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எட்டாம் வகுப்பு 

குடிமையியல் 

முதல் பருவம் 
 

1. இந்ிா தன இணங்கபின் அருங்காட்சிகம் 

2. இந்ிா தன ாங்கபின் திநப்திடாக உள்பது 

3. ஆம்தகானத்ில் இந்ிாில் குடியநிர்கள் ஆரிர்கள் 

4. இந்ிா ணி இணங்கபின் அருங்காட்சிாகும் 

5. உனகில் ிகச்சிநந் கனாச்சாம் இந்ி கனாச்சாம் 

6. இந்ிாில் சுார் 845 மாிகள் யதசப்தடுகின்நண 

7. யாகிரி டிினாண இந்ி ழுத்து இந்ிாின் யசி மாிாக 

உள்பது 

8. இந்ிாின் அலுனக இரப்பு மாி ஆங்கினம் 

9. யகதூம், சாகுந்னம் தல்கபின் ஆசிரிர் காபிாசர் 

10. குருாணக் மெந்ி சீக்கிர்கபால் மகாண்டாடப்தடுகிநது 

11. புத் பூர்ிார மகாண்டாடுதர்கள் ார் மதௌர்கள் 

12. காீர் மெந்ிர மகாண்டாடுதர்கள் ார் சர்கள் 

13. மன் இந்ி க்கபின் உவு அரிசி 
14. டஇந்ி க்கள் யகாதுர ற்றும் தருப்ரத உாக 

தன்தடுத்ிணர் 

15. காந்ாக்கரன இந்ிாின் சிற்தக்கரனின் மதருரர தரந 

சாற்றுகிநது 

16. அெந்ா ல்யனாா யதான்ந உனகப்புகழ்மதற்ந எிங்கள் 

இந்ிாில் காப்தடுகின்நண 

17. வுண்ட் அபுில்  உள்ப யகாில் சத்ர சார்ந்து 

18. திகீஸ்ர் ஆனம் ங்கு உள்பது ஞ்சாவூர் 

19. ீணாட்சி அம்ன் யகாில் துர-ில் உள்பது 

20. ிழ்ாட்டில் குரடரக் யகாில்கள் காதனிபுத்ில் உள்பது 

21. ரகனாசார் யகாில் காஞ்சிபுத்ில் உள்பது 

22. அருாச்சயனஸ்ர் ஆனம் ிருண்ாரனில் உள்பது 

23. சாந்யாம் ிருச்சரத ங்கு உள்பது மசன்ரண 

24. யசி எருரப்தாட்டு ிணம் ம்தர் 19 மகாண்டாடப்தடுகிநது 

25. ான்சார்ந்துள்ப குப்ரத பன்ர தடுத்துது குப்புாம் ஆகும் 

26. கி.தி.1956 ஆம் ஆண்டு மாி அடிப்தரடில் இந்ி ாினங்கள் 

திரிக்கப்தட்டண 
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27. மசாந்சாிர உர்ாக கருதுது சாிதாகுதாட்டுபரந 

28. ழுயா, தடிக்கயா இனாிரன ழுத்நிின்ர ஆகும் 

29. 1986 ஆம் ஆண்டு யசிக் கல்ிக் மகாள்ரக ஆம்தக்கல்ிர 

கட்டாாக்கிது 

30. 1992 ஆம் ஆண்டின் யசிக் கல்ிக் மகாள்ரக கரும்தனரகத்ிட்டம் 

பனம் தள்பிகலக்கு அடிப்தரட சிகள் மசய்து  ி மசய்து 

31. 1991ம் ஆண்டு யதாசிரிர் ாய அநிபகப்தடுத்ி குரநந்தட்ட 

கற்நல் அபவு பனம் ஆம்ததள்பி கல்ி பர்ச்சிஅரடந்து 

32. து ந்யார் கல்ிக்கு பக்கித்தும் அபித் குழு யசி 

ழுத்நிவு 

33. 2001ஆம் ஆண்டு கக்மகடுப்தின்தடி ிகத்ின் ழுத்நிவு சீம் 

73.5ப 

34. ிகத்ில் ஆண்கபின் ழுத்நிவு சீம் 2001 ஆம் ஆண்டின் 

கக்மகடுப்தின்தடி ; 82.4ப  

35. 2001 ஆம் ஆண்டின் ிகத்ில் மதண்கபின் ழுத்நிவு 64.4ப 

36. க்கி ாடுகள் சரத 1990 ஆம் ஆண்டிரண ந் ருடாக அநிித்து 

உள்பது தன்ணாட்டு ழுத்நிவு ருடம் 

37. .ா.சரத உனகழுத்நிவு ிணாக மசப்டம்தர் 8 அநிித்து உள்பது 

38. உனகியனய இந்ிாில் அிக குந்ர மாினாபர்கள் உள்பணர் 

39. இந்ிாில் 1991ஆம் ஆண்டு கக்மகடுப்தின்தடி 11.29 ில்னின் 

குந்ர மாினாபர்கள் உள்பணர் 

40. இந்ி க்கள் மாரகில் குந்ர மாினாபர்கபின் சீம் ; 

1.34ப 

41. 1951ஆம் ஆண்டு இந்ி கக்மகடுப்தின்தடி ஆண்கபின் ழுத்நிவு 

சிகிம் ; 8.86ப 

42. 1951ம் ஆண்டு இந்ி ழுத்நிவு கக்மகடுப்தின்தடி  ஆண்மதண் 

ழுத்நிவு சிகி இரடமபி ; 18.30ப 

43. 1961ம் ஆண்டு இந்ி கக்மகடுப்தின்தடி க்கபின் ழுத்நிவு 

சிகிம் ; 28.30ப 

44. 1961ம் ஆண்டு ஆண்கபின் ழுத்நிவு சிகிம் ; 40.40ப 

45. 1961ம் ஆண்டு இந்ி கக்மகடுப்தின்தடி ஆண், மதண் ழுத்நிவு 

சிகி இரடமபி ; 25.05ப ற்றும் ழுத்நிவு சீம் ; 49.96பஇ 

21.97ப 

46. 1971ம் ஆண்டு ஆண் மதண் ழுத்நிவு சிகி இரடமபி ; 23.98ப 

47. 1981ம் ஆண்டு இந்ி கக்மகடுப்தின்தடி ஆண்,மதண் ழுத்நிவு 

சீம் 56.38பஇ 29.76ப  இரடமபி ; 43.57ப ஆகும் 
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48. 1991 ஆம் ஆண்டு இந்ிக் கக்மகடுப்தின்தடி க்கபின் ழுத்நிவு 

சிகி இரடமபி ; 26.62ப ழுத்நிவு சிகிம் ; 24.84பஆண் ; 

64.13ப மதண் ; 39.29ப ழுத்நிவு சீம் 

49. 2001 ஆம் ஆண்டு இந்ி கக்மகடுப்தின்தடி க்கபின் ழுத்பவு 

சீம் ; 65.38ப ஆண்கபின் ழுத்நிவு சிகிம் ; 78.85ப மதண் ; 

54.16பஆண் மதண் ழுத்நிவு இரடமபி ; 21.70ப 

50. 1951ம் ஆண்டு 12 ிற்கு உட்தட்ட குந்ரகள் யாட்டத்மாினில் 

அர்த்ப்தடுது ரடமசய்ப்தட்டது 

51. மகாத்டிர மாினாபர் பரநர எிக்க இந்ிாகாந்ி ந் 

ஆண்டு சட்டம் மகாண்டு ந்ார் 1976ம் ஆண்டு 

52. 1829 ஆம் ஆண்டு உடன்கட்ரட றும் க்கம் எிக்கப்தட்டது 

53. 1856 ஆம் ஆண்டு ிர றுச்சட்டம் எிக்கப்தட்டது 

54. டாக்டர் பத்துமனட்சுி அம்ராரின் பற்சிால் சாாசட்டம் 

இற்நப்தட்டு குந்ர ிரும் ரடமசய்ப்தட்டது 

55. 1956 ஆம் ஆண்டு ாரிசு உரிர சட்டத்ில்மதண்கலக்கும் உரிர 

உண்டு ண கூநப்தட்டது 

56. 1961 ஆம் ஆண்டு ட்சர யகட்தது ண்டரணக்குநி குற்நம்ண 

அநிிக்கப் தட்டது 

57. மதண் குந்ரகரப சிசுக்மகாரனில் இருந்து ந் ிட்டம் 

தாதுகாக்கிநது மாட்டில் குந்ர ிட்டம் 

58. 1978 ஆம் ஆண்ரட .ா. சரத உனக மதண்கள் ஆண்டு ண 

அநிித்துள்பது 

59. ⅓ இந்ி க்கள் றுர யகாட்டிற்கு கீழ் உள்பணர் 

60. அசாங்கம் றுரர எிக்க றுர எிப்புிட்டத்ர அநிபகம் 

மசய்து 

61. 4து 5 ஆண்டு ிட்டத்ின் கான அபவு 1969 பல் 1974 

62. றுர எிப்திற்கு பக்கித்தும் ந் ந்ாண்டு ிட்டம் து 5து 

ந்ாண்டு ிட்டம் 

63. ாது ந்ாண்டுத் ிட்டத்ின் கான அபவு ன்ண 1985 பல் 1990 

64. இந்;ிாகாந்ிால் 20து அம்சத்ிட்டம் மகாண்டு ப்தட்டது 

65. இந்ிஅசாங்கம் யசி கிாப்புந யரனாய்ப்பு ிட்டத்ின்தடி 

(NசுதP) 1980ல் க்கலக்கு அிகதட்ச யரனாய்ப்பு கிரடக்க 

ிகுத்து 

66. ினற்ந குடும்தங்கபால் எருருக்கு 100ாள் யரனாய்ப்பு ங்க 

ந் ஆண்டு இந்ி அசாங்கம் கிா புந யரனாய்ப்பு உத்ிா 

ிட்டம் (சுடுதபு) மகாண்டு ப்தட்டது 1983 
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67. ந் ஆண்டு ெஹர் யாஜ்கர் யாெணா (துசுலு) ன்ந ிட்டம் மகாண்டு 

ப்தட்டது 1989 

68. ந் ஆண்டு இந்ி அசால் கிாப்புந இரபஞர் யரனாய்ப்புத் 

ிட்டம் மகாண்டு ப்தட்டது 1979 

69. ிர்தாா ிாக ற்தடும் க்கள் மாரக பர்ச்சி க்கள்மாரக 

மதருக்கம் ஆகும் 

70. உனக க்கள் மாரக ாபாக மகாண்டாடப்தடும் ாள் து ெூரன 11 

71. சாா சட்டம் 1930ஆம் ஆண்டு மகாண்டு ப்தட்டது 

72. சஊி ிட்டம் 1976ம் ஆண்டு மகாண்டு ப்தட்டது 

73. 1829ம் ஆண்டின் சட்டம் சி எித்து 

 

74. டல்மஹபசி திபு கி.தி.1848 ஆம் ஆண்டு இந்ிாின் கர்ணர் 

மெணனாக மதாறுப் யதற்நார் 

75. ;;டல்மஹபசி திபு அநிபகப்தடுத்ி மகாள்ரக ாரிசு இப்புக் 

மகாள்ரக 

76. டல்மஹபசி திபுின் ாரிசு இப்புக் மகாள்ரக 1857ம் ஆண்டு டந் 

ாமதரும் புட்சிக்கு பக்கி காாக அரந்து 

77. இண்டாம் ஆங்கின-சீக்கிப் யதார் ரடமதற்ந ஆண்டு கி.தி.1848 

78. டல்மஹபசிதிபு தஞ்சாப்ரத ஆங்கின அசுடன் இரத்துக் மகாண்ட 

ஆண்டு கி.தி.1849 

79. இண்டாம் தர்ிப் யதார் ரடமதற்ந ஆண்டு கி.தி.1852 

80. டல்மஹபசி 1856ம் ஆண்டு அயாத்ி ாப் ாசித் அனிா-ர 

திிநக்கம் மசய்து அயாத்ிர ஆங்கின அசுடன் 

இரத்துக்மகாண்டார் 
81. டல்மஹபசி ஆட்சி கானத்ில் சிம்னா யகாரடக்கான ரனகம் 

கல்கத்ா குபிர்கான ரனகாகவும் மசல்தட்டது 

82. இந்ிாின் பல் இருப்புதார 1853 ஆம் ஆண்டு தம்தாய்-

ாயணிற்கு இரடய அரக்கப்தட்டது 

83. 1854ம் ஆண்டு மஹபா ாிகஞ்ச் இரடய இருப்புப்தார 

அரக்கப்தட்டது 

84. மசன்ரண – அக்யகாம் இரடில் இருப்புதார அரக்கப்தட்ட 

ஆண்டு 1856 

85. இந்ி இருப்புதாரின் ந்ர ண அரக்கப்தடுதர் டல்மஹபசி 
திபு 

86. டல்மஹபசி அரா அஞ்சல் பரநர அநிபகப்தடுத்ிணார் 

87. ிரகள் றுச் சட்டம் மகாண்டு ப்தட்ட ஆண்டு கி.தி.1856 

88. கங்ரக கால்ாய் டல்மஹபசி கானத்ில் மட்டப்தட்டது 
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89. 1854ம் ஆண்டு சர் சார்னஸ் உட்ஸ் ன்தரின் ரனரில் 

கல்ிக்குழு அரக்கப் தட்டது 

90. டல்மஹபசி திபு ரூர்கி ன்ந இடத்ில் மதாநிில் கல்லூரி 

யாற்றுித்ார் 

91. இந்ி இாணுத்ில் கூர்க்கர்கரப அிகம் யசர்த்துக் மகாண்டார் 

92. இந்ி கர்ணர் மெணனின் ிகவும் இபராணர் டல்மஹபசி திபு  

93. பல் இருப்புப்தார – 1853 

94. ஊட்ஸ் கல்ிக் குழு – 1854 

95. ாணா சாகிப் - இண்டாது தாகிாின் த்துப்திள்ரப 

96. ாகித் அனிா – அயாத்ி ாப் 

97. ாமதரும் புட்சி யான்நி ஆண்டு கி.தி.1857 

98. ஆங்கின னாற்று அநிஞர்கள் இப்புட்சிர சிப்தாய்கனகம் 

99. சிப்தாய் கனகத்ிரண அநிஞர் பல் இந்ி சுந்ிப்யதார் ன்று 

அரக்கின்நணர் 

100. மல்மனஸ்னி அநிபகப்தடுத்ி ிட்டம் துரப்தரடத்ிட்டம் 

101. காணிங்திபு 1856ம் ஆண்டு மதாதுப்தி தரடச்சட்டம் 

அநிபகப்தடுத்ிணார் 

102. 1857ம் ஆண்டு புட்சி ற்தட உடணடிக் காாக அரந்து ன்தலீ்டு 

ரகத் துப்தாக்கி அநிபகப்தடுத்ி மகாழுப்பு டி யாட்டாக்கள் 

103. பன் பனில் மகாழுப்பு டி யாட்டார மாட றுப்புத் 

மரிித்ர் ங்கல் தாண்யட 

104. ங்கள்தாண்யட ப்ல் 13ல் 1857ம் ஆண்டு ஆங்கியன அிகாரிகரப 

சுட்டுக் மகான்நார் 

105. 1857ம் ஆண்டு பல் புட்சி மாடங்கி இடம் ீட்  

106. சர்ொன் ிக்கல்சன் ன்தரின் ரனரில் ஆங்கியனப்தரட ான்கு 

ா பற்றுரகக்கு திநகு மடல்னிரக் ரகப்தற்நிது 

107. பகனா ன்ணர் இண்டாம் தகதூர்ா ஆபள் ரகிாக அனுப்தி 
ரக்கப்தட்ட இடம் ங்கூன் 

108. இண்டாம் தகதூர்ா இநந் ஆண்டு 1862 

109. கான்பூர் புட்சிக்கு ரனர ற்று டத்ிர் ாணாசாகிப் 

110. ாணா சாகிப்தின் தரடத்பதி ாந்ிாயாம் 

111. புட்சிாபர்கரப யாற்கடித் தரடகள் கர்ணல் ஹாவ்னாக் கர்ணல் 

எமில் 

112. இந்ி தரடத்பதி ஹாவ்னாக் கான்பூர ீண்டும் ரகப்தற்நிது 

ெூரன 17, 1857 

113. அயாத்ி ாப் ாெித்அனிின் ரணி யதகம் ஹத்கால் 
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114. யதகம் ஹத்கால் புட்சிர ரனரயற்று டத்ி இடம் 

னக்யணா 

115. னக்யணா ீண்டும் ஆங்கியனர்கபால் ரகப்தற்நப்தட்ட ஆண்டு ார்ச் 

1853 

116. த்ி இந்ிாில் புட்சிர டத்ிர்கள் ாந்ிாயாப், 

ொன்சிாி னட்சுிதாய் 

117. ொன்சிக் யகாட்ரடர பற்றுரகிட்ட ஆங்கியனப் தரட சர்ஹக் 

யாஸ் 

118. ொன்சி ாி ப்தி எடி இடம் கல்தி 
119. ாந்ிா யாப்பும் ொன்சி ாிபம் ரகப்தற்நி இடம் குானிர் 

யகாட்ரட 

120. 1857ம் ஆண்டு ரடமதற்ந புட்சி ஆங்கின கிக்கிந்ிக் கம்மதணிின் 

ஆட்சிர படிவுக்கு மகாண்டு ந்து 

121. வுpக்யடாரிா காாிின் யதரிக்ரக மபிிடப்தட்ட ஆண்டு 

ம்தர் 1, 1858 

122. இந்ி கர்ணர் இந்ி அசப்திிிி ன்ந மதரில் 

அரக்கப்தட்டார் 

123. காாிின் யதநிக்ரக மபிிடப்தட்ட இடம் அனகாதாத் 

124. இந்ிாின் கரடசி கர்ணர் மெணல் காணிங் திபு 

125. கி.தி.1857ம் ஆண்டு புட்சி காணிங் ன்தர் கானத்ில் யான்நிது 

126. சிப்தாய் புட்சி பனில் யான்நி இடம் தாக்பூர் 

127. 1857ம் ஆண்டு சிப்தாய் புட்சிக்கு ாடு இக்கும் மகாள்ரக 

128. ஆங்கின ஆட்சிக்கு ிாக இந்ி க்கள் அனுதித் மகாடுரகபின் 

மபிப்தாடு சிப்தாய் கனகம்  

129. ங்கள்தாண்யட – தாக்பூர் 

130. ாந்ிா யாப் - ாணா சாஹிப்தின் தரடத்பதி 
131. காணிங் திபு – பல் இந்ி அசப் திிி 
132. இாி னஷ்ிதாய் - க்கள் இந்ிா  

133. ாக் ன்ந ார்த்ரக்கு ரனர் ன்று மதாருள் 

134. கி.தி.1529 ஆம் ஆண்டு துரின் திிிிாக கிருஷ்யாால் 

ிஸ்ா ாக்கர் ிிக்கப்தட்டார் 

135. கிருஷ் யாரின் மருங்கி பதி ிஸ்ா ாக்கர் 

136. ிஸ்ா ாக்கர் அநிபகப்தடுத்ி பரந தாரபக்கார் பரந 

ன்று அரக்கப் தடுகிநது 

137. க்கள் தாரபக்கார்கலக்கு மசலுத்ி ரிின் மதர் கால் திச்ரச 

138. ிருரன ாக்கர் ஆட்சி மதாறுப்ரத ற்நவுடன் ரசூர் ாணும் 

துர ிாக தரட டுத்துச் மசன்நது 
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139. ிருாங்கூர் அசரின் மதர் உன்ணி யகப ர்ன் 

140. ிருரன ாக்கர் உடன்தடிக்ரக மசய்து மகாண்ட ாக்கர்கள் மசஞ்சி 
ற்றும் ஞ்சாவூர் ாக்கர்கள் 

141. ரசூர் தரடகள் சத்ிங்கனத்ில் யதாரில் மற்நிமதற்நண 

142. ரசூர் தரடிணர் ணதுிரிகரப பக்ரக உடுகயபாடு யசர்த்து 

துண்டித்து ந்ணர் இரண பக்கறுப்பு யதார் ன்று அரக்கின்நணர் 

143. ிருரன ாக்கர் ரனகர ிருச்சிினிருந்து, துரக்கு 

ாற்நிணார். 

144. ிருரன ாக்கர் யதாற்நி ஆரித் சஸ்கிரு யர ீனகண்ட 

ீக்ஷிர் 

145. ிருரன ாக்கருக்கு திநகு ஆட்சி மசய் அசி இாி ங்கம்ாள் 

146. இாி ங்கம்ாள் மசாக்காரின் ரணி 
147. இாி ங்கம்ாபின் மதருரர டுத்துரக்கும் கால்ாய் உய்க் 

மகாண்டான்- கால்ாய் 

148. துர ாக்கர் ஆட்சி படிவுக்கு ந் ஆண்டு 1736 

149. ஞ்சாவூரின் மதாறுப்தாபாக மசல்தட்டர் ிம்ப்த ாக்கர் 

150. ிம்ப்த ாக்கருக்கு தின் மதாறுப்யதற்நர் யசப்த ாக்கர் 

151. யசப்த ாக்கர் சிகங்கா ரிர புதுப்தித்ார் 

152. சிகங்கா ரி யசப்தயணரி ண அரக்கப்தட்டது 

153. யசப்த ாக்கரின் கன் அச்சுப்த ாக்கர் 

154. வங்கத்ிலுள்ப அங்கா சுாிக்கு ர சிம்ாசணம் அச்சுப்த 

ாக்கர் ங்கிணார் 

155. அச்சுப்த ாக்கரின் இரப கன் இகுா ாக்கர் 

156. ஞ்ரசில் ாக்கர் ஆட்சி படிவுக்கு ந் ஆண்டு 1673 

157. மசஞ்சி ாக்கர்கபின் பூர்கீம் ிாகபும் 

158. மசஞ்சிின் மதாறுப்தாபர் ரப்த ாக்கர் 

159. கிருஷ்ப்தட்டிணம் கர இண்டாம் கிருஷ்ப்த ாக்கர் ிறுிணார் 

160. இண்டாம் கிருஷ்ப்த ாக்கரின் தரடத்பதி யங்கடா 

161. இண்டாம் கிருஷ்ப்த ாக்கர் மசன்ரண சாகம் ரிர 

மட்டிித்ார் 

162. தெீப்பூர் சுல்ான் கி.தி.1643 ஆம் ஆண்டு மசஞ்சிர ரகப்தற்ந அனுப்தி 

தரடபதி ீர்சும்னா 

163. மசஞ்;சிின் மதாறுப்தாபாக ாசிர்கான் ன்தர ிணம் மசய்ார் 

164. இாெபுத்ி தரடபதி மசாருதசிங் 

165. ஆற்காட்டு ாப்தின் மதர் சாக்துல்னாக்கான் 
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166. இாொ யசிங்கின் ரணி ிரணாக இாியதட்ரட கம் 

உருாக்கப்தட்டது 

167. ாக்கர்கள் கானத்ில் தாரபப்தட்டு பரந ரடபரநில் 

இருந்து 

168. ாக்கர் ஆட்சிில் ர்ாஸ் அடிப்தரடில்;;;;; சபாபரந 

காப்தட்டது 

169. ிருரன ாக்கர்கால் இத்ானி சிற்திின் யற்தார்ரில் 

கட்டப்தட்டது 

170. ஞசாவூரில் உள்ப சிகங்ரக யகாட்ரடர கட்டடிர் யசப்த 

ாக்கர் 

171. ிருரன ாக்கர் ழுி தல் சிம்த புாம் 

172. ஹரிாசரின் இருச ிபக்கம் 

173. சீநாப்புாத்ர ழுிர் உறுப்புனர் 

174. குகுருதர் ழுி தல் கந்ர் கனிமண்தா 

175. அருாச்சயனஸ் ஆன யகாபுத்ர கட்டி படித்ர் அச்சுப்தர் 

176. பன்று து ிெங்க மசாக்காரின் தாதுகாப்தாபர் தக சாருர் 

ஆார் 

177. இாி ீணாட்சிர ிருச்சி அண்ரணில் சிரந ரத்ர் 

சந்ாசாகிப் 

178. தஞ்யொிார் – சிம்த தட்டில் 

179. ிருயங்கடா – மய்ஞாண ிபக்கம் 

180. துரர ஆட்சி மசய்ர் மசாக்கா ாக்கர் 

181. ஞ்சாவூரின் ஆலர் அகிரி 

182. ாத்ிர்கள் ஞ்சாவூரில் ஆட்சிர ற்தடுத்ி ஆண்டு கி.தி.1676 

183. ாெி தான்ஸ்யன ற்றும் துக்காதாின் கன் மங்யகாெி 
184. மங்யகாெி க்யகாெி ணவும் அரக்கப்தட்டார் 

185. சிாெி மகாள்பிடத்ர ரகப்தற்நி சாந்ாெி ன்தர திிிிாக 

ிித்ார் 

186. மங்;யகாெிின் கன் இண்டாம் ாெி 
187. துக்காெிின் த்ிற்கு திநகு ாரிசுரிரப்யதார் ற்தட்டது 

188. ாரிசுரிரப்யதார் பனாக ஞ்சாவூரின் ஆட்சி மதாறுப்யதற்நர் 

திாப் சிங் 

189. கி.தி.1763 ஆம் ஆண்டு துல்ொெி ன்தர் ஞ்சாவூரின் ஆட்சிாபாக 

மதாறுப்யதற்;நார் 

190. துல்ொெி இண்டாம் சயதாெின் த்துப்திள்ரப 

191. இண்டாம் சயதாெி 1787 ஆம் ஆண்டு ஆட்சி மதாறுப்யதற்நார் 
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192. இண்டாம் சயதாெி ன்ணரின் தாதுகானர் அர்சிங் 

193. அர்சிங் சர்ாிகா பரநில் ஆட்சிப்புரிந்ார் 

194. அர்சிங்ரக திர ிட்டு ீக்கிர் கான்ானிஸ் 

195. மல்மனஸ்னிதிபு கானத்ில் இண்டாம் சயதாெி எய்வூிம்மதற்நார் 

196. இண்டாம் சயதாெிின் கன் இண்டாம் சிாெி தியற்ந ஆண்டு 

1799 

197. ஞ்சாவூர் 1856ம் ஆண்டு ஆங்கியனப் யதசுடன் இரக்கப்தட்டது 

198. ாத்ிர்கபின் ஆட்சி கி.தி.1676 பல் கி.தி.1856  ர இருந்து 

199. ிகத்ில் பாண ினப்தகுிர மகாண்டது ஞ்சாவூர் 

200. ஆந்ி காபிாசர் ணப் யதாற்நப்தடுதர் அலரிக் குப்தணா 

201. இண்டாம் சயதாெி ஞ்சாவூரில் சஸ்ி ஹால் கட்டிணார் 

202. 1792 ஆம் ஆண்டு ஆங்கியன கிக்கிந்ி கம்மதணி ஆற்காட்டு 

ாப்புடன் எப்தந்ம் மசய்து மகாண்டது 

203. ீதாண்டிபுத்ர ஆட்சி மசய்ர் மெகீதாண்டி கட்டமதாம்ன் 

204. ீப்தாண்டி கட்டமதாம்ன் தாரபக்காாக ஆண ஆண்டு கி.தி.1790 

205. ீப்தாண்டி கட்டமதாம்ணின் சயகார் ஊரத்துர 

206. சிகங்ரகர ஆண்டர்கள் ருது தாண்டிர்கள் 

207. ருதுப்தாண்டிர் தூக்கினிடப்தட்ட ஆண்டு 1801 அக்யடாதர் 24 

208. ஊரத்துர கழுயற்நப்தட்ட ஆண்டு  ம்தர் 16, 1801 

209. தாஞ்சானங்குநிச்சிர ஆண்ட ன்ணர் ீதாண்டி கட்டமதாம்ன் ஆகும் 

210. ீப்தாண்டி கட்டமதாம்ன் தூக்கினிடப்தட்ட இடம் கத்ாறு ஆகும் 

211. டல்மஹபசி ாடிப்புக் மகாள்ரகின்தடி ஞ்ரசரக் ரகப்தற்நிணார் 

212. ீதாண்டி கட்டமதாம்ரண அித் ஆங்கின ஆட்சிர் ொக்சன் 

சாாக் 

213. ீதாண்டி கட்டமதாம்ன் 1799 ஆண்டு தூக்கினிடப்தட்டார் 

214. தாஸ்க ீட்சிர் – ஞ்ரச ாத்ிர்கபால் ஆரிக்கப்தட்டர் 

215. ொக்சன் - ஆங்கின பதி 
216. மன்ணிந்ி கனகம் - 1801 

217. தாணர்யன் - இாாபுத்ின் ஆங்கினஆட்சிாபர்  

http://www.tnpscrock.in/
http://www.tnpscrock.in/

