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Group 2 2A Syllabus Topic Wise Revision Test 
Marathas - Age of Vijayanagaram and Bahmani Kingdoms  

மராத்தியர்கள் – விஜயநகர மற்றும் பாமினி அரசுகளின் காலம்  
1. ப ொருத்துக 

1. முதல் ஆங்கிலேய மரொத்திய ல ொர்     i) 1761 

2. மூன்றொம்  ொனி ட் ல ொர்    ii) 1775-1782 

3. சிவொஜி முடிசூட்டப் டுதல்   iii) 1674 

4. புரந்தர் உடன் டிக்கக    iv) 1665 

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

 
2.  தஞ்சொவூரில் நொயக்க மன்னரின் ஆட்சி முடிவகடந்த உடன் ______ தமிழகத்தில் மரொத்திய ஆட்சிகய 

ஏற் டுத்துவதில் பவற்றி கண்டொர். 

A) சரல ொஜி  B) பவங்லகொஜி 

C) சொம் ொஜி  D) சொஹு 

(குறிப்பு: வெங்ககாஜி - மராத்திய தளபதி.தஞ்சாவூரில் 1674 ல் வதாடங்கிய மராத்தியரின் ஆட்சி 

1832 ஆம் ஆண்டு இரண்டாம் சரகபாஜி மன்னர் மரணம் ெரர நீடித்தது.) 

3. தக்கொண  குதியில் சிதறிக் கிடந்த மரொத்தியொகர ஒன்று திரட்டி_____ஐ தகேநகரொக பகொண்டு 
சிவொஜி வலுவொன அரகச ஏற் டுத்தினொர். 
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A) பீஜப்பூர்   B) லகொல்பகொண்டொ 

C) ரொய்கர்   D) ஜுன்னொர் 

4. தவறொன பதொடகர லதர்ந்பதடு 

A) ஜீன்னொர் என்ற இடத்திற்கு அருலக ஷிவ்னர் என்ற  குதியில் சிவொஜி பிறந்தொர். 

B) பூனொவில் இருந்த ஷொஜி ல ொன்ஸ்லேவின் ஜொகீர்தொர் தொதொஜி பகொண்டலதவின்  ரொமரிப்பில் சிவொஜி 
வளர்ந்தொர். 

C) துறவி துக்கொரொம் அவர்ககள சிவொஜி தனது குருவொக ஏற்று மரியொகத பசலுத்தினொர். 

D) 1646ல் லதொர்னொ லகொட்கடகய பீஜப்பூர் சுல்தொனிடமிருந்து சிவொஜி ககப் ற்றினொர். 

(குறிப்பு: துறவி ராம்தாஸ் அெர்கரள சிொஜி தனது குருொக ஏற்று மரியாரத வசலுத்தினார்.) 
5. இரொணுவ மற்றும் நிர்வொக லசகவகளுக்கொன அங்கீகொரமொக வழங்கப் ட்ட நிேம் ______ என 

அகழக்கப் ட்டது. 

A) கர்கொனொ  B) சத்னொமி 

C) சரொய்கள்  D) ஜொகீர் 

(குறிப்பு: பூனாவில் இருந்த ஷாஜி கபான்ஸ்கலவின் ஜாகீர்தார் தாதாஜி வகாண்டகதவ் ) 

6. முகேொயரின் முக்கிய துகறமுகமொக விளங்கிய சூரத் நககர குறிகவத்து_______ ஆண்டு சிவொஜி 
தொக்குதல் நடத்தினொர். 

A) 1658   B) 1662   C) 1663   D) 1664 
(குறிப்பு: 1670 ஆம் ஆண்டு சிொஜி மீண்டும் சூரத் துரறமுகத்ரத தாக்கி ரகப்பற்றினார்) 

7. ________ ஆண்டு ஏற் ட்ட புரந்தர் உடன் டிக்ககயின் டி சிவொஜிக்கு அவர் ககப் ற்றிய 
லகொட்கடககள கவத்துக்பகொள்ள அனுமதி கிகடத்தது. 

A) 1664 ஜூன் 11  B) 1665 ஜூன் 11 

C) 1664 ஜூகே 11  D) 1665 ஜூகே 11 

(குறிப்பு: புரந்தர் உடன்படிக்ரகயின்படி சிொஜி மன்சப்தாராக வசயல்பட்டு பீஜப்பூரரக் ரகப்பற்ற 
முகலாயருக்கு உதெ ஒப்புக் வகாண்டார்.) 

8. ______ ஆண்டு முதல் சிவொஜி ல ொர்க்பகொள்கககய ககடபிடிக்கேொனொர். 

A) 1658   B) 1664   C) 1665   D) 1666 
(குறிப்பு: இந்தக் வகாள்ரகயினால் மராத்திய வீரர்கள் புதிய வெற்றிகரளப் வபற்றனர்.ராஜா 
ஜஸ்ெந்த் சிங் சிொஜியுடன் நட்பு பாராட்டினார்.) 

9. 1672 ஆம் ஆண்டு _______ என்னும் இடத்திலிருந்து பசௌத் எனப் டும் நொன்கில் ஒரு  ங்கு 
வருமொனத்கத வருடொந்திரக் கப் மொக மரொத்தியர் ப ற்றனர். 
A) பீஜப்பூர்  B) பூனொ 

C) சூரத்  D) குஜரொத் 
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10. ______ ஆண்டு சிவொஜி ரொய்கர் லகொட்கடயில் லவத முகறப் டி அரியகண ஏறினொர். 

A) 1664 ஜூன் 11  B) 1664 ஜூன் 6 

C) 1674 ஜூன் 6  D) 1674 ஜூன் 11 

(குறிப்பு: அரியரண ஏறியபின் சிொஜி ‘சத்ரபதி’ என்ற பட்டத்ரத சூட்டினார்.) 

11. சிவொஜியின் அஷ்டபிரதொன் சக யில் அரசரின் அன்றொட கடிதப் ல ொக்குவரத்கத கவனித்துக் 
பகொண்டலதொடு வகரவுககளத் திருத்தும் அதிகொரமும் பகொண்டவர் _____ 

A) சுமந்த்   B)  ண்டிட் ரொவ் 

C) சுருநொவிஸ்  D) தனத்தியொக்சொ 

(குறிப்பு: இப்பணி வசய்பெர் சச்சிவ் அல்லது சுருநாவிஸ் அல்லது உள்துரற வசயலர் என 
அரைக்கப்படுகிறார்.) 

12. சிவொஜியின் சக யில் அரசின் அகனத்து ப ொதுக்கணக்குககளயும் ஆரொய்ந்து ஒப்புதல் 
ககபயொப் மிடுவது யொருகடய லவகே? 

A) ல ஷ்வொ  B) அமத்யொ 

C) வொக்கியநவிஸ்  D) தனத்தியொக்சொ 

(குறிப்பு: இப்பணி வசய்பெர் அமத்யா அல்லது நிதி அரமச்சர் என அரைக்கப்படுகிறார்.) 

13. நிர்வொக வசதிக்கொக சிவொஜி தனது அரகச எத்தகன மொகொணங்களொகப் பிரித்து ஒவ்பவொன்றுக்கும் 
ஒரு அரசப்பிரதிநிதிகய அமர்த்தினொர். 

A) 2    B) 3    C) 4    D) 5 
(குறிப்பு: மாகாணங்கள் பிராந்த் எனப்படும் பல பிராந்தியங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டன.) 

14. கூற்று 1: மரொத்தியர் ககப் ற்றிய மொவட்டத்தின் வருவொயில் மூன்றில் ஒரு  ங்கு  ‘பசளத்’ என 
வசூலிக்கப் ட்டது. 

கூற்று 2: சர்லதஷ்முக் என்ற தகுதியின் கொரணமொக சிவொஜி தனது கூடுதல் வருவொயில் 10% ஐ 
சர்லதஷ்முகி என்னும் வரிமூேம் ப ற்றொர். 

A) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 தவறு 

(குறிப்பு: மராத்தியர் ரகப்பற்றிய மாெட்டத்தின் ெருொயில் நான்கில் ஒரு பங்கு  ‘வசளத்’ என 
ெசூலிக்கப்பட்டது. கதசாய்கள், கதஷ்முக்குகளின் பிரதம தரலரமயாக சர்கதஷ்முக் திகழ்ந்தார்.) 

15. சிவொஜியின் இரொணுவ அகமப்பு முகறயில் தவறொன கூற்று எது? 

A) பரஜிபமண்டுகள், பிரிலகடுகள் என குதிகரப் கட பிரிக்கப் ட்டது. 

B) ஒன் து வீரர்ககளக் பகொண்ட சிறிய  கடப்பிரிவுக்கு நொயக் தகேகம வகித்தொர். 
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C)  த்து ஜமொல்தொர்களின் தகேவரொக ஒரு ஹஜொரி திகழ்ந்தொர். 

D) ஒரு ஜமொல்தொரின் கீழ் ஐந்து ஹவில்தொர் பசயல் ட்டனர். 

(குறிப்பு: வரஜிவமண்டுகள், பிரிககடுகள் என காலாட்பரட பிரிக்கப்பட்டது.) 
16. சிவொஜியின்  கடயில் அரசு மூேமொகக் குதிகரகள் வழங்கப் ட்ட  கட வீரர்கள் _____ என்றும், 

தொங்களொகலவ குதிகரககள ஏற் ொடு பசய்து கூலிக்கு லவகே பசய்யும் வீரர்கள் _______ என்றும் 
அகழக்கப் ட்டனர். 

A)  ர்கிர்கள், ஹஜொரி  B)  ர்கிர்கள், கஷலேதொர்கள் 

C) கஷலேதொர்கள்,  ர்கிர்கள் D) ஹஜொரி,  ர்கிர்கள் 

(குறிப்பு: இது தவிர நீர் வகாண்டு வசல்லும் குதிரரப்பரடவீரர்களும், குதிரரகளுக்கு லாடம் 
கட்டுபெர்களும் இருந்தனர்.) 

17. மரொத்தியர்கள் கொே நீதித்துகற குறித்த தவறொன கூற்கற லதர்ந்பதடு 

A) கிரொமங்களில்  ஞ்சொயத்து நகடமுகற இருந்தது. 

B) சிவில் வழக்குககள  ட்லடல்கள் விசொரித்தனர். 

C) சிவில், கிரிமினல் வழக்குகளுக்கொன லமல்முகறயீடுககளத் தகேகம நீதி தி நியொயலதஷ், 
ஸ்மிருதிகளின் ஆலேொசகனலயொடு விசொரித்தொர். 

D) ஹொஜிர்மஜ்லிம் இறுதி லமல்முகறயீட்டு நீதிமன்றமொக இருந்தது. 

(குறிப்பு: கிரிமினல் ெைக்குகரள பட்கடல்கள் விசாரித்தனர்.) 
18. மரொத்தியர் ஆட்சியில்_______ என் வர் ஆற்றல் மிகுந்த முதல் ல ஷ்வொ ஆவொர். 

A)  ொேொஜி விஸ்வநொத்  B) முதேொம்  ொஜிரொவ் 

C)  ொேொஜி  ொஜிரொவ்  D) சொஹூ 

(குறிப்பு: கபஷ்ொ என்பெர் சிொஜியின் அஷ்டபிரதான் அரமப்பில் முதன்ரமயானெர்.) 

19. ல ஷ்வொ என்ற _______பசொல்லின் ப ொருள் ‘முதன்கமயொன அல்ேது பிரதம அகமச்சர் என் தொகும். 

A) இேத்தீன்  B) கிலரக்கம் 

C)  ொரசீகம்   D) லதவநொகரி 

(குறிப்பு: 18 ஆம் நூற்றாண்டில் கபஷ்ொக்கள் அதிக அதிகாரங்கரளப் வபற்று ஆட்சிபுரிந்தனர்.) 
20. .எந்த ஆண்டில் எட்டப் ட்ட வொர்னொ ஒப் ந்தத்தின் டி சொஹூவின் இகறயொண்கமகய ஏற்குமொறு 

லகொல்ஹொபுரின் சொம் ொஜிக்கு பநருக்குதல் அளிக்கப் ட்டது. 

A) 1713   B) 1723   C) 1731   D) 1738 
(குறிப்பு: முதலாம் பாஜிராவ் (1720 - 1740) காலத்தில் ொர்ணா ஒப்பந்தம் நரடவபற்றது.) 

21. தொலன, சொல்பசட், ல சின் ஆகிய  குதிகள் ______ இல் ல ொர்த்துக்கீசியரிடமிருந்து ககப் ற்றப் ட்டு 
அவர்கள் பகொங்கணக் கடற்ககரப் பிரலதசத்திலிருந்து விரட்டியடிக்கப் ட்டனர். 

A) 1713   B) 1723   C) 1731   D) 1738 
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(குறிப்பு: இகத கநரத்தில் மராத்தியருடன் ஆங்கிகலயர் நட்புறரெ ஏற்படுத்தியதன் மூலம் 
தக்காணப்பகுதியில் தரடயில்லா ெணிகம் வசய்யும் உரிரமரயப் வபற்றார்கள்) 

22. கீழ்க்கொண் வர்களுள் நொனொசொகிப் என்று அகழக்கப் ட்டு நல்ே நிர்வொகியொகவும் நிதி பதொடர் ொன 
விஷயங்களில் வல்லுநரொகவும் விளங்கியவர் யொர்? 

A)  ொேொஜி விஸ்வநொத்  B)  ொேொஜி  ொஜிரொவ் 

C) முதேொம்  ொஜிரொவ்  D) சொஹு 

(குறிப்பு: முதலாம் பாஜி ராவ் மரறவுக்குப் பிறகு பாலாஜி பாஜிராவ் கபஷ்ொொக பதவிகயற்றார்) 

23. தவறொன இகணகயத் லதர்ந்பதடு 

A) உத்கிர் ல ொர் – 1670   

B) பிளொசி ல ொர் – 1757 

C) மூன்றொவது  ொனி ட் ல ொர் – 1761 

D) சிவொஜியின் இறப்பு – 1680 

(குறிப்பு: 1748 ல் நிஜாம் ஆசப்ஜாவின் மரறவுக்குப் பிறகு ொரிசு கபாட்டி வெடித்தது. நிஜாமின் மூத்த 
மகனுக்கு ஆதரவு அளித்த கபஷ்ொ 1760ல் நடந்த உத்கிர் கபாரில் சதாசிெ ராவ் தரலரமயில் 
இராணுெத்ரத அனுப்பி கபாரில் வெற்றி வபற்றார்) 

24. ல ஷ்வொக்களின் கீழ் மரொத்திய நிர்வொகம் குறித்த பசய்திகளில் தவறொன பதொடகரத் லதர்ந்பதடு 

A) ப ரிய மொகொணங்கள் 'சர்-சு ொஷ்தொர்கள்' என்றகழக்கப் ட்ட மொகொண ஆளுநர்களின் கீழ் இருந்தன. 

B) மொகொணங்களின் கீழ் இருந்த மண்டேங்கள் சு ொக்கள் மற்றும் பிரொந்துகள் என்று அகழக்கப் ட்டன. 

C) லதஷ்முக், லதஷ் ொண்லட ஆகிலயொர் மொவட்ட அளவில் கணக்குககள கவனித்தனர். 

D) மம்ேத்தொர், கொமொ விஸ்தொர் ஆகிலயொர் கிரொமங்களில் ல ஷ்வொக்களின் பிரதிநிதிகளொக விளங்கினர். 

(குறிப்பு: மம்லத்தார், காமா விஸ்தார் ஆகிகயார் மாெட்டங்களில் கபஷ்ொக்களின் பிரதிநிதிகளாக 
விளங்கினர்.) 

25. ல ஷ்வொக்களின் கீழ் இயங்கிய மரொத்திய நிர்வொகத்தில் நகரங்களிலும் மொநகரங்களிலும் தகேகம 
அதிகொரி ______ என்று அகழக்கப் ட்டொர். 

A) லதஷ்முக்  B) சு ொஷ்தொர்கள் 

C) பகொத்வொல்  D) லதஷ் ொண்லட 

(குறிப்பு: நகரக் காெல்துரறயின் தரலெராகவும் நீதிபதியாகவும் வகாத்ொல் வசயல்பட்டார்.) 

26. பகொங்கணம், கண்லடரி, விஜயதுர்க் ஆகிய இடங்களில் கடற் கடத் தளங்ககளக் கட்டியவர் யொர்? 
A)  ொேொஜி விஸ்வநொத் B)  ொேொஜி  ொஜிரொவ் 
C) முதேொம்  ொஜிரொவ் D) சொஹு 

(குறிப்பு: மராத்தியத் துரறமுகங்கரளப் பாதுகாக்கும் வபாருட்டு மராத்திய கடற்பரட 
உருொக்கப்பட்டது.) 
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27. _______ தனது ஆட்சிக் கொேத்தில் நயங்கொரொ அகமப்க  உருவொக்கினொர். 

A) ரொஜொ லதசிங்கு  B) கிருஷ்ண லதவரொயர் 

C) பவங்லகொஜி  D) சந்தொஜி 

(குறிப்பு: இதன்படி தமிைகம் வசஞ்சி, தஞ்சாவூர், மதுரர என மூன்று மிகப்வபரிய நயங்காராக்களாக 
பிரிக்கப்பட்டது.) 

28. மரொத்தி மற்றும் சமஸ்கிருத பமொழிகளுக்கொன முதேொவது அச்சகத்கத நிறுவியவர் யொர்? 

 A) ரொஜொ லதசிங்கு  B) கிருஷ்ண லதவரொயர் 
C) பவங்லகொஜி  D) இரண்டொம் சரல ொஜி 

(குறிப்பு: ஒரு அச்சகத்ரத நிறுவுெது, சரஸ்ெதி மஹால் நூலகத்ரத கமம்படுத்துெது ஆகியரெ 
இரண்டாம் சரகபாஜியின் திட்டங்களாக இருந்தன) 

29. சரல ொஜி, சமயப் ரப்புக் குழு மற்றும் கொேனி அரசுக்கு முன்லனொடியொக ______ ஆண்டிலேலய 
தஞ்சொவூரில் கிறித்தவர்கள் அல்ேொத உள்ளூர் குழந்கதகளின் கல்விக்கொக முதேொவது நவீனப் 
ப ொதுப்  ள்ளிககள நிறுவினொர். 

A) 1707   B) 1803   C) 1820   D) 1841 
30. புரந்தர் உடன் டிக்கக, சிவொஜிக்கும் ______க்கும் இகடலய ககபயழுத்தொனது. 

A) அஃப்சல்கொன்  B) பசயிஷ்டகொன் 

C) பஜய்சிங்  D) ஒளரங்கசீப் 

31. மரொத்திய சொம்ரொஜ்யத்தின் அதிகொரத்கத லமம் டுத்திய ல ஷ்வொ _______ஆவொர். 

A) முதேொம்  ொஜி ரொவ்  B)  ொேொஜி விஷ்வநொத் 

C)  ொேொஜி  ொஜி ரொவ்  D) இரண்டொம்  ொஜி ரொவ் 

(குறிப்பு: பாலாஜி விஷ்ெநாத்துக்குப் பிறகு அெரது மகன் முதலாம் பாஜிராவ் 1720ல் மன்னர் 
சாஹூொல் கபஷ்ொொக நியமிக்கப்பட்டார்.) 

32. ______ உடன் டிக்கக முதேொம் ஆங்கிலேொ- மரொத்தியப் ல ொகர முடிவுக்குக் பகொண்டு வந்தது. 

A) மதரொஸ் உடன் டிக்கக  B) பூனொ உடன் டிக்கக 

C) சொல்க  உடன் டிக்கக  D) ல சின் உடன் டிக்கக 

(குறிப்பு: முதலாம் ஆங்கிகலய- மராத்தியப் கபார் (1775 - 1782)) 

33. இரண்டொவது ஆங்கிலேொ மரொத்தியப் ல ொரின் ல ொது ஆங்கிலேய கவர்னர் - பஜனரேொக இருந்தவர் 

________. 
A) கொரன்வொலிஸ் பிரபு  B) பவல்பேஸ்லி பிரபு 

C) லஹஸ்டிங்ஸ் பிரபு  D) டல்பஹௌசி பிரபு 

(குறிப்பு: இரண்டாம் ஆங்கிகலய மராத்திய கபார் (1803-1806)) 
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34. மனிதர்களுக்கொகவும் மற்றும் விேங்குகளுக்கொகவும் மூலிகக மருந்துககளக் தயொரிக்க _______ 
இரண்டொம் சரல ொஜியொல் நிறுவப் ட்டது. 

A) சரஸ்வதி மஹொல்  B) முக்தொம் ொள் சத்திரம் 

C) நவவித்யொ   D) தன்வந்திரி மஹொல் 

(குறிப்பு: கநாயாளிகளின் ஆெணங்கரளப் பராமரிக்கும் முரறயும் அறிமுகம் வசய்யப்பட்டது. 18 
வதாகுதிகள் அடங்கிய ஆராய்ச்சி புத்தகத்ரதயும் சரகபாஜி மன்னர் உருொக்கினார்) 

35. கீழ்க்கண்டவற்றுள் இரண்டொம் சரல ொஜி எழுதொத புத்தகம் என்ன? 

A) குமொரசம் வ சம்பு  B) லதலவந்திர குறவஞ்சி 

C) முத்ரரொஷ்ஸ்சொயொ  D) குமொர சம் வம் 

36. சிவொஜியின் ஆட்சிக்குப் பிறகு வந்தவர்ககளக் கொே வரிகசப் டி எழுதவும் . 

A) சொம் ொஜி, சொஹு, ரொஜொரொம், இரண்டொம் சொம் ொஜி 

B) சொம் ொஜி, ரொஜொரொம், சொஹு, இரண்டொம் சொம் ொஜி 

C) ரொஜொரொம், சொம் ொஜி, சொஹு, இரண்டொம் சொம் ொஜி 

D) சொம் ொஜி, இரண்டொம் சொம் ொஜி, ரொஜொரொம், சொஹு 

37. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சரியொக ப ொருத்தப் டவில்கே. 

A) சிவொஜி - மகே எலி   

B) முதேொம்  ொஜி ரொவ் – உத்கிர் ல ொர் 

C) கதமூர் ஷொ - ேொகூரின் கவஸ்ரொய் 

D) லதசிங்கு – பசஞ்சி 

38. கூற்று:மூன்றொம்  ொனி ட் ல ொர் ஆங்கிலேயரின் அதிகொர எழுச்சிக்கு வழிவகுத்தது. 
கொரணம்: இத்லதொல்வி மரொத்தியருக்கும் முகேொயருக்கும் ஒரு ப ரிய அதிர்ச்சிகயக் பகொடுத்தது. 
A) கூற்று சரி, கொரணம் கூற்றின் சரியொன விளக்கம் ஆகும். 

B) கூற்று சரி, கொரணம் தவறு 

C) கூற்று, கொரணம் தவறு 

D) கூற்று சரி, கொரணம் கூற்றின் சரியொன விளக்கம் அல்ே. 

39. கூற்று 1: வடகிழக்கு எல்கேப்புறப்  குதியின்  ொதுகொப்க  வீழ்ந்துபகொண்டிருந்த முகேொயப் ல ரரசு 
நழுவவிட்டது. 

கூற்று 2: இது நொதிர்ஷொவின்  கடபயடுப்பிற்கு வழிவகுத்தது. 

A) கூற்று 1 சரி 

B) கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, 2 சரி 

D) கூற்று 1, 2 தவறு 
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40. சரியொன கூற்கற லதர்ந்பதடு 

A) ஆங்கிலேயர்கள் மரொத்தியருடன் நட்புறவு பகொண்டு தக்கொணத்தில் தகடயில்ேொ வணிகம் பசய்யும் 
உரிமம் ப ற்றனர். 

B) 1749 இல் ஆற்கொட்டு நவொப் லதொஸ்து அலிகய சொஹூ லதொற்கடித்துக் பகொன்றொர். 

C) ல ஷ்வொக்களின் கீழ் நீதிமுகற முழுகம ப ற்றிருந்தது. 
D) தஞ்கச மரொத்திய அரசின் ல ொன்ஸ்லே வம்சத்து ககடசி அரசர் பவங்லகொஜி ஆவொர். 

41. சிவொஜிகய அடக்க பீஜப்பூர் சுல்தொன், அப்சல்கொன் என் வகர சிவொஜிகய உயிருடலனொ அல்ேது 
சொகடித்லதொ பகொண்டு வரும் டி எந்த ஆண்டு அனுப்பினொர்? 

A) 1659    B) 1660   C) 1661   D) 1662 
(குறிப்பு: சிொஜி புரந்தர், வரய்கார், கதொர்னா மற்றும் கல்யாண் ஆகிய ககாட்ரடகரள பிஜப்பூர் 
சுல்தானிடமிருந்து கி.பி 1646ல் ரகப்பற்றினார்.) 

42. முகேொய மன்னர் ஒளரங்கசீப், தனது தக்கொண ஆளுநர் பசயிஷ்டகொகன எந்த ஆண்டு சிவொஜிகய 
அடக்க அனுப்பினொர். 

A) 1659    B) 1660   C) 1661   D) 1662 
(குறிப்பு: வசயிஸ்டகான், பூனா என்ற இடத்தில் முகாமிட்டிருந்தார்.) 

43. அஷ்டப்பிரதொன் குறித்த பசய்திகளில் தவறொன இகணகயத் லதர்ந்பதடு. 

A) சச்சிவொ - உள்துகற அகமச்சர் 

B) சுமந்த் - பவளியுறவு அகமச்சர் 

C) அமத்தியொ - நீதி துகற 

D) மந்திரி - கொேமுகற அகமச்சர் 

குறிப்பு: 

 
44. கீழ்க்கண்டவர்களுள் ‘முற்ல ொக்கு பகொள்கககய’ ககடப்பிடித்தவர் யொர்? 

A)  ொேொஜி விஸ்வநொத்  B)  ொேொஜி  ொஜிரொவ் 
C) முதேொம்  ொஜிரொவ்  D) சொஹு 
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(குறிப்பு: பாஜி ராவ் பீஷ்ொக்களில் தரலசிறந்தெராக கபாற்றப்படுகிறார். இெர் மராத்திய கபரரரச 
ெடக்கு பகுதியில் விரிவுபடுத்த விரும்பினார்.) 

45. ஹரிஹரர் மற்றும் புக்கர் விஜயநகரப் ல ரரகச ஏற் டுத்தும் முன் ொக ______ இடம்  ணி பசய்தனர். 

A) படல்லி சுல்தொன்  B) பஹொய்சொளர் 

C) பீஜப்பூர் சுல்தொன்  D) யொதவர் 

(குறிப்பு: ஹரிஹரர் மற்றும் புக்கர் 1336 ல் புதிய அரசுக்கான அடித்தளத்ரத அரமத்தனர்) 

46. கீழ்க்கண்டவற்கற கொேவரிகசப் டுத்துக. 

A) சங்கம வம்சம், ஆரவீடு வம்சம், சொளுவ வம்சம், துளுவ வம்சம் 

B) சங்கம வம்சம், சொளுவ வம்சம், துளுவ வம்சம், ஆரவீடு வம்சம் 

C) சொளுவ வம்சம், சங்கம வம்சம், துளுவ வம்சம், ஆரவீடு வம்சம் 

D) சங்கம வம்சம், துளுவ வம்சம், சொளுவ வம்சம், ஆரவீடு வம்சம் 

47. கிருஷ்ணலதவரொயர் தன் பவற்றிகளின் நிகனவொக பவற்றித் தூகண எழுப்பிய இடம் _______. 

A) ப ல்கொம்  B) கட்டொக் 

C) சிம்மொச்சேம்  D) இரொஜமலகந்திரவரம் 

(குறிப்பு: கிருஷ்ண கதெராயரின் ஆட்சியின் வதாடக்கத்தில் ரமசூருக்கு அருகக இருந்த கலக 
மனப்பான்ரம வகாண்ட உம்மத்தூர் குறுநில மன்னரன கதாற்கடித்து பணியவசய்தார்.) 

48. முகம்மது கவொன் ஒரு மதரசொகவ நிறுவி அதில் 3000 ககபயழுத்து நூல்ககள கவத்திருந்த இடம் 

________. 
A) ப ரொர்   B) பீஜப்பூர் 

C) பீடொர்   D) அகமதுநகர் 

49. சரியொன கூற்றிகனத் லதர்ந்பதடு. 

A) விஜயநகர அரசின் அரசர்கள் ஐந்து வம்சங்களொக சுமொர் 300 ஆண்டுகள் ஆட்சி பசய்தனர். 

B) ஆந்திரக் கடற்ககரப்  குதிகளில் ஒரிசொவின் கஜ தி மற்றும் விஜயநகர அரசுகளிகடலய கடும் ல ொர் 
நகடப ற்றது. 

C) அப்துர் ரசொக் ஒரு  ொரசீகத் தூதுவரொகக் பகொச்சியிலிருந்த சொமுத்திரியின் அகவக்கு வந்தொர். 

D)  ொமினி அரசர்கள் அதிக அளவில் தங்க நொணயங்ககள  ல்லவறு வககயொன பதய்வங்களின் 
உருவங்களுடன் பவளியிட்டனர். 

50. ப ொருத்துக. 

1. அப்துர் ரசொக்   i) ரஷ்யொ 

2. நிகிடின்    ii) சொளுவ நொயக்கர் 

3. லடொமிங்லகொ  யஸ்  
மற்றும் நூனிஸ்  iii)  ொரசீகம் 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                           Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 10 of 20 

4. பசல்ேப் ொ   iv) ல ொர்த்துகல் 

A)  i  ii  iii  iv 

B) iv  iii  ii  i 

C)  ii  i  iv  iii 

D)  iii  i  iv  ii 

51. கூற்று 1: முதேொம் முகமது ஏற் டுத்திய சிறந்த அரசு அவருக்கு பின் வந்த சுல்தொன்களொலும் 
மரொத்தியர்களொலும் பின் ற்றப் ட்டது. 

கூற்று 2: கவொன் ல ொர்ச்சுகீசிய லவதியியல் நிபுணர்ககளக் பகொண்டு பவடிமருந்கதத் தயொர் பசய்வது, 
 யன் டுத்துவது கற்றுத்தரச் பசய்தொர். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 சரி 

B) கூற்று 1, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

D) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

(குறிப்பு: கொன் பாரசீக கெதியியல் நிபுணர்கரளக் வகாண்டு வெடிமருந்ரதத் தயார் வசய்ெது, 
பயன்படுத்துெது கற்றுத்தரச் வசய்தார். 

52. பதலுங்கு பமொழியில் எழுதப் ட்ட இேக்கியமொன ரொயவொசகமு______ன் கீழ் இருந்த நொயக்க முகற 
 ற்றிய ஆர்வமூட்டக்கூடிய தகவல்ககளத் தருகின்றது. 

A) ஹரிஹரர்  B) கிருஷ்ண லதவரொயர் 

C) இரண்டொம் லதவரொயர் D) வீர நரசிம்மர் 

(குறிப்பு: விஜயநகர அரசரெயின் ஆதரவில் எழுதப்பட்ட மனுசரிதம், சாளுெரெயுதம் கபான்ற 
இலக்கியங்கள் விஜயநகர அரசின் ெம்சாெளி, அரசியல் மற்றும் சமூகம் பற்றிய தகெல்கரளத் 
தருகின்றன.) 

53. தவறொன இகணகயத் லதர்ந்பதடு 

A) அப்துர் ரசொக் -  ொரசீகப்  யணி 

B) நிகிடின் -ரஷியப்  யணி 

C) லடொமிங்லகொ  யஸ் – பமொரொக்லகொ நொட்டு வணிகர் 

D) நூனிஸ் - இத்தொலி நொடு 

குறிப்பு:  
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54. விஜயநகர அரசர்கள் _______ என்று குறிப்பிடப் ட்ட தங்க நொணயங்ககள அதிக எண்ணிக்ககயில் 

பவளியிட்டனர். 

A) நொணயம்  B) வரொகன் 

C) தங்கொ   D) பஹன்னொ 

குறிப்பு: 

 
55. கூற்று 1: அேொவுதீன் ஹசன்  ொமன்ஷொ என் வர் சுமூகமொன நிர்வொகத்திற்கொக தில்லி சுல்தொனியர் 

முகறகய பின் ற்றினொர். 

கூற்று 2: தனது ஆட்சிப்  குதிகய நொன்கு பிரிவுகளொகப் பிரித்தொர். அகவ தரொப்ஸ் எனப் ட்டன. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 சரி 
B) கூற்று 1, கூற்று 2 தவறு 
C) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
D) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

(குறிப்பு: குல்பர்கா, வதளலதாபாத், பீடார், வபரார் ஆகியரெ அந்த நான்கு மாகாணங்களாகும்.) 

56. தன்னுகடய பவற்றிககள நிகனவுக் கூறும் வககயில் நொணயங்களில் தன்னுகடய ப யகர 
இரண்டொம் அபேக்சொண்டர் என்று ப ொறித்துக் பகொண்டவர் யொர்? 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                           Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 12 of 20 

A) அேொவுதீன் ஹசன்  ொமன்ஷொ  B) முதேொம் முகமது 

C) முகமது கவொன்    D) கிருஷ்ண லதவரொயர் 

(குறிப்பு: 11 ஆண்டுகள் பாமன்ஷா(1347- 1358) தன் அரசியல் எதிரிகரள அடக்கி சிறப்பாக ஆட்சி 
வசய்தார்.) 

57. _____ என் வர் சமஸ்கிருத பமொழியில் மதுரொ விஜயம் எனும் நூகே எழுதினொர். 

A) குமொர கம் ண்ணொ  B) கங்கொலதவி 

C) கிருஷ்ணலதவரொயர்  D) இரண்டொம் லதவரொயர் 

(குறிப்பு: மதுரர சுல்தாரன 1370 இல் வகான்றதன் மூலம் மதுரர சுல்தானிய ஆட்சிரய முடிவுக்கு 
வகாண்டு ெந்த வபருரம குமார கம்பண்ணாரெ சாரும் என்று இந்நூல் குறிப்பிடுகின்றது. குமார 
கம்பண்ணாவின் மரனவி கங்காகதவி ஆொர்.) 

58. யொருகடய ஆட்சிக் கொேத்தில்  ொரசீக நொட்டின் தூதுவர் அப்துர் ரஸொக் என் வர் பகொச்சி சொமுத்திரி 
அரசகவக்கும் விஜயநகரத்திற்கும் வருகக தந்தொர்? 

A) குமொர கம் ண்ணொ  B) வீர நரசிம்மர்  
C) கிருஷ்ணலதவரொயர்  D) இரண்டொம் லதவரொயர் 

(குறிப்பு: அப்துர் ரசாக், இரண்டாம் கதெராயர் மிகப் வபரும் பகுதிரயக் கட்டுப்படுத்தினார் என்றும், 
இலங்ரக அரசனிடமிருந்து கப்பம் வபற்றார் என்றும் குறிப்பிடுகின்றார்.) 

59. நரச நொயக்கின் மூத்த மகன் வீர நரசிம்மர் துளுவ வம்சத்தின் ஆட்சிகய பதொடங்கி கவத்த ஆண்டு 

______. 
A) 1491   B) 1498   C) 1505   D) 1509 
(குறிப்பு: இெரர வதாடர்ந்து இெருரடய தம்பி கிருஷ்ண கதெராயர் அரியரண எறினார்.) 

60. நொயக் அல்ேது நொயங்கொரொ முகறகய மறுசீரகமப்பு பசய்து அதற்கு சட்ட அங்கீகொரத்கத பகொடுத்த 
அரசர் யொர்? 

A) அேொவுதீன் ஹசன்  ொமன்ஷொ  B) முதேொம் முகமது 
C) முகமது கவொன்    D) கிருஷ்ண லதவரொயர் 

(குறிப்பு: கிருஷ்ண கதெராயரின் ஆட்சி காலத்தில் ெருரக புரிந்த சமகால வெளிநாட்டு 
பயணிகளான நூனிஸ், பயஸ் கபான்கறார் அெருரடய ஆளுரம, விஜயநகரத்தின் உயர்நிரல, 
வசல்ெ வசழிப்பு குறித்தும் கூறியுள்ளனர்.) 

61. தமது தகேநககர குல் ர்கொவிலிருந்து பீடொருக்கு மொற்றிய  ொமினி அரசர் யொர்? 
A) முதேொம் முகமது ஷொ  B) இரண்டொம் முகமது ஷொ 

C) ப லரொஸ் ஷொ  ொமினி  D) அகமது ஷொ 

(குறிப்பு: அகமது ஷா வகாடுங்ககாலனாகவும், இறக்கமற்றெனாகவும் இருந்தார். இெர் ொரங்கல் 

பகுதிரய வென்றதால் தமது தரலநகரர மாற்றினார்.) 
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62. தக்கொண முஸ்லீம்களின் ப ொய்யொன குற்றச்சொட்கட நம்பிய முகமது ஷொவொல் கவொன் பகொல்ேப் ட்ட 
ஆண்டு________. 

A) 1435   B) 1481   C) 1491   D) 1498 
குறிப்பு:  

 
63. ஹசன் கங்கு  ொமினி என் வர் ______ஆம் ஆண்டு  ொமினி அரகசத் லதொற்றுவித்தொர். 

A) 1345    B) 1346   C) 1347   D) 1348 
(குறிப்பு: ஹசன் கங்கு பாமினி கதெகிரிரய கசர்ந்த துருக்கிய அலுெலர் ஆொர்.ெடகிைக்கில் 
மாகூர் முதல் வதற்கக வதலுங்கானா ெரரயில் உள்ள அரனத்துப் பகுதிகரளயும் 
ரகப்பற்றினார்.) 

64. மதரொஸொ என்ற கல்விக்கூடங்ககளயும்,  ே மசூதிககளயும் கட்டிய  ொமினி அரசர் ____. 

A) முதேொம் முகமது ஷொ  B) இரண்டொம் முகமது ஷொ 
C) ப லரொஸ் ஷொ  ொமினி  D) அகமது ஷொ 

(குறிப்பு: இரண்டாம் அகமதுஷா (1378 - 1397) அரமதிரய விரும்பினார். அண்ரட நாடுகளுடன் 
நட்ரப ெளர்த்தார்.) 

65. ‘கிருஷ்ண லதவரொயர் முழு நிகறவொன அரசர்' என்று குறிப்பிட்டுள்ள பவளிநொட்டு அறிஞர் யொர்? 

A) லடொமினிக்  யஸ்  B) நிகிடின் 

C) நுனிஸ்    D) அப்துர் ரசொக் 

66. கிருஷ்ண லதவரொயர் சிவசமுத்திரம், பரய்ச்சூர் ஆகிய  குதிககள பவன்ற ஆண்டுகள் முகறலய 

A) 1512, 1514 
B) 1510, 1512 
C) 1501, 1521 
D) 1501,1512 
(குறிப்பு: கிருஷ்ண கதெராயர், ெடக்கக கிருஷ்ணா நதி முதல் வதற்கக காவிரி ெரரயிலும், கமற்கக 
அரபிக் கடல் முதல் கிைக்கக ெங்கக்கடல் ெரரயிலுமாக பரந்த கபரரரச நிறுவினார்.) 

67. சங்கம, சொளுவ, துளுவ, அரவீடு வம்சங்கள் விஜயநககர எந்தக் கொேக்கட்டத்தில் ஆட்சி புரிந்தன? 

A) 1335-1672 
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B) 1335-1762 
C) 1336-1672 
D) 1336-1762 

68. கூற்று: கிருஷ்ணலதவரொயர் ஆந்திர ல ொஜர் என்று அகழக்கப் ட்டொர். 
கொரணம்: கிருஷ்ணலதவரொயர் கவணவரொக இருந்தல ொதிலும் அகனத்து சமயங்ககளயும் மதித்து 
நடந்தொர்.ககே, இேக்கியப் புரவேரொகவும் அவர் திகழ்ந்தொர். 

A) கூற்று சரி, கொரணம் தவறு 

B) கூற்று தவறு, கொரணம் சரி 

C) கூற்று, கொரணம் இரண்டும் சரி, ஆனொல் சரியொன விளக்கமல்ே 

D) கூற்று, கொரணம் இரண்டும் சரி மற்றும் சரியொன விளக்கம் 

69. அஷ்டதிக்கஜங்களில் 'ஆந்திரகவிதொபிதொமகர்’ என்று புகழப் ட்டவர் யொர்? 

A) அல்ேசொணி ப த்தண்ணொ B) நந்தி திம்மண்ணொ 

C) பதனொலி இரொமன்  D)  ட்டு மூர்த்தி 

(குறிப்பு: அல்லசாணி வபத்தண்ணாவின் முக்கிய பரடப்புகள் மனுசரிதம் மற்றும் ஹரிகதாசாரம்.) 

70. பீஜப்பூர், அகமதுநகர், லகொல் பகொண்டொ, பீடொர் ஆகிய அரசுகளின் கூட்டுப் கடகள் 1565 ல் 
தகேக்லகொட்கட என்னும் இடத்தில் யொகரத் தொக்கின? 

A) கிருஷ்ண லதவரொயர்  B) அச்சுதலதவர் 

C) பவங்கடர்   D) ரொமரொயர் 

(குறிப்பு:தரலக்ககாட்ரட கபார் ராக்ஷஸதாங்கடி என்றும் அரைக்கப்படுகிறது.) 
71. தவறொன பதொடகரத் லதர்ந்பதடு. 

A) கிருஷ்ண லதவரொயரின் அகவக்கு பிரொன்சிஸ் லகொ டி அல்பமய்டொ தனது தூதுவர்ககள அனுப்பி 
கவத்தொர். 

B) திவொனி என்ற இடத்தில் நடந்த ல ொரில் கிருஷ்ண லதவரொயர் முஸ்லீம்  கடககள இறுதியொக 
முறியடித்தொர். 

C) விஜய நகர ல ரரசுக்கு சொவுமணி அடித்த ல ொர் தகேக்லகொட்கடப் ல ொர். 
D) விஜய நகர அரசின் ககடசி அரசர் இரண்டொம் ஸ்ரீரங்கர். 

72. விஜயநகர ல ரரசு ஆட்சி முகறயில் விகளச்சலில் எத்தகன  ங்கு நிே வரியொக வசூலிக்கப் ட்டது? 

A) 1/3    B) 1/4    C) 1/5    D) 1/6 
73. விஜயநகர ல ரரசு ஆட்சியில் இரொணுவத்தின் உயர் அதிகொரிகளொன  ொகளயக்கொரர்கள் ஆற்றும் 

 ணிக்கு ஈடொக வழங்கப் ட்ட நிேங்கள் ____ என்று அகழக்கப் ட்டன. 
A) பிரம்மதொனம்  B) அமரம் 

C) வொரம்   D) திவொனி 
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(குறிப்பு: பரட வீரர்களுக்கு ஊதியம் வபாதுொக பணமாககெ ெைங்கப்பட்டது.) 

74. விஜயநகர ல ரரசு கொேத்திய பசல்வந்தர்களின் அழகொன வீடுகள் அவற்றில்  ணிபுரிந்த ஏரொளமொன 
 ணியொளர்கள்  ற்றிய விவரங்ககள ______ குறிப்பிட்டுள்ளொர். 

A)  யஸ்   B) நிக்லகொலேொ டி லகொண்டி 

C) ல ொர்ல ொசொ  D) நூணிஸ் 

75. விஜயநகர ல ரரசு கொேத்தில் ஏரொளமொன ப ண்கள் அரண்மகனகளில்  ணிப்ப ண்களொகவும் 
நொட்டிய மகளிரொகவும்  ல்ேக்கு சுமப் வர்களொகவும் இருந்தனர் என ______ கூறுகிறொர். 

A)  யஸ்   B) நிக்லகொலேொ டி லகொண்டி 
C) ல ொர்ல ொசொ  D) நூணிஸ் 

76. புரந்தர் உடன் டிக்ககயின்  டி சிவொஜி தம்மிடமிருந்த 35 லகொட்கடகளில் எத்தகன லகொட்கடககள 
முகேொயரிடம் ஒப் கடத்தொர். 

A) 18     B) 20    C) 23    D) 28 
(குறிப்பு : சிொஜி, வஜய்சிங் இரடகய புரந்தர் உடன்படிக்ரக ஏற்பட்டது) 

77. சிவொஜி ஆட்சிக் கொேத்தின் இறுதியில் _____லகொட்கடககள அவர் ப ற்றிருந்தொர். 
A)200     B) 220    C)240   D) 260 
(குறிப்பு: ஒவ்வொரு ககாட்ரடயும் சம தகுதி ொய்ந்த மூன்று அதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டில் 
விடப்பட்டன.) 

78. தவறொன இகணகயத் லதர்ந்பதடு. 

A)  லரொடொ – பகய்க் வொட் 

B) நொக்பூர் – ல ொன்ஸ்லே 

C) இந்தூர் – லஹொல்கர் 

D) பூனொ- சிந்தியொ 

(குறிப்பு: பகராடாவில் வகய்க்ொட், நாக்பூரின் கபான்ஸ்கல, இந்தூரில் கஹால்கர், குொலியரில் 
சிந்தியா, பூனாவில் கபஷ்ொ என மராட்டியத் தரலெர்கள் அந்தந்த பகுதிகளில் வசல்ொக்குடன் 
விளங்கினர்) 

79. இ ன்  தூதொ ______ நொட்டுப்  யணி . 

A) பமொரொக்லகொ  B) பவனிஷிய 

C) ல ொர்த்துக்கல்  D) சீனொ 

80. விஜயநகர அரசின் அரச முத்திகர_______. 

A)  ன்றி     B) புலி   C) மீன்  D) வில் 

81. எந்த இரு  குதிகளிகடலய இகடப் டு நொடொகப் புதுக்லகொட்கட இருந்தது _____. 

A) லசொழ மற்றும் விஜயநகர அரசுகள் 
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B) லசொழ மற்றும்  ொண்டிய அரசுகள் 

C) லசர மற்றும்  ொண்டிய அரசுகள் 

D) லசொழ மற்றும் லசர அரசுகள் 

82. ______லகொல்பகொண்டொ லகொட்கடகயக் கட்டினொர். 

A) இரொஜொ கிருஷ்ண லதவ் B) சுல்தொன் குேகுதுப் ொன் 

C) முகமது கவொன்   D)  ொமன்ஷொ 

குறிப்பு:

 
 

83. கூற்று:  ொமன்ஷொ மிகச் சரியொகத் தொக்குதல் பதொடுத்துவொரங்கல் மற்றும் பரட்டி அரசுகளொன 
ரொஜமுந்திரி, பகொண்ட வீடு ஆகியன மீது ஆதிக்கம் பசலுத்தி ஆண்டுலதொறும் திகற பசலுத்த 

கவத்தொர். 

கொரணம்: இது அடிக்கடி ல ொர்கள் ஏற் ட வழிவகுத்தது. 

A) கூற்று சரி, கொரணம் கூற்றுக்கு சரியொன விளக்கமன்று 

B) கூற்று சரி, கொரணம் தவறு 

C) கூற்றும் தவறு கொரணமும் தவறு 

D) கூற்று சரி, கொரணத்திற்கு கூற்று சரியொன விளக்கமொகும். 

84. தவறொன இகணகயத் லதர்ந்பதடு. 

A) விஜய நகர அரசின் பதொடக்கம் - 1336 

B)  ொமினி அரசின் பதொடக்கம் – 1347 

C) துளுவ வம்சம் பதொடக்கம் – 1508 

D) கிருஷ்ண லதவரொயர் மன்னரொக முடி சூடல் – 1509 
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(குறிப்பு: துளுெ ெம்சம் வதாடக்கம் – 1503) 
85. தஞ்சொவூரில் மரொத்தியர் ஆட்சி நீடித்திருந்த கொேக்கட்டம் _______. 

A) 1674 - 1732 
B) 1674 – 1823 
C) 1647 – 1832 
D) 1674 – 1832 
( குறிப்பு: தஞ்சாவூரில் நாயக்க மன்னரின் ஆட்சி முடிெரடந்த உடன் மராத்திய தளபதி வெங்ககாஜி 
தமிழிைகத்தில் மராத்திய ஆட்சிரய ஏற்படுத்துெதில் வெற்றி கண்டார்.) 

86. கூற்று 1: சிவொஜி 1656 முதல் தனது இரொணுவ பசயல் ொடுககள மீண்டும் பதொடங்கி சதொரொ 
மொவட்டத்தில் ஜொவ்லி என்ற இடத்கதக் ககப் ற்றினொர். 

கூற்று 2: ஜொவ்லி என்ற இடத்திலிருந்து லமற்லக இரண்டு கமல் பதொகேவில் பிரதொப்கர் என்ற புதிய 
லகொட்கட கட்டப் ட்டது. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 சரி 
B) கூற்று 1, கூற்று 2 தவறு 
C) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
D) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

(குறிப்பு: சிொஜி, ஜாவ்லிரய ரகப்பற்றிய பிறகு மராத்தியரின் மத்தியில் பிரபலம் அரடந்தார். 
இரளஞர்கள் அெரது இராணுெத்தில் இரணந்தனர்.) 

87. _______ ஆண்டு ஒளரங்கசீப் பசயிஷ்டகொகன தக்கொணத்திலிருந்து திரும்  அகழத்துக் பகொண்டொர். 

A) 1658    B) 1660   C) 1663   D) 1664 
(குறிப்பு: 1660 ஆம் ஆண்டு வசயிஷ்டகான் தக்காணத்தின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார்.) 

88. _______ஐ தகேநகரொகக் பகொண்டு தொரொ ொய் ஒரு மொற்று அரசொங்கத்கத நடத்தினொர். 

A) ரொய்க்கர்  B) பீஜப்பூர் 

C) லகொல்ஹொபூர்  D) கல்யொண் 

89. ரொம ரொஜொவின் தத்துப் புதல்வரொன _______1808ல் மரணமகடயும் வகர ப யருக்கு மன்னரொக 
ஆட்சியில் இருந்தொர். 

A) சொம் ொஜி  B) சொஹூ 

C) பிரதொப் சிங்  D) இரண்டொம் சொஹூ 

( குறிப்பு: இரண்டாம் சாஹூவுக்கு பின் அெரது மகன் பிரதாப் சிங் அரியரண ஏறினார்.) 

90. அகமது ஷொ அப்தலியொல் தில்லி சூகறயொடப் ட்ட ஆண்டு _______. 

A) 1747    B) 1757    C) 1767    D) 1776 
(குறிப்பு: தில்லிரய விட்டு வெளிகயறும் முன் அப்தலி தில்லியில் தனது பிரதிநிதியாக மீர் 
பசஷிரய நியமனம் வசய்தார்) 
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91. பசௌத் என்ற வரி பிரிக்கப் ட்ட முகறகளில் தவறொனது எது? 

A) ஆட்சியொளருக்கு 25 சதவீதம் 

B) மரொததிய அதிகொரிகள் மற்றும்  கடககளப்  ரொமரிப் தற்கொக இரொணுவத் தள திகளுக்கு 66 
சதவீதம் 

C) பிறப்பில் பிரொமணரொகவும் தகேவரொகவும் உள்ள  ண்டிட் சச்சீவுக்கு 6 சதவீதம் 

D) வரி வசூல் பசய்லவொருக்கு 8 சதவீதம் 

(குறிப்பு: ெரி ெசூல் வசய்கொருக்கு 3 சதவீதம்) 

92. ______ ஆண்டு ஆங்கிலேய கொேனி அரசுக்கு சரல ொஜி சமர்ப்பித்த முக்கியத் திட்டத்தில் தமிழ் 
மற்றும் ஆங்கிே வழியில் இந்திய மொணவர்களுக்கு இேவசப்  ள்ளிககள நடத்த லவண்டும் என்று 
லகட்டுக் பகொண்டொர். 

A) 1812    B) 1821   C) 1820   D) 1823 
( குறிப்பு: சரகபாஜி, பாடத்திட்டம் மற்றும் கல்விப் பயிற்றும் முரறகளில் நவீன முரறகரளயும் 
மாணெர்களுக்கு உரறவிடப்பள்ளி முரறரயயும் அறிமுகம் வசய்தார்.) 

93. மன்னர் சரல ொஜி அவர் கொேத்தில் வொழ்ந்த _____ என் வகரக் கல்வித் துகறயின் முன்லனொடியொக 
கருதினொர். 

A) சொர்ேஸ் உட்  B) சி.எஸ்.ஜொன் 

C) தொமஸ் மன்லறொ D) சொர்ேஸ் லமனன் 

(குறிப்பு: சி.எஸ்.ஜான் தரங்கம்பாடி சமய பரப்புக் குழுரெச் கசர்ந்த அறிஞர். அெர் கல்வித் 
துரறயில் புதிய பரிகசாதரனகரளயும் சீர்திருத்தங்கரளயும் கமற்வகாண்டார்.) 

94. பசன்கன ஆளுநர் தொமஸ் மன்லறொ _____ ஆம் ஆண்டில் பதொடக்கப்  ள்ளிகளுக்கொன ஒரு 
திட்டத்கத லயொசகனயொகக் கூறினொர். 

A) 1820    B) 1822   C) 1823   D) 1835 
குறிப்பு: 
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95. 'முடிசூடிய  ே தகேவர்ககள நொன  ொர்த்து இருக்கிலறன். ஆனொல் இவர் தவிர எவரிடமும் அது 
இளவரசத் தன்கமலயொடு அேங்கரித்ததில்கே’ என்று சரல ொஜி மன்னகர புகழ்ந்தவர் யொர்? 

A) சி.எஸ்.ஜொன்   B) சொர்ேஸ் லமனன் 

C) அருட்தந்கத பிஷப் ஹீ ர் D) தொமஸ் மன்லறொ 

96. வலிகமமிக்க பகொரில்ேொப் ல ொர் முகறகய பின் ற்றிலயொர் ______. 

A) மரொத்தியர்  B) முகேொயர் 

C) ஆங்கிலேயர்  D) நொயக்கர் 

97. சரியொன கூற்றிகனத் லதர்ந்பதடு 

A) சிவொஜிகய அடக்கும் முக்கிய லநொக்கில் 1660 ஆம் ஆண்டு அஃப்சல்கொன் தக்கொணத்தின் ஆளுநரொக 
நியமிக்கப் ட்டொர். 

B) சிவொஜியின் வழித்லதொன்றல்ககளப்  ொதுகொப் தில் பசஞ்சி முன்னணியில் பசயல் ட்டது. 

C) சிவொஜியின் வருவொய் நிருவொகம், மனிதொபிமொனம் சொர்ந்து, உற் த்திச் பசய் வர்களுக்கு சொதகமொக 
அகமந்திருந்தது. 

D) சர்லதஷ்முகி என் து சிவொஜி வசூலித்த 15 சதவிகித கூடுதல் வருவொயொகும். 

98. மரொட்டியர்கள் ஆட்சியில் கிரொம அளவில் வருவொய் வசூகே மத்திய அரசுக்கு அனுப்பும் ப ொறுப்க  

______ ஏற்றிருந்தனர். 

A) லதஷ்முக்கு  B) குல்கர்னி 

C) பகொத்வொல்  D)  ட்லடல் 

99. சிவொஜியின் இரொணுவ அகமப்பில் மிகச் சிறிய  கட அேகின் தகேவரொக ______ இருந்தொர். 

A) நொயக்   B) ஹவில்தொர் 

C)  ர்கிர்   D) கஷலேதொர் 

100. சரியொன விகடகயத் லதர்ந்பதடு 

1. வடகிழக்கு எல்கேப்புறப்  குதியின்  ொதுகொப்க  வீழ்ந்துபகொண்டிருந்த முகேொயப் ல ரரசு 
நழுவவிட்டது. 

2. இது நொதிர்ஷொவின்  கடபயடுப்பிற்கு வழிவகுத்தது. 

A) 1 சரி    B) 2 சரி 

C) 1, 2 சரி   D) 1, 2 தவறு 

(குறிப்பு: 1739 ல் நாதிர் ஷாவின் தாக்குதல்கள் வதாடங்கின.ககாகினூர் ரெரம், மதிப்புமிக்க 
மயிலாசனம் ஆகியெற்ரற அெர் ரகப்பற்றிச் வசன்றார்.) 
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Marathas - Age of Vijayanagaram and Bahmani Kingdoms  
Answer Key 

மராத்தியர்கள் – விஜயநகர மற்றும் பாமினி அரசுகளின் காலம்  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
C B  C C  D D  B  D  C  C  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
C  B C A  A  B  B   A  C  C  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
D  B A  D C  A  B  D B   C 
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
A C B  D  D  B  B  A  C  A  
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
A B  C C  B  B C  C C D  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  
 C B  C  B  A  A  B  D  C D  
61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  
D B  C  B  A  B C  D  A  D  

71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  
A  D D  A D          C C  D  A  A  
81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  
B  A  D  C  D  A  C C  D  B  
91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  
D  A  B  A  C  A  C          D A  C  
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