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11th History Lesson 10 Questions in Tamil 

10] மராத்தியர்கள் 

1) முகலாயரின் வீழ்ச்சியில் முக்கியப் பங்கு வகித்தவர்கள் யார்? 
a) மராத்தியர் 
b) ஆங்கிலலயர்  
c) லபார்த்துக்கீசியர்  
d) ராஜபுத்திரர்கள்  
விளக்கம்: முகலாயரின் வீழ்ச்சியில் மராத்தியர் முக்கியப் பங்கு வகித்தனர். 18ஆம் நூற்றாண்டின் 
மத்தியில் இந்தியாவின் மமயப்பகுதியில் மராத்திய மாமன்னர் சிவாஜியின் தமலமமயில் முகலாய 
ஆட்சிமய முடிவுக்குக் ககாண்டுவருவதில் கவற்றி கபற்றனர். 
2) தஞ்சாவூரில் நாயக்க மன்னரின் ஆட்சி முடிவடைந்த உைன் மராத்திய  ஆட்சிடய ஏற்படுத்துவதில் வவற்றி 
கண்ைவர்? 
a) கவங்ககாஜி 
b) சாம்பாஜி  
c) சாகு   
d) ராஜாராம்  
விளக்கம்: தஞ்சாவூரில் நாயக்க மன்னரின் ஆட்சி முடிவமைந்த உைன் மராத்தியத் தளபதி கவங்ககாஜி 
(சிவாஜியின் ஒன்றுவிட்ை சககாதரர்) தமிழகத்தில் மராத்திய ஆட்சிமய ஏற்படுத்துவதில் கவற்றி 
கண்ைார். 
3) தஞ்சாவூரில் மராத்தியரின் ஆட்சி எந்த ஆண்டு வதாைங்கப்பட்ைது?   
a) 1664 
b) 1684 
c) 1674 
d) 1774 
விளக்கம்: தஞ்சாவூரில் 1674ஆம் ஆண்டு கதாைங்கிய மராத்தியரின் ஆட்சி 1832ஆம் ஆண்டு 
இரண்ைாவது சரகபாஜி மன்னர் மரணம் வமர நீடித்தது. 
4) மராத்தியர் வாழ்ந்த குறுகலான நிலப்பகுதி  எவ்வாறு  அடைக்கப்பட்ைது? 
a) மலபார்  
b) வகாரமண்ைல்  
c) ககாங்கணம் 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling    Page 2 of 60 

d) மத்தியப்பகுதி  
விளக்கம்: மராத்தியர் வாழ்ந்த குறுகலான நிலப்பகுதி ககாங்கணம் என்று அமழக்கப்பட்ைது. 
கசங்குத்தான மமலகளும், எளிதில் அணுகமுடியாத பள்ளத்தாக்குகளும், பாதுகாப்பு அரண்களாகத் 
திகழ்ந்த மமலககாட்மைகளும் இராணுவப் பாதுகாப்புக்கு உகந்தமவயாக இருந்தன. 
5) சிவாஜி காலத்தில் எழுச்சிப் வபற்ற மராத்தியர் முன்னதாக யாருடைய ஆட்சியின்  கீழ் வசயல்பட்ைனர்? 
a) பாமினி சுல்தான்  
b) முகலாயர்  
c) ராஜபுத்திரர்கள்   
d) சாளுக்கியர்கள்  
விளக்கம்: கபார்ச் கசயல்பாடுகளில் நீண்ை மரமபக் ககாண்ை மராத்தியர் விசுவாசம், வீரம், ஒழுக்கம், 
தந்திரம், எதிரிகமள தாக்கும் ஆற்றல் ஆகியவற்றில் சிறந்து விளங்கினார்கள். முன்னதாக பாமினி 
சுல்தான்களின் கீழ் கசயல்பட்ை மராத்தியர், சிவாஜி காலத்தில் எழுச்சிப் கபற்றனர். சிவாஜி 
மமறவுக்குப் பிறகு அகமதுநகர், பீஜப்பூர், ககால்ககாண்ைா, பீைார், கபரார் ஆகிய சுல்தான்களின் கீழ் 
கசயல்பட்ைனர். 
6) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) வலிடம மிகுந்த காலாட்படையும் ஆபத்தான ஆயுதங்கடையும் வகாண்டிருந்த முகலாய 
இராணுவத்துைன் லநரடியாக லமாதுவடத மராத்தியர் தவிர்த்தனர். 
ⅱ) வகாரில்லா தாக்குதல் முடற அவர்களின் வலிடமயாகத் திகழ்ந்தது. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்:  வலிமம மிகுந்த காலாட்பமையும் ஆபத்தான ஆயுதங்கமளயும் ககாண்டிருந்த முகலாய 
இராணுவத்துைன் கநரடியாக கமாதுவமத மராத்தியர் தவிர்த்தனர். ககாரில்லா தாக்குதல் முமற 
அவர்களின் வலிமமயாகத் திகழ்ந்தது. இரவு கநரங்களில் திடீகரன மின்னல் கவகத்தில் 
தாக்குதல்கமளத் திட்ைமிடுவதிலும் நைத்துவதிலும் திறமம ககாண்டிருந்தனர். கமலும் 
கமலதிகாரியின் உத்தரவுக்குக் காத்திருக்காமல் கபார்ச்சூழமலக் கருத்தில் ககாண்டு வழிமுமறகமள 
மாற்றிச் கசயல்படுத்தும் திறமனயும் அவர்கள் கவளிப்படுத்தினார்கள். 
7) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) பக்தி இயக்கம் பரவியதன் மூலமாக மராத்தியரிைம்  லவ ற் று டம உண ர் வு லமலலாங்கியது 
ⅱ) துக்காராம், ராம்தாஸ், ஏக்நாதர் , ஆகிலயார் பக்தி இயக்கத்தின் முன்லனாடிகைாக த் தி கழ்ந்தனர். 
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a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு 
விளக்கம்: பக்தி இயக்கம் பரவியதன் மூலமாக மராத்தியரிைம் ஒ ற் று மம உண ர் வு கமகலாங்கியது. 
துக்காராம், ராம்தாஸ், ஏக்நாதர் , ஆகிகயார் பக்தி இயக்கத்தின் முன்கனாடிகளாக த் தி கழ்ந்தனர். 
மராத்தி கமாழியில் பாைப்பட்ை பக்திப் பாைல்கள் சமூகத்தில் வாழ்ந்த மக்களிமைகய பிமணப்மப 
ஏற்படுத்தின. 
8) “(மராத்திய நாட்டில்) மத எழுச்சி என்பது பிராமணச் சமயம் சார்ந்ததாக இல்டல" என்பது யார் கூற்று? 
a) ரானகை  
b) தாதாபாய் வநௌலராஜி  
c) வீரராகவாச்சாரி  
d) மஜூம்தார்  
விளக்கம்: “(மராத்திய நாட்டில்) மத எழுச்சி என்பது பிராமணச் சமயம் சார்ந்ததாக இல்மல. அமமப்புகள், 
சைங்குகள், வகுப்பு கவறுபாடுகள், ஆகியவற்றுக்கு எதிரான தனது கபாராட்ைத்மதப் கபாறுத்த அளவில் 
வழக்கத்தில் உள்ள ககாள்மகக்கு மாறானதாக அது அமமந்தது. துறவிகள் கபரும்பாலும் பிராமண 
வகுப்மபச் சாராமல் சமூகத்தின் அடிநிமலமயச் கசர்ந்தவர்களாக இருந்தனர்”- நீதிபதி ரானகை 
9) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் மராத்திய அரசுக்கு தடலநகராக விைங்கியது எது? 
a) ராய்கர்  
b) அகமது நகர்  
c) சதாரா   
d) பூனா  
விளக்கம்:பீஜப்பூர், ககால்ககாண்ைா அரசுகள் கமலந்த சூழலில் மராத்தியர் ஒன்றிமணந்து 
தங்களுமைய வாழ்க்மகக்காகப் கபாராை கவண்டிய உந்துதமலப் கபற்றனர். பீஜப்பூர், ககால்ககாண்ைா, 
அகமதுநகர் ஆகிய சுல்தான்களுக்கு எதிராக நைந்த தக்காணப் கபார்களின் காரணமாக 
முகலாயர்களின் கருவூலம் காலியானது. தக்காணப் பகுதியில் சிதறிக் கிைந்த மராத்தியமரத் தனது 
தமலமமயின் கீழ் ஒன்றுதிரட்டி சிவாஜி ஒரு வலுவான அரமச நிறுவினார். அந்த அரசுக்கு ராய்கர் 
தமலநகராக விளங்கியது. 
10) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சிவாஜி பிறந்த இைம் எது? 
a) ராய்கர்  
b) புரந்தர்  
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c) ஷிவ்னர்  
d) லகால்கர்  
விளக்கம்: ஜுன்னார் என்ற இைத்திற்கு அருகக ஷிவ்னர் என்ற பகுதியில் ஷாஜி கபான்ஸ்கல மற்றும் 
அவரது முதல் மமனவி ஜீஜாபாய்க்கு மகனாக சிவாஜி பிறந்தார். 
11) தாய் வழியில் யாதவ மன்னர்களின் வழித்லதான்றலாகவும் தந்டத வழியில்  சிலசாடியாக்களின் 
வழித்லதான்றலாகவும் விைங்கியவர் யார்? 
a) தாதாஜி வகாண்ைலதவ்  
b) சிவாஜி  
c) ஷாஜி கபான்ஸ்கல  
d) வவங்லகாஜி 
விளக்கம்: தாய் வழியில் கதவகிரிமய ஆண்ை யாதவ மன்னர்களின் வழித்கதான்றலாகவும் தந்மத 
வழியில் கமவாரின் சிகசாடியாக்களின் வழித்கதான்றலாகவும் ஷாஜி கபான்ஸ்கல விளங்கினார். 
12) மாலிக் அம்பர் யாருடைய ஆட்சி யில் அடமச்சராக விைங்கினார்? 
a) முகமது அலி  
b) அகமது ஷா  
c) வஜய்சிங்  
d) ஆலம் ஷா  
விளக்கம்: அகமது நகர், அகமது ஷாவின் அபிசீனிய அமமச்சராகவும், முன்னாள் அடிமமயாகவும் 
இருந்த மாலிக் அம்பர் (1548- 1626) என்பவரின் கீழ் ஷாஜி கபான்ஸ்கல கசமவ புரிந்தார்.  
13) அகமதுநகர் முகலாயர்கைால் இடணக்கப்பட்ை பிறகு ஷாஜி லபான்ஸ்லல யாரிைம் தன் பணிடயத் 
வதாைர்ந்தார்? 
a) முராத்  
b) வசயிஷ்ைகான்  
c) பீஜப்பூர் சுல்தான்  
d) மாலிக் அம்பர்  
விளக்கம்:மாலிக் அம்பர் மமறவுக்குப் பிறகு அரசியலில் ஈடுபட்ை ஷாஜி கபான்ஸ்கல அகமதுநகர் 
முகலாயர்களால் இமணக்கப்பட்ை பிறகு பீஜப்பூர் சுல்தானிைம் தன் பணிமயத் கதாைர்ந்தார். 
14) சிவாஜியும் அவரது தாயும் யாருடைய பராமரிப்பில் விைப்பட்ைனர்? 
a) தாதாஜி ககாண்ைகதவ் 
b) நானாசாகிப்  
c) வஜய்சிங்   
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d) மாலிக் அம்பர்  
விளக்கம்:பூனாவில் இருந்த ஷாஜி கபான்ஸ்கலவின் ஜாகீர்தாரான தாதாஜி ககாண்ைகதவ் என்பவரின் 
பராமரிப்பில் சிவாஜியும் அவரது தாயும் விைப்பட்ைனர். (இராணுவ மற்றும் நிர்வாக கசமவகளுக்கான 
அங்கீகாரமாக வழங்கப்பட்ை நிலம் ஜாகீர் ஆகும்.) 
15) சிவாஜி தனது குருவாக ஏற்று மரியாடத வசலுத்திய துறவி யார்? 
a) ராம்தாஸ் 
b) துக்காராம் 
c) ஏக்நாத்  
d) டசதன்யர் 
விளக்கம்: பூனாமவச் சுற்றியிருந்த மமலப்பாங்கான பகுதிகளில் அனுபவமும் அறிவும் வலிமமயும் 
ககாண்ை மாவலிமயச் கசர்ந்த விவசாயிகள் மற்றும் தமலவர்களின் நன்மதிப்மப சிவாஜி கபற்றார். 
மதத் துறவிகளாக விளங்கிய ராம்தாஸ், துக்காராம் ஆகிகயாரும் சிவாஜியிைம் தாக்கத்மத 
ஏற்படுத்தினார்கள், துறவி ராம்தாஸ் அவர்கமள சிவாஜி தனது குருவாக ஏற்று மரியாமத 
கசலுத்தினார். 
16) சிவாஜி தமது எத்தடனயாவது வயது முதல் இராணுவத்தில் ஈடுபாடு காட்ைத் வதாைங்கினார்? 
a) 19 
b) 18 
c) 20 
d) 16 
விளக்கம்: சிவாஜி தமது 19ஆவது வயது முதல் இராணுவத்தில் ஈடுபாடு காட்ைத் கதாைங்கினார். 1646இல் 
கதார்னா ககாட்மைமய பீஜப்பூர் சுல்தானிைமிருந்து மகப்பற்றினார். கதார்னாவில் இருந்து ஐந்து மமல் 
கதாமலவில் இருந்த ராய்கர் ககாட்மைமயயும் மகப்பற்றி மீண்டும் முழுமமயாக அதமனக்கட்டினார். 
17) தாதாஜி வகாண்ைலதவ் மடறந்த பிறகு தமது தந்டதயின் (ஜாகீர்) நிலத்டத நிர்வகிக்கும் வபாறுப்டப 
ஏற்றவர்? 
a) ஜீஜாபாய்  
b) சிவாஜி  
c) ஷாஜி லபான்ஸ்லல  
d) சாந்தாஜி  
விளக்கம்:1647இல் தாதாஜி ககாண்ைகதவ் மமறந்த பிறகு தமது தந்மதயின் (ஜாகீர்) நிலத்மத 
நிர்வகிக்கும் கபாறுப்மப சிவாஜி ஏற்றார். அதமனத் கதாைர்ந்து பாராமதி, இந்தபுரம், புரந்தர், 
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ககான்ைானா ஆகிய ககாட்மைகளும் அடுத்தடுத்து அவரது கநரடிக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தன. அந்தப் 
பகுதியிலிருந்த கல்யாண் என்ற முக்கிய நகமரயும் மராத்தியர் முன்கப மகப்பற்றி இருந்தார்கள். 
18) சிவாஜியின் தந்டதடய சிறுடமப்படுத்திச் சிடறயில் அடைத்தவர்? 
a) ஒைரங்கசீப்  
b) பீஜப்பூர் சுல்தான் 
c) வஜய்சிங்   
d) வசயிஷ்ைகான்  
விளக்கம்: பீஜப்பூர் சுல்தான், சிவாஜியின் தந்மதமய சிறுமமப்படுத்திச் சிமறயில் அமைத்தார். 
தக்காணத்தின் முகலாய அரசப்பிரதிநிதியாக இருந்த இளவரசர் மூராத் உைன் கபச்சுவார்த்மத நைத்திய 
அவர் முகலாய கசமவயில் கசர விருப்பம் கதரிவித்தார். 
19) சிவாஜி இராணுவச் வசயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவதிலிருந்து  விலகியிருந்த காலகட்ைம் எது? 
a) 1639 முதல் 1645 வடர  
b) 1640 முதல் 1655 வடர  
c) 1647 முதல் 1653 வடர  
d) 1649 முதல் 1655 வமர  
விளக்கம்: 1649ஆம் ஆண்டு சில நிபந்தமனகளின் அடிப்பமையில் பீஜப்பூர் சுல்தான் ஷாஜிமய 
விடுதமல கசய்தார். 1649 முதல் 1655 வமர இராணுவச் கசயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவதிலிருந்து சிவாஜி 
விலகியிருந்தார். இந்தக் காலகட்ைத்தில் அவர் தனது அதிகாரத்மதயும் நிர்வாகத்மதயும் 
ஒருங்கிமணப்பதில் கவனம் கசலுத்தினார். 
20) ஜாவ்லி என்ற இைத்திலிருந்து லமற்லக இரண்டு டமல் வதாடலவில்  சிவாஜியால் கட்ைப்பட்ை புதிய 
லகாட்டை எது? 
a) பிரதாப்கர் 
b) புரந்தர்  
c) லதார்னா  
d) ராய்கர்  
விளக்கம்: 1656ஆண்டு முதல் சிவாஜி, தனது இராணுவச் கசயல்பாடுகமள மீண்டும் கதாைங்கினார். 
சதாரா மாவட்ைத்தில் ஜாவ்லி என்ற இைத்மதக் மகப்பற்றினார். இந்தக் குறிப்பிைத்தக்க கவற்றியால் 
அவர் மராத்தியரின் மத்தியில் பிரபலம் அமைந்தார். இமளஞர்கள் அவரது இராணுவத்தில் 
இமணந்தனர். ஜாவ்லி என்ற இைத்திலிருந்து கமற்கக இரண்டு மமல் கதாமலவில் பிரதாப்கர் என்ற 
புதிய ககாட்மை கட்ைப்பட்ைது. 
21) பீஜப்பூரின் முகமது அடில்ஷா மரணமடைந்த பிறகு ஆட்சிப் வபாறுப்லபற்றவர்? 
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a) சிவாஜி  
b) அகமது அடில்ஷா  
c) வஜய்சிங்  
d) இரண்ைாம் அடில்ஷா 
விளக்கம்:1656 நவம்பர் மாதம் பீஜப்பூரின் முகமது அடில்ஷா மரணமமைந்தார். பதிகனட்டு வயகத 
நிரம்பிய இமளஞர் இரண்ைாம் அடில்ஷா அடுத்துப் கபாறுப்கபற்றார். 
22) கூற்று (கூ): பீஜப்பூர் சுல்தானும் சிவாஜியும் ஔரங்கசீப்புைன் சமரசம் வசய்யலவண்டிய நிடல ஏற்பட்ைது. 
காரணம் (கா): 1657ஆம் ஆண்டு பீைார், கல்யாணி, பரிந்தர் ஆகியவற்டற ஔரங்கசீப் டகப்பற்றினார். 
a) கூற்று தவறு; காரணம் சரி 
b) கூற்று சரி; காரணம் கூற்றிமன விளக்குகிறது 
c) கூற்று மற்றும் காரணம் தவறானடவ 
d) கூற்று மற்றும் காரணம் சரியானடவ  
விளக்கம்:1657ஆம் ஆண்டு பீைார், கல்யாணி, பரிந்தர் ஆகியவற்மற ஔரங்கசீப் மகப்பற்றினார். 
எனகவ பீஜப்பூர் சுல்தானும் சிவாஜியும் ஔரங்கசீப்புைன் சமரசம் கசய்யகவண்டிய நிமல ஏற்பட்ைது. 
அந்த கநரத்தில் ஷாஜகான் கநாய்வாய்ப்பட்ைா ர். தில்லியில் அவமரத் கதாைர்ந்து யார் ஆட்சிக்கு 
வருவது என்பதில் கபாட்டி நிலவியது. ஔரங்கசீப் ஆட்சிமயக்மகப்பற்றி தில்லி வந்தார். இந்த 
வாய்ப்மப பயன்படுத்திக்ககாண்ை சிவாஜி வைக்கு ககாங்கணம் மீது கபார் கதாடுத்து கல்யாண், 
பிவாண்டி, மாகுலி ககாட்மைகமளக் மகப்பற்றினார். 
23) ”மடலயில் ஒளிந்துவகாண்டிருக்கும் எலிடய” சங்கிலியில் கட்டி இழுத்துக்வகாண்டு வருவதாக 
சூளுடரத்தவர்? 
a) வஜய்சிங்  
b) இரண்ைாம் அடில்ஷா 
c) வசயிஷ்ைகான்   
d) அஃப்சல்கான் 
விளக்கம்: முகலாயரிைமிருந்து எந்த ஆபத்தும் இல்மல என்பதால் பீஜப்பூர் சுல்தான் சிவாஜி மீது 
தாக்குதல் நைத்த முடிவு கசய்தார். அஃப்சல்கான் கபரும்பமையுைன் அப்பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்ைார். 
”மமலயில் ஒளிந்துககாண்டிருக்கும் எலிமய” சங்கிலியில் கட்டி இழுத்துக்ககாண்டு வருவதாக அவர் 
சூளுமரத்தார். ஆனால் மமலப்பாங்கா ன பகுதியில் சண்மையிடுவது அவருக்கு சிரமமாக இருந்தது. 
சூழ்ச்சி மூலமாக சிவாஜிமய வீழ்த்த நிமனத்தார். ஆனால் அதிலும் கதால்விகய கிமைத்தது. 
24) பீஜப்பூர் சுல்தான் உைனான லபாரில் மராத்தியர்கள் டகப்பற்றிய லகாட்டை எது? 
a) புரந்தர்  
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b) ராய்கர்  
c) பன்ஹலா  
d) வசஞ்சிக்லகாட்டை  
விளக்கம்: கதற்கு ககாங்கணம் மற்றும் ககால்ஹாபூர் மாவட்ைங்கமளத் தாக்கிய மராத்தியப் பமைகள் 
பன்ஹலா ககாட்மைமய மகப்பற்றின. பீஜப்பூர் சுல்தான் தாகம இந்தப் பமைகளுக்குத் தமலமம 
தாங்கினார். இந்தப் கபார் சுமார் ஓராண்டுக் காலம் நீடித்தது. ஆனாலும் எந்தப் பகுதிமயயும் கவல்ல 
முடியவில்மல. இறுதியாக, கபச்சுவார்த்மதக்குப் பிறகு சிவாஜி, தமது ஆளுமகயின் கீழுள்ள 
பகுதிகளின் ஆட்சியாளராக அங்கீகரிக்கப்பட்ைார். 
25) சிவாஜிடய அைக்குவடத முக்கிய லநாக்கமாகக் வகாண்டு 1660ஆம் ஆண்டு  தக்காணத்தின் ஆளுநராக 
நியமிக்கப்பட்ைவர்? 
a) வஜய்சிங்  
b) மூர்வாசம்  
c) கசயிஷ்ைகான்   
d) அஃப்சல்கான் 
விளக்கம்: 1658 ஜூமல மாதம், ஔரங்கசீப் மாமன்னராக அரியமண ஏறினார். சிவாஜிமய அைக்குவமத 
முக்கிய கநாக்கமாகக் ககாண்டு 1660ஆம் ஆண்டு கசயிஷ்ைகான் தக்காணத்தின் ஆளுநராக 
நியமிக்கப்பட்ைார். 
26) கூற்று (கூ): ஓர் இரவு லநரத்தில், பூனாவுக்கு 400 படை வீரர்களுைன் திருமணக் குழுவினர் லபால் வசன்ற 
அவர் வசயிஷ்ைகானின் இல்லம் மீது தாக்குதல் நைத்தினார்.  
காரணம் (கா): இதனால் 1663 டிசம்பர் மாதம் ஔரங்கசீப் வசயிஷ்ைகாடன தக்காணத்திலிருந்து திரும்ப 
அடைத்துக்வகாண்ைார். 
a) கூற்று தவறு; காரணம் சரி 
b) கூற்று சரி; காரணம் கூற்றிமன விளக்குகிறது 
c) கூற்று மற்றும் காரணம் தவறானடவ 
d) கூற்று மற்றும் காரணம் சரியானடவ  
விளக்கம்: சிவாஜி ஒரு மதரியமான திட்ைத்மத வகுத்தார். ஓர் இரவு கநரத்தில், பூனாவுக்கு 400 பமை 
வீரர்களுைன் திருமணக் குழுவினர் கபால் கசன்ற அவர் கசயிஷ்ைகானின் இல்லம் மீது தாக்குதல் 
நைத்தினார். இதனால் 1663 டிசம்பர் மாதம் ஔரங்கசீப் கசயிஷ்ைகாமன தக்காணத்திலிருந்து திரும்ப 
அமழத்துக்ககாண்ைார். 
27) அரபிக் கைல் பகுதியில் முகாலாயரின் முக்கியத் துடறமுகமாக விைங்கியது எது? 
a) வகாச்சின்  

http://www.winmeen.com/


General Studies                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling    Page 9 of 60 

b) மங்களூர்  
c) சூரத்  
d) பூனா  
விளக்கம்: அரபிக் கைல் பகுதியில் முகாலாயரின் முக்கியத் துமறமுகமாக விளங்கிய சூரத் நகமரக் 
குறிமவத்து 1664ஆம் ஆண்டு சிவாஜி தாக்குதல் நைத்தினார். அவரது பமை வீரர்கள் நகமரச் 
சூமறயாடினார்கள். 
28) சிவாஜிடய வீழ்த்துவதற்காகவும் பீஜப்பூடர இடணப்பதற்காகவும் அனுப்பப்பட்ை ரஜபுத்திரத் தைபதி?  
a) கஜய்சிங்  
b) மூவாசம்  
c) வசயிஷ்ைகான்   
d) அஃப்சல்கான் 
விளக்கம்: சிவாஜிமய வீழ்த்துவதற்காகவும் பீஜப்பூமர இமணப்பதற்காகவும் ரஜபுத்திரத் தளபதி ராஜா 
கஜய்சிங் தமலமமயில் ஒரு இராணுவத்மத ஔரங்கசீப் அனுப்பினார். அப்கபாழுது இளவரசர் 
மூவாசம் (பின்னர் முதலாம் பகதூர் ஷா என அமழக்கப்பட்ைவர்,) தக்காணத்தின் ஆளுநராக பதவி 
வகித்தார். 
29) புரந்தர் உைன்படிக்டக எந்த ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ைது? 
a) 1665 ஜூன் 11 
b) 1663 ஜூன் 11 
c) 1668 ஜூன் 10 
d) 1662 ஜூன் 21 
விளக்கம்: அமனத்துத் தரப்புக்களிலிருந்தும் சிவாஜிமயச் சுற்றி வமளக்க கஜய்சிங் விரிவான திட்ைம் 
வகுத்திருந்தார். ராய்கர் ககாட்மையும் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளானது. 1665 ஜூன் மாதம் புரந்தர் 
ககாட்மைமயப் பமைகள் சுற்றி வமளத்தன. சிவாஜியின் தீரமான வீரதீர தற்காப்பு பலன் தரவில்மல. 
இமத உணர்ந்த சிவாஜி கபச்சுவார்த்மத கமற்ககாள்ள முடிவு கசய்தார். 1665 ஜூன் 11ஆம் கததி ஏற்பட்ை 
புரந்தர் உைன்படிக்மகயின்படி சிவாஜிக்கு அவர் மகப்பற்றிய ககாட்மைகமள மவத்துக்ககாள்ள 
அனுமதி கிமைத்தது. மன்சப்தாராகச் கசயல்பட்டு பீஜப்பூமரக் மகப்பற்ற முகலாயருக்கு உதவ 
ஒப்புக்ககாண்ைார். 
30) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) முகலாய அரசடவடய பார்டவயிடுமாறு சிவாஜியிைம் வஜய்சிங் வற்புறுத்தினார். 
ⅱ) 1665 லம மாதம் சிவாஜியும் அவரது மகன் சாம்பாஜியும் ஆக்ராடவ அடைந்தனர். 
a) (i) சரி  
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b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: முகலாய அரசமவமய பார்மவயிடுமாறு சிவாஜியிைம் கஜய்சிங் வற்புறுத்தினார். 
சிவாஜியிைம் அதிக நம்பிக்மக வார்த்மதகமளச் கூறிய கஜய்சிங், தமலநகரில் சிவாஜியின் 
பாதுகாப்புக்குத் தாகம உறுதியளித்தார். 1666 கம மாதம் சிவாஜியும் அவரது மகன் சாம்பாஜியும் 
ஆக்ராமவ அமைந்தனர். ஆனால் அவர்களுக்கு அவமரியாமத காத்திருந்தது. சிறுமமப்படுத்தப்பட்ை 
அவர் ககாதித்கதழுந்து மன்னமர கண்டித்துப் கபசினார். சிமறயில் அமைக்கப்பட்ை சிவாஜி 
பழக்கூமை ஒன்றில் ஒளிந்துககாண்டு அங்கிருந்து தப்பியதாக கூறப்படுகிறது. 
31) ஆண்டு முதல் சிவாஜி தீவிர லபார்க் வகாள்டகடயக் கடைபிடிக்கலானார்? 
a) 1664 
b) 1665 
c) 1666 
d) 1772  
விளக்கம்: 1666 ஆண்டு முதல் சிவாஜி தீவிர கபார்க் ககாள்மகமயக் கமைபிடிக்கலானார். அதனால் 
மராத்திய வீரர்கள் புதிய கவற்றிகமளப் கபற்றனர். வைகமற்கக ஆப்கன் எழுச்சி காரணமாக அதில் 
கவனம் கசலுத்திய முகலாயருக்கு சிவாஜிமய சமாளிக்க முடியவில்மல. தனது உள் நிர்வாகத்மத மறு 
சீரமமப்பு கசய்வதில் சிவாஜி ஈடுபாடு காட்டினார்.  
32) மன்சப்தார் ஐந்தாயிரம் என்ற படிநிடலயில்  நியமிக்கப்பட்ைார் 
a) சாம்பாஜி 
b) சிவாஜி  
c) சாகு   
d) சாந்தாஜி  
விளக்கம்: இளவரசர் மூவாசம், தக்காணத்தின் அரசப் பிரதிநிதி (மவஸ்ராய்) மிகவும் வலுகுமறந்தும் 
கசாம்பலுைனும் இருந்தார். ராஜா ஜஸ்வந்த் சிங் சிவாஜியுைன் நட்பு பாராட்டினார். மன்சப்தார் ஐந்தாயிரம் 
என்ற படிநிமலயில் சாம்பாஜி நியமிக்கப்பட்ைார். 
33) கூற்று (கூ): வபராரில் சிவாஜிக்கு முன்னர் வகாடுக்கப்பட்ை ஜாகீர் நிலத்தின் ஒரு பகுதிடய ஔரங்கசீப் 
எடுத்துக்வகாண்ைா ர். 
காரணம் (கா): இதனால் லகாபமடைந்த சிவாஜி முகலாயர் லசடவயிலிருந்த தனது படைகடைத் திரும்ப 
அடைத்துக்வகாண்ைார். 
a) கூற்று தவறு; காரணம் சரி 
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b) கூற்று சரி; காரணம் கூற்றிமன விளக்குகிறது 
c) கூற்று மற்றும் காரணம் தவறானடவ 
d) கூற்று மற்றும் காரணம் சரியானடவ  
விளக்கம்:கபராரில் சிவாஜிக்கு முன்னர் ககாடுக்கப்பட்ை ஜாகீர் நிலத்தின் ஒரு பகுதிமய ஔரங்கசீப் 
எடுத்துக்ககாண்ைார் . இதனால் ககாபமமைந்த சிவாஜி முகலாயர் கசமவயிலிருந்த தனது பமைகமளத் 
திரும்ப அமழத்துக்ககாண்ைார். பு ரந்தர் உைன் படிக்மகயால் சிவாஜி தான் இழந்த ககாட்மைகமளத் 
திரும்பவும் மீட்டுக்ககாண்ைார். 
34) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) 1670ஆம் ஆண்டு லமற்குக் கைற்கடரலயாரத்தின் முக்கியத் துடறமுகமான சூரத்டத அவர் மீண்டும் 
டகப்பற்றினார். 
ⅱ) 1672ஆம் ஆண்டு சூரத்திலிருந்து வசௌத் எனப்படும் பத்தில் ஒரு பங்கு வருமானத்டத வருைாந்திரக் 
கப்பமாக மராத்தியர் வபற்றனர். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: 1670ஆம் ஆண்டு கமற்குக் கைற்கமரகயாரத்தின் முக்கியத் துமறமுகமான சூரத்மத அவர் 
மீண்டும் மகப்பற்றினார். 1672ஆம் ஆண்டு சூரத்திலிருந்து கசௌத் எனப்படும் நான்கில் ஒரு பங்கு 
வருமானத்மத வருைாந்திரக் கப்பமாக மராத்தியர் கபற்றனர். 
35) சிவாஜி சத்ரபதி’ (Supreme King) என்ற பட்ைத்டத  எந்த ஆண்டு  சூடினார்? 
a) 1665  
b) 1672 
c) 1676 
d) 1674  
விளக்கம்: 1674 ஜூன் 6ஆம் கததி சிவாஜி ராய்கர் ககாட்மையில் கவத முமறப்படி அரியமண ஏறினார். 
‘சத்ரபதி’ (Supreme King) என்ற பட்ைத்மதச் சூடினார். 
36) சிவாஜி பின்வரும் யாருைன் இரகசிய ஒப்பந்தத்தில் டகவயழுத்திட்ைார்? 
a) ஒைரங்கசீப்   
b) பீஜப்பூர் சுல்தான்  
c) ககால்ககாண்ைா சுல்தான்   
d) வசாரூப்சிங்   
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விளக்கம்: 1676ஆம் ஆண்டு கதற்குப் பகுதியில் சிவாஜி தனது கவற்றிமயத் துவக்கினார். 
ககால்ககாண்ைா சுல்தானுைன் இரகசிய ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட்ைார். இதற்குக் மகமாறாக சிவாஜி 
சில பகுதிகமளத் தருவதாக உறுதியளித்தார். 
37) சிவாஜி தஞ்சாவூடர நிர்வகிக்குமாறு  யாடர  பணித்தார்? 
a) சாந்தாஜி  
b) கவங்ககாஜி  
c) முதலாம் சரலபாஜி  
d) துல்ஜாஜி  
விளக்கம்: கசஞ்சி, கவலூர் ஆகியவற்மறக் மகப்பற்றிய அவர், அடுத்திருந்த தனது தந்மத 
ஷாஜிக்குச்கசாந்தமான பகுதிகமளயும் கசர்த்துக்ககாண்ைார். சககாதர உறவிலான கவங்ககாஜிமய 
அல்லது இககாஜி, தஞ்சாவூமர நிர்வகிக்குமாறு அவர் பணித்தார். மதுமர நாயக்கர்களுக்குப் கபரும் 
கதாமகமயக் கப்பமாக தரவும் உறுதியளித்தார். 
38) சிவாஜிக்குப் பிறகு வபாறுப்லபற்றவர்களுக்கு இரண்ைாம் கட்ைப் பாதுகாப்பு அரணாகத் திகழ்ந்தது எது? 
a) புரந்தர்  
b) கசஞ்சி  
c) தஞ்சாவூர்  
d) மதுடர  
விளக்கம்:கர்நாைக முற்றுமக முயற்சிகள் சிவாஜிக்கு கபருமமமயயும் புகமழயும் ககாடுத்தன. 
புதிதாகக் மகப்பற்றிய கசஞ்சி அவருக்குப் பிறகு கபாறுப்கபற்றவர்களுக்கு இரண்ைாம் கட்ைப் 
பாதுகாப்பு அரணாகத் திகழ்ந்தது. 
39) சாம்பாஜி  ஒைரங்கசீப்பால் சிடறபிடிக்கப்பட்டு  எந்த லகாட்டைக்கு அனுப்பப்பட்ைார்? 
a) பன்ஹலா  
b) பிரதாப்கர்   
c) ஜாவ்லி   
d) கல்யான்  
விளக்கம்: சிவாஜியின் கமைசி நாட்கள் மகிழ்ச்சியானமவயாக இல்மல. அவரது மூத்த மகன் சாம்பாஜி 
அவமரக் மகவிட்டுவிட்டு முகலாய முகாமில் இமணந்தார். சாம்பாஜி திரும்பியகபாது ஒளரங்கசீப்பால் 
சிமறபிடிக்கப்பட்டு பன்ஹலா ககாட்மைக்கு அனுப்பப்பட்ைார். 
40) சிவாஜி எந்த ஆண்டு காலமானார்? 
a) 1678 
b) 1680 
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c) 1684 
d) 1679  
விளக்கம்: அடுத்தடுத்த கபார்கள் சிவாஜியின் உைல்நலத்மதப் பாதித்தன. அவர் தனது 53ஆவது 
வயதில் 1680ஆம் ஆண்டு காலமானார். 
41) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) சிவாஜியின் மடறவின்லபாது லமற்குத் வதாைர்ச்சி மடலகள், கல்யாண் மற்றும் லகாவா இடைலயயான 
வகாங்கணப் பகுதி ஆகியன சிவாஜி அரசின் கீழ் இருந்தன. 
ⅱ) வதற்கில் வபல்காம் வதாைங்கி துங்கபத்திடர நதிக்கடர வடர லமற்கு கர்நாைகாடவ உள்ைைக்கிய 
பகுதிகள் அவரது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்தன. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: சிவாஜியின் மமறவின்கபாது கமற்குத் கதாைர்ச்சி மமலகள், கல்யாண் மற்றும் ககாவா 
இமைகயயான ககாங்கணப் பகுதி ஆகியன சிவாஜி அரசின் கீழ் இருந்தன. கதற்கில் கபல்காம் 
கதாைங்கி துங்கபத்திமர நதிக்கமர வமர கமற்கு கர்நாைகாமவ உள்ளைக்கிய பகுதிகள் அவரது 
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்தன. அவரது மரணத்தின்கபாது கவலூர், கசஞ்சி மற்றும் இதர சில 
மாவட்ைங்கள் பற்றிய விஷயத்தில் தீர்வு காணப்பைவில்மல. 
42) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) சாம்பாஜி முகலாயப் பகுதிக்குள் நுடைந்து வபராரில் பகதூர்பூடரக் டகப்பற்றி அங்கிருந்த 
வசாத்துக்கடைக் டகப்பற்றினார். 
ⅱ) ஆத்திரமடைந்த ஔரங்கசீப் லமவாடரச் லசர்ந்த ரஜபுத்திரர்களுைன் சமரசம் லமற்வகாண்டு தக்காணப் 
பகுதிக்குள் படைகடை வழிநைத்திச் வசன்றார். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்:  சிவாஜி மமறந்து ஓராண்டுக்குப் பிறகு அவரது மூத்த மகன் சாம்பாஜி மராத்திய 
இராணுவத்திற்கு தமலமம ஏற்று முகலாயப் பகுதிக்குள் நுமழந்து கபராரில் பகதூர்பூமரக் 
மகப்பற்றி அங்கிருந்த கசாத்துக்கமளக் மகப்பற்றினார். இதனால் ஆத்திரமமைந்த ஔரங்கசீப் 
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கமவாமரச் கசர்ந்த ரஜபுத்திரர்களுைன் சமரசம் கமற்ககாண்டு தக்காணப் பகுதிக்குள் பமைகமள 
வழிநைத்திச் கசன்றார். 
43) பின்வரும் எந்த இைவரசருக்கு பாதுகாப்பு வகாடுத்ததற்காக ஒைரங்கசீப் சாம்பாஜிக்கு தண்ைடனக் 
வகாடுத்தார்? 
a) இரண்ைாம் அக்பர்  
b) அகமது ஷா  
c) முராத்  
d) மூவாசம்  
விளக்கம்:  1686இல் பீஜப்பூரும் 1687இல் ககால்ககாண்ைாவும் கவல்லப்பட்ைன. தன்னுைன் மல்லுக்கட்டும் 
தனது மகன் இளவரசர் இரண்ைாம் அக்பருக்குப் பாதுகாப்பு ககாடுத்ததற்காக சாம்பாஜிக்கு தண்ைமனக் 
ககாடுப்பகத ஔரங்கசீப்பின் அடுத்த இலக்காக இருந்தது. 1689இல் முகலாயப் பமை சாம்பாஜிமயச் 
சிமறப்பிடித்தது. அவரது உைல் சிமதக்கப்பட்டு பின்னர் ஆற்றில் வீசப்பட்ைது. 
44) வசஞ்சிக்லகாட்டையிலிருந்து முகலாயருக்வகதிரான சண்டைடயத் வதாைங்கியவர்? 
a) இராஜாராம்   
b) சாகு   
c) இரண்ைாம் சாம்பாஜி   
d) தாராபாய்   
விளக்கம்:சாம்பாஜியின் மமறவு மராத்தியமர முைக்கி விைவில்மல. அவரது இளவல் ராஜாராம் 
கசஞ்சிக்ககாட்மையிலிருந்து சண்மைமயத் கதாைங்கினார். இந்த கமாதல் பல ஆண்டுகள் நீடித்தது. 
45) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) சாம்பாஜி 1700இல் மரணமடைந்த பிறகு அவரது மடனவி தாராபாய் தடலடமயில் லபாராட்ைம் 
வதாைர்ந்தது. 
ⅱ) இதன் காரணமாக அருகிலிருந்த மசூலிப்பட்டினம் துடறமுகத்தில் வர்த்தகம் பல ஆண்டுகளுக்கு 
பாதிக்கப்பட்ைது 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்:  ராஜாராம் 1700இல் மரணமமைந்த பிறகு அவரது மமனவி தாராபாய் தமலமமயில் 
கபாராட்ைம் கதாைர்ந்தது. மகக்குழந்மத சார்பாக கசயல்பட்ை தாராபாய் 50 ஆயிரம் வீரர்கள் அைங்கிய 
குதிமரப்பமை மற்றும் காலாட்பமைமய மஹதராபாத் அரசுக்கு எதிராகப் கபார்கதாடுக்க பணித்தார். 
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அதன் விமளவாகத் தமலநகர் சூமறயாைப்பட்ைது. இதன் காரணமாக அருகிலிருந்த மசூலிப்பட்டினம் 
துமறமுகத்தில் வர்த்தகம் பல ஆண்டுகளுக்கு பாதிக்கப்பட்ைது. 
46) ஔரங்கசீப்பின் மரணத்துக்குப் பிறகு  மராத்தியரின் அரியடணடய அலங்கரித்தவர்? 
a) சாஹூ 
b) இரண்ைாம் சாம்பாஜி  
c) சாம்பாஜி  
d) இராஜாராம்  
விளக்கம்: 1707இல் ஔரங்கசீப் மமறந்தகபாது மராத்தியர் பல ககாட்மை, ககாத்தளங்கமள 
தங்களுமைய கட்டுப்பாட்டில் மவத்திருந்தார்கள். ஔரங்கசீப்பின் மரணத்துக்குப் பிறகு சாம்பாஜியின் 
மகன் சாஹூ விடுதமலயாகி மராத்தியரின் அரியமணமய அலங்கரித்தார். தாராபாய் இமத 
எதிர்த்தார். அதன் பின் உள்நாட்டுக் கலகம் கவடித்தது. அதில் சாஹூ கவற்றி கபற்று 1708இல் 
அரியமணயில் அமர்ந்தார். 
47) பாலாஜி விஸ்வநாத் எங்கிருந்து  ஆட்சி வசய்யத்  வதாைங்கினார்? 
a) பூனா 
b) சதாரா  
c) ராய்கர்  
d) சூரத் 
விளக்கம்: அரியமண ஏறிய பிறகு, பாலாஜி விஸ்வநாத் அவருக்கு ஆதரவாக இருந்தார். அதற்கு 
நன்றிக்கைனாக பாலாஜி விஸ்வநாத்மதப் கபஷ்வாவாக 1713இல் நியமித்தார். பின்னர் சாஹூ 
சதாராவுக்கு ஓய்கவடுக்கச் கசன்றார். பூனாவில் இருந்து கபஷ்வா ஆட்சி கசய்யத் கதாைங்கினார். 
48) எந்த நகடரத் தடலநகராகக் வகாண்டு தாராபாய் ஒரு மாற்று அரசாங்கத்டத நைத்தினார்? 
a) சதாரா  
b) ககால்ஹாபூர்  
c) ஜாவ்லி  
d) பூனா  
விளக்கம்: ககால்ஹாபூமரத் தமலநகராகக் ககாண்டு தாராபாய் ஒரு மாற்று அரசாங்கத்மத 
நைத்தினார். ராஜாராமின் இரண்ைாவது மமனவி ராஜாபாய், அவரது மகன் இரண்ைாம் சாம்பாஜி, 
தாராபாய் மற்றும் அவரது மகன் ஆகிகயாமர 1714ஆம் ஆண்டு சிமறப்பிடித்தனர். 
49) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) இரண்ைாம் சாம்பாஜி லகால்ஹாபூரில் அரியடண ஏறினார். 
ⅱ) சாஹூ 1749இல் மடறந்தபிறகு ராம ராஜா அரியடண ஏறினார். 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling    Page 16 of 60 

a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: இரண்ைாம் சாம்பாஜி ககால்ஹாபூரில் அரியமண ஏறினார். சாஹூவின் அதிகாரத்மத அவர் 
ஏற்ககவண்டியிருந்தது. சாஹூ 1749இல் மமறந்தபிறகு ராம ராஜா அரியமண ஏறினார். அவர் 
கபஷ்வாக்களுைன் ஒப்பந்தத்மத எட்டியதால் தமலமமப் கபாறுப்மப அமைந்தார். தாராபாய் இதனால் 
ஏமாற்றம் அமைந்தார். 1761இல் தாராபாய், 1777இல் ராமராஜா ஆகிகயார் மரணமமைந்தனர். 
50) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) ராமராஜாவின் தத்துப் புதல்வரான இரண்ைாவது சாஹூ 1808இல் மரணமடையும் வடர வபயருக்கு 
மன்னராக ஆட்சியில் இருந்தார். 
ⅱ)பிரதாப் சிங் பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு எதிராக சதித்திட்ைம் தீட்டியதாகக் குற்றம் சாட்டி, 1839ஆம் ஆண்டு அவடர 
பிரிட்டிஷ் அரசு ஆட்சியில் இருந்து நீக்கியது. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்:  ராமராஜாவின் தத்துப் புதல்வரான இரண்ைாவது சாஹூ 1808இல் மரணமமையும் வமர 
கபயருக்கு மன்னராக ஆட்சியில் இருந்தார். அவரது மகன் பிரதாப் சிங் அடுத்து அரியமண ஏறினார். 
பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு எதிராக சதித்திட்ைம் தீட்டியதாகக் குற்றம் சாட்டி, 1839ஆம் ஆண்டு அவமர பிரிட்டிஷ் 
அரசு ஆட்சியில் இருந்து நீக்கியது. பிரதாப் சிங் ஒரு சிமறக்மகதியாக 1847இல் மரணமமைந்தார். 
51) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) பிரதாப் சிங்கின்  இைவல் ஷாஜி அப்பா சாஹிப், இரண்ைாம் ஷாஜி 1839ஆம் ஆண்டு அரசராக பிரிட்டீஷ் 
அரசால் பதவியில் அமர்த்தப்பட்ைா ர். 
ⅱ) தனக்குப் பின் ஆள்வதற்கு ஒருவருமற்ற நிடலயில் இரண்ைாம் ஷாஜி 1848இல் மரணமடைந்தார். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
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விளக்கம்: பிரதாப் சிங்கின்  இளவல் ஷாஜி அப்பா சாஹிப், இரண்ைாம் ஷாஜி 1839ஆம் ஆண்டு அரசராக 
பிரிட்டீஷ் அரசால் பதவியில் அமர்த்தப்பட்ைா ர். தனக்குப் பின் ஆள்வதற்கு ஒருவருமற்ற நிமலயில் 
இரண்ைாம் ஷாஜி 1848இல் மரணமமைந்தார். 
52) சிவாஜியின் ஆலலாசடனக்குழுவில் எத்தடன லபர் இைம்வபற்றிருந்தனர்? 
a) எட்டு  
b) பத்து  
c) ஒன்பது  
d) ஏழு  
விளக்கம்:சிவாஜி கபரிய கபார்வீரர் மட்டுமல்ல ஒரு நல்ல நிர்வாகியும்கூை. அன்றாை நிர்வாகத்தில் 
தனக்கு உதவுவதற்காக ஓர் ஆகலாசமன சமபமய அவர் மவத்திருந்தார். “அஷ்ைபிரதான்” என 
அமழக்கப்பட்ை இந்தச் சமபயில் எட்டு அமமச்சர்கள் இைம்கபற்று இருந்தனர். அந்தச் சமபயின் 
கசயல்பாடு ஆகலாசமன கூறுவதாககவ அமமந்திருந்தது. 
53) மராத்தியர் காலத்தில் நாட்டின் வபாதுநலன்கள் மற்றும் முன்லனற்றத்தில் கவனம் வசலுத்துவது 
பின்வரும் யாரின் முக்கிய கைடம? 
a) வாக்கியநாவிஸ் 
b) கபஷ்வா 
c) அமத்யா 
d) சுமந்த் 
விளக்கம்: முக்கிய பிரதான் அல்லது கபஷ்வா அல்லது பிரதம மந்திரி. நாட்டின் கபாதுநலன்கள் மற்றும் 
முன்கனற்றத்தில் கவனம் கசலுத்துவது இவரது முக்கியக் கைமம. 
54) மராத்தியர் ஆட்சியில் அரசின் அடனத்துப் வபாதுக்கணக்குகடையும் ஆராய்ந்து ஒப்புதல் 
டகவயாப்பமிடுவது  யாருடைய லவடல? 
a) வாக்கியநாவிஸ் 
b) லபஷ்வா 
c) அமத்யா 
d) சுமந்த் 
விளக்கம்: அமத்யா அல்லது நிதி அமமச்சர். அரசின் அமனத்துப் கபாதுக்கணக்குகமளயும் 
ஆராய்ந்து ஒப்புதல் மககயாப்பமிடுவது இவரது கவமல 
55) அரசரின் நைவடிக்டககள் மற்றும் நீதிமன்ற நைவடிக்டககடை ஆவணங்கள் வடிவில் பராமரித்தல்  
யாருடைய லவடல?  
a) வாக்கியநாவிஸ் 
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b) லபஷ்வா 
c) அமத்யா 
d) சுமந்த் 
விளக்கம்: வாக்கியநாவிஸ் அல்லது மந்திரி, அரசரின் நைவடிக்மககள் மற்றும் நீதிமன்ற 
நைவடிக்மககமள ஆவணங்கள் வடிவில் பராமரித்தல். 
56) மன்னருக்குப் லபார் மற்றும் அடமதி குறித்த அடனத்து விஷயங்களிலும் ஆலலாசடனகடை 
வைங்கியவர்?  
a) வாக்கியநாவிஸ் 
b) லபஷ்வா 
c) அமத்யா 
d) சுமந்த் 
விளக்கம்: சுமந்த் அல்லது ைாபிர் அல்லது கவளியுறவுச் கசயலர், மன்னருக்குப் கபார் மற்றும் அமமதி 
குறித்த அமனத்து விஷயங்களிலும் ஆகலாசமனகமள வழங்கினார். பிறநாடுகளின் தூதர்கமளயும் 
பிரதிநிதிகமளயும் வரகவற் கு ம் கபாறுப்மபயும் ஏற்றிருந்தார். 
57) அரசரின் அன்றாை கடிதப் லபாக்குவரத்டத கவனித்துக் வகாண்ைலதாடு வடரவுகடைத் திருத்தும் 
அதிகாரமும் வகாண்டிருந்தவர் யார்? 
a) சச்சீவ்  
b) பண்டிட்ராவ்  
c) நியாயதீஷ்  
d) சுமந்த்  
விளக்கம்:சச்சிவ் அல்லது சுருநாவிஸ் அல்லது உள்துமற கசயலர், அரசரின் அன்றாை கடிதப் 
கபாக்குவரத்மத கவனித்துக் ககாண்ைகதாடு வமரவுகமளத் திருத்தும் அதிகாரமும் ககாண்டிருந்தார். 
பர்கானாக்களின் கணக்குகமளயும் அவர் சரிபார்த்தார். 
58) சமூகச் சட்ைதிட்ைங்கள் மற்றும் வபாது ஒழுக்க நடைமுடறகடை வநறிப்படுத்துவதற்கு  நீதிபதியாக 
இருந்தவர் யார்? 
a) சச்சீவ்  
b) பண்டிட்ராவ்  
c) நியாயதீஷ்  
d) சாரிவநௌபத் 
விளக்கம்: பண்டிட் ராவ் அல்லது தனத்தியாக்சா அல்லது சதர் அல்லது முதாசிப் அல்லது மதத்தமலவர் 
என்பவர் மதம் கதாைர்பான சைங்குகளுக்கும் தானதர்மங்களுக்கும் கபாறுப்கபற்றிருந்தார். சமூகச் 
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சட்ைதிட்ைங்கள் மற்றும் கபாது ஒழுக்க நமைமுமறகமள கநறிப்படுத்துவதற்கு அவர் நீதிபதியாக 
இருந்தார். 
59) மராத்தியர் ஆட்சியில்  இராணுவத்டத நிர்வகிப்பது யாருடைய லவடல? 
a) சச்சீவ்  
b) பண்டிட்ராவ்  
c) நியாயதீஷ்  
d) சுமந்த்  
விளக்கம்: நியாயதீஷ் அல்லது தமலமம நீதிபதி குடிமம மற்றும் இராணுவ நீதிக்குப் 
கபாறுப்கபற்றிருந்தார். „ சாரிகநௌபத் அல்லது தமலமமத் தளபதி இராணுவத்துக்கு ஆள்கசர்ப்பு, 
அமமப்பு ரீதியாக பராமரிப்பது, இராணுவத்மத நிர்வகிப்பது ஆகியவற்மறக் கவனித்துக் ககாண்ைார். 
60) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) நியாயதீஷ் மற்றும் பண்டிட்ராவ் தவிர அடமச்சர்கள் அடனவரும் இராணுவத்டத வழிநைத்துவதற்கு 
தடலடம ஏற்பலதாடு, பயணங்களுக்கும் தடலடம ஏற்க லவண்டும். 
ⅱ) பல அடமச்சர்களின் கீழ் 18 அரசு துடறகள் இருந்தன. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்:  நியாயதீஷ் மற்றும் பண்டிட்ராவ் தவிர அமமச்சர்கள் அமனவரும் இராணுவத்மத 
வழிநைத்துவதற்கு தமலமம ஏற்பகதாடு, பயணங்களுக்கும் தமலமம ஏற்க கவண்டும். அமனத்து 
அரசுக் கடிதங்கள், ஆவணங்கள், ஒப்பந்தங்கள் ஆகியன அரசர், கபஷ்வா ஆகிகயாரின் 
இலச்சிமனமயயும் மற்றும் தனத்தியாக்சா, நியாயதிக்சா, கசனாபதி தவிர்த்த நான்கு அமமச்சர்களின் 
ஒப்புதமலயும் கபறகவண்டும். பல அமமச்சர்களின் கீழ் 18 அரசு துமறகள் இருந்தன. 
61) நிர்வாக வசதிக்காக சிவாஜி தனது அரடச எத்தடன மாகாணங்கைாகப் பிரித்தார்? 
a) நான்கு  
b) ஐந்து  
c) மூன்று  
d) ஆறு  
விளக்கம்: நிர்வாக வசதிக்காக சிவாஜி தனது அரமச நான்கு மாகாணங்களாகப் பிரித்து 
ஒவ்கவான்றுக்கும் ஒரு மவஸ்ராய் எனப்படும் அரசப்பிரதிநிதிமய அமர்த்தினார். மாகாணங்கள் 
பிராந்த் (pranths) எனப்படும் பல பிராந்தியங்களாகப் பிரிக்கப்பட்ைன. 
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62) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) மராத்தியர் ஆட்சியில் ஜாகீர் வைங்கும் நடைமுடற ஒழிக்கப்பட்டு அடனத்து அதிகாரிகளுக்கும் 
வராக்கமாகப் பணம் வைங்கப்பட்ைது. 
ⅱ) ஒரு குறிப்பிட்ை பகுதியின் வருவாய் உள்ளிட்ை அடனத்துப் வபாறுப்பும் எந்த ஒரு அதிகாரிக்கு 
ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும் வசாத்துகள் மூலமாகக் கிடைத்த வருவாய் மட்டுலம அவருக்கு உரியது. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்:  ஜாகீர் வழங்கும் நமைமுமற ஒழிக்கப்பட்டு அமனத்து அதிகாரிகளுக்கும் கராக்கமாகப் 
பணம் வழங்கப்பட்ைது. ஒரு குறிப்பிட்ை பகுதியின் வருவாய் உள்ளிட்ை அமனத்துப் கபாறுப்பும் எந்த 
ஒரு அதிகாரிக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும் கசாத்துகள் மூலமாகக் கிமைத்த வருவாய் மட்டுகம 
அவருக்கு உரியது. அதனுைன் கதாைர்புமைய மக்களுைன் அந்த அதிகாரிக்கு எந்தத் கதாைர்பும் 
இருந்ததில்மல. 
63) மராத்தியர் ஆட்சியில் நிர்வாக நடைமுடறயின் கடைசி அலகாக இருந்தது எது? 
a) மாவட்ைம்  
b) கிராமம்   
c) பிராந்தியம்  
d) வில்லா  
விளக்கம்: எந்தப் பதவியும் பரம்பமரயானதில்மல. பிராந்தியத்தின் கசயல்பாடுகளுக்கான 
மமயமாகக் ககாட்மை அமமந்திருந்தது. பாரம்பரியப்படி கிராமம் என்பது நிர்வாக நமைமுமறயின் 
கமைசி அலகாக இருந்தது. 
64) சிவாஜியின் வருவாய் நிர்வாகம் நியாயமானதாக யாருக்குச் சாதகமாக அடமந்திருந்தது? 
a) நுகர்லவார்  
b) விற்படனயாைர்  
c) உற்பத்தியாளர்  
d) வரி வசூலிப்லபார்  
விளக்கம்: சிவாஜியின் வருவாய் நிர்வாகம் நியாயமானதாக, உற்பத்தியாளர்களுக்குச் சாதகமாக 
அமமந்திருந்தது. நிலம் அளவீடு கசய்யப்பட்டு மதிப்பிைப்பட்ைது. கமாத்த உற்பத்தியில் அரசின் 
உரிமமயாக 30 சதவீதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டு அது பணமாககவா கபாருளாககவா கசலுத்தப்பட்ைது. 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling    Page 21 of 60 

பின்னர் இந்த வரி 40 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்ைது. கசலுத்த கவண்டிய வரித் கதாமக கதளிவாக 
நிர்ணயிக்கப்பட்டு இருந்தது. 
65) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) மராத்தியர் ஆட்சியில் பஞ்சகாலத்தில் அரசு பணத்டதயும் உணவுதானியங்கடையும் உைவர்களுக்கு 
முன்பணம் அல்லது முன்வபாருைாகக் வகாடுத்தது. 
ⅱ) விவசாயிகள் கால்நடை வாங்க, விடதப்புக்காக, இன்னபிற லதடவகளுக்காகக் கைன்கள் 
வைங்கப்பட்ைன. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்:பஞ்சகாலத்தில் அரசு பணத்மதயும் உணவுதானியங்கமளயும் உழவர்களுக்கு முன்பணம் 
அல்லது முன்கபாருளாகக் ககாடுத்தது. பின்னர் அவற்மற அவர்கள் தவமணகளில் திரும்பச் 
கசலுத்தகவண்டும். விவசாயிகள் கால்நமை வாங்க, விமதப்புக்காக, இன்னபிற கதமவகளுக்காகக் 
கைன்கள் வழங்கப்பட்ைன. 
66) அரசு வசூலிக்கும் வருவாய், லதடவகளுக்குப் லபாதுமானதாக இல்லாத நிடலயில் விதிக்கப்பட்ை 
வரிகள்? 
a) வசௌத் 
b) சர்லதஷ்முகி  
c)  a) மற்றும் b) 
d)  சதமனா  
விளக்கம்: அரசு வசூலிக்கும் வருவாய், கதமவகளுக்குப் கபாதுமானதாக இல்லாத நிமலயில் கசௌத், 
சர்கதஷ்முகி என இரண்டு வரிகமளத் தனது சாம்ராஜ்யத்தின் அண்மை பகுதிகளான முகலாய 
மாகாணங்களிை மி ரு ந் து ம் பீஜப்பூர் சுல்தானிைமிருந்து மகப்பற்றப்பட்ை பகுதிகளிலிருந்தும் சிவாஜி 
வசூலித்தார். 
67) மரபுவழியாகத் தனது நாட்டின் சர்லதஷ்முக் ஆக  விைங்கியவர்? 
a) சிவாஜி  
b) ஷாஜி லபான்ஸ்லல  
c) பாலாஜி விஸ்வநாத்  
d) ராம்தாஸ்  
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விளக்கம்: மராத்தியர் மகப்பற்றிய மாவட்ைத்தின் வருவாயில் நான்கில் ஒரு பங்கு ’கசௌத்’ என 
வசூலிக்கப்பட்ைது. சர்கதஷ்முக் என்ற தகுதியின் காரணமாக சிவாஜி தனது கூடுதல் வருவாயில் 10%-ஐ 
சர்கதஷ்முகி என்னும் வரிமூலம் கபற்றார். கதசாய்கள், கதஷ்முக்குகளின் பிரதம தமலமமயாக 
சர்கதஷ்முக் திகழ்ந்தார். மரபுவழியாகத் தனது நாட்டின் சர்கதஷ்முக் ஆக சிவாஜி விளங்கினார். 
68) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) சிவாஜி நிடலயான இராணுவத்டதக் வகாண்டிருந்தார். 
ⅱ) ஜாகீர்கடை வைங்குவடதயும் மரபுவழியாகச் வசய்யப்படும் நியமனங்கடையும் அவர் 
ஊக்கப்படுத்தவில்டல. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி    
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்:  சிவாஜி நிமலயான இராணுவத்மதக் ககாண்டிருந்தார். ஜாகீர்கமள வழங்குவமதயும் 
மரபுவழியாகச் கசய்யப்படும் நியமனங்கமளயும் அவர் ஊக்கப்படுத்தவில்மல. பமைவீரர்களுக்கு வீடு 
வழங்கப்பட்ைது. அவர்களுக்கு முமறப்படி ஊதியமும் வழங்கப்பட்ைது. காலாட்படை, குதிடரப்படை, 
யாடனப்படை, ஆயுதப்படை என இராணுவத்தில் நான்கு பிரிவுகள் இருந்தன. 
69) வரஜிவமண்டுகள், பிரிலகடுகள் எனப்பிரிக்கப்பட்ை படைப்பிரிவு எது? 
a) காலாட்பமை 
b)  குதிடரப்படை 
c)  யாடனப்படை 
d)  ஆயுதப்படை 
விளக்கம்: ககாரில்லாகபார்முமறயில் வீரர்கள் சிறந்து விளங்கியகபாதிலும் பாரம்பரியப் 
கபார்முமறயிலும் அவர்கள் பயிற்சி கபற்றனர். கரஜிகமண்டுகள், பிரிககடுகள் எனக் காலாட்பமை 
பிரிக்கப்பட்ைது. ஒன்பது வீரர்கமளக் ககாண்ை சிறிய பமைப்பிரிவுக்கு நாயக் (கார்ப்பரல்) தமலமம 
வகித்தார். 
70) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான விடைடயத் லதர்ந்வதடு  
a) ஹவில்தார் < ஜமால்தார் < ஹஜாரி < சாரிகநௌபத் 
b) ஜமால்தார் < ஹஜாரி < ஹவில்தார் < சாரிவநௌபத் 
c) சாரிவநௌபத் <  ஜமால்தார் < ஹஜாரி < ஹவில்தார்  
d) ஹஜாரி < ஹவில்தார் < சாரிவநௌபத் <  ஜமால்தார் 
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விளக்கம்: ஒவ்கவாரு பமைப்பிரிவிலும் 25 குதிமரப் பமை வீரர்கள் சார்ஜண்ட் தகுதிக்கு இமணயான 
தகுதியில் ஹவில்தார் தமலமமயின் கீழ் கசயல்பட்ைனர். ஒரு ஜமால்தாரின் கீழ் ஐந்து ஹவில்தார் 
கசயல்பட்ைனர். பத்து ஜமால்தார்களின் தமலவராக ஒரு ஹஜாரி திகழ்ந்தார். சாரிகநௌபத் 
குதிமரப்பமையின் தமலமமத்தளபதி ஆவார். 
71) அரசு மூலமாகக் குதிடரகள் வைங்கப்பட்ை படைவீரர்கள் எவ்வாறு அடைக்கப்பட்ைனர்? 
a) பர்கிர்கள் 
b) டஷலலதார்கள்  
c) ஹஜாரிகள்  
d) ஹவில்தார்கள்  
விளக்கம்: ஒவ்கவாரு குதிமரப்பமையும் இரண்ைாகப் பிரிக்கப்பட்ைது. அரசு மூலமாகக் குதிமரகள் 
வழங்கப்பட்ை பமைவீரர்கள் பர்கிர்கள் என்றும், தாங்களாககவ குதிமரகமள ஏற்பாடு கசய்து கூலிக்கு 
கவமல கசய்யும் வீரர்கள் மஷகலதார்கள் என்றும் அமழக்கப்பட்ைனர். இதுதவிர நீர் ககாண்டு 
கசல்லும் குதிமரப்பமைவீரர்களும் குதிமரகளுக்கு லாைம் கட்டுபவர்களும் இருந்தனர். 
72) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) மராத்தியர் ஆட்சியில் நீதி நிர்வாகம் மரபுவழிப்பட்ைதாக இருந்தது. 
ⅱ) நிரந்தரமான நீதிமன்றங்கலைா நிரந்தரமான நீதிவழிமுடறகலைா இல்டல, விசாரடணமுடற 
அடனவருக்கும் வபாதுவாக இருந்தது. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: நீதி நிர்வாகம் மரபுவழிப்பட்ைதாக இருந்தது. நிரந்தரமான நீதிமன்றங்ககளா நிரந்தரமான 
நீதிவழிமுமறககளா இல்மல, விசாரமணமுமற அமனவருக்கும் கபாதுவாக இருந்தது. 
கிராமங்களில் பஞ்சாயத்து நமைமுமற இருந்தது. கிரிமினல் வழக்குகமள பட்கைல்கள் விசாரித்தனர். 
73) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) மராத்தியர் ஆட்சியில் சிவில், கிரிமினல் வைக்குகளுக்கான லமல்முடறயீடுகடைத் தடலடம நீதிபதி 
நியாயலதஷ், ஸ்மிருதிகளின் ஆலலாசடனலயாடு விசாரித்தார். 
ⅱ) ‘ஹவில்தார்மஜ்லிம்’ இறுதி லமல்முடறயீட்டு நீதிமன்றமாக இருந்தது. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
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d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: சிவில், கிரிமினல் வழக்குகளுக்கான கமல்முமறயீடுகமளத் தமலமம நீதிபதி 
நியாயகதஷ், ஸ்மிருதிகளின் ஆகலாசமனகயாடு விசாரித்தார். ‘ஹாஜிர்மஜ்லிம்’ இறுதி 
கமல்முமறயீட்டு நீதிமன்றமாக இருந்தது. 
74) சிவாஜியின் அடமச்சரடவயான அஷ்ைபிரதான் அடமப்பில் முதன்டமயானவர் யார்? 
a) வாக்கியநாவிஸ்  
b) சச்சீவ்  
c) பண்டிட்ராவ்  
d) கபஷ்வா 
விளக்கம்: கபஷ்வா அல்லது பிரதமமந்திரி என்பவர் சிவாஜியின் அமமச்சரமவயான அஷ்ைபிரதான் 
அமமப்பில் முதன்மமயானவர். பதிகனட்ைாம் நூற்றாண்டில் கபஷ்வாக்கள் அதிக அதிகாரங்கமளப் 
கபற்று ஆட்சிபுரிந்தனர். பாலாஜி விஸ்வநாத் என்பவர் ஆற்றல் மிகுந்த முதல் கபஷ்வா ஆவார். 
75) உள்நாட்டுப் லபாரால் சிக்கலிலிருந்த அரடசக் கட்டுப்பாட்டில் வகாண்டுவர சாஹூவுக்கு  உதவியவர்? 
a) பாலாஜி பாஜிராவ்  
b) இரண்ைாம் பாஜிராவ்  
c) பாலாஜி விஸ்வநாத் 
d) ஒைரங்கசீப்  
விளக்கம்: கபஷ்வா என்ற பாரசீக கசால்லின் கபாருள் ”முதன்மமயான” அல்லது ”பிரதம அமமச்சர்” 
என்பதாகும். பாலாஜி விஸ்வநாத் (1713-1720) உள்நாட்டுப் கபாரால் சிக்கலிலிருந்த அரமசக் கட்டுப்பாட்டில் 
ககாண்டுவர சாஹூவுக்கு பாலாஜி விஸ்வநாத் உதவினார். 
76) லமற்குக் கடரலயாரத்தில்  அதிக அதிகாரம் படைத்த கைற்படைத் தைபதியாகத் திகழ்ந்தவர்? 
a) ககனாஜி ஆங்கிகர 
b) மாலிக் ஆம்பர்   
c) பாலாஜி பாஜிராவ்  
d) திரிம்பக்ராவ் 
விளக்கம்: கமற்குக் கமரகயாரத்தில் ககனாஜி ஆங்கிகர அ தி க அ தி காரம் பமைத்த கைற்பமைத் 
தளபதியாகத் திகழ்ந்தார். உள்நாட்டுப்கபாரின்கபாது ககனாஜி ஆங்கிகர தாராபாய்க்கு ஆதரவு 
கதரிவித்திருந்தார். ஐகராப்பியரால் ஏற்படும் ஆபத்மதப் பற்றி அவருக்கு எடுத்துமரத்த கபஷ்வா 
சாஹூவிைம் தனக்குள்ள விசுவாசத்மத உறுதிகசய்தார். ஜாகீர்கமள வழங்கும் நமைமுமற மீண்டும் 
வழக்கத்திற்குக் ககாண்டுவரப்பட்ைது. கபஷ்வாவின் பதவி மரபுசார்ந்ததாக ஆனது. 
77) பாலாஜி விஷ்வநாத்துக்குப் பிறகு  சாஹூவால் லபஷ்வாவாக நியமிக்கப்பட்ைவர்?  
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a) பாலாஜி பாஜிராவ்  
b) இரண்ைாம் பாஜிராவ்  
c) முதலாம் பாஜிராவ் 
d) சதாசிவ ராவ்   
விளக்கம்:முதலாம் பாஜி ராவ் (1720-1740) 
பாலாஜி விஷ்வநாத்துக்குப் பிறகு அவரது மகன் முதலாம் பாஜிராவ் 1720இல் மன்னர் சாஹூவால் 
கபஷ்வாவாக நியமிக்கப்பட்ைார். மஹதராபாத் நிஜாம், மால்வாவின் ரஜபுத்திர ஆளுநர், குஜராத் 
ஆளுநர் ஆகிகயாமர வீழ்த்தி மராத்திய சாம்ராஜ்யத்தின் அதிகாரத்மத பாஜிராவ் கமம்படுத்தினார். 
78) லபஷ்வாவுக்கு சிம்மவசாப்பனமாக விைங்கிய தடலடமத் தைபதி யார்? 
a) கலனாஜி ஆங்கிலர 
b) மாலிக் ஆம்பர்   
c) நானா சாகிப்   
d) திரிம்பக்ராவ் 
விளக்கம்: முகலாயரின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து புந்கதல்கண்மை முதலாம் பாஜி ராவ் விடுவித்தார். 
அதனால் மராத்தியருக்கு அதன் ஆட்சியாளரிைமிருந்து மூன்றில் ஒரு பங்கு பகுதிகள் தாமர 
வார்க்கப்பட்ைது. கபஷ்வாவுக்கு சிம்மகசாப்பனமாக விளங்கிய தமலமமத் தளபதி திரிம்பக்ராவ் 1731இல் 
பகராைா அருகக தபாய் என்ற இைத்தில் நைந்த கபாரில் கதாற்கடிக்கப்பட்டுக் ககால்லப்பட்ைார். 
தமலமமத்தளபதியின் பதவிமயயும் கபஷ்வா ஏற்றுக்ககாண்ைார். 
79) எந்த ஒப்பந்தத்தின்படி சாஹூவின் இடறயாண்டமடய ஏற்குமாறு லகால்ஹாபுரின் சாம்பாஜிக்கு 
வநருக்குதல் அளிக்கப்பட்ைது? 
a) வார்னா ஒப்பந்தம்  
b) லதார்னா ஒப்பந்தம்  
c) புரந்தர் ஒப்பந்தம்   
d) ஜாவ்லி ஒப்பந்தம்   
விளக்கம்:1731இல் எட்ைப்பட்ை வார்னா ஒப்பந்தத்தின்படி சாஹூவின் இமறயாண்மமமய ஏற்குமாறு 
ககால்ஹாபுரின் சாம்பாஜிக்கு கநருக்குதல் அளிக்கப்பட்ைது. 
80) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) தாலன, சால்வசட், லபசின் ஆகிய பகுதிகள் 1738இல் லபார்த்துகீசியரிைமிருந்து டகப்பற்றப்பட்டு அவர்கள் 
வகாங்கணக் கைற்கடரப் பிரலதசத்திலிருந்து விரட்டியடிக்கப்பட்ைனர். 
ⅱ) மராத்தியருைன் ஆங்கிலலயர் நட்புறடவ ஏற்படுத்தியதன் மூலம் தக்காணப்பகுதியில் தடையில்லா 
வணிகம் வசய்யும் உரிடமடயப் வபற்றார்கள். 
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a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: தாகன, சால்கசட், கபசின் ஆகிய பகுதிகள் 1738இல் கபார்த்துகீசியரிைமிருந்து 
மகப்பற்றப்பட்டு அவர்கள் ககாங்கணக் கைற்கமரப் பிரகதசத்திலிருந்து விரட்டியடிக்கப்பட்ைனர். அகத 
கநரத்தில் மராத்தியருைன் ஆங்கிகலயர் நட்புறமவ ஏற்படுத்தியதன் மூலம் தக்காணப்பகுதியில் 
தமையில்லா வணிகம் கசய்யும் உரிமமமயப் கபற்றார்கள். 
81) நானா சாகிப் என்று அடைக்கப்பட்ை லபஷ்வா யார்? 
a) பாலாஜி பாஜிராவ்  
b) இரண்ைாம் பாஜிராவ்  
c) பாலாஜி விஸ்வநாத் 
d) முதலாம் பாஜிராவ்  
விளக்கம்: பாலாஜி பாஜி ராவ் (1740 -1761) 
பாஜிராவ் மமறவுக்குப் பிறகு பாலாஜி பாஜிராவ் கபஷ்வாவாக பதவிகயற்றார். நானா சாகிப் என்று 
அமழக்கப்பட்ை அவர் நல்ல நிர்வாகியாகவும் நிதி கதாைர்பான விஷயங்களில் வல்லுநராகவும் 
விளங்கினார். 
82) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) 1739இல் தஞ்சாவூடர ஆண்ை மராத்திய ஆட்சியாைர் சாஹூவிைம் உதவி லகாரினார். 
ⅱ) 1740ஆம் ஆண்டு ரகுஜி லபான்ஸ்லல ஆற்காடு நவாப் லதாஸ்த் அலிடய வீழ்த்திக் வகான்றார். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: ஆற்காடு நவாபின் மருமகன் சந்தா சாகிப் திருச்சிராப்பள்ளிமயக் மகப்பற்றிய பிறகு 
தஞ்சாவூமர முற்றுமக இைப்கபாவதாக அச்சுறுத்தினார். 1739இல் தஞ்சாவூமர ஆண்ை மராத்திய 
ஆட்சியாளர் சாஹூவிைம் உதவி ககாரினார். இந்தக் ககாரிக்மகமய ஏற்ற கபஷ்வா, தனது மமத்துனர் 
ரகுஜி கபான்ஸ்கலமவத் தஞ்சாவூருக்கு அனுப்பினார். 1740ஆம் ஆண்டு ரகுஜி கபான்ஸ்கல ஆற்காடு 
நவாப் கதாஸ்த் அலிமய வீழ்த்திக் ககான்றார். திருச்சிராப்பள்ளி மகப்பற்றப்பட்டு சந்தா சாகிப் 
சிமறயில் அமைக்கப்பட்ைார். 
83) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
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ⅰ) புந்லதல்கண்ட் மற்றும் வங்காைத்தில் நைந்த இராணுவத் தாக்குதல்களில் லபஷ்வா ஈடுபட்டிருந்ததால் 
அடுத்து வந்த நவாப் முகமது அலி 1743இல் ஆற்காட்டை எளிதாகக் டகப்பற்றியலதாடு 
திருச்சிராப்பள்ளிடயயும் மீட்ைார். 
ⅱ) மராத்தியரின் அதிகாரம் மீண்டும் நிடலநிறுத்தப்பட்ைலபாதிலும் அவர்கைால் திருச்சிராப்பள்ளிடய 
மீட்க முடியவில்டல. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: புந்கதல்கண்ட் மற்றும் வங்காளத்தில் நைந்த இராணுவத் தாக்குதல்களில் கபஷ்வா 
ஈடுபட்டிருந்ததால் அடுத்து வந்த நவாப் முகமது அலி 1743இல் ஆற்காட்மை எளிதாகக் 
மகப்பற்றியகதாடு திருச்சிராப்பள்ளிமயயும் மீட்ைார். இதனால் கபஷ்வா தனது உைன் பிறவா 
சககாதரரான சதாசிவ ராமவ கர்நாைகத்துக்கு அனுப்பினார். மராத்தியரின் அதிகாரம் மீண்டும் 
நிமலநிறுத்தப்பட்ைகபாதிலும் அவர்களால் திருச்சிராப்பள்ளிமய மீட்க முடியவில்மல. 
84) உத்கிர் லபார் எந்த ஆண்டு நடைவபற்றது? 
a) 1760 
b) 1770 
c) 1765 
d) 1772  
விளக்கம்: உத்கிர் கபார், 1760:  1748இல் நிஜாம் ஆசப்ஜாவின் மமறவுக்குப் பிறகு வாரிசுப் கபாட்டி 
கவடித்தது. நிஜாமின் மூத்த மகனுக்குப் கபஷ்வா தனது ஆதரமவத் கதரிவித்தார்.  
85) யாருடைய தடலடமயில் லபஷ்வா அனுப்பிய இராணுவம்  உத்கிர் லபாரில் எதிரிகடை வீழ்த்தியது? 
a) பாலாஜி பாஜிராவ்  
b) இரண்ைாம் பாஜிராவ்  
c) பாலாஜி விஸ்வநாத் 
d) சதாசிவராவ்  
விளக்கம்: சதாசிவ ராவ் தமலமமயில் கபஷ்வா அனுப்பிய இராணுவம் 1760இல் நைந்த உத்கிர் கபாரில் 
எதிரிகமள வீழ்த்தியது. மராத்தியரின் இராணுவ பலத்துக்குக் கமைசி கட்ைமாக இந்த கவற்றி 
அமமந்தது. பீஜப்பூர், ஔரங்காபாத், கதௌலதாபாத், அகமதுநகர், புர்கான்பூர் ஆகிய பகுதிகமளப் 
கபஷ்வா மகப்பற்றினார். 
86) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
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ⅰ) ரஜபுதனத்டத (1741 முதல் 1748 வடர) ஆறு தாக்குதல் முயற்சிகளுக்குப் பிறகு மராத்தியர் தங்கள் 
ஆளுடகயின் கீழ் வகாண்டு வந்தார்கள். 
ⅱ) 1781இல் வங்காை நவாப் ஒரிஸ்ஸாடவக் டகவிட்டு மராத்தியருக்கு கப்பம் கட்ை லவண்டிய நிடலடம 
ஏற்பட்ைது. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: ரஜபுதனத்மத (1741 முதல் 1748 வமர) ஆறு தாக்குதல் முயற்சிகளுக்குப் பிறகு மராத்தியர் 
தங்கள் ஆளுமகயின் கீழ் ககாண்டு வந்தார்கள். 1751இல் வங்காள நவாப் ஒரிஸ்ஸாமவக் மகவிட்டு 
மராத்தியருக்கு கப்பம் கட்ை கவண்டிய நிமலமம ஏற்பட்ைது. 
87) மராத்தியரின் உதவிலயாடு டவஸ்ராயாகப் வபாறுப்லபற்றவர்? 
a) மீர்மன்னு 
b) இமாத் உல் முல்க் 
c) டதமூர் ஷா 
d) மீர் பக்ஷி 
விளக்கம்: முகலாயரின் ஆட்சிமயக் குறிமவத்கத மராத்தியர் கசயல்பட்ை காரணத்தால் அவர்கள் 
1752இல் தில்லியில் நுமழந்தார்கள். தில்லிமய விட்டு ஆப்கனியமரயும் கராகில்லாக்கமளயும் 
விரட்டியடித்தார்கள். மராத்தியரின் உதவிகயாடு மவஸ்ராயாகப் கபாறுப்கபற்ற இமாத் உல் முல்க் 
அவர்களின் கசால்லுக்குக் கட்டுப்பட்டு கசயல்படும் கபாம்மமயானார். 
88) ஆப்கானிஸ்தானில் துராணி சாம்ராஜ்யத்டத நிறுவியவர்? 
a) நாதிர்ஷா  
b) முகமது ஷா  
c) டதமூர் ஷா  
d) அகமது ஷா அப்தலி 
விளக்கம்: பஞ்சாமபத் தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் ககாண்டு வந்த பிறகு ஆப்கானிஸ்தானில் துராணி 
சாம்ராஜ்யத்மத நிறுவிய அகமதுஷா அப்தலியின் பிரதிநிதிமய அங்கிருந்து அகற்றினார்கள். 
இதனால் அகமது ஷா அப்தலியுைனான கபரிய சண்மைமயத் தவிர்க்க இயலவில்மல. 
89) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ)  1757இல் நைந்த பிைாசி லபாரில் சிராஜ் உத் வதௌலாவுக்கு மராத்தியர் உதவவில்டல. 
ⅱ) சீக்கியர், ஜாட் தடலவர்கள், முஸ்லிம்கள் ஆகிலயார் மராத்தியடர நம்பத் தயாராக இல்டல. 
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a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்:  வ ைகமற் கிலிருந்த  அ திகார மமயங்களிலும் மராத்தியர் தங்கள் கூட்ைாளிகமள உருவாக்க 
முமனந்தனர். ஆனால் மராத்தியரின் முந்மதய கசயல்பாடுகளால் வைகமற்கு அவர்களுக்கு எதிரான 
மனநிமலமயக் ககாண்டிருந்தது. சீக்கியர், ஜாட் தமலவர்கள், முஸ்லிம்கள் ஆகிகயார் மராத்தியமர 
நம்பத் தயாராக இல்மல. 1757இல் நைந்த பிளாசி கபாரில் சிராஜ் உத் கதௌலாவுக்கு மராத்தியர் 
உதவவில்மல. அதனால் வங்காளத்திலிருந்தும் கபரிதாக ஏதும் உதவி கிமைக்கவில்மல. 
90) மூன்றாம் பானிபட் லபார் நடைவபற்ற ஆண்டு? 
a) 1761  
b) 1782 
c) 1765 
d) 1776 
விளக்கம்:கர்நாைகத்திலும் வங்காளத்திலும் ஆங்கிகலயர்களுக்கு எதிராகப் கபஷ்வா எடுத்த 
முயற்சிகளின் விமளவாக அவர்களால் கமலும் முன்கனறமுடியாமல் கபானது. தில்லி மீதான 
கபஷ்வாவின் கதமவயற்ற ஆர்வம் பல பிரகதச ஆட்சியாளர்களின் எதிர்ப்மபச் சம்பாதித்தது. 1761இல் 
அகமதுஷா அப்தலி கபரும் இன்னமல பானிப்பட் கபார்க்களத்தில் உருவாக்கினார். 
91) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ)  மூன்றாவது பானிப்பட் லபார், 1761 இந்திய வரலாற்றில் 1761இல் நைந்த மூன்றாவது பானிப்பட் லபார் 
முக்கிய முடிடவக் வகாடுத்ததாகும். 
ⅱ) இந்தப் லபாரில் மராத்தியர்க்கும் முகலாயருக்கும் கிடைத்த மிகப் வபரிய லதால்வி இந்தியாவில் 
ஆங்கிலலய அரசு காலூன்ற வழி வகுத்தது. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்:  மூன்றாவது பானிப்பட் கபார், 1761 இந்திய வரலாற்றில் 1761இல் நைந்த மூன்றாவது பானிப்பட் 
கபார் முக்கிய முடிமவக் ககாடுத்ததாகும். இந்தப் கபாரில் மராத்தியர்க்கும் முகலாயருக்கும் கிமைத்த 
மிகப் கபரிய கதால்வி இந்தியாவில் ஆங்கிகலய அரசு காலூன்ற வழி வகுத்தது. 
92) லகாகினூர் டவரம், மதிப்புமிகு மயிலாசனம் ஆகியவற்டற அவர் டகப்பற்றிச் வசன்றவர்?  
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a) நாதிர்ஷா  
b) அகமது ஷா அப்தாலி  
c) டதமூர் ஷா 
d) மீர்பக்க்ஷி  
விளக்கம்: பலவீனமான முகலாய அரசு வைகமற்கு எ ல்மலப்ப குதிகளில் பாதுகா ப்மப உறுதிகசய்யத் 
தவறிவிட்ைது. இதனால் அப்கபாது ஆப்கானிஸ்தாமன ஆண்ை நாதிர் ஷா கபார் கதாடுக்க கநரிட்ைது. 
மீண்டும் மீண்டும் அளித்த கவண்டுககாள்களுக்குப் பிறகு முகலாய ஆட்சியாளர் முகம்மது ஷா 
ஆப்கன் நாட்டுக் கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு அமைக்கலம் ககாடுத்தார். இதனால் 1739இல் நாதிர் ஷாவின் 
தாக்குதல்கள் கதாைங்கின. தில்லி சூமறயாைப்பட்ைது. ககாகினூர் மவரம், மதிப்புமிகு மயிலாசனம் 
ஆகியவற்மற அவர் மகப்பற்றிச் கசன்றார். 
93) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ)  1747இல் நாதிர் ஷா வகால்லப்பட்ை பிறகு அவரது இராணுவ தைபதிகளில் ஒருவரான அகமதுஷா 
அப்தலி ஆப்கானிஸ்தானின் ஆட்சியாைராக மாறினார். 
ⅱ)முல்தான் மற்றும் பஞ்சாடப அவருக்குத் தாடர வார்த்த முகலாய மாமன்னர் அடமதிடய நிடல 
நிறுத்தினார். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: 1747இல் நாதிர் ஷா ககால்லப்பட்ை பிறகு அவரது இராணுவ தளபதிகளில் ஒருவரான 
அகமதுஷா அப்தலி ஆப்கானிஸ்தானின் ஆட்சியாளராக மாறினார். தனது நிமலமய உறுதிப்படுத்திய 
அவர் பின்னர் இராணுவத் தாக்குதல்கமளத் கதாைங்கினார். முல்தான் மற்றும் பஞ்சாமப அவருக்குத் 
தாமர வார்த்த முகலாய மாமன்னர் அமமதிமய நிமல நிறுத்தினார். 
94) பஞ்சாப் ஆளுநராக முகலாய மாமன்னரால் நியமிக்கப்பட்ைவர?  
a) மீர்மன்னு 
b) இமாத் உல் முல்க் 
c) மீர் முனிம் 
d)  மீர்பக்க்ஷி 
விளக்கம்: பஞ்சாப் ஆளுநராக முகலாய மாமன்னரால் நியமிக்கப்பட்ை மீர்மன்னு, அகமது ஷா 
அப்தலியின் முகவர் கபாலகவ கசயல்பை முடிந்தது. மீர் மன்னுவின் மரணத்துக்குப் பிறகு அவரது 
மமனவி தில்லி வசீர் இமாத் உல் முல்க்கின் துமணகயாடு பஞ்சாப் ஆளுநராக மீர் முனிமம 
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அப்தலியின் ஒப்புதலின்றி நியமித்தார். இதனால் ஆத்திரம் அமைந்த அப்தலி பமைகயடுத்து வந்து 
பஞ்சாமபக் மகப்பற்றினார். 
95) அப்தலி தில்லியில் தனது பிரதிநிதியாக யாடர நியமனம் வசய்தார்?  
a) மீர்மன்னு 
b) இமாத் உல் முல்க் 
c) மீர் முனிம் 
d) மீர்பக்க்ஷி 
விளக்கம்: மீர் முனிம் தில்லிக்குத் தப்பினார். அவமரத் கதாைர்ந்து விரட்டிய அப்தலி தில்லிமயக் 
மகப்பற்றினார். 1757ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் தில்லி சூமறயாைப்பட்ைது. மதுராவும் பிருந்தாவனமும் 
சிமதக்கப்பட்ைன. தில்லிமய விட்டு கவளிகயறும் முன் அப்தலி தில்லியில் தனது பிரதிநிதியாக மீர் 
பக்ஷிமய நியமனம் கசய்தார். அவரது மகன் மதமூர் ஷா லாகூரின் (மவஸ்ராயாக) அரசபிரதிநிதியாக 
ஆக்கப்பட்ைார். 
96) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) அப்தலி தில்லியிலிருந்து வவளிலயறிய பிறகு மல்ஹர் ராவ் லஹால்கர், ரகுநாத ராவ் ஆகிலயாரின் 
தடலடமயின் கீழ் ஒரு தாக்குதல் நைந்தது. 
ⅱ) லாகூர், முல்தான், சர்கிந்த் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து வவளிலயற லவண்டிய நிடலடமக்கு மராத்தியர் 
தள்ைப்பட்ைனர்.  
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: அப்தலி தில்லியிலிருந்து கவளிகயறிய பிறகு மல்ஹர் ராவ் கஹால்கர், ரகுநாத ராவ் 
ஆகிகயாரின் தமலமமயின் கீழ் ஒரு தாக்குதல் நைந்தது. தில்லியில் அப்தலி நியமித்த பிரதிநிதிமய 
அவர்கள் அகற்றினார்கள். பின்னர் தங்களுக்கு பிடித்த ஒருவமர வசீராக நியமித்தனர். 1758இல் சர்கிந்த் 
மற்றும் லாகூமர அவர்கள் மகப்பற்றினார்கள். ஆப்கன் பமைகள் வீழ்த்தப்பட்டு மதமூர் ஷா 
ஆட்சியிலிருந்து அகற்றப்பட்ைார். 1759 அக்கைாபர் மாதம் அப்தலி பஞ்சாமப மீட்ைார். லாகூர், முல்தான், 
சர்கிந்த் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து கவளிகயற கவண்டிய நிமலமமக்கு மராத்தியர் தள்ளப்பட்ைனர். 
97) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) பஞ்சாபின் நிடலடமடயச் சீராக்குவதற்காக மகாதாஜி சிந்தியாவின் சலகாதரரான தத்தாஜி 
சிந்தியாடவ லபஷ்வா அங்கு அனுப்பினார்  
ⅱ) சதாசிவ ராவின் தடலடமயில் வபரும்படைடயப் லபஷ்வா உருவாக்கினார். 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling    Page 32 of 60 

a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: பஞ்சாபின் நிமலமமமயச் சீராக்குவதற்காக மகாதாஜி சிந்தியாவின் சககாதரரான தத்தாஜி 
சிந்தியாமவ கபஷ்வா அங்கு அனுப்பினார். ஆனால் 1760இல் நைந்த கபாரில் அப்தலி அவமர வீழ்த்திக் 
ககான்றார். சிகந்தராவில் மல்ஹர் ராவ் கஹால்கரும் கதால்வி கண்ைார். அதன் பிறகு சதாசிவ ராவின் 
தமலமமயில் கபரும்பமைமயப் கபஷ்வா உருவாக்கினார். 
98) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ)  லராகில்கண்டின் நஜீப் உத் வதௌலா மற்றும் அலயாத்தியின் ஷுஜா உத் வதௌலா ஆகிலயாருைன் 
கூட்ைணி அடமத்து அப்தலி பதிலடி வகாடுத்தார். 
ⅱ) அலயாத்தி நவாப், சீக்கியர், ஜாட் தடலவர்கள் ஆகிலயாடரப் படகத்துக்வகாண்ை மராத்தியர், 
ரஜபுத்திரர்களின் நம்பிக்டகடயயும் இைந்தனர். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: கராகில்கண்டின் நஜீப் உத் கதௌலா மற்றும் அகயாத்தியின் ஷுஜா உத் கதௌலா 
ஆகிகயாருைன் கூட்ைணி அமமத்து அப்தலி பதிலடி ககாடுத்தார். வைக்கு அதிகார மமயங்களில் 
மராத்தியருக்குக் கூட்ைாளிகள் கிமைக்கவில்மல. அகயாத்தி நவாப், சீக்கியர், ஜாட் தமலவர்கள் 
ஆகிகயாமரப் பமகத்துக்ககாண்ை மராத்தியர், ரஜபுத்திரர்களின் நம்பிக்மகமயயும் இழந்தனர். 
99) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ)  லபஷ்வாவின் இடைய புதல்வர் விஸ்வாஸ் ராவின் ஒட்டுவமாத்த தடலடமயின் கீழ் மராத்திய 
இராணுவம் இருந்தது. 
ⅱ)படைகளுக்கு சதாசிவ ராவ் உண்டமயான தைபதியாகத் திகழ்ந்தார். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
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விளக்கம்: கபஷ்வாவின் இமளய புதல்வர் விஸ்வாஸ் ராவின் ஒட்டுகமாத்த தமலமமயின் கீழ் 
மராத்திய இராணுவம் இருந்தது. இந்தப் பமைகளுக்கு சதாசிவ ராவ் உண்மமயான தளபதியாகத் 
திகழ்ந்தார். வழியில் கஹால்கர், சிந்தியா, ககய்க்வாட் ஆகிகயாமர இமணத்துக் ககாண்ைனர். 
100) இரண்ைாம் ஆலம்கீரின் படுவகாடலடயத் திட்ைமிட்ை வசீர் யாருக்கு பட்ைம் சூட்டினார்? 
a) மூன்றாம் ஷாஜகான்  
b) இரண்ைாம் ஷா ஆலம்  
c) மூன்றாம் அக்பர்  
d)  இரண்ைாம் பகதூர் ஷா  
விளக்கம்: இந்த கநரத்தில் முகலாய மன்னர் இரண்ைாம் ஆலம்கீர் ககால்லப்பட்ைா ர். அவரது இமளய 
மகன் இரண்ைாம் ஷாஆலம் தாகன முடி சூடிக்ககாண்ைார். இந்தப் படுககாமலமயத் திட்ைமிட்ை வசீர் 
மூன்றாம் ஷாஜகானுக்கு பட்ைம் சூட்டினார். 
101) சதாசிவ ராவ் மூன்றாம் ஷாஜகாடன ஆட்சியிலிருந்து அகற்றிவிட்டு  யாடர மன்னராக அறிவித்தார்?  
a) மூன்றாம் பகதூர்ஷா   
b) இரண்ைாம் ஷா ஆலம்  
c) மூன்றாம் அக்பர்  
d) இரண்ைாம் பகதூர் ஷா  
விளக்கம்:இதில் தமலயிட்ை சதாசிவ ராவ் மூன்றாம் ஷாஜகாமன ஆட்சியிலிருந்து அகற்றிவிட்டு 
இரண்ைாம் ஷா ஆலம் என்பவமர மன்னராக அறிவித்தார். அப்தலியின் பமைகள் மீது தாக்குதல் 
நைத்துவதற்குப் பதிலாக சதாசிவ ராவ் உணவுப்பற்றாக்குமற ஏற்படும் வமர நீண்ை காலம் 
அமமதிகாத்தார். தட்டுப்பாடின்றி உணவு கிமைக்கக்கூடிய பசுமமயான ஆற்றிமைப் பகுதிகளில் 
அப்தலி தனது பமைகமள நிறுத்தினார். 
102) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ)  மூன்றாவது பானிப்பட் லபாரில் லபஷ்வாவின் மகன் விஸ்வாஸ் ராவ், சதாசிவ ராவ், மற்றும் எண்ணற்ற 
மராத்திய தைபதிகள் வகால்லப்பட்ைனர். 
ⅱ) இதயம் நலிவடைந்த லபஷ்வா 1761 ஜூனில் மரணமடைந்தார். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்:  1761 ஜனவரி 14ஆம் கததி மூன்றாவது பானிப்பட் கபார் நைந்தது. மராத்தியரின் இராணுவம் 
முற்றிலுமாக அழிந்தது. கபஷ்வாவின் மகன் விஸ்வாஸ் ராவ், சதாசிவ ராவ், மற்றும் எண்ணற்ற 
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மராத்திய தளபதிகள் ககால்லப்பட்ைனர். கபார்க்களத்தில் 28,000 கபரின் உைல்கள் கிைந்தன. கஹால்கர் 
தப்பிகயாடினார். சிந்தியாவின் பமைகள் அவமரத் துரத்தின. இந்தத் துயர கசய்தி ககட்டு கபஷ்வா 
அதிர்ச்சி அமைந்தார். இதயம் நலிவமைந்த கபஷ்வா 1761 ஜூனில் மரணமமைந்தார். 
103) பானிப்பட் லபாருக்குப் பிறகு அப்தலி யாடர  தில்லியின் மன்னராக அங்கீகரித்தார்? 
a) மூன்றாம் பகதூர்ஷா   
b) இரண்ைாம் ஷா ஆலம்  
c) மூன்றாம் அக்பர்  
d) இரண்ைாம் பகதூர் ஷா  
விளக்கம்: பானிப்பட் கபாருக்குப் பிறகு அப்தலி இரண்ைாம் ஷா ஆலத்மத தில்லியின் மன்னராக 
அங்கீகரித்தார். ஆண்கைான்றுக்கு நான்கு மில்லியன் கப்பம் கிமைத்தது. முதலில் கடுமமயான 
அதிர்ச்சிமயச் சந்தித்த மராத்தியர் பத்து ஆண்டுகளுக்குள் முகலாய மன்னர் ஷா ஆலத்தின் 
பாதுகாவலராக உருவாகி வைக்கக தங்களுமைய அதிகாரத்மத நிமலநிறுத்த முயன்றனர். 
104) 1761ஆம் ஆண்டு , லபஷ்வாவின் இடைய சலகாதரர்  ரலகாபாவின் ஆட்சியில் லபஷ்வா ஆகப் 
பதவிலயற்றார். 
a) விஸ்வாசராவ்  
b) மூன்றாம் ம் பாஜிராவ்  
c) மாதவ் ராவ் 
d) சதாசிவ ராவ்   
விளக்கம்: கபஷ்வா முதலாம் மாதவ் ராவ் (1761-1772) மற்றும் அவரது வழித்கதான்றல்கள் 1761ஆம் 
ஆண்டுபாலாஜி பாஜி ராவின் மகன் மாதவ் ராவ், கபஷ்வாவின் இமளய சககாதரர்  ரககாபாவின் 
ஆட்சியில் கபஷ்வா ஆகப் பதவிகயற்றார். 
105) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ)  பானிப்பட் லபாரில் இைந்த மராத்திய அதிகாரத்டத மீட்க மாதவ் ராவ் முயன்றார். 
ⅱ) 1763ஆம் ஆண்டு டஹதராபாத் நிஜாமுைன் கடும் சண்டை நைந்தது. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்:  பானிப்பட் கபாரில் இழந்த மராத்திய அதிகாரத்மத மீட்க மாதவ் ராவ் முயன்றார். 1763ஆம் 
ஆண்டு மஹதராபாத் நிஜாமுைன் கடும் சண்மை நைந்தது. மமசூமர ஆண்ைமஹதர் அலிக்கு எதிராக 
1765-1767 க்கு இமைப்பட்ை காலகட்ைத்தில் அவர் நைத்திய தாக்குதல்கள் கவற்றி கபற்றன. எனினும் தான் 
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இழந்த அமனத்துப் பகுதிகமளயும் மஹதர் அலி விமரவாக மீட்ைார். ஆனால் மாதவ் ராவ் 1772ஆம் 
ஆண்டு மீண்டும் அவற்மற மீட்ைார். அதன் காரணமாக தர்மசங்கைமான ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 
மககயழுத்திடும் நிர்பந்தம் மஹதர் அலிக்கு ஏற்பட்ைது. 
106) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) மாதவ் ராவ்  லராகில்லாக்கடை (பதான்கள்) வீழ்த்தி ரஜபுத்திர அரசுகடையும் ஜாட் தடலவர்கடையும் 
அடிடமப்படுத்தி வை இந்தியா மீதான தனது கட்டுப்பாட்டை அவர் உறுதி வசய்தார். 
ⅱ) தப்பிலயாடிய மன்னரான இரண்ைாம் ஷா ஆலம் அலகாபாத்தில் ஆங்கிலலயரின் பாதுகாப்பிலிருந்தார். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்:  மாதவ் ராவ்  கராகில்லாக்கமள (பதான்கள்) வீழ்த்தி ரஜபுத்திர அரசுகமளயும் ஜாட் 
தமலவர்கமளயும் அடிமமப்படுத்தி வை இந்தியா மீதான தனது கட்டுப்பாட்மை அவர் உறுதி கசய்தார். 
தப்பிகயாடிய மன்னரான இரண்ைாம் ஷா ஆலம் அலகாபாத்தில் ஆங்கிகலயரின் பாதுகாப்பிலிருந்தார். 
1771இல் அவமர மராத்தியர் மீண்டும் தில்லிக்கு அமழத்து வந்தனர். ககாரா, அலகாபாத் ஆகிய 
இைங்கமள மன்னர் ஷா ஆலம் மராத்தியருக்குத் தாமர வார்த்தார். ஆனால் 1772ஆம் ஆண்டு 
கபஷ்வாவின் திடீர் மரணம் அவரது சிறப்புமிக்க ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி மவத்தது. 
107) முதலாம் மாதவ் ராவுக்கு பிறகு லபஷ்வா ஆகப் வபாறுப்லபற்றவர் யார்? 
a) விஸ்வாசராவ்  
b) மூன்றாம் பாஜிராவ்  
c) நாராயண் ராவ் 
d) சதாசிவ ராவ்   
விளக்கம்: முதலாம் மாதவ் ராவுக்கு வாரிசு இல்லாத காரணத்தால் அவரது இமளய சககாதரர் நாராயண் 
ராவ் 1772இல் கபஷ்வா ஆகப் கபாறுப்கபற்றார். ஆனால் அடுத்த ஆண்கை அவர் படுககாமல 
கசய்யப்பட்ைார். அவரது மகன் சவாய் மாதவ் ராவ் (இரண்ைாம் மாதவ் ராவ்) பிறந்து 40 நாட்ககள ஆன 
நிமலயில் கபஷ்வா ஆக முடிசூைப்பட்ைார். இரண்ைாம் மாதவ் ராவின் மரணத்துக்குப் பிறகு ரகுநாத் 
ராவின் மகன் இரண்ைாம் பாஜி ராவ் பதவிமய ஏற்றார். அவகர கமைசி கபஷ்வா ஆவார். 
108) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) நானா பட்னாவிஸ் ஆட்சியில் ரகுநாத் ராவ் சிறுவனாக இருந்ததால் முன்னாள் லபஷ்வாவான முதலாம் 
மாதவ்ராவின் மாமா மாதவ் ராவ் நாராயண் லபஷ்வா அதிகாரத்டதக் டகப்பற்றினார் 
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ⅱ) சால்வசட், லபசின் ஆகிய பகுதிகடை ரகுநாத் ராவ் திரும்பப் வபற பம்பாயிலிருந்த கம்வபனி நிர்வாகம் 
ஆதரவாக இருந்தது. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: நானா பட்னாவிஸ் ஆட்சியில் மாதவ் ராவ் நாராயண் கபஷ்வா சிறுவனாக இருந்ததால் 
முன்னாள் கபஷ்வாவான முதலாம் மாதவ்ராவின் மாமா ரகுநாத் ராவ் அதிகாரத்மதக் மகப்பற்றினார். 
இது குழம்பிய குட்மையில் மீன் பிடிக்கும் கவமலமயப்  பார்க்க கம்கபனி நிர்வாகத்துக்கு வாய்ப்புக் 
ககாடுத்தது. சால்கசட், கபசின் ஆகிய பகுதிகமள ரகுநாத் ராவ் திரும்பப் கபற பம்பாயிலிருந்த 
கம்கபனி நிர்வாகம் ஆதரவாக இருந்தது. 
109) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ)  மகாதாஜி சிந்தியாவும் நாக்புரின் லபான்ஸ்லலயும் ஆங்கிலலய ஆதரவாைர்கைாக ஆனடத அடுத்து 
மராத்தியர் சால்வசட், தாலன ஆகிய பகுதிகடை ஆங்கிலலயருக்குத் தாடர வார்க்க லநரிட்ைது. 
ⅱ) சால்டப உைன்படிக்டகயின் படி 1782இல் ரகுநாத் ராவ் கட்ைாய ஓய்வு வபற டவக்கப்பட்ைார். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்:  மகாதாஜி சிந்தியாவும் நாக்புரின் கபான்ஸ்கலயும் ஆங்கிகலய ஆதரவாளர்களாக ஆனமத 
அடுத்து மராத்தியர் சால்கசட், தாகன ஆகிய பகுதிகமள ஆங்கிகலயருக்குத் தாமர வார்க்க கநரிட்ைது. 
சால்மப உைன்படிக்மகயின் படி 1782இல் ரகுநாத் ராவ் கட்ைாய ஓய்வு கபற மவக்கப்பட்ைார். இதமன 
அடுத்து கம்கபனிக்கும் மராத்தியருக்கும் இமைகய சுமார் இருபது ஆண்டு காலத்துக்கு அமமதி 
நிலவியது. 
110) இரண்ைாம் ஆங்கிலலய மராத்தியப் லபார்  நடைவபற்ற ஆண்டு? 
a) 1803 - 1806 
b) 1813 - 1817 
c) 1796 - 1799 
d) 1776 - 1784 
விளக்கம்: இரண்ைாம் ஆங்கிகலய மராத்தியப் கபார் (1803-1806) நானா பட்னாவிஸ் மமறவு அவரது 
கபரும் கசாத்துக்கள் சிதற வழி வகுத்தது. ரகுநாத் ராவின் மகன் இரண்ைாம் பாஜி ராவ் 
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ஆட்சியிலிருந்து இறக்கப்பட்ைார். அந்தச் சூழ்நிமலயில் இரண்ைாம் பாஜி ராவுக்கு ஆங்கிகலயரின் 
உதவிமய ஏற்ககவண்டிய கட்ைாயம் ஏற்பட்ைது. அப்கபாமதய கவர்னர் கஜனரலாக இருந்த 
கவல்கலஸ்லி பிரபு கபஷ்வா மீது துமணப்பமைத் திட்ைத்மதத் திணித்தார். 
111) லபசின் ஒப்பந்தம் எந்த ஆண்டு  டகவயழுத்தானது? 
a) 1803 
b) 1802 
c) 1799 
d) 1806 
விளக்கம்: 1802இல் கபசின் ஒப்பந்தம் மககயழுத்தானது. 2.6 மில்லியன் வருமானம் ஈட்ைக்கூடிய 
நிலப்பகுதி ககாடுக்கப்பை கவண்டும். முன்னணியிலிருந்த மராத்திய அரசுகள் பல இந்த கமாசமான 
ஒப்பந்தத்மத ஒதுக்கித் தள்ளின. அதனால் இரண்ைாவது ஆங்கிகலய-மராத்தியப் கபார் மூண்ைது. 
மராத்தியர் கடும் எதிர்ப்மபக் காட்டியகபாதிலும் மராத்தியத் தமலவர்கள் முற்றிலுமாக 
அழிக்கப்பட்ைனர். துமணப்பமைத் திட்ைம் ஏற்கப்பட்ைது. ஆங்கிகலயருக்கு கதாஆப் 
(ஆற்றிமைப்பகுதி), அகமதுநகர், புகராச், மமலப்பகுதிகள் ஆகியன முழுமமயாக கிமைத்தன. 
112) லபஷ்வாவின் விருப்பத்துக்கு உகந்த திரிம்பக்ஜியால் வகால்லப்பட்ைவர்? 
a) கலனாஜி ஆங்கிலர 
b) ஸ்டூவர்ட் எல்பின்ஸ்லைான்  
c) நானா சாகிப்   
d) கங்காதர் சாஸ்திரி 
விளக்கம்: மூன்றாம் ஆங்கிகலய-மராத்தியப் கபார் (1817-1819) பகராைாவின் ஆட்சியாளர் (ககய்க்வாட்) 
முதன்மம அமமச்சர் கங்காதர் சாஸ்திரி, கபஷ்வாவின் விருப்பத்துக்கு உகந்த திரிம்பக்ஜியால் 
ககால்லப்பட்ைமத அடுத்து கபஷ்வா இரண்ைாம் பாஜி ராவ் ஆங்கிகலயருக்கு எதிராக மாறினார். 
பூகனயில் கரசிகைன்ட் ஆக இருந்த மவுண்ட் ஸ்டூவர்ட் எல்பின்ஸ்கைானின் வற்புறுத்தலில் திரிம்பக்ஜி 
சிமறயில் அமைக்கப்பட்ைார். எனினும் கபஷ்வாவின் உதவிகயாடு ககாமலயாளி சிமறயிலிருந்து 
தப்பிவிட்ைார். 
113) கூற்று (கூ):  1817ஆம் ஆண்டு பூனா ஒப்பந்தத்தில் டகவயழுத்திை ஆட்சியாைர்கடை ஆங்கிலலயர்கள் 
வற்புறுத்தினார்கள். 
காரணம் (கா): மராத்தியக் கூட்ைடமப்டப உருவாக்க ஆங்கிலலயருக்கு எதிராக சிந்தியா, லபான்ஸ்லல, 
லஹால்கர் ஆகிலயாருைன் சதித்திட்ைம் தீட்டியதாகப் லபஷ்வா மீது குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்ைது. 
a) கூற்று தவறு; காரணம் சரி 
b)  கூற்று சரி; காரணம் கூற்றிமன விளக்குகிறது 
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c)  கூற்று மற்றும் காரணம் தவறானடவ 
d)  கூற்று மற்றும் காரணம் சரியானடவ 
விளக்கம்:  மராத்தியக் கூட்ைமமப்மப உருவாக்க ஆங்கிகலயருக்கு எதிராக சிந்தியா, கபான்ஸ்கல, 
கஹால்கர் ஆகிகயாருைன் சதித்திட்ைம் தீட்டியதாகப் கபஷ்வா மீது குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்ைது. எனகவ 
1817ஆம் ஆண்டு பூனா ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திை ஆட்சியாளர்கமள ஆங்கிகலயர்கள் 
வற்புறுத்தினார்கள். 
114) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ)  பூனா ஒப்பந்தத்தின்படி மராத்தியக் கூட்ை டமப்பின் தடலடமயிலிருந்து லபஷ்வா பதவி விலகினார். „  
ⅱ) வகாங்கணப் பகுதிடய ஆங்கிலலயருக்கு வைங்கியலதாடு வகயிக்வாரின் சுதந்திரம் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ைது. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்:  பூனா ஒப்பந்தத்தின்படி, மராத்தியக் கூட்ை மமப்பின் தமலமமயிலிருந்து கபஷ்வா பதவி 
விலகினார். ககாங்கணப் பகுதிமய ஆங்கிகலயருக்கு வழங்கியகதாடு ககயிக்வாரின் சுதந்திரம் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ைது. 
115) பூனா அரசக்குடியிருப்டப  தீயிட்டுக் வகாளுத்தியவர்? 
a) மாதவ் ராவ்   
b) இரண்ைாம் பாஜி ராவ்  
c) நாராயண் ராவ் 
d) சதாசிவ ராவ்    
விளக்கம்: தனக்கு கநர்ந்த அவமானத்மத பாஜி ராவால் ஏற்கமுடியவில்மல. எனகவ பிண்ைாரிகமள 
அைக்குவதில் தீவிரமாக ஆங்கிகலயர்கள் ஈடுபட்டிருந்த கவமளயில் பூனா அரசக்குடியிருப்மப 
இரண்ைாம் பாஜி ராவ் தீயிட்டுக் ககாளுத்தினார். பூனாவுக்கு உைனடியாக விமரந்த கஜனரல் ஸ்மித் 
அதமனக் மகப்பற்றினார். சதாராவுக்குப் கபஷ்வா தப்பிகயாடிய நிமலயில் அதமனயும் கஜனரல் 
ஸ்மித் மகப்பற்றினார். 
116) அஸ்தா, கிர்க்கி, லகார்கான் ஆகிய பகுதிகளில் லபஷ்வாவின்  படைகடை வீழ்த்தியவர்? 
a) கலனாஜி ஆங்கிலர 
b) ஸ்டூவர்ட் எல்பின்ஸ்லைான்  
c) நானா சாகிப்   
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d) கஜனரல் ஸ்மித் 
விளக்கம்: ஓரிைத்திலிருந்து மற்கறாரு இைத்திற்கு பாஜி ராவ் ஓடிக்ககாண்கை இருந்தார். அவரது 
பமைகமள அஸ்தா, கிர்க்கி, ககார்கான் ஆகிய பகுதிகளில் கஜனரல் ஸ்மித் வீழ்த்தினார். 1818ஆம் 
ஆண்டு பாஜி ராவ் எல்பின்ஸ்ைன்னிைம் சரணமைந்தார். 
117) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் மூன்றாம் ஆங்கிலலய-மராத்தியப் லபாரின் விடைவுகள் எடவ? 
a) மூன்றாம் ஆங்கிலலய-மராத்தியப் லபாரின் விடைவுகள் : லபஷ்வா முடறடய ரத்து வசய்த 
ஆங்கிலலயர்கள் அடனத்து லபஷ்வா பகுதிகடையும் இடணத்துக் வகாண்ைனர். 
b)  உரிடமப்படி ஜாகீர்கடைக் வகாண்டிருந்தவர்களின் நிலம் அவர்களுக்லக வைங்கப்பட்ைது. 
c) இரண்ைாம் பாஜி ராவ் 1851இல் மரணமடையும் வடர வருைாந்திர ஒய்வூதியத்தின் கீழ் 
சிடறக்டகதியாகலவ விைங்கினார். 
d) இமவ அமனத்தும் 
விளக்கம்: மூன்றாம் ஆங்கிகலய-மராத்தியப் கபாரின் விமளவுகள் : கபஷ்வா முமறமய ரத்து கசய்த 
ஆங்கிகலயர்கள் அமனத்து கபஷ்வா பகுதிகமளயும் இமணத்துக் ககாண்ைனர். உரிமமப்படி 
ஜாகீர்கமளக் ககாண்டிருந்தவர்களின் நிலம் அவர்களுக்கக வழங்கப்பட்ைது. இரண்ைாம் பாஜி ராவ் 
1851இல் மரணமமையும் வமர வருைாந்திர ஒய்வூதியத்தின் கீழ் சிமறக்மகதியாககவ விளங்கினார். 
118) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் மூன்றாம் ஆங்கிலலய-மராத்தியப் லபாரின் விடைவுகளுள் அல்லாதது? 
a) லபஷ்வாவின்  வழித்லதான்றலான பிரதாப் சிங் சதாராவிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ை ஒரு சிறிய 
அரசாங்கத்துக்கு அரசராக உருவாக்கப்பட்ைார்.  
b) இரண்ைாம்  பாஜிராவால் உருவாக்கப்பட்ை லபான்ஸ்லல, லஹால்கர், சிந்தியா ஆகிலயாரின் பகுதிகடை 
உள்ைைக்கிய மராத்திய கூட்ைடமப்பு கடலக்கப்பட்ைது. 
c) பூனாவின் அரசபிரதிநிதியாக இருந்த மவுண்ட் ஸ்டூவர்ட் எல்பின்ஸ்லைான் பம்பாய் ஆளுநராக ஆனார். 
d) a) மற்றும் b) 
விளக்கம்:சிவாஜியின் வழித்கதான்றலான பிரதாப் சிங் சதாராவிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ை ஒரு சிறிய 
அரசாங்கத்துக்கு அரசராக உருவாக்கப்பட்ைார். „ முதலாம் பாஜிராவால் உருவாக்கப்பட்ை கபான்ஸ்கல, 
கஹால்கர், சிந்தியா ஆகிகயாரின் பகுதிகமள உள்ளைக்கிய மராத்திய கூட்ைமமப்பு கமலக்கப்பட்ைது. 
„ பூனாவின் அரசபிரதிநிதியாக இருந்த மவுண்ட் ஸ்டூவர்ட் எல்பின்ஸ்கைான் பம்பாய் ஆளுநராக 
ஆனார். 
119) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) லபஷ்வா (முதன்டம அடமச்சர்) என்பவர் சிவாஜியின் அஷ்ைபிரதானக் கட்ைடமப்பில் ஒருவர். 
ⅱ) இது வாரிசு முடறயில் மரபுவழியாகக் கிடைப்பது. 
a) (i) சரி  
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b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: கபஷ்வாக்களின் கீழ் மராத்திய நிர்வாகம்: (1714-1818) கபஷ்வா (முதன்மம அமமச்சர்) என்பவர் 
சிவாஜியின் அஷ்ைபிரதானக் கட்ைமமப்பில் ஒருவர். இது வாரிசு முமறயில் மரபுவழியாகக் கிமைப்பது 
அல்ல. அரசரின் அதிகாரமும் கபருமமயும் குமறந்த நிமலயில் கபஷ்வாக்கள் முக்கியத்துவம் 
கபற்றனர். 
120) லபஷ்வாவின் பதவிடயச் சிறப்புமிக்கதாகவும் மரபுவழி சார்ந்ததாகவும் மாற்றியவர்? 
a) மாதவ் ராவ்   
b) இரண்ைாம் பாஜி ராவ்  
c) பாலாஜி விஸ்வநாத்  
d) முதலாம் பாஜிராவ்    
விளக்கம்:பாலாஜி விஸ்வநாத்தின் புத்திக்கூர்மம (1713-1720) கபஷ்வாவின் பதவிமயச் 
சிறப்புமிக்கதாகவும் மரபுவழி சார்ந்ததாகவும் மாற்றியது. அரசரின் அதிகாரங்கமளப் பயன்படுத்தி முழு 
நிர்வாகத்மதயும் கபஷ்வாக்கள் கட்டுப்படுத்தினார்கள். அரசின் மதத் தமலமமயாகவும் அவர்கள் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ைனர். 
121) மராத்திய நிர்வாகத்தின் டமயம் எங்கிருந்து வசயல்பட்ைது? 
a) பூனா  
b) சதாரா  
c) ராய்கர்  
d) லகால்ஹாபூர்  
விளக்கம்: மராத்திய நிர்வாகத்தின் மமயம் பூனாவிலிருந்த கபஷ்வா தமலமமச் கசயலகமாகும். 
அமனத்து மாவட்ைங்களின் வரவுகசலவுகமளயும் இந்த மமயம் கவனித்துக் ககாண்ைது. கிராமம் 
மற்றும் மாவட்ை அதிகாரிகள் சமர்ப்பித்த கணக்குகமளயும் அது ஆராய்ந்தது. 
122) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ)  அடனத்து நிடலகடைச் லசர்ந்த அரசு ஊழியர்களின் சம்பைம் மற்றும் உரிடமகள், சிவில், இராணுவம் 
மற்றும் மதத்தடலவர்களின் வரவு வசலவுகளும் நிர்வாக டமயத்தில் டகயாைப்பட்ைன. 
ⅱ) அடனத்து வருவாய்கள், அடனத்து மான்யங்கள், ஆளுடகயின் கீழ் இருந்த வவளிநாட்டுப் 
பகுதிகளிலிருந்து வசூலிக்கப்பட்ை வதாடக அடனத்தும் தினசரி பதிலவட்டில் பராமரிக்கப்பட்ைன. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
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c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: சமர்ப்பித்த கணக்குகமளயும் அது ஆராய்ந்தது. அமனத்து நிமலகமளச் கசர்ந்த அரசு 
ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் உரிமமகள், சிவில், இராணுவம் மற்றும் மதத்தமலவர்களின் வரவு 
கசலவுகளும் மகயாளப்பட்ைன. அமனத்து வருவாய்கள், அமனத்து மான்யங்கள், ஆளுமகயின் கீழ் 
இருந்த கவளிநாட்டுப் பகுதிகளிலிருந்து வசூலிக்கப்பட்ை கதாமக அமனத்தும் தினசரி பதிகவட்டில் 
பராமரிக்கப்பட்ைன. 
123) வபரிய மாகாணங்கடை ஆட்சி வசய்த மாகாண ஆளுநர்கள் எவ்வாறு அடைக்கப்பட்ைனர்? 
a) சர்-சுபாஷ்தார்கள் 
b) மம்லத்தார்   
c) காமாவிஸ்தார் 
d) லதஷ்பாண்லை   
விளக்கம்: கபஷ்வாக்களின் கீழ் மாகாணங்கள் பல்கவறு அளவுகளில் இருந்தன. கபரிய மாகாணங்கள் 
“சர்-சுபாஷ்தார்கள்” என்றமழக்கப்பட்ை மாகாண ஆளுநர்களின் கீழ் இருந்தன. மாகாணங்களின் கீழ் 
இருந்த மண்ைலங்கள் சுபாக்கள் மற்றும் பிராந்துகள் என்று அமழக்கப்பட்ை ன. 
124) மாவட்ைங்களில் லபஷ்வாக்களின் பிரதிநிதிகைாக விைங்கியவர்? 
a) மம்லத்தார்  
b) லதஷ்முக்  
c) லதஷ்பாண்லை 
d) பகிர்கர்   
விளக்கம்: மம்லத்தார், காமாவிஸ்தார் ஆகிகயார் மாவட்ைங்களில் கபஷ்வாக்களின் பிரதிநிதிகளாக 
விளங்கினார்கள். ஒவ்கவாரு மாவட்ைத்தின் நிர்வாகமும் அவர்களின் கபாறுப்பில் இருந்தது. கதஷ்முக், 
கதஷ்பாண்கை ஆகிகயார் மாவட்ை அளவில் கணக்குகமளக் கவனித்துக்ககாண்ை அதிகாரிகளாகவும், 
மம்லத்தார்கள், காமவிஸ்தார்கள் ஆகிகயாரின் நைவடிக்மககமளக் கண்காணிப்பவர்களாகவும் 
விளங்கினார்கள். கணக்குகமளச் சரிவரக் கண்காணிக்கும் நமைமுமறச் கசயல்பாட்டில் இருந்தது. 
125) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) வபாதுப் பணம் தவறாகக் டகயாைப்படுவடதத் தடுக்கும் வடகயில் மராத்திய அரசு வபரும் 
வதாடகடய ரசத் என்ற வபயரில் முன் பணமாக மம்லத்தார்கள் மற்றும் இதர அதிகாரிகளிைமிருந்து 
வசூலித்தது.   
ⅱ) எழுத்தர்களுக்கும் இதர அடிநிடல ஊழியர்களுக்கும் ஆண்டில் 10 அல்லது 11 மாதங்கள் ஊதியம் 
வைங்கப்பட்ைது. 
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a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: கபாதுப் பணம் தவறாகக் மகயாளப்படுவமதத் தடுக்கும் வமகயில் மராத்திய அரசு கபரும் 
கதாமகமய ரசத் என்ற கபயரில் முன் பணமாக மம்லத்தார்கள் மற்றும் இதர அதிகாரிகளிைமிருந்து 
வசூலித்தது. மாவட்ைத்தில் முதன்முமறயாக நியமனம் கபற்ற உைன் இது வசூலிக்கப்பட்ைது. 
இரண்ைாவது பாஜி ராவின் காலகட்ைத்தில் இந்த அலுவலகங்கள் ஏலத்துக்கு விைப்பட்ைன. 
எழுத்தர்களுக்கும் இதர அடிநிமல ஊழியர்களுக்கும் ஆண்டில் 10 அல்லது 11 மாதங்கள் ஊதியம் 
வழங்கப்பட்ைது. 
126) மராத்திய நிர்வாகத்தில் தடலடம கிராம அதிகாரியாக விைங்கியவர் யார்? 
a) பட்கைல்கள்  
b)  குல்கர்னி  
c) ஹஜாரிகள்  
d) வகாத்வால்  
விளக்கம்:நிர்வாகத்தின் அடிப்பமைப் பிரிவாகக் கிராமம் திகழ்ந்தது. அது தன்னிமறவும் சுயசார்பும் 
உமையதாக இருந்தது. பட்கைல் தமலமம கிராம அதிகாரியாக விளங்கினார். அவர் அரசின் வருவாமய 
மத்திய அரசுக்கு அனுப்பும் கபாறுப்மப ஏற்றிருந்தார். அவருக்கு அரசு ஊதியம் தரவில்மல. ஆனால் 
அவரது பதவி மரபுவழி சார்ந்ததாக இருந்தது. 
127) மராத்திய நிர்வாகத்தில் பட்லைலுக்கு உதவியாக வசயல்பட்ைவர் யார்? 
a) பட்லைல்கள்  
b)  குல்கர்னி  
c) வகாத்வால்  
d) ஹவில்தார்கள்  
விளக்கம்:  பட்கைலுக்கு உதவியாகக் குல்கர்னி அல்லது கணக்காளர் மற்றும் ஆவணக்காப்பாளர் 
இருந்தார். மதச்சைங்குகமள நைத்த கவண்டிய மரபுவழியாக வந்த கிராம கசவகர்களாக அவர்கள் 
விளங்கினார்கள். தச்சர், ககால்லர் மற்றும் இதரகிராமத் கதாழில் சார்ந்தவர்கள் கட்ைாய கவமலமயச் 
(கபகர்) கசய்தனர். 
128) நகரங்களிலும் மாநகரங்களிலும் தடலடம அதிகாரி எவ்வாறு அடைக்கப்பட்ைார்? 
a) பட்லைல்கள்  
b) குல்கர்னி  
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c) ககாத்வால்  
d) ஹவில்தார்கள்  
விளக்கம்: நகரங்களிலும் மாநகரங்களிலும் தமலமம அதிகாரி ககாத்வால் என்று அமழக்கப்பட்ைார். 
சட்ைம் ஒழுங்மகப் பராமரிப்பது, விமலவாசிமய கட்டுப்பாட்டில் மவத்துக்ககாள்வது, சிவில் 
வழக்குகமளத் தீர்த்துமவப்பது, மாதாந்திரக் கணக்குகமள அரசுக்கு அனுப்புவது ஆகியன அவரது 
முக்கியப் பணிகளாக இருந்தன. நகரக் காவல்துமறயின் தமலவராகவும் நீதிபதியாகவும் அவர் 
கசயல்பட்ைார். 
129) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) சிவாஜியின் ஆட்சியில் பின்பற்றப்பட்ை, விவசாய உற்பத்திப் வபாருள்கடைப் பகிர்ந்து வகாள்ளும் 
நடைமுடறடயப் லபஷ்வாக்கள் டகவிட்ைனர். 
ⅱ) அரசுக்கு ஆண்டுலதாறும் ஒரு குறிப்பிட்ை வதாடக என்ற வடகயில் நிலம் வைங்கப்பட்டிருந்தது. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: நில வருவாய்தான் முக்கிய வருவாயாக இருந்தது. சிவாஜியின் ஆட்சியில் பின்பற்றப்பட்ை, 
விவசாய உற்பத்திப் கபாருள்கமளப் பகிர்ந்து ககாள்ளும் நமைமுமறமயப் கபஷ்வாக்கள் 
மகவிட்ைனர். நில வரிமய வசூலிக்க குத்தமக நமைமுமறமயப் பின்பற்றினார்கள். அரசுக்கு 
ஆண்டுகதாறும் ஒரு குறிப்பிட்ை கதாமக என்ற வமகயில் நிலம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. நிலத்தின் 
உற்பத்தித் திறன் சார்ந்து வரிகள் நிர்ணயம் கசய்யப்பட்ைன. 
130) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ)  கட்ைணத்தின் லபரில் மரங்கடை வவட்டுவதற்கும், லமய்ச்சல் வவளிகடைப் பயன்படுத்தவும் உரிமங்கள் 
வைங்கப்பட்ைன. 
ⅱ) புல், மூங்கில், எரிவபாருள், லதன் லபான்ற வபாருட்கடை விற்பதன் மூலமும் வருவாய் கிடைத்தது. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: காடுகளிலிருந்து வருவாய் கிமைத்தது. கட்ைணத்தின் கபரில் மரங்கமள கவட்டுவதற்கும், 
கமய்ச்சல் கவளிகமளப் பயன்படுத்தவும் உரிமங்கள் வழங்கப்பட்ைன. புல், மூங்கில், எரிகபாருள், கதன் 
கபான்ற கபாருட்கமள விற்பதன் மூலமும் வருவாய் கிமைத்தது. 
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131) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) பயிர் வடககள், நீர்ப்பாச ன வசதிகள், நிலத்தின் உற்பத்தித்திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நிலம் 
மூன்று வடகயாகப் பிரிக்கப்பட்ை து.   
ⅱ) உயர் நிர்வாகத்திைம் அவர்களின் உரிடமகடை எடுத்துடரக்க குல்கர்னி மூலமாக மட்டுலம முடிந்தது. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: சரியான புள்ளி விவரங்கள் அடிப்பமையில் கவனத்துைன் வருவாய் மதிப்பீடு கசய்யப்பட்ைது. 
பயிர் வமககள், நீர்ப்பாச ன வசதிகள், நிலத்தின் உற்பத்தித்திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்பமையில் நிலம் 
மூன்று வமகயாகப் பிரிக்கப்பட்ை து. கிராமத்தினர் பூர்வக்குடிகளாக இருந்தனர். அவர்களின் வசம் 
காடுகள் இருந்தன. அவர்களிைமிருந்து நிலத்மதப் பிரிப்பது முடியாத கசயல். உயர் நிர்வாகத்திைம் 
அவர்களின் உரிமமகமள எடுத்துமரக்கப் பட்கைல் மூலமாக மட்டுகம முடிந்தது. 
132) வசௌத் என்பது கீழ்க்கண்ை எந்த வடகயில் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது? 
a) ஆட்சியாைருக்கு 35%, இராணுவத் தைபதிகளுக்கு 56%, பண்டிட் சச்சீவுக்கு 3%, வரி வசூல் வசய்லவாருக்கு 
6%. 
b) ஆட்சியாளருக்கு 25%, இராணுவத் தளபதிகளுக்கு 66%, பண்டிட் சச்சீவுக்கு 6%, வரி வசூல் 
கசய்கவாருக்கு 3%. 
c) ஆட்சியாைருக்கு 20%, இராணுவத் தைபதிகளுக்கு 60%, பண்டிட் சச்சீவுக்கு 16%, வரி வசூல் வசய்லவாருக்கு 
4%. 
d) ஆட்சியாைருக்கு 25%, இராணுவத் தைபதிகளுக்கு 66%, பண்டிட் சச்சீவுக்கு 9%, வரி வசூல் வசய்லவாருக்கு 
1%. 
விளக்கம்:கசௌத் மற்றும் சர்கதஷ்முகி ஆகியன இதர வருவாய் ஆதாரங்களாக விளங்கின. கசௌத் 
என்பது கீழ்க்கண்ை வமகயில் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது „ ஆட்சியாளருக்கு 25 சதவீதம் „ மராத்திய 
அதிகாரிகள் மற்றும் பமைகமளப் பராமரிப்பதற்காக இராணுவத் தளபதிகளுக்கு 66 சதவீதம் „ பிறப்பில் 
பிராமணராகவும் தமலவராகவும் உள்ள பண்டிட் சச்சீவுக்கு 6 சதவீதம் „ வரி வசூல் கசய்கவாருக்கு 3 
சதவீதம். 
133) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) அரசுக்குக் காப்புரிடமத் வதாடக வசலுத்தி அதற்கான உரிமத்டதப் வபற்ற பிறகு வபாற்வகால்லர்  
நாணயங்கடை உருவாக்கித் தந்தார்கள். 
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ⅱ) அடனத்துத் தனியார் நாணயத் வதாழிற்சாடலகளும் 1760இல் மூைப்பட்டு ஒலர ஒரு மத்திய நாணயத் 
வதாழிற்சாடல உருவாக்கப்பட்ைது. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: சுங்கம், கலால் வரி, வனப்கபாருட்களின் விற்பமன, ஆகியன மூலமாகவும் வருவாய் 
கிமைத்தது. அரசுக்குக் காப்புரிமமத் கதாமக கசலுத்தி அதற்கான உரிமத்மதப் கபற்ற பிறகு 
கபாற்ககால்லர்  நாணயங்கமள உருவாக்கித் தந்தார்கள். ஒரு குறிப்பிட்ை தரநிமலமயப் 
பராமரித்தனர். தரநிமல பின்பற்றப்படுவதில் முமறககடுகள் இருந்ததால் அமனத்துத் தனியார் 
நாணயத் கதாழிற்சாமலகளும் 1760இல் மூைப்பட்டு ஒகர ஒரு மத்திய நாணயத் கதாழிற்சாமல 
உருவாக்கப்பட்ைது. 
134) பின்வருவனவற்றுள் மராத்தியர் காலத்தில் விதிக்கப்பட்ை வரிகள் எடவ? 
a) லதஷ்முக்கு, லதஷ்பாண்லை டவத்திருந்த நிலத்தின் மீதான வரி 
b) கிராம மகர்கள் டவத்திருந்த நிலத்தின் மீதான வரி 
c) கிணற்றுப் பாசன வசதி வகாண்ை நிலத்தின் மீதான வரி. 
d)  இமவ அமனத்தும் 
விளக்கம்: கவறு வரிகளும் வசூலிக்கப்பட்ைன. 1. கதஷ்முக்கு, கதஷ்பாண்கை மவத்திருந்த நிலத்தின் 
மீதான வரி. 2. கிராம மகர்கள் மவத்திருந்த நிலத்தின் மீதான வரி. 3. கிணற்றுப் பாசன வசதி ககாண்ை 
நிலத்தின் மீதான வரி. 4. பிராமணர்கள் மற்றும் கிராம அதிகாரிகள் தவிர்த்து மற்றவர்களிைமிருந்து 
வசூலிக்கப்பட்ை வீட்டு வரி. 5. எமைக் கற்கள் மற்றும் அளமவகமளச் கசாதிப்பதற்கான வருைாந்திரக் 
கட்ைணம். 
135) பின்வருவனவற்றுள் மராத்தியர் காலத்தில் விதிக்கப்பட்ை வரிகளுள் அல்லாதது? 
a) விதடவகள் மறுமணத்துக்கான வரி 
b) வசம்மறி ஆடு, எருடம மாடு மீதான வரி 
c) லமய்ச்சல் நில வரி 
d) குழந்மதப்கபறு வரி 
விளக்கம்:  6. விதமவகள் மறுமணத்துக்கான வரி. 7. கசம்மறி ஆடு, எருமம மாடு மீதான வரி. 8. 
கமய்ச்சல் நில வரி. 9. நதிக் கமரகயாரங்களில் பூசணி விவசாயத்துக்கான வரி 10. வாரிசு உரிமம வரி, 
11. குதிமரகமள விற்பதற்கான வரி மற்றும் பல. 
136) வரி வசலுத்துபவரின் ஒருவருை வருமானத்துக்குச் சமமான வரியாக  வசூலிக்கப்பட்ை வரி? 
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a) குர்ஜா பட்டி 
b) பகிர்கர்  
c) சவுத்   
d) சர்லதஷ்முக்   
விளக்கம்: மராத்திய அரசு நிதிச்சிக்கலிலிருந்த கபாது அமனத்து நில உமைமமயாளர்களுக்கும் வரி 
விதித்தது. வரி கசலுத்துபவரின் ஒருவருை வருமானத்துக்குச் சமமான வரியாக குர்ஜா பட்டி அல்லது 
தஸ்தி பட்டி வசூலிக்கப்பட்ைது. நீதி பரிபாலனமும் வருவாமய ஈட்டித்தந்தது. பணப் பத்திரங்களின் மீது 
25 சதவிகித கட்ைணம் வசூலிக்கப்பட்ைது. தகாத உறவில் ஈடுபட்ைதாக குற்றம் சாட்ைப்பட்ை நபர்கள் 
அல்லது சந்கதகத்துக்கு உட்பட்ை நபர்களிைமிருந்து அபராதம் வசூலிக்கப்பட்ைது. கசாந்தப் 
பயன்பாட்டுக்காக இறக்குமதி கசய்யப்பட்ை கபாருட்களின் மீதான தீர்மவயிலிருந்து 
பிராமணர்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்ைது. 
137) காவலர்கைாக ஒவ்வவாரு கிராமத்திலும் பணியில் ஈடுபட்ைவர்கள் யாவர்? 
a) பட்லைல்கள்  
b) ஜமால்தார் 
c) மகர்கள்  
d) ஹவில்தார்கள்  
விளக்கம்: ‘மகர்கள்’ காவலர்களாக ஒவ்கவாரு கிராமத்திலும் பணியில் ஈடுபட்ைனர். ஆனால் 
குற்றங்கள் அதிகரித்தகபாது ஆயுதங்கமளப் பயன்படுத்தி குற்றங்கமளக் கட்டுப்படுத்த 
காலாட்பமைமய அரசு அனுப்பியது. ஆயுதப்பமைகமளப் பராமரிப்பதற்கான கசலவுகமள 
கமற்ககாள்வதற்காக குடியிருப்பு வாசிகளுக்குக் கூடுதலாக வீட்டு வரி விதிக்கப்பட்ைது. 
குற்றவாளிகமளக் கண்டுபிடித்து பறிமுதல் கசய்வதற்காகக் கூடுதலாகக் காவல்துமற அதிகாரிகமள 
இரண்ைாம் பாஜி ராவ் நியமனம் கசய்தார். 
138) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் வகாத்வாலின் பணிகள் எடவ? 
a) விடலகடைக் கண்காணிப்பது 
b) சிவில் வைக்குகடை விசாரிப்பது 
c) மக்கள் வதாடகக் கணக்வகடுப்பு 
d) இமவ அமனத்தும்   
விளக்கம்: நகரப் பகுதிகளில் ககாத்வாலுக்கு நீதி மற்றும் காவல்துமற அதிகாரங்கள் 
வழங்கப்பட்டிருந்தன. விமலகமளக் கண்காணிப்பது, மக்கள் கதாமகக் கணக்ககடுப்பு, சிவில் 
வழக்குகமள விசாரிப்பது, அரசுக்குத் கதாழிலாளர்கமள வழங்குவது, காவல்துமற கண்காணிப்பாளர் 
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அல்லது  நகர்காவுக்கு தங்களது பணிகமள கமற்ககாள்ள கட்ைணங்கமள விதிப்பது ஆகியன 
ககாத்வா லின் கூடுதல் பணிகளாகும். 
139) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ)  நீதித்துடற முடறப்படுத்தப்பட்ைதாக இல்டல, சமரசப் லபச்சுவார்த்டதக்கு முன்னுரிடம தரப்பட்ைது. 
ⅱ) பஞ்சாயத்து என்பது மிகவும் சக்திவாய்ந்த நிறுவனமாகும். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: நீதித்துமற முமறப்படுத்தப்பட்ைதாக இல்மல. முமறப்படுத்திய சட்ைம் ஏதும் இல்மல. 
பின்பற்றப்பை கவண்டிய சட்ை வழிமுமறகளும் இல்மல. சமரசப் கபச்சுவார்த்மதக்கு முன்னுரிமம 
தரப்பட்ைது. அது தவறினால் அந்த வழக்கு கிராமத்தின் பட்கைல் மற்றும் நகரங்களில்முன்னணி 
வர்த்தகர்கள் அைங்கிய பஞ்சாயத்தின் முடிவுக்கு விைப்பட்ைது. பஞ்சாயத்து என்பது மிகவும் 
சக்திவாய்ந்த நிறுவனமாகும். மறுவிசாரமணயும் நைந்தது. 
140) கிரிமினல் வைக்குகளில் நீதித்துடற அதிகாரிகளின் சரியான படிநிடலடய லதர்ந்வதடு. 
a) ராஜா > கபஷ்வா > துமண சுபாதார் > பட்கைல் 
b) ராஜா > துடண சுபாதார் > லபஷ்வா > பட்லைல் 
c) லபஷ்வா > பட்லைல் > ராஜா > துடண சுபாதார்   
d) லபஷ்வா > துடண சுபாதார் > பட்லைல் > ராஜா  
விளக்கம்: மம்லத்தாரிைம் கமல்முமறயீடுகள் கசய்யப்பட்ைன. கிரிமினல் வழக்குகளில் நீதித்துமற 
அதிகாரிகளின் படிநிமல இருந்தது. ராஜா, சத்ரபதி தமலமமப் கபாறுப்பிலும் அவருக்குக் கீழ் 
கபஷ்வா, துமண சுபாதார், பட்கைல் ஆகிகயார் இருந்தனர். சாட்மையால் அடிப்பது, துன்புறுத்துவது 
ஆகியவற்மறப் பயன்படுத்தி குற்றம் ஒப்புக்ககாள்ள மவக்கப்பட்ைது. 
141) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) லபஷ்வாக்களின் கீழ் மராத்திய இராணுவ அடமப்பு முகலாய இராணுவ அடமப்டப லபான்று 
அடமக்கப்பட்ைது. 
ⅱ) சிவாஜி பின்பற்றிய இராணுவ அடமப்பின் முக்கிய அம்சங்கடைப் லபஷ்வாக்கள் பின்பற்றவில்டல. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
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விளக்கம்: கபஷ்வாக்களின் கீழ் மராத்திய இராணுவ அமமப்பு முகலாய இராணுவ அமமப்மப 
கபான்று அமமக்கப்பட்ைது. ஆட்கசர்ப்பு, ஊதியம் வழங்குவது, பமைவீரர்களின் குடும்பங்களுக்கு 
உணவுப் கபாருட்கமள வழங்குவது, குதிமரப்பமைக்குக் ககாடுக்கப்பட்ை முக்கியத்துவம் ஆகியன 
முகலாய இராணுவ அமமப்மபப் கபான்று இருந்தது. சிவாஜி பின்பற்றிய இராணுவ அமமப்பின் 
முக்கிய அம்சங்கமளப் கபஷ்வாக்கள் பின்பற்றவில்மல. 
142) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ)  மராத்திய பகுதிகளிலிருந்து சிவாஜி படைவீரர்கடைத் லதர்ந்வதடுத்தார். 
ⅱ) லபஷ்வாக்கள் நாட்டின் அடனத்துப் பகுதிகளிலிருந்தும் அடனத்து வ கு ப் பு க ளி லி ரு ந் து ம் ( ப ை 
ங் கு டி யி ன ர் உட்பை) படைவீரர்கடைச் லசர்த்தனர்.   
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்:  மராத்திய பகுதிகளிலிருந்து சிவாஜி பமைவீரர்கமளத் கதர்ந்கதடுத்தார். ஆனால் 
கபஷ்வாக்கள் நாட்டின் அமனத்துப் பகுதிகளிலிருந்தும் அமனத்து வ கு ப் பு க ளி லி ரு ந் து ம் ( ப ழ 
ங் கு டி யி ன ர் உட்பை) பமைவீரர்கமளச் கசர்த்தனர். அராபியர், அபிசீனியர், ரஜபுத்திரர், சீக்கியர் 
ஆகிகயார் கபஷ்வாவின் இராணுவத்தில் இைம்கபற்றிருந்தனர். கபஷ்வாக்களின் இராணுவத்தில் 
பழமமயான தமலவர்களின் பமைவீரர்கள் இைம் கபற்றிருந்தனர். எதிரி தமலவர்களுக்குக் 
ககாடுக்கப்பட்ை இைம் அந்தப் பகுதியிகலகய இருந்ததால் அதிக அளவில் உட்குழப்பங்கள் இருந்தன. 
இதனால் மராத்திய அரசின் மக்களிமைகயயான இமறயாண்மம பாதிக்கப்பட்ைது 
143) மராத்திய இராணுவத்தின் முக்கிய பலமாகக் கருதப்பட்ைது எது? 
a) காலாட்படை  
b) குதிமரப்பமை  
c) ஆயுதப்படை  
d) பீரங்கிப்படை  
விளக்கம்: மராத்திய இராணுவத்தின் முக்கிய பலமாகக் குதிமரப்பமை இயல்பாககவ அமமந்தது. 
ஒவ்கவாரு ஜாகீர்தாரும் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் குறிப்பிட்ை எண்ணிக்மகயில் குதிமரப்பமை 
வீரர்கமளப் கபாதுச் கசர்க்மகக்குக் ககாண்டு வரகவண்டும். அவர்கள் மவத்திருந்த குதிமரகளின் 
தரத்மத மவத்து மூன்று வமககளாக அவர்கள் பிரிக்கப்பட்ைனர். 
144) எந்தப்படையில் லசடவ புரிய மராத்தியர் அதிக ஆர்வம் காட்டினார்கள்? 
a) காலாட்படை  
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b) குதிமரப்பமை  
c) ஆயுதப்படை  
d) பீரங்கிப்படை  
விளக்கம்:காலாட்பமையும் ஆயுதப்பமையும்:  குதிமரப்பமையில் கசமவ புரிய மராத்தியர் அதிக 
ஆர்வம் காட்டினார்கள். எனகவ, காலாட்பமைக்கு நாட்டின் இதரப் பகுதிகளிலிருந்து ஆட்கசர்ப்பு 
கசய்யப்பட்ைது.  
145) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) மராத்திய வீரர்களுைன் ஒப்பிடுடகயில் மராத்திய காலாட்படையிலிருந்த அராபியர், லராகில்லாக்கள், 
சீக்கியர், சிந்திக்கள் ஆகிலயாருக்கு அதிக ஊதியம் வைங்கப்பட்ை து.   
ⅱ) மராத்திய ஆயுதப்படையில் வபரிதும் லபார்த்துகீசீயரும் இந்தியக் கிறித்தவர்களும் இைம் 
வபற்றிருந்தனர்.   
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: மராத்திய வீரர்களுைன் ஒப்பிடுமகயில் மராத்திய காலாட்பமையிலிருந்த அராபியர், 
கராகில்லாக்கள், சீக்கியர், சிந்திக்கள் ஆகிகயாருக்கு அதிக ஊதியம் வழங்கப்பட்ை து. மராத்திய 
ஆயுதப்பமையில் கபரிதும் கபார்த்துகீசீயரும் இந்தியக் கிறித்தவர்களும் இைம் கபற்றிருந்தனர். பிறகு 
ஆங்கிகலயர்களும் இைம்கபற்றனர். 
146) வகாங்கணம், கண்லைரி, விஜயதுர்க் ஆகிய இைங்களில் கைற்படைத் தைங்கடைக் கட்டியவர்? 
a) மாதவ் ராவ்   
b) இரண்ைாம் பாஜி ராவ்  
c) பாலாஜி விஸ்வநாத்  
d) முதலாம் பாஜிராவ்    
விளக்கம்: மராத்தியத் துமறமுகங்கமளப் பாதுகாக்கும் கபாருட்டு மராத்திய கைற்பமை 
உருவாக்கப்பட்ைது. கைற்ககாள்மளமயக் கட்டுப்படுத்துவது, கப்பல் கபாக்குவரத்தில் சுங்க வரிகமள 
வசூலிப்பது ஆகியனவும் கமற்ககாள்ளப்பட்ைன. பாலாஜி விஸ்வநாத் ககாங்கணம், கண்கைரி, 
விஜயதுர்க் ஆகிய இைங்களில் கைற்பமைத் தளங்கமளக் கட்டினார். கப்பல் கட்ைவும் சீர்கசய்யவும் 
வசதிகள் கமம்படுத்தப்பட்ைன. 
147) தனது ஆட்சிக்காலத்தில்  நயங்காரா அடமப்டப உருவாக்கியவர் யார்? 
a) கிருஷ்ணகதவராயர் 
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b) ஒைரங்கசீப்  
c) சிவாஜி  
d) திருமடல நாயக்கர்  
விளக்கம்: தமிழ்நாட்டில் மராத்தியரின் ஆட்சி நிறுவப்படுவதற்கான சூழ்நிமலகள்: 
கிருஷ்ணகதவராயர் தனது ஆட்சிக்காலத்தில் (1509-1529) நயங்காரா அமமப்மப உருவாக்கினார். 
இதன்படி தமிழகம் கசஞ்சி, தஞ்சாவூர், மதுமர என மூன்று மிகப்கபரிய நயங்காராக்களாக 
பிரிக்கப்பட்ைது. இந்த புதிய முமறப்படி துமணத் தமலவர்கள் பாமளயக்காரர்களாக 
நியமிக்கப்பட்ைனர். பாமளயங்கள் அவர்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்தன. 
148) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) லசாை சாம்ராஜ்யத்தின் பகுதியாக முதலிலிருந்த தஞ்சாவூர் பிறகு பாண்டிய அரசின் பகுதியாக 
உருவானது.  
ⅱ) இது மதுடர சுல்தானியத்தின் பகுதியாக உருவவடுத்தது. கடைசியில் நாயக்கர் டககளுக்குச் வசன்றது 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: கசாழ சாம்ராஜ்யத்தின் பகுதியாக முதலிலிருந்த தஞ்சாவூர் பிறகு பாண்டிய அரசின் 
பகுதியாக உருவானது. பின்னர் இது மதுமர சுல்தானியத்தின் பகுதியாக உருகவடுத்தது. கமைசியில் 
நாயக்கர் மககளுக்குச் கசன்றது. 
149) வசஞ்சிக்கு எதிரான முகலாயத் தாக்குதலில்  வசஞ்சிக்லகாட்டையின் கிலாதாராக  பணியில் 
அமர்த்தப்பட்ைவர்? 
a) சுவரூப் சிங் 
b) ராஜா லதசிங்கு  
c) ராஜாராம்  
d) கங்காதர ராவ்  
விளக்கம்: ராஜா கதசிங்கு: மராத்திய அரசர் ராஜாராம் முகலாயப் பமைகளின் அச்சுறுத்தல் காரணமாக 
ராய்கரிலிருந்து தப்பிகயாடி கசஞ்சியில் அமைக்கலம் புகுந்தார். பமைத்தளபதி சுல்பிகர்கான் 
தமலமமயிலும், பின்னர் தாவுத்கான் தமலமமயிலும் அவமரத் கதாைர்ந்து கசன்ற முகலாயப் 
பமைகள் கசஞ்சிமயக் மகப்பற்றின. கசஞ்சிக்கு எதிரான முகலாயத் தாக்குதலில் பன்கைலா ரஜபுத்திர 
தமலவர் சுவரூப் சிங் கசஞ்சிக்ககாட்மையின் (ககாட்மை இராணுவத்தின் தமலவர்) கிலாதாராக 
1700இல் பணியில் அமர்த்தப்பட்ைார். 
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150) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) முகலாய மன்னருக்குக் கப்பம் கட்ைமறுத்தடத அடுத்து நவாப் சதத்-உல்-லா கானின் லகாபத்திற்கு ராஜா 
லதசிங்கு ஆைானார்.  
ⅱ) ராஜா லதசிங்கு நவாபுக்கு எதிராக வவளிப்படுத்திய வீரம் மக்களிடைலய கடதப் பாைல்கைாக 
உருவவடுத்தது. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: சுவரூப் சிங் கசஞ்சி முழுவமதயும் தனது கட்டுப்பாட்டில் ககாண்டுவந்தார். 1714இல் அவர் 
மமறந்த பிறகு அவரது மகன் கதஜ் சிங் (கதசிங்கு) கசஞ்சியின் ஆளுநராக கபாறுப்கபற்றார். முகலாய 
மன்னருக்குக் கப்பம் கட்ைமறுத்தமத அடுத்து நவாப் சதத்-உல்-லா கானின் ககாபத்திற்கு ஆளானார். 
அதமனத் கதாைர்ந்து நைந்த சண்மையில் 22 வயகத ஆன ராஜா கதசிங்கு ககால்லப்பட்ைார். அவரது 
இள வயது மமனவி உைன்கட்மை ஏறினார். ராஜா கதசிங்கு நவாபுக்கு எதிராக கவளிப்படுத்திய வீரம் 
மக்களிமைகய கமதப் பாைல்களாக உருகவடுத்தது. 
151) தஞ்சாவூரில் 1676இல் தன்டன அரசராக அறிவித்த மராத்திய தைபதி? 
a)  கவங்ககாஜி 
b) சாந்தாஜி  
c) சரலபாஜி  
d) ஷாஜி  
விளக்கம்: மதுமர நாயக்கர் மற்றும் தஞ்சாவூர் நாயக்கரிமைகய நிலவிய பமக கமைசியில் 1673இல் 
தஞ்சாவூரில் நாயக்க ஆட்சிமய முடிவுறச் கசய்தது. தஞ்சாவூரில் 1676இல் மராத்திய தளபதி 
கவங்ககாஜி தன்மன அரசராக அறிவித்தார். இவ்வாறாக மராத்தியர் ஆட்சி தஞ்சாவூரில் துவங்கியது. 
152) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) கர்நாைகத்தின் மீது 1677இல் படைவயடுத்த சிவாஜி சந்தாஜிடய அகற்றிவிட்டுத் தனது ஒன்றுவிட்ை 
சலகாதரர் வவங்லகாஜிடய அப்பதவியில் அமர்த்தினார். 
ⅱ) அவரது மடறவுக்குப் பிறகு அவரது மகன்  சரலபாஜி தஞ்சாவூடர ஆண்ைார். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
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விளக்கம்: கர்நாைகத்தின் மீது 1677இல் பமைகயடுத்த சிவாஜி கவங்ககாஜிமய அகற்றிவிட்டுத் தனது 
ஒன்றுவிட்ை சககாதரர் சந்தாஜிமய அப்பதவியில் அமர்த்தினார். ஆனால் கவங்ககாஜி மீண்டும் 
தஞ்சாவூமரக் மகப்பற்றினார். அவரது மமறவுக்குப் பிறகு அவரது மகன் ஷாஜி தஞ்சாவூமர 
ஆண்ைார். 
153) ஷாஜிக்கு பின்  ஆட்சிக்கு வந்தவர்கடைக் கால வரிடசப் படி எழுதவும். 
 a) சரகபாஜி, துக்ககாஜி, பிரதாப் சிங், துல்ஜாஜி 
 b) பிரதாப் சிங், துல்ஜாஜி, சரலபாஜி, துக்லகாஜி  
 c) துல்ஜாஜி, சரலபாஜி, துக்லகாஜி, சரலபாஜி 
 d) துக்லகாஜி, பிரதாப் சிங், துல்ஜாஜி, சரலபாஜி 
 விளக்கம்: ஷாஜிக்கு வாரிசு இல்லாததால் அவரது சககாதரர் முதலாம் சரகபாஜி அடுத்த ஆட்சியாளராக 
அமர்ந்தார். 1712 முதல் 1728 வமர 16 ஆண்டுகளுக்கு அவர் ஆட்சியில் இருந்தார். அவருக்குப் பிறகு 
துக்ககாஜி ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர்ந்தார். அவமரத் கதாைர்ந்து 1739 முதல் 1763 வமர பிரதாப் சிங் ஆட்சி 
புரிந்தார். பின்னர் அவரது மகன் துல்ஜாஜி 1787இல் ஆட்சியில் அமர்ந்தார். 
154) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) பத்து வயதான இரண்ைாவது சரலபாஜி அரியடண ஏறி யலபாது  துல்ஜாஜியின் சலகாதரர் அமர் சிங் 
ஆட்சிடய நிர்வகித்தார். 
ⅱ) வாரிசு அரசியடல எதிர்த்த ஆங்கிலலயர் இரண்ைாவது சரலபாஜியின் மீது ஒப்பந்தம் ஒன்டற 
திணித்தனர். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: அந்த ஆண்டில் பத்து வயதான இரண்ைாவது சரகபாஜி அரியமண ஏறினார். துல்ஜாஜியின் 
சககாதரர் அமர் சிங் ஆட்சிமய நிர்வகித்தார். இந்த வாரிசு அரசியமல எதிர்த்த ஆங்கிகலயர் 
இரண்ைாவது சரகபாஜியின் மீது ஒப்பந்தம் ஒன்மற திணித்தனர். அதன் அடிப்பமையில் இரண்ைாம் 
சரகபாஜி தனது அரசு நிர்வாகத்மத ஆங்கிகலயர் வசம் ஒப்பமைக்க கநரிட்ைது. 
155) தஞ்சாவூடர ஆண்ை மராத்திய லபான்ஸ்லல சாம்ராஜ்யத்தின் கடைசி ஆட்சியாைர் யார்? 
 a) இரண்ைாம் சரகபாஜி 
 b) பிரதாப் சிங் 
 c) துல்ஜாஜி 
 d) துக்லகாஜி  
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விளக்கம்:  இரண்ைாம் சரகபாஜிதஞ்சாவூமர ஆண்ை மராத்தியரின் கபான்ஸ்கல சாம்ராஜ்யத்தின் 
கமைசி ஆட்சியாளராவார். 
156) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) லமற்கத்திய அறிவியல் மற்றும் மருத்துவத்டதக் டகயாளும் மருத்துவராக சரலபாஜி திகழ்ந்தார். 
ⅱ) இரண்ைாம் சரலபாஜி ஃப்வரட்ரிக் ஸ்வார்ட்ஸ் மூலமாகக் கல்வி பயின்றார். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: இரண்ைாம் சரகபாஜி ஒரு தமலசிறந்த அரசர். கஜர்மானிய சமய பரப்புக் குழுமவ கசர்ந்த 
ஃப்கரட்ரிக் ஸ்வார்ட்ஸ் மூலமாகக் கல்வி பயின்றகபாதிலும், பலரும் எதிர்பார்த்தபடி, அவர் கிறித்தவ 
மதத்மத தழுவவில்மல. அகதகபால கமற்கத்திய அறிவியல் மற்றும் மருத்துவத்மதக் மகயாளும் 
மருத்துவராக சரகபாஜி திகழ்ந்தார். எனினும் இந்தியப் பாரம்பரியத்மத சிரத்மதயுைன் அவர் 
பின்பற்றினார். 
157) இரண்ைாம் சரலபாஜியின் அதிநவீனத் திட்ைமாக இருந்தது எது? 
a) ஒரு அச்சகத்டத நிறுவுவது 
b) சரஸ்வதி மஹால் நூலகத்டத லமம்படுத்துவது 
c) அரசமவ மூலம் நவீனப் கபாதுப் பள்ளிகமள நிறுவி ஆங்கிலம் மற்றும் பிரகதச கமாழிகளில் 
பாைங்கள் இலவசமாகக் கற்பிக்கப்பை கவண்டும் 
d)  அன்னசத்திரங்கள் கட்டுதல் 
விளக்கம்: பல ஐகராப்பிய கமாழிகமளக் கற்று நிபுணத்துவம் கபற்ற அவர் அமனத்து துமறகமளச் 
சார்ந்த புத்தகங்கமளக் ககாண்ை மிகப் பிரபலமான நூலகத்மத மவத்திருந்தார். ஒரு அச்சகத்மத 
நிறுவுவது சரகபாஜியின் நவீனத் திட்ைங்களில் ஒன்றாக இருந்தது. (இதுகவ மராத்தி மற்றும் சமஸ்கிருத 
கமாழிகளுக்கான முதலாவது அச்சகமாகும்). சரஸ்வதி மஹால் நூலகத்மத கமம்படுத்துவதும் அவரது 
திட்ைங்களில் ஒன்றாக இருந்தது. அவரது அரசமவ மூலம் நவீனப் கபாதுப் பள்ளிகமள நிறுவி 
ஆங்கிலம் மற்றும் பிரகதச கமாழிகளில் பாைங்கள் இலவசமாகக் கற்பிக்கப்பை கவண்டும் என்பதுதான் 
அவரது அதிநவீனத் திட்ைமாக இருந்தது. 
158) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ)  சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் நாயக்க மன்னர்கைால் கட்ைப்பட்டு இரண்ைாம் சரலபாஜி மன்னரால் 
வசறிவூட்ைப்பட்ை து. 
ⅱ) மராத்தி வமாழியில் அடமந்த ஆவணங்கள் லமாடி எழுத்து வடிவில் எழுதப்பட்ைன. 
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a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i)  (ii) தவறு  
விளக்கம்: சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் நாயக்க மன்னர்களால் கட்ைப்பட்டு இரண்ைாம் சரகபாஜி 
மன்னரால் கசறிவூட்ைப்பட்ை து. மராத்திய அரசமவயின் அன்றாை அலுவல்கள், 18ஆம் நூற்றாண்டில் 
பிகரஞ்சு- மராத்தியர் இமைகய நைந்த கடிதப்கபாக்குவரத்து ஆகியன கமாடி எழுத்துவடிவ 
ஆவணங்களாக அமமந்துள்ளன.  
159) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ)  தரங்கம்பாடி சமய பரப்புக்குழுடவச் லசர்ந்த அறிஞர் சி.எஸ். மார்க்ஸ் என்பவடரக் கல்வித் துடறயின் 
முன்லனாடியாக மன்னர் சரலபாஜி கருதினார். 
ⅱ) பாைத்திட்ைம் மற்றும் கல்விப்பயிற்றும் முடறகளில் அவர் நவீன முடறகடையும் மாணவர்களுக்கு 
உடறவிைப்பள்ளி முடறடய அறிமுகம் வசய்தார். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: அவர் காலத்தில் வாழ்ந்த தரங்கம்பாடி சமய பரப்புக்குழுமவச் கசர்ந்த அறிஞர் சி.எஸ். ஜான் 
என்பவமரக் கல்வித் துமறயின் முன்கனாடியாக மன்னர் சரகபாஜி கருதினார். ஜான், கல்வித் 
துமறயில் புதிய பரிகசாதமனகமளயும் சீர்திருத்தங்கமளயும் கமற்ககாண்ைார். பாைத்திட்ைம் மற்றும் 
கல்விப்பயிற்றும் முமறகளில் அவர் நவீன முமறகமளயும் மாணவர்களுக்கு உமறவிைப்பள்ளி 
முமறமய அறிமுகம் கசய்தார். 
160) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) வசன்டன ஆளுநர் தாமஸ் மன்லறா 1820ஆம் ஆண்டில் வதாைக்கப் வபாதுப்பள்ளிகளுக்கான ஒரு 
திட்ைத்டத லயாசடனயாக கூறினார். 
ⅱ) கிறித்தவர் அல்லாத மாணவர்களுக்கு ஆங்கில வழிக் கல்வி கிடைக்காத சூைல் நிலவிய காலகட்ைம் 
அதுவாகும். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
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விளக்கம்: 1812இல் ஆங்கிகலய காலனி அரசுக்கு அவர் சமர்ப்பித்த முக்கியத் திட்ைத்தில் தமிழ் மற்றும் 
ஆங்கில வழியில் இந்திய மாணவர்களுக்கு இலவசப் பள்ளிகமள நைத்தகவண்டும் என்று 
ககட்டுக்ககாண்ைார். கிறித்தவர் அல்லாத மாணவர்களுக்கு ஆங்கில வழிக் கல்வி கிமைக்காத சூழல் 
நிலவிய காலகட்ைம் அதுவாகும். கசன்மன ஆளுநர் தாமஸ் மன்கறா 1820ஆம் ஆண்டில் கதாைக்கப் 
கபாதுப்பள்ளிகளுக்கான ஒரு திட்ைத்மத கயாசமனயாக கூறினார். 
161) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) கம்வபனி அரசு 1841ஆம் ஆண்டு வடர நவீனப் பள்ளிகடை உள்ளூர் குைந்டதகளுக்காகச் 
வசன்டனயில் ஏற்படுத்தலவவில்டல 
ⅱ) வஜர்மானிய சமயப்பரப்புக்குழு ஆங்கில வழி மற்றும் வட்ைார வமாழிப்பள்ளிகள் பலவற்டறத் வதற்கு 
மாகாணங்களில் 1707ஆம் ஆண்டு முதல் நைத்தியுள்ைனர். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: கம்கபனி அரசு 1841ஆம் ஆண்டு வமர நவீனப் பள்ளிகமள உள்ளூர் குழந்மதகளுக்காகச் 
கசன்மனயில் ஏற்படுத்தகவவில்மல. இதற்கு மாறாக கஜர்மானிய சமயப்பரப்புக்குழு ஆங்கில வழி 
மற்றும் வட்ைார கமாழிப்பள்ளிகள் பலவற்மறத் கதற்கு மாகாணங்களில் 1707ஆம் ஆண்டு முதல் 
நைத்தியுள்ளனர். 
162) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) சரலபாஜி, சமயபரப்புக்குழு மற்றும் காலனி அரசுக்கு முன்லனாடியாக 1803ஆம் ஆண்டிலலலய 
தஞ்சாவூரில் கிறித்தவர்கள் அல்லாத உள்ளூர் குைந்டதகளின் கல்விக்காக முதலாவது நவீனப் 
வபாதுப்பள்ளிகடை நிறுவினார்.   
ⅱ) உயர் கல்வி நிறுவனங்கடை இந்திய அரசர்கள் நைத்திய லபாதிலும் அவர்கள் வதாைக்கப் பள்ளிகடை 
நைத்தியதில்டல என்பது குறிப்பிைத்தகுந்தது. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: சரகபாஜி, சமயபரப்புக்குழு மற்றும் காலனி அரசுக்கு முன்கனாடியாக 1803ஆம் ஆண்டிகலகய 
தஞ்சாவூரில் கிறித்தவர்கள் அல்லாத உள்ளூர் குழந்மதகளின் கல்விக்காக முதலாவது நவீனப் 
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கபாதுப்பள்ளிகமள நிறுவினார். உயர் கல்வி நிறுவனங்கமள இந்திய அரசர்கள் நைத்திய கபாதிலும் 
அவர்கள் கதாைக்கப் பள்ளிகமள நைத்தியதில்மல என்பது குறிப்பிைத்தகுந்தது. 
163) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ)  ஆதரவற்றவர்கள் மற்றும் ஏடை மாணவர்களுக்கு எனத் தஞ்சாவூர் மற்றும் இதர அண்டை இைங்களில் 
இலவச வதாைக்க மற்றும் உயர்நிடலப் பள்ளிகடை நிறுவி நிர்வகித்தது மன்னர் சரலபாஜியின் மிக 
முக்கியமான முன்முயற்சியாகும். 
ⅱ) அடனத்து நிடலகளிலான பள்ளிகள், நன்வகாடைப் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், சமஸ்கிருத உயர் 
கல்விக்கான பாைசாடலகள் ஆகியன அவற்றில் அைங்கும். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: ஆதரவற்றவர்கள் மற்றும் ஏமழ மாணவர்களுக்கு எனத் தஞ்சாவூர் மற்றும் இதர அண்மை 
இைங்களில் இலவச கதாைக்க மற்றும் உயர்நிமலப் பள்ளிகமள நிறுவி நிர்வகித்தது மன்னர் 
சரகபாஜியின் மிக முக்கியமான முன்முயற்சியாகும். அமனத்து நிமலகளிலான பள்ளிகள், 
நன்ககாமைப் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், சமஸ்கிருத உயர் கல்விக்கான பாைசாமலகள் ஆகியன 
அவற்றில் அைங்கும். அரசமவ கமன்மக்கள், கவத அறிஞர்கள், ஆதரவற்கறார், ஏமழகள் ஆக 
அமனவருக்கும் இந்தப் பள்ளிகள் கசமவ புரிந்தன. 
164) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ)  புதிய அல்லது நவீன கல்வி முடறக்காக ‘நவவித்யா’ முடறடய அரசடவ நைத்திய இந்தப் பள்ளிகளில் 
அறிமுகம் வசய்தது மற்வறாரு முக்கிய முன்முயற்சியாகும். 
ⅱ) 1803இல் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ை முக்தாம்பாள் சத்திரம் அரசரின் விருப்பமான அன்ன சத்திரமாகும். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்:  புதிய அல்லது நவீன கல்வி முமறக்காக ‘நவவித்யா’ முமறமய அரசமவ நைத்திய இந்தப் 
பள்ளிகளில் அறிமுகம் கசய்தது மற்கறாரு முக்கிய முன்முயற்சியாகும். 1803இல் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ை 
முக்தாம்பாள் சத்திரம் அரசரின் விருப்பமான அன்ன சத்திரமாகும். அங்கு 1822 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு 
வகுப்பமறகளில் காமலயும் மாமலயும் 15 ஆசிரியர்கள் பல்கவறு சமூகத்மதச் கசர்ந்த கமாத்தம் 464 
மாணவர்களுக்குக் கற்பித்தனர்.  
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165) மதப்பரப்பாைர்கள்  நைத்திய ஏடைக் கிறித்தவ மாணவர்களுக்கான பள்ளி எங்கு அடமந்திருந்தது? 
 a) கண்ணந்தன்குடி  
 b) வசம்மங்குடி  
 c) கருந்தட்ைான் குடி  
 d) மருதங்குடி  
விளக்கம்:மதப்பரப்பாளர்கள் கண்ணந்தன்குடியில் நைத்திய ஏமழக் கிறித்தவ மாணவர்களுக்கான 
பள்ளிமயயும் சரகபாஜி ஆதரித்தார். அவரது வள்ளல் தன்மமக்குச் சான்றாக ஆதரவற்கறாருக்கான 
பள்ளி விளங்கியது. 
166) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) ஆளுநர் மன்லறாவின் கல்விக் கணக்வகடுப்புக்காக உருவாக்கப்பட்ை 1823ஆம் ஆண்டின் அறிக்டகப்படி 
தஞ்சாவூர் முழுவதும் இருந்த 44 பள்ளிகளில் அரசடவ மூலமாக 21 இலவச பள்ளிகள் நைத்தப்பட்ைன. 
ⅱ) சமயப் பரப்பாைர்கள் 19 பள்ளிகடையும், ஆலய நிர்வாகம் ஒரு பள்ளிடயயும் நைத்தின. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: ஆளுநர் மன்கறாவின் கல்விக் கணக்ககடுப்புக்காக உருவாக்கப்பட்ை 1823ஆம் ஆண்டின் 
அறிக்மகப்படி தஞ்சாவூர் முழுவதும் இருந்த 44 பள்ளிகளில் அரசமவ மூலமாக 21 இலவச பள்ளிகள் 
நைத்தப்பட்ைன. சமயப் பரப்பாளர்கள் 19 பள்ளிகமளயும், ஆலய நிர்வாகம் ஒரு பள்ளிமயயும் நைத்தின. 
ஆசிரியர்கள் தாங்களாககவ இலவசமாக மூன்று பள்ளிகமள நைத்தினார்கள். மிக முக்கியமான 
புனிதத்தல வழித்தைங்களில் அமமந்திருந்த பதிமூன்று சத்திரங்கள் மூலமாக யாத்ரிகர்களுக்கும் 
ஏமழகளுக்கும் உணவும் உமறவிை வசதியும் கசய்து ககாடுக்கப்பட்ைது. 
167) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ)  ம னி தர்க ளு க்கா கவும் விலங்குகளுக்காகவும் மூலிடக மருந்துகடைத் தயாரித்த ‘தன்வந்தரி மஹால்’ 
என்ற ஆராய்ச்சி நிறுவனத்டத சரலபாஜி நிறுவினார். 
ⅱ) லநாயாளிகளின் ஆவணங்கடைப் பராமரிக்கும் முடறயும் அறிமுகம் வசய்யப்பட்ைது. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
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விளக்கம்:  மனிதர்களுக்காகவும் விலங்குகளுக்காகவும் மூலிமக மருந்துகமளத் தயாரித்த 
‘தன்வந்தரி மஹால்’ என்ற ஆராய்ச்சி நிறுவனத்மத சரகபாஜி நிறுவினார். கநாயாளிகளின் 
ஆவணங்கமளப் பராமரிக்கும் முமறயும் அறிமுகம் கசய்யப்பட்ை து. நவீன மருத்துவர்கள், 
ஆயுர்கவதம், யுனானி, சித்த மருத்துவம் ஆகியவற்றின் மருத்துவர்கள் மருத்துவச் சிகிச்மசக்கான 
மருந்துகள் குறித்து ஆராய்ச்சி கமற்ககாண்ைனர்.  
168) சரலபாஜி மன்னர் உருவாக்கிய ஆராய்ச்சி புத்தகம் எத்தடன வதாகுதிகடை உள்ைைக்கியது?  
 a) 18  
 b) 20 
 c) 22  
 d) 16 
விளக்கம்: 18 கதாகுதிகள் அைங்கிய ஆராய்ச்சி புத்தகத்மதயும் சரகபாஜி மன்னர் உருவாக்கினார். 
பிரத்கயகமான மக ஓவியங்கள் மூலமாக முக்கிய மூலிமககள் பற்றியத் தகவல்கமள சரகபாஜி 
பட்டியலிட்டுப் பாதுகாத்தார். நவீனக் கல்வி முமற கதாைர்பான சரகபாஜியின் புதிய முன்முயற்சிகள் 
தஞ்சாவூர் கமன்மக்களுக்கு அப்கபாமதய காலனி ஆதிக்கச் சமூக மற்றும் கபாருளாதார 
முமறமமக்குள் நுமழயவும் பயன்கபறவும் வழி கசய்தன. 
169) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) அரசடவ அதிகாரிகள் வபரும்பாலும் பிராமணர்களுக்கு ஐலராப்பிய பயன்பாட்டு அறிவு, 
வதாழில்நுட்பங்கள், கடலகள், ஆகியவற்றில் பயிற்சி கிடைத்து அவர்கள் காலனி கால நவீனத்துவத்தின் 
முன்னணி முகவர்கைாக மாறினார்கள். 
ⅱ) ஆங்கிலக் கல்வி கற்ற துபாஷிகள், எழுத்தர்கள், ஐலராப்பிய மற்றும் இந்திய அரசடவகளுக்கு இடைலய 
மத்தியஸ்தம் வசய்த இந்து மற்றும் கிறித்தவ வமாழிவபயர்ப்பாைர்கள் பல வபாறுப்புக்கடை ஏற்க முடிந்தது. 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்:  அரசமவ அதிகாரிகள் கபரும்பாலும் பிராமணர்களுக்கு ஐகராப்பிய பயன்பாட்டு அறிவு, 
கதாழில்நுட்பங்கள், கமலகள், ஆகியவற்றில் பயிற்சி கிமைத்து அவர்கள் காலனி கால 
நவீனத்துவத்தின் முன்னணி முகவர்களாக மாறினார்கள். ஆங்கிலக் கல்வி கற்ற துபாஷிகள், 
எழுத்தர்கள், ஐகராப்பிய மற்றும் இந்திய அரசமவகளுக்கு இமைகய மத்தியஸ்தம் கசய்த இந்து மற்றும் 
கிறித்தவ கமாழிகபயர்ப்பாளர்கள் பல கபாறுப்புக்கமள ஏற்க முடிந்தது. சரகபாஜி அரசமவயின் 
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இரண்டு பண்டிதர்கள் கிழக்கிந்தியக் கம்கபனி நைத்திய புனித ஜார்ஜ் ககாட்மைக் கல்லூரியில் 
கமாழிகபயர்ப்பு மற்றும் அச்சுக் கலாச்சாரத்தின் தமலவர்களாகத் திகழ்ந்தார்கள். 
170) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் இரண்ைாம் சரலபாஜி எழுதாத புத்தகம் என்ன? 
 a) குமாரசம்பவ சம்பு 
 b) லதலவந்திர குறவஞ்சி 
 c) முத்ரராஷ்ஸ்சாயா 
 d) குமாரசம்பவம்  
விளக்கம்:சரகபாஜி, ஜான் ஆகிகயாரின் வாழ்வியல் திட்ைங்கள் காலனியாதிக்கத் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ை 
மாற்றங்களின் வரலாற்றில் தனிநபர்களும், கைனிய-தமிழ் மீன்பிடி கிராமங்கமளப் கபான்ற 
இைங்களும், மராத்திய- தமிழ் இளவரசர் ஆட்சிப்பகுதியும் வகித்த பாத்திரத்மத பைம்பிடித்துக் 
காட்டுகின்றன.  பாரம்பரிய இந்தியக் கமலகளான நைனம் மற்றும் இமசமய ஆதரிப்பதில் கபரும் 
ககாமையாளராக சரகபாஜி விளங்கினார். குமாரசம்பவ சம்பு, கதகவந்திர குறவஞ்சி, முத்ரராக்சஸ்யா 
ஆகிய புத்தகங்கமளயும் அவர் எழுதியுள்ளார். 
171) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் லதர்ந்வதடு. 
ⅰ) கர்நாைக இடசயில் லமற்கத்திய இடசக்கருவிகைான கிைாரினட், வயலின் ஆகிய கருவிகடை 
சரலபாஜி அறிமுகம் வசய்தார். 
ⅱ) ஓவியம் வடரதல், லதாட்ைமிடுவது, நாணயங்கடைச் லசகரிப்பது, தற்காப்புக் கடலகள், ரதப் லபாட்டிகள், 
லவட்டை, எருதுச் சண்டை ஆகியவற்டறப் பிரபலப்படுத்துவதில் சரலபாஜி ஆர்வம் வகாண்டிருந்தார். 
a) (i) சரி  
b) (ii) சரி   
c) (i) மற்றும் (ii) சரி   
d) (i) மற்றும் (ii) தவறு  
விளக்கம்: கர்நாைக இமசயில் கமற்கத்திய இமசக்கருவிகளான கிளாரினட், வயலின் ஆகிய 
கருவிகமள அவர் அறிமுகம் கசய்தார். தஞ்சாவூர் ஓவியத்மதப் பிரபலப்படுத்தும் பணிகமள அவர் 
கசய்தார். ஓவியம் வமரதல், கதாட்ைமிடுவது, நாணயங்கமளச் கசகரிப்பது, தற்காப்புக் கமலகள், ரதப் 
கபாட்டிகள், கவட்மை, எருதுச் சண்மை ஆகியவற்மறப் பிரபலப்படுத்துவதில் சரகபாஜி ஆர்வம் 
ககாண்டிருந்தார். 
172) தஞ்சாவூர் அரண்மடன வைாகத்தில் தமிழ்நாட்டின் முதலாவது வன உயிரியல் பூங்காடவ அவர் 
அடமத்தவர்? 
 a) முதலாம் சரலபாஜி  
 b) இரண்ைாம் சரகபாஜி  
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 c) வவங்லகாஜி  
 d) துல்ஜாஜி  
விளக்கம்: தஞ்சாவூர் அரண்மமன வளாகத்தில் தமிழ்நாட்டின் முதலாவது வன உயிரியல் பூங்காமவ 
அவர் அமமத்தார்.  
173) இரண்ைாம் சரலபாஜி எத்தடன ஆண்டு காலம் ஆட்சி புரிந்தார்? 
a) 40  
b) 35   
c) 45  
d) 52  
விளக்கம்: 1832இல் மார்ச் 7ஆம் கததி ஏறக்குமறய 40 ஆண்டுகால ஆட்சிக்குப் பிறகு சரகபாஜி 
மரணமமைந்தார். அவரது அரசு சார்ந்த அமனத்து பகுதிகளிலும் அவரது மமறவு குறித்து துக்கம் 
அனுசரிக்கப்பட்ைது. அவரது இறுதி யாத்திமரயில் 90 ஆயிரம் கபருக்கும் அதிகமாக 
கலந்துககாண்ைனர்.  
174) “முடிசூடிய பல தடலவர்கடைப் நான் பார்த்து இருக்கிலறன். ஆனால் இவர் தவிர எவரிைமும் அது 
இைவரசத் தன்டமலயாடு அலங்கரித்ததில்டல.” என்று சரலபாஜி குறித்து கூறியவர் யார்? 
a) சி.எஸ்.ஜான்   
b) ஜான் பனியன்    
c) ஹீபர்  
d) ஹுக்ஸ்   
விளக்கம்: அவரது இறுதி ஊர்வலத்தில் சமயப்பரப்பாளரான அருட்தந்மத பிஷப் ஹீபர் இவ்வாறு 
கூறினார், “முடிசூடிய பல தமலவர்கமளப் நான் பார்த்து இருக்கிகறன். ஆனால் இவர் தவிர எவரிைமும் 
அது இளவரசத் தன்மமகயாடு அலங்கரித்ததில்மல.” 
175) வபாருத்துக 
 i. அமத்யா         - 1. அரசரின் நைவடிக்டககள் பற்றிய ஆவணங்கள் 
ii. சுமந்த்            - 2. வபாது ஒழுக்க நடைமுடறகள் 
iii. பண்டிட் ராவ்     - 3. லபார் மற்றும் அடமதி 
iv. வாக்கிய நாவிஸ்  - 4. அரசின் அடனத்து வபாது கணக்குகள் 
 a) 4, 1, 2, 3 
 b) 1, 2, 4, 3 
 c) 4, 3, 2, 1 
 d) 1, 4, 2, 3 
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