
முயற்சி  பயிற்சி  தேரச்ச்ி 

www.jsriasacademy.com 
 

JSR IAS ACADEMY, EAST TAMBARAM, MOBILE NO: 7358001586 / 87 Page 1 
 

 

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) 
 

OCTOBER 2021 CURRENT AFFAIRS 

 

1. The Civil Aviation Ministry launched the “Krishi Udan 2.0 scheme” on 27 October. 

Under the “Krishi Udan 2.0 scheme”, cargo-related support will be built in airports 

of hilly, tribal, and northeast regions. 

சிவில் விமான ப ாக்குவரத்து அமமச்சகம் அக்ப ா ர் 27 அன்று “கிருஷி உடான் 
2.0 திட்டத்தத” அறிமுகப்படுத்தியது. "கிருஷி உதான் 2.0 திட் த்தின்" கீழ், 
மதைப்பாங்கான, பழங்குடியினர் மற்றும் வடகிழக்கு பிராந்தியங்களில் உள்ள 
விமான நிதையங்களில் சரக்கு ததாடர்பான ஆதரவு காட்டப்படும் 

2. The United States Issued the first passport with a gender mark “X”, recognising 

rights, who are not identified as male or female.  

ஆப ா ப ண்ப ா என அம யாளம் கா ப்  ாத உரிமமகமள அங்கீகரித்து, "X" 
என்ற பாைின அதடயாளத்துடன் கூடிய முதல் பாஸ்பபார்ட்தட அபமரிக்கா 
வழங்கியது 

3. Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel has launched the ‘Go-Green’ scheme. It is 

a portal to provide electric two-wheelers at subsidised rates to construction and 

industrial workers of the state.  
குஜராத் முதல்வர் பூப ந்திர  ப ல் 'பகா-கிரீன்' திட்டத்தத ததாடங்கி தவத்தார் 
. இது மாநில கட்டுமான மற்றும் பதாழில்துமை பதாழிலாளர்களுக்கு மானிய 

விமலயில் மின்சார இரு சக்கர வாகனங்கதள வழங்குவதற்கான ஒரு ப ார் ல் 
ஆகும். 

4. DRDO’s Agni -5 Ballistic Missile was tested successfully on 27 October. The 

Defence Research and Development Organisation (DRDO) successfully tested the 

surface-to-surface ballistic missile Agni-5 on 27 October.  
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டிஆர்டிஓவின் அக்னி-5 பாைிஸ்டிக் ஏவுகதை அக்ப ா ர் 27 அன்று 
பவற்ைிகரமாக பசாதிக்கப் ட் து.  ாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் பமம் ாட்டு 
அமமப்பு (டிஆர்டிஓ) அக்னி-5 என்ை ஏவுகம மய அக்ப ா ர் 27 அன்று 
தவற்றிகரமாக பசாததன தசய்தது. 

5. The MSME has launched the SAMBHAV program to promote engagement of the 

youth in entrepreneurship. The program was launched with the aim to promote 

engagement of the youth in promoting entrepreneurship.  
ததாழில் முதனபவார் இமளஞர்களின் ஈடு ாட்ம  ஊக்குவிப் தற்காக MSME 
ஆனது SAMBHAV திட்டத்தத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ததாழில்முதனபவாதர 
ஊக்குவிப்பதில் இதளஞர்களின் ஈடுபாட்தட ஊக்குவிக்கும் பநாக்கத்துடன் 
இந்த திட் ம் பதா ங்கப் ட் து. 

6. China successfully launched a new satellite on 24 October to test and verify space 

debris mitigation technologies. It was launched from the Xichang Satellite Launch 

Centre in southwest China’s Sichuan Province.  
குப்தபகதளத் தைிக்கும் ததாழில்நுட்பங்கதளச் பசாதித்துச் சரி ார்ப் தற்காக 
அக்படாபர் 24 அன்று சனீா ஒரு புதிய பசயற்மகக்பகாமள பவற்ைிகரமாக 
விண் ில் பசலுத்தியது. இது பதன்பமற்கு சீனாவின் சிச்சுவான் மாகா த்தில் 
உள்ள ஜிசாங் தசயற்தகக்பகாள் ஏவுதளத்தில் இருந்து ஏவப் ட் து 

7. Actor Rajinikanth was awarded the 51st Dadasaheb Phalke Award at the 67th 

National Film Awards ceremony. He was honoured for his contribution as an actor, 

producer and screenwriter. 

67வது பதசிய திமரப்   விருது வழங்கும் விழாவில் நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு 
51வது தாதாசாபகப் பால்பக விருது வழங்கப் ட் து. நடிகராகவும், 
தயாரிப் ாளராகவும், திமரக்கமத எழுத்தாளராகவும் அவரது  ங்களிப்புக்காக அவர் 
பகௌரவிக்கப் ட் ார். 

8. India has ranked 106th in the FIFA (Fédération Internationale de Football 

Association) Rankings 2021.  

FIFA (Fédération Internationale de Football Association) தரவரிமச 2021 இல் இந்தியா 

106வது இ த்மதப்  ிடித்துள்ளது. 

9. Power Minister RK Singh on 25 October launched the green day-ahead market 

(GDAM), In a bid to further deepen the electricity trade in India.  
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இந்தியாவில் மின்சார வர்த்தகத்தத பமலும் ஆழப் டுத்தும் முயற்சியில், 
அக்ப ா ர் 25 ஆம் பததி மின்துமை அமமச்சர் ஆர்.பக.சிங் பசுதம நாள் முன் 
சந்தததய (GDAM) ததாடங்கினார். 

10. Indian and international dance groups will take part in the National Tribal Dance 

Festival in Raipur On 28 October.  
அக்படாபர் 28 அன்று ராய்ப்பூரில் நதடதபறும் பதசிய பழங்குடியினர் நடன 
விழாவில் இந்திய மற்றும் சர்வபதச ந னக் குழுக்கள்  ங்பகற்கின்ைன. 

11. The Union Cabinet approved the PM GatiShakti National Master Plan on 21 

October, which includes a multi-modal connectivity implementation, monitoring, 

and support mechanism.  

மத்திய அமமச்சரமவ அக்ப ா ர் 21 அன்று PM GatiSakti பதசிய மாஸ்டர் 

திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தது, இதில் பை மாதிரி இதைப்பு தசயல்படுத்தல், 
கண்காைிப்பு மற்றும் ஆதரவு தபாறிமுதற ஆகியதவ அடங்கும். 

12. India has achieved the 71st position within the Global Food Security (GFS) Index 

2021 from among a listing of 113 countries.  
2021 உைகளாவிய உைவுப் பாதுகாப்பு (ஜிஎஃப்எஸ்) குறியீட்டில் இந்தியா 113 
நாடுகளின்  ட்டியலில் இருந்து 71வது இடத்ததப் ப ற்றுள்ளது.  

13. Sahdev Yadav, former Secretary-General of IWLF, was elected as the President 

of the Indian Weightlifting Federation (IWLF).  
IWLF இன் முன்னாள் தபாதுச்தசயைாளர் சஹ்பதவ் யாதவ், இந்திய பளு 
தூக்குதல் கூட்டதமப்பின் (IWLF) ததைவராக பதர்ந்பதடுக்கப் ட் ார். 

14. The Home Minister Amit Shah has launched ‘Modi Van’, Mobile medical vans on 19 

October in UP. Five Mobile Medical Vans, called Modi Vans, were launched in the 

Kaushambi district of Uttar Pradesh. 

'பமாடி பவன்', தமாதபல் மருத்துவ வாகனங்கதள, உள்துமை அமமச்சர் 
அமித்ஷா , அக்ப ா ர், 19ல் துவக்கி மவத்தார். பமாடி பவன்கள் எனப் டும் ஐந்து 
ந மாடும் மருத்துவ பவன்கள் உத்தரபிரபதசத்தின் தகௌசாம்பி மாவட்டத்தில் 
ததாடங்கப்பட்டது. 

15. India, the US, UAE, and Israel formed a new Quad of sorts, with their first foreign 

Ministers meeting.  
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இந்தியா, அதமரிக்கா, ஐக்கிய அரபு எமிபரட்ஸ் மற்றும் இஸ்பரல் ஆகிய 
நாடுகள் தங்கள் முதல் பவளியுைவு அமமச்சர்கள் சந்திப் ின் மூலம் ஒரு புதிய 
குவாட் வதகதய உருவாக்கின. 

16. The Government of Sri Lanka has sought a USD 500 million credit line from India 

to pay for its crude oil purchases.  
இைங்தக அரசாங்கம் தனது கச்சா எண்தைய் தகாள்முதளுக்காக 
இந்தியாவிடமிருந்து 500 மில்ைியன் அதமரிக்க ப ாலர் க னுதவிமய 
பகாரியுள்ளது. 

17. The India US 15-day mega military exercise called Yudh Abhyas started on 15 

October in Alaska.  
Yudh Abhyas எனப்படும் இந்தியா அதமரிக்காவின் 15 நாள் தமகா ராணுவப் 
பயிற்சி அக்ப ா ர் 15 அன்று அலாஸ்காவில் பதா ங்கியது. 

18. The Global Hunger Index 2021 was released on 14 October, and India is 101 rank 

in the Index with an alarming hunger level.  

குபளாபல் ஹங்கர் இன்தடக்ஸ் 2021 அக்ப ா ர் 14 அன்று பவளியி ப் ட் து, 
பமலும் இந்தியா 101 வது இ த்தில் உள்ளது. 

19. World Food Day is celebrated on October 16 to raise awareness of how privileged 

people are to eat foods worldwide and about deprived people.  
உைக உைவு தினம் அக்படாபர் 16 அன்று பகாண் ா ப் டுகிைது, உலகம் 
முழுவதும் உ வுகமள உண்ணும் சலுமக ப ற்ை மக்கள் மற்றும் தாழ்த்தப் ட்  
மக்கள்  ற்ைிய விழிப்பு ர்மவ ஏற் டுத்த. 

20. Amit Khare, Former higher education secretary, was appointed as advisor to PM 

Modi.  
பிரதமர் பமாடியின் ஆபைாசகராக உயர்கல்வித்துமை பசயலாளராக இருந்த 
அமித் கபர நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

21. The 22nd Lal Bahadur Shastri National Award for excellence is awarded to Dr 

Randeep Guleria.  

22-வது ைால் பகதூர் சாஸ்திரி பதசிய விருது டாக்டர் ரன்தீப் குபைரியாவுக்கு 
வழங்கப்பட்டது. 

22. The Henley passport index 2021 was published recently by Henley and Partners, 

and India ranks 90th position in the list.  
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தஹன்ைி பாஸ்பபார்ட் இன்தடக்ஸ் 2021 சமீ த்தில் பென்லி மற்றும் 
 ார்ட்னர்களால் பவளியி ப் ட் து, பமலும் பட்டியைில் இந்தியா 90வது இடத்தில் 
உள்ளது. 

23. IEA has asked India to become its full-time member as it is the world’s third-

largest energy consumer. If this proposal is accepted, India will increase its strategic 

oil reserve to 90 days.  
உைகின் மூன்றாவது தபரிய எரிசக்தி நுகர்பவார் என் தால், இந்தியாதவ அதன் 
முழுபநர உறுப்பினராகுமாறு IEA பகட்டுக் தகாண்டுள்ளது. இந்த திட் ம் 
ஏற்றுக்பகாள்ளப் ட் ால், இந்தியா தனது எண்ப ய் இருப்பு 90 நாட்களாக 
அதிகரிக்கும். 

24. The Aryabhata Award given by the Astronautical Society of India (ASI), is 

presented to Secretary DDR&D and Chairman DRDO Dr G Satheesh Reddy.  

ஆஸ்ட்பரானாட்டிகல் தசாதசட்டி ஆஃப் இந்தியா (ASI) வழங்கும் ஆர்யபட்டா 
விருது, பசயலாளர் DDR&D மற்றும் ததைவர் DRDO டாக்டர் ஜி சதீஷ் தரட்டிக்கு 
வழங்கப்பட்டது. 

25. David Card, Joshua Angrist and Guido Imbens won the 2021 Nobel Prize for 

Economic Sciences. David Card, Joshua Angrist and Guido Imbens won the Nobel 

Prize for their methodological contributions to the analysis of causal 

relationships.  
படவிட் கார்ட், பஜாசுவா ஆங்ரிஸ்ட் மற்றும் தகபடா இம்தபன்ஸ் ஆகிபயார் 2021 
ஆம் ஆண்டு தபாருளாதார அறிவியலுக்கான பநாபல் பரிதச தவன்றனர். 
ப விட் கார்ட், ப ாசுவா ஆங்ரிஸ்ட் மற்றும் மகப ா இம்ப ன்ஸ் ஆகிபயார் 
காரை உறவுகளின் பகுப்பாய்விற்கான முதறயான பங்களிப்புகளுக்காக 
பநா ல்  ரிமச பவன்ைனர். 

26. Dr Abdul Qadeer Khan, also known as “Father of Pakistan’s nuclear bomb” has 

passed away.  

பாகிஸ்தானின் அணுகுண்டுகளின் தந்தத என்று அமழக்கப் டும் டாக்டர் 
அப்துல் காதீர் கான் காைமானார். 

27. The sixth edition India- UK Joint Company Level Military Exercise called Ajeya 

Warrior began in Chaubatia, Uttarakhand.  
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ஆைாவது  திப்பு இந்தியா- இங்கிைாந்து கூட்டு நிறுவன அளவிைான அதஜயா 
வாரியர் என்ை இராணுவப்  யிற்சி உத்தரகாண்ட் மாநிைம் தசௌபதியாவில் 
ததாடங்கியது. 

28. World Bank Predicts that Indian GDP will grow 8.3% within the financial year 2022.  

2022ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 8.3% 
வளர்ச்சியதடயும் என்று உைக வங்கி கைித்துள்ளது. 

29. The 2021 Nobel Peace Prize is given to Maria Ressa and Dmitry Muratov.  

Maria Ressa uses freedom of expression to reveal abuse of power, use of 

violence, and growing authoritarianism in the Philippines. Dmitry Muratov has for 

several years fighting for the freedom of speech in Russia.  
அமமதிக்கான பநாபல் பரிசு மரியா தரஸ்ஸா மற்றும் டிமிட்ரி முரபடாவ் 
ஆகிபயாருக்கு வழங்கப் டுகிைது. 
மரியா தரஸ்ஸா  ிலிப்ம ன்ஸில் அதிகார துஷ் ிரபயாகம், வன்முமை  யன் ாடு 
மற்றும் வளர்ந்து வரும் சர்வாதிகாரத்மத தவளிப்படுத்த கருத்துச் சுதந்திரத்ததப் 
பயன்படுத்துகிறார். டிமிட்ரி முரபடாவ் பை ஆண்டுகளாக ரஷ்யாவில் பபச்சு 
சுதந்திரத்திற்காக பபாராடி வருகிறார். 

30. Abdulrazak Gurnah, the Tanzanian novelist, won the 2021 Nobel Prize for 

Literature. Abdulrazak Gurnah, the Tanzanian novelist, won the Nobel Prizes 

uncompromising & compassionate penetration of "effects of colonialism". 

தான்சானிய நாவைாசிரியர் அப்துல்ரசாக் குர்னா 2021 இலக்கியத்திற்கான 
பநாபல் பரிதச பவன்ைார். தான்சானிய நாவலாசிரியர் அப்துல்ரசாக் குர்னா, 
"காைனித்துவத்தின் விதளவுகளின்" சமரசமற்ற மற்றும் இரக்க உைர்வுடன் 
பநாபல் பரிசுகதள தவன்றார். 

31. Anshu Maliki reached the world wrestling championship finals on 6 October to 

become the first Indian woman to reach the finals. Anshu, a 19-year-old wrestler 

from India, is the ruling Asian champion. She won by technical superiority within 

the 57 kg category.  

அக்ப ா ர் 6 ஆம் பததி உைக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் பபாட்டிதய 
அம ந்த அன்ஷு மாைிகி, இறுதிப் பபாட்டிக்கு வந்த முதல் இந்தியப் தபண் 
என்ற தபருதமதயப் தபற்றார். இந்தியாமவச் பசர்ந்த 19 வயது மல்யுத்த 
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வரீாங்கமனயான அன்ஷு, ஆளும் ஆசிய சாம் ியன் ஆவார். அவர் 57 கிபைா 
பிரிவில் ததாழில்நுட்ப பமன்தமயால் தவன்றார். 

32. The Wada Kolam Rice from Palghar district gets the Geographical Index (GI) Tag. 

The Wada Rice is also known as Zini or Jhini rice, which is grown in Wada tehsil of 

Palghar.  
பால்கர் மாவட்டத்தில் உள்ள வதட பகாைம் அரிசி புவியியல் குறியீட்டு (ஜிஐ) 
குறிச்தசால்தைப் ப றுகிைது. வாடா அரிசி ஜினி அல்ைது ஜினி அரிசி என்றும் 
அதழக்கப்படுகிறது, இது பால்கரின் வாடா தாலுகாவில் வளர்க்கப் டுகிைது 

33. Benjamin List and David W.C. MacMillan won the 2021 Nobel Prize for Chemistry. 

Benjamin List and David W.C. MacMillan won the Nobel Prize for the development 

of asymmetric organocatalysis.  
தபஞ்சமின் ைிஸ்ட் மற்றும் படவிட் WC பமக்மில்ைன் ஆகிபயார் 2021 ஆம் ஆண்டு 
பவதியியலுக்கான பநாபல் பரிதச தவன்றனர். ப ஞ்சமின் லிஸ்ட் மற்றும் 
ப விட் WC பமக்மில்லன் ஆகிபயார் சமச்சரீற்ற ஆர்கபனாகாடைிசிஸின் 
வளர்ச்சிக்காக பநா ல்  ரிமச பவன்ைனர். 

34. India and Japan have scheduled the Fifth edition of the India – Japan Maritime 

Bilateral Exercise in the Arabian sea from 6 October.  

இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் ஐந்தாவது  திப் ான இந்தியா - 
ஜப்பான் கடல்சார் இருதரப்பு பயிற்சி அபரபிய கடைில் அக்ப ா ர் 6 முதல் ந த்த 
திட் மி ப் ட்டுள்ளது. 

35. Najla Bouden Romdhane has been appointed because the first-ever female Prime 

Minister of Tunisia.  
நஜ்ைா பவுடன் பராம்தாபன துனிசியாவின் முதல் தபண் பிரதமர் 
நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். 

36. Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi won the 2021 Nobel Prize 

for Physics,. Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann, and Giorgio Parisi won the Nobel 

Prize for their contributions to our understanding of complex physical systems.  

Syukuro Manabe , Klaus Hasselmann மற்றும் Giorgio Parisi ஆகிபயார் 2021 

இயற்பியலுக்கான பநாபல் பரிதச தவன்றனர் . Syukuro Manabe, Klaus 
Hasselmann மற்றும் Giorgio Parisi ஆகிபயார் சிக்கைான இயற்பியல் 
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அதமப்புகதளப் பற்றிய நமது புரிதலுக்கான  ங்களிப்புகளுக்காக பநா ல்  ரிமசப் 
ப ற்ைனர். 

37. David Julius and Ardem Patapoutian, American Scientists, won the 2021 Nobel 

Prize for Medicine. David Julius and Ardem Patapoutian won the Nobel Prize for their 

discoveries of temperature and touch receptors.  

படவிட் ஜூைியஸ் மற்றும் ஆர்தடம் படபூட்டியன், 2021 ஆம் ஆண்டு 
மருத்துவத்துக்கான பநாபல் பரிதச பவன்ை அபமரிக்க விஞ்ஞானிகள். ப விட் 
 ூலியஸ் மற்றும் ஆர்ப ம்   பூட்டியன் பவப் நிமல மற்றும் பதாடு ஏற் ிகளின் 
கண்டு ிடிப்புகளுக்காக பநா ல்  ரிசு ப ற்ைார். 

38. World Teachers day is commemorated on 5 October by UNESCO.  
உைக ஆசிரியர்கள் தினம் அக்படாபர் 5 ஆம் பததி யுதனஸ்பகாவால் 
நிமனவுகூரப் டுகிைது. 

39. India, Sri Lanka, a bilateral joint exercise called Mitra Shakti's 8th edition was 

conducted from 4 October to 15 October at Ampara in Sri Lanka.  

இந்தியா, இைங்தக, மித்ர சக்தியின் 8வது  திப்பு எனப் டும் இருதரப்பு கூட்டுப் 
 யிற்சி இலங்மகயில் உள்ள அம் ாமையில் அக்ப ா ர் 4 முதல் அக்ப ா ர் 15 
வமர ந த்தப் ட் து. 

40. Indian Railway has introduced a special train 01684/01683 called Gati Shakti 

Express to ease the extra rush of passengers during festive seasons like Diwali 

and Chhath Puja.  
சத் பூதஜ பபான்ற பண்டிதக காைங்களில்  ய ிகளின் கூடுதல் கூட் த்மத 
குமைக்க இந்திய ரயில்பவ கதி சக்தி எக்ஸ்பிரஸ் என்ற சிறப்பு ரயிதை 01684/01683 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

41. In the recent study of Public Affairs Centre (PAC) on governance performance, 

Kerala, Tamil Nadu & Telangana have emerged as the toppers.  
தபாது விவகார தமயத்தின் (பிஏசி) நிர்வாக பசயல்திைன் குைித்த சமீ த்திய 
ஆய்வில், பகரளா, தமிழ்நாடு மற்றும் ததலுங்கானா முதலி த்தில் உள்ளன. 

42. Prime Minister of Canada Justin Trudeau reshuffled his cabinet. He has appointed 

Indian-origin Canadian politician Anita Anand as new Defence Minister of 

Canada.  
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 ிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூபடா தனது அமமச்சரமவமய மாற்ைி அமமத்துள்ளார். 
கன ாவின் புதிய  ாதுகாப்பு அமமச்சராக இந்திய வம்சாவளி கபனடிய 
அரசியல்வாதி அனிதா ஆனந்தத அவர் நியமித்துள்ளார். 

43. Australian Cabinet is set to consider conditions that junior coalition partner of 

government has placed on committing to the target of zero net carbon emissions 

by 2050.  
ஆஸ்திபரைிய அதமச்சரதவ அரசாங்கத்தின் இமளய கூட்  ியின் 2050க்குள் 
நிகர கார்பன் உமிழ்தவ பூஜ்ஜியம் இைக்தக உறுதி தசய்யும் நிபந்ததனகதள 
பரிசைீிக்க உள்ளது. 

44. India has handed over 34.9 km long cross-border rail link to Nepal government, 

that connects Jayanagar in Bihar to Kurtha in Nepal.  
பீகாரில் உள்ள தஜயநகர் மற்றும் பந ாளத்தின் குர்தாதவ இதைக்கும் 34.9 கிமீ 
நீளமுள்ள எல்தை தாண்டிய ரயில் இதைப்தப இந்தியா பநபாள அரசிடம் 
ஒப்பதடத்துள்ளது. 

45. The United Kingdom (UK) and India are set to launch their biggest joint military 

exercise called “Konkan Shakti”.  There will be re-entry of UK’s Carrier Strike Group 

(CSG) into western Indian Ocean waters.  
ஐக்கிய ராஜ்ஜியமும் (யுபக) இந்தியாவும் "தகாங்கன் சக்தி" என்ற மிகப்ப ரிய 
கூட்டு இராணுவப்  யிற்சிமயத் பதா ங்க உள்ளன . இங்கிலாந்தின் பகரியர் 
ஸ்ட்மரக் குரூப் (CSG) பமற்கு இந்தியப் ப ருங்க லில் மீண்டும் நுமழயும். 

46. World Food Day is observed every year on October 16.  
உைக உைவு தினம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் அக்படாபர் 16 அன்று 
அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

47. China and Russia are holding Joint naval drills called “Joint Sea 2021 naval 

exercise” in the Sea of Japan.  

சனீாவும், ரஷ்யாவும் ஜப்பான் கடைில் "Joint Sea 2021 கடற்பதட பயிற்சி" என்ற 

கூட்டு கடற்பதட பயிற்சிதய ந த்தி வருகின்ைன. 

48. Global Hunger Index 2021,In the index, India has been placed to 101st position 

out of 116 countries.  
உைகளாவிய பசி குறியீடு 2021, குறியீட்டில், 116 நாடுகளில் இந்தியா 101 வது 
இடத்தில் உள்ளது. 
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49. The Indian Navy is set to take part in “Second Phase of multilateral maritime 

exercise” called “Exercise Malabar” along with the Royal Australian Navy (RAN), 

Japan Maritime Self Defence Force (JMSDF) and the United States Navy (USN).  
ராயல் ஆஸ்திபரைிய கடற்பதட (RAN), ஜப்பான் கடல்சார் தற்காப்புப் பதட 
(JMSDF) மற்றும் யுதனதடட் ஸ்படட்ஸ் பநவி (USN) ஆகியவற்றுடன் இம ந்து 
“இரண் ாம் கட்  பைதரப்பு கடல்சார் பயிற்சியில்” இந்திய கடற்பதட  ங்பகற்க 
உள்ளது 

50. Prime Minister Narendra Modi is set to launch first ever National Infrastructure 

Masterplan called “Pradhan Mantri Gati Shakti”. This masterplan will be launched 

on October 13, 2021.  

 ிரதமர் நபரந்திர பமாடி, " ிரதான் மந்திரி கதி சக்தி" என்ற பதசிய உள்கட்டதமப்பு 
மாஸ்டர்பிளாதன முதன்முதைில் ததாடங்க உள்ளார். இந்த மாஸ் ர் ிளான் 
அக்ப ா ர் 13, 2021 அன்று பதா ங்கப் டும் 
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