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8th Social Science Lesson 2 Questions in Tamil 

2. வர்த்தகத்திலிருந்து பேரரசு வரர 

1. __________ நூற்றாண்டில் நிலவழியாகவும், கடல் வழியாகவும் புதிய நிலவியல் கண்டுபிடிப்புகளின் 
சகாப்தமாக ஐர ாப்பா விளங்கியது. 
A) 13      B) 14      C) 15      D) 16 
(குறிப்பு: புதிய நிலவியல் கண்டுபிடிப்புகளின் முக்கிய ந ோக்கம் வணிகத்தின் மூலம் அதிக லோபம் 
பபறுவதும் மற்றும் அரசியல் ஆதிக்கத்தை ஏற்படுத்துவதும் ஆகும்.) 

2. கூற்று 1: 1498 ஆம் ஆண்டு ரபார்ச்சுகல் நாட்டடச் ரசர்ந்த மாலுமி வாஸ்ரகாடகாமா 
ஐர ாப்பாவிலிருந்து இந்தியா வருவதற்கான புதிய கடல் வழிடய கண்டுபிடித்தார். 
கூற்று 2: வங்காளத்தின் வவற்றிக்குப் பின் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்வபனியின் ஆட்சி இந்தியாவில் 
வலுவடடந்தது. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இ ண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பபனியின் முக்கிய ந ோக்கம் வணிகம் மற்றும் ஆட்சி 
அதிகோரத்தை விரிவுபடுத்துவநை ஆகும்.) 

3. வங்காள நவாப் அலிவர்திகான் இறந்த பின்பு ___________ என்பவர் வங்காளத்தின் அரியடை 
ஏறினார். 

A) மீர்காசிம் 

B) சிரோஜ்-உத்-பைளலோ 

C) மீர்ஜாபர் 

D) நிஜாம்-உத்-வதளலா 

(குறிப்பு: வங்கோள  வோப் அலிவர்திகோன் 1756ல் இறந்ைோர். அைன் பின்பு அவரது நபரன் சிரோஜ்-உத்-

பைளலோ அரியதை ஏறினோர்.) 
4. சரியானக் கூற்டறத் ரதர்ந்வதடு. 

1. இருட்டடற துய ச் சம்பவம் 1756 ஆம் நடடவபற்றது. 
2. சி ாஜ்-உத்-வதௌலாவின் படட வீ ர்கள் 146 ஆங்கிரலயர்கடள சிடறப்பிடித்து கல்கத்தாவின் 
வில்லியம் ரகாட்டடயில் காற்று புகாத ஒரு சிறிய இருட்டடற ஓர் இ வு முழுவதும் அடடத்து 
டவத்திருந்தனர். 
3. மறுநாள் காடல அடறடய திறந்தரபாது அவர்களுள் 23 ரபர் மூச்சு திைறி இறந்திருந்தனர். 
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A) அடனத்தும் சரி 

B) 1, 3 சரி 

C) 1, 2 சரி 

D) 2, 3 சரி 

(குறிப்பு: இருட்டதற துயரச் சம்பவத்தில் 123 நபர் மூச்சு திைறி இறந்திருந்ைனர்.) 

5. __________ ஆண்டு ஆங்கிரலயரின் வில்லியம்ரகாட்டட வங்காள நவாப் சி ாஜ்-உத்-வதளலாவிடம் 
ச ைடடந்தது. 
A) 1756 ஜூன் 20 

B) 1756 ஜூடல 20 

C) 1757 ஜூன் 20 

D) 1757 ஜூடல 20 

(குறிப்பு: சிரோஜ்-உத்-பைௌலோ கல்கத்ைோவிலுள்ள ஆங்கிநலயரின் குடிநயற்ற பகுதிகள் மீதும் 
ைோக்குைல்  டத்தி வங்கோளத்தின் கோசிம் பஜோரில் அதமந்துள்ள வணிக தமயத்தையும் 
தகப்பற்றினோர்.) 

6. சி ாஜ்-உத்-வதளலா, இ ாபர்ட் கிடளவ் ஆகிரயாரிடடரய _________ அன்று அலிநகர் உடன்படிக்டக 
ஏற்பட்டது. 
A) 1757 ஜனவரி 19 

B) 1757 பிப்ரவரி 9 

C) 1757 மார்ச் 9 

D) 1757 ரம 9 

(குறிப்பு: இவ்வுடன்படிக்தகயின் படி சிரோஜ்-உத்-பைளலோ, இரோபர்ட் கிதளவின் நிபந்ைதனகள் 
அதனத்தையும் ஏற்றோர்.) 

7. பிவ ஞ்சு குடிரயற்றமான சந்தி  நாகூட  ஆங்கிரலயர் டகப்பற்றிய நாள் 

A) 1757 பிப் வரி 

B) 1757 மோர்ச் 

C) 1757 ஏப் ல் 

D) 1757 ரம 

8. பிளாசிப் ரபா ானது சி ாஜ்-உத்-வதௌலா, பி ஞ்சுக் கூட்டணிக்கும் மற்றும் ஆங்கில கிழக்கிந்திய 
கம்வபனிக்கும் இடடரய __________நாள் நடடவபற்றது. 

A) 1757 மார்ச் 17 

B) 1757 ஏப் ல் 28 

C) 1757 ஜூன் 23 
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D) 1757 ஜூடல 24 

(குறிப்பு: இப்நபோரில் சிரோஜ்-உத்-பைௌலோவின் பதடகதள இரோபர்ட் கிதளவ் ைதலதமயிலோன 
ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பபனியின் பதடகள் நைோற்கடித்ைன.) 

9. 1757ஆம் ஆண்டு பிளாசிப் ரபாருக்கு பின் கீழ்க்கண்ட எந்த பகுதிகளில் ஆங்கிரலயர்கள் 
தடடயில்லா வணிக உரிடம வபற்றனர்? 

1. வங்காளம்      2. ஆக் ா     3. ஒரிசா      4. பீகார் 

A) அடனத்தும் 

B) 1, 2, 3 
C) 1, 3, 4 
D) 2, 3, 4 
(குறிப்பு: வங்கோளத்தின் '24 பர்கோனோ’ எனும் பகுதிதய ஆங்கிநலயர் பபற்றனர்.) 

10. பிளாசிப் ரபாருக்கு பின் வங்காளத்தின் அரியடை ஏறியவர் 

A) மீர்காசிம் 
B) இ ாபர்ட் கிடளவ் 
C) மீர்ஜோபர் 
D) நிஜாம்-உத்-வதளலா 

(குறிப்பு: மீர்ஜோபர் (1757-1760) ஆங்கிநலயரின் நகோரிக்தககதள நிதறநவற்ற ைவறியைோல் அவதர 
கட்டோயப்படுத்தி பைவியிலிருந்து நீக்கிவிட்டு அவரது மருமகன் மீர் கோசிம் என்பவதர வங்கோள 
 வோம் ஆக்கினர்.) 

11. மீர்காசிம் வங்காளத்தின் தடலநகட  மூர்ஷிதாபாத்திலிருந்து _________க்கு மாற்றினார். 
A) மிட்னாபூர் 

B) சிட்டகாங் 

C) மோங்கீர் 

D) பாட்னா 

12. தஸ்தக் என்றடழக்கப்படும் சுங்கவரி விலக்கு ஆடைடய தவறாக பயன்படுத்திய ஆங்கிரலயர் மீது 
கலகத்தில் ஈடுபட்ட மீர்காசிம் ஆங்கிரலய ால் ரதாற்கடிக்கப்பட்டு __________க்கு தப்பி ஓடி 
அடடக்கலம் புகுந்தார். 

A) ஆக் ா 

B) அநயோத்தி 

C) பாட்னா 

D) டைத ாபாத் 
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(குறிப்பு: அநயோத்தியில், சுஜோ-உத்-பைளலோ மற்றும் இரண்டோம் ஷோ ஆலம் ஆகிநயோருடன் நசர்ந்து 
ஆங்கிநலயருக்கு எதிரோக ஒரு கூட்டதமப்தப உருவோக்கினோர்.) 

13. வங்காள நவாப்பாக அரியடை ஏறிய பின்னர் மீர்காசிம் ஆங்கிரலயருக்கு கீழ்க்கண்ட எந்த 
பகுதிகடள வழங்கினார்? 

1. புர்த்வான்        2. மிட்னாபூர்     

3. சிட்டகாங்       4. மாங்கீர் 

A) 1, 2, 3      B) 2, 3, 4       C) 1, 3, 4      D) 1, 2, 4 
14. சுஜா-உத்-வதௌலா, இ ண்டாம் ஷா ஆலம், மீர் காசிம் மற்றும் ஆங்கிலப் படடக்கு இடடரயயான  

பக்சார் ரபார் நடடவபற்ற நாள் 

A) 1757 அக்ரடாபர் 20 

B) 1762 நவம்பர் 19 

C) 1764 அக்நடோபர் 22 

D) 1768 ஆகஸ்ட் 21 

(குறிப்பு: பீகோர் பகுதியின் போட்னோவிற்கு நமற்நக 130 கி.மீ பைோதலவில் கங்தக  திக்கதரயில் 
அதமந்துள்ள போதுகோக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய  கரநம பக்சோர் ஆகும்.) 

15. பக்சார் ரபாரில், சுஜா-உத்-வதளலா இ ண்டாம் ஷா ஆலம், மீர்காசிம் ஆகிரயார் ஆங்கிலப்படடத் 

தளபதி _________ என்பவ ால் ரதாற்கடிக்கப்பட்டனர். 
A) இ ாபர்ட் கிடளவ் 

B) டியுப்ரள 

C) பெக்டர் மன்நறோ 

D) கவுண்டிலாலி 

(குறிப்பு: இப்நபோரின் முடிவில் மீண்டும் மீர்ஜோபர் வங்கோள அரியதையில் அமர்த்ைப்பட்டோர். 
மீர்ஜோபரின் இறப்புக்கு பின் அவரது மகன் நிஜோம் உத்-பைளலோ வங்கோள  வோப் ஆனோர்.) 

16. ___________ல் நடந்த அலகாபாத் உடன்படிக்டகயின் படி பச்சார் ரபார் முடிவுக்கு வந்தது. 
A) 1764 ஜனவரி 18 

B) 1765 பிப்ரவரி 20 

C) 1764 பிப் வரி 18 

D) 1765 ஜனவரி 18 

(குறிப்பு: அலகோபோத் உடன்படிக்தகயின் படி வங்கோள  வோப் ைன்னுதடய இரோணுவத்தின் 
பபரும்பகுதிதய கதலத்துவிட நவண்டும் எனவும், கம்பபனியோல் நியமிக்கப்பட்ட துதை சுநபைோர் 
மூலம் இனி வங்கோளம் நிர்வகிக்கப்படும் எனவும் கூறப்பட்டது.) 

17. வங்காளத்தில் இ ட்டட ஆட்சி முடறடய வகாண்டு வந்தவர் யார்? 
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A) இரோபர்ட் கிதளவ் 
B) டியுப்ரள 
C) வைக்டர் மன்ரறா 
D) கவுண்டிலாலி 

(குறிப்பு: பச்சோர் நபோரின் முடிவில், இரோபர் கிதளவ் அநயோத்தி  வோப் சுஜோ-உத்-பைளலோவுடனும், 
முகலோயப் நபரரசர் இரண்டோம் ஷோ ஆலத்துடனும் ைனித்ைனியோக ஒப்பந்ைம் பசய்து பகோண்டோர்.) 

18. கூற்று 1: 18 ஆம் நூற்றாண்டில் மூன்று கர்நாடகப் ரபார்கள் பல்ரவறு இந்திய ஆட்சியாளர்களிடடரய 
நடடவபற்றது. 
கூற்று 2: கர்நாடகப் ரபார்களில் ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திய கம்வபனியும் பிவ ஞ்சு கிழக்கிந்திய 
கம்வபனியும் எதிர் எதிர் அணியில் இருந்தது. 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இ ண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: போரம்பரியமோக, ஐநரோப்போவில் பிரிட்டனும், பிரோன்சும் நபோட்டி  ோடுகள் ஆகும். அந்நிதல 
இந்தியோவிலும் வணிகம் பசய்வதிலும், ஆட்சி பசய்வதிலும் பைோடர்ந்ைது. இைன் விதளவோக 
பைோடர் இரோணுவப் நபோட்டி பைன்னிந்தியோவின் கர் ோடக பகுதியில்  தடபபற்றது. அதவ கர் ோடக 
நபோர்கள் எனப்படுகின்றன.) 

19. கர்நாடகப் ரபார்கள் எந்தக் காலக்கட்டத்தில் நடடவபற்றன? 

A) 1736-1764 
B) 1746-1768 
C) 1746-1763 
D) 1746-1784 
(குறிப்பு: இப்நபோரின் விதளவோக ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பபனியின் அரசியல் அதிகோரம் 
வலுப்பபற்றது.) 

20. சரியான இடைடயத் ரதர்ந்வதடு. 

1. முதல் கர்நாடகப் ரபார் : 1746-1748 

2. இ ண்டாம் கர்நாடகப் ரபார்: 1749-1756 

3. மூன்றாம் கர்நாடகப் ரபார்: 1756-1763 

A) அடனத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 2, 3 சரி 
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D) 1, 3 சரி 

 
21. சாந்ரதாம் என்ற இடத்தில் நடடவபற்ற அடடயாறு ரபார் யார் யாருக்கிடடரய நடடவபற்றது? 

A) அன்வாருதீன், ரபார்ச்சுக்கீசியர்கள் 

B) ஆங்கிரலயர்கள், ரபார்ச்சுக்கீசியர்கள் 

C) அன்வோருதீன், பிபரஞ்சுக்கோரர்கள் 

D) முசாபர் ஜங், பிவ ஞ்சுக்கா ர்கள் 

(குறிப்பு: பசன்தனயின் அதடயோறு  திக்கதரயில் சோந்நைோம் அதமந்துள்ளது.) 
22. நன்கு பயிற்சி வபற்ற ஐர ாப்பிய படட இந்திய படடடய வவற்றி வபற்று தங்கள் ரமலாண்டமடய 

நிடலநாட்டி முதல் நிகழ்வு 

A) ஆற்காட்டுப் ரபார் 

B) வந்தவாசி ரபார் 

C) அதடயோறு நபோர் 

D) டமசூர் ரபார் 

(குறிப்பு: நகப்டன் போரதடஸ் ைதலதமயிலோன மிகச்சிறிய பிபரஞ்சுப் பதட மோபூஸ்கோன் 
ைதலதமயிலோன மிக வலிதமவோய்ந்ை  வோப் பதடதய அதடயோறு நபோரில் (1746) 
நைோற்கடித்ைது.) 

23. ____________ உடன்படிக்டகயின் மூலம் முதல் கர்நாடகப் ரபார் முடிவுக்கு வந்தது. 
A) பாண்டிச்ரசரி உடன்படிக்டக 

B) அய்-லோ-சப்நபல் உடன்படிக்தக 

C) மத ாஸ் உடன்படிக்டக 

D) மங்களூர் உடன்படிக்டக 

(குறிப்பு: இவ்வுடன்படிக்தகயின்படி மைரோஸ் ஆங்கிநலயரிடம் திரும்ப ஒப்பதடக்கப்பட்டது. மோறோக 
வட அபமரிக்கோவின் சில பகுதிகதள பிரோன்சு பபற்றது.) 
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24. கர்நாடகம் மற்றும் டைத ாபாத் ஆகிய பகுதிகளில் ஏற்பட்ட வாரிசுரிடம பி ச்சடன ____________ 
ரபாருக்கு முக்கிய கா ைமாக அடமந்தது. 
A) முதலாம் கர்நாடகப் ரபார் 

B) இரண்டோம் கர் ோடகப் நபோர் 

C) மூன்றாம் கர்நாடகப் ரபார் 

D) அடடயாறுப் ரபார் 

(குறிப்பு: கர் ோடக  வோப் பைவிக்கு அன்வோருதீனும், சந்ைோசோகிப்பும் உரிதம நகோரினர். அநைநபோல் 
தெைரோபோத் நிசோம் பைவிக்கு  ோசிர் ஜங்கும் முசோபர் ஜங்-ம் உரிதம நகோரினர்.) 

25. சரியான கூற்டறத் ரதர்ந்வதடு. 
1. இ ண்டாம் கர்நாடகப் ரபாரில் பிவ ஞ்சுக்கா ர்கள் சந்தா சாகிப்பிற்கும், முசாபர் ஜங்-க்கும் உதவி 
வசய்தனர். 
2. ஆங்கிரலயர்கள் அன்வாருதீனுக்கும், நாசிர்ஜங் - கும் உதவினர். 

A) இரண்டும் சரி 

B) 1 மட்டும் சரி 

C) 2 மட்டும் சரி 

D) இ ண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: இரண்டோம் கர் ோடகப் நபோர் மூலம் இந்தியோவில் ைங்கள் ஆதிக்கத்தை நிதல ோட்ட 
ஆங்கிநலயர்களும், பிபரஞ்சுக்கோரர்களும் எண்ணினர்.) 

26. _________ ஆண்டு ஆம்பூரில் நடடவபற்ற ரபாரில் பிவ ஞ்சு கவர்னர் டியூப்ரள, சந்தாசாகிப், முசாபர் 
ஜங் ஆகிரயாரின் கூட்டுப் படடகளால் கர்நாடக நவாப் அன்வாருதீன் ரதாற்கடிக்கப்பட்டு 
வகால்லப்பட்டார். 
A) 1746 ஆகஸ்ட் 13 

B) 1747 அக்ரடாபர் 3 
C) 1748 ஆகஸ்ட் 3 

D) 1749 ஆகஸ்ட் 3 

(குறிப்பு: அன்வோருதீனின் மகன் முகமது அலி திருச்சிரோப்பள்ளிக்கு ைப்பி ஓடினோர்.) 

27. சந்தாசாகிப்டப பிவ ஞ்சுக்கா ர்கள் கர்நாடக நவாப் ஆக்கியதற்கு ஈடாக அவர் பாண்டிச்ரசரிடய 
சுற்றியுள்ள _________ கி ாமங்கடள பிவ ஞ்சுக்கா ர்களுக்கு வவகுமதியாக வழங்கினார். 
A) 50      B) 60    C) 70      D) 80 

28. கூற்று 1: இ ண்டாம் கர்நாடகப் ரபாரின்ரபாது தக்காைத்தில் பிவ ஞ்சுக்கா ர்களால் நாசிர் ஜங் 
ரதாற்கடிக்கப்பட்டு, வகால்லப்பபட்டார். 

கூற்று 2: முசாபர் ஜங் ஐத ாபாத்தின் நிசாம் ஆனார். 
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A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இ ண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: புதிய நிசோம் முசோபர் ஜங், பிபரஞ்சுக்கோரர்களுக்கு நபோதிய பவகுமதி வழங்கினோர்.) 
29. முசாபர் ஜங் கிருஷ்ைா நதியின் வதன்பகுதிகள் அடனத்திற்கும் _________டய ஆளுந ாக 

நியமித்தார். 
A) இ ாபர்ட் கிடளவ் 
B) டியூப்நள 
C) வைக்டர் மன்ரறா 
D) கவுண்டிலாலி 

30. _________ ஆண்டு, முசாபர் ஜங் தன் மக்களால் படுவகாடல வசய்யப்பட்டார். 

A) 1746       B) 1749      C) 1751      D) 1753 
(குறிப்பு: முசோபர் ஜங் இறப்பிற்கு பின்  ோசிர் ஜங்-ன் சநகோைரர் சலபத் ஜங் பிபரஞ்சுப் பதடத் ைளபதி 
புஸ்ஸியின் உைவியுடன் தெைரோபோத் நிசோம் ஆனோர்.) 

31. சலபத் ஜங் ___________ மாவட்டத்டத தவி  வட சர்க்கார் முழுவதும் பிவ ஞ்சுக்கா ர்களுக்கு 
வழங்கினார். 
A) ர ணிகுண்டா 

B) குண்டூர் 

C) வநல்லூர் 

D) வமட் ாஸ் 

(குறிப்பு: இைன் மூலம் டியூப்நள-ன் அதிகோரம் உச்சநிதலதய அதடந்ைது.) 
32. இ ண்டாம் கர்நாடகப் ரபாரின் ரபாது, ஆற்காட்டட தாக்கும் இ ாபர்ட் கிடளவின் திட்டத்திற்கு 

அனுமதி வழங்கிய கவர்னர் 

A) கவுண்-டி-லாலி 

B) சோண்டர்ஸ் 

C) லா ன்ஸ் 

D) புஸ்ஸி 

(குறிப்பு: 200 ஆங்கில பதடயினர், 300 இந்திய பதட வீரர்களுடன் கிதளவ் ஆற்கோட்தட ைோக்கி 
தகப்பற்றினோர்.) 

33. சரியான கூற்டற ரதர்ந்வதடு. (இ ண்டாம் கர்நாடகப் ரபார்) 
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1. லா ன்ஸ் உதவியுடன் இ ாபர்ட் கிடளவ் ஆ ணி, காரவரிபாக்கம் ஆகிய இடங்களில் பிவ ஞ்சுப் 
படடகடள ரதாற்கடித்தார். 
2. சந்தாசாகிப் திருச்சியில் வகால்லப்பட்டார். 

3. அன்வாருதீனின் மகன் முகமது அலி ஆங்கிரலயரின் உதவியுடன் ஆற்காட்டு நவாப் ஆனார். 
A) அதனத்தும் சரி 

B) 1, 3 சரி 

C) 2, 3 சரி 

D) 1, 2 சரி 

(குறிப்பு: இரண்டோம் கர் ோடகப் நபோரின் நைோல்வியோல் பிரோன்ஸ்  ோட்டு அரசோங்கம் டியூப்நள-தவ 
போரிசுக்கு திரும்ப அதழத்ைது.) 

34. டியூப்ரளடவ வதாடர்ந்து பிவ ஞ்சு ஆளுந ாக பதவிரயற்றவர் 

A) புஸ்ஸி 

B) கவுண்-டி-லாலி 

C) நகோநையூ 

D) பிரிரகடியர் ரமத்யூஸ் 

(குறிப்பு: நகோநையூ ஆங்கிநலயருடன் போண்டிச்நசரி உடன்படிக்தகயிதன பசய்துபகோண்டோர்.) 
35. இ ண்டாம் கர்நாடகப் ரபார் ________ ஆண்டு ஏற்பட்ட பாண்டிச்ரசரி உடன்படிக்டகயின்படி 

முடிவுற்றது. 
A) 1754       B) 1755     C) 1756     D) 1757 
(குறிப்பு: போண்டிச்நசரி உடன்படிக்தகயின் படி இரு  ோடுகளும் ைங்கள் உள் ோட்டு விவகோரங்களில் 
ைதலயிடக்கூடோது எனவும், நபோருக்கு முன்னர் இருந்ை பகுதிகள் அவரவரிடம் திரும்ப 
ஒப்பதடக்கப்படும் எனவும் கூறப்பட்டது. நமலும் புதிய நகோட்தடகதள கட்டக் கூடோது எனவும் 
கூறப்பட்டது.) 

36. கூற்று 1: ஐர ாப்பாவில் வவடித்த ஏழாண்டு ரபார் இந்தியாவில் மூன்றாம் கர்நாடகப் ரபாருக்கு 
இட்டுச்வசன்றது. 
கூற்று 2: இச்சமயத்தில் ஆங்கில படடத் தளபதி இ ாபர்ட் கிடளவ் பிளாசிப் ரபாரின் மூலம் 
வங்காளத்தில் ஆங்கில ஆதிக்கத்டத நிறுவியதுடன் மூன்றாம் கர்நாடகப் ரபாருக்கு ரதடவயான 
நிதிடயயும் வழங்கினார். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இ ண்டும் தவறு 
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37. மூன்றாம் கர்நாடகப் ரபாரில் பிவ ஞ்சு படடகடள வழிநடத்த __________ என்பவட  பிவ ஞ்சு 
அ சாங்கம் நியமித்தது. 
A) இ ாபர்ட் கிடளவ் 
B) டியூப்ரள 
C) புஸ்ஸி 
D) கவுண்டிலோலி 

(குறிப்பு: கவுண்டிலோலி கடலூரில் உள்ள பசயின்ட் நடவிட் நகோட்தடதய எளிைோக தகப்பற்றினோர்.) 
38. கூற்று 1: மூன்றாம் கர்நாடகப் ரபாரின் ரபாது, கர்நாடகப் பகுதியிலிருந்து ஆங்கிரலயட  வி ட்ட 

தன்னுடன் இடையுமாறு புஸ்ஸிக்கு, கவுண்டிலாலி உத்த விட்டார். 
கூற்று 2: புஸ்ஸி ஐத ாபாத்திலிருந்து புறப்பட்ட தருைத்டத பயன்படுத்தி வட சர்க்கார் பகுதிகடள 
டகப்பற்ற கர்னல் ரபார்டட வங்கத்திலிருந்து இ ாபர்ட் கிடளவ் அனுப்பினார். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இ ண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: வட சர்க்கோர் என்பது ஆந்திர பிரநைசம், ஒடிசோ ஆகிய பகுதிகதள குறிக்கும்.) 
39. ____________ ஆண்டு நடடவபற்ற வந்தவாசிப் ரபாரில் வஜன ல் அயர் கூட் தடலடமயிலான 

ஆங்கிரலயப் படட கவுண்டிலாலி தடலடமயிலான பிவ ஞ்சுப் படடடய முற்றிலும் ரதாற்கடித்தது.  
A) 1756 ஜனவரி 20 

B) 1760 ஜனவரி 22 

C) 1763 ஜனவரி 30 

D) 1764 ஜனவரி 24 

(குறிப்பு: வந்ைவோசிப் நபோருக்கு பின்னர் ஓர் ஆண்டுகள் இந்தியோவிலிருந்ை அதனத்துக் 
குடிநயற்றங்கதளயும் பிபரஞ்சுக்கோரர்கள் இழந்ைனர். கவுண்டிலோலி பிரோன்சு  ோட்டுக்கு திரும்ப 
அதழக்கப்பட்டு சிதறயிலிடப்பட்டு பின்னர் தூக்கிலிடப்பட்டோர்.) 

40. ஐர ாப்பாவில் நடடவபற்ற ஏழாண்டுப் ரபார் ____________ உடன்படிக்டகயின் படி முடிவுக்கு 
வந்தது. 
A) அய்லாசாப்ரபல் உடன்படிக்டக 

B) போரிசு உடன்படிக்தக 

C) டமசூர் உடன்படிக்டக 

D) பாண்டிச்ரசரி உடன்படிக்டக 
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(குறிப்பு: இவ்வுடன்படிக்தகயின் படி போண்டிச்நசரி உட்பட இந்தியோவிலிருந்ை பிபரஞ்சு 
குடிநயற்றங்கள் அதனத்தும் பிபரஞ்சுக்கோரர்கள் வசம் திரும்ப பகோடுக்கப்பட்டது. ஆனோல் 
அவர்கள் ைங்கள் பகுதிகதள பலப்படுத்ைவும், பதடகதள பபருக்கவும் ைதட விதிக்கப்பட்டது.) 

41. _________ ஆண்டு டைதர் அலி டமசூர் சமஸ்தானத்தின் உண்டமயான ஆட்சியாள ானார். 
A) 1758      B) 1761     C) 1764      D) 1768 
(குறிப்பு: தெைர் அலியின் ைதலதமயில் தமசூர் சமஸ்ைோனம் பைன்னிந்திய வரலோற்றில் 
மிகப்பபரிய எழுச்சிதய பபற்றது.) 

42. முதல் ஆங்கிரலய-டமசூர் ரபாருக்கான கா ைங்களில் சரியானடத ரதர்ந்வதடு. 

1. டைதர் அலியின் வளர்ச்சி, அவர் பிவ ஞ்சுக்கா ர்களிடம் வகாண்டிருந்த நட்புறவு ஆகியன ஆங்கில 
கிழக்கிந்திய கம்வபனியின் எதிர்ப்புக்கு கா ைமாயின. 
2. டைதர் அலிக்கு எதி ாக ம ாத்தியர்கள், டைத ாபாத் நிசாம், ஆங்கிரலயர்கள் இடைந்து 
முக்கூட்டணிடய ஏற்படுத்தினர். 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இ ண்டும் தவறு 

43. தளபதி ரஜாசப் ஸ்மித் தடலடமயிலான ஆங்கிலப் படட உதவியுடன் டைத ாபாத் நிசாம் 

__________ ஆண்டு டமசூர் மீது படடவயடுத்தார். 

A) 1758       B) 1762     C) 1765     D) 1767 
(குறிப்பு: ஆங்கிலப் பதடதய தெைர் அலி நைோற்கடித்து மங்களூதர தகப்பற்றினோர்.) 

44. முதல் ஆங்கிரலய-டமசூர் ரபாரின் ரபாது ___________ ஆண்டு டைதர் அலி மத ாஸ் மீது 
படடவயடுத்தார். 
A) 1767      B) 1768     C) 1769      D) 1770 
(குறிப்பு: இைனோல் ஆங்கிநலயர்கள் 1769 ஏப்ரல் 4 ல் அவரிடம் மைரோஸ் உடன்படிக்தக பசய்து 

பகோண்டனர்.) 
45. இ ண்டாம் ஆங்கிரலய டமசூர் ரபாருக்கான கா ைங்களில் சரியானடத ரதர்ந்வதடு.  

1. 1769ல் வசய்துவகாள்ளப்பட்ட மத ாஸ் உடன்படிக்டகடய ஆங்கிரலயர்கள் நிடறரவற்றத் தவறினர். 
2. 1771ல் ம ாத்தியர்கள் டைதர் அலி மீது படடவயடுத்த ரபாது மத ாஸ் உடன்படிக்டகயின் படி 
ஆங்கிரலயர்கள் டைதர் அலிக்கு உதவவில்டல. 
3. டைதர் அலியின் ஆட்சிக்குட்பட்ட பிவ ஞ்சு குடிரயற்ற பகுதியான மாஹிடய ஆங்கிரலயர்கள் 
டகப்பற்றினர். இந்நிகழ்வு ஆங்கிரலயருக்கு எதி ாக டைதர் அலி, டைத ாபாத் நிசாம், 
ம ாத்தியர்களின் முக்கூட்டணிடய உருவாக்கியது. 
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A) அதனத்தும் சரி 

B) 2, 3 சரி 

C) 1, 3 சரி 

D) 1, 2 சரி 

46. _____________ ஆண்டு ஆங்கிரலய படடத் தளபதி சர் அயர்கூட் டைதர் அலிடய 
ப ங்கிப்ரபட்டட என்ற இடத்தில் ரதாற்கடித்தார். 
A) 1780      B) 1781     C) 1782     D) 1783 
(குறிப்பு: இரண்டோம் ஆங்கிநலய தமசூர் நபோரின் நபோது, தமசூர் பதடகள் நசோளிங்கர் என்ற 
பகுதியிலும் நைோல்விதய ைழுவியது.) 

47. புற்று ரநாயால் பாதிக்கப்பட்ட டைதர் அலி ___________ ஆண்டு இறந்தார். 
A) 1781       B) 1782     C) 1783      D) 1784 
(குறிப்பு: தெைர் அலியின் இறப்புக்குப் பின் அவரது மகன் திப்புசுல்ைோன் ஆங்கிநலயருக்கு 
எதிரோக நபோரிதனத் பைோடர்ந்ைோர்.) 

48. திப்பு, ஆங்கிரலய படடத்தளபதியான பிரிரகடியர் ரமத்யூஸ் மற்றும் அவ து படடவீ ர்கடள டகது 
வசய்த ஆண்டு 

A) 1781       B) 1782      C) 1783     D) 1784 
49. தவறான இடைடயத் ரதர்ந்வதடு. 

A) முதல் ஆங்கிரலய டமசூர் ரபார் : 1767 - 1769 

B) இ ண்டாம் ஆங்கிரலய டமசூர் ரபார் : 1780 – 1784 

C) மூன்றாம் ஆங்கிரலய டமசூர் ரபார் : 1790 – 1792 

D)  ோன்கோம் ஆங்கிநலய தமசூர் நபோர் : 1798 

(குறிப்பு:  ோன்கோம் ஆங்கிநலய தமசூர் நபோர் : 1799) 
50.  ஆங்கிரலயருக்கும், திப்பு சுல்தானுக்கும் இடடரய மங்களூர் உடன்படிக்டக __________ ஆண்டு 

டகவயழுத்தானது. 
A) 1783 ரம 8 

B) 1783 மார்ச் 7 

C) 1784 மோர்ச் 7 

D) 1784 ரம 8 

(குறிப்பு: இவ்வுடன்படிக்தக மூலம் கவர்னர் பஜனரல் வோரன் நெஸ்டிங்ஸ் புதிைோக உருவோக்கப்பட்ட 
பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்தை வலிதமமிக்க எதிரிகளோன மரோத்தியர்கள் மற்றும் தெைர் அலியிடம் 
இருந்து போதுகோத்துக் பகோண்டோர்.) 

51. பின்வருவனவற்றுள் மூன்றாம் ஆங்கிரலய டமசூர் ரபாருக்கான கா ைங்கள் எடவ? 
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1. மங்களூர் உடன்படிக்டகக்கு பின் ஆங்கிரலயருக்கு எதி ாக வவளிநாடுகளுடன் கூட்டணி 
அடமக்கும் வபாருட்டு பி ான்சு, மற்றும் துருக்கி ஆகிய நாடுகளுக்கு திப்புசுல்தான் தன்னுடடய 
தூதுவர்கடள அனுப்பினார். 
2. ஆங்கிரலய கூட்டணியில் இருந்த திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்டத திப்புசுல்தான் 1789ல் தாக்கினார். 
3. இச்சமயத்தில் திப்புசுல்தானுக்கு எதி ாக ஆங்கிரலயர்கள், டைத ாபாத் நிசாம் மற்றும் 
ம ாத்தியர்களுடன் இடைந்து மூவர் கூட்டணிடய உருவாக்கினர். 
A) 2, 3      B) 1, 3     C) 1, 2     D) அதனத்தும் 

52. மூன்றாம் ஆங்கிரலய டமசூர் ரபார் குறித்த கூற்றுகளில் தவறானடத ரதர்ந்வதடு. 

A) இ ண்டு ஆண்டுகள் நடடவபற்ற இப்ரபாரில் திப்பு சுல்தான் தனியாக எதிர்த்து ரபா ாடினார். 
B) 1788ல் ைதலதம ஆளு ர் கோரன்வோலிஸ் ைோனோகநவ பதடதய வழி டத்தினோர். 
C) இப்ரபார் மூன்று கட்டங்களாக நடடவபற்றது. 
D) ரபாரின் முடிவில் கா ன்வாலிஸ் 1792ல் ஸ்ரீ ங்கபட்டிை உடன்படிக்டகடய திப்புசுல்தானுடன் 
வசய்து வகாண்டார். 
(குறிப்பு: இப்நபோரில் ைளபதி நமநடோஸ் ைதலதமயிலோன ைோக்குைல் நைோல்வியில் முடிந்ைைோல் 

1790ல் கோரன்வோலிஸ் ைோனோகநவ பதடதய வழி  டத்தினோர்.) 
53. ஸ்ரீ ங்கப்பட்டின உடன்படிக்டகயின் படி, ஆங்கிரலயர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த பகுதிகடள வபற்றனர்? 

1. மலபார்      2. குடகு மடல     

3. திண்டுக்கல்      4. பா மைால் 

A) 1, 2, 3      B) 2, 3, 4     C) 1, 4     D) அதனத்தும் 

(குறிப்பு: போரமெோல் என்பது நசலம், நகோயம்புத்தூர் பகுதிகதள குறிக்கும்.) 
54. ஸ்ரீ ங்கப்பட்டின உடன்படிக்டகயின் படி, ரபார் இழப்பீட்டு வதாடகயாக ___________ ரூபாய் வசலுத்த 

ரவண்டும் என்று திப்பு சுல்தான் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார். 
A) 1.2 ரகாடி 

B) 2.4 ரகாடி 

C) 3.6 நகோடி 

D) 4.8 ரகாடி 

(குறிப்பு: ைன்னுதடய இரண்டு மகன்கதள ஆங்கிநலயரிடம் பிதைக் தகதிகளோக ஒப்பதடக்க 
நவண்டும் வும் திப்பு சுல்ைோன் கட்டோயப்படுத்ைப்பட்டோர்.) 

55. பின்வருவனவற்றுள் நான்காம் ஆங்கிரலய-டமசூர் ரபாருக்கான கா ைங்கள் எடவ? 
1. திப்பு சுல்தான் ஆங்கிரலயருக்கு எதி ான வவளிநாட்டு கூட்டணிக்காக அர பியா, துருக்கி, 
ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் பி ான்சு ஆகிய நாடுகளுக்கு தன்னுடடய தூதர்கடள அனுப்பினார். 
2. அச்சமயத்தில் எகிப்து மீது படடவயடுத்த வநப்ரபாலியனுடன் திப்பு வதாடர்பு டவத்திருந்தார். 
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3. பிவ ஞ்சு அலுவலர்கள் ஸ்ரீ ங்கப்பட்டைத்திற்கு வருடக புரிந்து அவர்கள் ஜாக்ரகாபியன் கழகத்டத 
நிறுவினார்கள், ரமலும் அங்கு சுதந்தி  ம ம் ஒன்றும் நடப்பட்டது. 
A) 2, 3      B) 1, 3     C) 1, 2    D) அதனத்தும் 

56. 1799 நான்காம் ஆங்கிரலய-டமசூர் ரபாரின் ரபாது __________திப்புவின் மீது ரபார் வதாடுத்தார். 
A) இ ாபர்ட் கிடளவ் 

B) புஸ்ஸி 

C) வா ன் ரைஸ்டிங்ஸ் 

D) பவல்பலஸ்லி 

(குறிப்பு: இது குறுகிய கோலத்தில்  டந்ை, கடுதமயோன நபோரோக இருந்ைது.) 
57. நான்காம் ஆங்கிரலய-டமசூர் ரபாரின் நிகழ்வுகளில் சரியானடத ரதர்ந்வதடு. 

1. டமசூரின் ரமற்ரக பம்பாய் இ ாணுவம் தளபதி ஸ்டூவர்ட் தடலடமயில் படடவயடுத்தது. 
2. இச்சமயத்தில் வமட் ாஸ் இ ாணுவம் தடலடம ஆளுநரின் சரகாத ர் ஆர்தர் வவல்வலஸ்லி 
தடலடமயில் திப்பு சுல்தாடன தாக்கியது. 
3. 1799 ரம  14 ஆம் நாள் ஸ்ரீ ங்கப்பட்டினம் டகப்பற்றப்பட்டது. 
4. ரபாரின் முடிவில் திப்பு சுல்தான் வகால்லப்பட்டார். 
A) அடனத்தும் சரி 

B) 1, 2, 3 சரி 

C) 1, 2, 4 சரி 

D) 2, 3, 4 சரி 

(குறிப்பு: 1799 நம  4 ஆம்  ோள் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் தகப்பற்றப்பட்டது.) 
58. நான்காம் ஆங்கிரலய-டமசூர் ரபாரின் முடிவில் திப்புவின் குடும்பத்தினர் _________ரகாட்டடக்கு 

அனுப்பப்பட்டனர். 
A) வசயின்ட் ஜார்ஜ் ரகாட்டட 

B) வில்லியம் ரகாட்டட 

C) நவலூர் நகோட்தட 

 D) திண்டுக்கல் ரகாட்டட 

(குறிப்பு:  ோன்கோம் ஆங்கிநலய-தமசூர் நபோருக்கு பின் மீண்டும் இந்து உயர் குடும்பத்தை நசர்ந்ை 
மூன்றோம் கிருஷ்ை ரோஜோ உதடயோர் தமசூர் அரியதை ஏறினோர்.) 

59. நான்காம் ஆங்கிரலய-டமசூர் ரபாருக்கு பின் கீழ்க்கண்டஎந்த பகுதிகடள ஆங்கிரலயர்கள் 
இடைத்து வகாண்டனர்? 

1. கன ா    2. வயநாடு    3. ரகாயம்புத்தூர்   4. தா ாபு ம் 

A) 2, 3, 4       B) 2, 3      C) 2, 4       D) அதனத்தும் 
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60. சரியான இடைடயத் ரதர்ந்வதடு. 

1. புனா – ரபஷ்வா 

2. பர ாடா – வகய்க்வாட் 

3. நாக்பூர் – ரபான்ஸ்ரல 

4. இந்தூர் – ரைால்கர் 

5. குவாலியர் – சிந்தியா 

A) அதனத்தும் சரி 

B) 2, 3, 4, 5 சரி 

C) 1, 3, 4 சரி 

D) 1, 4, 5 சரி 

(குறிப்பு: மூன்றோம் போனிபட் நபோர் நைோல்விக்கு பிறகு, மரோத்தியர்கள் ைங்கள் மீைோன படல்லி 
முகலோயர்களின் கட்டுப்போட்தட பத்ைோண்டுகளுக்கு பிறகு மீட்டனர். எனினும் நபஷ்வோ 
கட்டுப்போட்டில் இருந்ை பதழய மரோத்ைோஸ் கூட்டதமப்பு கிட்டத்ைட்ட ஐந்து சுைந்திரமோன 
மோநிலங்களுக்கு வழிவகுத்ைது.) 

61. தவறான இடைடயத் ரதர்ந்வதடு. 

1. முதல் ஆங்கிரலய ம ாத்திய ரபார் : 1775-1782 

2. இ ண்டாம் ஆங்கிரலய ம ாத்திய ரபார் : 1801-1803 

3. மூன்றாவது ஆங்கிரலய ம ாத்திய ரபார் : 1815-1817 

A) 1, 2 தவறு 

B) 1, 3 தவறு 

C) 2, 3 ைவறு 

D) எதுவுமில்டல 

 
62. ம ாத்தியர்களின் ரபஷ்வா நா ாயை  ாவின் இறப்புக்குப் பிறகு ________அடுத்த ரபஷ்வா ஆனார். 

A) நானா பட்னாவிஸ் 
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B) ரகு ோைரோவ் 

C) மாதவ ாவ் 

D) கங்காபாய் 

(குறிப்பு: ரகு ோைரோவ்விற்கு (ரநகோபோ) எதிரோக பூனோவிலிருந்ை ஒரு குழு  ோனோ பட்னோவிஸ் 
ைதலதமயில் எதிர்ப்பு பைரிவித்ைது. அக்குழு  ோரோயைரோவின் மதனவியோன கங்கோபோய்க்கு 
பிறந்ை குழந்தைதய (இரண்டோம் மோைவரோவ்) நபஷ்வோவோக அங்கீகரித்ைது.) 

63. __________ ஆண்டு ஆங்கிரலயருக்கும்  குநாத  ாவுக்கும் இடடரய சூ த் ஒப்பந்தம் 
டகவயழுத்தானது. 
A) 1773      B) 1774      C) 1775      D) 1776 
(குறிப்பு: கல்கத்ைோ பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் சூரத் உடன்படிக்தகதய ஏற்றுக்பகோள்ளவில்தல. 
இருப்பினும் ைதலதம ஆளு ரோன வோரன் நெஸ்டிங்ஸ் ஒப்பந்ைத்தை ஏற்றுக்பகோள்வைற்கு 
எந்ைவிை ஆட்நசபதனயும் பைரிவிக்கவில்தல.) 

64. கர்னல் அப்டன் __________ ஆண்டு பூனாவின் பாதுகாப்ப சுடன் பு ந்தர் ஒப்பந்தத்டத வசய்து 

வகாண்டார். 
A) 1775       B) 1776     C) 1777     D) 1778 
(குறிப்பு: பம்போயில் ஆங்கில அரசோங்கத்தின் எதிர்ப்பு கோரைமோக இந்ை ஒப்பந்ைம்  தடமுதறக்கு 
வரவில்தல.) 

65. ___________ ஆண்டு வா ன் ரைஸ்டிங்ஸ் மற்றும் மகாதாஜி சிந்தியா இடடரய சால்டப ஒப்பந்தம் 
டகவயழுத்தானது. 

A) 1781 ஏப் ல் 17 

B) 1781 ரம 17 

C) 1782 ஏப் ல் 17 

D) 1782 நம 17 

66. முதல் ஆங்கிரலய ம ாத்தியப் ரபாரின் விடளவுகளில் சரியானடத ரதர்ந்வதடு. 
1. ரபாரின் முடிவில் இ ண்டாம் மாதவ ாவ் ரபஷ்வாவாக ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டு,  குநாத  ாவுக்கு 
ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டது. 
2. பிரிட்டிஷ் அ சுக்கு சால்வசட் பகுதி வழங்கப்பட்டது. 
3. இந்திய அ சியலில் சால்டப ஒப்பந்தம் பிரிட்டிஷாருக்கு வசல்வாக்டக ஏற்படுத்தியது. 
4. பிரிட்டிஷாருக்கும் ம ாத்தியர்களுக்கும் இடடரய அடுத்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு சமாதான உறவு 
நீடித்தது. 
A) 1, 2, 3 சரி 

B) 2, 3, 4 சரி 
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C) 1, 3, 4 சரி 

D) அதனத்தும் சரி 

67. மகாதாஜி சிந்தியா __________ ஆண்டு இறந்தார். 
A) 1792       B) 1793     C) 1794     D) 1795 
(குறிப்பு: மகோைோஜி சிந்தியோ இறந்ைபின் அவருதடய மருமகன் பைௌலத் ரோவ் சிந்தியோ 
பைவிநயற்றோர்.) 

68. ரபஷ்வா இ ண்டாம் மாதவ ாவ் _________ ஆண்டு தற்வகாடல வசய்து வகாண்டார். 
A) 1794       B) 1795     C) 1796     D) 1797 
(குறிப்பு: இரண்டோம் மோைவரோவ் இறந்ை பிறகு ரகு ோைரோவின் வலிதமயற்ற மகனோன இரண்டோம் 
போஜிரோவ் நபஷ்வோ ஆனோர்.) 

69. ரபஷ்வா, வவல்வலஸ்லி பி பு இடடரய__________ ஆண்டு பஸ்ஸீன் உடன்படிக்டக ஏற்பட்டது. 
A) 1800      B) 1801     C) 1802      D) 1803 
(குறிப்பு: இவ்வுடன்படிக்தகயின்படி நபஷ்வோ துதைப்பதடத்திட்டத்தை ஏற்றுக்பகோண்டோர்.) 

70. சிந்தியாவுடன் சுர்ஜீ-அர்ஜுகான் ஒப்பந்தத்டதயும், ரபான்ஸ்ரலவுடன் திரயாகான் ஒப்பந்தத்டதயும் 

__________ ஆண்டு ஆங்கிரலயர்கள் வசய்து வகாண்டனர். 

A) 1802      B) 1803     C) 1805     D) 1807 
(குறிப்பு: ஆங்கிநலயரின் இரோணுவம் பவல்பலஸ்லியின் ைதலதமயில், அஸ்நே மற்றும் 
அரகோன் பகுதியில் சிந்தியோ, நபோன்ஸ்நல ஆகிநயோரின் கூட்டுப் பதடகதள நைோற்கடித்ைது. 
இவ்பவற்றிக்கு பிறகு நமற்கண்ட ஒப்பந்ைங்கள் பசய்து பகோள்ளப்பட்டன.) 

71. பின்வருவனவற்றுள் இ ண்டாம் ஆங்கிரலய-ம ாத்திய ரபாரின் விடளவுகள் எடவ? 

1. இப்ரபாருக்கு பின் ம ாத்தியர்களின் வலிடம காலப்ரபாக்கில் பலவீனமடடந்தது. 
2. இந்தியாவில் ஆங்கிரலய கிழக்கிந்திய கம்வபனி தடலயாய சக்தியாக மாறத்வதாடங்கியது. 
A) இரண்டும் சரி 

B) 1 மட்டும் சரி 

C) 2 மட்டும் சரி 

D) இ ண்டும் தவறு 

72. கூற்று 1: மூன்றாவது ஆங்கிரலய ம ாத்தியப் ரபார், ஆங்கில படடவீ ர்கள் ம ாத்திய பகுதிகடள 
ஆக்கி மிக்கும் ரபாது வதாடங்கியது. 
கூற்று 2: இந்த ஆக்கி மிப்பில் தடலடம ஆளுநர் ரைஸ்டிங்ஸ் பி புவுக்கு, வஜன ல் ஹிஸ்லாப் 
தடலடமயின் கீழ் ஒரு படடப்பிரிவு உதவியது. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
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D) கூற்று 1, கூற்று 2 இ ண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: மூன்றோவது ஆங்கிநலய மரோத்திய நபோரின் நபோது, சித்ைோபோல்டி நபோரில் நபோன்ஸ்நலவும், 
மகித்பூர் நபோரில் நெோல்கரும் ஆங்கிநலயர்களோல் நைோற்கடிக்கப்பட்டனர்.) 

73. பின்வருவனவற்றுள் மூன்றாவது ஆங்கிரலய ம ாத்திய ரபாரின் விடளவுகள் எடவ? 
1. இப்ரபாரின் முடிவில் ம ாத்திய கூட்டடமப்பு கடலக்கப்பட்டது மற்றும் ரபஷ்வா பதவி ஒழிக்கப்பட்டது. 
2. ரபஷ்வா இ ண்டாம் பாஜி ாவின் வபரும்பாலான பகுதிகள் பம்பாய் மாகாைத்ரதாடு 
இடைக்கப்பட்டன. 
3. ரதாற்கடிக்கப்பட்ட ரபான்ரல மற்றும் ரைால்கரின், ம ாத்திய பகுதிகளான நாக்பூர், இந்தூர் 
ஆகியடவ ஆங்கிரலயர்களால் டகயகப்படுத்தப்பட்டன. 

4. ம ாத்தியரின் கடடசி ரபஷ்வாவான இ ண்டாம் பாஜி ாவிற்கு வருடாந்தி  ஓய்வூதியம் 8 ரகாடி 
ரூபாய் வழங்கப்பட்டது. 
A) 1, 2, 4 சரி 

B) 2, 3, 4 சரி 

C) 1, 2, 3 சரி 

D) அடனத்தும் சரி 

(குறிப்பு: மரோத்தியரின் கதடசி நபஷ்வோவோன இரண்டோம் போஜிரோவிற்கு வருடோந்திர ஓய்வூதியம் 8 
லட்சம் ரூபோய் வழங்கப்பட்டது.) 

74. ஆங்கிரலயரின் இந்திய நிர்வாக அடமப்பு _________ முதன்டம நிறுவனங்களாக இயங்கியது. 

A) 2     B) 3      C) 4      D) 5 
(குறிப்பு: 4 முைன்தம நிறுவனங்கள் 

1. குடிதமப் பணிகள்    2. இரோணுவம்   3. கோவல்   4. நீதித்துதற) 

75. ‘சிவில் சர்வீஸ்' என்ற வார்த்டத முதன் முதலில் _________ ஆல் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

A) ரபார்ச்சுக்கீசிய கிழக்கிந்திய கம்வபனி 

 B) ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பபனி 

C) டச்சுக் கிழக்கிந்திய கம்வபனி 

D) ரடனியக் கிழக்கிந்திய கம்வபனி 

(குறிப்பு: சட்டங்கதள முதறயோக பசயல்படுத்துைல், வரி வசூலித்ைல் ஆகியன குடிதமப் பணியின் 
முைன்தமப் பணியோக இருந்ைது.) 

76. கூற்று 1: ஆ ம்பத்தில் வியாபா  ரீதியாக இருந்த குடிடமப் பணிகள் பின்னர் வபாதுப்பணியாக 
மாறியது. 
கூற்று 2: முதலில் வபாதுப்பணியின் நியமனங்கள் அடனத்தும் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்வபனியின் 
இயக்குநர் அடவயின் தனியுரிடமயாக இருந்தது. 
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A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இ ண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: நியமனம் பசய்யப்பட்ட பபோது பணியோளர்கள் லஞ்சம், ஊழல், சட்ட விநரோை வணிகம் 
ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டனர்.) 

77. தடலடம ஆளுந ாக கா ன் வாலிசு பதவிரயற்ற ஆண்டு 

A) 1782      B) 1784     C) 1786     D) 1788 
(குறிப்பு: கோரன்வோலிசு ைனியோர் வணிகத்திற்கு எதிரோக சட்டங்கதள இயற்றினோர். கம்பபனி 
ஊழியர்களின் சம்பளத்தை உயர்த்தி, உலகின் மிக உயர்ந்ை ஊதியம் பபறும் அரசு ஊழியர்களோக 
அவர்கதள மோற்றினோர்.) 

78. இந்திய கவர்னர் வஜன லாக வவல்வலஸ்லி பி பு பதவிரயற்ற ஆண்டு 

A) 1792      B) 1794     C) 1797      D) 1798 
(குறிப்பு: பவல்பலஸ்லி பிரபு அரசு ஊழியர்களுக்கு நைதவயோன பயிற்சிதய 
அறிமுகப்படுத்தினோர்.) 

79. வவல்வலஸ்லி பி பு ___________ ஆண்டு கல்கத்தாவில் வில்லியம் ரகாட்டடயில் வமாழி, 
இலக்கியம், அறிவியல் ஆகிய துடறகளில் அ சு ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி வழங்குவதற்காக ஒரு 
கல்லூரிடய நிறுவினார். 
A) 1797     B) 1798     C) 1799     D) 1800 
(குறிப்பு: கம்பபனியின் இயக்கு ர்கள் இைதன ஏற்க மறுத்து, 1806 ல் இங்கிலோந்தில் உள்ள 
பெய்லிபரி என்ற இடத்தில் கிழக்கிந்திய கல்லூரிதய நிறுவினர்.) 

80. ரபாட்டித் ரதர்வு மூலம் அ சு ஊழியர் நியமனம் என்ற கருத்டத முதன்முதலில் __________ ஆண்டு 
பட்டயச் சட்டம் அறிமுகப்படுத்தியது. 
A) 1793      B) 1813     C) 1833     D) 1853 
(குறிப்பு: கம்பபனியின் இயக்கு ர் அதவயோல் நியமனம் பசய்யப்படோைவர்கள் நபோட்டித் 
நைர்விதன எழுை ைகுதியற்றவர்கள் எனப்பட்டது. எனநவ இந்ை முதற நியமனம் மற்றும் நபோட்டித் 
நைர்வு முதற என்றதழக்கப்பட்டது.) 

81. திறந்த முடறயிலான ரபாட்டித் ரதர்வுமுடறயில் கம்வபனி ஊழியர்கடள ரதர்ந்வதடுப்பது 

___________ ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
A) 1843     B) 1848     C) 1853      D) 1858 
(குறிப்பு: இம்முதற 1858 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசுச் சட்டத்ைோல் உறுதி பசய்யப்பட்டது.) 

82.  1858 ஆம் ஆண்டு இந்திய அ சுச் சட்டப்படி ரபாட்டித் ரதர்வுக்கான அதிகபட்ச வயது __________ ஆக 
நிர்ையிக்கப்பட்டது. 
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A) 20     B) 21     C) 22      D) 23 
(குறிப்பு: இச்சட்டத்தை பைோடர்ந்து 1858 ஆம் ஆண்டு பெய்லிபரியில் இருந்ை கிழக்கிந்திய கல்லூரி 
அகற்றப்பட்டது. நமலும் குடிதம பணிக்கு ஆட்கதளத் நைர்ந்பைடுக்கும் பபோறுப்பு குடிதமப் 
பணியோளர் நைர்வோதையம் வசமோனது.) 

83. ___________ ஆண்டின் ஒழுங்குமுடற ஆடையின் மூலம் குடிடமப் பணி ரதர்வவழுத அதிகபட்ச 
வயது 22 ஆக குடறக்கப்பட்டது. 
A) 1859     B) 1860     C) 1862     D) 1863 
(குறிப்பு: குடிதமப் பணி நைர்பவழுதும் வயது 1866ல் 21 ஆகவும் 1876ல் 19 ஆகவும் 
குதறக்கப்பட்டது.) 

84. ___________ ஆண்டு பிரிட்டிஷ் பா ாளுமன்றத்தால் இந்திய ஆட்சி பணி சட்டம் இயற்றப்பட்டது. 
A) 1858     B) 1859     C) 1860     D) 1861 
(குறிப்பு: இச்சட்டம் சில உயர் நிர்வோக பைவிகள் மற்றும் நீதித்துதற பைவிகதள ஒப்பந்ை 
அடிப்பதடயில் நியமனம் பசய்ய ஒதுக்கீடு பசய்திருந்ைது. பின்னர் இப்பைவிகள் இந்திய ஆட்சிப் 
பணிகளோக மோற்றப்பட்டன.) 

85. கீழ்க்கண்டவர்களுள் 1869ல் ஐசிஎஸ் ரதர்வில் வவற்றிவபற்ற இந்தியர்கள் யார்? 

1. சுர ந்தி நாத் பானர்ஜி   2.  ரமஷ் சந்தி  தத்  

3. பிகாரி லால் குப்தா       4. இ பீந்தி நாத் தாகூர் 

A) 1, 2      B) 2, 3     C) 1, 2, 4     D) 1, 2, 3 
(குறிப்பு: வயது வரம்பு குதறப்பு மற்றும் இலண்டனுக்கு பசன்று நைர்வு எழுதுைல் ஆகிய 
கோரைங்களோல் வசதி பதடத்ை இந்தியர்கள் மட்டுநம ஐ.சி.எஸ் நைர்தவ எழுைக் கூடிய சூழ்நிதல 
நிலவியது.) 

86. 1863ல் ஐசிஎஸ் ரதர்வில் ரதர்ச்சி வபற்ற முதல் இந்தியர் __________. 

A)  ரமஷ் சந்தி  தத் 

B) பிகாரி லால் குப்தா 

C) இ பீந்தி நாத் தாகூர் 

D) சத்திநயந்திர ோத் ைோகூர் 

(குறிப்பு: இவர் கவிஞர் ரபீந்ைர ோத் ைோகூரின் மூத்ை சநகோரர் ஆவோர்.) 
87. ஐசிஎஸ் ரதர்விற்கான வயது வ ம்பு 21 இல் இருந்து 23 ஆக உயர்த்தப்பட்ட ஆண்டு 

A) 1881      B) 1883     C) 1891     D) 1892 
88. அ சு பணிடயப் பற்றி ஆ ாய்வதற்காக இஸ்லிங்டன் பி பு என்பவரின் தடலடமயில் அ ச 

ஆடையம் ( ாயல் கமிஷன்) நிறுவப்பட்ட ஆண்டு 

A) 1909      B) 1911     C) 1912     D) 1913 
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(குறிப்பு: இைன் உறுப்பினர்களோக இந்தியர்களோன நகோபோல கிருஷ்ை நகோகநல, சர் அப்துர்ரஹீம் 
மற்றும்  ோன்கு ஆங்கிநலயர்களும் இடம்பபற்றிருந்ைனர்.) 

89. இஸ்லிங்டன் பி புவின் தடலடமயில் அடமக்கப்பட்ட அ ச ஆடையம் எப்ரபாது தனது 
பரிந்துட டய வவளியிட்டது? 

A) 1912      B) 1914     C) 1916     D) 1917 
(குறிப்பு: இைன் பரிந்துதரகள் இந்தியர்களின் நகோரிக்தகதய ஓரளவிற்கு பூர்த்தி பசய்வைோக 
இருந்ைது மட்டுமல்லோமல் குடிதம பணி நைர்தவ இந்திய மயமோக்கியது.) 

90. மாண்ரடகு மற்றும் வசம்ஸ்ரபார்டு ஆகிரயார், 1918ல் இந்திய ஆட்சிப் பணியில ___________ சதவீத 
இந்தியர்கள் ரதர்வு வசய்ய ரவண்டும் என்று பரிந்துட த்தனர். 

A) 25%      B) 28%    C) 33%     D) 50% 
(குறிப்பு: படிப்படியோக இந்ை எண்ணிக்தகதய அதிகரிக்கவும் இவர்கள் பரிந்துதரத்ைனர்.) 

91. லீ பி பு தடலடமயிலான அ ச ஆடையம் எப்ரபாது அடமக்கப்பட்டது? 

A) 1918     B) 1921     C) 1923     D) 1925 
(குறிப்பு: இந்ை ஆதையம் இந்திய ஆட்சிப்பணி, இந்திய கோவல் பணி, இந்திய கோடுகள் பணி 
ஆகிய அதனத்து நியமனங்களும் இந்தியோவுக்கோன அரசுச் பசயலரின் கட்டுப்போட்டில் இருக்க 
நவண்டும் என்று பரிந்துதரத்ைது.) 

92. __________ சட்டம் மத்தியில் கூட்டாட்சி அ சுப் பணியாளர் ரதர்வாடையம் ஒன்றும், 
மாகாைங்களில்-மாகாை அ சுப் பணியாளர் ரதர்வாடையம் ஒன்றும் உருவாக வழிவடக வசய்தது. 
A) 1793 பட்டயச் சட்டம் 

B) 1858 இந்திய அ சுச் சட்டம் 

C) 1935 இந்திய அரசுச் சட்டம் 

D) 1833 பட்டயச் சட்டம் 

(குறிப்பு: ஒரு சில மோகோைங்கள் ஒன்றிதைந்து மோகோை அரசுப் பணியோளர் நைர்வோதையம் 
உருவோக்கவும் இச்சட்டம் வழிவதக பசய்ைது.) 

93. கூற்று 1: பிரிட்டிஷ் இந்திய நிர்வாகத்தின் இ ண்டாவது முக்கிய தூைாக இ ாணுவம் விளங்கியது. 
கூற்று 2: ஆங்கிரலயர்கள் ஆ ம்ப காலத்தில் வங்காளம், பம்பாய், மத ாஸ் ஆகிய மூன்று 
மாகாைங்களிலும் தனித்தனியாக மூன்று படடப்பிரிடவ ஏற்படுத்தியிருந்தனர். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இ ண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: கிழக்கிந்திய கம்பபனி ைன்னுதடய இரோணுவத்திற்கு ஆட்கதளச் நசர்த்ைது, அைற்கு 
சிப்போய் இரோணுவம் என்று பபயர்.) 
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94. 1857 ஆம் ஆண்டு கம்வபனி இ ாணுவம் ___________ சதவீத இந்தியர்கடள வகாண்டதாக 
இருந்தது. 
A) 50%     B) 65%      C) 75%      D) 86% 
(குறிப்பு: இரோணுவத்தில் இந்தியர்களுக்கோன உயர் பைவி சுநபைோர் மட்டுநம ஆகும்.) 

95. 1857ல் இந்திய இ ாணுவத்தில் 3, 11,400 வீ ர்களில் __________ வீ ர்கள் இந்தியர்களாக இருந்தனர். 
A) 1,50,000     B) 1,75,900    C) 2,65,900     D) 2,50,000 
(குறிப்பு: பிளோசிப் நபோரில் (1757) ஐநரோப்பிய கோலோட்பதட-1950, ஐநரோப்பிய பீரங்கி பதட-100, 
ஆங்கிநலய மோலுமிகள்-50, இந்திய சிப்போய்கள்-2100, வங்கோளத்தில் இருந்ை ஆங்கில இரோணுவம்- 

6000 ஆகியதவ ஆங்கில இரோணுவத்தின் வலிதமயோக இருந்ைன.) 
96. __________ ஆண்டு வங்காளத்தில் திவானி (வரிவசூல்) உரிடமடய ஆங்கில கிழக்கிந்திய 

கம்வபனி வபற்றது. 
A) 1755      B) 1758     C) 1765     D) 1768 
(குறிப்பு: இந்ை சமயத்தில் சர்க்கோர் (கிரோம மோவட்டங்கள்) என்ற ஆட்சி பிரிவுக்கு பபோறுப்பு 
பபளஜ்ைோர் வசம் முகலோய கோவல்துதற பசன்றது.) 

97. வகாத்வால் என்பவர் ___________ ஆவார். 
A) மாவட்ட ஆட்சியர் 

B)  கரங்கதள நிர்வகிக்கும் கோவல் அலுவலர் 

C) கி ாம அளவிலான காவலாளி 

D) ஜமீன்தார்கள் 

(குறிப்பு: கிரோமங்கள் கிரோம கோவலோளிகளோல் போதுகோக்கப்பட்டது அவர்கதள ஜமீன்ைோர்கள் சம்பளம் 
வழங்கி ைங்கள் கட்டுப்போட்டில் தவத்திருந்ைனர்.) 

98. இந்தியாவில் முதன்முதலில் காவல் துடறடய உருவாக்கியவர் யார்? 

A) வா ன்ரைஸ்டிங்ஸ் 

B) இ ாபர்ட் கிடளவ் 

C) கோரன்வோலிஸ் 

D) வவல்வலஸ்லி பி பு 

(குறிப்பு: கோரன்வோலிஸ் ‘ைநரோகோ’ என்பவதர ைதலவரோக பகோண்ட சரகங்கள் அல்லது 'ைோனோக்கள்' 
என்ற கோவல் பகுதிகதள உருவோக்கினோர்.) 

99. ஜமீன்தார்கடள காவல் பணிகளிலிருந்து விடுவித்த கா ன்வாலிஸ் ___________ ல் முடறயான 
காவல் துடறடய உருவாக்கினார். 
A) 1782     B) 1785     C) 1789      D) 1791 

100.  கி ாமத்டத ப ம்பட யாக நிர்வகித்து வந்த காவலர்கள் ___________ என்றடழக்கப்பட்டனர். 
A) ஜமீன்தார்கள் 
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B) வகாத்வால் 

C) பசளகிைோர்கள் 

D) தர ாகா 

(குறிப்பு: கோவல்துதற உருவோக்கப்பட்டப் பிறகு பபரு கரங்களில் பதழய முதறயோன பகோத்வோல் 
கோவல் பணிநய பைோடர்ந்ைது.) 

101.தர ாகா முடற__________ ஆண்டு மத ாஸ் மாகாைத்திற்கும் விரிவுப்படுத்தப்பட்டது. 
A) 1799       B) 1800     C) 1801     D) 1802 
(குறிப்பு: ஒவ்பவோரு வோர்டுக்கும் ஒரு ைநரோகோ நியமிக்கப்பட்டோர்.) 

102. கூற்று 1: மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பதவி உருவாக்குவதற்கு முன்னர், அடனத்து 
தானாக்களும் மாவட்ட நீதிபதியின் வபாது ரமற்பார்டவயில் இருந்தது, 
கூற்று 2: 1806ல் ஒவ்வவாரு தானாவிற்கும் ஒரு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் நியமிக்கப்பட்டார். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ைவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இ ண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இ ண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: 1808 ல் ஒவ்பவோரு ைோனோவிற்கும் ஒரு மோவட்ட கோவல் கண்கோணிப்போளர் நியமிக்கப்பட்டோர். 
கோவல் துதறதய நிர்வகிக்கும் பபோறுப்பு மோவட்ட ஆட்சித் ைதலவரிடம் ஒப்பதடக்கப்பட்டது.) 

103. ___________ ஆண்டு இ ட்டட ஆட்சி முடற ஒழிக்கப்பட்டு வரிவசூல் வசய்வடதயும், நீதி 
வழங்கும் அதிகா த்டதயும் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்வபனி ஏற்றுக்வகாண்டது. 
A) 1762      B) 1768      C) 1770    D) 1772 
(குறிப்பு: இைன் விதளவோக சிவில் நீதிமன்றம் என்றதழக்கப்பட்ட திவோனி அைோலத் மற்றும் 
குற்றவியல் நீதிமன்றம் என்றதழக்கப்பட்ட பபளஜ்ைோரி அைோலத் ஆகியன ஏற்படுத்ைப்பட்டன.) 

104. __________ சட்டத்தின்படி கல்கத்தாவில் உச்சநீதிமன்றம் அடமக்கப்பட்டது. 
A) 1793 பட்டயச் சட்டம் 
B) 1858 இந்திய அ சுச் சட்டம் 
C) 1935 இந்திய அ சுச் சட்டம் 
D) 1773 ஒழுங்குமுதறச் சட்டம் 

(குறிப்பு: இந்நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு முைன்தம நீதிபதிதயயும் மூன்று துதை நீதிபதிகதளயும் 
பிரிட்டிஷ் மன்னர் நியமித்ைோர்.) 

105.  கல்கத்தாவில் உள்ள உச்சநீதிமன்றத்தின் மாதிரியில் __________ ஆண்டு முடறரய மத ாசிலும் 
பம்பாயிலும் உச்சநீதிமன்றங்கள் நிறுவப்பட்டன. 
A) 1783, 1823 
B) 1823, 1824 
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C) 1828, 1829 
D) 1801, 1823 
(குறிப்பு: 1861 ஆம் ஆண்டு இந்திய உயர்நீதிமன்றச் சட்டத்தின்படி கல்கத்ைோ, பம்போய், மைரோஸ் 
ஆகிய இடங்களில் பதழய உச்சநீதிமன்றங்களுக்கு பதிலோக மூன்று உயர்நீதிமன்றங்கள் 
ஏற்படுத்ைப்பட்டன.) 

106. __________ ஆண்டு வில்லியம் வபண்டிங் பி பு ஜூரி முடறடய வங்காளத்தில் 
வகாண்டுவந்தார். 

A) 1823       B) 1828     C) 1832     D) 1837 
(குறிப்பு: சட்டங்கதள பைோகுக்க இந்திய சட்ட ஆதையம் ஒன்றும் அதமக்கப்பட்டது.) 

107. கூற்று 1: வாங்காளத்தின், வில்லியம் ரகாட்டடயில் முதல் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி சர் எலிஜா இம்ரப 
ஆவார். 
கூற்று 2: மத ாஸ் உயர்நீதிமன்றத்தின் முதல் இந்திய தடலடம நீதிபதி சர் திருவாரூர் முத்துசாமி 
ஆவார். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இ ண்டும் தவறு 

108.  இந்தியாவில் இருந்த சுரதச அ சுகடள ஆங்கிரலயரின் கட்டுப்பாட்டில் வகாண்டுவ  

___________ ஆல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திட்டரம துடைப்படடத் திட்டமாகும். 
A) வா ன்ரைஸ்டிங்ஸ் 
B) இ ாபர்ட் கிடளவ் 
C) கா ன்வாலிஸ் 
D) பவல்பலஸ்லி பிரபு 

(குறிப்பு: இந்தியோவில் ஆங்கிநலய ஆட்சிதய விரிவுபடுத்ைவும் அரசியல் ஆதிக்கத்தை 
ஏற்படுத்ைவும் இத்திட்டம் மிகச்சிறந்ை கருவியோக பயன்படுத்ைப்பட்டது.) 

109. துடைப்படடத் திட்டத்தின்  அம்சங்களில் தவறானடத ரதர்ந்வதடு. 

1. இத்திட்டத்தில் இடையும் இந்திய அ சர் தன்னுடடய படடடய கடலத்து விட்டு ஆங்கிரலயரின் 
படடடய ஏற்றுக் வகாள்ள ரவண்டும். 
2. சுரதச அ சின் தடலடமயகத்தில் ஆங்கிரலயரின் பி திநிதி ஒருவர் இருப்பார். 
3. ஆங்கிரலயரின் படடடய ப ாமரிக்கவும், படட வீ ர்களின் ஆண்டுச் சம்பளம் வழங்குவதற்காகவும், 
நி ந்த மாக சில பகுதிகடள அந்நாட்டு அ சர் ஆங்கிரலயருக்கு வழங்க ரவண்டும். 
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4. ஆங்கிரலயட த் தவி  மற்ற ஐர ாப்பிய அலுவலர்கள் அடனவரும் அந்நாட்டடவிட்டு வவளிரயற 
ரவண்டும். 
 
A) 4 மட்டும் தவறு 

B) 3, 4 தவறு 

C) 2 மட்டும் தவறு 

D) எதுவுமில்தல 

(குறிப்பு: சுநைச  ோட்டு அரசர் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பபனியின் அனுமதி பபற்ற பின்னநர 
அயல் ோடுகளுடன் ஒப்பந்ைம் பசய்துபகோள்ள நவண்டும்.) 

110.'இந்தியாவில் ஆங்கிரலய ரப  சு’ என்படத 'இந்தியாவின் ஆங்கிரலய ரப  சு’ என்று மாற்றியவர் 

_________. 
A) வா ன்ரைஸ்டிங்ஸ் 
B) டல்வைளசி 
C) கா ன்வாலிஸ் 
D) பவல்பலஸ்லி பிரபு 

(குறிப்பு: பவல்பலஸ்லி பிரபுவின் துதைப்பதடத்திட்டம் என்ற இரோஜைந்திர முயற்சி 
ஆங்கிநலயதர இந்தியோவில் ைதலயோய சக்தியோக மோற்றியது.) 

111. துடைப்படடத் திட்டத்டத ஏற்றுக்வகாண்ட முதல் நாடு எது? 

A) அரயாத்தி 

B) தெைரோபோத் 

C) வஜய்பூர் 

D) ரஜாத்பூர் 

(குறிப்பு: 1798 ஆம் ஆண்டு தெைரோபோத் துதைப்பதடத் திட்டத்தில் இதைந்ைது.) 
112. தவறான இடைடயத் ரதர்ந்வதடு. (துடைப்படடத் திட்டத்டத ஏற்றுக் வகாண்ட நாடுகள் - ஆண்டு) 

1. தஞ்சாவூர்-1799 

2. அரயாத்தி-1801 

3. ரபஷ்வா-1802 

4. ரபான்ஸ்ரல-1804 

5. இந்தூர்-1818 

A) 2, 3 தவறு 

B) 3 மட்டும் தவறு 

C) 4, 5 ைவறு 
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D) எதுவுமில்டல 

(குறிப்பு: நபோன்ஸ்நல - 1803, குவோலியர் - 1804, இந்தூர் - 1817, பஜய்பூர், உைய்பூர் மற்றும் நஜோத்பூர்-

1818.) 
113. டல்வைளசி பி பு வாரிசு இழப்புக் வகாள்டகடய அறிவித்த ஆண்டு 

A) 1828      B) 1832     C) 1837     D) 1848 
(குறிப்பு: இக்பகோள்தகயின்படி, சுநைச மன்னர்கள் ஆங்கிநலயரின் அனுமதி இன்றி வோரிசுகதள 
ைத்பைடுக்க ந ரிடும்நபோது, மன்னரின் பசோத்துக்கள் ைத்பைடுத்ை பிள்தளக்கும், மன்னரின் 
ஆட்சிப்பகுதி ஆங்கிநலயரின் ைதலயோய சக்திக்கும் பசல்ல ந ரிடும் எனப்பட்டது.) 

114.  தவறான இடைடயத் ரதர்ந்வதடு. (வாரிசு இழப்புக் வகாள்டக மூலம் இடைக்கப்பட்ட நாடு - 
இடைக்கப்பட்ட ஆண்டு) 

1. சதா ா – 1848 

2. வஜய்த்பூர், சம்பல்பூர் – 1849 

3. பகத் -1850 

4. உதய்பூர்-1852 

5. ஜான்சி – 1853 

6. நாக்பூர்-1854 

A) 2, 3, 4 தவறு 

B) 2 மட்டும் தவறு 

C) 4 மட்டும் தவறு 

D) எதுவுமில்தல 

(குறிப்பு: வோரிசு இழப்புக்பகோள்தக, 1857 ஆம் ஆண்டு பபரும் புரட்சிக்கு முக்கிய கோரைமோக 
அதமந்ைது.) 

115. ம ாத்திய ரப  சின் கடடசி பீஷ்வா __________. 

A) பாலாஜி விஸ்வநாத் 

B) இரண்டோம் போஜிரோவ் 

C) பாலாஜி பாஜி ாவ் 

D) பாஜி ாவ் 

116. வபாருத்துக. 
1. அய்-லா-சப்ரபல் உடன்படிக்டக    i) முதல் ஆங்கிரலய டமசூர் ரபார் 

2. சால்டப உடன்படிக்டக       ii) முதல் கர்நாடகப் ரபார் 

3. பாரிசு உடன்படிக்டக        iii) மூன்றாம் கர்நாடகப் ரபார் 

4. ஸ்ரீ ங்கப்பட்டின உடன்படிக்டக    iv) முதல் ம ாத்திய ரபார் 
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5. வமட் ாஸ் உடன்படிக்டக      v) மூன்றாம் ஆங்கிரலய டமசூர் ரபார் 

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

117. வபாருத்துக. 

1. அடடயாறு ரபார்     i) 1746 

2. ஆம்பூர் ரபார்       ii) 1749 

3. வந்தவாசி ரபார்  iii) 1760 

4. ஆற்காட்டு ரபார்    iv) 1751 

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