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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) 
 

MARCH 2021 CURRENT AFFAIRS (TAMIL) 

 

1. வங்கதேசத்ேில் உள்ள ரூப்பூர் அணுமின் நிலையத்திற்கான 
டிரான்ஸ்மிஷன் லைலன இந்ேிய நிறுவனம் உருவாக்கும் என்று இந்ேியா 
வங்காளதேசத்துடன் ஒப்பந்ேம் சசய்துள்ளது. 

2. ஆப்கானிஸ்ோனில் நடடசபறும் 9 வது ஆசிய இதய அலமச்சர்கள் மாநாடு 
இஸ்ோன்புல் சசயல்பாட்டில் இந்ேியா பங்தகற்கிறது.  
இடம்-ேஜிகிஸ்ோன், ஹார்ட் ஆஃப் ஆசியா-இஸ்ோன்புல் சசயல்முடற (HoA-
IP) என்பது துருக்கி மற்றும் ஆப்கானிஸ்ோனின் ஒரு முயற்சியாகும். 
இது 2011 இல் துருக்கியின் இஸ்ோன்புல்லில் நடடசபற்ற மாநாட்டில் 
அேிகாரப்பூர்வமாக சோடங்கப்பட்டது. 

3. உலகளாவிய காற்று ஆற்றல் கவுன்சில் (GWEC) மார்ச் 20, 2021 அன்று " 
உைகளாவிய காற்று ஆற்றல் 2021" அறிக்டகடய" சவளியிட்டது. 2020 
உலகளாவிய காற்றாடல மின் துடறக்கு சாேடன ஆண்டு என்றாலும்,  
உலகளாவிய காலநிடல இலக்குகடள அடடவேற்கும் மற்றும் புவி 
சவப்பமடடேடல 2°C க்கும் குடறவாக கட்டுப்படுத்துவேற்கும் எச்சரிக்கிறது.. 

4. NISAR என்ற சசயற்டகக்தகாடள உருவாக்க நாசாவும், இஸ்தராவும் 
ஒத்துடைக்கின்றன.  இந்ே சசயற்டகக்தகாள் 2022 ல் இந்ேியாவின் 
ஸ்ரீஹரிதகாட்டாவில் உள்ள சேீஷ் ேவான் விண்சவளி டமயத்ேிலிருந்து 

துருவ சுற்றுப்பாடேயில் சசலுத்ேப்படும். பூமியின் நிலம், பனிக்கட்டிகள் 
மற்றும் கடல் பனிடய படம்பிடிக்கும் மூன்று ஆண்டு பணியில், ஒவ்சவாரு 
12 நாட்களுக்கும் பூமிடய ஸ்தகன் சசய்யும். 

5. இந்ேியாவின் ேற்தபாடேய ேடலடம நீேிபேி ேிரு. பாபுதட (உச்ச நீேிமன்ற 
ேடலடம நீேிபேி) உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி ரமணாலவ (என்.வி. ரமணா) 
அடுத்ே (48 வது) உச்ச நீேிமன்ற ேடலடம நீேிபேியாக பரிந்துடரக்கிறார். 

6. உலகின் முதல் கப்பல் சுரங்கப்பாலத நநார்நவயில் கட்டப்படும்.  
ேிட்டத்ேின் கட்டுமானம் 2022 இல் சோடங்கி 2025-2026 இல் முடிக்கப்படும். 
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7. PMFME திட்டம் "ஒரு மாவட்டம் ஒரு தயாரிப்பு" அணுகுமுடறடய 
உள்ளடீுகள் சகாள்முேல், சபாது தசடவகடள வைங்குேல் மற்றும் ேயாரிப்பு 
சந்டேப்படுத்ேல் ஆகியவற்றிலிருந்து சபறுவேற்கு.  மத்ேிய அரசால் 
சோடங்கப்பட்ட லமக்நரா ஃபுட் பிராசசிங் எண்டர்பிலரசஸ் திட்டத்தின் (PM 
FME திட்டம்) பிரோன் மந்ேிரி முடறப்படுத்ேலின் கீழ் சசயல்படுத்ேப்படும். 

8. தராபாட்டிக் கடலஞர் உருவாக்கிய நசாபியா என்ற  (உலகின் முேல் 
தராதபா குடிமகன்)  டிஜிட்டல் படடப்புகள் ஏலம் விடப்பட்டுள்ளன.  இந்ே 
மனிே உருவம் ஒரு தராதபாடவக் குறிக்கிறது, அேன் உடல் வடிவம் மனிே 
உடடலப் தபான்றது. 

9. காந்தி அலமதி பரிசு 2020 க்கு இந்திய அரசு வங்கபந்து நஷக் முஜிபுர் 
ரஹ்மான் அவர்களுக்கு வைங்கியுள்ளோக கலாச்சார அடமச்சகம் 
சேரிவித்துள்ளது. 
2019 அடமேி பரிசு மடறந்ே சுல்ோன் கபூஸ் பின் டசயத் அல்-சயீேின் 
ஓமான் வைங்கப்பட்டது. 

10. இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் இடடதயயான இருேரப்பு விண்சவளி 
ஒத்துடைப்பு பல பகுேிகளில் நுடைந்ேது, மனிே விண்சவளி ேிட்டத்ேில் கூட, 
இந்ேியாவும் பிரான்சும் "மூன்றாவது கூட்டு சசயற்லகக்நகாள் பயணத்லத" 
தமற்சகாண்டு வருகின்றன. 

11. ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மார்ச் 22 உைக தண்ணரீ் தினம். 

12. ஐக்கிய நாடுகள் சடப மார்ச் 21 அன்று சர்வநதச வன தினத்லதக் 
சகாண்டாடியது. 

13. சர்வநதச சூரிய சக்தி கூட்டணியில் (ஐஎஸ்ஏ) தசருவேற்காக இத்தாைி 
இந்ேியாவுடன் மார்ச் 17, 2021 அன்று ஒப்பந்ேத்ேில் டகசயழுத்ேிட்டுள்ளது.. 

14. பாரதிய பிரகிருத்திக் கிருஷி பததி (BPKP), இயற்டக விவசாயம் உள்ளிட்ட 
பாரம்பரிய பைங்குடி நடடமுடறகடள ஊக்குவிப்பேற்காக 2020-21 முேல் 
பரம்பரகத் கிருஷி விகாஸ் நயாஜனா (PKVY) இன் துடணத் ேிட்டமாக 
அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது. 
ேிட்டம் முக்கியமாக அடனத்து சசயற்டக இரசாயன உள்ளடீுகடளயும் 
விலக்குவடே வலியுறுத்துகிறது 

15. இந்ேியாவின் அந்நிய சசலாவணி வர்த்ேகம் உைகின் நான்காவது 
மிகப்சபரிய அந்நிய சசைாவணியாக மாறியுள்ளது.  இந்ேியாவின் அந்நிய 
சசலாவணி டகயிருப்பு ரஷ்யாலவ விஞ்சி, உைகின் நான்காவது சபரிய 
அந்நிய சசைாவணி இருப்பு ஆகும். 
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16. அசமரிக்கா சவுதி அநரபியாலவ விஞ்சி இந்தியாவின் இரண்டாவது 
சபரிய எண்சணய் சப்லளயர் ஆனது.  சுத்ேிகரிப்பு ஆடலகள் மலிவான 
யுஎஸ் சகாள்முேடல அேிகரித்ே பிறகு இந்ே மாற்றம் வந்ேது  OPEC ஐ 
ஈடுசசய்ய கச்சா எண்சணய் அளவுகடள பேிவு சசய்கிறது. 

17. உத்ேரபிரதேசத்ேின் சித்ோர்த் நகர் பகுேியில் உத்ேரபிரதேச அரசு மூன்று 
நாள் "கைநாமக் அரிசி விழாலவ" ஏற்பாடு சசய்யும். 

18. மூத்ே இந்திய சபண் கிரிக்சகட் வரீர் மிதாைி ராஜ் 10,000 சர்வதேச 
கிரிக்சகட் தபாட்டிகடள முடித்ே முேல் இந்ேிய சபண் கிரிக்சகட் வரீர் என்ற 
சபருடமடய சபற்றார்.  சர்வதேச அளவில் 10,000 ரன்கடள கடந்ே 

இரண்டாவது சபண் கிரிக்சகட் வரீர் என்ற சபருடமடயயும் சபற்றார். 

19. ஐஎன்எஸ் கரன்ஜ் இந்ேிய  கடற்படடக்கு அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ட 
மூன்றாவது  ஸ்கார்பீன் வகுப்பு நீர்மூழ்கிக் கப்பல் இதுவாகும். 

20. இந்தியா-உஸ்சபகிஸ்தான் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சி "DUSTLIK II" 
ராணிநகட்டில் (உத்ேரகண்ட்) சோடங்கியது.  இரு இராணுவத்ேினருக்கும் 
இடடயிலான வருடாந்ேிர இருேரப்பு கூட்டுப் பயிற்சியின் இரண்டாவது 
பேிப்பு இதுவாகும். 

21. மார்ச் 19 அன்று நடடசபற்ற ஒரு சமய்நிகர் கண்காட்சியில், உலசகங்கிலும் 
உள்ள ேிடரப்பட காப்பகங்கள் மற்றும் அருங்காட்சியகங்களின் உலகளாவிய 
அடமப்பான சர்வதேச ேிடரப்பட ஆவண காப்பகத்ேின் (FIAF) மதிப்புமிக்க 
2021 FIAF விருலத இந்திய திலரப்பட ஒளிப்பதிவாளர் அமிதாப் பச்சனுக்கு 
வைங்கப்பட்டது. 

22. மார்ச் 8, 2021 அன்று "சர்வநதச மகளிர் தினத்லதசயாட்டி" கூகுள் ஒரு புதிய 
ஆன்லைன் தளமான "மகளிர் விருப்பம்" அறிமுகப்படுத்ேியது.இந்ேியாவில் 
1 மில்லியன் கிராமப்புற சபண்களுக்கு சோைில்முடனதவாராக மாற்றும் 
ேிட்டங்கள், வணிக பயிற்சி மற்றும் வைிகாட்டுேல் ஆகியவற்றின் கீழ்  இந்ே 

ேளம் ஆேரடவ ேருகிறது. 

23. மார்ச் 9 அன்று இந்ேியா மற்றும் பங்களாதேஷில் "லமத்திரி நசது" திறப்பு 
விைாடவ பிரேமர் நடத்ேினார். "லமத்ரி நசது" பாைம் திரிபுரா மாநிைம் 
மற்றும் பங்களாநதஷில் உள்ள இந்திய எல்லைக்கு இலடநய பாயும் 
ஃசபனி ஆற்றில் கட்டப்பட்டது. 

24. அசமரிக்க பைடமவாே சிந்ேடனக் குழுவான பாரம்பரிய அறக்கட்டடள,  
"சபாருளாதார சுதந்திர குறியீட்லட" அறிமுகப்படுத்ேியது.  குறியடீ்டில், 
சிங்கப்பூர் சதாடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக உைக அளவில் 
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முதைிடத்லதப் பிடித்துள்ளது. குறியடீ்டின் சோகுப்பு 184 நாடுகடள 
உள்ளடக்கியது, 

25. இந்ேிய குத்துச்சண்டட வரீாங்கடன நமரி நகாம் மார்ச் 3, 2021 அன்று 
சர்வதேச குத்துச்சண்டட சங்கத்ேின் (AIBA)  பலடவரீர் குழுவின் 
தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். 

26. ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச் சடப (யுஎன்ஜிஏ) 2023 ஐ "சர்வநதச திலன ஆண்டு" 
என்று அறிவித்தது.  இந்ே ேீர்மானம் இந்ேியாவால் முன்சமாைியப்பட்டது 
என்று அறிவிக்கப்பட்டது. 

27. கலாச்சார அலமச்சகம் ராஷ்ட்ரிய சமஸ்கிருத மந ாத்ஸவ் 2021 இன் 11 

வது பேிப்டப  தமற்கு வங்கத்ேில் உள்ள முர்ஷிோபாத்ேில் நடத்ேியது. 

28. ரஷ்யா முதல் ஆர்க்டிக் கண்காணிப்பு சசயற்லகக்நகாலள விண்ணில் 
சசலுத்ேியது. ரஷ்ய விண்சவளி நிறுவனம் தராஸ்தகாஸ்தமாஸ் 
ஆர்க்டிக்கின் காலநிடல மற்றும் சுற்றுச்சூைடல கண்காணிக்கும் முேல் 
ஆர்க்டிக் கண்காணிப்பு சசயற்டகக்தகாடள சவற்றிகரமாக விண்ணில் 
சசலுத்ேியது. விண்சவளி நிறுவனம் நசாயுஸ் -2.1 பி நகரியர் ராக்சகட்லட 
ஏவியது, இது ஆர்க்டிகா-எம் சசயற்டகக்தகாடளயும் சகாண்டுள்ளது. 

29. இந்ேிய மல்யுத்த வரீர் விநனஷ் நபாகட் சபண்கள் 53 கிதலா ேங்கப் 
பேக்கத்டே சவன்றார். உக்டரனின் கிதயவில் 24 வது உக்தரனிய சிறந்ே 
மல்யுத்ே வரீர் மற்றும் பயிற்சியாளர் நிடனவிடத்ேில் அவர் பேக்கம் 
சவன்றார். 

30. இந்ேியாவின் துருவ சசயற்லகக்நகாள் ஏவுதல் வாகனமான PSLV-C51 
அநமசானியா -1 ஐ 18 சக  சசயற்டகக்தகாள்களுடன் (பிப்ரவரி 28, 2021) 
ஸ்ரீஹரிதகாட்டாவின் சேீஷ் ேவான் விண்சவளி டமயத்ேிலிருந்து 
சவற்றிகரமாக விண்ணில் சசலுத்ேியது. 

31. நதசிய அறிவியல் தினம் (NSD) ஒவ்சவாரு ஆண்டும் பிப்ரவரி 28 அன்று 

கடடபிடிக்கப்படுகிறது. 

32. சஞ்சவீ் ராஜ்புத் மற்றும் நதஜஸ்வினி சாவந்த் ஆகிதயார் ேில்லியில் 50 மீ 
டரபிள் 3 நிடலகள் கலந்ே அணி தபாட்டியில் ேங்கம் சவன்றனர். 

33. உைகளாவிய காற்று அறிக்லக 2021 மார்ச் 25, 2021 அன்று உலகளாவிய 
காற்று ஆற்றல் கவுன்சிலால் சவளியிடப்பட்டது. 

34. உைக நமம்பாட்டு அறிக்லக: சிறந்ே வாழ்க்டகக்கான ேரவு மார்ச் 24, 2021 
அன்று சவளியிடப்பட்டது. குடறந்ே வருமானத்ேில் வாழும் மக்களுக்கான 
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ேரவு நிலப்பரப்டப மாற்றுவேற்கான அபரிமிேமான சாத்ேியக்கூறுகடளயும் 
அபாயங்கடளயும் இது ஆராய்கிறது. 

35. இந்ேிய விண்சவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (இஸ்தரா) ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப் 10 
ராக்சகட்டில் ஜிநயா இநமஜிங் சசயற்லகக்நகாளான ஜிசாட் -1 
விண்கைத்தில் சிறிய சிக்கல் ஏற்பட்டடேத் சோடர்ந்து நிருத்ேியுள்ளது. 

36. மூத்ே அேிகாரியான சவுரப் கார்க் இந்ேிய தனித்துவ அலடயாள 
ஆலணயத்தின் (UIDAI) தலைலம நிர்வாக அேிகாரியாக (CEO) 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

37. ‘சர்வநதச அறிவுசார் சசாத்து (ஐபி)’ யின் ஆண்டு பேிப்பு மார்ச் 23, 2021 

அன்று சவளியிடப்பட்டது. ஒன்போவது ஐபி குறியீட்டில் 53 உைகப் 
சபாருளாதாரங்களில் இந்தியா 40 வது இடத்தில் உள்ளது. 

38. இந்ேிய-அசமரிக்க மருத்துவர் விநவக் மூர்த்தி அசமரிக்க சசனட் மூலம் 
ஜனாேிபேி தஜா பிடனின் அறுலவ சிகிச்லச சஜனரைாக 
உறுேிப்படுத்ேப்பட்டுள்ளார். டாக்டர் மூர்த்ேி, 43, இரண்டாவது முடறயாக 
அசமரிக்காவின் சர்ஜன் சஜனரல் பேவிடய வகிப்பார். 

39. இந்தியா மற்றும் மடகாஸ்கரின் கடற்படடகள் மடகாஸ்கரின் பிரத்தயக 
சபாருளாோர மண்டலத்ேின் (EEZ) கூட்டு தராந்துப் பணிடய தமற்சகாண்டன, 
தமலும் ஒரு Passage Exercise (PASSEX) லயயும் நடத்ேியது. 

40. சமூக நீேி மற்றும் அேிகாரமளித்ேல் அடமச்சகம் முதிநயார்களுக்காக ஒரு 
நபாஷன் அபியான் சோடங்குவடே தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது, முேிதயார் 
இல்லங்களில் கடுடமயான ஊட்டச்சத்து குலறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட 
ஏலழ முதியவர்களுக்கு ஊட்டச்சத்து ஆதரலவ வழங்குவலத 
தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

41. இந்ேியாவின் முதல் ஆளில்ைா விண்சவளிப் பயணமான ககன்யானுக்கு 
தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட நான்கு விண்சவளி வரீர்கள் ரஷ்யாவில் ேங்கள் 

பயிற்சிடய நிடறவு சசய்துள்ளனர், மார்ச் 23, 2021 அன்று ரஷ்ய 
அேிகாரப்பூர்வ அறிக்டகயின்படி. ரூ. 10,000 தகாடி ேிட்டம் 2022 இல் 
சதாடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்ேியாவின் சுேந்ேிரத்ேின் 
75 வது ஆண்டுவிைா. 

42. பவர் கிரிட் கார்ப்பதரஷன் ஆஃப் இந்ேியாவின் சபயரிடப்பட்ட மத்ேிய 
சபாதுத்துடற நிறுவனம் PRANIT என்ற மின்-சடண்டர் நபார்ட்டலை 
நிறுவியுள்ளது. இந்ே தபார்டல் குடறவான காகிேப்பணி, சசயல்பாட்டின் 
எளிடமடய பராமரிக்க உேவும். 
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43. இந்ேிய ரிசர்வ் வங்கி உலகளாவிய வங்கிகள் மற்றும் சிறு நிேி 
வங்கிகளுக்கான விண்ணப்பங்கடள மேிப்படீு சசய்ய ஒரு நிடலயான 
சவளிப்புற ஆநைாசலனக் குழுலவ (SEAC) அடமப்போக அறிவித்ேது. ஐந்து 
தபர் சகாண்ட குழுவுக்கு முன்னாள் துலண ஆளுநர் ஷியாமளா நகாபிநாத் 
தலைலம தாங்குவார். 

44. உைக நீர் தினம் மார்ச் 22, 2021 அன்று சகாண்டாடப்பட்டது. 

45. மார்ச் 19, 2021 அன்று ஒரு சமய்நிகர் நிகழ்வு மூலம் பீகாரின் அர்ராவில் 
கிராம் உஜைா திட்டம். பலழய ஒளிரும் பல்புகளுக்கு ஈடாக ஒவ்சவாரு 
வடீ்டிற்கும் எல்இடி தைா 10 ரூபாய்க்கு மட்டுநம கிடடக்கும். 

46. மார்ச் 19, 2021 அன்று சவளியிடப்பட்ட ஐக்கிய நாடுகள் உைக மகிழ்ச்சி 
அறிக்லக 2021 இன் பட்டியலில் 149 நாடுகளில் இந்தியா 139 வது இடத்தில் 
உள்ளது, பின்ைாந்தால் முதைிடத்தில் உள்ளது. உலக மகிழ்ச்சி அறிக்டக 
2021, ஐ.நா. நிடலயான வளர்ச்சித் ேீர்வுகளால் சவளியிடப்பட்டது. 

47. அடல் இன்நனாநவஷன் மிஷன், என்ஐடிஐ ஆநயாக் மற்றும் அநமசான் 
சவப் சர்வசீஸ் மார்ச் 18, 2021 அன்று இந்ேியாவில் புதுடம மற்றும் சோைில் 
முடனதவார் சுற்றுச்சூைல் அடமப்டப வலுப்படுத்ே புேிய முயற்சிகடள 
அறிவித்ேது. கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் திறன்கலளக் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 
அதிகாரம் அளிப்பதன் மூலமும், சோைில்முடனதவாருக்கு புதுடமயான 
கல்வி சோைில்நுட்பத் ேீர்வுகடள உருவாக்க உேவுகிறது. 

48. உலகின் மிகவும் மாசுபட்ட 30 நகரங்களில் 22 நகரங்கள் இந்ேியாவில் 
உள்ளன, சடல்ைி உைகளவில் மிகவும் மாசுபட்ட தலைநகராக 
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, ஒரு புேிய அறிக்டக மார்ச் 16, 2021 அன்று 
சேரிவித்ேது. இந்ே 'உைக காற்று தர அறிக்லக, 2020'  சுவிஸ் அடமப்பு, IQAir 
ேயாரித்துள்ளது  

49. மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி எம்.ஏ.கணபதி மார்ச் 16, 2021 அன்று நதசிய 

பாதுகாப்பு காவைர் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார் 

50. மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி குல்தீப் சிங் மார்ச் 16, 2021 அன்று மத்திய ரிசர்வ் 
நபாலீஸ் பலடயின் (சிஆர்பிஎஃப்) இயக்குநர் சஜனரைாக 
நியமிக்கப்பட்டார். 

51. அஜய் மாத்தூர் மார்ச் 15, 2021 அன்று சர்வநதச சூரிய கூட்டணியின் 
(ஐஎஸ்ஏ) இயக்குநர் சஜனரைாக பேவிதயற்றார். 
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52.  RIKEN மற்றும் Fujitsu என்று அடைக்கப்படும் ஜப்பானிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி 
நிறுவனம் "Fugaku" ஐ ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கத் சோடங்கியது. 
இது உைகின் மிக சக்திவாய்ந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்கள். 

53. ஜிபி சமந்தாலவ இந்தியாவின் புதிய தலைலம புள்ளியியைாளராக 
அரசாங்கம் நியமித்துள்ளது. 

54. இந்தியாவின் கன்ட்நராைர் மற்றும் ஆடிட்டர் சஜனரல் கிரிஷ் சந்திர 
முர்மு மீண்டும் 2021 க்கான ஐக்கிய நாடுகளின் சவளிப்புற 
தணிக்லகயாளர்கள் குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

55. அசமரிக்க பழலமவாத சிந்தலனக் குழு சவளியிட்ட சமீபத்ேிய 

சபாருளாதார சுதந்திரக் குறியீட்டில் சிங்கப்பூர் சதாடர்ந்து இரண்டாவது 
ஆண்டாக உைகளாவிய தரவரிலசயில் முதைிடத்தில் உள்ளது. 

56. ஐக்கிய தேசிய சுற்றுச்சூைல் ேிட்டம் (UNEP) "உணவு கழிவு குறியீடு 
அறிக்லக, 2021" ஐ சவளியிட்டது. 

57. மார்ச் 2, 2021 அன்று இைங்லக, சகாழும்பு துலறமுகத்தில் இந்தியா 
மற்றும் ஜப்பானுடன் இலணந்து நமற்கு சகாள்கைன் முலனயத்லத (WCT) 
உருவாக்கும் என்று கூறியது. 

 

Our Institute Specialties 

❖ Experienced  Faculty 
❖ Free study Materials  
❖ Motivation classes 

❖ Reading hall and Library 
❖ Hostel facility arranged 
❖ Free monthly magazine 

JSR IAS Academy, East Tambaram, Connect with us: 7358001586/87 



முயற்சி  பயிற்சி  தேரச்ச்ி 

 www.jsriasacademy.com 
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