
සැකසුම-මේඝ මල්හාරි

බප/මහො වීදාගම ක.වි

1

සවිමෙන් මපරට - අපි එකට

e-ඉමගනුේ පාසල

මහොරණ අධ්යාපන කලාපෙ 

මරේණිෙ විෂෙෙ වාරෙ පාඩම

9 ඉතිහාසය 2 04. ඉන්දියානු නිදහස් සටන් ව්යාපාායය



ඉන්දිොව තුළ යුමරෝපීෙ බලපෑේ

අරාබි

පෘතුගීසි

ලන්මේසී

ඉංග්රීසි

2



පෘතුගීසීන් ඉන්දිොව තුළ බලෙ පිහිටුවීම

විජෙ නගර් රාජය

වස්මකෝද ගාමා 

ඉන්දිොවට 

පැමිමණන විට 

ඉන්දිොමේ 

මේශපාලන එක්සත්

කමක් මනොතිබිණි

විජෙ නගර් රාජය 

හැරුණ විට කූඩා  

ස්වාධීන රාජය 

රාශිෙක් පැවතුනි 3



රාජධ්ානි අතර එක්සත් කමක් මනොතිබීම නිසා 

පෘතුගීසීන්ට ඉන්දිොමේ මවරළබඩ ප්රමේශ කීපෙක බලෙ 

පැතිරීමට හැකි විෙ.

ග ෝව්

1509 දී මපරදිග පෘතුගීසී

ප්රතිරාජො වශමෙන් 

අමපොන්මසෝද අල්බුකර්ක් 

පත්විෙ

මගෝව තම මපරදිග පෘතුගීසී 

මධ්යස්ථානෙ කර මවරළ බඩ 

ප්රමේශ වල තම බලෙ 

පැතිරවීමට ඔහුට හැකිොවක් 

ලැබුණි
4



ලන්මේසීන් ඉන්දිොව තුළ බලෙ පිහිටුවීම

1602 දී ලන්මේසීන් 

මපරදිග ඕලන්ද මවළඳ 

සමාගම පිහිටුවා පළමු වරට 

පෘතුගීසීන්ට තර්ජනෙක්

එල්ල කළහ.

VOC සමාගම
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ඔවුන් මුල් වරට 

අවධ්ානෙ මෙොමු 

කමළේ අග්නි දිග 

ආසිොතික ප්රමේශ 

වල ඇති කුලු බඩු 

දිවයින් මකමරහිෙ
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පීටර්සන් කුක් නැමැති ලන්මේසි ජාතිකො ඉන්දිොමේ 

ලන්මේසි බලෙ පැතිරවීමට සමත් විෙ

ගුජයාටි

ගුජරාට් බිහාර්

මබංගාල්

ඔරිස්සා
7



ඉංග්රීසීන්මග් පැමිණීම

බිතානයෙන් මපරදිග 

ඉන්දිොනු මවළඳ 

සමාගම පිහිටුවා 17 වන 

සිෙවමසේදී ආසිොවට

පැමිණිෙහ

මුල් කාලමේදී ජාවා

සුමාත්රා ප්රමේශ වල 

පමණක් අවධ්ානෙ 

මෙොමු කළහ
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ප්රංශමේ පැමිණීම

1664 දී මපරදිග 

ප්රංශ මවළඳ සමාගම 

පිහිටුවා ගන්නා ලදී

1668 දී සුරාට්හිදී 

මවළඳ ගබඩාවක් 

ඉදිකරන ලදී

අනතුරුව 

මපොන්ඩිමෙරි,කරිකාල් 

හා ෙන්ද්රනගර් ෙන 

ප්රමේශ වල ප්රංශ 

බලමකොටු ඉදිවිෙ
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මූගල් අිරරාජය

මූගල් අිරරාජයට පදනම සපෙන ලේමේ බාබුර් නැමති 

පාලකො විසිනි 10



මහා අක්බාර් රජු  විසින් මමම මූගල් බලෙ අිරරාජය තත්වෙට පත් 

කරන ලදී

ජනන්ගීර් සහ ෂා ජහන් රජ වරුන්මග් කාලමේදී මූගල් අිරරාජය තව 

තවත් බලවත් විෙ

ෂා ජහන් රජු ජනන්ගීර් රජු

ඖරංමසබ්මග් යුගමේදී මූගල් අිරරාජය පරිහාණිෙට පත් විෙ
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ඉන්දියාව් බ්රිතානය යටත් විජිතයක් බව්ට පාත් වීම

ඉන්දිොමේ මූගල් අිරරාජය පිරිහීමත් සමඟ විවිධ් ජාතීන් 

විසින් ස්වාධීන රාජධ්ානි බිහි කර ගත්හ

මමම කුඩා රාජධ්ානි අතර එක්සත් කමක් මනොතිබීම නිසා 

ඉංග්රීසීන්ට එෙ වාසිදාෙක විෙ

මේ අනූව මදුරාසිෙ මුල්කරමගන ඉංග්රීසීන්ද මපොන්ඩිමේරිෙ 

මුල් කරගන ප්රංශෙද ඉන්දිොමේ මවරළබඩ ප්රමේශ වල බලෙ 

පතුරවා හැරිෙහ.

1761 දී ඉංග්රීසීන් මපොන්ඩිමේරිෙ අල්ලා ගැනීමමන් පසු 

ඉන්දිොමේ ප්රංශ බලෙ දුර්වල විෙ
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ඉංග්රීසීන් ඉන්දියාගේ බලය අල්ලා  ත් කාායය

යුේධ් 

මඟින්

උපාෙ ශීලි 

ක්රිො මාර්ග 

මඟින්

උපකාරක 

ගිවිසුේ

ක්රමෙ

අස්වාමික 

නයාෙ
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උපකාරක ගිවිසුේ ක්රමෙ

උපකාරක ගිවිසුේ ක්රමෙ ෙටමත්

අභ්යන්තර  මහෝ බාහිර සතුරු කරදර 

ඇති ස්වමේශීෙ පාලකයින් සමඟ 

සබඳතා පවත්වා එම ප්රමේශ වල 

ඉංග්රීසී හමුදාව නතර කරන ලදී

මමම ක්රමෙ ෙටමත් මයිසූර් හා

හයිද්රාබාේ  ෙන ප්රමේශ අල්ලා ගත්හ
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අස්වාමික නයාෙ

නීතයානූකූලව රජ පරපුරට 

අෙත් උරුමක්කාරකමෙකු  

මනොමැතිව මිෙ ෙන 

පාලකයින්මග් රාජධ්ානී 

මවළඳ සමාගමට අයිති 

කර ගැනීම

ජායිපූර් හා නාග්පූර් මමම 

ක්රමෙ ෙටමග් අල්ලා ගත්

රාජධ්ානි මේ.
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සිගපාොයි ාැරැල්ල-1857

ඉංග්රීසීන් ෙටමත් බඳවා මගන සිටි 

ඉන්දිොනුවන් සිමපොයි හමුදාව 

මලස හඳුන්වයි
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ාැරැල්ලට

බලපාෑ ගහේතු

ඉංග්රීසීන් ප්රමේශ අත්පත් 

කරගැනීමේදි ගත් ක්රිො 

මාර්ග ඉංග්රීසි මවළඳ සමාගමේ 

පාලනෙ

ඔවුන්මග් ආර්ථික

ප්රතිපත්ති නිසා

මේශීෙ කර්මාන්ත

අභ්ාවෙට ොම

ස්වමේශිකයින්මග්

ඇදහිලි මනොසලකා

හැරීමක්රිස්තිොනි ආගම 

පැතිරවීමට ගත් 

උත්සහෙ

සිමපොයි භ්ටයින්

තුළ ඉංග්රීසීන්

මකමරහි ඇතිවූ

කළකිරීම

ඉංග්රීසීන්

තමන්මග් 

වාසිෙ සඳහා

කටයුතු කිරීම

එන්පීල්ඩ් නම් යයිපාල් ව්ර් යට ග්රීස් 

තව්යා ඇතැයි සිතූ සැාය ආසන්න 

මහේතුව

17



මං ල් පාාණ්ගඩ් නැමති හමුදා භටගයක් ඉංග්රීසි 

හමුදාව්ට ගව්ඩි තබනු ලැබීය

18



සිමපොයි භ්ටයින් දිල්ලිෙට කඩා වැදී දිල්ලි නගරෙ අල්ලා 

ගන්නා ලදී.

ඉන්පසු දිල්ලිමේ මූගල් පාලකමෙකු වූ බහදූර් ෂා ඉන්දිොමේ 

අිරරාජයො වශමෙන් ප්රකාශෙට පත් කරන ලදී

වසරකට වැඩි කාලෙක් උතුරු ඉන්දිොමේ ප්රමේශ රැසක් 

කැරලි කරුවන් අතට පත් වී තිබිණි

1858 වන විට නැවතත් එම ප්රමේශ ඉංග්රීසීන් විසින් ෙටත් 

කර ගන්නා ලදී
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බහදූර් ෂා

20



ාැරැල්ල අසාර්ථා 

විමට ගහේතු

මපොදු සැලැස්මක් 

මනොතිබීම

මධ්ය ත 

නායාත්ව්යක්

ගනොතිබීම

ඉංග්රීසි හමුදාවට 

මුහුණ දීමට අවි

ආයුධ් මනොතිබීම

සටන් කාමීන්

අතර 

සන්නිමේදනෙ 

දුර්වල වීම

21



කැරැල්මල් ප්රතිඵල

මපරදිග ඉන්දීෙ මවළඳ සමාගමමන් මිදී ඉන්දිොමේ 

පාලනෙ බ්රිතානය රජෙ මවතට පවරා ගැනීම

තවදුරටත් ඉන්දිොනු ප්රමේශ අත්පත් කර 

මනොගැනීමට එකඟ වීම

ඉන්දිොනුවන්ට ආගමික නිදහස ලබා දීම

සංවිධ්ානාත්මක මලස ඉන්දිොනු ජාතික වයාපාරෙ 

මමමහෙ වීමට අනුබල ලැබීම

22



ජාතික සංගමෙ පිහිටු වීමේ පසුබිම

ඉන්දිොනු ජාතිකත්වෙ 

පිළිබඳ හැඟීේ ජනනෙ 

වීම

23



රාේ මමෝහන් 

මරෝයි හින්දු 

පුනරුද 

වයාපාරමේ 

පුමරෝගාමිො විෙ

ඔහු විසින් බ්රහ්ම 

සමාජෙ පිහිටුවනු 

ලැබිණි

24



ආගමික ප්රතිසංස්කරණ මකමරහි අවධ්ානෙ 

මෙොමු කල සංවිධ්ාන

ප්රාර්ථනා සමාජෙ

ආර්ෙෙ සමාජෙ

අහමඩිො

අලිගාර්

සිං සභ්ා

හින්දු

මුස්ලිේ

සීක්
25



ඉන්දියානු ජාතිාත්ව්ය ග ොඩනැංවීම

මේශන පැවැත්වීම

පුවත් පත් මඟින්

ජනතාව දැනුවත්

කිරීම

නව පාසල් පිහිටුවීම

කාන්තාවන්ට 

අධ්යාපනෙ 

ලබා දීම

26



ඉන්දිොනුවන් තුල මේශානුරාගෙ වර්ධ්නෙ 

වීමට බලපෑ මහේතු

බ්රිතානයෙන් ෙටමත් ඉන්දිොව මේශපාලන වශමෙන් 

එක්සත් වීම

මහා මාර්ග හා සන්නිමේදනෙ දියුණු වීම

ඉංග්රීසීන් ඉන්දිොනුවන් පහත් මකොට සැලකීම

බටහිර අධ්යාපනෙ ලැබූ ඉංග්රීසී උගතුන් බිහි වීම

උගත් මධ්යම පන්තිෙ මේශානුරාගෙ වර්ධ්නෙ 

කිරීම පිණිස විවිධ් මාධ්ය මෙොදා ගැනීම

27



ඉන්දිොනු ජාතික සංගමෙ පිහිටුවීම

මමම සංගමමේ 

නිර්මාතෘ ඇලන්

ඔක්ටවිෙන් හියුේ 

නැමැත්තාෙ

ඩබ්.සී.ගබනර්ජි ඉන්දියානු 

ජාතිා සං මගේ ප්රථම

සභාපාතිව්යයා විය

1885 මදසැේබර්

මස මබොේබාමේදී 

ඉන්දිොනු ජාතික 

සංගමෙ පිහිටුවීෙ

28



ඉන්දිොනු ජාතික 

සංගමමේ අරමුණු

මිත්රත්වෙ හා සහමෙෝගීතාව 

වර්ධ්නෙ කිරීම

ඉන්දියානුව්න් තුළ 

ජාතිා හැඟීම් දියුණු 

කිරීම

අනාගත සැලසුේ හා

මෙෝජනා ඉදිරිපත් 

කිරීම

අදහස් මෙෝජනා

එක්රැස්මකොට 

සමාජ ගැටලු 

අධ්යෙනෙ
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ඉන්දිොනු ජාතික සංගමෙ තුල 

මධ්යස්ථවාදීන්මග් ක්රිො කලාපෙ

නිතිඥයින්,ඉංජිමන්රුවන් 

හා වවදයවරුන්මගන්

සැදුනු පිරිසක් විෙ

ඔවුන් හැකි තරේ

ආණ්ඩුව සමඟ 

සහමෙෝගමෙන් 

කටයුතු කරන ලදී

ඔවුන් උගත් 

පිරිසක් වූ අතර 

නගර වල සිට 

පැමිණි පිරිසකි

බලධ්ාරීන්ට මපත්සේ 

ඉදිරිපත් කිරීම

ඔවුන් සමඟ සාකේඡා

කිරීම රැස්වීේ පැවැත්වීම

30



ජාතික සංගමෙ තුල අන්තවාදීන්මග් ක්රිො කලාපෙ

රැඩිකල් මත දරන තරුණ පිරිසක් බිහිවීම

ආණ්ඩුව සමඟ සටන් කාමී පිළිමවතක් අනුගමනෙ කරන ලදී

බ්රිතානයෙ භ්ාණ්ඩ වර්ජනෙ කරන ලදී.ස්වමේශීෙ වයාපාරෙ 

මපරමුණ ගන්නා ලදී

මේශීෙ කර්මාන්ත දියුණු කිරීම

31



අන්තව්ාදීන්ට නායාත්ව්ය දුන් පිරිස

ලාල් බාල් සහ පාල්
32



ඉංග්රීසීන් ඉදිරිපත් කළ ප්රතිසංස්කරණ

1909 මමොර්ලි මින්මටෝ 

ප්රතිසංස්කරණෙ

1919 මමොන්මට්ගු මෙේස්ෆර්ඩ්

ප්රතිසංස්කරණෙ

33



ස්ව රාජය

සංකල්පෙ

ඉන්දිොව බ්රිතානය ෙටමත් පවතින 

අතර රමට් පාලන බලතල 

ඉන්දිොනුවන්ට පැවරීම

ඇනී මබසන්ට් බාල් ගංගාධ්ාර් තිලක්

34



මරෝලට් පනත ඕනෑම පුේගලමෙකු නඩු විභ්ාගෙකින්

මතොරව වසර මදකක් බන්ධ්නාගාර

ගත කිරීමට රජෙට බලෙ ලැබුණි

මමම පනතට එමරහිව සතයාග්රහ

වයාපාරෙක් ඇරඹිණි.

මමෙ මහත්මා ගාන්ිර තුමාමග්

අවිහිංසා වාදී සටන් ක්රමෙකි.

ජලිෙන්වාලා ඛාග් 

මේදවාෙකෙ

නිරායුධ් ඉන්දිොනුවන් පිරිසකට 

හමුදාව මවඩි තැබීම 35



සහමෙෝගිතා වර්ජනෙ

ඉංග්රීසීන් ප්රධ්ානෙ කළ පදවි නාම ආපසු ලබා දීම

විමේශීෙ භ්ාණ්ඩ වර්ජනෙ

උසාවි ඇතුලු රජමේ කාර්ොල වර්ජනෙ

වයවස්ථාදාෙක සභ්ාව වර්ජනෙ

සී.ආර් 

දාස් මහතා

මහත්මා 

ගාන්ිර තුමා
36



1920-1947 කාලෙ තුළ ජාතික සංගමමේ 

ක්රිොකාරීත්වෙ

සතයග්රහ පැවැත්විම

රජෙට සහෙ මනොදැක්වීම

විමරෝධ්තා පා ගමන්

සිවිල් නීති කඩ කිරීේ

අ

වි

හි

සා

වා

දී
o
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මුස්ලිේ ලීගෙ පිහිටුවීම

අගර්ඛාන් 1906

මුස්ලිේ 

ජාතිකයින්මග් 

අයිතිවාසිකේ දිනා 

ගැනීම
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ඉංග්රිසීන් අනුගමනෙ කළ උපාෙ මාර්ග

අත්අඩංගුවට මගන 

බන්ධ්නාගාර ගත කිරීම

බාල් ගංගාධ්ාර් තිලක්

මහත්මා ගාන්ිර

ජවහර්ලාල් මන්රු

මවඩි තැබීේ

පුවත්පත් තහනම

මුද්රණාල සීල් තැබීම

යුේධ් නීතිෙ ප්රකාශ කිරීම

වයවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ ලබා දීම

මබංගාලෙ මදකඩ කරවීම
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මබංගාලෙ මදකඩ වීම

20 වන සිෙවමසේදී 

ඉන්දිොමේ පැවති 

විශාලම පළාතයි

විවිධ් ජන මකොටස් මමහි 

ජීවත් විෙ

ජනතාව අතර මබ්ද 

අවුලුවා 1905 වර්ෂමේදී 

මබංගාලෙ මදකඩ 

කරවීෙ 40



මහත්මා ගාන්ිර තුමාමග් කටයුතු

චිේපරන් වයාපාරෙ

චිේපරන් දිස්ත්රික්කමේ  ඉන්ඩිමගෝ 

වගා කළ මගොවි ජනතාවමග් ගැටලු

වලට විසඳුේ මසවීම
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මේඩා වයාපාරෙ ගුජරාටමේ මේඩා ප්රාන්තමේ

වසංගත මරෝග හා නිෙඟෙ නිසා

පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන 

සැලසීම
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දණ්ඩි පා ගමන
ලුණු සඳහා ඉංග්රීසි ආණ්ඩුව අිරක 

බදු මුදලක් පනවා ඔවුන් එයින්

විශාල ලාභ්ෙක් ලැබීමට විමරෝධ්ෙ 

පෑම
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ඉන්දිොවට නිදහස ලැබීම

1935 ඉන්දිොවට නව ආණ්ඩු ක්රම 

පනතක් ලැබිණි.මේ නිසා මෆඩරල් 

වුහෙකින් යුත් පාලන ක්රමෙක් ලැබුණි

1937 දී පැවැත්වූ මැතිවරණමෙන්

ජාතික සංගමෙට බහුතර බලෙක් 

ලැබුණි.

1939 මදවන මලෝක යුේධ්ෙට 

ඉන්දිොනුවන්ව බලමෙන් ඈඳා ගැනීම 

නිසා ජාතික සංගමෙ විරුේධ් විෙ
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මලෝක යුේධ්මේදී ඉංග්රීසීන්ට සහාෙ දුන මහොත් අභ්යන්තර 

පාලන බලෙ ඉන්දිොනුවන්ට ලැමබන බව ඉංග්රීසීන් ප්රකාශ 

කරන ලදී

මේ වන විට මමොමහොමඩ් අලි ජින්නාමග් නාෙකත්වමෙන් 

යුත් මුස්ලිේ ලීගෙ මුස්ලිේ ජනතාව මවනුමවන් සටන් 

වැදුනි

ඉංග්රීසීන් ඉන්දිොමවන් පිටමවනු සටන් පාඨෙ ෙටමත් 

මහත්මා ගාන්ිර තුමා දැඩි සටනක් ආරේභ් කළහ
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1946 සැප්තැේබර් මස ඉන්දිොමේ තාවකාලික ආණ්ඩුවක් 

පිහිටුවනු ලැබීෙ

අවසන් බ්රිතානය ප්රතිරාජො වශමෙන් පත්ව ආ

මවුන්ට්බැටන් සාමි ඉන්දිොනුවන්ට බලෙ පැවරීමේ 

කටයුතු ඉක්මන් කරවීෙ

1947 වර්ෂමේ අමගෝස්තු 15 ඉන්දිොව සේපූර්ණමේන් 

නිදහස ලැබීෙ

එරට නිදහස ලබන සමෙ වන විට ඉන්දිොව හා 

පකිස්ථානෙ ෙනුමවන් රට මදකඩ වීමක් සිදු විෙ
46



ඉන්දිොනු නිදහස් සටමන් කැපී මපමනන 

නාෙකමෙෝ

දඩාබායි 

නඹමරෝජි

• 1825 මබොේබාමේ උපත ලබන 

ලදී

• ඉන්දිොනු ජාතික සංගමෙ 

පිහිටුවීමේ පුමරෝගාමිමෙකු විෙ.

• මධ්යස්ථ මතධ්ාරිමෙකි.

• ඉන්දිොමේ ආර්ථික නිදහස

පිළිබඳ වැඩි උනන්දුවක් දැක්වීෙ

• ඉන්දිොමේ සේභ්ාවනීෙ මහල්ලා 

ෙන අනවර්ථ නාමමෙන් 

හඳුන්වයි
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සුමර්න්ද්රනාත්

බැනර්ජි

• 1848 දී කල්කටාමේ උපත ලැබීෙ

• සිවිල් මසේවෙට බැදුණු ප්රථම 

ඉන්දිොනුවා විෙ

• රිපන් විදයාලෙ නමින් පාසලක්

ආරේභ් කරන ලදී.

• මබංගාලෙ නමින් පුවත් පතක් 

ආරේභ් කරන ලදී

• 1876 දී ඉන්දිොනු ජාතික සංවිධ්ානෙ 

පිහිටු වනු ලැබිණි

• මධ්යස්ථ මත ධ්ාරිමෙකි

48



බාල් ගංගාධ්ාර් 

තිලක්

• 1856 දී මහා රාෂ්ට ප්රමේශමේ

උපත ලැබීෙ

• මඩකෑන් අධ්යාපන සමාජෙ 

ෙනුමවන් සංවිධ්ානෙක් පිහිටු 

විෙ

• මක්ශරී හා මරාථ ෙනුමවන්

පුවත් පත් මදකක් ආරේභ් කළහ
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මහත්මා 

ගාන්ිර තුමා

• 1869 මමොහන්දාස් කරේෙන්ේ ගාන්ිර 

තුමා මහවත් මහත්මා ගාන්ිර තුමා 

උපත ලැබීෙ

• අප්රිකාමේදී නීතිඥමෙකු වශමෙන් 

කටයුතු කරන ලදී.එහිදී වර්ණමේද 

වාදෙට විරුේධ්ව කටයුතු කරන ලදී

• අවිහිංසාවාදී ක්රමෙට නිදහස් සටන 

මමමහෙ විෙ

• තම රමට් නිෂ්පාදන අගෙ කරන ලදී.

• 1927 දී මමතුමා ලංකාවට 

පැමිණිමේෙ

50



මවුලානා අබුල් කලාේ 

අසාේ

• 1888 දී උපත ලැබීෙ

• ඉන්දිොනු ජාතික සංගමෙ තුළ 

කැපි මපමනන මුස්ලිේ 

නාෙමෙක් විෙ.

• අල්හිලාල් නමින් පුවත්පතක් 

ආරේභ් කරන ලදී

• වසර 8 ක් පමණ ඉන්දිොනු 

ජාතික සංගමමේ සභ්ාපතීත්වෙ 

දැරීෙ

51



• 1889 දී අලහබාේහි උපත

ලැබීෙ

• නිදහස් ඉන්දිොමේ ප්රථම 

අගමැතිවරො විෙ

• මලෝක ඉතිහාස සිහිවටන 

එතුමාමග් කෘතිෙකි

• ඉන්දිරා ගාන්ිර එතුමාමග් 

දිෙණිෙයිජවහර්ලාල් 

මන්රු

52
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සැකසුම- මේඝ මල්හාරි මිය 

              බප/මහො වීදාගම ක.වි 

 

1. ඉන්දියාව තුළ ප්රබල  බල ෑමක්  ල  ුරෝප ෑා ාාීනන් තුක්  කම් ලපන්ක 

.......................................................................................................................................... 

2. එක ාාීනන්ෝේ ප්රධාාක රපුණු  තුක්  සඳහන් ලපන්ක 

   ............................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................. 

3. ුරෝප ෑා ාාතින් රතරින් ඉන්දියාව තු  ස්ථාවප ෝේශෑා ක බල ය්  ෝගොඩකගක  ේෝේ 

ලවුරුන්ද? 

   ............................................................................................................................................. 

4. කව ුණහුදු කාර්ග ඔස්ෝසේ ෑැමිණ ක්රි.ව 98 ද  ඉ ඉන්දියාෝක ලැකටල ව වපායප ෑැමියේෝ  

ලවුරුන්ද? 

   ............................................................................................................................................. 

5. ඉන්දියාෝක ෝවපළබලඩ ප්රෝේශව  ෑැවති ෑෘතුගීසි බල යප ුණල් වපප තර්ාකය්  එල්  වූෝ  

කුකක ාාතිෝයන්ද? 

   ............................................................................................................................................. 

6. ඉන්දියාෝක ෑෘතුගීසි බල ය ෑැතිපවූෝ  ලවුරුන් විසින්ද? 

   ............................................................................................................................................. 

 

මරේණිය විෂයය වාරය පාඩම 

9 ඉතිහාසය 2 04. ඉන්දියානු නිදහස් සටන් වයාපාරය - ඇගයීම 

සවිමයන් මපරට - අපි එකට 

e - ඉමගනුේ පාසල 
මහොරණ අධ්යාපක කලාපය  
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7. ඉන්දියාෝක  න්ෝේසි බල ය ෑැතිප වූෝ  ලවුරුන් විසින්ද? 

   ............................................................................................................................................. 

8. ඉංග්රීසීන්න් ඉන්දියාවප ෑැමිෝණක විප සිටි මූගල් රධිපාායයා ලවුරුන්ද? 

   ............................................................................................................................................. 

9. ඉන්දියාෝක මූගල් රධිපාායයප ෑදකක සෑයක  ේෝේ ලවුරුන් විසින්ද? 

   ............................................................................................................................................. 

10. ෂා ාහන් පජු විසින් ලපක  ද රග්ර ගණය ිරර්කාණය කුක් ද? 

     ........................................................................................................................................... 

11. මූගල් රධිපාායය ෑරිහායේයප ෑ්වවූෝ  කුකක පජුෝේ ලා ෝ  ඉද 

      .......................................................................................................................................... 

12. ප්රංශ ාාතිලන්න් ඉන්දියාෝක හිටවපවූ ෝවළඳ ගබලඩා ෝකොකවාද? 

       ......................................................................................................................................... 

13. උෑලාපල ගිවිසුම් ක්රකය හා රස්වාමිල කයාය ය ක කුක් ද? 

      .......................................................................................................................................... 

      .......................................................................................................................................... 

      .......................................................................................................................................... 

14. සිෝෑොන් හුණදාව ෝ ස හඳුන්වක  ේෝේ ලවුරුන්ද? 

     ........................................................................................................................................... 

     ........................................................................................................................................... 

95.සිෝෑොන් ලැරැල්  ඇතිවූෝ  කුකක වර්ෂෝ ද? 

      .......................................................................................................................................... 

96.සිෝෑොන් ලැරැල්  ඇතිවිකප බල ෑම ආසන්කක ෝහේතුව සඳහන් ලපන්ක 

       ......................................................................................................................................... 

      .......................................................................................................................................... 
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97. සිෝෑොන් ලැරැල්  ඇති වීකප බල ෑම ෝවක්ව ෝහේතු තුක්  සඳහන් ලපන්ක 

   ............................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................. 

9ද. සිෝෑොන් ලැරැල්  රතපතුප ලැපකටලරුවන් විසින් ඉන්දියාෝක රධිපාායයා බලවප ප්රලාශයප ෑ්ව 

ලෝල් ලවුරුන්ද? 

    ............................................................................................................................................ 

9 . එක ලැරැල්  රසාර්ථල වීකප ෝහේතු තුක්  සඳහන් ලපන්ක 

  .............................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................. 

20. එක ලැරැල්ෝල් ප්රතිඵ  තුක්  සඳහන් ලපන්ක 

   ............................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................. 

29. ඉන්දියාව තුළ බ්රහ්ක සකාාය කැකති සංවිධාාකය හිටවුවවක  ේෝේ ලවුරුන්ද? 

     ........................................................................................................................................... 

22.ඉන්දියාෝක ටවන්දු පුකරුද වයාෑාපෝ  පුෝප ගාමීයා ලවුරුන්ද? 

      .......................................................................................................................................... 

23.ුණස්කටම් ාකතාව හිටවපවූ සංවිධාාක ෝකොකවාද? 

     ........................................................................................................................................... 

28.ඉන්දියා කවන් තුළ ෝේශා කපාගය වර්ධාකය වීකප බල ෑම ෝහේතු ෝදල්  සඳහන් ලපන්ක 

    ............................................................................................................................................ 

   ............................................................................................................................................. 
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25. ඉන්දියා ක ාාතිල සංගකය හිටවුව වීකප මූකටල රඩිතා ක දකක  ේෝේ ලවුරුන්ද? 

    ............................................................................................................................................ 

26. එක සංගකෝ  ප්රථක සාාෑති තකතුපප ෑ්ව වූෝ  ලවුරුන්ද? 

     ........................................................................................................................................... 

27. ඉන්දියා ක ාාතිල සංගකෝ  රපුණු  ෝදල්  සඳහන් ලපන්ක 

    ............................................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................................ 

2ද. ෝකක සංගකෝ  සිටි කධායස්ථකතධාාීනන් ය ක ලවුරුන්ද? 

   ............................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................. 

2 . ඔවුන් තක රපුණු  ඉදිරිෑ්ව කිරික සඳහා ර කගකකය ලළ ප්රතිෑ්වති ෝකොකවාද? 

  .............................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................. 

30. එක සංගකෝ  සිටි කධායස්ථකතධාාීනන් කම් ලපන්ක 

   ............................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................. 

39. 9 05 -9 9  ලා ෝ දි ාාතිල සංගකෝ  සිදුවූ ෝවකස කුක් ද? 

     ........................................................................................................................................... 

32. රන්තවාදි රදහස් ෝෑ ෂණය ලළ ග්රන්ථ ලතුවරුන් සඳහන් ලපන්ක 

      .......................................................................................................................................... 

      .......................................................................................................................................... 

33. ස්වෝේශීය වයාෑාපය ය ක කුක් ද? 

      .......................................................................................................................................... 
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38.ඉන්දියාෝක ිරදහස් වයාෑාපය ක්රියා්වකල වක විප ඉංග්රීසීන්න් ඉන්දියාවප  බලා දුන් 

ප්රතිසංසංලපණ ෝකොකවාද? 

     ........................................................................................................................................... 

     ........................................................................................................................................... 

35.ස්වපාාය සංලල්ෑය ය ක කුක් ද? 

     ........................................................................................................................................... 

     ........................................................................................................................................... 

36. ස්ව පාාය සංලල්ෑය ප්රචලකටත ලෝළේ ලවුරුන්ද? 

     ........................................................................................................................................... 

37.9 9  ඉන්දියා කවන්ෝේ ිරදහස සීන්කා කිරික හියේස ඉංග්රීසීන්න් ෝගක ආ ෑකත කුක් ද? 

   ............................................................................................................................................. 

3ද. සතය ග්රහ වයාෑාපය හඳුන්වා දුන්ෝන් ලවුරුන් විසින්ද? 

    ............................................................................................................................................ 

3 . ාකටයන්වා ා ඛාේ ෝේදවාචලලය ය ක කුක් ද? 

    ............................................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................................ 

80.9 20 දි ආපම්ා ලළ සහෝයොගීතා වර්ාකෝ දි ර කගකකය ල  ක්රියාකාර්ග 3 ්  සඳහන් 

ලපන්ක 

   ............................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................. 

89.ඉන්දියාෝක ුණස්කටම් ාකතාවෝේ රන්තිවාසිලම් දිකා ගැනීකප ුණස්කටම් ලීගය හිටවුව ව ක  ැබූෝ  

කුකක වර්ෂෝ  ඉද? 

    ............................................................................................................................................ 
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82. එක සංගකෝ  රපුණු  ෝදල්  සඳහන් ලපන්ක 

      .......................................................................................................................................... 

      .......................................................................................................................................... 

83.ඉංග්රීසීන්න් විසින් ඉන්දියාව තුළ ිරදහස් සපක රඩෑණ කිීනකප ෝයොදාග්ව බලහු ක උෑක්රකය 

කුක් ද? 

     ........................................................................................................................................... 

88. ඉංග්රීසීන්න් ෝබලංගා ය ෝබලදා ෝවන් ලපක  ේෝේ කුකක වර්ෂෝ  ඉ ද? 

     ........................................................................................................................................... 

85. ස්ව පාාය ය ක කෝේ ාන්ක උරුකයකි.එය කක  බලා ගිරමි. ෝකක ප්රලාශය ලපක  ේෝේ 

ලවුරුන්ද? 

    ............................................................................................................................................ 

86. කහ්වකා ගාන්ධි තුකා නීතිඥෝයකු වශෝයන් ෝසේවය ලපක  ේෝේ කිකම් පපලද? 

     ........................................................................................................................................... 

87. චිම්ෑපන් වයාෑාපය ය ක කුක් ද? 

     ........................................................................................................................................... 

     ........................................................................................................................................... 

8ද. ෝේඩා වයාෑාපය ය ක කුක් ද? 

    ............................................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................................ 

8 . ඉන්දියා ක ාාතිල සංගකය හා සාකාකය ාකතාව රතප සම්බලන්ධාතාව ෝගොඩකනක  ේෝේ 

ලවුරුන් විසින්ද? 

    ............................................................................................................................................ 

50. දණ්ඩි ෑා ගකක ය ක කුක් ද? 

     ........................................................................................................................................... 

     ........................................................................................................................................... 
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59. ගාන්ධි-රර්වින් ගිවිසුක ඇතිවූෝ  කුකක වර්ෂෝ  ඉද? 

      .......................................................................................................................................... 

52. ෝදවක ෝ  ල සංග්රාකය ආපම්ා වූෝ  කුකක වර්ෂෝ  ඉද? 

      .......................................................................................................................................... 

53. ඉංග්රීසීන්න් ඉන්දියාෝවන් හිපෝව ක සපන් ෑාඨය යපෝ්ව විෝප ධාතා වයාෑාපය්  ඇති ලපක 

 ේෝේ ලවුරුන්ද? 

  .............................................................................................................................................. 

58.ඉන්දියාෝක රවසන් බ්රිතාකය ප්රතිපාායා ලවුරුන්ද? 

................................................................................................................................................ 

55.ුණස්කටම් ාකතාව ෝව කෝවන් ෑකිස්ථාකය ය කෝවන් ෝවකක පප්  හිටවුවවා ගැනීකප මූකටල 

වූෝ  ලවුරුන්ද? 

................................................................................................................................................ 

56.ඉන්දියාව බ්රිතාකයෝයන් සම්ූරර්ණෝයන් ිරදහස  ැබූෝක ලවදාද? 

................................................................................................................................................ 

57.ිරදහස් ඉන්දියාෝක ප්රථක රගකැතිවපයා ලවුරුන්ද? 

..................................................................................................................................... 
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සැකසුම- මේඝ මල්හාරි 

              බප/මහො වීදාගම ක.වි 

 

1. පෘතුගීසි, ලන්දේසි, ඉංග්රීසි 

2. දෙළදාදෙන් ොසි ලබා ගැනීෙ, ආගෙ පැතිරවීෙ,දේශපාලන බල ෙයාප්තිති  

3.ඉංග්රීසීනන් 

4.ෙස්ද ෝද ගාො 

5.ලන්දේසි 

6.අදපොනදසෝ ද අල්බු ක් 

7.පීටකසන් කු් 

8.ජහන්ගීක 

9.බාබූක නැෙැත්තා 

10 ටජ්ෙහල් 

11.ඖරංදසබ් 

12.සුරාට් 

 

 

 

 

මරේණිය විෂයය වාරය පාඩම 

9 ඉතිහාසය 2 04. ඉන්දියානු නිදහස් සටන් වයාපාරය - පිළිතුරු 

සවිමයන් මපරට - අපි එකට 

e - ඉමගනුේ පාසල 
මහොරණ අධ්යාපක කලාපය  
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13.උපකාරක ගිවිසුේ ක්රමය  

      අභ්යන්තර දහෝ බාිරර ෙශද න් තකජන තිබූ ස්ෙදේික  පාල ිනන් සෙ  ිවිසසු් 

ඇති රදගන එෙ රාජධානි ෙල ආර්ෂාෙට ඉංග්රීසි හදාදා නතර කිරීෙ 

   අස්වාමික කයාය 

නීතයානුකූල ල රජ පරරටරට අ ත් රාජය රුමෙ ුමදෙකු දනොෙැතිෙ මි   න පාල ිනන්දේ  

රාජධානි තෙන්  ටතට ගැනිෙ 

 

14. ඉංග්රීසීනන්  ටදත් බාො දගන සි ඉ ඉන්යා ානුකූෙන් 

15. 1857 

16. එන්පීල්ඩ් න් රිනපල් ෙකග ට ද ොදන පදතොර්  ෙර   බහා ඇති අතර එ  පිටතට 

ගැනීෙට න්  ෙර    ඉන්  ඩා ිසෙෘත  ළ යුතුිස . එෙ පදතොර් ෙල ග්රීස් තැෙරීද් ග ගෙ දතල් 

දහෝ ඌුම දතල් මිශ්ර  ර ඇතැින ඉන්යා ානුකූෙන් තුල ෙත ් පැතිර ිවදය . ිරන්දු ජාති ිනන් 

ගෙ ා පූජනී  සත්ෙද කු දලස සැලල  අතර දාස්ලි් ජාති ිනන් ඌරා අපිරිසිදු සත්ෙද කු දලස 

සැලල හ.එෙ නිසා සිදපොින භ්ටිනන් එෙ රිනපල් ෙකග  ප්රති්දෂ ප  රන ල ග. දෙිර ග ඉංග්රීසීනන් එෙ 

භ්ටිනන්ට දඩුේ  රන ලද අතර එෙ සිේධි   ැරැල්ලට බලපෑ ආසන්නෙ දහ තුෙින 

17. දෙළා සොගද් ොසි ත ා දගන ිව  පාලන ට ඉන්යා ානුකූෙන් ිසුමේධ වීෙ 

     දෙළා සොගද් ප්රතිපත්ති නිසා දේීය   කොන්ත ිඳා ෙැීෙ 

     ස්ෙදේීය  ආග් දනොසල ා හැර ක්රිස්ති ානි ආගෙ පැතිර වීෙට රත්සහ කිරීෙ 

18. බහදූකෂා 

19. දපොදු සැලැස්ේ දනොතිබීෙ 

     ෙධයගත නා  ත්ෙ ් දනොතිබීෙ 

     සටන් ාමීන් අතර සන්නිදේදන  දුකෙල වීෙ 

20. දෙළා සොගද් පාලන  අෙසන්  ර ඉන්යා ාෙ පාලන  කිරීෙ සාහා බ්රිතානය රජ  පත් වීෙ 

21. රා් දෙෝහන් දරෝින 

22. රා් දෙෝහන් දරෝින 

23. අහෙඩි ා සහ අලිගාක 
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24. * බ්රිතානය පාලන   ටදත් ඉන්යා ාෙ දේශපාලන ෙශද න් එ්සත් ිසෙ 

      * ෙහා ොකග සන්නිදේදන  යායුණු වීෙ නිසා එ දාතු  ෙ පිළිබා හැඟී් ෙකධන  ිසෙ 

      * ඉන්යා ාදේ  ඇතැ් පිරිස් බටිරර අධයාපන  ලැබූ නිසා නිදහස සොනාත්ෙතාෙ  පිළිබද  

        ඔවුන් තුල හැඟී් ඇති වීෙ 

 

25. ඇලන් ඔ් ඉිස න් ිරයු් 

26. ඩබ්.සි.දබනකජි 

27. * සි ලු ඉන්යා ානුකූෙන් තුල මිත්රත්ෙ  හා සහද ෝිවතාෙ ෙකධන  කිරීෙ 

      * ඉන්යා ානුකූ රගතුන් තුළ පැෙති අදහස් එ් රැස්ද ොට සොජ ගැටලු අධයන  කිරිෙ 

      * ඉන්යා ානුකූ ජනතාෙදේ සුබදසත සාහා අනාගත සැලසු් ද ෝජනා ඉයාරිපත් කිරීෙ 

28. ඉන්යා ානුකූ ජාති  සංගෙදය සි ඉ නීතිඥිනන්, ඉංජිදන්ුමෙන්, වෙදයෙුමන් ෙැනි රගතුන් 

29. * ෙයෙස්ාාදා    රටුල් ද ොට එිර බලතල ෙැඩි කිරීෙ 

      * සිිසල් දස ෙ ට බාො ගන්නා ඉන්යා ානුකූෙන් පිරිස ෙැඩි ර ගැනීෙ 

      * යුේධ හදාදා සාහා දරන ිස දෙ අඩු  ර ගැනීෙ 

30. ඩබ්.සීන.දබනකජි, දඩාබාින නඹදරෝජි, සුදකන්ද්රනාත් බැනකජි 

 31. ෙධයස්ා ෙතධාරීන්දේ බල  දුකෙල ද ොට රැඩි ල් ෙත දරන තුමණ පිරිස් ඉයාරි ට  

      පැමිණීෙ 

32. ලාල් ලජ්පත්රාින, බාල් ගංගාධාක තිල්, ිඳපන් චන්ද්රපාල් 

33.බ්රිතානය භ්ා්ඩඩ ෙකජන  ද ොට ස්ෙදේීය  නිෂ්පාදන භ්ාිසත  ප්රචලිත කිරීෙ 

34.දෙෝකලි-මින්දටෝ,දෙොන්දට්ගු-දච්ස්ෆකඩ් ප්රතිසංස් රණ 

35. ඉන්යා ාෙ බ්රිතානය   ටදත්ෙ පෙතින අතර රදට් පාලන බලතල ඉන්ද ානුකූෙන්ට ලැදබන 

පාලන ක්රෙ ් 

36.  බාල් ගංගාධාක තිල් හා ඇනි දබසන්ට් 

37. දරෝලට් පණත 

38. ෙහත්ො ගාන්ධිතුො 
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39. 1919 අමිරිත්සාකිර ජලි න්ෙලා ඛාේ නගරදය රැස්වීෙ ට පැමිණි දහස් සංඛයාත නිරායුධ 

ඉන්යා ානුකූෙන් පිරිස ට ඉංග්රීසීනන් ිසසින් දෙඩි තැබීෙ. දෙිර ග ිසශාල ප්රොණ   ඉන්යා ානුකූෙන් 

පිරිස් ෙරණ ට පත්ිස  

40. *ඉංග්රීසින් ිසසින් යා තිබූ පදිස නාෙ හාන් න නාෙ ආපසු  ගෙ 

      * ිසදේීය  භ්ා්ඩඩ ෙකජන  

      * රසාිස ඇතුලු රජදය  ාක ාල ෙකජන  කිරීෙ 

41.1906 

42. * සිිසල් දස ෙ ට ඇතුලු වීෙට දාස්ලි්ෙුමන්ට ඇති ඉඩ ඩ ෙැඩි  ර ගැනීෙ 

     * ෙයෙස්ාා   ට ඇතුලු වීෙට ඇති ඉඩ ඩ ෙකධන   ර ගැනිෙ  

43. අත්අඩංගුෙට දගන බන්ධනාගාරගත කිරීෙ 

44. 1905 

45. බාල් ගංගාධාක තිල් 

46. දකුණු අප්රි ාෙ 

47. ච්්පරන් යාස්ත්රි් දය ඉන්ඩිදගෝ ෙගා  ළ ජනතාෙදේ දු් ගැනිසලි ෙලට ෙැයාහත් ිස ක්රි ා 

කිරිෙ 

48. ගුජරාටදය දේඩා ප්රාන්තදය ෙසංගත හා නි    නිසා බදු දගිසෙට දනොහැකිෙ අසරණ වී 

රන් ජනතාෙට සහන අත්  ර  ගෙට දගන ිව  ෙයාපාර  

49. ෙහත්ො ගාන්ධි තුො 

50. 1930 ෙකෂදය ගාන්ධිතුෙන්දේ නා  ත්ෙද න් සිිසල් නීති  ඩකිරිද් ෙයාපාර ් ආර්භ් 

ිස . දෙිරයා රජදය ලුණු දෙළදාෙ ස්බන්ධ නීති  ඩා ිසදරෝධ  පාන ල ග. එ  ද්ඩඩි පා ගෙන 

දලස හඳුන්ෙින. 

51. 1931 

52. 1939 

53. ෙහත්ො ගාන්ධි තුො 

54. ෙවුන්ට් බැටන් සාමි 

55. දෙොහෙඩ් අලි ජින්නා 
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56. 1947 අදගෝස්තු 15 

57. ජෙහක ලාල් දන්ුම 


