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டப்பு நிகழ்வுகள் ஜீலன 8 முல் 14 ல 

மிழ்ாடு லனாக் ஆயுக்ா/ எல ாடு எல லர்ல் சிநப்புக் 

கட்டுல 

 

 

 Human Resource Development Minister Shri Prakash Javadekar will 

inaugurate the 17th World Sanskrit Conference to be held at 

Vancouver, Canada from 9th July to 13th July, 2018. 

 த்தி னிபத்துலந அலச்சர் பிகாஷ் ஜலடகர் 17து உனக சஸ்கிரு 

ாணாட்டிலண கணடாவில் உள்ப ான்கூர் கத்தில் துங்கி லத்ார் 

 51 lakh houses approved under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) 

in 3 years of its implementation. The Government of India is 

committed to provide ―Housing for All‖ by the end of the Mission 

period-2022.  

 பி ந்திரி அாஸ் திட்டம் ( கர்புந) வீட்டு சதித் திட்டத்தின் கீழ் 51 னட்சம் 

வீடுகளுக்கும் மூன்நாண்டுகளில் எப்புல் ங்கப்தட்டுள்பது. இந்தி அசு 2022 

ஆம் ஆண்டுக்குள் அலணருக்கும் வீடு ங்க உறுதிபூண்டுள்பது. 

 Government declares 6 educational ‗Institutions of Eminence‘ ; 3 

Institutions from Public Sector and 3 from Private Sector shortlisted. 

 In order to select the Institutions as IoEs, an Empowered Expert 

Committee (EEC) comprising of Shri N. Gopalaswami (Chairman), 

 இந்திாவின் 3 அசு தல்கலனக்ககங்களுக்கும், 3 னிார் 

தல்கலனக்ககங்களும் உனகத் தல்கலனக்ககங்கள் குதில த்தி அசு 

ங்கியுள்பது இந் தல்கலனக் ககங்கலபத் தரிவு தசய்ற்கு அதிகாமிக்க 

குழுதான்லந முன்ணாள் லனலத் லர்ல் ஆலர் லகாதானஸ்ாமி 

லனலயில் குழு அலக்கப்தட்டிருந்து. 

Public Sector: (i) Indian Institute of Science, Bangalore, Karnataka; 

(ii) Indian Institute of Technology, Bombay, Maharashtra; and (iii) 

Indian Institute of Technology, Delhi. 

ADMISSION OPEN 

REGULAR /ONLINE  CLASSES 
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ததாதுக் கல்வி நிறுணங்கள்: இந்தி அறிவில்  நிறுணம் 

ததங்களூரு,இந்தி தாழில்னுட்த நிறுணம் தாம்லத,இந்தி தாழில் நுட்த 

நிறுணம் தடல்லி. 

Private Sector: (i) Jio Institute (Reliance Foundation), Pune under 

Green Field Category; (ii) Birla Institute of Technology & Sciences, 

Pilani, Rajasthan; and (iii) Manipal Academy of Higher Education, 

Manipal, Karnataka. 

னிார் தல்கலனக் ககங்கள்: ஜிலா நிறுணம், பிர்னா அறிவில் ற்றும் 

தாழில்னுட்த கல்விகம் ற்றும் னிப்தால் உர்கல்வி அகாலமி ஆகும். 

 India and South Korea  signed five MoUs in the field of Science & 

Technology. 

 இந்திா ற்றும் தன்தகாரிா இலடல அறிவில் தாழில்னுட்தம் தாடர்தாக 

ந்து எப்தந்ங்கள் தசய்ப்தட்டுள்பது. 

 The Prime Minister, Shri Narendra Modi, and the President of the 

Republic of Korea, Mr. Moon Jae-in, y jointly 9/7/18 a large mobile 

manufacturing facility of Samsung India Electronics Pvt. Ltd, at 

Noida. 

 பிர் லாடி ற்றும் தகாரி அதிதர் மூன் லஜ இன் இலணந்து உனகிலனல 

மிகப்ததரி தசல்லதான் தாழிற்சலன சாம்சங் நிறுணத்ல தாய்டாவில் 

துங்கி லத்ணர். 

 Niti Aayog has proposed a 15-point formula to combat air pollution. 

Titled, Breathe India 

 நிதி ஆலாக் காற்று ாசுதடுலன திர்தகாள்ளும் ததாருட்டு சுாசிப்லதாம் 

இந்திா ன்ந லனப்பில் 15 அம்சக் தகாள்லகல முன்தாழிந்துள்பது 

 The Global Innovation Index (GII) has ranked India as the 57th most 

innovative nation in the world.  

 உனக புத்ாக்கப் தட்டிலில் இந்திா 57து இடம் ததற்றுள்பது 

 India has become the world's sixth-biggest economy, pushing France 

into seventh place, according to updated World Bank report for the 

year 2017 

 இந்திா உனகின் ஆநாது மிகப்ததரி ததாருபாா ாடாக ாறியுள்பது. 

பிான்சிலண ாது இடத்திற்கு ள்ளியுள்பது 
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 Shri Venkaiah Naidu, , become the first Chairman of Rajya Sabha to 

sign such an agreement when he inked an MOU with the visiting 

President of the Senate of the Republic of Rwanda 

 தளிணாட்டுடன் எப்தந்ம் தசய்துதகாண்ட முல் ாஜ் சதா லனர் 

தங்லகா ாயுடு ஆார். ரூாண்டாவுடன் இந்தி அசின் சார்பில் 

ரூாண்டாவுடன் எப்தந்ம் தசய்து தகாண்டார். 

 The Gujarat government has granted religious minority status to 

the Jewish community in the state. 

 குஜாத் அசு அம்ானினத்தில் சிக்கும் யூர்களுக்கு சிறுதான்லயிணர் 

அந்ஸ்து ங்கியுள்பது. 

 The Andhra Pradesh government launched the much-awaited Anna 

Canteens to offer food at subsidised rates. 

 ஆந்தி பிலச அசு லிவு விலனயில் உவு ங்கும் ததாருட்டு அண்ா 

உகத்திலண துக்கியுள்பது 

 Fish samples in Chennai test positive for formalin  

 தசன்லணயில் மீன் ாதிரிகளின் தார்ாலின் ன்ந லதிப்ததாருள் 

தன்தடுத்ப்தட்டது லசாலணயில் தரி ந்துள்பது 

 The Tamilnadu Assembly on 9/7/18 passed a bill to set up 

Lokayukta, a body to probe corruption among public servants.மிழ் 

ாடு அசு 9/7/2018 அன்று லனாக் ஆயுக்ா லசாால நிலநலற்றிது 

இன்தடி ததாது ஊழிர் மீாண ஊல் குற்நசாட்லட விசாரிப்தற்கு லனாக் 

ஆயுக்ா அலப்பு அலக்கப்தடும் 

 T.GnanaSundarm Appointed as Vice chairman of Chemmozhi 

Thamilaivu Research Institute 

 தசம்தாழி மிாய்வு ஆாய்ச்சி நிறுணத்தின் துலண லனாக 

.ஞாசுந்ம் நிணம் தசய்ப்தட்டுள்பார் 

 Satyarup Siddhanta has become the second Indian mountaineer 

after Malli Mastan Babz to climb Mt Ojos del Salado, the highest 

volcano in the world 

 உனகின் மிக உர்ந் ரிலனாண எலஜாஸ் தடல் சனலா ரிலன உச்சில 

அலடந் இண்டாது இந்திர்  சத்ரூப் சித்ாந்ா. முனாாக அலடந் 

இந்திர் ஸ்ான் தாப்ஸ்  

 India's premier gymnast Dipa Karmakar today clinched the gold medal 

in the vault event of FIG Artistic Gymnastics World Challenge Cup at 

Mersin, Turkey 
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 துருக்கியில் டந் உனகக் லகாப்லத சாதனஞ்சர்ஸ் ஜிம்ணாஸ்டிக் தாடரில் 

ஜிம்ணாஸ்டிக்கில் ங்கம் தன்று தீதா கர்ாகர். 

 Assam — 18-year-old Hima Das has created athletics history. he got 

India its first ever track gold at a global event by winning the 400 

metre  in 51.46 seconds final at the World U20 Championships in 

Tampere, Finland. 

 அசாலச் லசர்ந் 18 து ஹிாாஸ் டகபப் லதாட்டியில் னாறு தலடத்ார். 

இன் மூனம் ப் ஜூனிர் சாம்பின்ஸ் லதாட்டியில் ங்கம் தன்ந முல் 

இந்தி ததண் ன்ந ததருலல 18 ாகும் ஹிா ாஸ் 

ததற்றுள்பார். ஹிா ாஸ் தந் இனக்லக 51.46 விாடிகளில் அலடந்துள்பார்.  

Tamilnadu Lokayukta 

The Tamil Nadu Legislative Assembly passed the Lokayukta bill through 

voice vote on 9/7/18. The act would be known as the Tamil Nadu 

Lokayukta Act 2018. 

மிழ் ாடு சட்டலத லனாக் ஆயுக்ா லசாாவிலண ஜீலன 9 அன்று 

நிலநலற்றிது.இச்சட்டம் மிழ்ணாடு லனால் ஆயுக்ா சட்டம் ண அறிப்தடும். 

Objective 

Lokayukta will now act like an ombudsman for anti-corruption in the 

state level. The Lokayukta Act was enacted to probe corruption charges 

against elected representatives. 

லாக்கம் 

லனாக் ஆயுக்ா ாநின அபவில் ஊலுக்கு திாண குலநதீர்ப்தாபாக தசல்தடும். 

லனாக் ஆயுக்ா சட்டம் லர்ந்தடுக்கப்தட்ட க்கள் பிதிநிதிகள்  மீாண ஊல் 

குற்நச்சாட்லட விசாரிக்கும் அலப்தாகச் தசல்தடும் 

Features of the TN Lokayukta Act, 2018/ லனாக் ஆயுக்ா 2018ன் 

சிநப்தம்சங்கள் 

 The Lokayukta will consist of a chairman and four members. The 

chairman and two of the four members will be persons experienced 

in the legal system of India. 
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 லனாக் ஆயுக்ா அலப்பு எரு லனர் ற்றும் ான்கு உறுப்பிணர்கலப 

தகாண்டிருக்கும்.லனர் ற்றும் இண்டு உறுப்பிணர்கள் இந்திாவின் சட்ட 

டடிக்லககளில் அனுதமுலடார்கபாக இருப்தர் 

 Chairman will be current or former judge of high court or had 

served at least 25 years in any of fields of anti-corruption, public 

administration, awareness, finance or law 

 ஊல் டுப்புக் தகாள்லக, ததாது நிர்ாகம், விழிப்புர்வு, நிதி ற்றும் சட்டத் 

துலநயில் 25 ஆண்டுகள் முன் அனுதத்லப் ததற்றுள்ப தர்கூட 

லனாக இருக்கனாம். அாது, லனாக நிமிக்கப்தடுதர் 

அசில்ாதிாகலா அல்னது அசு அதிகாரிாகலா இருக்கனாம் 

 As per the act passed by the Tamil Nadu Assembly, the chairman 

and the members of the Lokayukta 

 should not be an elected Member of Parliament (MP) or a 

Member of Legislative Assembly (MLA)  

 தாபான்நம் அல்னது சட்டப்லதலயில் லர்ந்தடுக்கப்தட்ட 

உறுப்பிணாக இருக்கக்கூடாது 

  should not have been convicted by a court of law 

 நீதின்நத்ால் ண்டிக்கப்தட்டிருக்க கூடாது 

 should not be less than 45 years of age 

 45 திற்கு குலநாணாக இருக்கக் கூடாது 

 should not be a member of the local administration or 

corporation 

 உள்பாட்சி அலப்பிலனா அல்னது காட்சியிலனா உறுப்பிணாக 

இருக்ககூடாது 

  should not have been removed from a state or central 

government service 

 த்தி ற்றும் ானின அசுப் தணியில் இருந்து 

நீக்கப்தட்டிருக்ககூடாது 

  should not hold an office of profit and should not have 

any relationship with political parties 

 லனும் ஆாம் ரும் தவிகளில் இருக்கக்கூடாது அல சம் 

லனும் அசில் கட்சிகளுடன் தாடர்பில் இருக்ககூடாது 

 The appointments shall be made by the Governor based on the 

recommendations by a select committee consisting of the Chief 
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Minister, the leader of the Assembly and the leader of the 

opposition in the Assembly. 

 முனலச்சர் ற்றும் சட்டப்லதலத் லனர் ற்றும் திர்க்ட்சித் 

லனலக் தகாண்ட லர்வுக் குழுவின் தரிந்துலயின் லதரில் 

லர்ந்தடுக்கப்தட்ட தர்கள் ஆளுணால் லனர் ற்றும் உறுப்பிணர்கள் 

நிமிக்கப்தடுார்கள் 

 As per this Act, people who are found to have filed false complaints 

can be punished with a penalty of Rs 1 lakh and an imprisonment 

of upto one year. 

 இந்ச் சட்டத்தி தடி நாண கல் அளிப்லதாருக்கு எரு னட்ச ரூதாய் 

அதாம் ற்றும் ஏாண்டு சிலநத்ண்டலண கிலடக்க தசய் முடியும் 

 The Chief Minister and cabinet comes under the purview of the Act, 

but local administration and government contracts do not. 

 இந்ச் சட்டத்தின் மூனம் முனலச்சர் ற்றும் அலச்சர்கள் ம்பிற்குள் 

ருர் அல லலன உள்பாட்சி நிறுணத்தின் எப்தந்ம் ம்பிற்குள் ாது 

 The Retirement age is 5 years or 70 year at the time of Appointment 

and whichever is earlier  

 லசர்ந் ாளில் இருந்து 5 ஆண்டுகள் அல்னது 70 து அலடயும் ல, 

அல்னது து முலில் ருகிநலா அதுல தவி கிக்கனாம் 

Evolution of Lokpal / லனாக்தால் சட்டத்தின் பர்ச்சி 

The basic idea of the Lok Pal is borrowed from the office of ombudsman 

in Scandinavian (Sweden, Denmark, Finland, Norway) countries. The 

office of the ombudsman originated in Sweden in 1809 A.D. Ombudsman 

is a Swedish word and refers to an official whose job is to investigate 

complaints from the public against government officers. 

லனாக்தால் அலப்பு தாடர்தாண அடிப்தலட சிந்ணல ஸ்காண்டி லாவின் 

ாடுகளில்(ஸ்லடன்,தடன்ார்க், ார்ல, பின்னாந்து) (க்கள் குலந 

தீர்ப்தாபர்,Ombudsman) இருந்து ததநப்தட்டது. இந் அலப்பு முன்முனாக 

ஸ்வீடனில் 1809ல் லான்றிது. இந் அலப்பு ததாதுக்களிடம் இருந்து 

புகார்கலபப் ததற்று அசு அதிகாரிகலப விசாரிப்தாக இருந்து. 

 1963: The idea of an ombudsman first came up in parliament 

during a discussion on budget allocation for the Law Ministry. 

L.M Singhvi Termed Lokpal 
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 1963 ஆம் ஆண்டு தாபன்ந விாத்தின் லதாது லனாக்தால் ன்ந 

ார்த்லல ல் ம் சிங்வி முன்தாழிந்ார் 

 1966: The First Administrative Reforms Commission 

recommended the setting up of two independent authorities- at 

the central and state level, to look into complaints against public 

functionaries, including MPs. 

 1966 ஆம் ஆண்டு அலக்கப்தட்ட முல் நிர்ாக சீர்திருத் குழுாண 

சுந்திாண இண்டு அலப்புகலப உருாக்க லண்டுதணவும் அதில் 

என்று த்தி அபவிலும் ற்தநான்று ானின அபவிலும் ததாதுாழ்வில் 

தசல்தடும் ஊழிர்களுக்தகதிாண புகார்கலப விசாலண தசய் 

லண்டும் ணவும் தரிந்துல தசய்து. 

 1968: The Lokpal Bill was introduced in parliament but was not 

passed. Eight attempts were made till 2011 to pass the Bill, but 

in vain. 

 1968 ஆம் ஆண்டு முன்முலநாக தாபன்நத்தில் 

அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டது ஆணால் வீண் முற்சிாகிப் லதாணது 

 Subsequently, Lokpal bills were introduced in 1971, 1977, 1985, 

1989, 1996, 1998, 2001, 2005 and most recently in 2008. 

However, the Bill lapsed each time except in 1985 when it was 

withdrawn 

 இந் லசாாவின் தல்லறு ததிப்புகள் 1969,1971, 1977, 1985, 1989, 

1996, 1998, 2001, 2005, 2008 ஆகி ஆண்டுகளில் 

ாடாளுன்நத்தில் ாக்கல் தசய்ப்தட்டு நிலநலற்நப்தடால் 

ள்ளிப்லதாடப்தட்டு ந்ண. ஆணால் 1985ல் இந் லசாா திரும்த 

ததநப்தட்டது குறிப்பிடத் க்கது 

 The Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011, stands as the base for 

the Lokpal Act in the present form. A Group of Ministers chaired 

by Pranab Mukherjee proposed this Bill, to which the Standing 

Committee made substantial modifications. The modified Bill, 

called as Lokpal and Lokayuktas Bill, 2013, was passed by the 

Parliament with the support of all major political parties, making 

it the Lokpal Act of 2013. 

 ற்லதால லனாக்தால் ற்றும் லனாக்தால் லசாா 2011 ஆம் ஆண்டு சின 

பிாப் முகர்ஜில லனலாகக் தகாண்டு இந் லசாா 

முன்தாழிப்தட்டது ஆணால் சின ாறுல்கலப தாபான்ந நிலனக்குழு 
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ாற்நம் தசய்து. ாறுல் தசய்ப்தட்ட லசாாாணது 2013 ஆம் 

ஆண்டு தாபன்நத்தில் நிலநலற்நப்தட்டது 

Maharashtra was the first state to introduce the institution of Lokayukta 

through The Lokayukta and Upa-Lokayuktas Act in 1971. So far 19 

states have been passed lok ayukta Act. 

ானினங்களில் முனாாக காாஷ்ட்ா லனாக் ஆயுக்ா னும் அலப்பிலண 

1971ல் ற்தடுத்திது. இந்திாவில் இதுல 19 ானினங்கள் லனாக் ஆயுக்ா 

சட்டத்திலண நிலநலற்றியுள்பண. 

One Nation One Poll/எல ாடு எல லர்ல் 

Political parties were divided on the issue of holding Lok Sabha and 

assembly polls simultaneously 

எல லத்தில் சட்டப்லதல ற்றும் தாபன்நத் லர்ல்கள் டத்துதில் அசில் 

கட்சிகளிலடல எருமித் கருத்து இல்லன 

Why it’s in News ? / ன் இப்லதாது தசய்திகளில் 

The Law Commission‘s invited to all seven national and fifty-nine 

recognised state parties to hold consultations on 7-8 July in New Delhi 

has met with a tepid response. 

சட்டக் குழு இந்திாவின் 7 லசிக் கட்சிகள் ற்றும் 59 ததிவு தசய்ப்தட்ட 

ானினக் கட்சிகலப அலத்து எல லத்தில் லர்ல் டத்துது தற்றி கருத்து 

லகட்டது 

Conducting Election in India/ இந்திாவில் லர்ல் டத்துல் 

In democratic polity, election is held at regular interval to choose 

legislators/rulers for a fixed tenure. In our country the task of holding 

free and fair election at regular interval is assigned to Election 

Commission of India (ECI) and State Election Commissions under 

Articles 324 and 243K of the Constitution, respectively. 

ஜண ா அசினலப்லத தகாண்ட ாட்டில் எரு குறிப்பிட்ட இலடதளியில் 

சட்டமிற்றுதர்கலப லர்ந்தடுப்தற்காக லர்ல் டத்ப்தடுகிநது. து ாட்டில் 
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சுந்திாண தளிப்தலடாண லர்லன டத்தும் ததாறுப்பு இந்தி லர்ல் 

ஆலத்திடம் அசிலனலப்புச் சட்டவிதி 324 ற்றும் 243லக முலநல 

ங்கியுள்பது. 

Simultaneous Elections  Cycle / எல லர்ல் சுற்சி  

First General Elections to House of People (Lok Sabha) and all State 

Legislative Assemblies were held simultaneously in 1951-52. That 

practice continued in three subsequent General Elections held in the 

years- 1957, 1962 and 1967. However, due to the premature dissolution 

of some Legislative Assemblies in 1968 and 1969 , the cycle got 

disrupted. In 1970, the Lok Sabha was itself dissolved prematurely and 

fresh elections were held in 1971.. As a result of premature dissolutions 

and extension of terms of both the Lok Sabha and various State 

Legislative Assemblies, for the last forty eight years there have been 

separate elections to Lok Sabha and States Legislative Assemblies and 

the cycle of simultaneous elections has been disturbed. 

க்கபலக்கும் ானினங்கபலக்கும் எல லலபாக 1952 ஆம் ஆண்டு முல் 

லர்ல் டத்ப்தட்டது. இந் லடமுலந அலணத் தாடர்ந்து ந் மூன்று 

ததாதுத்லர்ல்கள்,1957,1962ற்றும் 1967 ல தாடர்ந்து அன்பின்பு சின 

சட்டப்லதலகள் 1968 ற்றும் 1969 ஆம் ஆண்டு ஆயுட்கானம் நிலநலடயும் 

முன்ணல கலனந்து ணல இந் தாடர்ச்சி தாதிக்கப்தட்டது.1970லும் 

க்கபலாணது அனுலட முழு ஆயுள் கானத்ல நிலநவு தசய்யும் முன்ணல 

கலனக்கப்தட்டது. அன்பின்ணர் தல்லறு லலபகளில் எல லத்தில் ானின 

சட்டப்லதலகளுக்கும் ,தாபன்நத்திற்கு லர்ல் டத் இனா சூழ்னிலன 

ற்தட்டது. 

Need for Holding Simultaneous Elections/ எல லர்ல் டத்துற்காண 

லல 

B.P. Jeevan Reddy in its One Hundred Seventieth Report on Reform of 

Electoral Laws (1999) has suggested simultaneous elections to Lok 

Sabha and State Legislative Assemblies for the sake of stability in 

governance 
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சட்ட ஆலத்லனர் பி.பி ஜீன் தட்டி 117து அறிக்லகயில் ஆளுலகயில் 

நிலனத்ன்லல ற்தடுத்தும் ததாருட்டு எல லத்தில் க்கபல ற்றும் 

சட்டப்லதலகளுக்கு லர்ல் டத் லண்டும் ண தரிந்துல தசய்திருந்ார் 

 Elections are held in multiple phases and the country 

incurred huge expenditure for conducting those elections. 

Apart from these, several bye-elections were also held. This 

also imposes a huge burden on the exchequer. 

 லர்ல்கள் தல்லறு நிலனகளில் ாடு முழுதும் லடததறுால் 

மிகப்ததரி தசனவு அசுக்கு ற்தடுகிநது. இலத் விர்த்து தல்லறு 

இலடத்லர்ல்கள் லடததறுாலும் அசுக்கு மிகப்ததரி 

நிதிச்சுலாகிநது 

 Firstly, it would reduce the massive expenditure incurred 

for conduct of separate elections every year. Presently, the 

cost of holding elections for Lok Sabha and Legislative 

Assemblies of States and UTs has been pegged at `4500 

crore by the ECI 

 முனாாக ஆண்டு முழுதும் தல்லறு கானங்களில் லர்ல் 

டத்ப்தடுால் லடததறும் தசனவிணத்ல குலநக்கும். ற்லதாது 

க்கபலக்கும் ானின சட்டலதலகளுக்கும் லர்ல் 

டத்துதிற்கு ரூ 4500 லகாடில லர்ல் ஆலம் 

தசனளிக்கிநது 

 Secondly, elections lead to imposition of Model Code of 

Conduct (MCC) in the poll bound State/ area. The 

imposition of MCC puts on hold the entire development 

programme and activities of the Union and State 

Governments in the poll bound State. It even affects the 

normal governance. Frequent elections lead to imposition of 

MCC over prolonged periods of time. This often leads to 

policy paralysis and governance deficit. 

 இண்டாாக லர்ல் ாதிரி டத்லகள் எரு தாகுதியிலனா 

அல்னது ானினத்திலனா லடமுலநக்கு ந்ால் த்தி ற்றும் 

ானின அசிணால் தசல்தடுத்ப்தடும் லம்தாட்டுத் திட்டங்கள் 

நிறுத்தி லக்கப்தடுகின்நா சூழ் நிலன ற்தடுகிநது. இது 

சாாாக தசல்தடக்கூடி அசு நிர்ாகத்ல தாதிக்கிநது. 

அடிக்கடி லடததறும் லர்னால் நீண்ட கானம் லர் ாதிரி 
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டத்ல விதிகள் அலில் இருப்தால் அசின் தற்நாக்குலநல 

அதிகரிக்கிநது 

 Thirdly, frequent elections lead to disruption of normal 

public life and impact the functioning of essential services. 

Holding of political rallies disrupts road traffic and also 

leads to noise pollution. If simultaneous elections are held, 

this period of disruption would be limited to a certain pre-

determined period of time 

 மூன்நாாக அடிக்கடி லடததறும் லர்ல்கள் ததாது ாழ்க்லகயும் 

அலலலன அடிப்ப்லட சதிகள் ததறுதில் சின ாக்கங்கலபயும் 

ற்தடுத்துகிநது. அசில் கட்சிகள் டத்தும் ாணாடு , லதணி 

லதான்நற்நல் லதாக்குத்து தரிசல் ற்தடுகிநது அல லலப 

எலி ாசும் ற்தடுகிநது. எல லத்தில் லர்ல்கள் டத்ப்தட்டால் 

இந் தாதிப்புகள் மிக குலநந் அபவு இருக்கும் 

 Lastly, it would free the crucial manpower which is often 

deployed for prolonged periods on election duties. For 

example, the 2014 Lok Sabha elections which were held 

along with State Assembly Elections in Odisha, Andhra 

Pradesh, Sikkim and Arunachal Pradesh was spread over 

nine phases 

 இறுதிாக அதிக அபவில் தசனளிக்கப்தடும் னி உலப்பு 

வீணாகாது. உாாக 2014 க்கபலத் லர்லுடன் ஆறு 

ானினங்களுக்காண லர்ல் என்தது நிலனகபாக லடததற்நது 

இன்மூனம் னி பம் மிகவும் வீணாக தசனளிக்கப்தட்டது. 

Advantages of simultaneous Election/ எல லத்தில் லர்ல் 

டத்துதின் ன்லகள் 

 Preparing and conducting elections costs the public exchequer 

hundreds of crore each time. The money is mostly spent on 

arrangements, salaries and security. Holding simultaneous polls 

will lead to significant savings of public funds that can be better 

utilised elsewhere. 

 எல லத்தில் லர்ல் டத்துது ததாதுப்தம் வீாக எவ்தாரு 

முலநயும் தசனளிக்கப்தடுகிநது. இத்தாலக முழுதும் லர்லுக்காண 

ற்தாடுகள் ,ஊதிம் ற்றும் தாதுகாப்புக்காக தசல்ழிக்கப்தடுகிநது. எல 
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லத்தில் லர்ல் டத்ப்தட்டால் இத்தாலக லசமிக்கப்தட்டு லறு ல் 

ழிகளில் தன்தடுத் முடியும் 

 With elections taking place at various schedules, political parties 

and ministers are always in election mode. This disrupts and 

distorts agendas with parties deferring reforms or make 

decisions with short-term views, thereby depriving citizens of 

clear policies. Holding simultaneous elections will ensure that 

the ministers can dedicate a good four years towards 

implementing policies and doing constructive work for their 

constituencies. 

 தல்லறு இடங்களில் ற்றும் கானங்களில் லர்ல் லடததறும் லதாது , 

அசில் கட்சிகள் ற்றும் அலச்சர்கள் ப்லதாது லர்ல் ண 

நிலனயிலனயிலன இருப்தர். இது அசில்ாதிகள் ற்றும் அலச்சர்கள் 

லர்லுக்காக குறுகி லாக்கத்தில் தசல்தட ாய்ப்தளிக்கும். எல 

லத்தில் லர்ல் டத்ப்தட்டால் அலச்சர்கள் ான்காண்டுகள் 

அர்களுலட தணிகளில் முழுலாக ஈடுதட இலும் அல லம் 

தாகுதியின் லம்தாட்டிற்காக தசல்தடவும் ாய்ப்தளிக்கும் 

 All political parties spend large sums of money in ensuring that 

no stone is left unturned during campaigning. One election every 

five years across all levels will lower the cost of elections to 

parties, and thus reduce their need for ‗donations‘. 

 அலணத்து அசில் கட்சிகளும் அதிக அபவினாண தத்திலண 

லலற்ந ழிகளில் லர்ல் பிச்சாத்தின் லதாது தசனளிக்கின்நணர். 

எல லத்தில் லர்ல் டத்ப்தட்டால் அசில் கட்சிகளின் லர்ல் 

தசனவு குலநயும் அர்கள் பிநரிடம் இருந்து ன்தகாலட ததறும் அபவும் 

குலநயும் 

 Other than money, the other significant resource needed in 

abundance is the deployment of security forces. Holding 

simultaneous elections to the Lok Sabha and the state 

legislatures it will free up security forces, who are diverted from 

their core duties for each election. 

 தத்திலண வி பிந முக்கிாண பங்கள் தாதுகாப்பு தலடயிணல 

நிலன நிறுத் லலப்தடுகிநது. எல லத்தில் லர்ல் க்கபலக்கும், 

சட்டப்லதலக்கும் டத்ப்தட்டல் தாதுகாப்பு தலடகளின் லலல 

குலநக்க இலும். 
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 With elections being announced the MCC comes into force.This 

prevents the government from announcing any new schemes, 

make any new appointments, transfers or postings without the 

approval of the election commission. 

லர்ல்கள் அறிவிக்கப்தட்டவுடன் லர்ல் ாதிரி டத்ல விதிகள் 

அலுக்கு ந்து விடுால் அசாங்கம் புதி திட்டங்கள் அறிவிப்தல 

டுக்கின்நது. லலும் புதி நிணங்கள் ற்றும் தணியிட ாறுல்களுக்கும் 

லர்ல் ஆலத்தின் முன் அனுதி ததந லண்டி  இருக்கிநது. 

Disadvantages of the idea / குலநதாடுகள் 

 One fallout of implementing this is that a bigger ‗centralised‘ 

agenda would overshadow the states and their regional issues. The 

current diffused system allows each state to push their individual 

agenda during state elections something that would be difficult to 

do in collective polls. 

 எல லர்லன டத்தும் லதாது மிகப்ததரி லப்தடுத்ப்தட்ட தீர்ாணங்கள் 

தகாள்லககள் ானினங்கள் ற்றும் பிாந்தி பிச்சலணகலப பின்னுக்கு 

ள்ளிவிடும். ற்லதால லடமுலந எவ்தாரு ானினம்  அனுலட 

னிப்தட்ட தீர்ாண ஆகிற்லந லர்லின் லதாது தளிப்தடுத் இலும் 

ஆணால் கூட்டாக லர்ல் டத்ப்தட்டால் ானினப் பிச்சலணகள் 

தகாள்லககள் பின்னுக்கு ள்பப்தடும் 

 Separate state elections allow regional parties to attract voters in 

the gap between central polls  since one would be voting separately 

for the Union and the state. Combining state and national polls 

gives an undue advantage to national parties (who can appeal on a 

pan-Indian scale) over state-level parties. 

 னித்னில லர்ல் டத்தும் லதாது பிாந்திக் கட்சிகள் ாக்காபர்கலப  

சட்டப்லதல லர்லுக்கும் க்கபலத் லர்லுக்கும் இலடப்தட்ட 

கானத்தில் க இலும்ல் எல லத்தில் லர்ல் லடததற்நால் இது  

லசிக் கட்சிகளுக்கு சாகாக அலக்கூடும் 

 While the theory of a unified election sounds elegant and 

straightforward, the framework still does not satisfactorily address 

what happens in situations necessitating fresh elections before the 

five-year term lapses  like a hung assembly, or if the assembly is 
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dissolved due to a no-confidence motion etc. This is almost 

inevitable and will break the system all over again. 

 எல லத்தில் லர்ல் டத்துது சிநப்தாக புனப்தட்டாலும் சின 

லகள்விகளுக்கு முழுலாக விலடளிக்க இனாாக இருக்கிநது.  

இம்முலநயில் லனும் சூழ்  நிலனயில் லர்ல் புதிாக டத் ாய்ப்பு 

ற்தடுாணால் அாது சட்டப்லதலலா அல்னது க்கபலலா 

ந்ாண்டு கானத்திற்கு முன்லத ததரும்தான்லல இந்ாலனா அல்னது 

ம்பிக்லக இல்னா தீர்ாணத்தின் மூனம் லாற்கடிக்கப்தட்டாலனா 

தாதிக்கதடும்.இது மீண்டும் சீாண லர்ல் லடததறுல டுக்கும் 

 Of course, this reform is still far off since there are many gaps, 

which need to be addressed. 

 இந்ச் சீர்திருத்ம் தல்லறு லகள்விகளுக்கு விலடளிக்காலன, தல்லறு 

இலடதளிகளுடலண இருக்கிநது இது தீர்க்க்கதட லண்டும் 

Steps Needs to be Taken  

 Strengthening of Election Commission Infrastructure 

 லர்ல் ஆல உள்கட்டலப்லத லுப்தடுத்துல் 

 Proper amendment in Voters and Electors rights 

 ாக்காபர், லட்தாபர்களின் உரிலகளில் உரி திருத்ம் தகாண்டு 

ருல். 

 Provide additional Power to Election Commission 

 லர்ல் ஆலத்தின் அதிகா ம்லத நீட்டித்ல் 

 Extending more power to police  

 கால்தலடயிணருக்காண அதிகாங்கலப விரிவுதடுத்துல் 

 To make amendment in Two Constituencies Nomination in 

Assembly as well as Lok sabha  

 எல ருத் லர்லில், எல லட்தாபர் இரு தாகுதிகளில் லதாட்டியிடல் 

ன்ததில், ாடாளுன்நத் தாகுதி, சட்டன்நத் தாகுதி ன்தது குறித் 

சட்டத்திருத்ம் தகாண்டுருல் 

 Proper Amendment in Anti defection law relating to Pre Post 

election defection of Candidates 

 கட்சித் ால் லடச்சட்டம், அசில் கட்சிகளின் லர்லுக்கு முந்ல 

ற்றும் லர்லுக்குப் பிந்தி கூட்டணி ன்தண குறித் திருத்ங்கள் 

தகாண்டு ருல். 
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 To find practical  solution on Model code of Conduct, announcing  

new schemes and  manifesto    

 லர்ல் அறிவிக்லக, னத்திடங்கள் அறிவித்ல், பிசாங்கள் குறித் 

லடமுலநச் சிக்கல்கலபத் தீர்க்க ழிகாணுல் 

Conclusion  

It to be feasible, we need a political consensus, which is not easy to 

achieve. There has to be a political willingness to discuss this issue 

before we talk of a consensus. It is good that Prime Minister Narendra 

Modi is talking about a consensus instead of forcibly pushing this plan 

through. His reasons for advocating simultaneous elections are 

exorbitant expenditure and the repeated dislocation of administrative 

machinery on election duty throughout the year. One, elections have 

unfortunately become the root cause of corruption. When we are in 

constant election mode, we are also in permanent corruption mode. 

When crores are spent in elections, crores have to be collected by hook or 

by crook.Communal riots and caste disturbances are deliberately created 

around election time to ensure polarisation of communities for electoral 

gains. 

முடிவுல 

எல லத்தில் லர்ல் சாத்திாணது ான் அற்கு முன் அசில் கட்சிகளிலடல 

கருத்தாற்றுல ற்தட லண்டும் ஆணால் அது அவ்பது சுனதாணது அல்ன. அல 

லலபயில் கருத்தாற்றுல தற்றி லதசுற்கு முன்லத எரு அசில் 

உறுதித்ன்ல லண்டும். பிர் இலப்தற்றி லதசுது ன்நாக இருக்கிநது அல 

லலபயில் இலப்தற்றி கருத்தாற்றுல ற்தடுத் முலுகிநார் ஆணால் 

லுக்கட்டாாக திணிக்க இனவில்லன. எல லத்தில் லர்ல் லடததறுல 

ஆரிப்தற்கு  அர் தசால்து அசு நிர்ாகம் அடிக்கடி லடததறும் லர்னால் 

ஆண்டு முழுதும் தாதிக்கப்தடுகிநது.லலும் லர்ல்கள் ஊலுக்கு 

அடிப்தலடாகவும் அலகிநது. ப்லதாது ாம் ப்லதாதும் லர்ல் நிலனயிலனல 

இருப்தால் லகாடிகள் தசனழிக்கப்தடுால் மீண்டும் அலண தனழிகளில் 

திரும்தததநல முலுகின்நணர், இதுவும் ஊலுக்கு ழிகுக்கிநது. லர்லன 

லாக லத்ல க்கனங்களும் க்கலப பிபவு தடுத்துலும் லர்ல் 

ஆாத்திற்காவும் லடததறுகிநது. 
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India and South Korea agreements 

India and South Korea signed 11 agreements, including in the areas of 

trade, cultural and scientific and technological cooperation 

இந்திாவிற்கும் தன்தகாரிாவிற்கும் ர்த்கம், கனாச்சாம்,அறிவில் தாழில் 

நுட்த எப்தந்ம் ண 11 எப்தந்ங்கள் லகதழுத்ாகிது 

 To facilitate ongoing negotiations on upgrading the India-RoK CEPA 

by identifying key areas for trade liberalization (including Shrimp, 

Molluscs and Processed Fish). 

 ர்த்க ாாபாக்கலுக்காண முக்கி (இநால், சிற்பிகள், தனிடப்தட்ட மீன் 

உள்ளிட்ட ) தகுதிகலப கண்டறின் மூனம்  இந்திா, தகாரி குடிசுக்கு 

இலடலாண சிஇபி-ல லம்தடுத்துது குறித் ற்லதாது லடததற்று 

ரும் லதச்சுக்களுக்கு சதி தசய்து தகாடுத்ல் 

 For cooperation in the area of trade remedies viz. anti-dumping, 

subsidy, countervailing and safeguard measures through 

consultations and exchange of information through establishment 

of a Cooperation Committee comprising government officials and 

domain experts. 

 ர்த்க குலந தீர்ப்பு துலநகளில் எத்துலப்புக்காணது. அாது 

ஆலனாசலணகள், கல் தரிர்த்லண  ற்றும் அசு அதிகாரிகள், நிபுர்கள் 

தகாண்ட கூட்டுநவுக் குழுக்கலப அலப்தது ஆகிற்றின் மூனாண  

ததாருள் குவிப்பு திர்ப்பு, ானிங்கள், திர் ற்றும் தாதுகாப்பு 

டடிக்லககள். 

 For cooperation in development of cutting edge technologies for 

commercialization to reap benefits of the 4th Industrial revolution. 

Thrust areas include Internet of Things (IOT), Artificial Intelligence 

(AI), Big Data, Smart Factory, 3D Printing, Electric Vehicle, 

Advance Materials and affordable healthcare for the elderly and 

disabled. 

 4-து தாழில் புட்சி தனன்கலப தன்தடுத்தி முன்லணாடித் 

தாழில்நுட்தங்கலப லம்தடுத்தி ர்த்கப் தடுத்துதில் எத்துலப்பு. 

இண்டர்தட் ஆப் திங்ஸ், தசற்லக அறிவு, பிக் லடட்டா, ஸ்ார்ட் 

தாழிற்சாலனகள், 3டி பிரிண்டிங், மின்சா ாகணங்கள், து முதிர்ந்லார், 
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ஊணமுற்லநாருக்கு குலநந் விலன ருத்து தாரிப்பு ற்றும் உர்கப் 

ததாருட்கள் ங்குல் ஆகில இன் முன்னுரில விங்கபாகும். 

 To deepen cultural and people-to-people relations by providing for 

institutionalized cooperation in fields of Music and Dance, Theatre, 

Art Exhibitions, Archives, Anthropology, Mass Media Programmes 

and Museum Exhibits. 

 தண்தாடு, இருாட்டு க்களிலடலாண தாடர்பு ஆகிற்லந 

லுப்தடுத்துல். இலச, ாட்டிம், ாடகம், கலன கண்காட்சிகள், ஆக் 

காப்தகங்கள், னிக்கூர் னாற்றில், ததாதுக்கள் ஊடகத் திட்டங்கள், 

அருங்காட்சிக கண்காட்சிகள் ஆகித் துலநகளில் நிறுண 

எத்துலப்புகளுக்கு ழிலக தசய்ன் மூனம் இலண 

லடமுலநப்தடுத்துல் 

 For cooperation in scientific & technological research, including in 

areas of affordable water purification technologies, intelligent 

transport systems, new/ alternative materials, traditional and 

oriental medicines and technology packaging and 

commercialization. 

 அறிவில் ற்றும் தாழில்நுட்த ஆாய்ச்சியில் எத்துலப்பு. குலநந் விலன 

ண்ணீர் தூய்லப்தடுத்தும் தாழில்நுட்தங்கள், அறிவுசார்  லதாக்குத்து 

அலப்புகள், புதி / ாற்றுப் ததாருட்கள், தாம்தரி ற்றும் கிக்கத்தி 

ருந்துகள், தாழில்நுட்த தாகுப்புகள் ற்றும் ர்த்க ாக்குல் 

உள்ளிட்ட துலநகளில் அறிவில் ஆாய்ச்சி எத்துலப்பு 

 For cooperation in railway research, exchange of railway related 

experience and development of railway industries. Both sides will 

explore planning and execution of joint research projects, including 

setting-up an advanced Railways R&D facility in India. 

 யில் ஆாய்ச்சி, யில்ல தாடர்தாண அனுதங்கள் தரிர்த்லண, யில்ல 

தாழிற்சாலனகள் லம்தாடு ஆகிற்றில் எத்துலப்பு. இந்திாவில் 

உர்நிலன யில்ல ஆாய்ச்சி ற்றும் லம்தாட்டு சதில அலத்ல் 

உள்ளிட்ட கூட்டு ஆாய்ச்சித் திட்டங்கலப  டிலத்துச் தசல்தடுத்துது 

குறித்து சாத்திக்கூறுகலப  இருப்பிணரும் ஆாய்ார்கள்.  

 For cooperation in adoption of biotechnology and Bio Big-Data in 

health, medicine, Agro fishery products, digital healthcare, 

precision medicine, brain research, and next generation-medical 

equipment. 
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 உயிரி தாழில்நுட்தம் ற்றும் சுகாாம், ருத்தும், லபாண் மீன் பப் 

ததாருட்கள், டிஜிட்டல் சுகாா லசல, நுட்தாண ருந்து, மூலப ஆாய்ச்சி 

ற்றும் அடுத் லனமுலநக்காண ருத்து உதகங்கள் 

லதான்நற்றுக்காண உயிரி - ததரும் புள்ளி வித்ல தன்தடுத் எத்துலப்பு 

 For cooperation in development, modernization and expansion of 

state-of-the-art Telecommunication/ICT services and next 

generation Wireless Communication Networks such as 5G, Cloud 

Computing, Big Data, IOT, AI and their applications in services, 

disaster management, emergency response, and cyber security. 

 அதி வீண தாலனத் தாடர்பு / கல் தாடர்பு தாழில் நுட்த லசலகள் 

ற்றும் 5ஜி, கிபவுட் கம்ப்யூட்டிங், ததரும் புள்ளி விம்,  .ஏ.டி, .. 

லதான்ந அடுத் லனமுலந கம்பியில்னா தாலனத் தாடர்பு லசலகள் 

ற்றும் அற்றின் தன்தாடு, லதரிடர் லனாண்ல, அச கான மீட்புப் தணி 

ற்றும் இல தாதுகாப்புத் துலநகளில் வீண ம், லம்தாடு ற்றும் 

விரிாக்கத்திற்காண எத்துலப்பு 

 For cooperation in the development of Micro, Small and Medium 

Enterprises in both countries and in improving their 

competitiveness in global markets. The two sides will also explore 

the possibility of establishing an India-RoK technology exchange 

centre. 

 இருாடுகளிலும் உள்ப குறு, சிறு ற்றும் டுத் தாழில் துலநயில் 

எத்துலப்பு ற்றும் சர்லச சந்லயில் லதாட்டித் ன்லல 

லம்தடுத்துல். இந்திா-தகாரி குடிசில், தாழில்நுட்த தரிாற்ந 

லத்ல அலப்தற்காண  சாத்திக் கூறுகலப  இருப்பிலும் ஆய்வு 

தசய்ல்.  

 To enhance industrial and investment relations between South 

Korean companies and the State of Gujarat through cooperation in 

areas of urban infrastructure, food processing, agriculture related 

industries, startup ecosystem, skill training and development and 

new & renewable energy. KOTRA shall open an office in 

Ahmedabad and will become one of the partner organizations for 

the Vibrant Gujarat Global Summit 2019. 

 கர்ப்புந கட்டலப்பு, உவுப் தப்தடுத்துல், லபாண் சார்ந் தாழில்கள், 

சுற்றுச் சூலில், திநன் தயிற்சி ற்றும் பர்ச்சி ற்றும் புதி & 

புதுப்பிக்கத்க்க ரிசக்தி லதான்ந துலநகளில் குஜாத் அசு, தன் தகாரி 



 
 

19 Admission Open for TNPSC Group I & II Prelims and Mains. To join Contact 
9952521550|Online Classes also Available 

 

நிறுணங்களிலடலாண தாழில் ற்றும் முலீட்டு உநவுகலப 

அதிகரிப்ததில் எத்துலப்பு. லகாத்ா நிறுணம் அகாதாத்தில் எரு 

அலுனகத்ல அலப்தன் மூனம், லிலாண குஜாத் சர்லச ாாடு 

2019-ல் எரு தங்குார் அலப்தாக ாறுல். 

 To facilitate upgradation and expansion of the existing monument 

commemorating Princess Suriratna (Queen Hur Hwang-ok), a 

legendary Princess of Ayodhya, who went to Korea in AD 48 and 

married King Kim-Suro. A large number of Koreans trace their 

ancestry to this legendary princess. The new monument will be a 

tribute to the shared cultural heritage and long-lasting friendship 

between India and RoK. 

 கி.பி. 48 ஆம் ஆண்டில் தகாரி தசன்று, அந்ாட்டு ன்ணர் கிம் சூலால 

திரும் தசய்து தகாண்ட (ஹர் ஹ்ாங் – ஏக் அசி)  அலாத்திா இபசி 

சூரித்ணா நிலணாக அலக்கப்தட்டுள்ப நிலணவுச் சின்ணத்ல லம்தடுத்தி 

விரிவுப்தடுத்துதில் எத்துலத்ல்.  தம்ததரும் இபசியின் 

மூாலர்கலப ாபாண தகாரி க்கள் லடி ருகின்நணர்.  இந்திா-

தகாரிா குடிசு இலடயினாண கனாச்சா தாம்தரிம் ற்றும் நீண்டகான 

ட்புநவின் அலடாபச் சின்ணாக புதி நிலணவுச் சின்ணம் அலயும். 
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