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குருப் 1 முதன்மைத் ததர்வு நடப்புகள் - 2021 

அருமை ததர்வர்கதே 

'’விடாமுயற்சிதான் பூமியில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த சக்தி, அது ைமைகமே நகர்த்தக்கூடியது' 

என்பது ஏற்றுக்ககாள்ேப்பட்ட பழகைாழியாகும், தைலும் இது குரூப் I முதன்மைத் ததர்வு தயாரிப் 

சூழலில் மிகவும் உண்மையானதும் கூட. இந்தத் ததர்வில் கபரும் இமடயூறுகளுக்கு ைத்தியிலும் 

விடாமுயற்சியின் மூைம் கவற்றி கபற்ற ததர்வர்களின் கமதகள் அடிக்கடி தகள்விப்படுவதுண்டு. 

 

ஒரு சீன விவசாயி தனது அண்மட வீட்டார் பயிரிட்ட காம் ைற்றும் தகாதுமை தபான்ற பாரம்பரிய 

பயிர்களுக்கு பதிைாக மூங்கில் நடவு கசய்ய முடிவு கசய்தமதப் பற்றிய ஒரு கென் உவமை 

உள்ேது. தட்பகவப்பநிமை, ைண்ணின் நிமை ைற்றும் அவரிடமிருக்கும் உபகரணங்களின் 

பகுப்பாய்வின் அடிப்பமடயில் அவர் இந்த முடிமவ எடுத்தார். சக விவசாயிகள் அவமர முடியாத 

முயற்சிமய பின்பற்றுவதாக தகலி கசய்தார்கள், ஆனால் அவர் கவமைப்படாைல் இருந்தார். மூன்று 

ஆண்டுகோக, அவரது அண்மட வீட்டார் கதாடர்ந்து பயிர்கமே அறுவமட கசய்ததபாது எதுவும் 

இவரது மூங்கில் வேரவில்மை, ஆனால் பின்னர் அவரது பயிர் ஒரு நாமேக்கு ஒரு அடி வேரத் 

கதாடங்கியது, ஐந்தாவது தகாமடயின் முடிவில் அவருக்கு ஒரு கைய்நிகர் மூங்கில் காடு 

இருந்தது. விமேந்த பயிமர அறுவமட கசய்து அதிக ைாபம் ஈட்டினார். அவரது அக்கம் 

பக்கத்தினர் ஆச்சரியைமடந்தனர், இமவ அமனத்தும் ஒதர இரவில் நடந்தது தபால் இருந்தது. 

தாவரங்கள் நான்கு ஆண்டுகோக கசயைற்ற நிமையில் இருக்கவில்மை, ஆனால் அமவ 

அமைதியாக நிைத்தடியில் வேர்ந்து, கவளிப்புற வேர்ச்சிமய ஆதரிக்கும் அேவுக்கு வலுவான தவர் 

அமைப்மப உருவாக்குகின்றன. கமதயின் தார்மீக அம்சம் என்னகவன்றால், சிை சையங்களில் 

நாம் ஒரு இைக்மக மவத்து அந்த இைக்மக தநாக்கி நடவடிக்மக எடுப்தபாம், ஆனால் நாம் 

முன்தனறவில்மை என்பது தபால் கதரியும். கபரும்பாலும் இது நம்மைத் தாழ்த்துகிறது, தைலும் 

கவற்றி வருபவமரச் சுற்றி பதுங்கியிருக்கிறது என்பமத உணராைல் முயற்சிப்பமத நிறுத்துதவாம். 

வாழ்க்மகயில் எந்த இைக்மகயும் அமடய ஆர்வம், விடாமுயற்சி ைற்றும் தநர்ைமற எண்ணம் 

ததமவ. இச்சூழமை குருப் 1 ததர்வுடன் கபாருத்திப் பார்த்தால் கவற்றி கவகுதூரமில்மை என்பது 

புைனாகும். 

வெற்றி வெற ொழ்த்தும்  

ஐயாச்சாமி முருகன்  

Chief Mentor 

https://t.me/Iyachamymurugan  

 

JOIN OUR TELEGRAM: https://t.me/iyachamyacdemy

https://t.me/Iyachamymurugan
https://t.me/iyachamyacdemy
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Group I Mains Current Affairs -August 

 100 Years of Madras Legislative 

Council  

 வசன்னை சட்டப் பெரனெயின் 100 ஆண்டுகள் 

 Pradhan Mantri Kisan SAMPADA 

Yojana  

 பிரதான் மந்திரி கிராம் சம்ெதா பயாஜைா 

 Mission Karmayogi 

 மிஷன் கர்மபயாகி  

 Lateral Entry 

 பேட்டரல் நுனைவு  

 Constitutional (127th) Amendment 

Bill, 2021 

 127ெது அரசியேனமப்புச் சட்ட திருத்த மபசாதா 

 National Mission on Edible Oil-Oil 

Palm  

 பதசிய சனமயல் எண்னை திட்டம் 

 Atmanirbhar Narishakti Se Samvad  

 ஆத்ம நிர்ொர் நாரிசக்தி பச சம்ொத்  

 PM-KISAN  

 பிரதம மந்திரி பெளாண் நிதித் திட்டம்  

 Permanent Seat for India in UNSC  

 ஐக்கிய நாடுகள் ொதுகாப்பு அனெயில் 

இந்தியாவுக்காை நிரந்தர இடம்  

 50 years of India Bangaladesh 

Relationship  

 இந்தியா ெங்கபதசம் 50 ஆண்டு உறவு  

 Climate Change 2021 Report: IPCC  

 காே நினே மாற்ற அறிக்னக 2021 

 Plastic Waste Management 

Amendment Rules, 2021. 

 பிளாஸ்டிக் கழிவு பமோண்னம விதிகள் 2021 

 Collegium System  

 நீதிெதிகனள நியமிக்கும் பதர்வுக் குழும் ம 

 National Hydrogen Mission 

 பதசிய னைட்ரஜன் இயக்கம்  

 National Monetisation Pipeline 

 பதசிய ெைமாக்கல் திட்டம்  

 merger of three jumbo black holes 

 மூன்று கருந்துனளகள் ஒன்றினைதல்  

 100 years of Moplah Rebellion 

 மாப்ளா கேகம் 100 ஆண்டுகள்  

 Blockchain Technology  

 ப்ளாக் வசயின் வதாழில்னுட்ெம்  

 100 Days of DMK Government  

 தி முக ஆட்சியின் 100 நாட்கள்  

 Interim Budget  

 தமிைக இனடக்காே ெட்வஜட் 

 The first-ever, separate agriculture 

budget in Tamil Nadu  

 தமிழ்ைாட்டின் முதன்முனறயாக பெளாண்னமக்கு 

தனி ெட்வஜட் 

 ‘Makkalai Thedi Maruthuvam Scheme  

 மக்கனளத் பதடி மருத்துெம் 

 

GROUP I MAINS September Current 

Affairs 

 Karbi-Anglong Peace Accord  

 கர்பி அங்போக் அனமதி ஒப்ெந்தம் 

 13th BRICS Summit  

 13ெது ப்ரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு 

 Crimes against women Increasing  

 வெண்களுக்கு எதிராை ென்முனற அதிகரித்தல் 

 CRISPR  

 Draft Personal Data Protection Bill, 

2019  

 தனி நெர் தகெல் ொதுகாப்பு மபசாதா ெனரவு 

2019 

 'Reforms in Urban Planning 

  நகர்ப்புற திட்டமிடலில் சீர்திருத்தங்கள் 

 3rd State Food Safety Index  

 3ெது மானிே உைவு ொதுகாப்பு குறியீடு  

 Shoonya Campaign 

 சூன்யா பிரச்சாரம் 

 Defence Industrial Corridor  

 ொதுகாப்பு வதாழில்ெழித்தடம்  

 Quad குொட் கூட்டனமப்பு 

 Global Methane Pledge  

 உேக மீத்பதன் உறுதிவமாழி 

 PM Poshan Scheme  

 பிரதமர் பொஷான் திட்டம்  

 Draft e-Commerce Rules 2021 

 மின் ெர்த்தக ெனரவு விதிகள் 2021 

 V. O. Chidambaram Pillai  

 ெ வூ சிதம்ெரம் பிள்னள 

 Cauvery River Water Dispute  

 காபெர் நதி நீர் சிக்கல்  

 Tamil Nadu-Denmark Energy Island 

Project 

 தமிழ்ைாடு வடன்மார்க் ஆற்றல் தீவு திட்டம்  

 Kovalam gets Blue Flag certification 

 பகாெளம் நீேக்பகாடி சான்றிதழ் வெற்றது  

 7.5 per cent reservation for 

Government school students in 

admission to Under Graduate courses 

in technical education in 2021 

 வதாழில்னுட்ெ ெடிப்புகளில் அரசுப் ெள்ளி 

மாைெர்களுக்கு 7.5 ஒதுக்கீடு 

 Porunai Civilisation  

 வொரு னந நதிக்கனர நாகரிகம் 

 Social Justice day  

 சமூக நீதி நாள் 

GROUP I MAINS OCTOBER CURRENT 

AFFAIRS 

 Judicial activism  

  நீதித்துனற வசயல்முனைப்பு  
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 Anti-Defection Law  

 கட்சித்தாெல் தனடச்சட்டம்  

 Graded Response Action Plan  

 ெடிப்ெடியாை மீட்பு வசயல்திட்டம் | காற்று 

மாசுொடு 

 Maharatna status  

 மகாரத்ைா அந்தஸ்து 

 PM Gati Shakti Scheme 

 பிரதமர் கதி சக்தி திட்டம்  

 Ethanol Blending Programme  

 எத்தைால் கேப்பு திட்டம்  

 One Sun, One World, One Grid  

 ஒபர சூரியன், ஒபர உேகம், ஒபர தடம்  

 First Malaria Vaccine  

 முதல் மபேரியா மருந்து  

 Robotics ( Astro Robot) 

 பராொட்டிக்ஸ் ( அஸ்ட்பரா பராொட்)  

  Kunming Declaration on biodiversity 

conservation 

 ெல்லுயிரிைப் ொதுகாப்புக்காை கன்மிங் 

பிரகடைம்  

 Nobel Prizes  

 பநாெல் ெரிசுகள்  

 PM’s 60-Point Action Plan 

 பிரதமரின் 60 அம்ச வசயல்திட்டம்  

 Spyware – pegasas  

 உளவுச் வசயலி -வெகாசஸ் 

 NIPUN Bharat Mission  

  நிபியூன் ொரத் திட்டம்  

 Ayushman Bharat  

 ஆயூஷ்மான் ொரத்  

 COP26 Climate summit  

 26ெது உச்சி மாற்ற மா நாடு  

 MGNREGA Scheme 

 மகாத்மா காந்தி ஊரக பெனேொய்ப்பு 

உறுதித்திட்டம்  

 Chief Minister’s Economic Advisory 

Council’ 

 முதேனமச்சரின் வொருளாதார ஆபோசனைக் 

குழு  

 Appointment of archakas 

 அர்ச்சகர்கள் நியமைம் 

 Communal G.O 100 years  

 இட ஒதுக்கீட்டு ஆனை 100 ஆண்டுகள்  

 Tamil Nadu Export Promotion 

Strategy 2021 

 தமிழ்ைாடு எற்றுமதி ஊக்க உத்தி 2021 

 Kalaignarin Varumun Kappom 

Thittam’ 

 கனேஞரின் ெரும் முன் காப்பொம் திட்டம்  

 Singara Chennai, 2.0 programme 

 சிங்காரச் வசன்னை 2 திட்டம்  

November Current Affairs  

 Central Bureau of Investigation 

 ைத்திய புைனாய்வு அமைப்பு  

 Asset Reconstruction Companies  

 ததசிய கசாத்து ைறுகட்டமைப்பு நிறுவனம்  

 Interlinking of River  

 நதிகள் இமனப்பு 

 COP 26 

 பருவ நிமை ைாற்ற 26வது ைா நாடு 

 Molnupiravir 

 INS Vela’ of Project P-75 

 ஐ என் எஸ் தவைா  

 O-SMART Scheme  

 ACROSS Scheme 

 Farm laws 

 தவோண் சட்டங்கள்  

 Aspirational District program 

 முன்தனறத் துடிக்கும் ைாவட்டங்கள் 

 Atma Nirbhar in Defence 

 பாதுகாப்புத்துமறயில் ஆத்ை நிர்பார் 

 Cryptocurrencies  

 கிரிப்தடா நாணயங்கள்  

 White revolution and Dr. Verghese 

Kurien 

 கவண்மைப் புரட்சி ைற்றும் டாக்டர் வர்கீஸ் 

குரியன்  

 IRNSS-NaVIC 

 ஐ ஆர் என் எஸ் எஸ்- புவியிடங்காட்டி  

 National Multidimensional Poverty 

Index: NITI Ayog 

 ததசிய பல்பரிைான வறுமைக் குறியீடு – நிதி 

ஆதயாக்  

 CharDham Project  

 சார்தான் திட்டம்  

 Indo – Afghanistan relation  

 இந்திய ஆப்கானிஸ்தான் உறவு  

 Governor’s Power to decide on Bills 

 ைதசாதாக்கள் மீதான ஆளுனரின் 

முடிகவடுக்கும் அதிகாரம்  

 Covid-19 Impact on Learning and Illam 

Thedi Kalvi Scheme  

 கற்றல் மீதான தகாவிட்டின் தாக்கம் ைற்றும் 

இல்ைம் ததடிக் கல்வித் திட்டம்  

 ‘Chief Minister in your Constituency’  

 உங்கள் கதாகுதியில் முதமைமைச்சர் 

திட்டம்  

 Significance of free bus ride  

 கபண்களுக்கு இைவச தபருந்து 

பயனத்திட்த்தின் முக்கியத்துவம்  

 Tamil Nadu Fintech Policy 2021 

 தமிழ்னாடு நிதித் கதாழில்னுட்ப ககாள்மக 

2021 

 Mullai Periyaru issues முல்மைப் 

கபரியாறு அமன விவகாரம்  

 TN Reservation  

 தமிழ்னாடு இட ஒதுக்கீடு  

December Current Affairs  
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 private member’s bill  

 தனி நெர் மபசாதா  

 Dam Safety Bill, 2019 

 அனைப்ொதுகாப்பு மபசாதா ,2019  

 Beti Bachao Beti Padhao Scheme 

 பெட்டி ெச்பசா பெட்டி ெபதா  

 Issues of Judiciary in India  

 நீதித்துனறயில் உள்ள சிக்கல்கள் 

 Natural Farming 

 இயற்னக விெசாயம்  

 India and Sri Lanka agreed to a four-

pronged plan  

 இந்தியா இேங்னக  அணுகுமுனற  

 James Webb Space Telescope  

 பஜம்ஸ் வெப் வதானே பநாக்கி  

 Gaganyaan Mission 

 ககன்யான் திட்டம்  

 SMILE Scheme 

 Privatisation of Banks  

 ெங்கிகனள தனியார் மயமாக்கள்  

 Mission Sagar 

 மிசன் சாகர்  

 State Health Index for 2019-20 

 மாநிே சுகாதாரக் குறியீடு 

 Raising Legal Age of Marriage for 

Women 

 வெண்களின் திருமை ெயனத உயர்த்துதல் 

 New Vaccines and Drug for Covid 

 பகாவிட்க்காை புதிய மருந்துகள்  

 Agni-P Missile 

 அக்னி ஏவுகனை  

 Kasthuri Rangan committee on 

western Ghats  

 பமற்குத்வதாடர்ச்சி மனே மீதாை கஸ்தூரி 

ரங்கன் குழு  

 Manjapai movement  

 மஞ்சப்னெ இயக்கம்  

 Innuyir Kappom - Nammai Kakkum 

48 Scheme 

 இன்னுயிர் காப்பொம் திட்டம்  

 Tamil Thai Valthu 

 தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து 

 Namakku Naame Thittam 

 நமக்கு நாபம திட்டம்  

 

GROUP 1 MAINS CURRENT AFFAIRS 

January 1-15 - 2022 

 India’s Rooftop Solar Program 

 கூனரபமல் சூரிய சக்தி திட்டம்  

 Draft National Air Sports Policy 

 ொன்வெளி வினளயாட்டுக் வகாள்னக  

 Green Energy Corridor  

 ெசுனம ஆற்றல் ெழித்தடம்  

 Asian Infrastructure Investment Bank 

 ஆசிய உட்கட்டனமப்பு முதலீட்டு ெங்கி  

 Drones Technology 

 ட்பரான் வதாழில்னுட்ெம்  

 Police Commission  Tamilnadu 

 தமிழ்ைாடு காெல் ஆனையம்  

 Draft New Policy for Women (NPW) 

2021 வெண்களுக்காை ெனரவு வகாள்னக 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMISSION OPENS FOR 

 GROUP II MAINS | CLASSES | TEST BATCH | ONLINE | POSTAL  

 

 

 ADVANCED BATCH FOR GROUP 1 MAINS 2022 WILL STARTS FROM MARCH 15, 2022 

CONTENT | CLARITY | COMPREHENSIVE | COMPETITIVE  

TO ENROLL: 9952521550  



 

 

GROUP I MAINS MODEL TEST 2022 

OFFLINE | ONLINE  

MODEL TEST -1 

GS PAPER 1   22|02|2022 

GS PAPER 2   23|02|2022 

GS PAPER 3 24|02|2022 

 

MODEL TEST -2 

GS PAPER 1   26|02|2022 

GS PAPER 2   27|02|2022 

GS PAPER 3 28|02|2022 

 

INTERESTED CAN REGISTER TO VIA WHATASPP 9952521550 WITH DISTRICT  

BASED ON THE AVAILABLITY OF SEATS YOU WILL BE ALLOWED TO WRITE MODEL TEST IN OFFLINE 

OR YOU WILL GET ONLINE TEST PDF  


