Rajaji Exam – Questions (இராஜாஜி பற்றிய ேத
6th to 8th Std. (Write Half page - அைரப்

வு - வினாக்கள்)

பக்கம் எழுதவும்)

1. Write about Rajaji's birth, parentage, boyhood and education.
இராஜாஜியின் பிறப்பு, ெபற்ேறா, சிறு வயது வாழ்க்ைக,படிப்பு பற்றி எழுதுக.

2. What are the posts Rajaji held?
இராஜாஜி வகித்த பதவிகள் யாைவ?

3. Write the names of five books authored by Rajaji.
இராஜாஜி எழுதிய புத்தகங்கள் ஐந்தின் ெபயகைள எழுதுக.

4. Narrate an interesting incident from Rajaji's life.
இராஜாஜி வாழ்ைகயில் நிகழ்ந்த சுைவயான சம்பவம் ஒன்ைற விவrக்கவும்.

5. Rajai = Vedaranyam; What is the link?
இராஜாஜியும், ேவதாரண்யமும்- ெதாடபு என்ன?

9th and 10th Std. (Write one page – ஒரு

முழுப்பக்கம் எழுதவும்)

1. Rajaji's contribution in eradicating untouchability.
த4ண்டாைம ஒழிப்புக்கு இராஜாஜி ஆற்றிய பணிகள் யாைவ?

2. How Rajaji fought the evil of liquor?
மது அரக்கைன எதித்து இராஜாஜி எவ்வாறு ேபாராடினா?

3. What are the contributions of Rajaji for Tamil development?
தமிழ் வளச்சிக்கு இராஜாஜி ஆற்றிய ெதாண்டு என்ன?

4. Explain Rajaji's friendship and relationship with Gandhiji.
காந்திஜியும்,இராஜாஜியும் உறவும் நட்பும் விவrக்கவும்.

5. Explain Rajaji's friendship with Thanthai Periyar.
இராஜாஜிக்கும்,தந்ைத ெபrயாருக்கும் இருந்த நட்பிைன விவrக்கவும்.

11th and 12th Std. (Write two pages - இரண்டு

பக்கம் எழுதவும்)

1. Write about Rajaji's administrative talent.
இராஜாஜியின் நிவாகத் திறன் பற்றி எழுதுக.

2. Explain Rajaji's political career after Independence.
சுதந்திரத்திற்குப் பின் இராஜாஜியின் அரசியல் பற்றி விவrக்க.

3. Give synopsis of Rajaji's booklet Jail Dairy.
இராஜாஜியின் ெஜயில் டயr நூலின் சுருக்கம் தருக.

4. Rajaij's education policy - What is true story?
இராஜாஜியின் கல்வித் திட்டம்' உண்ைம வரலாறு என்ன?

5. What are Rajai's services to Tamilnadu?
தமிழ்நாட்டுக்கு இராஜாஜி ெசய்த ெதாண்டுகள் யாைவ?

Reference books on Rajaji:
1. Rajaji - A Life By Rajmohan Gandhi,Rajai-Gandhiji's grandson
2. I Meet Rajaji - By Monica Felton
3. Rajaji's jail Diary By Rajaji
4. Voice of Wisdom-100 sayings of Rajaji By Rajaji and SVS
5. நான் அறிந்த ராஜாஜி = ம. ெபா. சிவஞானம்
6. Rajaji Lectures = by Bharathiya Vidya Bhavan
7. Rajagopalachari - A Biogaraphy By C.R.Narasimhan
8. Rajagopalachari, As I saw him - By G.Narayanaswami
9. C.Rajagopalachari - ATrue Patriot By R.K.Murthy


