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GROUP I MAINS CURRENT AFFAIRS - EXPECTED 

QUESTION -CUM ANSWER 

 

 

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

 

1. “Children faces challenges in getting quality education due to the covid 19”. 

Discuss the importance ILLAM THEDI KALVI in the light of this statement   

“ க ோவிட்-19 பெருந்க ோற்றோல்  ல்வி  ற்ெதில் குழந்த  ள் சவோலிதை எதிர்ப ோள்கின்றைர்” இந்  

வோக்கியத்துடன் பெோருத்தி இல்லம் க டி  ல்வித் திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்த  விவோதி  150 வோர்த்த  ள்  

  

The COVID-19 pandemic has been the greatest disruptor in the education 

sector.  ASER 2021 survey shows an increase in dependence on private tuitions and 

an absence of ready access to smartphones. Illam Thedi Kalvi thittam needed to help 

make up learning losses, especially in the lowest classes  

க ோவிட்-19 பெருந்ப ோற்று  ல்வித் துதறயில் மி ப்பெரிய ெோதிப்பிதை ஏற்ெடுத்தியுள்ளது. ASER 2021 

 ணக்ப டுப்பின்ெடி,  னியோர்  ல்விக்  ட்டணங் தளச் சோர்ந்திருப்ெ ன் அதி ரிப்பு மற்றும் 

ஸ்மோர்ட்கெோன் ளுக் ோை எல்கலோரோலும் அனு  இயலோ த க்  ோட்டுகிறது.  ற்றல் இழப்தெ ஈடு ட்ட, 

குறிப்ெோ  விளிம்பு நிதல மோணவர் ளுக்கு, இல்லம் க டி  ல்வித் திட்டம் க தவப்ெடும் ஒன்றோகும்  

 

Significance of the Illam Thedi Kalvi Scheme | இத்திட்டத்தின் முக்கியத்துவம் 

 focus foundational literacy  

 அடிப்ெதட  ல்வியறிதவ தமயப்ெடுத்தியது  

 preventing dropouts  

 இதடநிற்றதலத்  டுக்கும்  

 overcome the digital divide   

 டிஜிட்டல் பிரிவிதைதய சரிபசய்ய 

 Bridge the learning loss  

  ற்றல் இழப்பிதை சமன்பசய்ய  

Features of the schemes| இத்திட்டத்தின் சிறப்ெம்சம் 
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 Under the initiative, volunteers will engage with students one hour every 

evening  

 இந்  முயற்சியின் கீழ்,  ன்ைோர்வலர் ள் திைமும் மோதலயில் ஒரு மணி கேரம் மோணவர் ளுடன் 

ஈடுெடுவோர் ள் 

 students of government as well as private schools can attend these classes 

 இந்  வகுப்பு ளில் அரசு மற்றும்  னியோர் ெள்ளி மோணவர் ள்  லந்து ப ோள்ளலோம் 

  volunteer-student ratio would be 1:20 

  ன்ைோர்வலர் மோணவர் விகி ம் 1:20  

 Around six hours of classes will be held through the week 

 வோரத்திற்கு 6 மணி கேர வகுப்பு ள் ேதடபெறும்  

 

Conclusion | முடிவுதர  

The scheme was evolved to address the learning gap that had arisen among students 

due to the closure of schools during the pandemic-induced lockdown. The benefits 

of in-person classes could never be matched by online classes, and the objective of 

the scheme was to impart education to children at home 

ப ோற்றுகேோயோல் ெள்ளி ள் மூடப்ெட்ட ோல் மோணவர் ளிதடகய எழுந்   ற்றல் இதடபவளிதய நிவர்த்தி 

பசய்யும் வத யில் இந்  திட்டம் உருவோக் ப்ெட்டது.  கேரடி வகுப்பு ளின் ெலன் தள ஆன்தலன் 

வகுப்பு ளோல் ஒருகெோதும் ஒப்பிட முடியோது, கமலும் இந் த் திட்டத்தின் கேோக் ம் குழந்த  ளுக்கு 

வீட்டிகலகய  ல்வி  ற்ெது ஆகும்.  

 

Value added  

 You can Mention  ற்   சடறக்  ற்  Thirukural  

 Mention some quotes  

 Some facts Started Date and Place  

 Special officer for this Schemes  

 

2. “Indian subcontinent's history should first be started from Tamil Nadu" Justify 

this statement with reference to Porunai river civilisation 

”இந்திய துதைக்  ண்ட்த்தின் வரலோறு மு லில்  மிழ் ேோட்டில் இருந்து  ோன் துவங்  கவண்டும்”  

இக்கூற்றிதை பெோருதே  ேதி ேோ ரி த்க ோடு ப ோடர்பு ெடுத்தி நியோப்ெடுத்து   
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Introduction: அறிமு ம்  

“ ல்க ோன்றி மண்க ோன்றோக்  ோலத்க  வோபளோடு 

முன்க ோன்றி மூத்  குடி”  

this line from puraporul venpa malai says before the origin of lithic and soil tamil 

people originated in this land. To confirm the above statement “The finding in 

sivakalai has established that the Porunai river [Thamirabarani] civilisation dates 

back to 3,200 years.    

புறப்பெோருள் பவண்ெோ மோதல  ல் மண் க ோன்றுவ ற்கு முன்கெ மனி ர் ள் இந்  நிலத்தில் க ோன்றிய ோ  

கூறுகிறது. இ தை உறுதிப்ெடுத்தும் வத யில் சிவ தளயில்  ண்டுபிடிக் ப்ெட்ட பெோருதண ேதி  

ேோ ரி த்தின்  ோலம் 3200 ஆண்டு ளுக்கு முன்பிருந்து துவங்குகிறது  

Body | அதமப்பு  

 Based on literature ( mention from silapathikaram and sangam literature, 

ெஃறுளி யோற்றுடன் ென்மதல யடுக் த்துக் குமரிக் க ோடுங் ப ோடுங் டல் ப ோள்ள “ ) 

இலக்கிய அடிப்ெதடயில் ( சிலப்ெதி ோரம் மற்றும் சங்  இலக்கியம்)  

 Based geological formation ( Decan plateu is the oldest in India - Tamirabarni 

is lying in the same)  

புவியியல் க ோற்றத்தின் அடிப்ெதடயில் (  க் ோை பீடபூமி இந்தியோவின் மி ப்ெழதமயோை 

நிலப்ெகுதியோகும் அங்கு  ோன்  ோமிரெரணி இருக்கிறது)  

 Based on scientific evidence ( porunai civilisation)   High light more on this 

topic  

 In a development that has the potential to rewrite the history 

of the Indian subcontinent, a US-based lab has carbon-dated 

the remaining discovered from an ancient civilization in Tamil 

Nadu to at least 3,200 years. 

 The finding has established that the Porunai River 

(Thamirabarani) civilization dates back to 3,200 years. 

 The results of the Beta Analytic Testing showed that rice and 

soil existed dates back to 1155 BCE. 

 This is the oldest civilization perhaps, older than the indus 

civilization which is to be 2,600 years old. 

 Also mention keezhadi 
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 Connect with similar characteristics with Indus Valley Civilisation | சிந்துபவளி 

ேோ ரி த்தின் ஒத்  கூறு களோடு ப ோடர்பு ெடுத்து  

 Mother goddess | பெண் ப ய்வம்  

 Burials |  ோழி ள்  

 Grafti symbols | எழுத்துக் கீறல் ள்  

Conclusion | முடிவுதர  

Based on the above references conclude as if more researches done in linguistic , 

archaeological finding may prove  history should first be started from Tamil Nadu 

கமற் ண்ட  ரவு தளக் ப ோண்டு பமோழி , அ ழ்வோரோய்ச்சி , கெோன்றவற்றில் கூடு ல் ஆரோய்ச்சி ள் 

பசய்யப்ெட்டோல் வரலோறு  மிழ த்தில் இருந்து துவங்  வோய்ப்புள்ளது. 

 

3. The national rural employment guarantee programme empowers villages - 

Comment  

தேசிய ஊரக தேலைோய்ப்பு உறுதித் திட்டம் கிராமங்கலை அதிகாரப்படுத்துகிறது- கருத்திடுக  

 

Introduction |அறிமுகம்  

Start with the general introduction of the scheme  

இத்திட்டத்திலைப் பற்றிய பபாதுோை அறிமுகத்துடன் துேங்குக 

Body | அலமப்பு  

Based on the demand of the question - comment on each provision and impact of 

the schemes with reference to rural development  

இக்தகள்வியின் எதிர்பார்ர்ப்லபப் பபாறுத்து திட்ட்த்தின் ோக்கம் மற்றும் சிறப்பசங்கலை ஊரக 

தமம்பாட்டு திட்டத்துடன் போடர்பு படுத்தி எழுதுக   

- Guaranteed work for 100 days  

- உறுதியளிக்கப்பட்ட 100 நாள் தேலை  

- Legal right to work  

- தேலை பசய்யும் சட்ட உரிலம 

- Women Empowerment  

- பபண்களுக்கு அதிகாரமளித்ேல் 

- Poverty alleviation  

- ேறுலம ஒழிப்பு  

- Water management  

- நீர் தமைாண்லம  

- Transparency and accountability  

- பேளிப்பலடத் ேன்லம மற்றும் பபாறுப்புறுதி  

- financially empowers village panchayats 

- கிராமப் பஞ்சாயத்துகளுக்கு நிதி அதிகாரம் அளிக்கிறது  
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- prevent Migration  

- இடப்பபயர்வு ேவிர்க்கிறது  

High light this program in the covid Times | தகாவிட் போற்று காைத்தில் இத்திட்ட்த்திலை 

சிறப்பாக காட்டு  

Conclusion | முடிவுலர  

Conclusion based with some suggestion like, wages on time, role of Panchyat 

institution, social Auditing  

முடிவுலர சிை இத்திட்டத்திலைப் பற்றிய பரிந்துலரகளுடன் கூடியோக இருக்கதேண்டும் . 

சரியாை தநரத்தில் ஊதியம், உள்ைாட்சி நிறுேைங்களின் பங்கு, சமூகத் ேணிக்லக 

 

4. Examine the role of women in electoral politics in India.  

இந்திய க ர் ல் அரசியலில் பெண் ளின் ெங் ளிப்தெ ஆரோய்  150 (வோர்த்த  ள்) 

அறிமு ம் 

Women’s participation in politics is essential to ensure policy making is more 

inclusive. In the last 75 years of independence, women’s representation in Lok Sabha 

has not even increased by 10%.The scenario for women Members of Legislative 

Assemblies (MLAs) across all state assemblies in India is even worse, with the 

national average being a pitiable 9%.  

அரசியலில் பெண் ளின் ெங்க ற்பு என்ெது ப ோள்த  உருவோக் ம் கமலும் உள்ளடக்கிய ோ  இருப்ெத  

உறுதி பசய்ய கவண்டும். சு ந்திரம் அதடந்   டந்  75 ஆண்டு ளில், மக் ளதவயில் பெண் ளின் 

பிரதிநிதித்துவம் 10% கூட அதி ரிக் வில்தல. இந்தியோவில் உள்ள அதைத்து மோநில சட்டசதெ ளிலும் உள்ள 

பெண் சட்டமன்ற உறுப்பிைர் ளின் (எம்.எல்.ஏ.க் ள்) சூழ்நிதல இன்னும் கமோசமோ  உள்ளது, க சிய சரோசரி 

9. % இருப்ெது ெரி ோெத்திற்குரியது  

Reasons for Low Representation | குதறவோை ெங் ளிப்புக் ோை  ோரணம்  

 Gender issues  

 ெோலிை சிக் ல்  

 Lack of Political Education 

 கெோதுமோை அளவில் அரசியல்  ல்வி இல்லோதம 

 Work and Family 

 கவதல மற்றும் குடும்ெம் 

 Lack of  inner party democracy  

 உட் ட்சி ஜைேோய  குதறெோடு  

 Social Conditioning 

 சமூ   ட்டுப்ெோடு ள்  
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 Unfriendly Environment  

 சோ  மோை சூழல் இல்லோ து 

Steps need to be taken | எடுக்  கவண்டிய ேடவடிக்த  ள்  

 Passage of Women’s Reservation Bill 

 பெண் ள் இட ஒதுக்கீட்டு மகசோ ோதவ நிதறகவற்று ல்  

 Promoting local bodies female lawmakers on State level 

 மோனில அளவில் உள்ளோட்சி அளவில் பெண் சட்ட உறுப்பிைர் தள ஊக்குவித் ல்  

 Women Quotas in political parties 

 அரசியல்  ட்சி ளில் பெண் ளுக் ோை ஒதுக்கீடு  

 Promoting Inner party democracy 

 உட் ட்சி ஜை ேோய த்த  கமம்ெடுத்து ல் 

 Deconstructing stereotypes 

  ட்டுெோடு தள உதடத் ல்  

 

Conclusion| முடிவுதர  

We have had and have charismatic female leaders like Indira Gandhi, Jayalalitha, 

Mayawati, Sushma Swaraj and Mamata Banerjee among several others. Interestingly, 

a glaring example of gender stereotyping was the labelling of Indira Gandhi as the 

“only man in the cabinet”. We need strong women leaders who can dictate decision-

making which will also empower women of this country in the true sense of the 

word. All our political parties, big and small, must encourage women leaders to 

take up more meaningful roles  

இந்திரோ  ோந்தி, பஜயலலி ோ, மோயோவதி, சுஷ்மோ ஸ்வரோஜ் மற்றும் மம் ோ ெோைர்ஜி கெோன்ற ெல பெண் 

 தலவர் தள ேோங் ள் பெற்றுள்களோம். சுவோரஸ்யமோ , இந்திரோ  ோந்திதய "அதமச்சரதவயில் உள்ள 

ஒகர மனி ர்" என்று முத்திதர குத்துவது ஒரு ப ளிவோை உ ோரணம். முடிபவடுப்ெத  ஆதணயிடக்கூடிய 

வலிதமயோை பெண்  தலவர் ள் ேமக்குத் க தவ, இது இந்  ேோட்டின் பெண் ளுக்கு உண்தமயோை 

அர்த் த்தில் அதி ோரம் அளிக்கும். ேமது பெரிய மற்றும் சிறிய அதைத்து அரசியல்  ட்சி ளும் பெண் 

 தலவர் தள இன்னும் அர்த் முள்ள ெ வி தள ஏற்  ஊக்குவிக்  கவண்டும் 

Value added  

 Mention the quote the women empowerment  

 Tamilnadu act on 50 % women in local bodies  
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5. How does the draft Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2020 

differ from the existing EIA Notification, 2006? 

2020 ஆம் ஆண்டு சுற்றுச்சூழல் ோக்க மதிப்பீடு ேலரவு அறிக்லகயும், 2006 ஆம் ஆண்டு 

சுற்றுச்சூழல் ோக்க மதிப்பீடு அறிக்லகயும் எவ்ோறு தேறுபடுகிறது . 150 ோர்த்லேகள் 

அறிமுகம் 

Ministry of Environment last year had published the draft Environment Impact 

Assessment (EIA) Notification 2020, which replaces the existing EIA Notification, 

2006 brought under the Environment (Protection) Act (EPA), 1986.  

சுற்றுச்சூழல் அலமச்சகம் கடந்ே ஆண்டு சுற்றுச்சூழல் ோக்க மதிப்பீடு ேலரவு 2020 ஐ 

பேளியிட்டது, இது ேற்தபாதுள்ை அறிவிப்பு, 2006 சுற்றுச்சூழல் ோக்க மதிப்பீடுக்கு பதிைாக 

பகாண்டுேரப்பட்ட்து சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம் , 1986 இன் கீழ் பகாண்டு ேரப்பட்டது. 

Environment Impact Assessment  

EIA is the process of evaluating likely environmental impacts of a proposed project 

or development, taking into account inter-related socio-economic, cultural and 

human-health impacts. One of the most successful environmental policy innovations 

of the 20
th
 century is the Environmental Impact Assessment (EIA). In 1994, for the 

first time under the Environment Protection Act, 1986, the EIA notification was 

formulated in India.   

சுற்றுச்சூழல் ோக்க மதிப்பீடு என்பது ஒரு முன்பமாழியப்பட்ட திட்டம் அல்ைது தமம்பாட்டின் 

சாத்தியமாை சுற்றுச்சூழல் ோக்கங்கலை மதிப்பிடும் பசயல்முலறயாகும், இது ஒன்தறாபடான்று 

போடர்புலடய சமூக-பபாருைாோர, கைாச்சார மற்றும் மனிே-சுகாோர ோக்கங்கலை கணக்கில் 

எடுத்துக்பகாள்கிறது. 20 ஆம் நூற்றாண்டின் மிகவும் பேற்றிகரமாை சுற்றுச்சூழல் பகாள்லக 

கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்று சுற்றுச்சூழல் ோக்க மதிப்பீடு ஆகும். 1994 இல், சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்புச் சட்டம், 1986 இன் கீழ், முேல் முலறயாக இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழல் ோக்க மதிப்பீடு 

அறிவிப்பு உருோக்கப்பட்டது.  

 

Draft EIA notification 2020 provisions: 2020 ஆம் ஆண்டு ேலரவு சுற்றுச்சுழல் ோக்க 

மதிப்பீட்டின் அம்சங்கள் 

Post Facto Approval: துேங்கப்பட்ட பின்ைரும் அனுமதி   

It means that the clearances for projects can be awarded even if they have started 

construction or have been running phase without securing environmental clearances.  
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சுற்றுச்சூழலுக்காை அனுமதி பபறாமல், கட்டுமாைத்லேத் போடங்கியிருந்ோலும் அல்ைது கட்டம் 

கட்டமாக இயங்கிக்பகாண்டிருந்ோலும் திட்டங்களுக்காை அனுமதிகள் ேழங்கப்படைாம். 

Public Consultation process: பபாதுக் கைந்ோய்வு பசயல்முலற  

பபாது கைாந்ோய்வு பசயல்பாட்டின் தபாது பபாதுமக்கள் ேங்கள் பதில்கலை சமர்பிப்பேற்காை காை 

அேகாசத்லே 30 நாட்களில் இருந்து 20 நாட்கைாக குலறக்கிறது. 

Compliance Report இணக்க அறிக்லக 

Requires that the project proponent submit a report every one year, showing that 

they are carrying out their activities as per the terms on which permission has been 

given.  

திட்ட முன்பமாழிபேர் ஒவ்போரு ஆண்டும் ஒரு அறிக்லகலயச் சமர்ப்பிக்க தேண்டும், அனுமதி 

ேழங்கப்பட்ட விதிமுலறகளின்படி அேர்கள் ேங்கள் பசயல்பாடுகலைச் பசய்கிறார்கள் என்பலேக் 

பேளிவுபடுத்ே தேண்டும். 

Bypassing EIA Process: சுற்றுச்சூழல் ோக்க மதிப்பீட்டிலை ேவிர்க்கிறது 

The Central Government gets the power to categorise projects as “strategic.” Once a 

project is considered as strategic, the draft notification states that no information 

related to such projects shall be placed in the public domain.  

திட்டங்கலை முக்கியத்துேம் ோய்ந்ே திட்டங்கள் எை ேலகப்படுத்தும் அதிகாரத்லே மத்திய அரசு 

பபறுகிறது. ஒரு திட்டம் முக்கியத்துேம் ோய்ந்ேோக கருேப்பட்டால், அத்ேலகய திட்டங்கள் 

போடர்பாை எந்ேத் ேகேலும் பபாதுக் கைத்தில் லேக்கப்படாது என்று ேலரவு அறிவிப்பில் 

கூறப்பட்டுள்ைது. 

Discretionary powers: ேன்னிச்லச அதிகாரம்  

It also allows the Central Government to declare some areas as “economically 

sensitive areas” without a public hearing or environmental clearance, and several 

“red” and “orange”- classified toxic industries could now operate as close as 0-5 km 

from a Protected Area.  

பபாது கைந்ோய்வு அல்ைது சுற்றுச்சூழல் அனுமதியின்றி சிை பகுதிகலை "பபாருைாோர ரீதியாக 

உணர்திறன் பகாண்ட பகுதிகைாக" அறிவிக்க மத்திய அரலச இது அனுமதிக்கிறது, தமலும் பை 

"சிேப்பு" மற்றும் "ஆரஞ்சு"- ேலகப்படுத்ேப்பட்ட நச்சுத் போழில்கள் இப்தபாது பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதியிலிருந்து 0-5 கிமீ போலைவில் பசயல்பட முடியும். பகுதி. 

Extended period of clearances:  அனுமதியின் காை அைவு நீட்டிக்கப்படுகிறது  
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The increased validity of the environment clearances for mining projects (50 years 

versus 30 years currently) and river valley projects (15 years versus 10 years 

currently)  

சுரங்கத் திட்டங்களுக்காை சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகளின் அதிகரித்ே பசல்லுபடியாகும் (50 

ஆண்டுகள் மற்றும் ேற்தபாது 30 ஆண்டுகள்) மற்றும் நதி பள்ைத்ோக்கு திட்டங்களுக்கு (15 

ஆண்டுகள் மற்றும் ேற்தபாது 10 ஆண்டுகள்) 

Exemptions: விதிவிைக்குகள்  

The new draft exempts a long list of projects from public consultation and prior 

clearance. For example, linear projects such as roads and pipelines in border areas 

will not require any public hearing.  

புதிய ேலரவு திட்டங்களின் நீண்ட பட்டியலிலிருந்து பபாது கைந்ோய்வு மற்றும் முன் 

அனுமதியிலிருந்து விைக்கு அளிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, எல்லைப் பகுதிகளில் உள்ை 

சாலைகள் மற்றும் குழாய்கள் தபான்ற திட்டங்களுக்கு பபாது விசாரலண தேலேயில்லை. 

Baseline data: அடிப்பலட ேரவு  

Notification does away with the need to carry out studies covering all seasons in a 

year  

ஒரு ேருடத்தில் அலைத்து பருேங்கலையும் உள்ைடக்கிய ஆய்வுகலை தமற்பகாள்ை தேண்டிய 

அேசியத்லே அறிவிப்பு நீக்குகிறது  

Incidents due to faulty EIA:  குலறபாடுலடய சுற்றுச்சூழல் ோக்க மதிப்பீட்டிைால் நிகழ்வுகள் 

Blowout in Gas Well of Oil India Limited at Baghjan, Tinsukia District, Assam. Recent 

processes for expansion and modification of the project (situated only a few 

kilometres away from protected forest) apparently took place without fresh 

environmental clearance.   

அஸ்ஸாமின் டின்சுகியா மாேட்டத்தில் உள்ை பாக்ஜானில் உள்ை ஆயில் இந்தியா லிமிபடட்டின் 

எரிோயு கிணற்றில் பேடிப்பு. திட்டத்தின் விரிோக்கம் மற்றும் மாற்றத்திற்காை சமீபத்திய 

பசயல்முலறகள் (பாதுகாக்கப்பட்ட ேைத்திலிருந்து சிை கிதைாமீட்டர் போலைவில் 

அலமந்துள்ைது) புதிய சுற்றுச்சூழல் அனுமதியின்றி பேளிப்பலடயாக நடந்ேை. 

Gas leak at LG Polymers’ Visakhapatnam plant. The plant had been operating 

without a valid environmental clearance for decades.  

விசாகப்பட்டிைம் எல்ஜி பாலிமர்ஸ் ஆலையில் எரிோயு கசிவு. இந்ே ஆலை பை ஆண்டுகைாக 

சரியாை சுற்றுச்சூழல் அனுமதியின்றி இயங்கி ேந்ேது. 

Conclusion | முடிவுலர  
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The EIA should, thus, be prepared to protect the environment without any dilution. 

Day by day, the increase in the destruction of forests, water bodies, air pollution 

and drying up of rivers has severely affected the environment and health of citizens.  

எைதே, சுற்றுச்சூழலை பாதிப்பலடயாமல் பாதுகாக்க சுற்றுச்சூழல் ோக்க மதிப்பீடு ேயாராக இருக்க 

தேண்டும். நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து ேரும் காடுகள், நீர்நிலைகள், காற்று மாசுபாடு, ஆறுகள் 

ேறண்டு தபாேது தபான்றேற்றால் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் குடிமக்களின் ஆதராக்கியம் கடுலமயாக 

பாதிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

6. What is meant by the term secularism and how does Indian Constitution ensures 

its implementation in the territory of India?   

ம ச்சோர்பின்தம என்ற ெ த்தின்  அர்த் ம் என்ை மற்றும் இந்திய அரசியலதமப்பு எவ்வோறு இந்தியோவில் 

பசயல்ெடுத் ப்ெடுவத  உறுதி பசய்கிறது? 150 வோர்த்த  

Introduction  

Whenever, there is an election around or occurrence of riots in any part of the 

country, we are exposed to the debate surrounding secularism. Preamble has defined 

the nature of Indian state to be secular . 

ேோட்டின் எந் ப் ெகுதியில் க ர் ல் ேடந் ோலும் அல்லது  லவரங் ள் ேடந் ோலும், ம ச்சோர்பின்தம ெற்றிய 

விவோ ங் ளுக்கு ேோம் ஆளோகிகறோம்.  அரசதமப்பின் மு வுதர இந்திய அரசின் இயல்தெ ம ச்சோர்ெற்றது 

என்று வதரயறுத்துள்ளது, ஆைோல் இந்  வோர்த்த யின் பெோருள் சமூ ங் ளுக்கு ஏற்ெ மோறுெடும். 

 

 

 

Evolution of Indian Secularism  | இந்திய ம ச்சோர்பின்தமயின் வளர்ச்சி  

India is a country which is a host to all conceivable religions and ways of life. India 

has followed a principle of “unity in diversity”. At independence in 1947, India made 

a commitment to ‘secularism’, which in the context of the two nation theory and the 

creation of Pakistan on the basis of religion, acquired even more significance. The 

message was that India would not construct its citizenship and nationality on the 

basis of religious identity   

இந்தியோ அதைத்து ம ங் ள் மற்றும் வோழ்க்த  முதற தளக் ப ோண்ட ஒரு ேோடு. "கவற்றுதமயில் 

ஒற்றுதம" என்ற ப ோள்த தய இந்தியோ பின்ெற்றுகிறது. 1947 இல் சு ந்திரம் பெற்றகெோது, இந்தியோ 

‘ம ச்சோர்பின்தம’க்கு உறுதியளித் து, இது இரு க சக் க ோட்ெோட்டின் பின்ைணியில் மற்றும் ம த்தின் 

Secularism refers to this separation of religion from the State. 

ம ச்சோர்பின்தம என்ெது ம த்த  அரசிலிருந்து பிரிப்ெத க் குறிக்கிறது. 
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அடிப்ெதடயில் ெோகிஸ் ோன் உருவோை கெோது  ம ச்சோர்பின்தம முக்கியத்துவத்த ப் பெற்றது. இந்தியோ  ைது 

குடியுரிதம மற்றும் க சியத்த  ம  அதடயோளத்தின் அடிப்ெதடயில்  ட்டதமக் ோது எை  உறுதியளித் து 

Constitution and Secularism | அரசியலதமப்பும் ம ச்சோர்பின்தமயும்  

Our Constitution doesn’t acquire its secular character merely from the words in 

the Preamble, but from a collective reading of many of its provisions, particularly 

the various fundamental rights that it guarantees.  

ேமது அரசியலதமப்பு அ ன் ம ச்சோர்ெற்ற  ன்தமதய பவறும் முன்னுதரயில் உள்ள வோர்த்த  ளில் 

இருந்து பெறவில்தல, ஆைோல் அ ன் ெல விதி தள, குறிப்ெோ  அது உத் ரவோ ம் அளிக்கும் ெல்கவறு 

அடிப்ெதட உரிதம தள கூட்டோ ப் ெடிப்ெ ன் மூலம் புரியவரும் . 

Constitutional Provisions | அரசியலதமப்பு விதி ள்  

 The term “secular” was added to the Preamble by 42nd Constitutional 

Amendment Act in 1976.  

 "ம ச்சோர்ெற்ற" என்ற பசோல் 1976 இல் 42 வது அரசியலதமப்பு திருத் ச் சட்டத்தின் மூலம் 

மு வுதரயில் கசர்க் ப்ெட்டது. 

 Article 14 provides equality before law and Article 15 renounces any kind of 

discrimination based on the religion.  

 பிரிவு 14 சட்டத்தின் முன் சமத்துவத்த  வழங்குகிறது மற்றும் பிரிவு 15 ம த்தின் அடிப்ெதடயில் 

எந்  வத யோை ெோகுெோடு தளயும் த விடுகிறது. 

 Article 25 provides the freedom of conscience. Article 26 allows the 

establishment of religious institutions  

 பிரிவு 25 மைசோட்சியின் ெடி சு ந்திரமோ  ம த்த  பின்ெற்ற வழி வழங்குகிறது. பிரிவு 26 ம  

நிறுவைங் தள நிறுவ அனுமதிக்கிறது 

 Article 27 is a truly secular article which prohibits state from collecting tax 

from any particular religion.  

 பிரிவு 27 என்ெது ஒரு உண்தமயோை ம ச்சோர்ெற்ற விதியோகும், இது எந் பவோரு குறிப்பிட்ட 

ம த்திடமிருந்தும் வரி வசூலிப்ெத த்  டுக்கிறது. 

 Article 28 allows religious institutions to impart religious instructions.  

 பிரிவு 28 ம  நிறுவைங் ளுக்கு ம  வழிமுதற தள வழங்  அனுமதிக்கிறது. 

Conclusion | முடிவுதர  

On April 24, 1973, the Supreme Court, with its then full strength of 13 judges, ruled 

in the Kesavananda Bharati case that secularism was part of the basic structure of 

the Constitution. It also held that elements constituting the basic structure were 

beyond Parliament’s power to amend the Constitution.   
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ஏப்ரல் 24, 1973 அன்று, உச்ச நீதிமன்றம், அ ன் அப்கெோத ய அமர்வோை 13 நீதிெதி ளுடன், க சவோைந்  

ெோரதி வழக்கில் ம ச்சோர்பின்தம அரசியலதமப்பின் அடிப்ெதடக்  ட்டதமப்பின் ஒரு ெகுதியோகும் என்று 

தீர்ப்ெளித் து. அரசியலதமப்தெ திருத்துவ ற்கு அடிப்ெதட  ட்டதமப்தெ உருவோக்கும் கூறு ள் 

ெோரோளுமன்றத்தின் அதி ோரத்திற்கு அப்ெோற்ெட்டதவ என்றும் அது கூறியது. 

Value added  

 India is the only country where all 6 religions of the world are present 

 People belongs to all religion hold key position in India  

 

7. Crypto currencies have gained immense popularity in the past few years yet 

government is striving hard to regulate these in India. Analyse the pros and cons 

of crypto currencies and suggest the way forward.  

 டந்  சில ஆண்டு ளில் கிரிப்கடோ  ரன்சி ள் பெரும் பு ழ் பெற்றுள்ளை, ஆைோல் இந்தியோவில் இவற்தற 

வதரமுதறப்ெடுத்  அரசோங் ம்  டுதமயோ  முயற்சி பசய்து வருகிறது. கிரிப்கடோ ேோணயங் ளின் ேன்தம 

தீதம தள ஆரோய்ந்து, முன்கைோக்கி பசல்லும் வழிதய ெரிந்துதரக் வும். 250 வோர்த்த  ள் 

 

Introduction | அறிமு ம்  

A cryptocurrency is a basically a digital asset that has been created to function as 

a medium of exchange, like cash. It uses cryptography to ensure the security of 

transactions - authentication and prevention of duplicate transactions - and to 

control the creation of new units of currency. Bitcoin is one of many cryptocurrencies 

that have gained popularity across the world. 

கிரிப்கடோ ரன்சி என்ெது அடிப்ெதடயில் ஒரு டிஜிட்டல் பசோத்து ஆகும், இது ெணம் கெோன்ற ெரிமோற்ற 

ஊட மோ  பசயல்ெட உருவோக் ப்ெட்டது. ெரிவர்த் தை ளின் ெோது ோப்தெ உறுதிப்ெடுத் வும் - கெோலி 

ெரிவர்த் தை ளின் அங்கீ ோரம் மற்றும்  டுப்பு - மற்றும் புதிய ேோணய அலகு தள உருவோக்குவத க் 

 ட்டுப்ெடுத் வும் இது குறியோக் த்த  ெயன்ெடுத்துகிறது. உல ம் முழுவதும் பிரெலமதடந்துள்ள ெல 

கிரிப்கடோ ரன்சி ளில் பிட் ோயின் ஒன்றோகும். 

Benefits of cryptocurrency  | கிரிப்கடோ  ரண்சி ளின் ேன்தம ள்  

 A cryptocurrency transaction is generally a quick and straightforward process. 

For example, Bitcoins can be transferred from one digital wallet to another, 

using only a smartphone or computer.  

 கிரிப்கடோ ரன்சி ெரிவர்த் தை பெோதுவோ  விதரவோை மற்றும் கேரடியோை பசயல்முதறயோகும். 

எடுத்துக் ோட்டோ , பிட் ோயின் தள ஒரு டிஜிட்டல் வோலட்டில் இருந்து மற்பறோன்றுக்கு, ஸ்மோர்ட்கெோன் 

அல்லது  ம்ப்யூட்டதர மட்டுகம ெயன்ெடுத்தி மோற்ற முடியும். 
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 Every cryptocurrency transaction is recorded in a public list called the 

blockchain, which is the technology that enables its existence. This makes it 

possible to trace the history of Bitcoins to stop people from spending coins 

they do not own, making copies or undoing transactions.  

 ஒவ்பவோரு கிரிப்கடோ ரன்சி ெரிவர்த் தையும் பிளோக்பசயின் எைப்ெடும் பெோது ெட்டியலில் ெதிவு 

பசய்யப்ெடுகிறது, இது அ ன் இருப்தெ பசயல்ெடுத்தும் ப ோழில்நுட்ெமோகும். மக் ள்  ங் ளுக்குச் 

பசோந் மில்லோ  ேோணயங் தளச் பசலவழிப்ெதிலிருந்தும், ே ல் தள உருவோக்குவதிலிருந்தும் 

அல்லது ெரிவர்த் தை தளச் பசயல் விர்ப்ெதிலிருந்தும்  டுக்  பிட் ோயின் ளின் வரலோற்தறக் 

 ண்டுபிடிப்ெத  இது சோத்தியமோக்குகிறது. 

 Blockchain aims to cut out intermediaries, such as banks and online 

marketplaces, which means there are no payment processing fees.  

  வங்கி ள் மற்றும் ஆன்தலன் சந்த  ள் கெோன்ற இதடத் ர ர் தளக் குதறப்ெத  பிளோக்பசயின் 

கேோக் மோ க் ப ோண்டுள்ளது, அ ோவது ெணம் பசலுத்தும் பசயலோக் க்  ட்டணங் ள் எதுவும் 

இல்தல. 

 Cyptocurrency payments are becoming more widely used, amongst large 

organisations, and in sectors including fashion and pharmaceuticals. 

 கிரிப்கடோ  ரண்சி மூலம் ெணம் ப ோடுத் ல் பெரிய நிறுவைங் ளிதடகயயும், ஃகெஷன் மற்றும் 

மருந்து ள் உள்ளிட்ட துதற ளிலும் ெரவலோ ப் ெயன்ெடுத் ப்ெடுகின்றை. 

 

Risks associated with the cryptocurrencies | கிரிப்கடோ  ரண்ச்யுடன் ப ோடர்புதடய அெோயங் ள் 

 Sovereign guarantee - Cryptocurrencies pose risks to consumers. They do not 

have any sovereign guarantee and hence are not legal tender  

 முழுதமயோை உத் ரவோ ம் இல்தல - கிரிப்கடோ ரன்சி ள் நு ர்கவோருக்கு ஆெத்துக் தள 

ஏற்ெடுத்துகின்றை. அவர் ளுக்கு எந் வி மோை உத் ரவோ மும் இல்தல, எைகவ அதவ 

சட்டப்பூர்வமோைதவ அல்ல 

 Market volatility - Their speculative nature also makes them highly volatile. 

For instance, the value of Bitcoin fell from USD 20,000 in December 2017 to 

USD 3,800 in November 2018.  

 நிதலயில்லோ  சந்த   நிலவரம்- அவற்றின் ஊ  இயல்பும் அவர் தள மி வும் ஏற்ற இறக் மோ  

ஆக்குகிறது. உ ோரணமோ , பிட் ோயினின் மதிப்பு 2017 டிசம்ெரில் 20,000 அபமரிக்  

டோலரிலிருந்து ேவம்ெர் 2018 இல் 3,800 டோலரோ க் குதறந் து. 
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 Risk in security - A user loses access to their cryptocurrency if they lose their 

private key (unlike traditional digital banking accounts, this password cannot 

be reset)  

 ெோது ோப்பில் ஆெத்து - ஒரு ெயைர்  ைது  னிப்ெட்ட குறியீட்தட இழந் ோல் அவர் ளின் 

கிரிப்கடோ ரன்சிக் ோை அணு தல இழக்  கேரிடும் (ெோரம்ெரிய டிஜிட்டல் வங்கி  ணக்கு தளப் 

கெோலன்றி, இந் க்  டவுச்பசோல்தல மீட்டதமக்  முடியோது) 

 Malware threats - In some cases, these private keys are stored by technical 

service providers (cryptocurrency exchanges or wallets), which are prone to 

malware or hacking.  

 தீம்பெோருள் அச்சுறுத் ல் ள் - சில சந் ர்ப்ெங் ளில், இந்   னிப்ெட்ட குறீயீடு ள் ப ோழில்நுட்ெ 

கசதவ வழங்குேர் ளோல் (கிரிப்கடோ ரன்சி ெரிமோற்றங் ள் அல்லது ெணப்தெ ள்) 

கசமிக் ப்ெடுகின்றை, அதவ தீம்பெோருள் அல்லது கேக்கிங்கிற்கு ஆளோகின்றை. 

 Money laundering - Cryptocurrencies are more vulnerable to criminal activity 

and money laundering. They provide greater anonymity than other payment 

methods since the public keys engaging in a transaction cannot be directly 

linked to an individual.  

 ெணகமோசடி - கிரிப்கடோ ரன்சி ள் குற்றச் பசயல் ள் மற்றும் ெணகமோசடி ஆகியவற்றோல் அதி ம் 

ெோதிக் ப்ெடக்கூடியதவ. ஒரு ெரிவர்த் தையில் ஈடுெடும் பெோது குறியீடு தள ஒரு  னிேெருடன் 

கேரடியோ  இதணக்  முடியோது என்ெ ோல், மற்ற  ட்டண முதற தள விட அதவ அதி  

அேோமக யத்த  வழங்குகின்றை. 

 Regulatory bypass - A central bank cannot regulate the supply of 

cryptocurrencies in the economy. This could pose a risk to the financial 

stability of the country if their use becomes widespread.  

 ஒழுங்குமுதற இல்லோ து - பெோருளோ ோரத்தில் கிரிப்கடோ ரன்சி ளின் விநிகயோ த்த  ஒரு மத்திய 

வங்கி  ட்டுப்ெடுத்  முடியோது. அவற்றின் ெயன்ெோடு ெரவலோகிவிட்டோல், ேோட்டின் நிதி 

ஸ்திரத் ன்தமக்கு இது ஆெத்த  ஏற்ெடுத்தும். 

 

Conclusion | முடிவுதர  

It should be noted that the Supreme Court had overturned the 2018 RBI order saying 

that under existing laws the RBI does not have the powers required to restrict 

individuals dealing in cryptocurrencies. However, this does not put an end to the 

primary uncertainty over the legal status of private cryptocurrencies. Now 

Governemnt and RBI making move to regularise the crypto currencies. 

 ற்கெோதுள்ள சட்டங் ளின்ெடி கிரிப்கடோ ரன்சி தள த யோளும் ேெர் தள  ட்டுப்ெடுத்  க தவயோை 

அதி ோரம் ரிசர்வ் வங்கிக்கு இல்தல என்று கூறி 2018 ஆம் ஆண்டு ஆர்பிஐ உத் ரதவ உச்ச நீதிமன்றம் 
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ரத்து பசய் து குறிப்பிடத் க் து. இருப்பினும், இது  னியோர் கிரிப்கடோ ரன்சி ளின் சட்ட நிதல குறித்  

மு ன்தம நிச்சயமற்ற நிதலக்கு முற்றுப்புள்ளி தவக் வில்தல. இப்கெோது அரசும் ரிசர்வ் வங்கியும் கிரிப்கடோ 

 ரன்சி தள முதறப்ெடுத்  ேடவடிக்த  எடுக்கின்றை 
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8. ”Finance Commission is often described as the wheel of fiscal federalism”’. 

Critically analyse the statement in the light of the recent Fifteenth Finance 

Commission report  

”நிதிக்குழு பெரும்ெோலும் நிதிக் கூட்டோட்சியின் சக் ரம் எை விவரிக் ப்ெடுகிறது” -இந் க் கூற்றின் பவளிச்சத்தில் 

சமீெத்திய 15வது நிதிக்குழுவின் அறிக்த தய ெகுப்ெோய்   - 150 வோர்த்த  ள்  

 

Introduction  

Finance Commission promote fiscal federalism by carrying out systemic fiscal 

transfers in the nature of devolution between union and states. Recently, the 

Fifteenth Finance Commission submitted its report for FY 2021-26 and it has been 

accepted by the Central Government. The Fifteenth Finance Commission was chaired 

by Mr. N.K.Singh.  

நிதிக்குழு மத்திய அரசிற்கும் மோனில அரசிற்கும் இதடகய நிதிதய ெரிமோறிக் ப ோள்வதில் முதறயோை 

ேதடமுதறதய ஏற்ெடுத்துவ ோல் நிதிக் கூட்டோட்சிதய ஊக்குவிக்கிறது. சமீெத்தில் 15வது நிதிக்குழு 2021-

2026 ஆம் ஆண்டு வதரயிலோை அறிக்த தய  ோக் ல் பசய் து. இ தை மத்திய அரசும் ஏற்றுக் 

ப ோண்ட்து. 15 வது நிதிக்குழுவின்  தலவர் என்.க  சிங். 

Recommendations of Fifteenth Finance Commission: | 15வது நிதிக்குழுவின் ெரிந்துதர ள் 

Vertical devolution: பசங்குத்து ெகிர்வு  

Maintain the share of 41% for the states and additional 1% for the reorganized UTs 

of Jammu & Kashmir and Ladakh - in order to maintain predictability and stability 

of resources.  

மோநிலங் ளுக்கு 41% ெங்த யும், ஜம்மு &  ோஷ்மீர் மற்றும் லடோக்கின் மறுசீரதமக் ப்ெட்ட யூனியன் 

பிரக சங் ளுக்கு கூடு லோ  1% ெங்த யும் ெரோமரிக் வும் - வளங் ளின் முன்ைறிவிப்பு மற்றும் 

ஸ்திரத் ன்தமதய ெரோமரிக் . 

Horizontal devolution: கிதடமட்ட ெகிர்வு  

Revenue sharing formula - Population (15%), Area (15%), Forest & ecology (10%), 

Income distance (45%), Tax and Fiscal efforts (2.5%) and Demographic performance 

(12.5%).  

வருவோய் ெகிர்வு சூத்திரம் - மக் ள் ப ோத  (15%), ெகுதி (15%),  ோடு மற்றும் சூழலியல் (10%), 

வருமோை தூரம் (45%), வரி மற்றும் நிதி முயற்சி ள் (2.5%) மற்றும் மக் ள்ப ோத  பசயல்திறன் 

(12.5%). 

Local governments| உள்ளோட்சி அதமப்பு ள் 
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Commission’s suggestion to make grants towards urban and rural local bodies 

conditional upon States setting up their own finance commissions and publishing 

online the accounts of local bodies  

ே ர்ப்புற மற்றும் கிரோமப்புற உள்ளோட்சி அதமப்பு ளுக்கு மோனியங் ள் வழங்  ஆதணயத்தின் ெரிந்துதர, 

மோநிலங் ள்  ங் ள் பசோந்  நிதிக் குழுவ்னிதை அதமத்து, உள்ளோட்சி அதமப்பு ளின்  ணக்கு தள 

ஆன்தலனில் பவளியிட கவண்டும். 

Health: சு ோ ோரம்  

Health spending by States shall be increased to more than 8% of their budget by 

2022 and the grants for the health sector shall be unconditional.  

2022 ஆம் ஆண்டிற்குள் மோநிலங் ளின் சு ோ ோரச் பசலவு ள் அவர் ளின் ெட்பஜட்டில் 8% க்கும் அதி மோ  

அதி ரிக் ப்ெடும் மற்றும் சு ோ ோரத் துதறக் ோை மோனியங் ள் நிெந் தையற்ற ோ  இருக்கும். 

Disaster management:  கெரிடர் கமலோண்தம  

Mitigation Funds should be set up at both the national and State levels, in line with 

the provisions of the Disaster Management Act and these should be used for those 

local level and community-based interventions which reduce risks and promote 

environmentfriendly settlements and livelihood practices  

கெரிடர் கமலோண்தமச் சட்டத்தின் விதி ளுக்கு இணங் , க சிய மற்றும் மோநில அளவில்  ணிப்பு நிதி ள் 

அதமக் ப்ெட கவண்டும், கமலும் இதவ இடர் தளக் குதறக்கும் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உ ந்  

குடிகயற்றங் ள் மற்றும் வோழ்வோ ோர ேதடமுதற தள ஊக்குவிக்கும் உள்ளூர் நிதல மற்றும் சமூ ம் 

சோர்ந்   தலயீடு ளுக்குப் ெயன்ெடுத் ப்ெட கவண்டும். 

Defence and Internal Security: இரோணுவம் மற்றும் உள்ைோட்டு ெோது ோப்பு  

Keeping in view the extant strategic requirements for national defence in the global 

context, the Central Government may constitute in the Public Account of India, a 

dedicated non lapsable fund called as Modernisation Fund for Defence and Internal 

Security உல ளோவிய சூழலில் க சப் ெோது ோப்பிற் ோை  ற்கெோத ய மூகலோெோயத் க தவ தளக் 

 ருத்தில் ப ோண்டு, ெோது ோப்பு மற்றும் உள்ேோட்டுப் ெோது ோப்பிற் ோை ேவீைமயமோக் ல் நிதி எை 

அதழக் ப்ெடும் ஒரு பிரத்கய  பசலவழிக்  முடியோ  நிதியோை இந்தியோவின் பெோதுக்  ணக்கில் மத்திய அரசு 

அதமக் லோம். 

Fiscal Consolidation:  நிதி ஒருங்கிதைப்பு  

Provides range for fiscal deficit and debt path of both the Union and States. Proposal 

to restructure the FRBM Act for defining and achieving debt sustainability  
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யூனியன் மற்றும் மோநிலங் ளின் நிதிப் ெற்றோக்குதற மற்றும்  டன் ெோத க் ோை வரம்தெ வழங்குகிறது. 

 டன் நிதலத் ன்தமதய வதரயறுப்ெ ற்கும் அதடவ ற்கும் FRBM சட்டத்த  மறு ட்டதமப்ெ ற் ோை 

முன்பமோழிவு 

Significance of Finance Commission: நிதிக்குழுவின் முக்கியத்துவம்  

 It acts as a wheel of fiscal federalism and provides a sound formula for 

sharing net proceeds of taxes between the Centre and the States.   

 இது நிதி கூட்டோட்சியின் சக் ரமோ  பசயல்ெடுகிறது மற்றும் மத்திய மற்றும் மோநிலங் ளுக்கு 

இதடகய வரி ளின் நி ர வருவோதயப் ெகிர்ந்து ப ோள்வ ற் ோை ஒரு ேல்ல சூத்திரத்த  

வழங்குகிறது. 

 It is an independent constitutional body set up by the President of India.   

 இது இந்திய ஜைோதிெதியோல் அதமக் ப்ெட்ட ஒரு சு ந்திரமோை அரசியலதமப்பு அதமப்பு. 

 It also guides about the grants-in-aid to be provided under Article 275(1).   

 அரசியல் சட்டவிதி  275(1) இன் கீழ்  மோனிலங் ளுக்கு வழங் ப்ெட கவண்டிய உ வித்ப ோத  ள் 

ெற்றியும் இது வழி ோட்டுகிறது. 

 Being an autonomous body, it can consult the specialist on its own and is not 

driven by government directions.   

 ஒரு  ன்ைோட்சி அதமப்ெோ  இருப்ெ ோல், அது பசோந் மோ  நிபுணதர அணு லோம் மற்றும் 

அரசோங் த்தின் வழி ோட்டு ல் ளோல் இயங் கவண்டிய அவசியமில்தல  

 Enforces sound federalism by making a balance between sharing of the taxes 

and reducing coercion regarding financial matters.   

 வரி தளப் ெகிர்ந்து ப ோள்வ ற்கும் நிதி விஷயங் ளில் வற்புறுத் தலக் குதறப்ெ ற்கும் இதடகய 

சமநிதலதய ஏற்ெடுத்துவ ன் மூலம் ேல்ல கூட்டோட்சிதய பசயல்ெடுத்துகிறது. 

Conclusion | முடிவுதர  

States are at the forefront of development and generation of opportunities and 

growth. Strong States lead to a stronger India.  In a framework of cooperative 

federalism, it is important to have provisions for a higher devolution to the state 

governments in order to fiscally empower them to achieve the goals of the national 

development.  

மோநிலங் ள் வளர்ச்சி மற்றும் வோய்ப்பு ள் மற்றும் வளர்ச்சியில் முன்ைணியில் உள்ளை. வலுவோை 

மோநிலங் ள் வலிதமயோை இந்தியோவுக்கு வழிவகுக்கும். கூட்டுறவு கூட்டோட்சியின்  ட்டதமப்பில், க சிய 

வளர்ச்சியின் இலக்கு தள அதடய மோநில அரசு ளுக்கு நிதி ரீதியோ  அதி ோரம் அளிக்கும் வத யில், 

அவர் ளுக்கு அதி  அதி ோரப் ெகிர்வுக் ோை ஏற்ெோடு ள் இருப்ெது முக்கியம். 
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9. The re-emergence of Quad alliance will prove to be a win-win situation for both 

India and other member countries. Analyse.  

குவோட் கூட்டதமப்பின் மறு எழுச்சி இந்தியோ மற்றும் உறுப்பு ேோடு ளுக்கு இரு ெக்  பவற்றி என்ெத  உறுதி 

பசய்யும் - ெகுப்ெோய்    150 வோர்த்த  ள்  

 

Introduction  

The Quad, officially the Quadrilateral Security Dialogue, is a group of four countries: 

the United States, Australia, India, and Japan. Today the countries—all democracies 

and vibrant economies—work on a far broader agenda, which includes tackling 

security, economic, and health issues.   

குவோட் எைப்ெடும் ேோற் ர இதைவு ெோது ோப்பு என்ெது அதி ோரப்பூர்வமோ  ேோன்கு ேோடு தளக் 

ப ோண்ட ோகும். அதவ அபமரிக் ோ, ஆஸ்திகரலியோ,இந்தியோ, ஜப்ெோன். இன்று இந்  ேோடு ள் அதைத்தும் 

ஜை ேோய ம் மற்றும் துடிப்ெோை பெோருளோ ோர ேோடு ள் இதைந்து கூட்டோ  விரிவோை ப ோள்த  ப ோண்டு 

ெோது ோப்பு, பெோருளோ ோரம் சு ோ ரப் பிரச்சதை ள் ஆகிய  ளத்தில் கவதல பசய்கிறது. 

 

Benefit for India  | இந்தியோவுக் ோை ேன்தம ள்  

 With the coordinated military exercise like Malabar held along the other 

members will boost India’s military capacity.   

 மலெோர் கெோன்ற ஒருங்கிதணக் ப்ெட்ட ரோணுவப் ெயிற்சி மற்ற உறுப்பிைர் ளுடன் இதணந்து 

ேடத் ப்ெடுவ ன் மூலம் இந்தியோவின் ரோணுவத் திறதை அதி ரிக்கும். 

 India will be able to frame concise geostrategic goals with the help of 

institutionalized international grouping.   

 நிறுவைமயமோக் ப்ெட்ட சர்வக ச குழுவின் உ வியுடன் இந்தியோவோல் சுருக் மோை புவிசோர் 

இலக்கு தள உருவோக்  முடியும். 

 It helps India to engage not only with the Indo-Pacific countries but also other 

global nations which have faced the brunt of China.   

 இந்க ோ-ெசிபிக் ேோடு ளுடன் மட்டுமல்லோமல், சீைோவின்  ோக் த்த  எதிர்ப ோண்டுள்ள மற்ற உல  

ேோடு ளுடனும் இதைந்து இந்தியோ ஈடுெட உ வுகிறது. 

 It will contribute to enhanced South Asian regional security for India as Quad 

acts as a balancing tool to counter China.  

 சீைோதவ எதிர்ப ோள்ள குவோட் ஒரு சமநிதலப்ெடுத்தும்  ருவியோ  பசயல்ெடுவ ோல், 

இந்தியோவிற் ோை கமம்ெட்ட ப ற் ோசிய பிரோந்திய ெோது ோப்பிற்கு இது ெங் ளிக்கும். 

Benefit for QUAD Members | குவோட் உறுப்பிைர் ளுக் ோை ேன்தம ள்  
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 QUAD’s purpose of countering China make India its inseparable element as 

it shares the neighborhood with the country.  

 குவோட்டின் கேோக் ம் சீைோதவ எதிர்ப ோள்வ ோல் அ ன் அண்தட ேோடோை இந்தியோ அ னுடன் 

நிலப்ெரப்தெ ெகிர்ந்து ப ோள்வ ோல் இக்கூட்டதமப்பில் பிரிக்  இயலோ  அங் மோ  இருக்கிறோது  

 While other QUAD members can tackle China on maritime front but on the 

terrestrial front, India needs to be present to pose a counter.  

 மற்ற குவோட் உறுப்பிைர் ள் சீைோதவ  டல்சோர் முன்ைணியில் சமோளிக்  முடியும், ஆைோல் 

நிலப்ெரப்பு முன்ைணியில், இந்தியோ ஒரு எதிர்முதையில் இருக்  கவண்டும். 

 India’s big brotherly nature and net security provider in South Asian region 

makes it an important component for Quad.  

 இந்தியோவின் பெரிய அண்ணன் இயல்பு மற்றும் ப ற் ோசிய பிரோந்தியத்தில் ெோது ோப்பு வதலக்கு 

இந்தியோ குவோட்க்கு ஒரு முக்கிய அங் மோ  உள்ளது. 

 Democratic values and peace oriented nature of India showcase its valuable 

intellectual contribution towards the world to counter hegemonic tendencies.  

 இந்தியோவின் ஜைேோய  விழுமியங் ள் மற்றும் அதமதி சோர்ந்  இயல்பு ள் கமலோதிக் ப் 

கெோக்கு தள எதிர்ப ோள்ள உலகிற்கு அ ன் மதிப்புமிக்  அறிவோர்ந்  ெங் ளிப்தெக்  ோட்டுகின்றை. 

Issues in QUAD | சிக் ல் ள்  

 It is still an informal institution and not formalized. A formalised organization 

is more endurable comaparatively   

 இது இன்னும் முதறசோரோ நிறுவைமோ  உள்ளது மற்றும் முதறப்ெடுத் ப்ெடவில்தல. ஒரு 

முதறப்ெடுத் ப்ெட்ட அதமப்பு ஒப்பீட்டளவில் மி வும்  ோங் க்கூடியது 

 It is moving more towards becoming an economic bloc rather than a military 

bloc. 

 இது ஒரு இரோணுவக் கூட்டோ  இருப்ெத  விட பெோருளோ ோரக் கூட்டமோ  மோறுவத  கேோக்கி 

ே ர்கிறது. 

 It is evident from the fact that bilateral meeting among the members 

generally focus on economic perspective 

 உறுப்பிைர் ளிதடகய இரு ரப்பு சந்திப்பு பெோதுவோ  பெோருளோ ோர  ண்கணோட்டத்தில்  வைம் 

பசலுத்துகிறது என்ெது ப ளிவோகிறது 

 It needs to expand itself by including some countries from the ASEAN region 

to substantiate its objectives.  

 ஆசியோன் பிரோந்தியத்த ச் கசர்ந்  சில ேோடு தளச் கசர்த்து அ ன் கேோக் ங் தள உறுதிப்ெடுத்திக் 

ப ோள்வ ன் மூலம் அது  ன்தை விரிவுெடுத்  கவண்டும். 

Conclusion  
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This is a time for India to rapidly deepen cooperative initiatives with the U.S. 

regarding vaccines and trade and continue engaging vigorously with the Quad for 

regional stability. This is an opportunity for India to work with the advanced 

economies to “build habits of cooperation”, while confronting the 21st century 

challenges in its Indo-Pacific neighbourhood  

 டுப்பூசி ள் மற்றும் வர்த்  ம் ப ோடர்ெோை அபமரிக் ோ உடைோை கூட்டுறவு முயற்சி தள இந்தியோ 

விதரவோ  ஆழப்ெடுத் வும், பிரோந்திய ஸ்திரத் ன்தமக் ோ  குவோடுடன் ப ோடர்ந்து தீவிரமோ  ஈடுெடவும் இது 

ஒரு கேரம். இந்க ோ-ெசிபிக் பிரோந்தியத்தில் 21 ஆம் நூற்றோண்டின் சவோல் தள எதிர்ப ோள்ளும் அக  

கவதளயில், "ஒத்துதழப்புப் ெழக் ங் தள உருவோக் " முன்கைறிய பெோருளோ ோரங் ளுடன் இதணந்து 

ெணியோற்ற இந்தியோவுக்கு இது ஒரு வோய்ப்ெோகும். 

 

Value added  

 Mention  economic Significance of member country and their share in global 

Trade  

 Recent Summit (PM Attended)  

 Mention more areas about Climate Change, Technology , Infrastructure 

development  

 

10. Recently, government promulgated the ordinance related to extending the tenures 

of the chiefs of the Central Bureau of Investigation (CBI) and Enforcement 

Directorate (ED) for up to five years. Examine the ordinance making powers of the 

President and issues surrounding it.  150 words  

சமீெத்தில், மத்திய புலைோய்வு அதமப்பு (சிபிஐ) மற்றும் அமலோக்  இயக்குேர ம் ஆகியவற்றின் 

 தலவர் ளின் ெ விக்  ோலத்த  ஐந்து ஆண்டு ள் வதர நீட்டிப்ெது ப ோடர்ெோை அவசரச் சட்டத்த  அரசு 

பிறப்பித்த்து.குடியரசுத்  தலவரின் அவசரச் சட்ட அதி ோரங் தளயும் அத ச் சுற்றியுள்ள சிக் ல் தளயும் 

ஆரோயுங் ள் 

அறிமு ம் 

The Constitution permits the central and State governments to make laws when 

Parliament (or the State Legislature) is not in session. Through this government 

promulgated the ordinance related to extending the tenures of the chiefs of the 

Central Bureau of Investigation (CBI) and Enforcement Directorate (ED) for up to five 

years.  



 

ADMISSION OPEN FOR GROUP I & II MAINS | ONLINE | DIRECT | 9952521550 22 

 

ெோரோளுமன்றம் (அல்லது மோநில சட்டமன்றம்) பசயல்ெோட்டில் இல்லோ கெோது மத்திய மற்றும் மோநில 

அரசு ள் சட்டங் தள உருவோக்  அரசியலதமப்பு அனுமதிக்கிறது. இ ன் மூலம் மத்திய புலைோய்வுப் பிரிவு 

(சிபிஐ) மற்றும் அமலோக்  இயக்குேர ம் (இடி) ஆகியவற்றின்  தலவர் ளின் ெ விக்  ோலத்த  5 

ஆண்டு ள் வதர நீட்டிப்ெது ப ோடர்ெோை அவசரச் சட்டத்த  அரசு பவளியிட்டது. 

Features of an ordinance | அவசரச் சட்டத்தின் அம்சங் ள்  

 Ordinances by the President can be introduced only on those subjects on 

which the Indian Parliament can make laws  

 இந்திய ேோடோளுமன்றம் சட்டங் தள இயற்றக்கூடிய பெோருட் ளின் மீது  மட்டுகம குடியரசுத் 

 தலவரோல் அவசரச் சட்டம் இயற்ற முடியும் 

 Ordinances cannot take away any rights of citizens that are guaranteed by 

the Fundamental Rights of the Indian Constitution  

 இந்திய அரசியலதமப்புச் சட்டத்தின் அடிப்ெதட உரிதம ளோல் உத் ரவோ ம் அளிக் ப்ெட்டுள்ள 

குடிமக் ளின் எந்  உரிதமதயயும் அவசரச் சட்டங் ள் ெறிக்  முடியோது. 

 Ordinance ceases to exist if parliament takes no action within six weeks from 

its reassembly.  

  ேோடளமன்றம் கூட்டப்ெட்ட ஆறு வோரங் ளுக்குள் ேோடோளுமன்றம் எந்  ேடவடிக்த யும் 

எடுக் வில்தல என்றோல், அவசரச் சட்டம் பசல்லோ து ஆகிவிடும் 

 Ordinance also stands void if both the houses pass a resolution disapproving 

the ordinance  

 இரு அதவ ளும் அவசரச் சட்டத்த  ஏற்  மறுத்து தீர்மோைம் நிதறகவற்றிைோல், அவசரச் சட்டம் 

பசல்லோது 

Issues in ordinance | அவசரச் சட்டத்தின் சிக் ல் ள் 

 Bypasses the legislature thus infringing the principle of ‘separation of 

powers’.  

 சட்டமன்றத்த  புறக் ணிக்கிறது, இ ைோல் ‘அதி ோரப் பிரிவு ப ோள்த தய மீறுகிறது. 

 Misuse of power by the executive.  

 பசயலோட்சித் துதற அதி ோரத்த   வறோ  ெயன்ெடுத்துகிறது  

 Numerous ordinances have been issued which clearly shows that this power 

has been used quite regularly by the executive instead of being the last 

resort. Thus, there is a lack of public trust in democratic institutions and 

instruments, including the Constitution.  

 ெல்கவறு அவசரச் சட்டங் ள் பிறப்பிக் ப்ெட்டது பசயலோட்சித்துதற  தடசியோ ப் ெயன்ெடுத்  

கவண்டிய அதி ோரத்த  அடிக் டி ெயன்ெடுத்துவ ோல்  அரசியலதமப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட ஜைேோய  

அதமப்பு ள் மற்றும் மீது பெோதுமக் ளுக்கு ேம்பிக்த  இல்தல. 

Article 123 deals with the ordinance making power of the President which is one 

among his other legislative powers 

சட்டவிதி123 குடியரசுத்  தலவரின் சட்டமியற்றும் அதி ோரங் ளில் ஒன்றோை அவசரச் சட்டம் உருவோக்கும் 

அதி ோரத்த ப் ெற்றிக் கூறுகிறது 
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Conclusion | முடிவுதர 

Constitution calls for the separation of powers and executive through promulgation 

of ordinances shall not breach upon the legislature powers. That is what separation 

of powers and the concept of checks and balances means. By not checking this 

practice, the other two organs are also abdicating their responsibility to the 

Constitution.  

அரசதமப்புச் சட்டம், அவசரச் சட்டங் தள பவளியிடுவ ன் மூலம் சட்டமன்றத்தின் சட்டம் இயற்றின் 

அதி ோரங் தளப் பிரிப்ெ ற் ோை சட்டமன்ற அதி ோரங் தள மீறக் கூடோது. அதி ோரப் பிரிவிதை மற்றும் 

 ட்டுப்ெோடு மற்றும் சமநிதல ஆகும் .இந்  ேதடமுதறதயச் சரிெோர்க் ோ  ன் மூலம், மற்ற இரண்டு 

உறுப்பு ளும் அரசியலதமப்புச் சட்டத்தின் மீ ோை  ங் ள் பெோறுப்தெத்  ட்டிக் ழிக்கின்றை. 

 

Value added  

 More ordinance ( statistics)  

 Some cases ( amendment )  

11. “Reservation ensures the social Justice” with the help constitutional provision prove 

the statement  

"இடஒதுக்கீடு சமூ  நீதிதய உறுதி பசய்கிறது” அரசியல் சோசை ஏற்ெோடு ளின் உ வியுடன் இக்கூற்றிதை 

பமய்ப்பிக்  150 

 

Introduction  

Social justice has a peculiar, substantial and powerful content with a fundamental 

authority to bring equality in a society of unequals. The Preamble and Article 38 of 

the Constitution envision Social Justice as the arch to ensure life to be meaningful 

and livable with human dignity. Reservations are the devices for removal of the 

historical distortions that have crept into our social system.  

சமத்துவமற்ற சமூ த்தில் சமத்துவத்த க் ப ோண்டு வருவ ற் ோை அடிப்ெதட அதி ோரம் ப ோண்ட ஒரு 

விசித்திரமோை,  ணிசமோை மற்றும் சக்திவோய்ந்  உள்ளடக் த்த  சமூ  நீதி ப ோண்டுள்ளது. 

அரசியலதமப்பின் மு வுதர மற்றும் விதி 38, சமூ  நீதி என்ெது வோழ்க்த தய அர்த் முள்ள ோ வும், மனி  

 ண்ணியத்துடன் வோழக்கூடிய ோ வும் இருப்ெத  உறுதி பசய்யு விதளகிறது.இடஒதுக்கீடு என்ெது ேமது 

சமூ  அதமப்பில் ஊடுருவியுள்ள வரலோற்று சித வு தள அ ற்றுவ ற் ோை சோ ைங் ள். 

Reservation as Right | இட ஒதுக்கீடு என்ெது உரிதம  
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Reservation under Articles 15(4), 15(5) and 16(4) no doubt fall under Part III of the 

constitution comprising the Fundamental rights  

15(4), 15(5) மற்றும் 16(4) ஆகிய பிரிவு ளின் கீழ் இடஒதுக்கீடு என்ெது அடிப்ெதட உரிதம தள 

உள்ளடக்கிய அரசியலதமப்பின் ெகுதி III இன் கீழ் வரும் என்ெதில் சந்க  மில்தல. 

Constitutional Provisions (here you can make classification )  | அரசியலதமப்பு சலுத  ள்  

 Part XVI deals with reservation of SC and ST in Central and State legislatures.  

 ெகுதி XVI மத்திய மற்றும் மோநில சட்டமன்றங் ளில்  ோழ்த் ப்ெட்கடோர் மற்றும் ெழங்குடியிைர் இட 

ஒதுக்கீடு ெற்றி கூறுகிறது. 

 Article 15(4) and 16(4) of the Constitution enabled the State and Central 

Governments to reserve seats in government services  

 அரசியலதமப்பின் விதி 15(4) மற்றும் 16(4) மோநில மற்றும் மத்திய அரசு ள் அரசுப் ெணி ளில் 

இடஒதுக்கீடு பசய்ய உ வுகிறது 

 The Constitution was amended by the Constitution (77
th
 Amendment) 

Act, 1995 and a new clause (4A) was inserted in Article 16 to enable the 

government to provide reservation in promotion.  

 அரசியலதமப்பு (77 வது திருத் ம்) சட்டம், 1995 மூலம் அரசியலதமப்பு திருத் ப்ெட்டது மற்றும் 

ெ வி உயர்வில் இடஒதுக்கீடு வழங்குவ ற்கு ஒரு புதிய பிரிவு (4A) 16 இல் கசர்க் ப்ெட்டது. 

 Constitutional 81
st
 Amendment Act, 2000 inserted Article 16 (4 B) which 

enables the state to fill the unfilled vacancies of a year which are reserved 

for SCs/STs in the succeeding year, thereby nullifying the ceiling of fifty 

percent reservation on total number of vacancies of that year.  

 அரசியலதமப்பு 81வது திருத் ச் சட்டம், 2000, விதி 16 (4 பி) கசர்க் ப்ெட்டு, இது ஒரு வருடத்தில் 

SC/ST  ளுக்கு ஒதுக் ப்ெட்ட ஒரு வருடத்தில் நிரப்ெப்ெடோ   ோலியிடங் தள நிரப்புவ ற்கு 

உ வுகிறது, இ ன் மூலம் பமோத்   ோலியிடங் ளின் எண்ணிக்த யில் ஐம்ெது ச வீ  

இடஒதுக்கீட்டின் உச்சவரம்பு ரத்து பசய்யப்ெடுகிறது.  

 Article 330 and 332 provides for specific representation through reservation 

of seats for SCs and STs in the Parliament and in the State Legislative 

Assemblies respectively.  

 விதி 330 மற்றும் 332 ஆகியதவ முதறகய ெோரோளுமன்றத்திலும் மோநில சட்டமன்றங் ளிலும் 

 ோழ்த் ப்ெட்கடோர் மற்றும் ெழங்குடியிைர் இட ஒதுக்கீடு மூலம் குறிப்பிட்ட பிரதிநிதித்துவத்த  

வழங்குகிறது. 

 Article 243D provides reservation of seats for SCs and STs in every Panchayat.  
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 விதி 243D ஒவ்பவோரு ெஞ்சோயத்திலும்  ோழ்த் ப்ெட்கடோர் மற்றும் ெழங்குடியிைர் ளுக்கு இட 

ஒதுக்கீடு வழங்குகிறது. 

 Article 233T provides reservation of seats for SCs and STs in every 

Municipality.  

 விதி 233T ஒவ்பவோரு ே ரோட்சியிலும்  ோழ்த் ப்ெட்கடோர் மற்றும் ெழங்குடியிைர் ளுக்கு இட 

ஒதுக்கீடு வழங்குகிறது. 

 Article 335 of the constitution says that the claims of STs and STs shall be 

taken into consideration constituently with the maintenance of efficacy of the 

administration.  

 அரசியலதமப்பின் 335 விதி, ST மற்றும் ST  ோழ்த் ப்ெட்கடோர் மற்றும் ெழங்குடியிைர் ளின் 

உரிதமக ோரல் ள் நிர்வோ த்தின் பசயல்திறதைப் ெரோமரிப்ெ ன் மூலம் அரசியலதமப்பு ரீதியோ  

 ருத்தில் ப ோள்ளப்ெடும் என்று கூறுகிறது. 

 

Conclusion  | முடிவுதர  

By ensuring equality of opportunity Marginalised sections of our people who have 

suffered from social, cultural, educational and economic deprivation for hundreds of 

years in respect of educational and employment opportunities. . It is well known 

dictum of social justice that there is equality among equals. To treat unequal’s as 

equal is to perpetuate inequality  

சமவோய்ப்பு சமத்துவத்த  உறுதி பசய்வ ன் மூலம்,  ல்வி மற்றும் கவதல வோய்ப்பு ள் சம்ெந் மோ  ெல 

நூறு ஆண்டு ளோ  சமூ ,  லோச்சோர,  ல்வி மற்றும் பெோருளோ ோர ரீதியில் ெோதிக் ப்ெட்டுள்ள ேமது 

மக் ளின் விளிம்புநிதல பிரிவிைருக்கு சமமோைவர் ளிதடகய சமத்துவம் என்ெது அதைவரும் அறிந்  சமூ  

நீதியின்  ட்டதள. 

Value Added | மதிப்பு கூட்டல்  

 Mention Tamilnadu first Communal GO  

 Tamilnadu is the reason for First Amendment of the Constitution  

 76
th
 Constitutional Amendment  

 Some Quotes   

 

12. There has been increasing occurrence of cyclones in the Bay of Bengal over the 

past few years. Examine the factors leading to this change.  



 

ADMISSION OPEN FOR GROUP I & II MAINS | ONLINE | DIRECT | 9952521550 26 

 

 டந்  சில ஆண்டு ளோ  வங் க்  டலில் புயல் ளின்  ோக் ம் அதி ரித்து வருகிறது. இந்  மோற்றத்திற்கு 

வழிவகுக்கும்  ோரணி தள ஆரோய்  (200 வோர்த்த  ள்) 

Introduction  

Both the Bay of Bengal and Arabian Sea experience cyclonic events. where cyclones 

are a common phenomenon. However, when the two are compared, the Bay of Bengal 

sees approximately five times as many cyclones as its Western counterpart. In 

addition, cyclones in the Bay are stronger and deadlier.  

வங் ோள விரிகுடோ மற்றும் அரபிக்  டல் ஆகிய இரண்டும் புயல் தள எதிர்ப ோள்கின்றை. புயல் ள் ஒரு 

பெோதுவோை நி ழ்வோகும். இருப்பினும், இரண்தடயும் ஒப்பிட்டுப் ெோர்க்கும்கெோது, வங் ோள விரிகுடோவில் எழும் 

புயல் ள் அ ன் அரபிக் டலில் க ோன்றும் புயல் தளப் கெோல க ோரோயமோ  ஐந்து மடங்கு அதி மோை 

புயல் தளக்  ோண்கிறது. வங் ோள விரிகுடோவில் ஏற்ெடும் புயல் ள் வலுவோைதவ மற்றும் ஆெத் ோைதவ. 

 

 

 

 

 

 

Factors leading to this cyclone in bay of Bengal  | வங்க்க்  டலில் புயல் ள் உருவோ க் 

 ோரணி ள் 

 Cyclones in the Bay of Bengal can be attributed to the vast low pressure 

created by the warm water of the ocean.  

 வங் ோள விரிகுடோவில் ஏற்ெடும் புயல் ள்  டலின் பவதுபவதுப்ெோை நீரோல் உருவோக் ப்ெட்ட ெரந்  

குதறந்   ோற்றழுத்   ோழ்வு  ோரணமோ  ஏறெடுகிறது 

 Bay of Bengal gets more rainfall with sluggish winds and warm air currents 

around it that keep temperatures relatively high all year.  

 வங் ோள விரிகுடோவில் மந் மோை  ோற்று மற்றும் சூடோை  ோற்று நீகரோட்டங் ள் அதி  

மதழப்பெோழிதவ பெறுகின்றை, இது ஆண்டு முழுவதும்   டல்மீதுள்ள பவப்ெநிதலதய 

ஒப்பீட்டளவில் அதி மோ  தவத்திருக்கும். 

 The constant inflow of fresh warm water from the perineal rivers like 

Bramhaputra, Ganga makes it further impossible to mix with the cooler water 

below.  

Cyclone - It is an atmospheric phenomenon in the Indian Ocean where a low pressure 

area is created over the ocean with warm waters. It travels with high speeds and 

diffuses after making a landfall.  

புயல் -  இந்தியப் பெருங் டலில் ஒரு வளிமண்டல நி ழ்வோகும், அங்கு பவப்ெ நீருடன்  டலின் கமல் குதறந்  

அழுத் ப் ெகுதி உருவோகிறது. இது அதிகவ த்துடன் ெயணித்து நிலத்த   டந்து பசல்கிறது  

 



 

ADMISSION OPEN FOR GROUP I & II MAINS | ONLINE | DIRECT | 9952521550 27 

 

 பிரம்மபுத்திரோ,  ங்த  கெோன்ற வற்றோ  ேதி ளில் இருந்து ப ோடர்ந்து வரும் புதிய 

பவதுபவதுப்ெோை நீர் கீகழ உள்ள குளிர்ந்  நீரில்  லக்  முடியோமல் பசய்கிறது. 

 Lack of landmass between the Pacific Ocean and the Bay of Bengal tend 

cyclonic winds to move into the coastal areas causing heavy rainfall.  

 ெசிபிக் பெருங் டலுக்கும் வங் ோள விரிகுடோவிற்கும் இதடகய நிலப்ெரப்பு இல்லோ  ோல், புயல்  ோற்று 

 டகலோரப் ெகுதி ளுக்கு ே ர்ந்து ெலத்  மதழதய ஏற்ெடுத்துகிறது. 

 The absence of air movements from north-western India towards the Bay in 

the post-monsoon phase is also another reason for the chances of cyclones 

in the Bay of Bengal.  

 ெருவமதழக்கு பிந்த ய சூழலில் வடகமற்கு இந்தியோவில் இருந்து வதளகுடோதவ கேோக்கி  ோற்று 

ே ர்வு ள் இல்லோ தும் வங் ோள விரிகுடோவில் புயல் ள்  ஏற்ெடுவ ற் ோை வோய்ப்பு ளுக்கு 

மற்பறோரு  ோரணமோகும். 

Conclusion | முடிவுதர  

All these factors make the Bay of Bengal the one of the most sensitive areas in the 

world when it comes to cyclones. It also explains why people in the coastal states 

along the Bay live in perpetual risk of this destructive weather phenomenon. 

இந்   ோரணி ள் அதைத்தும் வங் ோள விரிகுடோதவ புயல் ள் வரும்கெோது உலகின் மி வும் உணர்திறன் 

வோய்ந்  ெகுதி ளில் ஒன்றோ  ஆக்குகின்றை. விரிகுடோதவ ஒட்டிய  டகலோர மோநிலங் ளில் உள்ள மக் ள் 

ஏன் இந்  அழிவு ரமோை வோனிதல நி ழ்வின் நிரந் ர ஆெத்தில் வோழ்கிறோர் ள் என்ெத யும் இது 

விளக்குகிறது. 

 

Value added  

 Mention the recent cyclones emerged in Bay of Bengal  

 Draw a map and highlight  

 Mention the cyclones mostly brings rain in north east monsoon for Tamilnadu  

 

13. Discuss how vaccine hesitancy can be tackled in urban and rural areas?   

ஊர  மற்றும் ே ர்ப்புற ெகுதி ளில் எவ்வோறு  டுப்பூசி  ய த்திதை எதிர்ப ோள்ளலோம் - விவோதிக்   150 

வோர்த்த  ள்  

Introduction அறிமு ம்  

In 2021, India has initiated one of the largest vaccination drives in the world. In 

general, the people are enthusiastic regarding getting vaccinated. However, some 
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pockets of urban as well as rural areas have shown vaccine hesitancy leading to 

slower pace of vaccination.   

2021 ஆம் ஆண்டில், இந்தியோ உலகின் மி ப்பெரிய  டுப்பூசி இயக் த்த  ப ோடங்கியுள்ளது. பெோதுவோ , 

 டுப்பூசி கெோடுவதில் மக் ள் ஆர்வமோ  உள்ளைர். இருப்பினும், ே ர்ப்புற மற்றும் கிரோமப்புறங் ளின் சில 

ெகுதி ள்  டுப்பூசி எடுத்துக் ப ோள்வதில்  யக் ம்  ோட்டுகின்றை, இது  டுப்பூசியின் கவ த்த  குதறக்கிறது. 

 

 

 

 

Causes for Vaccine Hesitancy:  டுப்பூசி  யக் த்திற் ோை  ோரணம்  

 Misinformation prevailing on the social media is a major cause for vaccine 

hesitancy.  

 சமூ  ஊட ங் ளில் நிலவும்  வறோை   வல்  டுப்பூசி  யக் த்திற்கு ஒரு முக்கிய  ோரணமோகும். 

 Lack of awareness and scientific knowledge   

 விழிப்புணர்வு மற்றும் அறிவியல் அறிவு இல்லோதம  

 Societal taboos also contribute to hesitancy in the whole community or 

villages  

 முழு சமூ ம் அல்லது கிரோமங் ளில்   டுப்பூசி எடுப்ெ ற் ோை சமூ த்  தட ள்  யக் த்திற்கும் 

ெங் ளிக்கின்றை 

 Cultural and religion based aspects   

  லோச்சோர மற்றும் ம  அடிப்ெதடயிலோை ெோர்தவ  

Steps to be taken for vaccine Hesitancy |  டுப்பூசி  யக் திற்ப திர  எடுக்  கவண்டிய 

ேடவடிக்த   

 Celebrity effect to promote vaccination.  

  டுப்பூசிதய ஊக்குவிக்  பிரெலமோைவர் தள  டுப்பூசி எடுக்  தவத் ல்  

 Prompting people to get vaccinated through slogans painted on public 

walls.  

 பெோது சுவர் ளில் வதரயப்ெட்ட வோச ங் ள் மூலம்  டுப்பூசி கெோட மக் தள தூண்டு ல். 

 Provide incentives  

 ஊக் த்ப ோத  வழங்கு ல்  

 Take help of religious leaders  

 ம த்  தலவர் ளின் உ விதய ேோடு ல்  

Vaccine hesitancy - it is the hesitation or skepticism among the population to not 

get vaccinated during a mass vaccination drive arising mainly due to misinformation 

 டுப்பூசி  யக் ம் - இது ஒரு பவகுஜை  டுப்பூசி இயக் த்தின் கெோது முக்கியமோ   வறோை   வல் ளோல் 

எழும்  டுப்பூசி கெோடோமல் இருப்ெதில் மக் ளிதடகய உள்ள  யக் ம் அல்லது சந்க  ம். 
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 Village elders or Panchayat leaders shall be roped in to motivate people to 

get vaccinated  

  டுப்பூசி கெோடுவ ற்கு மக் தள ஊக்குவிக்  கிரோம பெரியவர் ள் அல்லது ெஞ்சோயத்து  தலவர் ள் 

ெயன்ெடுத் ப்ெட கவண்டோம்  

 Awareness in Working places and MNREGA  

 கவதல பசய்யும் இடங் ள் மற்றும் ம ோத்மோ  ோந்தி ஊர  கவதலவோய்ப்புத் திட்டங் ள் கெோன்ற 

இடங் ளில் விழிப்புணர்விதை ஏற்ெடுத்து ல்  

Conclusion |முடிவுதர  

World’s largest vaccination against covid-19, a multi-prong approach is required 

including educating people, following the vaccination process, keeping a check on 

new strains of virus, maintaining the records of essential data of the beneficiaries 

and refining our strategy. In order to defeat the pandemic, vaccine hesitancy should 

be eliminated first as It is not the vaccine but vaccination that prevents an infection.  

க ோவிட்-19 க்கு எதிரோை உலகின் மி ப்பெரிய  டுப்பூசி இயக் ம் ேம்முதடயது இ ற்கு ெல்முதை 

அனுகுமுதற க தவ , மக் ளுக்கு  ல்வி  ற்பித் ல்,  டுப்பூசி பசயல்முதறதயப் பின்ெற்று ல், தவரஸின் 

புதிய வி ோரங் தளச் சரிெோர்த் ல், ெயைோளி ளின் அத்தியோவசிய  ரவு ளின் ெதிவு தளப் ெரோமரித் ல் 

மற்றும் எங் ள் உத்தி தளச் பசம்தமப்ெடுத்து ல் கெோன்றதவ க தவப்ெடுகிறது. ப ோற்றுகேோதயத் 

க ோற் டிக் ,  டுப்பூசி  யக் த்த  மு லில் அ ற்ற கவண்டும், ஏபைனில் இது  டுப்பூசி அல்ல, ஆைோல் 

 டுப்பூசி ஒரு ப ோற்றுகேோதயத்  டுக்கிறது. 

 

14. “Public Distribution System can ensure better food security for people.” - Discuss  

பெோது விநிகயோ  முதற மக் ளுக்கு சிறப்ெோ  உணவுப் ெோது ோப்பிதை உறுதி பசய்ய முடியும் - விவோதி ( 250 

வோர்த்த )  

 

The Public Distribution System of India plays a crucial role in reducing food 

insecurity by acting as a safety net by distributing essentials at a subsidised rate.   

மோனிய விதலயில் அத்தியோவசியப் பெோருட் தள விநிகயோகிப்ெ ன் மூலம் ெோது ோப்பு வதலயோ  பசயல்ெட்டு 

உணவுப் ெோது ோப்பின்தமதயக் குதறப்ெதில் இந்தியோவின் பெோது விநிகயோ  அதமப்பு முக்கியப் 

ெங் ோற்றுகிறது. 

 

Functioning of PDS | பசயல்ெடும் வி ம்  
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 Food corporation of India procures food and distributes this food among the 

poorer section of the society by the government . This is called Public 

Distribution System  

 இந்திய உணவுப் ெோது ோப்புக்  ழ ம் உணவுப் பெோருட் தள ப ோள்மு ல் பசய்து சமூ த்தில் உள்ள 

வறிய மக் ளுக்கு அரசோங் த்தின் மூலம் வி  நிகயோ ம் பசய்கிறது. இதுகவ பெோது வினிகயோ  

அதமப்பு முதற எைப்ெடுகிறது  

 This food is stored in Fair Price Shops or Ration shops . It includes foodgrains( 

Wheat , rice) , sugar , Kerosene oil for cooking . 

 உணவுப்பெோருட் ள் நியோய விதலக் தட ளிம் ெதுக்கி தவக் ப்ெடுகிறது. இதில் உணவு  ோனியங் ள்  

அரசி, க ோதுதம, சர்க் தர மன்பைன்தை ஆகியதவ அடங்கும் 

 These things are sold to poor people at a very low price as compared to 

market price. 

 சந்த  விதலதய விட குதறவோை விதலயில் வறிய மக் ளுக்கு விற்ெதை பசய்யப்ெடுகிறது  

 Hence people with low wages can get food at low income because of PDS and 

had a relief of security of the food.  

 எைகவ குதறந்  ஊதியம் உள்ளவர் ள் குதறந்  பசலவில் உணதவப் பெறலோம், ஏபைனில் பெோது 

வினிகயோ  முதற உணவுப் ெோது ோப்புக்கு  நிவோரணம் வழங்குகிறது . 

How its ensure food security | இது எவ்வோறு உணவுப் ெோது ோப்பிதை உறுதி பசய்கிறது  

 Removal of poverty  

 வறுதம அ ற்றல் 

 Coverage of all section of the Society  

 சமூ த்தின் அதைத்து பிரிவிைதரயும் உள்ளடக்கியது  

 Reduces hunger and Malnutrition  

 ெசி மற்றும் சத்துக் குதறெோட்தட குதறக்கிறது  

Conclusion | முடிவுதர  

The PDS is a cornerstone of government policy responding to nutrition and food 

security. One positive response has been the implementation of the National food 

security act  in 2013, which has strengthened the PDS by providing statutory backing.  

பெோது வினிகயோ த் திட்டம் என்ெது ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவுப் ெோது ோப்பிற்கு உத்திரோ ம் அளிக்கும் 

அரசோங் க் ப ோள்த யின் அம்சமோகும். 2013 ஆம் ஆண்டில் க சிய உணவுப் ெோது ோப்புச் சட்டம் 

பசயல்ெடுத் ப்ெட்டது, இது சட்டப்பூர்வ ஆ ரதவ வழங்குவ ன் மூலம் பெோது வினிகயோ த் திட்டத்த  

வலுப்ெடுத்தியது. 

Value added 
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 You can mention about Tamilnadu free rice schemes and more products 

brought under fair Price shops  

 Also mention hunger index ( state and National , international)  

 Try to quote some words  for this u can add thirukural ”ெகுத்துண்டு ெல்லுயிர் 

ஓம்பு ல்” 

 

15. Evaluate the functioning of the Monetary Policy Committee.   

பணக் பகாள்லகக் குழுவின் பணிகலை மதிப்பிடுக 

Introduction  

 Monitory Policy committee came into existence in October 2016 was set up 

with the objective of more accountability in the management of country’s 

macro-economic policy by central bank.   

பணக்பகாள்லகக் குழு 2016 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபரிை நாட்டின் தபரியல் பபாருைாோரக் 

பகாள்லககலை தமைான்லம பசய்யவும் பபாறுப்புலடயோக்கவும் மத்திய ரிசர்வ் ேங்கியால் 

உருோக்கப்பட்டது  

Body of the answer  

Composition:  

Six-member monetary policy committee, Three from the RBI while the other 

three members are appointed by the government(by the search-cum-

selection committee). No Veto power with the chairman(who is Governor of 

RBI). 

இக்குழுவில் 6 உறுப்பிைர்கள் இருப்பர்.இதில் 3 தபர் ரிசர்வ் ேங்கியின் சார்பிலும், மூன்று 

தபர் மத்திய அரசின் சார்பிலும் நியமைம் பசய்யப்படுோர்கள்.இதில் யாருக்கும் வீட்தடா 

அதிகாரம் கிலடயாது 

பணிகள்  

 Monetary policy should try to maintain in the economy a most suitable 

interest rate structure. 

 பணக்பகாள்லகலய பபாருைாோர நிலையுடனும் சரியாை ேட்டி விகிேத்துடவும் 

இணக்கமாக பசயல்படுமாறு  பசய்ேது  
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 Under the Monetary Policy Framework Agreement, the RBI will be 

responsible for containing inflation targets at min 2% upto 4% and max 

6%. 

 பணக்பகாள்லக ேலரவுக்குழு ஒப்பந்ேதின் படி ரிசர்வ் ேங்கி பணவீக்கத்திலை 

குலறந்ே பட்ச 2% அைவிற்குள்ளும் , சராசரியாக,4%மும் அதிகபட்சம் 6% 

கட்டுக்குள் லேத்துக்பகாள்ை தேண்டியது ரிசர்வ் ேங்கியின் பபாறுப்பாகும் 

 Implementing the monetary policy, the newly designed statutory 

framework would mean that the RBI would have to give an explanation 

in the form of a report to the Central Government, if it failed to reach 

the specified inflation targets. It shall, in the report, give reasons for 

failure, remedial actions as well as estimated time within which the 

inflation target shall be achieved. 

 புதிோக உருோக்கப்பட்டுள்ை இந்ே சட்ட நலடமுலறயின் படி ரிசர்வ் ேங்கி 

பணக்பகாள்லகலய பசயல்படுத்தும் தபாது மத்திய அரசிற்கு விைக்கம் அளிக்க 

தேணும் இதில் ஏதேனும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அைவிற்கு பணவீக்கத்லே 

கட்டுப்படுத்ே ேேறிைால் அேன் தோல்விக்காை காரணத்திலையும் அதேதபால் 

பதில் நடேடிக்லகயி, குறிப்பிட்ட காைத்திற்குள் இைக்கு எவ்ோறு  அலடயப்படும் 

என்பேலையும் மத்திய அரசிற்கு பேரியப்படுத்ே தேண்டும். 

 RBI is mandated to publish a Monetary Policy Report every six months, 

explaining the sources of inflation and the forecasts of inflation for 

the coming period of six to eighteen months. 

 ரிசர்வ் ேங்கியாைது 6 மாேத்திற்கு ஒரு முலற பணக்க்பகாள்லக அறிக்லக 

பேளியிடுேது கட்டயமாக்கப்பட்டுள்ைது, தமலும் அதில் பணவீக்கத்திற்காை 

காரணத்லேயும் அடுத்ே 6 முேல் 8 மாே காைத்தில் பணவீக்கம் எவ்ோறு இருக்கும் 

என்பேலையும் கணித்து அறிக்லகயில் பேரிவிக்க தேண்டும் 

Results/ விலைவுகள்  

 MPC has increased transparency and accountability, the better linkage 

between fiscal and monetary. பணக் பகாள்லக குழு பேளிப்பலடத்ேன்லம 

மற்றும் பபாறுப்புணர்வு ஆகியேற்லற அதிகரித்துள்ைதோடு பணக்பகாள்லக மற்றும்  நிதிக் 

பகாள்லக ஆகியேற்லறயும் இலைக்கிறது 

 MPC has failed to pass on the reduced interest rate to the customers 

as banks are reluctant. 
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 பணக்பகாள்லகக் குழுோைது குலறக்கப்பட்ட ேட்டி விகிேங்களின் பைன் 

ேங்கிகளுக்கும் , ோடிக்லகயாைர்களுக்கும் கிலடப்பதில் தோல்வி 

அலடந்துவிட்டது 

 MPC has failed in improving the investment climate and fund for loans 

due to issues like NPA issues etc. 

 பணக்பகாள்லகக் குழுோைது முேலீட்டிற்காை சூழ்னிலைலய தமம்படுத்துேது 

மற்றும் பசயல்படா பசாத்து தபான்றேற்றில் தோல்வியலடந்துவிட்டது. 

 

16. The original intent of Anti defection law appears to be flawed. It is time to review 

to for better performance of Indian legislature. Discuss.  

 ட்சித்  ோவல்  தடச் சட்டத்தின் உன்தமயோை கேோக் ம்  நிதறகவறோ  ஒன்றோ  க ோன்றுகிறது . இந்தியச் 

சட்டமன்றத்தின் பசயல்ெோடு தள மறு ஆய்வு பசய்வ ற் ோை கேரம் இது-விவோதி ( 250 வோர்த்த  ள்)  

 

Things you need to do before writing the answer  

 Identify the various dimensions asked in the question 

 key word to start the answer  

 body of the Answer ( point | paragraph )  

 Conclusion  

Introduction | அறிமு ம்  

The anti-defection law was passed in 1985 through the 52
nd
  Amendment to the 

Constitution. with an intent to curb “the evil of political defections”. Under the anti-

defection law, legislators may be  disqualified from their membership to the House 

if they resign from  their party after being elected, or defy the direction issued by 

the party  leadership during a vote on any issue. Over the years, several contentious 

issues in relation to the working of the law have arisen. Recently many legislature 

faced this Karnataka, pondychery , Delhi etc  

1985ஆம் ஆண்டு 52வது அரசியலதமப்புத் திருத் த்தின் மூலம் "அரசியல்  ட்சி ளில் இருந்து விலகு லின் 

தீதமதய"  ட்டுப்ெடுத்தும் கேோக் த்துடன்.  ட்சித்  ோவல்  தடச் சட்டம் நிதறகவற்றப்ெட்டது.  ட்சித்  ோவல் 

 தடச் சட்டத்தின் கீழ், சட்டமன்ற உறுப்பிைர் ள் க ர்ந்ப டுக் ப்ெட்ட பிறகு  ங் ள்  ட்சியில் இருந்து 

ரோஜிைோமோ பசய் ோகலோ அல்லது ஏக னும் ஒரு பிரச்சிதையில் வோக்ப டுப்பின் கெோது  ட்சித்  தலதமயின் 

வழி ோட்டு தல மீறுவ ோகலோ அவர் ள் உறுப்பிைர் ெ வியிலிருந்து  குதி நீக் ம் பசய்யப்ெடலோம். ெல 
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ஆண்டு ளோ , சட்டத்தின் பசயல்ெோடு ப ோடர்ெோ  ெல சர்ச்தசக்குரிய பிரச்சிதை ள் எழுந்துள்ளை. சமீெத்தில் 

ெல சட்டமன்றங் ள்  ர்ேோட ோ, ெோண்டிச்கசரி, படல்லி எதிர்ப ோண்டை  

 

Issues with the anti-defection law | சட்ட்த்தில் உள்ள சிக் ல் ள்   

 Speaker’s role is controversial  

 அதவத்  தலவரின் ெங் ளிப்பு பிரச்சதைக்குரிய ோ  இருக்கிறது  

 Re-election of disqualified members  

  குதி நீக் ம் பசய்யப்ெட்ட உறுப்பிைர் ளின் மறு க ர் ல்  

 Party domination is increased over representative  

 மக் ள் பிரதிநிதி தள விட  ட்சியின் ஆதிக் ம் அதி ரிப்பு  

 Legislative Stability is no more possible  

 சட்டப் கெரதவ ளின் ஸ்திரத்  ன்தமக்கு சோத்தியமில்லோ  நிதல  

 It reduces accountability of MLA /MP  

 எம் எல் ஏ மற்றும் எம் பி யின் பெோறுப்புத் ன்தமதய குதறக்கிறது  

 Long delay of the cases  

 வழக்கு ளின் நீண்ட  ோல  ோம ம் 

 

Conclusion | முடிவுதர  

The Election Commission has suggested it should be the deciding authority in 

defection cases. Others have argued that the President and Governors should hear 

defection petitions. And last year, the Supreme Court said Parliament should set up 

an independent tribunal headed by a retired judge of the higher judiciary to decide 

defection cases swiftly and impartially. 

 ட்சித் ோவல்  ப ோடர்புதடய வழக்கு ளில் க ர் ல் ஆதணயம்  ோன் முடிபவடுக்கும் அதி ோரமோ  இருக்  

கவண்டும் என்று ெரிந்துதரத்துள்ளது.  ட்சித்  ோவல் மனுக் தள குடியரசுத்  தலவர் மற்றும் ஆளுேர் ள் 

விசோரிக்  கவண்டும் என்று சிலர் வோதிட்டைர்.  டந்  ஆண்டு, உச்ச நீதிமன்றம், இவ்வவழக்கு தள 

விதரவோ வும், ெோரெட்சமின்றியும் தீர்ப்ெ ற்கு, ஓய்வுபெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிெதியின்  தலதமயில் ஒரு 

 ன்ைோட்சி ப ோண்ட தீர்ப்ெோயத்த  ேோடோளுமன்றம் அதமக்  கவண்டும் என்று கூறியது. 
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17. Analyse the factors responsible for the climate change and the initiatives taken 

by India to address the same.  

ெருவ நிதல மோற்றத்திற்கு  ோரணமோை  ோரணி தள ஆரோய்  மற்றும் ெருவ நிதல மோற்றத்த  

எதிர்ப ோள்வ ற்கு இந்தியோ எடுத்துள்ள முன்பைடுப்பு தள கூறு   10 மதிப்பெண் , (150 வோர்த்த  ள்) 

Introduction 

Climate change is affecting every country on every continent. It is disrupting national 

economies and affecting lives. Climate is the average weather in a place over many 

years. Climate change is a shift in those average conditions 

ெருவநிதல மோற்றம் ஒவ்பவோரு  ண்டத்திலும் உள்ள ஒவ்பவோரு ேோட்தடயும் ெோதிக்கிறது. இது க சிய 

பெோருளோ ோரத்த  சீர்குதலத்து, வோழ்க்த தய ெோதிக்கிறது.  ட்ெபவப்ெநிதல என்ெது ெல ஆண்டு ளோ  ஒரு 

இடத்தில் சரோசரி வோனிதல ஆகும்.  ோலநிதல மோற்றம் என்ெது அந்  சரோசரி நிதல ளின் மீது ஏற்ெடும் 

மோற்றமோகும் 

விதடக் ட்டதமப்பு  

Factors responsible for climate change | ெருவ நிதல மோற்றதிற் ோை  ோரணி ள்  

Here you can divide into 2 heading | இரண்டு  தலப்பு ளின் கீழ் பிரித்து எழு லோம்  

Natural இயற்த   

 Continental Drift 

  ண்டப் பெயர்ச்சி  

 Plate Tectonics  

  நிலப்ெலத  மோற்றம் 

 Volcanic Activity  

 எரிமதல பசயல்ெோடு ள்  

 Ocean Currents  

  டல் நீகரோட்டங் ள்  

Manmade factors | மனி க்  ோரணி ள்  

 Greenhouse Gases 

 ெசுதம இல்ல வோயுக் ள்  

 Atmospheric Aerosols  

 வளிமண்டல தூசுக் ள் 

 Land Use Change  

  நிலப்ெயன்ெோட்டில் மோற்றம்  
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Initiatives Taken by India | இந்தியோவோல் எடுக் ப்ெட்ட ேடவடிக்த  ள்  

 Net Zero by 2070  

 2070 ஆம் ஆண்டுக்குள் நி ர பூஜ்ஜியம் 

 Nationally determined contributions under Paris Deal  

 ெோரிஸ் ஒப்ெந்த்த்தின் ெடி க சிய அளவில் நிர்ணயிக் ப்ெட்ட ெங் ளிப்பு ள்  

 National Action Plan on Climate Change 

 ெருவ நிதல மோற்றத்திற்ப திரோை க சிய பசயல் திட்டம்  

 National Action Plan to Combat Desertification  

 ெோதலவைமோ தல  டுக்கும் க சிய பசயல் திட்டம்  

 International Solar Alliance  

 சர்வக ச சூரிய சக்தி கூட்டதமப்பு  

 Bharath emission norms  

 ெோரத் உமிழ்வு விதி ள்  

Conclusion | முடிவுதர  

To combat climate change  need collective efforts. In this way India working with 

UN and COP conferences and also taken efforts like International Solar Alliance  

ெருவ நிதல மோற்றத்த  எதிர்த்து பசயலோற்ற கூட்டு ேடவடிக்த  ள் க தவ . இந்  அடிப்ெதடயில் இந்தியோ 

ஐ ேோ மற்றும் ெருவ நிதல மோற்ற  மோைோடு ள் ஆகியவற்றுடன் இதைந்து பசயல்ெடுகிறது. கமலும் சர்வக ச 

சூரியசக்தி கூட்டதமப்பு கெோன்ற ேடவடிக்த  தளயும் எடுத்து வருகிறது  

18. Over the past years, cooling energy demands have been increasing in India. 

Examine how the National Cooling Action Plan aims to provide efficient cooling to 

the population of India 

 

 டந்  சில ஆண்டு ளோ கவ இந்தியோவில் குளிர்ெடுத்தும் ஆற்றலின் க தவ அதி ரித்து வருகிறது. க சிய 

குளிர்ெடுத்தும் பசயல் திட்டம் இந்திய மக் ளுக்கு திறன்வோய்ந்  குளிர்ெடுத்தும் முதறதய வழங்  

இருக்கிறது ஆரோய்  

INTRODUCTION |அறிமு ம்  

Start with why cooling energy demand increasing  ஏன் குளிர்விக்கும் ஆற்றலுக்கு ோை 

க தவ அதி ரிக்கிறது  

Define Cooling demand  

It refers to the energy demand which is required to operate cooling electronic 

appliances such as refrigerator and Air conditioners.  
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குளிர்சோ ை பெட்டி மற்றும்  ஏசி கெோன்ற குளிரூட்டும் மின்ைணு சோ ைங் தள இயக்குவ ற்கு 

க தவப்ெடும் ஆற்றல் க தவதய இது குறிக்கிறது. 

Body of the answer | விதடக் ட்டதமப்பு  

Why India need cooling action plan | இந்தியோவுக்கு ஏன் இத்திட்டம் க தவ  

 Every year, hundreds of people lose their lives due to heat waves in the 

months of summer.  

 ஒவ்பவோரு ஆண்டும், க ோதட மோ ங் ளில் பவப்ெ அதல ளோல் நூற்றுக் ணக் ோை மக் ள் 

உயிரிழக்கின்றைர். 

 Urban heat effect leads to the increase in running hours for the cooling 

appliance putting pressure on energy supply  

 ே ர்ப்புற பவப்ெ விதளவு குளிரூட்டும் சோ ைத்தின் இயங்கும் கேரத்த  அதி ரிக்  

வழிவகுக்கிறது, இது ஆற்றல் விநிகயோ த்தில் அழுத் ம் ப ோடுக்கிறது 

 The cooling systems in India are not so efficient and people are not aware 

regarding the energy efficiency.  

 இந்தியோவில் குளிரூட்டும் அதமப்பு ள் அவ்வளவு திறதமயோைதவ அல்ல, கமலும் ஆற்றல் 

திறன் குறித்து மக் ளுக்குத் ப ரியோது. 

 Refrigeration and ACs also contribute to the global warming creating a 

vicious cycle.   

 குளிர்ெ ைம் மற்றும் ஏசி ளும் புவி பவப்ெமதட லுக்கு ஒரு  ேச்சுச் சுழற்சிதய 

உருவோக்குகின்றை. 

 Lack of skilled manpower lead to the lower efficiency of the cooling 

appliances once they get repaired.   

 திறதமயோை மனி வளம் இல்லோ  ோல், குளிரூட்டும் சோ ைங் ள் ெழுதுெட்டவுடன் அவற்றின் 

பசயல்திறன் குதறவோ  இருக்கும். 

Key points of the plan:  இத்திட்டத்தின் சிறப்ெம்சங் ள்  

 It emphasizes on the “cooling and related areas” as a thrust zone for research 

under S&T program  

அறிவியல் ப ோழில்னுட்ெத் திட்டத்தின் கீழ் ஆரோய்ச்சிக் ோை உந்து ல் மண்டலமோ  "குளிர்ச்சி 

மற்றும் ப ோடர்புதடய ெகுதி தள" வலியுறுத்துகிறது. 

 It aims for reducing cooling demand by 20-25% and refrigeration demand by 

25-30% by the year 2037  

இது 2037 ஆம் ஆண்டிற்குள் குளிரூட்டும் க தவதய 20-25% ஆ வும், குளிர்ெ ை க தவதய 

25-30% ஆ வும் குதறப்ெத  கேோக் மோ க் ப ோண்டுள்ளது. 

 It also aims to reduce cooling energy requirements by 25-40% by 2037-38 
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 2037-38க்குள் குளிரூட்டும் ஆற்றல் க தவ தள 25-40% குதறக்கும் கேோக் த்த யும் 

ப ோண்டுள்ளது. 

 Training of 1,00,000 skilled service sector technicians in synergy with Skill 

India Mission by 2022-23.  

 2022-23க்குள் 1,00,000 திறதமயோை கசதவத் துதற ப ோழில்நுட்ெ வல்லுேர் ளுக்கு திறன் 

இந்தியோ திட்ட்த்துடன் இதணந்து ெயிற்சி. 

 It also emphasize on the design of the buildings in such a way that they 

produce cooling effect. 

  ட்டிடங் ள் குளிரூட்டும் விதளதவ உருவோக்கும் வத யில் வடிவதமக் ப்ெடுவத யும் இது 

வலியுறுத்துகிறது. 

Challenges for cooling plan:  குளிர் ெடுத்தும் திட்டத்தின் சவோல் ள்   

 There are low levels of energy efficiency awareness among the Indian people 

 இந்திய மக் ளிதடகய ஆற்றல் திறன் ெற்றி குதறவோை விழிப்புணர்வு உள்ளது 

 A third of the household do not know about the star labeling program in 

which electronic appliances are rated based on their efficiency.  

 எலக்ட்ரோனிக் சோ ைங் ள் அவற்றின் பசயல்திறனின் அடிப்ெதடயில் மதிப்பிடப்ெடும் ேட்சத்திர 

லட்சிதை திட்டத்த ப் ெற்றி குடும்ெத்தில் மூன்றில் ஒரு ெகுதியிைருக்குத் ப ரியோது. 

 Higher upfront cost and low market availability of high star electronic 

appliances.   

 உயர் ேட்சத்திர எலக்ட்ரோனிக் சோ ைங் ளின் அதி  முன் பசலவு மற்றும் குதறந்  அளகவ 

சந்த யில் கிதடக்கிறது. 

 Only half of the persons who are aware of star program understand what it 

means and only they tend to buy energy efficient appliances.   

 ேட்சத்திர நிரதலப் ெற்றி அறிந் வர் ளில் ெோதி கெர் மட்டுகம அ ன் அர்த் ம் என்ை என்ெத ப் 

புரிந்துப ோள்கிறோர் ள் மற்றும் அவர் ள் மட்டுகம ஆற்றல் திறன் ப ோண்ட சோ ைங் தள வோங்  

முதைகிறோர் ள். 

Conclusion | முடிவுதர  

Conclude with building design, Centralised cooling system , energy literacy etc  

 ட்டிட வடிவதமப்பு , தமயப்ெடுத் ப்ெட்ட , குளீரூட்டும் திட்டம் , ஆற்றல்  ல்வியறிவு கெோன்றவற்தற தவத்து 

முடிவுதர எழு லோம்  

19. There have been many instances over the years where judiciary has practiced 

activism. Describe what is meant by judicial activism and why judiciary frequently 

uses it. 
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ெல ஆண்டு ளோ  நீதித்துதற பசயல்முதைப்பு ேதடமுதறப்ெடுத்திய ெல நி ழ்வு ள் உள்ளை. நீதித்துதற 

பசயல்முதைப்பு என்றோல் என்ை என்ெத யும், நீதித்துதற அத  ஏன் அடிக் டி ெயன்ெடுத்துகிறது என்ெத யும் 

விவரிக் வும். 

Introduction | அறிமு ம்  

Start with any recent issues which Supreme court directed or  ordered (oxygen 

supply during covid times)  , Supreme Court forms committee to examine Pegasus 

allegations ) etc  

ஏ ோவது ஒரு சமீெத்திய நி ழ்விதை தவத்து துவங் லோம் ( க ோவிட்  ோலத்தில் ஆக்ஸிஜன் அளிப்ெது 

ப ோடர்ெோ  ) உளவு பசயலி ப ோடர்ெோ  குழு அதமத் து எை  

Define Judicial Activism | நீதித்துதற பசயல்முதைப்பு என்ெ ன் வதரயதற 

Judicial activism refers to the interference of the judiciary in the legislative and 

executive fields 

 நீதித்துதற பசயல்முதைப்பு என்ெது சட்டமன்றம் மற்றும் ஆட்சித்துதற ளில் நீதிமன்றத்  தலயீட்தட 

குறிக்கும்  

Body | அதமப்பு  

 Constitutional Background ( article 142 , separation of power )   

 அரசியலதமப்பு பின்புலம் ( 142 விதி, அதி ோரப் ெகிர்வு)  

 Evolution of PIL  

 பெோது ேல வழக்கின் வளர்ச்சி  

 Explain in What context Supreme Court uses 

 எந்  சூழ் நிதலயில் நீதிமன்றம் இ தைப் ெயன்ெடுத்துவது   

 Cases for example  ( interlinking of river , helmet case , etc)  

 எடுத்துக் ோட்டுக் ோ  வழக்கு ள் ( ேதி நீர் இதைப்பு,  தலக் வச வழக்கு)  

 Pro and cons  

 சோ  ம் மற்றும் ெோ  ங் ள்  

Conclusion | முடிவுதர 

 In conclusion differentiate between judicial activism and judicial over reach  

முடிவுதரயின்  நீதித்துதற பசயல்முதைப்பிற்கும் அ ன் வரம்பு மீறலுக் ோை கவறுெோட்தட எழுதி முடிக் லோம்  
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20. The government of India has advanced the target for 20 per cent ethanol blending 

in petrol to 2025 from 2030 petrol. Explain what is ethanol blending discuss the 

significance of this program  

இந்திய அரசு பெட்கரோலுடன் எத் ைோதலக்  லப்ெ ற் ோை அளதவ 20 ச வி மோ  2025 மு ல் 2030 

வதர அதி ரித்துள்ளது. பெட்கரோலுடன் எத் ைோல்  லப்பு என்றோல் என்ை. இத்திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்த  

விவோதி 

Introduction  

Start with The government of India has advanced the target for 20 per cent ethanol 

blending in petrol (also called E20) to 2025 from 2030. E20 will be rolled out from 

April 2023. In 2018 National policy on biofuels also suggested the same  

இந்திய அரசு எரிபெோருட் ளில் 20 ச வீ ம் எத் ைோதலக்  லப்ெ ற் ோை  ோலக்ப டுதவ 2025இல் 

இருந்து 2035 ஆ  அதி ரித்துள்ளது. இத்திட்டம் ஏப்ரல் 2023ல் இருந்து பசயல்ெடுத் ப்ெட உள்ளது. 

க சிய உயிரி எரிபெோருள் ப ோள்த  2018 ஏற் ைகவ இத்திட்டத்த  ெரிந்துதர பசய்திருந் து 

Approach | அணுகுமுதற  

 Explain what is ethanol blending | எத் ைோல்  லப்பு என்றோல் என்ை விளக்கு   

Ethanol is an agro-based product, mainly produced from a by-product of the 

sugar industry, namely molasses. Ethanol can be mixed with gasoline to form 

different blends. As the ethanol molecule contains oxygen, it allows the engine 

to more completely combust the fuel.  

எத் ைோல் ஒரு விவசோய அடிப்ெதடயிலோை  யோரிப்பு ஆகும், இது முக்கியமோ  சர்க் தரத் ப ோழிலின் 

துதணப் பெோருளோை பவல்லப்ெோகு ளிலிருந்து  யோரிக் ப்ெடுகிறது. எத் ைோதல பெட்கரோலுடன்  லந்து 

பவவ்கவறு  லதவ தள உருவோக் லோம். எத் ைோல் மூலக்கூறில் ஆக்ஸிஜன் இருப்ெ ோல், அது 

எரிபெோருதள முழுதமயோ  எரிக்  இயந்திரத்த  அனுமதிக்கிறது. 

Significance of the program | இத்திட்டத்தின் முக்கியத்துவம்   

 Energy security ( Spice jet)  

ஆற்றல் ெோது ோப்பு  

 Impact on emissions ( carbon monoxide)  

வோ ை உமிழ்வு ளில்  ோக் ம்  ( ோர்ென் கமோைோக்தைடின் அளவு குதறயும்)  

 Benefit for sugar industry ( arrears for sugarcane farmer)  

 ரும்புத் ப ோழிற்சோதல ளுக்கு ெயன் 

 Foreign Exchange reserve  

அன்னியச் பசல்வோணியில்  ோக் ம்  
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Conclusion: முடிவுதர  

Based on the above information it the program will benefit to the government , 

farmers and environment  and connect with SDG goals  

கமற் ண்ட   வல் தள தவத்து இத்திட்டம் அரசு , விவசோயி ள் சுற்றுச்சூழலுக்கு ேன்தம ெயக்கும் எை 

முடிக் லோம் கமலும் நிதலயோை கமம்ெோட்டுத் திட்ட இலக்கு களோடு ப ோடர்பு ெடுத் லோம் 

21. Recently Tamilnadu Government released Draft Resettlement and Rehabilitation 

policy. Discuss the need and concern of this policy  

சமீெத்தில்  மிழ  அரசு  மிழ்ைோடு மறுகுடியமர்வு மற்றும் மறுவோழ்வுக் ப ோள்த தய பவளியிட்டது. 

இக்ப ோள்த யின் க தவ மற்றும் அக் தரதய விவோதி   

Introduction | அறிமு ம்  

Briefly explain the key feature of this policy like focus on community engagement, 

humane approach as the government said in the legislative assembly  

இந்  வதரவுக்ப ோள்த யின் முக்கிய அம்சத்திதை சுருக் மோ  கூறிப் பின் துவங் லோம் , இக்ப ோள்த  

சமூ த்தின் ெங் ளிப்பு , மனி  கேய அடிப்ெதடயிலோை அனுகுமுதற ஆகியவற்தறக் ப ோண்டுள்ளது. 

சட்டப்கெரதவயில் ப ரிவித் ெடி இக்ப ோள்த யோைது பவளியிடப்ெட்டுள்ளது  

Approach அனுகுமுதற  

Need for the policy  | இக்ப ோள்த யின் க தவ  

 Recently in Chennai dwelling families were forcefully evicted and 

shifted housing board colony  but people refused and protested 

because it will affect their job children education etc 

 There is no protocol for eviction of people in slum so it lead to protest  

 In some times there is no proper arrangements by the government  

 சமீெத்தில் பசன்தையில் கசரிப் ெகுதியில் வோழ்ந்  குடும்ெங் ள்  ட்டோய பவளிகயற்றம் 

பசய்யப்ெட்டு ேவுசிங் கெோர்டு குடியிருப்புக்கு மோற்றப்ெட்டைர். ஆைோல் மக் ள் எதிர்ப்பு 

ப ரிவித்த்க ோடு மட்டுமல்லோமல் கெோரோட்டம் பசய் ைர் ஏபைன்றோல் இது அவர் ளின் 

கவதல குழந்த  ளின்  ல்வி ஆகியவற்தற ெோதிக்கும் என்ெ ோல்  

 கமலும் மக் தள மீட்ெ ற்க ோ பவளிகயற்றுவ ற்க ோ இதுவதர எந்  ஒரு ேதடமுதறயில் 

இல்தல  

 சில கேரங் ளில் அரசு முதறயோை ஏற்ெோடு தள பசய்யவில்தல  

So the policy is the need of the hour  
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The draft policy is under consideration of the government it will pave for the humane 

approach   where the communities are to be resettled fulfilled the basic amenities 

from a holistic perspective that included  

இவ்வதரவுக்க்ப ோள்த   அரசின் ெரிசீலதையில் உள்ளது. இது  சமூ ங் ள் மீள்குடிகயற்றப்ெட கவண்டிய 

மனி ோபிமோை அணுகுமுதறக்கு இது வழிவகுக்கும் 

 Education  ல்வி  

 Employment கவதலவோய்ப்பு  

 Healthcare  சு ோ ோரம்  

 formation of “Resettlement Committees” மறுகுடியமர்வு குழுக் ள் அதமத் ல் 

 representation of women, Scheduled Castes,  

 பெண் ள் மற்றும்  ோழ்த் ப்ெகடோருக்கு உரிய பிரதிநித்துவம் 

 State-level and district-level habitat Development Committees 

 மோ நில மோவட்ட அளவில் வோழ்விட கமம்ெோட்டுக் குழுக் ள்  

Conclusion  

Mention the role of Tamil Nadu Urban Habitat Development Board  and conclude  

இதில்  மிழ் ேோடு ே ர்ப்புற வோழ்விட கமம்ெோட்டுக்  ழ த்தின் ெணிப் ெங் ளிப்தெ குறிப்பிட்டு முடிக் லோம் 

 

22. Explain the cause’s heavy floods in Kerala recently. High Light the recommendation 

of madhav gadkil committee with reference to protection of Western Ghats  

சமீெத்தில் க ரளோவில் ஏற்ெட்ட பவள்ளப்பெருக்கிற் ோை  ோரணங் தள விளக்கு . கமற்குத் ப ோடர்ச்சி 

மதல ெோது ோப்பு ப ோடர்ெோை மோ வ்  ோட்கில் ெரிந்துதரதய குறிப்பிட்டுக்  ோட்டு   

 

Introduction: அறிமு ம் 

You may Start with the physical geography of Kerala and south west monsoon  

க ரளோவின் இயற்த  அதமப்பு மற்றும் ப ன்கமற்கு ெருவமதழ ெற்றி எழு  துவங் லோம்  

 

Body | அதமப்பு  

 heavy precipitation  

 அதி  மதழப்பெோழிவு  

 steep and undulating terrain  

பசங்குத் ோை நிலப்ெரப்பு  

 All dams are almost full due to earlier rains  

முன்ைர் பெய்  மதழயோல் அதைத்து அதை ளும் முழு அளவு இருந் து  

 Forests being converted into agriculture and tourism  

வைங் ள் விவசோயத்திற் ோ வும் சுற்றுலோவுக் ோ வும் மோற்றம் பசய்யப் ெடுகிறது  
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 Long period of south west monsoon  

நீண்ட ப ன்கமற்கு ெருவமதழ  

Recommendation of Gadkil Committee |  ோட்கில் குழுவின் ெரிந்துதர ள்  

    Start with objective of the committee (conserve and protect the biodiversity of 

Western Ghats ) 

இக்குழு அதமக் ப்ெட்ட ற் ோை கேோக் ம் ( கமற்குத் ப ோடர்ச்சி மதலயின்  ெல்லுயிரிைத்  ன்தமதய 

ெோது ோத் ல்)   

  Mention the key recommendations | குழுவின் முக்கியப் ெரிந்துதர ள்  

 All states must protect Western Ghats  

அதைத்து மோ நிலங் ளும் கமற்குத் ப ோடர்ச்சி மதலதய ெோது ோக்  கவண்டும்  

 Declare the areas 10 kms around National Parks and Wildlife Sanctuaries 

as Eco Sensitive zones under Environment Protection Act, 1986. 

க சிய பூங் ோ, வை விலங்கு சரணோலயத்தில்  இருந்து 10 கி.மீ சுற்றளவு வதரயுள்ள ெகுதி தள 

சூழல் முக்கியத்துவம் வோய்ந்  இடமோ  சுற்றுச்சூழல் ெோது ோப்புச் சட்டம் 1986ன் ெடி அறிவிக்  

கவண்டும்  

 regulate certain activities around National Parks and Wildlife Sanctuaries 

க சிய பூங் ோ மற்றும் வை விலங்கு சரணலோயப் ெகுதி தளச் சுற்றி சில குறிப்பிட்ட 

ேடவடிக்த  தள ஒழுங்குெடுத்  கவண்டும்  

 ban on mining quarrying and sand mining 

சுரங் ம் மற்றும் மணல் அள்ளு ல் கெோன்றவற்தற  தட பசய் ல்  

 No thermal power projects  

அணல் மின் திட்டங் ள் கூடோது  

 Hydropower projects be allowed only after detailed study. 

 நீர்மின் திட்டங் ள் விரிவோை ஆய்வுக்குப் பிறக  அனுமதிக் ப்ெட கவண்டும்  

 highly polluting industries should be banned  

அதி  மோசுெடுத்தும் ப ோழிற்சோதல ள்  தடபசய்யப்ெட கவண்டும்  

Mention Kasturi Rangan Committee also (  ஸ்தூரி ரங் ன் குழுவிதை குறிப்பிட்டுக்  ோட்டலோம்)  

 

Conclusion  முடிவுதர  

Conclusion must be about the state efforts and individual efforts to protect 

environment.  

கமற்குத் ப ோடர்ச்சி மதலதய ெோது ோப்ெது ப ோடர்ெோை மோனில அரசின் ேடவடிக்த  மற்றும்  னி ேெர் 

முயற்சி தள கவண்டும் எை முடிவு பசய்யலோம். 

 

23. Frequently the Indra Sawhney  case being discussed in news Explain the Impact 

of the case in Reservation  

பசய்தி ளில் இந்த்ரோ சேோனி வழக்கு அடிக் டி விவோதிக் ப்ெடுகிறது இட ஒதுக்கீட்டில் இவ்வழக்கின் 

 ோக் த்திதை விளக்கு   

 

Introduction: அறிமு ம்  
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 Start with implementation of Mandal Commission in 1990 V.P singh 

government provided 27 % reservation for OBC, followed by that Indra Sawhney  

moved to court  

 

மண்டல் குழுவின் ெரிந்துதர தள 1990ல் வி பி அரசோங் ம் அறிமு ப்ெடுத்தியதில் இருந்து இ ர 

பிற்ெட்கடோருக்கு 27 % இட ஒதுக்கீடு மற்றும் இந்திரோ சேோனி நீதிமன்றத்திற்கு பசல்லு ல்  

 

In-between mention the constitutional Provision for reservation  | இட ஒதுக்கீட்டுக் ோை 

அரசியலதமப்பு விதி தள குறிப்பிடவும்  

 

Impact of the case | இவ்வழக்கின்  ோக் ம்  

 Maximum ceiling limit should not exceed 50%  

 இட ஒதுக்கீடு 50% க்கு அதி மோ  இருக்  கூடோது  

 Creamy layer   

 ெோகலடு அடுக்கு 

 Reservation should be based on caste not by economic Condition  

இட ஒதுக்கீடு சோதி அடிப்ெதடயில் மட்டுகம இருக்  கவண்டும் , பெோருளோ ோர அடிப்ெதடயில் அல்ல 

 No Reservation in Promotion   

 ெ விஉயர்வில் இட ஒதுக்கீடு கூடோது  

 Permanent body to monitor reservation  

 இட ஒதுக்கீட்தட  ண் ோனிக்  நிரந் ர அதமப்பு  

Conclusion | முடிவுதர  

Justify the reservation like  to achieve the promise of equality enshrined in the 

constitution. 

இட ஒதுக்கீதட நியோப்ெடுத்தி முடிவுதர எழு கவண்டும் உ ோரணமோ  அரசியலதமப்பில் பசோல்லப்ெட்டுள்ள 

சமத்துவத்த  அதடய வழிக ோலுகிறது  

 

Highlight -  76
th
 Constitution amendment | 76வது அரசியலதமப்புச் சட்ட திருத்த்த்திதை 

குறிப்பிட்டுக்  ோட்ட கவண்டும்  

 

24. Women needs greater Representation across the judiciary - Discuss  

நீதித்துதற முழுவதும் பெண் ளுக்கு அதி  பிரதிநிதித்துவம் க தவ - விவோதிக் வும் 

 

 

Introduction | அறிமு ம்  

 

Start with the Indian Judicial structure and women Participation in Supreme, High 

and Lower Judiciary  

இந்திய நீதித்துதறயின்  ட்டதமப்பு மற்றும் உச்ச நீதிமன்றம், உயர் நீதிமன்றம், சோர்பு நீதிமன்றங் ள் 

ஆகியவற்றில் பெண் ளின் ெங் ளிப்பு ஆகியவற்றில் இருந்து எழு  துவங்  கவண்டும்  

 

Body |  ட்டதமப்பு  

 

 Explain about appointment of judges  

நீதிெதி ள் நியமை முதற ெற்றி விளக்கு   

 Women judges in supreme and high court  
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உச்ச மற்றும் உயர் நீதிமன்றத்தில் பெண் நீதிெதி ள் 

 Gender equality  

ெோலிை சமத்துவம்  

 Disciplinary Mechanism  

ஒழுங்கு நுட்ெம்  

 Representation in collegium 

க ர்வுக்குழுவில் பிரதிநிதித்துவம் 

 Changing Patriarchal Mindset 

ஆைோதிக்  மைநிதல மோற்றம் 

 Training of lawyers     

வழக் றிஞர் ளுக்குப் ெயிற்சி  

 

Conclusion| முடிவுதர  

Conclusion should be a positive one (inclusive justice, representation of women in 

judiciary, ) 

முடிவுதர கேர்மதறயோ  இருக்  கவண்டும் ( உள்ளடக்கிய நீதி, நீதித்துதறயில் பெண் ளின் பிரதிநிதித்துவம்) 

Add some fact first Supreme court Women Justice , High court )  

 

 

 

 


