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* இு்ெிு், 1933 - மோ்்ு மோத் ெி ்ி் அரசோ்க் பவ்லள
அறி்லகலய பவளியி்டு.
* 1935 ஆ் ஆ்ு இ்திய அரு் ச்ட் பவ்லள அறி்லகயி்
அி்ெலடயிதலதய உுவோ்க்ெ்டு.
* 1935 ஆ் ஆ்ு இ்திய அரு் ச்ட் லசம் ுுவி் அறி்லக
ம்ு், ி்ு வ்ட தமலச மோநோுகளி் தம்பகோ்ள்ெ்ட
ுிுகளி் அி்ெலடயி் இய்ற்ெ்டு. அலவயோவன : [1]
மோகோண்களி் த்னோ்சி அறிுக்ெு்த்ெ்டு.
[2] மோகோண்களி் பசய்ெ்ட இர்லடயோ்சி ஒழி்க்ெ்டு.
[3] ம்தியி் ூ்டோ்சி அரசோ்க் ஏ்ெு்த்ெ்டு.
[4] மோநில்கு்கிலடதய ஏ்ெு் சி்க்கலள தீ்்ு லவ்க
ூ்டோ்சி நீதிம்ற் நிுவ்ெ்டு.
[5] ூ்டோ்சி

ச்் வ்கி நிுவ்ெுத் ஆகியனவோு்.

இர்டோ் உலக்தெோு் ததசிய இய்கு்
:
* 1935 ஆ் ஆ்ு இ்திய அரசிய் ச்ட்தி் ெி, 1937 ஆ் ஆ்ு
மோநில்களி் பெோு் தத்த் நலடபெ்று. இ்தத்தலி்
கோ்கிர் க்சி 8 மோநில்களி் பவ்றி பெ்ு ம்தி

சலெ

அலம்து.
* 1939 ஆ் ஆ்ு பச்ட்ெ் ுத் நோ் இர்டோ் உலக்தெோ்
பதோட்கியு. இ்நிலலயி் ஆ்கில அரு கோ்கிர்
தலலவ்கலள் கல்ததோசி்கோம் , இ்தியோலவ இர்டோ்
உலக்தெோ ் ஈுெு்தியு.
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* தெோ ் இ்தியோலவ ஈுெு்தியலத் கோ்கிர்
விு்ெவி்லல. எனதவ த்களு எதி்்லெ பவளிகோ்ு்
வலகயி் 1939 இ் கோ்கிர் 8 மோநில்களி் அலம்சரலவலய
ரோெினோமோ பச்தன.
* கோ்கிர் க்சி ரோெினோமோ பச்தலத , ு்ீ் ீ் க்சி
தலலவரோன ுகமு அலி ெி்னோ வரதவ்ு உ்சோகமோக
பகோ்டோினோ். அவ் அ்நோலள 1939 பச்ட்ெ் 22 விுதலல
நோளோக பகோ்டோினோ்.
* அத் ெி்ன் ுகமு அலி ெி்னோ 1940 மோ்்ு மோத்
இ்ு்கு், ு்ீ்கு் ஒ்றோக இு்க ுியோு, எ்ு்
அவ்கு்ு தனி்தனியோக இுநோுக் ததலவ எ்ு் தகோ ்லக
லவ்தோ்.

ெோகி்தோ் தகோ ்லக 1940 :
* ுகமு அலி ெி்னோ 1940 ஆ் ஆ்ு லோூ ் நலடபெ்ற
ு்ீ் ீ் மோநோ்ி் தனு தனி நோு தகோ ்லகலய
பவளியி்டோ்.

ஆக்ு ந்பகோலடீ், தனி நெ்
ச்யோகிரக்1940 :
* ஆ்கில அரச் ெிரதிநிதி லி்லி்தகோ இ்திய்கலள இர்டோ்
உலக்தெோ ் ஈுெு்தினோ். இதலன கோ்கிர் எதி்்து.
இதனோ் கோ்கிரலச திு்தி அலடய் பச்ய சில உுதி
பமோழிகலள லி்லி்தகோ வழ்கினோ்.
* இத் ில் தெோ் ுி்து், இ்தியோவி்ு அரசிய்
நி்ணயசலெ அலம்க ஒு ுு நியமி்க்ெு் எ்ு் , அரச்
ெிரதிநிதியி் நி்வோக் ுுவி் இ்தியு்ு இட் அளி்க்ெு்
எ்ு் உுதியளி்க்ெ்டு.
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* இு ஆக்ு ந்பகோலட என்ெ்டு. [ 1940 ஆக்ு 8 ]
* ஆனோ் , கோ்தி இதலன ஏ்க மு்ு , தனிநெ் ச்யோகிரக்லத
பதோட்க ுிு பச்தோ்.
www.tnpscexam.info

தனிநெ் ச்யோகிரக் 1940 :
* தனி நெ் ச்யோ கிரக் எ்ெு வ்ுலறய்ற, ுலற்த அளவி்
ஒு அலடயோளமோக நட்த்ெ்ட இய்கமோு்.
* ச்யோ கிரக்தி் ஈுெ்டவ்கலள கோ்திதய தத்ு பச்தோ்.
* ுதலி் தனி நெ் ச்யோ கிரக்தி் ஈுெ்டவ் ஆசோ்யோ விதனோெோ
ெோதவ. இவு்ு ி்ு மோத் சிலற்த்டலன விதி்க்ெ்டு.
அு்ு ெவஹ்லோ் தநு தனி நெ் ச்தியோகிரக்தி் ஈுெ்ு 4
மோத் சிலற த்டலன பெ்றோ்.
* தனி நெ் ச்யோகிரக் 15 மோத்க் நீி்து.

கி ்் ூு்ுு 1942 :
* லவ்ரோ் லி்லி்தகோ ெிரு 1941 ெூலலயி், தமு் 4
இ்திய்கலள தனு நி்வோகி் ுுவி் தச்்ு் பகோ்டோ்.
* இர்டோவு உலக்தெோ ் ெ்ெோ் இ்கிலோ்தி்ு எதிரோக
ஈுெ்டு. இ்கிலோ்ு தெோ ் பவ்றி பெற, இ்தியோவி் ஆதரு
ததலவ்ெ்டு.
* எனதவ, கோ்கிரசி் ஒ்ுலழ்லெ பெறு் , இ்திய அரசிய்
ெிர்சலனகு்ு தீ்ு கோணு் 1942 மோ்்ு 23 ஆ் நோ் ச்
்டோதெோ்ு கி ்் எ்ெவலர இ்தியோவி்ு அு்ெி லவ்து.
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* கி ்் ுு இர்டோ் உலக் தெோ ் ஆ்கிதலயு்ு
உதவிகரமோ் இ்தியோ இு்க தவ்ுபமன அறிவி்து.

கி ்் ூு்ுுவி் ு்கிய ெ ்ுலரக்
:
* இ்தியோவி்ு படோமினிய் அ்த்ு வழ்க்ெு்.
* சிுெோ்லமயின் ெோுகோ்ு - ுததச அருக் ம்ு் ெி ்ி்
இ்திய மோகோண்களி் ெிரதிநிதிகலள் பகோ்ட ஒு
அரசியலலம்ு் ுு ஏ்ெு்த்ெு்.
* ெி ்ி் இ்தியோவிு்ள எ்த மோகோணமோவு இ்த
அரசியலலம்லெ ஏ்க மு்ு் ெ்ச்தி் த்தெோலதய நிலலயி்
பதோடரதவோ அ்லு த்கு்பகன தனி அரசியலலம்லெ வலர்ு
பகோ்ளதவோ அுமதி்க்ெு்.
* ஆனோ் இ்தியோவி்ு ுு ுத்திர் வழ்ுவு ெ்றி எுு்
ுறி்ெிடவி்லல.
* கி ்சி் தயோசலனகலள நோ்ி் பெு்ெோலோன அரசிய்
க்சிக் ஏ்கவி்லல. கோ்தி கி ்சி் தயோசலனகலள " ெி்
தததியி்ட கோதசோலல " எ்ு வ்ணி்தோ்.
* ுததச அருக் விு்ெினோ் அரசியலலம்ு ுுவி்ு தனு
ெிரதிநிதிகலள அு்ெலோ் அ்லு இ்திய ஒ்றிய்திலிு்ு
விலகிதய இு்கலோ் எ்ற தயோசலனலய அரசிய் க்சிக்
ஏ்கவி்லல.
* ெோகி்தோ் தகோ ்லக ஏ்க்ெடோததோ் ு்ீ் ீ் இதலன
நிரோக ்து.

பவ்லளயதன பவளிதயு இய்க் [ 1942 1944 ] :
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* கி ்் ூு்ுுவி் ததோ்வி, இ்தியோ மீ ு ெ்ெோ்
ெலடபயு்ு் எ்ற அ்ச் தெோ்ற கோரண்களோ் ெி ்ிஷோலர
நோ்லட வி்ு பவளிதயற் பச்ீ் இய்க்லத மகோ்மோ கோ்தி
பதோட்கினோ்.
* ெி ்ிஷோ் இ்தியோலவ வி்ு பவளிதயறினோ் ம்ுதம ஓ்
இலடகோல அரசோ்க்லத அலம்க ுிீ். இ்ு - ு்ீ்
ெிர்சலன்ு தீ்ு கோண ுிீ் எ்ு கோ்தி குதினோ்.
* 1942 ஆக்் 8 ஆ் நோளி் அகில இ்திய கோ்கிர் கமி்ி
ெ்ெோயி் ூி ுக் வோ்்த " பவ்லளயதன பவளிதயு "
தீ்மோன்லத நிலறதவ்றியு.
* கோ்தி பச் அ்லு பச்ு மி எ்ு அலற ூவலல விு்தோ்.
* 1942 ஆக்் 8 ம்ு் 9 ஆ் தததிகளி் கோ்கிரசி் ு்கிய
தலலவ்கலள ெி ்ிஷோ் லகு பச்தன்.
* மகோ்மோ கோ்தி ூனோ சிலறயி் அலட்க்ெ்டோ். ெவஹ்லோ்
தநு , அு் கலோ் ஆசோ் தெோ்ற தலலவ்க் அகமு நக்
தகோ்லடயி் சிலற லவ்க்ெ்டன்.
* ச யோன வழி கோ்ுத் இ்லோம் , நோபட்ு் வ்ுலற்
கலவர்க் பவி்தன. இ்துண்தி் 1. ரோ் மதனோக் தலோஹியோ
2. அ்ுத்
3. எ்.எ்.தெோஷி
4. பெய ெிரகோ் நோரோய் தெோ்தறோ் இய்க்லத
தலலலமதய்ு நட்தின்.
* இலளஞ்க் ெல் நோ்ு்ெ்ுட் கல்ு பகோ்டன்.
கிரோம்ுற்கு்ு் இ்த இய்க் பம்ல பம்ல ெரவ்
பதோட்கியு.
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* 1943 இ் இ்த இய்க் தமு் வுவலட்து. வ்கோள்,
பச்லன தெோ்ற இட்களி் அரு க்ிட்க் மீ ு
தோ்ுத்கு் நட்த்ெ்டன. 1944 இ் கோ்தி சிலறயிலிு்ு
விுதலல பச்ய் ெ்டோ்.
* பவ்லளயதன பவளிதயு தெோரோ்ட் நோ்ி் விுதலல்
தெோரோ்ட்தி் உ்சக்டமோு்.
* ெி ்ி் அரசோ்க் ு்ெோ்கி்ூு நட்தியு. 538 ுலற
ு்ெோ்கி்ூு நட்த்ெ்டு. ுலற்து 7000 தெ்
பகோ்ல்ெ்டன். 60229 தெ் சிலறயிலலட்க்ெ்டன்.
* பவ்லளயதன பவளிதயு இய்க் இ்திய விுதலல்ு
தநரியோக இ்ு் பச்று.
www.tnpscexam.info

ுெோ் ச்திர தெோ் - இ்திய ததசிய
ரோுவ் - 1942 :
* தநதோெி ுெோ் ச்திர தெோ் [ தநதோெி - தலலவ் ] ுக் பெ்ற
ததச் தலலவ்களி் ஒுவரோவோ்.
* ுெோ் ச்திர தெோ் 1927 ஆ் ஆ்ு இ்திய ததசிய கோ்கிரசி்
தச்்தோ். தநுுட் இலண்ு ெணியோ்றினோ்.
* தநதோெி இலளஞ்கு், பெோும்கு் ததசிய உண்ு பெற்
கோரணமோ் இு்தோ்.
* 1938 ஆ் ஆ்ு தநதோெி இ்திய ததசிய கோ்கிரசி் தலலவரோக
தத்்பது்க்ெ்டோ்.
* 1939 இ் தநதோெி ு்தெோ்ு க்சியிலன் பதோட்கினோ்.
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* தநதோெி சிறிு கோல் வ்ு்
ீ
சிலறயி் லவ்க்ெ்டோ்.
ஆ்கோனிய் தெோல தவடமி்ு , இ்தியோவிலிு்ு த்ெி
பெ்மனிலய அலட்ு , ஹி்லலர் ச்தி்ு உதவி தகோ னோ்.
ெி்ன் 1942 இ் ெ்மோவி்ு பச்றோ். ெ்ெோனிய்களோ் ெ்மோ
ஆ்கிரமி்க்ெ்டு.
* அ்சமய்தி் ெி ்ிஷோ ் ெிியிலிு்த ஏரோளமோன இ்திய்
லகதிகலள ெ்ெோ் லக்ெ்றியு. ெ்ெோனிய அரசோ்க்ுட்
ூ்ு தச்்ு ுெோ் ச்திர தெோ் இ்திய்கு்கோக இ்திய
ததசிய ரோுவ்லத அலம்தோ்.
* 1943 ெூலல 2 ஆ் நோ் ுெோ் ச்திர தெோ் சி்க்ூலர
பச்றலட்தோ். அ்ு இ்திய விுதலல் கழக்தி் தலலலம்
பெோு்லெ இரோ் ெிகோ

தெோ், ுெோ் ச்திர தெோஸிட்

ஒ்ெலட்தோ்.
" ஆசோ் ஹி்் ெு் " எ்ு அலழ்க்ெ்ட இ்திய ததசிய
ரோுவ்தி் தளெதியோக ுெோ் ச்திர தெோ் பெோு்தெ்றோ்.
இதலன் பதோட்்ு ுெோ் ச்திர தெோ் " தநதோெி "
எ்றலழ்க்ெ்டோ் [ 1943 ].
* இ்திய ததசிய ரோுவ்தி் பெ்க் ெி ு தமி்நோ்லட் சோ்்த
ல்ுமி எ்ற பெ்ணி் தலலலமயி் ெோ்சி ரோணி பெய ்
அலம்க்ெ்டு.
இ்திய ததசிய ரோுவ்தி் ி்ு ெி ுகு்ு், [1] ுெோ்
ெி ு, [2] கோ்தி ெி ு [3] தநு ெி ு எ்ு பெய ட்ெ்டன.
* பெ்ஹி்், பட்லி சதலோ ---> ுெோ் ச்திர தெோ்
* தகோஹிமோவி் பவ்றிலய் பெ்ற இ்திய ததசிய ரோுவ்
இ்ெோலல தநோ்கி ு்தனறியு. 1945 இ் ெ்ெோ் சரணலட்த
ெிறு அு த் ுய்சிகலள லகவி்டு. தநதோெி லதவோு்ு
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பச்றோ். அ்கிு்ு தடோ்கிதயோ பச்ு் வழியி் 1945 ஆக்்
18 ஆ் நோ் விமோன விெ்தி் இற்ு வி்டோ் என ந்ெ்ெுகிறு.
* பட்லியிு்ள பச்தகோ்லடயி் இ்திய ததசிய ரோுவ
வர்க்
ீ
மீ தோன விசோரலண நலடபெ்று. தநு ம்ு் தத் ெகூ்
சோ்ு அவ்க் சோ்ெோக வோதி்டன்.
* ெோ்வ்் ெிளோ் க்சி தநதோெி ுெோ் ச்திரதெோசோ் ுவ்க்ெ்ட
தின் " - 1940, ெூ் 22.

கோெின் ூு்ுு [ அ்லு ] அலம்சரலவ
ூு்ுு 1946 :
* இர்டோ் உலக்தெோு்ு் ெி், இ்கிலோ்ு ெிரதமரோக அ்லி
ெிரு பெோு்தெ்றோ். 1946 மோ்்ு 15 ஆ் நோ் அவ் பவளியி்ட
அறி்லகயி் இ்தியோவி் ுயநி்ணய உ லமலய ஏ்றுட்
இ்திய அரசியலலம்லெ உுவோ்ுவத்ு ஒ்ுதலலீ்
வழ்கினோ்.
* [ அ்லி அறி்லக - 1946 மோ்்ு 15 ]
* ெி ்ி் அலம்சரலவலய் சோ்்த ி்ு தெ் [1] பெதி்
லோர்் [2] ச் ்டோதெோ்ு கி ்் [3] ஏ.வி.அபல்ஸோ்ட்
பகோ்ட ுுலவ இ்தியோவி்ு அு்ெி லவ்தோ்.
* இுதவ கோெின் ூு்ுு என்ெ்டு.
* கோெின் ூு்ுு இ்தியோவி் அரசியலலம்ு சி்கு்ு ஒு
தீ்லவ ு் லவ்து. இத் ெி மோகோண்க் 3 ுு்களோக
ெி ்க்ெ்ு தனி்தனி அரசியலலம்ுகளி் கீ ் இய்ு்.
* ெி ்ி் இ்திய மோகோண்க், ுததச அருக் ஆகியவ்லற
உ்ளட்கிய இ்திய ஒ்றிய் ஒ்லறீ் அு ு் பமோழி்து.
இ்த ஒ்றிய்,
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[1] அயுறு் பகோ்லக
[2] ெோுகோ்ு
[3] தகவ் பதோட்ு தெோ்றவ்லற தமு க்ு்ெோ்ி்
லவ்ு்பகோ்ு எ்சிய அதிகோர்கலள மோகோண்க் இடதம
ஒ்ெலட்க தவ்ு்.
* ுதிய அரசியலலம்ு எுத்ெ்ு ுதிய அரசோ்க் ெதவிதய்ு்
வலர இலட்கோல அரசோ்க் ஒ்லற ஏ்ெு்து் தயோசலன
ூற்ெ்டு.
* ு்ீ் ீ், கோ்கிர் இர்ுதம இ்தி்ட்லத ஒ்ு்
பகோ்டன.
* 1946 ெூலலயி் அரசியலலம்ு் ுுவி்கோன தத்த்க்
நலடபெ்றன.
* 214 பெோு் பதோுதிகளி் 205 இ் கோ்கிர் பவ்றி. 78
பதோுதியி் 73 இ் ு்ீ் ீ் பவ்றி.
* 1946 பச்ட்ெ் 2 ஆ் நோ் தநு தலலலமயி் இலட்கோல
அரசோ்க் அலம்க்ெ்டு.
[ இலட்கோல அரசோ்க் 1946 பச்ட்ெ் 2 ]

மு்் தெ்ட் தி்ட் 1947 :
* 1947 ெி்ரவ

20 ஆ் நோ் ெிரதம் அ்லி கோம்் அலவயி் 1948

ெூ் மோத்தி்ு ு்ு இ்திய்களிட் ஆ்சி அதிகோர்
மோ்ற்ெு் எ்ற ெி ்ி் அரசி் திடமோன எ்ண்லத
அறிவி்தோ்.
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* இதலன நிலறதவ்ுவத்ு மு்் தெ்ட் ெிருலவ
இ்தியோவி் லவ்ரோயோக அு்ுவு எ்ு் அவ் ுிு
பச்தோ்.
* 1947 மோ்்ு 24 ஆ் நோ் மிு்த அதிகோர்குட் மு்்
தெ்ட் ெிரு இ்தியோவி் லவ்ரோயோக ெதவிதய்றோ்.
* இ்தியோலவ் ெி ்ு ெோகி்தோலன உுவோ்ுவு எ்ெு
தவி்்க ுியோது எ்ு மு்் தெ்ட் குதினோ்.
* நீ்ட விவோத்கு்ு் ெிறு 1947 ெூ் 3 ஆ் நோ் இ்திய்
ெி விலன்கோன தனு தி்ட்லத மு்் தெ்ட் அறிவி்தோ்.
இு மு்் தெ்ட் தி்ட் [ அ்லு ] ெூ் 3 ஆ் நோ் தி்ட்
எ்றலழ்க்ெ்டு.
* மு்் தெ்ட் தி்ட் 1947 [ அ்லு ] ெூ் 3 ஆ் நோ் தி்ட் இ்த தி்ட்தி் ெி இ்தியோ, இ்திய ூனிய் எ்ு் , ெோகி்தோ்
ூனிய் எ்ு் இு நோுகளோக் ெி ்க்ெு்.
* இ்திய ுததசி அருக் இ்விு நோுகளி் ஏதோவு ஒ்ுட்
தச்்ு பகோ்ளதவோ அ்லு ுத்திர்ுட் இு்கதவோ
பச்யலோ், என அறிவி்க்ெ்டு.
* இ்தி்ட்லத கோ்கிரு், ு்ீ் ீ்ு் ஏ்ு்பகோ்டன.
www.tnpscexam.info

இ்திய விுதலல் ச்ட் 1947:
* மு்் தெ்ட் தி்ட்தி் அி்ெலடயி் இ்கிலோ்ு அரு 1947
ெூலல 18 ஆ் நோ் இ்திய விுதலல் ச்ட்லத நிலறதவ்றியு.
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இ்திய விுதலல் ச்ட் 1947இ் ு்கிய
ூுக் :
[1] இ்தியோ, ெோகி்தோ் ெி விலன 1947 ஆக்் 15 ுத்
நலடுலற்ு வு். ெி ்ி் அரசோ்க் அலன்ு
அதிகோர்கலளீ் இ்விர்ு நோுகளிடு் வழ்ு்.
[2] ுதிய நோடோன ெோகி்தோனி் ு்ீ்க் அதிக் வோு்
ெுதிகளோன,
[*] தம்ு ெ்சோ்
[*] சி்ு
[*] வட தம்ு எ்லல்ுற மோகோண்
[*] கிழ்ு வ்கோள்
[*] அசோ் மோநில்திு்ள சி்ஹ் மோவ்டு் இட் பெ்றன.
இ்தியோவி் மீ து்ள ெுதிக் இட் பெ்றன.
[3] ெ்சோ், வ்கோள் இ்விர்ு மோகோண்களி் எ்லலகலள
வலரயு்ெத்ு எ்லல வலரயு்ு் ஆலணய்
ஏ்ெு்த்ெு்.
[4] ெோகி்தோ், இ்தியோ ஆகிய இர்ு நோுகளி் அரசியலலம்ு
ுு்கு்ு அரசியலலம்லெ உுவோ்ு் அதிகோர்க்
வழ்க்ெு்.
* ரோ்கிள் தலலலமயிலோன எ்லல வலரயு்ு் ஆலணய்,
இ்தியோ - ெோகி்தோ் எ்லலகலள வலரயு்து.
* 1947 ஆக்் 14 - ெோகி்தோ் ுத்திர்
* 1947 ஆக்் 15 - இ்தியோ ுத்திர்
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* 1947 ஆக்் 15 ஆ் நோ் பட்லி பச்தகோ்லடயி் ஆ்கில்
பகோி ( ூனிய் ெோ் ) இற்க்ெ்ு, இ்திய ிவ்ண பகோி
ஏ்ற்ெ்டு.
* ுத்திர இ்தியோவி் ுத் தலலலம ஆுநரோக மு்் தெ்ட்
ெிரு பெோு்ு ஏ்றோ். ெி்ன் சி. இரோெதகோெோலோ்சோ

ுத்திர

இ்தியோவி் ுத் இ்திய தலலலம ஆுநரோக ெதவி ஏ்றோ்.
ெோகி்தோனி் ுத் தலலலம ஆுந் - ுகமு அலி ெி்னோ.
* 1948 ெனவ

30 கோ்திலய அவ் வழிெோ்ு் ூ்ட்ு்ு்

பச்ு் வழியி் நோூரோ் தகோ்தச ு்ு் பகோ்றோ்.
* இதலன தநு " ந் வோ்வி் ஒளி மலற்து எ்ு் இு் ூ்்ு
வி்டு " எ்றோ்.
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ுததசி சம்தோன்களி் இலண்ு :
* இ்திய அருகலள ஒ்றிலண்து ச்தோ் வ்லெோ் ெதடலி்
மோபெு் சோதலனயோு்.
* இ்தியோ ுத்திர் அலட்த தெோு நோ்ி் ஏற்தோழ 565 ுததசி
அருக் இு்தன. அவ்லற நவோ்ுக், அரச்க், ம்ு்
நிெோ்க் ஆ்சி பச்ு வ்தன். இ்த அருகலள இ்தியோுட்
இலண்ு் பெோு்ு ச்தோ் வ்லெோ் ெதடலிட் விட்ெ்டு.
* 562 ுததசி அருக் இ்திய ூனியுட் இலண்தன. ஆனோ்
கோ்மீ ், ஐதரோெோ், ெூனோக் ஆகியலவ இ்தியோுட் இலணய்
தய்கின.
* ெ்தட் தனு அரசிய் திறலமயோு், குலமயோன
நடவி்லககளோு் , அ்த் ெுதிகலள இ்திய ூனியுட்
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இலண்தோ். இதனோ், " இ்தியோவி் ெி்மோ்் " எ்ு் " இு்ு
மனித்" எ்ு் தெோ்ற்ெ்டோ்.

ெிபர்ு ெுதிக் இலண்க்ெுத் 1954 :
* ெிபர்ு அரசி் அுமதிீட் ெோ்ி்தச , கோலர்கோ், மோஹி,
ஏனோ், ச்திரநோூ் ஆகிய ெுதிக் 1954 ஆ் ஆ்ு இ்திய
ூனியுட் இலண்க்ெ்டன.

தெோ்்ு்கீ சிய்க் ெுதிக் இலண்ு 1961 :
* தகோவோ, லடூ, டோம் ஆகிய ெுதிக் தெோ்்ு்கீ சிய ்
வசமிு்த ெுதிகளோு். அ்ெுதி ம்க் இ்தியோுட் இலணய
விு்ெின். எனதவ, இ்திய அரு தனு ரோுவ நடவி்லககளி்
ில் 1961 ஆ் ஆ்ு அ்ெுதிகலள இ்தியோுட் இலண்து.
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ுதிய இ்தியோ உுவோ்க் :
* இ்திய அரசியலலம்ு நி்ணய சலெ்ு டோ்ட். ரோதெ்திர
ெிரசோ் தலலலம தோ்கினோ்.
* அரசியலலம்ு ச்டவலரு் ுு தலலவ் ---> அ்தெ்க்.
* 1950 ெனவ

26 ுியரு நோ்.

* இ்திய அரசியலலம்ு ச்ட் நலடுலற்ு வ்த நோ் --->
ெனவ

26 , 1950.

* இ்தியோவி் ுத் ுியரு் தலலவ் --> இரோதெ்திர ெிரசோ்.
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