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இந்தினாயின் பக்கின ார்கள் 

 

ய.ண்  

ாரின் 

னர்கள்  ஆண்டு   ங்கிப்பு யியபங்கள் 

1 

பதல் 

தபனன் 

ார்  1191 

ப்ரித்தியிபாஜ்  ௌஹான் 

Vs பகம்நது காரி 

ிரிதியிபாஜ் ாரில் யற்ி 
ற்ார்.தற்ாது ஹரினாாயில் தாண் ார் 

அபேக தபனன் இடம் உள்து.இந்த இபண்டு 

ார்கில் ங்குற்யர்கள் ட்பாவ்ரி ன்று 

அமக்கின்ர்  

2 

இபண்டாம் 

தபனன் 

ார்  1192 

ப்ரித்தியிபாஜ்  ௌஹான் 

Vs பகம்நது காரி 

பகநது காரி மியாங்குயதிற்காக  

திபேம்ிார், பகநது காரி ாரில் யற்ி 
ற்ார். அயர் கர் ாஸ் யமினாக 

இந்தினாவுக்குள் நுமந்தார். 

3 

 ந்தயார் 

ார்  1194 

ெனச் ந்திபா Vs பகம்நது 

காரி 

ெனச் ந்திப காரி தாற்கடித்தார். 

ஆக்பாவுக்கு அபேக னபா ஆற்ின் நீது 

 ந்தயார்(யீ பா ாாத்)  ன் இடத்தில் 

ார் டற்து.  

4 

பதல் 

ாிட் 

ார் 1526, 21
th
 ப்பல் ார் Vs இப்பாஹிம் ாடி 

ார்(அதாயது " ிங்கம்") இப்பாஹிம் 

ாடின தாற்கடித்து கான்ார் நற்றும் 

இந்தினாயில் பகானர்கள் ஆட் ினத் 

தாடங்கிார். அயர் பகான யம் த்தின் 

பதல் பப ர் ஆயார்.ாிட் 
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ஹரினாாயில் உள்து.ாடி யம் த்தின் 

கட ி நன்ர் இப்பாஹிம் ாடி. இப்பாஹிம் 

ாடினின் இப்ிால் தில்ி சுல்தான்கின் 

ஆட் ி படிவுக்கு யந்தது. 

5 

கான்யா 

ார் 1527, 17-நார்ச் 

ார்(ந) பாஜ்புட் டகள் 

பாணா  ங்கா 

தநனிாது. 

கான்யா பாெஸ்தாின் பத்பூர் நாயட்டத்தில் 

உள்து.ார் பாஜ்புத் டக 

தாற்கடித்தார். 

6 

 ாந்தரி 

ார் 1528,ெயரி ார் Vs நடிி பாய் கங்கர் 

ார் இந்த ாப யன்ார் நற்றும்  ாந்தரி 

பகான அப ின் கீழ் யந்தது. ாந்தரி நத்தினப் 

ிபத த்தில் உள்து.நடிி பாய் நால்யா 

ஆட் ினாபாக இபேந்தார். 

7 

காக்பா 

ார்  1529, ந 6 

 ார் Vs யங்கா 

சுல்தானுடன் - கிமக்கு 

ஆப்காினர்கள். 

கீார் அபேக காக்பா தி உள்து.ார் யற்ி. 
சுல்தான் பகநத் ாடினின் கீழ் ஆப்காின 

பாணுயம் நற்றும் சுல்தான் ஸ்பத் ராயின் 

கீழ் யங்கா சுல்தான்கள். 

 

  

8 

  ா 

ார்  1539, ெூன்26 

ஹுநாபென் vs ரர்ரா 

சூரி 

 ௌ ா கீாரில் உள்து.ஹுநாபன் எபே 

பகான  ாம்பாஜ்ெினபாக இபேந்தார்.நற்றும் 

ரர்ரா பப ின் ிறுயர் ஆயார்.ரர்ரா 

யற்ிற்ார் நற்றும் தன் ஃரிட் அல்-

டின் ரர்ரா  படிசூட்டி காண்டார். 

9 கன்ாஜ் 1540, ந 17 ஹுநாபென் vs ரர்ரா உத்தபிபத த்தில் கன்ாஜ் 
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ார்  சூரி உள்து.ரர்ரா ஹூநாப 

தாற்கடித்தார். 

10 

இபண்டாம் 

ாிட் 

ார்  1556, யம்ர் 5 அக்ர் Vs ஹப 

தில்ி ாரில் டார்டிக்கான் 

தநனிா பகானர்க 

தாற்கடித்ததின்  பம் ஹப தில்ின 

யன்ார். அக்ர் நற்றும் அயபது 

ாதுகாயபா பாம் கான் ஆகினார் கப 

திபேம்ப்  உடடினாக தில்ிக்கு 

அணியகுத்துச்  ன்ர். கானநடந்த 

ஹப கது  ய்னப்ட்டார் நற்றும் 

பம்காால் த துண்டிக்கப்ட்டது. 

11 

பதல் 

கர்ாடக 

ார். 1746- 1748 

 ந்தா  ாகிப்(ிபஞ்சு) Vs 

ஆற்காடு 

யாப்(ிரிட்டிஷ்)இபேயபேம் 

தபாாத் ிொநின் 

நபேநகன்கள்  

பம்க்  ாந்தா  ாஹிப்ிால் ிபஞ்சு 

கிமக்கிந்தின ிறுயம் நற்றும் ஆற்காடு 

யாப்னிால் ிரிட்டிஷ் கிமக்கிந்தின 

ிறுயம் ஆதரிக்கப்ட்டது. இறுதினாக, 

ிரிட்டிஷ் கிமக்கிந்தின கம்ி 
தன்ிந்தினாயில் உறுதினாக தங்கள் 

கால்க ஊன்ி  

12 

இபண்டாம் 

கர்ாடக 

ார். 1749 - 1754 

 ீர் ெங்(ிபஞ்சு) 

(ஹதபாாத் ிொநின் 

நகன்) Vsந ர் 

ெங்(ிரிட்டிஷ்)  

 ாந்த  ாஹிப் நற்றும் ப ர் ெங் ஆகினார் 

ிபஞ்சு கிமக்கிந்தின ிறுயம் நற்றும்  ீர் 

ெங் நற்றும் ஆற்காடு யாப் ஆகினார் 

ிரிட்டிஷ் கிமக்கிந்தின ிறுயத்தால் 
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(ஹதபாாத் ிொம்  உல்-

பல்க் இன்  பன்) 

ஆதரிக்கப்ட்டர்.1751 பார்ட் கிவ், 

ிரிட்டிஷ் கிமக்கிந்தின   ிறுயத்தின் 

தயபா ின்  ஆற்காட்ட கப்ற்ிார். 

கட ினாக 1754 ல் ார் படியடயதற்கு 

ாண்டிச் ரி எப்ந்தம் கனழுத்தாது. 

13 

பன்ாயது 

கர்ாடக 

ார்  1758-1763 

ிரிட்டிஷ் கிமக்கிந்தின 

இந்தின கம்ி Vs 

ிபஞ்சு கிமக்கிந்தின 

இந்தினா கம்ி 

இது ழு ஆண்டு பாப்ா ார்  

கபேதப்ட்டது.இறுதினில் ிரிட்டிஷ் யற்ி 
ற்து.ாண்டிச் ரி நற்றும் ெிங்கி 
காட்டன கப்ற்ினது. 1763 ஆம் ஆண்டு  

ாரிஸ் எப்ந்தம் 7 ஆண்டு பாப்ா ார் 

நற்றும் பன்ாயது கர்ாடக ாப 

படிவுக்கு காண்டு யந்தது. 

14 

ிா ிப் 

ார் 1757,ெூன் 23 

ராபர்ட் கிளைவ் (பிரிட்டிஷ் 

கிழக்கிந்திய  கம்பபனி) Vs 

சிராஜூதாலா (வங்காை 

நவாப்) 

ிரிட்டிஷ் கிமக்கிந்தின கம்ி யற்ி 
ற்து ிரிட்டிஷ் கிமக்கிந்தின கம்ிபடன் 

யங்காத்த இணத்தது.இந்தினாயில் 

நிபேகத்தநா ஆளுநக்கு பதல் டினாக 

இந்த ார் யற்ி ற்து. 

15 க் ர் ார் 

1764,அக்டார் 

22 

ஹக்டர் 

நன்பா(ிரிட்டிஷ் 

கிமக்கிந்தின கம்ி) Vs 

நிர் கா ிம்( யங்கா யாப்) 

நற்றும் பகான பப ர்  

ிரிட்டிஷ்  கிமக்கிந்தின கம்ி பத்தம் 

படியடந்து, இந்தின ஆட் ினில் அயர்கின் 

காடிக யலுயாக  ரி  ய்தது. 
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ஆம்ரா. 

 


