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7th Social Science Lesson 11 Questions in Tamil 

11. மராத்தியர்களின் எழுச்சி 

1. பதினாராம் நூற்றாண்டில் கீழ்க்கண்ட எந்த சுல்தான்கள் மராத்தியர்களைத் தங்கள் குதிளரப்பளடயில் 
பணியமர்த்தினர்? 

1. பீஜப்பூர்       2. ககால்ககாண்டா 
3. அகமதுநகர்       4. குஜராத் 

A) 1, 2      B) 2, 4      C) 1, 3      D) 1, 4 
(குறிப்பு: இச்சுல்தான்களின் படைகளில் மராத்தியர்கடைப் பணியமர்த்தியசெயல், இஸ்லாமிய 
வீரர்களின் அதிகாரத்டதப் சபற வேண்டும் என்ற மராத்தியர்களின் ஆடெடயச் ெமன் செய்ய 
உதவியது.) 

2. கூற்று 1: பாளறகளும், குன்றுகளும் அடங்கிய மராத்திய நாட்டின் நிலப்பகுதி, அந்நிய 
பளடகயடுப்பாைர்களிடமிருந்து மராத்தியருக்குப் பாதுகாப்பளித்தது. 
கூற்று 2: மராத்திய நாட்டின் புவியியல் கூறுகள் ககாரில்லாப் கபார் முளறக்கு உகந்ததாய் விைங்கியது. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

(குறிப்பு: மராத்திய நாட்டின் புவியியல் கூறுகள் மராத்தியர்களிடைவய சில தனித்தன்டம ோய்ந்த 
பண்புகடை ேைர்த்திருந்தன. அடே, மராத்திய மக்கடை இந்தியாவின் ஏடனய மக்களிைமிருந்து 
வேறுபடுத்திக் காட்டின.) 

3. _________ இல் பரவிய பக்தி இயக்கம், மராத்திய மக்களிளடகய விழிப்புணர்வும் இணக்கமும் ஏற்பட 
உதவியது. 
A) குஜராத் 

B) மகாராஷ்டிரா 

C) ஒடிசா 
D) ஆந்திரா 
(குறிப்பு: பக்தி இயக்கம் மராத்திய மக்களிடைவய ஒற்றுடமடயக் குறிப்பாகச் ெமூகச் ெமத்துேத்டத 
வமம்படுத்தியது. மராத்தியப் பகுதிடயச் வெர்ந்த ெமயத் தடலேர்கள் பல்வேறு ெமூகக் 
குழுக்களிலிருந்து ேந்தேராேர்.) 

4. சிவாஜியின் வாழ்வின் மீது கணிசமான கசல்வாக்ளக கசலுத்திய பக்தி இயக்கத்ளதச் கசர்ந்த 
கபரிகயார்கள் யார்? 
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1. ஏக்நாத்        2. துக்காராம்    

3. சாம்பாஜி       4. ராம்தாஸ் 

A) 1, 2, 3     B) 2, 3, 4      C) 1, 2, 4      D) 1, 3, 4 
(குறிப்பு: பக்தி இயக்கத்டத வெர்ந்த சபரிவயார்களில் ஏக்நாத், துக்காரம், ராம்தாஸ் ஆகிவயார் 
குறிப்பிைத்தக்வகார் ஆேர்.) 

5. கூற்று 1: மராத்தியரிளடகய ஒற்றுளமளய வைர்ப்பதில் மராத்திய கமாழியும் இலக்கியமும் உதவி 
கசய்தன. 
கூற்று 2: பக்தி இயக்கப் கபரிகயார்கள், மராத்திய கமாழியில் இயற்றிய பாடல்களைத் கதாகுத்தனர். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

(குறிப்பு: மராத்திய சமாழியில் இயற்றப்பட்ை பாைல்கள் அடனத்துச் ொதிகடையும், 
ேர்க்கங்கடையும் வெர்ந்த மக்கைால் பாைப்பட்டிருந்தன.) 

6. __________ ஆண்டு பிறந்த சிவாஜி, தன் தாயார் ஜீஜாபாயின் பாதுகாப்பில் வைர்ந்தார். 
A) 1621     B) 1624     C) 1627     D) 1629 
(குறிப்பு: ஜூஜாபாய், இராமாயணம், மகாபாரதக் கடதகடைக் கூறி சிோஜிக்கு அேற்றின் மீது 
தாக்கத்டத ஏற்படுத்தினார்.) 

7. சிவாஜியின் ஆசிரியரும் குருவமான ___________ என்பவர் குதிளரகயற்றம், கபார்க்களல, அரசு 
நிர்வாகம் ஆகியவற்றில் சிவாஜிக்கு பயிற்சியளித்தார். 
A) ஜீஜாபாய் 

B) ராணா பிரதாப் 

C) சாஜி கபான்ஸ்கல 

D) தாதாஜி சகாண்ைவதவ் 

8. தனது பதிகனட்டாவது வயதில் இராணுவப் பணியில் முதலடி எடுத்து ளவத்த சிவாஜி 1645 ல்  

__________ ககாட்ளடளயக் ளகப்பற்றுவதில் கவற்றி கபற்றார். 
A) கதார்னா ககாட்ளட 

B) பதிண்டா ககாட்ளட 

C) வகாண்டுோனா வகாட்டை 

D) கரய்கார் ககாட்ளட 

(குறிப்பு: வகாண்டுோனா வகாட்டைடயக் டகப்பற்றிய அடுத்த ஆண்டில் வதார்னா வகாட்டைடயக் 
டகப்பற்றினார். சதாைர்ந்து வகாட்டைடயக் டகப்பற்றி அதடனப் புனரடமத்தார்.) 
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9. சிவாஜியின் பாதுகாவலரான தாதாஜி ககாண்டகதவ் __________ ஆண்டு இயற்ளக எய்தினார். 
A) 1646     B) 1647     C) 1648     D) 1649 

 (குறிப்பு: தாதாஜி சகாண்ைவதவ் இறந்ததனால் சிோஜி முழுடமயான சுதந்திரம் சபற்றேரானார். 
தம் தந்டதயாருக்குச் சொந்தமான  சகாண்ைவதோல் நிர்ேகிக்கப்பட்ை ஜாகீடரயும் சிோஜி 
சபற்றார்.) 

10. __________ வீரர்கள் சிவாஜி பளடயின் வலிளமயாகத் திகழ்ந்தனர். 
A) மாவலி குதிளரப்பளட 

B) மாவலி யாளனப்பளட 

C) மாேலி காலாட்படை 

D) மாவலி பீரங்கிப்பளட 

(குறிப்பு: இேர்களின் உதவுவியுைன் சிோஜி புவனவுக்கு அருவகயிருந்த பல வகாட்டைகடையும், 
புரந்தர் வகாட்டைடயயும் டகப்பற்றினார்.) 

11. சிவாஜியின் இராணுவ நடவடிக்ளககைால் சினங்ககாண்ட ___________ சுல்தான் சிவாஜியின் 
தந்ளதளயச் சிளற ளவத்தார். 
A) அகமதுநகர் 
B) பீஜப்பூர் 

C) ககாண்டுவானா 
D) ஆக்ரா 
(குறிப்பு: சிோஜி தனது இராணுே நைேடிக்டககடை டகவிடுேதாக உறுதியளித்த பின்னவர 
அேரது தந்டத விடுவிக்கப்பட்ைார். தந்டதயார் இயற்டக எய்தும் ேடர சிோஜி பீஜப்பூருைன் 
அடமதிடய வமற்சகாண்ைார்.) 

12. சிவாஜி, மராத்தியத் தளலவர் சந்திர ராவ் கமார் என்பாரிடமிருந்து ஜாவலிளய _________ ஆண்டு 
ளகப்பற்றினார். 
A) 1647      B) 1652      C) 1655      D) 1656 
(குறிப்பு: பூவனடேச் சுற்றியிருந்த சிறிய அைவிலான மராத்தியத் தடலேர்கடை அைக்கித் 
தமக்குக் கீழ்ப்பணியச் செய்தார்.) 

13. சிவாஜி, பீஜப்பூரின் தைபதியான அப்சல்காளன ________ ஆண்டு ககான்றார். 
A) 1658      B) 1659    C) 1669     D) 1667 
(குறிப்பு: சிோஜி தனது தந்டத இறந்தபின்பு, தான் டகப்பற்றிய மடலக்வகாட்டைகளிலிருந்த 
பீஜப்பூர் வீரர்கடைத் துரத்தியடித்து அேர்களுக்கு பதிலாக தம் தைபதிகடை அங்வக நியமித்தார்.) 

14. _________ ஆண்டு ஒைரங்கசீப்பின் மாமனாரும் முகலாயத் தைபதியுமான கெஸ்டகாளன சிவாஜி 
காயப்படுத்தித் துரத்தியடித்தார். 
A) 1659      B) 1661      C) 1662     C) 1663 
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(குறிப்பு: சிோஜிடயத் தண்டிப்பதற்காக அனுப்பப்பட்ை பீஜப்பூர் படைகடை அேர் வதாற்கடித்தது 
முகலாய அதிகாரிகடை எச்ெரிக்டக அடையச் செய்தது. அேடர தண்டிக்கும் வநாக்கத்வதாடு 
வமற்சகாள்ைப்பட்ை முகலாயப் படைசயடுப்டபயும் அேர் டதரியத்துைன் எதிர்சகாண்ைார்.) 

15. அரபிக் கடற்களரயில் அளமந்திருந்த முக்கிய துளறமுகமான சூரத் நகளரச் சூளரயாட சிவாஜி தமது 
பளடகளை அனுப்பிய ஆண்டு 

A) 1662     B) 1663     C) 1664     D) 1665 
(குறிப்பு: சூரத் நகர் முகலாயரின் முக்கியத் துடறமுகமாக விைங்கியது.) 

16. ஒைரங்கசீப் சிவாஜிளய அழித்கதாழிக்கவும், பீஜப்பூளர இளணக்கவும் _________ என்ற ராஜபுத்திரத் 
தைபதியின் தளலளமயின் கீழ் முகலாயப் பளடளய அனுப்பிளவத்தார். 
A) ராஜா கமாகன்சிங் 

B) ராணா சங்கா 
C) பிருத்திவிராஜ் கசௌகான் 

D) ராஜா சஜய்சிங் 

(குறிப்பு: இறுதியில் சிோஜி அடமதிடய நாடினார். தாம் டகப்பற்றிய வகாட்டைகடைக் 
சகாடுத்துவிைவும், முகலாய அரசின் மன்ெப்தாராகப் சபாறுப்வபற்றுப் பீஜப்பூடரக் டகப்பற்றவும் 
ெம்மதித்தார்.) 

17. சிவாஜி, ராஜா கஜய்சிங்கின் வழிகாட்டுதலின்படி __________ன் முகலாய அரசளவக்கு கசல்ல 
ஒத்துக்ககாண்டார். 
A) அகமதுநகர் 
B) பீடார் 
C) கமவார் 
D) ஆக்ரா 

(குறிப்பு: ஆக்ராவிற்கு சென்றவபாது அேமானப்படுத்தப்பட்டுச் சிடறயில் அடைக்கப்பட்ைார். 
அப்வபாது, அங்கிருந்து பழக்கூடையில் ஒளிந்து தப்பித்தார்.) 

18. அரசன் அல்லது கபரரசன் எனப் கபாருள்படும் சத்ரபதி என்பது __________கமாழிச்கசால். 

A) பிராகிருதம் 

B) கதலுங்கு 

C) மளலயாைம் 

D) ெமஸ்கிருதம் 

(குறிப்பு: ெத்ர - குடை, பதி - தடலேன் அல்லது பிரபு. ெத்ரபதி என்னும் சொல்டல மராத்தியர்கள் 
குறிப்பாக சிோஜி பயன்படுத்தினார்.) 

19. சிவாஜி இரண்டாவது முளறயாக சூரத் நகளரக் ககாள்ளையடித்த ஆண்டு 
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A) 1668     B) 1669     C) 1670      D) 1674 
(குறிப்பு: தக்காண அரசுகளுக்கு எதிரான தமது படைசயடுப்புகளில் மராத்தியர்கள் 
தடலயிடுேடதத் தவிர்ப்பதில் ஒைரங்கசீப் உறுதியாய் இருந்தார்.சிோஜியுைன் உறடேச் 
ெரிசெய்துசகாள்ை முயற்சிகள் வமற்சகாண்ைார். அம்முயற்சிகள் வதால்வியுற்றன.) 

20. ___________ ஆண்டு சிவாஜி சத்ரபதி என்னும் பட்டத்துடன் மணிமுடி சூட்டிக் ககாண்டார். 
A) 1672     B) 1673     C) 1674     D) 1675 
(குறிப்பு: தம் மகனின் முடிசூட்டு விழாடேக் காண்பதற்காக உயிருைனிருந்த சிோஜியின் ேயது 
முதிர்ந்த தாயார் ஜீஜாபாய், தம் ோழ்க்டக நிடறவுற்றதால் முடிசூட்டுவிழா முடிந்த சில நாட்களில் 
இயற்டக எய்தினார்.) 

21. சிவாஜியின் முடிசூட்டுவிழா __________ ககாட்ளடயில் சீரும் சிறப்புமாக நளடகபற்றது. 
A) கதார்னா ககாட்ளட 
B) பதிண்டா ககாட்ளட 
C) ககாண்டுவானா ககாட்ளட 
D) சரய்கார் வகாட்டை 

(குறிப்பு: சிோஜி தமது ோழ்நாளின் இறுதி ஆண்டுகடைத் தம் மகன் ொம்பாஜியிைம் செலவிட்ைார்.) 
22. சிவாஜி ________ ஆண்டு இயற்ளக எய்தினார். 

A) 1675     B) 1678     C) 1679     D) 1680 
(குறிப்பு: சிோஜி தம் மகன் ொம்பாஜிக்கு தம்டமப் வபாலவே ஆட்சி புரிய அேருக்கு உதவினார். 
இறுதியில் வநாய்ோய்ப்பட்டு ேயிற்றுப் வபாக்கினாலும், காய்ச்ெலினாலும் பாதிப்புற்று இயற்டக 
எய்தினார்.) 

23. சிவாஜியின் அரசியல் முளற எத்தளன வட்டங்களைக் ககாண்டிருந்தது? 

A) 2      B) 3      C) 4      D) 5 
(குறிப்பு: சிோஜி மூன்று ேட்ைங்களின் டமயமாக விைங்கினார்.) 

24. சரியான கூற்ளறத் கதர்ந்கதடு. (சிவாஜியின் மூன்று வட்ட அரசியல் முளற) 

1. முதல் வட்டத்தில் மக்களின் மீது அக்களற ககாண்ட அவர் எந்த வளகயிலும் மக்கள் 
துன்புறுத்தப்படுவளத அனுமதிக்கவில்ளல. 
2. இரண்டாவது வட்டத்தில் சிவாஜி கமலாதிக்கம் கசலுத்தினாலும் கநரடி நிர்வாகத்ளத 
கமற்ககாள்ைவில்ளல. ககாள்ளையடிக்கப்படுவதிலிருந்தும், சூளறயாடப்படுவதிலிருந்தும் மக்களைக் 
காப்பாற்றினார். 
3. மூன்றாவது வட்டத்தில் ககாள்ையடிப்பது மட்டுகம சிவாஜியின் கநாக்கமாக இருந்தது, 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2, 3 சரி 

C) 1, 3 சரி 
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D) அடனத்தும் ெரி 

25. தவறான இளணளயத் கதர்ந்கதடு. 

1. கசௌத் - கமாத்த வருமானத்தில் 1/4 
2. சர்கதஷ்முகி - கமாத்த வருமானத்தில் 1/10 

A) 1 மட்டும் தவறு 

B) 2 மட்டும் தவறு 

C) இரண்டும் தவறு 

D) எதுவுமில்டல 

(குறிப்பு: செௌத் - பாதுகாப்புக் கட்ைணம், ெர்வதஷ்முகி - அரெருக்கான கட்ைணம்) 

26. மராத்தியர் நிர்வாகத்தில் கிராமங்கள் _________ என்பவர்கைால் நிர்வகிக்கப்பட்டது. 
A) பட்டீல் 

B) குல்கர்னி 

C) வதஷ்முக் 

D) ககாத்தவால் 

(குறிப்பு: இருபது முதல் நூறு எண்ணிக்டக ேடரயிலான கிராமங்கள் வதஷ்முக்கின் கட்டுப்பாட்டில் 
இருந்தன.) 

27. மராத்திய நிர்வாகத்தில் கிராமத் தளலவருக்கு உதவியாக ஒரு கணக்கரும் __________ என்ற 
கபயரில் ஆவணக்காப்பாைர் ஒருவரும் பணியாற்றினர். 
A) பட்டீல் 
B) குல்கர்னி 
C) கதஷ்முக் 
D) ககாத்தவால் 

(குறிப்பு: ஒவ்சோரு கிராமத்திலும் அதிகாரம் மிக்க ஒரு கிராமத் தடலேர் (பட்டீல்) இருந்தார்.) 
28. தவறானக் கூற்ளறத் கதர்ந்கதடு. 

A) இராணுவம் மீதும், இராணுவ வீரர்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதிலும் சிவாஜி மிகப்கபரும் கவனம் 
கசலுத்தினார். 

B) ஒவ்சோரு படைவீரனும் தடலடம தைபதியால் வநரடியாகத் வதர்ந்சதடுக்கப்பட்ைார். 
C) பணிநிளறவு கபற்ற மிகவும் கபாற்றப்பட்ட பளடத்தைபதிகளின் கபாறுப்பில் ககாட்ளடகள் 
விடப்பட்டன. 

D) சிவாஜியின் பளடகயடுப்புகள் சமகவளிகளை கநாக்கி நீட்சி கபற்றகபாது குதிளரப்பளடகள் 
எண்ணிக்ளகயில் கபருகி முக்கியத்துவம் கபற்றன. 
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(குறிப்பு: ஒவ்சோரு படைவீரனும் சிோஜியால் வநரடியாகத் வதர்ந்சதடுக்கப்பட்ைார். சதாைக்கத்தில் 
காலாட்படைவய சிோஜியின் இராணுேத்தின் முதுசகலும்பாக திகழ்ந்தது.) 

29. மராத்திய கபரரசில் _________ என்பவர் நவீனகால பிரதமருக்கு இளணயானவர். 
A) சத்திரபதி 

B) வபஷ்ோ 

C) பட்டீல் 

D) பண்டிட் ராவ் 

(குறிப்பு: உண்டமயில் வபஷ்ோக்கள் ெத்திரபதிகளுக்குத் துடணயதிகாரிகைாய் 
இருந்தேர்கைாேர்.) 

30. யாருளடய காலத்திலிருந்து கபஷ்வாக்கள் உண்ளமயான மராத்திய அரசர்கைாயினர், சத்திரபதிகள் 
கபயரைவிற்கான அரசர்கள் என்னும் நிளலக்குத் தள்ைப்பட்டனர். 
A) சிவாஜி 

B) சாம்பாஜி 

C) பாலாஜி விஸ்வநாத் 

D) ஷாகு 

(குறிப்பு: சிோஜி எட்டு அடமச்ெர்கடை சகாண்ை குழுவிற்கு அஷ்ை பிரதான் என சபயரிட்ைார்.) 
31. கூற்று 1: முகலாயரின் நிர்வாகமுளற சிவாஜியின் மீது கசல்வாக்குச் கசலுத்தியிருந்தது. 
கூற்று 2: மராத்திய நிர்வாகத்தில் நிலவரியானது உண்ளமயான விளைச்சலின் அடிப்பளடயில் 
நிர்ணயம் கசய்யப்பட்டது. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

(குறிப்பு: நீதித்துடறயில் சிவில் ேழக்குகள் பஞ்ொயத்து எனப்படும் கிராமக் குழுக்கைால் தீர்த்து 
டேக்கப்பட்ைன.) 

32. மராத்திய நிர்வாகத்தில், வசூலிக்கப்பட்ட நிலவரியில் எத்தளன பங்கு அரசால் 
எடுத்துக்ககாள்ைப்பட்டது? 

A) 3/5     B) 2/5      C) 3/6      D) 1/3 
(குறிப்பு: குற்றவியல் ேழக்குகள் ொஸ்திரங்கள் எனப்பட்ை இந்து ெட்ை நூல்களின் அடிப்படையில் 
விொரிக்கப்பட்ைன.) 

33. தவறான இளணளயத் கதர்ந்கதடு. (அஷ்டபிரதானின் கபாறுப்புகள்) 

A) பந்த்பிரதான் / கபஷ்வா - பிரதம அளமச்சர் 
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B) சுர்நாவிஸ் / சச்சீவ் – கசயலர் 
C) அமத்தியா / மஜும்தார் - சேளியுறவுத்துடற அடமச்ெர் 

D) வாக்கிய-நாவிஸ் – உள்துளற அளமச்சர் 
(குறிப்பு: அமத்தியா / மஜும்தார் – நிதியடமச்ெர்) 

34. தவறான இளணளயத் கதர்ந்கதடு. (அஷ்டபிரதானின் கபாறுப்புகள்) 
A) சர்-இ-கநைபத்/கசனாபதி - தளலளமத் தைபதி 

B) சுமந்த் /துபிர் - துடண பிரதமர் 

C) நியாயதிஸ் - தளலளம நீதிபதி 

D) பண்டிட் ராவ் - தளலளம அர்ச்சகர் 
(குறிப்பு: சுமந்த் /துபிர் - சேளியுறவுத்துடற அடமச்ெர்) 

35. சிவாஜிளயத் கதாடர்ந்து _________ உடனான சச்சரவிற்குப் பின்னர், சாம்பாஜி ஆட்சிப் 
கபாறுப்கபற்றார். 
A) ொகு 

B) அனாஜி தத்வதா 

C) மார்வார் ரத்கதார் 
D) துர்காதாஸ் 

(குறிப்பு: குடும்ப ெண்டைகள் மராத்திய அரசில் சிராய்ப்புகடை ஏற்படுத்தின.) 
36. மார்வார் ரத்கதார் குடும்பத்ளதச் கசர்ந்த துர்காதாஸ் ஒைரங்கசீப்பிற்கு எதிராகக் கலகம் கசய்த அவரது 
மகன் அக்பர் ஆகிகயார் யாருளடய அரசளவயில் பாதுகாப்பாகத் தங்களவக்கப்பட்டனர்? 

A) சிவாஜி 

B) ொம்பாஜி 

C) ொகு 

D) பாலாஜி விஸ்வநாத் 

(குறிப்பு: இடத மிகப்சபரியதாக எடுத்துக்சகாண்ை ஔரங்கசீப், ொம்பாஜிடய ஒழித்துக்கட்ை 
அடனத்து முயற்சிகடையும் வமற்சகாண்ைார்.) 

37. ஒைரங்கசீப் ________ ஆண்டு பீஜப்பூளரயும் ககால்ககாண்டாளவயும் ளகப்பற்றினார். 
A) 1681     B) 1683     C) 1685      D) 1687 
(குறிப்பு: பீஜப்பூடரயும் வகால்சகாண்ைாடேயும் டகப்பற்றி இடணப்பவத ஒைரங்கசீப்பின் முக்கிய 
வநாக்கமாக இருந்தது.) 

38. சிவாஜியின் கபரன் ொகு எந்தக் காலக்கட்டத்தில் ஆட்சி புரிந்தார்? 

A) 1708-1739 
B) 1703-1749 
C) 1708-1749 
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D) 1702-1759 
(குறிப்பு: ஷாகு என்றால் வநர்டமயானேர் என்று சபாருள். சிோஜியிைமிருந்து இேரின் 
குணநலன்கடை வேறுபடுத்திக் காட்டுேதற்காக இப்சபயர் ஒைரங்கசீப்பால் டேக்கப்பட்ைது.) 

39. __________ நூற்றாண்டின் முதல் பாதிப்பகுதியில் மராத்திய அரசு அதிகாரம் 
ஒருங்கிளணக்கப்பட்டது. 
A) 16      B) 17      C) 18      D) 19 
(குறிப்பு: ஷாகுவிைம் பணி செய்வதார்க்கு அதிகாரப்பூர்ேமான உரிடமகள் ேழங்கப்பட்ைதன் மூலம் 
இவ்ேதிகார ஒருங்கிடணப்பு செய்யப்பட்ைது.) 

40. சிவாஜி ஆகராவிலிருந்து தப்பிய கபாது வாரணாசியில் சாம்பாஜியின் பாதுகாவலராய் இருந்தவர் 
யார்? 

A) கவிகலாஷ் 

B) அனாஜி தத்கதா 
C) மார்வார் ரத்கதார் 
D) துர்காதாஸ் 

(குறிப்பு: ொம்பாஜி, தம்முடைய குடும்ப அர்ச்ெகரான கவிகலாஷ் என்பேரின் ஒழுக்கக்வகைான 
செல்ோக்கிற்கு ஆட்பட்டிருந்தார். கவிகலாஷ் புகழ்சபற்ற அறிஞரும் கவிஞருமாோர்.) 

41. கூற்று 1: ொகு மகாராஜாவின் நாற்பதாண்டுக்கால ஆட்சியின்கபாது மராத்தியரின் கட்டுப்பாட்டின் 
கீழிருந்த பகுதிகள் அதிகரித்தன. 
கூற்று 2: ொகு மகாராஜாவின் காலத்தில் முளறயாகக் கப்பம் வசூலிக்கப்படவில்ளல. 
A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தேறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: ஷாகுவின் காலத்தில் மிகவும் டமயப்படுத்தப்பட்ை, ேலுோன அரசுக்கட்ைடமப்பு 
உருப்சபறத் சதாைங்கியது. நிலங்கடைச் சொந்தமாகக் சகாண்டிருந்த குடும்பங்கள் உட்பை 
ஒவ்சோரு குடும்பமும் அரசுப்பணியின் மூலம் ஆதாயம் சபற்றது.) 

42. சாதாரண வருவாய்த்துளற அலுவலராகத் தமது பணிளய கதாடங்கிய பாலாஜி விஸ்வநாத் 

_____________இல் கபஷ்வா ஆனார். 
A) 1710     B) 1711     C) 1712     D) 1713 
(குறிப்பு: தனக்கு சநருக்கமானேர்களின் ஆவலாெடனகளுக்கு எதிராக ஷாகு, பாலாஜி 
விஸ்ேநாத்தின் மூத்தமகனான இருபது ேயவத நிரம்பிய பாஜிராடே அடுத்த வபஷ்ோோகப் 
பணியமர்த்தினார்.) 

43. கபரரசர் பாஜிராவ் கீழ்க்கண்ட எந்தக் குடும்பங்களுக்கு அதிகாரங்களை வழங்கினார்? 
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1. ககய்க்வாட்       2. க ால்கார்      
3. சிந்தியா       4. பீடார் 
A) 1, 2, 3    B) 2, 3, 4     C) 1, 3, 4     D) 1, 2, 4 
(குறிப்பு: பாஜிராவ் பாரம்பரியச் செல்ோக்கு சபற்றிருந்த குழுக்கைான வதஷ்முக்குகடைச் 
ொர்ந்திருக்க அேர் விரும்பவில்டல. மாறாகப் வபரரெர் ஷாகுவிற்கும், தமது தந்டதயார் பாலாஜி 
விஸ்ேநாத்துக்கும், வமற்கண்ை குடும்பங்களுக்கும் அதிகாரங்கடை ேழங்கினார்.) 

44. கபாருத்துக (முக்கிய மராத்தியக் குடும்பங்கள்) 

1. ககய்க்வாட்      i) நாக்பூர் 
2. பான்ஸ்கல       ii) பகராடா 
3. க ார்கார்      iii) இந்தூர் 
4. சிந்தி (அ) சிந்தியா    iv) குவாலியர் 
5. கபஷ்வா      v) புகன 

A)  ii    i    iv    v    iii 
B) iii    ii    iv    v    i 
C)  ii    i    iii    iv    v 
D)  i    iii    ii   v    iv 

45. மாைவத்திற்கும், குஜராத்திற்கும் எதிராகப் கபார்ப் பிரகடனம் கசய்து அவற்ளற முகலாயரின் 
கமலாதிக்கத்திலிருந்து விடுவித்தவர் 
A) ொகு 

B) பாலாஜி விஸ்வநாத் 

C) பாஜிராவ் 

D) பாலாஜி பாஜிராவ் 

(குறிப்பு: முகலாயர் ொர்பாக இப்வபாரில் தடலயிட்ை முகலாயப் படைகளும் டைதராபாத் நிஜாமின் 
படைகளும் வதாற்கடிக்கப்பட்ைன.) 

46. கபரரசர் ொகுளவ மகாராஷ்டிரத்தின் அரசன் எனவும், ஏளனய தக்காணப் பகுதிகளுக்குத் தளலவன் 
எனவும் அங்கீகரிக்க ளவப்பதில் கவற்றிகபற்றவர் 
A) பாலாஜி விஸ்வநாத் 

B) பாலாஜி பாஜிராவ் 

C) பாஜிராவ் 

D) அனாஜி தத்கதா 
(குறிப்பு: வமற்கண்ை செயல் மூலம் அப்பகுதிகளிலிருந்து செௌத், ெர்வதஷ்முகி ஆகிய கப்பத் 
சதாடககடை மராத்திய அதிகாரிகள் ெட்ைபூர்ேமாக ேசூலிக்க முடிந்தது.) 

47. பாஜிராவ், நிதி நிர்வாகச் கசயல்பாடுகளை ___________இல் ளமயப்படுத்தினார். 
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A) குவாலியர் 
B) இந்தூர் 
C) நாக்பூர் 
D) பூவன 

(குறிப்பு: பூவனவில் டமயப்படுத்தியதால் தக்காணப் பகுதிகளிலிருந்து அனுப்பி டேக்கப்படும் 
கப்பங்கடை உரிய வநரத்தில் சபற்றுக் சகாள்ை முடிந்தது.) 

48. 50000 க்கும் குளறவான குதிளர வீரர்களைக் ககாண்ட மராத்தியப் பளட __________ ஆண்டு இரு 
மடங்கானது. 
A) 1718     B) 1719     C) 1720      D) 1721 
(குறிப்பு: மராத்தியர்களின் படை பீரங்கிப் படைப்பிரிடேக் சகாண்டிருக்கவில்டல.) 

49. கூற்று 1: முகலாயருக்கு எதிரான மராத்தியரின் கவற்றிக்கு முகலாயப் பளடகளின் 
திறளமயின்ளமகய காரணமாகும். 
கூற்று 2: தக்காணத்தின் மீதான மராத்தியரின் கமலாதிக்கத்திற்கு ொகு, கபஷ்வாக்களின் கீழ் வைர்ந்த 
மராத்திய அதிகாரிகள், பளடத்தைபதிகள் ஆகிகயாரின் குண இயல்புகளும் காரணம் ஆகும். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

50. பாலாஜி பாஜிராவ் கபஷ்வா கபாறுப்பில் இருந்தகபாது, கபரரசு ொகு __________ ஆண்டு இயற்ளக 
எய்தினார். 
A) 1748     B) 1749     C) 1750     D) 1751 

(குறிப்பு: அரெ குடும்பத்தில் ஏற்பை இருந்த ோரிசுரிடமப் வபாட்டி ெரியான வநரத்தில் பாலாஜி 
பாஜிராவின் தடலயீட்ைால் தவிர்க்கப்பட்ைது.) 

51.  கபஷ்வாக்கள் ஆட்சி புரிந்த சமயத்தில் தளலநகளர சத்தாராவிலிருந்து பூகன நகரத்திற்கு மாற்ற 
முடிவு கசய்தவர் 
A) பாலாஜி விஸ்வநாத் 
B) பாலாஜி பாஜிராவ் 
C) பாஜிராவ் 
D) ொகு 

(குறிப்பு: பாலாஜி பாஜிராவ் காலத்தில் அடனத்து அதிகாரங்களும் வபஷ்ோவின் கரங்களில் 
குவிக்கப்பட்ைன. மராத்திய விேொயப் வபார் வீரர்களின் காலம் முடிவுக்குக் சகாண்டுேரப்பட்ைது.) 

52. கூற்று 1: பாலாஜி பாஜிராவ் காலத்தில் கபரிய பீரங்கிகள் மராத்திய அதிகாரிகளின் கீழிருந்தன. 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 12 of 15 

கூற்று 2: பீரங்கிகளை இயக்குவது பராமரிப்பது ஆகிய பணிகளில் கபரும்பாலும் கபார்த்துகீசியர், 
பிகரஞ்சுக்காரர், ஆங்கிகலயர் ஆகிகயார் அமர்த்தப்பட்டனர். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

(குறிப்பு: ஊதியம் ேழங்கப்பட்ை வீரர்கடைக் சகாண்ை படைக்குத்  பாலாஜி பாஜிராவ் 
தடலடமவயற்றார்.) 

53. பாலாஜி பாஜிராவ் காலத்தில் நாக்பூரிலிருந்து மராத்தியப் பளடகள் கீழ்க்கண்ட எந்த பகுதிகளை 
ககாள்ளையடிப்பளத கநாக்கமாக ககாண்ட பளடகயடுப்புகளை நடத்தின? 

1. பீகார்     2. வங்காைம்     3. ஆக்ரா     4. ஒடிசா 
A) 1, 2     B) 1, 4     C) 1, 2, 4     D) 1, 2, 3 
(குறிப்பு: கர்நாைகப் பகுதிகள் குறித்து மராத்தியர்களுக்கும் டைதரபாத் நிஜாமுக்குமிடைவய 
முரண்பாடுகளும் வமாதல்களும் நிலவியவபாதும், கன்னை, தமிழ் சதலுங்கு பகுதிகள் மராத்தியரின் 
கட்டுப்பாட்டின் கீழ்க் சகாண்டுேரப்பட்ைன.) 

54. ____________ ஆண்டுகளுக்கு இளடப்பட்ட காலத்தில் ஒவ்கவார் ஆண்டும் மராத்தியத் தைபதி ரகுஜி 
பான்ஸ்கலயின் தளலளமயில் ககாள்ளையடிப்பளத கநாக்கமாகக் ககாண்ட பளடகயடுப்புகள் 
கமற்ககாள்ைப்பட்டன. 
A) 1738-1745 
B) 1741-1785 
C) 1745-1751 
D) 1745-1754 

55. கபஷ்வாக்களின் வருவாய்த்துளற நிர்வாகம் _________ என்னும் முக்கிய அதிகாரிகளைக் 
ககாண்டிருந்தது. 
A) பந்த்பிரதான் 
B) சுர்நாவிஸ் 
C) அமத்தியா 
D) காமவிஸ்தார் 

(குறிப்பு: கப்பவமா ேரிவயா ேசூலிக்கப்பை வேண்டிய பகுதியில் பாதுகாப்பிற்காக சில வீரர்கள் 
அைங்கிய படைப்பிரிடே டேத்துக்சகாள்ை இேர் அதிகாரம் சபற்றிருந்தார்.) 

56. வருவாய்த்துளற நிர்வாகத்தின் முக்கியத் தளலவரான காமவிஸ்தார் யாரால் நியமிக்கப்பட்டார்? 

A) அமத்தியா 
B) முதன்ளம அளமச்சர் 
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C) வபஷ்ோ 

D) சுர்நாவிஸ் 

57. கபஷ்வாக்களின் கீழான மராத்திய நிர்வாகம் குறித்தக் கூற்றுகளில் தவறானளத கதர்ந்கதடு. 

A) வருவாய்த்துளற ஆவணங்களை பராமரிப்பதற்காக சில எழுத்தர்களும் பணியாைர்களும் 
பணியமர்த்தப்பட்டிருந்தனர். 

B) வருவாய் வசூலுக்கான ஒப்பந்தங்கள் வருடகமாருமுளற ஏலம் விடப்பட்டன. 
C) குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியிலிருந்து கடந்த ஆண்டு கபறப்பட்ட வருமானத்தின் அடிப்பளடயில் இந்த 
ஆண்டும் வசூல் கசய்யப்பட கவண்டிய கதாளக கபஷ்வாவின் அதிகாரிகைால் நிர்ணயம் 
கசய்யப்பட்டது. 

D) ஏலத்தில் சேற்றி சபற்று எதிர்கால ோய்ப்பிடனப் பயன்படுத்த நிடனக்கும் ேரி அல்லது 
ேருோய் ேசூலிப்பாைர் சொத்துக்கள் உடையேராக இருக்க வேண்டிய அேசியமில்டல. 

(குறிப்பு: ஏலத்தில் சேற்றி சபற்று எதிர்கால ோய்ப்பிடனப் பயன்படுத்த நிடனக்கும் ேரி அல்லது 
ேருோய் ேசூலிப்பாைர் சொத்துக்கள் உடையேராகவும் வநர்டமயானேராகவும் இருத்தல் 
வேண்டும்.) 

58. கூற்று 1: கசய்திப் பரிமாற்றக் கடிதங்கள் அடங்கிய ககாப்புகளையும், கணக்குப் பதிகவடுகளையும் 
மதிப்பீடு கசய்ளகயில், ஆவணங்களைத் துல்லியமாகப் பராமரிப்பதில் கபஷ்வாக்கள் கவனமுடன் 
இருந்தனர். 
கூற்று 2: இரண்டாம் பானிப்பட் கபாரில் பீரங்கிப்பளட முக்கியத்துவம் கபற்றிருந்தது, 
A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தேறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

59. கபஷ்வாக்களின் கீழான மராத்திய நிர்வாகத்தில், வரிவசூலிப்பாைர் எதிர்பார்க்கப்படும் கமாத்த 
வசூல்கதாளகயில்___________முதல் சரிபாதி வளர முதலில் கசலுத்திட கவண்டும். 

A) 1/2      B) 1/3       C) 1/4      D) 1/5 
(குறிப்பு: தனது சொந்தப் பணத்திலிருந்து அேர் அடத செலுத்தலாம் அல்லது ேட்டிக்குக் கைன் 
தருவோரிைமிருந்து சபற்றுக் கட்ைலாம்.) 

60. முகலாயர்களின் வீழ்ச்சிக்கு ராணுவ ரீதியாகப் பங்களிப்பு கசய்தவர்கள் யார்? 

A) மராத்தியர்கள் 

B) வபஷ்ோக்கள் 

C) ஆங்கிகலயர்கள் 

D) பிகரஞ்சுக்காரர்கள் 
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 (குறிப்பு: முகலாயர்கவைாடு ஒப்பிடுடகயில் வபஷ்ோக்களின் ஆட்சி நவீனமாக இருந்தது.) 
61. கூற்று 1: கபஷ்வா பாலாஜி பாஜிராவின் காலத்தில் மராத்திய அரசின் வட எல்ளல மிக விளரவாக 
ராஜஸ்தான், கடல்லி, பஞ்சாப் ஆகியவற்றின் எல்ளலகளை கநருங்கியது. 
கூற்று 2: ஒரு கட்டத்தில் மராத்தியரின் கப்பம் வசூலிக்கும் ஆட்சிப்பரம்பு கடல்லிக்கு ஐம்பது 
ளமல்களுக்கு அருகக வளர விரிவளடந்தது. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

62. மராத்தியர்களின் குறுகிய காலப் கபரரசு _________ ஆண்டு கடல்லிக்கு அருககயுள்ை பானிப்பட்டில் 
முடிந்தது. 
A) 1758     B) 1759     C) 1760     D) 1761 
(குறிப்பு: பஞ்ொடபக் கைந்து தங்கள் ஆட்சிப்பரப்டப விரிேடைய செய்ய மராத்தியர்கள் 
வமற்சகாண்ை முயற்சி ஆப்கானியர்களின் அரெர் அகமது ஷா அப்தாலியால் தடுக்கப்சபற்றது.) 

63. அப்தாலி இறுதியாக கடல்லியின் மீது பளடகயடுத்து  வருவதற்கு முன்னர் எத்தளன முளற 
மராத்தியர்களின் மீது பளடகயடுத்தார்? 

A) 16      B) 17      C) 18      D) 19 
(குறிப்பு: தைபதிகள் பலரின் கீழ் பிரிந்திருந்த மராத்தியப் படையினர் பல ேடகயான 
தந்திரங்களுைன் இப்வபாடர அணுகினர்.) 

64. 1761இல் நளடகபற்ற மூன்றாம் பானிப்பட் கபாளர __________ பளடகள் தீர்மானித்தன. 
A) காலாட்பளட 

B) குதிளரப்பளட 

C) பீரங்கிப்படை 

D) யாளனப்பளட 

(குறிப்பு: ஆப்கானியர்களின் இைம்விட்டு இைம் நகர்ந்து செல்லக்கூடிய பீரங்கிப் படைகள் மராத்திய 
காலாட்படையினடரயும் குதிடரப்படையினடரயும் சகான்றுகுவித்தன.) 

65. கபாருத்துக. 

1. ொஜி பான்ஸ்கல      i) சிவாஜியின் தாய் 

2. சாம்பாஜி      ii) பீஜப்பூர் தைபதி 

3. ொகு       iii) சிவாஜியின் தந்ளத 

4. ஜீஜாபாய்     iv) சிவாஜியின் மகன் 

5. அப்சல்கான்     v) சிவாஜியின் கபரன் 
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A)  ii    i    iv    v    iii 
B)  iii    iv   v    i     ii 
C)  ii    i    iii    iv    v 
D)  i    iii    ii   v    iv 

66. கூற்று: மராத்தியப் கபார்வீரர்கள் தங்கள் வசிப்பிடத்திற்குத் கதாளலவில் உள்ை ககாட்ளடகளிலும், 
நகரங்களிலும் வாழ்ந்தனர். 
காரணம்: மராத்திய வீரர்கள் ஒவ்கவார் ஆண்டும் கபார்க்கைத்திலிருந்து தங்கள் நிலங்களின் கவைாண் 
பணிகளுக்காகச் கசன்று வருவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. 
A) கூற்றிற்கான காரணம் ெரி 

B) கூற்றிற்கான காரணம் தவறு 

C) கூற்று சரி, காரணம் தவறு 

D) கூற்று மற்றும் காரணம் தவறு 

67. காலவரிளசப்படி நிகழ்வுகளை வரிளசப்படுத்துக. 
1. சிவாஜி, தம் பாதுகாவலர் இறந்தவுடன் சுதந்திரமான அரசரானார். 
2. பாலாஜி பாஜிராவ் அரசப் பதவி ஏற்றார். 
3. சிவாஜியின் தந்ளத இறந்தவுடன் ஜாவலியின் மீது பளடகயடுத்தார். 
4. பாலாஜி விஸ்வநாத் கபஷ்வாவாக கபாறுப்கபற்றார். 
A)  1    3    4    2 
B)  2    1    4   3 
C)  3   1    4   2 
D)  3   4    1   2 
(குறிப்பு: 

 சிோஜியின் பாதுகாேலரான தாதாஜி சகாண்ைவதவ் 1649ல் இயற்டக எய்தினார். 
 சிோஜி ஜாேலிடய 1656ல் டகப்பற்றினார். 
 பாலாஜி விஸ்ேநாத் 1713ல் வபஷ்ோோக பதவி ஏற்றார்.) 

68. _________ ன் ஆட்சிக்காலத்திகலகய சிவாஜியின் தந்ளதயும், அகமதுநகர், பீஜப்பூர் ஆகிய 
அரசுகளில் அதிகாரியாகப் பணியாற்றியவருமான ொஜிபான்ஸ்கல பல இளடயூறுகளைச் கசய்தார். 
A) அலாவுதீன் கில்ஜி 

B) ஷாஜகான் 

C) பாபர் 
D) அக்பர் 
(குறிப்பு: பான்ஸ்வலவின் மகனான சிோஜி மராத்தியருக்குப் புகழ் வெர்த்தார். முகலாயடர 
அச்ெமடைய டேத்தார்.) 
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