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Places  

இடங்கள்  

 Copenhagen has been named the world's safest city in the Safe Cities 

Index 2021 released by Economic Intelligence Unit 

 சர்வதேச புலனாய்வு அமைப்பால் வவளியிடப்பட்ட பாதுகாப்பான  நகரங்கள் 

பட்டியலில் தகாபன்தேன் முேலிடத்தில் உள்ளோக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது  

 Indore city of Madhya Pradesh which has been declared India's first 

Water Plus city under Swachh Survekshan 2021   

 ஸ்வச் சர்தவக்ஷன் 2021ன் கீழ் இந்தியாவின் முேல் வாட்டர் பிளஸ் நகரைாக 

அறிவிக்கப்பட்ட நகரம் ைத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூர்  

 Bhubaneswar city which has become the first city in the country to 

achieve 100% vaccination against COVID-19   

 தகாவிட்-19 க்கு எதிராக 100% ேடுப்பூசிமய அமடந்ே நாட்டின் முேல் நகரைாக 

புவதனஸ்வர் நகரம் ைாறியுள்ளது. 

 Madhya Pradesh has become the second one after Karnataka to 

implement the National Education Policy 2020  

 தேசிய கல்விக் வகாள்மக 2020ஐ அைல்படுத்திய  ைானிலைாக கர்நாடகாவுக்கு 

அடுத்ேபடியாக ைத்தியப் பிரதேசம் இரண்டாவது இடத்மேப் பிடித்துள்ளது 

 India’s first smog tower has been inaugurated in Delhi   
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 இந்தியாவின் முேல் புமக தகாபுரம் வடல்லியில் திறக்கப்பட்டுள்ளது 

 In Ladakh, the Border Roads Organization (BRO) has constructed India's 

and world’s highest motorable road (19300 ft) breaking the previous 

record that was held by Bolivia (18,953 ft)  

 லடாக்கில், எல்மலச் சாமலகள் அமைப்பு (BRO) இந்தியா ைற்றும் உலகின் மிக 

உயரைான தைாட்டார் சாமலமய (19300 அடி) உருவாக்கியுள்ளது, இது 

வபாலிவியா (18,953 அடி) மவத்திருந்ே முந்மேய சாேமனமய முறியடித்துள்ளது. 

 world’s second largest refurbished gene bank has been established in 

India 

 உலகின் இரண்டாவது வபரிய புதுப்பிக்கப்பட்ட ைரபணு வங்கி இந்தியாவில் 

நிறுவப்பட்டுள்ளது 

Persons 

ஆளுமைகள் 

 Shri La Ganesan The new Governor of Manipur to succeed Ms Najma 

Heptulla  

 திருைதி நஜ்ைா வேப்துல்லாவுக்குப் பிறகு ைணிப்பூரின் புதிய ஆளுநராக இல 

கதேசன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

 Cyrus Poonawala The Chairman of Serum Institute of India who has 

been chosen to be honoured with Lokmanya Tilak National Award 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான தலாகைான்ய திலக் தேசிய விருதுக்கு 

தேர்ந்வேடுக்கப்பட்டவர்  சீரம்  நிறுவனத்தின்  ேமலவர் மசரஸ் பூனாவாலா ஆவார் 

 the father of Sudoku Maki Kaji  passed away on 10 August 2021  

 சுதடாக்கு விமளயாட்டின் ேந்மே ைாகி காமை ஆகஸ்ட் 10 அன்று ைமறந்ோர்  

 Ismail Sabri Yaakob has been appointed as the new Prime Minister of 

Malaysia on August 20, 2021   

 ஆகஸ்ட் 20, 2021 அன்று ைதலசியாவின் புதிய பிரேைராக இஸ்ைாயில் சப்ரி 

யாக்தகாப் நியமிக்கப்பட்டார். 

Committees 

குழுக்கள்  

 Reserve Bank of India had appointed committee headed by N. S. 

Vishwanathan to make suggestions on structure for the urban 

cooperative banks  

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கான கட்டமைப்பு குறித்து 

ஆதலாசமனகமள வழங்க என்.எஸ்.விஸ்வநாேன் ேமலமையில் குழுமவ 

அமைத்ேது 

Polity  

அரசியலமைப்பு  

 Preventive detention must fall within the four corners of Article 21 (due 

process of law) read with Article 22 (safeguards against arbitrary 

arrest and detention) and the statute in question - Supreme Court on 

Preventive Detention   
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 ேடுப்புக்காவல் என்பது பிரிவு 22 (ேன்னிச்மசயான மகது ைற்றும் ேடுப்புக்காவல் 

ஆகியவற்றுக்கு எதிரான பாதுகாப்புகள்) ைற்றும் தகள்விக்குரிய சட்டத்துடன் 

படிக்கப்பட்ட பிரிவு 21 (சட்டத்தின் காரேைாக வசயல்முமற) தைலும் 21வது 

விதியின் நான்கு மூமலகளுக்குள் வர தவண்டும் - ேடுப்புக்காவல் ேடுப்பு 

வோடர்பான உச்ச நீதிைன்றம் அறிவுமர 

 Mission Karmayogi , a new national capacity building and performance 

evaluation programme for civil servants.   

மிஷன் கர்ைதயாகி, குடிமைப் பணியாளர்களுக்கான புதிய தேசிய திறன் தைம்பாடு 

ைற்றும் வசயல்திறன் ைதிப்பீடு திட்டம். 

 The Supreme Court held “Section 433-A of the Code cannot and does 

not in any way affect the constitutional power conferred on the 

President/Governor to grant pardon under Articles 72 or 161 of the 

Constitution.  

 உச்ச நீதிைன்றம், “ இந்திய ேட்டமனச் சட்டம் 433-Aன் படி அரசியலமைப்பின் 

72 அல்லது 161 வது பிரிவின் கீழ் ைன்னிப்பு வழங்க ைனாதிபதி / ஆளுநருக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ள அரசியலமைப்பு அதிகாரத்மே எந்ே வமகயிலும் பாதிக்காது 

என்று தீர்ப்பளித்துள்ளது 

  The first elected legislature in the State, originally called the Madras 

Legislative Council, was established in 1921 under the Government of 

India Act, 1919.  

 ைாநிலத்தில் முேல் தேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட சட்டைன்றம், முேலில் வைட்ராஸ் 

வலஜிஸ்தலட்டிவ் கவுன்சில் என்று அமழக்கப்பட்டது, 1921 இல் இந்திய அரசு 

சட்டம், 1919 இன் கீழ் நிறுவப்பட்டது. 

 The 127th Amendment Bill of the Constitution, now enacted as the 

105th Constitution (Amendment) Act, was introduced by the Ministry 

of Social Justice and Empowerment on August 9, 2021.The main aim 

behind bringing in this legislation was to restore the power of the 

states to identify backward classes of their respective state. Articles 

amended: 338B, 342A and 366  

 அரசியலமைப்பின் 127வது திருத்ே ைதசாோ, இப்தபாது 105வது அரசியலமைப்பு 

(திருத்ேம்) சட்டைாக இயற்றப்பட்டுள்ளது, ஆகஸ்ட் 9, 2021 அன்று சமூக நீதி 

ைற்றும் அதிகாரைளித்ேல் அமைச்சகத்ோல் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது. ைாநிலங்கள் 

அந்ேந்ே ைாநிலத்தின் பிற்படுத்ேப்பட்ட வகுப்பினமர அமடயாளம் காே தவண்டும். 

இேன்படி திருத்ேப்பட்ட அரசமைப்பு விதிகள்: 338B, 342A ைற்றும் 366 

 August 5, 2021 marks the second anniversary of the abrogation of 

Article 370. On 5 August 2019, the government of India revoked the 
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special constitutional status of the erstwhile state of Jammu and 

Kashmir under Article 370 of the Constitution, and abrogated Article 

35A  

 ஆகஸ்ட் 5, 2021, சட்டப்பிரிவு 370 ரத்து வசய்யப்பட்டேன் இரண்டாம் ஆண்டு 

நிமறமவக் குறிக்கிறது. ஆகஸ்ட் 5, 2019 அன்று, இந்திய அரசாங்கம், 

அரசியலமைப்பின் 370வது பிரிவின் கீழ் ைம்மு ைற்றும் காஷ்மீர் ைாநிலத்தின் சிறப்பு 

அரசியலமைப்பு அந்ேஸ்மே ரத்து வசய்ேது, தைலும் 35A விதிமயயும் ரத்து 

வசய்ேது. 

Economy 

வபாருளாோரம்  

 The Indian government is going to launch an electronic voucher based 

digital payment system e-RUPI.  

 இந்திய அரசாங்கம் மின்னணு வவுச்சர் அடிப்பமடயிலான டிஜிட்டல் கட்டே 

முமறயான e-RUPI ஐ அறிமுகப்படுத்ே இருக்கிறது  

 The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi 

has given its approval to launch a new Mission on Oil palm to be 

known as the National Mission on Edible Oils -Oil Palm (NMEO-OP) 

as a new Centrally Sponsored Scheme with a special focus on the North 

east region and the Andaman and Nicobar Islands.    

 பிரேை ைந்திரி திரு நதரந்திர தைாடி ேமலமையிலான ைத்திய அமைச்சரமவ, தேசிய 

அளாவிலான வசயல்திட்டைான சமையல் எண்ோஇ புதிய திட்டத்மே வோடங்க 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது . இத்திட்டம் வடகிழக்கு பகுதி ைற்றும் அந்ேைான் 

நிக்தகாபார் தீவுகள் மீது சிறப்பு கவனம் வசலுத்தும்  

 Recently, the Prime Minister released the 9th instalment of financial 

benefit under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN). Under 

the scheme, the Centre transfers an amount of Rs 6,000 per year, in 

three equal instalments to farmers  

 சமீபத்தில், பிரோன் ைந்திரி கிசான் சம்ைன் நிதியின் (PM-KISAN) நிதிப் பலனின் 

9வது ேவமேமய பிரேைர் வவளியிட்டார். இத்திட்டத்தின் கீழ், மையம் ஆண்டுக்கு 

ரூ. 6,000 வோமகமய மூன்று சை ேவமேகளில் விவசாயிகளுக்கு வழங்குகிறது.  

 The government of India has launched the National Monetisation 

Pipeline (NMP). The NMP estimates aggregate monetisation potential 

of Rs 6 lakh crores through core assets of the Central Government, 

over a four-year period 

 இந்திய அரசாங்கம் தேசிய பேைாக்க திட்டம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டம் 

நான்கு வருட காலப்பகுதியில் ைத்திய அரசின் முக்கிய வசாத்துக்கள் மூலம் ரூ.6 

லட்சம் தகாடிகமள வைாத்ேைாக பேைாக்க முடியும் என  இத்திட்டம் 

ைதிப்பிடுகிறது. 
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 Union Minister of Finance and Corporate Affairs Smt. Nirmala 

Sitharaman today unveiled the fourth edition of the Public Sector Bank 

(PSB) Reforms Agenda ‘EASE 4.0’ for 2021-22 - tech-enabled, 

simplified, and collaborative banking.   

 ைத்திய நிதி ைற்றும் வபரு நிறுவன விவகார அமைச்சர் திருைதி. 2021-22 ஆம் 

ஆண்டிற்கான வபாதுத்துமற வங்கியின் (PSB) சீர்திருத்ே நிகழ்ச்சி நிரலான ‘EASE 

4.0’-யின் நான்காவது பதிப்மப நிர்ைலா சீோராைன் வவளியிட்டார் – இேன் 

கருப்வபாருள்-வோழில்நுட்பத்ோல் இயக்கப்பட்ட, எளிமைப்படுத்ேப்பட்ட ைற்றும் 

கூட்டு வங்கி. 

 India ranked 2nd in the 2021 Global Manufacturing Risk Index, which 

assessed the most advantageous locations for manufacturing among 

47 countries.  

 2021 உலகளாவிய உற்பத்தி இடர் குறியீட்டில் இந்தியா 2வது இடத்மேப் 

பிடித்ேது, இது 47 நாடுகளில் உற்பத்திக்கு மிகவும் சாேகைான இடங்கமள 

ைதிப்பிட்டுள்ளது. 

Science & 

Technology  

அறிவியல் 

வோழில்னுட்பம்  

 The GSLV-F10 launch in August failed due to a small loss in pressure 

in the cryogenic upper stage of the launch vehicle   

 ஏவுகமே வாகனத்தின் கிமரதயாவைனிக் தைல் கட்டத்தில் அழுத்ேத்தில் ஏற்பட்ட 

சிறிய இழப்பு காரேைாக ஆகஸ்ட் ைாேம் GSLV-F10 தோல்வியமடந்ேது. 

 World Biofuel Day is observed on August 10 to raise awareness of the 

importance of non-fossil fuels as a substitute for conventional 

fossil  fuels 

 வழக்கைான புமேபடிவ எரிவபாருட்களுக்கு ைாற்றாக புமேபடிவைற்ற 

எரிவபாருட்களின் முக்கியத்துவம் குறித்ே விழிப்புேர்மவ ஏற்படுத்ே ஆகஸ்ட் 

10ஆம் தேதி உலக உயிரி எரிவபாருள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

Environment  

சுற்றுச் சூழல்  

 The current global warming trends overall are likely to lead an 

increase in annual mean precipitation over India, with more severe rains 

expected over southern India in the coming decades, says 

the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)’s Sixth 

Assessment Report   

 ேற்தபாமேய புவி வவப்பைமடேல் தபாக்குகள் ஒட்டுவைாத்ேைாக இந்தியாவில் 

வருடாந்திர சராசரி ைமழப்வபாழிமவ அதிகரிக்க வழிவகுக்கும், தைலும் வரும் 

பத்ோண்டுகளில் வேன்னிந்தியாவில் கடுமையான ைமழ எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 

என்று காலநிமல ைாற்றத்திற்கான அரசுகளுக்கிமடதயயான குழுவின் (IPCC) 

ஆறாவது ைதிப்பீட்டு அறிக்மக கூறுகிறது. 
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 Florida has been battling outbreaks of red tide, caused by the algae 

Karenia brevis, for several years.   

 புதளாரிடா பல ஆண்டுகளாக கதரனியா ப்ரீவிஸ் என்ற ஆல்காவால் ஏற்படும் சிவப்பு 

அமலயின் வவடிப்மப எதிர்த்துப் தபாராடி வருகிறது. 

 Guinea records West Africa’s first Marburg virus death 

 தைற்கு ஆப்பிரிக்காவின் முேல் ைார்பர்க் மவரஸ் ைரேத்மே கினியா பதிவு வசய்ேது 

 India decides to ratify Kigali Amendment to Montreal Protocol on 

Substances that Deplete the Ozone Layer for phase down of 

Hydroflurocarbons (HFCs) by India, adopted by the Parties to the 

Montreal Protocol on October, 2016 

 அக்தடாபர், 2016 இல் ைாண்ட்ரீல் வநறிமுமறயின் உறுப்பினர்களால் 

ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட இந்தியாவால் மேட்தராஃப்ளூதராகார்பன்கமள (HFCs) 

படிப்படியாகக் குமறப்பேற்கான ஓதசான் அடுக்மகக் குமறக்கும் வபாருட்களின் 

மீது ைாண்ட்ரீல் வநறிமுமறக்கான கிகாலி திருத்ேத்மே அங்கீகரிக்க இந்தியா 

முடிவு வசய்ேது. 

Schemes  & 

Campaign & 

Operation  

திட்டங்கள் – 

பிரச்சாரங்கள்  

 Cabinet approves Samagra Shiksha scheme extension till March 2026, 

focuses on early childhood education, foundational literacy and 

numeracy and language education  

 சைக்ரா சிக்ஷா திட்டத்மே ைார்ச் 2026 வமர நீட்டிக்க அமைச்சரமவ ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது, குழந்மே பருவ கல்வி, அடிப்பமட கல்வியறிவு ைற்றும் எண் ைற்றும் 

வைாழி கல்வி ஆகியவற்றில் இத்திட்டம் கவனம் வசலுத்துகிறது 

 The 100 days campaign launched by the Ministry of Jal Shakti to create 

more and more ODF Plus villages by undertaking waste water 

management is named Sujalam 

 கழிவு நீர் தைலாண்மைமய தைற்வகாள்வேன் மூலம் தைலும் தைலும் ODF பிளஸ் 

கிராைங்கமள உருவாக்க ைல் சக்தி அமைச்சகத்ோல் வோடங்கப்பட்ட 100 நாட்கள் 

பிரச்சாரத்திற்கு சுைலம் என்று வபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 Operation Devi Shakti India's complex mission to evacuate its citizens 

and Afghan partners from Kabul after its swift takeover by the Taliban 

 ஆபதரஷன் தேவி சக்தி ேலிபான்கள் விமரவாக மகயகப்படுத்திய பிறகு காபூலில் 

இருந்து அேன் குடிைக்கள் ைற்றும் ஆப்கானிய பங்காளிகமள 

வவளிதயற்றுவேற்கான  நடவடிக்மக ஆகும். 

 The theme of 26th World Water Week organized from 23 to 27 August 

2021 virtually - Building Resilience Faster 
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 26வது உலக நீர் வாரம் 23 முேல் 27 ஆகஸ்ட் 2021 வமர ஏற்பாடு 

வசய்யப்பட்டுள்ளது - தவகைாக மீள்ேன்மைமய உருவாக்குேல் என்பது இேன் 

கருப்வபாருள்  

 Prime Minister Narendra Modi launched the second phase of the 

Ujjwala gas connection scheme for the poor   

 ஏமழ ைக்களுக்கான உஜ்வாலா எரிவாயு இமேப்பு திட்டத்தின் இரண்டாம் 

கட்டத்மே பிரேைர் நதரந்திர தைாடி வோடங்கி மவத்ோர் 

 In the Independence Day speech on 15.08.2021, Prime Minister 

announced the launch of National Hydrogen Mission and stated the 

goal to make India a global hub for Green Hydrogen production and 

export. 

 15.08.2021 அன்று சுேந்திர தின உமரயில், பிரேைர் தேசிய மேட்ரைன் 

இயக்கத்மே வோடங்குவோக அறிவித்து, பசுமை மேட்ரைன் உற்பத்தி ைற்றும் 

ஏற்றுைதிக்கான உலகளாவிய மையைாக இந்தியாமவ ைாற்றுவேற்கான 

இலக்மக வேரிவித்ோர். 

Miscellaneous 

இேர நிகழ்வுகள்   

 The Rajiv Gandhi Khel Ratna Award will hereby be called the Major 

Dhyan Chand Khel Ratna Award. 

 ராஜீவ் காந்தி தகல் ரத்னா விருது, தைைர் ேயான் சந்த் தகல் ரத்னா விருது என்று 

அமழக்கப்படும். 

 Union Minister Virendra Kumar launches PM-Daksh portal, PM Daksh 

mobile app to promote skill development.  

 ைத்திய அமைச்சர் வீதரந்திர குைார் திறன் தைம்பாட்மட தைம்படுத்துவேற்காக PM-

Daksh தபார்டல், PM Daksh வைாமபல் வசயலிமய அறிமுகப்படுத்தினார். 

 the second United Nations World Geospatial Information Congress 

(UNWGIC) will be held in Hyderabad, India, in 2022. 

 இரண்டாவது ஐக்கிய நாடுகளின் உலக புவிசார் ேகவல் காங்கிரஸ் (UNWGIC) 

2022 இல் இந்தியாவின் மேேராபாத்தில் நமடவபறும். 

 The 5th edition of India-Kazakhstan Joint Training Exercise, “KAZIND-

21” will be conducted in Kazakhstan. 

 இந்தியா-கைகஸ்ோன் கூட்டுப் பயிற்சியின் 5வது பதிப்பு, “KAZIND-21” 

கைகஸ்ோனில் நடத்ேப்படும். 

Tamilnadu   Mariappan Thangavelu, Silver Medal winner in High Jump at the Tokyo 

2020 Paralympics   

 தடாக்கிதயா 2020 பாராலிம்பிக்ஸில் உயரம் ோண்டுேல் தபாட்டியில் வவள்ளிப் 

பேக்கம் வவன்ற ைாரியப்பன் ேங்கதவலு. 
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 Thiru Sharad Kumar, and Thiru Singhraj Adhana for their Bronze in 

High Jump & Shooting respectively   

 திரு ஷரத் குைார் ைற்றும் திரு சிங்ராஜ் அோனா ஆகிதயார் முமறதய உயரம் 

ோண்டுேல் ைற்றும் துப்பாக்கி சுடுேல் பிரிவில் வவண்கலப் பேக்கம் வவன்றனர் 

 The Tamil Nadu Legislative Assembly on 28.08.2021 adopted a special 

resolution moved by Chief Minister M.K. Stalin that urged the Union 

government to repeal the three contentious farm laws .   

 ேமிழக சட்டப்தபரமவயில் 28.08.2021 அன்று சிறப்புத் தீர்ைானம் 

நிமறதவற்றப்பட்டது. சர்ச்மசக்குரிய மூன்று விவசாய சட்டங்கமள ைத்திய அரசு 

ரத்து வசய்ய தவண்டும் என்று ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார். 

 Tamil Nadu passed a  bill in the assembly to provide 7.5% reservation 

to government school students for admissions into professional courses 

like agriculture, fisheries, law and engineering. The decision to have a 

separate reservation for government school students was based on 

Justice (retired) D Murugesan committee’s recommendations.  

 விவசாயம், மீன்வளம், சட்டம், வபாறியியல் தபான்ற வோழில்சார் படிப்புகளில் 

தசருவேற்கு அரசுப் பள்ளி ைாேவர்களுக்கு 7.5% இடஒதுக்கீடு வழங்கும் ைதசாோ 

ேமிழக சட்டசமபயில் நிமறதவற்றப்பட்டது. நீதிபதி (ஓய்வு வபற்ற) டி முருதகசன் 

கமிட்டியின் பரிந்துமரகளின் அடிப்பமடயில் அரசுப் பள்ளி ைாேவர்களுக்கு ேனி 

இடஒதுக்கீடு வழங்க முடிவு வசய்யப்பட்டது. 

 Chief Minister MK Stalin presented the first Thagaisal Thamizhar 

Award to freedom fighter and veteran Communist leader N Sanka 

raiah.To honour social activists and those working towards the welfare 

of Tamils, the State government had decided to accord the Thagaisal 

Thamizhar Award on every Independence Day from now on. The award 

comprises a citation and a cash reward of Rs 10 lakh.   

 சுேந்திரப் தபாராட்ட வீரரும், மூத்ே கம்யூனிஸ்ட் ேமலவருைான என்.சங்க 

மரயாவுக்கு, முேல் ேமகசல் ேமிழர் விருமே முேல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 

வழங்கினார்.சமூக ஆர்வலர்கள் ைற்றும் ேமிழர் நலனுக்காக பாடுபடுபவர்கமள 

கவுரவிக்கும் வமகயில், ஒவ்வவாரு சுேந்திர தினத்ேன்றும் ோமகசல் ேமிழர் விருது 

வழங்க ேமிழக அரசு முடிவு வசய்துள்ளது. இப்தபாதிலிருந்து. இந்ே விருது 

பாராட்டுப் பத்திரம் ைற்றும் ரூ.10 லட்சம் வராக்கப் பரிசு ஆகியவற்மற 

உள்ளடக்கியது. 

 Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin presented the Kalpana Chawla 

Award for Courage and Daring Enterprise to P. Shanmuga Priya.  



ADMISSION OPEN FOR GROUP 2 MAINS AND GROUP 4 EXAM | ONLINE |REGULAR CLASS: 9952521550 

IYACHAMY ACADEMY – CHENNAI- TIRUNELVELI-TENKASI-9952521550 9 

 

 ேமிழக முேல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்  வீர தீரச் வசயல்களுக்கான  கல்பனா சாவ்லா 

விருமே பி.சண்முக பிரியாவுக்கு வழங்கினார். 

 The Chief Minister also presented the Dr. A.P.J. Abdul Kalam award to 

Dr. M. Lakshmanan, Professor of Eminence, Bharathidasan University, a 

specialist in the field of non-linear dynamics in Theoretical Physics and 

finds a place in the top two percent of World Scientists as per 

California Stanford University’ recent list.   

 கலிதபார்னியா ஸ்டான்தபார்ட் பல்கமலக்கழகத்தின் சமீபத்திய பட்டியலின்படி, 

தகாட்பாட்டு இயற்பியலில் தநரியல் அல்லாே இயக்கவியல் துமறயில் நிபுேரான 

டாக்டர் எம். லட்சுைேனுக்கு அப்துல் கலாம் விருது வழங்கப்பட்டது. 

 The Avvaiyar Award was conferred on Santhi Duraisamy, Shakti Devei 

Charitable Trust, Erode, Best Third Gender award was conferred on 

Grace Banu, Thoothukudi  

 அவ்மவயார் விருது சாந்தி துமரசாமி, சக்திதேவி அறக்கட்டமள, ஈதராடு, சிறந்ே 

மூன்றாம் பாலினத்ேவர் விருது தூத்துக்குடி கிதரஸ் பானு ஆகிதயாருக்கு 

வழங்கப்பட்டது. 

 Thanjavur won the Best Corporation award; Udhagamandalam won the 

first prize for best municipality. 

 ேஞ்சாவூர் சிறந்ே ைாநகராட்சி விருது வபற்றது; சிறந்ே நகராட்சிக்கான முேல் 

பரிமச உேகைண்டலம் வபற்றது 

 The Chief Minister in Your Constituency (Ungal Thogudhiyil 

Mudhalamaichar) Department, created on May 7
th
 , 2021  

 உங்கள் வோகுதியில் முேல்வர் துமற, தை 7, 2021 அன்று உருவாக்கப்பட்டது 

 Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Inaugurated Scheme of Makkalai 

Thedi Maruthuvam in Samanapalli village near Krishnakiri.The initiative 

was aimed at fulfilling one of his seven assurances, "Healthcare for 

all"The scheme envisages diagnosis of non-communicable diseases  

 ைாண்புமிகு ேமிழ்நாடு முேலமைச்சர் அவர்கள் கிருஷ்ேகிரி அருதக உள்ள 

சைனப்பள்ளி கிராைத்தில் ைக்கமள தேடி ைருத்துவம் என்ற திட்டத்மே வோடங்கி 

மவத்ோர். "அமனவருக்கும் சுகாோரம்" என்ற ஏழு உறுதிவைாழிகளில் ஒன்மற 

நிமறதவற்றும் தநாக்கில் இந்ே திட்டம் வோற்றாே தநாய்கமளக் கண்டறிவமே 

தநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 Devaneya Paavanar and Veeramamunivar will be awarded under the 

auspices of the Directorate of Tamil Etymological Dictionary Project 

 ேமிழ் வசாற்பிறப்பியல் அகராதி திட்ட இயக்குனரகத்தின் கீழ் தேவதநய பாவாேர் 

ைற்றும் வீரைாமுனிவர் விருதுகள் வழங்கப்படும். 
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 Arutperumjothi Vallalar and Karaikkal Ammaiyar will be awarded on 

behalf of Tamil Development Department  

 ேமிழ் வளர்ச்சித்துமற சார்பில் அருட்வபரும்தைாதி வள்ளலார், காமரக்கால் 

அம்மையார் விருது வழங்கப்படும் 

 

 

Tokyo Olympics 2020 (32nd Olympic)  

Some facts  

 Held from 23.07.2021 to 08.08.2021  

 Declared open by : Japanese Emperor Naruhito  

 Olympic cauldron was lit by: Naomi Osaka  

 Motto: United by Emotion  

 Mascot: Miraitowa, a fictional character named after the Japanese words for 

"future" (mirai) and "eternity" (towa) 

 Indian flag bearers at the Opening ceremony: Mary Kom and Manpreet Singh  

  Country  Gold Silver Bronze Total 

1 USA 39 41 33 113 

2 China  38 32 18 88 

3 Japan  27 14 17 58 

4 Great Britain  22 21 22 65 

48 India 1 2 4 7 

 

Indian Medal Winners 

Neeraj Chopra  Gold Javelin throw 

Mirabai Chanu  Silver Weightlifting (49 kg) 

Ravikumar Dahiya  Silver Wrestling (57 kg) 

PV Sindhu  Bronze Badminton Womens' Singles 

Bajrang Punia  Bronze  Wrestling (65 kg) 

Lovlina Borgohain  Bronze  Boxing (Welterweight) 

Men's Hockey team  Bronze  Field Hockey 

 

தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் 2020 (32வது ஒலிம்பிக்) 

சில ேகவல்கள்  
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 23.07.2021 முேல் 08.08.2021 வமர நமடவபற்றது 

 ைப்பானிய தபரரசர் நருஹிட்தடா திறந்து மவத்ோர்  

 ஒலிம்பிக் வகாப்பமரமய ஏற்றியவர்: நதவாமி ஒசாகா 

 வபான்வைாழி: உேர்ச்சியால் ஒன்றுபட்டது (United by Emotion)  

 சின்னம்: மிமரதடாவா , "எதிர்காலம்" ( மிராய் ) ைற்றும் "நித்தியம்" ( தடாவா ) 

ஆகியவற்றிற்கான ைப்பானிய வார்த்மேகளின் வபயரிடப்பட்ட ஒரு கற்பமன பாத்திரம். 

 வோடக்க விழாவில் இந்திய வகாடி ஏந்தியவர்கள்: தைரி தகாம் ைற்றும் ைன்பிரீத் சிங் 

 நாடு ேங்கம் வவள்ளி வவண்கலம் வைாத்ேம் 

1 அவைரிக்கா 39 41 33 113 

2 சீனா 38 32 18 88 

3 ைப்பான் 27 14 17 58 

4 இங்கிலாந்து 22 21 22 65 

48 இந்தியா 1 2 4 7 

 

இந்தியாவில்  பேக்கம் வவன்றவர்கள் 

நீரஜ் தசாப்ரா ேங்கம் ஈட்டி எறிேல் 

மீராபாய் சானு  வவள்ளி பளு தூக்குேல் (49 கிதலா) 

ரவிக்குைார் ேஹியா  வவள்ளி ைல்யுத்ேம் (57 கிதலா) 

பிவி சிந்து  வவண்கலம் தபட்மிண்டன் ைகளிர் ஒற்மறயர் 

பஜ்ரங் புனியா  வவண்கலம் ைல்யுத்ேம் (65 கிதலா) 

லவ்லினா தபார்தகாமேன்  வவண்கலம் குத்துச்சண்மட  

ஆண்கள் ோக்கி அணி வவண்கலம் ோக்கி  

 

100 days of DMK Government 

Dravida Munnetra Kazhagam took over governance of the State after winning a huge 

victory in the just-concluded Tamil Nadu Legislative Assembly election. 100th day 

of Government.  

Some important Achievements  

 Rs.4,000 to all rice card holders as Corona relief.  

  Aavin milk price reduced by Rs. 3 per litre.  

 Free bus travel for all women in town buses of Transport Corporations.  

 ‘Ungal Thogudhiyil Mudhalamaichar’ Department to redress grievances in 

people’s petitions.  
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 Government bears expenses for Corona treatment in private hospitals under 

Chief Minister’s Insurance Scheme. 

 Distribution of 14 types of essential grocery articles to all rice card holders. 

 Free bus facilities in Transport Corporation buses for differently-abled 

persons and transgenders.  

 Corona vaccination for all above 18 years. 

 Greater Chennai Flood Water Management Committee with Environment, 

Town Planning and Disaster Management experts 

 High-level committee formed under chairmanship of retired Judge to study 

impact of NEET Examinations on Medical College admission in Tamil Nadu. 

 Tamil Nadu State Minorities Commission reconstituted. 

 G.O. issued on special reservation for Vanniyars within the reservation for 

MBCs and Denotified Communities in education and Government 

appointments. 

 A Rs. 70 crore library with modern facilities at Madurai, in memory of 

Dr.Kalaignar. 

 Singara Chennai 2.0 to improve infrastructure of Greater Chennai Corporation 

on par with the international standards.  

 Internet connectivity to enable people avail themselves of Government 

services. 

 Revitalization of Women’s Self Help Groups 

 “Makkalai Thedi Maruthuvam” scheme to provide treatment to those affected 

by non communicable diseases, at their homes. 

 7.5 per cent sanction to Government School students in Professional Courses 

 Thagaisal Thamizhar’ Award for those with major role in development of 

Tamil Nadu and Tamil people.  

 All castes to become Archakas in HR & CE temples 

திமுக ஆட்சியின் 100 நாட்கள் 

நடந்து முடிந்ே ேமிழக சட்டப் தபரமவத் தேர்ேலில் ைாவபரும் வவற்றி வபற்று, திராவிட 

முன்தனற்றக் கழகம் ைாநில ஆட்சிமயக் மகப்பற்றியது. அரசின் 100வது நாள். 

சில முக்கியைான சாேமனகள் 

 அமனத்து அரிசி அட்மடோரர்களுக்கும் வகாதரானா நிவாரேைாக ரூ.4,000. 

 ஆவின் பால் விமல ரூ.5 குமறக்கப்பட்டுள்ளது. லிட்டருக்கு 3. 

 தபாக்குவரத்து கழகத்தின் டவுன் பஸ்களில் அமனத்து வபண்களுக்கும் இலவச பஸ் 

பயேம். 
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 ' உங்கள் வோமகயில் முேலமைச்சர் ' ைக்கள் ைனுக்களில் உள்ள குமறகமள நிவர்த்தி 

வசய்ய துமற . 

 முேலமைச்சரின் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ேனியார் ைருத்துவைமனகளில் 

வகாதரானா சிகிச்மசக்கான வசலமவ அரதச ஏற்கிறது. 

 அமனத்து அரிசி அட்மட மவத்திருப்பவர்களுக்கும் 14 வமகயான அத்தியாவசிய 

ைளிமக வபாருட்கள் விநிதயாகம். 

 ைாற்றுத்திறனாளிகள் ைற்றும் திருநங்மககளுக்கு தபாக்குவரத்து கழக தபருந்துகளில் 

இலவச தபருந்து வசதி. 

 18 வயதுக்கு தைற்பட்ட அமனவருக்கும் வகாதரானா ேடுப்பூசி. 

 சுற்றுச்சூழல், நகர திட்டமிடல் ைற்றும் தபரிடர் தைலாண்மை நிபுேர்கமளக் வகாண்ட 

கிதரட்டர் வசன்மன வவள்ள நீர் தைலாண்மைக் குழு 

 ேமிழகத்தில் ைருத்துவக் கல்லூரி தசர்க்மகயில் நீட் தேர்வின் ோக்கத்மே ஆய்வு வசய்ய 

ஓய்வுவபற்ற நீதிபதி ேமலமையில் உயர்நிமலக் குழு அமைக்கப்பட்டது. 

 ேமிழ்நாடு ைாநில சிறுபான்மையினர் ஆமேயம் மீண்டும் அமைக்கப்பட்டது. 

 கல்வி ைற்றும் அரசு நியைனங்களில் எம்பிசி ைற்றும் தநாட்டிஃமபட் வசய்யப்பட்ட 

சமூகங்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டிற்குள் வன்னியர்களுக்கான சிறப்பு இடஒதுக்கீடு 

குறித்ே அரசாமன வவளியிடப்பட்டது. 

 .ைதுமரயில் டாக்டர் கமலஞர் நிமனவாக 70 தகாடியில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய 

நூலகம். 

 சிங்கார வசன்மன 2.0 சர்வதேச ேரத்திற்கு இமேயாக வபரு நகர வசன்மன 

ைாநகராட்சியின் உள்கட்டமைப்மப தைம்படுத்துகிறது. 

 ைக்கள் அரசின் தசமவகமளப் வபறுவேற்கு இமேய இமேப்பு. 

 ைகளிர் சுயஉேவி குழுக்களுக்கு புத்துயிர் அளித்ேல் 

 வோற்றாே தநாய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவர்களின் வீடுகளிதலதய சிகிச்மச 

அளிக்க “ைக்கமள தேடி ைருத்துவம்” திட்டம். 

 அரசுப் பள்ளி ைாேவர்களுக்கு வோழில்முமறப் படிப்புகளுக்கு 7.5 சேவீேம் அனுைதி 

 ேமிழகம் ைற்றும் ேமிழ் ைக்களின் வளர்ச்சியில் முக்கியப் பங்காற்றியவர்களுக்குத் 

ேமகசல் ேமிழர் விருது. 

 அறநிமலயத்துமற தகாவில்களில் அமனத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர்களாக ஆகாலாம்  

 

 

100th year of Madras Legislative Council 

India is the largest democracy with the finest written constitution in the world. The 

evolution of the Legislature was a slow and steady process, ground and refined 
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through various Acts. It has to be noted that the first elected Legislature in the 

State, originally called the Madras Legislative Council, was established in 1921. Thus, 

this year, 2021 is the centenary year. 

Under the Government of India Act, enacted under the Montagu-Chelmsford Reforms 

in 1919, elected members found a place in the Provincial Councils of those days for 

the first time. That Act inspired the formation of elected Governments in States 

later. As per that Act, the first election for Madras Provincial council was held in 

1920. In that election, the Justice Party, the fore-runner of the Dravidian Movement, 

won and formed the Government. 

Some information  

The Tamil Nadu Legislative Assembly has a great history. Being one of the oldest 

and early Legislative Houses in the Country, several landmark legislations have 

been introduced here. They include, pioneering schemes in the areas of social justice, 

eradication of untouchability, women and child welfare, education, eradication of 

poverty, the welfare of the marginalized including the transgenders, etc., Many of 

these have been the bedrock of policies and programmes in the Country 

Landmark Events  

The first Ministry of the Justice Party, a precursor to the present DMK, saw to it 

that two government orders (G.O.), famously called ‘Communal G.O.s’, were issued 

in September 1921 and August 1922. For the first time, caste became the basis for 

appointment to public services. It took over 70 years for the Central government to 

follow the principle in its institutions for education and employment. In December 

1993, the scheme of 69% reservation for Backward Classes, Most Backward Classes, 

Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in vogue in the State only through executive 

orders till then, got legal safeguard when the Assembly adopted a Bill. The law 

was subsequently included in the IX Schedule of the Constitution, through an 

amendment passed in Parliament, so that its validity could not be challenged. The 

then Chief Minister Jayalalithaa took the lead in providing legislative support to the 

scheme of reservation. 

it passed many bills and resolutions, admired by the entire world, like a historic 

special resolution, moved by Perarignar Anna, to name Madras State as Tamil Nadu, 

a law to validate self-respect and reformist marriages, to August 2021 Tamilarasu 

23 bring about land reform, pave the way to declare May Day as a Government 

holiday, a resolution for State autonomy, a law for equal rights to women in 

property, to form the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University and the Right to 
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Information. Our participation in the centenary of this great Assembly itself is a 

matter of pride. 

Women’s suffrage 

Talking of the most significant fallout of the 1920 election, M.E. Duraipandiyan, 

former Additional Secretary of the Assembly Secretariat, points out that as women 

were not part of the electorate, the Council, in its first session in April 1921, resolved 

to provide voting rights to women. Subsequently, it decided to remove the restriction 

on women getting elected as members. In early 1927, Muthulakshmi Reddy, the 

well-known medical practitioner and social activist, became the first woman member 

of the Council and, in no time, became the Deputy President of the Council. 

There were several moments of pride associated with the Assembly. One of the 

Congress stalwarts, S. Satyamurti, by rendering the banned songs of Subramania 

Bharati in the Legislative Council in October 1927, highlighted the issue and got the 

ban lifted subsequently. The 88-year-old Kumari Ananthan, former TNCC president, 

who was elected to the Assembly on four occasions and the Lok Sabha once, recalls 

that when Kamaraj was at the helm of affairs, C. Subramaniam, as Finance Minister, 

was the first to make a budget speech in Tamil in 1957-58 . He points out that Si.Pa. 

Aditanar, as Speaker during March 1967-August 1968, introduced the practice of 

commencing the House’s proceedings with the recital of a verse from Thirukkural . 

When Omandur P. Ramaswami Reddiar was the Chief Minister in the late 1940s, the 

government gave a convincing reply in the Assembly during a debate on the State 

government’s emblem of temple gopuram and got the issue resolved. During the 

two-year rule of the DMK founder C.N. Annadurai, the Assembly, in July 1967, 

adopted a motion renaming Madras State as Tamil Nadu, which later got the 

approval of Parliament too, Mr. Ananthan explains. 

Another former official of the Assembly Secretariat points out that during 

Jayalalithaa’s first innings as Chief Minister, “Tamil Thai Vazhthu” was rendered in 

July 1991 for the first time at the beginning of the Governor’s address. 

வைட்ராஸ் சட்டப்தபரமவயின் 100வது ஆண்டு விழா 

உலகிதலதய சிறந்ே எழுேப்பட்ட அரசியலமைப்மபக் வகாண்ட மிகப்வபரிய ைனநாயக நாடு 

இந்தியா. சட்டைன்றத்தின் பரிோைம் ஒரு வைதுவான ைற்றும் நிமலயான வசயல்முமறயாக 

இருந்ேது, பல்தவறு சட்டங்கள் மூலம் வசம்மைப்படுத்ேப்பட்டது. முேலில் வைட்ராஸ் 

வலஜிஸ்தலட்டிவ் கவுன்சில் என்று அமழக்கப்பட்ட ைாநிலத்தில் முேல் தேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட 

சட்டைன்றம் 1921 இல் நிறுவப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. எனதவ, இந்ே ஆண்டு, 2021 

நூற்றாண்டு ஆண்டு. 
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1919 ஆம் ஆண்டு வைாண்தடகு-வசல்ம்ஸ்ஃதபார்ட் சீர்திருத்ேங்களின் கீழ் இயற்றப்பட்ட 

இந்திய அரசாங்கச் சட்டத்தின் கீழ், தேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் முேல் முமறயாக 

அன்மறய ைாகாே சமபகளில் இடம் வபற்றனர். அந்ேச் சட்டம் பின்னர் ைாநிலங்களில் 

தேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட அரசாங்கங்கமள உருவாக்கத் தூண்டியது. அந்ேச் சட்டத்தின்படி, 1920-

ல் வசன்மன ைாகாே சமபக்கான முேல் தேர்ேல் நமடவபற்றது. அந்ேத் தேர்ேலில் திராவிட 

இயக்கத்தின் முன்தனாடியான நீதிக்கட்சி வவற்றி வபற்று ஆட்சி அமைத்ேது. 

 

சில ேகவல்கள் 

ேமிழக சட்டப் தபரமவக்கு மிகப் வபரிய வரலாறு உண்டு. நாட்டின் பழமையான ைற்றும் 

ஆரம்பகால சட்டைன்றங்களில் ஒன்றாக இருப்போல், பல முக்கிய சட்டங்கள் இங்கு 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளன. சமூக நீதி, தீண்டாமை ஒழிப்பு, வபண்கள் ைற்றும் குழந்மேகள் 

நலன், கல்வி, வறுமை ஒழிப்பு, திருநங்மககள் உள்ளிட்ட பிற்படுத்ேப்பட்தடார் நலன் தபான்ற 

துமறகளில் முன்தனாடியாகத் திகழ்ந்ே திட்டங்கள், வகாள்மககள் ைற்றும் திட்டங்களின் 

அடித்ேளைாக உள்ளன.  

 

முக்கிய நிகழ்வுகள் 

ேற்தபாமேய திமுகவின் முன்தனாடியான நீதிக்கட்சியின் முேல் அமைச்சகம், 'கம்யூனல் 

ஜிஓக்கள்' என்று அமழக்கப்படும் இரண்டு அரசு ஆமேகள் வசப்டம்பர் 1921 ைற்றும் ஆகஸ்ட் 

1922 இல் வவளியிடப்பட்டது. முேல் முமறயாக, சாதி ஆனது. வபாது தசமவகளுக்கான 

நியைனத்திற்கான அடிப்பமட. கல்வி ைற்றும் தவமலவாய்ப்பில் ைத்திய அரசு ேனது 

நிறுவனங்களில் வகாள்மகமயப் பின்பற்ற 70 ஆண்டுகளுக்கும் தைலாகிறது. 1993 டிசம்பரில், 

பிற்படுத்ேப்பட்தடார், மிகவும் பிற்படுத்ேப்பட்தடார், பட்டியல் சாதிகள் ைற்றும் 

பழங்குடியினருக்கு 69% இடஒதுக்கீடு வழங்கும் திட்டம், அதுவமர நிமறதவற்று 

ஆமேயின் மூலம் ைட்டுதை ைாநிலத்தில் நமடமுமறயில் இருந்ேது, சட்டைன்றம் ஒரு 

ைதசாோமவ ஏற்றுக்வகாண்டதபாது சட்டப் பாதுகாப்பு கிமடத்ேது. சட்டைானது அேன் 

வசல்லுபடிமய சவால் வசய்ய முடியாே வமகயில், பாராளுைன்றத்தில் நிமறதவற்றப்பட்ட ஒரு 

திருத்ேத்தின் மூலம், அரசியலமைப்பின் 9வது அட்டவமேயில் தசர்க்கப்பட்டது. அப்தபாமேய 

முேல்வர் வையலலிோ, இடஒதுக்கீட்டுத் திட்டத்துக்கு சட்டைன்ற ஆேரமவ வழங்குவதில் 

முன்னிமல வகித்ோர். 

 

வசன்மன ைாநிலத்திற்கு ேமிழ்நாடு என்று வபயர் சூட்ட தபரறிஞர் அண்ோவால் 

முன்மவக்கப்பட்ட வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ைானம் தபால, உலகதை தபாற்றும் பல 

ைதசாோக்கள் ைற்றும் தீர்ைானங்கள், சுயைரியாமே ைற்றும் சீர்திருத்ே திருைேங்கமள 

வசல்லுபடியாக்கும் சட்டம், வகாண்டு வரப்பட்டது. நிலச் சீர்திருத்ேம், தை தினத்மே அரசு 

விடுமுமறயாக அறிவிக்க வழி வகுக்கும், ைாநில சுயாட்சிக்கான தீர்ைானம், வபண்களுக்குச் 
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வசாத்தில் சை உரிமைச் சட்டம், ேமிழ்நாடு டாக்டர் அம்தபத்கர் சட்டப் பல்கமலக்கழகம் ைற்றும் 

ேகவல் அறியும் உரிமை ஆகியவற்மற உருவாக்குேல். இந்ே ைாவபரும் தபரமவயின் 

நூற்றாண்டு விழாவில் நாம் பங்தகற்பது வபருமைக்குரியது. 

 

வபண்களின் வாக்குரிமை 

1920 தேர்ேலின் மிக முக்கியைான வசய்தி பற்றி தபசுமகயில், சட்டைன்ற வசயலகத்தின் 

முன்னாள் கூடுேல் வசயலாளர் எம்.இ.துமரப்பாண்டியன், வபண்கள் வாக்காளர்களில் அங்கம் 

வகிக்காேோல், 1921 ஏப்ரலில் நடந்ே முேல் அைர்வில், வாக்களிக்கும் உரிமைமய வழங்க 

தீர்ைானித்ேது. வபண்களுக்கு. இமேயடுத்து, வபண்கள் உறுப்பினர்களாக தேர்வு 

வசய்யப்படுவேற்கான ேமடமய நீக்க முடிவு வசய்ேது . 1927 இன் முற்பகுதியில் , நன்கு 

அறியப்பட்ட ைருத்துவப் பயிற்சியாளரும் சமூக ஆர்வலருைான முத்துலட்சுமி வரட்டி, 

கவுன்சிலின் முேல் வபண் உறுப்பினரானார், சிறிது தநரத்தில் கவுன்சிலின் துமேத் 

ேமலவரானார். 

 

சமபயுடன் வோடர்புமடய வபருமையின் பல ேருேங்கள் இருந்ேன. காங்கிரஸ் பிரமுகர்களில் 

ஒருவரான எஸ். சத்யமூர்த்தி, சுப்பிரைணிய பாரதியின் ேமடவசய்யப்பட்ட பாடல்கமள 1927 

அக்தடாபரில் சட்ட சமபயில் ஒலிபரப்பியேன் மூலம், பிரச்சிமனமய முன்னிமலப்படுத்தி, 

ேமடமய நீக்கினார்.  சி.பா. ஆதித்ேனார், சபாநாயகராக ைார்ச் 1967-ஆகஸ்ட் 1968 இல், 

திருக்குறளில் இருந்து ஒரு வசனத்மே ஓதுவேன் மூலம் சமப நடவடிக்மககமளத் 

வோடங்கும் நமடமுமறமய அறிமுகப்படுத்தினார். 

 

1940-களின் பிற்பகுதியில் ஓைந்தூர் பி.ராைசுவாமி வரட்டியார் முேலமைச்சராக இருந்ேதபாது, 

ைாநில அரசின் தகாயில் தகாபுரச் சின்னம் மீோன விவாேத்தின்தபாது, சட்டைன்றத்தில் அரசு 

உறுதியான பதிமல அளித்து, பிரச்சிமனக்குத் தீர்வு காேப்பட்டது. தி.மு.க நிறுவனர் 

சி.என்.அண்ோதுமரயின் இரண்டாண்டு ஆட்சியில், 1967 ைூமலயில், சட்டசமபயில், 

வைட்ராஸ் ைாநிலத்மே ேமிழ்நாடு என்று வபயர் ைாற்றும் தீர்ைானம் நிமறதவற்றப்பட்டது, 

அேற்குப் பின்னர் நாடாளுைன்றத்தின் ஒப்புேலும் கிமடத்ேது என்று திரு.ஆனந்ேன் 

விளக்குகிறார். 

 

வையலலிோ முேலமைச்சராக இருந்ேதபாது, 1991 ைூமலயில் ஆளுநர் உமரயின் 

வோடக்கத்தில் முேன்முமறயாக “ேமிழ்த் ோய் வாழ்த்து” வழங்கப்பட்டோக சட்டைன்றச் 

வசயலகத்தின் ைற்வறாரு முன்னாள் அதிகாரி சுட்டிக்காட்டுகிறார். 

 


