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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

 

AUGUST

 
1. The 1st ever G20 Ministerial Conference on Women’s E

held at Santa Margherita Ligure, Italy.

ெபண்கள் அ காரமளித்தல்

இத்தா ன் சாண்டா

2. Road Transport and Highways Ministry has introduced a new registration mark 

for new cars i.e. “Bharat series (BH

series mark will now not have to require the task of a new registration mark when 

the vehicle's owner moves from one State to the other state.

சாைல ேபாக் வரத்  

ய ப  அைடயாளத்ைத

(BH-ெதாடர்)". வாகனத் ன்

மாநிலத் ற் ச ் ெசல் ம்ேபா

ஆட்ேடாெமாைபல்க க்

3. Sumit Antil of India has won the gold meda

final event at the Tokyo Paralympics

record throw of 68.55m

ேடாக் ேயா பாரா ம் க் ல்

ேபாட் ல் இந் யா ன்

அந்த வைக ல் 68.55 ட்டர்

4. Shooter Avani Lekhara

Indian female to win the historic gold medal at the Paralympic games
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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

AUGUST 2021 CURRENT AFFAIRS 

The 1st ever G20 Ministerial Conference on Women’s Empowerment

held at Santa Margherita Ligure, Italy. 

அ காரமளித்தல் ெதாடரப்ான 1வ  G20 அைமசச்ரக்ள்

சாண்டா மாரெ்கரிட்டா ேர ல் நைடெபற்ற   

Road Transport and Highways Ministry has introduced a new registration mark 

“Bharat series (BH-series)”. The automobiles be

series mark will now not have to require the task of a new registration mark when 

the vehicle's owner moves from one State to the other state. 

 மற் ம் ெந ஞ்சாைல அைமசச்கம் ய 

அைடயாளத்ைத அ கப்ப த் ள்ள , அதாவ  "

வாகனத் ன் உரிைமயாளர ் ஒ  மாநிலத் ந்

ெசல் ம்ேபா  BH- ரிஸ் அைடயாளத்ைதக்

ஆட்ேடாெமாைபல்க க்  இப்ேபா  ய ப ச ் ன்னம் ேதைவப்படா

has won the gold medal in the men’s javelin throw

Tokyo Paralympics, and in the manner set a 

throw of 68.55m. 

பாரா ம் க் ல் ஆடவ க்கான ஈட்  எ தல்

இந் யா ன் த் ஆன் ல் தங்கப் பதக்கம் ெவன்றார்

ட்டர் ரம் எ ந்  ய உலக சாதைன பைடத்தார்

Shooter Avani Lekhara has scripted records as she grew to become 

Indian female to win the historic gold medal at the Paralympic games

 ேதரச்்  
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IIA and VI 

ONLINE /OFFLINE CLASSES AND TEST BATCH) 

mpowerment was 

அைமசச்ரக்ள் மாநா  

Road Transport and Highways Ministry has introduced a new registration mark 

The automobiles bearing the BH-

series mark will now not have to require the task of a new registration mark when 

 காரக் க்கான 

"பாரத் ெதாடர் 

மாநிலத் ந்  மற்ற 

அைடயாளத்ைதக் ெகாண்ட 

ேதைவப்படா . 

men’s javelin throw F64 

, and in the manner set a new world 

எ தல் F64 இ ப் 

ெவன்றார,் ேம ம் 

பைடத்தார ் 

has scripted records as she grew to become the first 

Indian female to win the historic gold medal at the Paralympic games. 
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பாரா ம் க் ேபாட் களில்

இந் ய ெபண்மணி 

ம் ராங்கைன ப

5. The Army Sports Institute stadium was named as 

Minister Rajnath Singh

ரா வ ைளயாட்  

அைமசச்ர ்ராஜ்நாத ் ங்

6. Every year, 29th August

National Sports Day used to b

ஒவ்ெவா  ஆண் ம், 29

அ சரிக்கப்ப ற . 

ெகாண்டாடப்பட்ட . 

7. The Union Minister of Women & Child Development, 

First ever G20 Ministerial Conference on Women’s Empowerment

26, 2021. 

மத் ய ெபண்கள் மற் ம்

ஆகஸ்ட் 26, 2021 அன்

அைமசச்ரக்ள் மாநாட் ல்

8. Indian Oil will construct 

refinery. This plant will be an addition in order to amplify the existing crude oil 

refining capability by using 25 million tonnes per annum.

இந் யா ன் தல் 

நிைலயத் ல் இந் யன்

த் கரிப்  றைன ஆண் க்

இந்த ஆைல தலாக

9. The India Government and Maldives

Male Connectivity Project (GMCP)

the largest-ever civilian infrastructure undertaking in the Maldives.

இந் ய அர ம், மாலத் க ம்

ட்டத் ற்கான ( எம்

கெனக் ட்  ட்டம்

யன் உள்கட்டைமப்
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ேபாட் களில் வரலாற்  றப் க்க தங்கப்பதக்கம்

 என்ற சாதைனைய அவனி ெலகாரா என்ற

ப  ெசய் ள்ளார ்

The Army Sports Institute stadium was named as Neeraj Chopra Stadium

Minister Rajnath Singh. 

 கழக ைமதானத் ற்  நீரஜ் ேசாப்ரா ைமதானம்

ங் ெபயரிட்டார.் 

August is observed as National Sports Day in India. The first 

National Sports Day used to be celebrated on August 29, 2012. 

29-ம் ேத  இந் யா ல் ேத ய ைளயாட்

. தல் ேத ய ைளயாட்  னம் ஆகஸ்ட்

The Union Minister of Women & Child Development, Smriti Irani

Ministerial Conference on Women’s Empowerment

மற் ம் ழந்ைதகள் ேமம்பாட்  அைமசச்ர ்ஸ்

அன்  ெபண்கள் அ காரமளித்தல் த்த

மாநாட் ல் உைரயாற் னார ்

Indian Oil will construct India’s first Green Hydrogen Plant at Math

. This plant will be an addition in order to amplify the existing crude oil 

refining capability by using 25 million tonnes per annum. 

 ப ைம ைஹட்ரஜன் ஆைலைய ம ரா

இந் யன் ஆ ல் அைமக் ம். தற்ேபா ள்ள கசச்ா

ஆண் க்  25 ல் யன் டன்கள் பயன்ப த் வதன்

தலாக இ க் ம். 

The India Government and Maldives inked the contract for the 

Male Connectivity Project (GMCP). The Greater Male Connectivity Proj

ever civilian infrastructure undertaking in the Maldives. 

மாலத் க ம் ெமகா ேரட்டர் மாேல 

எம் ) ஒப்பந்தத் ல் ைகெய த் ட்டன. ேரட்டர்

ட்டம் என்ப  மாலத் ல் இ வைர இல்லாத

உள்கட்டைமப்  ஆ ம் 

 ேதரச்்  
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தங்கப்பதக்கம் ெவன்ற தல் 

என்ற ப்பாக்  

Neeraj Chopra Stadium by 

ைமதானம் என 

in India. The first 

ைளயாட்  னமாக 

ஆகஸ்ட் 29, 2012 அன்  

Smriti Irani addressed the 

Ministerial Conference on Women’s Empowerment on August 

ஸ்  இரானி, 

த்த தல் G20 

India’s first Green Hydrogen Plant at Mathura 

. This plant will be an addition in order to amplify the existing crude oil 

ம ரா த் கரிப்  

கசச்ா எண்ெணய் 

பயன்ப த் வதன் லம் 

inked the contract for the mega Greater 

. The Greater Male Connectivity Project is 

 

கெனக் ட்  

ேரட்டர ் மாேல 

இல்லாத கப் ெபரிய 
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10. International Vaccine Institute has announced that 

Chikungunya vaccine candidate (BBV87) 

clinical trials. 

பாரத் பேயாெடக் ன் 

ம த் வ பரிேசாதைனகளில்

அ த் ள்ள  

11. The 5th version of the 

will be held from 30th August to 11th September 2021, at Training Node, Ais

Bibi, Kazakhstan. 

இந்ேதா-கஜகஸ்தான் 

தல் ெசப்டம்பர ் 11, 2021 

ைன ல் நைடெப ம்

12. India’s first sectoral index

launched through the NCDEX (National Commodity and Derivatives Exchange 

Limited). 

NCDEX (ேநஷனல் கமா ட்

இந் யா ன் தல் ைறசார்

13. India has emerged as a 

United States to become the 

destination. 

இந் யா ஒ  உலக

அெமரிக்காைவத் றம்பட

உற்பத்  இடமாக மா ள்ள

14. The navies of US, India, Australia and Japan

Naval Exercise from August 26, 2021.

அெமரிக்கா, இந் யா

கடற்பைடகள் ஆகஸ்ட்

உள்ளன 

15. The External Affairs Ministry has given a name to 

evacuating its citizens from war

 ப ற்   
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International Vaccine Institute has announced that Bharat Biotech’s 

Chikungunya vaccine candidate (BBV87) has entered into Phase II & III 

 க் ன் னியா த ப்  ேவட்பாளர் (BBV87) II 

பரிேசாதைனகளில் ைழந் ள்ளதாக சரவ்ேதச த ப்

The 5th version of the Indo- Kazakhstan Joint Training Exercise, 

will be held from 30th August to 11th September 2021, at Training Node, Ais

 ட் ப் ப ற் ன் 5வ  ப ப் , KAZIND

11, 2021 வைர கஜகஸ்தானின் ஆ ஷா ல்

நைடெப ம். 

first sectoral index in the Agri commodities basket i.e. 

launched through the NCDEX (National Commodity and Derivatives Exchange 

கமா ட்  அண்ட் ெடரிேவ வ்ஸ் எக்ஸ்ேசஞ்ச ் ெடட்

ைறசார் , அதாவ  GUAREX ெதாடங்கப்பட்ட

India has emerged as a world manufacturing hub and effectively surpassed the 

United States to become the world’s second most desired manufacturing

உலக உற்பத்  ைமயமாக உ ெவ த் ள்ள

றம்பட ஞ்  உல ன் இரண்டாவ  க ம்

மா ள்ள . 

US, India, Australia and Japan are all set to conduct the 

from August 26, 2021. 

இந் யா, ஆஸ் ேர யா மற் ம் ஜப்பான் ஆ ய

ஆகஸ்ட் 26, 2021 தல் மலபார் கடற்பைட ப ற்

The External Affairs Ministry has given a name to India’s complex mission

evacuating its citizens from war-torn Afghanistan, as ‘Operation Devi Shakti’

 ேதரச்்  
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Bharat Biotech’s 

has entered into Phase II & III 

(BBV87) II மற் ம் III 

த ப்  நி வனம் 

Joint Training Exercise, KAZIND-21 

will be held from 30th August to 11th September 2021, at Training Node, Aisha 

KAZIND-21 ஆகஸ்ட் 30 

ல் உள்ள ப ற்  

i.e. GUAREX was 

launched through the NCDEX (National Commodity and Derivatives Exchange 

ெடட)் லம் 

ெதாடங்கப்பட்ட  

and effectively surpassed the 

world’s second most desired manufacturing 

உ ெவ த் ள்ள  மற் ம் 

க ம் ம்பப்ப ம் 

are all set to conduct the Malabar 

ஆ ய நா களின் 

ப ற் ைய நடத்த 

India’s complex mission of 

Operation Devi Shakti’. 
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ேபாரினால் பா க்கப்பட்ட

ெவளிேயற் ம் இந் யா

என்  ெவளி ற  அைமசச்கம்

16. The Central Vigilance Commission

of T M Bhasin as chairman of the Advisory Board for Banking and Financial 

Frauds (ABBFF). 

வங்  மற் ம் நி  

தைலவராக  எம் பா ன்

ெலன்ஸ் க ஷன் (

17. India’s very best altitude herbal park

the Chamoli district of Uttarakhand

இந் யா ன் கச ்

மாநிலத் ல் உள்ள 

றக்கப்பட் ள்ள  

18. Indian Navy Ships Shivalik and Kadmatt

Multilateral Maritime Ex M

இந் யக் கடற்பைடக்

பலதரப்  கடல்சார் 

வந்தைடந்தன 

19. HDFC Bank has announced 

surroundings against local weather change. Thes

toward financing green and sustainable housing savings options and services

எச் எஃப்  வங் , உள் ர்

பா காக்க ‘ப ைம மற் ம்

நிைலயான ைவப்  நி

மற் ம் ேசைவகைள ேநாக்

20. Directly promoting FMCG company Amway India

appointed Olympian Saikhom Mirabai Chanu

Amway and its Nutrilite range of products.

எஃப்எம்  நி வனத்ைத

ஆம்ேவ மற் ம் அதன்

ஒ ம் யன் சாய்ேகாம்

 ப ற்   
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பா க்கப்பட்ட ஆப்கானிஸ்தானில் இ ந்  தன

இந் யா ன் க்கலான பணிக் , ‘ஆபேரஷன்

அைமசச்கம் ெபயர ் ட் ள்ள  

Central Vigilance Commission (CVC) has announced the re

chairman of the Advisory Board for Banking and Financial 

 ேமாச க க்கான ஆேலாசைன வாரியத் ன்

பா ன் ண் ம் நியமனம் ெசய்யப்ப வதாக

( ) அ த் ள்ள  

India’s very best altitude herbal park has been inaugurated at Mana village 

of Uttarakhand 

 றந்த உயரமான ைகப் ங்கா

 சாேமா  மாவட்டத் ல் உள்ள மானா

Shivalik and Kadmatt arrived at Guam to participate in the 

Multilateral Maritime Ex Malabar. 

கடற்பைடக் கப்பல்களான வா க் மற் ம் கட்மட்

 எக்ஸ் மலபார் நிகழ்ச் ல் பங்ேகற்க

has announced ‘Green & Sustainable Deposits’

surroundings against local weather change. These fixed deposits will be directed 

toward financing green and sustainable housing savings options and services

உள் ர ் வானிைல மாற்றத் ற்  எ ராக ற் ப் றத்ைதப்

மற் ம் நிைலயான ைவப் கைள’ அ த் ள்ள

நி  ப ைம மற் ம் நிைலயான ட்  ேச ப்

ேநாக்  ெச த்தப்ப ம் 

FMCG company Amway India has announced that it has 

Saikhom Mirabai Chanu as the company ambassador for 

Nutrilite range of products. 

நி வனத்ைத ேநர யாக ளம்பரப்ப த் ம் ஆம்ேவ

அதன் நி ட்ரிைலட் தயாரிப் களின் நி வனத்

சாய்ேகாம் ராபாய் சா ைவ நிய த் ள்ளதாக அ த் ள்ள

 ேதரச்்  
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தன  மக்கைள 

ஆபேரஷன் ேத  சக் ’ 

(CVC) has announced the re-appointment 

chairman of the Advisory Board for Banking and Financial 

வாரியத் ன் (ABBFF) 

ெசய்யப்ப வதாக மத் ய 

Mana village in 

ங்கா உத்தரகண்ட் 

மானா ராமத் ல் 

arrived at Guam to participate in the 

கட்மட் ஆ யைவ 

பங்ேகற்க வாம் 

‘Green & Sustainable Deposits’ to guard the 

e fixed deposits will be directed 

toward financing green and sustainable housing savings options and services 

ற் ப் றத்ைதப் 

அ த் ள்ள . இந்த 

ேச ப்  ப்பங்கள் 

has announced that it has 

as the company ambassador for 

ஆம்ேவ இந் யா, 

நி வனத் தராக 

அ த் ள்ள  
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21. Actor-producer Priyanka Chopra 

chairperson of the Jio MAMI Film Festival

Padukone stepped down from the position

கா ப ேகான் பத ல்

ந கர-்தயாரிப்பாளர ் ரியங்கா

ழா ன் தைலவராக

22. The Tamil Nadu legislative assembly presented a separate budget for 

Agriculture for the first time i

த ழ்நா  சட்டமன்றம்

வசாயத் க்ெகன தனி

23. Prime Minister Narendra Modi launched the 

August 15, 2021, from 

ஆகஸ்ட் 15, 2021 அன்

ேத ய ைஹட்ரஜன் ஷைன

24. India’s first Drone Forensic Lab

Kerala. The Chief Minister of Kerala, Pinarayi Vijayan used to inaugurate the 

State police department’s ‘Drone Fore

இந் யா ன் தல் 

ைமயம் ேகரளா ல் வந் ள்ள

மாநில காவல் ைற ன்

25. India’s first Cattle Genomic Chip IndiGau

first Cattle Genomic Chip

cattle breeds like Gir, Kankrej, Sahiwal, Ongole, etc.

இந் யா ன் தல் 

இண் காவ் என்ப  ர்
வைக நாட்  மா களின்
மரப  ப் ஆ ம் 

26. Al-Mohed Al-Hindi Exercise

Saudi Arabia. This is the first bilateral naval exerci

India and Saudi Arabia

இந் யா மற் ம் ச

ெமாெஹட் அல்- ந்

 ப ற்   
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Priyanka Chopra Jonas used to be introduced as the 

Jio MAMI Film Festival, nearly 4 months after Deepika 

Padukone stepped down from the position 

பத ல் இ ந்  ல  ட்டத்தட்ட 4 மாதங்க க் ப்

ரியங்கா ேசாப்ரா ேஜானாஸ் ேயா MAMI 

தைலவராக அ கப்ப த்தப்பட்டார,்  

The Tamil Nadu legislative assembly presented a separate budget for 

Agriculture for the first time in the history of the assembly.  

சட்டமன்றம், சட்டமன்ற வரலாற் ல் தல் ைறயாக

தனி பட்ெஜடை்ட தாக்கல் ெசய்த  

Prime Minister Narendra Modi launched the National Hydrogen Mission

August 15, 2021, from Lal Quila at the event of the 75th Independence Day.

அன்  75வ  தந் ர ன நிகழ் ல் லால் லா

ஷைன ரதமர ்நேரந் ர ேமா  ெதாடங்

India’s first Drone Forensic Lab and Research Center has come up in 

. The Chief Minister of Kerala, Pinarayi Vijayan used to inaugurate the 

State police department’s ‘Drone Forensic Laboratory’ at the Kerala

 ட்ேரான் தடய யல் ஆய்வகம் மற் ம்

வந் ள்ள . ேகரள தல்வர ் னரா  ஜயன்

ைற ன் ‘ட்ேரான் தடய யல் ஆய்வகத்ைத’ றந்

India’s first Cattle Genomic Chip IndiGau was released. IndiGau is 

first Cattle Genomic Chip for the conservation of pure types of indigenous 

cattle breeds like Gir, Kankrej, Sahiwal, Ongole, etc. 

 கால்நைட மரப  ப் IndiGau ெவளி டப்பட்ட
ர,் கன்க்ேரஜ், சா வால், ஓங்ேகால் ேபான்ற

மா களின் பா காப் ற்கான இந் யா ன் தல்

Hindi Exercise set to begin between the navies of 

This is the first bilateral naval exercise between the navies of 

India and Saudi Arabia. 

ச  அேர யா கடற்பைடக க்  இைடேய

ந்  ப ற்  ெதாடங்க உள்ள . இந் யா

 ேதரச்்  
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used to be introduced as the 

, nearly 4 months after Deepika 

மாதங்க க் ப் ற , 

MAMI ைரப்பட 

The Tamil Nadu legislative assembly presented a separate budget for 

தல் ைறயாக 

National Hydrogen Mission on 

at the event of the 75th Independence Day. 

லா ல் இ ந்  

ெதாடங்  ைவத்தார.் 

Research Center has come up in 

. The Chief Minister of Kerala, Pinarayi Vijayan used to inaugurate the 

nsic Laboratory’ at the Kerala. 

மற் ம் ஆராய்ச்  

ஜயன் ேகரளா ல் 

றந்  ைவத்தார.் 

was released. IndiGau is India’s 

for the conservation of pure types of indigenous 

ெவளி டப்பட்ட . 

ேபான்ற த்தமான 

தல் கால்நைட 

set to begin between the navies of India and 

se between the navies of 

இைடேய அல்-

இந் யா மற் ம் ச  
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அேர யா கடற்பைடக க்

இ வா ம். 

27. Chief of ISRO Dr K Sivan

(Health Quality Upgradation Enabled by Space Technology of ISRO), undertaken 

by 20 private hospitals across India.

இந் யா வ ம் உள்ள

ெஹல்த் ெவஸ்ட் ஆய்ைவ

ெசயல்ப த்தப்பட்ட காதாரத்

ேக வன் ைறயாகத்

28. Chhattisgarh became the 

Resource Rights in an urban area.

நகரப்் றத் ல் ச க வன

மாநிலமாக சத் ஸ்கர்

29. The cleanest city of India

plus city of India under swachh survekshan.

இந் யா ன் ய்ைமயான

சர்ேவ னின் ழ் 

அ க்கப்பட் ள்ள  

30. Neeraj ranked second in world

Chopra placed at the second position in the world athletics ranking after securing 

the gold medal in Tokyo Olympics.

உலக தடகள தரவரிைச ல்

ேசாப்ரா உலக தடகள

31. Union Minister of Youth affairs launched a 

India freedom Run 2.0

Mahotsav. 

மத் ய இைளஞர ் வகார

ழாைவக் ெகாண்டா ம்

ேத ய அள லான ட்டத்ைத
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கடற்பைடக க்  இைட லான தல் இ தரப்  கடற்பைட

Dr K Sivan has formally inaugurated the Health QUEST study

(Health Quality Upgradation Enabled by Space Technology of ISRO), undertaken 

by 20 private hospitals across India. 

உள்ள 20 தனியார ்ம த் வமைனகளால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட

ஆய்ைவ (இஸ்ேரா ன் ண்ெவளித் ெதா ல் ட்பத்தால்

காதாரத் தர ேமம்பா ) இஸ்ேரா ன் தைலவர்

ைறயாகத் ெதாடங்  ைவத்தார ்

Chhattisgarh became the 1st state of India to recognise Community Forest 

in an urban area. 

வன வள உரிைமகைள அங் கரித்த இந் யா ன்

சத் ஸ்கர ்ஆன . 

cleanest city of India, Indore has now been declared as the 

under swachh survekshan. 

ய்ைமயான நகரமான இந் ர் இப்ேபா

 இந் யா ன் தல் நீர் மற் ம்

 

Neeraj ranked second in world athletics rankings Javelin thrower

Chopra placed at the second position in the world athletics ranking after securing 

Tokyo Olympics. 

தரவரிைச ல் நீரஜ் இரண்டாம் இடம் ஈட்  எ தல்

தடகள தரவரிைச ல் இரண்டாவ  இடத்ைதப் த்தார்

Union Minister of Youth affairs launched a nationwide programme called fit 

India freedom Run 2.0 on 13th august in order to celebrate Azadi ka Amrut 

வகார அைமசச்ர,் ஆசா  கா அம் த்

ெகாண்டா ம் வைக ல், ஃ ட் இந் யா தந் ர ஓட்டம்

ட்டத்ைத ஆகஸ்ட் 13 அன்  ெதாடங் னார.் 

 ேதரச்்  
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கடற்பைட ப ற்  

Health QUEST study 

(Health Quality Upgradation Enabled by Space Technology of ISRO), undertaken 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 

ெதா ல் ட்பத்தால் 

தைலவர் டாக்டர் 

1st state of India to recognise Community Forest 

இந் யா ன் 1வ  

has now been declared as the first water 

இப்ேபா  ஸ்வச ்

மற் ம் நகரமாக 

Javelin thrower Neeraj 

Chopra placed at the second position in the world athletics ranking after securing 

எ தல் ரர் நீரஜ் 

த்தார ்

nationwide programme called fit 

Azadi ka Amrut 

அம் த் மேஹாத்சவ் 

ஓட்டம் 2.0 என்ற 
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32. Kaziranga has become the first nati

equipped with satellite phones

of Assam 

ெசயற்ைகக்ேகாள் ெதாைலேப கள்
ேத ய ங்காவாக கா ரங்கா
மாநிலத் ல் அைமந் ள்ள

33. The Skytrax World Airport Award

the report, Indira Gandhi International Airport of Delhi

world’s top-50 best airports in the 2021.

2021 ஆம் ஆண் ற்கான

தரவரிைச ெவளி டப்பட்ட

சரவ்ேதச மான நிைலயம்

மான நிைலயங்களில்

34. Pusa bio-decomposer

ICAR – Indian Agriculture Research Institute, New Delhi

சா பேயா கம்ேபாசர்

ஐ ஏஆர் - இந் ய 

உ வாக்கப்பட்ட  

35. India is positioned at 122nd on a new Global Youth Developm

measuring the situation of 

Commonwealth Secretariat in London.

லண்டனில் உள்ள காமன்ெவல்த்

இைளஞரக்ளின் நிைலைய

ேமம்பாட் க் 

36. The International Youth Day is designated on 12th August

சரவ்ேதச இைளஞர்
க்கப்ப ற . 

37. An integrated one-stop solution 

which the national transporter has merged a number of existing helplines that 

were used for various purposes into one

ஒ ங் ைணக்கப்பட்ட

ெதாடங்கப்பட்ட , 

 ப ற்   
www.jsriasacademy.com 

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

Kaziranga has become the first national park in the country to have been 

satellite phones. Kaziranga National Park is situated in the state 

ெதாைலேப கள் ெபா த்தப்பட்ட நாட் ேலேய
கா ரங்கா மா ள்ள . கா ரங்கா ேத ய

அைமந் ள்ள  

Skytrax World Airport Award ranking for the year 2021 was published. In 

Indira Gandhi International Airport of Delhi has emerged among 

best airports in the 2021. 

ஆண் ற்கான ஸ்ைகட்ராக்ஸ் உலக மான நிைலய

ெவளி டப்பட்ட . அந்த அ க்ைக ல், ெடல்  இந் ரா

நிைலயம் 2021 ஆம் ஆண் ல் உல ன் றந்த

நிைலயங்களில் ஒன்றாக உ ெவ த் ள்ள  

decomposer also known as Pusa Decomposer was developed by 

Indian Agriculture Research Institute, New Delhi. 

கம்ேபாசர் சா கம்ேபாசர் என் ம் அைழக்கப்ப ற

 ேவளாண் ஆராய்ச்  நி வனம், 

122nd on a new Global Youth Development Index 2020

measuring the situation of youth throughout 181 countries

Commonwealth Secretariat in London. 

காமன்ெவல்த் ெசயலகத்தால் 181 நா களில்

நிைலைய அள ம் ய உலகளா ய

 2020 இல் இந் யா 122வ  இடத் ல் உள்ள

International Youth Day is designated on 12th August yearly.

இைளஞர் னம் ஆண் ேதா ம் ஆகஸ்ட்

stop solution Rail Madad was launched by Indian Railways in 

nal transporter has merged a number of existing helplines that 

were used for various purposes into one 

ஒ ங் ைணக்கப்பட்ட ஒேர-நி த்த ர்  ர ல் மடாட் இந் ய

, இ ல் ேத ய ரான்ஸ்ேபாரட்்டர்

 ேதரச்்  
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in the country to have been 

. Kaziranga National Park is situated in the state 

நாட் ேலேய தல் 

ேத ய ங்கா அசாம் 

ranking for the year 2021 was published. In 

has emerged among 

நிைலய  

இந் ரா காந்  

றந்த 50 றந்த 

also known as Pusa Decomposer was developed by 

அைழக்கப்ப ற , இ  

 ல் யால் 

ent Index 2020 

youth throughout 181 countries, by the 

நா களில் உள்ள 

உலகளா ய இைளஞர் 

உள்ள  

yearly. 

ஆகஸ்ட் 12 அன்  

launched by Indian Railways in 

nal transporter has merged a number of existing helplines that 

இந் ய ர ல்ேவயால் 

ரான்ஸ்ேபாரட்்டர ் பல்ேவ  
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ேநாக்கங்க க்காகப் 

இைணத் ள்ள  

38. Indian Prime Minister, Narendra Modi has chaired the United Nations Security 

Council (UNSC) open debate through video conferencing. With this, PM Modi 

has become the first Indian Prime Minister to chair a UNSC open

இந் யப் ரதமர் நேரந் ர

நா களின் பா காப்

தாங் னார.் இதன் லம்

தைலைம தாங் ம் தல்

ெபற் ள்ளார ்

39. A book named “The Earthspinner”

Anuradha Roy. 

 ெபற்ற நாவலா ரியர்

த்தகம் 

40. A book named How the 

 எப்ப  அதன் அழைகப்

ரத்்  

41. PM Narendra Modi has announced that the Rajiv 

be renamed as the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award

ரா வ் காந்  ேகல் ரத்னா
ெபயர ்மாற்றம் ெசய்யப்ப ம்

42. VOC Port becomes the 

previously regarded as Tuticorin Port. The V. O. Chidambaranar Port was 

declared an essential po

VOC ேபார்ட் இந் யா ல்
ைற கம் ஆ ம். VOC 

க தப்பட்ட . .ஓ
ைற கமாக அ க்கப்பட்ட

43. The Joint training exercise

commenced at Prudboy Ranges, Volgograd.

இந் யா மற் ம் ரஷ்யா ன்

Volgograd இல் ெதாடங் ய
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 பயன்ப த்தப்பட்ட பல ெஹல்ப்ைலன்கைள

Indian Prime Minister, Narendra Modi has chaired the United Nations Security 

Council (UNSC) open debate through video conferencing. With this, PM Modi 

first Indian Prime Minister to chair a UNSC open

நேரந் ர ேமா , காெணா க் காட்  லம்

பா காப்  க ன் ல் (UNSC) றந்த வாதத் ற் த்

லம் ஐக் ய நா கள் சைப ன் ெபா  

தல் இந் ய ரதமர ் என்ற ெப ைமைய 

“The Earthspinner” authored by award-winning novelist 

நாவலா ரியர ் அ ராதா ராய் எ ய "The Earthspinner

A book named How the Earth Got Its Beauty was authored by Sudha Murty.

அழைகப் ெபற்ற  என்ற த்தகத்ைத எ யவர்

PM Narendra Modi has announced that the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award

renamed as the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award. 

ரத்னா  ேமஜர் யான் சந்த் ேகல் ரத்னா
ெசய்யப்ப ம் என ரதமர ்நேரந் ர ேமா  அ த் ள்ளார்

VOC Port becomes the first major port in India to launch e-cars

previously regarded as Tuticorin Port. The V. O. Chidambaranar Port was 

declared an essential port in 1974. 

இந் யா ல் இ-காரக்ைள அ கப்ப த் ய 

. VOC ைற கம் ன்  த் க்  

ஓ. தம்பரனார் ைற கம் 1974ல் 

அ க்கப்பட்ட  

Joint training exercise of India and Russia, Exercise INDRA 2021

commenced at Prudboy Ranges, Volgograd. 

ரஷ்யா ன் ட் ப் ப ற் , ப ற்  INDRA 2021, Prudboy Ranges, 

ெதாடங் ய  

 ேதரச்்  
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ெஹல்ப்ைலன்கைள ஒன்றாக 

Indian Prime Minister, Narendra Modi has chaired the United Nations Security 

Council (UNSC) open debate through video conferencing. With this, PM Modi 

first Indian Prime Minister to chair a UNSC open debate. 

லம் ஐக் ய 

வாதத் ற் த் தைலைம 

 வாதத் ற்  

 ரதமர ் ேமா  

winning novelist 

"The Earthspinner" என்ற 

Earth Got Its Beauty was authored by Sudha Murty. 

எ யவர் தா 

Gandhi Khel Ratna Award will 

னா  என 

அ த் ள்ளார.் 

cars. VOC Port is 

previously regarded as Tuticorin Port. The V. O. Chidambaranar Port was 

 தல் ெபரிய 

 ைற கமாக 

 அத் யாவ ய 

Exercise INDRA 2021, 

INDRA 2021, Prudboy Ranges, 
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44. Indian men’s hockey

medal in forty-one years.

இந் ய ஆண்கள் ஹாக்

ஆண் களில் தல் ைறயாக

45. India's composite Global Hunger Index

27.2 in the year 2020. 

Global Hunger Index. 

2020 ஆம் ஆண் ல் இந் யா ன்

ம ப்ெபண் 38.9 இ ந்

ட் ல் 107 நா களில்

46. PV Sindhu, a 26-year-

woman to win two Olympic medals after defeating 'He Bingjiao' of China.

26 வயதான ேபட் ண்டன்
ங் யாேவா'ைவ ேதாற்க த்
தல் இந் யப் ெபண்மணி

47. Bhubaneswar has become the 

19 vaccination. The Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC) had dispatched 

a gigantic vaccination drive against Covid

100% ேகா ட்-19 த ப் ைய

வேனஸ்வர் மா ள்ள

ேகா ட் -19 க்  எ ராக

48. The 36th version of CORPAT 

and 31 July 2021, in the Indian Sea area.

இந் யா ற் ம் இந்ேதாேன யா ற் ம்

ப ப்  30 மற் ம் 

ெதாங்க டப்ப ற
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Indian men’s hockey team defeated Germany to win their first

one years. 

ஹாக்  அணி ெஜர்மனிைய ேதாற்க த்  

தல் ைறயாக ஒ ம் க் பதக்கத்ைத ெவன்ற

India's composite Global Hunger Index score has been improved from 38.9 to 

27.2 in the year 2020. India was ranked at 94th place among 107 countries

இந் யா ன் ஒ ங் ைணந்த உலகளா ய

இ ந்  27.2 ஆக ேமம்ப த்தப்பட் ள்ள . உலகளா ய

நா களில் இந் யா 94 வ  இடத் ல் உள்ள  

-old badminton player, has turned out to be the 

woman to win two Olympic medals after defeating 'He Bingjiao' of China.

ேபட் ண்டன் ராங்கைனயான  ந் , னா ன்
ேதாற்க த்  இரண்  ஒ ம் க் பதக்கங்க

ெபண்மணி என்ற ெப ைமைய ெபற் ள்ளார.் 

has become the first Indian city to accomplish 100% COVID

. The Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC) had dispatched 

a gigantic vaccination drive against Covid-19. 

த ப் ைய நிைறேவற் ய தல் இந் ய

மா ள்ள . வேனஸ்வர ் னி பல் காரப்்பேரஷன்

எ ராக ஒ  மாெப ம் த ப்  இயக்கத்ைத அ ப் ள்ள

CORPAT between India and Indonesia is being hung on 30 

and 31 July 2021, in the Indian Sea area. 

இந்ேதாேன யா ற் ம் இைட லான CORPAT

 31 ஜ ைல 2021 அன்  இந் ய கடல்

ெதாங்க டப்ப ற . 

****** 
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win their first-ever Olympic 

 நாற்பத்ெதா  

ெவன்ற  

score has been improved from 38.9 to 

4th place among 107 countries in 

உலகளா ய ப  ட்  

உலகளா ய ப  

old badminton player, has turned out to be the first Indian 

woman to win two Olympic medals after defeating 'He Bingjiao' of China. 

னா ன் '  

பதக்கங்கைள ெவன்ற 

first Indian city to accomplish 100% COVID-

. The Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC) had dispatched 

இந் ய நகரமாக 

காரப்்பேரஷன் ( எம் ) 

அ ப் ள்ள  

is being hung on 30 

CORPAT இன் 36வ  

கடல் ப ல் 
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