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இந்ற சுந்றப் பதரரட்டம் - தரடத்றட்டம் 

 

இந்றரிற்கு பரப்திர் னகை – ைர்ரடைப் பதரர்ைள் – கசூர் பதரர்ைள் – ஆங்ைறபனர் ஆறக்ைம் 
– இரதர்ட் ைறகபவ் னல் ைரணிங் தின க – னல் இந்ற சுந்றப்பதரர் – ிக்படரரிர 
ைரரி பதநறக்கை – இந்ற பசற ைரங்ைறஸ் பரற்நம் – றரறைள் – ீிரறைள் – 
ங்ைப்திரிிகண – னஸ்லீம் லீக் ைட்சற பரற்நம் – சூத் திபவு – ங்ைம் ீண்டும் இகல் – 
ன்ணரட்சற இக்ைம் – னக்பணர ரரடு – ரபனட் சட்டம் – ஜரனறன் ரனரதரக் தடுரைரகன – 
ைறனரதரத் இக்ைம் 

 

பரப்திர்ைபின் னகை : 

ரனகட னகைரல் இந்றரிற்கும், பரப்தி ரடுைலக்கும் இகடப இனந் ரிதத் 
ரரடர்ன பலும் லுகடந்ண? = அரனக்மரண்டர் 

இந்றரினறனந்ண பரப்தி ரடுைலக்கு ற்றுறரிண சறன ரதரனட்ைகபக் கூறுை? = றபகு, 
றபைரய், இஞ்சற, தட்கட, பங்ைரய், சர்க்ைக, சரப் ரதரனட்ைள், தட்டு, றுப் ரதரனட்ைள் ற்றும் 
ஸ்னறன் கைத்நற ஆகட 

இந்றரினறனந்ண ிரதர ரதரனட்ைள் அகணத்ணம் பரப்தி ரடுைலக்கு த்கண னக்ைற 
றத்டங்ைபில் ற்றுற ரசய்ப்தட்டண? = 3 னக்ைற றைபில் 

னென்று னக்ைற றத்டங்ைள் ரண? 

     1) ஆப்ைரணிஸ்ரன் - த்ற ஆசறர, ற்றும் ைரஸ்தின் ைடல்றரை ைனங்ைடல் கப்தகுற 
க 

     2) தரசலைம் ற்றும் சறரிர றரை த்ற கக்ைடல் தகுறில் அகந்ணள்ப 
அரனக்மரண்டிரிர க 

     3) அதிக்ைடல், தரசலை கபகுடர ற்றும் ரசங்ைடல் றரை ைடல்ரர்க்ைம் 

ஆட்படரரணி ணனக்ைறர்ைள் ைரண்ஸ்டரண்டிபரதிள் ைத்க கைப்தற்நற ஆண்டு ண? = ைற.தி 
1453 

ணனக்ைறர்ைள் ைரண்ஸ்டரண்டிபரதிள் ைத்க கைப்தற்நற ரனக்கு இகடனைறு ந்ணர்? = 
பரப்தி ிைர்ைள் 

ணனக்ைறர்ைள் ைரன்ஸ்டரண்டி பரதிள் கைப்தற்நறன் ிகபரை பரப்தினக்கு ன் றரை 
கடரதற்ந ரிதத்றற்கு ணனக்ைறர்ைள் கடிறத்ணர்? = ஆப்ைரணிஸ்ரன் 

ரனகட தகடரடுப்தின் ிகபரை தரசலைம் ற்றும் அதிக்ைடல் றரை கடரதற்ந 
ரிைனம் பரப்திர்ைலக்கு கடதட்டண? = அரதிர்ைள் 

ந் ணெற்நரண்டின் பதரண பரப்திர்ைலக்கு அரதிர் தகடரடுப்திணரல் தரசலைம் ற்றும் 
அதிக்ைடல் றரை கடரதற்ந ரிதம் கடரதற்நண? = ைற.தி 8 ஆம் ணெற்நரண்டு 
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பதரர்ச்சுைலசறர்ைள் : 

இந்றரிற்கு னற ைடல் ற ைண்டுதிடிக்கும் னற்சறில் னனறல் இநங்ைறர்ைள் ரர்? = 
பதரர்ச்சுைலசறர்ைள் 

ரலுறைலக்கு திற்சற அபிக்ை அநறில் னகநில் அகந் தள்பி என்கந ரரடங்ைற ன்ணர் 
ரர்? = பதரர்ச்சுைலசற இபசர் ரயன்நற 

இபசர் ரயன்நறின் சறநப்ன ரதர் ரண? = ரலுற ரயன்நற 

இபசர் ரயன்நற ந் ைரத்றல் ரலுற ரயன்நற ன்ந சறநப்ன ரதரல் அகக்ைப்தட்டு 
பதரற்நப்தட்டரர்? = ைடல் தத்றன் ீண இனந் ஆர்த்றன் ைரரை 

 

தரர்த்பனரறபர டஸ் : 

னன்னனறல் ைடல் தத்றகண பற்ரைரண்டர் ரர்? = பதரர்ச்சுைல் ரட்கட பசர்ந் 
தரர்த்பனரறபர டஸ் 

ந் ஆண்டின் பதரண தரர்த்பனரறபர டஸ் னன் னனறல் ைடல் தத்றகண 
பற்ரைரண்டரர்? = ைற.தி 1487 

தரர்த்பனரறபர டஸ் ைடல் தத்றன் பதரண இறுறரை ரசன்ந இடம் ண? = ஆப்திரிக்ைரின் 
ரன்பைரடி னகண 

ஆப்திரிக்ைரின் ரன்பைரடி னகணக்கு ‘னல் னகண’ ன்று ரதரிட்டர் ரர்? = தரர்த்பனரறபர 
டஸ் 

‘ன்ணம்திக்கை னகண’ ன்று அகக்ைப்தடும் இடம் ண? = ஆப்திரிக்ைரின் ரன்பைரடி னகண 

 

ரஸ்பைரடைரர : 

ந் ஆண்டு பதரர்ச்சுைலசற ரலுறரண ரஸ்பைரடைரர அர்ைள் ன்ணம்திக்கை னகணக 
ைடந்ண இந்றரின் பற்கு ைடற்ைகில் அகந்ணள்ப பைரறக்பைரடு ன்று அகக்ைப்தடும் 
ைள்பிக்பைரட்கடக ந்கடந்ரர்? = ைற.தி 1498, ப – 17 

ைள்பிக்பைரட்கடில் ரஸ்பைரடைரரக பற்ந ன்ணர் ரர்? = சரரின் 

ைற.தி.1500 ஆண்டு இந்றரிற்கு ந் பதரர்ச்சுைலசறர் ரர்? = ரதட்பர அல்ரிஸ் ைரப்ல் 

இண்டரண டகரை ரஸ்பைரடைரர இந்றர ந் ஆண்டு ண? = ைற.தி.1502 

பதரர்ச்சுைலசறர்ைள் இந்றரின் பற்கு ைடற்ைக தகுறில் ந் இடங்ைபில் ன் 
ரிதத்பங்ைகப அகத்ண ிரதரத்றல் ஈடுதட்டணர்? = ைள்பிக்பைரட்கட, ரைரச்சறன், 
ைண்ணூர் ஆைற இடங்ைபில் 

பதரர்ச்சுைலசலர்ைள் இந்றரவுடன் ரிதம் டத் அனுற ங்ைற ன்ணர்? = சரரின் 
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திரன்சறஸ்பைர-டீ-அல்ரய்டர – (ைற.தி 1505 – ைற.தி 1509) : 

இந்றரில் பதரர்ச்சுைலசறர்ைபின் ரிதத்க ைணிக்ை னல் ஆலரை றணம் 
ரசய்ப்தட்டர் ரர்? = திரன்சறஸ்பைர-டீ-அல்ரய்டர 

அபதி ிரதரரிைகபத் பரற்ைடித்ண பதரர்ச்சுைலசறரின் ஆறக்ைத்க றகனரட்டிர் ரர்? = 
திரன்சறஸ்பைர-டீ-அல்ரய்டர 

திரன்சறஸ்பைர-டீ-அல்ரய்டர அர்ைபின் ரைரள்கை ரண? = ீனீர்க் ரைரள்கை 

ீனீர்க் ரைரள்கை னெனம் பதரர்ச்சுைலசறர்ைபின் குடிபற்நப் தகுறைகப ன் னலக்ைட்டுப்தரட்டில் 
ரைரண்டு ந் ஆலர்? = திரன்சறஸ்பைர-டீ-அல்ரய்டர 

திரன்சறஸ்பைர-டீ-அல்ரய்டர அர்ைள் இநந் ஆண்டு ண? = ைற.தி 1509 

திரன்சறஸ்பைர-டீ-அல்ரய்டர அர்ைள் ரரல் ரைரல்னப்தட்டரர்? = ைறப்றர் 

 

அல்பதரன்பம-டி-அல்னைர்க் : 

பதரர்ச்சுைலசறரின் இண்டரண ஆலரை திபற்நர் ரர்? = அல்னைர்க் 

அல்னைர்க் அர்ைள் பைரரக கைப்தற்நற ஆண்டு ண? = ைற.தி 1510 

அல்னைர்க் ந் ன்ணரிடறனந்ண பைரரக கைப்தற்நற அகண பதரர்ச்சுைலசறர்ைபின் ரித 
கனைரை ரற்நறணரர்? = தஜீப்னர் சுல்ரன் 

அல்னைர்க் அர்ைள் ந் பதசுடன் ணண உநக தனப்தடுத்றக் ரைரண்டரர்? = ிஜை பதசுடன் 

ணக்ைறக்கு தகுறில் அகந்றனந் னரக்ைர ீக கைப்தற்நற பதரர்ச்சுைலசற ஆலர் ரர்? = 
அல்பதரன்பம-டி-அல்னைர்க் 

அல்னைர்க் அர்ைள் தரசலை கபகுடரில் ந் இடத்றல் ணகநனைம் என்கந றறுிணரர்? = 
ஆர்ஸ் ன்ந இடம் 

இந்றரில் பதரர்ச்சுைலசற ஆறக்ைத்க உண்கரை றகனரட்டிர் ன்று பதரற்நப்தட்ட 
பதரர்ச்சுைலசற ஆலர் ரர்? = அல்பதரன்பம-டி-அல்னைர்க் 

அல்பதரன்பம-டி-அல்னைர்க் அர்ைள் இநந் ஆண்டு ண? = ைற.தி 1515 

அல்னைர்க் அர்ைள் இநந் இடம் ண? = பைரர 

கனக்பைரட்கட பதரர் கடரதற்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி 1565 

ந் ஆண்டு பதரர்ச்சுைல் ரடு ஸ்ரதின் ைட்டுப்தரட்டில் ந்ண? = ைற.தி 1580 
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டச்சுைரர்ைள் : 

பதரர்ச்சுைலசறர்ைபின் ழீ்ச்சறக்குப் திநகு இந்றரிற்கு னகைப் னரிந்ர்ைள் ரர்? = டச்சுக்ைரர்ைள் 

டச்சுைறக்ைறந்ற ைம்ரதணி ன்ந றறுணத்க பரற்றுித்ர்ைள் ரர்? = யரனந்ண ரட்கட 
பசர்ந் க்ைள் 

ந் ஆண்டு டச்சுைறக்ைறந்ற ைம்ரதணி றறுணம் ரரடங்ைப்தட்டண? = ைற.தி 1602 

டச்சுைரர்ைள் ந் ரட்டின் ீண அறை ரட்டம் ரசலுத்றணர்? = றுத் ீவுைள் 

டச்சுக்ைரர்ைள் இந்றரில் ந் இடத்றல் ன் ரித கங்ைகப அகத்றனந்ணர்? = சறன்சுர, 
ரைப்தட்டிணம், சூத், தபற்ைரடு, சூனறப்தட்டிணம், னபரச், ைரம்பத, அைரதரத், தரட்ணர, ற்றும் 
ைரசறம்தஜரர் ஆைறக 

ந் ஆண்டு டச்சுக்ைரர்ைள் னனறைட் ண அகக்ைப்தடும் தபற்ைரட்டில் ங்ைள் ரித பத்க 
றறுிணர்? = ைற.தி 1610 

டச்சுக்ைரர்ைள் ஆங்ைறபன ிரதரரிைகப ரைரன்ந இடம் ண? = அம்தரய்ணர 

அம்தரய்ணர தடுரைரகன கடரதற்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி 1623 

டச்சுக்ைரர்ைள் ரரிடம் ன் ரிதபங்ைகப ிற்றுிட்டு இந்றர ிட்டு ரபிபநற ரசன்நணர்? 
= ஆங்ைறபனர் 

 

ஆங்ைறபனர்ைள் : 

ஆங்ைறபனர்ைள் ந்க் ைப்தகன பரற்ைடித்ண பரப்தரில் அறை ைடல் னறக ரதற்ந ரடரை 
ிபங்ைறண? = ‘ஸ்தரணி ஆர்டர’ 

‘ஸ்தரணி ஆர்டர’ ன்ந பதரர்க்ைப்தல் ஆங்ைறபனர்ைபிணரல் பரற்ைடிக்ைப்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி 
1588 

த்கண ிரதரரிைள் என்று பசர்ந்ண ஆங்ைறன ைறக்ைறந்ற ைம்ரதணிக பரற்றுித்ணர்? = 100 
னண்டன் ிரதரரிைள்  

ஆங்ைறன ைறக்ைறந்ற ைம்ரதணிக்கு ிரதரம் ரசய்ற்ைரண அனுறக ங்ைறர் ரர்? = 
இங்ைறனரந்ண அசற னனரம் னறசரதத் 

னனரம் னறசரதத் அர்ைள் ந் ஆண்டு ஆங்ைறன ைறக்ைறந்ற ைம்ரதணிக்கு ிரதரம் 
ரசய்ற்ைரண அனுறக ங்ைறணரர்? = ைற.தி 1600, டிசம் – 31 

ஜயரங்ைலரின் அசகக்கு னகை னரிந் ஆங்ைறன ரலுற ரர்? = ில்னறம் யரக்ைறன்ஸ் 

ில்னறம் யரக்ைறன்ஸ் அர்ைள் ரர் ரைரடுத் ிரதரம் ரசய் பைரரி அனுற ைடித்ணடன் 
ஜயரங்ைலரின் அசகக்கு னகை னரிந்ரர்? = இங்ைறனரந்ண அசர் னனரம் பஜம்ஸ் 

ில்னறம் யரக்ைறன்ஸ் அர்ைள் ஜயரங்ைலரின் அசகக்கு னகை னரிந் ஆண்டு ண? = ைற.தி 1609 
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ந் ஆண்டின் பதரண ஜயரங்ைலர் ஆங்ைறபனனக்கு தர்ன் அல்னண அனுறக் ைடிம் என்கந 
ங்ைறணரர்? = ைற.தி.1612 

ந் ஆண்டின் பதரண ஆங்ைறபனர்ைள் சூத்றல் ன் ிை றகனத்க றறுிணர்? = ைற.தி.1613 

சர்ரஸ் பர ன்ந ற்ரநரன ஆங்ைறன ரலுற ஜயரங்ைலரின் அசகக்கு னகை னரிந் ஆண்டு 
ண? = ைற.தி 1615 

ஆங்ைறபனர்ைள் இந்றரில் ரிதம் ரசய் அகத் ரித கங்ைள் சறனற்கநக் கூறுை? = 
சூத், ஆக்ர, தபரச் ற்றும் அைரதரத் 

ரசன்கண ைக றறுி ஆங்ைறன அறைரரி ரர்? = திரன்சறஸ் பட 

திரன்சறஸ் பட அர்ைள் ந் ஆண்டு ரசன்கண ைத்க உனரக்ைறணரர்? = ைற.தி 1639 

திரன்சறஸ் பட அர்ைள் ந் அசரிடறனந்ண என றனப்தகுறக ரங்ைற ரசன்கண ைக 
உனரக்ைறணரர்? = சந்றைறரி அசரிடறனந்ண 

னணி ஜரர்ஜ் பைரட்கட ைட்டப்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி 1640 

இங்ைறனரந்ண அசர் இண்டரம் சரர்னஸ் அர்ைள் ரக றனம் ரசய்ண ரைரண்டரர்? = 
பதரர்ச்சுைல் ரட்டு இபசற ைரத்ரின் 

இண்டரம் சரர்னஸ் அர்ைபின் றனத்றற்கு பதரர்ச்சுைலசறர் சலர்ரிகசரை ரைரடுத் இடம் ண? 
= னம்கத 

னம்கத ைக ஆங்ைறன ைறக்ைறந்ற ைம்ரதணிக்கு ரடகைக்ைரை ிட்ட ன்ணர் ரர்? = இங்ைறனரந்ண 
அசர் இண்டரம் சரர்னஸ் 

இண்டரம் சரர்னஸ் அர்ைள் ன்ண ிகனக்கு னம்கத ைக ஆங்ைறன ைறக்ைறந்ற ைம்ரதணிக்கு 
ரடகைக்ைரை ிட்டரர்? = ஆண்ரடரன்றுக்கு 10 தவுண்ட் 

ைற.தி.1690 ஆம் ஆண்டு சுணெற, பைரிந்னர் ற்றும் ைரபிைட்டம் ன்ந னென்று ைறரங்ைகப 
ிகனக்கு ரங்ைறர் ரர்? = ஜரப் சரர்ரக் 

ஜரப் சரர்ரக் அர்ைபரல் உனரக்ைப்தட்ட ந் ைறரப்தகுறரணண திற்ைரனத்றல் ைல்ைத்ர ைரை 
பர்ச்சறகடந்ண? = சுணெற 

ைற.தி 1699 ஆம் ஆண்டு ந் னைனரர் ன்ணர் அனுற ரதற்று ைல்ைத்ரில் ற்ரநரன 
ரிதபத்றகண அகத்ணர்? = எபங்ைசலப் 

ில்னறம் பைரட்கட ைட்டப்தட்ட இடம் ண? = ைல்ைத்ர 

ரனகட றகணரை ைல்ைத்ரில் ில்னறம் பைரட்கட ைட்டப்தட்டண? = இங்ைறனரந்ண ன்ணர் 
னென்நரம் ில்னறம் 

ைல்ைத்ரில் ைட்டப்தட்ட பைரட்கடக்கு ில்னறம் பைரட்கட ண ரதரிட்டர் ரர்? = ஜரப் 
சரர்ணரக் 

ந் ஆண்டு க ஆங்ைறன ைறக்ைறந்ற ைம்ரதணிின் ஆறக்ைம், ரசல்ரக்கு ஆைறக 
இந்றரில் ிரிவுதடுத்ப்தட்டு இனந்ண? = ைற.தி 1858 
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படணிர்ைள் : 

ரடன்ரர்க் ரட்கட பசர்ந் க்ைள் வ்ரறு அகக்ைப்தட்டணர்? = படணிர்ைள் 

படணிர்ைள் ங்ைம்தரடிில் ரிதகத்க அகத் ஆண்டு ண? = ைற.தி 1620 

படணிர்ைள் ைற.தி 1676 ஆம் ஆண்டு ந் இடத்றல் ரித கங்ைகப அகத்ணர்? = 
ங்ைரபத்றலுள்ப சலரம்னர் ன்ந இடத்றல் 

ந் ஆண்டின் பதரண படணிர்ைள் ன் ிை றகனங்ைள் னலகனேம் திரிட்டரஷ்னக்கு 
ிற்நணர்? = ைற.தி.1845 

 

திரஞ்சுக்ைரர்ைள் : 

திரஞ்சு ைறக்ைறந்ற ைம்ரதணி பரற்றுிக்ைப்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி 1664 

ரனகட னற்சறின் ைரரை திரஞ்சு ைறக்ைறந்ற ைம்ரதணி பரற்று ிக்ைப்தட்டண? = 
ைரல்தர்ட் 

ைரல்தர்ட் ன்தர் ந் ன்ணரின் அகச்சரை இனந்ரர்? = திரன்ஸ் ன்ணர் தறணரன்ைரம் லூி 

ந் ஆண்டின் பதரண திரஞ்சு ைறக்ைறந்ற ைம்ரதணி சூத் ைரில் ன் ரித னங்ைகப 
றறுிணர்? =  ைற.தி 1668 

னனரண திரஞ்சு ிை றகனத்க சூத் ைரில் றறுிர்? = திரன்சறஸ் ைபரன் 

ந் ஆண்டின் பதரண திரஞ்சு ைறக்ைறந்ற ைம்ரதணி சூனறப்தட்டிணத்றல் ன் ரித னங்ைகப 
றறுிணர்? =  ைற.தி 1669 

சூனறப்தட்டித்றல் திரஞ்சு ிை றகனரரணண ரரல் றறுப்தட்டண? = ரர்க்ைரர 

தரண்டிச்பசரி ன்ந இடத்க றறுிர் ரர்? = திரன்சறஸ் ரர்டின் 

திரன்சறஸ் ரர்டின் அர்ைள் ந் ஆண்டு தரண்டிச்பசரி ன்ந இடத்க றறுிணரர்? = ைற.தி 1674 

திரன்சறஸ் ரர்டின் அர்ைள் ந் ன்ணரிடறனந்ண ரசன்கணக்கு ரற்பை என றனப்தகுறக 
ரங்ைற தரண்டிச்பசரி ன்ந இடத்க றறுிணரர்? = ஞ்சரவூர் ன்ணரிடறனந்ண 

திரஞ்சுைரர்ைபின் கனகிடரை றைழ்ந் இடம் ண? = தரண்டிச்பசரி 

திரஞ்சுக்ைரர்ைள் ைற.தி 1690 ஆம் ஆண்டு ந் இடத்றல் ற்ரநரன ரித னத்றகண 
றறுிணரர்ைள்? = சந்றரகூரில் 

திரஞ்சுக்ைரர்ைள் ரயறக ரதற்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி 1725 

திரஞ்சுக்ைரர்ைள் ைரகக்ைரகன ரதற்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி 1739 

டினைப்பப அர்ைள் திரஞ்சு ைர்ணரை ரதரறுப்பதற்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி 1742 
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ஆங்ைறன – திரஞ்சு ஆறக்ைப் பதரட்டி – (ைர்ரடை பதரர்ைள்) : 

ஆங்ைறனம் ற்றும் திரஞ்சு ைறக்ைறந்ற ைம்ரதணிைள் ந் பரக்ைத்றன் அடிப்தகடில் 
பரற்றுிக்ைப்தட்டண? = இந்றரவுடன் ிரதரம் ரசய்னேம் பரக்ைத்ணடன் 

ைர்ரடை பதரர்ைள் ற்றும் அற்நறன் னடிில் ற்தட்ட உடன்தடிக்கைைள் ஆைறற்கந கூறுை : 

 
ைர்ரடை 
பதரர்ைள் 

 
கடரதற்ந 

ஆண்டு 

 
 

ைரம் 

ரர் ரர் 
இகடில் 

கடரதற்நண 

பதரரின் னடிில் 
ற்தட்ட 

உடன்தடிக்கை 

உடன் 
தடிக்கை 
ற்தட்ட 
ஆண்டு 

 
னல் 
ைர்ரடை 
பதரர் 

 
 

ைற.தி 1746 –  
ைற.தி 1748 

பரப்தரில் 
கடரதற்ந 
ஆஸ்றரி 
ரரிசுக 
பதரரின் 

திறதனறப்ன 

 
ஆங்ைறபனர் – 

திரஞ்சுக் 
ைரர்ைள் 

 
 

அய்னரஷ்பதல் 
உடன்தடிக்கை 

 
 

ைற.தி 1748 

 
இண்டர
ண ைர்ரடை 

பதரர் 

 
 

ைற.தி 1748 - 
ைற.தி 1754 

கயரதரத் 
ற்றும் 

ைர்ரடைரில் 
ற்தட்ட 

ரரிசுரிக பதரர் 

 
ஆங்ைறபனர் – 

திரஞ்சுக் 
ைரர்ைள் 

 
 

தரண்டிச்பசரி 
உடன்தடிக்கை 

 
 
 

ைற.தி 1755 

னென்நரம் 
ைர்ரடை 
பதரர் 

 
ைற.தி 1756 – 
ைற.தி 1763 

பரப்தரில் 
ற்தட்ட ரண்டு 

பதரர் 

ஆங்ைறபனர் – 
திரஞ்சுக் 

ைரர்ைள் 

 
தரரிஸ் 

உடன்தடிக்கை 

 
ைற.தி 1763 

 

ைர்ரடைத்றன் கனைர் தகுற ண? = ஆற்ைரடு 

ைற.தி 1740 – ைற.தி 1763 இகடப்தட்ட ைரனங்ைபில் ஆங்ைறபன திரஞ்சுைரர்ைபிகடப த்கண 
பதரர்ைள் கடரதற்நண? = னென்று ைர்ரடை பதரர்ைள் 

ைர்ரடைம் ரனகட ஆட்சறக்கு உட்தட்ட தகுறரை இனந்ண? = னைனரர் ஆட்சறக்கு உட்தட்ட 
தகுறரை றஜரறன் ைட்டுப்தரடு 

 

னல் ைர்ரடை பதரர் (ைற.தி.1746 – ைற.தி.1748): 

னல் ைரர்ரடை பதரரணண ன் திறதனறப்தரை கூநப்தடுைறநண? = பரப்தரில் கடரதற்ந 
ஆஸ்றரி ரரிசுரிக பதரர் 

னல் ைர்ரடை பதரனக்கு ித்றட்ட ைரம் ண? = தரண்டிச்பசரிில் திரஞ்சு ைர்ணரை இனந் 
டினைப்பப இந்றரில் திரஞ்சு ஆறக்ைத்க றகனரட்டுக பரக்ைரை ரைரண்டினந்ரல் 

னல் ைர்ரடை பதரரின் பதரண ரசன்கணக னற்றுகைிட்டு கைப்தற்நற திரஞ்சு பதற ரர்? = 
டினைப்பப ற்றும் ரரரிறஸ் ைர்ணரண னரபதரர்ரடரணரய்ஸ் 

ஆஸ்றரி ரரிசுரிக பதரர் னடிவுற்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி 1748 
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னல் ைர்ரடை பதரரின் னடிில் ற்தட்ட அய்னரரதல் உடன்தடிக்கைின் தடி ஆங்ைறபனர் 
ீண்டும் ந் ைக றனம்த ரதற்நணர்? = ரசன்கண 

 

இண்டரம் ைர்ரடை பதரர் (ைற.தி.1748 – ைற.தி.1754): 

இண்டரம் ைரர்ரடை பதரரணண ன் திறதனறப்தரை கூநப்தடுைறநண? = கயரதரத்றலும், 
ைர்ரடைத்றலும் ற்தட்ட ரரிசுரிக பதரர் 

கயரதரத் றஜரம் அப்ர அர்ைள் இநந் ஆண்டு ண? = ைற.தி 1748 

கயரதரத் றஜரம் அப்ர அர்ைள் இநந்ரல் ரர் ரனக்கும் இகடில் ரரிசுரிக பதரர் 
கடரதற்நண? = அண ைன் ரசறர் ஜங் ற்றும் பதன் னதர் ஜங்ைறற்கு இகடப 

ஆற்ைரட்டு அரிகக்கு பதரட்டிிட்டர்ைள் ரர்? = அன்ரனீன் ற்றும் சந்ர சரைறப் 

ரர் இநந்ரல் ஆற்ைரட்டு அரிகக்கு பதரட்டி ற்தட்டண? = ைர்ரடை ரப் பரஸ்த் அனற  

இண்டரண ைர்ரடை பதரரில் திரஞ்சுக்ைரர்ைள் ரக ஆரித்ணர்? = னதர் ஜங் ற்றும் சந்ர 
சரைறப் 

இண்டரண ைர்ரடை பதரரில் ஆங்ைறபனர்ைள் ரக ஆரித்ணர்? = ரசறர் ஜறங் ற்றும் 
அன்ரனறன் 

அன்ரனொறன் அர்ைள் ந் பதரரின் பதரண ரைரல்னப்தட்டரர்? = ஆம்னர் பதரர் 

ஆம்னர் பதரர் கடரதற்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி 1749 

ஆம்னர் பதரரில் அன்ரனொறன் ரைரல்னப்தட்டரல் அண ைன் னைண அனற ங்கு ரசன்று 
அகடக்ைனம் னகுந்ரர்? = றனச்சற கனக்பைரட்கடில் 

ரசர் ஜங் ற்றும் னதர் ஜங் ஆைற இனனம் ரைரல்னப்தட்டரல் கயரதரத் றஜரை 
றறக்ைப்தட்டர் ரர்? = சனரதத் ஜங் 

சனரதத் ஜங்ைறகண கயரதரத்றன் றஜரரை றறத்ர் ரர்? = திரஞ்சு பதற னஸ்மற 

சந்ர சரயறப்கத பரற்ைடித்ண னைம்ண அனறக ஆற்ைரட்டின் ரப்தரக்ைற ஆங்ைறபன பதற 
ரர்? = இரதர்ட் ைறகபவ் 

ஆற்ைரட்டு ீர் ன்ந ரதனகபரடு அகக்ைப்தட்ட ஆங்ைறபன பதற ரர்? = ரதர்ட் ைறகபவ் 

ந் ஆண்டு திரஞ்சு பதறரண டினைப்பப அர்ைள் ீண்டும் திரன்மறற்கு றனம்த 
அகக்ைப்தட்டரர்? = ைற.தி 1754 

டினைப்பப திநகு இந்றரில் திரஞ்சு பதறரை றறக்ைப்தட்டர் ரர்? = பதற பைரத்னை 

தரண்டிச்பசரி உடன்தடிக்கைரணண ந் இனனக்கும் இகடப கடரதற்நண? = திரஞ்சு பதற 
பைரத்னை ற்றும் ரதர்ட் ைறகபவ் 
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னென்நரம் ைர்ரடை பதரர் (ைற.தி.1756 – ைற.தி.1763): : 

னென்நரம் ைரர்ரடை பதரரணண ன் திறதனறப்தரை கூநப்தடுைறநண? = பரப்தரில் ற்தட்ட 
ரண்டு பதரர் 

ஆங்ைறபனரின் னணி படிட் பைரட்கடக கைப்தற்நற திரஞ்சு பதற ரர்? = ைவுண்ட்-டி-னரனற 

ஆங்ைறன தகடத்பதற சர் அர்கூட் அர்ைள் திரஞ்சு தகடக ந் பதரர்க்ைபத்றல் 
பரற்ைடித்ரர்? = ந்ரசற  

ந்ரசற பதரர் கடரதற்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி 1760 

ந் ஆண்டு திரஞ்சு பதற ைவுண்ட்-டி-னரனற அர்ைள் தரண்டிச்பசரி தகுறக ஆங்ைறபனரிடம் 
எப்தகடத்ரர்? = ைற.தி 1761 

னென்நரம் ைர்ரடை பதரரின் னடிில் ற்தட்ட தரரிஸ் உடன்தடிக்கைின் தடி ந் தகுறைகப 
திரஞ்சுக்ைரர்ைள் ீண்டும் ரதற்நணர்? = தரண்டிச்பசரி, ைரகக்ைரல், சந்றரகூர், ற்றும் ரயற 

னைனர பதசறல் பரண றனப்தகுறரை இனந் ங்ைரபம் ரர் கனகில் சுந்றரண 
பதசரை உனரணண? = அனறர்றைரன் கனகில் 

அனறர்றைரன் இநந் திநகு ங்ைரபத்றன் ரப்தரை திபற்நர் ரர்? = சறரஜ்-உத்-ரபனர 
(அனறர்த்றைரன் பதன்) 

 

திபரசறப் பதரர் : 

திபரசறப்பதரர் கடரதற்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி 1757 

பரப்தி ரடுைள் ணண ங்ைரப றனப்தகுறைபில் ணண அனுறின்நற பைரட்கடைகப 
ைட்டக்கூடரண ன்று கூநறர் ரர்? = சறரஜ்-உத்-ரபனர 

சறரஜ்-உத்-ரபனர அர்ைள் ரதனம்தகடனேடன் ரசன்று ைல்ைத்ரக கைப்தற்நற ஆங்ைறபன பதரர் 
ீர்ைள் த்கண பதக பதரர்க்கைறைபரை திடித்ண சறகநில் அகடத்ரர்? = 146 பதர்ைள் 

சறரஜ்-உத்-ரபனர அர்ைள் சறகநக்கைறைகப அகடத் தின்ணர் றுரபில் த்கண கைறைள் 
ட்டும் உினடன் இனந்ணர்? = 23 பதர் 

சறரஜ்-உத்-ரபனர அர்ைள் சறகநக்கைறைகப அகடத் றைழ்வு னரற்நறல் வ்ரறு 
அகக்ைப்தடுைறநண? = ைல்ைத்ர இனட்டகந ணச் சம்த றைழ்ச்சற 

இனட்டகந ணச் சம்த றைழ்ச்சறக்கு திநகு ைல்ைத்ர ைக றனம்தவும் கைப்தற்நற ஆங்ைறன 
பதறைள் ரர்? = ரட்சன் ற்றும் இரதர்ட் ைறகபவ் 

திபரசறப் பதரரில் பரற்ைடிக்ைப்தட்ட ன்ணர் ரர்? = சறரஜ்-உத்-ரபனர 

சறரஜ்-உத்-ரபனர அர்ைள் திபரசறப் பதரரில் பரற்ைடிக்ைப்தட்ட தின் ங்ைரபரத்றன் றர்ரைறரை 
ரக ஆங்ைறபன அசு றறத்ண? = ீர்ஜரதர் 

ீர்ஜரதர் அர்ைலக்கு திநகு ங்ைரபத்றன் ரப்தரை ரக ஆங்ைறன அசு றறத்ண? = ீர்ைரசறம் 
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திபரசறப் பதரரின் னெனம் ஆங்ைறன ிைக் குலரணண த்கண தர்ைரணரக்ைகப ரதற்நண? = 24 
தர்ைரணரக்ைள் 

 

தக்சரர் பதரர் (ைற.தி.1764) : 

ீர்ஜரதர் அர்ைலக்கு திநகு ங்ைரபத்றன் ரப்தரை ரக ஆங்ைறன அசு றறத்ண? = ீர்ைரசறம் 

இந்ற ிரதரரிக்லக்கு உிடும் பரக்ைறல் அர்ைள் ரசலுத்ற ந் சுங்ைரிக த்ண ரசய்ர் 
ரர்? = ீர்ைரசறம் 

ஆங்ைறபனர்ைள் ீர்ைரசறம்க பரற்ைடித் தின்ணர் ீர்ைரசறம் ரரிடம் ரசன்று அகடக்ைனம் 
அகடந்ரர்? = அபரத்றக ஆட்சற ரசய் ரப் ீஜர உத் ரபனர 

தக்சரர் பதரர் கடரதற்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி 1764 – அக்படரதர் 22 

தக்சரர் பதரரில் ஆங்ைறபனனக்கு றரை பதரரிட்ட கூட்டுப்தகட ண? = ீர்ைரசறம், ீஜர உத்ரபனர, 
இண்டரம் ர ஆனம் 

தக்சரர் பதரர் னடிில் ற்தட்ட உடன்தடிக்கை ண? = அனைரதரத் உடன்தடிக்கை (ைற.தி.1765) 

இந்றரில் ஆங்ைறபன ஆட்சற ைரல் ஊன்ந றகுத் பதரர் ண = திபரசறப் பதரர் 

ஆங்ைறபனக ங்ைரபத்றன் உண்கரண ஆட்சறரபரை ரற்நற பதரர் = தக்சரர் பதரர்  

 

இரதர்ட் ைறகபவ் னல் ைரணிங் தின க 

இரதர்ட் ைறகபவ் (ைற.தி.1765 – ைற.தி.1772): 

இரதர்ட் ைறகபவ் அர்ைள் ஆங்ைறன ைறக்ைறந்ற ைம்ரதணிக்கு ந் திநகு கடரதற்ந இன னக்ைற 
பதரர்ைள் ண? = திபரசறப் பதரர் (1757) ற்றும் தக்சரர் பதரர் (1764) 

ந் பதரனக்கு திநகு இரதர்ட் ைறகபவ் அர்ைள் ங்ைரப ைர்ணரை றறக்ைப்தட்டரர்? = தக்சரர் 
பதரர் 

இரதர்ட் ைறகபவ் அர்ைள் ங்ைரபத்றன் ைர்ணரை றறக்ைப்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி 1765 

ஆங்ைறன ைறக்ைறந்ற ைம்ரதணிக னன் னனறல் இந்றரில் றகனரை ைரலூன்ந ரசய் 
ஆலர் ரர்? = இரதர்ட் ைறகபவ் 

‘ஆங்ைறனக்ைறக்ைறந்ற ைம்ரதணி ஊறர்ைள் வ்ித்றலும் இந்றர்ைபிடறனந்ண அன்தபிப்ன 
ரதநக்கூடரண’ - ணக் கூநறர் ரர்? = இரதர்ட் ைறகபவ் 

ைம்ரதணி ஊறர்ைள் ற்றும் ிகைலக்கு உ இரதர்ட் ைறகபவ் உனரக்ைற றற அகப்ன 
ண? = ைறகபின் றற 

ங்ைரபத்றல் இட்கட ஆட்சற னகநக அநறனைப்தடுத்ற ங்ைரபர ைர்ணர் ரர்? = இரதர்ட் 
ைறகபவ் 
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இரதர்ட் ைறகபவ் அர்ைள் ரரிடறனந்ண உரிகில் ற்றும் குற்நில் உரிகைகப ரதற்ந 
திநகு ங்ைரபரத்றல் இட்கட ஆட்சற னகநக அநறனைப்தடுத்றணரர்? = னைனர பதசர் 
இண்டரம் ர ஆனறடனந்ண 

இட்கட ஆட்சற னகந ங்ைரபத்றல் த்ண ரசய்ப்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி 1772 

ங்ைரபம் ஆங்ைறனக் ைறக்ைறந்ற றறுணத்றன் படி ஆட்சறின் ைலழ் ரைரண்டுப்தட்ட ஆண்டு 
ண? = 1772 

னனரண ஆங்ைறன - கசூர் பதரர் : 

னனரண கசூர் பதரர் கடரதற்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி 1767 – ைற.தி 1769 

னனரண ஆங்ைறன - கசூர் பதரரின் பதரண ங்ைரபத்றன் ைர்ணரை இனந்ர் ரர்? = இரதர்ட் 
ைறகபவ் 

னனரண ஆங்ைறன - கசூர் பதரர் ந் இனனக்கும் இகடப கடரதற்நண? = கசூர் ஆண்ட 
கயர் அனற ற்றும் இரதர்ட் ைறகபவ் 

கயர் அனறக்கு றரை இங்ைறனரந்ண ரத்றபரடும், கயரதரத்க ஆட்சற ரசய் றஜரபரடும் 
உடன்தடிக்கை ரசய்ண ரைரண்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி 1766 

ந் ஆண்டின் பதரண கயர் அனற ற்றும் றஜரகனேம் ஆங்ைறபனர்ைள் ரசங்ைம் ன்ந இடத்றல் 
பரற்ைடித்ணர்? = ைற.தி 1767 

ரசங்ைம் பதரரில் கயர் அனற பரற்நரலும் ந் இனடங்ைகப கைப்தற்நற கயர் அனற ன் 
றர்ரைத்க அங்கு ற்தடுத்றணரர்? = ஆம்னர் ற்றும் ங்ைலர்  

னனரண கசூர் பதரரின் னடிில் ற்தட்ட உடன்தடிக்கை ண? = ரசன்கண (ரஸ்) 
உடன்தடிக்கை 

ரசன்கண உடன்தடிக்கை கடரதற்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி 1769 

னனரண ஆங்ைறன – கசூர் பதரரின் னடிில் ரனகட னைழ் றைவும் உர்த்ற பதசப்தட்டண? = 
கயர் அனற 

கயர் அனற திநந் ஆண்டு ண? = ைற.தி 1722 

 

ரன் பயஸ்டிங்ஸ் தின : (ைற.தி 1772 – ைற.தி 1785) :- 

ந் ஆண்டின் பதரண ங்ைபத்றல் ற்தட்ட தஞ்சத்றணரல் க்ைள் ரதனம் ணத்றற்கு 
உள்பரணரர்ைள்? = ைற.தி 1772 

ந் ஆண்டு ரன் பயஸ்டிங்ஸ் தின அர்ைள் ங்ைரப ைர்ணரை றறக்ைப்தட்டரர்? = ைற.தி 1772 

ங்ைரபத்றன் ைகடசற ைர்ணரை தி ைறத்ர் ரர்? = ரன்பயஸ்டிங்ஸ் தின 

ங்ைரபத்றன் னல் கனக ஆலர் ற்றும் ில்னறம் பைரட்கடின் னல் கனக ஆலர் 
ன் அகக்ைப்தட்டர் ரர்? = ரன் பயஸ்டிங்ஸ் தின 
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ந் ஆண்டு ரன் பயஸ்டிங்ஸ் அர்ைள் ங்ைரபத்றன் னல் கனக ஆலரை 
றறக்ைப்தட்டரர்? = ைற.தி 1774 

ந் சட்டத்றன் னெனம் ரன் பயஸ்டிங்ஸ் அர்ைள் ங்ைரபத்றன் னல் கனக ஆலரை 
றறக்ைப்தட்டரர்? = எலங்குனகநச் சட்டத்றன் ைலழ் 

எலங்குனகநச் சட்டம் ரைரண்டுப்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி 1773 

ந்ச் சட்ட னகந இந்ற அசறல் அகப்தின் பர்ச்சறக்கு னல் தடிரை அகந்ண? = 
எலங்குனகநச் சட்டம் 

எலங்குனகந சட்டத்றன் சத்ணைள் : 

     1) ரசன்கண னம்கத ஆலர்ைலக்கு பனரை ங்ைரபத்றல் கனக    ஆலர் றணம் 

     2) ரைரல்ைத்ரில் என கனக ீறதற ற்றும் 3 ீறதறைகபக் ரைரண்ட உச்சீறன்நம் 
அகக்ை ற ரசய்ப்தட்டண 

     3) கனக ஆலனக்கு உி னரி ரன்கு உறுப்திணர்ைள் ரைரண்ட றர்ரைக் குல 
அகத்ல் 

எலங்குனகநச் சட்டத்றன் குகநைகப பதரக்குற்ைரை ரைரண்டுப்தட்ட சட்டம் ண? = திட் 
இந்றச் சட்டம் 

திட் இந்றச் சட்டத்க ரைரண்டு ந்ர் ரர்? = ஆங்ைறன திர் இகப திட் 

திட் இந்றச் சட்டம் ரைரண்டுப்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி 1784 

திட் இந்றச் சட்டத்றன் சத்ணைள் : 

   1) இங்ைறனரந்ண அசறன் தரிந்ணகின் தடி கனக ஆலர் றறக்ைப்தடுரர் ணக் கூநப்தட்டண 

   2) றர்ரைக் குல உறுப்திணர் ண்ிக்கை, ரன்ைறனறனந்ண னென்நரைக் குகநக்ைப்தட்டண. றர்ரை 
பர்ச்சறக்ைரை 6 பதர் ரைரண்ட ைட்டுப்தரட்டுக் குல இங்ைறனரந்றல் உனரக்ைப்தட்டண 

   3) இந்றரில் உள்ப ஆங்ைறனப் தகட ீர்ைலக்குப் தகடத்பதறரை கனக ஆலர் 
ரசல்தடுரர் ன்றும் ரசன்கண னம்கத ரைரங்ைள் அரின் னலக்ைட்டுப்தரட்டின் ைலழ் 
ரைரண்டுப்தடும் ணவும் ஆங்ைறன அசறன் ைலழ் ைம்ரதணிின் றர்ரைம் ரசல்தடவும் இச்சட்டம் 
ற குத்ண 

இரதர்ட் ைறகபரல் ங்ைரபத்றல் ற்தடுத்ப்தட்ட இட்கட ஆட்சற னகநக எறத்ர் ரர்? = 
ரன் பயஸ்டிங்ஸ் தின 

ரனகட ஆட்சறின் பதரண அசறன் ைனவூனம் னர்றரதரத்றல் இனந்ண ைல்ைத்ரிற்கு 
ரற்நப்தட்டண? = ரன் பயஸ்டிங்ஸ் தின 

ரன் பயஸ்டிங்ஸ் தின ந் ைத்க ஆங்ைறபன இந்றரின் கனைரை ற்தடுத்றணரர்? = 
ைல்ைத்ர 

ைல்ைத்ரில் சரர் றரணி அரனத் (சறில்) ற்றும் சரர் றஜரத் அரனத் (ைறரிறணல்) ன்ந இன 
ீற ன்நங்ைள் ந் கனக ஆலரல் எவ்ரரன ரட்டத்றலும் ற்தடுத்ப்தட்டண? = ரன் 
பயஸ்டிங்ஸ் தின 
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ந் ஆலர் ைரனத்றல் இந்ண னஸ்லீம் சட்டத் ரரகுப்தரணண உனரக்ைப்தட்டண? = ரன் 
பயஸ்டிங்ஸ் தின   

திரிட்டிஸ் இந்றரின் னல் கனக ீறதறரை றறக்ைப்தட்டர் ரர்? = சர் னறஜர இம்பத 

ரன் பயஸ்டிங்ஸ் தின ைரனத்றல் சூனறக்ைப்தட்ட எப சலரண சுங்ைரிின் றப்ன ரண? = 2.5% 

ரன் பயஸ்டிங்ஸ் தின அர்ைள் சுங்ை சரடிைகப அகத் ந் இடங்ைள் ண? = ைல்ைத்ர, 
டரக்ைர, யகீ்பி, தரட்ணர, னர்றரதரத் 

னரய்த்ணகநக பம்தடுத் ரபஸ்டிங்ஸ் அர்ைள் ந் ைரில் னரய்த்ணகந ைைத்க 
றறுிணரர்? = ைல்ைத்ர 

இஸ்னரற ைல்ி பர்ச்சறக்ைரை மர ைல்ி றறுணத்க ணக்ைற கனக ஆலர் ரர்? = 
ரன் பயஸ்டிங்ஸ் தின 

மர ைல்ி றறுணம் ணங்ைப்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி 1781 

மர ைல்ி றறுணம் ணங்ைப்தட்ட இடம் ண? = ைல்ைத்ர 

ரட்ட ஆட்சறர் ன்ந திக உனரக்ைற ங்ைரப கனக ஆலர் ரர்? = ரன் 
பயஸ்டிங்ஸ் தின 

 

பரயறல்னரப் பதரர்: 

பரயறல்னரப் பதரர் கடரதற்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி 1774 

பரயறல்னர்ைள் ந் ரட்டின் க்ைள் ஆர்? = ஆப்ைரணி க்ைள் 

பரயறல்னர்ைகப ரக்ைறர்ைள் ரர்? = ரத்றர்ைள் 

பரைறல்ைண்ட் தகுறக ஆட்சற ரசய் ஆட்சறரபர்ைபின் ரதர் ரண? = யதிஸ் ைத் ைரன் 

பரயறல்னர்ைகப ரத்றர்ைள் ரக்ைறரல் பரயறல்னர்ைள் ரக உிக்கு ரடிணர்? = 
அபரத்றின் ரப் ீஜர-உத்-ரபனர 

ரத்றர்ைள் பரயறல்னர ீண தகடரடித் ஆண்டு ண? = ைற.தி 1773 

பரயறல்னர்ைள் அபரத்ற ரப்னக்கு வ்பவு னரை எப்னக்ரைரண்டணர்? = 40 இனட்சம் 

ரன் பயஸ்டிங்ஸ் அர்ைள் பரயறல்னர ீண ன் தகடக அனுப்தி பரயறல்னர்ைகப 
பரற்ைடித் ஆண்டு ண? = ைற.தி 1774 

ந் கனக ஆலர் னன்ணிகனில் இண்டரண ஆங்ைறன-கசூர் பதரர் கடரதற்நண? = ரன் 
பயஸ்டிங்ஸ் தின 

 

இண்டரண ஆங்ைறன-கசூர் (ைற.தி 1780 – ைற.தி 1784): 

ரத்றர்ைள் கசூர் ைரின் ீண பதரர் ரரடுத் ஆண்டு? = ைற.தி 1771 
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கயர் அனற ரக பரற்ைடித்ண ைற.தி.1780 ஆண்டு ஆற்ைரட்கட கைப்தற்நறணரர்? = ைர்ணல் ரதய்னற 

பதரர்ட்படர பரபர பதரர் கடரதற்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி 1781 

பதரர்ட்படர பரபர பதரர் ந் இனர் இகடில் கடரதற்நண? = ஆங்ைறன தகடத்பதற சர் அர் 
கூட் ற்றும் கயர் அனற 

பதரர்ட்படர பரபர பதரரில் ரற்நற ரதற்நர் ரர்? = சர் அர் கூட் 

ந் ஆண்டு கயர் அனற அர்ைள் சர் அர் கூட்டரல் ீண்டும் ஆி ன்ந இடத்றல் 
பரற்ைடிக்ைப்தட்டரர்? = ைற.தி 1782 

கயர் அனற இநந் ஆண்டு ண? = ைற.தி 1782 

கயர் அனற ந் பரரல் ரக்ைப்தட்டு இநந்ரர்? = னற்றுபரய் 

இண்டரம் ஆங்ைறன-கசூர் பதரர் ந் உடன்தடிக்கைரல் னடிவுக்கு ரைரண்டு ப்தட்டண? = 
ங்ைலர் உடன்தடிக்கை 

ங்ைலர் உடன்தடிக்கை ற்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி 1784 

 

னனரம் ஆங்ைறன-ரத்றப் பதரர் (ைற.தி 1775 – ைற.தி 1782): 

ந் இன பதஷ்ரக்கு இகடப ைற.தி.1775 ஆம் ஆண்டு பதஷ்ர திக்ைரண பதரட்டி றனிண? = 
ரரவ் ற்றும் அண சறத்ப்தர குர ரவ் 

திரிட்டிஷ் அசு ந் ஆண்டின் பதரண குர ரவுடன் சூத் உடன்தடிக்கைக ரசய்ண ரைரண்டண? = 
ைற.தி.1775 

ரன்பயஸ்டிங்ஸ் ைற.தி.1776 ஆண்டு ைர்ணல் அப்டகண அனுப்தி சூத் உடன்தடிக்கைக த்ண 
ரசய்ண ிட்டு ந் ரட்டி ன்ணனடன் னந்ர் உடன்தடிக்கைக ரசய்ண ரைரண்டரர்? = ரணர 
தட்ணரிஸ் 

ரன் பயஸ்டிங்ஸ் அர்ைள் ரத்றர்ைள் ீண பதரர் ரரடுத் ஆண்டு ண? = ைற.தி 1775 

ந் உடன்தடிக்கை னெனம் னனரம் ஆங்ைறன-ரத்றப் பதரர் னடிவுக்கு ரைரண்டுப்தட்டண? = 
சரல்கத உடன்தடிக்கை 

சரல்கத உடன்தடிக்கை ற்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி 1782 

சரல்கத உடன்தடிக்கைரணண ந் இனனக்கும் ற்தட்டண? = ரன்பயஸ்டிங்ஸ் ற்றும் ைரஜற 
சறந்றர 

னனரம் ரத்ற பதரனக்கு திநகு ரத்றர்ைபின் தஷீ்ரைப் ரதரறுப்பதற்நர் ரர்? = இண்டரம் 
ரரவ் 

ைற.தி.1787 ஆம் ஆண்டு ந் ைட்சறிணரல் ரன்பயஸ்டிங்ஸ் ீண அறைர ம்ன ீநல்ைகபக் 
ைரரை ைரட்டி ரடரலன்நத்றல் குற்நச்சரட்டு ரைரண்டுப்தட்டண? = ட்ண்ட் தர்க் ற்றும் 
ிக் ைட்சற 
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ட்ண்ட் தர்க் அர்ைள் ரன்பயஸ்டிங்ஸ் ீண த்கண குற்நங்ைகப சுத்றணரர்? = 22 
குற்நங்ைள் 

ரன் பயஸ்டிங் ீண சுத்ப்தட்ட 3 குற்ந ிசரகைள் ண? = 1) ந்குரர் க்கு ிசரக 
(ைற.தி 1775); 2) ரசித் சறங் ிைரம் (ைற.தி 1775); 3) அபரத்ற பதைம்ைபின் க்கு (ைற.தி 1782) 
ஆைறக 

ரதரண றர்ரை னகநின் அடித்பத்க ரன்பயஸ்டிங்ைஸ் அகக்ை அன் ீண 
பற்ைட்டுரணம் ைரன்ரனறமரல் ற்தடுத்ப்தட்டண ன்று கூநற அநறஞர் ரர்? = சர் ில்னறம் 
யண்டர் 

ரன்பயஸ்டிங் ைரனத்றல் இற்நப்தட்ட இந்ண சட்டத்ரரகுப்தரணண ‘ஆங்ைறன இந்ண சட்டங்ைபின் 
ரரகுப்ன’ ன்ந ரதரில் ரரல் உனரக்ைப்தட்டண? = யரல்ரயட் 

ைற.தி.1784 ஆம் ஆண்டு ரன் பயஸ்டிங்ஸ் உடன் இகந்ண ங்ைரப ஆசற ைைத்றகண 
பரற்றுித்ர் ரர்? = ில்னறம் பஜரன்ஸ் 

ரதங்ைரல் ரைசட் ன்ந ஆங்ைறன ர இக ரரடங்ைறர் ரர்? = பஜம்ஸ் அைஸ்டஸ் யறக்ைற 
(ைற.தி.1780) 

 

ைரன்ரனறஸ் தின (ைற.தி 1786 – ைற.தி 1793) : 

ைரன்ரனறஸ் அர்ைள் ந் ஆண்டு இந்றரின் கனக ஆலரை றறக்ைப்தட்டரர்? = ைற.தி 
1786 

இந்றரில் இனந் சுபசற சரம்ரஜ்த்றல் கனிடரக் ரைரள்கைகப் தின்தற்ந னன்ந 
கனக ஆலர் ரர்? = ைரன்ரனறஸ் தின 

றகனரண றனரி றட்டத்க ரைரண்டுந் கனக ஆலர் ரர்? = ைரன்ரனறஸ் தின 

ைரன் ரனறஸ் அர்ைள் ந் ஆண்டு றகனரண றனரி றட்டத்க ரைரண்டுந்ரர்? = ைற.தி 1793 

ைரன்ரனறஸ் அர்ைள் றகனரண றனரி றட்டத்க அநறனைப்தடுத்ற இடம் ண? = ங்ைரபம் 

றகனரண றனரி றட்டத்றன் னெனம் அறை இனரதம் அகடத்ர்ைள் ரர்? = ஜீன்ரர்ைள் 

இந்றக் குடிகில் திின் ந்க ன்நகக்ைப்தட்ட கனக ஆலர் ரர்? = 
ைரன்ரனறஸ் தின 

இந்றரில் றகனரண ைரல்ணகநக உனரக்ைறர் ரர்? = ைரன்ரனறஸ் தின 

ைல்ைத்ரில் ைரல்ணகந ஆகர் றணம் உனரக்ைப்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி 1791 

ரட்டங்ைள் ரணரக்ைபரை திரிக்ைப்தட்ட திநகு ந் அறைரரிரல் ரணரக்ைள் றர்ைறக்ைப்தட்டண? = 
பரைர 

ந் கனக ஆலர் ஆட்சறின் பதரண ரட்ட ஆட்சறர், ீறப்திினறனந்ண ிடுிக்ைப்தட்டரர்? 
= ைரன்ரனறஸ் தின 
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ைரன்ரனறஸ் அர்ைள் ந் இடங்ைபில் ரன்கு ரைர ீறன்நங்ைகப ற்தடுத்றணரர்? = டரக்ைர, 
ைல்ைத்ர, னர்றரதரத் ற்றும் தரட்ணர 

ந் கனக ஆலர் தி ைறக்கும் பதரண ீறன்நங்ைலக்கு ைட்டபண்டி ைட்டங்ைகப 
த்ண ரசய்ப்தட்டண? = ைரன்ரனறஸ் தின 

‘ைரன்ரனறஸ் சட்டத் ரரகுப்ன’ ரரகுத்ண ரபிிடப்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி 1793 

‘ைரன்ரனறஸ் சட்டத் ரரகுப்திகண’ – ரபிிட்டர் ரர்? = சர் ஜரர்ஜ் தரர்பனர 

ஆங்ைறபனர்ைள் இந்ற ிரதரரிைபபரடு பரிகடரை ரதரனள் ரங்கும் அல்னண ிற்கும் 
னகநிகண ீண்டும் அநறனைம் ரசய்ர் ரர்? = ைரன்ரனறஸ் தின 

ந் ஆண்டின் பதரண ங்ைரபரம் தன தகுறைபரைப் திரிக்ைப்தட்டு எவ்ரரன திரிவும் என 
ஆட்சறரின் ைலழ் றர்ைறக்ைப்தட்டண? = ைற.தி 1787 

ந் கனக ஆலர் ன் ஆட்சறின் பதரண னரய்த்ணகநக உனரக்ைற ஆட்சறர்ைபின் 
ரசல்தரட்டிகண பற்தரர்ிடச் ரசய்ரர்? = ைரன்ரனறஸ் தின 

இந்றரக இண்டு னகந ஆட்சற ரசய் ங்ைரப கனக ஆலர் ரர்? = ைரன்ரனறஸ் தின 

இந்ற கனக ஆலர்ைபின் ஊனற்ந, பர்கரண னல் ஆலரை ைனப்தடுதர் ரர்? = 
ைரன்ரனறஸ் தின 

றர்ரைம் ற்றும் ீறத்ணகநின் அறைரங்ைகப திரித் னன அலர்? = ைரன்ரனறஸ் தின 

ரட்ட ீறதற ன்ந திிகண உனரக்ைற கனக ஆலர் ரர்? = ைரன்ரனறஸ் தின 

‘இந்ற ஆட்சறப் தித்ணகநின் ந்க’ (IAS) - ண அகக்ைப்தடுதர் ரர்? = ைரன்ரனறஸ் தின 

ைற.தி.1791 ஆம் ஆண்டு தணரஜறல் சஸ்ைறன ைல்லூரிக ரரடங்ைறர் ரர்? = ைரன்ரனறஸ் தின 

 

றப்ன சுல்ரன்: 

றப்ன சுல்ரன் திநந் ஆண்டு ண? = ைற.தி 1753 

றப்ன சுல்ரன் திநந் இடம் ண? = கசூர் 

றப்ன சுல்ரன் ைட்டி னைழ்ரதற்ந பைரட்கட ண? = ீனைறரிில் உள்ப ணர்க் பைரட்கட 

றப்ன சுல்ரன் அர்ைள் ந் சறநப்ன ரதரல் ரதனகபரடு அகக்ைப்தட்டரர்? = கசூரின் னனற 

றப்ன சுல்ரணின் அன்னக்குரி றனைம் ண? = னனற 

ந் ன்ணரின் அரிக ற்றும் சலனகடிலும் னனறின் உனம் ரதரநறக்ைப்தட்டினந்ண? = றப்ன 
சுல்ரன் 

றப்ன இநந் திநகு அடக்ைம் ரசய்ப்தட்ட இடம் ண? = சலங்ைப்தடிணம் 
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னென்நரண ஆங்ைறன-கசூர் பதரர் (ைற.தி 1790 – ைற.தி 1792) 

இண்டரண கசூர் பதரரின் னடிில் றப்ன சுல்ரனும் ஆங்ைறபனர்ைலம் ங்ைலகட அசறல் 
ஆறக்ைத்க ங்கு றகனறறுத் னன்நணர்? = க்ைரம் 

றப்ன சுல்ரன் ன்கண தனப்தடுத்றக் ரைரண்டு ந் இன ரட்டு உிபரடு ஆங்ைறபனர்ைகப 
இந்றரினறனந்ண ரபிபற்ந ண்ிணரர்? = திரன்சு ற்றும் ணனக்ைற 

ைரன்ரனறஸ் அர்ைள் ந் இன ன்ணர்ைபின் உிபரடு னென்நரம் ஆங்ைறன கசூர் பதரரில் 
றப்னக றர்த்ரர்? = கயரதரத் றஜரம் ற்றும் ரத்றர்ைள் 

னென்நரண ஆங்ைறபன கசூர் பதரரின் பதரண றப்ன சுல்ரன் ரன்ணிந்றரினறனந் ந் 
ரட்கடச் சரர்ந் இந்ண அசக பரற்ைடித்ரர்? = றனரங்கூர் 

ந் ஆண்டின் பதரண ைரன்ரனறஸ் றப்ன சுல்ரனுக்கு றரை பதரர் ரரடுத்ரர்? = ைற.தி 1790 

னென்நரம் ஆங்ைறன-கசூர் பதரர் னடிவுக்கு ந் ஆண்டு ண? = ைற.தி 1792 

ந் உடன்தடிக்கைின் தடி னென்நரம் ஆங்ைறன-கசூர் பதரரணண னடிவுக்கு ந்ண? = 
வங்ைப்தட்டிண உடன்தடிக்கை (ைற.தி 1792) 

ைரன்ரனறஸ் தினக்கு திநகு ங்ைரபத்றன் ைர்ணரை திபற்நர் ரர்? = சர் ஜரன்பரர் 

ைரன்ரனறஸ் தின பதரன்று கனிடரக் ரைரள்கைக தின்தற்நற ஆட்சற ரசய் ங்ைரப ைர்ணர் 
ரர்? = சர் ஜரன்பரர் (ைற.தி.1793 – ைற.தி.1798) 

ைற.தி.1793 ஆம் ஆண்டு தட்டச் சட்ட்த்றகண (னல் தட்டச் சட்டம்) இற்நற கனக ஆலர் 
ரர்? = சர் ஜரன்பரர் 

 

ரல்ரனஸ்னற தின (ைற.தி 1796 – ைற.தி 1805) 

சர் ஜரன்பரர் திநகு ங்ைரப ைர்ணரை திபற்நர் ரர்? = ரல்ரனஸ்னற தின 

இந்றரில் ஆங்ைறன பதகச உனரக்ை ரல்ரனஸ்னற தின ந் ரைரள்கைக தின்தற்நறணரர்? = 
பதசுக் ரைரள்கை 

ம்க ங்ைப்னனற ன்று கூநறக்ரைரண்ட ங்ைரப ஆலர் ரர்? = ரல்ரனஸ்னற தின 

திரஞ்சு ரட்டு ரப்பதரனறணின் லச்சறரல் றகுந் அச்சம் அகடந் கனக ஆலர் ரர்? = 
ரல்ரனஸ்னற தின 

ரல்ரனஸ்னற தின அர்ைள் ந் றட்டத்க அநறனைப்தடுத்ற ஆங்ைறன பதகச றகன ரதநச் 
ரசய்ரர்? = ணகப்தகடத் றட்டம் (ைற.தி.1798) 

ரல்ரனஸ்னற தின அர்ைள் ந் றட்டத்றன் னெனம் இந்றரில் ஆட்சற ரசய்ண ந் சுபச 
சரம்ரஜ்ங்ைகப ஆங்ைறன அசரட்சறின் ைலழ் ரைரண்டு ண்ிணரர்? = ணகப்தகடத் றட்டம் 



18 
 

ரல்ரனஸ்னற தினரல் அநறனைம் ரசய்ப்தட்ட ந் றட்டத்றன் தடி இந்ற சுபச அசர்ைள் 
ங்ைபண ரட்டில் ஆங்ைறன தகட என்கந அன் றர்ரை ரசனிற்ைரண தத்க ரசலுத்றபர, 
ங்ைபண றனப்தகுறைபில் சறனற்கந ஆங்ைறபனனக்கு ரைரடுப்தன் னெனரைபர தரரிக்ை 
பண்டும்? = ணகப்தகடத் றட்டம் 

ரல்ரனஸ்னறின் ணகப்தகடத் றட்டத்க ற்றுக்ரைரண்ட னல் இந்ற ன்ணர் ரர்? = 
கயரதரத் றஜரம் (ைற.தி 1798) 

ணகப்தகடத் றட்டத்றன் னெனம் கயரதரத் றஜரம் அர்ைள் ஆங்ைறபனர்ைலக்கு அபித் 
றனப்தகுறைள் ண? = ரதல்னரரி, ைடப்தர, அணந்னர் ற்றும் ைர்னூல் (ைற.தி 1800) 

ந் ன்ணக ரன்ரணஸ்னற தின அர்ைள் ைட்டரப்தடுத்ற ணகப்தகடத் றட்டத்க ற்ை 
ரசய்ரர்? = அபரத்ற ரப் 

ணகப்தகடத் றட்டத்றன் னெனம் அபரத்ற ரப் அர்ைள் ஆங்ைறபனர்ைலக்கு அபித் 
றனப்தகுறைள் ண? = பரயறல்ைண்ட், பைரக்னர் ற்றும் ைங்கை னகண றைலக்கு இகடப 
உள்ப றனப்தகுறைள் 

ரல்ரனஸ்னறின் ணகப்தகடத் றட்டத்க ற்றுக்ரைரண்ட ரத்ற ன்ணர் ரர்? = இண்டரம் 
தரஜறரவ் 

ரல்ரனஸ்னற ணகப்தகடத் றட்டத்க ற்ை றுத் ன்ணர் ரர்? = றப்ன சுல்ரன் 

 

ரன்ைரண ஆங்ைறன-கசூர் பதரர் (ைற.தி.1799): 

ரன்ைரண ஆங்ைறன கசூர் பதரர் கடரதநக் ைரம்? = ரல்ரனஸ்னற தினின் ணகப்தகடத் 
றட்டம் 

றப்ன சுல்ரன் ஆங்ைறபனர்ைகப றர்க்ை ந்ரந் ன்ணர்ைபின் ஆவுைகப ரதந ணணர்ைகப 
அனுப்திணரர்? = ைரனல், ைரன்ஸ்டரன்டிபரதிள், அபதிர 

ரன்ைரண ஆங்ைறன கசூர் பதரரின் னடிில் றப்ன சுல்ரன் அர்ைள் ந் இடத்றல் 
பரற்ைடிக்ைப்தட்டு ரைரல்னப்தட்டரர்? = ரபள்பி பதரர் 

ரபள்பி பதரர் கடரதற்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி.1799  

றப்ன சுல்ரன் இநந் ஆண்டு ண? = ைற.தி.1799 – ப 4 

ரன்ைரண ஆங்ைறன கசூர் பதரரின் னடிில் ஆங்ைறபனர்ைபரல் இகக்ைப்தட்ட றனப்தகுறைள் 
ண? = வங்ைப்தட்டிணம், பைரம்னத்ணர் ற்றும் ைணர 

ரன்ைரண ஆங்ைறன கசூர் பதரரின் னடிில் ஆங்ைறபனரல் கைப்தற்நப்தட்ட கசூர் அசரணண 
ரரிடம் றனம்த அபிக்ைப்தட்டண? = தக இந்ண ம்ச ன்ணர் குடும்தத்றல் திநந் னென்நரம் 
ைறனஷ்ர ரஜர 

ரன்ைரண ஆங்ைறன கசூர் பதரரின் னடிில் றப்னின் குடும்தத்றணர் ந் சறகநக்கு கைறைரபரை 
ங்கு அனுப்தப்தட்டணர்? = பலூர் 
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இண்டரண ஆங்ைறன ரத்ற பதரர் (ைற.தி.1803) 

இண்டரம் தரஜறரவ் அர்ைள் ரல்ரனஸ்னறின் ணகப்தகடத் றட்டத்க ற்றுக் ரைரண்டு ந் 
உடன்தடிக்கைில் கைரரப்தறட்டரர்? = தஸ்மறன் உடன்தடிக்கை 

தஸ்மறன் உடன்தடிக்கைக ற்ை றுத் ரத்ற பசத் கனர்ைள் ரர்? = சறந்றர ற்றும் 
தரன்ஸ்பன 

ந் ஆண்டின் பதரண ரல்ரனஸ்னற அர்ைள் அபச ற்றும் ஆரிைரன் ஆைற இடங்ைபில் 
ரத்றர்ைகப பரற்ைடித்ணர்? = ைற.தி.1803 

ிை றறுணரை ிபங்ைற ஆங்ைறனக் ைறக்ைறந்ற றறுணத்க இந்றரில் னறக றகுந் 
ஏர் அசறல் சக்றரை ரற்நறகத் ைர்ணர் ரர்? = ரல்ரனஸ்னற தின 

‘இந்றரில் திரிட்டிஸ் அசு’ ன்தற்கு தறல் ‘திரிட்டிஷ் இந்ற பதசு' ன்ந என்கந உனரக்ை 
பண்டும் ண ீர்ரணத்ணடன் இந்றர ந் ஆலர் ரர்? = ரல்ரனஸ்னற 

தசலன் உடன்தடிக்கைில் கைரலத்றட்ட பதஷ்ர ரர்? = இண்டரம் தரஜறரவ் 

இந்றரில் திரஞ்சு ஆறக்ைத்றற்கு னடிவு ைட்டி கனக ஆலர் ரர்? = ரல்ரனஸ்னற தின 

‘ஆங்ைறபன ைறக்ைறந்ற ிக்க்குலின் அக்தர்’ - ண அகக்ைப்தட்டர் ரர்? = ரல்ரனஸ்னற 
தின 

 

சர் ஜரர்ஜ் தரர்பனர (ைற.தி.1805 – ைற.தி.1807): 

ஆங்ைறபனர் பதற ஆர்ர் ரல்ரனஸ்னற திநகு இந்ற கனக ஆலரை திபற்றுக் 
ரைரண்டர் ரர்? = சர் ஜரர்ஜ் தரர்பனர (ைற.தி.1805 – ைற.தி.1807) 

பலுர் ைனைம் டக்கும் பதரண ஆங்ைறபன கனக ைர்ணரை இனந்ர் ரர்? = சர் ஜரர்ஜ் 
தரர்பனர  

பலூர்க் ைனைம் (ைற.தி.1806): 

றழ்ரட்டின் னந்க ட ஆற்ைரடு ரட்டத்றன் கனைர் ண? = பலூர் 

பலூர் ைனைரணண ரரல் டத்ப்தட்டண? = சறப்தரய்ைள் 

பலூர் ைனைத்றன் பதரண ரசன்கண ஆலரை இனந்ர் ரர்? = ில்னறம் ரதண்டிங் தின 

ில்னறம் ரதண்டிங் அனுறனேடன் கனப்தரகைனேடன் கூடி னற சலனகட அநறனைப்தடுத்ற 
தகடத்பதற ரர்? = ஜரன் ைறரடக் 

ஜரன் ைறரடக் அநறனைப்தடுத்ற ரரப்திரணண ந் ரட்டின் ரரப்தி பதரன்று ைரப்தட்டண? = 
பரப்திர் 

ஆங்ைறபனரிடம் ஜனீ் 17, 1806 ஆம் ஆண்டு பலூர் ைனைத்க தற்நற ன் உர் அறைரரிரண ைர்ணல் 
பதரர்ப்மறடம் கூநற இரணுச்சறப்தரய் ரர்? = னல் தகட திரிகச் பசர்ந் னஸ்தர ரதக் 
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ைற.தி.1806 ஆம் ஆண்டு ஜகீன 10 அன்று ந் தகடப்திரிக பசர்ந் சறப்தரய்ைள் பலூர் ைனைத்க 
ரரடங்ைறணர்? = னல் ற்றும் 23 ஆம் தகடப்திரிவு 

சறப்தரய்ைபரல் ரைரல்னப்தட்ட ஆங்ைறன இரணு அறைரரி ரர்? = ைர்ணல் தரன்பைரட் 

அிகுப்ன கரணத்றல் சுட்டு ழீ்த்ப்தட்ட 23 ண தகடப்திரிவு இரணு அறைரரிின் ரதர் 
ரண? = ைர்ணல் ற.பைஸ் 

பலூர் ைனைத்றன் பதரண னென்நரரை ரைரல்னப்தட்ட இரணு அறைரரி ரர்? = பஜர் 
ஆம்ஸ்ட்ரங் 

பலூர் ைனைத்றன் பதரண நத்ர த்கண இரணு அறைரரிைள் ரைரல்னப்தட்டணர்? = 12 
பற்தட்ட 

ைனைம் ற்தட்ட பதரண பலூர் பைரட்கடக்கு ரபிப இனந் இரணுத் பதற ரர்? = பஜர் 
கூட்ஸ் 

பஜர் கூட்ஸ் அர்ைள் பலூர் னட்சறக தற்நற ந் இரணுத் பதறிடம் கூநறணரர்? = ைர்ணல் 
ஜறல்னஸ்தி 

ைறபர்ச்சறரபர்ைள் ரக னற சுல்ரணரை அநறித்ணர்? = றப்ன சுல்ரன் னெத் ைன் தப கயர் 

தப கயர் பலூர் ைனைத்றல் பரற்ைடிக்ைப்தட்டு ந் ைத்றற்கு அனுப்தி கக்ைப்தட்டரர்? = 
ைல்ைத்ர 

பலூர்க்ைனைம் ைற.தி.1857 ஆம் ஆண்டு சறப்தரய் ைனைத்ணக்கு றகுத்ண ன்ந கூற்கந கூநறர்? = 
பை.பை.திள்கப 

1857 ஆம் ஆண்டு னல் இந்ற சுந்ற பதரனக்கு பலூர் ைனைம் னன்பணரடி ன்று கூநறர்? = 
சரர்க்ைர் 

இந்ற ிடுகனக்கு றர்ைபப னன்பணரடிைபரைத் றைழ்ந்ணர் ன்று கூநறர்? = ன்.சஞ்சலி 

ைரனணிரறக்ைத்க றர்த்ண னண சபைரர்ைள் டத்ற பதரரட்டத்றன் ரரடர்ச்சறப பலூர் 
ைனைம் ன்று கூநறர் ரர்? = பை.ரசய்ன் 

சர் ஜரர்ஜ் தரர்பனர திநகு இந்ற ஆலரை திபற்நர் ரர்? = னனரம் றண்படர தின 
(ைற.தி.1807 – ைற.தி.1813) 

 

ரர்குிஸ் பயஸ்டிங்ஸ் (ைற.தி.1813 – ைற.தி.1823): 

னனரம் றண்படரிற்கு திநகு ைர்ணரை திபற்நர் ரர்? = பயஸ்டிங்ஸ் தின 

ரனகட ஆட்சறக் ைரனத்றல் இண்டரம் தட்டச் சட்டரணண (ைற.தி.1813) றகநபற்நப்தட்டண? = 
னனரம் றண்படர தின 

இந்றரில் திரிட்டிஷ் அகச னன்கரணரை உண்கில் ரற்நறர் ரர்? = ரர்குிஸ் 
பயஸ்டிங்ஸ் 

இண்டரம் ஆண்டு தட்டச்சட்டம் றகநபற்நப்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி.1813 
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ைற.தி.1813 ஆம் ஆண்டு தட்டச்சட்டத்றன் னக்ைற அம்சங்ைள்: 

        1) ஆங்ைறன ைறக்ைறந்ற ைம்ரதணிின் ிரதர உரிம் 20 ஆண்டுைலக்கு ீடிக்ைப்தட்டண 

        2) இந்றர்ைபின் ைல்ி பர்ச்சறக்ைரை ஆண்டு பரறும் னொ.1 இனட்சம் ங்ைப்தட்டண 

        3) ைறநறத்ணர்ைள் ன் சத்க தப்னற்கு அனுற ரதற்நணர் 

 

கூர்க்ைர பதரர் (அ) பதரப பதரர் (ைற.தி.1814 – ைற.தி.1816) 

பதரபத்க பசர்ந் ந் இணத்க பசர்ந்ர்ைள் ஆங்ைறபனர்ைலக்கு ரதனம் சரனரை 
ிபங்ைறணர்? = கூர்க்ைர்ைள் 

ந் ஆண்டின் பதரண கூர்க்ைர்ைள் ரபரஜ் ற்றும் தத்ரல் தகுறைகப கைப்தற்நறணர்? = ைற.தி.1814 

ந் ஆண்டின் பதரண கூர்க்ைர்ைள் திரிட்டிஷ் ைரல் றகனத்க ரக்ைற அங்ைறனந் அறைரரிகனேம் 
18 ைரனர்ைகபனேம் ரைரன்நணர்? = ைற.தி.1814 

ஆங்ைறரனர் கூர்க்ைர் இணத்ரண ரக பரற்ைடித்ணர்? = அர்சறங்க் 

கூர்க்ைர்ைபின் இணத்கனரண அர்சறங்கை பரற்ைடித் ஆங்ைறன பதற ரர்? = ஆக்டர் பனரணி 

ஆங்ைறபன பதற ஆக்டர்பனரணி கூர்க்ைர் இணத்கனணரண அர்சறங்கை ந் இடத்றல் 
பரற்ைடித்ரர்? = அல்பரர 

ைற.தி.1816 ஆம் ஆண்டு கூர்க்ைர்ைள் ஆங்ைறபனர்ைபபரடு ந் அகற உடன்தடிக்கைில் 
கைரரப்தறட்டணர்? = ரசபைரனற உடன்தடிக்கை 

ந் பதரரில் பயஸ்டிங்ஸ் ரற்நற ரதற்நரல் அனக்கு ரர்குிஸ் ன்ந தட்டம் ங்ைப்தட்டண? 
= கூர்க்ைர பதரர்  

 

திண்டரரிைள் பதரர் (ைற.தி.1816 – ைற.தி.1818): 

த்ற இந்ற தகுறில் ரழ்ந் ரைரள்கபக் கூட்டத்றணர் ரர்? = திண்டரரிைள் 

திண்டரரிைபின் கனர்ைபரை தி ைறத்ர்ைள் ரர்? = அறர்ைரன், ரசறல் னைண, ைரிம்ைரன் 
ற்றும் பசட்டு 

ந் கனக ஆலர் இனந் ரதரலண என ரதனம் ஆங்ைறன தகட திண்டரரிைலக்கு றரை 
அனுப்தப்தட்டு அர்ைள் பரற்ைடிக்ைப்தட்டணர்? = பயஸ்டிங்ஸ் தின 

திண்டரரிைபின் கனர்ைபில் சகடந் கனர் ரர்? = ைரீம்ைரன் 

திண்டரரிைகப அடக்ை பயஸ்டிங்ஸ் அனுப்தி தகடைபில் டக்கு தகுற தகடக்கு கனக 
ரங்ைற பதற ரர்? = பயஸ்டிங்பச 

திண்டரரிைகப அடக்ை பயஸ்டிங்ஸ் அனுப்தி தகடைபில் ரற்கு தகுற தகடக்கு கனக 
ரங்ைற பதற ரர்? = சர் ரஸ் ரஸ்னர 
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னனறரல் அடித்ண ரைரல்னப்தட்டரை கூநப்தட்ட திண்டரரிைபின் கனன் ரர்? = பசட்டு 

னணர எப்தந்ம் கைரலத்றடப்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி.1817 

ரன்ைரம் ஆங்ைறபன-ரத்ற பதரர் கடரதற்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி.1817 – ைற.தி.1818 

தஷீ்ர இண்டரம் தரஜறரவ் அர்ைள் ந் ஆண்டின் இறுறில் னணரினறனந் ஆங்ைறனப் 
திறறறகக் ரைரகன ரசய்ரர்? = ைற.தி.1817 

ந் பதரனக்கு திநகு தஷீ்ர திரணண னற்நறலுரை னடிவுக்கு ந்ண? = ரன்ைரம் ஆங்ைறன 
ரத்ற பதரர் 

ரன்ைரம் ஆங்ைறன ரத்ற பதரரின் னடிவுக்கு தின் இண்டரம் தரஜறரிற்கு வ்பவு னொதரய் 
ஏய்வூறரை ங்ைப்தட்டண? = னொ.8 இனட்சம் 

ரத்ற றனப்தகுறில் ந் சறற்நகச உனரக்ைற சத்தற சறரஜறின் ரரிசரண திரப் சறங்கை 
அசரை ஆங்ைறன அசு திைடணப்தடுத்றண? = சரர 

பயஸ்டிங்ஸ் தின அர்ைள் ந் ஆண்டின் பதரண ங்ைரப குத்கைச் சட்டத்க றகநபற்நற 
ிசரிைபின் னகணப் தரணைரத்ரர்? = ைற.தி.1822 

ட்டர ரரறப் தத்றரிக்கை கடச்சட்டத்க ீக்ைற, சரச்சரர் தத்றரிக்கை ன்ந ரசய்றத்ரள் 
ரபி ைரரை இனந்ர் ரர்? = பயஸ்டிங்ஸ் தின 

சரச்சர் தத்றரிக்கை ன்ந ரசய்றத்ரள் ரபிிடப்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி.1818 

சரச்சரர் ன்ந ங்ைரப ரரரற இக பரற்றுித்ர் ரர்? = ரர்ஷ்பன் 

ரனகட ஆட்சறக்ைரனத்றல் ரசன்கண ரைரத்றல் இத்ணரரி னகநரணண அநறனைம் 
ரசய்ப்தட்டண? = பயஸ்டிங்ஸ் தின 

ந் றட்டத்றன் தடி ிசரிைள் றனரிக னகநரை அசரங்ைத்றற்கு ரசலுத்றணரல் அர்ைள் 
றனத்றன் ரசரந்க்ைரர்ைபரை ைனப்தட்டணர்? = இத்ணரரி னகந (20 னடம்) 

இத்ணரரி னகநக ரசன்கணில் அநறனைம் ரசய் ஆங்ைறன பதற ரர்? = சர் ரஸ் 
ன்பநர 

இத்ணரரி னகந ைரப்தட்ட தகுறைள் ரண? = ரசன்கண, னம்கத, அசரம் 

ந் ஆண்டின் பதரண ரசன்கணில் இத்ணரரி னகநரணண அநறனைம் ரசய்ப்தட்டண? = 
ைற.தி.1822  

ரல்ரனஸ்னற ரதற்ந ரற்நறைகப என்நறகத்ண னலகப்தடுத்றர் ரர்? = பயஸ்டிங்ஸ் தின 
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ஆர்ம்யர்ஸ்ட் தின (ைற.தி.1823 – ைற.தி.1828): 

பயஸ்டிங்ஸ் திநகு ஆங்ைறன ைறக்ைறந்ற ைம்ரதணிக்கு கனக ஆலரை ரதரறுப்பதற்நர் ரர்? 
= ஆர்ம்யர்ஸ்ட் தின 

னனரம் தர்ற பதரர் (ைற.தி.1824 – ைற.தி.1826) 

ஆர்ம்யர்ஸ்ட் தின ைரனத்றல் ந் ைக கைப்தற்ந தர்றர்ைள் னற்சறத்ணர்? = அசரம் 

ஆர்ம்யர்ஸ்ட் தின ந் ஆண்டின் பதரண தர்றர்ைபின் ீண பதரர் ரரடுத்ரர்? = ைற.தி.1824 

னனரம் தர்ற பதரரணண ந் ஆண்டு னடிவுக்கு ந்ண? = ைற.தி.1826 

ந் உடன்தடிக்கைின் தடி னனரம் தர்ற பதரரணரண னடிவுக்கு ந்கடந்ண? = ரண்படனை 
உடன்தடிக்கை (ைற.தி.1826) 

னனரம் தர்ற பதரரின் னடிில் ஆங்ைறபனர்ைள் ந் இன தகுறைகப ரன்நணர்? = அக்ைரன் 
ற்றும் ரடணரசரிம் 

 

ில்னறம் ரதண்டிங் தின (ைற.தி.1828 – ைற.தி.1835) 

ஆர்ம்யர்ஸ்ட் தின திநகு இந்றரின் கனக ஆலரை திபற்நர் ரர்? = ில்னறம் 
ரதண்டிங் தின 

இந்ற கனக ஆலர்ைபில் கனச்சறநந்ரை ைனப்தடுதர் ரர்? = ில்னறம் ரதண்டிங் 
தின 

ந் ஆண்டின் பதரண ில்னறம் ரதண்டிங் அர்ைள் ரசன்கணின் ஆலரை றறக்ைப்தட்டரர்? = 
ைற.தி.1803 

இந்ற க்ைபின் னகணப் ரதணுப இந்றரில் ஆலம் திரிட்டிரரின் கனர ைடக ன்ந 
ைனத்க அடிப்தகடரக்க் ரைரண்டு ரசல்தட்ட னல் கனக ஆலர் ரர்? = ில்னறம் 
ரதண்டிங் தின 

ஆங்ைறன ைறக்ைறந்ற ைம்ரதணிின் றற றகனகக பம்தடுத் ில்னறம் ரதண்டிங் தின 
அர்ைள் ரனகட ஊறத்க குகநத்ரர்? = குடிக ஊறர்ைள் 

ில்னறம் ரதண்டிங் தின அர்ைள் ந் ிரதரத்றகண னகநப்தடுத்ற ைம்ரதணிின் னரகப் 
ரதனக்ைறணரர்? = அதிணி ிரதரம் 

ரறன பல்னகநடீ்டு க்குைலக்ைரக்க் சரர் றரணி அனரத் ற்றும் குற்நில் 
க்குைலக்ைரைச் சரர் றஜரத் அரனத் ன்ந பல்னகநடீ்டு ீறன்நங்ைகப ில்னறம் 
ரதண்டிங் தின அர்ைள் ந் ைரில் றறுிணரர்? = அனைரதரத் 

ரட்ட ஆட்சறர் ற்றும் ீறதற திைகப எனங்ைறகத் கனக ஆலர் ரர்? = ில்னறம் 
ரதண்டிங் தின 

இந்ற ீறன்நங்பில் தன்தட்டுந் தரசலை ரரறக்கு தறல் ட்டர ரரறைகப னகுத்ற 
கனக ஆலர் ரர்? = ில்னறம் ரதண்டிங் தின 
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கனக ஆலரின் றர்ரைக் குலில் ில்னறம் ரதண்டிங் தின அர்ைபரல் னறரை றணம் 
ரசய்ப்தட்ட சட்ட உறுப்திணர் ரர்? = ரக்ைரபன தின 

ரக்ைரபன ைல்ிநறக்கை ரபிிடப்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி.1835 

ில்னறம் ரதண்டிங் அர்ைலக்கு ரதனம் னைகத் படிந்ண ண? = சனெை சலர்றனத்ங்ைள் 

சற ன்னும் ரைரடி தக்ைரணண ந் ன்ணர்ைபிகடப அறைரை ைரப்தட்டண? = 
இரஜனத்றர்ைள் 

ந் சனெை சலர்றனத்ரற உிபரடு ில்னறம் ரதண்டிங் அர்ைள் சற ன்னும் ரைரடி 
தக்ைத்க அறக்ை சற எறப்னச் சட்டத்றகண ரைரண்டு ந்ரர்? = இரஜரரம் பரைன்ரய் 

ந் ஆண்டு சற எறப்னச் சட்டரணண ரைரண்டு ப்தட்டண? = ைற.தி.1829 – டிசம்தர் 4 

சற எறப்னச் சட்டரணண ரசன்கண, தம்தரய் ரைரங்ைலக்கு ந் ஆண்டின் பதரண 
ிரிவுப்தடுத்ப்தட்டண? = ைற.தி.1830 

ந் இன றனப்தகுறைபில் ரழ்ந் க்ைபிகடப ரதண்சறசுக் ரைரகன ன்னும் ற்ரநரன ரைரடி 
தக்ைரணண ைரப்தட்டண? = ைத்றரர் ற்றும் இரஜஸ்ரன் 

ரதண்சறசுக் ரைரகனக எறத்ண ட்டுறன்நற அண ரரதனம் குற்நம் ண அநறித் இந்ற ஆலர் 
ரர்?  = ில்னறம் ரதண்டிங் தின 

ந் றனப்தகுறில் ரழ்ந் கனரழ் இணக்ைபிகடப தனறிடும் ரைரடி தக்ைம் இனந்ண? 
= எடிசர 

தனறிடுல் தக்ைத்க டுத் இந்ற கனக ஆலர் ரர்? = ில்னறம் ரதண்டிங் தின 

க்ைர்ைள் இந்றரில் ப்தகுறில் ரழ்ந்ண ந்ணர்? = த்ற இந்றர 

க்ைர்ைள் ரசய்ண ந் ரரறல் ண? = ரைரள்கப அடித்ல் 

ில்னறம் ரதண்டிங் தின அர்ைள் க்ைர்ைபின் டடிக்கைைகப டுக்ை ரர் கனகில் 
ணிரை எனணகநக பரற்றுித்ண அர்ைகப னற்நறலுரை எறத்ரர்? = பஜர் ஸ்லீரன் 

ந் கனக ஆலர் ைரனத்றல் ைல்ைத்ரில் னத்ண ைல்லூரினேம், தம்தரில் ல்தின்ஸ்டன் 
ைல்லூரினேம் றறுப்தட்டண? = ில்னறம் ரதண்டிங் தின (ைற.தி.1835) 

ில்னறம் ரதண்டிங் ைரனத்றல் இற்நப்தட்ட தட்டச் சட்டம் ண? = ைற.தி.1833 ஆம் ஆண்டு 
தட்டச்சட்டம் 

ந் ஆண்டு தட்டச் சட்டத்றன்தடி ைறக்ைறந்ற ைம்ரதணிின் ணி உரிகரணண எறக்ைப்தட்டண? 
= ைற.தி.1833 

ந் ஆண்டு தட்டச் சட்டத்றன்தடி ங்ைரப கனக ஆலர் இணி இந்றரின் கனக 
ஆலர் ண அகக்ைப்தட்டரர்? = ைற.தி.1833 

ந் ஆண்டு தட்டச் சட்டத்றன்தடி ரசன்கண, தம்தரய் ற்றும் ைல்ைத்ரில் ைறநறத்ணர்ைபின் 
னனுக்ைரைப் திப்னைள் றணம் ரசய்ப்தட்டணர்? = ைற.தி.1833 
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ைற.தி.1833 ஆம் ஆண்டு தட்டச்சட்டத்றன் ிறைபரணண ரனகட ரரப ற்றும் தன்தரட்டு 
த்ணங்ைகப உள்படிக்ைறரை அகந்றனந்ண? = ரதந்ரம் 

ரிப்தன் தின உடன் எப்திடப்தடும் இந்ற கனக ஆலர் ரர்? = ில்னறம் ரதண்டிங் தின 

ந் இந்ற கனக ஆலர் இந்றரில் ஆங்ைறன ைல்ிக பர்ச்சற ரதநச் ரசய்ண 
இந்றர்ைபின் னன் பம்தட தல்பறு டடிக்கைைகப பற்ரைரண்டரர்? = ில்னறம் ரதண்டிங் 
தின 

ந் ஆண்டு னல் ஆங்ைறன ரரற ஆட்சற ரரறரைவும் திசற ரரறரைவும் ரற்நப்தட்டண? = 
ைற.தி.1835 – ரர்ச் 17 

ரண்படனை உடன்தடிக்கைின் தடி னல் தர்ற பதரனக்கு திநகு திரிட்டிஷ் ஆட்சறின் ைலழ் 
ரைரண்டுப்தட்டு ில்னறம் ரதண்டிங்ைரல் றர்ரைம் ரசய்ப்தட்ட இன அசுைள் ரண? = ைச்சரர் 
ற்றும் ரஜிந்றர 

ந் ஆண்டின் பதரண ில்னறம் ரதண்டிங் அர்ைள் தஞ்சரப் அசர் இஞ்சறத் சறங் உடன் சறந்ணற 
தடகுப் பதரக்குத்ண உடன்தடிக்கைக ரசய்ண ரைரண்டரர்? = ைற.தி.1831 

க்ைள் னணின் அக்ைகந ரசலுத்ற னல் இந்ற கனக ஆலர் ரர்? = ில்னறம் ரதண்டிங் 
தின 

னன் னனரை றர்ரைத்றல் இந்றர்ைலக்கு சர் அீன் ன்ந உர்திிகண ங்ைற 
கனக ஆலர் ரர்? = ில்னறம் ரதண்டிங் தின 

ந் ஆண்டின் பதரண ரதண்டிங் தினவும், ரஜர ஞ்சறத் சறங்கும் சறந்ணற உடன்தடிக்கைக ரசய்ண 
ரைரண்டணர்? = ைற.தி.1831 (இனனம் னனறல் சந்றத் இடம் – னொதர்)  

ைல்ரரி னகநக அநறனைப்தடுத்ற இந்ற கனக ஆலர் ரர்? = ில்னறம் ரதண்டிங் 
தின 

ைல்ரரி னகந னன் னனறல் அநறனைம் ரசய்ப்தட்ட இடம் ண? = ஆக்ர 

ைல் ன்தன் ரதரனள் ரண? = ைறரம் 

ைல்ரரி னகநரணண ந் இனனக்கும் இகடப எப்தந்ம் ற்தடுத்ப்தட்டண? = அசரங்ைம் 
ற்றும் ைறரத்றற்கும் இகடப கடரதற்நண 

 

ஆக்னரந்ண தின (ைற.தி.1836 – ைற.தி.1842): 

ில்னறம் ரதண்டிங் தின திநகு இந்ற கனக ைர்ணரை ரதரறுப்பதற்நர் ரர்? = ஆக்னரந்ண 
தின  

னனரம் ஆப்ைன் பதரரணண ந் இந்ற கனக ஆலர் ைரனத்றல் கடரதற்நண? = ஆக்னரந்ண 
தின (ைற.தி.1836 – ைற.தி.1842) 

னனரம் ஆப்ைன் பதரர் கடரதற்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி.1839 – ைற.தி.1842 

ஆக்னரந்ண தினிற்கு திநகு இந்ற கனக ஆலரை திபற்நர் ரர்? = ல்னன்தபர தின 
(ைற.தி.1842 – ைற.தி.1844) 
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சறந்ண ரைரத்க இந்ற ல்கனப் தகுறனேடன் இகத்ண ஆங்ைறன கனக ஆலர் ரர்? = 
ல்னன்தபர தின 

ல்னன்தபர திநகு இந்ற கனக ஆலரை திபற்நர் ரர்? = யரர்டிஞ்ச் தின (ைற.தி.1844 – 
ைற.தி.1848) 

ைற.தி.1838 ஆம் ஆண்டு னக்கூட்டு உடன்தடிக்கைில் கைரறட்டர்ைள் ரர்? = ஆக்னரண்ட் தின, 
ஞ்சறத் தின ற்றும் ரீஜர 

 

னனரம் யரர்டிஞ்சு தின (ைற.தி.1844 – ைற.தி.1848) 

‘ஆங்ைறன ைல்ிிகண ைற்ந இந்றர்ைலக்கு அசரங்ை உர் திைள் ங்ைப்தடும்’ - ண அநறித் 
கனக ஆலர் ரர்? = னனரம் யரர்டிஞ்சு தின 

எரிசரின் பைரண்ட் இண கனரழ் க்ைபிடம் றனி தனறிகண கடரசய் இந்ற 
கனக ஆலர் ரர்? = னனரம் யரர்டிஞ்சு தின 

னல் ஆங்ைறன சலக்ைற பதரர் கடரதற்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி.1845 – ைற.தி.1846 

னல் ஆங்ைறன சலக்ைற பதரரணண ந் உடன்தடிக்கைின் தடி னடிவுற்நண? = னரகூர் உடன்தடிக்கை 

 

டல்ரயபசற தின (ைற.தி.1848 – ைற.தி.1855): 

ந் ஆண்டின் பதரண டல்ரயபசற தின அர்ைள் இந்றரின் கனக ஆலரை ரதரறுப்பதற்றுக் 
ரைரண்டரர்? = ைற.தி.1848 

ஆங்ைறன ஆறக்ைத்க ரதனக்ை ரரத்ம் த்கண கை ரைரள்ைகப டல்ரயபசற தின அர்ைள் 
ைகடதிடித்ரர்? = 3 கை (1. ரரிசு இப்னக் ரைரள்கை; 2.பதரர்ைள் னெனம் ரடுைகப இகத்ல்; 3. 
ல்னரட்சறற்ந ரடுைள் ணக் கூநற சுபசற அசுைகப இகத்ல்) 

டல்ரயபசற தின ஆங்ைறனப்பதகச ிரிவுப்தடுத் ைகடப்திடித் னற ரைரள்கை ண? = ரரிசு 
இப்னக் ரைரள்கை 

டல்ரயபசற தினின் ந் ரைரள்கைின் தடி ஆண் ரரிசு இன்நற இனக்கும் பதசரணண ஆங்ைறனப் 
பதசுடன் இகக்ைப்தட்டண? = ரரிசு இப்னக் ரைரள்கை 

ரரிசு இப்னக் ரைரள்கைின் தடி ந் றனப்தகுறைகப டல்ரயபசற தின அர்ைள் ஆங்ைறன 
அசுடன் இகத்ணக் ரைரண்டரர்? = சரர (1848), ரஜய்ப்னர், சரம்தல்னர், உய்னர், ஜரன்சற ற்றும் 
ரைனரி (1854) 

ைற.தி.1857 ஆண்டு கடரதற்ந ரதனம் னட்சறக்கு னக்ைற ைரரை ைனப்தடுண ண? = ரரிசு 
இப்னக் ரைரள்கை 

இண்டரம் ஆங்ைறன சலக்ைறப் பதரர் (ைற.தி.1848 – ைற.தி.1849) 

சலக்ைறர்ைள் ரர் கனகில் ஆங்ைறபனனக்கு றரை ைறபர்ச்சறில் ஈடுதட்டணர்? = னெல்ரஜ் 

டல்ரயபசற தின சலக்ைறர்ைலக்கு றரை ந் ஆண்டின் பதரண பதரக அநறித்ரர்? = ைற.தி.1848 
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டல்ரயபசற தின தஞ்சரகத ஆங்ைறன அசுடன் இகத் ஆண்டு ண? = ைற.தி.1849 

சரந்னர்ைள் ைறபர்ச்சற ற்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி.1855 

இண்டரம் தர்றப் பதரர் கடரதற்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி.1852 

ந் பதரர் னடிவுக்கு தின் தர்ர னலணம் ஆங்ைறபனரின் ைட்டுப்தரட்டின் ைலழ் ந்ண? = 
இண்டரம் தர்ற பதரர் 

இண்டரம் தர்ற பதரர் ற்தட னக்ைற ைரம் ண? = தர்ரில் ஆங்ைறபனர் இறரை 
டத்ப்தட்டண 

ைற.தி.1856 ஆம் ஆண்டு டல்ரயபசற தின அர்ைள் ந் ைரில் ல்னரட்சற கடரதநிகன ன்ந 
ைரத்றன் அடிப்தகடில் ஆங்ைறன பதசுடன் இகத்ணக் ரைரண்டரர்? = அபரத்ற 

ைற.தி.1856 ஆம் ஆண்டு அபரத்ற ஆங்ைறன பதசுடன் இகக்கும் பதரண அபரத்ற ரப்தரை 
இனந்ர் ரர்? = ரசறத் அனற ர 

ல்னரட்சற கடரதநில்கன ன்ந ைரத்றன் அடிப்தகடில் ஆங்ைறன பதசுடன் இகக்ைப்தட்ட 
ற்ரநரன ைம் ண? = ஞ்சரவூர் 

ந் கனக ஆலர் ைரனத்றல் ங்ைரப றர்ரைத்க ைணிக்ை ணக ஆலர் எனர் 
றறக்ைப்தட்டரர்? = டல்ரயபசற தின 

ரனகட ஆலர் ைரனத்றல் சறம்னர பைரகடக்ைரன கனைரைவும், ைல்ைத்ர குபிர்ைரன 
கனைரைவும் ரசல்தட்டண? = டல்ரயபசற தின 

ரசன்கண, தம்தரய் ற்றும் ைல்ைத்ர ஆைற னென்று ரறனங்ைபிலும் எப ரறரிரண ஆட்சற 
னகநக அநறனைப்தடுத்ற கனக ஆலர் ரர்? = டல்ரயபசற தின 

 

இந்றரில் இனப்னப்தரக, றன்ந்ற ற்றும் அஞ்சல் ணகந: 

இந்றரில் னன் னனறல் இனப்னப்தரகக அநறனைப்தடுத்ற இந்ற கனக ஆலர் ரர்? 
= டல்ரயபசற தின 

னல் இனப்தரகரணண ந் ஆண்டின் பதரண றறுப்தட்டண? ந் இன ைங்ைலக்கு இகடப 
றறுப்தட்டண? = ைற.தி.1853 – தம்தரய் னல் ரணர க (36 ைற.ீ/ 20 கல்) 

ரயபர னல் இரிைஞ்ச் இகடினரண இனப்னப்தரகரணண ந் ஆண்டின் பதரண 
றறுப்தட்டண? = ைற.தி.1854 

ரசன்கண னல் அக்பைரம் கினரண இனப்னப்தரகரணண ந் ஆண்டின் பதரண 
அகக்ைப்தட்டண? = ைற.தி.1856 

இனப்னப்தரகின் ந்க ண அகக்ைப்தட்டர் ரர்? = டல்ரயபசற தின 

ரனகட கனக ஆலர் ைரனத்றல் ரடு னலணம் தரல் ற்றும் ந்ற அலுனைங்ைள் 
றறுப்தட்டண? = டல்ரயபசற தின 
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ந் கனக ஆலர் ைரனத்றல் ரடு னலணம் எப ரறரிரண ைடி ைட்டரணண 
றர்ிக்ைப்தட்டண? = டல்ரயபசற தின 

ந் ஆண்டின் பதரண னற அஞ்சனை சட்டரணண றகநபற்நப்தட்டண? = ைற.தி.1854 

னன் னனறல் அஞ்சல் ிகனரணண ந் ரட்டில் அநறனைப்தடுத்ப்தட்டண? = இந்றர 

டல்ரயபசற தினரல் அநறனைம் ரசய்ப்தட்ட அஞ்சல் ிகனின் றப்ன ரண? = அகர (3 
கதசர) 

ந் கனக ைர்ணர் ைரனத்றல் ரடு னலணம் ந்றக் ைம்திைள் னெனம் இகக்ைப்தட்டினந்ண? 
= டல்ரயபசற தின 

ைற.தி.1852 ஆம் ஆண்டு டல்ரயபசற தினரல் ந்றத் ணகநின் னக்ைற ைண்ைரிப்தபரை 
றறக்ைப்தட்டர் ரர்? = ஏ ரைன்ணபச 

ந்ற னெனம் இகக்ைப்தட்ட னக்ைற ைங்ைள் ரண? = ைல்ைத்ர, ரதரைரர், தம்தரய், ரசன்கண 

ைற.தி.1852 ஆம் ஆண்டு ந் இன இடங்ைலக்கு இகடப னன் னனரை றன்சர ந்ற 
பதரடப்தட்டண? = ரைரல்ைத்ர - ஆக்ர 

பதரக்குத்ண ற்றும் ைல் ரரடர்தரணண ரனகட ைரனத்றல் அறை னக்ைறத்ணம் ரதற்று 
இனந்ண? = டல்ரயபசற தின 

டல்ரயபசற தின அநறனைப்தடுத்ற ரிதம் ண? = கடில்னர ரிதம் 

ிகைள் று சட்டத்க ரைரண்டு னெனக்ைரரை இனந்ர் ரர்? = டல்ரயபசற தின 

ந் ஆண்டின் பதரண டல்ரயபசற தின அர்ைள் ிகைள் று சட்டத்க ரைரண்டு ந்ரர்? 
= ைற.தி.1856 

எனர் ம் ரநறணரலும் அர்ைபின் னெரகர்ைபின் ரசரத்றல் தங்கு உண்டு ன்று கூநற 
இந்ற கனக ஆலர் ரர்? = டல்ரயபசற தின 

ரதரணப்தித்ணகநக ணித்ணகநரை திரித் கனக ஆலர் ரர்? = டல்ரயபசற தின 

இந்றரின் ரதரநறில் தித்ணகநக்கு அடித்பம் அகத்ணக் ரைரடுத் கனக ஆலர் ரர்? 
= டல்ரயபசற தின 

சலகக்ைப்தடர அகப்ன (Non – Regulation System) ன்ந றட்டத்க அநறனைம் ரசய் ஆலர் ரர்? = 
டல்ரயபசற தின 

ரனகட கனக ஆலர் ைரனத்றல் ரதரர் ற்றும் ைல்ைத்ர ரதனறச்சரகனரணண 
னணப்திக்ைப்தட்டண? = டல்ரயபசற தின 

ைங்கை ைரல்ரரணண ந் ஆலர் ைரனத்றல் ரட்டப்தட்டண? = டல்ரயபசற தின 

 

 

 



29 
 

சர் சரர்னஸ் உட்ஸ் ைல்ி ரைரள்கை 

டல்ரயபசற தின ைரனத்றல் ைற.தி.1854 ஆம் ஆண்டு ரனகட கனகில் ைல்ிக்குலரணண 
அகக்ைப்தட்டண? = சர் சரர்னஸ் உட்ஸ் 

‘இந்றரின் அநறவுப்தட்டம்’ ண அகக்ைப்தடும் ைல்ி அநறக்கை ண? = ைற.தி.1854 ஆம் ஆண்டு 
ைல்ி அநறக்கை 

இந்றரின் ஆங்ைறன ைல்ி ைரசரசணம் ண அகக்ைப்தடுண ரண? = சர் சரர்னஸ் உட்ஸ் 
ரைரள்கை  

ந் கனக ஆலர் ைரனத்றன் பதரண ஆசறரிர் திற்சற தள்பிைள் ரடு னலணம் 
பரற்ைடிக்ைப்தட்டு ஆசறர்ைலக்கு திற்சற அபிக்ைப்தட்டண? = டல்ரயபசற தின 

ந் தல்ைகனக்ைைத்க அடிப்தகடரை ரைரண்டு ரசன்கண, தம்தரய், ைல்ைத்ர 
தல்ைகனக்ைைங்ைள் றறுப்தட்டண? = இனண்டன் தல்ைகனக்ைைம் 

ஆங்ைறபனர்ைள் இந்றரில் னல் தல்ைகனக்ைைத்க ற்தடுத்ற இடம் ண? = ைல்ைத்ர 

டல்ரயபசற தின அர்ைள் ந் இடத்றல் ரதரநறில் ைல்லூரி என்கந பரற்றுித்ரர்? = னொர்ைற 

ந் கனக ஆலர் ைரனத்றல் அங்ைலைரிக்ைப்தட்ட தள்பி ற்றும் ைல்லூரிைலக்கு அசரல் றற 
உி ங்கும் னகநரணண அநறனைம் ரசய்ப்தட்டண? = டல்ரயபசற தின 

இந்ற இரணுத்றல் கூர்க்ைர்ைகப அறைம் பசர்த்ணக் ரைரண்ட கனக ஆலர் ரர்? = 
டல்ரயபசற தின 

இரணுத்றன் கனகைத்க ைல்ைத்ரினறனந்ண சறம்னரவுக்கு ரற்நற கனக ஆலர் ரர்? 
= டல்ரயபசற தின 

தீங்ைற தகடின் கனகைத்க ைல்ைத்ரினறனந்ண ீட்டிற்கு ரற்நற இந்ற கனக 
ஆலர் ரர்? = டல்ரயபசற தின 

இந்ற கனக ஆலர்ைபில் றை இபண கனக ஆலர் ரர்? = டல்ரயபசற தின (36 
ண) 

‘னற இந்றரக உனரக்ைறர்’ ன்ந சறநப்ன ரதக ரதற்ந இந்ற கனக ஆலர் ரர்? = 
டல்ரயபசற தின 

ங்ைரபத்றற்கு என ணக ஆலர் றறக்ை றகுத் சட்டம் ண? = ைற.தி.1853 ஆண்டு தட்டச் 
சட்டம் 

இந்ற ஆட்சறப் திக்கு பதரட்டித் பர்க அநறனைம் ரசய் சட்டம் ண? = ைற.தி.1853 ஆண்டு 
தட்டச் சட்டம்  

ங்ைரப ரதரறுப்ன அல்னர னல் ைர்ணர் ரஜணல் ரர்? = டல்ரயபசற தின 
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ைரணிங் தின (ைற.தி.1856 – ைற.தி.1858) 

டல்ரயபசற தின திநகு இந்ற கனக ஆலரை திபற்நர் ரர்? = ைரணிங் தின 

ைற.தி.1857 ஆம் ஆண்டு கடரதற்ந ரதனம்னட்சறின் பதரண இந்றரின் கனக ஆலரை 
இனந்ர் ரர்? = ைரணிங் தின 

ிக்படரரிர ைரரி பதநறக்கைக ரசறத் கனக ஆலர் ரர்? = ைரணிங் தின 

ந் ஆண்டின் பதரண ைரணிங் தின அர்ைள் ரதரண இரணுப் திரபர் சட்டத்க (The General 
Service Enlistment Act) ரைரண்டு ந்ரர்? = ைற.தி.1856 

 

ரரதனம் னட்சற (ைற.தி.1857) 

ஆங்ைறன ைரதத்றத்றற்கு என ரரதனம் பசரகண ற்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி.1857 

ைற.தி.1857 ஆம் ஆண்டு பரன்நற னட்சறரணண னனறல் ந் ீர்ைபிடம் பரன்நறண? = இரணு 
ீர்ைள் 

ைற.தி.1857 ஆம் ஆண்டு கடரதற்ந ரதனம்னட்சறின் பதரண இந்றரின் கனக ஆலரை 
இனந்ர் ரர்? = ைரணிங் தின 

ஆங்ைறன னரற்று அநறஞர்ைள் ைற.தி.1857 ஆம் ஆண்டு கடரதற்ந ரதனம்னட்சறக வ்ரறு 
அகத்ணர்? = தகடீர்ைள் ைறபர்ச்சற 

இரணு ீர்ைபின் ன்ணனத்க அடிப்தகடரை ரைரண்டு பரன்நற னட்சற ண? = ைற.தி.1857 
ரதனம் னட்சற 

இந்ற னரற்று அநறஞர்ைள் ைற.தி.1857 ஆம் ஆண்டு கடரதற்ந ரதனம்னட்சறக வ்ரறு 
அகத்ணர்? = னல் இந்ற சுந்றப் பதரர் 

1857 ஆம் ஆண்டு னட்சறக்கு உடணடிக் ைரரம் ரண? = னற ன்தலீ்டு கைத் ணப்தரக்ைற 
அநறனைப்தடுத்ப்தட்ட ரைரலப்ன டி பரட்டரக்ைள்  

னற ன்தலீ்டு கைத் ணப்தரக்ைற அநறனைப்தடுத்ப்தட்ட பரட்டரக்ைபில் ந் இன ினங்குைபின் 
ரைரலப்தரணண டப்தட்டினப்தரை ந்ற திண? = தசு ற்றும் தன்நற 

னன் னனறல் ரைரலப்னத்டி பரட்டரக்ைகப ரரடறுத்ண றர்ப்ன ரரிித் ீர் ரர்? = 
ங்ைள் தரண்பட 

ங்ைள் தரண்பட அர்ைள் ந் ைரனரட்தகடக பசர்ந்ர்? = ங்ைரபத்றல் உள்ப தரக்னர் ன்ந 
இடத்றல் இனந் 34 ண ைரனரட்தகட திரிக பசர்ந்ர் 

ங்ைள் தரண்பட அர்ைள் ணங்ைறனறடப்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி.1957 – ப்ல் 8 

ைற.தி.1857 – ப 9 அன்று னல் னட்சறரணண ரரடங்ைற இடம் ண? = ீட் 

ைற.தி.1857 ஆம் ஆண்டு ரபிப்தகடரை னட்சற ரடித் ரள் ண? = ப 10 
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ீட்டில் ரபிப்தகடரண னட்சற ரடிக்கும் பதரண திில் இனந் இரணு பதற ரர்? = 
யீட் 

ைற.தி.1857 ஆம் ஆண்டு கடரதற்ந ரரதனம் னட்சறக னல் இந்ற ிடுகன பதரர் ணக் 
கூநறர் ரர்? = ீ சரர்க்ைர் 

ைற.தி.1857 ஆம் ஆண்டு கடரதற்ந ரரதனம் னட்சறக ரைரலப்ன டப்தட்ட ணப்தரக்ைற கைள் 
கக்ைப்தட்டுள்ப ைரட்ரிட்ஜ் ணக் கூநற அநறஞர் ரர்? = சர் ஜரன் னரன்ஸ் 

ைற.தி.1857 ஆம் ஆண்டு கடரதற்ந ரரதனம் னட்சறக ன்ணனனள்ப தகடீர்ைள் ரட்டுப்தற்நறன்நற 
பற்ரைரண்ட ரசய்கை ணக் கூநற அநறஞர் ரர்? = அவுட்ரம் 

.தி.1857 ஆம் ஆண்டு கடரதற்ந ரதனம்னட்சறக ‘ரறும் ரணுப் னட்சற’ ன்று கூநற அநறஞர் 
ரர்? = சர் ஜரன் னரன்ஸ் 

.தி.1857 ஆம் ஆண்டு கடரதற்ந ரதனம்னட்சறக ‘ரறும் ரணுப் னட்சற’ ன்று கூநற அநறஞர் 
ரர்? = சர் ஜரன் னரன்ஸ் 

.தி.1857 ஆம் ஆண்டு ைனைம் இந்ற ிடுகன இக்ைத்றன் என தகுற ன்று கூநறர் ரர்? = 
ஸ்.ன்.ரசன் 

.தி.1857 ஆம் ஆண்டுக்கு னன்ன பரன்நற சறில் அல்னண ரணு ைறபர்ச்சறைள் அகணத்ணம் 
ஆங்ைரங்பை கடரதற்நக ன்றும், தின்ணர் அணப .தி.1857 ஆம் ஆண்டு ரதனம் ைனைரை 
உச்சடிம் ரதற்நண ன்று கூநறர் ரர்? = ஆர்.சற.ஜமீ்ரர் 

தம் ரதனக ரைரண்ட என ரட்கட ங்ைறனந்பர என ீினறனந்ண ந் சறறு கூட்டம் ஆட்சற 
ரசய்ைறன்நண ன்று கூநறர் ரர்? = ஜயர்னரல் பன – டிஸ்ைரி ஆஃப் இந்றர ன்ந ணெனறல் 
இவ்ரறு குநறப்திட்டு இனக்ைறநரர் 

ைற.தி.1857 ஆம் ஆண்டு  ந் இடத்றல் இந்ற சறப்தரய்ைள் என்று கூடி ரைரலப்ன டப்தட்ட 
பரட்டரக்ைள் தற்நற பதசறணர்? = ைல்ைத்ர டம்டம் ைர் 

ங்ைள் தரண்பட அர்ைபரல் சுட்டுக் ரைரல்னப்தட்ட ஆங்ைறன தகடத்பதற ரர்? = ரனப்டிணட் தர்க் 

 

ரடல்னற னட்சற: 

ரடல்னறில் ைனைம் ற்தட்ட பதரண திில் இனந் இரணு பதற ரர்? = ரனப்டிண்ன்ட் 
ில்டரஷ்தி 

னட்சறரபர்ைள் ரடல்னறக கைப்தற்நற திநகு ரக ரடல்னறின் ன்ணரை திைடணப்தடுத்ற 
அரிகில் அர்த்றணர்? = இண்டரம் தைணர்ர 

ரடல்னற னட்சறக்கு கனகபற்று டத்றர் ரர்? = இண்டரம் தைணர்ர 

உண்கில் ரடல்னற னட்சறக்கு கனக ரங்ைற டத்றர் ரர்? = தைத்ைரன் 

ரர் கனகினரண ஆங்ைறன தகடரணண ரன்கு ர னற்றுகைக்குப் திநகு 1857 ரசப்டம்தரில் 
ரடல்னறக ீண்டும் கைப்தற்நறண? = சர் ஜரன் றக்ைல்சன் 
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இண்டரம் தைணர்ர அர்ைள் குற்நரபிரை அநறிக்ைப்தட்டு ஆனேள் கைறரை ங்கு அனுப்தி 
கக்ைப்தட்டரர்? = இங்கூன் 

இண்டரம் தைணர்ர அர்ைள் ந் ஆண்டின் பதரண இங்கூணில் இநந்ரர்? = ைற.தி.1862 

ரனகட த்ணக்கு திநகு ரரதனம் னைரன பதசரணண னடிவுக்கு ந்ண? = இண்டரம் 
தைணர்ர 

 

ைரன்னர் னட்சற: 

ைரன்னர் னட்சறக்கு கனகபற்று டத்றர் ரர்? = இண்டரம் தரஜறரின் பர்ப்ன ைன் ரணர 
சரைறப் 

ரணர சரைறப் அர்ைள் ரர் உினேடன் ைரன்னர் பைரட்கடகக் கைப்தற்நற ன்கண தஷீ்ரை 
அநறித்ணக் ரைரண்டரர்? = தகடத்பதற ரந்றர பரப் 

ரணர சரைறப் அர்ைபின் ஆபனரசைர் ரர்? = சுசற னல்னரைரன் 

ரர் கனகினரண ஆங்ைறன தகடரணண ைரன்னரில் ணகந்ண னட்சறரபர்ைகப பரற்ைடித்ண? = 
ைர்ணல் யரவ்னரக் ற்றும் ைர்ணல் ஏரில் 

ந் ஆங்ைறன தகடத்பதற ரணர சரைறப்கத பரற்ைடித்ண ைரன்னக ஜகீன 17, 1857 இல் ீண்டும் 
கைப்தற்நறணரர்? = யரவ்னரக் 

ரதனம் னட்சறில் பரற்ந ரணர சரைறப் அர்ைள் அங்ைறனந்ண ப்தி ந் ரட்டிற்கு ரசன்று சறநறண 
ைரனம் ைறத்ண கடந்ரர்? = பதரபம் 

 

னக்பணர னட்சற: 

னக்பணர னட்சறக்கு கனகபற்று டத்றர் ரர்? = அபரத்ற ரப், ரஜறத் அனறின் கணி 
பதைம் யசத்யரல் 

பதைம் யசத்ைரல் அர்ைள் ரக அபரத்ற ரப்தரை அநறித்ரர்? = அர் ைன் திர்ஜறஸ் 
ைரர் 

னக்பணர னட்சறின் பதரண ரைரல்னப்தட்ட ஆங்ைறன தகடத்பதற ரர்? = சர்.ரயன்நற னரன்ஸ் 

ந் ஆங்ைறன தகடத்பதறரல் னக்பணரில் னட்சறரபர்ைள் எடுக்ைப்தட்டு ைற.தி.1858 ஆம் ஆண்டு 
ீண்டும் ஆங்ைறபனர்ைபரல் கைப்தற்நப்தட்டண? = ஆட்ரம் ற்றும் யரவ்னரக் 

ந் இங்ைறனரந்ண பதற ந் திநகு னக்பணரில் ரதனம் னட்சறரணண அடக்ைப்தட்டண? = சர் 
ைரனறன் பைம்தல் 
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த்ற இந்றர னட்சற: 

த்ற இந்றர னட்சறக்கு கனகபற்று டத்றர் ரர்? = ரந்றர பரப் அற்றும் 
ஜரன்சறரி னட்சுறதரய் 

ஜரன்சறக்பைரட்கடக னற்றுகைிட்ட ஆங்ைறன தகடத்பதற ரர்? = சர் யக்பஸ் 

ஜரன்சறபைரட்கட பைரட்கடக கைப்தற்ந ற்தட்ட பதரரில் பரல்ிகடந் ஜரன்சறரி ந் 
இடத்றற்கு ப்திச் ரசன்நரர்? = ைல்தி 

ரந்றபரப் ற்றும் ஜரன்சறரி இனனம் என்று பசர்ந்ண ந் பைரட்கடக 
ஆங்ைறபனரிடறனந்ண கைப்தற்நறணர்? = குரனறர் பைரட்கட 

ந் இனர் த்றற்கு திநகு த்ற இந்றரில் ைற.தி.1857 ஆம் ஆண்டு ரதனம் னட்சறரணண 
னடிவுக்கு ந்ண? = ரந்றரபரப் ற்றும் ஜரன்சறரி 

ைற.தி.1857 ஆம் ஆண்டு கடரதற்ந ரதனம்னட்சறில் றநகரண பதறரை இனந் ஆங்ைறன 
தகடத்பதற ரர்? = சர் ஜரன் னரன்ஸ், பயவ்லுக் ற்றும் றபைரல்சன் 

 

ிக்படரரிர ைரரி பதநறக்கை (ைற.தி.1858) 

ைற.தி.1857 ஆம் ஆண்டு சறப்தரய் னட்சறரணண இந்றரில் ந் ஆட்சறக னடிவுக்கு ரைரண்டு 
ந்ண? = ஆங்ைறன ைறக்ைறந்ற ைம்ரதணி 

 ைற.தி.1857 ஆம் ஆண்டு ரதனம்னட்சறக்கு திநகு இந்றரின் ஆட்சறப் ரதரறுப்கத ற்றுக் ரைரண்டர் 
ரர்? = இங்ைறனரந்ண அசற 

ிக்படரரிரின் பதநறக்கை ரபிிடப்தட்ட ஆண்டு ண? = ம்தர் 01 – ைற.தி.1858 

ிக்படரரிர ைரரி பதநறக்கைரணண ந் ைரில் ரபிிடப்தட்டண? = அனைரதரத் 

இந்ற க்ைபின் பக்ணர ைரர்ட்டர (உரிக சரசணம்) ண அகக்ைப்தடுண? = ிக்படரரிர 
ைரரி பதநறக்கை 

ிக்படரரிர பதநறக்கைின் னெனம் ைகனக்ைப்தட்ட இன குலக்ைள் ண? = ைட்டுப்தரட்டுக் குல 
ற்றும் றர்ரைக் குல 

ிக்படரரிர பதநறக்கைின் னெனம் உனரக்ைப்தட்ட சகத ண? = இந்ற ரசனர் இந்ற 
ைவுன்சறல் சகத 

இந்ற கனக ஆலர் ிக்படரரிர பதநறக்கைக்கு திநகு வ்ரறு அகக்ைப்தட்டணர்? = இந்ற 
அசப் திறறற 

ிக்படரரிர பதநறக்கைின் னெனம் ஆங்ைறபனர்ைபரல் கைிடப்தட்ட ரைரள்கை ண? = 
ரடுதிடிக்கும் ரைரள்கை (ைற.தி.1859) (னரப்ஸ் ரைரள்கை) 

ந் அநறக்கை னெனம் இந்றர்ைபின் னல ச சுந்றரணண அங்ைலைரிக்ைப்தட்டண? = ிக்படரரிர 
பதநறக்கைின்  
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ந் அநறக்கை ரபிிட்ட திநகு இந்ற அசர்ைலக்கு ஆங்ைறபனர்ைள் ‘இணி ந் என தகுறனேம் 
இகத்ணக் ரைரள்ப ரட்டரர்ைள்’ ன்ந உறுற ரரற ங்ைப்தட்டண? = ிக்படரரிர 
பதநறக்கைின் 

இந்றரின் ைகடசற கனக ஆலனம், னல் அசுப்திறறறனேரை தி ைறத்ர் ரர்? = 
ைரணிங் தின 

ந் ஆண்டின் பதரண ைரணிங் தின இந்ற ைவுன்சறல் சட்டத்றகண ரபிிட்டரர்? = ைற.தி.1861 

ந் பதநறக்கைின் சட்டத்றன்தடி இந்றச்ரசனரபர் தினேம் அனக்கு உி ரசய் 15 பதர் 
ரைரண்ட குல என்றும் அகக்ைப்தட்டண? = ிக்படரரிர பதநறக்கைின் 

ிக்படரரிர பதநறக்கைின் தடி ந் குற்நங்ைபில் ஈடுதட்டர்ைகப ி ற்ந அகணனக்கும் 
ரதரண ன்ணிப்ன ங்ைப்தடும் ண அநறிக்ைப்தட்டண? = ரைரகன குற்நம் 

ிக்படரரிர ைரரி பதநறக்கைின் தடி இந்றரின் னல் அசு ரசனரை றறக்ைப்தட்டர் 
ரர்? = ட்ர்டு ரயன்நற ஸ்படன்னற 

இந்றர சுந்றம் அகடந் பதரண இந்ற அசு ரசனரபரை இனந்ர் ரர்? = ில்னறம் 
திரன்சறஸ் பயர் 

ைற.தி.1857 ன்ந ணெகன லறர் ரர்? = ஸ்.ன்.ரசன் 

 

இந்ற பசற இக்ைம் (ைற.தி.1885 – ைற.தி 1905): 

இந்ற பசற ைரங்ைறகச பரற்றுித்ர் ரர்? = ஆனன் ஆக்படின் யனீைம் 

இந்ற பசற ைரங்ைறஸ் இக்ைத்க பரற்றுிப்தற்கு னன் ஆனன் ஆக்படின் யனீைம் 
அர்ைள் ைறத் தி ரண? = .சற.ஸ் (ICS) 

இந்ற பசற ைரங்ைறசறன் னல் கூட்டரணண ப்ரதரலண ங்கு கடரதற்நண? = ைற.தி.1886 – 
தம்தரய் 

இந்ற ைரங்ைறமறன் னல் கூட்டரணண னனறல் ந்ைரில் டப்தரை அநறிக்ைப்தட்டு இனந்ண? = 
னபண (திபபக் பரய் அநறகுநறரல் தம்தரய்க்கு ரற்நப்தட்டண) 

இந்ற ைரங்ைறசறன் னல் கூட்டத்றற்கு கனக ைறத்ர் ரர்? = டதிள்னை.சற.தரணர்ஜற 

ைரங்ைறசறன் னல் கூட்டத்றல் ைனந்ண ரைரண்ட திறறைள் ரரத்ம் த்கண பதர்? = 72 பதர் 

இந்ற பசற ைரங்ைறசறன் இண்டரண கூட்டம் கடரதற்ந ஆண்டு? = ைற.தி.1886 – ைல்ைத்ர 

இண்டரம் இந்ற பசற ைரங்ைறஸ் கூட்டத்றற்கு கனக ைறத்ர் ரர்? = ரரதரய் ரபரஜற 

இந்ற பசற ைரங்ைறசறன் னென்நரண கூட்டம் கடரதற்ந ஆண்டு? = ைற.தி.1887 – ரசன்கண 

ந் ைரங்ைறஸ் கூட்டத்றன் பதரண இந்ற பசற னைணின் ன்ந ரதரணண இந்ற பசற 
ைரங்ைறஸ் ன்ந ரதரை ரற்நப்தட்டண? = இண்டரம் ைரங்ைறஸ் ரரடு 
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இந்ற பசற னணின் ன்ந ரதக இந்ற பசற ைரங்ைறஸ் ன்று ரதர் ரற்நறர் ரர்? = 
ரரதரய் ரபரஜற 

‘ைரங்ைறசறன் பரற்நம் என ர்ரைப உள்பண’ - ன்று கூநறர் ரர்? = தட்டரதி சறத்ரரகர 

இந்ற பசற ைரங்ைறசறன் பரற்நத்க The Safety Wall Theory ன்று கூநறர் ரர்? = W.C.தரணர்ஜற 

‘ஆங்ைறபனர்ைள் ண ஆட்சறக தரணைரத்ண ரைரள்ற்ைரை .ஏ.யறனைறன் உினேடன் ைரங்ைறகச 
உனரக்ைறணர்’ – ன்று கூநறர் ரர்? = W.C.தரணர்ஜற 

ைற.தி.1886 ஆம் ஆண்டு ைல்ைத்ரில் கடரதற்ந இந்ற பசற ைரங்ைறஸ் ரரட்டில் பீர் 
ினந்ண அபித் இந்ற கனக ஆலர் ரர்? = டஃப்ரின் தின 

இந்ற பசற ைரங்ைறசறன் கனரை ந் ஆண்டில் ைரத்ர ைரந்ற தி ைறத்ண இனந்ரர்? = 
ரதல்ைரம் – ைற.தி.1924 

சுதரஷ் சந்ற பதரஷ் அர்ைள் இந்ற பசற ைரங்ைறஸ் கூட்டத்றற்கு தி ைறத் ஆண்டு ண? = 
ைற.தி.1938 – யரினர 

இந்ற பசற ைரங்ைறசறன் னல் ரதண் கனர் ரர்? = அன்ணிரதசண்ட் – ைற.தி.1917 – 1918 

இந்ற பசற ைரங்ைறசறல் கனர் தி ைறத் னல் ஆங்ைறபனர் ரர்? = ஜரர்ஜ் னைல் (ைற.தி.1888)  

இந்ற பசற ைரங்ைறசறல் கனர் தி ைறத் னல் னஸ்லீம் ரர்? = தக்னொீன் ரப்ஜற 
(ைற.தி.1887) – ரசன்கண 

இந்ற சுந்றம் அகடந் பதரண இந்ற பசற ைரங்ைறசறன் கனரை இனந்ர் ரர்? = 
ஆச்சரர்ர பஜ.தி.ைறனதரபிணி (ைற.தி.1947 – 1948) 

ைரங்ைறஸ் இக்ைத்க ‘ரஜ ணபரை இக்ைம்’ ண ர்ித்ர் இந்ற கனக ஆலர் ரர்? = 
டஃப்ரின் தின 

ந் ஆண்டு கடரதற்ந இந்ற பசற ைரங்ைறஸ் ரரட்டின் பதரண ைரந்றஜற அநறனைரணரர்? = 
ைற.தி.1913 – ைரச்சற ரரடு 

ங்ைரப திரிிகணக றக்ை ைரங்ைறசரல் ரரடங்ைப்தட்ட இக்ைம் ண? = சுபசற இக்ைம் 

சுபசற இக்ைத்க ரரடங்ைறர் ரர்? = றனைர் 

ரரதரய் ரபரஜற அர்ைள் ந்ரந் ஆண்டுைபில் இந்ற பசற ைரங்ைறஸ் ரரட்டின் 
கனரை தி ைறத்ணள்பரர்? = 1886, 1893 ற்றும் 1906  

 

றர பசறம் (ைற.தி.1885 – ைற.தி.1905): 

ைரங்ைறரர் திட்டிரனக்கு ிசுரசரை ைரப்தட்ட ைரனம் ண? = றர பசறம் 

றர பசற ைரங்ைறகச றடத்ற ரசன்ந கனர்ைள் ரர்? = .ஏ.யறனைம்; டதிள்னைசற.தரணர்ஜற; 
சுபந்றரத் தரணர்ஜற; ரரதரய் ரபரஜற; ரதபரஸ் யர பத்ர; பைரதரன ைறனஷ் பைரைபன; 
தண்டிட் ன்பரைன் ரபிர; தக்னொறன் றரப்ஜற; ீறதற ரணபட; ஜற.சுப்ி அய்ர் 
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றரறைபின் குநறக்பைரள் ரண? = அசறல் உரிகைகபனேம் ன்ணரட்சறனேம் தடிப்தடிரை அகடண 

 

சுபந்றணரத் தரணர்ஜற: 

‘இந்றரின் தர்க்’ ண அகக்ைப்தடுதர் ரர்? = சுபந்றரத் தரணர்ஜற 

ங்ைப்திரிிகணக றைக்ைடுகரை றர்த் றர ைரங்ைறஸ் கனர் ரர்? = சுபந்றரத் 
தரணர்ஜற 

ந் ஆண்டின் பதரண சுபந்றரத் தரணர்ஜற இந்ற ைைம் என்கந பரற்றுித்ரர்? = ைற.தி.1876 

அசறல் சலர்றனத்ங்ைள் பைரரி பதரரட்டம் ரசய்ற்ைரை சுபந்ற தரணர்ஜறரல் ரரடங்ைப்தட்ட 
ைைம் ண? = இந்ற ைைம் 

இந்ற பசற பதகக (ைற.தி.1883) பரற்றுித்ர் ரர்? = சுபந்றரத் தரணர்ஜற 

ந் ஆண்டின் பதரண இந்ற பசற பதகரணண இந்ற பசற ைரங்ைறசுடன் இகக்ைப்தட்டண? 
= ைற.தி.1886 

.சற.ஸ் (ICS) திக்கு குற ரதற்ந னல் இந்றர் ரர்? = சுபந்றணரத் தரணர்ஜற 

ிடுகனின் ரற்நற என ரபில் ைறகடக்ைக் கூடின்று – ன்று கூநறர் ரர்? = சுபந்றணரத் 
தரணர்ஜற 

 

ஜற.சுப்ி ர்: 

ரசன்கண ைரஜண சகத பரற்றுித்ண அன் னெனம் பசறத்க தப்திர் ரர்? = ஜற.சுப்ி 
ர் 

ஜற.சுப்ி ர் அர்ைபரல் ரரடங்ைப்தட்ட இன தத்றரிகைைள் ண? = ற இந்ண ற்றும் சுபச 
றத்ன் 

 

ரரதரய் ரபரஜற (ைற.தி.1825 – ைற.தி.1917): 

இந்றரின் னணரதனம் ணிர் ன்று அகக்ைப்தட்டர் ரர்? = ரரதரய் ரபரஜற 

இந்றரிற்ைரண அறைரனர்ற்ந ணரை இங்ைறனரந்றல் ைனப்தட்டர் ரர்? = ரரதரய் 
ரபரஜற 

திரிட்டிஷ் ரடரலன்நத்றன் ரதரணக்ைள் அகில் உறுப்திணரண னல் இந்றர் ரர்? = 
ரரதரய் ரபரஜற 

ைற.தி.1886 ஆண்டு ைறக்கு இந்ற ைைத்க (East Indian Association) பரற்றுித்ர் ரர்? = ரரதரய் 
ரபரஜற 

இனண்டணில் இந்ற சங்ைத்றகண பரற்றுித்ர் ரர்? = ரரதரய் ரபரஜற 
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இந்றரின் குல் ன்ந தத்றரிக்கைக ரரடங்ைறர் ரர்? = ரரதரய் ரபரஜற 

இந்ற பசற ைரங்ைறசறன் ரரட்டின் கனரை ரரதரய் ரபரஜற அர்ைள் ரரத்ம் த்கண 
னகந இனந்றனக்ைறநரர்? = 3 னகந (1886, 1893 & 1906) 

ந் ஆண்டின் பதரண டிைரல் ரைரள்கைக ரரதரய் ரபரஜற அர்ைபரல் ரபிிடப்தட்டண? = 
ைற.தி.1867 

திரிட்டிஸ் ஆட்சறில் இந்றரின் றுக (Poverty Un British Rule in India) – ன்ந ணெகன லறர் 
ரர்? = ரரதரய் ரபரஜற 

இர் கனகில் கடரதற்ந ந் ைரங்ைறஸ் ரரட்டின் பதரண சுரஜ்ஜறம் ன்ந ரர்த்க 
னன் னனரை தன்தடுத்ப்தட்டண? = ைற.தி.1906 

 

பைரதரன ைறனஷ் பைரைபன (ைற.தி.1886 – ைற.தி.1915): 

ைரந்றின் குனரை ைனப்தடுதர் ரர்? = பைரதரன ைறனஷ் பைரைபன 

இந்ற திரபர் ைைத்க (ைற.தி.1905) பரற்றுித்ர் ரர்? = பைரைபன 

ைற.தி.1911 ஆம் ஆண்டு ைட்டர ணக்ைக் ைல்ி தற்நற பசரரக சட்டன்நத்றல் ரைரண்டு 
ந்ர் ரர்? = பைரைபன 

ந் ஆண்டு கடரதற்ந ைரங்ைறஸ் ரரட்டின் பதரண பைரைபன அந் ரரட்டின் கனரை 
இனந்ரர்? = ைற.தி.1905 (21 ண ைரங்ைறஸ் ரரடு) 

‘ைரந்றஜறின் அசறல் குன திறறறத்ணம் இல்கனபல் ரி ிறப்தறல்கன’ - ண னங்ைறர் 
ரர்? = றனைர் 

‘இந்றரின் கம்’, ‘ரைரஷ்டித்றன் அிைனன்’, ‘உகப்தரபிைபின் இபசர்’, பைரைபனக 
தின்தற்ந ரசய்னேங்ைள் – ன்று பைரைபனக பதரற்நறர் ரர்? = றனைர் 

ைற.தி.1905 ஆம் ஆண்டு ந் ைரில் இந்ற பசற ைரங்ைறஸ் ைட்சறின் கூட்டரணண கூட்டப்தட்டண? 
= ைரசற 

றரறைபின் பைரரிக்கைைள் சறனற்கநக் கூறுை? = சட்டசகத ிரிரக்குல்; ICS பர்வுைள் எப 
சத்றல் இந்றர ற்றும் இங்ைறனரந்றல் டத் பண்டும்; உப்ன ரி, சர்க்ைக ரி எறத்ல்; 
ரணு ரசனவுைகப குகநத்ல்; பதச்சுரிக, லத்ணரிக ற்றும் சங்ைங்ைள் அகக்கும் உரிக 
பைரனல் 

றரறைபின் னக்ைற குநறக்பைரள் ரண? = அசறல் உரிகைகபனேம் ன்ணரட்சறகனேம் 
தடிப்தடிரை அகடண 

ைற.தி.1886 ஆம் ஆண்டு ைல்ைத்ர ைரங்ைறஸ் ரரட்டின் பதரண உறுப்திணர்ைலக்கு பீர் ினந்ண 
அபித் கனக ஆலர் ரர்? = டப்ரின் தின 

றர ைரங்ைறஸ் னெனம் திரிட்டிரரல் றகநபற்நப்தட்ட எப என பைரரிக்கை ண? = ைற.தி.1892 
ஆம் ஆண்டின் இந்ற ைவுன்சறல் சட்டம் 
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ீிரறைள் ைரனம் (ைற.தி.1905 – ைற.தி.1916) 

றீர ைரங்ைறகச னன்ணினந்ண டத்ற கனர்ைள் ரர்? = றனைர்; னரனரனஜதறரய்; திதின் 
சந்றதரல்; அிந்த் பைரஷ்  

ைல்ைத்ர ரைரட்சற சட்டம் ரைரண்டுப்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி.1899 

ீிரறைபின் கனர குநறக்பைரள் ண? = சுரஜ்ம் 

 

றனைர்: 

இந்றரில் திரிட்டிரனக்கு றரண என னலகரண இக்ைத்க பரற்றுித்ர்? = தரன 
ைங்ைர றனைர் 

‘பனரை ரன் றனைர்’ - ண அகக்ைப்தடுதர் ரர்? = றனைர் 

றனைர் அர்ைள் ந் இன ர இழ்ைபின் ரினரை திரிட்டிரரின் ரைரள்கைைகப றர்த்ரர்? = 
ரட்டர ற்றும் பைசரி 

பசற இக்ைத்றல் தங்கு ரைரண்டற்ைரை றனைர் திரிட்டிரரல் த்கண னகந சறகநில் 
அகடக்ைப்தட்டரர்? = இண்டு  

ைற.தி.1908 ஆம் ஆண்டு 6 ஆண்டு ைரன சறகந ரசத்றற்ைரை றனைர் ங்கு ரைரண்டு ரசல்னப்தட்டரர்? = 
ரண்ட்பன 

ந் ஆண்டின் பதரண றனைர் னணரில் ன்ணரட்சற இக்ைத்க அகத்ரர்? = ைற.தி.1916 

‘சுரஜ்ம் ணண திநப்னரிக அக ரன் அகடந்ப ீனபன்’ – ன்று கூநறர் ரர்? = றனைர் 

றனைர் ந் ஆண்டின் பதரண ைதற ிரக ரரடங்ைறணரர்? = ைற.தி.1893 

ந் ஆண்டின் பதரண றனைரல் சத்தற சறரஜற ிரரணண ரைரண்டரடப்தட்டண? = ைற.தி.1895 

 

னரனரனஜதற ரய்: 

‘தஞ்சரப்தின் சறங்ைம்’ ண தனரல் பதரற்நப்தட்டர் ரர்? = னரனரனஜதறரய் 

ைற.தி.1916 ஆம் ஆண்டு அரரிக்ைரில் ன்ணரட்சற ைைத்க பரற்றுித்ர் ரர்? = னரனர 
னஜதறரய் 

ந் குலிற்கு றரை பதரரடி பதரலீஸ் டிடி ரதற்று உிர் ீத்ரர்? = கசன் குல 

னரனரனஜதறரய் இநந் ஆண்டு ண? = ைற.தி.1928 – ம்தர் 17 

றரறரை ன் ரழ்க்கைக ரரடங்ைற ீிரறரை ரநற கனர் ரர்? = திதின் 
சந்றதரல் 

ீிரறரை இனந்ண சறகநரசத்றற்கு ஆன்ீை குனரை ரநறர் ரர்? = அிந் பைரஷ் 
(தரண்டிச்பசரிில் ங்ைறணரர்) 
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இந்ற பசற இக்ைத்றல் ீிரம் பரன்றுற்கு னக்ைற ைரம் ரண? = ைற.தி.1905 ஆம் 
ஆண்டு ற்தட்ட ங்ைப்திரிிகண 

ங்ைப்திரிிகணரணண கடனகநக்கு ந் ரள் ப்ரதரலண? = 1905 அக்படரதர் 16 

‘இந்றரில் உண்கரண ிறப்னர்வு ங்ைப் திரிிகணக்குப் தின்னரன் பரன்நறண’ ன்று 
லறர் ரர்? = ைரந்ற 

ீி பசறரறைபின் ரசல்தரடுைள் றரறரண ரக 1906 ஆம் ஆண்டு கடரதற்ந ைல்ைத்ர 
ரரட்டில் சுரஜ்ம் குநறத்ண பதசகத்ண? = ரரதரய் ரபரஜற  

 

சூத் திபவு (ைற.தி.1907) 

ந் ைரங்ைறஸ் ரரட்டில் ைரங்ைறஸ் ைட்சறரணண இண்டரை திபவு ரதற்நண? = ைற.தி.1907 – சூத் 
ைரங்ைறஸ் ரரடு (சூத் திபவு ணப்தடுைறநண) 

சூத் திபவு ற்தடக்ைரம் ரண? = சுபசற இக்ைம் ற்றும் எத்ணகரக இக்ைத்க ரடு 
னலணம் டத் றட்டறட்டக றரறைள் ினம்தரண 

ைற.தி.1907 ஆம் ஆண்டு சூத் ரரட்டில் ரஷ்திைரரி பைரஷ் கனகில் றரறைலம், அிந்த் 
பைரஷ் கனகில் ீிரறைலம் ணித்ணிரை ீர்ரணங்ைள் இற்நறரல் ைரங்ைறசறல் திபவு 
ற்தட்டண 

ைற.தி.1907 ஆம் ஆண்டு கடரதற்ந இந்ற பசற ைரங்ைறஸ் ரரட்டிற்கு கனக ைறத்ர் ரர்? 
= ரஷ்திைரரி பதரஸ் 

 

னஸ்லீம் லீக் ைட்சற (ைற.தி.1906): 

ந் ஆண்டின் பதரண அைறன இந்ற னஸ்லீம் லீக் ைட்சறரணண பரற்றுிக்ைப்தட்டண? = ைற.தி.1906 – 
டிசம்தடர் 30 

ைற.தி.1906 டிசம்தரில் இந்றரினறனந்ண னஸ்லீம்ைள் னஸ்லீம் ைல்ி ரரட்டில் ைனந்ண 
ரைரள்ற்ைரை ந் ைரில் கூடிினந்ணர்? = டரக்ைர 

னஸ்லீம்ைபின் னன்ைலக்ைரை என அகப்ன உனரக்ைப்தட பண்டும் ன்ந ைனத்க னன் 
னனறல் ரபிிட்டர் ரர்? = ரப் சனற னல்னர 

ந் ஆண்டு ைரங்ைறஸ் ரரட்டின் பதரண திரிந் ைரங்ைறஸ் ைட்சறரணண ீண்டும் என்று 
இகந்ண? = ைற.தி.1916 

னக்பணர எப்தந்ம் கைரலத்ரண ஆண்டு ண? = ைற.தி.1916 

ந் எப்தந்ரணண இந்ண-னஸ்லீம் எற்றுகக்கு சரைரை டுக்ைப்தட்ட னக்ைற னடிரகும்? = 
னக்பணர எப்தந்ம்  

அனறைரர் னஸ்லீம் தல்ைகனக்ைைம் ரரடங்ைப்தட்ட ஆண்டு ரண? = ைற.தி.1920 
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ன்ணரட்சற ைைம் (ைற.தி.1916): 

ைற.தி.1916 ஆம் ஆண்டு ரரத்ம் த்கண இடங்ைபில் ன்ணரட்சற ைைரணண ரரடங்ைப்தட்டண? = 
இண்டு (னபண ற்றும் ரசன்கண) 

ைற.தி.1916 ஆண்டு னபணில் ன்ணரட்சற ைைத்க பரற்றுித்ர் ரர்? = றனைர் 

ைற.தி.1916 ஆம் ஆண்டு ரசன்கணில் ன்ணரட்சற ைைத்க ரரடங்ைறர் ரர்? = அன்ணி ரதசண்ட் 
அம்கரர் 

ைற.தி.1915 ஆண்டு ரசப்டம்தர் ரத்றல் ந் இறில் அன்ணிரதசன்ட் அர்ைள் ன்ணரட்சற இக்ைம் 
ரரடக்ைம் பதரரை னடிக அநறித்றனந்ரர்? = றனை இந்றர 

ன்ணரட்சற ைைத்றன் னக்ைற குநறக்பைரள் ரண? = திரிட்டிஷ் பதசுக்குள்பபப இந்றரவுக்கு 
ன்ணரட்சற ங்குண 

ந் இக்ைரணண ீண்டும் இந்ற பசற இக்ைத்றற்கு உிர் ரைரடுத்ண ண கூநப்தடுைறநண? = 
ன்ணரட்சற இக்ைம் 

ன்ணரட்சற இக்ைத்றன் னல் ரதரணச்ரசனரபர் ரர்? = ரசரற ர் 

ஆைஸ்ட் அநறக்கை ரபிிடப்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி.1918 – ஆைஸ்ட் 20 

ஆைஸ்ட் அநறக்கைக ரபிிட்டர் ரர்? = இங்ைறனரந்ண அலுநவு அகச்சர் ரண்படகு 

ன்ணரட்சற இக்ைத்க னடிவுக்கு ரைரண்டு ந் அநறக்கை ண? = ஆைஸ்ட் அநறக்கை 

அன்ணிரதசண்ட் ைரன் லீ் ன்ந ரப்தத்றரிக்கைக ரரடங்ைற ஆண்டு ண? = ைற.தி.1913 

அன்ணிரதசண்ட் றனை இந்றர ன்ந றணசரி ரபபகட ரரடங்ைற ஆண்டு ண? = ைற.தி.1914 

 

னட்சற இக்ைங்ைள்: 

னனரம் உனைப் பதரரின் னடிில் திரித்ரணி இந்றரில் குநறப்தரை ந் இன இடங்ைபில் அறை 
ண்ிக்கைினரண னட்சற இக்ைங்ைள் பரன்நறண? = தஞ்சரப் ற்றும் ங்ைரபம் 

ங்ைரபத்றல் றனப்தட்ட இன இைசற இக்ைங்ைள் ண? = அனுசறனரன் சறற ற்றும் ஜைீந்ர் 

‘அதிண தரத் சங்ைத்க’ - பரற்றுித்ர்ைள் ரர்? = சரர்க்ைர் சபைரர்ைள் – ைரரஷ்டிம் 

ரசன்கண ரைரத்றல் தர ரர சங்ைத்க பரற்றுித்ர் ரர்? = ீனைண்ட திம்ச்சரரி 

ைரர் ைட்சறக பரற்றுித்ர் ரர்? = னரனரயர் ரள் 

ைரர் ைட்சறரணண ங்கு பரற்றுிக்ைப்தட்டண? = அரரிக்ைர 

பசற இக்ைத்க க்ைள் இக்ைரை ரற்நறர் ரர்? = ைரந்ற 
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ைரந்ற அர்ைள் இங்ைறனரந்றல் தடித்ண ிட்டு ந் ஆண்டின் பதரண இந்றரிற்கு றனம்தி ந்ரர்? 
= ைற.தி.1891 

ைரந்ற ரன் ஆப்திரிக்ைர ரசன்ந ஆண்டு ண? = ைற.தி.1893 

ரன் ஆப்திரிக்ைரினறனந்ண இந்றர றனம்தி ஆண்டு ண? = ைற.தி.1915 

ந் ஆண்டின் பதரண ைரந்ற தைீரரில் சம்ப்ரன் ன்ந இடத்றல் பரப்தி அவுரிச்ரசடி 
தண்கரபர்ைலக்ரைறரண பதரரட்டத்றல் ைனந்ண ரைரண்டரர்? = ைற.தி.1917 

ந் இடத்றல் ைரந்ற அர்ைள் சத்ர ைறைம் ன்ந அநப்பதரரட்டத்க னன் னகநரை இந்ற 
ண்ில் தரிபசரறத்ண தரர்த்ரர்? = சம்ப்ரன் 

குஜரத்றன் ந் ரட்டத்றல் பரசரண ிகபச்சனரல் தரறக்ைப்தட்ட குடிரணர்ைலக்கு 
றனரிினறனந்ண ில்னக்ை அபிக்ை ைரந்ற ற்ரநரன சத்ர ைறைத்க டத்றணரர்? = பைடர 

ந் பதரரட்டத்றன் பதரண சர்ரர் ல்னதரய் தபடல் ைரந்றின் ம்திக்கைக்குரி சலடர்ைபில் 
எனரை லச்சற ரதற்நரர்? = பைடர பதரரட்டம் – குஜரத் 

ைற.தி.1918 ஆம் ஆண்டு ந் பைரரிக்கைக ஆரித்ண சரகும்க உண்ரித்க ைரந்ற 
பற்ரைரண்டரர்? = அைரதரத் ஆகன ரரறனரபர்ைள் பைரரிக்கை 

 

ரபனட் சட்டம் (ைற.தி.1919): 

அசுக்கு றரண சற பகனைகப ஆய்வு ரசய்ற்ைரை சர் சறட்ணி ரபனட் ன்தண 
கனகில் ந் ஆண்டின் பதரண என குல அகக்ைப்தட்டண? = ைற.தி.1917 

ந் ஆண்டின் பதரண ரபனட் சட்டரணண த்ற சட்டசகதில் ரைரண்டுப்தட்டண? = ைற.தி.1919 

ைனப்னச் சட்டம் ண ைனப்தட்ட சட்டம் ண? = ரபனட் சட்டம் 

ரபனட் சட்டத்க திநப்தித் கனக ஆலர் ரர்? = ரண்படகு ரசம்ஸ்பதரர்டு தின 

த்கண ஆண்டுைலக்கு ீறன்ந க்கு ிசரக இன்நற சறகந கக்ை ரபனட் சட்டரணண 
அசுக்கு அறைரம் அபித்ண? = இண்டு ஆண்டுைள்   

ரபனட் றர்த்ண பதரரிட்ட ரர் அறர்சமறல் கைண ரசய்ப்தட்டர்ைள் ரர்? = டரக்டர் சத்தரல் 
ற்றும் டரக்டர் கசனீன் ைறச்லு 

ரபனட் சட்டரணண றனம்த ரதநப்தட்ட ஆண்டு ண? = ைற.தி.1922 

 

ஜரனறன் ரனரதரக் தடுரைரகன (ைற.தி.1919 – ப்ல் 13): 

தஞ்சரப் அசரங்ைம் ந் ஆங்ைறன பதறிடம் ன் ஆட்சற ரதரறுப்கத எப்தகடத்ண? = ரஜணல் ஏ 
கடர் 

ந் றனரபின் பதரண ைற.தி.1919 ப்ல் 13 அன்று ஜரனறன் ரனரதரக் னங்ைரில் ரதரணக் 
கூட்டரணண கூட்டப்தட்டண? = கதசரைற றனரள் 
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ஜரனறன் ரனரதரக் தடுரைரகனில் ரரத்ம் ரைரல்னப்தட்டர்ைள் த்கண பதர்? = 379 

ஜரனறன் ரனரதரக் தடுரைரகனில் தடுைரகடந்ர்ைள் த்கண பதர்? = 1137 

ந் தடுரைரகனரல் நீ்றரத் ரகூர் ரம் ரதற்ந கட் தட்டத்க ணநந்ரர்? = ஜரனறன் 
ரனரதரக் தடுரைரகன 

ஜரனறன் ரனரதரக் தடுரைரகன தற்நற ிசரரிக்ை றறக்ைப்தட்ட குலின் ரதர் ரண? = யண்டர் 
ைறட்டி 

 

ைறனரதத் இக்ைம் (ைற.தி.1920) 

ைறனரதத் இக்ைத்றற்கு ைரம் ரண? = னல் உனைப்பதரரில் ணனக்ைற பரல்ினேற்நண 

னல் உனைப்பதரரின் இறுறில் ணனக்ைறனேடன் ற்தட்ட உடன்தடிக்கை ரண? = ரசரஸ் 
உடன்தடிக்கை 

ைறனரதத் இக்ைத்க கனகபற்று டத்றர்ைள் ரர்? = ரபனரணர அனல்ைனரம் ஆசரத், 
ம்..அன்சரரி, கசனீன் ைறச்லு, அனற சபைரர்ைள் 

ைறனரதத் றணம் அனுசரிக்ைப்தட்ட ரள் ண? = ைற.தி.1919 அக்படரதர் 19 

ந் ஆண்டின் பதரண ைரந்ற கனகில் இந்ணக்ைலம் னஸ்லீம்ைலம் ைனந்ண ரைரண்ட 
ரரடரணண கூடிண? = ைற.தி.1919 – ம்தர் 23 

ந் ஆண்டின் பதரண ைறனரதத் இக்ைரணண ைரந்ற ரரடங்ைற எத்ணகரக இக்ைத்ணடன் 
என்று பசர்ந்ண? = ைற.தி.1920 
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