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GROUP II MAINS   

MEDIUM OF WRITING SELECTION 

 

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

 

 

INSTRUCTION  

 various dimensions of the key issue/theme   

முக்கிய ககோணங்களில் கருத்துக்களை க ோக்குக  

 Write answers in  in English &Tamil and send it to https://t.me/iyagroup2mains  

 While writing your answer consider the issues  

i. Can you able to express what you are thinking?  

நீங்கள் நிளைப்பளை உங்கைோல் சிறப்போக வெளிப்படுத்ை முடிகிறைோ? 

ii. Can you write with the flow without struggling the vocabulary and 

sentence formation  

ெோர்த்ளைகளை வைரிவு வெய்ெதிலும் எழுத்து  ளை ஒட்ட்த்திலும் சிக்கல் இல்லோமல் 

எழுை முடிகிறைோ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GUIDING TO SELECTION OF WRITING LANGUAGE 

It's very important that you are able to express your answers in the best way possible. After 

all they will only evaluate your written answers and not your thoughts. Hence, choose a medium 

which you are most comfortable in. It's a myth that Tamil medium students don't do well in 

TNPSC. Year after year candidates from Tamil mediums secure some good marks in TNPSC. The 

reason behind English medium candidates being in majority in the toppers' list is the large 

number of students opting for English medium in the exam. I don't have any data to prove this 

but most likely number of Tamil medium candidates is reducing every year. But remember, those 

who really deserve it get through no matter what medium they opt for. 

உங்கள் பதில்களை முடிந்தவளை சிறந்த முளறயில் வவளிப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம். எல்லாவற்றிற்கும் 

மேலாக, அவர்கள் உங்கள் எழுதப்பட்ட பதில்களை ேட்டுமே ேதிப்பிடுவார்கள், உங்கள் எண்ணங்களை அல்ல. 

எனமவ, நீங்கள் மிகவும் எழுத வசதியாக இருக்கும் ஒரு வோழிளய  மதர்வுவசய்யவும். TNPSC-யில் தமிழ் வழி 

ோணவர்கள் சிறப்பாகச் வசயல்படுவதில்ளல என்பது ஒரு கட்டுக்களத. TNPSC யில் தமிழ் மீடியத்தில் இருந்து 

வருடந்மதாறும் சில நல்ல ேதிப்வபண்களைப் வபறுகிறார்கள். அதிக எண்ணிக்ளகயிலான ோணவர்கள் ஆங்கில 

வழித் மதர்ளவ மதர்வு வசய்வமத தைவரிளசப் பட்டியலில் ஆங்கில வழித் மதர்வர்கள் வபரும்பான்ளேயாக 

இருப்பதற்குக் காைணம். இளத நிரூபிக்க என்னிடம் தைவு எதுவும் இல்ளல, ஆனால் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் தமிழ் 

வழியில் எழுதும் மதர்வர்களின் எண்ணிக்ளக குளறந்து வகாண்மட வருகிறது. ஆனால் நிளனவில் வகாள்ளுங்கள், 

உண்ளேயில் அதற்கு தகுதியானவர்கள் அவர்கள் எந்த வோழிளயத் மதர்வு வசய்தாலும் அளதப் வபறுகிறார்கள். 

 

 

 

https://t.me/iyachamyacdemy
https://t.me/iyagroup2mains
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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   

“ ககோவிட்-19 வபருந்கைோற்றோல் கல்வி கற்பதில் குழந்ளைகள் ெெோலிளை எதிர்வகோள்கின்றைர்” இந்ை 

ெோக்கியத்துைன் வபோருத்தி இல்லம் கைடி கல்வித் திட்ைத்தின் முக்கியத்துெத்ளை விெோதி  150 ெோர்த்ளைகள்  

  

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  

ககோவிட்-19 வபருந்வைோற்று கல்வித் துளறயில் மிகப்வபரிய போதிப்பிளை ஏற்படுத்தியுள்ைது. ASER 2021 

கணக்வகடுப்பின்படி, ைனியோர் கல்விக் கட்ைணங்களைச் ெோர்ந்திருப்பைன் அதிகரிப்பு மற்றும் 

ஸ்மோர்ட்கபோன்களுக்கோை எல்கலோரோலும் அனுக இயலோைளைக் கோட்டுகிறது. கற்றல் இழப்ளப ஈடுகட்ை, 

குறிப்போக விளிம்பு நிளல மோணெர்களுக்கு, இல்லம் கைடி கல்வித் திட்ைம் கைளெப்படும் ஒன்றோகும்  

 

Significance of the Illam Thedi Kalvi Scheme | இத்திட்ைத்தின் முக்கியத்துெம் 

 focus foundational literacy  

 அடிப்பளை கல்வியறிளெ ளமயப்படுத்தியது  

 preventing dropouts  

 இளைநிற்றளலத் ைடுக்கும்  

 overcome the digital divide   

 டிஜிட்ைல் பிரிவிளைளய ெரிவெய்ய 

 Bridge the learning loss  

 கற்றல் இழப்பிளை ெமன்வெய்ய  

Features of the schemes| இத்திட்ைத்தின் சிறப்பம்ெம் 

 Under the initiative, volunteers will engage with students one hour every 

evening  

 இந்ை முயற்சியின் கீழ், ைன்ைோர்ெலர்கள் திைமும் மோளலயில் ஒரு மணி க ரம் மோணெர்களுைன் 

ஈடுபடுெோர்கள் 

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

 இந்ை ெகுப்புகளில் அரசு மற்றும் ைனியோர் பள்ளி மோணெர்கள் கலந்து வகோள்ைலோம் 

  volunteer-student ratio would be 1:20 
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 ைன்ைோர்ெலர் மோணெர் விகிைம் 1:20  

 Around six hours of classes will be held through the week 

 ெோரத்திற்கு 6 மணி க ர ெகுப்புகள்  ளைவபறும்  

 

Conclusion | முடிவுளர  

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 

வைோற்றுக ோயோல் பள்ளிகள் மூைப்பட்ைைோல் மோணெர்களிளைகய எழுந்ை கற்றல் இளைவெளிளய நிெர்த்தி 

வெய்யும் ெளகயில் இந்ை திட்ைம் உருெோக்கப்பட்ைது.  க ரடி ெகுப்புகளின் பலன்களை ஆன்ளலன் 

ெகுப்புகைோல் ஒருகபோதும் ஒப்பிை முடியோது, கமலும் இந்ைத் திட்ைத்தின் க ோக்கம் குழந்ளைகளுக்கு 

வீட்டிகலகய கல்வி கற்பது ஆகும்.  

 

Value added  

 You can Mention கற்க கெைறக் கற்க 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 துளைக் கண்ட்த்தின் ெரலோறு முைலில் ைமிழ்  ோட்டில் இருந்து ைோன் துெங்க கெண்டும்”  

இக்கூற்றிளை வபோருள    தி  ோகரிகத்கைோடு வைோைர்பு படுத்தி நியோப்படுத்துக  

 

 

Introduction: அறிமுகம்  

“கல்கைோன்றி மண்கைோன்றோக் கோலத்கை ெோவைோடு 

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

back to 3,200 years.    

புறப்வபோருள் வெண்போ மோளல கல் மண் கைோன்றுெைற்கு முன்கப மனிைர்கள் இந்ை நிலத்தில் கைோன்றியைோக 

கூறுகிறது. இைளை உறுதிப்படுத்தும் ெளகயில் சிெகளையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை வபோருளண  தி  

 ோகரிகத்தின் கோலம் 3200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து துெங்குகிறது  

Body | அளமப்பு  

 Based on literature ( mention from silapathikaram and sangam literature, 

பஃறுளி யோற்றுைன் பன்மளல யடுக்கத்துக் குமரிக் ககோடுங் வகோடுங்கைல் வகோள்ை “ ) 

இலக்கிய அடிப்பளையில் ( சிலப்பதிகோரம் மற்றும் ெங்க இலக்கியம்)  

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

is lying in the same)  

புவியியல் கைோற்றத்தின் அடிப்பளையில் ( ைக்கோை பீைபூமி இந்தியோவின் மிகப்பழளமயோை 

நிலப்பகுதியோகும் அங்கு ைோன் ைோமிரபரணி 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 

 

 Connect with similar characteristics with Indus Valley Civilisation | சிந்துவெளி 

 ோகரிகத்தின் ஒத்ை கூறுககைோடு வைோைர்பு படுத்துக 

 Mother goddess | வபண் வைய்ெம்  

 Burials | ைோழிகள்  

 Grafti symbols | எழுத்துக் கீறல்கள்  

Conclusion | முடிவுளர  
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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 

கமற்கண்ை ைரவுகளைக் வகோண்டு வமோழி , அகழ்ெோரோய்ச்சி , கபோன்றெற்றில் கூடுைல் ஆரோய்ச்சிகள் 

வெய்யப்பட்ைோல் ெரலோறு ைமிழகத்தில் இருந்து துெங்க ெோய்ப்புள்ைது. 

 

3. The national rural employment guarantee programme empowers villages - 

Comment  

மதசிய ஊைக மவளலவாய்ப்பு உறுதித் திட்டம் கிைாேங்களை அதிகாைப்படுத்துகிறது- கருத்திடுக  

 

Introduction |அறிமுகம்  

Start with the general introduction of the scheme  

இத்திட்டத்திளனப் பற்றிய வபாதுவான அறிமுகத்துடன் துவங்குக 

Body | அளேப்பு  

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

the schemes with reference to rural development  

இக்மகள்வியின் எதிர்பார்ர்ப்ளபப் வபாறுத்து திட்ட்த்தின் தாக்கம் ேற்றும் சிறப்பசங்களை ஊைக 

மேம்பாட்டு திட்டத்துடன் வதாடர்பு படுத்தி எழுதுக   

- Guaranteed work for 100 days  

- உறுதியளிக்கப்பட்ட 100 நாள் மவளல  

- Legal right to work  

- மவளல வசய்யும் சட்ட உரிளே 

- Women Empowerment  

- வபண்களுக்கு அதிகாைேளித்தல் 

- Poverty alleviation  

- வறுளே ஒழிப்பு  

- Water management  

- நீர் மேலாண்ளே  

- Transparency and accountability  

- வவளிப்பளடத் தன்ளே ேற்றும் வபாறுப்புறுதி  

- financially empowers village panchayats 

- கிைாேப் பஞ்சாயத்துகளுக்கு நிதி அதிகாைம் அளிக்கிறது  

- prevent Migration  

- இடப்வபயர்வு தவிர்க்கிறது  

High light this program in the covid Times | மகாவிட் வதாற்று காலத்தில் இத்திட்ட்த்திளன 

சிறப்பாக காட்டு  

Conclusion | முடிவுளை  

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

institution, social Auditing  
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முடிவுளை சில இத்திட்டத்திளனப் பற்றிய பரிந்துளைகளுடன் கூடியதாக இருக்கமவண்டும் . 

சரியான மநைத்தில் ஊதியம், உள்ைாட்சி நிறுவனங்களின் பங்கு, சமூகத் தணிக்ளக 

 

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

இந்திய கைர்ைல் அரசியலில் வபண்களின் பங்களிப்ளப ஆரோய்க 150 (ெோர்த்ளைகள்) 

அறிமுகம் 

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 வபண்களின் பங்ககற்பு என்பது வகோள்ளக உருெோக்கம் கமலும் உள்ைைக்கியைோக இருப்பளை 

உறுதி வெய்ய கெண்டும். சுைந்திரம் அளைந்ை கைந்ை 75 ஆண்டுகளில், மக்கைளெயில் வபண்களின் 

பிரதிநிதித்துெம் 10% கூை அதிகரிக்கவில்ளல. இந்தியோவில் உள்ை அளைத்து மோநில ெட்ைெளபகளிலும் உள்ை 

வபண் ெட்ைமன்ற உறுப்பிைர்களின் (எம்.எல்.ஏ.க்கள்) சூழ்நிளல இன்னும் கமோெமோக உள்ைது, கைசிய ெரோெரி 

9. % இருப்பது பரிைோபத்திற்குரியது  

Reasons for Low Representation | குளறெோை பங்களிப்புக்கோை கோரணம்  

 Gender issues  

 போலிை சிக்கல்  

 Lack of Political Education 

 கபோதுமோை அைவில் அரசியல் கல்வி இல்லோளம 

 Work and Family 

 கெளல மற்றும் குடும்பம் 

 Lack of  inner party democracy  

 உட்கட்சி ஜை ோயக குளறபோடு  

 Social Conditioning 

 ெமூக கட்டுப்போடுகள்  

 Unfriendly Environment  

 ெோைகமோை சூழல் இல்லோைது 

Steps need to be taken | எடுக்க கெண்டிய  ைெடிக்ளககள்  

 Passage of Women’s Reservation Bill 

 வபண்கள் இை ஒதுக்கீட்டு மகெோைோளெ நிளறகெற்றுைல்  
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 Promoting local bodies female lawmakers on State level 

 மோனில அைவில் உள்ைோட்சி அைவில் வபண் ெட்ை உறுப்பிைர்களை ஊக்குவித்ைல்  

 Women Quotas in political parties 

 அரசியல் கட்சிகளில் வபண்களுக்கோை ஒதுக்கீடு  

 Promoting Inner party democracy 

 உட்கட்சி ஜை  ோயகத்ளை கமம்படுத்துைல் 

 Deconstructing stereotypes 

 கட்டுபோடுகளை உளைத்ைல்  

 

Conclusion| முடிவுளர  

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 கோந்தி, வஜயலலிைோ, மோயோெதி, சுஷ்மோ ஸ்ெரோஜ் மற்றும் மம்ைோ போைர்ஜி கபோன்ற பல வபண் 

ைளலெர்களை  ோங்கள் வபற்றுள்கைோம். சுெோரஸ்யமோக, இந்திரோ கோந்திளய "அளமச்ெரளெயில் உள்ை 

ஒகர மனிைர்" என்று முத்திளர குத்துெது ஒரு வைளிெோை உைோரணம். முடிவெடுப்பளை ஆளணயிைக்கூடிய 

ெலிளமயோை வபண் ைளலெர்கள்  மக்குத் கைளெ, இது இந்ை  ோட்டின் வபண்களுக்கு உண்ளமயோை 

அர்த்ைத்தில் அதிகோரம் அளிக்கும்.  மது வபரிய மற்றும் சிறிய அளைத்து அரசியல் கட்சிகளும் வபண் 

ைளலெர்களை இன்னும் அர்த்ைமுள்ை பைவிகளை ஏற்க ஊக்குவிக்க கெண்டும் 

Value added  

 Mention the quote the women empowerment  

 Tamilnadu act on 50 % women in local bodies  

 

5. How does the draft Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2020 

differ from the existing EIA Notification, 2006? 

2020 ஆம் ஆண்டு சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு வளைவு அறிக்ளகயும், 2006 ஆம் ஆண்டு 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு அறிக்ளகயும் எவ்வாறு மவறுபடுகிறது . 150 வார்த்ளதகள் 

அறிமுகம் 
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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 அளேச்சகம் கடந்த ஆண்டு சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு வளைவு 2020 ஐ 

வவளியிட்டது, இது தற்மபாதுள்ை அறிவிப்பு, 2006 சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடுக்கு பதிலாக 

வகாண்டுவைப்பட்ட்து சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம் , 1986 இன் கீழ் வகாண்டு வைப்பட்டது. 

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 தாக்க ேதிப்பீடு என்பது ஒரு முன்வோழியப்பட்ட திட்டம் அல்லது மேம்பாட்டின் 

சாத்தியோன சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்களை ேதிப்பிடும் வசயல்முளறயாகும், இது ஒன்மறாவடான்று 

வதாடர்புளடய சமூக-வபாருைாதாை, கலாச்சாை ேற்றும் ேனித-சுகாதாை தாக்கங்களை கணக்கில் 

எடுத்துக்வகாள்கிறது. 20 ஆம் நூற்றாண்டின் மிகவும் வவற்றிகைோன சுற்றுச்சூழல் வகாள்ளக 

கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்று சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு ஆகும். 1994 இல், சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்புச் சட்டம், 1986 இன் கீழ், முதல் முளறயாக இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு 

அறிவிப்பு உருவாக்கப்பட்டது.  

 

Draft EIA notification 2020 provisions: 2020 ஆம் ஆண்டு வளைவு சுற்றுச்சுழல் தாக்க 

ேதிப்பீட்டின் அம்சங்கள் 

Post Facto Approval: துவங்கப்பட்ட பின்னரும் அனுேதி   

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.  

சுற்றுச்சூழலுக்கான அனுேதி வபறாேல், கட்டுோனத்ளதத் வதாடங்கியிருந்தாலும் அல்லது கட்டம் 

கட்டோக இயங்கிக்வகாண்டிருந்தாலும் திட்டங்களுக்கான அனுேதிகள் வழங்கப்படலாம். 

Public Consultation process: வபாதுக் கலந்தாய்வு வசயல்முளற  

வபாது கலாந்தாய்வு வசயல்பாட்டின் மபாது வபாதுேக்கள் தங்கள் பதில்களை சேர்பிப்பதற்கான கால 

அவகாசத்ளத 30 நாட்களில் இருந்து 20 நாட்கைாக குளறக்கிறது. 

Compliance Report இணக்க அறிக்ளக 
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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 முன்வோழிபவர் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ஒரு அறிக்ளகளயச் சேர்ப்பிக்க மவண்டும், அனுேதி 

வழங்கப்பட்ட விதிமுளறகளின்படி அவர்கள் தங்கள் வசயல்பாடுகளைச் வசய்கிறார்கள் என்பளதக் 

வதளிவுபடுத்த மவண்டும். 

Bypassing EIA Process: சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீட்டிளன தவிர்க்கிறது 

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.  

திட்டங்களை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திட்டங்கள் என வளகப்படுத்தும் அதிகாைத்ளத ேத்திய அைசு 

வபறுகிறது. ஒரு திட்டம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்பட்டால், அத்தளகய திட்டங்கள் 

வதாடர்பான எந்தத் தகவலும் வபாதுக் கைத்தில் ளவக்கப்படாது என்று வளைவு அறிவிப்பில் 

கூறப்பட்டுள்ைது. 

Discretionary powers: தன்னிச்ளச அதிகாைம்  

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.  

வபாது கலந்தாய்வு அல்லது சுற்றுச்சூழல் அனுேதியின்றி சில பகுதிகளை "வபாருைாதாை ரீதியாக 

உணர்திறன் வகாண்ட பகுதிகைாக" அறிவிக்க ேத்திய அைளச இது அனுேதிக்கிறது, மேலும் பல 

"சிவப்பு" ேற்றும் "ஆைஞ்சு"- வளகப்படுத்தப்பட்ட நச்சுத் வதாழில்கள் இப்மபாது பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதியிலிருந்து 0-5 கிமீ வதாளலவில் வசயல்பட முடியும். பகுதி. 

Extended period of clearances:  அனுேதியின் கால அைவு நீட்டிக்கப்படுகிறது  

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)  

சுைங்கத் திட்டங்களுக்கான சுற்றுச்சூழல் அனுேதிகளின் அதிகரித்த வசல்லுபடியாகும் (50 

ஆண்டுகள் ேற்றும் தற்மபாது 30 ஆண்டுகள்) ேற்றும் நதி பள்ைத்தாக்கு திட்டங்களுக்கு (15 

ஆண்டுகள் ேற்றும் தற்மபாது 10 ஆண்டுகள்) 

Exemptions: விதிவிலக்குகள்  
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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 வளைவு திட்டங்களின் நீண்ட பட்டியலிலிருந்து வபாது கலந்தாய்வு ேற்றும் முன் 

அனுேதியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, எல்ளலப் பகுதிகளில் உள்ை 

சாளலகள் ேற்றும் குழாய்கள் மபான்ற திட்டங்களுக்கு வபாது விசாைளண மதளவயில்ளல. 

Baseline data: அடிப்பளட தைவு  

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

year  

ஒரு வருடத்தில் அளனத்து பருவங்களையும் உள்ைடக்கிய ஆய்வுகளை மேற்வகாள்ை மவண்டிய 

அவசியத்ளத அறிவிப்பு நீக்குகிறது  

Incidents due to faulty EIA:  குளறபாடுளடய சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீட்டினால் 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 ோவட்டத்தில் உள்ை பாக்ஜானில் உள்ை ஆயில் இந்தியா லிமிவடட்டின் 

எரிவாயு கிணற்றில் வவடிப்பு. திட்டத்தின் விரிவாக்கம் ேற்றும் ோற்றத்திற்கான சமீபத்திய 

வசயல்முளறகள் (பாதுகாக்கப்பட்ட வனத்திலிருந்து சில கிமலாமீட்டர் வதாளலவில் 

அளேந்துள்ைது) புதிய சுற்றுச்சூழல் அனுேதியின்றி வவளிப்பளடயாக நடந்தன. 

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

without a valid environmental clearance for decades.  

விசாகப்பட்டினம் எல்ஜி பாலிேர்ஸ் ஆளலயில் எரிவாயு கசிவு. இந்த ஆளல பல ஆண்டுகைாக 

சரியான சுற்றுச்சூழல் அனுேதியின்றி இயங்கி வந்தது. 

Conclusion | முடிவுளை  

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.  

எனமவ, சுற்றுச்சூழளல பாதிப்பளடயாேல் பாதுகாக்க சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு தயாைாக இருக்க 

மவண்டும். நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் காடுகள், நீர்நிளலகள், காற்று ோசுபாடு, ஆறுகள் 

வறண்டு மபாவது மபான்றவற்றால் சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் குடிேக்களின் ஆமைாக்கியம் கடுளேயாக 

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

its implementation in the territory of India?   

மைச்ெோர்பின்ளம என்ற பைத்தின்  அர்த்ைம் என்ை மற்றும் இந்திய அரசியலளமப்பு எவ்ெோறு இந்தியோவில் 

வெயல்படுத்ைப்படுெளை உறுதி வெய்கிறது? 150 ெோர்த்ளை 

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 எந்ைப் பகுதியில் கைர்ைல்  ைந்ைோலும் அல்லது கலெரங்கள்  ைந்ைோலும், மைச்ெோர்பின்ளம பற்றிய 

விெோைங்களுக்கு  ோம் ஆைோகிகறோம்.  அரெளமப்பின் முகவுளர இந்திய அரசின் இயல்ளப மைச்ெோர்பற்றது 

என்று ெளரயறுத்துள்ைது, ஆைோல் இந்ை ெோர்த்ளையின் வபோருள் ெமூகங்களுக்கு ஏற்ப மோறுபடும். 

 

 

 

Evolution of Indian Secularism  | இந்திய மைச்ெோர்பின்ளமயின் ெைர்ச்சி  

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 அளைத்து மைங்கள் மற்றும் ெோழ்க்ளக முளறகளைக் வகோண்ை ஒரு  ோடு. "கெற்றுளமயில் 

ஒற்றுளம" என்ற வகோள்ளகளய இந்தியோ பின்பற்றுகிறது. 1947 இல் சுைந்திரம் வபற்றகபோது, இந்தியோ 

‘மைச்ெோர்பின்ளம’க்கு உறுதியளித்ைது, இது இரு கைெக் ககோட்போட்டின் பின்ைணியில் மற்றும் மைத்தின் 

அடிப்பளையில் போகிஸ்ைோன் உருெோை கபோது  மைச்ெோர்பின்ளம முக்கியத்துெத்ளைப் வபற்றது. இந்தியோ ைைது 

குடியுரிளம மற்றும் கைசியத்ளை மை அளையோைத்தின் அடிப்பளையில் கட்ைளமக்கோது எை  உறுதியளித்ைது 

Constitution and Secularism | அரசியலளமப்பும் மைச்ெோர்பின்ளமயும்  

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.  

Secularism refers to this separation of religion from the State. 

மைச்ெோர்பின்ளம என்பது மைத்ளை அரசிலிருந்து பிரிப்பளைக் குறிக்கிறது. 
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 மது அரசியலளமப்பு அைன் மைச்ெோர்பற்ற ைன்ளமளய வெறும் முன்னுளரயில் உள்ை ெோர்த்ளைகளில் 

இருந்து வபறவில்ளல, ஆைோல் அைன் பல விதிகளை, குறிப்போக அது உத்ைரெோைம் அளிக்கும் பல்கெறு 

அடிப்பளை உரிளமகளை கூட்ைோகப் படிப்பைன் மூலம் புரியெரும் . 

Constitutional Provisions | அரசியலளமப்பு விதிகள்  

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

Amendment Act in 1976.  

 "மைச்ெோர்பற்ற" என்ற வெோல் 1976 இல் 42 ெது அரசியலளமப்பு திருத்ைச் ெட்ைத்தின் மூலம் 

முகவுளரயில் கெர்க்கப்பட்ைது. 

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

discrimination based on the religion.  

 பிரிவு 14 ெட்ைத்தின் முன் ெமத்துெத்ளை ெழங்குகிறது மற்றும் பிரிவு 15 மைத்தின் அடிப்பளையில் 

எந்ை ெளகயோை போகுபோடுகளையும் ளகவிடுகிறது. 

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

establishment of religious institutions  

 பிரிவு 25 மைெோட்சியின் படி சுைந்திரமோக மைத்ளை பின்பற்ற ெழி ெழங்குகிறது. பிரிவு 26 மை 

நிறுெைங்களை நிறுெ அனுமதிக்கிறது 

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

from any particular religion.  

 பிரிவு 27 என்பது ஒரு உண்ளமயோை மைச்ெோர்பற்ற விதியோகும், இது எந்ைவெோரு குறிப்பிட்ை 

மைத்திைமிருந்தும் ெரி ெசூலிப்பளைத் ைடுக்கிறது. 

 Article 28 allows religious institutions to impart religious instructions.  

 பிரிவு 28 மை நிறுெைங்களுக்கு மை ெழிமுளறகளை ெழங்க அனுமதிக்கிறது. 

Conclusion | முடிவுளர  

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.   

ஏப்ரல் 24, 1973 அன்று, உச்ெ நீதிமன்றம், அைன் அப்கபோளைய அமர்ெோை 13 நீதிபதிகளுைன், ககெெோைந்ை 

போரதி ெழக்கில் மைச்ெோர்பின்ளம அரசியலளமப்பின் அடிப்பளைக் கட்ைளமப்பின் ஒரு பகுதியோகும் என்று 

தீர்ப்பளித்ைது. அரசியலளமப்ளப திருத்துெைற்கு அடிப்பளை கட்ைளமப்ளப உருெோக்கும் கூறுகள் 

போரோளுமன்றத்தின் அதிகோரத்திற்கு அப்போற்பட்ைளெ என்றும் அது கூறியது. 

Value added  

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



 

ADMISSION OPEN FOR GROUP II MAINS | ONLINE | DIRECT | 9952521550 13 

 

 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.  

கைந்ை சில ஆண்டுகளில் கிரிப்கைோ கரன்சிகள் வபரும் புகழ் வபற்றுள்ைை, ஆைோல் இந்தியோவில் இெற்ளற 

ெளரமுளறப்படுத்ை அரெோங்கம் கடுளமயோக முயற்சி வெய்து ெருகிறது. கிரிப்கைோ  ோணயங்களின்  ன்ளம 

தீளமகளை ஆரோய்ந்து, முன்கைோக்கி வெல்லும் ெழிளய பரிந்துளரக்கவும். 250 ெோர்த்ளைகள் 

 

Introduction | அறிமுகம்  

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. 

கிரிப்கைோகரன்சி என்பது அடிப்பளையில் ஒரு டிஜிட்ைல் வெோத்து ஆகும், இது பணம் கபோன்ற பரிமோற்ற 

ஊைகமோக வெயல்பை உருெோக்கப்பட்ைது. பரிெர்த்ைளைகளின் போதுகோப்ளப உறுதிப்படுத்ைவும் - கபோலி 

பரிெர்த்ைளைகளின் அங்கீகோரம் மற்றும் ைடுப்பு - மற்றும் புதிய  ோணய அலகுகளை உருெோக்குெளைக் 

கட்டுப்படுத்ைவும் இது குறியோக்கத்ளை பயன்படுத்துகிறது. உலகம் முழுெதும் பிரபலமளைந்துள்ை பல 

கிரிப்கைோகரன்சிகளில் பிட்கோயின் ஒன்றோகும். 

Benefits of cryptocurrency  | கிரிப்கைோ கரண்சிகளின்  ன்ளமகள்  

 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.  

 கிரிப்கைோகரன்சி பரிெர்த்ைளை வபோதுெோக விளரெோை மற்றும் க ரடியோை வெயல்முளறயோகும். 

எடுத்துக்கோட்ைோக, பிட்கோயின்களை ஒரு டிஜிட்ைல் ெோலட்டில் இருந்து மற்வறோன்றுக்கு, ஸ்மோர்ட்கபோன் 

அல்லது கம்ப்யூட்ைளர மட்டுகம பயன்படுத்தி மோற்ற முடியும். 

 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.  

 ஒவ்வெோரு கிரிப்கைோகரன்சி பரிெர்த்ைளையும் பிைோக்வெயின் எைப்படும் வபோது பட்டியலில் பதிவு 

வெய்யப்படுகிறது, இது அைன் இருப்ளப வெயல்படுத்தும் வைோழில்நுட்பமோகும். மக்கள் ைங்களுக்குச் 
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Class Time Test Time 

10.30 - 1  2-5  

 

DATE  

CLASS  
PORTION/SYLLABUS Sources to be followed  Test Date  

29|05|2022  Brainstorming on Group II 

Mains  

 Medium of Writing Selection  

 What are the skill set needed  

 Significance of Current Affairs  

 Challenges in Tamil 

Qualifying Paper  

 Discussion of Model  Question 

Paper   

Detailed Hand-out Will 
be Given in Tamil & 
English  

 

31|05|2022 Special Session on Enrichment of 
Writing Skills with Questions and 
Evaluation ( Based on Current 
Affairs Topics)  

Detailed Hand-out Will 
be Given in Tamil & 
English 

 

02|06|2022 State government organization - 
structure, functions  and control 
mechanism - Union government 
organization - structure, 
functions and control  
mechanism - District 
administration 
மாநில  மற்றும் மத்திய அரசு அமமப்பு-

பணிகள்-கட்டுபாட்டு முமைகள்-
மாவட்ட  நிர்வாகம்  

Notes Will be Given in 
Tamil & English  

03|06|2022 

07|06|2022 Women Empowerment- Role of 

the Government  Women 

Empowerment Social injustice to 

womenfolk -  Domestic violence, 

dowry menace, sexual assault 

பபண்கள் மமம்பாட்டு 

நடவடிக்மககளில் அரசின் பங்கு-
அமைத்து துமைகளிலும் 
பபண்களுக்கு இமைக்கப்படும் 

அநீதிகள்-குடும்ப வன்முமை-

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

08|06|2022 

GROUP 2 MAINS TEST | CLASS 

SCHEDULE| REGULAR | ONLINE 

CLASS 
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வரதட்சமைப் பிரச்சமை- பாலியல் 
தாக்குதல் 

 

09|06|2022 Govt. policy /organizations on 

Science and Technology  

அரசின் அறிவியல் பதாடர்பாை 

பகாள்மககள் மற்றும் நிறுவைங்கள் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

10|06|2022 

12|06|2022 Elements and compounds - 

Acids, bases and  salts - 

Oxidation and reduction 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

13|06|2022 

13|06|2022 (c) Corruption in public life - Anti 

-Corruption  measures - CVC, 

Lok-adalats, Ombudsman, CAG 

பபாதுவாழ்வில் ஊைல்-ஊைல் 

முன்தடுப்பு நடவடிக்மககள்- மத்திய 

ஊைல் கண்காணிப்பு ஆமையம்-

மக்கள் நீதிமன்ைம் (மலாக் அதாலத்)-

குமைதீர்ப்பாளர்-மத்திய கைக்கு 

தணிக்மகயாளர் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

14|06|2022 

19|06|2022 Classification of living organism - 

Main concepts of life science - The 

cell -basic unit of life 

உயிரிைங்களின் பல்மவறு வமககள்- 

வாழ்க்மக அறிவியலின் முக்கிய 

கருத்துக்கள்-பசல்லின் அடிப்பமட 

பற்றிய அறிவியல்  

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

20|06|2022 

21|06|2022 Nature of universe - General 
scientific laws - Scientific 
instruments - Inventions and 
discoveries - National scientific 

laboratories - Science glossary 
மபரண்டத்தின் அமமப்பு-பபாது 

அறிவியல் விதிகள்-புதிய 

உருவாக்கங்களும் ,கண்டுபிடிப்பும்-
மதசிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி 

கூடங்கள்-அறிவியல் கமலச் பசாற்கள் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

22|06|2022 

22|06|2022 Tamil Qualifying Paper  - Essay 
Writing on Thirukural  - class 1  
Current Issues , August , 
September 2022  

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

23|06|2022 

Revision Test – 1  Date will be announced later   

23|06|2022 Population Explosion – 
Unemployment issues in India  & 
Tamil Nadu – Child Labour 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

24|06|2022 
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மக்கள்பதாமக பவடிப்பு-
மவமலவாய்ப்பின்மம பற்றிய 
நிகழ்வுகள் இந்திய மற்றும் தமிைக 

அளவில்-குைந்மத பதாழிலாளார் 

 

28|06|2022 Physical quantities, standards 
and units – Mechanics  and 
properties of matter – Force, 
motion and energy 
பருப்பபாருள்களின் 

பண்புகளும்,இயக்கங்களும்,-

இயற்பியல் அளவுகள்,அளவீடுகள் 

மற்றும் அலகுகள்-விமச,இயக்கம் 
மற்றும் ஆற்ைல் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

29|06|2022 

29|06|2022 Tamil Qualifying Paper  - Essay 
Writing on Thirukural  - class 2 
Current Issues , October , 
November 2021. 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

30|06|2022 

30|06|2022 Heat, light and sound – 
Magnetism, electricity and 
electronics 
காந்தவியல்,மின்சாரவியல் மற்றும் 

மின்ைனுவியல்- பவப்பம்,ஒளி மற்றும் 
ஒலி 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

01|07|2022 

05|07|2022 role in people’s welfare oriented 

programmes –Social  welfare – 

Government sponsored schemes 

with  reference to Tamil Nadu- 

Social welfare – government  

sponsored schemes by 

Government of India 

மக்கள் நலம் சார்ந்த திட்டங்களில் 

நிர்வாகத்தின் பங்கு -சமூக நலம்-

மத்திய அரசு திட்டம்- மத்திய அரசால் 
தமிைகத்தில் பசயல்படுத்தப்படும் 
நலத்திட்டங்கள்- மத்திய அரசால் 
பசயல்படுத்தப்படும் சமூகநல 
திட்டங்கள் இந்திய அளவில் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

06|07|2022 

06|07|2022 Translation Class  

Current Issues , December 2021, 

January 2022 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

07|07|2022 

07|07|2022 Poverty (b) Sanitation- Rural and 

Urban --  Urbanization and its 

impact on the society - Education 

- Linkage between Education and 

Economic Growth.- Illiteracy 

வறுமம-தூய்மம - நகர்ப்புை மற்றும் 

ஊரகப்பகுதிகள்- நகர்மயமாதல் மற்றும் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

08|07|2022 
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சமூகத்தில் நகர்மயமாதலின் விமளவு- 

கல்வி- கல்வி மற்றும் பபாருளாதார 

வளர்ச்சிக்கு இமடமயயாை பதாடர்பு- 

கல்வியறிவின்மம 

12|07|2022 Industrial map of Tamil Nadu role 

of state government -Public 

Services - role of recruitment 

agencies  Industrial map of India 

role of Union government -  Public 

Services role of recruitment 

agencies in Union  Government 

தமிைக பதாழிற்சாமல 

அமமவிடங்கள்- பபாதுப்பணிகளில் 

மாநில அரசாங்கம்- பணியாளர் மதர்வு 

முகமமகள் மாநில அளவில்- இந்திய 

பதாழில் அமமவிடங்கள்- 

பபாதுப்பணிகளில் மத்திய அரசின் 

பங்கு- மத்திய அரசு அளவிலாை 

பணியாளார் மதர்வு முகமமகள். 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

13|07|2022 

13|07|2022 Reading Comprehension , Hints , 

Development , Précis Writing , 

Letter Writing   

Current Issues , February , 

March 2022. 

Notes will be given  14|07|2022 

17|07|2022 Carbon, nitrogen and their 

compounds - safeguard 

measures - Chemistry of ores and  

metals - Fertilizers, pesticides, 

insecticides 

பசயற்மக உரங்கள்-

உயிர்பகால்லிகள்- 

நுண்ணுயிரிக்பகால்லிகள்- தாதுக்கள் 

மற்றும் உமலாகங்களின் மவதியல்-

கார்பன், மநட்ரஜன் மற்றும் அதன் 

கூட்டுப்பபாருட்கள் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

18|07|2022 

19|07|2022 State finance -- resources, budget 

and financial  administration - 

Union finance resources, budget 

and  financial administration- 

Relationship between State  and 

Union 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

20|07|2022 
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மாநில அரசின்  நிதி பதாடர்பாக- நிதி 

ஆதாரங்கள்-ஆண்டு வரவு 

பசலவு(பட்பஜட்) மற்றும் மாநில நிதி 

நிர்வாகம்- மத்திய அரசின் நிதி 

பதாடர்பாக- நிதி ஆதாரங்கள்- ஆண்டு 

வரவு பசலவு திட்டம் (பட்பஜட்)- நிதி 

நிர்வாகம்.- மத்திய மற்றும் மாநில 

அரசுகளுக்கு இமடமயயாை உைவுகள் 

20|07|2022 Tamil General , Current Issues 

,April May , 2022 

 21|07|2022 

Revision Test – 2  Date will be announced later   

21|07|2022 Impact of violence on the growth 

of the nation -  Religious violence, 

Terrorism and Communal 

violence  -Regional Disparities - 

Problems of Minorities 

நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு எதிராை 

வன்முமைகள்- மத வன்முமை- 

தீவிரவாதம் மற்றும் வகுப்பு வாதம்- 

வட்டார ஏற்ைத் தாழ்வுகள் - 

சிறுபான்மமயிைரின் பிரச்சமைகள் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

22|07|2022 

26|07|2022 Human Rights issues - Right to 

information - Central and State 

Commission - Government Policy 

on Health.- Faith and conflict 

among legislature, executive, 

judiciary and media. 

மனித உரிமமகள் பதாடர்பாக-தகவல் 

அறியும் உறிமம - மத்திய மற்றும் 

மாநில தகவல் ஆமையங்கள்- நான்கு  

நிர்வாகத் தூண்களாை - நீதித்துமை- 

நிர்வாகத்துமை-சட்டமியற்றுதல்- 

ஊடகங்களுக்கிமடமய உள்ள 

நம்பிக்மக மற்றும் மவறுபாடுகள் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

27|07|2022 

31|07|2022 Blood and blood circulation -

Endocrine system-  Reproductive 

system- Animals, plants and 

human life -  Govt. policy 

/organizations on Science and 

Technology 

இரத்தம் மற்றும் இரத்த சுைற்சி- 

நாளாமில்லா சுரப்பி மண்டலம் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

01|08|2022 
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அமமப்பு-இைப்பபருக்க அமமப்பு 

முமை- விலங்குகள்,மனிதன்,தாவரம் 

இவற்றின் வாழ்வியல்- அரசின் 

அறிவியல் பதாடர்பாை பகாள்மககள் 

மற்றும் நிறுவைங்கள் 

02|08|2022 Community Development 

Programme - Employment  

Guarantee Scheme - Self 

Employment and  

Entrepreneurship Development - 

Role of N.G.O’s in  Social Welfare 

சமூக முன்மைற்ைத்திட்டம்-

மவமலபபறும் உரிமமச் சட்டம்-சுய 

மமம்பாட்டுத்பதாழில்கள் மற்றும் 

பதாழில்முமைமவார் மமம்பாடு- சமூக 

நலத்தில் அரசு சாரா நிறுவன்ங்களின் 

பங்களிப்பு-அரசின் சுகாதரக்  பகாள்மக 

பதாடர்பாைமவ. 

Current Affairs , June July , 2022 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

03|08|2022 

04|082022 Role, achievement & impact of 

Science and  Technology - Energy 

- self sufficiency - oil exploration 

- Defence Research Organization 

- Ocean research and  

development 

அறிவியல் பதாழில் நுட்பத்தின் 

பங்களிப்பு-சாதமை-தாக்கம்-ஆற்ைலில் 

தன்னிமைவு- எண்பைய்வளம் 

கண்டறிதல்-பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி 

பதாடர்பாை நிறுவைங்கள்- கடல் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாடு. 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

05|08|2022 

06|08|2022 Genetics - the science of heredity 

- Environment, ecology, health 

and hygiene, Bio - diversity and 

its  conservation -Human 

diseases, prevention and 

remedies   

மரபியல் மற்றும் பாரம்பரிய அறிவியல்-

சுற்றுச்சூைல் மற்றும் சூைலியல்- 

உயிரிய நலம் மற்றும் சுகாதாரம்-

பல்லுயிரிை மவறுபாடும் அதன் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

07|08|2022 
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பாதுகாப்பும்- மனித மநாய்கள் 

முன்தடுப்பு மற்றும் பராமரித்தல் 

07|07|2022 Communicable diseases and non 

-communicable  diseases - 

Alcoholism and Drug abuse - 

Computer  science and 

advancement - Genetic 

Engineering -  Remote sensing 

and benefits 

பரவும் தன்மமயுள்ள மநாய்கள்-பரவாத் 

தன்மமயுள்ள மநாய்கள்-மது 

அடிமமயாதல் மற்றும் 

மபாமதப்பபாருட்கள்- பதாமல 

நுண்ணுைர்வு பதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

அதன் பயன்பாடுகள். கனினி 

அறிவியல்  

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

08|08|2022 

Revision Test – 3   Date will be announced later   

Full Revision – Science & Technology 

Full Revision – Tamilnadu Administration 

Full Revision – Social Issues 

Model Test – 1 + Tamil Qualifying  

Model Test  - 2  + Tamil Qualifying  

 

Tamil Qualifying Test – Home Test 

Date  Test no  

10|06|2022 Test 1  

20|06|2022 Test 2  

30|06|2022 Test 3 

10|07|2022 Test 4 

20|07|2022 Test 5 

 

 

 

 

 

To enrol: https://rzp.io/l/BGsMmz5coZ  

  

 

 

https://rzp.io/l/BGsMmz5coZ
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PROGRAM SCHEDULE FOR – GROUP 2 | 2A MAINS EXAM 

 
ADMISSION STARTS ON  

 
MAY 25 2022 

CLASSES STARTS 

|ONLINE | REGULAR IN 
CHENNAI 

 

MAY 29TH , 2022  

 
TEST SERIES START  ON  

 
JUNE 7, 2022 

 
TIRUNELVELI  

 
JUNE 4TH , 2022 

 
TENKASI  

 
JUNE 5TH  2022  

 
To enrol: https://rzp.io/l/BGsMmz5coZ  

GROUP 2|2A MAINS 2022 FEES STRUCTURE  

(Before the Publication of Prelims Results)  

CATEGORY  For the Students of 

IYACHAMY Academy ( 

Current + old Students + 

class and test Batch) 

Those who 

joins only for 

Mains   

Direct Class in Chennai , 

Tirunelveli , Tenkasi  

30,000 35,000 

https://rzp.io/l/BGsMmz5coZ
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Test Series ( Regular )  25,000 30,000 

Online Class  25,000 28,000 

Postal Test Series  20,000 25,000  

Qualifying Paper & 

Current Affairs alone  

5,000 10,000 

(Note – 50 % will be discounted for special category, Destitute widow, Transgender, Physically 

Challenged but the candidates needs to produce necessary documents)   

The fee included for answer booklets, courier charges, coaching, Materials, Test 

series, qualifying paper Materials) 

Test series students will get only question cum answer. No spot test and source 

material  

 

GROUP2|2A MAINS PROGRAM | SCHEDULE 

MAINS IS THE MAIN BATTLE AND YOUR ANSWER WRITING IS YOUR WEAPON 

முதன்மைத் ததர்வு எனும் த ோர்க்களத்தில் உங்கள் விமைகதள ஆயுதங்கள் 

In limited time you have to collate your thoughts and then write the answer in a 

structured form. This can’t be left for the examination hall, so the question arises 

how to hone your writing skills in next 4 months?  

குறிப்பிட்ட மநரத்தில், உங்கள் எண்ைங்கமளத் பதாகுத்து, பின்ைர் கட்டமமக்கப்பட்ட வடிவத்தில் 

பதிமல எழுத மவண்டும். இமத பைகாமல் மதர்வமைக்கு பசல்ல இயலாது, எைமவ அடுத்த 4 

மாதங்களில் உங்கள் எழுத்துத் திைமை எவ்வாறு மமம்படுத்துவது என்ை மகள்வி எழுகிைது. 

Simple answer is writing time bound tests, along with expert feedback and 

mentorship. This is where our test series come into picture.  

எளிய பதில், நிபுைர் கருத்து மற்றும் வழிகாட்டுதலுடன்  குறிப்பிட்ட மநர வரம்புக்குள் மதர்வுகமள 

எழுதுவது. இங்குதான் எங்கள் மதர்வுத் பதாடர் முன்னிற்கிைது. 

IMPORTANCE OF ANSWER WRITING 

விடையெழுதுவதின் முக்கிெத்துவம் 

 Answer writing acclimatizes you exam conditions, makes sure you are not   

overwhelmed with the limited time you have.  

பதில் எழுதுவது உங்கள் மதர்பவழுதும் நிமலமமகமளப் பைக்கப்படுத்துகிைது, உங்களுக்கு 

இருக்கும் வமரயறுக்கப்பட்ட மநரத்தில் நீங்கள் அதிகமாக இருக்கவில்மல என்பமத 

உறுதிப்படுத்துகிைது. 
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 It helps you to internalize the sea of information you have read. Enables    you to 

structure the information and flow of thoughts in an orderly manner. 

நீங்கள் கடலளவு வாசித்த தகவல்கமள உள்வாங்கி தகவல் மற்றும் எண்ைங்களின் ஓட்டத்மத 

ஒழுங்காை முமையில் விமடமயக் கட்டமமக்க உங்கமள அனுமதிக்கிைது 

 Repeated writing practice and standardized review helps in realizing not   only 

your mistakes but also identifying your strength areas. 

திரும்பத் திரும்ப எழுதும் பயிற்சி மற்றும் தரப்படுத்தப்பட்ட மதிப்பாய்வு உங்கள் தவறுகமள 

உைர்ந்துபகாள்வதற்கு மட்டுமல்லாமல் உங்கள் வலிமமப் பகுதிகமள அமடயாளம் காைவும் 

உதவுகிைது. 

 Regular practice in examination conditions helps in creating a mental map in 

your mind regarding various topics and help you lessen the time for writing. 

 மதர்வு நிமலகளில் வைக்கமாை பயிற்சியாைது பல்மவறு தமலப்புகளில் உங்கள் மைதில் ஒரு 

மை வமரபடத்மத உருவாக்க உதவுகிைது மற்றும் எழுதுவதற்காை மநரத்மத குமைக்க 

உதவுகிைது. 

 

 

To enrol: https://rzp.io/l/BGsMmz5coZ  

WHY OPT IYACHAMY ACADEMY | ஏன் ஐயாச்சாமி அகாபடமிமயத் மதர்ந்பதடுக்க 

மவண்டும். 

 

 

 

 

 

 We have made a well-spaced programme with enough time to prepare and   revise 

before you actually write tests and also enough time after the test to analyse your 

performance.  

நீங்கள் உண்மமயில் மதர்வுகமள எழுதுவதற்கு முன் தயார் பசய்து திருத்துவதற்கு மபாதுமாை 

மநரத்மதயும், மசாதமைக்குப் பிைகு உங்கள் பசயல்திைமை பகுப்பாய்வு பசய்ய மபாதுமாை 

மநரத்மதயும் பகாண்ட ஒரு நல்ல இமடபவளி பகாண்ட திட்டத்மத நாங்கள் 

உருவாக்கியுள்மளாம். 

 Workbook model to cover the Syllabus Comprehensively  

2018 குருப் 2 மதர்வில் எங்களிடம் படித்த 155 மபரில் 30 மபருக்கும் மமல் மநர்காைல் 

பணியிடங்களில் இருக்கிைார்கள். மானில அளவில் 21 வது இடம் பபற்று 

சார்பதிவாளரகவும், 59 வது இடம் பிடித்த நபர் பின்ைர் குருப் 1 மதர்வில் பவற்று பபற்று 

துமை ஆட்சியராக பயிற்சியில் உள்ளைர்.  

தமிைக நிர்வாகம் மற்றும் சமூக பிரச்சமைகளுக்கு 2016 ஆம் ஆண்டிமல புத்தகம்  

ஐயாச்சாமி முருகைால் பவளியிடப்பட்டிருக்கிைது  

 

ADMISSION IS LIMITED ONLY 100 MEMBERS FOR EACH CATERGORY  

https://rzp.io/l/BGsMmz5coZ
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பாடத்திட்டத்மத முழுமமயாக உள்வாங்க மதர்வுப்பயிற்சி புத்தக முமை  

 The only academy which provides worthy Current Affairs in Tamil & English for 

Descriptive and Objective Examination   

விவரித்து எழுதுதல் மற்றும் பகாள்குறிவமகத் மதர்வுகளுக்கு தரமாை நடப்பு நிகழ்வுகமள 

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் வைங்கும் ஒமர நிறுவைம்  

 Updated Material in Tamil & English  

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட பாடக்குறிப்புகள்  

 Personalised Mentorship by Chief Mentor Iyachamy Murugan  

தமலமம ஆமலாசகர் ஐயாச்சாமி முருகனின் தனிப்பட்ட வழிகாட்டுதல் 

 Same Importance will be given for Tamil Qualifying paper  

தமிழ் தகுதித் மதர்வுக்கும் சமமாை முக்கியத்துவம் 

 Tests will be evaluated by team headed by Iyachamy Murugan who have through 

knowledge about the demand of TNPSC in an answer. 

ஐயாச்சாமி முருகன் தமலமமயிலாை குழு, TNPSC யின் மதமவக்மகற்ைவாறு 

விமடயளித்திருக்கின்றீர்களா என்பமத மதிப்பீடு பசய்யும்  

 Test discussion will focus on structuring of answer rather than just information 

overload  

மதர்வுக்காை விவாதம் பவறும் தகவல் சுமமக்கு பதிலாக பதிமல கட்டமமப்பதில் கவைம் 

பசலுத்தும் 

 Detailed test solutions will be provided right after the test  

மதர்வுக்குப் பின்ைர் விளக்கமான் விமடகள் வைங்கப்படும்  

DIFFERENCE BETWEEN CLASSROOM | ONLINE 

Direct  Online  

Have to come the classroom for 

Class  

Classes will be provided live and 

Recorded  

Workbook Workbook  

Material in Hardcopy  Material in Hardcopy 

One to on evaluation  Feedback through phone | Video  

 

WHAT IS OUR MENTORSHIP MODEL ALL ABOUT?  

எங்களின் வழிகாட்டி மாதிரி என்ை? 
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Often aspirants ask: How to improve your answers? Is the structure they are writing 

is ok? What worked for rank holders? For all these questions, one stop solution is 

our mentorship model integrated with test series. 

அடிக்கடி மதர்வர்கள் மகட்பது? எப்படி எங்களுமடய விமடகளில் முன்மைற்ைம் காண்பது? 

நாங்கள் எழுதும் விமடக்கட்டமமப்பு மபாதுமா? தரவரிமசப் பட்டியலில் முதலிடம் 

பபற்ைவர்களுக்கு எது வழி வகுத்த்து? இமவ அமைத்திற்கும் ஒமர விமட எங்களின் 

ஒருங்கமமப்பட்ட மதர்வுத் பதாடர்கள் தான். 

Frequently Asked Question | அடிக்கடி மகட்கப்படும் மகள்விகள்  

1. Now am Joining online after preliminary exam may I shift to Offline program?  

முதல் நிமலத் மதர்வுக்குப் பிைகு ஆன்மலனில் இமைகிமைன் நான் மநரடி வகுப்பிற்கு 

மாைலாமா? 

ஆன்மலன் கட்டைம் பசலுத்திய பின் மீதம் உள்ள மநரடி வகுப்பிற்காை பதாமகமயச் 

பசலுத்திக் மாறிக்பகாள்ளலாம்  

2. I Am a Working person can I Watch the online classes later?  

நான் மவமல பசய்பவர்  மநரடி வகுப்பிமை பார்க்கவில்மல என்ைால் பின்ைர் 

பார்த்துக்பகாள்ளலாமா?  

ஆன்மலன் வகுப்பில் மசரபவர்கள் - மலவ் மற்றும் பதிவு பசய்யப்பட்ட வீடிமயாமவக் காை 

அனுமதிக்கப்படுவர். எப்மபாது மவண்டுமாைாலும் பார்த்துக் பகாள்ளலாம். 

3. How you will send Material?  

பாடக்குறிப்புகள் எவ்வாறு அனுப்புவீர்கள்  

கூரியர் மசமவ மூலம் அனுப்பப்படும். தனியாை கட்டைம் ஏதும் வாங்கப்பட மாட்டாது 

4. How the Paper will be evaluated for online | Postal Students?  

ஆன்மலன் மற்றும் அஞ்சல் வழி மாைவர்களுக்கு விமடத்தாள் எவ்வாறு மதிப்பீடு 

பசய்யப்படும். நீங்கள் விமடகமள எழுதியபின்பு அஞ்சல் அல்லது பமாமபல் பசயலி மூலம் 

பிடிஎப் மகாப்பாக மாற்றி அனுப்பிைால் விமடகள் திருத்தப்பட்டு பதாமலமபசி மூலம் உங்கள் 

விமடத்தாள் பற்றிய மதிப்பீடு  

5. Will you Provide Materials in Tamil  

பாடக்குறிப்புகள் தமிழில் வைங்கப்படுமா?  

நீங்கள் எந்த பமாழிமய பதரிவு பசய்கின்றீர்கமளா அந்த பமாழியில் பாடக்குறிப்புகள் 

வைங்கப்படும்  

6. Will you Provide Current Affairs Material?  

நடப்பு நிகழ்வு பாடக்குறிப்புகள் வைங்கப்படுமா?  

மதர்வுக்கு முன்ைர் பதாகுத்து தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் வைங்கப்படும். 

Program Schedule 

Subjective Test  22 
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Language Test  5 

Revision Test  6 

Model Test 2  2  

Total Test  35  

 

 

THE COURSE BEGIN WITH ASSIGNMENT FROM MODEL 

QUESTION PAPER 

 AFTER THE ENROLMENT YOU WILL GET ASSIGNMENT  

  

Sample notes 

Administration in English  

https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/ADMINISTRATION-1-ENGLISH-S.pdf  

Administration in Tamil  

https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/ADMINISTRATION-SAMPLE-TAMIL.pdf  

Social Issues notes in English  

https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/Introduction-of-Social-Problem-English-

Open.pdf  

Social issues in Tamil 

https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/Introduction-of-Social-Problem-

TAMIL.docx.pdf  

Test & keys  

https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/GROUP-II-MAINS-PROGRAM-

FEATURES.pdf  

 

https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/ADMINISTRATION-1-ENGLISH-S.pdf
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/ADMINISTRATION-SAMPLE-TAMIL.pdf
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/Introduction-of-Social-Problem-English-Open.pdf
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/Introduction-of-Social-Problem-English-Open.pdf
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/Introduction-of-Social-Problem-TAMIL.docx.pdf
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/Introduction-of-Social-Problem-TAMIL.docx.pdf
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/GROUP-II-MAINS-PROGRAM-FEATURES.pdf
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/GROUP-II-MAINS-PROGRAM-FEATURES.pdf


IYACHAMY ACADEMY 
Institution For Competitive Exam



STARTS FROM
29TH MAY

TOTAL TESTS – 30
18 Subjective Test | 7 Full Syllabus Test | 5 Language Test 

 

GROUP 2/2A MAINS  
PROGRAM 2022 

CHENNAI TENKASI TIRUNELVELI
9952521550 9840281550

ONLINE/ REGULAR/ POSTAL

Understanding Of 
Mains Exam 

Selection Of Writing 
Language Role Of Pen 

Skill Development 
On Writing 

Time / Space
Management 

Understanding Of 
Syllabus 



A SCIENTIFICALLY DESIGNED PROGRAM, 
LEADING YOU TO 360 DEGREE 
COVERAGE OF SYLLABUS

Focus on Fundamental understanding of each subject
Each subject is broken down into  mains tests are scheduled in a 
scientific way for maximum retention.

Most Relevant and Best Quality Questions as per TNPSC standards
Test Series will consist of Most Probable Questions from exam 
point of view. Our team is working 24"7 to ensure that most 
targeted questions.form the part of our Test Series.

Most Comprehensive and concise material
Get the best study material in English and Tamil for static and 
current affairs from the Best Content Team.

Marks Booster Session
Discussions to follow every test, on how to tackle each question 
and score more marks

Model Answer perfection
At Iyachamy Academy, we try to ensure that model answers 
provided by us are to thepoint and relevant, We will give the model 
answer asifithas to be replicated in the final exam.

Support
Team Iyachamy Academy will be available to support you in 
improving your answers and get them better!

Evaluation and Feedback
Comprehensive evaluation and customized feedback are part of 
this,Test series. We will ensure that feedback helps you to 
improve better inevery subsequent Test.

CHENNAI 9952521550
TENKASI 9786947055NO.172,THIRUGNANASAMBANDAR ST, ANNACHI KADAI,

TIRUVALLEESWARAR NAGAR,
ANNA NAGAR WEST, CHENNAI - 600040     

KRISHNA BAKERY UPSTAIRS , SWAMY SANNATHI STREET 

TIRUNELVELI 9952521550
VOC GROUND OPPOSITE, PALAYAMKOTTAI
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வெோந்ைமில்லோை  ோணயங்களைச் வெலெழிப்பதிலிருந்தும்,  கல்களை உருெோக்குெதிலிருந்தும் 

அல்லது பரிெர்த்ைளைகளைச் வெயல்ைவிர்ப்பதிலிருந்தும் ைடுக்க பிட்கோயின்களின் ெரலோற்ளறக் 

கண்டுபிடிப்பளை இது ெோத்தியமோக்குகிறது. 

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

marketplaces, which means there are no payment processing fees.  

  ெங்கிகள் மற்றும் ஆன்ளலன் ெந்ளைகள் கபோன்ற இளைத்ைரகர்களைக் குளறப்பளை பிைோக்வெயின் 

க ோக்கமோகக் வகோண்டுள்ைது, அைோெது பணம் வெலுத்தும் வெயலோக்கக் கட்ைணங்கள் எதுவும் 

இல்ளல. 

 Cyptocurrency payments are becoming more widely used, amongst large 

organisations, and in sectors including fashion and pharmaceuticals. 

 கிரிப்கைோ கரண்சி மூலம் பணம் வகோடுத்ைல் வபரிய நிறுெைங்களிளைகயயும், ஃகபஷன் மற்றும் 

மருந்துகள் உள்ளிட்ை துளறகளிலும் பரெலோகப் பயன்படுத்ைப்படுகின்றை. 

 

Risks associated with the cryptocurrencies | கிரிப்கைோ கரண்ச்யுைன் வைோைர்புளைய அபோயங்கள் 

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

have any sovereign guarantee and hence are not legal tender  

 முழுளமயோை உத்ைரெோைம் இல்ளல - கிரிப்கைோகரன்சிகள் நுகர்கெோருக்கு ஆபத்துக்களை 

ஏற்படுத்துகின்றை. அெர்களுக்கு எந்ைவிைமோை உத்ைரெோைமும் இல்ளல, எைகெ அளெ 

ெட்ைப்பூர்ெமோைளெ 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.  

 நிளலயில்லோை ெந்ளை  நிலெரம்- அெற்றின் ஊக இயல்பும் அெர்களை மிகவும் ஏற்ற இறக்கமோக 

ஆக்குகிறது. உைோரணமோக, பிட்கோயினின் மதிப்பு 2017 டிெம்பரில் 20,000 அவமரிக்க 

ைோலரிலிருந்து  ெம்பர் 2018 இல் 3,800 ைோலரோகக் குளறந்ைது. 

 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)  

 போதுகோப்பில் ஆபத்து - ஒரு பயைர் ைைது ைனிப்பட்ை குறியீட்ளை இழந்ைோல் அெர்களின் 

கிரிப்கைோகரன்சிக்கோை அணுகளல இழக்க க ரிடும் (போரம்பரிய டிஜிட்ைல் ெங்கி கணக்குகளைப் 

கபோலன்றி, இந்ைக் கைவுச்வெோல்ளல மீட்ைளமக்க முடியோது) 
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 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.  

 தீம்வபோருள் அச்சுறுத்ைல்கள் - சில ெந்ைர்ப்பங்களில், இந்ை ைனிப்பட்ை குறீயீடுகள் வைோழில்நுட்ப 

கெளெ ெழங்கு ர்கைோல் (கிரிப்கைோகரன்சி பரிமோற்றங்கள் அல்லது பணப்ளபகள்) 

கெமிக்கப்படுகின்றை, அளெ தீம்வபோருள் அல்லது கேக்கிங்கிற்கு ஆைோகின்றை. 

 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.  

 பணகமோெடி - கிரிப்கைோகரன்சிகள் குற்றச் வெயல்கள் மற்றும் பணகமோெடி ஆகியெற்றோல் அதிகம் 

போதிக்கப்பைக்கூடியளெ. ஒரு பரிெர்த்ைளையில் ஈடுபடும் வபோது குறியீடுகளை ஒரு ைனி பருைன் 

க ரடியோக இளணக்க முடியோது என்பைோல், மற்ற கட்ைண முளறகளை விை அளெ அதிக 

அ ோமகையத்ளை ெழங்குகின்றை. 

 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.  

 ஒழுங்குமுளற இல்லோைது - வபோருைோைோரத்தில் கிரிப்கைோகரன்சிகளின் விநிகயோகத்ளை ஒரு மத்திய 

ெங்கி கட்டுப்படுத்ை முடியோது. அெற்றின் பயன்போடு பரெலோகிவிட்ைோல்,  ோட்டின் நிதி 

ஸ்திரத்ைன்ளமக்கு இது ஆபத்ளை ஏற்படுத்தும். 

 

Conclusion | முடிவுளர  

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. 

ைற்கபோதுள்ை ெட்ைங்களின்படி கிரிப்கைோகரன்சிகளை ளகயோளும்  பர்களை கட்டுப்படுத்ை கைளெயோை 

அதிகோரம் ரிெர்வ் ெங்கிக்கு இல்ளல என்று கூறி 2018 ஆம் ஆண்டு ஆர்பிஐ உத்ைரளெ உச்ெ நீதிமன்றம் 

ரத்து வெய்ைது குறிப்பிைத்ைக்கது. இருப்பினும், இது ைனியோர் கிரிப்கைோகரன்சிகளின் ெட்ை நிளல குறித்ை 

முைன்ளம நிச்ெயமற்ற நிளலக்கு முற்றுப்புள்ளி ளெக்கவில்ளல. இப்கபோது அரசும் ரிெர்வ் ெங்கியும் கிரிப்கைோ 

கரன்சிகளை முளறப்படுத்ை  ைெடிக்ளக 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 வபரும்போலும் நிதிக் கூட்ைோட்சியின் ெக்கரம் எை விெரிக்கப்படுகிறது” -இந்ைக் கூற்றின் வெளிச்ெத்தில் 

ெமீபத்திய 15ெது நிதிக்குழுவின் அறிக்ளகளய பகுப்போய்க  - 150 ெோர்த்ளைகள்  

 

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 இளைகய நிதிளய பரிமோறிக் வகோள்ெதில் முளறயோை 

 ளைமுளறளய ஏற்படுத்துெைோல் நிதிக் கூட்ைோட்சிளய ஊக்குவிக்கிறது. ெமீபத்தில் 15ெது நிதிக்குழு 2021-

2026 ஆம் ஆண்டு ெளரயிலோை அறிக்ளகளய ைோக்கல் வெய்ைது. இைளை மத்திய அரசும் ஏற்றுக் 

வகோண்ட்து. 15 ெது நிதிக்குழுவின் ைளலெர் என்.கக சிங். 

Recommendations of Fifteenth Finance Commission: | 15ெது நிதிக்குழுவின் பரிந்துளரகள் 

Vertical devolution: வெங்குத்து பகிர்வு  

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.  

மோநிலங்களுக்கு 41% பங்ளகயும், ஜம்மு & கோஷ்மீர் மற்றும் லைோக்கின் மறுசீரளமக்கப்பட்ை யூனியன் 

பிரகைெங்களுக்கு கூடுைலோக 1% பங்ளகயும் பரோமரிக்கவும் - ெைங்களின் முன்ைறிவிப்பு மற்றும் 

ஸ்திரத்ைன்ளமளய பரோமரிக்க. 

Horizontal devolution: கிளைமட்ை பகிர்வு  

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

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

(12.5%).  

ெருெோய் பகிர்வு சூத்திரம் - மக்கள் வைோளக (15%), பகுதி (15%), கோடு மற்றும் சூழலியல் (10%), 

ெருமோை தூரம் (45%), ெரி மற்றும் நிதி முயற்சிகள் (2.5%) மற்றும் மக்கள்வைோளக வெயல்திறன் 

(12.5%). 

Local governments| உள்ைோட்சி அளமப்புகள் 
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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  

 கர்ப்புற மற்றும் கிரோமப்புற உள்ைோட்சி அளமப்புகளுக்கு மோனியங்கள் ெழங்க ஆளணயத்தின் பரிந்துளர, 

மோநிலங்கள் ைங்கள் வெோந்ை நிதிக் குழுவ்னிளை அளமத்து, உள்ைோட்சி அளமப்புகளின் கணக்குகளை 

ஆன்ளலனில் வெளியிை கெண்டும். 

Health: சுகோைோரம்  

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 மோநிலங்களின் சுகோைோரச் வெலவுகள் அெர்களின் பட்வஜட்டில் 8% க்கும் அதிகமோக 

அதிகரிக்கப்படும் மற்றும் சுகோைோரத் துளறக்கோை மோனியங்கள் நிபந்ைளையற்றைோக இருக்கும். 

Disaster management:  கபரிைர் கமலோண்ளம  

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  

கபரிைர் கமலோண்ளமச் ெட்ைத்தின் விதிகளுக்கு இணங்க, கைசிய மற்றும் மோநில அைவில் ைணிப்பு நிதிகள் 

அளமக்கப்பை கெண்டும், கமலும் இளெ இைர்களைக் குளறக்கும் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ை 

குடிகயற்றங்கள் மற்றும் ெோழ்ெோைோர  ளைமுளறகளை ஊக்குவிக்கும் உள்ளூர் நிளல மற்றும் ெமூகம் 

ெோர்ந்ை ைளலயீடுகளுக்குப் பயன்படுத்ைப்பை கெண்டும். 

Defence and Internal Security: இரோணுெம் மற்றும் உள்ைோட்டு போதுகோப்பு  

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 உலகைோவிய சூழலில் கைெப் போதுகோப்பிற்கோை ைற்கபோளைய மூகலோபோயத் கைளெகளைக் 

கருத்தில் வகோண்டு, போதுகோப்பு மற்றும் உள் ோட்டுப் போதுகோப்பிற்கோை  வீைமயமோக்கல் நிதி எை 

அளழக்கப்படும் ஒரு பிரத்கயக வெலெழிக்க முடியோை நிதியோை இந்தியோவின் வபோதுக் கணக்கில் மத்திய அரசு 

அளமக்கலோம். 

Fiscal Consolidation:  நிதி ஒருங்கிளைப்பு  

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 மோநிலங்களின் நிதிப் பற்றோக்குளற மற்றும் கைன் போளைக்கோை ெரம்ளப ெழங்குகிறது. 

கைன் நிளலத்ைன்ளமளய ெளரயறுப்பைற்கும் அளைெைற்கும் FRBM ெட்ைத்ளை மறுகட்ைளமப்பைற்கோை 

முன்வமோழிவு 

Significance of Finance Commission: நிதிக்குழுவின் முக்கியத்துெம்  

 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 கூட்ைோட்சியின் ெக்கரமோக வெயல்படுகிறது மற்றும் மத்திய மற்றும் மோநிலங்களுக்கு 

இளைகய ெரிகளின் நிகர ெருெோளயப் பகிர்ந்து வகோள்ெைற்கோை ஒரு  ல்ல சூத்திரத்ளை 

ெழங்குகிறது. 

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

 இது இந்திய ஜைோதிபதியோல் அளமக்கப்பட்ை ஒரு சுைந்திரமோை அரசியலளமப்பு அளமப்பு. 

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

 அரசியல் ெட்ைவிதி  275(1) இன் கீழ்  மோனிலங்களுக்கு ெழங்கப்பை கெண்டிய உைவித்வைோளககள் 

பற்றியும் இது ெழிகோட்டுகிறது. 

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

driven by government directions.   

 ஒரு ைன்ைோட்சி அளமப்போக இருப்பைோல், அது வெோந்ைமோக நிபுணளர அணுகலோம் மற்றும் 

அரெோங்கத்தின் ெழிகோட்டுைல்கைோல் இயங்ககெண்டிய அெசியமில்ளல  

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

and reducing coercion regarding financial matters.   

 ெரிகளைப் பகிர்ந்து வகோள்ெைற்கும் நிதி விஷயங்களில் ெற்புறுத்ைளலக் குளறப்பைற்கும் இளைகய 

ெமநிளலளய ஏற்படுத்துெைன் மூலம்  ல்ல கூட்ைோட்சிளய வெயல்படுத்துகிறது. 

Conclusion | முடிவுளர  

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.  

மோநிலங்கள் ெைர்ச்சி மற்றும் ெோய்ப்புகள் மற்றும் ெைர்ச்சியில் முன்ைணியில் உள்ைை. ெலுெோை 

மோநிலங்கள் ெலிளமயோை இந்தியோவுக்கு ெழிெகுக்கும். கூட்டுறவு கூட்ைோட்சியின் கட்ைளமப்பில், கைசிய 

ெைர்ச்சியின் இலக்குகளை அளைய மோநில அரசுகளுக்கு நிதி ரீதியோக அதிகோரம் அளிக்கும் ெளகயில், 

அெர்களுக்கு அதிக அதிகோரப் பகிர்வுக்கோை ஏற்போடுகள் இருப்பது 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.  

குெோட் கூட்ைளமப்பின் மறு எழுச்சி இந்தியோ மற்றும் உறுப்பு  ோடுகளுக்கு இரு பக்க வெற்றி என்பளை 

உறுதி வெய்யும் - பகுப்போய்க   150 ெோர்த்ளைகள்  

 

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.   

குெோட் எைப்படும்  ோற்கர இளைவு போதுகோப்பு என்பது அதிகோரப்பூர்ெமோக  ோன்கு  ோடுகளைக் 

வகோண்ைைோகும். அளெ அவமரிக்கோ, ஆஸ்திகரலியோ,இந்தியோ, ஜப்போன். இன்று இந்ை  ோடுகள் அளைத்தும் 

ஜை  ோயகம் மற்றும் துடிப்போை வபோருைோைோர  ோடுகள் இளைந்து கூட்ைோக விரிெோை வகோள்ளக வகோண்டு 

போதுகோப்பு, வபோருைோைோரம் சுகோைரப் பிரச்ெளைகள் ஆகிய ைைத்தில் கெளல வெய்கிறது. 

 

Benefit for India  | இந்தியோவுக்கோை  ன்ளமகள்  

 With the coordinated military exercise like Malabar held along the other 

members will boost India’s military capacity.   

 மலபோர் கபோன்ற ஒருங்கிளணக்கப்பட்ை ரோணுெப் பயிற்சி மற்ற உறுப்பிைர்களுைன் இளணந்து 

 ைத்ைப்படுெைன் மூலம் இந்தியோவின் ரோணுெத் திறளை அதிகரிக்கும். 

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

institutionalized international grouping.   

 நிறுெைமயமோக்கப்பட்ை ெர்ெகைெ குழுவின் உைவியுைன் இந்தியோெோல் சுருக்கமோை புவிெோர் 

இலக்குகளை உருெோக்க 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.   

 இந்கைோ-பசிபிக்  ோடுகளுைன் மட்டுமல்லோமல், சீைோவின் ைோக்கத்ளை எதிர்வகோண்டுள்ை மற்ற உலக 

 ோடுகளுைனும் இளைந்து இந்தியோ ஈடுபை உைவுகிறது. 

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

acts as a balancing tool to counter China.  

 சீைோளெ எதிர்வகோள்ை குெோட் ஒரு ெமநிளலப்படுத்தும் கருவியோக வெயல்படுெைோல், 

இந்தியோவிற்கோை கமம்பட்ை வைற்கோசிய பிரோந்திய போதுகோப்பிற்கு இது பங்களிக்கும். 

Benefit for QUAD Members | குெோட் உறுப்பிைர்களுக்கோை  ன்ளமகள்  
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 QUAD’s purpose of countering China make India its inseparable element as 

it shares the neighborhood with the country.  

 குெோட்டின் க ோக்கம் சீைோளெ எதிர்வகோள்ெைோல் அைன் அண்ளை  ோைோை இந்தியோ அைனுைன் 

நிலப்பரப்ளப பகிர்ந்து வகோள்ெைோல் இக்கூட்ைளமப்பில் பிரிக்க இயலோை அங்கமோக 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 குெோட் உறுப்பிைர்கள் சீைோளெ கைல்ெோர் முன்ைணியில் ெமோளிக்க முடியும், ஆைோல் 

நிலப்பரப்பு முன்ைணியில், இந்தியோ ஒரு எதிர்முளையில் இருக்க கெண்டும். 

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

makes it an important component for Quad.  

 இந்தியோவின் வபரிய அண்ணன் இயல்பு மற்றும் வைற்கோசிய பிரோந்தியத்தில் போதுகோப்பு ெளலக்கு 

இந்தியோ குெோட்க்கு ஒரு முக்கிய அங்கமோக உள்ைது. 

 Democratic values and peace oriented nature of India showcase its valuable 

intellectual contribution towards the world to counter hegemonic tendencies.  

 இந்தியோவின் ஜை ோயக விழுமியங்கள் மற்றும் அளமதி ெோர்ந்ை இயல்புகள் கமலோதிக்கப் 

கபோக்குகளை எதிர்வகோள்ை உலகிற்கு அைன் மதிப்புமிக்க அறிெோர்ந்ை பங்களிப்ளபக் கோட்டுகின்றை. 

Issues in QUAD | சிக்கல்கள்  

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

is more endurable comaparatively   

 இது இன்னும் முளறெோரோ நிறுெைமோக உள்ைது மற்றும் முளறப்படுத்ைப்பைவில்ளல. ஒரு 

முளறப்படுத்ைப்பட்ை அளமப்பு ஒப்பீட்ைைவில் மிகவும் ைோங்கக்கூடியது 

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

bloc. 

 இது ஒரு இரோணுெக் கூட்ைோக இருப்பளை விை வபோருைோைோரக் கூட்ைமோக மோறுெளை க ோக்கி 

 கர்கிறது. 

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

generally focus on economic perspective 

 உறுப்பிைர்களிளைகய இருைரப்பு ெந்திப்பு வபோதுெோக வபோருைோைோர கண்கணோட்ைத்தில் கெைம் 

வெலுத்துகிறது என்பது வைளிெோகிறது 

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

to substantiate its objectives.  

 ஆசியோன் பிரோந்தியத்ளைச் கெர்ந்ை சில  ோடுகளைச் கெர்த்து அைன் க ோக்கங்களை உறுதிப்படுத்திக் 

வகோள்ெைன் மூலம் அது ைன்ளை விரிவுபடுத்ை கெண்டும். 

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  

ைடுப்பூசிகள் மற்றும் ெர்த்ைகம் வைோைர்போை அவமரிக்கோ உைைோை கூட்டுறவு முயற்சிகளை இந்தியோ 

விளரெோக ஆழப்படுத்ைவும், பிரோந்திய ஸ்திரத்ைன்ளமக்கோக குெோடுைன் வைோைர்ந்து தீவிரமோக ஈடுபைவும் இது 

ஒரு க ரம். இந்கைோ-பசிபிக் பிரோந்தியத்தில் 21 ஆம் நூற்றோண்டின் ெெோல்களை எதிர்வகோள்ளும் அகை 

கெளையில், "ஒத்துளழப்புப் பழக்கங்களை உருெோக்க" முன்கைறிய வபோருைோைோரங்களுைன் இளணந்து 

பணியோற்ற இந்தியோவுக்கு இது ஒரு ெோய்ப்போகும். 

 

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  

ெமீபத்தில், மத்திய புலைோய்வு அளமப்பு (சிபிஐ) மற்றும் அமலோக்க இயக்கு ரகம் ஆகியெற்றின் 

ைளலெர்களின் பைவிக் கோலத்ளை ஐந்து ஆண்டுகள் ெளர நீட்டிப்பது வைோைர்போை அெெரச் ெட்ைத்ளை அரசு 

பிறப்பித்த்து.குடியரசுத் ைளலெரின் அெெரச் ெட்ை அதிகோரங்களையும் அளைச் சுற்றியுள்ை சிக்கல்களையும் 

ஆரோயுங்கள் 

அறிமுகம் 

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.  
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போரோளுமன்றம் (அல்லது மோநில ெட்ைமன்றம்) வெயல்போட்டில் இல்லோைகபோது மத்திய மற்றும் மோநில 

அரசுகள் ெட்ைங்களை உருெோக்க அரசியலளமப்பு அனுமதிக்கிறது. இைன் மூலம் மத்திய புலைோய்வுப் பிரிவு 

(சிபிஐ) மற்றும் அமலோக்க இயக்கு ரகம் (இடி) ஆகியெற்றின் ைளலெர்களின் பைவிக் கோலத்ளை 5 

ஆண்டுகள் ெளர நீட்டிப்பது வைோைர்போை அெெரச் ெட்ைத்ளை அரசு வெளியிட்ைது. 

Features of an ordinance | அெெரச் ெட்ைத்தின் அம்ெங்கள்  

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

which the Indian Parliament can make laws  

 இந்திய  ோைோளுமன்றம் ெட்ைங்களை இயற்றக்கூடிய வபோருட்களின் மீது  மட்டுகம குடியரசுத் 

ைளலெரோல் அெெரச் ெட்ைம் இயற்ற முடியும் 

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

the Fundamental Rights of the Indian Constitution  

 இந்திய அரசியலளமப்புச் ெட்ைத்தின் அடிப்பளை உரிளமகைோல் உத்ைரெோைம் அளிக்கப்பட்டுள்ை 

குடிமக்களின் எந்ை உரிளமளயயும் அெெரச் ெட்ைங்கள் பறிக்க முடியோது. 

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

its reassembly.  

   ோைைமன்றம் கூட்ைப்பட்ை ஆறு ெோரங்களுக்குள்  ோைோளுமன்றம் எந்ை  ைெடிக்ளகயும் 

எடுக்கவில்ளல என்றோல், அெெரச் ெட்ைம் வெல்லோைது ஆகிவிடும் 

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

the ordinance  

 இரு அளெகளும் அெெரச் ெட்ைத்ளை ஏற்க மறுத்து தீர்மோைம் நிளறகெற்றிைோல், அெெரச் ெட்ைம் 

வெல்லோது 

Issues in ordinance | அெெரச் ெட்ைத்தின் சிக்கல்கள் 

 Bypasses the legislature thus infringing the principle of ‘separation of 

powers’.  

 ெட்ைமன்றத்ளை புறக்கணிக்கிறது, இைைோல் ‘அதிகோரப் பிரிவு வகோள்ளகளய மீறுகிறது. 

 Misuse of power by the executive.  

 வெயலோட்சித் துளற அதிகோரத்ளை ைெறோக பயன்படுத்துகிறது  

 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.  

 பல்கெறு அெெரச் ெட்ைங்கள் பிறப்பிக்கப்பட்ைது வெயலோட்சித்துளற களைசியோகப் பயன்படுத்ை 

கெண்டிய அதிகோரத்ளை அடிக்கடி பயன்படுத்துெைோல்  அரசியலளமப்புச் ெட்ைம் உள்ளிட்ை ஜை ோயக 

அளமப்புகள் மற்றும் மீது வபோதுமக்களுக்கு  ம்பிக்ளக இல்ளல. 

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

among his other legislative powers 

ெட்ைவிதி123 குடியரசுத் ைளலெரின் ெட்ைமியற்றும் அதிகோரங்களில் ஒன்றோை அெெரச் ெட்ைம் உருெோக்கும் 

அதிகோரத்ளைப் பற்றிக் கூறுகிறது 



 

ADMISSION OPEN FOR GROUP II MAINS | ONLINE | DIRECT | 9952521550 23 

 

Conclusion | முடிவுளர 

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.  

அரெளமப்புச் ெட்ைம், அெெரச் ெட்ைங்களை வெளியிடுெைன் மூலம் ெட்ைமன்றத்தின் ெட்ைம் இயற்றின் 

அதிகோரங்களைப் பிரிப்பைற்கோை ெட்ைமன்ற அதிகோரங்களை மீறக் கூைோது. அதிகோரப் பிரிவிளை மற்றும் 

கட்டுப்போடு மற்றும் ெமநிளல ஆகும் .இந்ை  ளைமுளறளயச் ெரிபோர்க்கோைைன் மூலம், மற்ற இரண்டு 

உறுப்புகளும் அரசியலளமப்புச் ெட்ைத்தின் மீைோை ைங்கள் வபோறுப்ளபத் ைட்டிக்கழிக்கின்றை. 

 

Value added  

 More ordinance ( statistics)  

 Some cases ( amendment )  

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

the statement  

"இைஒதுக்கீடு ெமூக நீதிளய உறுதி வெய்கிறது” அரசியல் ெோெை ஏற்போடுகளின் உைவியுைன் இக்கூற்றிளை 

வமய்ப்பிக்க 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.  

ெமத்துெமற்ற ெமூகத்தில் ெமத்துெத்ளைக் வகோண்டு ெருெைற்கோை அடிப்பளை அதிகோரம் வகோண்ை ஒரு 

விசித்திரமோை, கணிெமோை மற்றும் ெக்திெோய்ந்ை உள்ைைக்கத்ளை ெமூக நீதி வகோண்டுள்ைது. 

அரசியலளமப்பின் முகவுளர மற்றும் விதி 38, ெமூக நீதி என்பது ெோழ்க்ளகளய அர்த்ைமுள்ைைோகவும், மனிை 

கண்ணியத்துைன் ெோழக்கூடியைோகவும் இருப்பளை உறுதி வெய்யு விளைகிறது.இைஒதுக்கீடு என்பது  மது 

ெமூக அளமப்பில் ஊடுருவியுள்ை ெரலோற்று சிளைவுகளை அகற்றுெைற்கோை ெோைைங்கள். 

Reservation as Right | இை ஒதுக்கீடு என்பது உரிளம  
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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 பிரிவுகளின் கீழ் இைஒதுக்கீடு என்பது அடிப்பளை உரிளமகளை 

உள்ைைக்கிய அரசியலளமப்பின் பகுதி III இன் கீழ் ெரும் என்பதில் ெந்கைகமில்ளல. 

Constitutional Provisions (here you can make classification )  | அரசியலளமப்பு ெலுளககள்  

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

 பகுதி XVI மத்திய மற்றும் மோநில ெட்ைமன்றங்களில் ைோழ்த்ைப்பட்கைோர் மற்றும் பழங்குடியிைர் இை 

ஒதுக்கீடு பற்றி கூறுகிறது. 

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

Governments to reserve seats in government services  

 அரசியலளமப்பின் விதி 15(4) மற்றும் 16(4) மோநில மற்றும் மத்திய அரசுகள் அரசுப் பணிகளில் 

இைஒதுக்கீடு வெய்ய உைவுகிறது 

 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.  

 அரசியலளமப்பு (77 ெது திருத்ைம்) ெட்ைம், 1995 மூலம் அரசியலளமப்பு திருத்ைப்பட்ைது மற்றும் 

பைவி உயர்வில் இைஒதுக்கீடு ெழங்குெைற்கு ஒரு புதிய பிரிவு (4A) 16 இல் கெர்க்கப்பட்ைது. 

 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.  

 அரசியலளமப்பு 81ெது திருத்ைச் ெட்ைம், 2000, விதி 16 (4 பி) கெர்க்கப்பட்டு, இது ஒரு ெருைத்தில் 

SC/ST களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ை ஒரு ெருைத்தில் நிரப்பப்பைோை கோலியிைங்களை நிரப்புெைற்கு 

உைவுகிறது, இைன் மூலம் வமோத்ை கோலியிைங்களின் எண்ணிக்ளகயில் ஐம்பது ெைவீை 

இைஒதுக்கீட்டின் உச்ெெரம்பு ரத்து வெய்யப்படுகிறது.  

 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 ஆகியளெ முளறகய போரோளுமன்றத்திலும் மோநில ெட்ைமன்றங்களிலும் 

ைோழ்த்ைப்பட்கைோர் மற்றும் பழங்குடியிைர் இை ஒதுக்கீடு மூலம் குறிப்பிட்ை பிரதிநிதித்துெத்ளை 

ெழங்குகிறது. 

 Article 243D provides reservation of seats for SCs and STs in every Panchayat.  



 

ADMISSION OPEN FOR GROUP II MAINS | ONLINE | DIRECT | 9952521550 25 

 

 விதி 243D ஒவ்வெோரு பஞ்ெோயத்திலும் ைோழ்த்ைப்பட்கைோர் மற்றும் பழங்குடியிைர்களுக்கு இை 

ஒதுக்கீடு ெழங்குகிறது. 

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

Municipality.  

 விதி 233T ஒவ்வெோரு  கரோட்சியிலும் ைோழ்த்ைப்பட்கைோர் மற்றும் பழங்குடியிைர்களுக்கு இை 

ஒதுக்கீடு ெழங்குகிறது. 

 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.  

 அரசியலளமப்பின் 335 விதி, ST மற்றும் ST ைோழ்த்ைப்பட்கைோர் மற்றும் பழங்குடியிைர்களின் 

உரிளமககோரல்கள் நிர்ெோகத்தின் வெயல்திறளைப் பரோமரிப்பைன் மூலம் அரசியலளமப்பு ரீதியோக 

கருத்தில் வகோள்ைப்படும் என்று கூறுகிறது. 

 

Conclusion  | முடிவுளர  

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  

ெமெோய்ப்பு ெமத்துெத்ளை உறுதி வெய்ெைன் மூலம், கல்வி மற்றும் கெளல ெோய்ப்புகள் ெம்பந்ைமோக பல 

நூறு ஆண்டுகைோக ெமூக, கலோச்ெோர, கல்வி மற்றும் வபோருைோைோர ரீதியில் போதிக்கப்பட்டுள்ை  மது 

மக்களின் விளிம்புநிளல பிரிவிைருக்கு ெமமோைெர்களிளைகய ெமத்துெம் என்பது அளைெரும் அறிந்ை ெமூக 

நீதியின் கட்ைளை. 

Value Added | மதிப்பு கூட்ைல்  

 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.  
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கைந்ை சில ஆண்டுகைோக ெங்கக் கைலில் புயல்களின் ைோக்கம் அதிகரித்து ெருகிறது. இந்ை மோற்றத்திற்கு 

ெழிெகுக்கும் கோரணிகளை ஆரோய்க (200 ெோர்த்ளைகள்) 

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.  

ெங்கோை விரிகுைோ மற்றும் அரபிக் கைல் ஆகிய இரண்டும் புயல்களை எதிர்வகோள்கின்றை. புயல்கள் ஒரு 

வபோதுெோை நிகழ்ெோகும். இருப்பினும், இரண்ளையும் ஒப்பிட்டுப் போர்க்கும்கபோது, ெங்கோை விரிகுைோவில் எழும் 

புயல்கள் அைன் அரபிக்கைலில் கைோன்றும் புயல்களைப் கபோல கைோரோயமோக ஐந்து மைங்கு அதிகமோை 

புயல்களைக் கோண்கிறது. ெங்கோை விரிகுைோவில் ஏற்படும் புயல்கள் ெலுெோைளெ மற்றும் ஆபத்ைோைளெ. 

 

 

 

 

 

 

Factors leading to this cyclone in bay of Bengal  | ெங்க்க் கைலில் புயல்கள் உருெோகக் 

கோரணிகள் 

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

created by the warm water of the ocean.  

 ெங்கோை விரிகுைோவில் ஏற்படும் புயல்கள் கைலின் வெதுவெதுப்போை நீரோல் உருெோக்கப்பட்ை பரந்ை 

குளறந்ை கோற்றழுத்ை ைோழ்வு கோரணமோக ஏறபடுகிறது 

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

around it that keep temperatures relatively high all year.  

 ெங்கோை விரிகுைோவில் மந்ைமோை கோற்று மற்றும் சூைோை கோற்று நீகரோட்ைங்கள் அதிக 

மளழப்வபோழிளெ வபறுகின்றை, இது ஆண்டு முழுெதும்  கைல்மீதுள்ை வெப்பநிளலளய 

ஒப்பீட்ைைவில் அதிகமோக ளெத்திருக்கும். 

 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 வபருங்கைலில் ஒரு ெளிமண்ைல நிகழ்ெோகும், அங்கு வெப்ப நீருைன் கைலின் கமல் குளறந்ை 

அழுத்ைப் பகுதி உருெோகிறது. இது அதிகெகத்துைன் பயணித்து நிலத்ளை கைந்து வெல்கிறது  
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 பிரம்மபுத்திரோ, கங்ளக கபோன்ற ெற்றோை  திகளில் இருந்து வைோைர்ந்து ெரும் புதிய 

வெதுவெதுப்போை நீர் கீகழ உள்ை குளிர்ந்ை நீரில் கலக்க முடியோமல் வெய்கிறது. 

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

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

 பசிபிக் வபருங்கைலுக்கும் ெங்கோை விரிகுைோவிற்கும் இளைகய நிலப்பரப்பு இல்லோைைோல், புயல் கோற்று 

கைகலோரப் பகுதிகளுக்கு  கர்ந்து பலத்ை மளழளய ஏற்படுத்துகிறது. 

 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.  

 பருெமளழக்கு பிந்ளைய சூழலில் ெைகமற்கு இந்தியோவில் இருந்து ெளைகுைோளெ க ோக்கி கோற்று 

 கர்வுகள் இல்லோைதும் ெங்கோை விரிகுைோவில் புயல்கள்  ஏற்படுெைற்கோை ெோய்ப்புகளுக்கு 

மற்வறோரு கோரணமோகும். 

Conclusion | முடிவுளர  

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. 

இந்ை கோரணிகள் அளைத்தும் ெங்கோை விரிகுைோளெ புயல்கள் ெரும்கபோது உலகின் மிகவும் உணர்திறன் 

ெோய்ந்ை பகுதிகளில் ஒன்றோக ஆக்குகின்றை. விரிகுைோளெ ஒட்டிய கைகலோர மோநிலங்களில் உள்ை மக்கள் 

ஏன் இந்ை அழிவுகரமோை ெோனிளல நிகழ்வின் நிரந்ைர ஆபத்தில் ெோழ்கிறோர்கள் என்பளையும் இது 

விைக்குகிறது. 

 

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?   

ஊரக மற்றும்  கர்ப்புற பகுதிகளில் எவ்ெோறு ைடுப்பூசி ையகத்திளை எதிர்வகோள்ைலோம் - விெோதிக்க  150 

ெோர்த்ளைகள்  

Introduction அறிமுகம்  

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 மிகப்வபரிய ைடுப்பூசி இயக்கத்ளை வைோைங்கியுள்ைது. வபோதுெோக, 

ைடுப்பூசி கபோடுெதில் மக்கள் ஆர்ெமோக உள்ைைர். இருப்பினும்,  கர்ப்புற மற்றும் கிரோமப்புறங்களின் சில 

பகுதிகள் ைடுப்பூசி எடுத்துக் வகோள்ெதில் ையக்கம் கோட்டுகின்றை, இது ைடுப்பூசியின் கெகத்ளை குளறக்கிறது. 

 

 

 

 

Causes for Vaccine Hesitancy: ைடுப்பூசி ையக்கத்திற்கோை கோரணம்  

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

hesitancy.  

 ெமூக ஊைகங்களில் நிலவும் ைெறோை ைகெல் ைடுப்பூசி ையக்கத்திற்கு ஒரு முக்கிய கோரணமோகும். 

 Lack of awareness and scientific knowledge   

 விழிப்புணர்வு மற்றும் அறிவியல் அறிவு இல்லோளம  

 Societal taboos also contribute to hesitancy in the whole community or 

villages  

 முழு ெமூகம் அல்லது கிரோமங்களில்  ைடுப்பூசி எடுப்பைற்கோை ெமூகத் ைளைகள் ையக்கத்திற்கும் 

பங்களிக்கின்றை 

 Cultural and religion based aspects   

 கலோச்ெோர மற்றும் மை அடிப்பளையிலோை போர்ளெ  

Steps to be taken for vaccine Hesitancy | ைடுப்பூசி ையக்கதிற்வகதிரக எடுக்க கெண்டிய 

 ைெடிக்ளக  

 Celebrity effect to promote vaccination.  

 ைடுப்பூசிளய ஊக்குவிக்க பிரபலமோைெர்களை ைடுப்பூசி எடுக்க ளெத்ைல்  

 Prompting people to get vaccinated through slogans painted on public 

walls.  

 வபோது சுெர்களில் ெளரயப்பட்ை ெோெகங்கள் மூலம் ைடுப்பூசி கபோை மக்களை தூண்டுைல். 

 Provide incentives  

 ஊக்கத்வைோளக ெழங்குைல்  

 Take help of religious leaders  

 மைத் ைளலெர்களின் உைவிளய  ோடுைல்  

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 ையக்கம் - இது ஒரு வெகுஜை ைடுப்பூசி இயக்கத்தின் கபோது முக்கியமோக ைெறோை ைகெல்கைோல் 

எழும் ைடுப்பூசி கபோைோமல் இருப்பதில் மக்களிளைகய உள்ை ையக்கம் அல்லது ெந்கைகம். 
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 Village elders or Panchayat leaders shall be roped in to motivate people to 

get vaccinated  

 ைடுப்பூசி கபோடுெைற்கு மக்களை ஊக்குவிக்க கிரோம வபரியெர்கள் அல்லது பஞ்ெோயத்து ைளலெர்கள் 

பயன்படுத்ைப்பை கெண்ைோம்  

 Awareness in Working places and MNREGA  

 கெளல வெய்யும் இைங்கள் மற்றும் மகோத்மோ கோந்தி ஊரக கெளலெோய்ப்புத் திட்ைங்கள் கபோன்ற 

இைங்களில் விழிப்புணர்விளை ஏற்படுத்துைல்  

Conclusion |முடிவுளர  

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.  

ககோவிட்-19 க்கு எதிரோை உலகின் மிகப்வபரிய ைடுப்பூசி இயக்கம்  ம்முளையது இைற்கு பல்முளை 

அனுகுமுளற கைளெ , மக்களுக்கு கல்வி கற்பித்ைல், ைடுப்பூசி வெயல்முளறளயப் பின்பற்றுைல், ளெரஸின் 

புதிய விகோரங்களைச் ெரிபோர்த்ைல், பயைோளிகளின் அத்தியோெசிய ைரவுகளின் பதிவுகளைப் பரோமரித்ைல் 

மற்றும் எங்கள் உத்திகளைச் வெம்ளமப்படுத்துைல் கபோன்றளெ கைளெப்படுகிறது. வைோற்றுக ோளயத் 

கைோற்கடிக்க, ைடுப்பூசி ையக்கத்ளை முைலில் அகற்ற கெண்டும், ஏவைனில் இது ைடுப்பூசி அல்ல, ஆைோல் 

ைடுப்பூசி ஒரு வைோற்றுக ோளயத் ைடுக்கிறது. 

 

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

வபோது விநிகயோக முளற மக்களுக்கு சிறப்போக உணவுப் போதுகோப்பிளை உறுதி வெய்ய முடியும் - விெோதி ( 250 

ெோர்த்ளை)  

 

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 விளலயில் அத்தியோெசியப் வபோருட்களை விநிகயோகிப்பைன் மூலம் போதுகோப்பு ெளலயோக வெயல்பட்டு 

உணவுப் போதுகோப்பின்ளமளயக் குளறப்பதில் இந்தியோவின் வபோது விநிகயோக அளமப்பு முக்கியப் 

பங்கோற்றுகிறது. 

 

Functioning of PDS | வெயல்படும் விைம்  
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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 போதுகோப்புக் கழகம் உணவுப் வபோருட்களை வகோள்முைல் வெய்து ெமூகத்தில் உள்ை 

ெறிய மக்களுக்கு அரெோங்கத்தின் மூலம் வி  நிகயோகம் வெய்கிறது. இதுகெ வபோது வினிகயோக 

அளமப்பு முளற எைப்படுகிறது  

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

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

 உணவுப்வபோருட்கள் நியோய விளலக்களைகளிம் பதுக்கி ளெக்கப்படுகிறது. இதில் உணவு ைோனியங்கள்  

அரசி, ககோதுளம, ெர்க்களர மன்வைன்ளை ஆகியளெ அைங்கும் 

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

market price. 

 ெந்ளை விளலளய விை குளறெோை விளலயில் ெறிய மக்களுக்கு விற்பளை வெய்யப்படுகிறது  

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

had a relief of security of the food.  

 எைகெ குளறந்ை ஊதியம் உள்ைெர்கள் குளறந்ை வெலவில் உணளெப் வபறலோம், ஏவைனில் வபோது 

வினிகயோக முளற உணவுப் போதுகோப்புக்கு  நிெோரணம் ெழங்குகிறது . 

How its ensure food security | இது எவ்ெோறு உணவுப் போதுகோப்பிளை உறுதி வெய்கிறது  

 Removal of poverty  

 ெறுளம அகற்றல் 

 Coverage of all section of the Society  

 ெமூகத்தின் அளைத்து பிரிவிைளரயும் உள்ைைக்கியது  

 Reduces hunger and Malnutrition  

 பசி மற்றும் ெத்துக் குளறபோட்ளை குளறக்கிறது  

Conclusion | முடிவுளர  

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.  

வபோது வினிகயோகத் திட்ைம் என்பது ஊட்ைச்ெத்து மற்றும் உணவுப் போதுகோப்பிற்கு உத்திரோைம் அளிக்கும் 

அரெோங்கக் வகோள்ளகயின் அம்ெமோகும். 2013 ஆம் ஆண்டில் கைசிய உணவுப் போதுகோப்புச் ெட்ைம் 

வெயல்படுத்ைப்பட்ைது, இது ெட்ைப்பூர்ெ ஆைரளெ ெழங்குெைன் மூலம் வபோது வினிகயோகத் திட்ைத்ளை 

ெலுப்படுத்தியது. 

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 ”பகுத்துண்டு பல்லுயிர் 

ஓம்புைல்” 

 

15. Evaluate the functioning of the Monetary Policy Committee.   

பணக் வகாள்ளகக் குழுவின் பணிகளை ேதிப்பிடுக 

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.   

பணக்வகாள்ளகக் குழு 2016 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபரில நாட்டின் மபரியல் வபாருைாதாைக் 

வகாள்ளககளை மேலான்ளே வசய்யவும் வபாறுப்புளடயதாக்கவும் ேத்திய ரிசர்வ் வங்கியால் 

உருவாக்கப்பட்டது  

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 உறுப்பினர்கள் இருப்பர்.இதில் 3 மபர் ரிசர்வ் வங்கியின் சார்பிலும், மூன்று 

மபர் ேத்திய அைசின் சார்பிலும் நியேனம் வசய்யப்படுவார்கள்.இதில் யாருக்கும் வீட்மடா 

அதிகாைம் கிளடயாது 

பணிகள்  

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

interest rate structure. 

 பணக்வகாள்ளகளய வபாருைாதாை நிளலயுடனும் சரியான வட்டி விகிதத்துடவும் 

இணக்கோக வசயல்படுோறு  வசய்வது  
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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%. 

 பணக்வகாள்ளக வளைவுக்குழு ஒப்பந்ததின் படி ரிசர்வ் வங்கி பணவீக்கத்திளன 

குளறந்த பட்ச 2% அைவிற்குள்ளும் , சைாசரியாக,4%மும் அதிகபட்சம் 6% 

கட்டுக்குள் ளவத்துக்வகாள்ை மவண்டியது ரிசர்வ் வங்கியின் வபாறுப்பாகும் 

 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. 

 புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ை இந்த சட்ட நளடமுளறயின் படி ரிசர்வ் வங்கி 

பணக்வகாள்ளகளய வசயல்படுத்தும் மபாது ேத்திய அைசிற்கு விைக்கம் அளிக்க 

மவணும் இதில் ஏமதனும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அைவிற்கு பணவீக்கத்ளத 

கட்டுப்படுத்த தவறினால் அதன் மதால்விக்கான காைணத்திளனயும் அமதமபால் 

பதில் நடவடிக்ளகயி, குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் இலக்கு எவ்வாறு  அளடயப்படும் 

என்பதளனயும் ேத்திய அைசிற்கு வதரியப்படுத்த மவண்டும். 

 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 வங்கியானது 6 ோதத்திற்கு ஒரு முளற பணக்க்வகாள்ளக அறிக்ளக 

வவளியிடுவது கட்டயோக்கப்பட்டுள்ைது, மேலும் அதில் பணவீக்கத்திற்கான 

காைணத்ளதயும் அடுத்த 6 முதல் 8 ோத காலத்தில் பணவீக்கம் எவ்வாறு இருக்கும் 

என்பதளனயும் கணித்து அறிக்ளகயில் வதரிவிக்க மவண்டும் 

Results/ விளைவுகள்  

 MPC has increased transparency and accountability, the better linkage 

between fiscal and monetary. பணக் வகாள்ளக குழு வவளிப்பளடத்தன்ளே 

ேற்றும் வபாறுப்புணர்வு ஆகியவற்ளற அதிகரித்துள்ைமதாடு பணக்வகாள்ளக ேற்றும்  நிதிக் 

வகாள்ளக ஆகியவற்ளறயும் இளனக்கிறது 

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

as banks are reluctant. 
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 பணக்வகாள்ளகக் குழுவானது குளறக்கப்பட்ட வட்டி விகிதங்களின் பலன் 

வங்கிகளுக்கும் , வாடிக்ளகயாைர்களுக்கும் கிளடப்பதில் மதால்வி 

அளடந்துவிட்டது 

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

due to issues like NPA issues etc. 

 பணக்வகாள்ளகக் குழுவானது முதலீட்டிற்கான சூழ்னிளலளய மேம்படுத்துவது 

ேற்றும் வசயல்படா வசாத்து மபான்றவற்றில் மதால்வியளடந்துவிட்டது. 

 

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.  

கட்சித் ைோெல் ைளைச் ெட்ைத்தின் உன்ளமயோை க ோக்கம்  நிளறகெறோை ஒன்றோக கைோன்றுகிறது . இந்தியச் 

ெட்ைமன்றத்தின் வெயல்போடுகளை மறு ஆய்வு வெய்ெைற்கோை க ரம் இது-விெோதி ( 250 ெோர்த்ளைகள்)  

 

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 | அறிமுகம்  

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 52ெது அரசியலளமப்புத் திருத்ைத்தின் மூலம் "அரசியல் கட்சிகளில் இருந்து விலகுைலின் 

தீளமளய" கட்டுப்படுத்தும் க ோக்கத்துைன். கட்சித் ைோெல் ைளைச் ெட்ைம் நிளறகெற்றப்பட்ைது. கட்சித் ைோெல் 

ைளைச் ெட்ைத்தின் கீழ், ெட்ைமன்ற உறுப்பிைர்கள் கைர்ந்வைடுக்கப்பட்ை பிறகு ைங்கள் கட்சியில் இருந்து 

ரோஜிைோமோ வெய்ைோகலோ அல்லது ஏகைனும் ஒரு பிரச்சிளையில் ெோக்வகடுப்பின் கபோது கட்சித் ைளலளமயின் 

ெழிகோட்டுைளல மீறுெைோகலோ அெர்கள் உறுப்பிைர் பைவியிலிருந்து ைகுதி நீக்கம் வெய்யப்பைலோம். பல 
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ஆண்டுகைோக, ெட்ைத்தின் வெயல்போடு வைோைர்போக பல ெர்ச்ளெக்குரிய பிரச்சிளைகள் எழுந்துள்ைை. ெமீபத்தில் 

பல ெட்ைமன்றங்கள் கர் ோைகோ, போண்டிச்கெரி, வைல்லி எதிர்வகோண்ைை  

 

Issues with the anti-defection law | ெட்ட்த்தில் உள்ை சிக்கல்கள்   

 Speaker’s role is controversial  

 அளெத் ைளலெரின் பங்களிப்பு பிரச்ெளைக்குரியைோக இருக்கிறது  

 Re-election of disqualified members  

 ைகுதி நீக்கம் வெய்யப்பட்ை உறுப்பிைர்களின் மறு கைர்ைல்  

 Party domination is increased over representative  

 மக்கள் பிரதிநிதிகளை விை கட்சியின் ஆதிக்கம் அதிகரிப்பு  

 Legislative Stability is no more possible  

 ெட்ைப் கபரளெகளின் ஸ்திரத் ைன்ளமக்கு ெோத்தியமில்லோை நிளல  

 It reduces accountability of MLA /MP  

 எம் எல் ஏ மற்றும் எம் பி யின் வபோறுப்புத்ைன்ளமளய குளறக்கிறது  

 Long delay of the cases  

 ெழக்குகளின் நீண்ை கோல ைோமைம் 

 

Conclusion | முடிவுளர  

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. 

கட்சித்ைோெல்  வைோைர்புளைய ெழக்குகளில் கைர்ைல் ஆளணயம் ைோன் முடிவெடுக்கும் அதிகோரமோக இருக்க 

கெண்டும் என்று பரிந்துளரத்துள்ைது. கட்சித் ைோெல் மனுக்களை குடியரசுத் ைளலெர் மற்றும் ஆளு ர்கள் 

விெோரிக்க கெண்டும் என்று சிலர் ெோதிட்ைைர். கைந்ை ஆண்டு, உச்ெ நீதிமன்றம், இவ்ெெழக்குகளை 

விளரெோகவும், போரபட்ெமின்றியும் தீர்ப்பைற்கு, ஓய்வுவபற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியின் ைளலளமயில் ஒரு 

ைன்ைோட்சி வகோண்ை தீர்ப்போயத்ளை  ோைோளுமன்றம் அளமக்க கெண்டும் 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.  

பருெ நிளல மோற்றத்திற்கு கோரணமோை கோரணிகளை ஆரோய்க மற்றும் பருெ நிளல மோற்றத்ளை 

எதிர்வகோள்ெைற்கு இந்தியோ எடுத்துள்ை முன்வைடுப்புகளை கூறுக  10 மதிப்வபண் , (150 ெோர்த்ளைகள்) 

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 

பருெநிளல மோற்றம் ஒவ்வெோரு கண்ைத்திலும் உள்ை ஒவ்வெோரு  ோட்ளையும் போதிக்கிறது. இது கைசிய 

வபோருைோைோரத்ளை சீர்குளலத்து, ெோழ்க்ளகளய போதிக்கிறது. ைட்பவெப்பநிளல என்பது பல ஆண்டுகைோக ஒரு 

இைத்தில் ெரோெரி ெோனிளல ஆகும். கோலநிளல மோற்றம் என்பது அந்ை ெரோெரி நிளலகளின் மீது ஏற்படும் 

மோற்றமோகும் 

விளைக்கட்ைளமப்பு  

Factors responsible for climate change | பருெ நிளல மோற்றதிற்கோை கோரணிகள்  

Here you can divide into 2 heading | இரண்டு ைளலப்புகளின் கீழ் பிரித்து எழுைலோம்  

Natural இயற்ளக  

 Continental Drift 

 கண்ைப் வபயர்ச்சி  

 Plate Tectonics  

  நிலப்பலளக மோற்றம் 

 Volcanic Activity  

 எரிமளல வெயல்போடுகள்  

 Ocean Currents  

 கைல் நீகரோட்ைங்கள்  

Manmade factors | மனிைக் கோரணிகள்  

 Greenhouse Gases 

 பசுளம இல்ல ெோயுக்கள்  

 Atmospheric Aerosols  

 ெளிமண்ைல தூசுக்கள் 

 Land Use Change  

  நிலப்பயன்போட்டில் மோற்றம்  
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Initiatives Taken by India | இந்தியோெோல் எடுக்கப்பட்ை  ைெடிக்ளககள்  

 Net Zero by 2070  

 2070 ஆம் ஆண்டுக்குள் நிகர பூஜ்ஜியம் 

 Nationally determined contributions under Paris Deal  

 போரிஸ் ஒப்பந்த்த்தின் படி கைசிய அைவில் நிர்ணயிக்கப்பட்ை பங்களிப்புகள்  

 National Action Plan on Climate Change 

 பருெ நிளல மோற்றத்திற்வகதிரோை கைசிய வெயல் திட்ைம்  

 National Action Plan to Combat Desertification  

 போளலெைமோைளல ைடுக்கும் கைசிய வெயல் திட்ைம்  

 International Solar Alliance  

 ெர்ெகைெ சூரிய ெக்தி கூட்ைளமப்பு  

 Bharath emission norms  

 போரத் உமிழ்வு விதிகள்  

Conclusion | முடிவுளர  

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  

பருெ நிளல மோற்றத்ளை எதிர்த்து வெயலோற்ற கூட்டு  ைெடிக்ளககள் கைளெ . இந்ை அடிப்பளையில் இந்தியோ 

ஐ  ோ மற்றும் பருெ நிளல மோற்ற  மோைோடுகள் ஆகியெற்றுைன் இளைந்து வெயல்படுகிறது. கமலும் ெர்ெகைெ 

சூரியெக்தி கூட்ைளமப்பு கபோன்ற  ைெடிக்ளககளையும் எடுத்து ெருகிறது  

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 

 

கைந்ை சில ஆண்டுகைோககெ இந்தியோவில் குளிர்படுத்தும் ஆற்றலின் கைளெ அதிகரித்து ெருகிறது. கைசிய 

குளிர்படுத்தும் வெயல் திட்ைம் இந்திய மக்களுக்கு திறன்ெோய்ந்ை குளிர்படுத்தும் முளறளய ெழங்க 

இருக்கிறது ஆரோய்க 

INTRODUCTION |அறிமுகம்  

Start with why cooling energy demand increasing  ஏன் குளிர்விக்கும் ஆற்றலுக்குகோை 

கைளெ அதிகரிக்கிறது  

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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குளிர்ெோைை வபட்டி மற்றும்  ஏசி கபோன்ற குளிரூட்டும் மின்ைணு ெோைைங்களை இயக்குெைற்கு 

கைளெப்படும் ஆற்றல் கைளெளய இது குறிக்கிறது. 

Body of the answer | விளைக்கட்ைளமப்பு  

Why India need cooling action plan | இந்தியோவுக்கு ஏன் இத்திட்ைம் கைளெ  

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

months of summer.  

 ஒவ்வெோரு ஆண்டும், ககோளை மோைங்களில் வெப்ப அளலகைோல் நூற்றுக்கணக்கோை மக்கள் 

உயிரிழக்கின்றைர். 

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

appliance putting pressure on energy supply  

  கர்ப்புற வெப்ப விளைவு குளிரூட்டும் ெோைைத்தின் இயங்கும் க ரத்ளை அதிகரிக்க 

ெழிெகுக்கிறது, இது ஆற்றல் விநிகயோகத்தில் அழுத்ைம் வகோடுக்கிறது 

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

regarding the energy efficiency.  

 இந்தியோவில் குளிரூட்டும் அளமப்புகள் அவ்ெைவு திறளமயோைளெ அல்ல, கமலும் ஆற்றல் 

திறன் குறித்து மக்களுக்குத் வைரியோது. 

 Refrigeration and ACs also contribute to the global warming creating a 

vicious cycle.   

 குளிர்பைைம் மற்றும் ஏசிகளும் புவி வெப்பமளைைலுக்கு ஒரு   ச்சுச் சுழற்சிளய 

உருெோக்குகின்றை. 

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

appliances once they get repaired.   

 திறளமயோை மனிைெைம் இல்லோைைோல், குளிரூட்டும் ெோைைங்கள் பழுதுபட்ைவுைன் அெற்றின் 

வெயல்திறன் குளறெோக இருக்கும். 

Key points of the plan:  இத்திட்ைத்தின் சிறப்பம்ெங்கள்  

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

under S&T program  

அறிவியல் வைோழில்னுட்பத் திட்ைத்தின் கீழ் ஆரோய்ச்சிக்கோை உந்துைல் மண்ைலமோக "குளிர்ச்சி 

மற்றும் வைோைர்புளைய பகுதிகளை" ெலியுறுத்துகிறது. 

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

25-30% by the year 2037  

இது 2037 ஆம் ஆண்டிற்குள் குளிரூட்டும் கைளெளய 20-25% ஆகவும், குளிர்பைை கைளெளய 

25-30% ஆகவும் குளறப்பளை க ோக்கமோகக் வகோண்டுள்ைது. 

 It also aims to reduce cooling energy requirements by 25-40% by 2037-38 
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 2037-38க்குள் குளிரூட்டும் ஆற்றல் கைளெகளை 25-40% குளறக்கும் க ோக்கத்ளையும் 

வகோண்டுள்ைது. 

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

India Mission by 2022-23.  

 2022-23க்குள் 1,00,000 திறளமயோை கெளெத் துளற வைோழில்நுட்ப ெல்லு ர்களுக்கு திறன் 

இந்தியோ திட்ட்த்துைன் இளணந்து பயிற்சி. 

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

produce cooling effect. 

 கட்டிைங்கள் குளிரூட்டும் விளைளெ உருெோக்கும் ெளகயில் ெடிெளமக்கப்படுெளையும் இது 

ெலியுறுத்துகிறது. 

Challenges for cooling plan:  குளிர் படுத்தும் திட்ைத்தின் ெெோல்கள்   

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

 இந்திய மக்களிளைகய ஆற்றல் திறன் பற்றி குளறெோை விழிப்புணர்வு உள்ைது 

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

which electronic appliances are rated based on their efficiency.  

 எலக்ட்ரோனிக் ெோைைங்கள் அெற்றின் வெயல்திறனின் அடிப்பளையில் மதிப்பிைப்படும்  ட்ெத்திர 

லட்சிளை திட்ைத்ளைப் பற்றி குடும்பத்தில் மூன்றில் ஒரு பகுதியிைருக்குத் வைரியோது. 

 Higher upfront cost and low market availability of high star electronic 

appliances.   

 உயர்  ட்ெத்திர எலக்ட்ரோனிக் ெோைைங்களின் அதிக முன் வெலவு மற்றும் குளறந்ை அைகெ 

ெந்ளையில் கிளைக்கிறது. 

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

means and only they tend to buy energy efficient appliances.   

  ட்ெத்திர நிரளலப் பற்றி அறிந்ைெர்களில் போதி கபர் மட்டுகம அைன் அர்த்ைம் என்ை என்பளைப் 

புரிந்துவகோள்கிறோர்கள் மற்றும் அெர்கள் மட்டுகம ஆற்றல் திறன் வகோண்ை ெோைைங்களை ெோங்க 

முளைகிறோர்கள். 

Conclusion | முடிவுளர  

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

கட்டிை ெடிெளமப்பு , ளமயப்படுத்ைப்பட்ை , குளீரூட்டும் திட்ைம் , ஆற்றல் கல்வியறிவு கபோன்றெற்ளற ளெத்து 

முடிவுளர எழுைலோம்  

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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பல ஆண்டுகைோக நீதித்துளற வெயல்முளைப்பு  ளைமுளறப்படுத்திய பல நிகழ்வுகள் உள்ைை. நீதித்துளற 

வெயல்முளைப்பு என்றோல் என்ை என்பளையும், நீதித்துளற அளை ஏன் அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறது என்பளையும் 

விெரிக்கவும். 

Introduction | அறிமுகம்  

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  

ஏைோெது ஒரு ெமீபத்திய நிகழ்விளை ளெத்து துெங்கலோம் ( ககோவிட் கோலத்தில் ஆக்ஸிஜன் அளிப்பது 

வைோைர்போக ) உைவு வெயலி வைோைர்போக குழு அளமத்ைது எை  

Define Judicial Activism | நீதித்துளற வெயல்முளைப்பு என்பைன் ெளரயளற 

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

executive fields 

 நீதித்துளற வெயல்முளைப்பு என்பது ெட்ைமன்றம் மற்றும் ஆட்சித்துளறகளில் நீதிமன்றத் ைளலயீட்ளை 

குறிக்கும்  

Body | அளமப்பு  

 Constitutional Background ( article 142 , separation of power )   

 அரசியலளமப்பு பின்புலம் ( 142 விதி, அதிகோரப் பகிர்வு)  

 Evolution of PIL  

 வபோது  ல ெழக்கின் ெைர்ச்சி  

 Explain in What context Supreme Court uses 

 எந்ை சூழ் நிளலயில் நீதிமன்றம் இைளைப் பயன்படுத்துெது   

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

 எடுத்துக்கோட்டுக்கோக ெழக்குகள் (  தி நீர் இளைப்பு, ைளலக்கெெ ெழக்கு)  

 Pro and cons  

 ெோைகம் மற்றும் போைகங்கள்  

Conclusion | முடிவுளர 

 In conclusion differentiate between judicial activism and judicial over reach  

முடிவுளரயின்  நீதித்துளற வெயல்முளைப்பிற்கும் அைன் ெரம்பு மீறலுக்கோை கெறுபோட்ளை எழுதி முடிக்கலோம்  

 



 

ADMISSION OPEN FOR GROUP II MAINS | ONLINE | DIRECT | 9952521550 40 

 

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 வபட்கரோலுைன் எத்ைைோளலக் கலப்பைற்கோை அைளெ 20 ெைவிைமோக 2025 முைல் 2030 

ெளர அதிகரித்துள்ைது. வபட்கரோலுைன் எத்ைைோல் கலப்பு என்றோல் என்ை. இத்திட்ைத்தின் முக்கியத்துெத்ளை 

விெோதி 

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 எரிவபோருட்களில் 20 ெைவீைம் எத்ைைோளலக் கலப்பைற்கோை கோலக்வகடுளெ 2025இல் 

இருந்து 2035 ஆக அதிகரித்துள்ைது. இத்திட்ைம் ஏப்ரல் 2023ல் இருந்து வெயல்படுத்ைப்பை உள்ைது. 

கைசிய உயிரி எரிவபோருள் வகோள்ளக 2018 ஏற்கைகெ இத்திட்ைத்ளை பரிந்துளர வெய்திருந்ைது 

Approach | அணுகுமுளற  

 Explain what is ethanol blending | எத்ைைோல் கலப்பு என்றோல் என்ை விைக்குக  

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.  

எத்ைைோல் ஒரு விெெோய அடிப்பளையிலோை ையோரிப்பு ஆகும், இது முக்கியமோக ெர்க்களரத் வைோழிலின் 

துளணப் வபோருைோை வெல்லப்போகுகளிலிருந்து ையோரிக்கப்படுகிறது. எத்ைைோளல வபட்கரோலுைன் கலந்து 

வெவ்கெறு கலளெகளை உருெோக்கலோம். எத்ைைோல் மூலக்கூறில் ஆக்ஸிஜன் இருப்பைோல், அது 

எரிவபோருளை முழுளமயோக எரிக்க இயந்திரத்ளை அனுமதிக்கிறது. 

Significance of the program | இத்திட்ைத்தின் முக்கியத்துெம்   

 Energy security ( Spice jet)  

ஆற்றல் போதுகோப்பு  

 Impact on emissions ( carbon monoxide)  

ெோகை உமிழ்வுகளில் ைோக்கம்  (கோர்பன் கமோைோக்ளைடின் அைவு குளறயும்)  

 Benefit for sugar industry ( arrears for sugarcane farmer)  

கரும்புத் வைோழிற்ெோளலகளுக்கு பயன் 

 Foreign Exchange reserve  

அன்னியச் வெல்ெோணியில் ைோக்கம்  
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Conclusion: முடிவுளர  

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

farmers and environment  and connect with SDG goals  

கமற்கண்ை ைகெல்களை ளெத்து இத்திட்ைம் அரசு , விெெோயிகள் சுற்றுச்சூழலுக்கு  ன்ளம பயக்கும் எை 

முடிக்கலோம் கமலும் நிளலயோை கமம்போட்டுத் திட்ை இலக்குககைோடு வைோைர்பு படுத்ைலோம் 

21. Recently Tamilnadu Government released Draft Resettlement and Rehabilitation 

policy. Discuss the need and concern of this policy  

ெமீபத்தில் ைமிழக அரசு ைமிழ்ைோடு மறுகுடியமர்வு மற்றும் மறுெோழ்வுக் வகோள்ளகளய வெளியிட்ைது. 

இக்வகோள்ளகயின் கைளெ மற்றும் அக்களரளய விெோதி   

Introduction | அறிமுகம்  

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

humane approach as the government said in the legislative assembly  

இந்ை ெளரவுக்வகோள்ளகயின் முக்கிய அம்ெத்திளை சுருக்கமோக கூறிப் பின் துெங்கலோம் , இக்வகோள்ளக 

ெமூகத்தின் பங்களிப்பு , மனிை க ய அடிப்பளையிலோை அனுகுமுளற ஆகியெற்ளறக் வகோண்டுள்ைது. 

ெட்ைப்கபரளெயில் வைரிவித்ைபடி இக்வகோள்ளகயோைது வெளியிைப்பட்டுள்ைது  

Approach அனுகுமுளற  

Need for the policy  | இக்வகோள்ளகயின் கைளெ  

 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  

 ெமீபத்தில் வென்ளையில் கெரிப் பகுதியில் ெோழ்ந்ை குடும்பங்கள் கட்ைோய வெளிகயற்றம் 

வெய்யப்பட்டு ேவுசிங் கபோர்டு குடியிருப்புக்கு மோற்றப்பட்ைைர். ஆைோல் மக்கள் எதிர்ப்பு 

வைரிவித்த்கைோடு மட்டுமல்லோமல் கபோரோட்ைம் வெய்ைைர் ஏவைன்றோல் இது அெர்களின் 

கெளல குழந்ளைகளின் கல்வி ஆகியெற்ளற போதிக்கும் என்பைோல்  

 கமலும் மக்களை மீட்பைற்ககோ வெளிகயற்றுெைற்ககோ இதுெளர எந்ை ஒரு  ளைமுளறயில் 

இல்ளல  

 சில க ரங்களில் அரசு முளறயோை ஏற்போடுகளை வெய்யவில்ளல  

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  

இவ்ெளரவுக்க்வகோள்ளக  அரசின் பரிசீலளையில் உள்ைது. இது  ெமூகங்கள் மீள்குடிகயற்றப்பை கெண்டிய 

மனிைோபிமோை அணுகுமுளறக்கு இது ெழிெகுக்கும் 

 Education கல்வி  

 Employment கெளலெோய்ப்பு  

 Healthcare  சுகோைோரம்  

 formation of “Resettlement Committees” மறுகுடியமர்வு குழுக்கள் அளமத்ைல் 

 representation of women, Scheduled Castes,  

 வபண்கள் மற்றும் ைோழ்த்ைப்பகைோருக்கு உரிய பிரதிநித்துெம் 

 State-level and district-level habitat Development Committees 

 மோ நில மோெட்ை அைவில் ெோழ்விை கமம்போட்டுக் குழுக்கள்  

Conclusion  

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

இதில் ைமிழ்  ோடு  கர்ப்புற ெோழ்விை கமம்போட்டுக் கழகத்தின் பணிப் பங்களிப்ளப குறிப்பிட்டு முடிக்கலோம் 

 

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  

ெமீபத்தில் ககரைோவில் ஏற்பட்ை வெள்ைப்வபருக்கிற்கோை கோரணங்களை விைக்குக. கமற்குத் வைோைர்ச்சி 

மளல போதுகோப்பு வைோைர்போை மோைவ் கோட்கில் பரிந்துளரளய குறிப்பிட்டுக் கோட்டுக  

 

Introduction: அறிமுகம் 

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

ககரைோவின் இயற்ளக அளமப்பு மற்றும் வைன்கமற்கு பருெமளழ பற்றி எழுை துெங்கலோம்  

 

Body | அளமப்பு  

 heavy precipitation  

 அதிக மளழப்வபோழிவு  

 steep and undulating terrain  

வெங்குத்ைோை நிலப்பரப்பு  

 All dams are almost full due to earlier rains  

முன்ைர் வபய்ை மளழயோல் அளைத்து அளைகளும் முழு அைவு இருந்ைது  

 Forests being converted into agriculture and tourism  

ெைங்கள் விெெோயத்திற்கோகவும் சுற்றுலோவுக்கோகவும் மோற்றம் வெய்யப் படுகிறது  
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 Long period of south west monsoon  

நீண்ை வைன்கமற்கு பருெமளழ  

Recommendation of Gadkil Committee | கோட்கில் குழுவின் பரிந்துளரகள்  

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

Western Ghats ) 

இக்குழு அளமக்கப்பட்ைைற்கோை க ோக்கம் ( கமற்குத் வைோைர்ச்சி மளலயின்  பல்லுயிரிைத் ைன்ளமளய 

போதுகோத்ைல்)   

  Mention the key recommendations | குழுவின் முக்கியப் பரிந்துளரகள்  

 All states must protect Western Ghats  

அளைத்து மோ நிலங்களும் கமற்குத் வைோைர்ச்சி மளலளய போதுகோக்க கெண்டும்  

 Declare the areas 10 kms around National Parks and Wildlife Sanctuaries 

as Eco Sensitive zones under Environment Protection Act, 1986. 

கைசிய பூங்கோ, ெை விலங்கு ெரணோலயத்தில்  இருந்து 10 கி.மீ சுற்றைவு ெளரயுள்ை பகுதிகளை 

சூழல் முக்கியத்துெம் ெோய்ந்ை இைமோக சுற்றுச்சூழல் போதுகோப்புச் ெட்ைம் 1986ன் படி அறிவிக்க 

கெண்டும்  

 regulate certain activities around National Parks and Wildlife Sanctuaries 

கைசிய பூங்கோ மற்றும் ெை விலங்கு ெரணலோயப் பகுதிகளைச் சுற்றி சில குறிப்பிட்ை 

 ைெடிக்ளககளை ஒழுங்குபடுத்ை கெண்டும்  

 ban on mining quarrying and sand mining 

சுரங்கம் மற்றும் மணல் அள்ளுைல் கபோன்றெற்ளற ைளை வெய்ைல்  

 No thermal power projects  

அணல் மின் திட்ைங்கள் கூைோது  

 Hydropower projects be allowed only after detailed study. 

 நீர்மின் திட்ைங்கள் விரிெோை ஆய்வுக்குப் பிறகக அனுமதிக்கப்பை கெண்டும்  

 highly polluting industries should be banned  

அதிக மோசுபடுத்தும் வைோழிற்ெோளலகள் ைளைவெய்யப்பை கெண்டும்  

Mention Kasturi Rangan Committee also ( கஸ்தூரி ரங்கன் குழுவிளை குறிப்பிட்டுக் கோட்ைலோம்)  

 

Conclusion  முடிவுளர  

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

environment.  

கமற்குத் வைோைர்ச்சி மளலளய போதுகோப்பது வைோைர்போை மோனில அரசின்  ைெடிக்ளக மற்றும் ைனி  பர் 

முயற்சிகளை கெண்டும் எை முடிவு வெய்யலோம். 

 

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

of the case in Reservation  

வெய்திகளில் இந்த்ரோ ெேோனி ெழக்கு அடிக்கடி விெோதிக்கப்படுகிறது இை ஒதுக்கீட்டில் இவ்ெழக்கின் 

ைோக்கத்திளை விைக்குக  

 

Introduction: அறிமுகம்  
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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  

 

மண்ைல் குழுவின் பரிந்துளரகளை 1990ல் வி பி அரெோங்கம் அறிமுகப்படுத்தியதில் இருந்து இைர 

பிற்பட்கைோருக்கு 27 % இை ஒதுக்கீடு மற்றும் இந்திரோ ெேோனி நீதிமன்றத்திற்கு வெல்லுைல்  

 

In-between mention the constitutional Provision for reservation  | இை ஒதுக்கீட்டுக்கோை 

அரசியலளமப்பு விதிகளை குறிப்பிைவும்  

 

Impact of the case | இவ்ெழக்கின் ைோக்கம்  

 Maximum ceiling limit should not exceed 50%  

 இை ஒதுக்கீடு 50% க்கு அதிகமோக இருக்க கூைோது  

 Creamy layer   

 போகலடு அடுக்கு 

 Reservation should be based on caste not by economic Condition  

இை ஒதுக்கீடு ெோதி அடிப்பளையில் மட்டுகம இருக்க கெண்டும் , வபோருைோைோர அடிப்பளையில் அல்ல 

 No Reservation in Promotion   

 பைவிஉயர்வில் இை ஒதுக்கீடு கூைோது  

 Permanent body to monitor reservation  

 இை ஒதுக்கீட்ளை கண்கோனிக்க நிரந்ைர அளமப்பு  

Conclusion | முடிவுளர  

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

constitution. 

இை ஒதுக்கீளை நியோப்படுத்தி முடிவுளர எழுைகெண்டும் உைோரணமோக அரசியலளமப்பில் வெோல்லப்பட்டுள்ை 

ெமத்துெத்ளை அளைய ெழிககோலுகிறது  

 

Highlight -  76
th
 Constitution amendment | 76ெது அரசியலளமப்புச் ெட்ை திருத்த்த்திளை 

குறிப்பிட்டுக் கோட்ை கெண்டும்  

 

24. Women needs greater Representation across the judiciary - Discuss  

நீதித்துளற முழுெதும் வபண்களுக்கு அதிக பிரதிநிதித்துெம் கைளெ - விெோதிக்கவும் 

 

 

Introduction | அறிமுகம்  

 

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

and Lower Judiciary  

இந்திய நீதித்துளறயின் கட்ைளமப்பு மற்றும் உச்ெ நீதிமன்றம், உயர் நீதிமன்றம், ெோர்பு நீதிமன்றங்கள் 

ஆகியெற்றில் வபண்களின் பங்களிப்பு ஆகியெற்றில் இருந்து எழுை துெங்க கெண்டும்  

 

Body | கட்ைளமப்பு  

 

 Explain about appointment of judges  

நீதிபதிகள் நியமை முளற பற்றி விைக்குக  

 Women judges in supreme and high court  
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உச்ெ மற்றும் உயர் நீதிமன்றத்தில் வபண் நீதிபதிகள் 

 Gender equality  

போலிை ெமத்துெம்  

 Disciplinary Mechanism  

ஒழுங்கு நுட்பம்  

 Representation in collegium 

கைர்வுக்குழுவில் பிரதிநிதித்துெம் 

 Changing Patriarchal Mindset 

ஆைோதிக்க மைநிளல மோற்றம் 

 Training of lawyers     

ெழக்கறிஞர்களுக்குப் பயிற்சி  

 

Conclusion| முடிவுளர  

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

judiciary, ) 

முடிவுளர க ர்மளறயோக இருக்க கெண்டும் ( உள்ைைக்கிய நீதி, நீதித்துளறயில் வபண்களின் பிரதிநிதித்துெம்) 

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