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11ம் லகுப்ன லயஶறு 
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12ம் வகுப்பு வரலாறு 
1. ஆங்கஷய கஷறக்கஷந்ேஷ லணிகக்குள நஷறுலப்பட்ட நஶள் ? 

31/12/1600 
 

2. ஆங்கஷய கஷறக்கஷந்ேஷ லணிகக்குளலிற்கஶன அச பட்டத்தே 
லறங்கஷலர் ஶர்? 
இங்கஷயஶந்து அசஷ னேயஶம் எயஷசபபத் 
 

3. ஆங்கஷய கஷறக்கஷந்ேஷ லணிகக்குளலிற்கு அனுேஷ தகட்டு னகயஶ 
அசர் ஜவஶங்கஸர் அதலக்கு லந்ேலர் ஶர்? 
தகப்டன் வஶக்கஷன்ஸ் 
 

4. சூத்ேஷல் அசர் ஜவஶங்கஸர் லணிக நஷதயத்தே நஷறுல அனுேஷ அரித்ே 
ஆண்டு ? அனுேஷ பபற்மலர் ? 
1613, சர் ேஶஸ் தஶ. 
 

5. பசன்தன பசிண்ட் ஜஶர்ஜ் தகஶட்தடத நஷறுலிலர் ஶர்? ஆண்டு ? 
பிஶன்சஷஸ் தட. 1639 
 

6. ஆங்கஷய கஷறக்கஷந்ேஷ லணிகக்குள பம்பஶய்  நகத்தே ஶரிடஷனந்து 
லஶடதகக்கு பபற்மது ? ஆண்டு? பேஶதக?  
அசர் இண்டஶம் சஶர்யஸ், 1668, ஆண்டுக்கு பத்து பவுண்டு. 
 

7. கல்கத்ேஶ நகம் எந்ே 3 கஷஶங்கதர உள்ரடக்கஷது ? 
சுேனூேஷ, தகஶலிந்த்னர், கஶரிகட்டம் 
 

8. கல்கத்ேஶலில் லில்யஷம் தகஶட்தட எனப் பபரிட்டலர் ஶர்? ஆண்டு ? 
ஜஶப் சஶர்னஶக், 1690 
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9. லில்யஷம் தகஶட்தட ஶரின் நஷதனலஶக பபரிடப்பட்டது? 
னென்மஶம் லில்யஷம் 
 

10. பிரஶசஷப்தபஶர் - ஆண்டு? 
1757 
 

11. பக்சஶர் தபஶர் - ஆண்டு ? 
1767 
 

12. ஆங்கஷய கஷறக்கஷந்ேஷ லணிகக்குள அசஷல் சக்ேஷஶக ஶற்மஷ 
தபஶர்கள் ? 
பிரஶசஷப்தபஶர், பக்சஶர் தபஶர். 
 

13. லில்யஷம் தகஶட்தடின் னேயஶலது ஆளுநர் ஶர்? 
ஶபர்ட் கஷதரவ் 
 

14. லஶன் வஶஸ்டிங்க்ஸ் லில்யஷம் தகஶட்தடின் ஆளுநஶக 
நஷஷக்கப்பட்ட ஆண்டு ? 
1772 
 

15. இட்தடஶட்சஷ னதமத அமஷனகம் பசய்ேலர் ஶர்? 
ஶபர்ட் கஷதரவ் 
 

16. இட்தடஶட்சஷ னதமத ஒறஷத்ேலர் ஶர்? 
லஶன் வஶஸ்டிங்க்ஸ் 
 

17. லரி லசூல் பசய் கல்கத்ேஶலில் லனலஶய் லஶரிம் அதத்ேலர் ஶர்? 
லஶன் வஶஸ்டிங்க்ஸ் 
 

18. லஶன் வஶஸ்டிங்க்ஸ் அச கனவூயத்தே னர்ளஷேஶபஶத்ேஷயஷனந்து எங்கு 
ஶற்மஷதத்ேஶர் ? 
கல்கத்ேஶ 
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19. கல்கத்ேஶ லங்கஶரத்ேஷன் ேதயநகஶன ஆண்டு ? 
1772 
 

20. பிரிட்டிஷ் இந்ேஷஶலின் ேதயநகம் எது? 
கல்கத்ேஶ 
 

21. சேர் ேஷலஶனி அேயத் என்மஶல் என்ன? 
உரிதில் தல்னதமீட்டு நீேஷன்மம் 
 

22. சேர் நஷசஶத் அேயத் என்மஶல் என்ன? 
குற்மலில் தல்னதமீட்டு நீேஷன்மம். 
 

23. தல்னதமீட்டு நஷேஷன்மங்கள் எங்கு நஷறுலப்பட்டன? ஶர் நஷறுலினஶர்? 
கல்கத்ேஶ, லஶன் வஶஸ்டிங்க்ஸ் 
 

24. இந்து சட்டங்கரின் பேஶகுப்பின் ஆங்கஷய லடிலத்ேஷதன உனலஶக்கஷலர் 
ஶர்? 
வஶல்பவட் 
 

25. ேஸ்ேக்குகள் என்மஶல் என்ன? 
இயலச அனுேஷ சஸட்டு 
 

26. ஒளங்குனதம சட்டம் - ஆண்டு ? 
1773 
 

27. ஒளங்குனதமச்சட்டத்ேஷன் படி லங்கஶர ஆளுநர் எவ்லஶறு 
அதறக்கப்பட்டஶர்? 
லில்யஷம் தகஶட்தடின் ேதயத ஆளுநர் 
 

28. லஶன் வஶஸ்டிங்க்ஸ் ஆட்சஷின் தபஶது நதடபபற்ம தபஶர்கள் ஶதல ? 
தஶவஷல்யஶ தபஶர், 
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29. னேல் ஆங்கஷதய ஶட்டி தபஶர், இண்டஶம் ஆங்கஷதய 
தசூர்ப்தபஶர். 
 

30. ஒளங்குனதம சட்டத்ேஷன் னக்கஷ குதமபஶடு என்ன? 
ேதயத ஆளுநனக்கு தபஶேஷ அேஷகஶம் அரிக்கப்படலில்தய. 
 

31. தஶகஷல்யஶப் தபஶர் - ஆண்டு ? 
1774 
 

32. தஶகஷல்யஶப் பகுேஷின் ஆட்சஷஶரர் ஶர்? 
வபிஸ் கத் கஶன். 
 

33. தஶகஷல்யஶ எங்குள்ரது? 
ஶட்டிம் ற்றும் அதஶத்ேஷக்கும் இதடதஶன சஷறு அசு. 
 

34. னேல் ஆங்கஷதய - ஶட்டி தபஶர் ஆண்டு ? 
1775 – 82 
 

35. 3ம் பஶனிபட் தபஶர் - ஆண்டு ? 
1761 
 

36. சூத் உடன்படிக்தக - ஆண்டு ? 
1775 
 

37. னந்ேர் உடன்படிக்தக - ஆண்டு ? 
1776 
 

38. சஶல்பஶய் உடன்படிக்தக - ஆண்டு ? 
1782 
 

39. னேல் ஆங்கஷதய - தசூர் தபஶர் - ஆண்டு ? 
1767 – 1769 
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40. இண்டஶம் ஆங்கஷதய - தசூர் தபஶர் - ஆண்டு ? உடன்படிக்தக? 
1780 -1784, ங்களூர் உடன்படிக்தக 
 

41. தவேர் அயஷ இமந்ே ஆண்டு ? 
1782 
 

42. பிட் இந்ேஷ சட்டம் - ஆண்டு ? 
1784 
 

43. பிட் இந்ேஷ சட்டம் பகஶண்டுலந்ேலர் ஶர்? 
இங்கஷயஶந்து பிேர் இதர பிட் 
 

44. னேல் ேதயத நீேஷபேஷ ஶர்? 
எயஷஜஶ எம்தப 
 

45. கஶர்ன் லஶயஷஸ் ேதயத ஆளுநஶக பேலிதற்ம ஆண்டு ? 
1786 
 

46. னென்மஶம் தசூர்ப் தபஶர் -ஆண்டு ? உடன்படிக்தக ? 
1790 -92, வங்கப்பட்டிணம் உடன்படிக்தக 
 

47. கஶன் லஶயஷஸ் ஶனதட  உேலினேடன் சட்டபேஶகுப்பிதன 
உனலஶக்கஷனஶர்? 
ஜஶர்ஜ் பஶர்தயஶ 
 

48. கஶர்ன் லஶயஷழஷன் சட்டபேஶகுப்ன எந்ே தகஶட்பஶதட அடிபதடஶக 
தகஶண்டினந்ேது ? 
ஶண்படஸ்கஷனை என்பலரின் அேஷகஶப் பிரிவு தகஶட்பஶடு 
 

49. ேஶணஶ என்மஶல் என்ன? 
கஶலல் சகம் 
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50. ேஶணஶ னதட கட்டுப்பஶட்டில் இனந்ேது ? 
ேதஶகஶ 
 

51. லணிக லஶரித்ேஷல் நஷயலி னதமதகடுகதர ஒறஷக்க கஶன் 
லஶயஷழஹக்கு உேலிலர் ஶர்? 
சஶர்யஸ் கஷஶண்ட் 
 

52. ேற்கஶய இந்ேஷ ஆட்சஷப் பணிின் ேந்தே எனப்பட்டலர் ஶர்? 
கஶன்லஶயஷஸ் 
 

53. கஶன்லஶயஷதழ அடுத்து ேதய ஆளுநஶக னந்ேலர் ஶர்? 
சர் ஜஶன் தளஶர் (1793 - 1796) 
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