
ா. வெங்கடேசன்  மு.க.,ஆ.நி., இ.க., முதுகலை ஆசிரிர் ( ெைாறு ) அசு ஆண்கள் டனிலைப்பள்ளி. 
டனிலை இண்ோாண்டு வபாதுத்டேர்வு – ட – 2022 

                                                                                                ெைாறு                                         ஸநளத்த நதழப்ஸண்கள்  : 90 

I. அலனத்து ெினாக்களுக்கும் ெிலேளி                                                                                                                                              20 X 1 = 20 

A B 

1. அ) யிஹளள ளஹய  

2. ஈ) ழன்ழத்ஹகள ிபபு   

3. இ) W.C. ளர்ஜழ 
4. ஆ) டிசம்ர் 31, 1929    

5. ஆ) னளநஹநளஹ ள 

6. இ) ஸகௌர்ஹ 

7. இ) 4, 3, 2, 1 

8. அ) எஸ்.ஏ.  ளங்ஹக    

9. அ)  ஆந்தழபள 

10. ஆ) ளகங்களதப தழகர்    

11. ஆ) ங்கழம் சந்தழப சளட் ர்ஜழ  -       

    ஆந்தந ம்   
12. ஆ) கூற்று நற்றும் களபணம் சரி. களபணம்  

     கூற் யிக்குகழது.  
13. இ) டிபெரிஸ் 
14. ஆ) 2005 
15. ஈ) 1945 அக்ஹ ளர் 24 
16. இ) ளபசவகம் 
17. ஈ) ஜப்ளன் 
18. அ) யில்ழனம் ஹலளஹய 
19. ஈ) அன்ிஸசண்ட் 
20. ஆ) 2, 1, 4, 3 

          

1. அ) யில்ழனம் ஹலளஹய 

2. ஆ) ளகங்களதப தழகர்    

3. ஆ) கூற்று நற்றும் களபணம் சரி. களபணம்  

                 கூற் யிக்குகழது.  

4. ஆ) னளநஹநளஹ ள 

5. ஆ) ங்கழம் சந்தழப சளட் ர்ஜழ  -       
        ஆந்தந ம்   

6. இ) ளபசவகம் 

7. இ) ஸகௌர்ஹ 

8. இ) W.C. ளர்ஜழ 
9. ஆ) 2, 1, 4, 3 

10. ஆ) டிசம்ர் 31, 1929    

11. ஆ) 2005 

12. அ) எஸ்.ஏ.  ளங்ஹக    

13. ஈ) ஜப்ளன் 

14. ஈ) அன்ிஸசண்ட் 

15. இ) 4, 3, 2, 1 

16. அ)  ஆந்தழபள 

17. ஈ) ழன்ழத்ஹகள ிபபு   

18. அ) யிஹளள ளஹய  

19. ஈ) 1945 அக்ஹ ளர் 24 

20. இ) டிபெரிஸ் 
 

 

II. ஏடேனும் ஏழு ெினாக்களுக்கு ெிலேளிக்கவும். ெினா எண் 30 க்கு கட்ோம் ெிலேளிக்கவும்.                     7 X 2 = 14 

12. ஹதசழனம் என்ளல் என்?  
 ஹதசழனம் என்ளல்  பே ளட்டிற்கு யிசுயளசநளகவும் க்தழஹனளடும் இபேத்தல் ஆகும். 
 தது ளட்  ஏன ளடுகக் களட்டிலும் உனர்யள இ த்தழல் யத்துப் ளர்த்தல். 
 தது ளட்டின் ண்ளடு நற்றும் யிபேப்ங்கின் யர்ச்சழனில் சழப்புக் கயம் ஸசலுத்துதல். 

 

22. நழதயளத ஹதசழனயளதழகின் ‘இஞ்சுதல் ஸகளள்க’ என்ளல் என்?  
 கயநள அடகுப,    ஆங்கழஹனரி ம் நன்ளடுதல்,       நனுச் சநர்ப்ித்தல்.  

 

23. அன்ிஸசண்ட் அம்நனளபளல் ஸயினி ப்ட்  புத்தகம் நற்றும் யளபளந்தழபப் த்தழரிக்ககின்   
    ஸனர்கக் கூறுக.  

 புத்தகம்     - “How India Wrought for Freedom” .              யளபந்தழரி - தழ களநன்யலீ். 
 

24. களந்தழனடிகின் சம்பளன் சத்தழனளகழபகத்தழன் ஹளது உ ன் ஸசன் உள்லர் தயர்கள் னளயர்?  
 பளஹஜந்தழப ிபசளத்,      நஜளபேல் லக்,     ஆச்சளர்னகழபேளிி,   நலளஹதய ஹதசளய். 

 

2 5 .  இந்தழனளயின் யீ ஸதளமழற்சளனின் தந்த எ ஹஜ.என்.  ள ள அமக்கப்  களபணம் என்? 
 இந்தழனளயின் பதல் ஸயற்ழகபநள ஸதளமழதழர் என்தளல், இயர் அவ்யளறு  அமக்கப்டுகழளர். 
 1868இல் ழறுயப்ட்  அயபே ன யர்த்தக ழறுயம்  ள ள குலநம் என்ளது. 
 ம்ளனில் உபேயளக்கழன தது ழறுயம் ன்ழற்கு "சுஹதசழ" எப் ஸனரிட் ளர். 

 

26. ஆகஸ்ட் ஸகள னின் சழப்க் கூறுக?.  
 யபனறுக்கப் ளத பே ஹததழனில் ஸ ளநழினன் அந்தஸ்து யமங்குதல். 
 சழறுளன்நனிரின் உரிநக அங்கவகரித்தல், 
 இந்தழன  உறுப்ிர்கக் ஸகளண்  ஹளர் ஆஹளசக் குலய உபேயளக்குதல். 

 

27.  அபசநப்ின் ரபத்து 370 ன் பக்கழனத்துயம் என்?  
 இந்தழன அபசநப்ின் உறுப்பு  370 இன் டி ஜம்ப களஷ்நீபேக்கு தி சழப்பு அந்தஸ்து யமங்கப்ட்டுள்து.  
 இந்தழன ிரியினின் ஹளது களஷ்நீர் நக்கலக்கு அித்த உறுதழஸநளமழனின் டி இந்த அந்தஸ்து யமங்கப்ட் து.  
 இதன்டி இந்தழன அபசழன் சட் ங்கள் களஷ்நீர் சட் நன்த்தழன் அனுநதழனின்ழ அங்கு ஸசல்லுடினளகளது.  
 தற்ஹளது இந்தழன அபசு இந்த சழப்பு ிரிய ீக்கழ சட் ம் இனற்ழபள்து. 

 
28. ய அஸநரிக்களயின் ஐஹபளப்ினக் களிகள் பூர்யகுடிநக்கள் நீது எத்தகன தளக்கத்தழ ஏற்டுத்தழ? 

 தங்கத்தழற்களக சுபங்கங்கள் ஹதளண்  கட் ளனப்டுத்தப்ட் ர். 
 ஐஹபளப்ின ஹளய்களலும் ஸகளடூபநள ணிசூமல்களலும் இம்நக்கள் ஹபமழவுக்குள்ளளர்கள்.  
 11 ஆம் தற்ளண்டின் இறுதழனில் இம்நக்கள் உண்நனிஹன நந்து ஹளனிர்.  
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ா. வெங்கடேசன்  மு.க.,ஆ.நி., இ.க., முதுகலை ஆசிரிர் ( ெைாறு ) அசு ஆண்கள் டனிலைப்பள்ளி. 
29. பிச் ப்ந்தத்தழன் கூறுகள் னளய?  

 பிச் நளளட்டில் ிரிட் ன், ிபளன்ஸ், ஸஜர்நி நற்றும் இத்தளழ ஆகழன ளடுகின் ிபதந அநச்சர்கள் கந்து 
ஸகளண் ர். 

 சூ ட் ன்ளந்த ஸஜர்நளினப்  கள் ஆக்கழபநழத்துக் ஸகளள்ளம். 
 ஸசக்ஹகளஸ்ஹளயளக்கழனளயின் குதழக ஹளந்தழற்கும், லங்ஹகரிக்கும் ிரித்துக் ஸகளடுத்தல். 

 

30. பதல் உகப்ஹளரில் ங்கு ஸற் நன ளடுகின் ஸனர்க எலதுக. 
 ஸஜர்நி, ஆஸ்தழரின – லங்ஹகரி, துபேக்கழ,  ல்ஹகரினள.  

 

III. ஏடேனும் ஏழு ெினாக்களுக்கு ெிலேளிக்கவும். ெினா எண் 40 க்கு கட்ோம் ெிலேளிக்கவும்.                     7 X 3 = 21 

 

3 1 .  ஸநக்களஹனின் ‘இந்தழனக் கல்யி குழத்த குழப்புக’ ஆய்க. 
 ஸநக்களஹ ஆங்கழ நபபுக் குலயின் கபேத்துக்கு ஆதபயளக இபேந்தளர். 
 இந்தழனர்கள் யிபேப்ம், லக்கம் நற்றும் அழயில் ஆங்கழஹனபளய் இபேக்க யிபேம்ிளர்.  
 1835 இல் அயர் தது புகழ்ஸற் ‚இந்தழனக் கல்யி குழத்த குழப்புக ஸயினிட் ளர். 
 இதன் யியளக களின ழர்யளகம் ஆங்கழ ள்ிகபம் கல்லூரிகபம் ழறுயினது. 

 

32. களங்கழபஸ்  இபண் ளகப் ிவு க் களபணநள சூபத் நளளட்டின் ஸசனல்பகள் குழத்து எலதுக. 
 கல்கத்தள நளளட்டில் ழஹயற்ப்ட்  ளன்கு தீர்நளங்கள் குழத்த ிபச்சழ தீயிபந ந்தது. 
 ஸஹபளஸ்ரள ஹநத்தளயின் குல இந்த தீர்நளங்க ழகழ்ச்சழ ழபழல் இபேந்து ீக்க ஹயண்டுஸநக் ஹகளரினது. 
 அஹத சநனம் தீயிப ஹதசழனயளதழகள் பளஷ் ிகளரி ஹகளஷ் தயபளகத் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்டுயத எதழர்த்தர். 
 இக்குமப்தளல்; சூபத் நளளட்டில் களங்கழபஸ் நழதயளத ஹதசழனயளதழகள், தீயிப  ஹதசழனயளதழகஸ  இபே குலக்களகப் ிரிந்தது. 

 

33. நளற்த்தயிபேம்புயர்கள் – நளற்த்த யிபேம்ளதயர்கள் - ஹயறுடுத்துக. 
 

    நளற்த்தயிபேம்புயர்கள்      நளற்த்த யிபேம்ளதயர்கள் 

புதழன யமழனில் ஸசனல்ளட்  அழயித்தர். களந்தழன யமழனப் ின்ற்ழ நக்க ன்று தழபட்டிர். 

தீயிப அபசழனலுக்குத் தழபேம்ி  ஹதர்தல் அபசழனழல் ஈடு  
யிபேம்ிளர்கள். 

ஹதர்தல் அபசழனல் நக்கள் ணினிழபேந்து இபேந்து தங்க 
யிகழச்ஸசல் யத்து யிடும் என்ர். 

சட் ப்ஹப ய தமய ஆதரித்தர். சட் ப்ஹபய தமய எதழர்த்தர். 

சழத்தபஞ்சன்தளஸ், ஹநளதழளல் ஹபே, சத்தழனபர்த்தழ, 
ஆகழஹனளர் தந ஏற்ர். 

இபளஜளஜழ,  யல்ளய்ட்ஹ ல், இபளஹஜந்தழப ிபசளத் ஆகழஹனளர் 
தந ஏற்ர். 

 

3 4 .  சழட் களங் ஆபதப் த் தளக்குத  த்த சூரினளஸசன் எவ்யளறு தழட் நழட் ளர்? 
 சழட் களங்கக் கப்ற்றுயதற்களக ஸகளரில்ள ளணி தளக்குத  த்த அயர்கள் தழட் நழட் ர். 
 நளகளணத்தழன் ி குதழகிழபேந்து அத்துத் தகயல் ஸதள ர்புகபம் துண்டித்தர். 
 1930 ஏப்பல் 18 அன்று இபயில் சழட் களங்  த்தம்  தகர்க்கப்ட் து. 
 களின ழர்யளகத்தழற்கு ஹபடினளகச் சயளல் யிடுக்கும் ஹளக்கு ன் அது  ந்ஹதழனது. 

 

35. எத்தகன சூழ்ழனில் களந்தழனடிகள் ஸயள்னஹஸயிஹனறு இனக்கம் ற்ழ சழந்தழத்தளர்? 
 கழரிப்ஸ் தூதுக்குலஹயளடு ஏற்ட்டிபேந்த கசப்ள அனுயம் களந்தழனடிக ிரிட்டிரளர் நீது ம்ிக்க இமக்க யத்தது. 
 யிடுதக்கள எந்த உறுதழபம் ஸகளடுக்களநல் களின அபசு இலத்தடித்தது. 
 சுளஷ் சந்தழப ஹளஸ் அச்சு ளடுகஹளடு கக்ஹகளர்த்து சுதந்தழபப் ஹளபளட் த்த பன்ஸடுத்துச் ஸசல் ஸபேக்கடி 

ஸகளடுத்தளர். 
 ஸஜர்நினில் இபேந்து  ஆசளத் லழந்து ஹபடிஹனள பம் ஹளஸ் இந்தழன நக்கத் ஸதள ர்பு ஸகளண்டு உப ழகழ்த்தழளர். 

 

3 6 .  இந்தழன ஹயளண்நனின் ின்தங்கழன ழக்கள களபணங்கள் னளய? 
 ஹயளண்நனின் ின்தங்கழன ழக்கள களபணத்த  ழறுய அடிப் னிள களபணி, ஸதளமழல்தட்ம் சளர்ந்தகளபணி 

எ ிரிக்களம். 
 ழறுயம் சளர்ந்த களபணிகள் என்து, ழவு ந யர்க்கத்த ஹசர்ந்ஹதளபேக்கும் யியசளனத் ஸதளமழளர் யர்க்கத்தச் 

ஹசர்ந்ஹதளபேக்குநழ ஹன ழயின சபக ஸளபேளதளப சழக்கல். 
 ஸதளமழல்தட்க் களபணிகள் என்து சழந்த யிதகள்,  பசளன உபங்கள், டிபளக் ர் நற்றும் அறுய  இனந்தழபம்,  

ீர்ப்ளசயசதழகள்  ஹளன்யற் னன்டுத்தளந ஆகும். 
 

37. ‚1789ஆம் ஆண்டு புபட்சழக்கு ீண்  களத்தழற்கு பன்தளகஹய கபேத்துக்கின் கத்தழல் பே புபட்சழ  ந்தது‛ –  யிக்குக.  
 ிஸபஞ்சுப் புபட்சழக்கள சபகத்த தனளர் ஸசய்ததழல் அழயளர்ந்த  நக்கள் பக்கழனப் ங்கு யகழத்தர்.  
 யளல்ஹ ர், பைஹசள ஆகழஹனளரின் எலத்துக்கள் புபட்சழக்கு பே தூண்டுஹகளளக அநந்த.  
 நளண்ஸ ஸ்கழபெ  அதழகளபங்கள் அத்தும் ஒரி த்தழல் குயிக்கப்டுயத எதழர்த்தளர்.  
 பைஹறள ஆள்ஹயளர்க்கும் ஆப்டுஹயளபேக்குநள உவு ஒர் ப்ந்தத்தளல் கட்டுப்டுத்தப்  ஹயண்டுஸந யளதழட் ளர்.  
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ா. வெங்கடேசன்  மு.க.,ஆ.நி., இ.க., முதுகலை ஆசிரிர் ( ெைாறு ) அசு ஆண்கள் டனிலைப்பள்ளி. 
3 8 . அகமழப்ஹளர் எவ்யளறு  த்தப்ட் து?  

 பதல் உகப்ஹளர், யபீர்கத் தங்கள்  உனிப ளதுகளக்கும் ஸளபேட்டு ழத்தத் ஹதளண்டி அதனுள் அ க்கம் 
ஹத யத்தது. 

 அகமழ பனளது இபண்டு பதல் ளன்கு அகமழகள் ன்றுக்ஸகளன்று  இணனளக இபேக்கும்.  
 அகமழக ஹர்ஹகளட்டில் இல்ளநல் யந்து ஸிந்து யடியநத்தழபேந்தர் 
 இதன்டி  அகமழன எதழரிகள் சுட் ளலும் சழ அடிகலக்கு ஹநல் ஹதளட் ள ஸசல் படினளது.  

 

3 9 . இபண் ளம் உகப்ஹளரின் பக்கழன யிவுக பன்ிப்டுத்துக.  
 ஸபேம் சக்தழ என் ழனில் இபேந்து ஸஜர்நி யழீ்ந்தது.  
 ஐஹபளப்ள தது அந்தஸ்தபம், ஸகௌபயத்தபம் இமந்தது.  
 ஸளபேளதளபம் சரிந்து ஸளறுங்கழனது.  
 உகழன் இபே ஆதழக்க சக்தழகளக அஸநரிக்க ஐக்கழன ளடும் ஹசளயினத் பஷ்னளவும் உபேயளது. 

 

4 0 .  ஐந்தளண்டு தழட் ங்கின் சளதக குழப்ிடுக. 
 ஸளபேளதளபத்த யிரிவுடுத்துதல்  
 ஹதசழன யபேநளத்தழலும் திர்யபேநளத்தழலும் குழப்ி த்தகுந்த யர்ச்சழ  
 ஸதளமழற்சளகின் உற்த்தழ அதழகரிப்பு 
 ஹயளண்நனில் யீ இடுஸளபேட்கப் னன்டுத்துயது அதழகரித்தது ன் ஹயளண் உற்த்தழபம் அதழகரித்தது  
 அதழகஅயில் ன்பகப்டுத்தப்ட் ப் ஸளபேளதளபம் 

 

IV.  அலனத்து ெினாக்களுக்கும் ெிலேளி                                                                                                                                                                7 X 5 = 35 

 

41. அ)  இந்தழனளயில் ஹதசழன யிமழப்புணர்வுக்குப் ிரிட்டிரளரின் அ க்குப நற்றும் இஸயழக் ஸகளள்ககள், எந்த அயிற்குக் 
களபணநளக இபேந்த?  
 அபசு உனர்தயிகில் இந்தழனர்கப் ணினநர்த்தளநல் தழட் நழட்டு யிக்கழ யக்கப்ட் த நக்கள் இந்தழன    
   எதழர்ப்புக் ஸகளள்கனின்  யடிக்கனளகக் கபேதழர்.  
 குடிநப் ணிக்களத் ஹதர்வுகள் அழபகநளஹளது யனது யபம்பு 21  எ ழர்ணனம் ஸசய்னப்ட் து.  
 இத்ஹதர்வுகில் இந்தழனர்கள் ஸயற்ழ ஸற்தத் ஸதள ர்ந்து  இத்ஹதர்வுக இந்தழனர்கள் எலதயி ளநல் தடுப்தற்களக யனது 

யபம்பு 19  எ குக்கப்ட் து.  
 இந்தழன தண் ச் சட் ம் (1870) ிரிவு 124A அ க்குப லங்களற்றுச் சட் ம். 
 ிபளந்தழன ஸநளமழச் சட் ம் (1878) ஆகழன எதழர்ப்புகத் தூண்டி.  
 இங்கழளந்தழழபேந்து இக்குநதழ ஸசய்னப்டும் பேத்தழனிமத் துணிகின் நீதள சுங்கயரி குக்கப்ட் து. 
 இந்தழனளயில் உற்த்தழ ஸசய்னப்டும் பேத்தழனிமத் துணிகின் நீதள உள்ளட்டுத் தீர்ய உனர்த்தப்ட் து. 
 இல்ர்ட் நஹசளதள  இந்தழன  ீதழதழகள் ஐஹபளப்ினர்க யிசளரிக்க யமழயக ஸசய்தது.  
 ஆளல் ஐஹபளப்ினர் எதழர்ப்ளல் ஐஹபளப்ினரின் யிபேப்த்தழற்ஹகற் அதழல் தழபேத்தம் ஸசய்னப்ட் து. 

 

41. ஆ) தழகர் நற்றும் அன்ிஸசண்ட் ஆகழஹனளரின் கவழ் துயக்கப்ட்  தன்ளட்சழ இனக்கங்கின்  ஸசனல்ளடுக  யிக்குக.  
  தழகர் கவழ் துயக்கப்ட்  தன்ளட்சழ இனக்கம்: 

 1916இல் ஸல்களநழல்  ந்த ம்ளய் நளகளண நளளட்டில் இது ழறுயப்ட் து. 
 தழகரின் இனக்கத்துக்கு ஆறு கழகள் துக்கப்ட் . 
 தன்ளட்சழ குழத்த ஹகளரிக்கக தநது உபகள் பம் தழகர் ிபப்டுத்தழளர். 
 தன்ளட்சழ ற்ழன ஸகளள்கக பப்ினதற்களக  தழகர் கது ஸசய்னப்ட் ளர். 

  அன்ிஸசண்ட் ஆகழஹனளரின் கவழ் துயக்கப்ட்  தன்ளட்சழ இனக்கம்: 
 இந்தழனள பலயதும் தீயிபப்னணம் ஹநற்ஸகளண்டு தன்ளட்சழ கபேத்துக்க பப்ிளர்.  
 இந்தழன யிசுயளசத்தழன் யி இந்தழனளயின் யிடுத என்று அயர் அழயித்தளர். 
 நதபளறழல் அன்ிஸசண்ட் அம்நனளரின் தன்ளட்சழ இனக்கம் நழகவும் ிபம் அ ந்தது.  
 தன்ளட்சழ கூட் ங்கில் கந்து ஸகளள் நளணயர்கலக்குத் த யிதழத்தது ன்  அன்ிஸசண்ட் பம் நதபளஸ் அபசு 

கது ஸசய்தது. 
 
42. அ)   ளக் ர். அம்ஹத்கரின் கல்யிப்ணி குழத்து, குழப்ளக டுக்கப்ட்  நக்கின் சபக  ீதழக்களக   அயரின் ஸசனலூக்கத்த  
       பதன்நப்டுத்தழ யிக்குக. 

 டுக்கப்ட்  நக்கின் கல்யி நற்றும் ஹயயளய்ப்ில் அம்ஹத்கர் எப்ஹளதும் அக்க ஸகளண்டிபேந்தளர். 
 டுக்கப்ட்  நக்கின் யளழ்க்கத் தபத்த உனர்த்த கல்யி நழக பக்கழனநள யமழ என்று ம்ிளர். 
 சளதழ ளழ ளகுளடின்ழ ஸயகுஜங்கின் கல்யிக்களகப் ஹளபளடிளர். 
 ‘’கற்ி, ன்றுஹசர், புபட்சழ ஸசய்’’ என்து அம்ஹத்கரின் புகழ் ஸற் யளசகநளக இபேந்தது. 
 சபகத்தழல் ீதழ சநத்துயம் சஹகளதபத்துயம் ஆகழனயற் ழளட்  கல்யின னன்டுத்த யிபேம்ிளர். 
 அழயினல் நற்றும் ஸதளமழல்தட்த்தழல் பன்ஹழன கல்யினிளல் தளழ்த்தப்ட் யர்கள் அதழகம் ன யர் என்ளர். 
 தளழ்த்தப்ட்  யகுப்ிபேக்கு கல்யி ழனங்கில் சழ இ ங்க துக்கவடு ஸசய்ன ஹயண்டும் என்ளர். 
 தளழ்த்தப்ட்ஹ ளரின் னுக்களக கழஷ்கழரித் லழ களரிி சள என் அநப்பம் தது கபேத்துக்க பப்  பக்ளனக் 

என் த்தழரிக்கனபம் ஸதள ங்கழளர். 
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ா. வெங்கடேசன்  மு.க.,ஆ.நி., இ.க., முதுகலை ஆசிரிர் ( ெைாறு ) அசு ஆண்கள் டனிலைப்பள்ளி. 
42. ஆ) கத்சழங்கழன் புபட்சழகப ஹதசழனயளதம் நற்றும் புபட்சழகப  யடிக்ககள் எவ்யளறு அயபத்  தூக்கு ஹந க்கு இட்டுச் ஸசன்து? 
 லழந்துஸ்தளன் ஹசளசழஸ்ட் ரிப்ிகன் அஹசளசழஹனரின் தயர்கில் பேயபளக கத்சழங்  யிங்கழளர். 

 ஸதளமழற்தகபளறுகள் நஹசளதளய அழபகப்டுத்தழன ளன்று நத்தழன சட் நன்த்தழன் நீது கத்சழங்க்கும் அயபது ண்ர்கலம் 
குண்டு யசீழர். 

 ின்ர் இபண் ளயது ளகூர் சதழ யமக்கு எப்ட்  சளண் ர்ஸ் ஸகள யமக்கழல் கத்சழங் தது ண்ர்கல ன் கது 
ஸசய்னப்ட் ளர். 

 ‚பதளித்துயம், ஏகளதழத்தழனம் ஆகழனயற்ழன் ளட்கள் எண்ணப்ட்டு யபேகழன் என்ளர். 
 புபட்சழ என்து நித குத்தழன் ிரிக்கபடினளத உரிந என்ளர். 
 சுதந்தழபம் என்து அயரின் அமழனளத ிப்புரிந என்ளர். 
 ளகூர் சழச்சளனில் 1931 நளர்ச் 23 அன்று  கத்சழங், தூக்கழழ ப்ட் ளர். 
 தது இறுதழபச்சு அ ங்கும் யப ஆங்கழஹன ஏகளதழத்தழனத்தழற்கு எதழபளகப் ‘புபட்சழ ஒங்குக’ என்று பமங்கழளர். 

 
43. அ) இபளஜளஜழ தழட் ம் ற்ழ பே த்தழ எலதுக. 

 ஹளபேக்குப் ின்பு பே ஆணனத்தழன் பம் இஸ்ளநழனர்கள் ஸபேம்ளன்நனளக யளலம் ஸதள ர் நளயட் ங்கப் 
ிரித்தல். 

 அம்நளயட் ங்கில்  யனதுத் தகுதழ அ ந்ஹதளபக் ஸகளண்டு யளக்ஸகடுப்பு  த்தழ ளகழஸ்தளன் உபேயளக்கம் ற்ழன படிய 
எடுத்தல் ஹயண்டும்.  

 பேஹய ஒட்ஸ டுப்ின் படியில் ிரியி உறுதழஸசய்னப்ட் ளல் ஸளதுயள பே ப்ந்தம் ஏற்டுத்த ஹயண்டும். 
 அவ்ஸயளப்ந்தத்தழல் ளதுகளப்பு, ஸதளத்ஸதள ர்பு ஹளன்ய இ ம்ஸ ஹயண்டும். 
 எல்னில் அநனப் ஸற் நளயட் ங்கலக்கு  இபே இனளண்ந ஸகளண்  ளடுகில் ஏஹதள ன்ழல் ஹசர்ந்து ஸகளள் 

யளய்ப்ிக்கப்  ஹயண்டும்.  
 பலநனள அதழகளப நளற்ம் ஏற்ட் ின் இத்தழட் ங்கள் ஸசனல்பக்குக் ஸகளண்டு யபப்டுதல் ஹயண்டும்.  
 ’இபளஜளஜழ தழட் த்த’ அடிப் னளகக் ஸகளண்டு களந்தழனடிகள் ஜழன்ளஹயளடு ஹச்சுயளர்த்த  த்த பன்யந்தளர்.  
 ஆளல் அந்தப் ஹச்சுயளர்த்தனில் எந்தபடிவும் எட் ப் யில். 

 
43. ஆ) சுஹதசஅபசுக இந்தழன ன்ழனத்து ன்  இணப்து  ஸதள ர்ளக ஏற்ட்  ிபச்சழகள்  என்? அயற்    
       எவ்யளறு தழநனளக ஹ ல் நற்றும் ஹபே கனளண் ர் என்தபம் யிக்குக. 
   சுஹதசஅபசுக இந்தழன ன்ழனத்து ன்  இணப்து  ஸதள ர்ளக ஏற்ட்  ிபச்சழகள் 

 லதபளளத் ழஜளம் இந்தழன ஆலகக்கு கவழ்ப்டின நறுத்து, லதபளளத்த சுதந்தழப அபசளக அழயித்தளர். 
 ஜஶளகத் அபசர் நக்கள் யிபேப்த்தழற்கு எதழபளக ளகழஸ்தளனு ன் ஹசப யிபேம்ிளர். 
 களஷ்நீரின்  நகளபளஜள லரிசழங் களஷ்நீப  சுதந்தழப அபசளக அழயித்தளர். 
 ஹநற்கண்  அபசுகின் ழப்ளடுகள் இந்தழன ன்ழனம் பலநன யத தளநதப்டுத்தழ 

   சுஹதசஅபசுக இந்தழன ன்ழனத்து ன் , இணத்ததழல் ஹ ல் நற்றும் ஹபேயின் ங்கிப்பு 
 இந்தழன ன்ழனத்ஹதளடு இணபம் சுஹதச நன்ர்கலக்குத் தளபளநளக நன்ர் நளினங்கள்  யமங்கப்ட் . 
 லதபளளத் ழஜளம் யிடுதப் ிபக ம் ஸசய்த 48 நணி ஹபத்தழற்குள் இந்தழனள அங்கு களயல்து  யடிக்ககத் 

ஸதள ர்ந்தது. 
 ஜஷளகளத் நக்கி ம் ஸளது யளக்ஸகடுப்பு  த்தழ அத இந்தழன பெினனு ன் இணத்தளர். 
 ளகழஸ்தளினர்கள் சழர் களஷ்நீப தளக்கழனஹளது ஹ ல் களஷ்நீர் அபசரி ம் இணப்புறுதழ த்தழபத்தழல் கஸனளப்ம் 

ஸற்று அத இந்தழன பெினனு ன் இணத்தளர் 
 
44. அ) ஸதளமழற்புபட்சழ  ஏன் பதழல் இங்கழளந்தழல் ஸதள ங்கழற்று? யீ சபகத்தழன் நீது அது என் தளக்கத்த ஏற்டுத்தழ உள்து? 
        இங்கழளந்தழல் ஸதளமழற்புபட்சழ ஏற்ட் தற்கள களபணங்கள். 

 ஸதளமழற்சளகில் பதலீடு ஸசய்னத் ஹதயனள பதம் தளபளநளகக் கழ த்தது 
 அதன் அபசழனல் உறுதழத்தன்ந ஸதளமழல்கின் யர்ச்சழக்குச் சளதகநள சூம உபேயளக்கழனது.  
 ழக்கரி, இபேம்பு ஹளன் பயங்கள் இங்கழளந்தழல் அதழக அயில் கழ த்தது. 
 தது க ற்கபப்குதழ பலயதழலும் இங்கழளந்து சழப்ள துபகங்கக் ஸகளண்டிபேந்தது. 

       தளக்கம்: 
 ஆகள் இனந்தழபநனநளதளல் உற்த்தழபம், ஸசல்யபம் நழகப் ஸபேநயிற்குப் ஸபேகழனது.   
 ஆனிபக்கணக்கள கயிஞர்கலம் ஸசயளர்கலம் ஹய இமந்தர்.  
 ஸண்கள், குமந்தககி நழபேந்து நழயள யினில் உமப்பு ஸப்ட் து.  
 ஆ பதளிகள், ஆத் ஸதளமழளர்கள் எ இபண்டு யர்க்கங்கள் உபேயளனி . 

 
44. ஆ) ஸயர்ஸசய்ல்ஸ்  ப்ந்தம் ஸஜர்நினப் ஸளறுத்தநட்டில் கடுநனளதளகவும்,  அயநளப்டுத்தக் கூடினதளகவும் ஸதரிந்தது –     
       இக்கூற்ழனுக்கள ஆதளபப் ின்புத்த  உறுதழப்டுத்துக.  

 அல்ஹசசபம், ஸளபபம் ஸஜர்நி ிபளன்சழ ம் ப் த்தது. 
 சளர் ள்த்தளக்கழன் ழக்கரி சுபங்கங்கள் ிபளன்சழ ம் யமங்கப்ட் து. 
 ஸஜர்நளின களிகள் னளவும் ன்ளட்டு சனின் கட்டுப்ளட்டிற்குள் ஸகளண்டுயபப்ட் து. 
 ஸஜர்நினின் ீர்பழ்கழக் கப்ல்கலம், ஹளர்கப்ல்கலம்  ழபதல் ஸசய்னப்ட் து.  
 இபளடயப் னன்ளட்டிற்களக ஸஜர்நி யிநளங்கக் ஸகளண்டிபேக்கக்கூ ளது எப்ட் து.  
 ஹநலும் அதன் தபப்  100,000 என் எண்ணிக்கனத் தளண் க்கூ ளஸதன்றும் யபனறுக்கப்ட் து.  
 ஸஜர்நி ஆஸ்தழரினளயின் சுதந்தழபத்த அங்கவகரிக்க யற்புறுத்தப்ட் து.  
 ஸஜர்நிபம் அதன் கூட்டு ளடுகலஹந ஹளரில் ஏற்ட்   இமப்புகலக்கும், ஹசதங்கலக்கும் ஸளறுப்ஸக் கூப்ட் து.  
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ா. வெங்கடேசன்  மு.க.,ஆ.நி., இ.க., முதுகலை ஆசிரிர் ( ெைாறு ) அசு ஆண்கள் டனிலைப்பள்ளி. 
4 5 . அ)  இபண் ளம் உகப்ஹளர் ஏற்  ஸஜர்நிபம், லழட்பேம் எந்த அயிக்குக் களபணநளயளர்கள் என்த ஆய்ந்து கூறுக.  

 ஸயர்ஸசய்ல்ஸ் உ ன்டிக்கனின்டி றளர் குதழனில் ஸளதுயளக்ஸகடுப்பு  த்தழ அத ஸஜர்நிஹனளடு இணத்தளர். 
 ஸயர்ஸசய்ல்ஸ் ப்ந்தத்த நீழ லழட்ர் நீண்டும் பன்ளந்தழல் இபளடயத்த குயித்தளர். 
 லழட்ரின் ழர்ப்ந்தத்தளல் ஆஸ்தழரினளயில் ளஜழ அபசு ஏற்டுத்தப்ட் து. 
 ஸஜர்நளின  கள் யினன்ளயிற்குள்  தமந்து அந்ளட்டின் நீது கட்டுப்ளட்  ஏற்டுத்தழ. 
 சூ ட் ன்ளந்த  இபளடயத்த ஸகளண்டு ஆக்கழபநழத்தளர். 
 ஸசக்ஹகளஸ்ஹளயளக்கழனளயிற்குள்  ஏற்ட்  பபண்ஹளக்க களபணம்களட்டி  லழட்ர் அங்கு ஸஜர்நளினப்  க 

அனுப்ிளர். 
 ஐஹபளப்ள பலயதபம் ஆக்கழபநழக்கும் ஹளக்கம் ஸகளண்டிபேந்த லழட்ர் 1939 ஸசப் ம்ர் 1இல் ஹளந்தழன் நீது தளக்குதல் 

 த்தழளர். 
 ஹளந்தழழபேந்து ஸஜர்நின  ஸயிஹன ிரிட் ன் யிடுத்த இறுதழ எச்சரிக்க புக்கணிக்கப்ட் தளல் இபண் ளம் 

உகப்ஹளர் பண் து. 
 
45. ஆ) அபபு-இஸ்ஹபழன பபண்ளட்டின் ஹதளற்த்த யியளதழக்கவும். ஸதள ர்ந்து ஏற்ட்  ழகழ்வுகள் எவ்யளறு இபே ளடுகலக்கழ ஹன  
       1967இல் ஸபேம் ஹளர் ஏற் க் களபணநளனிற்று என்த யிக்கவும்.  

 1947 யம்ரில் ளஸ்தீத்த அபளினர் ளடு, பெதர்கள் ளடு எ இபண் ளகப் ிரிப்தற்கு ஐ.ள.ச யளக்கித்து படிவு 
ஸசய்தது.  

 எஹய ளஸ்தீத்தழல் அபளினர்கலக்கும் பெதர்கலக்கும் இ ஹன ஹளர் பண் து. 
 ளஸ்தீத்தழழபேந்து ஆங்கழப் கள் ஸயிஹனழன ின்ர் இஸ்ஹபல் தன் சுதந்தழப ள ளக அழயித்தது. 
 இஸ்ஹபல் உபேயளக்கப்ட் தன் ஸதள க்கத்தழழபேந்ஹத ஐ.ள. ச அபசழனல் படிவுகள் எடுப்தழல் ஒபஹய ஈடுளடு ஸகளண் து. 
 1966 யளக்கழல் அஸநரிக்கள இஸ்ஹபலுக்கு புதழன பக ஹளர் யிநளங்கபம் ஏவுகணகபம் யமங்கத்ஸதள ங்கழனது. 
 1967ஆம் ஆண்டு இஸ்ஹபலுக்கும் சழரினளயிற்கும் இ னில் பீங்கழப் ரிநளற்ங்கள் இபேந்த. 
 சழரினளயின் க ற்கபக்குச் சற்றுஸதளயில் அஸநரிக்களயின் ஆளயது கப்ற்  ழஸகளண் து. 
 இதத் ஸதள ர்ந்து எகழப்து  பன் ீர்ச்சந்தழ யமழனளக இஸ்ஹபழன் கப்ல்கள் னணப்டுயதற்குத் த யிதழத்தது. எஹய 

இஸ்ஹபல் எகழப்தத் தளக்கழனது. 
 
46. அ)  இந்தழன ஹதசழன இனக்கத்தழல் ய. உ. சழதம்பத்தழன் ங்கழப் ற்ழ எலதுக. 
    சுஹதசழ கப்ல் கம்ஸி ழறுவுதல் : 

 ஆங்கழஹனரின் க ற்னண பற்றுரிநக்கு எதழபளகச் சுஹதசழ கப்ல் கம்ஸி ன் ஏற்டுத்த ஹயண்டுஸநன்ளர். 
 அதன்டி சுஹதசழ ீபளயிக் கப்ல் கம்ஸி எனும் கூட்டுப்ங்கு ழறுயத்தப் தழவு  ஸசய்தளர். 
 ய.உ.சழ. S.S.கழனள, S.S.ளஹயள என்னும் இபண்டு ீபளயிக் கப்ல்க  யளங்கழனஹளது  தநழழ்ளட்டின் சுஹதசழ இனக்கம் 

ஹதசத்தழன் கயத்தப் ஸற்து. 
 சுஹதச  இனக்கத்தழற்கு ஆதபயளக  இந்தழனளயின் ண் னகள   க ற்னணப்  ஸபேநக துணனளகக்  ஸகளண் ளர். 

    ஹகளபல்நழல் ஸதளமழளர் ஹளபளட் ம்  : 
 ஹகளபல்நழல் ஸதளமழளர்கின் டுஹநளசநள ஹய, யளழ்க்கச் சூமல்கள் ஆகழனயற் எதழர்த்து சழயளவு ன் இணந்து 

குபல் ஸகளடுத்தளர். 
 இதளல் ஏற்ட்  ஹளபளட் த்தழன் யியளக ஆ பதளிகள் ஸதளமழளர்கின் ஹகளரிக்கக ஏற்றுக் ஸகளள் 

படிவு ஸசய்தர். 
ிின் சந்தழபளழன் யிடுதன ஸகளண் ளடுதல் : 
 ிின் சந்தழபளழன் யிடுதன சுஹதசழ தழநளக தழபேஸல்ஹயழனில் த ன நீழ  ஸகளண் ளடிளர். 
 இதன் யியளக கது ஸசய்னப்ட்டு இபட்  ஆபள் தண்  யிதழக்கப் ஸற்ளர். 

 

4 7. அ) அஸநரிக்கயிடுதப் ஹளபேக்கள களபணங்கள் குழத்து யியளதழக்கவும்.  
 ளயளய் சட் ங்கள், சர்க்கப யரி, பத்தழபச் சட் ம்,  வுன்ஸரண்ட் சட் ம், ஹதனி யரி, ஸளறுத்துக்ஸகளள் படினளத 

சட் ங்கள் ஆகழனயற் தது அஸநரிக்க குடிஹனற்ங்கள் நீது இங்கழளந்து தழணித்தது.  
 ளஸ் ன் கரில் அணியகுத்து ஸசன் ஆங்கழ  க யிநர்சம் ஸசய்த அஸநரிக்கர்கள் நீது துப்ளக்கழச்சூடு 

 த்தப்ட் து. 
 ளஸ் ன் டுஸகளனத் ஸதள ர்ந்து  100 கழர்ச்சழனளர்கள் பூர்யகுடி அஸநரிக்கர்கப் ஹள ஹய ம் தரித்தர்.  
 அயர்கள் ளஸ் ன் துபகத்தழல் இபேந்த பன்று கப்ல்கில் ஏழர். 
 அக்கப்ல்கிழபேந்த 342 ஹதனி ஸட்டிகக் க லுக்குள் யசீழ எழந்தர்.  
 1774 இல் இங்கழளந்து ளபளலநன்த்தளல் இனற்ப்ட்  கழபெஸக் சட் த்தழளல் ழபெனளர்க், ஸன்சழல்ஹயினள,ஸயர்ஜீினள 

ஆகழன அபசுகள் ஹகளம் ஸகளண் . 
 ஹநலும் ஸளறுத்துக்ஸகளள் படினளத சட் ங்கள் ீக்கப்  ஹயண்டுஸந குடிஹனற்ங்கின் ிபதழழதழகள்  ஹகளரிக்க 

யத்தர். 
 அயர்கள் இங்கழளந்து அபசர் பன்ளம் ஜளர்ஜஶக்கு ஹகளரிக்க நடயபே ஆழவ் கழஹனளடு  அனுப்ி யத்தர்.  
 ஆளல் அக்ஹகளரிக்க ழபளகரிக்கப்ட் து. இதத் ஸதள ர்ந்து அஸநரிக்க யிடுதப்ஹளர் ஸதள ங்கழனது. 
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ா. வெங்கடேசன்  மு.க.,ஆ.நி., இ.க., முதுகலை ஆசிரிர் ( ெைாறு ) அசு ஆண்கள் டனிலைப்பள்ளி. 
47. ஆ) பதல் யபனிள இந்தழன ஹதசழன இனக்கத்தழல் ஏஹதனும் ஐந்து பக்கழன ழகழ்வுக களக்ஹகளடு யபந்து கட்டுக. 
1920 - த்துமனளந இனக்கம். 
1921 - ஹயல்ஸ் இயபசர் னணம் புக்கணிப்பு 
1922 - ஸசௌரிஸசௌபள  சம்யம் / த்துமனளந இனக்கம் ழறுத்தழயப்பு. 
1923 - சுனபளஜ்னகட்சழ ஸதள க்கம். 
1924 - களன்பூர் சதழ யமக்கு. 
1927 - சநன் குல அநக்கப் ல் 

1928 - சநன் குல இந்தழனள யபேக,  ஹபே அழக்க.  

1929 - ளகூர் தீர்நளம், நீபட் சதழ யமக்கு. 
1930 - தண்டி னளத்தழப, சட்  நறுப்பு இனக்கம், பதல் யட் ஹநஜ நளளடு. 
1931 - களந்தழ – இர்யின் ப்ந்தம், இபண் ளம் யட் ஹநஜ நளளடு. 
1932 - யகுப்புயளரி இ துக்கவடு, பூள ப்ந்தம், பன்ளம் யட் ஹநஜ நளளடு. 
1935 - இந்தழன அபசுச்சட் ம். 
1937 - நளகளணங்கில் பதல் களங்கழபஸ் அநச்சபய. 
1939 - ஹளஸ் களங்கழபசழழபேந்து ீக்கப்டுதல், களங்கழபஸ் அநச்சபய பளஜழளநள. 
1940 - திர் சத்தழனளகழபகம், ஆகஸ்ட் ஸகள , ளகூர் தீர்நளம் ) ளகழஸ்தளன் தீர்நளம் ).  
1942 - கழரிப்ஸ் தூதுக்குல யபேக, ஸயள்னஹ ஸயிஹனறு இனக்கம். 
1943 - சுதந்தழப இந்தழனளயின் தற்களழக அபசு அநக்கப் ல். 
1944 - பளஜளஜழ தழட் ம். 
1945 - ஹயயல் தழட் ம், சழம்ள நளளடு. 
1946 - அநச்சபய தூதுக்குல, ஹபடி  யடிக்க ளள், இ க்கள அபசளங்கம், பளனல் கப்ற்  ககம்.  
1947 - இந்தழன – ளகழஸ்தளன் ிரியி, இந்தழன யிடுத. 
1948 - களந்தழஜழ டுஸகள. 
1949 - இந்தழன அபசழனநப்பு ஏற்றுக்ஸகளள்ப் ல். 
1950 - இந்தழனள குடினபசு ள ளக நளறுதல். 
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