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காலாண்டு ப ாதுத் தேர்வு – 2015 

வரலாறு 

பகுதி – அ 

சரியான விடைடயத் தேர்ந்பேடுத்து எழுதுக: 

1.ஆ) மங்குளூர்.  2. ஈ) ஹைதராபாத். 3. ஈ) வில்லியம் பபண்டிங் பிரபு. 4. அ) காரன்வாலிஸ் பிரபு 

5.ஆ) 1835 6. ஈ) பனாரஸ் 7.இ) ராமநாதபுரம். 8.இ) கானிங் பிரபு 9.ஆ) வரீசவார்க்கர். 10.அ)1878  

11.ஆ) ஏ.ஒ.ைியூம்.12.அ) இல்பர்ட் மசசாதா.13.அ) வ.உ.சி 14.சுயராஜ்யா.15 ஈ).கரக்பூர். 

16 அ) சைஸ்டிங் பிரபு 17.ஆ) பானர்சமன் 18 அ) 1904 19.இ) சர்ஹசயது அகமதுகான் 20 அ) 1906 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

21.இராபர்ட் கிஹைவ் 22.ஜார்ஜ் பார்சலா 23.1761 24.டாக்டர் அம்சபத்கர்.25. லாகூர்.  

26.வல்லபாய் பசடல். 27.தாதபாய் பநைசராஜி 28.ஜவைர்லால் சநரு 29. 1829. 30. சுர்ஜி-அர்ஜனீ்கான். 

ப ாருத்துக 

31. உ 32. இ 33. ஈ 34. அ 35. ஆ 

சரியான குறிப்பு கண்ைறிக. 

36. அ 37. ஆ 38 இ 39. அ 40 அ 

சரியா / ேவறா 

41 சரி 42 சரி 43 சரி 44 சரி 45 தவறு 

 குேி – ஆ 

மூன்று மேிப்ப ண்கள் வினா-விடை (ஏதேனும் மூன்று குறிப்புகள் மட்டும்) 

46 தராகில்லா த ார் 

அ) மராட்டியப் பகுதிகளுக்கும் அசயாத்திக்கும் இஹடசய இருந்த ஒரு சிறு அரசு சராைில்கண்ட்..  

ஆ) இதன் மக்கள் சராகில்லாகள் இதன் ஆட்சியாைர் ைபிஸ் ரைமத்கான். 

இ) மராட்டிய பஹடபயடுப்பின் அச்சம் காரணமாக 1772 ல் அசயாத்தி நவாப்புடன் பாதுகாப்பு     
உடன்படிக்ஹக பசய்துபகாண்டார். ஆனால் அத்தஹகய பஹடபயடுப்பு ஏதும் நஹடபபறவில்ஹல. 

ஈ) நவாப் அதற்கான பணத்ஹத தருமாறு வற்புறுத்தினர் ரைமத்கான் காலதாமதம் பசய்யசவ, 
பிரிட்டிஷார் உதவியுடன் சபார் பதாடுத்தார். 

47. ஸ்ரீரங்கப் ட்டிணம் உைன் டிக்டக -1792 
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அ) மூன்றாம் ஹமசூர் சபாரின் முடிவில் திப்புச்சுல்தானுக்கும் காரன்வாலிஸ் பிரபுக்கும் இஹடயில் 
1792ல் இவ்வுடன்படிக்ஹக ஏற்பட்டது 

ஆ) இதன்படி திப்பு தனது ஆட்சிப்பகுதியில் பாதிஹய பிரிட்டிஷாருக்கு விட்டுக் பகாடுத்தார். 

இ) சபார் இழப்படீாக திப்பு 3 சகாடி ரூபாய் பகாடுப்பது என்றும்,அதுவஹர தனது இரு மகன்கஹையும் 
பிஹணயாக ஆங்கிசலயரிடம் விட்டு ஹவப்பது என்றும் ஒப்புக் பகாள்ைப்பட்டது. 

48. பமக்காதல  ிரபு 

அ) 1833-ம் ஆண்டு பட்டயச் சட்டப்படி தஹலஹம ஆளுநரின் ஆசலாசஹனக் குழுவில் நியமிக்கப்பட்ட 
முதல் சட்ட உறுப்பினர் டி.பி.பமக்காசல. 

ஆ) கல்வி வைர்ச்சி குறித்து அறிய பமக்காசல தஹலஹமயில் குழு ஒன்ஹற பபண்டிங் பிரபு 
நியமித்தார். 

இ) 1835-ல் பமக்காசலவின் பரிந்துஹரப்படி பபண்டிங் பிரபு ஆங்கிலத்ஹத இந்தியாவின் ஆட்சி 
பமாழியாகவும்,இலக்கிய பமாழியாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது. 

49. வுட் அறிக்டக 

அ) 1854-ல் சார்லஸ் வுட் தஹலஹமயில் கல்வி வைர்ச்சி குழு ஒன்ஹற டல்பைைசி ஏற்படுத்தினார். 

ஆ) வுட் அறிக்ஹக இந்தியாவின் அறிவுப்பட்டயமாக கருதப்படுகிறது. 

இ) பதாடக்க, இஹடநிஹல, உயர்நிஹல கல்வி வைர்ச்சி பசயல்திட்டத்ஹத இவ்வறிக்ஹக அைித்தது. 

ஈ) 1857-ல் பசன்ஹன, பம்பாய், கல்கத்தா பல்கஹலக்கழகங்கள் நிறுவப்பட்டன. 

50. மகல்வாரி முடற. 

அ) 1833-ல் மகல்வாரி முஹற பgசாப், மத்திய மாகாணம் மற்றும் வடசமற்கு மாகாணங்கைில் சில 
பகுதிகைில் அறிமுகம் பசய்யப்பட்டது 

ஆ) இம்முஹறயில் கிராமம் அல்லது ஒரிரு கிராமங்கள் அடங்கிய “மகல்” அரசுக்கு வரி 
பசலுத்தும் பபாறுப்ஹப கிராம சமுதாயம் ஏற்கும். 

இ) இம்முஹறயில் கிராம சமுதாயத்திற்கும், அரசாங்கத்திற்கும் இஹடயில் தரகர் எவரும் இல்ஹல. 

51.  ர்ோ முடற. 

அ) 19-ம், 20-ம் நூற்றாண்டுகைில் பர்தா அணியும் வழக்கத்திற்கு எதிராக குரல்கள் எழுந்தன. 

ஆ) குடியானவர்கைிடம் இந்த பழக்கம் இல்ஹல. 

இ) பதன்னிந்தியாவிலும் இந்த வழக்கம் காணப்படவில்ஹல. 

ஈ) எந்த ஒரு சட்டமும் இயற்றப்படாமல் இவ்வழக்கம் மஹறந்தது. 

52. புலித் தேவர். 

அ) “பநல் கட்டும் பசவல்” பகுதி பாஹையத்தஹலவன் புலித்சதவர். 

ஆ) சமற்குப் பிரிவு மறவர் பாஹையக்காரர்கைின் தஹலவர். 

இ) ஆற்காடு நவாப்பிற்கு கப்பம் கட்ட மறுத்து கிைர்ச்சியில் ஈடுபட்டார். 

ஈ) மறவர்கைின் வரீத்ஹதயும், சதசப்பற்ஹறயும் பவைிபகாணர்ந்தவர். 

53. சர் ஜான் கிரைாக். 

அ) 1806-ல் சவலூர் கலகத்திற்கு முக்கியக் காரணமாக விைங்கியது ”சர் ஜான் கிரைாக்” என்ற 
பஹடத்தைபதி அறிமுகப்படுத்திய சீருஹடயாகும். 
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ஆ) இந்த புதிய தஹலப்பாஹகயுடன் கூடிய சீருஹட “Iதராப் ிய போப் ிடய” சபாலசவ இருந்தது. 

இ) சமலும் காதணிகஹை அணிவதும் சமய சின்னங்கஹை இட்டுக் பகாள்வதும் தஹட 
பசய்யப்பட்டன. 

54. பகாழுப்பு ேைவப் ட்ை துப் ாக்கி தோட்ைாக்கள். 

அ) 1857-ம் ஆண்டு பபரும்கலகத்தின் உடனடியாக காரணமாக அஹமந்தது என்பில்டு ரக துப்பாக்கி.  

ஆ) அதில் பகாழுப்பு தடவிய சதாட்டாக்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. இந்த சதாட்டாக்கள் மாட்டு 
இஹறச்சி மற்றும் பன்றியின் இஹறச்சியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. 

இ) மங்கள் பாண்சட என்ற சிப்பாய் பகாழுப்பு தடவிய சதாட்டாக்கள் பயன்படித்த மறுத்தார். 

55. இல் ர்ட்-மதசாோ சர்ச்டச 

அ) ரிப்பன் பிரபு சட்ட உறுப்பினர் இல்பர்ட் என்பவரின் துஹணயுடன் ஒரு மசசாதா பகாண்டு 
வந்தார். 

ஆ) Iசராப்பியரின் வழக்ஹக இந்திய நீதிபதிகளும் விசாரிக்கலாம் என இச்சட்டம் கூறியது. 

இ) இதஹன Iசராப்பியர் எதிர்த்தார்கள். 

ஈ) இச்சர்ச்ஹசயில் மனமுஹடந்து ரிப்பன் பிரபு பதவிஹய துறந்தார். 

56. சுவாமி விதவகானந்ேர். 

அ) சுவாமி விசவகானந்தர் இயற்பபயர் நசரந்திரநாத் தத்தா. 

ஆ) ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமைம்சரின் முக்கிய புகழ் பபற்ற சீடர். 

இ) 1893-ல் அபமரிக்காவின் சிக்காசகா நகரில் “உலக சமயங்கைின் மாநாட்டில்” இந்து சமயத்தின் 
புகஹழ உலகறியச் பசய்தவர். 

ஈ) “மக்களுக்கு தசடவ பசய்வதே” இவ்வியக்கத்தின் முக்கியக் குறிக்சகாள். 

57. முஸ்லீம் லீக் – 1906 

அ) நவாப் சலி முல்லாகான் என்பவர் முஸ்லீம் நலன்களுக்காக ஒரு அஹமப்பு உருவாக்கப்பட 
சவண்டும் என்ற கருத்ஹத பவைியிட்டார். 

ஆ) 1906-ல் அகில இந்திய முஸ்லீம் லீக் சதாற்றுவிக்கப்பட்டது. 

இ) இவர்கள் ஆண்டுசதாறும் மாநாடுகள் நடத்தி பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு தங்கைது சகாரிக்ஹககஹை 
அனுப்பி ஹவத்தனர். 

58.  ஞ்சசலீம். 1954 

அ) பஞ்சசீலக் பகாள்ஹகஹய வடிவஹமத்தவர் சநரு. 

ஆ) இஹறயாண்ஹம மதித்தல். 

இ) ஆக்ரமிப்பு பசய்யாதிருத்தல். 

ஈ) சமாதான சக வாழ்வு. 

உ) பிறரது உள்நாட்டு விவகாரத்தில் தஹலயிடாமலிருத்தல். 

ஊ) பரஸ்பர ஒத்துஹழப்பு. 

59. இை ஒதுக்கீடு அரசு ஆடண. 

அ) 1921 மற்றும் 1922-ம் ஆண்டுகைில் ஏ.சுப்பராயலு பரட்டியார் தஹலஹமயில் நீதிக்கட்சி 
அஹமச்சரஹவயில் இட ஒதுக்கீடு அரசாஹணகள் பகாண்டு வரப்பட்டது. 
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ஆ) இது உள்ைாட்சி அஹமப்புகைிலும் கல்வி நிறுவனங்கைிலும் பிராமணம் அல்லாதவர்களுக்கு இட 
ஒதுக்கீட்டுக்கு வழிவகுத்தன. 

இ) நீதிக்கட்சியின் இந்த நடவடிக்ஹககைால் சமூக நீதி காக்கப்பட்டது. 

60.  சுடமப் புரட்சி. 

அ) உணவு உற்பத்தியில் தன்னிஹறவு எட்டுவதற்காக இந்தியாவில் “பசுஹமப்புரட்சி” 
பதாடங்கப்பட்டது. 

ஆ) வரீிய வித்துக்கள், ரசாயன உரங்கள், பூச்சிக் பகால்லிகள், ட்ராக்டர்கள், பம்ப் பசட்கள் ஆகியஹவ 
பயன்படுத்தும் நவனீ சவைாண் முஹறகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. 

இ) 1980-ல் இந்தியா உணவு உற்பத்தியில் தன்னிஹறஹவ அஹடந்தது. 

61.  சனீ் உைன் டிக்டக. 

அ) மராட்டிய சபஷ்வா இரண்டாம் பாஜிராவுக்கும் பவல்பலஸ்லி பிரபுவுக்கும் இஹடசய பசீன் 
உடன்படிக்ஹக ஏற்பட்டது. 

ஆ) இது ஒரு “ துடணப் டைத் ேிட்ைத்ேின் ஒப் ந்ேம்” ஆகும். 

இ) இதனால் மராட்டியரின் அயலுறவுக் பகாள்ஹக பிரிட்டிஷாரின் கட்டுப்பாட்டில் வந்தது. 

ஈ) இந்த உடன்படிக்ஹகஹய மராட்டியர்கள் “அடிடம சாசனம்” என குறிப்பிட்டனர். 

62. கூர்க்கா த ார் -1814 

அ) 1768 ல் சநபாைம் ஒரு வலிஹம மிக்க கூர்க்கா அரசாக எழுச்சி பபற்றது. 

ஆ) கூர்க்கர்கள் 1814ல் பிரிட்டிஷ் காவல் நிஹலயத்ஹத தாக்கி 18 காவலர்கஹை பகான்றனர். 

இ) இப்சபாரில் சநபாை பஹடத்தைபதி “அமர்சிங் ோ ா” சரணஹடந்தார். 

ஈ) 1816ல் சபகைலி உடன்படிக்ஹகயால் இப்சபார் முடிவுக்கு வந்தது. 

63. இந்ேிய தேசிய காங்கிரஸ் -1885 

அ) 1885-ல் A.O.ைியூம் இந்திய சதசிய காங்கிரஹசத் சதாற்றுவித்தார். 

ஆ) 1885-ம் ஆண்டு பம்பாயில் முதல் கூட்டம் நஹடபபற்றது. W.C.பானர்ஜி தஹலஹம வகித்தார். 

இ) இந்திய முழுவதிலிருந்து 72 பிரதிநிதிகள் கலந்து பகாண்டனர். 

64. ேண்டியாத்ேிடர – 1930 

அ) 1930 மார்ச் 12-ல் காந்தியடிகள் ஆங்கிசலய அரசின் உப்பு சட்டங்கஹை எதிர்த்து 
தண்டியாத்திஹரஹயத் பதாடங்கினார். 

ஆ) உப்பு சட்டத்ஹத மீறி தண்டி கடற்கஹரயில் உப்பு எடுக்க 79 சீடர்களுடன் பசன்றார். 

இ) 1930-ல் ஏப்ரல் 6-ல் தண்டி கடற்கஹரயில் உப்பு எடுத்தார். 

ஈ) சட்ட மறுப்பு இயக்கத்ஹத முஹறப்படி பதாடங்கினார். 

65. ஜி,சுப்ரமணிய அய்யர். 

அ) 1885-ல் பம்பாயில் நஹடபபற்ற முதலாவது காங்கிரஸ் மாநாட்டில், முதலாவது தீர்மானத்ஹத 
பகாண்டு வந்த தமிழர் ஆவார். 

ஆ) இவர் ஆங்கிலத்தில் “ேி ஹிந்து” தமிழில் “சுதேசமித்ேிரன்” சபான்ற சதசிய இதழ்கஹை 
பதாடங்கினார். 
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இ) இந்திய சதசிய காங்கிரஸின் நடவடிக்ஹககஹை பசன்ஹன மகாஜன சங்கம் தீவிரமாக ஆதரிக்க 
பசய்தவர். 

ஈ) தனது விதஹவ மகளுக்கு “மறுமணம்” பசய்து ஹவத்தவர். 

பகுதி -இ 

ஏசதனும் 10 வினாக்களுக்கு மட்டும் விஹட தருக. 100 வார்த்ஹதகளுக்கு மிகாமல் விஹட தருக 

(ஏசதனும் ஆறு குறிப்புகள் மட்டும்) 

66. ஆ) 1806 – ம் ஆண்டு தவலூர் கழகத்ேின் த ாக்கு. 

அ) 1806-ம் ஆண்டு ஜுஹல 10 விடியற்காஹல முதல் மற்றும் 23-ம் பஹடப்பிரிவின் இந்திய 
சிப்பாய்கள் கலகத்ஹத துவக்கினர். 

ஆ) கர்னல் பான்சகார்ட் என்ற இராணுவ அதிகாரி முதல் பலியானார். 

இ) கர்னல் மிசகரஸ், சமஜர் ஆம்ஸ்ராங் உட்பட 12 இராணுவ அதிகாரிகள் பகால்லப்பட்டனர். 

ஈ) சவலூர் கலகத்தின் சபாது இராணிப்சபட்ஹடயில் இருந்தவர் கர்னல் ஜில்லஸ்பி. 

உ) சமஜர் கூட்ஸ் மூலம் காஹல 7 மணியைவில் சவலூர் புரட்சிஹயப் பற்றி அறிந்த ஜில்லஸ்பி 
காஹல 9 மணியைவில் இராணுவப் பஹடயுடன் சவலூர் சகாட்ஹடஹய அஹடந்தார். 

ஊ) சவலூர் கிைர்ச்சி கர்னல் ஜில்லஸ்பியால் உடனடியாக அடக்கப்பட்டது. 

எ) சகாட்ஹடக்குள் 800 சிப்பாய்கள் இறந்தும், 600 சிப்பாய்கள் சிஹறப்படுத்தப்பட்டனர். 

ஏ) சிலர் தூக்கிலிப்பட்டும், சிலர் பகால்லப்பட்டனர். முடிவில் கலகம் ரத்தக்கைரியில் முடிந்தது. 

67. அ) .ஒழுங்கு முடற சட்ைத்ேின் விேிமுடறகள் - 1773 

அ) ஒழுங்கு முஹற சட்டம் 1773-ம் ஆண்டு பகாண்டுவரப்பட்டது. 
ஆ) இயக்குநர்கள் குழுவிலுள்ை உறுப்பினர்கைின் பதவிக்காலம் ஓராண்டிலிருந்து நான்கு 
ஆண்டுகைாக உயர்த்தப்பட்டது. 
இ) வங்காை ஆளுநர் இனி வில்லியம் சகாட்ஹடயின் தஹலஹம ஆளுநர் என அஹழக்கப்படுவார், 
அவரது பதவிக்காலம் 5 ஆண்டுகைாகும். 
ஈ) தஹலஹம ஆளுநருக்கு உதவியாக நான்குசபர் பகாண்ட ஒரு ஆசலாசஹனக்குழு 
அஹமக்கப்பட்டது. 
உ) தஹலஹம ஆளுநருக்கு முடிவு பசய்யும் வாக்குரிஹம வழங்கப்பட்டது 
ஊ) தஹலஹம ஆளுநர் மற்றும் ஆசலாசஹன குழுவிற்கு சபார் அஹமதி, உடன்பாடு சபான்ற 
விவகாரங்கைில் மற்ற மாகாணங்கஹை கட்டுப்படுத்த அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது. 
எ) கல்கத்தாவில் ஒரு உச்சநீதிமன்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
ஏ) தஹலஹம ஆளுநர், ஆசலாசஹனக் குழு உறுப்பினர்கள், உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் உள்ைிட்ட 
வணிகக்குழுவின் பணியாைர்கள் சநரடியாகசவா, அல்லது மஹறமுகமாகசவா பரிசுப் பபாருட்கள், 
நிதி, பவகுமதிகள் பபறுவதற்கு இச்சட்டம் தஹட விதித்தது. 
67. ஆ) மராட்டிய கூட்டிடணவின் வழீ்ச்சியடைய காரணங்கள். 
அ) திறஹமயான தஹலஹம இல்லாதது. 
ஆ) பஹட வலிஹம இல்லாதது. 
இ) மராட்டியரின் உட்பூசல் மற்றும் ஒற்றுஹமயின்ஹம. 
ஈ) பவன்ற பகுதிகைின் ஆதரஹவ பபற தவறியது. 
உ) அரசர்கள் நவாபுகளுடன் நட்புடன் இல்ஹல. 
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ஊ) பிரிட்டிஷாரின் அரசியல் மற்றும் ராஜ தந்திரத்ஹத சரியாக மதிப்பிட தவறியது. 

68.அ). உள்ைாட்சி அடமப்புகைின் முக்கியத்துவம். 

அ) உள்ைாட்சி அஹமப்புகளுக்கு அடித்தைம் அஹமததவர் ரிப்பன் பிரபு. 

ஆ) அரசியல் பண்புகைில் மிகவும் உயரிய பண்பு தல சுய ஆட்சி என்பது ரிப்பன் பிரபுவின் 
நம்பிக்ஹக. 

இ) நகரங்கைில் நகரசஹப குழுக்கள், தாலுக்காக்கள் மற்றும் கிராமங்கைில் உள்ைாட்சி கழகங்கஹை 
ஏற்படித்தினார். 

ஈ) நகரசஹபயின் அதிகாரங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டது. 

உ) நகரசஹபயின் தஹலவர்கள் அதிகாரிகள் அல்லாதவர்கைாக இருக்க சவண்டுபமன 
வலியுறுத்தப்பட்டது. 

ஊ) சுகாதாரம், கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு, குடிநீர் வழங்குதல், பதாடக்கக்கல்வி சபான்ற அடிப்பஹட 
வசதிகஹை ஏற்படுத்தி நிர்வகிப்பது நகரசஹபயாகும். 

எ) மாவட்ட மற்றும் தாலுகா கழகங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. 

ஏ) உள்ைாட்சி கழகங்களுக்கு சதர்தல்கள் மூலம் உறுப்பினர்கள் சதர்ந்பதடுக்கப்பட சவண்டும் என 
ரிப்பன் பிரபு வலியுறுத்தினார். 
68.ஆ) துடணப்  டைத் ேிட்ைத்ேின் முக்கிய கூறுகள். 
அ) துஹணப் பஹடத் திட்டத்தில் சசரும் இந்திய அரசர் தனது ஆட்சிப் பகுதியில் பிரிட்டிஷ் 
பஹடஹய ஹவத்து பராமரிக்க சவண்டும் 
ஆ) அதற்கு பிரிட்டிஷ் அதிகாரி தஹலஹம வகிப்பார். 
இ) அயல் நாட்டு ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் உள்நாட்டு அஹமதி பாதுகாப்பது பிரிட்டிஷாரின் 
கடஹமயாகும். 
ஈ) ஆங்கிசலயர் தவிர சவறு Iசராப்பிய அரசுடன் உறவு ஹவக்க கூடாது. 
உ) அந்நாட்டின் உள் விவகாரங்கைில் பிரிட்டிஷ் அரசு தஹலயிடக் கூடாது. 
69.அ) நிடலயான நிலவரித் ேிட்ைத்ேின் சிறப்புக் கூறுகள். 
அ) காரன்வாலிஸ் பிரபு நிரந்தர நிலவரித் திட்டத்ஹத அறிமுகப்படுத்தினார். 
ஆ) வங்காைத்தின் ஜமீன்தார்கள் அவர்கள் முஹறயாக கிழக்கிந்திய வணிகக் குழுவிற்கு வரி 
பசலுத்தும் காலம் வஹர நிலத்திற்கு உஹடஹமயாைர்கைாக கருத்தப்பட்டனர். 
இ) வணிகக் குழுவிற்கு ஜமீன்தார்கள் பசலுத்த சவண்டிய வரி நிஹலயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டு, அது 
எந்த சூழ்நிஹலயிலும் உயர்த்தப்பட மாட்டாது என்றும் உறுதியைிக்கப்பட்டது. 
ஈ) கிழக்கிந்திய வணிகக் குழு பமாத்த வருவாயில் 89% எடுத்துக் பகாண்டு 11% ஜமீன்தார்களுக்கு 
விட்டு பகாடுத்தது. 
உ) நிலத்ஹத உழுத குடியானவர்கள் குத்தஹகயாைர்கைாக கருதப்பட்டனர். 
ஊ) இத்திட்டத்தின்படி ஆட்சித்துஹற மற்றும் நீதித்துஹற பபாறுப்புகைிலிருந்து ஜமீன்தார்கள் 
விடுவிக்கப்பட்டார்கள். 

69 ஆ) இந்ேிய அரசியலடமப் ின் சிறப்புக் கூறுகள். 

அ) 1950 ஜனவரி 26-ல் இந்திய அரசியலஹமப்பு நஹடமுஹறக்கு வந்தது. அந்நாஹை குடியரசு தினமாக 
பகாண்டப்படுகிறது.  

ஆ) வயது வந்சதார் அஹனவருக்கும் வாக்குரிஹம. 
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இ) பாராளுமன்ற முஹற, அடிப்பஹட உரிஹமகள், அரசு பநறிமுஹறக் சகாட்பாடுகள், சிறப்பு கூறுகள் 
சபான்ற அம்சங்கள். 

ஈ) மத்தியில் ஒருமுகத்தன்ஹமயும், கூட்டாட்சி தன்ஹமயும் கலந்த ஒரு நிர்வாக அஹமப்பு இருந்தது. 

உ) அரசாங்கத்தின் அதிகாரங்கள் மத்திய, மாநில, பபாது என மூன்று பட்டியல்கள் இருந்தன. 

ஊ) அரசியலஹமப்பின் தஹலவர் ஜனாதிபதி ஆவார். நிர்வாகத் தஹலவர் பிரதம அஹமச்சர் ஆவார். 

எ) இந்திய நாடாளுமன்றம் இரு அஹவகள் பகாண்டது 1) ராஜ்யசஹப 2) சலாக் சஹபயாகும். 

ஏ) மாநிலங்கள் முதல் அஹமச்சரின் கீழ் இயங்குகிறது. 

70.அ) ஒத்துடழயாடம இயக்கத்ேின் முக்கியத்துவம் : 

அ) குடியானவர்கள், பதாழிலாைர்கள், மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், பபண்கள், சபான்ற சமூகத்தின் 
அஹனத்து பிரிவினரும் பங்சகற்ற முதலாவது மக்கள் இயக்கமாக இது திகந்தது. 

ஆ) இந்தியாவின்மூஹல மூடுக்குகைிபலல்லாம் சதசியம் பரவ இது வழி வகுத்தது. 

இ) கிலாபத் இயக்கமும் இதனுடன் ஒன்றிஹணக்கப்பட்டதால் இந்து முஸ்லிம் ஒற்றுஹமயின் உச்ச 
கட்டமாக இது திகழ்ந்தது. 

ஈ) இந்திய மக்களுக்கு எத்தஹகய துன்பத்ஹதயும் தாங்கும் சக்தி உண்டு என்பஹதயும். 

உ) எவ்வித தியாகத்திற்கும் தயாராக உள்ைனர் என்பஹதயும் இது எடுத்துக் காட்டியது 

ஊ) இது மக்கள் இயக்கமாக திகழ்ந்தது. 

70.ஆ) நீேிக்கட்சியின் கல்வி சரீ்ேிருத்ேங்கள். 

அ) கட்டணம் இல்லாத கட்டாயக்கல்வி முதன் முதலாக பசன்ஹனயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

ஆ) 3000 மீனவச் சிறுவர், சிறுமியருக்கு இலவச மீன் பிடிப்பு பயிற்சி அைிக்கப்பட்டது. 

இ) பசன்ஹனயில் சதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட மாநகராட்சி பள்ைிகைில் இலவச மதிய உணவு 
வழங்கப்பட்டது. 

ஈ) 1934-ல் துவக்க கல்வி சட்டம் திருத்தப்பட்டு கல்வியின் தரம் சமம்படுத்தப்பட்டது. 

உ) பபண் கல்வி நீதிக்கட்சியின் ஆட்சியில் ஊக்குவிக்கப்பட்டது. 

ஊ) ஆயுர்சவதா, சித்தா, யுனானி மருத்துவக் கல்விக்கு ஊக்கம் அைிக்கப்பட்டது. 

எ) 1926-ல் ஆந்திரப் பல்கஹலக்கழகமும், 1929-ல் அண்ணாமஹல பல்கஹலகழகமும் நிறுவப்பட்டன. 

71.ஆ) 1833-ம் ஆண்டு  ட்ையச் சட்ைத்ேின் முக்கிய  ிரிவுகள் யாடவ? 
அ) 1833-ம் ஆண்டு பட்டயச் சட்டம் வணிகக் குழுவின் வரம்பபல்ஹலஹய வஹரயஹற பசய்தது. 
ஆ) வணிகக்குழு இனி பிரிட்டிஷ் அரசியல் முகவுராக மட்டும் பசயல்படும். 
இ) வில்லியம் சகாட்ஹடயின் தஹலஹம ஆளுநர் இந்தியாவின் தஹலஹம ஆளுநர் என்று 
அஹழக்கப்படுவார். இதனால் வில்லியம் பபண்டிங் பிரபு இந்தியாவின் தஹலஹம ஆளுநர் என்று 
கூட கூறலாம். 
ஈ) தஹலஹம ஆளுநர் அசலாசஹனக் குழுவில் சட்ட உறுப்பினர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டார் அவ்வாறு 
நியமிக்கப்பட்ட முதல் உறுப்பினர் டி.பி. பமக்காசல என்பவராவார். 
உ) இந்தியாஹவச் சசர்ந்தவர்கள் மற்றும் சமதகு மன்னரின் குடிமக்கள் எவரும் தங்கைது சமயம் 
பிறப்பிடம், குடிவஹக அல்லது நிறம் காரணமாக எவ்வித பதவி அல்லது பணியில் இருப்பஹத 
தஹட பசய்யக்கூடாது என இச்சட்டம் பதைிவாக கூறியது. 
ஊ) பபாது ஆட்சிப் பணிகள் இந்திய மயமாக்கப்படுவதற்கு இச்சட்டம் அடிசகாலியது எனலாம். 
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72.அ) 1858-ம் ஆண்டு இந்ேிய அரசு சட்ைத்ேின் முக்கியத்துவம். 

அ) 1858-ம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டத்ஹத இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றம் நிஹறசவற்றியது. 

ஆ) கிழக்கிந்திய வணிகக் குழுவின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது. 

இ) இந்தியாவின் ஆட்சி இங்கிலாந்து அரசியின் சநரடிக்கட்டுப்பாட்டின் கீழ் பகாண்டு வரப்பட்டது. 

ஈ) இங்கிலாந்தின் இயக்குநர்கள் குழுவும் கட்டுப்பாட்டு வாரியமும் கஹலக்கப்பட்டன. 

உ) அயலுறவுச் பசயலர் பிரிட்டிஷ் அஹமச்சரஹவயில் உறுப்பினராக இருப்பார். இந்தியாவுக்கான 
முதல் அயலுறவுச் பசயலராக சர் சார்லஸ் வுட் நியமிக்கப்பட்டார். 

ஊ) இந்தியாவின் தஹலஹம ஆளுநர் இந்தியாவின் ஹவஸ்ராய் (அரசப் பிரதிநிதி) என்ற 
பபாறுப்ஹபயும் வகிப்பார். இந்தியாவின் முதல் ஹவஸ்ராயாக நியமிக்கப்பட்டவர் கானிங் பிரபு 
ஆவார். 

72.ஆ) ேன்னாட்சி இயக்கத்ேின்  ங்கு. 

அ) 1916-ல் இரண்டு தன்னாட்சி கழகம் சதாற்றுவிக்கப்பட்டது.1) பூனாவில் திலகர் தஹலஹமயிலும் 2) 
பசன்ஹனயில் அன்னிபபசன்ட் தஹலஹமயில். 

ஆ) முக்கிய குறிக்சகாள் – பிரிட்டிஷ் சபரரசுக்குள்சைசய இந்தியாவுக்கு தன்னாட்சி பபறுதல். 

இ) சுதந்திரம் உரிஹம என கருதி காங்கிரஸ், முஸ்லிம் லீக்குடன் இஹணந்து சபாராடியது. 

ஈ) இந்திய சதசிய இயக்கத்திற்கு புத்துயிர் பகாடுத்து சுசதசி இயக்கம் புதுப்பிக்கப்பட்டது. 

உ) பபண்கள் அதிக எண்ணிக்ஹகயில் கலந்து பகாண்டனர். 

ஊ) 1917-ல் ஆகஸ்ட் அறிக்ஹக பவைியிடுதல் மூலம் தன்னாட்சி இயக்கம் முடிவுக்கு வருதல். 

73.அ) இராமலிங்க அடிகைின் பகாள்டககள். 

அ) 1865-ல் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்ஹத நிறுவி அன்ஹபயும் கருஹணயும் சபாதித்தார். 

ஆ) “திருவருட்பா”  என்ற நூஹல இயற்றினார். 

இ) மற்ற இலக்கிய பஹடப்பு “மனுமுஹற கண்டவாசகம்”, “ஜவீகாருண்யம்” ஆகும். 

ஈ) பாமர மக்களும் புரிந்துக் பகாள்ளும் வஹகயில் அவரது பமாழி நஹட எைிஹமயாக இருந்தது. 

உ) 1872-ல் சத்திய ஞான சஹபஹய கட்டத் பதாடங்கினார். 

ஊ) கடவுஹை சஜாதி வடிவமாக வழிபடலாம் என்றார். 

73 ஆ) ஜாலியன் வாலா  ாக்  டுபகாடல. 1919 

அ) 1919-ல் நஹடபபற்ற ஜாலியன் வாலாபாக் படுபகாஹல இந்திய விடுதஹல இயக்கத்தின் ஒரு 
முக்கிய திருப்புமுஹனயாகும். 

ஆ) பஞ்சாப் அரசாங்கம் ஆட்சிப்பபாறுப்ஹப பஜனரல் ஹடயர் தஹலஹமயிலான ராணுவத்திடம் 
ஒப்பஹடத்தது. அவர் பபாதுக் கூட்டங்களுக்கு தஹட விதித்து அரசியல் தஹலவர்கஹை ஹகது 
பசய்தார். 

இ) 1919-ல் ஏப்ரல் 13-ம் நாள் ஹபசாகி என்ற அறுவஹடத் திருநாைன்று ஜாலியன் வாலாபாக் 
பூங்காவில் ஒரு பபாதுக் கூட்டம் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது. 

ஈ) ஹடயர் தனது பஹடயுடன் அங்கு பசன்று எவ்வித முன்னறிவிப்பின்றி கூட்டத்தின் மீது துப்பாக்கி 
சூடு நடத்தினார். 

உ) துப்பாக்கிச் சூடு 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் நீடித்தது. 379 சபர் பகால்லப்பட்டனர்.1137 சபர் 
படுகாயமஹடந்தனர். 

www.Padasalai.Net                                                 www.TrbTnpsc.com



Padasalai

ஊ) இந்த படுபகாஹலஹய எதிர்த்து ரவநீ்திரநாத் தாகூர் தமது ஹநட் பட்டத்ஹத துறந்தார். 

74.ஆ) 1801-ம் ஆண்டு பேன்னிந்ேிய கலகம். 

அ) 1801-ம் ஆண்டு சம மாதம் வடக்குப்பகுதியில் கலகம் சதான்றியன. 

ஆ) மருதுபாண்டியன், சமலப்பன் இதற்கு தஹலஹம வகித்தனர். 

இ) கட்டபபாம்மனின் சசகாதரர் ஊஹமத்துஹர முக்கிய தஹலவராக எழுச்சி பபற்றார். 

ஈ) 1801-ல் பிப்ரவரியில் ஊஹமத்துஹர பாஞ்சாலங்குறிச்சி சகாட்ஹடஹய ஹகப்பற்றினார். 

உ) மருதுபாண்டியன் 3000 பஹடவரீர்கஹை பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு உதவியாக அனுப்பினார். 

ஊ) ஆனால் பிரிட்டிஷ் பஹட பாஞ்சாலங்குறிச்சிஹய ஹகப்பற்றியது. 

எ)  பாஞ்சாலங்குறிச்சி சகாட்ஹட தஹரமட்டமாக்கப்பட்டு கலகக்காரர்கள் முறியடிக்கப்பட்டனர். 

ஏ) 1801 நவம்பர் 16-ம் நாள் ஊஹமத்துஹர, பசவத்ஹதயா தஹலகள் துண்டிக்கப்பட்டன. 

74.ஆ) 1857-ம் ஆண்டு கலகத்ேின் விடைவுகள். 

அ) கிழக்கிந்திய வணிகக்குழுவின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது. 

ஆ) இந்திய தஹலஹம ஆளுநர் அரசப் பிரதிநிதி (ஹவஸ்ராய்) என அஹழக்கப்பட்டார். முதல் 
ஹவஸ்ராய் கானிங் பிரபு ஆவார். 

இ) 1858-ல் சபரரசியின் அறிக்ஹகஹய அலகாபாத்தில் கானிங்பிரபு அறிவித்தார். 

ஈ) சபரரசியின் அறிக்ஹக இந்திய மக்கைின் உரிஹம சாசனம் (அ) சமக்னா கார்டா 
என்றஹழக்கப்பட்டது. 

உ) அறிக்ஹகயின்படி புதிய பகுதிகள் இஹணக்கப்பட மாட்டாது, சமய சகிப்புத்தன்ஹம 
பின்பற்றப்படும். 

ஊ) இந்திய அரசர்கைின் உரிஹம மதிக்கப்படும், Iசராப்பியர் இந்தியர் அஹனவரும் சமமாக 
நடத்தப்படுவர் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. 

75.ஆ) இந்ேிய அயலுறவு பகாள்டகயின் முக்கிய கூறுகள். 

அ) ஜவைர்லால் சநரு சுதந்திரமான அயலுறவுக் பகாள்ஹகஹய உருவாக்கினார். 

ஆ) சநரு அணிசசரா இயக்கத்ஹத வடிவஹமத்தார். 

இ) குடிசயற்றநாடுகைின் விடுதஹலக்கான ஆதரவு அைித்தார். 

ஈ) பஞ்சசீலம் 
  # பிறரது இஹறஹமஹய மதித்து நடப்பது 
  # ஆக்கிரஹமப்ஹப விைக்குதல் 
  # பிறரது உள்நாட்டு விவகாரங்கைில் தஹலயடீாஹம 
  # சமுத்துவம் மற்றும் பரஸ்பர உதவி 
  # சமாதானம் 

உ) காமன் பவல்த், Iக்கிய நாடுகள் சஹபயில் சபான்ற அஹமப்புகைில் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ைது. 

ஊ) I.நா. பாதுகாப்பு பஹடயில் இந்தியா தனது பங்ஹக ஆற்றியுள்ைது 

எ) பங்கைாசதஷ் விடுதஹலகாக தனது இராணுவத்ஹத அனுப்பியுள்ைது 

76.அ) வாரிசு இழப்பு பகாள்டகயின் கருத்து மற்றும் நடைமுடற. 
அ) டல்பைைசி பிரபு அஹமதி வழியில் நாடுகஹை இஹணக்க வழிவஹக பசய்தார். 
ஆ) இந்து சட்டம் : 
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தத்பதடுக்க உரிஹம உண்டு. ஆங்கில அரசின் பாதுகாப்பில் உள்ை இந்து அரசர் பிரிட்டிஷ் 
அனுமதிசயாடு தத்பதடுக்கலாம். 
இ) டல்பைைசி வாதம் :  
வாரிசு இல்லாத அரசு பிரிட்டிஷ் அரசுடன் இஹணக்கப்படும். 
ஈ) இஹணக்கப்பட்ட நாடுகள் : 
ஜான்சி, சதாரா மற்றும் நாக்பூர். 
உ) 1857-ம் ஆண்டு புரட்சிக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாகும். 

77.அ) தநரு அறிக்டக – 1928 

அ) 1928-ல் சமாதிலால் சநருவால் அறிக்ஹக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

ஆ) நிஹலயான படாமினியன் அந்தஸ்து வழங்கப்படுதல். 

இ) மத்தியில் முழு பபாறுப்பு வாய்ந்த அரசு அஹமத்தல். 

ஈ) மாகாணங்களுக்கு சுயாட்சி வழங்குதல். 

ஈ) மத்திய மாகாண அரசுகளுக்கிஹடசய பதைிவான அதிகார பகிர்வு. 

உ) மத்தியில் இரண்டு அஹவகள் பகாண்ட சட்டமன்றம் உருவாக்குதல். 

77.ஆ) பமாழிவாரி மாநில சரீடமப்பு. 

அ) 1953-ல் பிரதமர் சநரு மாநில சீரஹமப்பு குழுஹவ அஹமத்தார். 

ஆ) நீதிபதி பசல் அலி தஹலஹமயில் குழு அஹமக்கப்பட்டது. 

இ) 1955 பசப்டம்பர் 5ல் இக்குழு இதன் அறிக்ஹகஹய சமர்ப்பித்தது. 

ஈ) 1956-ல் குழுவின் அறிக்ஹகபடி மாநிலங்கள் சீரஹமப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்டது. 

உ) 16 மாநிலங்களும் 6 யூனியன் பிரசதசங்கைாக பிரிக்க வழி வகுத்தது. 

ஊ) பதலுங்கானா பகுதி ஆந்திராவிற்கு மாற்றப்பட்டது 

எ) திருவாங்கூர் பகுதி தமிழ் சபசுசவார் தமிழ் நாட்டுடன் இஹணக்க சபாராடினர். 

பகுதி – ஈ 

ஏசதனும் 5 வினாக்களுக்கு விரிவான விஹட தருக.( ஏபதனும் 5 தஹலப்புகளுக்கு விைக்கத்துடன்)) 

78.அ)  
1.இரட்ஹட ஆட்சி ஒழித்தல். 
2. வருவாய் சீர்திருத்தங்கள். 
3.நீதித் துஹற சீர்திருத்தங்கள். 
4.வணிக விதி முஹறகள். 
5.பிற சீர்திருத்தங்கள். 

78.ஆ) 
1.சதி ஒழிப்பு  
2.தக்கர்கள் ஒழிக்கப்படுதல். 
3.பபண் சிசு பகாஹல. 
4.ஆங்கில கல்வி முஹற அறிமுகம். 

79.அ) 
1.அரசியல் காரணம். 
2.பபாருைாதார காரணம். 
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3.சமூக காரணங்கள். 
4.இராணுவ காரணங்கள். 
5.உடனடி காரணங்கள். 

79.ஆ) 
.1.இரயில் பாஹத அறிமுகம். 
2.அஞ்சல் துஹற. 
3.தந்தி துஹற. 
4.கல்வி சீர்திருத்தங்கள். 
5.பபாது பணித்துஹற. 

80.அ. 
1.அரசியல் ஒற்றுஹம. 
2.தகவல் பதாடர்பு சபாக்குவரத்து வைர்ச்சி. 
3.ஆங்கில பமாழியும் சமஹலநாட்டு கல்வியும். 
4.பத்திரிஹககைின் பங்கு. 
5.19ம் நூற்றாண்டு சமூக,சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள். 
6.பபாருைாதார சுரண்டல். 
7.லிட்டன் நிர்வாகம். 
8.இல்பர்ட் மசசாதா. 

80.ஆ. 
1.தமிழ்நாட்டில் சதசிய இயக்கத்தின் பதாடக்கம்.ஜி.சுப்பரமணிய அய்யர். 
2.சுசதசி இயக்கம்- பாரதி,வ.உ.சி.,வாஞ்சிநாதன். 
3.தன்னாட்சி இயக்கம்- அன்னிபபசன்ட் அம்ஹமயார் 
4.ஒத்துஹழயாஹம இயக்கம்- ஈ.பவ.ரா.,காமராஜர், நாமக்கல் கவிஞர், திருப்பூர் குமரன். 
5.உப்பு சத்தியா கிரகம் – ராஜாஜி 
6. பவள்ஹையசன பவைிசயறு இயக்கம். 

81.அ. 
1.இராணுவ சிப்பாய்கைின் சிரமங்கள். 
2.சர்ஜான் கிராடக்கின் சீருஹட. 
3.இனப்பாகுபாடு 
4.நாட்டுப்பற்று 
5.பசத ஹைதர் ரகசிய திட்டம் 

81.ஆ. 
1.பரைலட் சட்டம்-1919 
2. ஜாலியன் வாலாபாக் படிபகாஹல-1919 
3. கிலாபத் இயக்கம்-1920 
4.ஒத்துஹழயாஹம இயக்கம்-1920-1922 
5.சட்டமறுப்பு இயக்கம்-1930 
6. தண்டியாத்திஹர-1930 
7. வட்ட சமஹஜ மாநாடுகள்-1930-1932 
8. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு-1942 
9. பவள்ஹையசன பவைிசயறு இயக்கம்-1942 

 

82.அ). 
1.கல்விச் சீர்திருத்தங்கள் 
2. இட ஒதுக்கீட்டு அரசாஹணகள் 
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3.பணியாைர் சதர்வு கழகம் 
4. பபண்களுக்கு வாக்குரிஹம 
5. இந்து சமய அறநிஹலகள் உதவிச் சட்டம் 
6. பதாழிற்சாஹலகள் உதவிச் சட்டம் 
7. கிராமப்புற வைர்ச்சி திட்டங்கள் 
8. குடிஹசப்புற வைர்ச்சி திட்டங்கள். 
9. தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு தரிசு நிலங்கள் 
10. சதவதாசி முஹற ஒழிப்பு 

82.ஆ). 
1. பஞ்ச சீலம் 
2. கலப்பு பபாருைாதாரம் 
3. அயலுறவு பகாள்ஹக 
4. பதாழில் நுட்ப வைர்ச்சி 
5.திட்டமிட்ட பபாருைாதாரம் 
6.கூட்டுசசராக் பகாள்ஹக 

83.ஆ)  
1. தலசுய ஆட்சி 
2. கல்வி சீர்திருத்தங்கள் 
3.நாட்டு பமாழி பசய்தி தாள் சட்டம் ரத்து 
4. இல்பர்ட் மசசாதா 
5. முதல் பதாழிற்சாஹல சட்டம் 
6. ரிப்பன் பற்றிய மதிப்படீு 

84.காலக்தகாடு 

1904 – பல்கஹல கழகச் சட்டம் 

1905 – வங்க பிரிவிஹன / சுசதசி இயக்கம் 

1906 – முஸ்லீம் லீக் சதாற்றம் 

1907 – சூரத் பிைவு 

1909 – மின்சடா மார்லி சட்டம் 

1911 – தஹலநகரம் மாற்றம் (கல்கத்தாவிலிருந்து டில்லிக்கு மாற்றம்) / வங்கப் பிரிவிஹன நீக்கம் 

1916 – லக்சனா ஒப்பந்தம் / தன்னாட்சி இயக்கம் / நீதிக்கட்சி சதாற்றம் 

1917 – சம்ப்ரான் சத்தியாகிரை சபாராட்டம் 

1918 – சகடா சத்தியாகிரை சபாராட்டம் 

1919 – பரைலட் சட்டம் / ஜாலியன் வாலாபாக் / மாண்சடகு- சஜம்ஸ் சபார்டு சட்டம் 

1920 – ஒத்துஹழயாஹம இயக்கம் 

1922 – பசைரி பசைரா 

1923 – சுயராஜ்ய கட்சி 

1927 – ஹசமன் குழு 

1928 – சநரு அறிக்ஹக 

1929 – லாகூர் காங்கிரஸ் 

www.Padasalai.Net                                                 www.TrbTnpsc.com



Padasalai

1930 – தண்டி யாத்திஹர / சட்ட மறுப்பு இயக்கம் / முதல் வட்ட சமஹச மாநாடு 

1931 – இரண்டாவது வட்ட சமஹச மாநாடு / காந்தி – இர்வின் ஒப்பந்தம் 

1932 – மூன்றாவது வட்ட சமஹச மாநாடு / பூனா உடன்படிக்ஹக 

1935 – இந்திய அரசுச் சட்டம் 

1937 – பபாதுத் சதர்தல் 

1939 – காங்கிரஸ் அஹமச்சரஹவ பதவி விலகல் 

1940 – தனிநபர் அறப்சபார் 

1942 – கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு / பவள்ஹையசன பவைிசயறு 

1943 – இந்திய சதசிய ராணுவம் 

1946 – சகபினட் தூதுக்குழு 

1947 – இந்தியா சுதந்திரம் அஹடதல் 

1950 – இந்தியா குடியரசு ஆகுதல் 

 

மு.தங்கப்பாண்டி 

முதுகஹல ஆசிரியர் வரலாறு 

அரசு சமல்நிஹலப்பள்ைி 

ஆத்தூர்.திண்டுக்கல்-மாவட்டம் 
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