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UPSC – IAS. IPS, IRS., and TNPSC GROUP 
and SSC, BANK and RRB Exams.

New  Batches Started 
(ONLINE /OFFLINE CLASSES AND TEST BATCH

 

SEPTEMBER

1. Dr MG Ramachandran railroad station gets 100 per 

solar power. The Chennai Central railroad station comes under the South 

Central Railway (SCR) zone and has become the world’s largest green 

railway system. 

டாக்டர் எம். . ராமசச்ந் ரன்

சத த ஆற்றைலப்

மத் ய இர ல்ேவ

கப்ெபரிய ப ைம

2. The International Cricket Council launched the official anthem of the 

upcoming T20 World Cup

T20 World Cup, with a campaign film featuring ‘avatars’ of 

West Indies skipper Kieron Pollard

சரவ்ேதச ரிக்ெக

அ காரப் ரவ் தத்ைத

ேமற் ந் யத் கள்

'அவதாரங்கள்' இடம்ெப ம்

அ காரப் ரவ் தத்ைத

3. Fumio Kishida is set to become the 

being elected as the ruling Liberal Democratic Party leader.

ஜப்பானின் ஆ ம்

ேதரந்்ெத க்கப்பட்ட

உள்ளார ்

4. World Maritime Day

உலக கடல்சார் னம்
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IAS. IPS, IRS., and TNPSC GROUP - I, II, IIA and V
nd SSC, BANK and RRB Exams. 

New  Batches Started - Admission going on 
ONLINE /OFFLINE CLASSES AND TEST BATCH

SEPTEMBER 2021 CURRENT AFFAIRS 
 

Dr MG Ramachandran railroad station gets 100 per cent of energy from 

The Chennai Central railroad station comes under the South 

Central Railway (SCR) zone and has become the world’s largest green 

ராமசச்ந் ரன் ர ல் நிைலயம் ரிய சக் ல்

ஆற்றைலப் ெப ற . ெசன்ைன ெசன்ட்ரல் இர ல் நிைலயம்

இர ல்ேவ (SCR) மண்டலத் ன் ழ் வ ற  மற் ம்

ப ைம இர ல் அைமப்பாக மா ள்ள . 

ional Cricket Council launched the official anthem of the 

upcoming T20 World Cup. The ICC has launched the official anthem of the 

T20 World Cup, with a campaign film featuring ‘avatars’ of Virat Kohli and 

West Indies skipper Kieron Pollard. 

ரிக்ெகட் க ன் ல் வர க் ம் 20 உலகக் 

தத்ைத அ கப்ப த் ய . ராட் ேகா

கள் ேகப்டன் ரன் ெபால்லார்ட் 

இடம்ெப ம் ரசச்ாரப் படத் டன் 20 உலகக்

தத்ைத ஐ  அ கப்ப த் ள்ள  

is set to become the new Prime Minister of Japan

being elected as the ruling Liberal Democratic Party leader. 

ஆ ம் பரல் ெடமாக்ர க் கட் த் 

ேதரந்்ெத க்கப்பட்ட ற  ய ரதமராக ஃ ேயா டா

World Maritime Day is commemorated on 30 September. 

னம் ெசப்டம்பர் 30 அன்  நிைன ரப்ப ற

 ேதரச்்  
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IIA and VI 

ONLINE /OFFLINE CLASSES AND TEST BATCH) 

cent of energy from 

The Chennai Central railroad station comes under the South 

Central Railway (SCR) zone and has become the world’s largest green 

சக் ல் இ ந்  100 

நிைலயம் ெதன் 

மற் ம் உல ன் 

ional Cricket Council launched the official anthem of the 

. The ICC has launched the official anthem of the 

Virat Kohli and 

 ேகாப்ைப ன் 

ேகா  மற் ம் 

 ஆ ேயாரின் 

உலகக் ேகாப்ைப ன் 

new Prime Minister of Japan after 

 தைலவராகத் 

டா பத ேயற்க 

நிைன ரப்ப ற . 
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5. World Heart Day is celebrated on 29 September

உலக இதய னம் 

6. The People's Bank of China has announced all Cryptocurrency activities 

as illegal on 23 September

னா ன் மக்கள்

நடவ க்ைககைள ம்

அ த் ள்ள . 

7. World Tourism Day is observed Internationally on 27

உலக ற் லா 

அ சரிக்கப்ப ற

8. PM Narendra Modi

September via video conferencing

ரதமர் நேரந் ர ேமா

ஆ ஷ்மான் பாரத்

9. The first in-person assembly of the 

of India, Australia, the United States and Japan

on September 24, 2021.

இந் யா, ஆஸ் ேர யா

நா களின் நாற்கர

ட்டம் ெசப்டம்பர ்

10. The Union education ministry has shaped a 

enhance new curriculums for school, early childhood,

education. The panel tasked with creating four national curriculum 

frameworks (NCFs) will be headed by 

(NEP-2020) drafting committee chairperson 

பள்ளி, ழந்ைதப் 

ய பாடத் ட்டங்கைள

கல்  அைமசச்கம்

2020) வைர க் த்

ேத ய பாடத் ட்டக்
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World Heart Day is celebrated on 29 September. 

 ெசப்டம்பர் 29 அன்  ெகாண்டாடப்ப ற

Bank of China has announced all Cryptocurrency activities 

as illegal on 23 September. 

மக்கள் வங்  அைனத்  ரிப்ேடாகரன்

நடவ க்ைககைள ம் சட்ட ேராதமான  என்  ெசப்டம்பர்

World Tourism Day is observed Internationally on 27 September

 னம் சரவ்ேதச அள ல் ெசப்டம்பர்

அ சரிக்கப்ப ற . 

PM Narendra Modi will launch the Ayushman Bharat Digital Mission

via video conferencing. 

ேமா  ெசப்டம்பர் 27 அன்  ேயா கான்பரன் ங்

பாரத் ட்டல் ஷைனத் ெதாடங் றார.் 

person assembly of the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) 

of India, Australia, the United States and Japan, was held in Washington 

on September 24, 2021. 

ஆஸ் ேர யா, அெமரிக்கா மற் ம் ஜப்பான்

நாற்கர பா காப்  உைரயாட ன் ( வாட)் 

 24, 2021 அன்  வா ங்டனில் நைடெபற்ற  

The Union education ministry has shaped a 12-member committee

enhance new curriculums for school, early childhood, teacher and grownup 

education. The panel tasked with creating four national curriculum 

frameworks (NCFs) will be headed by National Education Policy

2020) drafting committee chairperson K Kasturirangan.

 ப வம், ஆ ரியர ் மற் ம் வய  வந்ேதார்

பாடத் ட்டங்கைள ேமம்ப த்த 12 ேபர் ெகாண்ட ைவ

அைமசச்கம் வ வைமத் ள்ள . ேத ய கல் க் ெகாள்ைக

த் தைலவர் ேக.கஸ் ரிரங்கன் தைலைம ல்

பாடத் ட்டக் கட்டைமப் கைள (NCFs) உ வாக் ம்  

 ேதரச்்  
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ெகாண்டாடப்ப ற . 

Bank of China has announced all Cryptocurrency activities 

ரிப்ேடாகரன்  

ெசப்டம்பர ் 23 அன்  

September. 

ெசப்டம்பர் 27 அன்  

Ayushman Bharat Digital Mission on 27 

கான்பரன் ங் லம் 

Quadrilateral Security Dialogue (Quad) 

, was held in Washington 

ஜப்பான் ஆ ய 

) தல் ேநரில் 

 

member committee to 

teacher and grownup 

education. The panel tasked with creating four national curriculum 

National Education Policy-2020 

. 

வந்ேதார ் கல் க்கான 

ைவ மத் ய 

ெகாள்ைக-2020 (NEP-

தைலைம ல் நான்  

 பணி ரி ம். 
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11. HDFC Bank has introduced its partnership with main repayments corporation 

Paytm, to provide 

platform to businesspersons, millennials and merchants. 

HDFC வங் யான

சா ளாட்ஃபார் ல்

ேளயரிங் கார் கைள

Paytm உடன் தன  ட்டாண்ைமைய

12. Vice Chief of the Indian Air Force Air Marsha

been appointed the subsequent 

இந் ய மானப்பைட ன்

ச தாரி, ெதாடர்ந்

13. The National Florence Nightingale award 2020

S V Saraswati by President Ramnath Kovind. President Ram Nath Kovind 

Conferred the National Florence Nightingale Award 2020 to Brig. S V 

Saraswati, Deputy Director

ேத ய ேளாரன்ஸ்

ேகா ந்தால் ரிேக யர்

தைலவர ் ராம்நாத் 

ைநட் ங்ேகல் ைத

நர் ங் ேசைவ ைண

14. The Indo- Nepal joint military Training Exercise, Surya Kiran

20 September at Pithoragarh, Uttarakhand

இந்ேதா-ேநபாள ட்

அன்  உத்தரகாண்ட்

15. India climbs the Global I

Intellectual Property Organization (WIPO),

உலக அ சார ்

உலகளா ய கண் ப்

இடத்ைதப் த்த

16. The Third Bilateral Exercise, ‘Samudra Shakthi,’

participation of the Indian and Indonesian Navy on 20

 ப ற்   
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has introduced its partnership with main repayments corporation 

, to provide co-branded credit score playing cards

platform to businesspersons, millennials and merchants.  

வங் யான , வணிகரக்ள், ல் னியல்கள் மற் ம் வணிகரக் க்

ளாட்ஃபார் ல் இைண த் ைர டப்பட்ட ெர ட்

கார் கைள வழங்க, ரதான ப் ச ்ெச த் ம்

ட்டாண்ைமைய அ கப்ப த் ள்ள

Vice Chief of the Indian Air Force Air Marshal, Vivek Ram Chaudhari

been appointed the subsequent Chief of Air Staff.  

மானப்பைட ன் ைணத் தைலவர ் ஏர ் மாரஷ்ல்

ெதாடர்ந்  மானப்பைடத் தளப யாக நிய க்கப்பட்டார்

The National Florence Nightingale award 2020 was awarded 

i by President Ramnath Kovind. President Ram Nath Kovind 

Conferred the National Florence Nightingale Award 2020 to Brig. S V 

Saraswati, Deputy Director-General of Military Nursing Service

ேளாரன்ஸ் ைநட் ங்ேகல்  2020 யர த் தைலவர்

ரிேக யர் எஸ்  சரஸ்வ க்  வழங்கப்பட்ட

 ேகா ந்த், 2020 ஆம் ஆண் க்கான ேத ய

ைத ரி க்  வழங் னார.் எஸ்  சரஸ்வ

ைண இயக் நர ்ெஜனரல். 

Nepal joint military Training Exercise, Surya Kiran

20 September at Pithoragarh, Uttarakhand. 

ட்  ரா வப் ப ற் யான ர்ய ரண்

உத்தரகாண்ட ்மாநிலம் த்ேதாராகரில் ெதாடங் ய . 

Global Innovation Index (GII) 2021, ranked by World 

Intellectual Property Organization (WIPO), and lands on 46th Rank

 ெசாத்  நி வனத்தால் (WIPO) தரவரிைசப்ப த்தப்பட்ட

கண் ப்  ட்  (GII) 2021 இல் இந் யா

த  

Third Bilateral Exercise, ‘Samudra Shakthi,’ commenced with the 

Indian and Indonesian Navy on 20 September. 

 ேதரச்்  
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has introduced its partnership with main repayments corporation 

branded credit score playing cards on the Visa 

வணிகரக் க்  

ெர ட் ஸ்ேகார் 

ெச த் ம் நி வனமான 

அ கப்ப த் ள்ள . 

Vivek Ram Chaudhari has 

மாரஷ்ல், ேவக் ராம் 

நிய க்கப்பட்டார.் 

was awarded to Brigadier 

i by President Ramnath Kovind. President Ram Nath Kovind 

Conferred the National Florence Nightingale Award 2020 to Brig. S V 

General of Military Nursing Service. 

தைலவர ்ராம்நாத் 

வழங்கப்பட்ட . யர த் 

ேத ய ேளாரன்ஸ் 

சரஸ்வ , ரா வ 

Nepal joint military Training Exercise, Surya Kiran, began on 

ரண் ெசப்டம்பர ் 20 

 

nnovation Index (GII) 2021, ranked by World 

46th Rank. 

தரவரிைசப்ப த்தப்பட்ட 

இந் யா ஏ  46வ  

commenced with the 

September.  
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ன்றாவ  இ தரப்

இந்ேதாேன ய கடற்பைட ன்

ெதாடங் ய . 

17. Niti Aayog’s Atal Innovation Mission

has launched ‘Space Challenge’

நி  ஆேயாக் ன் 

எஸ்இ உடன்

மாணவரக் க்காக

18. India may become the 

a document launched by the 

இங் லாந் ன் 

ஆவணத் ன்ப , 

ெபரிய இறக் ம யாளராக

19. Iran officially became a full member of the 

Organization (SCO). 

ஈரான் அ காரப் ரவ்மாக

உ ப் னரான  

20. Each and every yea

the world on 21 September.

ஒவ்ெவா  ஆண் ம்

அைம  னம் ரம்ானிக்கப்ப ற

21. China applied to Join the Asia

extend its influence over international policies

சரவ்ேதச ெகாள்ைககள்

ஆ ய-ப க் தந் ர

22. NITI Aayog released the "

Scheme on 16 Septembe

500' healthy cities'

of town-planning acts in states to fulfill future challenges of urbanization

NITI ஆேயாக் ெசப்டம்பர்

றைன உ வாக் தல்

ஆண் களில் 500 '

 ப ற்   
www.jsriasacademy.com 

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

இ தரப்  ப ற் , ‘ச த் ர சக் ’, இந் ய

கடற்பைட ன் பங்ேகற் டன் ெசப்டம்பர்

Niti Aayog’s Atal Innovation Mission in collaboration with ISRO and CBSE

‘Space Challenge’ for school students across India. 

 அடல் இன்ேனாேவஷன் ஷன் இஸ்ேரா

உடன் இைணந்  இந் யா வ ம் உள்ள

வரக் க்காக ‘ஸ்ேபஸ் ேசலஞ்ச’் ெதாடங் ள்ள  

may become the world’s third-largest importer by 2050

a document launched by the UK’s Department of International Trade

 சரவ்ேதச வரத்்தகத் ைறயால் ெதாடங்கப்பட்ட

, 2050 ஆம் ஆண் ல் இந் யா உல ன்

இறக் ம யாளராக மாறக் ம் 

officially became a full member of the Shanghai Cooperation 

Organization (SCO).  

காரப் ரவ்மாக ஷாங்காய் ஒத் ைழப்  அைமப் ன்

Each and every year the International Day of Peace is determined around 

the world on 21 September. 

ஆண் ம் ெசப்டம்பர் 21 அன்  உலகம் வ ம்

ரம்ானிக்கப்ப ற . 

Join the Asia-Pacific Free trade group of 11

s influence over international policies. 

ெகாள்ைககள்  அதன் ெசல்வாக்ைக நீட் க்க 

தந் ர வரத்்தகக் ல் ேசர னா ண்ணப் த்த

released the "Building Urban Planning Capacity in India" 

on 16 September. India needs a Central sector scheme to make 

500' healthy cities' over the following five years and as an intensive revamp 

planning acts in states to fulfill future challenges of urbanization

ெசப்டம்பர ் 16 அன்  "இந் யா ல் நகர்ப் ற

உ வாக் தல்" ட்டத்ைத ெவளி ட்ட . அ த்த

500 'ஆேராக் யமான நகரங்கைள' உ வாக் வதற் ம்

 ேதரச்்  
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இந் ய மற் ம் 

ெசப்டம்பர் 20 அன்  

ISRO and CBSE 

for school students across India.  

இஸ்ேரா மற் ம் 

உள்ள பள்ளி 

largest importer by 2050, according to 

UK’s Department of International Trade. 

ெதாடங்கப்பட்ட 

உல ன் ன்றாவ  

Shanghai Cooperation 

அைமப் ன் (SCO)  

International Day of Peace is determined around 

வ ம் சரவ்ேதச 

Pacific Free trade group of 11-nation to 

 11 நா களின் 

ண்ணப் த்த . 

Building Urban Planning Capacity in India" 

r. India needs a Central sector scheme to make 

over the following five years and as an intensive revamp 

planning acts in states to fulfill future challenges of urbanization. 

நகர்ப் ற ட்ட டல் 

அ த்த ஐந்  

உ வாக் வதற் ம், 
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நகரமயமாக்க ன் 

ட்ட டல் ெசயல்களின்

மத் ய ைற ட்டம்

23. NITI Aayog partnered with 

education to 112 Aspirational Districts in India

NITI Aayog ெசப்டம்பர்

உள்ள 112 ஆரவ் ள்ள

உள்ள . 

24. This 1,380-kilometer 8

Delhi, Madhya Pradesh & Gujarat

12 hours. Highlights: It will be open in 2023. 

ராஜஸ்தான், ஹரியானா

வ யாகச ் ெசல் ம்

நகரங்க க்  இைட லான

றப்பம்சங்கள்: இ

25. The G-20 Agriculture Ministers conference

together to accomplish the goal of zero hunger: a project effectively 

conducted by the Agriculture Ministry, is the theme of this conference

-20 வசாய அைமசச்ரக்ள்

ப ன் இலக்ைக

அைமசச்கத்தால் 

க ப்ெபா ள். 

26. Nagaland’s first and India’s 61st Software Technology Park of India 

(STPI) centre was inaugurated at Kohima

நாகாலாந் ன் தல்

ெதா ல் ட்ப ங்கா

27. In Jammu and Kashmir,

new mission called ‘

mission was launched at Jammu & Kashmir Entrepreneurship Development 

Institute, Pampore. 
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 எ ரக்ால சவால்கைள நிைறேவற்ற மாநிலங்களில்

ெசயல்களின் ர ம ரைமப்பாக ம் இந் யா ற்

ட்டம் ேதைவ. 

partnered with BYJU’S on September 17, 2021, to supply free 

education to 112 Aspirational Districts in India. 

ெசப்டம்பர் 17, 2021 அன்  BYJU'S உடன் இைணந்

ஆரவ் ள்ள மாவட்டங்க க்  இலவசக் கல் ைய

kilometer 8-lane highway-passing through Rajasthan, Haryana, 

Delhi, Madhya Pradesh & Gujarat-will reduce travel time between cities to 

12 hours. Highlights: It will be open in 2023.  

ஹரியானா, ெடல் , மத் யப் ரேதசம் மற்

ெசல் ம் இந்த 1,380- ேலா ட்டர் 8-வ  ெந ஞ்சாைல

இைட லான பயண ேநரத்ைத 12 மணிேநரமாகக்

இ  2023 இல் றக்கப்ப ம். 

20 Agriculture Ministers conference was held virtually. Working 

to accomplish the goal of zero hunger: a project effectively 

conducted by the Agriculture Ministry, is the theme of this conference

அைமசச்ரக்ள் மாநா  ட்டத்தட்ட நைடெபற்ற

இலக்ைக நிைறேவற்ற ஒன் ைணந்  ெசயல்ப தல்

 றம்பட நடத்தப்ப ம் ட்டம், இந்த

Nagaland’s first and India’s 61st Software Technology Park of India 

(STPI) centre was inaugurated at Kohima. 

தல் மற் ம் இந் யா ன் 61வ  

ங்கா (STPI) ைமயம் ேகா மா ல் றக்கப்பட்ட

Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor Manoj Sinha has launched a 

new mission called ‘One Gram Panchayat-One DIGI-Pay Sakhi’

mission was launched at Jammu & Kashmir Entrepreneurship Development 

 

 ேதரச்்  
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மாநிலங்களில் நகர 

இந் யா ற்  ஒ  

17, 2021, to supply free 

இைணந் , இந் யா ல் 

கல் ைய வழங்க 

Rajasthan, Haryana, 

will reduce travel time between cities to 

மற் ம் ஜராத் 

ெந ஞ்சாைல - 

மணிேநரமாகக் ைறக் ம். 

was held virtually. Working 

to accomplish the goal of zero hunger: a project effectively 

conducted by the Agriculture Ministry, is the theme of this conference. 

நைடெபற்ற . ஜ் ய 

ெசயல்ப தல்: வசாய 

இந்த மாநாட் ன் 

Nagaland’s first and India’s 61st Software Technology Park of India 

 ெமன்ெபா ள் 

றக்கப்பட்ட . 

has launched a 

Pay Sakhi’. The 

mission was launched at Jammu & Kashmir Entrepreneurship Development 
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ஜம்  மற் ம் காஷ் ரில்

ராம பஞ்சாயத்

ெதாடங் னார.் ஜம்

நி வனத் ல், பாம் ரில்

28. The organization of 

declared Kushinagar Airport

also facilitate global passenger actions which include that of 

pilgrims.  

CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) 

நிைலயத்ைத ங்கம்

அ த் ள்ள . இ

பயணிகளின் நடவ க்ைககைள ம்

29. Mura-Drava-Danube (MDD)

biosphere reserve’ 

Organization (UNESCO).

Mura-Drava-Danube (MDD)

அைமப்பால் (UNESCO) 

காப்பகமாக’ அ க்கப்பட்ட

30. India is ready to host the 

November 19 & 20, 2021, in 

Nalanda, Bihar. 

2021 ஆம் ஆண்

நாலந்தா ல் உள்ள

உலகளா ய த்தமத

31. Indian Military Contingent participates in the sixth Edition of 

Peaceful Mission 2021 at Orenburg, Russia

Exercise PEACEFUL MISSION

ரஷ்யா ன் ஓரன்பர்க் ல்

ஆறாவ  ப ப் ல்

பயங்கரவாத எ ர்ப்

ப ற் . 

 ப ற்   
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காஷ் ரில், ெலப் னன்ட் கவரன்ர ் மேனாஜ் 

பஞ்சாயத் -ஒ  ஐ ஐ-ேப ச ’ என்ற ய

ஜம்  & காஷ் ர் ெதா ல் ைனேவார்

பாம் ரில் இந்த பணி ெதாடங்கப்பட்ட  

The organization of CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) has 

Kushinagar Airport as a Customs notified airport. This

also facilitate global passenger actions which include that of 

CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) அைமப்  நகர்

ங்கம் அ க்கப்பட்ட மான 

இ  ெபௗத்த யாத்ரகீரக்ைள உள்ளடக் ய

நடவ க்ைககைள ம் எளிதாக் ம் 

Danube (MDD) was declared as the world’s first ‘five

biosphere reserve’ by the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO). 

Danube (MDD) ஐக் ய நா களின் கல் , அ யல் மற் ம்

(UNESCO) உல ன் தல் ‘ஐந்  நா களின் உ ரக்்ேகாளக்

அ க்கப்பட்ட . 

dy to host the 1st-ever Global Buddhist Conference

November 19 & 20, 2021, in Nava Nalanda Mahavihara campus, in 

ஆண்  நவம்பர ் 19 & 20 ஆம் ேத களில், காரில்

உள்ள நவ நாளந்தா மகா ஹாரா வளாகத் ல்

த்தமத மாநாட்ைட நடத்த இந் யா தயாராக

Indian Military Contingent participates in the sixth Edition of 

Peaceful Mission 2021 at Orenburg, Russia. Joint Counter Terrorism 

PEACEFUL MISSION is a Multilateral Exercise. 

ஓரன்பர்க் ல் நைடெபற்ற SCO அைம யான பணி

ப ப் ல் இந் ய இரா வக்  பங்ேகற் ற

எ ர்ப்  ப ற்  அைம யான பணி என்ப

 ேதரச்்  
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 ன்ஹா, ‘ஒ  

ய பணிையத் 

ெதா ல் ைனேவார ் ேமம்பாட்  

tral Board of Indirect Taxes and Customs) has 

Customs notified airport. This would 

also facilitate global passenger actions which include that of Buddhist 

நகர் மான 

 நிைலயமாக 

உள்ளடக் ய உலகளா ய 

world’s first ‘five-country 

the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

மற் ம் கலாசச்ார 

உ ரக்்ேகாளக் 

ever Global Buddhist Conference on 

Nava Nalanda Mahavihara campus, in 

காரில் உள்ள 

வளாகத் ல், 1-வ  

தயாராக உள்ள . 

Indian Military Contingent participates in the sixth Edition of Exercise SCO 

Joint Counter Terrorism 

பணி 2021 இன் 

பங்ேகற் ற . ட்  

என்ப  பலதரப்  
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32. International Day of Democracy is observed globally o

சரவ்ேதச ஜனநாயக

அ சரிக்கப்ப ற

33. Civil aviation minister Jyotiradtiya Scindia has launched a first of its form 

“Medicine from the Sky” undertaking in Telangana

aimed at transporting vaccines and other fundamental products to remote 

areas using drones.

ல் மானப் 

ெத ங்கானா ல்

என்ற யற் ையத்

ெதாைல ரப் ப க க்

தயாரிப் கைள எ த் ச்

34. Hyderabad organization ICRISAT

for the Semi-Arid Tropics) has been awarded the 

for improving meals security in sub

ைஹதராபாத் அைமப்பான

சரவ்ேதச ப ரக்ள் ஆராய்ச்

உண  பா காப்ைப

ஆப் ரிக்க உண  பரி

35. Indian and Australian navies

AUSINDEX. From the 

taking part in AUSINDEX 2021, the fourth version of the bilateral naval 

exercise. 

இந் ய மற் ம் ஆஸ் ேர ய

ெதாடங் ன. இ தரப்

AUSINDEX 2021 இல் இந் ய

காட்மட் பங்ேகற் ன்றன

36. The President of India presented 

consciousness of its outstanding service rendered to the Nation, in peace and 

war. About Presidents color: 

 ப ற்   
www.jsriasacademy.com 

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

International Day of Democracy is observed globally on 15th September

ஜனநாயக னம் ெசப்டம்பர் 15 அன்

அ சரிக்கப்ப ற  

Civil aviation minister Jyotiradtiya Scindia has launched a first of its form 

“Medicine from the Sky” undertaking in Telangana. The assignment has 

transporting vaccines and other fundamental products to remote 

areas using drones. 

 ேபாக் வரத்  அைமசச்ர ் ேஜா ராத் யா

ெத ங்கானா ல் அதன் தல் வ வமான “வானி ந்

யற் ையத் ெதாடங் னார.் ட்ேரான்கைளப் 

ப க க்  த ப் கள் மற் ம் ற

எ த் ச ்ெசல்வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட

Hyderabad organization ICRISAT (International Crops Research Institute 

Arid Tropics) has been awarded the Africa Food Prize for 2021

for improving meals security in sub-Saharan Africa. 

அைமப்பான ICRISAT (அைர வறண்ட ெவப்பமண்டலத் ற்கான

ஆராய்ச்  நி வனம்) ைண-சஹாரா ஆப் ரிக்கா ல்

பா காப்ைப ேமம்ப த் வதற்காக 2021 ஆம் 

பரி  வழங்கப்பட் ள்ள . 

Indian and Australian navies commenced the bilateral exercising 

From the Indian Navy, INS Shivalik and INS Kadmatt

taking part in AUSINDEX 2021, the fourth version of the bilateral naval 

ஆஸ் ேர ய கடற்பைடகள் இ தரப்  ப ற்

இ தரப்  கடற்பைட ப ற் ன் நான்காவ

இந் ய கடற்பைட ல் இ ந் , INS வா க்

பங்ேகற் ன்றன. 

The President of India presented Colour to Indian Naval Aviation

consciousness of its outstanding service rendered to the Nation, in peace and 

war. About Presidents color: The Presidential Color is the highest honor 

 ேதரச்்  
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n 15th September 

அன்  உலகள ல் 

Civil aviation minister Jyotiradtiya Scindia has launched a first of its form 

The assignment has 

transporting vaccines and other fundamental products to remote 

ேஜா ராத் யா ந் யா 

வானி ந்  ம த் வம்” 

 பயன்ப த்  

ற அ ப்பைடத் 

ெகாண்ட  இந்த பணி 

(International Crops Research Institute 

Africa Food Prize for 2021 

ெவப்பமண்டலத் ற்கான 

ஆப் ரிக்கா ல் 

 ஆண் ற்கான 

commenced the bilateral exercising 

Indian Navy, INS Shivalik and INS Kadmatt are 

taking part in AUSINDEX 2021, the fourth version of the bilateral naval 

ப ற்  AUSINDEX ஐ 

நான்காவ  ப ப்பான 

வா க் மற் ம் INS 

ndian Naval Aviation, a 

consciousness of its outstanding service rendered to the Nation, in peace and 

The Presidential Color is the highest honor 
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awarded to the military in recognition

country. 

இந் யக் யர த்

ேபாக் வரத் க்

ேபாரில் ேதசத் ற்

ஜனா ப ன் நிறம்

றந்த ேசைவைய

ெகௗரவமா ம். 

37. International Literacy Day is located globally on 8th September

every year. 

சரவ்ேதச எ த்த

உலகள ல் ெகாண்டாடப்ப ற

38. India has grown to be 

new platform to promote a round system for plastics. 

ளாஸ் க் ற்கான

ளாஸ் க் ஒப்பந்தத்ைத

இந் யா வளரந்் ள்ள

39. Suhas Lalinakere Yathiraj

the first IAS officer to 

ெநாய்டா ன் தற்ேபாைதய

ய ராஜ், பாரா ம் க் ல்

என்ற ெப ைமையப்

40. In Paralympics 2020

bronze medal in the men’s individual recurve open

பாரா ம் க்ஸ் 

இந் யா ன் ஏஸ்

ெவன் ள்ளார.் 

41. Hurun Research Institu

2021, as per which India is 

the world.  
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awarded to the military in recognition of its outstanding service to the 

யர த் தைலவர ் இந் ய கடற்பைட

ேபாக் வரத் க்  வண்ணத்ைத வழங் னார், இ  அைம

ேதசத் ற்  ஆற் ய றந்த ேசைவ ன் 

நிறம் பற் : ஜனா ப  நிறம் என்ப  இரா வத் ன்

ேசைவைய அங் கரிக் ம் வைக ல் வழங்கப்ப ம்

International Literacy Day is located globally on 8th September

எ த்த  னம் ஒவ்ெவா  ஆண் ம் ெசப்டம்பர்

ெகாண்டாடப்ப ற . 

India has grown to be the first country in Asia to launch a Plastics Pact

new platform to promote a round system for plastics.  

ளாஸ் க் ற்கான ற்  அைமப்ைப ஊக் க் ம் ய

ஒப்பந்தத்ைத அ கப்ப த் ய ஆ யா ேலேய

வளரந்் ள்ள . 

Suhas Lalinakere Yathiraj, current district magistrate of Noida, has become 

the first IAS officer to win a Paralympics medal.  

தற்ேபாைதய மாவட்ட மா ஸ் ேரட் ஹாஸ்

பாரா ம் க் ல் பதக்கம் ெவன்ற தல் ஐஏஎஸ்

ெப ைமையப் ெபற் ள்ளார.் 

2020, India’s ace archer Harvinder Singh

bronze medal in the men’s individual recurve open 

 2020ல், ஆண்க க்கான தனிநபர ் ரிகரவ்்

ஏஸ் ல் ரர் ஹர் ந்தர் ங் ெவண்கலப்

Hurun Research Institute has released the Hurun India Future Unicorn List 

2021, as per which India is the third-largest Unicorn/startup ecosystem in 

 ேதரச்்  
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of its outstanding service to the 

கடற்பைட மானப் 

அைம  மற் ம் 

 உணரவ்ா ம். 

இரா வத் ன் 

வழங்கப்ப ம் உயரிய 

International Literacy Day is located globally on 8th September each and 

ெசப்டம்பர் 8 ஆம் ேத  

launch a Plastics Pact, a 

ய தளமான 

ஆ யா ேலேய தல் நாடாக 

rent district magistrate of Noida, has become 

ஹாஸ் ல னெகேர 

ஐஏஎஸ் அ காரி 

Harvinder Singh has won the 

ரிகரவ்் ஓபனில் 

ெவண்கலப் பதக்கம் 

has released the Hurun India Future Unicorn List 

largest Unicorn/startup ecosystem in 
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Hurun ஆராய்ச்  

ெவளி ட் ள்ள , 

னிகாரன்்/ஸ்டார்ட்அப்

42. The 5th of September is celebrated as teacher’s day all over India

ெசப்டம்பர் 5 ஆம்

ெகாண்டாடப்ப ற

43. In September 2021,the 28th 

(SIMBEX) was held.

Navies of India and Singapore. 

ெசப்டம்பர் 2021 இல்

ப ற்  (SIMBEX) 

கடற்பைடகளால் 

ப ற் யா ம். 

44. Avani Lekhara got the bronze medal in the 

positions SH1 event with a score of 445.9 to end up the first Indian lady to 

win two medals at the

ெபண்க க்கான 

ெபற் , பாரா ம் க் ல்

ெபண்மணி என்ற ெப ைமைய

45. Indian Revenue Service officer 

chairman of the Central Board of Direct Taxes

இந் ய வ வாய் 

வரிகள் வாரியத் ன்

46. The President of Sri Lanka

country. The country is experiencing exce

the backdrop of a spike in meals costs following a steep fall in the cost of the 

country’s currency. 

இலங்ைக ஜனா ப

ரகடனப்ப த் ள்ளார்

வ ற . நாட் ன்

ெதாடரந்்  உண

நடவ க்ைக வந் ள்ள

 ப ற்   
www.jsriasacademy.com 

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

 நி வனம் Hurun India Future Unicorn List 2021

, இதன் ப  இந் யா உல ன் ன்றாவ

ஸ்டார்ட்அப் ற் ச் ழல் அைமப்பா ம். 

The 5th of September is celebrated as teacher’s day all over India

ஆம் ேத  இந் யா வ ம் ஆ ரியர்

ெகாண்டாடப்ப ற  

In September 2021,the 28th Singapore-India Maritime Bilateral E

(SIMBEX) was held. It is an annual bilateral naval exercise carried out by the 

Navies of India and Singapore.  

இல், 28வ  ங்கப் ர்-இந் யா கடல்சார்

(SIMBEX) நைடெபற்ற . இ  இந் யா மற் ம்

 ஆண் ேதா ம் நடத்தப்ப ம் இ தரப்

got the bronze medal in the women’s 50m rifle three 

SH1 event with a score of 445.9 to end up the first Indian lady to 

win two medals at the Paralympics. 

 50 ட்டர் ைர ள் ஷாட்1 ரி ல் 445.9 

பாரா ம் க் ல் இரண்  பதக்கங்கைள ெவன்ற தல்

ெப ைமைய அவனி ெலகாரா ெபற் ள்ளார்

Indian Revenue Service officer JB Mohapatra was appointed as the 

hairman of the Central Board of Direct Taxes. 

 ேசைவ அ காரி ேஜ  ெமாஹபத்ரா 

வாரியத் ன் தைலவராக நிய க்கப்பட்டார ்

President of Sri Lanka has declared an economic emergency

country. The country is experiencing excessive inflation. The move arrives in 

the backdrop of a spike in meals costs following a steep fall in the cost of the 

 

ஜனா ப  நாட் ல் ெபா ளாதார அவசரநிைலைய

ரகடனப்ப த் ள்ளார். நா  அ கப்ப யான பண க்கத்ைத

நாட் ன் கரன் ன் ைல க ைமயாக ழ்ச் யைடந்தைதத்

உண  ெசல கள் அ கரித் ள்ள ன்னணி ல்

வந் ள்ள  

 ேதரச்்  
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Hurun India Future Unicorn List 2021ஐ 

ன்றாவ  ெபரிய 

The 5th of September is celebrated as teacher’s day all over India 

ஆ ரியர ் னமாக 

India Maritime Bilateral Exercise 

It is an annual bilateral naval exercise carried out by the 

கடல்சார் இ தரப்  

மற் ம் ங்கப் ர ்

இ தரப்  கடற்பைட 

women’s 50m rifle three 

SH1 event with a score of 445.9 to end up the first Indian lady to 

445.9 ம ப்ெபண்கள் 

தல் இந் யப் 

ெபற் ள்ளார.் 

was appointed as the 

 மத் ய ேநர  

economic emergency in the 

The move arrives in 

the backdrop of a spike in meals costs following a steep fall in the cost of the 

அவசரநிைலைய 

பண க்கத்ைத சந் த்  

ழ்ச் யைடந்தைதத் 

ன்னணி ல் இந்த 



யற்   
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47. Indian army to take part in multilateral exercise Zapad 2021 in Russia. In 

September 2021, a multinational military exerc

in Russia.  

ரஷ்யா ல் நைடெப ம்

ரா வம் பங்ேகற் ற

இரா வப் ப ற்

48. The opening ceremony of 

was held. KAZIND

exercising of the armies of India and Kazakhstan.

இந் ய-கஜகஸ்தான்

ெதாடக்க ழா 

கஜகஸ்தான் ரா வங்களின்

ஐந்தாவ  ப ப்பா ம்

49. India’s Mariyappan Thangavelu has received the silver medal in the 

men’s high jump (T63) at the Tokyo Paralympics.

ேடாக் ேயா பாரா ம் க்

இந் யா ன் மாரியப்பன்
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ndian army to take part in multilateral exercise Zapad 2021 in Russia. In 

, a multinational military exercise, Zapad 2021, will be held 

நைடெப ம் பலதரப்  ப ற் யான ஜபாட் 

பங்ேகற் ற . ெசப்டம்பர ் 2021 இல், ரஷ்யா ல் ஒ

ப ற் , Zapad 2021 நைடெப ம் 

The opening ceremony of Indo-Kazakhstan joint army exercise Kazind

was held. KAZIND-21 is the fifth version of the annual bilateral joint 

exercising of the armies of India and Kazakhstan. 

கஜகஸ்தான் ட்  ரா வப் ப ற் யான க ந்த்

 நைடெபற்ற . KAZIND-21 என்ப  இந் யா

ரா வங்களின் வ டாந் ர இ தரப்  ட் ப்

ப ப்பா ம் 

India’s Mariyappan Thangavelu has received the silver medal in the 

men’s high jump (T63) at the Tokyo Paralympics. 

பாரா ம் க் ேபாட் ல் ஆடவர் உயரம் தாண் த

மாரியப்பன் தங்கேவ  ெவள்ளிப் பதக்கம் ெவன் ள்ளார்
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ndian army to take part in multilateral exercise Zapad 2021 in Russia. In 

ise, Zapad 2021, will be held 

 2021ல் இந் ய 

ஒ  பன்னாட்  

my exercise Kazind-21 

is the fifth version of the annual bilateral joint 

க ந்த்-21 இன் 

இந் யா மற் ம் 

ட் ப் ப ற் ன் 

India’s Mariyappan Thangavelu has received the silver medal in the 

தாண் த ல் ( 63) 

ெவன் ள்ளார் 
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Hostel facility arranged 
Free monthly magazine 

ect with us: 
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