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அதியமான் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

OCT 16-31 

IMPORTANT DAYS : 

• PM Narendra Modi dedicates seven new defence companies to the nation by the Defence Ministry. 

• The seven companies that were carved out of the Ordnance Factory Board (OFB), are: 
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1. Munitions India Limited (MIL), 

2. Armoured Vehicles Nigam Limited (AVNL), 

3. Troop Comforts Limited (TCL), 

4. Gliders India Limited (GIL), 

5. Armoured Vehicles Nigam Limited (AVANI), 

6. Advanced Weapons and Equipment India Limited (AWE India), 

7. India Optel Limited (IOL) and Yantra India Limited (YIL). 

• பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் ஏழு புதிய பாதுகாப்பு நிறுவனங்கமை பிரதைர் நரரந்திர ரைாடி நாட்டுக்கு 

அர்ப்பணித்தார் 

• ஆர்ட்னன்ஸ் ஃரபக்டரி ரபார்டு (OFB) யில் இருந்து சசதுக்கப்பட்ட ஏழு நிறுவனங்கள்: 

1. மியூனிஷன்ஸ் இந்தியா லிமிசடட் (எம்ஐஎல்), 

2. ஆர்ைர்டு சவஹிகிள்ஸ் நிகாம் லிமிசடட் (ஏவிஎன்எல்), 

3. ட்ரூப் கம்ரபார்ட்ஸ் லிமிசடட் (டிசிஎல்), 

4. கிமைடர்ஸ் இந்தியா லிமிசடட் (ஜிஐஎல்), 

5. கவச வாகனங்கள் நிகாம் லிமிசடட் (அவானி), 

6. ரைம்பட்ட ஆயுதங்கள் ைற்றும் கருவிகள் இந்தியா லிமிசடட் (AWE இந்தியா), 

7. இந்தியா ஆப்சடல் லிமிசடட் (IOL) ைற்றும் யந்த்ரா இந்தியா லிமிசடட் (YIL). 
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• Eighth ministerial meeting of “India-United States of America (US) Economic and Financial Partnership 

Dialogue” was held on October 15, 2021 at Washington D.C. Union Minister of Finance & Corporate Affairs, 

Nirmala Sitharaman and Secretary of Treasury of the United States, Dr. Janet Yellen, chaired the meeting 

• இந்தியா யுமனசடட் ஸ்ரடட்ஸ் ஆஃப் அசைரிக்கா (அசைரிக்கா) சபாருைாதார ைற்றும் நிதி கூட்டாண்மை 

உமரயாடலின்” எட்டாவது ைந்திரி கூட்டம் 2021 அக்ரடாபர் 15 அன்று வாஷிங்டன் டிசியில் நமடசபற்றது. 

ைத்திய நிதி அமைச்சர் ைற்றும் கார்ப்பரரட் விவகாரங்கள், நிர்ைலா சீதாராைன் ைற்றும் அசைரிக்காவின் 

கருவூல சசயலாைர் டாக்டர். செனட் சயலன் கூட்டத்திற்கு தமலமை தாங்கினார் 

• National Police Commemoration Day is observed every year on October 21, in India. This day is dedicated 

to the sacrifices of ten policemen, who died in Chinese firing in the year 1959. 

• இந்தியாவில் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் அக்ரடாபர் 21 ஆம் ரததி காவல்துமற ரதசிய காவல்துமற நிமனவு 

தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாள் 1959 ஆம் ஆண்டு சீன துப்பாக்கிச் சூட்டில் இறந்த பத்து 

காவலர்களின் தியாகத்திற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ைது. 

• Sri Lanka has received the first consignment of non-harmful Nano Nitrogen liquid fertiliser from India Nano 

Nitrogen Liquid Fertilizer was developed by Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), with the 

objective of addressing imbalanced and excessive use of conventional Urea.It has been developed 

indigenously, for the first time in the world.It was developed at Nano Biotechnology Research Centre 

(NBRC) of IFFCO at Kalol, Gujarat by means of a proprietary patented technology. 

• இந்தியாவிடமிருந்து தீங்கு விமைவிக்காத நாரனா மநட்ரென் திரவ உரத்தின் முதல் சரக்கு 

இலங்மகக்கு கிமடத்துள்ைது நாரனா மநட்ரென் திரவ உரைானது இந்திய விவசாயிகள் உர கூட்டுறவு 

லிமிசடட் (IFFCO) மூலம் உருவாக்கப்பட்டது, இது சைச்சீரற்ற ைற்றும் வழக்கைான யூரியாவின் 

அதிகப்படியான பயன்பாட்மட நிவர்த்தி சசய்யும் ரநாக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்டது. இது உலகிரலரய 

முதன்முமறயாக உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டது. இது குெராத்தின் கரலாலில் உள்ை இஃப்ரகாவின் 
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நாரனா பரயாசடக்னாலஜி ஆராய்ச்சி மையத்தில் (NBRC) தனியுரிை காப்புரிமை சபற்ற சதாழில்நுட்பத்தின் 

மூலம் உருவாக்கப்பட்டது. 

• World Food Day is observed every year on October 16. Year 2021 marked the 76thWorld Food Day 

theme- “Safe food now for a healthy tomorrow”. 

• உணவு உலக உணவு தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் அக்ரடாபர் 16 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2021 

ஆம் ஆண்டு 76வது உலக உணவு தின கருப்சபாருள் “Safe food now for a healthy tomorrow”. 

• The Parambikulam Tiger Conservation Foundation (PaTCoF) has won the “Earth Guardian Award” 

• பரம்பிக்குைம் புலிகள் பாதுகாப்பு அறக்கட்டமை (PaTCoF) “எர்த் கார்டியன் விருமத” சவன்றுள்ைது. 

• Tenth edition of the Global Food Security Index was published . In the index, India has been ranked at 71st 

• உலகைாவிய உணவுப் பாதுகாப்புக் குறியீட்டின் பத்தாவது பதிப்பு சவளியிடப்பட்டது. இந்த பட்டியலில் 

இந்தியா 71வது இடத்தில் உள்ைது. 

• Union Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation Amit Shah inaugurates, lays foundation stones 

of various development projects from Netaji Subhash Chandra Bose Island in Andaman and Nicobar Islands 

• அந்தைான் ைற்றும் நிரகாபார் தீவுகளில் உள்ை ரநதாஜி சுபாஷ் சந்திரரபாஸ் தீவில் இருந்து பல்ரவறு 

வைர்ச்சி திட்டங்களுக்கு ைத்திய உள்துமற அமைச்சரும், ஒத்துமழப்பு அமைச்சருைான அமித் ஷா 

சதாடக்கி மவத்து அடிக்கல் நாட்டினார். 

• Indian Army team wins gold medal at Cambrian Patrol Exercise at Brecon, Wales, UK 

• இங்கிலாந்தின் ரவல்ஸில் உள்ை பிரரகான் நகரில் நமடசபற்ற ரகம்ப்ரியன் ரராந்துப் பயிற்சியில் இந்திய 

ராணுவ அணி தங்கப் பதக்கம் சவன்றது 
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• 8th Edition of joint military exercise MITRA SHAKTI between the Indian Army and the Sri Lankan Army 

culminates in Ampara, Sri Lanka 

• இந்திய இராணுவத்திற்கும் இலங்மக இராணுவத்திற்கும் இமடயிலான கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியான 

MITRA SHAKTI இன் 8வது பதிப்பு இலங்மகயின் அம்பாமறயில் நிமறவமடந்தது. 

• Karnataka: CM Basavaraj Bommai launches ‘District Administration’s March Towards Villages’ programme 

to address people’s woes and complaints in rural areas 

• கர்நாடகா: கிராைப்புற ைக்களின் குமறகள் ைற்றும் குமறகமை நிவர்த்தி சசய்ய, ‘கிராைங்கமை ரநாக்கி 

ைாவட்ட நிர்வாகத்தின் நமடபயணம்’ திட்டத்மத முதல்வர் பசவராஜ் சபாம்மை துவக்கி மவத்தார். 

• ASEAN excludes Myanmar junta leader from summit 

• மியான்ைர் இராணுவ ஆட்சித் தமலவமர உச்சிைாநாட்டில் இருந்து ASEAN விலக்குகிறது 

• NASA launches Lucy spacecraft, the first space mission to study Trojans Asteroids 

• நாசா லூசி விண்கலத்மத ஏவுகிறது, இது ட்ரராொன்ஸ் சிறுரகாள்கமை ஆய்வு சசய்வதற்கான முதல் 

விண்சவளி பயணைாகும் 

• Punjab CM Charanjit Channi launches ‘Mera Ghar Mere Naam’ scheme to confer proprietary rights on the 

people living in the houses within the ‘Lal Lakir’ of villages and the cities 

• பஞ்சாப் முதல்வர் சரஞ்சித் சன்னி, கிராைங்கள் ைற்றும் நகரங்களில் உள்ை ‘லால் லகிர்’ வீடுகளில் 

வசிக்கும் ைக்களுக்கு தனியுரிை உரிமைகமை வழங்கும் ‘ரைரா கர் ரைரர நாம்’ திட்டத்மதத் 

சதாடங்கினார் 

• Centre renames Andaman’s ‘Mount Harriet’ as ‘Mount Manipur’ 

• அந்தைானின் ‘ைவுண்ட் ஹாரியட்’ சபயமர ‘ைவுண்ட் ைணிப்பூர்’ என சபயர் ைாற்றம் சசய்தது ைத்திய அரசு 
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• Second edition of Naval Commanders’ Conference of 2021 commences in New Delhi 

• 2021 ஆம் ஆண்டின் கடற்பமடத் தைபதிகள் ைாநாட்டின் இரண்டாவது பதிப்பு புதுதில்லியில் 

சதாடங்குகிறது 

• Defence Minister Rajnath Singh launches an ‘Integrated Unmanned Road Map for Indian Navy’ 

• இந்திய கடற்பமடக்கான ஒருங்கிமணந்த ஆளில்லா சாமல வமரபடத்மத பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் 

சிங் சதாடங்கி மவத்தார். 

• NITI Aayog launches Geospatial Energy Map of India 

• NITI ஆரயாக் இந்தியாவின் புவிசார் ஆற்றல் வமரபடத்மத அறிமுகப்படுத்தியது 

• UIDAI to host “Aadhaar Hackathon 2021” from Oct 28 to 31 

• UIDAI அக்ரடாபர் 28 முதல் 31 வமர “ஆதார் ரஹக்கத்தான் 2021” நடத்த உள்ைது 

• Indian agri waste recycling project ‘Takachar’, started by Vidyut Mohan, wins Prince William’s Earthshot 

Prize 

• வித்யுத் ரைாகனால் சதாடங்கப்பட்ட இந்திய ரவைாண் கழிவுகமை ைறுசுழற்சி சசய்யும் திட்டைான 

‘டக்காச்சர்’, இைவரசர் வில்லியமின் எர்த்ஷாட் பரிமச சவன்றுள்ைது. 

• PM inaugurates Kushinagar International Airport in UP 

• உ.பி.யில் குஷிநகர் சர்வரதச விைான நிமலயத்மத பிரதைர் திறந்து மவத்தார் 

• Conference on ‘Tourism in Buddhist Circuits – A way forward’ being held in Kushinagar (UP) on Oct 20-21 

• அக்ரடாபர் 20 – 21 அன்று குஷிநகரில் (உ.பி.) ‘சபௌத்த சர்க்யூட்களில் சுற்றுலா – முன்ரனாக்கி சசல்லும் 

வழி’ என்ற ைாநாடு நமடசபறுகிறது. 
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• PM virtually addresses a joint conference of CVC and CBI at Kevadia in Gujarat 

• குெராத்தில் உள்ை ரகவாடியாவில் சிவிசி ைற்றும் சிபிஐ ஆகியவற்றின் கூட்டு ைாநாட்டில் பிரதைர் 

உமரயாற்றுகிறார் 

• PM inaugurates the Infosys Foundation Vishram Sadan at National Cancer Institute in Jhajjar (Haryana) 

campus of AIIMS New Delhi 

• புது தில்லி எய்ம்ஸ் வைாகத்தின் ெஜ்ெரில் (ஹரியானா) ரதசிய புற்றுரநாய் நிறுவனத்தில் இன்ஃரபாசிஸ் 

அறக்கட்டமை விஸ்ரம் சதமன பிரதைர் திறந்து மவத்தார் 

• South Korea launches its first homegrown space rocket called Nuri 

• சதன் சகாரியா தனது முதல் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட நூரி என்ற விண்சவளி ராக்சகட்மட ஏவியது 

• Tamil movie “Koozhangal” (“Pebbles”) announced as India’s official entry for 94th Academy Awards 

• 94வது அகாடமி விருதுகளுக்கான இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ நுமழவாக தமிழ் திமரப்படைான 

“கூழாங்கல்” (“கூழாங்கற்கள்”) அறிவிக்கப்பட்டது. 

• India’s first indigenous aircraft carrier, INS Vikrant begins second phase of sea trials 

• இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு விைானம் தாங்கி கப்பலான ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் இரண்டாம் கட்ட கடல் 

ரசாதமனமய சதாடங்கியுள்ைது 

• Nine medical colleges in Uttar Pradesh inaugurated by PM Modi at Siddharthnagar, Etah, Hardoi, Pratapgarh, 

Fatehpur, Deoria, Ghazipur, Mirzapur and Jaunpur districts 

• உத்தரபிரரதசத்தில் சித்தார்த்நகர், எட்டா, ஹர்ரடாய், பிரதாப்கர், ஃபரதபூர், திரயாரியா, காஜிபூர், மிர்சாபூர் 

ைற்றும் ொன்பூர் ைாவட்டங்களில் ஒன்பது ைருத்துவக் கல்லூரிகமை பிரதைர் ரைாடி திறந்து மவத்தார். 
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• Chhattisgarh: National Tribal Dance Festival to be held in Raipur on Oct 28-30 

• சத்தீஸ்கர்: ரதசிய பழங்குடியினர் நடன விழா ராய்பூரில் அக்ரடாபர் 28, 30 அன்று நமடசபறுகிறது 

• Union Minister for Skill Development and Entrepreneurship Dharmendra Pradhan launches phase II of the 

Mahatma Gandhi National Fellowship 

• ைத்திய திறன் ரைம்பாடு ைற்றும் சதாழில் முமனரவார் அமைச்சர் தர்ரைந்திர பிரதான் ைகாத்ைா காந்தி 

ரதசிய சபல்ரலாஷிப்பின் இரண்டாம் கட்டத்மத சதாடங்கி மவத்தார் 

• PM Modi to attend 18th ASEAN-India Summit virtually on Oct 28 

• 18வது ஆசியான் இந்தியா உச்சி ைாநாட்டில் பிரதைர் ரைாடி அக்ரடாபர் 28ஆம் ரததி கலந்து சகாள்கிறார் 

• PM Modi to attend 16th East Asia Summit to be held on Oct 27 virtually 

• அக்ரடாபர் 27ஆம் ரததி நமடசபறவுள்ை 16வது கிழக்கு ஆசிய உச்சி ைாநாட்டில் பிரதைர் ரைாடி கலந்து 

சகாள்கிறார் 

• Union Minister for Culture and Tourism G. Kishan Reddy launches Amrit Mahotsav Podcast 

• ைத்திய கலாச்சாரம் ைற்றும் சுற்றுலாத்துமற அமைச்சர் ஜி.கிஷன் சரட்டி அம்ரித் ைரஹாத்சவ் 

பாட்காஸ்ட்மட சதாடங்கி மவத்தார் 

• India, UK take part in bilateral tri-service exercise ‘Konkan Shakti 2021’ in the Arabian Sea 

• அரரபிய கடலில் ‘சகாங்கன் சக்தி 2021’ என்ற இருதரப்பு முத்தரப்புப் பயிற்சியில் இந்தியாவும் 

இங்கிலாந்தும் பங்ரகற்கின்றன. 

• India’s first ‘Skill Impact Bond’ launched by NSDC in collaboration with global partners, fund to benefit 

50,000 youth 
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• இந்தியாவின் முதல் ‘ஸ்கில் இம்பாக்ட் பாண்ட்’ என்எஸ்டிசியால் சதாடங்கப்பட்டது, இது உலகைாவிய 

பங்காளிகளுடன் இமணந்து 50,000 இமைஞர்களுக்கு பயனளிக்கும் 

• Defence Minister Rajnath Singh delivers keynote address at Indo-Pacific Regional Dialogue 2021 

• இந்ரதா பசிபிக் பிராந்திய உமரயாடல் 2021 இல் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் சிறப்புமர 

ஆற்றுகிறார் 

• PM Modi participates in 16th East Asia Summit hosted by Brunei through video conference 

• இந்ரதா பசிபிக் பிராந்திய உமரயாடல் 2021 இல் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் சிறப்புமர 

ஆற்றுகிறார் 

• Immunologist Rajesh Gokhale (54) appointed as Secretary, Department of Biotechnology 

• ரநாய்த்தடுப்பு நிபுணர் ராரெஷ் ரகாகரல (54) பரயாசடக்னாலஜி துமற சசயலாைராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார் 

• Union Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation, Amit Shah inaugurates three-day National 

Conference on “Delivering Democracy: Two Decades of Prime Minister Narendra Modi as Head of 

Government” 

• ைத்திய உள்துமற அமைச்சரும், ஒத்துமழப்பு அமைச்சருைான அமித் ஷா, “ெனநாயகத்மத வழங்குதல்: 

பிரதைர் நரரந்திர ரைாடியின் இரண்டு தசாப்தங்கள் அரசாங்கத்தின் தமலவராக” மூன்று நாள் ரதசிய 

ைாநாட்மட சதாடங்கி மவத்தார் 

• Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia launches Krishi UDAN 2.0 scheme for to facilitating and 

incentivizing movement of Agri-produce by air transportation 
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• ைத்திய சிவில் விைானப் ரபாக்குவரத்துத் துமற அமைச்சர் ரொதிராதித்ய சிந்தியா, விைானப் 

ரபாக்குவரத்து மூலம் ரவைாண் விமைசபாருட்களின் இயக்கத்மத எளிதாக்குவதற்கும் ஊக்குவிப்பதற்கும் 

கிருஷி உடான் 2.0 திட்டத்மதத் சதாடங்கினார். 

• Union Minister for MSME Narayan Rane launches “SAMBHAV” National Level Awareness Programme, 

2021 

• ைத்திய எம்எஸ்எம்இ அமைச்சர் நாராயண் ராரன, “சம்பவ்” ரதசிய அைவிலான விழிப்புணர்வு திட்டம், 

2021ஐ சதாடங்கி மவத்தார் 

• Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa appoints 13-member task force for the establishment of the 

‘One Country, One Law’ concept 

• ஒரு நாடு, ஒரர சட்டம்’ என்ற கருத்மத நிறுவுவதற்காக 13 உறுப்பினர்கமைக் சகாண்ட பணிக்குழுமவ 

இலங்மக ெனாதிபதி ரகாட்டாபய ராெபக்ச நியமித்துள்ைார். 

• PM Modi co-chairs 18th India-ASEAN Summit with Sultan Haji Hassanal Bolkiah of Brunei, the current Chair 

of ASEAN 

• ஆசியான் அமைப்பின் தற்ரபாமதய தமலவரான புருரனயின் சுல்தான் ஹாஜி ஹசனல் ரபால்கியாவுடன் 

18வது இந்திய ஆசியான் உச்சி ைாநாட்டிற்கு பிரதைர் ரைாடி தமலமை தாங்குகிறார். 

• Indian Coast Guard Ship ‘Sarthak’ inaugurated; will be based at Porbandar in Gujarat 

• இந்திய கடரலார காவல்பமட கப்பல் ‘சர்தக்’ திறப்பு; குெராத்தில் உள்ை ரபார்பந்தரில் அமையும் 

• Indo-UK Tri-Service Exercise ‘Konkan Shakti 2021’ held in Arabian Sea from Oct 24 to 27 

• இந்ரதா யுரக ட்மர சர்வீஸ் பயிற்சி ‘சகாங்கன் சக்தி 2021’ அரபிக்கடலில் அக்ரடாபர் 24 முதல் 27 வமர 

நமடசபற்றது. 
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• India successfully test-fires surface-to-surface ballistic missile Agni-V with 5,000 Km range 

• 5,000 கிமீ தூரம் வமர சசன்று தாக்கும் அக்னி V ஏவுகமணமய இந்தியா சவற்றிகரைாக ரசாதமன 

சசய்துள்ைது 

• to launch ‘Har Ghar Dastak’ campaign for door-to-door Covid vaccination in poor performing districts 

• அரசு ரைாசைாக சசயல்படும் ைாவட்டங்களில் வீடு வீடாகச் சசன்று ரகாவிட் தடுப்பூசி ரபாடுவதற்கான ‘ஹர் 

கர் தஸ்தக்’ பிரச்சாரத்மதத் சதாடங்க ைத்திய அரசு முடிவு 

• Pune Dialogue on National Security (PDNS) 2021 organized by Pune International Centre 

• புரன இன்டர்ரநஷனல் சசன்டரால் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்ட ரதசிய பாதுகாப்பு (PDNS) 2021 பற்றிய புரன 

உமரயாடல் 

• Indian Navy’s frigate named ‘Tushil’ launched at Kaliningrad in Russia 

• இந்திய கடற்பமடயின் ‘துஷில்’ என்ற ரபார்க்கப்பல் ரஷ்யாவின் கலினின்கிராட்டில் ஏவப்பட்டது 

• Health Minister Mansukh Mandaviya addresses G20 Joint Finance and Health Ministers’ Meeting 

• சுகாதார அமைச்சர் ைன்சுக் ைாண்டவியா G20 கூட்டு நிதி ைற்றும் சுகாதார அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் 

உமரயாற்றுகிறார் 

• India’s first manned ocean mission ‘Samudrayan’ launched; Matsya 6000, the deep-sea vehicle, will be 

ready for qualification trials by December 2024 

• இந்தியாவின் முதல் ைனிதர்கமைக் சகாண்ட கடல் பணி ‘சமுத்ராயன்’ சதாடங்கப்பட்டது; ஆழ்கடல் 

வாகனைான ைத்ஸ்யா 6000, டிசம்பர் 2024க்குள் தகுதிச் ரசாதமனக்குத் தயாராகிவிடும். 

• Tamil Nadu Day to be celebrated on July 18, not Nov 1, says CM M. K. Stalin 
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• தமிழ்நாடு தினம் நவம்பர் 1ஆம் ரததி அல்ல, ெூமல 18ஆம் ரததி சகாண்டாடப்படும் என முதல்வர் 

மு.க.ஸ்டாலின் சதரிவித்துள்ைார் 

• Himachal Pradesh: India’s oldest voter Shyam Saran Negi (104) casts ballot in Lok Sabha bypol 

• இைாச்சலப் பிரரதசம்: ரலாக்சபா இமடத்ரதர்தலில் இந்தியாவின் மூத்த வாக்காைர் ஷியாம் சரண் ரநகி 

(104) வாக்களித்தார். 

• 16th G-20 Summit being held in Rome, Italy on Oct 30-31 

• 16வது ஜி 20 உச்சி ைாநாடு இத்தாலியின் ரராம் நகரில் அக்ரடாபர் 30 31 அன்று நமடசபறுகிறது. 

• 17th edition of India-US joint exercise, Ex Yudh Abhyas 2021, concludes in Alaska 

• இந்திய அசைரிக்க கூட்டுப் பயிற்சியின் 17வது பதிப்பு, Ex Yudh Abhyas 2021, அலாஸ்காவில் 

நிமறவமடந்தது 
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