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ு்த் பேரரு [ கி.ேி 320 ததொட்க் 600 வரர ] 

  * ு்த் கொல வரலொ்ரை எுுவத்ு ஏரொளமொன சொ்ுக் கிரட்கி்ைன. 

  [  எ - ு ]  [1] இல்கிய் 

                     [2] தேொைி்ுக் 

                     [3] நொணய்க் 

  * ு்த அரச்களி் ேர்ேரர ுைி்ு ுரொண்க் ுைி்ேிுகி்ைன. 

  * ு்த்களி் எு்சி ே்ைி விசொகத்தி் , 

    [1] பதவி ச்திரு்த் 

    [2] ு்ரொரொ்சச் ஆகிய இர்ு ூ்கு் ுைி்ேிுகி்ைன. 

  * இர்டொ் ச்திர ு்தி் ஆ்சி கொல்தி் இ்தியொவி்ு வ்த சனீ்ேயணி 
ேொஹியொ் வி்ு் தச்ை ுைி்ுக் ு்த பேரரசி் சூக , தேொுளொதொர , சமய 

நிரலகரள எு்ு் ூுகிைு. 

    * ு்த அரச்க் தவளியி்ட நொணய்களி் உ்ள உுவ்கு் , 

தசொ்தைொட்கு் ு்த ம்ன்களி் ே்ட்க், அவ்க் தச்த பவ்விக் 

பேொ்ை விவர்கரள் துகி்ைன. 

Tnpsc பத்ு்கொன தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info 

ு்த அரச்க் : 

1. ீு்த் -------> ு்த மரரே் பதொ்ுவி்தவ். 

2. கபடொ்கஜ் 

3. ுதலொ் ச்திர ு்த் [ 320 - 330 ] 

4. சு்திர ு்த் [ 330 - 380 ] 

5. இர்டொ் ச்திர ு்த் [ 380 - 415 ] ---> [ ேொஹியொ் ] 
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6. ுமொர ு்த் [ 415 - 455 ] 

7. ்க்த ு்த் [ 456 - 468 ] 

8. ுு ு்த் 

9. ு்த ு்த் 

10. ேொலொதி்ய் 

1.ீு்த் : 

  *  ீு்த் - ு்த மரரே் பதொ்ுவி்தவ். அு்ு ேதவி்ு வ்தவ் 

கபடொ்கஜ். இவ்க் இுவு்                 " மகொரொஜொ " எ்ு அரை்க்ே்டொ்க். 

2.கபடொ்கஜ் 

3.ுதலொ் ச்திர ு்த் [ 320 - 330 ] 

  * ுதலொ் ச்திர ு்த் " மகொரொஜொதிரொஜொ " அ்லு " அரச்கு்ு அரச் " 

எ்ு ுதலி் அரை்க்ே்டொ். 

  * ுதலொ் ச்திர ு்த் லி்சொவிகுட் மண உைு தகொ்டொ். 

அ்ுு்ே்ரத் சொ்்த " ுமொரபதவி " எ்ை இளவரசிரய மண்ு தகொ்டொ். 

  * தம்ுளி இு்ு்ூ் க்தவ்ு ுதலொ் ச்திர ு்தி் ேரவலொன பேொ் 

தவ்ைிக் ே்ைி ுைி்ேிுகிைு. 

  * 26 ேி்ரவி 320 ஆ் ஆ்ு ததொட்ு் ு்த சகொ்த்ரத நிுவியவ் - 

ுதலொ் ச்திர ு்த். 

Tnpsc பத்ு்கொன தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info 

4.சு்திர ு்த் [ 330 - 380 ] : 

  * ு்த மரேிபலபய மிக் சிை்த அரச் சு்திர ு்த். 
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  * சு்திர ு்த் ஆ்சி ே்ைி அலகொேொ் க்ூ் க்தவ்ு ுைி்ேிுகிைு. 

அலகொேொ் க்தவ்ு அபசொக் நிுவிய க்ூணி் நொகி வி விவ்தி் , வட 

தமொைியி் எுத்ே்ு்ளு. இ்க்தவ்ி் 33 விக் கொண்ேுகி்ைன. 

  * [1] சு்திர ு்த் அியரணபயைிய ூ்நிரல, 

     [2] வட இ்தியொ ம்ு் த்கொண்தி் அவ் பம்தகொ்ட ேரடதயு்ுக் ,  

     [3] ஒு கவிஞரொகு், அைிஞரொகு் அவரு சொதரன ஆகியரவகரள 

இ்க்தவ்ு விள்ுகிைு. 

  * பமு் அலகொேொ் க்ூ் க்தவ்ி் அவரு ேரடதயு்ேி் ூ்ு 

நிரலக் ூை்ே்ு்ளன. 

  [1] வட இ்திய ஆ்சியொள்கு்ு எதிரொக பேொ் , 

  [2] தத் இ்திய ஆ்சியொள்கு்ு எதிரொன ுக் மி்க " த்சிணேதொ " 

ேரடதயு்ு, 

  [3] வட இ்திய ஆ்சியொளு்ு எதிரொன இர்டொவு ேரடதயு்ு.. 

  * வ்கொள்திலிு்ு சி்ு வரர, இமயமரலயிலிு்ு வி்தியமரல வரர, 

சு்திர ு்த் பேரரு விிவொ்க்ே்டு. 

  * 9 வட இ்திய அருகரளு்,  11 ுியரு ுு்கரளு், 12 தத் இ்திய 

அருகரளு் பேொ்களி் இவ் தவ்ைதொக அலகொேொ் க்தவ்ு 

ுைி்ேிுகிைு. அலகொேொ் க்தவ்ரட தேொைி்தவ் , இவரு அரம்ச் 

அிபசன். 

  * சு்திர ு்த் தமு ுதலொவு ேரடதயு்ேி் அ்ுத், நொகேொண் ஆகிய 

இுவரரு் ுைியி்தொ். அ்ுத் தேு்ேொு் ஒு நொக மரு அரசரொக 

இு்த் பவ்ு். 

  * நொகேொண் பமரல க்ரக சமதவளி் ேுதிரய ஆ்சி ுி்ு வ்த " பகொடொ " 

ுு்ே்ரத் சொ்்தவ். இவ்களி் அருகரள இரண்ு் தகொ்டொ். 

  * சு்திர ு்த் தத் இ்தியொவி் மீு ேரடதயு்ு , 12 ஆ்சியொள்கரள 

ுைியி்தொ். 
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  [1] பகரளொவி் ம்தரொஜ் 

  [2] பகொசல நொ்ு மபக்திர் 

  [3] பகொ்ுரொரவ் சொ்்த ுவொமித்த் 

  [4] கொ்சிரய்  சொ்்த வி்ுபகொே் 

  [5] ேலொ்கொவி் உ்ரபசன் 

  [6] ேி்துர்ு மபக்திரகிி 

  [7] அவு்த நொ்ு நீலரொஜ் 

  [8] தர்டே்ளொவி் தொமன் 

  [9] மகொ கொ்தொர்தி் வியொகரொஜ் 

  [10] தவ்கி நொ்ு ஹ்திவ்ம் 

  [11] பதவரொ்ிர்ு ுபேர் 

  [12] ு்தலுர்ு தன்தசய் 

  * தத் இ்தியொரவ்  தேொு்தவரர சு்திர ு்தி் தகொ்ரக 

பவுே்ிு்து. அவ் தத் இ்திய அருகரள இரண்ு் தகொ்ள வி்ரல. 

மொைொக, தனு பமலொ்ரமரய ஏ்ு்தகொ்ுமொு வலிுு்தினொ். 

  * சு்திர ு்தி் ூ்ைொவு ேரடதயு்ு எ்சியிு்த வட இ்திய 

அரச்கரள ுைியி்ேு. 9 வட இ்திய அருகரள அைி்தொ். 

1.  [1]அ்ுத், [2]. கணேதிநொக்,  [3]. ச்திவ்ம்,  [4]. ு்ர பதவ் 

             [5] . மதில், [6]. ேொலவ்ம்,  [7]. ந்தி்,  [8]. நொகபசன், 

             [9]. நொகத்த் 

  - இவ்களி் தேு்ேொபலொ் நொக் ுு்ே்ரத சொ்்தவ்க். 
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  * வரலொ்ைி் ஏுகளி் சு்திர ு்தி் பேொ் தவ்ைிக்  ுைி்ேிட 

து்தரவயொு். 

  * எதிிகரள சு்திர ு்த் தேு்த்ரமுட் நட்தியரம, அவரு ூிய 

அைிு, இரசயி் பமரத, பேொ்ைவ்ரை அலகொேொ் க்ூ் க்தவ்ு 

ூுகிைு. 

  * சு்திர ு்த் ேொட்க் இய்ு் திைரம தே்ைிு்ததொ் " கவிரொஜ் " 

எ்ு அரை்க்ே்டொ், எ்ு க்தவ்ு ுைி்ேிுகிைு. 

  * சு்திர ு்தி் நொணய்களி் வரீணுட் அம்்திு்ு் கொ்சி  
தேொைி்க்ே்ு்ளு. இரசயி் அவு்ு ஆ்வ் இு்தரத இு விள்ுகிைு. 

  * சு்திர ு்த்  வடதமொைிரய ஆதி்தொ். அவ் ஒு சிை்த ரவணவ். 

  * ு்த சமய்தி் மீு ே்ு தகொ்ிு்த இவ், ு்த அைிஞரொன வுே்ு 

எ்ேவரர ஆதி்தொ். 

  * இ்திய தந்பேொலிய் எ்ு சு்திர ு்த் அரை்க்ேுகிைொ். 

  * சு்திர ு்த் 8 வரக நொணய்கரள தவளியி்டொ். 

  * சு்திர ு்த் ஒு சிை்த கவிஞரொக் திக்்தொ். " ஹிபசன் "  உ்ளி்ட ேல 

அைிஞ்கரள ஆதி்தொ். 

Tnpsc பத்ு்கொன தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info 

5.இர்டொ் ச்திர ு்த் [ 380 - 415 ] ---> [ ேொஹியொ் ]: 

  * சு்திர ு்து்ு் ேி் அவுரடய மக் இர்டொ் ச்திர ு்த் [ 

வி்ரமொதி்ய் ] ஆ்சி்ு வ்தொ். ஆனொ் , வரலொ்ு  அைிஞ்க் சு்திர 

ு்து்ு் ேி் ரொம ு்த் ஆ்சி்ு வ்ததொக ூுகி்ைன். இத்ு வுவொன 

சொ்ுக் இ்ரல. 

  * இர்டொ் ச்திர ு்த் [ வி்ரமொதி்ய் ] திுமண உைுக் ூல் தனு 

அரசிய் வலிரமரய தேு்கி் தகொ்டொ். 
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  [1] ம்திய இ்தியொவி் நொக இளவரசி ுபேரநொகொ எ்ேவரர  இர்டொ் ச்திர 

ு்த் [ வி்ரமொதி்ய் ] மண்ு தகொ்டொ். 

  [2] தனு மக் ேிரேொவதிரய வொகொடக மரு அரச் இர்டொ் ு்ரபசனு்ு 

மணுி்ு் தகொு்தொ். 

  * த்கொண்தி் ுவியிய் ு்கிய்ுவ் வொ்்த இட்தி் வொகொடக்க் ஆ்சி 
ுி்தன் , எ்ை அி்ேரடயி் இ்த மண உைு அரசிய் ு்கிய்ுவ் தே்ு 

விள்ுகிைு. 

Tnpsc பத்ு்கொன தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info 

பம்ு இ்தியொரவ தவ்ைி தகொ்ள் : 

  * பம்ு இ்தியொவிலிு்ு சொக ச்திர்ுகரள எதி்்ு் பேொி்ு , தே்ை 

தவ்ைிபய இர்டொ் ச்திர ு்தி் பேொ்்ுரை சொதரனகளி் 

மக்தொனதொு். 

  * சொக ச்திர்ு  மரேி்  கரடசி ஆ்சியொளரொன ூ்ைொ் ு்ரசி்ம் இ்பேொி் 

பதொ்கி்க்ே்ு தகொ்ல்ே்டொ். 

  * பம்ு மொளவ், க்தியவொ் தேீக்ே், ஆகிய ேுதிகரள உ்ளட்கிய ஆ்சி் 

ேுதிக் ு்த் பேரருட் இரண்ு் தகொ்ள்ே்டன. 

  * இ்த மக்தொன தவ்ைி்ு் ேிைு இர்டொ் ச்திர ு்த் " அுவபமதயொக் " 

நட்தியபதொு, சொக்கரள அைி்தவ் எ்ை தேொு் தகொ்ட " சொகி " எ்ை 

விுு் தேயரரு் ூ்ி் தகொ்டொ். த்ரம " வி்ரமொதி்த் " எ்ு் 

ுக்ேட் ூைி் தகொ்டொ். 

  * ு்த அரச்களி் இர்டொ் ச்திர ு்த் ுத் ுதலொக தவ்ளி 
நொணய்கரள பம்க்திய சொக ச்ர்ேொ்க் அரச்க் ேொணியி் தவளியி்டொ். 

  * பம்ு இ்தியொரவ தவ்ைி தகொ்டதி் விரளவொக பேரரசி் பம்ு எ்ரல 

அபரேிய் கட் வரர நீ்டு. இதனொ் ுபரொ், பசொேரொ, கொ்பே உ்ளி்ட 

ுரைுக்க் ு்த் பேரரசி் எ்ரல்ு் வ்தன. 

  * உ்ஜயினி ு்கிய வணிக்தள் ம்ு் ு்த்களி் மொ்ு் தரலநகரொகு் 

விள்கியு. 
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  * இ்திய் தேொு்கரள வொ்ுவத்கொக பம்க்திய வணிக்க், பரொமொனிய 

த்க்ரத இ்தியொவி்ு தகொ்ு வ்ு ுவி்தன். 

  * இர்டொ் ச்திர ு்த் தவளியி்ட ே்வரக த்க நொணய்க் ு்த் 

பேரரசி் தச்வ் தசைி்ு்ு அரடயொளமொு். 

  வ்கொள் - அைகொன ேு்தி ஆரடக் 

  ேீகொ் - அுி்சொய் 

  ேனரொ் - ே்ு 

  இமய் - ச்தன், நுமண் தேொு் 

  தத்னி்தியொ - வொசரன் திரவிய் 

Tnpsc பத்ு்கொன தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info 

இர்டொ் ச்திர ு்தி் ஆ்சி எ்ரலக் : 

  பம்ு - மொளவ், ுஜரொ், க்தியவொ். 

  வட பம்ு - ேொ்ீியொ வரர 

  கிை்ு - வ்கொள் 

  தத்ு - ந்மரத நதி வரர. 

  * இர்டொ் ச்திர ு்தி் ஆ்சி் கொல்தி் ுக் வொ்்த சனீ் ேயணி 
ேொஹியொ் , இ்தியொவி்ு வுரக ுி்தொ். இ்தியொவி் ேொஹியொ் 

த்கியிு்த 9 ஆ்ுகளி் ு்த் பேரரசி் ம்ுபம 6 ஆ்ுக் கைி்தொ். 

  * பகொ்டொ், கொ்க், கொ்தொர். ே்சொ் எ்ு ேொஹியொ் நில வைியொகபவ 

இ்தியொவி்ு வ்தொ். தேஷொவ், கொசி, ு்தகயொ, உ்ளி்ட ேல இட்கு்ு் 

அவ் தச்ைொ். இல்ரக, ஜொவொ, வைியொக கட்ேயணமொக அவ் சனீொ 

திு்ேினொ். 
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  * ு்த் ேிை்ு வொ்்த இட்ரத திசி்ு ு்த சமய ுவிகரள பசகி்ு எு்ு 

தச்ு் பநொ்க்ுடபன , ேொஹியொ் இ்தியொவி்ு வ்தொ். ேொடலிுர்தி் 

த்கினொ். 

  * ேொஹியொ் க்ரக் சமதவளிரய " ேிரொமண்களி் ூமி " எ்ு 

ுைி்ேி்ு்ளொ். 

  * ேொஹியொ், இர்டொ் ச்திர ு்தி் தேயரர ுைி்ேிடவி்ரல. அரசிய் 

விவகொர்களி் அவ் அதிக அ்கரை கொ்டவி்ரல. அவரு ுத்ரம பநொ்க் 

ு்த சமய்ரத் ே்ைியபதயொு். 

Tnpsc பத்ு்கொன தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info 

இர்டொ் ச்திர ு்த் ே்ைிய மதி்ேீு : 

  * இர்டொ் ச்திர ு்த் த்க், தவ்ளி, தச்ு ஆகியவ்ைொலொன 

ே்வரக்ே்ட நொணய்கரள தவளியி்ு்ளொ். 

  * ுக்மி்க " நவர்தின்க்" இர்டொ் ச்திர ு்தி் அரவரய 

அல்கி்தன். அவ்களி் ுத்ரமயொனவ் கொளிதொச் . 

கொளிதொச் - சொு்தல் [ வட தமொைி கொவிய் ]. சொு்தல் உலகி் தரலசிை்த 

100 ு்தக்களி் ஒ்ு. 

கொளிதொச் இய்ைிய ூ்க் : 

  [1] சொு்தல் [ வட தமொைி கொவிய் ] 

  [2] மொளவிகொ்னிமி்ர் - வி்ரூ்வசிய் [ ஆகிய 2 நொடக்க் ] 

  [3] ருவ்ச் , ுமொரவ்ச் - [ 2 கொ்ேிய்க் ] 

  [4] ிு ச்ஹொர் , பமகூத் - [ 2 கவிரத ூ்க் ] 

விசொகத்த் இய்ைிய ூ்க் : 

  [1]  ு்ரொரொ்சச் , பதவி ச்திரு்த் [ 2 நொடக்க் ] 
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  * த்வ்திி இர்டொ் ச்திர ு்தி் அரசரவயி் ஆபலொசகரொக இு்தொ். 

  * இ்கொல்தி் கரலக், ே்ேொ்ு வள்்சி ூலமொக தொ் ு்த் கொல் 

தேொ்கொல் எ்ைரை்க்ேுகிைு. 

இர்டொ் ச்திர ு்தி் ேி் பதொ்ை்க் : 

  * இர்டொ் ச்திர ு்து்ு் ேி் அவரு மக் ுமொர ு்த் ஆ்சி்ு வ்தொ். 

Tnpsc பத்ு்கொன தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info 

6.ுமொர ு்த் [ 415 - 455 ]: 

  * ுமொர ு்த் ஏரொளமொன நொணய்கரள தவளியி்டொ். இவரு 

க்தவ்ு்கரள ு்த் பேரரு ுுவு் கொணலொ். 

  * ுமொர ு்த் ுதிரர பவ்விு் பம்தகொ்டொ். 

  * ுமொர ு்த் நொள்தொ ே்கரல்கைக்ரத நிுவினொ். 

  * ு்யமி்திர்களொ் ு்த்ேரட ுைியி்க்ே்டு. 

7.்க்த ு்த் [ 456 - 468 ]: 

  * ்க்த ு்த் தொ் ஹூண்கரள ுைியி்ு ு்த் பேரரரச ரக்ே்ைினொ். 

இ்த் பேொினொ் ு்த் பேரரசி் தேொுளொதொர் தேிு் ேொதி்க்ே்டு. 

  * இுதியி், ஹூண்களி் ேரடதயு்ுகளி் விரளவொக ு்த் பேரரு 

மரை்து. ேி்ன், மொளவ்தி் யபசொதவ்ம் எு்சி தே்ைொ். 

Tnpsc பத்ு்கொன தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info 

ுமொர ு்து்ு் ேி் ஆ்சி ுி்தவ்க் : 

8. ுு ு்த் 

9. ு்த ு்த் 

10. ேொலொதி்ய் 
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ு்த் ஆ்சி ுரை : 

  * ேரம ே்டொரகொ, மகொரொஜொதி ரொஜொ, ேரபம்வரொ, சொ்ரொ், ச்ரவ்்தி பேொ்ை 

விுு் தேய்கரள ு்த் பேரரச்க் ூ்ி் தகொ்டன். 

  * ு்த் கொல க்தவ்ுக் ச்ிவி்ரக் எ்ை உய் அதிகொி ே்ைி ூுகிைு. 

அயுைு் ுரை அதிகொியொக அவ் இு்திு்க் ூு். 

  * ுமொரம்ய்க் , அு்த்க் பேொ்ை அதிகொர வ்்க் ூலமொக அரச் மொகொண 

ஆ்சி்ுரைபயொு தநு்கிய ததொட்ரே ஏ்ேு்தி் தகொ்டொ். 

  * ு்த் பேரரசி் மொகொண்க் " ு்திக் " என்ே்டன. 

 *  ஆுந்க் - உேிக்க் [ ஆுந்க் இளவரச்களொகபவ இு்தன்.] 

  * மொவ்ட ஆ்சி் தரலவ் - விஷயேதி 

  * நகர  நி்வொக் - நகர சிபர்ிக் 

  * கிரொம நி்வொக் - கிரொமிக்க் 

  * கிரொம் ---> நகர் ---> மொவ்ட் --->விஷய்க் ---> ு்திக். 

  * ு்த் ஆ்சி குரண மி்கதொக இு்து. ஒ்தவொுவு் தனி்ே்ட 

ுத்திர்ரத அுேவி்க ுி்து. அேரொத் விதி்ேபத தேொுவொன த்டரன. 

ஒ்ை் ுரை இ்ரல. தமௌிய் ஆ்சி ுரைரய விட ு்த் ஆ்சி மிகு் 

ுத்திரமொக கொண்ே்டு. 

Tnpsc பத்ு்கொன தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info 

ு்த்க் சூக வொ்்ரக : 

  * ு்த் கொல்தி் ஜொதிுரை குரமயொக ேி்ே்ை்ே்டு. 

  * தீ் டொரம வை்க் ு்த்க் கொல்தி் தம்ல வளர் ததொட்கியு. 

ச்டொள்க் சுதொய்திலிு்ு வில்கி ரவ்க்ே்டதொக ேொஹியொ் 

ூைிு்ளொ். 
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  * மகளி் நிரலரம பமொசமரட்து. சமய ூ்க் ேி்ேத்ு அுமதி இ்ரல. 

" ுய்வர் " ரகவிட்ே்டு. மு்மிிதி,  தே்கு்ு சிுவயதிபலபய 

திுமண் தச்ய பவ்ு் எ்ு ேி்ுரர்து. 

  * ேிரொமண சமய் தச்வொ்ு தே்ைு.ேிரொமண சமய் 2 வரக. [1] ரவணவ்  

[2] ரசவ் . 

  * தேு்ேொலொன ு்த அரச்க் ரவணவ்களொக இு்தன். 

  * இரொமொயண் , மகொேொரத், 18 ுரொண்க் ு்த் கொல்தி் தொ் 

ததொு்க்ே்டன. அதொவு இுதி விவ் தே்ைன. ே்சத்திர் கரதக் 

இய்ை்ே்டன. 

  * ேிரொமண சமய்தி் எு்சியினொ் ு்த சமயு், சமண சமயு் 

வ ீ் ்சியரட்து. ஆனொ், வுே்ு பேொ்ை ு்த அைிஞ்க் ஆதி்க்ே்டன். 

பம்ு ம்ு் தத் இ்தியொவி் சமண சமய் தசைி்ு வள்்து. 

இ்கொல்தி் தொ் வொலொேியி் ுத் சமண சமய மொநொு ூ்ட்ே்டு. 

ுபவதொ்ேர்களி் சமண விதிக் எுத்ே்டன. 

  * ு்த் கொல்தி் ஏ்ே்ட ே்ேொ்ு வள்்சிரய இ்திய அைிுசொ் 

நடவி்ரககளி் உ்சக்ட் எனலொ். 

Tnpsc பத்ு்கொன தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info 

ு்த் கொல கரல ம்ு் க்ிட்கரல: 

  * நொகி, ம்ு் திரொவிட் கரல்ேொணிக் இர்ு் ு்த் கொல்தி் வள்்சி 
தே்ைன. ஆனொ், ு்த்க் கொல்திய கரல் சி்ன்களி் தேு்ேுதி 
ஹூண்க் பேொ்ை அ்நிய் ேரடதயு்ுகளொ் அைி்க்ே்ுவி்டன. 

  [1] ஜொ்சி்ு  அுகி்  உ்ள  திபயொகொ் பகொவி். 

  [2] அலகொேொ்ு்ு அுகிு்ள கொ்வொ் ஆலய். 

  [3] முரொவிு்ள நி்ு் விவிு்ள ு்த் சிரல. [ இவ்ைி் கிபர்க சொய் 

உ்ளு ] 

  [4] சொரநொ் அக்வொ்வி் க்தடு்க்ே்ட ு்த் சிரல 
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  [5] ்க்த ு்தி் ேிடொி ஒ்ரை் க்  ூ் 

  * ு்த் கொல்தி் உபலொகவிய் ந்ு வள்்சி தே்ைிு்து. 

    [1] த்பேொு ே்மி்ஹொ் அு்கொ்சியக்தி் உ்ள, ு்தொ் க்் எ்ை 

இட்தி் ுதலி் க்தடு்க்ே்ட தச்ேொலொன ு்த் சிரல. 7.5 அி உயர் 

ம்ு் ஒு ட் எரட உ்ளு. 

  [2] தம்ரலி இு்ு்ூ் 

Tnpsc பத்ு்கொன தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info 

ு்த்கொல ஓவிய்க் : 

  [1] ுவொலியு்ு அுகிு்ள ேொ் ுரககளி் கொணலொ். 

  [2] அஜ்தொ ுவபரொவிய்க் ஜொதக் கரதகளி் ூை்ே்ு்ளு. [ ு்தி் 

வொ்்ரகரய சி்தி்கி்ைன. ] 

  [3] இல்ரகயிு்ள சிகிியொ ஓவிய்க், அஜ்தொ ஓவிய்களி் தொ்க்ரத 

ேிரதிேலி்கி்ைன. 

ு்த் கொல இல்கிய் : 

  * வடதமொைி [ சம்கிுத் ] ு்த் கொல்தி் ஆ்சி தமொைியொயி்ு. 

  * ேிர்மி வி விவ்திலிு்ு , நொகி விவிவ் வள்்சி தே்ைு. 

  * வடதமொைி இல்கிய்களிபலபய மிக் சிை்தரவ ு்த் கொல்ரத் 

சொ்்தரவயொு். 

  * ு்த் கொல்தி் ுக்  வொ்்த  கவிஞ் " ூ்ரக் ". இவ் எுதிய மிு்ச கிக் 

நரக்ுரவ்ு் , பசொக்தி்ு் தேய் தே்ைு. 

  * அ்்ுனு்ு் , சிவதேுமொு்ு் இரடபய நரடதே்ை பமொதரல் ூு் 

கரத ----> கிுதொ்ஜூ்ய். இ்த ூரல் ேரட்தவ் ேொரவி. 

  * த்ி் ----> [1] கொவிய திசன் 
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                                   [2] தசுமொரசித் 

  * ுே்ு ----> வொசவத்ரத. 

  * ு்த் கொல்தி் தொ் ே்சத்திர் கரதக் வி்ு ச்மொ எ்ேவரொ் 

ததொு்க்ே்டன. 

  * அமரசி்ஹ் எ்ை ு்த சமய அைிஞ் அமரபகொச் எ்ை அகரொதிரய் 

ேரட்தொ். 

  * த்பேொு கொண்ேு் ுரொண்க் ு்த்க் கொல்தி் ததொு்க்ே்டதொு். 

அவ்ைி் ுைி்ேிட்த்கரவ : 

   [1] ேொகவத ுரொண் 

   [2] வி்ு ுரொண் 

   [3] வொு ுரொண் 

   [4] ம்சய ுரொண் 

Tnpsc பத்ு்கொன தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info 

ு்த் கொல அைிவிய் : 

  * கணித், வொன இய், பஜொதிட், மு்ுவ் பேொ்ை ுரைகளி் ு்த் 

கொல்தி் தேு் ு்பன்ை் கொண்ே்டு. 

  * ஆிய்ே்ட் சிை்த கணித பமரத ம்ு் வொன இய் அைிஞ். கிேி  499 ஆ் 

ஆ்ு அவ் ஆியரே்ிய் எ்ை ூரல எுதினொ். அு கணித், வொனூ் 

ததொட்ுரடயு. ூிய் ம்ு் ச்திர கிரகண் ஏ்ேுவரத அைிவிய் 

அி்ேரடயி் இ்ூ் விள்ுகிைு. ூமி உு்ரட விவிலொனு எ்ு், அு 

த்ரன்தொபன ு்ைி வுகிைு எ்ு் ுத் ுதலி் அைிவி்தவ் 

ஆியே்ட். ஆனொ் அ்கு்ு்கரள அவு்ு்ேி் வ்த வரொஹமிகிரு் , 

ேிர்மு்து் நிரொகி்தன். ேி்கொல்தி் இு தம்ேி்க்ே்டு. 

  * வரொஹமிகிர் ஐ்ு வரகயொன இய் அரம்ுகரள ூு் ே்ச சி்தொ்திகொ 

எ்ை ூரல ேரட்தொ். பஜொதிட கரலயி் சிை்த ுலரமுரடயவரொகு் அவ் 
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திக்்தொ். அவரு ேரட்ேொன ேிுக்ச்கிரத வட தமொைி இல்கிய்தி் சிை்த 

ூலொக் பேொ்ை்ேுகிைு. 

  * வொன இய், பஜொதிட், ுவியிய், க்ிட் கரல , வொனிய், வில்ுக், 

மணுரைக், சுன்க் என ே்பவு தரல்ுக் இ்ூலி் இட் 

தே்ு்ளன. 

  * வரொஹமிகிர் எுதிய ேிுக் ஜொதக் எ்ை ூ் பஜொதிட் கரல்ு 

அி்ேரடயொக குத்ேுகிைு. 

  * மு்ுவ்ுரையி் சிை்த பமரதயொன வொ்ேத், ு்த் கொல்தி் 

வொ்்தவ். ே்ரடய இ்தியொவி் மு்ுவ ு்மணிகளி் வொ்ேது் 

ஒுவ். 

Tnpsc பத்ு்கொன தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info 

  * ு்த் கொல்தி்ு  ு்ு  வொ்்த ம்ை இர்ு அைிஞ்க் : 

  [1] சரக். 

  [2] ூ்ுத் 

  * " அ்டொ்க ச்கிரஹ் " அ்லு " மு்ுவ்தி் 8 ேிிுக் " எ்ை ூரல 

வொ்ேத் எுதிு்ளொ். 

[ வரீபசன் - வியொகரண் ] 

[ சொம்டக் - நீதி சொ்திர் ] 

Tnpsc பத்ு்கொன தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info 

  * ு்த்களி் கொல் தேொ்கொல் என்ேுகிைு.  

 

  [ கொரண் : கரலக், ே்ேொு வள்்சி ூலமொக ு்த்களி் கொல் 

தேொ்கொல் என்ேுகிைு. ] 

 

http://www.tnpscexam.info/
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ு்த்களி் தேொுளொதொர வொ்்ரக: 

 

நில் 5 வரகயொக் ேிி்க்ே்டு.  

 

  [1] ஹிலொ  

  [2] பஷ்ரொ ூமி - விவசொய நில்  

  [3] வொ்ு ூமி - வொ்விட்  

  [4] சரஹொ  ூமி - பம்்ச் நில்.  

  [5] அ்ரஹடொ [ Aprahata ] - கொ்ு்ேுதி  

 

ு்த்  கொல  ுரைுக்க் : 

 

பம்ு ுரைுக்க் :  

 

  [1] ேபரொ் 

  [2] சொ் 

  [3] க்யொ்  

  [4] கொ்பே  

 

கிை்ு ுரைுக்க் :  
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  [1] Tamralipta 

  [2] Ghantasala 

   

ு்த் கொல்தி் விக் விதி்க்ே்டன : அரவயொவன : 

 

  [1] ேொலி: தமௌிய்  கொல்தி் ம்களொக ஆ்வ் தகொ்ு அரு்ு தசு்திய 

வி.  ு்த்  கொல்தி் இ்த வி க்டொய மொ்க்ே்டு.  

 

ேொகொ : விவசொயிகளி்  சொுேி ததொட்ேொன வி. அு உ்ே்திகளி் 1 / 6th 

ேுதியொக இு்து. 

 

பேொகொ : பேொகொ வி எ்ேு  ேிுக், மல்க்,  ேை்க் ஆகியரவ ததொட்ேொன 

வி.  

 

ஹிர்யொ : இ்த தரொ்கமொக வை்க்ேு் வி.  ஹிர்யொ எ்ேு த்க் 

எ்ேதி் தேொு்.  

 

Halivakara: உுநில், கல்ரே ததொட்ேொன வி.  

 

கொரொ: இு கிரொம இு்ு வூலி்க்ேு் சில ஒு்க்ை வி இு்திு்கலொ். 
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Shulka: ு்க வி.  

 

Udinanga: இ்த  வி ஒு சூக ேொுகொ்ு வரகயொன இு்கலொ். 

 

Klipta: இு வி்ேரன ம்ு் நில்க் தகொ்ுத் ததொட்ேொன வி. 

மு்ுவ ு்மணிக் : 

 

  [1] சரக்  

  [2] ு்ுத்  

  [3] வொ்ேத் 

 

 

கொளிதொச் ூ்க் : 

 

   * நொடக் : சொு்தல், வி்ரபமொ் வசிய், மொலவிகொ்னிமி்ர்,  

 

  * கொ்ேிய் : ருவ்ச், ுமொரச்ேவ்,  

 

  * கவிரத ூ் : பமகூத், ிுச்ஹொர், ுதலிய ூ்கரள மகொகவி கொளிதொச் 

எுதினொ். 
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