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કોની વ ચે: રોબટ લાઈવ અને િસરાઝ ઉદ દૌલા

ુ થી

આ

ભારતમાં

ેજોની સ ામાં વધારો થયો અને
ટ શ સ ાનો રાજક ય પાયો

નંખાયો.

ત: રોબટ લાઈવ
ેજો ારા બંગાળના નવાબ િસરાઝ ઉદ

કારણ:

Extra Shots:

દૌલાની પરવાનગી વગર કોલકાતામાં આવેલા ફોટ
િવ લયમ ંુ સમારકામ ક .ુ

1.

ુ િવષે:
લાસી ંુ



ુ 23

ૂન 1757ના રોજ લાસી

નામના મેદાનમાં

ેજો અને િસરાઝ ઉદ

લાસી ંુ

કલાઈવે ુ ટનીિત અપનાવી સેનાપિત મીરાઝા
ફરને નવાબ બનાવાની લાલચ આપી અને
અમીરચંદ શેઠને 30 લાખ િપયા આપવાની
લાલચ આપી.



આ કાવતરાના પ રણામે નવાબની હાર થઇ.



િસરાઝ ઉદ દૌલાની રાજધાની

ેજોની

5. બંગાળનો
6.

લાસીના
બ



આ

ુ થી ભારતમાં

લાસીના

ુ

ટ શ સ ાનો પાયો

ંુ કારણ રોબટ કલાઈવ ંુ

કાવત ં ુ ગણવામાં આવે છે .


મીરાઝાફરને બંગાળનો નવાબ બનાવામાં
આ યો.



ઈ.સ 1758માં રોબટ લાઈવ બંગાળનો

ુ થી

ુ પછ બંગાળનો નવાબ કોણ

જવાબ: મીરાઝાફર

નંખાયો.


ટ શ સ ાનો રાજક ય

થમ ગવનર કોણ હતો.

.ંુ

ત થઇ.

ભારતમાં કં પનીની આ પહલી લડાઈ હતી.

ુ થી

જવાબ: રોબટ લાઈવ

ુ શીદાબ હતી.
ર



ાં

જવાબ: લાસીના

ુ માં બંગાળના નવાબ િસરાઝ ઉદ

દૌલાની હાર થઇ અને

ાં રા યમાં આવે ં ુ છે .

પાયો નંખાયો.

ુ ના પ રણામો:
લાસીના

ુ કોની વ ચે થ ંુ હ .ંુ

લાસી ંુ મેદાન

4. ભારતમાં

શેઠ તથા અમીરચંદ શેઠને સામેલ કયા.



2.

સેનાપિત મીરાઝાફર કોલકાતાના શરાફ જગત

લાસીના

ૂન 1757

જવાબ: પિ મ બંગાળ

કલાઈવે દગાખોર નો આશરો લીધો.



ાર થ ંુ હ .ંુ

જવાબ: 23

3.

ેજો શ તશાળ હોવા છતાં નવાબને
પરાજય આપવા ંુ સરળ ન લગતા રોબટ



ુ

જવાબ: લાઈવ અને િસરાઝ ઉદ દૌલા

દૌલાની વ ચે લડા ંુ હ .ંુ


લાસી ંુ

થમ

ગવનર બ યો.
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