
ஐேரா�ப�ய வரலா� 1789�த� 1945வைர

வ�னா வ�க�

2 மத��ெப�வ�னா�க�

1. ப�ெர��� �ர�ச� 1789

2. ெத��கஉரிைம� ேகா�பா�

3. ேமரி அ�டா�ன�

4. பத�னா�கா��ய�

5. வா�ட�

6. �ேஸா

7. மா�ெட�க��

8. ச�கஒ�ப�த�

9. ச�ட�த�� க��ெபா��

10. லபாய�

11. ெட�னி�ைமதான�உ�த�ெமாழி

12. பா�ைட� ச�ைற�சாைல���ச�

13. க�ர��ய�க�

14. ஜேகாப�ய�க�

15. பய�கரஆ�ச�

16. ெந�ேபா�ய�

17. ஏமினிய��உட�ப��ைக

18. �ரி� பா�க� ேபா� 1805

19. �� சீ� உட�ப��ைக 1807

20. க�ட த��ட�

21. தீபக�ப ேபா� 1808- 1814

22. வா�ட�� ேபா�

23. வ�ய�னா மாநா�

24. ப��மா��



25. �னித உட�பா� 1815

26. �தலா�அெல�சா�ட�

27. ஐேரா�ப�ய��டைம��

28. நா�வ� உட�பா� 1815

29. ��றா� ெந�ேபா�ய�

30. க�ரிமிய� ேபா� 1854_1856

31. பாரி� உட�ப��ைக 1856

32. ப�ரா�ேகா ப�ர�ய ேபா�

33. இ�தா�யஇைண�

34. கா�ேபானாரி

35. க��� க��

36. இள�இ�தா�ையஇய�க� 1831

37. ேஜாச� மஜினி

38. இர�டா�வ��ட� இ�மா�ேவ�

39. கரிபா��

40. ஆ�த�ரிய சா��னிய ேபா�

41. சா�வரி�

42. ப�ரா��ப�� பாரா�ம�ற�

43. ப��மா��

44. ப�ேர� உட�ப��ைக 1866

45. எ��த�த�

46. ப�ரா��ப�� உட�ப��ைக 1871

47. ��� ேபரரச�களி�உட�ப��ைக 1872

48. ��� ேபரரச�களி�உட�ப��ைக 1872

49. �����உட�ப��ைக 1882

50. க�ழ�க�த�ய ப�ர�ச�ைன

51. க�ேர�க �த�த�ர� ேபா�

52. ப�ர�ய���க�ய� 1876- 78



53. ெப���உட�ப��ைக 1878

54. இள����க�ய� இய�க�

55. இர�டா� ெக�ச� வ���ய�

56. சராஜீ� ப�ெகாைல

57. அகழி� ேபா��ைற

58. உ�ேரா வ��ச�

59. 14அ�சேகா�பா�

60. ெவ�ேச��உட�ப��ைக1919

61. ெசவ�அ�உட�ப��ைக

62. ெசய��� ெஜ�ம�உட�ப��ைக

63. ச�வேதச ச�க�

64. மா�� ேட��க�

65. ர�ய �ர�ச�

66. ச� இர�டா� ந��ேகாலா�

67. �மா

68. கார� மா��

69. தா� கா�ப�ட�

70. பாச�ச�

71. �ேசா�னி

72. நாச�ச�

73. அடா��ஹ��ல�

74. ேரா� ெப��� ேடா�க�ேயாஅ�� ஒ�ப�த� 1937

75. மி�னி� உட�ப��ைக

76. ேபா�� ேட� மாநா� 1945

77. அ�லா��� சாசன�

78. ஐ நா சைப

79. �னி�இ�



ஐ��மத��ெப�வ�னா�க�

1. ப�ெர�� �ர�ச��கான காரண�க�

2. ப�ெர��� �ர�ச���அற�ஞ�களி� ப��

3. ெந�ேபா�ய� ேபானபா�� இ�உ�நா�� சீ�த���த�க�

4. ெந�ேபா�ய�பைடெய���கைளப�ற��ற��� எ��க

5. க�ட த��ட� ப�ற� ச���ற���வைரக

6. வ�ய�னா மாநா� ப�ற� ச���ற���வைரக

7. வ�வசாய� �ர�ச� ப�ற� எ��க

8. ெதாழி� �ர�ச� ப�ற� எ��க

9. க�ழ�க�த�ய ப�ர�ச�ைனக� ப�ற� ���கமாக வைரக

10. க�ரிமிய� ேபா� ப�ற��ற���வைரக

11. க�ேர�க �க�த�ர ேபா��கான காரண�க�யாைவ

12. ர�ய���க�ய ேபா� ப�ற� ச���ற���வைரக

13. இ�தா�ையஇைண�ப�ற���க

14. ெஜ�மானியஇைண�கானகாரண�க�யாைவ

15. ப��மா��க�� சாதைனகைள��க

16. �தலா�உலக� ேபா��கான காரண�க�யாைவ

17. ர�ய �ர�ச� ப�ற� ச���ற���வைரக

18. ச�வேதச ச�க� ப�ற��ற���வைரக

19. உலக� ெபா�ளாதார ெப�ம�த�

20. �ேசா�னி எ��ச�ையப�ற���க

21. ஹ��லரி� ேபா� �ைறப�ற��ற���வைரக

22. இர�டா�உலக� ேபா��கான காரண�க�ம���வ�ைள�கைள��க

10 மத��ெப�வ�னா�க�

1. ப�ெர�� �ர�ச��கான காரண�க�ம���வ�ைள�கைளப�ற� க��ைர
வைரக

2. ெந�ேபா�ய� ேபாணப�� இ� சீ�த���த�க� ப�ற� க��ைரஎ��க

3. வ�வசாய �ர�ச� ம��� ெதாழி� �ர�ச��கான காரண�க�வ�ைள�கைள
��க



4. க�ரிமிய� ேபா� ப�ற�வ�ரிவாக எ��க

5. ��றா� ெந�ேபா�யனி� சீ�த���த�க��ற��� க��ைரவைரக

6. ப�� மா��க� ஏ�இ���மனித� எனஅைழ�க�ப�க�றா� �ற��� க��ைர
வைரக

7. ெஜ�மானிய ம���இ�தா�யஇைண�ப�ற� க��ைரவைரக

8. ர�ய� �ர�ச� காணகாரண�க�ம���வ�ைள�கைளவ�ரிவாக எ�த�

9. ர�ய� �ர�ச� ப�ற� க��ைரவைரக

10. வ�வசாய ம���ெதாழி� �ர�ச� ப�ற�வ�ரிவாக எ��க

11. ர�ய� �ர�ச�ய�� ெலனினி� ப�� �ற��� எ��க

12. ஹ��லரி� ஏகாத�ப�த�ய உண�� ப�ற� க��ைரவைரக

13. பாச�ச� எ�வா�இ�தா�ய��வள��ச� ெப�ற� எ�பைத

14. இர�டா�உலக� ேபா��கான காரண�க�ம���வ�ைள�கைள��

15. ஐநா சைபய�� சாதைனகைள���கமாக எ��க

16. ஐநா சைபய�� க�ைளந��வன�க� ப�ற� க��ைரவைரக

17.


