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8th Social Science Lesson 2 Notes in Tamil 

2. வர்த்தகத்திலிருந்து பேரரசு வரர 

அறிமுகம் 

 15ஆம் நூற்றாண்டில் நிலவழியாகவும், கடல் வழியாகவும் புதிய நிலவியல் கண்டுபிடிப்புகளின் 
சகாப்தமாக ஐர ாப்பா விளங்கியது. 1498 ஆம் ஆண்டு ப ோர்ச்சுகல் நோட்டைச் பேர்ந்த மோலுமி 
வோஸ்பகோைகோமோ ஐப ோப் ோவிலிருந்து இந்தியோ வருவதற்கோன புதிய கைல் வழிடயக் 
கண்டுபிடித்தோர். 

 இத்தககய புதிய நிலவியல் கண்டுபிடிப்புகளின் முக்கிய பநோக்கம் வணிகத்தின் மூலம் அதிக 
லோ ம் ப றுவதும் மற்றும் அ சியல் ஆதிக்கத்டத ஏற் டுத்துவதும் ஆகும். வங்காளத்தின் 
வவற்றிக்குப் பின் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்வபனியின் ஆட்சி இந்தியாவில் வலுவகடந்தது. இதன் 
முக்கிய ர ாக்கம் வணிகம் மற்றும் ஆட்சி அதிகா த்கத விரிவுபடுத்துவரத ஆகும். 

ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்ப னியின் ஆட்சி நிறுவப் டுதல் 

பிளோசிப்ப ோர் (1757) 

 வங்காள  வாப் அலிவர்திகான் 1756ல் இறந்த பின்பு அவ து ரப  சி ாஜ் –உத்-வதௌலா 
வங்காளத்தின் அரியகை ஏறினார். 

 சி ாஜ்-உத்-வதௌலாவின் பலவீனத்கதயும், புகழற்ற நிகலகயயும் தனக்கு சாதகமாக்கிய 
ஆங்கிரலயர்கள் அவ து அதிகா த்கத ககப்பற்ற முகனந்தனர். ஆங்கிரலயரின் 
இவ்வவண்ைத்கத புரிந்துவகாண்ட சி ாஜ்-உத்-வதௌலா அவர்களுக்கு பாடம் புகட்ட எண்ணினார். 

 கல்கத்தாவிலுள்ள அவர்களது குடிரயற்றப் பகுதிகள் மீது தாக்குதல்  டத்தி . வங்காளத்தின் காசிம் 
பஜாரில் அகமந்துள்ள வணிக கமயத்கத ககப்பற்றினார். 

 1756 ஜுன் 20 அன்று ஆங்கிபலயரின் வில்லியம் பகோட்டை நவோப்பிைம் ே ணடைந்தது. ஆனோல் 
ஆங்கிலப்  டைத்தள தி  ோ ர்ட் கிடளவ் கல்கத்தோடவ மீட்ைோர். 

இருட்ைடை துய ச் ேம் வம் (1756) 

 சி ாஜ்-உத்-வதௌலாவின் பகட வீ ர்கள் 146 ஆங்கிரலயர்ககள சிகறபிடித்து கல்கத்தாவின் 
வில்லியம் ரகாட்கடயில் காற்று புகாத ஒரு சிறிய இருட்டகறயில் ஓர் இ வு முழுவதும் அகடத்து 
கவத்திருந்தனர். மறு ாள், காகல அகறகய திறந்தரபாது அவர்களுள் 123ரபர்  மூச்சு திைறி 
இறந்திருந்தனர். இது வ லாற்றில் ‘இருட்டகற துய ச் சம்பவம்’ என்றகழக்கப்படுகிறது.  
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 இறுதியாக, 1757 பிப் வரி 9ஆம் நோள் நடைப ற்ை அலிநகர் உைன் டிக்டகயின் டி சி ோஜ்-உத்-
பதௌலோ, இ ோ ர்ட் கிடளவின் நி ந்தடனகள் அடனத்டதயும் ஏற்ைோர். 

 பின்னர் மார்ச் 1757ல் பிவ ஞ்சுக் குடிரயற்றமான சந்தி   ாகூக  ஆங்கிரலயர் ககப்பற்றினார். 
பிளோசிப் ப ோ ோனது சி ோஜ்-உத்-பதௌலோ , பிப ஞ்சுக் கூட்ைணிக்கும் மற்றும் ஆங்கில 
கிழக்கிந்திய கம்ப னிக்கும் இடைபய 1757 ஜூன் 23ஆம் நோள் நடைப ற்ைது. 

 இப்ரபாரில் சி ாஜ்-உத்-வதௌளாவின் பகடககள இ ாபர்ட் கிகளவ் தகலகமயிலான ஆங்கில 
கிழக்கிந்திய கம்வபனியின் பகடகள் ரதாற்கடித்தன. இப்ரபாரின் முடிவில் ஏற்பட்ட குழப்பத்தால் 
கம்வபனி வங்காள கருவூலத்தின் மூலம் கிகடத்த வபரும் வசல்வத்கதக் வகாண்டு 
இ ாணுவத்கதப் பலப்படுத்தியது. 

 பிளாசிப் ரபார் வவற்றி ஆங்கிரலய து அ சியல் அதிகா த்கத இந்தியாவில் வதாடங்கிகவத்தது 
மட்டுமல்லாமல் அடுத்த இ ண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு அவர்களது ஆதிக்கத்கதயும் நீடிக்கவும் 
வசய்தது. 

 க்ேோர் ப ோர் (1764) 

 1757 ஆம் ஆண்டு பிளாசிப் ரபாருக்குப் பின் வங்காளம், பீகார், ஒரிசா ஆகிய பகுதிகளில் 
ஆங்கிரலயர்கள் தகடயில்லா வணிக உரிகம வபற்றனர். 

 வங்கோளத்தின் ’24  ர்கோனோ’ எனும்  குதிடய ஆங்கிபலயர் ப ற்ைனர். 
 பிளாசிப் ரபாருக்குப்பின் வங்காளத்தின் அரியகை ஏறிய மீர்ஜாபர் (1757-1760) ஆங்கிரலயர்களின் 

ரகாரிக்ககககள நிகறரவற்ற தவறியதால் அவக  கட்டாயப்படுத்தி பதவியிலிருந்து நீக்கி விட்டு 
அவ து மருமகன் மீர்காசின் என்பவக  வங்காள  வாப் ஆக்கினார். 

 மீர்கோசிம் ஆங்கிபலயருக்கு புர்த்வோன், மிட்னோபூர், சிட்ைகோங் ஆகிய  குதிகடள வழங்கினோர். 
 அவர் வங்காளத்தின் தகல கக  மூர்ஷிதோ ோத்திலிருந்து மோங்கீர்க்கு மாற்றினார். 
 தஸ்தக் என்ைடழக்கப் டும் சுங்கவரி விலக்கு ஆடணடய தவறாக பயன்படுத்திய ஆங்கிரலயர் 

மீது மீர்காசிம் ரகாபமகடந்து கலகத்தில் ஈடுபட்டார்.  
 ஆங்கிரலய ால் ரதாற்கடிக்கப்பட்ட அவர் அரயாத்திக்கு தப்பி ஓடி அகடக்கலம் புகுந்து அங்கு சுஜா-

உத்-வதௌலா மற்றும் இ ண்டாம் ஷா ஆலம் ஆகிரயாருடன் ரசர்ந்து ஆங்கிரலயருக்கு எதி ாக ஒரு 
கூட்டகமப்கப உருவாக்கினார். 

 பீகார் பகுதியின் பாட்னாவிற்கு ரமற்ரக 130. கி.மீ வதாகலவில் கங்கக  திக்கக யில் அகமந்துள்ள 
பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய  க ரம  க்ேோர் ஆகும். 
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 1764ஆம் ஆண்டு அக்ரடாபர் 22ல் இங்கு  கடவபற்ற ரபாரில் சுஜா-உத்-வதௌலா, இ ண்டாம் ஷா 
ஆலம், மீர்காசின் ஆகிரயார் ஆங்கிலப்பகடத் தளபதி வெக்டர் மன்ரறா-வால் 
ரதாற்கடிக்கப்பட்டனர். 

 இது ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்வபனியின் தீர்க்கமான வவற்றியாக அகமந்தது. ரபாரின் முடிவில் 
மீண்டும் மீர்ஜாபர் வங்காள அரியகையில் அமர்த்தப்பட்டார். 

 மீர்ஜாபரின் இறப்புக்குப் பின் அவ து மகன் நிஜாம்-உத்-வதௌலா வங்காள  வாம் ஆனார்.  
 1765 பிப் வரி 20ல் நைந்த அலகோ ோத் உைன் டிக்டகயின்  டி  க்ேோர் ப ோர் முடிவுக்கு வந்தது. 

அதன்படி வங்காள  வாப் தன்னுகடய இ ாணுவத்தின் வபரும் பக்திகய ககலத்துவிட ரவண்டும் 
எனவும், கம்வபனியால் நியமிக்கப்பட்ட துகை சுரபதார் மூலம் இனி வங்காளம் நிர்வகிக்கப்படும் 
எனவும் கூறப்பட்டது. 

 இ ாபர்ட் கிகளவ் அரயாத்தி  வாப் சுஜா-உத்-வதௌலாவுடனும், முகலாயப் ரப  சர் இ ண்டாம் ஷா 
ஆலத்துடனும் தனித்தனியாக ஒப்பந்தம் வசய்து வகாண்டார். இவ்வாறாக இ ோ ர்ட் கிடளவ் 
வங்கோளத்தில் இ ட்டையோட்சி முடைடய பகோண்டு வந்தோர். 

கர்நோைகப் ப ோர்கள் 

 18ஆம் நூற்றாண்டில் மூன்று கர் ாடகப் ரபார்கள் பல்ரவறு இந்திய ஆட்சியாளர்களிகடரய 
 கடவபற்றது. 

 இதில் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்வபனியும் எதிர் எதிர் அணியில் இருந்தது.  
 பா ம்பரியமாக, ஐர ாப்பாவில் பிரிட்டனும், பி ான்சும் ரபாட்டி  ாடுகள் ஆகும். அந்நிகல 

இந்தியாவில் வணிகம் வசய்வதிலும் வதாடர்ந்தது. 
 இதன்விகளவாக வதாடர் இ ாணுவ ரபாட்டி வதன்னிந்தியாவின் கர் ாடகப் பகுதியில் 

 கடவபற்றது. அகவ கர் ாடகப் ரபார்கள் எனப்படுகின்றன. 
 இகவ 1746 முதல் 1763 வக   கடவபற்றது. இப்ரபாரின் விகளவாக ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திய 

கம்வபனியின் அ சியல் அதிகா ம் வலுவபற்றது. 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 5 of 23 

 

முதல் கர்நோைகப் ப ோர் (1746- 1748) 

 ஐர ாப்பாவில் ஏற்பட்ட ஆஸ்திரிய வாரிசுரிகமப் ரபாரில் பிரிட்டனும், பி ான்சும் எதிர் எதிர் 
அணிகளில் இருந்தன. இந்த பகககம இந்தியாவிலும் எதிவ ாலித்தது. 

அடையோறு ப ோர் (1746) 

 பேன்டனயின் அடையோறு நதிக்கட யில் அடமந்துள்ள ேோந்பதோம் என்ை இைத்தில் கர்நோைக 
நவோப் அன்வோருதீனுக்கும் பிப ஞ்சுப் டைக்கும் இடைபய இப்ப ோர் நடைப ற்ைது. 

 அன்வாருதீன் ஆங்கிரலயரின் உதவிகய  ாடினார். ரகப்டன் பா கடஸ் தகலகமயிலான மிகச் 
சிறிய பிவ ஞ்சுப் பகட மாபூஸ்கான் தகலகமயிலான மிக வலிகம வாய்ந்த  வாப் பகடயிகன 
ரதாற்கடித்தது. 

  ன்கு பயிற்சி வபற்ற ஐப ோப்பிய  டை இந்திய  டைடய பவற்றி ப ற்று தங்கள் 
பமலோண்டமடய நிடலநோட்டிய முதல் நிகழ்வு இதுபவ ஆகும். 

அய்-லோ-ேப்ப ல் உன் டிக்டக (1748) 

 ஐப ோப் ோவில் நடைப ற்ை ஆஸ்திரிய வோரிசுரிடமப் ப ோரின் முடிவில் அய்-லோ-ேப்ப ல் 
உைன் டிக்டகயின் மூலம் முதல் கர்நோைகப்ப ோர் முடிவுக்கு வந்தது. 

 இதன்படி மத ாஸ் (வசன்கன) ஆங்கிரலயரிடம் திரும்ப ஒப்பகடக்கப்பட்டது. மாறாக வட 
அவமரிக்காவின் சில பகுதிககள பி ான்சு வபற்றது. 

இ ண்ைோம் கர்நோைகப் ப ோர்(1749 -1754) 

 கர் ாடகம் மற்றும் கெத ாபாத் ஆகிய பகுதிகளில் ஏற்பட்ட வாரிசுரிகம பி ச்சகனரய 
இப்ரபாருக்கு முக்கிய கா ைமாக அகமந்தது. 
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 கர் ாடக  வாப் பதவிக்கு அன்வாருதீனும், சந்தா சாகிப்பும் உரிகம ரகாரினர். அரதரபால் 
கெத ாபாத் நிசாம் பதவிக்கு  ாசிர் ஜங்கும் முசாபர் ஜங்-ம் உரிகம ரகாரினர். 

 இதனால் தக்காை பகுதியில் பிவ ஞ்சுக்கா ர்கள் சந்தா சாகிப்பிற்கும், முசாபர் ஜங்-க்கும் உதவி 
வசய்தனர். 

 ஆங்கிரலயர்கள் அன்வாருதீனுக்கும்,  ாசிர்ஜங்-க்கும் உதவினர்.இப்ரபார் மூல இந்தியாவில் 
தங்கள் ஆதிக்கத்கத நிகல ாட்ட ஆங்கிரலயர்களும் , பிவ ஞ்சுக்கா ர்களும் எண்ணினர். 

ஆம்பூர் ப ோர் (1749) 

 இதன் விடளவோக , ஆகஸ்ட் 3, 1749ல் ஆம்பூரில் நடைப ற்ை ரபாரில் பிவ ஞ்சு கவர்னர் டியூப்ரள, 
சந்தா சாகிப், முசாபர்ஜங் ஆகிரயாரின் கூட்டுப் பகடகளால் கர் ாடக  வாப் அன்வாருதீன் 
ரதாற்கடிக்கப்பட்டு வகால்லப்பட்டார். 

 அன்வாருதீனின் மகன் முகமது அலி திருச்சி ாப்பள்ளிக்கு தப்பி ஆடினார். ேந்தோேோகிப்ட  
பிப ஞ்சுக்கோ ர்கள் கர்நோைக நவோப் ஆக்கினர். அதற்கு ஈைோக  ோண்டிச்பேரிடய சுற்றியுள்ள 80 
கி ோமங்கடள பவகுமதியோக பிப ஞ்சுக்கோ ர்களுக்கு அவர் வழங்கினோர். 

 தக்காைத்திலும் பிவ ஞ்சுக்கா ர்களால்  ாசிர் ஜங் ரதாற்கடிக்கப்பட்டு, வகால்லப்பட்டார். 
 முசாபர் ஜங் ஐத ாபாத்தின் நிசாம் ஆனார். புதிய நிசாம் பிவ ஞ்சுக்கா ர்களுக்கு ரபாதிய வவகுமதி 

வழங்கினார். 
 அவர் கிருஷ்ைா  தியின் வதன் பகுதிகள் அகனத்திற்கும் டியூப்ரள-கய ஆளு  ாக நியமித்தார். 

1751ல் தன் மக்களால் முசாபர் ஜங் படுவகாகல வசய்யப்பட்டார். 
  ாசிர் ஜங்-ன் சரகாத ர் சலபத் ஜங் பிவ ஞ்சுப் பகடத்தளபதி புஸ்ஸியின் உதவியுடன் கெத ாபாத் 

நிசாம் ஆனார். 
 அவர் குண்டூர் மாவட்டத்கத தவி  வட சர்க்கார் முழுவதும் பிவ ஞ்சுக்கா ர்களுக்கு வழங்கினார். 
 இதன் மூலம் டியூப்ரள-ன் அதிகா ம் உச்ச நிகலகய அகடந்தது. 

ஆற்கோட்டுப் ப ோர் (1751) 

 இத்தருைத்தில் டியூப்ரள, முகமது அலி தஞ்சம் புகுந்த திருச்சி ரகாட்கடகய முற்றுககயிட ஒரு 
பகடகய அனுப்பினார். 

 இம்முயற்சியில் சந்தா சாகிப்பும் (கர் ாடக  வாப்) தன்கன பிவ ஞ்சுசுப் பகடகரளாடு இகைத்துக் 
வகாண்டார். இச்சமயத்தில் ஆற்காட்கட தாக்க இ ாபர்ட் கிகளவ் கம்வபனியிடம் அனுமதி 
ரகாரினார். 

 ஆங்கிரலய கவர்னர் சாண்டர்ஸ், இ ாபர்ட் கிகளவ்-ன் திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கினார். 
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 200 ஆங்கில  டையினர், 300 இந்திய  டை வீ ர்களுைன் கிடளவ் ஆற்கோட்டை தோக்கி 
டகப் ற்றினோர். 

 லோ ன்ஸ் உதவியுைன் கிடளவ் ஆ ணி, கோபவரி ோக்கம் ஆகிய இைங்களில் பிப ஞ்சுப் 
 டைகடளத் பதோற்கடித்தோர். 

 அரதசமயத்தில், சந்தாசாகிப் திருச்சியில் வகாகல வசய்யப்பட்டார். அன்வாருதீனின் மகன் முகமது 
அலி ஆங்கிரலயரின் உதவியுடன் ஆற்காட்டு  வாப் ஆனார். இத்ரதால்வியால் பி ான்சு  ாட்டு 
அ சாங்கம் டியூப்ரள-கவ பாரிசுக்கு திரும்ப அகழத்தது. 

 ோண்டிச்பேரி உைன் டிக்டக (1755) 

 டியூப்ரளகவத் வதாடர்ந்து பிவ ஞ்சு ஆளு  ாக பதவிரயற்ற ரகாரதயூ ஆங்கிரலயருடன் 
பாண்டிச்ரசரி உடன்படிக்ககயிகன வசய்து வகாண்டார். 

 இதன்படி இரு  ாடுகளும் தங்கள் உள் ாட்டு விவகா ங்களில் தகலயிடக் கூடாது எனவும், ரபாருக்கு 
முன்னர் இருந்த பகுதிகள் அவ வரிடம் திரும்ப ஒப்பகடக்கப்படும் எனவும் கூறப்பட்டது. 

 ரமலும் புதிய ரகாட்கடககள கட்டக் கூடாது எனவும் கூறப்பட்டது. இவ்வுடன்படிக்கக மூலம் 
ஆங்கிரலயர் ரமலும் வலிகம வபற்றனர். 

 இ ண்டாம் கர் ாடகப் ரபார் ஒரு முடிவுற்ற நிகலகய உைர்த்தியது. முகமது அலிகய கர் ாடக 
 வாப் ஆக நியமித்ததின் மூலம் ஆங்கிரலயர்கள் இந்தியாவில் தங்கள் ரமலாண்கமகய 
நிகல ாட்டினர். 

 கெத ாபாத்தில் பிவ ஞ்சுக்கா ர்கள் வலிகமயுடன் காைப்பட்டாலும் இப்ரபார் அவர்கள் 
தக்காைப் பகுதியில் வலிகம குன்றியவர்கள் என்பகத நிரூபித்தது. 

மூன்ைோம் கர்நோைகப் ப ோர் (1756-1763) 

 ஐர ாப்பாவில் வவடித்த ஏழாண்டுப்ரபார் இந்தியாவில் மூன்றாம் கர் ாடகப் ரபாருக்கு இட்டுச் 
வசன்றது. 

 இச்சமயத்தில் ஆங்கில பகடத்தளபதி இ ாபர்ட் கிகளவ் பிளாசிப் ரபாரின் மூலம் வங்காளத்தில் 
ஆங்கில ஆதிக்கத்கத நிறுவியதுடன் மூன்றாம் கர் ாடகப் ரபாருக்கு ரதகவயான நிதிகயயும் 
வழங்கினார். 

 இப்ரபாரில் பிவ ஞ்சு பகடககள வழி  டத்த கவுண்-டி-லாலிகய பிவ ஞ்சு அ சாங்கம் நியமித்தது. 
அவர் கடலூரில் உள்ள வசயிண்ட் ரடவிட் ரகாட்கடகய எளிதாக ககப்பற்றினார். 

 கர் ாடகப் பகுதியிலிருந்து ஆங்கிரலயக  வி ட்ட தன்னுடன் இகையுமாறு புஸ்ஸிக்கு , கவுண்-
டி-லாலி உத்த விட்டார். 
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 புஸ்ஸி ஐத ோ ோத்திலிருந்து புைப் ட்ை தருணத்டத  யன் டுத்தி வை ேர்க்கோர் (ஆந்தி  
பி பதேம், ஒடிேோ)  குதிகடள டகப் ற்ை கர்னல் ப ோர்டை வங்கத்திலிருந்து இ ோ ர்ட் கிடளவ் 
அனுப்பினோர். 

வந்தவோசிப் ப ோர் (1760) 

 1760 ஜனவரி 22ல்  கடவபற்ற இப்ரபாரில் வஜன ல் அயர்கூட் தகலகமயிலான ஆங்கிரலயப் 
பகட லாலி தகலகமயிலான பிவ ஞ்சுப் பகடகய முற்றிலும் ரதாற்கடித்தது. 

 பின்னர் ஓர் ஆண்டுகள் இந்தியாவிலிருந்த அகனத்துக் குடிரயற்றங்ககளயும் பிவ ஞ்சுக்கா ர்கள் 
இழந்தனர். 

 கவுண்டிலாலி பி ான்சு  ாட்டுக்கு திரும்ப அகழக்கப்பட்டு சிகறயிலிடப்பட்டு, பின்னர் 
தூக்கிலிடப்பட்டார். 

 ோரிசு உைன் டிக்டக 1763 

 ஐர ாப்பாவில்  கடவபற்ற ஏழாண்டுப் ரபார் பாரிசு உடன்படிக்ககயின்படி முடிவுக்கு வந்தது. 
 அதன்படி  ோண்டிச்பேரி உட் ை இந்தியோவிலிருந்த பிப ஞ்சுக்குடிபயற்ைங்கள் அடனத்தும் 

பிப ஞ்சுக்கோ ர்கள் வேம் திரும்  பகோடுக்கப் ட்ைது. 
 ஆனால் அவர்கள் தங்கள் பகுதிககள பலப்படுத்தவும், பகடககள வபருக்கவும் 

தகடவிதிக்கப்பட்டது. இதன்மூலம் பிவ ஞ்சு ஆதிக்கம் இந்தியாவில் முடிவுக்கு வகாண்டு 
வ ப்பட்டது. 

டமசூரும், ஆங்கிபலய ஆட்சி விரிவோக்கத்திற்கு எதிர்ப்பும் 

 கெதர் அலியின் தகலகமயில் கமசூர் சமஸ்தானம் வதன்னிந்திய வ லாற்றில் மிகப்வபரிய 
எழுச்சிகயப் வபற்றது. 

 இந்தியாவில் ஆங்கிரலய ஆட்சி விரிவாக்கத்திற்கு எதி ாக கெதர் அலியும், அவ து மகன் திப்பு 
சுல்தானும் முக்கிய பங்காற்றினர். 

 இருவரும் வீ தீ த்துடன் ஆங்கிரலயக  எதிர்த்தனர். 
 1761ல் கெதர் அலி கமசூர் சமஸ்தானத்தின் உண்கமயான ஆட்சியாள ானார். ரமலும் அவர் 

ஆங்கிரலயருக்கு வலிகமமிக்க எதிரியாகவும் திகழ்ந்தார். 

முதல் ஆங்கிபலய – டமசூர் ப ோர் (1767 – 1769) 

கோ ணங்கள் 
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 கெதர் அலியின் வளர்ச்சி , அவர் பிவ ஞ்சுக்கா ர்களிடம் வகாண்டிருந்த  ட்புறவு ஆகியன 
ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்வபனியின் எதிர்ப்புக்கு கா ைமாயின. 

 கெதர் அலிக்கு எதி ாக ம ாத்தியர்கள், கெத ாபாத் நிசாம், ஆங்கிரலயர்கள் இகைந்து 
முக்கூட்டணிகய ஏற்படுத்தினர். 

ப ோரின் ப ோக்கு 

 தளபதி ரஜாசப் ஸ்மித் தகலகமயிலான ஆங்கிலப் பகட உதவியுடன் கெத ாபாத் நிசாம் 1767ல் 
கமசூர் மீது பகடவயடுத்தார். 

 ஆங்கிலப் பகடகய கெதர் அலி ரதாற்கடித்து மங்களூக க் ககப்பற்றினார். 
 1769 மார்ச் மாதம் கெதர் அலி மத ாஸ் மீது பகடவயடுத்தார். இதனால் ஆங்கிபலயர்கள் 1769 ஏப் ல் 

4ல் அவரிைம் ஓர் உைன் டிக்டக பேய்து பகோண்ைனர். 

மத ோஸ் உைன் டிக்டக (1769) 

 ரபாரின் முடிவில் மத ாஸ் உடன்படிக்கக வசய்துவகாள்ளப்பட்டது.அதன்படி ரபாருக்கு முன்னர் 
இருந்த பகுதிககள இருத ப்பினரும் திரும்பப்வபற்றனர். 

 மற்ற  ாடு தாக்கும் பட்சத்தில் ஒருவருக்வகாருவர் உதவி வசய்வது என உறுதி வசய்யப்பட்டது. 

இ ண்ைோம் ஆங்கிபலய டமசூர் ப ோர் (1780-1784) 

கோ ணங்கள் 

 1769ல் வசய்துவகாள்ளப்பட்ட உடன்படிக்கககய ஆங்கிரலயர்கள் நிகறரவற்றத் தவறினர். 
 1771ல் ம ாத்தியர்கள் கெதர் அலி மீது பகடவயடுத்த ரபாது மத ாஸ் உடன்படிக்ககயின்படி 

ஆங்கிரலயர்கள் கெதர் அலிக்கு உதவவில்கல. 
 கெதர் அலியின் ஆட்சிக்குட்பட்ட பிவ ஞ்சுக் குடிரயற்றப்பகுதியான மாஹிகய ஆங்கிரலயர்கள் 

ககப்பற்றினர். இந்நிகழ்வு ஆங்கிரலயருக்கு எதி ாக கெதர் அலி, கெத ாபாத் நிசாம், 
ம ாத்தியர்களின் முக்கூட்டணிகய உருவாக்கியது. 

ப ோரின் ப ோக்கு 

 1781ல் ஆங்கிபலய  டைத்தள தி ேர் அயர்கூட் டைதர் அலிடய   ங்கிப்ப ட்டை (ப ோர்பைோ 
பநோவோ) என்ை இைத்தில் பதோற்கடித்தோர். 

 ரமலும் கமசூர் பகடகள் ரசாளிங்கர் என்ற பகுதியிலும் ரதால்விகய தழுவியது.  
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 ரபாரின்ரபாது புற்றுர ாயால் பாதிக்கப்பட்ட கெதர் அலி 1782ல் இறந்தார். அவரின் 
இறப்புக்குப்பின் அவ து மகன் திப்பு சுல்தான் ஆங்கிரலயருக்கு எதி ாக ரபாரிகனத்வதாடர்ந்தார். 

 1783ல் திப்பு ஆங்கிரலய பகடத்தளபதியான பிரிரகடியர் ரமத்யூஸ் மற்றும் அவ து 
பகடவீ ர்ககளயும் ககது வசய்தார். இது பின்னாளில் திப்புவுக்கு பின்னகடகவ ஏற்படுத்தியது. 

 

மங்களூர் உைன் டிக்டக (1784) 

 1784 மோர்ச் 7ல் ஆங்கிபலயருக்கும், திப்பு சுல்தோனுக்கு இடைபய இவ்வுைன் டிக்டக 
டகபயழுத்தோனது. இருபிரிவினரும் ரபாரில் ககப்பற்றிய பகுதிககள திரும்ப அளிப்பதும், ரபார்க் 
ககதிககள ஒப்பகடப்பதும் என உடன்பாடு ஏற்பட்டது. 

 இதன் மூலம் கவர்னர் வஜன ல் வா ன் ரெஸ்டிங்ஸ் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட பிரிட்டிஷ் 
ஆதிக்கத்கத வலிகம மிக்க எதிரிகளான ம ாத்தியர்கள் மற்றும் கெதர் அலியிடம் இருந்து 
பாதுகாத்துக் வகாண்டார். 

 இச்சமயத்தில் அவமரிக்காவில் தங்கள் குடிரயற்றங்ககள பிரிட்டன் இழந்தரபாதிலும், 
வா ன்ரெஸ்டிங்ஸ் எகதயும் இந்தியாவில் இழக்கவில்கல. மாறாக இந்தியாவில் ஆங்கிரலய 
ஆட்சிப் பகுதிககள ஒருங்கிகைத்தார். 

மூன்ைோம் ஆங்கிபலய டமசூர் ப ோர் (1790 – 1792) 

கோ ணங்கள் 

 மங்களூர் உடன்படிக்ககப்பின் ஆங்கிரலயருக்கு எதி ாக வவளி ாடுகளுடன் கூட்டணி அகமக்கும் 
வபாருட்டு பி ான்சு மற்றும் துருக்கி ஆகிய  ாடுகளுக்கு திப்பு சுல்தான் தன்னுகடய தூதுவர்ககள 
அனுப்பினார். 
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 ஆங்கிபலய கூட்ைணியில் இருந்த திருவிதோங்கூர் ேமஸ்தோனத்டத திப்பு சுல்தோன் 1789ல் 
தோக்கினோர். 

 இச்சமயத்தில் திப்பு சுல்தானுக்கு எதி ாக ஆங்கிரலயர்கள், கெத ாபாத் நிசாம் மற்றும் 
ம ாத்தியர்களுடன் இகைந்து மூவர் கூட்டணிகய உருவாக்கினர். 

ப ோரின் ப ோக்கு 

 இ ண்டு ஆண்டுகள்  கடவபற்ற இப்ரபாரில் திப்பு சுல்தான் தனியாக எதிர்த்து ரபா ாடினார். 
இப்ரபார் மூன்று கட்டங்களாக  கடவபற்றது. 

 தளபது ரமரடாஸ் தகலகமயிலான தாக்குதல் ரதால்வியில் முடிந்தது. ஆககயால் 1790ல் தகலகம 
ஆளு ர் கா ன்வாலிஸ் தானாகரவ பகடகய வழி டத்தினார். 

 ஸ்ரீ ங்கப்பட்டினத்கத தாக்குவதற்கு தகடயாக இருந்த அகனத்து மகலக்ரகாட்கடககளயும் அவர் 
ககப்பற்றினார்.  ம்பிக்கக இழந்த சுல்தான் ஆங்கிரலயரிடம் ரபச்சுவார்த்கதக்கு உடன்பட்டார். 

 அதகன ஏற்றுக்வகாண்ட கோ ன்வோலிஸ் 1792ல் ஸ்ரீ ங்க ட்டிண உைன் டிக்டகடய திப்பு 
சுல்தோனுைன் பேய்து பகோண்ைோர். 

ஸ்ரீ ங்க ட்டின உைன் டிக்டக (1792) 

 இவ்வுடன்படிக்ககயின்படி, திப்பு தன்னுகடய ஆட்சிப்பகுதியில் பாதி பகுதிகய ஆங்கிரலயருக்கு 
ஒப்பகடத்தார். 

 ரபார் இழப்பீட்டு வதாககயாக 3.6ரகாடி வசலுத்த ரவண்டும் என்றும், தன்னுகடய இ ண்டு 
மகன்ககள ஆங்கிரலயரிடம் பிகைக் ககதிகளாக ஒப்பகடக்க ரவண்டும் என திப்பு சுல்தான் 
கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார். 

 இதன்மூலம் ஆங்கிபலயர்கள் மல ோர், குைகு மடல, திண்டுக்கல் மற்றும்  ோ மைோல் 
(பகோயம்புத்தூர், பேலம்) ஆகிய  குதிகடளப் ப ற்ைனர். 

நோன்கோம் ஆங்கிபலை – டமசூர் ப ோர் (1799) 

 திப்பு சுல்தான் 1792ல் ஸ்ரீ ங்கப்பட்டிை உடன்படிக்ககயின் மூலம் கா ன்வாலிஸ் பி புவால் 
அவமரியாகத வசய்தகத மறக்கவில்கல. 

கோ ணங்கள் 

 திப்பு சுல்தான் ஆங்கிரலயருக்கு எதி ாக இம்முகறயும் வவளி ாட்டு கூட்டணிக்காக அர பியா 
துருக்கி, ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் பி ான்ச்ய் ஆகிய  ாடுகளுக்கு தன்னுகடய தூதர்ககள 
அனுப்பினார். 
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 அச்சமயத்தில் எகிப்து மீது பகடவயடுத்த வ ப்ரபாலியனுடன் திப்பு வதாடர்பு கவத்திருந்தார். 
 பிவ ஞ்சு அலுவலர்கள் ஸ்ரீ ங்கப்பட்டிைத்திற்கு வருகக புரிந்து அவர்கள் ஜக்ரகாபியன் கழகத்கத 

நிறுவினார்கள். ரமலும் அங்கு சுதந்தி  ம ம் ஒன்றும்  டப்பட்டது. 

ப ோரின் ப ோக்கு 

 1799ல் வவல்வெஸ்லி பிரபு திப்புவின் மீது ப ோர் வதோடுத்தோர். இது குறுகிய கோெத்தில் நடந்த, 
கடுமையோன ப ோரோக இருந்தது. 

 திட்டமிட்ட டி மைசூரின் பைற்பக  ம் ோய் இரோணுவம் தள து ஸ்டூவர்ட் தமெமையில் 
 மடவயடுத்தது. இச்சையத்தில் வைட்ரோஸ் இரோணுவம் தமெமை ஆளுநரின் சபகோதரர் ஆர்தர் 
வவல்வெஸ்லி தமெமையில் திப்பு சுல்தோமன தோக்கியது. 

 திப்பு தன்னுமடய தமெநகரம் ஸ்ரீரங்க ட்டிணத்திற்கு பின் வோங்கினோர். 
 1799 பை 24ஆம் நோள் ஸ்ரீரங்க ட்டிணம் மகப் ற்றப் ட்டது. திப்பு சுல்தோன் வீரதீரைோக ப ோரிட்டோலும் 

இறுதியில் வகோல்ெப் ட்டோர். 
 இவ்வோறோக நோன்கோம் மைசூர் ப ோர் முடிவுக்கு வந்தது. பைலும் ஒட்டுவைோத்த மைசூரும் 

ஆங்கிபெயர் முன் ோக சரணமடந்தது. 

பேோருக்கு பின் ரைசூர் 

 கனரோ, வயநோடு, பகோயமுத்தூர், தோரோபுரம் ஆகிய  குதிகமள ஆங்கிபெயர் இமணத்து 
வகோண்டனர். 

 மீண்டும் இந்து உயர் குடும் த்மத பசர்ந்த மூன்றோம் கிருஷ்ண ரோஜோ உமடயோர் மைசூர் அரியமண 
ஏறினோர். 

 திப்புவின் குடும் த்தினர் பவலூர் பகோட்மடக்கு அனுப் ப் ட்டனர். 

ஆங்கிபேய ைரோத்திய பேோர்கள் 

 மூன்றோம்  ோனி ட் ப ோர் பதோல்வியோல் ஏற் ட்ட வநருக்கடிமய சைோளிக்க ைரோத்தியர்கள் 
முயற்சித்தனர். அதன் விமளவோக  த்தோண்டுகளுக்குப் பிறகு தங்கள் மீதோன வடல்லி 
முகெோயர்களின் கட்டுப் ோட்மட மீட்டனர். எனினும் ப ஷ்வோ கட்டுப் ோட்டி இருந்த  மைய 
ைரோத்தோஸ் கூட்டமைப்பு கிட்டத்தட்ட 5 சுதந்திரைோன ைோநிெங்களுக்கு வழிவகுத்தது. 

 அவர்கள் புனோவில் பேஷ்வோ, ேபரோடோவில் ககய்க்வோட், நோக்பூரில் பேோன்ஸ்பே, இந்தூரில் 
ப ோல்கர், ைற்றும் குவோலியரில் சிந்தியோ ப ோன்பறோர்களோவர். 

 ப ஷ்வோ அரசோங்கம் உள்நோட்டு ப ோட்டியோளர்களோல்  ெவீனப் டுத்தப் ட்டது, ைற்ற நோன்கு 
தமெவர்கள் ஒருவமரவயோருவர் அடிக்கடி விபரோதைோக எதிர்த்தனர். 
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 இருந்தப ோதிலும், ைரோத்தியர்கள்  ெம் வோய்ந்த சக்தியோகபவோ இருந்தனர். 
ைரோட்டியர்களுக்கிமடயிலிருந்த, இம்பைோதல்கமள பிரிட்டிஷோர் அவர்களது விரிவோக்க 
வகோள்மகக்கு சிறந்த முமறயில்  யன் டுத்திக் வகோண்டனர். 

முதல் ஆங்கிபேய ைரோத்தியப்பேோர் (1775 -1782) 

 ைரோத்தியர்களின் ப ஷ்வோ, நோரோயணரோவின் இறப்புக்குப் பிறகு அடுத்த ப ஷ்வோ யோர் என்ற உரிமை 
பிரச்சமனயில் ஆங்கிபெயர்கள் முதன்முதலில் தமெயிட பவண்டியிருந்தது. 

 நோரோயணரோவ் இறந்தபிறகு , ரகுநோத ரோவ்  (ரோபகோ ோ) ப ஷ்வோ ஆனோர். ஆனோல் அவரது 
அதிகோரத்திற்கு எதிரோக பூனோவிலிருந்த ஒரு குழு நோனோ  ட்னோவிஸ் தமெமையில் எதிர்ப்பு 
வதரிவித்தது. 

 அக்குழு நோரோயண ரோவின் ைமறவுக்குப் பின் அவரது ைமனவியோன கங்கோ  ோய்க்கு பிற 
குைந்மதமய(இரண்டோம் ைோதவ ரோவ்) ப ஷ்வோவோக அங்கீகரித்தது. 

 பைலும் அவருமடய வ யரில் ஆட்சிக் குழுவவோன்றும் அமைத்தது. அதிகோரத்மத மகப் ற்றும் 
முயற்சியில் பதோல்வியமடந்த ரகுநோத ரோவ் பிரிட்டிஷ் உதவிமய அணுகினோர். 

 இதன் டி, 1775ஆம் ஆண்டு ஆங்கிபேயருக்கும் ரகுநோத ரோவுக்கும் இரடபய சூரத் ஒப்ேந்தம் 
ரககயழுத்தோனது. இருப்பினும், கல்கத்தோ பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் சூரத் உடன் டிக்மகமய 
ஏற்றுக்வகோள்ளவில்மெ இருப்பினும் தமெமை ஆளுநரோன வோரன் பேஸ்டிங்ஸ் ஒப் ந்தத்மத 
ஏற்றுக்வகோள்வதற்கு எந்தவித ஆட்பச மனயும் வதரிவிக்கவில்மெ.  

 பூனோவின்  ோதுகோப் ரசுடன் ஒரு சைோதோனப் ப ச்சுவோர்த்மத நடத்துவதற்கோக கல்கத்தோ பிரிட்டிஷ் 
கவுன்சில் பூனோவுக்கு கர்னல் ஆப்டமன அனுப்பியது. அதன் டி, அப்டன் 1776ஆம் ஆண்டு 
பூனோவின் ேோதுகோப்ேரசுடன் புரந்தர் ஒப்ேந்தத்ரத கெய்துககோண்டோர். ஆயினும்,  ம் ோயில் 
ஆங்கிெ அரசோங்கத்தின் எதிர்ப்பு கோரணைோக இந்த ஒப் ந்தம் நமடமுமறக்கு வரவில்மெ. 

 1781ஆம் ஆண்டில், வோரன் பேஸ்டிங்ஸ் பகப்டன்  ோப்ேோமின் தமெமையின்கீழ் பிரிட்டிஷ் 
துருப்புக்கமள அனுப்பினோர். 

 அவர் ைரோத்தியத் தமெவரோன ைகோதோஜி சிந்தியோமவ  ெ ப ோர்களில் பதோற்கடித்து குவோலியமரக் 
மகப் ற்றினோர். 

 1782ஆம் ஆண்டு பை 17ஆம் நோள், வோரன் ப ஸ்டிங்ஸ் ைற்றும் ைகோதோஜி சிந்தியோ இரடபய 
ெோல்ரே ஒப்ேந்தம் ரககயழுத்தோனது. 

விரைவுகள் 
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 ப ோரின் முடிவில் இரண்டோம் ைோதவரோவ் ப ஷ்வோவோக ஏற்றுக்வகோள்ளப் ட்டு, ரகுநோத ரோவுக்கு 
ஓய்வூதியம் வைங்கப் ட்டது. 

 பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு சோல்வசட்  குதி வைங்கப் ட்டது. 
 இந்திய அரசியலில் சோல்ம  ஒப் ந்தம் பிரிட்டிஷோருக்கு வசல்வோக்மக ஏற் டுத்தியது. 
 பிரிட்டிஷோருக்கும் ைரோத்தியர்களுக்கும் இமடபய அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கு சைோதோன உறவு 

நீடித்தது. 

ைரோத்தியர்களின் உள்நோட்டு விவகோரம் 

 முதல் ைரோத்தியப் ப ோரின் முடிவில் ைரோத்தியர்களின் உள்விவகோர பிரச்சமன பைலும் 
பைோசைமடந்தது. 

 நோனோ  ட்னோவிஸின் அதிகோர வளர்ச்சிமயக்கண்டு ைகோதோஜி சிந்தியோ வ ோறோமை வகோண்டோர். 
 இதன் கோரணைோக ஆங்கிபெயரின் ஆதரமவ அவர் வ ற முற் ட்டோர். இளம் ப ஷ்வோவோன 

இரண்டோம் ைோதவ ரோவ் ைரோத்தியர்களிமடபய நல்லுறமவ பைம் டுத்த முயன்றோர், ஆனோல் அவரோல் 
ைரோத்தியத் தமெவர்களின் ஆதிக்கப் ப ோட்டிமய தடுக்க முடியவில்மெ. 

 இந்நிமெயில், ைகோதோஜி சிந்தியோ 1794ல் இறந்தபின் அவருரடய ைருைகன் கதௌேத் ரோவ் 
சிந்தியோ ேதவிபயற்றோர். 

 சிந்தியோவின் ைரணம் பூனோவில் நோனோ  ட்னோவிஸின் அதிகோரத்மத இைக்கச் வசய்தது. பைலும் 
ஆங்கிபெயர்கள் தங்களது வசல்வோக்மக வடஇந்தியோவில் விரிவு டுத்த வலிபகோலியது. 

 ப ஷ்வோ இரண்டோம் ைோதவ ரோவ் 1795ஆம் ஆண்டில் தற்வகோமெ வசய்து வகோண்ட பிறகு, 
ரகுநோதரோவின் வலிமையற்ற ைகனோன இரண்டோம்  ோஜிரோவ் ப ஷ்வோ ஆனோர். இத்தருணத்தில் 
1800ல் நோனோ  ோட்னோவிஸ் ைரணம் பிரிட்டிஷோருக்கு பைலும் நன்மை அளிப் தோக இருந்தது. 

 ஜஸ்வந்த் ரோவ் பேோல்கர் ைற்றும் வதௌெத் ரோவ் சிந்தியோ ஆகிபயோர் ஒருவருக்வகோருவர் 
சண்மடயிட்டுக் வகோண்டிருந்த சூழ்நிமெயில், ப ஷ்வோ பேோல்கருக்கு எதிரோக சிந்தியோமவ 
ஆதரப் தோகவும், ப ஷ்வோவும் சிந்தியோவும் ஒருவருக்வகோருவர் உதவி வசய்வதோகவும் 
ஒப்புக்வகோண்டனர். 

 இதன் விமளவோக 1802ல் பேோல்கர், ப ஷ்வோவுக்கு எதிரோக  மடவயடுத்து, சிந்தியோ ைற்றும் 
ப ஷ்வோவின் கூட்டுப்  மடகமள பதோற்கடித்தோர். முடிவில் ப ஷ்வோ இரண்டோம்  ோஜிரோவ் 
இந்தியோவின் தமெமை ஆளுநரோக இருந்த வவல்வெஸ்லி பிரபுமவ அணுகினோர். 

 பேஷ்வோரவ வரபவற்ற கவல்கேஸ்லி பிரபு, அவபரோடு 1802ல் ேஸ்ஸீன் உடன்ேடிக்ரகரய 
கெய்துககோண்டோர். 
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 இவ்வுடன்ேடிக்ரகயின்ேடி துரைப்ேரட திட்டத்ரத பேஷ்வோ ஏற்றுக்ககோண்டோர். பைலும் 
ஆங்கிபெயர்கள் ஆர்தர் வவல்ெஸ்லியின் உத்தரவின் கீழ் பூனோமவ பநோக்கி  மடவயடுத்துச் 
வசன்று ைரோத்தியத் தமெவர் பேோல்கரின்  மடகமள தோக்கி அழித்தனர். 

இரண்டோம் ஆங்கிபேய-ைரோத்தியப் பேோர் (1803 -1805) 

 ப ஷ்வோ துமண மடத் திட்டத்மத ஏற்றுக்வகோண்ட பிறகு, வதௌெத் ரோவ் சிந்தியோ ைற்றும் ரபகோஜி 
ப ோன்ஸ்பெ ஆகிபயோர் ைரோத்திய சுதந்திரத்மத கோப் ோற்ற முயற்சித்தனர். 

 ஆங்கிபெயரின் இரோணுவம் ஆர்தர் வவல்ெஸ்லியின் தமெமையில், அஸ்பே ைற்றும் அரகோன் 
 குதியில் சிந்தியோ ைற்றும் ப ோன்ஸ்பெ ஆகிபயோரின் கூட்டுப் மடகமள பதோற்கடித்தது. 
இவ்வவற்றிக்குப்பின் சிந்தியோவுடன் சுர்ஜீ-ஆர்ஜுகோன் ஒப்ேந்தத்ரதயும், பேோன்ஸ்பேவுடன் 
திபயோகோன் ஒப்ேந்தத்ரதயும் 1803ல் ஆங்கிபேயர்கள் கெய்துககோண்டனர். 

 ஆனோல் ப ோரில் ஈடு டோத யஸ்வந்த் ரோவ் பேோல்கர் (ஜஸ்வந்த் ரோவ் பேோல்கர் எனவும் 
அமைக்கப் டுகிறோர்) இன்னும் ஆங்கிபெயர்களுக்கு அடி ணியவில்மெ. 

 பின்னர் 1804ல் வஜய்ப்பூர் பிரபதசத்வதௌ பேோல்கர் சூமறயோடும்ப ோது ஆங்கிபெயர்கள் 
அவருக்கு எதிரோக ப ோர்வதோடுத்தனர். 

 ஆங்கிபெயருக்கு எதிரோக யஷ்வந்த் ரோவ் பேோல்கர் இந்திய ஆட்சியோளர்கமள இமணத்து ஒரு 
கூட்டணிமய உருவோக்க முயற்சித்தோர். ஆனோல் அவரது முயற்சி பதோல்வியமடந்தது.  

 இறுதியில் ைரோத்தியர்கள் பதோற்கடிக்கப் ட்டு, ஆங்கிபெயர்களுக்கு கப் ம் வசலுத்தும் நிமெக்குத் 
தள்ளப் ட்டனர். பைலும் ைரத்திய தமெவர்கள் ஒருவருக்வகோருவர் பிரிக்கப் ட்டு 
தனிமைப் டுத்தப் ட்டனர். 

விரைவுகள் 

 இப்ப ோருக்கு பின் ைரோத்தியர்களின் வலிமை கோெப்ப ோக்கில்  ெவீனைமடந்தது. 
 இந்தியோவில் ஆங்கிபெய கிைக்கிந்திய கம்வ னி தமெயோய சக்தியோக ைோறத்வதோடங்கியது. 

மூன்றோவது ஆங்கிபேய ைரோத்தியப் பேோர் (1817 -1818) 

 தங்களது பைெோண்மைமய மீண்டும் வ ற முயன்ற ைரோத்தியர்கபளோடு ஆங்கிபெயர்கள் 
மூன்றோவதோக ஒரு ப ோரில் ஈடு ட்டனர். 

 இப்ப ோர், இந்தியோவில் பிரிட்டிஷ் கிைக்கிந்திய கம்வ னி ைற்றும் ைரோத்திய சோம்ரோஜ்யத்திற்கு 
இமடபய இறுதி ைற்றும் தீர்க்கைோன பைோதெோக அமைந்தது. 
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 இப்ப ோர், ஆக்கிெ  மடவீரர்கள் ைரோத்திய  குதிகமள ஆக்கிரமிக்கும் ப ோது வதோடங்கியது. இந்த 
ஆக்கிரமிப்பில் தமெமை ஆளுநர் பேஸ்டிங்ஸ் பிரபுக்கு, வஜனரல் தோைஸ் ஹில்ெோப் 
தமெமையின் கீழ் ஒரு  மடப்பிரிவு உதவியது. 

 ப ஷ்வோ இரண்டோம்  ோஜி ரோவின்  மடகமள வதோடர்ந்து, நோக்பூரின் இரண்டோம் மூபதோஜி 
ப ோன்ஸ்பெவும் , இந்தூரின் மூன்றோம் ைல்ேர் ரோவ் பேோல்கரும் ஆங்கிபெயருக்கு எதிரோக 
கிளர்ந்வதழுந்தனர். 

 ஆனோல் குவோலியரின் வதௌெத் ரோவ் சிந்தியோ ைட்டும் நடுநிமெ வகித்தோர். 
 கோட்கி, பகோர்கோன் ஆகிய இடங்களில் நமடவ ற்ற ப ோர்களின் ப ஷ்வோ பதோற்கடிக்கப் ட்டோர், 

ப ஷ்வோவின்  மடகள்  ெ இடங்களில் அவர் பிடி டுவமதத் தடுத்து நிறுத்தின. இதமனத் 
வதோடர்ந்து சித்தோ ோல்டி ப ோரில் ப ோன்ஸ்பெவும், ைகித்பூர் ப ோரில் பேோல்கரும் 
ஆங்கிபெயர்களோல் பதோற்கடிக்கப் ட்டனர். 

விரைவுகள் 

 இப்ப ோரின் முடிவில் ைரோத்திய கூட்டமைப்பு கமெக்கப் ட்டது ைற்றும் ப ஷ்வோ  தவி 
ஒழிக்கப் ட்டது. 

 ப ஷ்வோ இரண்டோம்  ோஜிரோவின் வ ரும் ோெோன  குதிகள்  ம் ோய் ைோகோணத்பதோடு 
இமணக்கப் ட்டன. 

 பதோற்கடிக்கப் ட்ட ப ோன்ஸ்பெ ைற்றும் பேோல்கரின், ைரோத்திய  குதிகளோன நோக்பூர், இந்தூர் 
ஆகியமவ ஆங்கிபெயர்களோல் மகயகப் டுத்த ட்டன. 

 ைரோத்தியரின் கமடசி ப ஷ்வோவோன இரண்டோம்  ோஜிரோவிற்கு வருடோந்திர ஓய்வூதியம் 8 ெட்சம் 
ரூ ோய் வைங்கப் ட்டது. 

இந்தியோவில் ஆங்கிபேயரின் நிர்வோக அரைப்பு 

 ஆங்கிபெயரின் இந்திய நிர்வோக அமைப்பு நோன்கு முதன்மை நிறுவனங்களோக இயங்கியது. அமவ 
குடிமைப் ணிகள் இரோணுவம், கோவல், ைற்றும் நீதித்துமற ஆகும். 

குடிரைப்ேணிகள் 

 ‘சிவில் ெர்வீஸ்’ (குடிரைப் ேணிகள்) என்ற வோர்த்ரத முதன் முதலில் ஆங்கிே கிழக்கிந்திய 
கம்கேனியோல் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டது. இது குடிமைப்  ணி ஊழியர்கமள, இரோணுவ 
அதிகோரிகளிடமிருந்து பவறு டுத்தி கோட்டியது. 
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 சட்டங்கமள முமறயோக வசயல் டுத்துதல், வரி வசூலித்தல் ஆகிய குடிமைப்  ணியின் முதன்மைப் 
 ணியோக இருந்தது. ஆரம் த்தில் வியோ ோர ரீதியோக இருந்த குடிமைப்  ணிகள் பின்னர் 
வ ோதுப் ணியோக ைோறியது. 

 முதலில் வ ோதுப் ணியின் நியைனங்கள் அமனத்தும் ஆங்கிெ கிைக்கிந்திய கம்வ னியின் 
இயக்குநர் அமவயின் தனியுரிமையோக இருந்தது. 

 ஆனோல், நியைனம் வசய்யப் ட்ட வ ோது  ணியோளர்கள் ெஞ்சம் , ஊைல், சட்ட விபரோத வணிகம் 
ஆகியவற்றில் ஈடு ட்டனர். அதனோல் தமெமை ஆளுநரோக கோரன் வோலிசு 1786ல்  தவிபயற்ற ப ோது 
தனியோர் வணிகத்திற்கு எதிரோக சட்டங்கமள இயற்றினோர். கம்வ னி ஊழியர்களின் சம் ளத்மத 
உயர்த்தி, உெகின் மிக உயர்ந்த ஊதியம் வ றும் அரசு ஊழியர்களோக அவர்கமள ைோற்றினோர். 

 1798ல் இந்திய கவர்னர் வஜனரெோக  தவிபயற்றுக் வகோண்ட வவல்வெஸ்லி பிரபு, அரசு 
ஊழியர்களுக்கு பதமவயோன  யிற்சிமய அறிமுகப் டுத்தினோர். 

 இவர் 1800ல் கல்கத்தோவில் வில்லியம் பகோட்ரடயில் கைோழி, இேக்கியம், அறிவியல் ஆகிய 
துரறயில் ேயிற்சி வழங்குவதற்கோக ஒரு கல்லூரிரய நிறுவினோர். 

 அபதபவமளயில் கம்வ னியின் இயக்குநர்கள் இதமன ஏற்க ைறுத்து, 1806ல் இங்கிெோந்தில் உள்ள 
வேய்லி ரி என்ற இடத்தில் கிைக்கிந்திய கல்லூரிமய நிறுவினர். 

 ப ோட்டித் பதர்வு மூெம் அரசு ஊழியர் நியைனம் என்ற கருத்மத முதன் முதலில் 1833ஆம் ஆண்டு 
 ட்டயச் சட்டம் அறிமுகப் டுத்தியது. ஆனோல் கம்வ னியின் இயக்குநர் அமவயோல் நியைனம் 
வசய்யப் டோதவர்கள் ப ோட்டித் பதர்விமன எழுத தகுதியற்றவர்கள் எனப் ட்டது. எனபவ இந்த 
முமறயோனது, நியைனம் ைற்றும் பேோட்டித் பதர்வுமுரற என்றமைக்கப் ட்டது. 

 திறந்த முமறயிெோன ப ோட்டித் பதர்வு முமறயில் கம்வ னி ஊழியர்கமள பதர்ந்வதடுப் து 1853 
ஆண்டு அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது. இம்முமற 1858ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசுச் சட்டத்தோல் உறுதி 
வசய்யப் ட்டது. 

 பேோட்டித் பதர்வுகளுக்கோன அதிகேட்ெ வயது 23 ஆக நிர்ையிக்கப்ேட்டது.இதரனத் கதோடர்ந்து 
1858ஆம் ஆண்டு க ய்லிேரியில் இருந்த கிழக்கிந்திய கல்லூரி அகற்றப்ேட்டது. 

 பைலும் குடிமை  ணிக்கு ஆட்கமளத் பதர்ந்வதடுக்கும் வ ோறுப்பு குடிமைப் ணியோளர் 
பதர்வோமணயம் வசைோனது. 1860ஆம் ஆண்டு ஒரு ஒழுங்கு முமற ஆமணயின் மூெம் பதர்வவழுத 
அதிக ட்ச வயது 22ஆக குமறக்கப் ட்டது. பைலும் 1866ல் 21 ஆகவும் 1876ல் 19ஆக குமறக்கப் ட்டது. 

 1861ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ்  ோரோளுைன்றத்தோல் இந்திய ஆட்சிப்  ணி சட்டம் இயற்றப் ட்டது. 
இச்சட்டம் சிெ உயர் நிர்வோக  தவிகள் ைற்றும் நீதித்துமற  தவிகமள ஒப் ந்த அடிப் மடயில் 
நியைனம் வசய்ய ஒதுக்கீடு வசய்திருந்தது. 
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 பின்னர் இப் தவிகள் இந்திய ஆட்சிப்  ணிகளோக ைோற்றப் ட்டன. வயது வரம்பு குமறப்பு ைற்றும் 
இெண்டனுக்கு வசன்று பதர்வு எழுதுதல் ஆகிய கோரணங்களோல் வசதி  மடத்த இந்தியர்கள் 
ைட்டுபை ஐ.சி.எஸ் பதர்மவ எழுதக் கூடிய சூழ்நிமெ நிெவியது. 

 1869ல் சுபரந்திரநோத் ேோனர்ஜி, ரபைஷ் ெந்திர தத், ைற்றும் பிகோரி ேோல் குப்தோ ஆகிய மூன்று 
இந்தியர்கள் ஐசிஎஸ் பதர்வில் கவற்றி கேற்றனர். 

 பின்னர் ஐசிஎஸ் பதர்விற்கோன வயது வரம்ம  உயர்த்தவும் பதர்விமன இந்தியோவிபெபய 
நடத்தவும் கம்வ னியிடம் இந்தியர்கள் பகோரிக்மக மவத்தனர். இதன்விமளவோக 1892ல் 
குமறந்த ட்ச வயதிமன 21ல் இருந்து 23ஆக உயர்த்தப் ட்டது. 

 பைலும் 1912ல் அரசு  ணிமயப் ற்றி ஆரோய்வதற்கோக இஸ்லிங்டன் பிரபு என் வரின் தமெமையில் 
ஒரு அரச ஆமணயம் (ரோயல் கமிஷன்) நிறுவப் ட்டது. இதன் உறுப்பினர்களோக இந்தியர்களோன 
பகோ ோெ கிருஷ்ண பகோகபெ , சர் அப்துர் ரஹிம் ைற்றும் நோன்கு ஆங்கிபெயர்களும் இடம் 
வ ற்றிருந்தனர். 

 1917ல் இவ்வோமணயம் தனது  ரிந்துமரமய வவளியிட்டது. அப் ரிந்துமரகள் இந்தியர்களின் 
பகோரிக்மகமய ஓரளவிற்கு பூர்த்தி வசய்வதோக இருந்தது ைட்டுைல்ெோைல் குடிமை  ணி பதர்மவ 
இந்திய ையைோக்கியது. 

 1918ல் இந்திய ஆட்சிப் ேணியில் 33% இந்தியர்கள் பதர்வு வசய்ய பவண்டும் என்றும்,  டிப் டியோக 
இவற்மற ஆதிகரிக்கவும் ைோண்படகு ைற்றும் வசம்ஸ் ப ோர்டு ஆகிபயோர்  ரிந்துமரத்தனர். 

 1923ல் ஏற்ேடுத்தப்ேட்ட ைற்கறோரு (ரோயல் கமிஷன்) அரெ ஆரையத்திற்கு லீ பிரபு தரேவரோக 
நியமிக்கப்ேட்டோர். இது இந்திய ஆட்சிப்ேணி, இந்திய கோவல் ேணி, இந்திய கோடுகள் ேணி 
ஆனிய அரனத்து நியைனங்களும் இந்தியோவுக்கோன அரசுச் கெயேரின் கட்டுப்ேோட்டில் இருக்க 
பவண்டும் என்று  ரிந்துமரத்தது. 

 அரசு ேணியோர் பதர்வோரையம் ஒன்ரற உடனடியோக நிறுவுவதற்கும் லீ தரேரையிேோன 
குழுேரிந்துரர கெய்தது. 

 1935ஆம் ஆண்டு இந்திய கூட்டோட்சி அரசுப்  ணியோளர் பதர்வோமணயம் ஒன்றும், ைோகோளங்களில்-
ைோகோண அரசுப்  ணியோளர் பதர்வோமணயம் ஒன்றும் உருவோக வழிவெ வசய்தது. 

 அபதப ோல் ஒரு சிெ ைோகோணங்கள் ஒன்றிமணந்து ைோகோண அரசுப்  ணியோளர் பதர்வோமணயம் 
உருவோக்கவும் வழிவமக வசய்தது. 

 ஆங்கிபெயருக்கு உதவி வசய்யபவ இந்த குடிமைப் ணி அமைப்பு உருவோக்கப் ட்டோலும் , சுதந்திர 
இந்தியோவின் இந்திய ஆட்சிப்  ணிஅமைப்பு உருவோவதற்கு இந்தமுமற அடித்தளைோக அமைந்தது.  
 1863ல் ஐசிஎஸ் பதர்வில் பதர்ச்சி கேற்ற முதல் இந்தியர் ெத்திபயந்திரநோத் தோகூர். இவர் 
கவிஞர் இரபீந்தநோத் தோகூரின் மூத்த ெபகோதரர் ஆவோர். 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 19 of 23 

இரோணுவம் 

 இது இந்தியோவின் பிரிட்டிஷ் நிர்வோகத்தின் இரண்டோவது முக்கிய தூைோக விைங்கியது. 
 கிைக்கிந்திய கம்வ னி தன்னுமடய இரோணுவத்திற்கு ஆட்கமளச் பசர்ந்தது, அதற்கு சிப் ோய் 

இரோணுவம் என்று வ யர். இந்த இரோணுவ வீரர்களுக்கு, ஐபரோப்பிய அதிகோரிகளின் உத்தரமவ 
ப ோர்க்களத்தில் நிமறபவற்ற, ஐபரோப்பிய இரோணுவத்திற்கு இமணயோக  யிற்சி அளிக்கப் ட்டது. 

 ஆங்கிபெயர்கள் ஆரம்  கோெத்தில் வங்கோளம்,  ம் ோய், ைதரோஸ் ஆகிய மூன்று  மடப்பிரிமவ 
ஏற் டுத்தியிருந்தனர்.  

 இந்தியோவில் ஆங்கிபெட ஆட்சியிமன நிறுவுவதிலும், விருவு டுத்துவதிலும் இரோணுவத்தின் 
 ங்களிப்பு சிறப் ோனதோகும். ஆங்கிெ சிப் ோய்கமள விட இந்திய சிப் ோய்களுக்கு குமறந்த 
சம் ளமும், தினப் டியும் வைங்கப் ட்டது. 

 உதோரணைோக 1856ஆம் ஆண்டு மூன்று இந்திய ேரடவீரர்கள் ைோத ெம்ேைைோக கைோத்தம் ரூ.300 
ைட்டுபை கேற்றனர். 

 1857ஆம் ஆண்டு கம்வ னி இரோணுவம் 86% இந்தியர்கமளக் வகோண்டதோக இருந்தது. 
இருந்தப ோதிலும் இரோணுவ உயர்  தவி அமனத்தும் ஆங்கிபெயர் வசபை இருந்தன. 
இந்தியர்களுக்கோன உயர்  தவி சுப தோர் ைட்டுபை ஆகும். 

ஆங்கிே இரோணுவத்தின் வலிரை: 

 பிளோசிப்ப ோர் 1757. ஐபரோப்பிய கோெோட் மட – 1950, ஐபரோப்பிய பீரங்கிப் மட – 100, ஆங்கிபெய 
ைோலுமிகள் – 50, இந்திய சிப் ோய்கள் – 2100, வங்கோளத்தில் இருந்த ஆங்கிெ இரோணுவம் – 6000. 

 1857ல் இந்திய இரோணுவத்தில் 3,11,400 வீரர்களில் 2,65,900 வீரர்கள் இந்தியர்களோக இருந்தனர். உயர் 
 தவி அலுவெர்கள் அமனவரும் ஆங்கிபெயர்கள் ஆவர். 

கோவல் துரற 

 1765ல் வங்கோைத்தில்  திவோனி (வரிவசூல்) உரிரைரய ஆங்கிே கிழக்கிந்திய கம்கேனி கேற்ற 
பேோது ‘ெர்க்கோர்’ (கிரோை ைோவட்டங்கள்) என்ற ஆட்சிப் பிரிவுக்கு கேோறுப்பு வகித்த கேௌஜ்தோர் 
வெம் முகேோய கோவல்துரற கென்றது. அப்ப ோது, நகரங்கமள நிர்வகிக்கும் கோவல் 
அலுவெர்களோக வகோத்வோல் இருந்தோர். 

 அபதபவமளயில் கிரோைங்கள் கிரோை கோவெோளிகளோல்  ோதுகோக்கப் ட்டது அவர்கமள 
ஜமீன்தோர்கள் சம் ளம் வைங்கி தங்கள் கட்டுப் ோட்டில் மவத்திருந்தனர். 

 இந்தியோவில் முதன்முதலில் கவல் துரறரய உருவோக்கியவர் கோரன்வோலிஸ் பிரபு ஆவோர். 
ஜமீன்தர்கமள கோவல்  ணிகளிலிருந்து விடுவித்த கோரன்வோலிஸ் 1791ல் முமறயோன கோவல் 
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துமறமய உருவோக்கினோர். அவர் ‘தபரோகோ’ என்ேவரர தரேவரோகக் ககோண்ட ெரகங்கள் 
அல்ேது ‘தோனோக்கள்’ என்ற கோவல் ேகுதிகரை ஏற்ேடுத்தினோர். 

 அவர்கள் கிரோைங்களிலும் கோவல்  ணி வசய்ய அதிகோரம் வைங்கப் ட்டது. கிரோைத்ரத 
ேரம்ேரரயோக நிர்வகித்து வந்த கோவேர்கள் ‘கெௌகிதோர்கள்’ என்றரழக்கப்ேட்டனர். 

 வ ரு நகரங்களில்  மைய முமறயோன வகோத்வோல் கோவல்  ணிபய வதோடர்ந்தது. பைலும் 
ஒவ்வவோரு வோர்டுக்கும் ஒரு தபரோகோ நியமிக்கப் ட்டோர். இந்த தபரோகோ முமறயோல் ைதரோஸ் 
ைோகோணத்திற்கும் விரிவு டுத்தப் ட்டது. ைோவட்ட கோவல் கண்கோணிப் ோளர்  தவி உருவோக்குவதற்கு 
முன்னர் அமனத்து தோனோக்களும் ைோவட்ட நீதி தியின் வ ோது பைற் ோர்மவயில் இருந்தது. அதன் 
பின் 1808 ல் ஒவ்வவோரு தோனோவிற்கும் ஒரு ைோவட்ட கோவல் கண்கோணிப் ோளர் நியமிக்கப் ட்டோர். 

 பின்னர் கோவல் துமறமய நிர்வகிக்கும் வ ோறுப்பு ைோவட்ட ஆட்சித் தமெவரிடம் 
ஒப் மடக்கப் ட்டது. கோவல் துமறயில் முக்கிய  ணியோனது ஆங்கிபெய ஆட்சிக்கு எதிரோக சதி 
வசய்வமத தடுத்தலும், குற்றங்கமள மகயோள்வதும் ஆகும். 

நீதித்துரற அரைப்பு 

 1772ல் இரட்ரடஆட்சி முரற ஒழிக்கப்ேட்டு வரிவசூல் கெய்வரதயும், நீதி வழங்கும் 
அதிகோரத்ரதயும் ஆங்கிே கிழக்கிந்திய கம்கேனி ஏற்றுக் ககோண்டது. அதன் விமளவோக சிவில் 
நீதிைன்ற என்றமைக்கப் ட்ட திவோனி அதோெத் ைற்றும் குற்றவியல் நீதிைன்றம் என்றமைக்கப் ட்ட 
வ ௌஜ்தோரி அதோெத் ஆகியன ஏற் டுத்தப் ட்டன. 

 1773 ஆம் ஆண்டு ஒழுங்குமுரறச் ெட்டத்தின்ேடி கல்கத்தோவில் ஒரு உச்ெநீதிைன்றம் 
அரைக்கப்ேட்டது. 

 இந்நீதிைன்றத்திற்கு ஒரு முதன்மை நீதி தியும் மூன்று துமண நீதி திகமளயும் பிரிட்டிஷ் ைன்னர் 
நியமித்தோர். 

 இந்நீதிைன்றம் சிவில், குற்றவியல், திருச்சம  ைற்றும் பிரத்திபயோக வைக்குகமள விசோரித்தது.  
 கல்கத்தோவில் உள்ள உச்ச நீதிைன்றத்தின் ைோதிரியில் 1801ல் ைதரோஸிலும், 1823ல்  ம் ோயிலும் உச்ச 

நீதிைன்றங்கள் நிறுவப் ட்டன. 
 1832ல் வில்லியம் வ ண்டிங் பிரபு ஜூரி முமறமய வங்கோளத்தில் வகோண்டு வந்தோர். 
 சட்டங்கமள வதோகுக்க இந்திய சட்ட ஆமணயம் ஒன்றும் அமைக்கப் ட்டது. நோடு முழுவதும் 

சட்டத்தின் ஆட்சி நமடமுமறப் டுத்தப் ட்டது. 
 1861ஆம் ஆண்டு இந்திய உயர்நீதி ைன்ற சட்டத்தின் டி கல்கத்தோ,  ம் ோய், ைதரோஸ் ஆகிய 

இடங்களில்  மைய உச்சநீதிைன்றங்களுக்கு  திெோக மூன்று உயர் நீதிைன்றங்கள் 
ஏற் டுத்தப் ட்டன. 
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 வங்கோளத்தின், வில்லியம் பகோட்மடயில் முதல் உச்ெ நீதிைன்ற நீதிேதி ெர் எலிஜோ இம்பே ஆவோர்.  
 ைதரோஸ் உயர்நீதிைன்றத்தின் முதல் இந்திய தமெமை நீதி தி ெர் திருவோரூர் முத்துெோமி ஆவோர். 

துரைப்ேரடத் திட்டம் (1798) 

 இந்தியோவில் இருந்த சுபதெ அரசுகரை அங்கிபேயரின் கட்டுப்ேோட்டில் ககோண்டு வர 
கவல்கேஸ்லி பிரபுவோல் அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்ட திட்டபை துரைப்ேரடத்திட்டைோகும். 

 இந்தியோவில் ஆங்கிபேய ஆட்சிரய விரிவுேடுத்தவும் அரசியல் ஆதிக்கத்ரத ஏற்ேடுத்தவும் 
இத்திட்டம் மிகச்சிறந்த கருவியோக  யன் டுத்தப் ட்டது. 

 சுபதெ அரசுகள் ேோதுகோக்கப்ேட்ட அரசுகள் என்றரழக்கப்ேட்டது. அவ்வரசுகள் மீது ‘தரேயோய 
அதிகோரம்’ கெலுத்துேவரோக ஆங்கிபேயர் இருந்தனர். 

  மடவயடுப்புகளிலிருந்து சுபதச அரசுகமள கோப் தும், உள்நோட்டு அமைதிமய நிமெநோட்டுவதும் 
ஆங்கிபெயரின் கடமை என்ற நிமெ உருவோனது. 

துரைப்ேரடத் திட்டத்தின் முக்கிய அம்ெங்கள் 

 இத்திட்டத்தில் இமணயும் இந்திய அரசர் தன்னுமடய  மடமய கமெத்துவிட்டு ஆங்கிபெயரின் 
 மடமய ஏற்றுக் வகோள்ள பவண்டும். 

 சுபதச அரசின் தமெமையகத்தில் ஆங்கிபெயரின் பிரதிநிதி ஒருவர் இருப் ோர் 
 ஆங்கிபெயரின்  மடமய  ரோைரிக்கவும்,  மட வீரர்களின் ஆண்டுச் சம் ளம் வைங்குவதற்கோகவும், 

நிரந்தரைோக சிெ  குதிகமள அந்நோட்டு அரசர் ஆங்கிபெயருக்கு வைங்க பவண்டும். 
 ஆங்கிபெயமரத் தவிர ைற்ற ஐபரோப்பிய அலுவெர்கள் அமனவரும் அந்நோட்மட விட்டு வவளிபயற 

பவண்டும். 
 சுபதச நோட்டு அரசர் ஆங்கிெ கிைக்கிந்திய கம்வ னியின் அனுைதி வ ற்ற பின்னபர அயல் 

நோடுகளுடன் ஒப் ந்தம் வசய்து வகோள்ள பவண்டும். 
 அந்நிய அரசுகளின் தோக்குதல் ைற்றும் உள்நோட்டுக் கெவரம் நமடவ றும்ப ோது ஆங்கிெக் 

கிைக்கிந்திய கம்வ னி அந்நோட்மட  ோதுகோக்கும். 

ஆங்கிபேயருக்கு கிரடத்த நன்ரைகள் 

 ஆங்கிெ கிைக்கிந்திய கம்வ னி, இந்திய சுபதச அரசர்களின் வசெவிபெபய தன்னுமடய  மடமய 
 ரோைரித்தது. 

 சுபதச அரசர்களிடம்  ணியில் இருந்த அமனத்து பிவரஞ்சுக்கோரர்களும் நீக்கப் ட்டனர். 
பிவரஞ்சுக்கோரகள் இந்தியோவில் மீண்டும் எழுச்சி வ றும் அ ோயம் முற்றிலும் நீங்கியது. 

 கம்வ னி, சுபதச அரசுகளின் வவளியுறவுக் வகோள்மகயிமன தன் கட்டுப் ோட்டில் மவத்திருந்தது. 
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 வவல்வெஸ்லி பிரபுவின் இந்த இரோஜதந்திர முயற்சி ஆங்கிபெயமர இந்தியோவில் தமெயோய 
சக்தியோக ைோற்றியது. இவர் ‘இந்தியோவில் ஆங்கிபெய ப ரரசு’ என் மத ‘இந்தியோவின் ஆங்கிபெய 
ப ரரசு’ என்று ைோற்றினோர். 

சுபதெ அரசுகளுக்கு ஏற்ேட்ட இழப்புகள் 

 துமணப் மடத் திட்டம் இந்திய சுபதச அரசர்கமள  ெவீனைோனவர்களோகவும், 
வ ோறுப் ற்றவர்களோகவும் ைோற்றியது. 

 பிரிட்டிஷ் கம்வ னியோல்  ோதுகோக்கப் ட்ட அரசர்கள் தங்கள் குடிைக்களுக்கு ஆற்ற பவண்டிய 
கடமைகமள ைறந்து, அவர்கமள சுரண்டினர். 

 துரைப்ேரடத் திட்டத்ரத ஏற்றுக் ககோண்ட முதல் நோடு ர தரோேோத் (1798). அதரன 
கதோடர்ந்து ஏற்றுக்ககோண்ட இண்ந்திய அரசுகள் தஞ்ெோவூர் (1799), அபயோத்தி (1801), பேஷ்வோ 
(1802), பேோன்ஸ்பே(1803), குவோலியர் (1804), இந்தூர் (1817), கஜய்பூர், உதய்பூர் ைற்றும் பஜோத்பூர்(1818). 

வோரிசு இழப்புக் ககோள்ரக (1848) 

 டல்வேௌசி பிரபு இந்தியோவில் ஆங்கிபெயரின் ஆதிக்கத்மத உயர்த்துவதில் முதன்மை சிற்பியோக 
இருந்தோர். அவர் ஓர் ஏகோதி த்தியவோதி ஆவோர். 

 ஆங்கிபெவய ப ரரமச விரிவு டுத்துவதற்கோ அவர் வோரிசு இைப்புக் வகோள்மக என்ற புதிய 
வகோள்மகமய வகோண்டு வந்தோர். 

 1848ஆம் ஆண்டு அவர் அறிவித்த இக்வகோள்மகயின் டி, சுபதச ைன்னர்கள் ஆங்கிபெயரின் 
அனுைதி ஒன்றி வோரிசுகமள தத்வதடுக்க பநரிடும் ப ோது, ைன்னரின் வசோத்துக்கள் தத்வதடுத்த 
பிள்மளக்கும், ைன்னரின் ஆட்சிப் குதி ஆங்கிபெயரின் தமெயோய சக்திக்கும் வசல்ெ பநர்ரிடும் 
எனப் ட்டது. 

 இக்வகோள்மகயிமன இந்தியர்கள் கடுமையோக எதிர்த்தனர். 1857ஆம் ஆண்டு வ ரும் புரட்சிக்கு 
இக்வகோள்மக முக்கிய கோரணைோக அமைந்தது. 

 வோரிசு இழப்புக் ககோள்ரகயின் மூேம் டல்க ௌசி பிரபு இரைத்துக் ககோண்ட ேகுதிகள்: ெதோரோ 
(1848), கஜய்த்பூர் , ெம்ேல்பூர் (1849), ேகத் (1850), உதய்பூர் (1852), ஜோன்சி (1853) ைற்றும் நோக்பூர் (1854) 

இந்தியோ ஆங்கிபேயர்கள் கவற்றி கேற்றதற்கோன கோரைங்கள் 

 மிகப்வ ரிய கடல் வலிமை 
 வநசவுத் வதோழில் வளர்ச்சி 
 அறிவியல் ரீதியோக பிரிக்கப் ட்ட வதோழிெோளர்கள் 
 வ ோருளோதோர வளர்ச்சி ைற்றும் ஆங்கிபெயரின் திறமைமிக்க இரோஜதந்திரம். 
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 இந்திய வணிகர்களிமடபய நிெவிய  ோதுகோப்பின்மை உணர்வுகள் 
 இந்திய அரசர்களின் சைத்துவமின்மை ைற்றும் அறியோமை. 

முடிவுரர 

பிளோசிப்ப ோர் இந்தியோவில் ஆங்கிபெய அட்சிக்கு அடித்தளம் அமைத்தது. ஆங்கிெ கிைக்கிந்திய 
கம்வ னியின் நிர்வோக ைக்களின் நெனில் அக்கமற வசலுத்தவில்மெ. இது ஏகோதி த்திய, விரிவோக்க, 
ைற்றும் சுரண்டல் வகோள்மகமய வகோண்டிருந்தது. இக்கம்வ னி துமணப் மடத் திட்டத்தின் மூெமும், 
வோரிசு இைப்புக் வகோள்மக மூெமும், வோரிசு இைப்புக் வகோள்மக மூெமும் இந்தியோவின் 
வ ரும் ோன்மையோன  குதிகமள ஆங்கிபெய ஆதிகத்தின் கீழ் வகோண்டு வந்தது. இக்வகோள்மககள் 1800-
01 ஆம் ஆண்டு வதன்னிந்திய கெத்திற்கும் , 1806ஆம் ஆண்டு பவலூர் கெத்திற்கும், 1857ஆம் ஆண்டு 
வ ரும்புரட்சிக்கும் இட்டுச் வசன்றது. 
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