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எட்டாம் வகுப்பு 

வரலாறு 

முதல் பருவம் 
 

1. யளஸ்ககளடகளநள ககளமழக்ககளடு யந்ததத யபகயற் நன்ர் சளநரின் 

2. இந்தழனளயில் களர்ச்சுகவசழனர்கள் யளணித்தத கயிக்க 

ிபளன்சழஸ்ககள-டீ-அல்மநய்டள ன்யர் பதல் ஆளுபளக 

ழனநழக்கப்ட்டளர் 

3. ிபளன்சழஸ்ககள-டீ-அல்மநய்டள மகளள்தக ழீர்க்மகளள்தக ஆகும் 

4. கழ.ி.1509ம் ஆண்டு அல்மநய்டள கழப்தழனர்களல் மகளல்ப்ட்டளர் 

5. களர்ச்சுக்கவசழனர்கின் இபண்டளயது ஆளுர் அல்புகர்க் 

6. களர்ச்சுக்கவசழனர்கின் யழீ்ச்சழக்குப்ிகு டச்சுக்களபர்கள் இந்தழனளயிற்கு 

யந்தர் 

7. அம்ளய்ள ன் இடத்தழல் ஆங்கழ யினளளரிகத மகளன்ர் 

டச்சுக்களபர்கள் இது அம்ளய்ள டுமகளத ன்றுஅதமக்கப்ட்டது 

8. தற்களழக மசன்த கதப ழறுயினயர் ஆங்கழஅதழகளரி 

ிபளன்றழஸ்கட 

9. மசன்தனில் கழ.ி.1640ஆம் ஆண்டு புித ஜளர்ஜ்ககளட்தட 

கட்டப்ட்டது 

10. இபண்டளம் சளர்ஸ் தழருநணத்தழற்கு ம்ளய் சவர்யரிதசனளக 

மகளடுக்கப்ட்டது 

11. இங்கழளந்து நன்ர் பன்ளம் யில்ழனத்தழன் ழதயளக யில்ழனம் 

ககளட்தட கட்டப்ட்டது 

12. மடன்நளர்க் ளட்தட சளர்ந்த நக்கள் கடினர்கள் ன்று 

அதமக்கப்ட்டர் 

13. நளமரும் யளணி தநனநள களன்ஸ்டளன்டிகளி;ள் ஆட்கடளநளின 

துருக்கழனர்களல் கழ.ி.1453ல் தகப்ற்ட்டது 

14. ிபளன்றழஸ்ககள-டி-அல்மநய்டள பதல் களர்ச்சுகவசழனர் ஆளுபளயளர் 

15. ஆங்கழ கழமக்கழந்தழன கம்மி மதளடங்கப்ட்ட ஆண்டு கழ.ி.1600 ஆகும் 

16. இந்தழனளயில் ிமபஞ்சுகளபர்கின் தததநனிடநளக ளண்டிச்கசரி 

யிங்கழனது 

17. களர்ச்சுக்கவசழனர்கள் ககளயளதய ஜீப்பூர் சுல்தளிடநழருந்து 

தகப்ற்ழளர் 

18. ஆற்களடு கர்ளடகத்தழன் ததகர் 
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19. கழ.ி.1740-கழ.ி.1763 இதடட்ட களங்கில் ஆங்கழகன 

ிமபஞ்சுகளபர்கிதடகன பன்று களர்கள் தடமற். 

20. பதல் கர்ளடகப்களர் அய்ளரகல் உடன்டிக்தகனின்டி 

படியதடந்தது 

21. பதல் கர்ளடகப்களர் கபளப்ளயில் தடமற் ஆஸ்தழரின 

யளரிசுரிதந களரின் ிபதழழப்ளகும் 

22. தலதபளத் ழஜளம் அரப்ரள கழ.ி.1748ல் களநளளர் 

23. பளர்ட்கழதவ் ஆற்களட்டு யபீர்  அதமக்கப்ட்டளர் 

24. பன்ளயது கர்ளடகப்களர் தடமற் ஆண்டு கழ.ி.1756-கழ.ி.1763 

25. அழயர்தழகளன் நதவுக்குப்ிகு அயரின் கபன் சழபளஸ்-உத்-மதௌள 

யங்களத்தழன் யளப்ளர். 

26. ிளசழக்களர் டந்த ஆண்டு கழ.ி.1757 

27. இருட்டத துனபச்சம்யம் டந்த இடம் கல்கத்தள 

28. க்றளர் களர் தடமற் ஆண்டு கழ.ி.1764 ஆம் ஆண்டு ஆகும் 

29. க்றளர் களருக்குப் ிகு இபளர்ட்கழதவ் யங்கள கயர்பளக 1765ல் 

ழனநழக்கப்ட்டளர் 

30. பதளம் ஆங்கழ தநசூர் களர் தடமற் ஆண்டு கழ.ி.1767-1769 

31. நதபளஸ் அதநதழ உடன்டுக்தகனில் ஆங்கழகனர்கள் கழ.ி.1769ம் 

ஆண்டு தகமனளப்நழட்டர் 

32. தலதர்அழ கழ.ி.1722ம் ஆண்டு ிந்தளர் 

33. கழ.ி.1765ம் ஆண்டு யங்களத்தழன் கயர்பளக பளர்ட்கழதவ் 

மளப்கற்ளர் 

34. இபளர்ட்கழதவ் யங்களத்தழல் இபட்தட ஆட்சழ பததன அழபகம் 

மசய்தளர் 

35. கர்ளடகப்களர்கள் 1746-1763 ஆண்டுகளுக்கு இதடகன தடமற்து 

36. ஆங்கழப்கபபதச இந்தழனளயில் கதளற்றுயித்தயர் டியூப்க 

37. சர்னர்கூப் யந்தயளசழ களரில் கவுண்-டி-ளழதன கதளற்கடித்தளர் 

 

38. யபளறு 

39. இபண்டு நற்றும் பன்ளம் ருயம் 

40. கழ.ி.1772ல் யங்கள கயர்பளக யளபன்கலஷ்டிங்ஸ் ழனநழக்கப்ட்டளர் 

41. ஆங்கழ ளபளளுநன்ம் கழ.ி.1773ல் எழுங்குபதச் சட்டத்தத 

மகளண்டு யந்தது 

42. யங்கள ஆளுர் யங்களத்தழன் தததந ஆளுபளக ழனநழக்கப்ட்டளர் 

43. யங்களத்தழன் பதல் தததந ஆளுர் கலஷ்டிங்ஸ் ஆயளர் 

44. கழ.ி.1774ல் கல்கத்தளயில் உச்சீதழநன்ம் அதநக்கப்ட்டது 

45. சர் ழஜளஇம்க பதல் தததந ீதழதழனளக ழனநழக்கப்ட்டளர் 
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46. கழ.ி.1784ஆம் ஆண்டு ஆங்கழிபதநர் இதனிட் ன்யர் ிட் இந்தழன 

சட்டத்தத மகளண்டு யந்தளர் 

47. இபளர்ட்கழதவ் யங்களத்;தழல் ற்டுத்தழன இபட்தடஆட்சழ 
பததன எமழத்தளர் 

48. கல்கத்தளயில் சளதர்தழயளி அதளத்(சழயில்) 

சளதர்ழறளநழஅதளத்(கழரிநழல்) ன் இரு ீதழநன்ங்கள் 

உருயளக்கப்ட்ட 

49. இஸ்ளநழன கல்யி யர்ச்சழக்களக கழ.ி.1781ல் கல்கத்தளயில் 

நதபறளகல்யி ழறுயத்தத துயங்கழளர் 

50. கபளலழல்ர்கள்; ஆப்களின நக்கள் ஆயளர் 

51. கழ.ி.1769ல் நதபளஸ் உடன்டிக்தக தலதர்அழக்கும் 

ஆங்கழகனர்களுக்கும் இதடகன ற்ட்டது 

52. தலதர்அழ கழ.ி.1780ல் ஆங்கழகனருக்கு தழபளகப் களர் மதளடுத்தளர் 

53. கழ.ி.1781ல் களர்ட்கடள களகயள ன் இடத்தழல் ஆங்கழகன 

தடததழ சர்அனட்கூட் தலதர்அழதன கதளற்கடித்தளர் 

54. தலதர்அழ புற்றுகளனளல் இந்தளர் 

55. இபண்டளயது ஆங்கழ தநசூர்களர் கழ.ி.1780-கழ.ி.1784 

56. பதளம் ஆங்கழ நபளத்தழன களர் கழ.ி.1775-கழ.ி.1782 

57. யளபன்கலஸ்டிங் நபளத்தழனர்களுக்கு தழபளக கழ.ி.1775ல் களர் 

மதளடுத்தளர் 

58. கழ.ி.1782 சளல்த உடன்டிக்தக பம் நபளத்தழனப்களர் படியத;தது 

59. ிரிட்டிஷ் இந்தழனளயின் பதல் தததநீதழதழனளக இருந்தயர் 

சர்ழஜள இம்க  

60. தலதர்அழனின் நகன் தழப்புசுல்தளன் ஆயளர் 

61. கழ.ி.1770ஆம் ஆண்டு இந்தழனளயில் கடுதநனள ஞ்சம் தளக்கழனப்குதழ 
யங்களம் ஆகும் 

62. மளருத்துக: 

63. அகனளத்தழ யளப் - ரீஜள-உத்-மதௌள 

64. தலதர்அழ – தநசூர் அபசர் 

65. சழயில் ீதழநன்ம் - சதளர் தழயளி அதளத் 

66. இபளஜள மசனித்சழங் - ளபஸ் நன்ர் 

67. களபன்யளழஸ்ிபபு கழ.ி.1786ம் ஆண்டு இந்தழனளயின் தததந 

ஆளுபளக ழனநழக்கப் ட்டளர் 

68. யளபன்கலஸ்டிங்ஸ் களத்தழல் ழம் அதழக யரி மசலுத்துயர்களுக்கு 

5ஆண்டுகளுக்கு ழம் குத்ததகக்கு யிடப்ட்டது 
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69. களபன்யளழஸ் இந்தழனளயில் ழதனள களயல்துததன 

உருயளக்கழளர் 

70. கழ.ி.1791 ஆம் ஆண்டு கல்கத்தளயில் களயல்துத ஆதணனர் ழனநம் 

உருயளக்கப்ட்டது 

71. கழ.ி.1793ஆம் ஆண்டு களபன்;யளழஸ் சட்டத்மதளகுப்ித சர்ஜளர்ஜ் 

ளர்கள ன்யர் மதளகுத்து மயினிட்டளர் 

72. கழ.ி.1787ல் யங்களம்  குதழகளகப் ிரிக்கப்ட்டது 

73. பன்ளயது ஆங்கழ தநசூர் களர் கழ.ி.1790-கழ.ி.1792  

74. கழ.ி.1790ம் ஆண்டு களபன்யளழஸ் தழப்புசுல்தளனுக்கு தழபளக களர் 

மதளடுத்தளர் 

75. கழ.ி.1792ம் ஆண்டு சவபங்கட்டி அதநதழ எப்ந்தம் பன்ளயது தநசூர் 

களரித படிவுக்கு மகளண்டு யந்தது 

76. தழப்புசுல்தளன் தலதர்அழனின் நகளக கழ.ி.1753ம் ஆண்டு 

தநசூர்அருகக ிந்தளர் 

77. ீகழரினிலுள் தூர்க்ககளட்தட தழப்புசுல்தளின் புகழ்மற் ககளட்தட 

78. தழப்புசுல்தளன் தநசூரின் புழ  அதமக்கப்ட்டளர் 

79. தந்தத தலதர்அழ களல் தழப்புசுல்தளனும் இந்தின் 

சவபங்கட்டித்தழல் அடக்கம் மசய்னப்ட்டளர் 

80. மயல்மஸ்ழிபபு கயர்ர் மஜபளக தயிற்ளர் 

81. ிபளன்ஸ் ளட்டின் ஆதழக்கம் மயல்மஸ்ழிபபு களத்தழல் 

பற்ழலுநளக அகற்ப்ட்டது 

82. மயல்மஸ்ழனின் துதணப்தடத் தழட்டத்தத ற்றுக்மகளண்ட பதல் 

இந்தழன நன்ர் தலதபளளத் ழஜளம் ஆயளர் 

83. கழ.ி.1799ம் ஆண்டு நளயள்ி களரில் தழப்புசுல்தளன் 

கதளற்கடிக்கப்ட்டளர் 

84. சவபங்கட்டிக் ககளட்தடதன தழப்புசுல்தளன் களக்க பனன் களது கந 

4ம் ளள் கழ.ி.1799ம் ஆண்டு மகளல்ப்ட்டளர் 

85. தழப்புசுல்தளன் நதகயளடு தநசூர் களர் படியதடந்தது 

86. ளன்களயது ஆங்கழ-தநசூர் களர் கழ.ி.1799 

87. தநசூர் அபசு தமன இந்து யம்ச நன்ர் குடும்த்தழல் ிந்த கழருஷ்ணள 

ன்யரிடம் தழரும் அிக்கப்ட்டது 

88. இபண்டளயது ஆங்கழகன நபளட்டின களர் கழ.ி.1803ம் ஆண்டு ற்ட்டது 

89. இபண்டளம் ளஜழபளவ் ஆங்கழகனரின் துதணப்தடத் தழட்டத்தத 

ற்றுக்மகளண்டு ஸ்றழன் உடன்டிக்தகனில் தகமனளப்நழட்டளர் 
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90. பன்ளயது ஆங்கழ- தநசூர் களரின் களது தழப்புசுல்தளன் மதன் 

இந்தழனளயில் இருந்த தழருயளங்கூர் ளட்தட சளர்ந்த இந்து அபதச 

தளக்கழளர் 

91. இந்தழன மளதுகுடிதநனினல் ணினின்தந்தத  களபன்யளழஸ் 

அதமக்கப்ட்டளர் 

92. ளன்களம் ஆங்கழகன – தநசூர்களர் 1799 ஆண்டு தடமற்து 

93. மளருத்துக: 

94. ழதனள ழயரித் தழட்டம் - களபன்யளழஸ்ிபபு 

95. துதணப்தடத்தழட்டம் - மயல்மஸ்ழ ிபபு 

96. சளர்ஜளன் கரளர் – ததனிடளக்மகளள்தக 

97. பன்ளம் ஆங்கழகன தநசூர் களர் – சவபங்கட்டி உடன்டிக்தக 

98. ழதனள ழயரித்தழட்டம் கழ.ி.1793 ஆம் ஆண்டு 

அழபகப்டுத்தப்ட்டது 

99. ழதனள களயல்துததன உருயளக்கழனயர் களபன்யளழஸ் ஆயளர் 

100. களபன்யளழஸ் சட்டத்மதளகுப்த மதளகுத்தயர் சர்ஜளர்ஜ்ளர்கள 

101. மயல்மஸ்ழ ிபபு கழ.ி.1796 ஆம் ஆண்டு தததந ஆளுர் ஆளர் 

102. மயல்மஸ்ழ ிபபுதய மதளடர்ந்து கலஸ்டிங்ஸ் ிபபு ன்று 

அதமக்கப்ட்ட நளர்டுயிஸ் கலஸ்டிங்ஸ் யங்களத்தழன் தததந 

ஆளுர் ஆயளர் 

103. நளர்டுயிஸ் கலஸ்டிங்ஸ் ஆட்சழ களத்தழல் 1813ஆம் ஆண்டின் 

ட்டனச்சட்டம் ஆங்கழ அபசளல் ழதகயற்ப்ட்டது 

104. கூர்க்கர்களுடன் களர்டந்த ஆண்டு கழ.ி.1814-கழ.ி.1816 

105. கூர்க்கர் இத்தயர்கள் 1814ல் மரகபஜ் நற்றும் த்யளல் குதழகத 

தகப்ற்ழர் 

106. கழ.ி.1816 ஆம் ஆண்டு கூர்க்கர்கள் ஆங்கழகனர்ககளடு சழமகௌழ 
அதநதழ உடன்டிக்தகனில் தகமனளப்நழட்டர் 

107. ிண்டளரிகள் நத்தழன இந்தழனளயில் யளழ்ந்த மகளள்தக கூட்டத்தத 

சளர்ந்தயர்கள் ஆயளர்கள் 

108. ளன்களம்ஆங்கழகன நபளத்தழனப் களர் கழ.ி.1817-கழ.ி.1818 

109. ஷீ்யள இபண்டளம் ளஜழபளவ் கழ.ி.1817ஆம் ஆண்டின் இறுதழனில் 

பூளயில் இருந்த ஆங்கழ ிபதழழதழதன மகளத மசய்தளர் 

110. ளஜழபளயிற்கு ஆண்டிற்கு ரூளய் 8 ட்சம் ஏய்வு ஊதழனநளக 

யமங்கப்ட்டது 

111. கலஸ்டிங்ஸ் கழ.ி.1622 ஆம் ஆண்டு யங்கள குத்ததக சட்டத்தத 

ழதகயற்ழ யியசளனிகின் த ளதுகளத்தளர் 
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112. சநளச்சளர் த்தழரிக்தக ன் மசய்தழத்தளள் மயியப களபணநளக 

இருந்தயர் கலஸ்டிங்ஸ் 

113. கலஸ்டிங்ஸ் ஆட்சழகளத்தழல் மசன்த நளகளணத்தழல் இபனத்துயளரி 

பத அழபகப் டுத்தப்ட்டது 

114. மயல்மஸ்ழ ிபபு துயங்கழன ணிதன கலஸ்டிங்ஸ் படித்து 

தயத்தளர் 

115. ட்டனச்சட்டம் ழதகயற்ப்ட்ட ஆண்டு 1813 

116. கூர்க்கர் இத்தயர்கள் கள ழப்குதழனில் யளழ்ந்தயர்கள் 

117. மளருத்துக: 

118. அநர்சழங் - கூர்க்கர் ததயர் 

119. நளர்டுயிஸ் கலஸ்டிங்ஸ் - தததந ஆளுர் 

120. அநழர்களன் - ிண்டளரிகின் ததயர் 

121. களத்நளண்டு – களம் 

122. கலஸ்டிங்ஸ் ிபபுயிற்கு ிகு ஆர்நலர்ஸ்ட் ிபபு தததந 

ஆளுபளகப் மளறுப்கற்ளர் 

123. கழ.ி.1824ம் ஆண்டில் ர்நழனர்கள் நீது ஆர்ம்லஸ்ட் ிபபு களர் 

மதளடுத்தளர் இது ர்நழனப் களர் ன்று அதமக்கப்ட்டது 

124. ர்நழனப்களர் கழ.ி.1826ம் ஆண்டு னளண்டயூ உடன்டிக்தகனின்டி 

படியதடந்தது 

125. இந்தழன கயர்ர் மஜபல்கில் ததசழந்தயர் யில்ழனம் மண்டிங் 

ிபபு ஆயளர் 

126. யில்ழனம் மண்டிங் அிி பதடுத்தழ கம்மினின் யினளளப 

யருயளதன மருக்கழளர் 

127. யில்ழனம் மண்டிங் நளயட்ட ஆட்சழனர் நற்றும் நளஜழஸ்கபட் 

தயிகத என்ழதணத்தளர் 

128. ஆளுரின் ழர்யளக குழுயில் ழனநம் மசய்னப்ட்ட பதல் சட்ட 

உறுப்ிர் மநக்களக ிபபு ஆயளர் 

129. யில்ழனம் மண்டிங் ிபபுயிற்கு புகதம கதடிதந்தது சபக 

சவர்தழருத்தங்க  

130. யில்ழனம் மண்டிங் ரிப்ன் ிபபுவுடன் எப்ிடப்ட்டளர் 

131. ஆர்நலஸ்ட் ிபபுயிற்கு ிகு யில்ழனம் மண்டிங் ன்யர் 

இந்தழனளயின் கயர்ர் மஜபளக மளறுப்கற்ளர் 

132. ீதழநன் மநளமழனளக னன்டுத்தப்ட்டு யந்த ளபசவகம் மநளமழ 
எமழக்கப்ட்டது 

133. பழ பததன எரிசளயில் யளழ்ந்த நதயளழ் நக்கள் 

ின்ற்ழளர்கள் 
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134. 1829ம் ஆண்டு சதழஎமழப்புத்தழட்டத்தத யில்ழனம் மண்டிங்ிபபு மகளண்டு 

யந்தளர் 

135. கத்தழனயளர் நற்றும் இபளஜஸ்தளில் களணப்ட்ட நற்மளரு மகளடின 

மக்கம் மண்சழசு மகளத 

136. நத்தழனஇந்;தழனளயில் யளழ்ந்து யந்த எரு மகளள்தனர்கள் தக்கர்கள் 

ஆயளர் 

137. யில்ழனம் மண்டிங்ிபபு  ஆட்சழகளத்தழல் 1833ம் ஆண்டு ட்டனச்சட்டம் 

மகளண்டு யபப்ட்டது 

138. இந்தழன சபதளனத்தழல் களணப்ட்ட நழகக் மகளடின மக்கம் சதழ ன்;னும் 

உடன்கட்தட றுதல் ஆகும் 
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