தளத்தில், இந்திய கடற்பதட 
ஐஎன்எஸ் ெிசோகப்பட்டினத்கத இ க்கி து. ரோணுெத்கத நெனீம மோக்கும் 
இந்தி ோெின் மு ற்சிகள் முழுெசீ்சில் நகடவபற்று ெருெதோகவும், பாதுகாப்பு 
துதறயில் அதற்கு ஆத்மா நிர்பார் என்று ஜபயரிடப்படுவது ஜபருதமக்குரிய 
நாள் என்றும் பிரதமர் நதரந்திர தமாடி கூறினார்.  

13. The Indira Gandhi Peace Prize 2021 has been given to Pratham NGO for its 

efforts to broaden the scope of education in India. Pratham NGO was given the 

Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament, and Development for 2021.  
இந்திரா காந்தி அதமதி பரிசு 2021 இந்தி ோெில் கல்ெி ின் யநோக்கத்கத 
ெிரிவுபடுத்துெதற்கோன மு ற்சிகளுக்கோக பிரதம் தன்னார்வ ஜதாண்டு 
நிறுவனத்திற்கு ெழங்கப்பட்டுள்ளது. பிரதம் தன்னார்வ ஜதாண்டு 

நிறுவனத்திற்கு 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான அதமதி, நிராயுதபாணியாக்கம் 
மற்றும் வளர்ச்சிக்கான இந்திரா காந்தி பரிசு ெழங்கப்பட்டது. 

14. The 20th of November is World Children's Day around the world to promote 

international unity, awareness among children.  
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சர்வததச ஒற்றுதம மற்றும் குழந்ததகளிதடதய விழிப்புணர்தவ 
ஊக்குெிக்கும் வதகயில் நவம்பர் 20ஆம் தததி உைக குழந்ததகள் தினமாக 
உலகம் முழுெதும் வகோண்டோடப்படுகிறது. 

15. China launched a new satellite titled "Gaofen-11 03" from the Taiyuan Satellite 

Launch Centre on 20 November.  
நவம்பர் 20 அன்று ததயுவான் ஜசயற்தகக்தகாள் ஏவுதல் தமயத்தில் இருந்து 

"Gaofen-11 03" என்ற புதி  வச ற்ககக்யகோகள சீனோ ஏெி து. 

16. In the Uttar Pradesh city of Jhansi, Prime Minister Narendra Modi handed over 

an advanced electronic warfare system known as 'Shakti' to the Navy on 19 

November 2021.  
உத்தரபிரததச நகரான ொன்சியில், பிரதமர் நயரந்திர யமோடி 19 நெம்பர் 2021 
அன்று 'சக்தி' எனப்படும் தமம்பட்ட மின்னணு தபார் முதறதய கடற்பதடக்கு 
வழங்கினார். 

17. In Gurugram, India's first fisheries business incubator opened for business. 

The first-of-its-kind specialised fisheries business incubator was opened to grow 

fisheries start-ups in actual market-driven circumstances.  
குருகிராமில், இந்தியாவின் முதல் மீன்பிடி வணிக காப்பகம் 
வணிகத்திற்காக திறக்கப்பட்டது. உண்கம ோன சந்கத சோர்ந்த சூழ்நிகைகளில் 
மீன்ெளத் வதோடக்கங்ககள ெளர்ப்பதற்கோக அதன் முதல்-ெகக ோன சிறப்பு 
மீன்பிடி ெணிக கோப்பகம் திறக்கப்பட்டது. 

18. Russia tested a direct-ascent anti-satellite (DA-ASAT) missile on 15 

November. The DA-ASAT missile collided with the Russian spacecraft COSMOS 

1408, resulting in a debris field in low-Earth orbit.  

ரஷ்யா நெம்பர் 15 ஆம் யததி தநரடி-ஏறும் ஜசயற்தகக்தகாள் எதிர்ப்பு 
ஏவுகதண (DA-ASAT) யசோதகன வசய்தது. DA-ASAT ஏவுகதண ரஷ்  
ெிண்கைமோன COSMOS 1408 உடன் யமோதி து, இதன் ெிகளெோக குகறந்த 
பூமி ின் சுற்றுப்போகத ில் ஒரு குப்கபக் களம் ஏற்பட்டது. 

19. Russia has begun delivering the S-400 missile system to India in order to 

improve the country's air defence capabilities.  
ரஷ்யாவின் ெோன் போதுகோப்பு திறன்ககள யமம்படுத்தும் ெகக ில் 
இந்தியாவுக்கு எஸ்-400 ஏவுகதண ெழங்கத் வதோடங்கியுள்ளது ரஷ் ோ. 
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20. SITMEX–21, the 3rd edition of the Trilateral Maritime Exercise, is taking place in 

the Andaman Sea from 15 to 16 November.  The event will include the navies of 

India, Singapore, and Thailand.  
SITMEX–21, முத்தரப்பு கடல்சார் பயிற்சியின் 3ெது பதிப்பு, அந்தமான் கடலில் 

நெம்பர் 15 முதல் 16 ெகர நகடவபறுகிறது. இந்த நிகழ்ெில் இந்தியா, 
சிங்கப்பூர் மற்றும் தாய்லாந்து கடற்பதடகள் அடங்கும். 

21. The Purvanchal Express, a 341-kilometer train line in Sultanpur, Uttar 

Pradesh, was opened by Prime Minister Narendra Modi.  
உத்தரபிரததச மாநிலம் சுல்தான்பூரில் 341 கியைோமீட்டர் நீளமுள்ள 
பூர்வாஞ்சல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பிரதமர் நயரந்திர யமோடி ோல் திறந்து 
கெக்கப்பட்டது. 

22. The world's largest solar power park is located in Rajasthan's Bhadla Solar 

Park. The solar park is located in Bhadla, Rajasthan, which is an arid and sandy 

environment.  

உைகின் மிகப்ஜபரிய சூரிய சக்தி பூங்கா ராெஸ்தானின் பட்லா தசாலார் 
பூங்காவில் அகமந்துள்ளது. யசோைோர் போர்க் ரோ ஸ்தோனின் பட்ைோெில் 
அகமந்துள்ளது, இது ெறண்ட மற்றும் மணல் சூழைில் உள்ளது. 

23. From November 15, 2021, the Indian Army will conduct the sixth edition of the 

biennial training exercise with the French Army. Shakti 2021 will take place in 

Frejus, France, from November 15 to November 26.  
நெம்பர் 15, 2021 முதல், இந்திய இராணுவம், பிஜரஞ்சு இராணுவத்துடன் இரு 
ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுதற நகடவபறும் பயிற்சியின் ஆறோெது பதிப்கப 
நடத்தும். “சக்தி 2021” நெம்பர் 15 முதல் நெம்பர் 26 ெகர பிரான்சின் ஃப்ரீெஸ் 
நகரில் நகடவபறும். 

24. The first Physical National Yogasana Championships in India will be held in 

Bhubaneswar, Odisha.  

இந்தி ோெின் முதல் உடல்சார்ந்த ததசிய தயாகாசன சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 
ஒடிசாவின் புவதனஸ்வரில் நகடவபறவுள்ளது. 

25. Every year on November 10th, World Science Day for Peace and Development 

is commemorated.  
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ஒவ்வெோரு ஆண்டும் நவம்பர் 10 ஆம் யததி, அகமதி மற்றும் ெளர்ச்சிக்கோன 
உலக அறிவியல் தினம் நிகனவுகூரப்படுகிறது. 

26. The World Bank (WB) and the NITI Aayog (National Institution for Transforming 

India) are collaborating to support a scheme for faster and easier financing of 

electric vehicles (EVs).  

உலக வங்கி (WB) மற்றும் NITI ஆதயாக் (இந்தியாதவ மாற்றுவதற்கான 
ததசிய நிறுவனம்) ஆகியதவ மின்சார வாகனங்களுக்கு (EVs) விதரவான 
மற்றும் எளிதான நிதியளிப்பு திட்டத்கத ஆதரிக்க ஒத்துகழக்கின்றன. 

27. Damon Galgut, a South African playwright and writer, has won the 2021 Booker 

Prize. He is honored with the award for "The Promise," his third shortlisted novel 

about a family in his nation from the end of apartheid to the election of Jacob Zuma.  
ஜதன்னாப்பிரிக்க நோடக ஆசிரி ரும், எழுத்தோளருமோன டாமன் கல்குட், 2021 
ஆம் ஆண்டுக்கான புக்கர் பரிதச ஜவன்றுள்ளார். நிறவெறி ின் முடிவு முதல் 
ய க்கப்  ூமோெின் யதர்தல் ெகர அெரது யதசத்தில் ஒரு குடும்பத்கதப் 
பற்றி  அெரது மூன்றோெது சுருக்கப்பட்ட நோெைோன "தி ப்ராமிஸ்" க்கோன 
ெிருது அெருக்கு ெழங்கப்பட்டது. 

28. At Israel's Ovda Airbase, 84 Indian Air Force (IAF) soldiers and a Mirage 2000 

aircraft squadron took part in the international multilateral combat exercise Blue 

Flag 2021.  

இஸ்தரலின் ஓவ்டா ஏர்தபஸில், 84 இந்திய விமானப்பதட (IAF) வரீர்கள் 
மற்றும் ஒரு மிராஜ் 2000 விமானப் பதடப்பிரிவு ப்ளூ ஃபிளாக் 2021 சர்ெயதச 
யபோர் ப ிற்சி ில் பங்யகற்றது. 

29. The Ministry of AYUSH commemorated National Ayurveda Day on November 

2, 2021, across the country.  

நவம்பர் 2, 2021 அன்று நாடு முழுவதும் ததசிய ஆயுர்தவத தினத்தத 

ஜகாண்டாடியது. 

30. Skyroot Aerospace test-fired India’s first privately built cryogenic rocket 

engine called Dhawan-1. Skyroot Aerospace demonstrated the upper stage of its 

Vikram-2 launch vehicle.  
ஸ்தகரூட் ஏதராஸ்தபஸ், தவான்-1 எனப்படும் இந்தியாவின் முதல் 
தனியாரால் உருவாக்கப்பட்ட கிதரதயாஜெனிக் ராக்ஜகட் எஞ்சிதன 
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யசோதகன வசய்தது. ஸ்ககரூட் ஏயரோஸ்யபஸ் அதன் விக்ரம்-2 ஏவுகதணயின் 
யமல் கட்டத்கத நிரூபித்தது. 

31. National Highways Authority of India (NHAI) proposed for the alignment of 

another expressway, that will run from Gorakhpur in Uttar Pradesh to Siliguri 

in West Bengal via Bihar.  

இந்திய ததசிய ஜநடுஞ்சாதல ஆதணயம் (NHAI) உத்தரபிரததசத்தின் 
தகாரக்பூரில் இருந்து பகீோர் ெழி ோக யமற்கு ெங்கோளத்தின் சிைிகுரி ெகர 
வசல்லும் மற்வறோரு விதரவுச் சாதலதய சீரகமக்க முன்வமோழிந்தது. 

32. Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister Narendra Modi 

approved the continuation of umbrella scheme called “Ocean Services, 

Modelling, Application, Resources and Technology (O-SMART)” for the 

period of 2021-26.  

பிரதமர் நயரந்திர யமோடி தகைகம ிைோன வபோருளோதோர ெிெகோரங்களுக்கோன 
அகமச்சரகெக் குழு, 2021-26 ஆம் ஆண்டிற்கோன "ஓஷன் சர்வசீஸ், மாடலிங், 
அப்ளிதகஷன், ரிதசார்சஸ் அண்ட் ஜடக்னாலெி (ஓ-ஸ்மார்ட்)" என்ற குதட 
திட்டத்ததத் ஜதாடர ஒப்புதல் அளித்தது. 

33. India, The Maldives and Sri Lanka are holding the 15th edition of the biennial 

trilateral coast guard exercise ‘Dosti’, in the Maldives.  
இந்தியா, மாலத்தீவுகள் மற்றும் இலங்தக ஆகிய நாடுகள் இரு 
ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுதற நதடஜபறும் முத்தரப்பு கடதலாரக் காவல் 

பயிற்சியான ‘Dosti’-யின் 15ெது பதிப்கப மோைத்தீெில் நடத்துகின்றன. 

34. Stock exchanges, BSE and NSE launched the celebrations of globally popular 

event “World Investor Week 2021”. Under the event, they will conduct several 

educational activities.  

பங்குச் சந்ததகள், பிஎஸ்இ மற்றும் என்எஸ்இ ஆகி கெ உைகளெில் 
பிரபைமோன நிகழ்ெோன “உலக முதலீட்டாளர் வாரம் 2021” இன் 
ஜகாண்டாட்டங்கதளத் ஜதாடங்கின. இந்த நிகழ்ெின் கீழ், அெர்கள் பை கல்ெி 
நடெடிக்ககககள நடத்துெோர்கள். 

35. India was re-elected to the executive board of UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) for the term of 2021-2025.  
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2021-2025 ஆம் ஆண்டுக்கான யுஜனஸ்தகாவின் (ஐக்கி  நோடுகளின் கல்ெி, 
அறிெி ல் மற்றும் கைோச்சோர அகமப்பு) நிர்வாகக் குழுவிற்கு இந்தியா 
மீண்டும் யதர்ந்வதடுக்கப்பட்டது. 

36. During COP-26 conference in Glasgow, it was decided that Egypt will host COP-

27 United Nations Climate Change Conference in 2022.  
COP-26 இன் யபோது கிளாஸ்தகாவில் நடந்த மாநாட்டில், 2022 இல் COP-27 
ஐக்கிய நாடுகளின் காலநிதல மாற்ற மாநாட்தட எகிப்து நடத்துெது என்று 
முடிவு வசய் ப்பட்டது. 

37. World’s longest bi-lane road tunnel called “Sela Tunnel” is being built on 

Balipara-Charduar-Tawang (BCT) road by the Border Roads Organisation 

(BRO), under Project Vartak.  

பார்டர் தராட்ஸ் ஆர்கதனதசஷன் (பிஆர்ஓ) திட்டத்தின் கீழ் பாலிபரா -
சார்டுவார்-தவாங் (பிசிடி) சோகை ில் உலகின் மிக நீளமான இருவழிச் 
சோகை சுரங்கப்போகத “தசலா டன்னல்” கட்டப்படுகிறது. 

38. United States of America (USA) became the 101st member country to join 

International Solar Alliance (ISA).  

அஜமரிக்கா ஆனது (ISA)- ல் இதணந்த 101வது உறுப்பு நாடு. 

39. The Ministry of Civil Aviation declared “Srinagar International airport” as a 

“Major Airport” on November 6, 2021.  

சிெில் ெிமோன யபோக்குெரத்து அகமச்சகம் நவம்பர் 6, 2021 அன்று “ஸ்ரீநகர் 
சர்வததச விமான நிதலயத்தத” “ஜபரிய விமான நிதலயமாக” அறிவித்தது. 

***** 
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