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எட்டாம் வகுப்பு 

வரலாறு 

முதல் பருவம் 
 

1. டெல்ி பபபசின் கடெசி சுல்தான் இப்பாஹிம்பாடி ஆயார் 

2. ார் டெடனடுப்ின்பாது ாடப இந்தினாயின் நீது டெடனடுத்து 

யபேம்டிகடிதம் அனுப்ினது ஆம்கான்  பாடி, ஞ்சாின் ஆளுா 

டதௌத்கான் 

3. நத்தின ஆசினாயிலுள் கி.ி.1486ம் ஆண்டு ர்காா குதிடன 

உநர்பரக்நிர்சா ஆட்சி டசய்தார் 

4. உநர்பரக்நிர்ராயிற்கு பத்தநகன் ஜாகிபேதின் பகம்நது ார் 

5. கி.ி.1526ம் ஆண்டு ப்பல் 21ம்ாள் யபாற்று புகழ்நிக்க ாிப்ட் 

பார்கத்தில் டெல்ிடன ஆட்சிடசய்த இப்பாஹிம்பாடிடன ார் 

பதாற்கடித்தார் 

6. பகானப்பபபசிற்கா அடித்தத்டத இந்தினாயில் உபேயாக்கினயர் 

ார் 

7. கி.ி.1527ம் ஆண்டு கான்யா பார்கத்தில் ார் பாணாசங்காடய 

டயற்ி டகாண்ொர் 

8. கி.ி.1528ம் ஆண்டு சந்பதரி பாரில் நாயத்டத ஆண்ெ டநதிிபாய் 

நன்டப ார் பதாற்கடித்தார் 

9. கி.ி.1529ம் ஆண்டு பகாக்பாபாரில் பகம்நதுபாடிடன பதாற்கடித்து 

பகான பபபசிட இந்தினாயில் ிடாட்டினயர் ார் 

10. ார் தது 47 யனதில் கி.ி.1530ம் ஆண்டு தன் நகன் உநாபெட தது 

யாரிசாக ினநம் டசய்துயிட்டு பாபற்று காநாார் 

11. ார் சுனசரிடதடன துபேக்கின டநாமினில் ழுதிபள்ார் 

12. ாரின் சுனசரிடத துசுக்-கி.ாரி அல்து ாரின் ிடவுகள் ன்று 

அடமக்கப்டுகிது 

13. ாபால் பதாற்;கடிக்கப்ட்ெ பகான பபபசு அக்பால் ம் 

அடெந்தது 

14. ாரின் நடவுக்குப்ின் அயபது பத்த நகன் உநாபென் கி.ி.1530;ம் 

ஆண்டு பகான நன்பாக டாறுப்பற்ார் 

15. உநாபென் அபசு 20யது யனதில் தக்ஷாில் ஆளுபாக 

ினநிக்கப்ட்ொர் 

16. கி.ி.1539ம் ஆண்டு டசௌரா ன் இெத்தில் டெடற் பாரில் 

டரர்கான் ன்யரிெம் உநாபென் பதால்யிபற்;ார் 
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17. உநாபென் திடந்து ஆண்டுகள் ாபொடினாக யாழ்ந்தார் 

18. கி.ி.1542ம் ஆண்டு அநபக்பகாட்டெ ன் இெத்தில் அக்ர் ிந்தார் 

19. கி.ி.1555ம் ஆண்டு டெல்ி நற்றும் ஆக்பாடய உநாபென் டகப்ற்ி 15 

ஆண்டுகளுக்கு ிகு அபசபாார். 

20. ாரின் நகன் உநாபென் கி.ி.1556ம் ஆண்டு உனிரிமந்தார் 

21. டரர்ராயின் உண்டநனா டனர் ஃரித் ஆகும் 

22. பஜான்பூடப ஆட்சி டசய்த ஆப்காின கயர்ர் டரர்ராயிற்கு 

‘டரர்கான்’ ன் ட்ெத்டத யமங்கிார் 

23. டரர்ராயால் ிறுயப்ட்ெ பபபசு சூர் யம்சம்  அடமக்கப்ட்ெது 

24. கி.ி.1539ம் ஆண்டு டசௌசா ன் இெத்தில் டெடற் பாரில் 

டரர்ரா உநாபென் ன்யடப பதாற்கடித்தார் 

25. டரர்ரா கி.ி.1545ம் ஆண்டு டயடி யித்தில் நபணநடெந்தார் 

26. டரர்ரா தடசிந்;த எபே ிர்யாக படடன ற்டுத்தின எபே சிற்ி 
ஆகும் 

27. நாி ிர்யாகத்தின் கடெசி அங்கம் கிபாநம் 

28. டரர்ரா இபனத்துயாரி படடன அிபகம் டசய்தார் 

29. டரர்ரா ியபேயாய் ிர்யாகத்தில் யியசானிகளுக்கு ிஉரிடந 

ட்ொ யமங்கப்ட்ெது 

30. அக்ரின் பன்பாடி  அடமக்கப்ட்ெயர் டரர்ரா 

31. டரர்ராயின் ஆட்சி காத்தில் எற்ர்பட திபேத்தி அடநக்கப்ட்ெது 

32. டரர்ரா யீ ாணன படனின் தந்டத ன்று அடமக்கப்ட்ொர் 

33. கீாரில் சசாபம் கரில் டரர்ரா தது கல்டடன இஸ்ாநின-

இந்தின கட்ெெக்கடப் ாணினில்; உபேயாக்கிார் 

34. டெல்ினில் புகழ்டற் புபாணாகநிா ன் சிந்த கட்ெத்டத 

உபேயாக்கினயர் டரர்ரா 

35. அக்ர் தது 13யனதில் கி.ி.1556ம் ஆண்டு படிச்சூெப்ட்ொர் 

36. அக்ரின் யர்ப்புதாய் நாகம்அாகா இபண்டு ஆண்டுகள் ிர்யாகத்டத 

கட்டுப்டு;த்திார் இக்காம் அந்தப்புப அபசக்காம் ன்று 

அடமக்கப்ட்ெது 

37. அக்ர் எற்றுடநடன யர்க்க ஜிசினா நற்றும் புிதனண யரிடன பத்து 

டசய்தார் 

38. அபுல்ாசல் அனிி அக்ரி நற்றும் அக்ர்ாநா ன் யபாற்று 

புகழ்நிக்க நூல்கட ழுதிார் 

39. அபுல்டசி இதிகாச நூல்காகின இபாநானணம் நற்றும் நகாாபதத்டத 

ாபசீக டநாமினில் டநாமி டனர்த்தார் 

40. அக்ரின் ாதுகாப்ார் டபம்கான் ரினா ிரிடய சார்ந்தயர் 
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41. கி.ி.1575ம் ஆண்டு அக்ர் இாதத்காா ன் டதாழுடக இல்த்டத 

கட்டிார் 

42. நன்சப் ன்ால் தபம் அல்து தகுதி ன்று டாபேள்டும் 

43. அக்ர் கி.ி.1605ம் ஆண்டு தது 63யது யனதில் நடந்தார் 

44. அக்ரின் பத்த நகன் சலீம் ஜஹாங்கீர் (அ) உகிட டயல்யர் ன் 

சிப்பு டனபேென் கி.ி.1605;ம் ஆண்டு அரினடண ிார் 

45. ஜஹாங்கீர் தன்னுடென சுனசரிடதடன துசுக்-இ-ஜஹாங்;கிரி ன் 

டனரில் ழுதிபள்ார் 

46. ஜஹாங்கீர் தயி ற்கும்பாது ீதிச்சங்கிி நணி ன் எபே புது ீதி 
யமங்கும் படனிட அிபகம் டசய்தார் 

47. கி.ி.1611 பதல் கி.ி.1626 யடபனிா காத்திட பகான 

யபாற்;ில் நூர்ஜஹாின் காம் ன்று அடமக்கப்ட்ெது 

48. ராஜஹான் கி.ி.1592ம் ஆண்டு ாகூரில் ிந்தார் 

49. குர்பம் உகின் அபசன் ராஜஹான்  அடமக்கப்ட்ொர் 

50. பபபசர் ராஜஹாின் ஆட்சிக்காம் டநாகானர்கின் டாற்காம் 

 அடமக்கப் ட்ெது 

51. பபபசர் ராஜஹான் கட்ெெக்கடனின் இயபசர் ன்ம் டாினார் 

பபபசர் ன்றும் சிப்புென் அடமக்கப்டுகிார் 

52. ராஜஹான் ராஜஹாாாத் ன் புதின தடகடப உபேயாக்கிார் 

53. டெல்ி டசங்பகாட்டெடன ராஜஹான் உபேயாக்கிார் 

54. ராஜஹான் கட்டின ஜிம்நா நசூதி உகிபபன நிகப்டரின 

ள்ியாசில் என்ாகும் 

55. ஊகஅதிசனங்களுள் என்று தாஜ்நஹால் இந்த டபேடந ராஜஹான் 

பசபேம் 

56. தாஜ்நஹால் னபட ஆற்;ங்கடபனில் ஆக்பா கரில் உள்து 

57. பபபசர் ராஜஹான் கி.ி.1666ஆம் ஆண்டு நபணநடெந்தார் 

58. பபபசர் ராஜஹாின் பன்ாயது நகன் எபங்கசீப் ஆயார் 

59. ஆம்கீர் ன் சிப்பு ட்ெத்திட படி சூட்டிக்டகாண்ெயர் 

எபங்கசீப் 

60. நபாத்தின தடயர் சியாஜிடன அமிக்க தக்காணத்தின் ஆளுபா 

டசனிஷ்ெகாட எபங்கசீப் அனுப்ிார் 

61. கி.ி.1707 ஆம் ஆண்டு பபபசர் எபங்கசீப் இனற்டக ய்திார் 

62. டநாகானர்கின் ஆட்சிபட பாணுயம் சார்ந்த யல்ாட்சினாகும் 

63. சுாயிட ிர்யாகம் டசய்தயர் சுபதார் ன்று அடமக்கப்ட்ொர் 

64. அக்ர் ஜப்தி படடன அிபகப்டுத்திார் 

65. பதல் ாிட்பார் ெந்த ஆண்டு கி.ி.1526 ஆகும் 

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


                                                                        www.TNPSCROCK.in 

 

More  TNPSC, TET, TRB - Online Exam - PDF - MP3 Materials Visit :  www.TNPSCROCK.in 

66. டரர்ரா அக்ரின் பன்பாடி  அடமக்கப்ட்ொர் 

67. குபே அர்சுன் பதவ் ந்தாயது சீக்கின குபேஆயார் 

68. உநாபென் ன்ால் அதிர்ஷ்ெசாி  
69. தான்பகன் அக்ர் அடயனில் இபேந்தார் 

70. தக்காணம் நற்றும் நஹாபாஷ்டிபா நடகுதினில் யாழ்ந்த நக்கள் 

நபாத்தினர்கள் ன்று அடமக்கப்ட்ெ 

71. டகாரில்ா பார்பட ன்து படசாபா பார்பட ஆகும் 

72. கி.ி.1627ம் ஆண்டு பூாயிற்கு அபேகில் உள் சியபரி பகாட்டெனில் 

சியாஜி ிந்தார் 

73. எபங்கசீப் சியாஜிடன நடி  ன்றும் தக்காணபுற்றுபாய் 

ன்றும்அடமத்தார் 

74. கி.ி.1674ம் ஆண்டு டபய்கார் பகாட்டெனில் சியாஜினின் படிசூட்டு யிமா 

டெடற்து 

75. சியாஜி சத்பதி ன் ட்ெத்டத சூட்டிக்டகாண்ொர் 

76. கி.ி.1680 ஆம் ஆண்டு சியாஜி டபய்காரில் உனிர்துந்தார் 

77. சியாஜினின் ிர்யாக அடநச்சபடய அஷ்ெப்ிபதான்  

அடமக்கப்ட்ெது 

78. சியாஜினின் பபபசு சுனபாஜ்ஜினம் ன்று அடமக்கப்ட்ெது 

79. சியாஜி ஜநீன்தாரி படடன எமித்தார் 

80. சியாஜி ஆட்சிகாத்தில் இந்து நதச்சட்ெங்கின் அடிப்டெனில் 

ீதிிர்யாகம் பநற்டகாள்ப் ட்ெது 

81. சியாஜினின் நபணத்டத டதாெர்ந்து அயபது பத்த நகன் சாம்ாஜி 
பபபசபாக டாறுப்;பற்ார் 

82. நபாத்தின பபபசில் ிபதந அடநச்சர்கள் ஷீ்யாக்கள் ன்று 

அடமக்கப்ட்ெர் 

83. கி.ி.1713ஆம் ஆண்டு ஷீ்யாக்கின் ஆட்சி டதாெங்கினது 

84. ஷீ்யா ாஜிபாவ் பற்பாக்கு டகாள்டகடன கடெிடித்தார் 

85. ாிட் சநடயினில் கி.ி.1761ல் சதாசியபாவ் தடடநனில் 

நபாத்தின டெகள் அடநந்தது இது பன்ாம் ாிட்பார் ஆகும் 

86. ாபசீகத்தில் பதான்ின தடசிந்த பார்யபீபாக ாதிர்ரா 

யிங்கிார் 

87. சுபேக்கநாக கூின் ாதிர்ராயின் டெடனடுப்பு இந்தினாடய இபத்த 

பூநினாக நாற்ினது 

88. சியாஜினின் காப்ார் தாதாஜிடகாண்ெபதவ் ஆயார் 

89. பதல் ஷீ்யா ாாஜி யிஸ்யாத் ஆயார் 
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90. புபந்தர் உென்டிக்டக பாஜாடஜய்சிங் ன்யபேக்கும் சியாஜிக்கும் 

இடெபன ற்ட்ெது 

91. நபாத்தினர்கள் டகாரில்ா பார்படடன ின்ற்ிார்கள் 

92. ஜீப்பூர் சுல்தான் சியாஜினின் அெக்க டசனிஷ்ெகாட ன்யடப 

அனுப்ிார் 

93. நபாத்தினப் பபபசில் ிபதந அடநச்சர் ஷீ்யாக்கள் 

ன்டமக்கப்ட்ொர் 

94. எபங்கசீப்ின் நபணத்திற்கு ிகு பதாம் கதூர்ரா பகான 

நன்பார் 

95. இந்தினாயில் புதின கெல்யமி கண்டுிடிக்கும் பனற்சினில் பதில் 

இங்கினயர்கள் பார்த்துகீசினர்கள் ஆயார் 

96. கெல்னணத்தின் நீது இபேந்த ஆர்யத்தின் காபணநாக டஹன்ி நாலுநி 
டஹன்ி ன்று பாற்ப்ட்ொர் 

97. பார்ச்சுக்கல் ாட்டெ பசர்ந்த ார்த்தபாநினா ெனஸ் ன்யர் 

கி.ி.1487ம் ஆண்டு பதன் பதில் கெல் னணத்திட 

பநற்டகாண்ொர் 

98. ஆப்ிரிக்காயின் புனல்பட ன்ம்ிக்டகபட  

அடமக்கப்ட்ெது 

99. யாஸ்பகாெகாநா பந27, 1498ம் ஆண்டு பகாமிக்பகாடு யந்தடெந்தார் 
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