கரந்ற சகரப்ம் (கற.தி.1919 – கற.தி.1947)
ஒத்துழரழ இக்கம் – சசபரி சசபர சம்தம் – சுரஜ்ஜற கட்சற – ழசன் கறன் பேழக –
ட்டமழஜ ரரடுகள் – னரகூர் கரங்கறஸ் ரரடு – சட்டறுப்பு இக்கம் – புணர ஒப்தந்ம் –
சள்ழபமண சபிமறு இக்கம் – கறப்ஸ் தூதுக்குழு பேழக – இங்கறனரந்து மர்ல் – அட்னற திபு
சற்நற – கரதிணட் தூதுக்குழு பேழக – இழடக்கரன ந்றரி சழத அழத்ல்

ஒத்துழரழ இக்கம் (Non Co-Operation Movement - கற.தி.1920):
ஒத்துழரழ இக்கம் சரடங்கப்தட்ட ஆண்டு து? = கற.தி.1920 – கற.தி.1922
சபனட் சட்டம் ற்றும் ஜரனறன் ரனரதரக் தடுசகரழன ஆகறற்நறற்கு றர்ப்பு சரிிக்கும் ழகில்
கற.தி.1920 ஆம் ஆண்டு சரடங்கப்தட்ட இக்கம்? = ஒத்துழரழ இக்கம்
ஒத்துழரழ இக்கத்ழ மற்சகரள்ப மதரரக கரந்ற ந் கரங்கறஸ் ரரட்டின் மதரது
அநறித்ரர்? = கல்கத்ர கரங்கறஸ் ரரடு (னரனரனஜதற ரய் ழனழ)
ஒத்துழரழ இக்கம் சரத்ம் த்ழண றகபில் சசல்தட்டது? = 1. ஆங்கறன அசறடறபேந்து சதற்ந
திகழபபம் தட்டங்கழபபம் ிபேதுகழபபம் துநத்ல்; 2. மழனறறுத்ம்; அழணத்து அசு
அலுனகங்கள், தள்பிகள், கல்லூரிகள் ற்றும் சட்டன்ந டடிக்ழககள் புநக்கிக்கப்தட்டண; 3.
ரிசகரடர இக்கம்
கற.தி.1921 ஆண்டு ந் இடத்றல் ழடசதற்ந கரங்கறஸ் கூட்டத்றல் அசு ங்கபது மழகழபப் பூர்த்ற
சசய்பம் ழ க்கள் அசுக்கு ரிசசலுத் கூடரது ன்ந ீர்ரணம் றழநமற்நப்தட்டது? = அகரதரத்
ஒத்துழரழ இக்கம் ழகிட கரரக இபேந் றகழ்வு ரது? = சசபரி சசபர சம்தம்
ஒத்துழரழ இக்கத்றன் மதரது இந்றரின் ழனழ ஆலரக தி கறத்ர் ரர்? =
சசம்ஸ்மதரர்டு திபு
மல்ஸ் இபசர் இந்றர ந்ழடந் ஆண்டி து? = கற.தி.1921

சசபரி சசபர சம்தம்
சசபரி சசபர சம்ம்தம் ழடசதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி.1922 – திப்ரி 5
சசபரி சசபர ன்னும் ஊர் அழந்துள்ப ரறனம் து? = உத்றப்திமசம்
சசபரி சசபர சம்தத்றல் சகரல்னப்தட்ட ஆங்கறமனர் சரத்ம் த்ழண மதர்? = 22
ந் சம்தத்ரல் கரந்றடிகள் ஒத்துழரழ இக்கத்ழ ழகிட்டரர்? = சசபரி சசபர சம்தம்
சசபரி சசபர சம்தத்றன் மதரது இந்ற ழனழ ஆலரக இபேந்ர் ரர்? = ரீடிங் திபு

1

சுரஜ்ஜற கட்சற (கற.தி.1923 – கற.தி.1925)
ஒத்துழரழ இக்கம் றறுத்ப்தட்ட திநகு ந் கரில் ழடசதற்ந கரங்கறஸ் ரரட்டில் ீ ண்டும்
கரங்கறசறல் திபரவு ற்தட்டது? = கற.தி.1922 - கர
சுரஜ்ஜற கட்சற சரடங்கப்தட்ட ஆண்டு ரது? = கற.தி.1923 – ஜணரி 01
கரந்றழ றர்த் இந்ற மசற கரங்கறஸ் ழனர்கபரல் துக்கப்தட்ட கட்சற து? = சுரஜ்ஜற கட்சற
சுரஜ்ஜற கட்சறழ சரடங்கற ழத்ர்கள் ரர்? = சற.ஆர்.ரஸ் ற்றும் மரறனரல் மபே
சுரஜ்ஜற கட்சறின் ழனரக பன் பனறல் மர்ந்சடுக்கப்தட்டர் ரர்? = சற.ஆர்.ரஸ்
சுரஜ்ஜற கட்சறின் சசனரபரக மர்ந்சடுக்கதப்ட்டர் ரர்? = மரறனரல் மபே
கற.தி.1923 ஆண்டு ழடசதற்ந மர்லுக்கு திநகு த்ற சட்டன்நத்றல் சுரஜ்ஜற கட்சற ழனரக
மர்ந்சடுக்கப்தட்டர் ரர்? = மரறனரல் மபே
கற.தி.1923 ஆண்டு ழடசதற்ந மர்லுக்கு திநகு ங்கரப சட்டன்நத்றல் சுரஜ்ஜற கட்சற ழனரக
மர்ந்சடுக்கப்தட்டர் ரர்? = சற.ஆர்.ரஸ்
மச தந்து ண அழக்கப்தட்டர் ரர்? = சற.ஆர்.ரஸ்
மரஜற சறதரஷ் சந்ற மதரமறன் அசறல் குபே ரர்? = சற.ஆர்.ரஸ்
சற.ஆர்.ரஸ் அர்கள் ந் ஆண்டின் மதரது இநந்ரர்? = கற.தி.1925
ரர் இநந்வுடன் சுரஜ்ஜற கட்சறரணது மரல்ிழடந்து? = சற.ஆர்.ரஸ்

ழசன் குழு பேழக
இந்றரில் சலர்றபேத்ங்கழப ஆர ழசன் குழு அழக்கப்தடும் ண ஆங்கறமனர்கபரல்
அநறிக்கப்தட்ட ஆண்டு து? = கற.தி.1927 – ம்தர் 18
கற.தி.1919 ஆம் ஆண்டு அநறிக்கப்தட்ட ரண்மடகு சசம்ஸ்மதரர்டு சலர்றபேத்ங்கள் ழடபழநில்
வ்ரறு சசல்தடுகறன்நண ன்தழ ஆரற்கு திரிட்டணி அசரல் இந்றரிற்கு அனுப்தி
ழக்கப்தட்ட குழு து? = ழசன் குழு
கற.தி.1919 ஆம் ஆண்டு அநறபகப்தடுத்ப்தட்ட இட்ழட ஆட்சற பழந வ்ரறு சசல்தடுகறநது ன்தழ
ஆங்கறமனரல் ஆர அனுப்தப்தட்ட குழு? = ழசன் குழு
ழசன் குழுில் இடம்சதற்ந சரத் உறுப்திணர்கள் த்ழண மதர்? = 7 மதர்
ழசன் குழு பன் பனறல் இந்றரிற்கு பேழக புரிந் ஆண்டு து? = கற.தி.1928 – திப்ரி 03
ழசன் குழு இந்றரில் ந்றநங்கற இடம் ரது? = தம்தரய்
ழசன் குழு இந்றரிற்கு ந் சதரழுது ஆரித் ஒம கட்சற து? = ீறக்கட்சற
ழசன் குழு மதரரட்டத்றன் மதரது கற.தி.1928, அக்மடரதர் 30 அன்று ழடசதற்ந மதரரட்டத்றன் மதரது
உிரிந் சுந்ற மதரரட்ட ர்
ீ ரர்? = னரனரனஜதற ரய்

2

ந் கரில் ழடசதற்ந ழசன் குழு மதரரட்டரணது னரனரனஜதறரய் மதரலீஸ் டிடிரல்
உிரிந்ரர்? = னரகூர்
தஞ்சரப் சறங்கம் ண அழக்கப்தட்டர் ரர்? = னரனரனஜதற ரய்
கற.தி.1935 ஆண்டு இந்ற அசு சட்டத்றற்கு ந் குழுின் அநறக்ழகரணது பக்கற அடிப்தழடரக
அழந்து? = ழசன் குழு
ழசன் குழு அழத் மதரது இந்ற ழனழ ஆலரக தி கறத்ர் ரர்? = இர்ின் திபு
ழசன் குழு அழக்கப்தட்ட மதரது இந்றரவுக்கரண அழச்சரக இபேந்ர் ரர்? = தர்சகன்சயட் திபு
ழசன் குழு றகத்றற்கு பேழக புரிந் ஆண்டு து? = கற.தி.1929
ழசன் குழுிற்கு றகத்றல் றர்ப்பு சரிித்ர் ரர்? = அன்ணிசதசண்ட்
ழசன் குழுரணது ந் ஆண்டின் மதரது ணது அநறக்ழகழ இங்கறனரந்து அசறடம் சர்தித்து? =
கற.தி.1930
ழசன் குழு தரிந்துழ சசய்து ற்ழந? = இந்றர்கலக்கு பழு திறறத்தும் ங்குல்;
இந்துக்கலம் பஸ்லீம்கலக்கும் ணி ணி ரக்கரபர் சரகுறகள் சரடவும் தரிந்துழ சசய்து

ட்டமழஜ ரரடுகள்:
ட்டமழஜ ரரடு அழக்கப்தட கரம் ரது? = திரித்ரணி இந்றரில் அசறல் சலர்றபேத்ங்கள்
ற்தடுத்துற்கு
பனரது ட்டமழஜ ரரடு ழடசதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி.1930 – ம்தர் 12
பனரது ட்டமழஜ ரரட்ழட துக்கற ழத்ர் ரர்? = ஆநரம் ஜரர்ஜ் ன்ணர்
பல் ட்டமழஜ ரரட்டிற்கு ழனழ கறத்ர் ரர்? = ரம்மச சக்சடரணரல்டு
ந் இக்கரணற இந்றரில் ழடசதற்று சகரண்டு இபேந்ரல் பல் ட்டமழஜ ரரட்டில்
இந்ற திறறறகள் கனந்து சகரள்பில்ழன? = சட்டறுப்பு இக்கம்
இண்டரது ட்டமழஜ ரரடு ழடசதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி.1931
இண்டரது ட்டமழஜ ரரட்டில் கரந்ற கனந்து சகரள்ற்கு கரரக இபேந் ஒப்தந்ம் ரது? =
கரந்ற – இர்ின் ஒப்தந்ம்
கரந்ற – இர்ின் ஒப்தந்ம் ற்தட்ட ஆண்டு து? = கற.தி.1931 – ரர்ச் 08
சடல்னற ஒப்தந்ம் ண அழக்கப்தட்ட ஒப்தந்ம் து? = கரந்ற-இர்ின் ஒப்தந்ம்
ந் ரரட்டின் மதரது அம்மதத்கர் கறநறத்துர் ற்றும் பஸ்லீம்கலக்கு சகரடுத்து மதரன்று லீத்
க்கலக்கும் ணித் சரகுறகலம் ணி ரக்குரிழபம் மண்டும் ண மகரரிணரர்? = இண்டரம்
ட்டமழஜ ரரடு
பன்நரம் ட்டமழஜ ரரடு ழடசதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி.1932
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பன்நரம் ட்டமழஜ ரரட்டின் மதரது இந்றரின் ழனழ ஆலரக தி கறத்ர் ரர்? =
சனறங்டன் திபு
பல் இண்டு ட்டமழஜ ரரடுகள் டக்கும் மதரது இந்ற ழனழ ஆலரக தி கறத்ர்
ரர்? = இர்ின் திபு
பன்று ட்டமழஜ ரரடுகபிலும் தங்குசதற்ந ஒம இந்றர் ரர்? = அம்மதத்கர்

னரகூர் கரங்கறஸ் ரரடு:
னரகூர் கரங்கறஸ் ரரடு சரடங்கப்தட்ட ஆண்டு து? = கற.தி.1929
னரகூர் கரங்கறஸ் ரரடரணது ந் ஆற்நறன் கழில் கூடிது? = ரி
னரகூர் கரங்கறஸ் ரரட்டிற்கு ழனழ கறத்ர் ரர்? = ஜயர்னரல் மபே
பழுிடுழன அல்னது பூர் சுரஜ்ஜறம் ன்ந மகரரிக்ழகழ ற்றுக் சகரண்ட கரங்கறஸ் ரரடு
து? = னரகூர் கரங்கறஸ் ரரடு
ந் ரபின் ள்பிின் மதரது மபே அர்கள் இந்றரின் பர் சகரடிழ தநக்க ிட்டரர்? =
கற.தி.1929 – டிசம்தர் 31
ஒவ்சரபே ஆண்டும் ந் ரழப பழு சுந்ற றணரக சகரண்டரடரக னரகூர் கரங்கறஸ் ரரட்டின்
மதரது படிவு டுக்கப்தட்டது? = ஜணரி 26
ந் ரரட்டின் மதரது ஆண், சதண் அழணபேம் தங்கு சதந அழப்பு ிடுிக்கப்தட்டது? = கற.தி.னரகூர்
கரங்கறஸ் ரரடு
சறழநக்சகரடுழகழப றர்த்து 61 ரள்கள் உண்ரிம் இபேந்து உிர்ீத்ர் ரர்? = ஜீந்றரத்
ரஸ்
தரிபூர் சுந்றம் ன்ந மகரரிக்ழகரணது பன் பனரக ந் கரங்கறஸ் ரரட்டின் மதரது
ழுப்தப்தட்டது? = னரகூர் கரங்கறஸ் ரரடு (கற.தி.1929)

சட்டறுப்பு இக்கம்:
பழு சுந்றம் சதறுழ மரக்கரக சகரண்டு ந் ஆண்டின் மதரது கரந்றடிகள் சட்டறுப்பு
இக்கத்ழ சரடங்கறணரர்? = கற.தி.1930
சட்டறுப்பு இக்கத்றன் பல் மதரரட்டம் ரது? = உப்புச் சத்றரகறகம்
கற.தி.1930, ஜணரி 30 ரள் இந்ற மசற கரங்கறஸ் அநறித் பழுிடுழன ன்ந ிடுழன
திகடணத்றற்கு திநகு ஆங்கறமன ஆட்சறழ றர்த்து அழப்பு ரீறரக சசல்தட்ட பல் டடிக்ழக
ரது? = உப்புச் சத்றரகறகம்
திரிட்டணி சட்டங்கழப ீ நற கரந்ற ண்டிில் உப்சதடுக்க ழடப்தரக கறபம்தி ரள் து? = ரர்ச்
12, 1930
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உப்புச் சத்றரகறகத்றற்கு கரந்ற ழடப்தம் சரடங்கப்தட்ட இடம்? = சதர்ற ஆசறம் – 78
சரண்டர்கள்
உப்புச் சத்றரகறகத்றல் ழடப்தம் படிக்கப்தட்ட இடம்? = ண்டி
கரந்ற சரத்ம் த்ழண ரள்கள் டந்து ண்டி கடற்கழழ ந்ழடந்ரர்? = 23 ரள்கள், 240 ழல்கள்
கரந்ற அர்கள் சட்டத்ழ ீ நற உப்பு டுக்கப்தட்ட ரள் ரது? = ப்ல் 6, கற.தி.1930
உப்புச் சத்றரகறகத்றன் மறு சதர் ரது? = ண்டி ரத்றழ
சட்டத்ழ ீ நற கரந்ற கற.தி.1930 ஆம் ஆண்டு ந் றறுணத்றல் அத்துீ நற தழந்து உப்சதடுக்கத்
றட்டறட்டிபேந்ரர்? = ரரசணர சரல்ட் சரர்க்ஸ் றறுணம்
உப்புச் சத்றரகறகணது சரத்ம் த்ழண ஆண்டுகள் ழடசதற்நது? = ஒபே பேடம்
உப்புச் சத்றரகறகரணது கரந்றின் ந் அநசநறின் அடிப்தழடரக அழந்து? = ன்பழநற்ந
அநப்மதரர்
ஆங்கறமனர்கபரல் உப்புச் சட்டரணது ந் ஆண்டின் மதரது ிறக்கப்தட்டிபேந்து? = கற.தி.1882
றழ்ரட்டில் றபேச்சற பல் மரண்ம் ழினரண உப்புச் சத்றரகறக மதரரட்டத்றற்கு ழனழ
ரங்கறர் ரர்? = இரஜரஜற
ந் இக்கரணது ிடுழனப் மதரரில் பல் பழநரக சதண்கழப மதபில் தங்மகற்கச் சசய்து? =
சட்டறுப்பு இக்கம்
உப்புச் சத்றரகறகத்றல் சசன்ழணில் ழனழ ரங்கறர் ரர்? = திகரம்
ந் ஒப்தந்ந்றன் தடி கரந்ற அர்கள் கற.தி.1931 ஆண்டு சட்டறுப்பு இக்கத்ழ ழகிட்டரர்? = கரந்ற –
இர்ின் ஒப்தந்ம்
ந் ஒப்தந்த்றன் தடி ஆங்கறமனர்கள் உப்புச் சட்டங்கழப றபேம்த சதறுது ன்று ஒப்புக்சகரண்டது? =
கரந்ற – இர்ின் ஒப்தந்ம்

பூணர ஒப்தந்ம் (கற.தி.1932):
ந் ட்டமழஜ ரரட்டின் இறுறின் மதரது குப்புர அநறக்ழகரணது சபிிடதட்டது? =
இண்டரம் ட்டமழஜ ரரடு
குப்புர அநறக்ழகழ சபிிட்டர் ரர்? = ரம்மச சக்சடரணரல்டு
ந் ஆண்டின் மதரது குப்புர அநறக்ழகரணது சபிிடப்தட்டது? = கற.தி.1932
ந் அநறக்ழகில் சறறுதரன்ழிணபேக்கும், ரழ்த்ப்தட்ட க்கலக்கும் ணி இடஒதுக்கல டு ங்கப்தடும்
ண அநறிக்கப்தட்டது? = குப்புர அநறக்ழக
குப்புர அநறக்ழகழ மற்ந இந்றர் ரர்? = டரக்டர்.அம்மதத்கர்
ந் அநறக்ழகழ றர்த்து கரந்ற அர்கள் கற.தி.1932 ஆம் ஆண்டு சரகும் ழ உண்ரி
மதரரட்டத்ழ அநறித்ரர்? = குப்புர அநறக்ழக
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அம்மதத்கர் ற்றும் கரந்றடிகள் இபேபேம் சசய்து சகரண்ட உடன்தடிக்ழக ரது? = பூணர உடன்தடிக்ழக
ந் உடன்தடிக்ழகழ சசய்து சகரண்ட தின் கரந்ற ன் உண்ரி மதரரட்டத்ழ ழகிட்டரர்? =
பூணர உடன்தடிக்ழக
பூணர ஒப்தந்ரணது ந் ஆண்டின் மதரது சசய்து சகரள்பப்தட்டது? = கற.தி.1932 – சசப்டம்தர் 24, ரடர
சறழந
பூணர ஒப்தந்த்றன் தடி ரகர சட்டசழதகபில் த்ழண இடங்கழப ரழ்த்ப்தட்ட க்கலக்கு அபிப்தது
ண படிவு டுக்கப்தட்டது? = 148 இடங்கள்
‘பூணர ஒப்தந்த்றல் ழகசரப்தம் இடுல் ற்சகரழனக்கு ஒப்தரணது அணரல் ழகசரப்தம் இடரீர்கள்’ –
ண அம்மதத்கபேக்கு ந்ற பனம் மண்டுமகரள் ிடுத்ர் ரர்? = சதரிரர்

ணி தர் சத்றரகறகம்:
ஆகஸ்ட் சலுழகழ றர்த்து கற.தி.1940 ஆம் ஆண்டு கரந்ற சரடங்கற இக்கம் து? = ணி தர்
சத்றரகறகம்
ன்பழநற்ந குழநந் அபில் ஒபே அழடரபரக டத்ப்தட்ட இக்கம் து? = ணி தர்
சத்றரகறகம்
பன் பனறல் ணிதர் சத்றரகறகத்றல் ஈடுதட்டர் ரர்? = ஆச்சரர்ர ிமணரதரம
ஆச்சரர்ர ிமணதரம ணிதர் சத்றரகறகத்றல் ஈடுதட்டரல் த்ழண ஆண்டுகரனம் சறழந ண்டழண
அபேக்கு ிறக்கப்தட்டது? = பன்று ரம்
இண்டரரக ணிதர் சத்றரகறகத்றல் கனந்து சகரண்டர் ரர்? = ஜயர்னரல் மபே
ஜயர்னரல் மபே ணிதர் சத்றரகறகத்றல் ஈடுதட்டரல் த்ழண ஆண்டுகரனம் சறழந ண்டழண
அபேக்கு ிறக்கப்தட்டது?
ணிதர் சத்றரகறகரணது சரத்ம் த்ழண ரங்கள் ீடித்து? = 15 ரங்கள்

கற.தி.1935 ஆம் ஆண்டு இந்ற அசுச் சட்டம்:
கற.தி.1935 ஆம் ஆண்டு இந்ற அசுச் சட்டரணது ந் படிவுகபின் அடிப்தழடில் இற்நப்தட்டது? =
ழசன் குழுின் அநறக்ழக ற்றும் பன்று ட்டமழஜ ரரடுகபில் மற்சகரள்பப்தட்ட படிவுகள்
ரகரங்கபில் சசல்தட்டு ந் இட்ழட ஆட்சறழ ஒறத்து ன்ணரட்சறழ அநறபகப்தடுத்ற சட்டம்
து? = கற.தி.1935 ஆம் ஆண்டு இந்ற அசுச் சட்டம்
த்றில் கூட்டரட்சறழ அநறபகம் சசய் சட்டம் து? = கற.தி.1935 ஆம் ஆண்டு இந்ற அசுச் சட்டம்
ந் சட்டத்றன் தடி கூட்டரட்சற ரிசர்வ் ங்கறரணது றறுப்தட்டது? = கற.தி.1935 ஆம் ஆண்டு இந்ற அசுச்
சட்டம்
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ஆகஸ்ட் ன்சகரழட (கற.தி.1940)
ஆகஸ்ட் ன்சகரழடழ சபிிட்டர் ரர்? = னறன்னறத்மகர திபு
இந்றர்கழப இண்டரம் உனகப் மதரரின் மதரது ஈடுதடுத்ற இந்ற ழனழ ஆலர் ரர்? =
னறன்னறத்மகர திபு
ந் ஆண்டின் மதரது னறன்னறத்மகர திபு ஆகஸ்ட் ன்சகரழடழ அநறித்ரர்? = கற.தி.1940
ஆகஸ்ட் ன்சகரழடில் கூநற உறுற சரறகள் ரது? = 1. இந்றரிற்கு அசறல் றர் சழத
அழக்க குழு றறக்கப்தடும்; 2. அசப் திறறறின் மதரர் ஆமனரசழணக் குழுில் இந்றபேக்கு இடம்

கறரிப்ஸ் தூதுக்குழு (கற.தி.1942)
இண்டரம் உனகப்மதரரில் இந்றர்கழப ஈடுதடுத் கரங்கறசறன் ஒத்துழப்ழத சதநவும், இந்ற அசறல்
திச்சழணகலக்கு ீர்வு கரவும் ரர் ழனழினரண குழு ஒன்ழந இங்கறனரந்து அசு இந்றரிற்கு
அனுப்திது? = சர்.ஸ்டரமதரர்டு கறரிப்ஸ்
இண்டரம் உனகப்மதரரில் ஆங்கறமனபேக்கு உிகரய் இந்றர இபேக்க மண்டும் ண அநறவுறுத்ற
குழு து? = கறரிப்ஸ் தூதுக்குழு
இண்டரம் உனகப்மதரபேக்கு தின் இந்றர்கலக்கு சடரறணின் அந்ஸ்து ங்கப்தடும் ண அநறித்
குழு து? = கறரிப்ஸ் தூதுக்குழு
கறரிப்ஸ் தூதுக்குழுின் உறுற சரறகழப றரனரகறக் சகரண்டிபேக்கும் ங்கறின் தின் மறிட்ட
கரமசரழன ண குநறப்திட்டர் ரர்? = கரந்ற

சள்ழபமண சபிமறு இக்கம் (கற.தி.1942)
ந் குழுின் மரல்ிக்கு திநகு கரந்றடிகள் ரம் தின்தற்நற ந் அகறம்ழச றகள் த்ழக
தனழணபம் அபிக்கில்ழன ன்தழ உர்ந்ரர்? = கறரிப்ஸ் தூதுக்குழு
ந் ஆண்டின் மதரது கரங்கறஸ் சசற்குழுிணர் ஆங்கறமனர்கள் இந்றரழ ிட்டு உடணடிரக
சபிமந மண்டும் ன்ந ீர்ரணத்ழ சகரண்டு ந்ணர்? = கற.தி.1942 – ஆகஸ்ட் 08 - தம்தரய்
ந் மதரரட்டத்றன் மதரது ‘பழுச்சுந்றம் ி மறு ணரலும் ரன் றபேப்ற அழட ரட்மடன்’ –
ன்று கரந்றடிகள் கூநறணரர்? = சள்ழபமண சபிமறு இக்கம்
சசய் அல்னது சசத்துடி – ன்ந மகரத்ழ கரந்றடிகள் ந் அநப்மதரரட்டத்றன் மதரது கூநறணரர்? =
சள்ழபமண சபிமறு இக்கம்
ந் மதரரட்டரணது ரட்டின் ிடுழனப் மதரரட்டத்றன் உச்சகட்டரக இபேந்து ன்று கூநப்தடுகறநது?
= சள்ழபமண சபிமறு இக்கம்
ந் இக்கரணது இந்ற ிடுழனக்கு மடிரக இட்டுச் சசன்நது ன்று அநறஞர்கபரல்
கூநப்தடுகறநது? = சள்ழபமண சபிமறு இக்கம்
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இங்கறனரந்றல் மர்ல் – சரறற்கட்சற சற்நற:
இண்டரம் உனகப்மதரபேக்கு தின் இங்கறனரந்றல் ரர் ழனழினரண ஆட்சறரணது அழக்கப்தட்டது? =
கறபண்ட் அட்னற
இண்டரம் உனகப்மதரபேக்கு தின் இங்கறனரந்றல் ழடசதற்ந மர்னறல் ந் கட்சறரணது சற்நற சதற்நது?
= சரறனரபர் கட்சற
இந்ற சுந்ற மதரரட்டத்றற்கு ஆவு அபித் இங்கறனரந்து திர் ரர்? = அட்னற திபு
கரங்கறஸ் ீ து ஆங்கறன அசு ிறத்றபேந் ழட உத்வுகழப ினக்கற இங்கறனரந்து திர் ரர்? =
கறபண்ட் அட்னற
ந் ஆண்டின் மதரது இந்றரின் திச்சழணகழப ீர்க்க பன்று மதர் அடங்கற குழு ஒன்ழந
இந்றரிற்கு அனுப்திணரர்? = கற.தி.1946

அழச்சழ தூதுக்குழு (கற.தி.1946)
1946 ஆண்டு அட்னறரல் இந்றரிற்கு அனுப்தப்தட்ட குழுில் இபேந் பன்று மதர் ரர்? = சதத்றக்
னரன்ஸ், .ி.அசனக்மரண்டர் ற்றும் சர்.ஸ்டரமதரர்டு கறரிப்ஸ்
அழச்சழ குழுின் மறு சதர் ரது? = கரதிணட் குழு
இந்ற ழனர்கபிடம் ஆட்சற ரற்நம் குநறத்து மதச்சு ரர்த்ழ டத்ற குழு து? = கரதிணட் குழு
கூட்டரட்சற அழ தரிந்துழ சசய் குழு து? = கரதிணட் குழு
அசறல் றர் சழத மர்ந்சடுக்கப்தட்டு இந்ற அசறனழப்புச் சட்டம் ழுப்தட மண்டும் ன்றும்,
அச்சட்டம் ரரகும் ழ அழணத்துக் கட்சற திறறறகழப சகரண்ட இழடக்கரன அசு ஒன்று த்றில்
அழக்க மண்டும் ன்று ஆகறற்ழந தரிந்துழ சசய் குழு து? = கரதிணட் குழு

இழடக்கரன அசரங்கம் (கற.தி.1946)
அசறனழப்புக் குழுிற்கரண மர்ல்கள் ழடசதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி.1946 – ஜீழன
கற.தி.1946 ஆம் ஆண்டு ழடசதற்ந அசறனழப்பு குழுிற்கரண மர்ல்கபில் த்ழண
சதரதுத்சரகுறில் கரங்கறஸ் கட்சறரணது சற்நற சதற்நது? = 205 / 214
பஸ்லீம் லீக் கட்சற சற்நற சதற்ந சதரதுத்சரகுறகள் த்ழண? = 73 / 78
இந்ற அசரணது ரழ திரக றறத்து இழடக்கரன அசு ஒன்ழந றறுிது? = ஜயர்னரல் மபே
இழடக்கரன அசு றறக்கப்தட்ட ஆண்டு து? = கற.தி.1946 – சசப்டம்தர் 02
இவ்ழச றறு மபே அர்கள் ரபேழட உிழ ரடிணரர்? = ஜறன்ணர (ஆணரல் தரகறஸ்ரன்
மகரரிக்ழகரல் இழ ஜறன்ணர றரகரித்ரர்)
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வுண்ட் மதட்டன் றட்டம் (கற.தி.1947)
கற.தி.1947 ஆம் ஆண்டு ஆங்கறன அசுப் திறறறரக திமற்நர் ரர்? = வுண்ட்மதட்டன் திபு
ஆங்கறன அசறன் கழடசற திறறறரக தி கறத்ர் ரர்? = வுண்ட்மதட்டன் திபு
வுண்ட்மதட்டன் திபு அர்கள் ந் ரபின் மதரது பக்கற அநறிப்பு ஒன்ழந சபிிட்டரர்? = ஜீன் 03,
கற.தி.1947
ஜீன் 03 அன்று வுண்ட்மதட்டன் அநறித் றட்டரணது வ்ரறு அழக்கப்தட்டது? = ஜீன் 03 ஆம் ரள்
றட்டம் அல்னது வுண்ட்மதட்டன் றட்டம்
ந் றட்டத்றன் தடி இந்றர இந்ற பெணின் ன்றும், தரகறஸ்ரன் பெணின் ன்று இபேரடுகபரக
திரிக்கப்தட்டது? = வுண்ட்மதட்டன் றட்டம்

இந்ற ிடுழனச் சட்டம் (கற.தி.1947)
இங்கறனரந்து அசு இந்ற ிடுழனச் சட்டத்ழ றழநமற்நற ஆண்டு து? = கற.தி.1947 – ஜீழன ரம்
ந் றட்டத்றன் அடிப்தழடில் இங்கறனரந்து அசு இந்ற ிடுழன சட்டத்ழ றழநமற்நறது? =
வுண்ட்மதட்டன் றட்டம்
இந்ற திரிிழண ந் ஆண்டின் மதரது ழடபழநப்தடுத்ப்தட்டது? = கற.தி.1947
புறரக திரிக்கப்தட்ட தரகறஸ்ரணில் இடம்சதற்ந தகுறகள் ரது? = மற்கு தஞ்சரப், சறந்து, டமற்கு
ல்ழனப்புந ரகரம், கறக்கு ங்கரபம், அசரம் ரறனத்றலுள்ப சறனட் ரட்டம்
இந்ற ரடு ிடுழனப்சதற்ந ரள் து? = கற.தி.1947 – ஆகஸ்ட் 15
இந்றர ிடுழன சதற்ந திநகு பர் சகரடி இற்நப்தட்ட இடம் து? = சசங்மகரட்ழட
சுந்ற இந்றரின் பல் ழனழ ஆலரக தி கறத்ர் ரர்? = வுண்ட்மதட்டன் திபு
சுந்ற இந்றரின் பல் திரக தி கறத்ர் ரர்? = ஜயர்னரல் மபே
சுந்ற இந்றரின் பல் இந்ற ழனழ ஆலரக தி கறத்ர் ரர்? =
சற.இரசமகரதரனரச்சரரிரர்
ரர் ழனழினரண ல்ழன ழறுக்கும் ஆழரணது இந்றர – தரகறஸ்ரன் ல்ழனழ
ழறுத்து? = ரட்கறபிப்

ன்நற – தணி பபேகன்
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