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1. இந்தியாவில் ஆங்கிலக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் ஆட்சி 

8ஆம் வகுப்பு - ெருவம் 2 - ொடம் 1 

1] வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் ெிரபுவின் காலம் - கிெி 1773 - கிெி 1785  

2] ஒழுங்கு முறை சட்டம் - கிெி 1773 

3] எலிஜா இம்பெ - பகால்கத்தா உச்ச நீதிமன்ைத்தின் முதல் தறலறம நீதிெதி  

4] ஒழுங்கு முறை சட்டத்தின் குறைகறை ஹொக்குவதற்கு பகாண்டு வரப்ெட்ட 

சட்டம் - ெிட் இந்திய சட்டம் - கிெி 1784 

5] ராெர்ட் கிறைவ் வங்காைத்தில் ஏற்ெடுத்திய இரட்றட ஆட்சி முறைறய 

ஒழித்தவர் - வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் 

6] இஸ்லாமிய கல்வி வைர்ச்சிக்காக வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் கல்கத்தாவில் 

பதாடங்கிய கல்வி நிறுவனம் – மதரஸா 

7] சிவில் நீதி மன்ைம் - சாதர் திவானி அதாலத் 

8] கிரிமினல் நீதி மன்ைம் - சாதர் நிஜாமத் அதாலத் 

9] ஹராேில்லா ஹொர் - கிெி 1774 

10] முதலாம் மதராஸ் உடன்ெடிக்றக - றேதர் அலி , ஆங்கிஹலயர் இறடஹய 

(கிெி 1769) 

11] மங்களூர் உடன்ெடிக்றக - கிெி 1784, திப்பு சுல்தான், ஆங்கிஹலயர் இறடஹய  

12] றேதர் அலியின் மகன் - திப்பு சுல்தான்  

2. காரன் வாலிஸ் ெிரபு (கிெி 1786 - 1793) 

8ஆம் வகுப்பு - ெருவம் 2 - ொடம் 2 

1] இந்தியக் குடிறமயியல் ெணியின் தந்றத - காரன் வாலிஸ் ெிரபு 
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2] நிறலயான நிலவரித் திட்டத்றத காரன் வாலிஸ் ெிரபு 

வங்காைத்தில் அைிமுகப்ெடுத்திய ஆண்டு - கிெி 1793 

3] காரன் வாலிஸ் சட்டத்பதாகுப்ெிறன பதாகுத்து வழங்கியவர் - ஜார்ஜ் 

ொர்ஹலா 

4] நீலகிரியிலுள்ை தூர்க் ஹகாட்றட - திப்பு சுல்தானின் புகழ் பெற்ை 

ஹகாட்றடயாகும். 

5] றமசூரின் புலி - திப்பு சுல்தான் 

6] திப்பு சுல்தான் அடக்கம் பசய்யப்ெட்ட இடம் – சரீங்கப்ெட்டினம் 

7] சரீங்கப்ெட்டின அறமதி ஒப்ெந்தம் - கி.ெி 1792 

(மூன்ைாம் றமசூர் ஹொறர முடிவுக்கு பகாண்டு வந்தது.) 

8] ஹெரரசுக்கு பகாள்றக, துறணப்ெறடத்திட்டம் - பவல்பலஸ்லி ெிரபு 

9] பவல்பலஸ்லியின் துறணப்ெறடத்திட்டத்றத ஏற்றுக்பகாண்ட 

முதல் இந்திய மன்னர் - றேதராொத் நிஜாம் 

3. மார்குவிஸ் ஹேஸ்டிங்ஸ் (கிெி 1813 - 1823) 

8ஆம் வகுப்பு - ெருவம் 2 - ொடம் 3 

1] யார் காலத்தில் 1813 ஆம் ஆண்டு ெட்டயச் சட்டம் 

நிறைஹவற்ைப்ெட்டது? 

மார்குவிஸ் ஹேஸ்டிங்ஸ் 

2] மூன்ைாவது ஆங்கிஹலய மராத்திய ஹொர் - கிெி 1817 முதல் 1818 வறர 

3] "சமாச்சார் ெத்திரிறக" என்ை பசய்தித்தாள் பவைிவர காரணமாக 

இருந்தவர்  - ஹேஸ்டிங்ஸ் ெிரபு 

4] கூர்க்கர் இனத்தறலவர் - அமர் சிங் 


