Winmeen VAO Mission 100 Day 14
1. பேரரசுகளின் ப ோற்றம்
6ஆம் வகுப்பு - ேருவம் 3 - ேோடம் 1
1] சிறு சிறு ஆரிய அரசுகள் – ஜனே ங்கள்
2] இணைந்

ஜனே ங்கள் எவ்வோறு அணைக்கப்ேட்டன?

மகோஜனே ங்கள்
3] மகோஜனே ங்கள் என்ற சசோல் - சம்ஸ்கிரு

சமோைி

4] வலிணமயோன மகோஜனே ங்கள் - பகோசலம், அவந் ி, வத்சம், மக ம்
5] இன்ணறய ேீகோர் மோநிலத் ின் ேோட்னோணவச் சுற்றியுள்ள ேகு ி மக ம்
என்றணைக்கப்ேடுகிறது.
6] ேோடலிபுத் ிரம் என்னும் பகோட்ணடணய அணமத் வர் - அஜோ

சத்ரு

7] இரண்டோவது புத் ம

மோநோட்டிணனக் கூட்டியவர் - சிசு நோகர்

8] இரண்டோவது புத் ம

மோநோட்டிணனக் கூட்டிய இடம் – ணவசோலி

9] சந் ிர குப்

சமௌரியர் கோலம் - கி.மு 320 – 298

10] சசலூகஸ் நிபகடர் - கிபரக்க மன்னர்
11] சசலூகஸ்

நிபகடரின்

தூதுவரோன

சமகஸ் னிஸ்

அறிஞர் ேோடலிபுத் ிரத் ில் ேல ஆண்டுகள்

என்ற

கிபரக்க

ங்கி இந் ியோணவப் ேற்றி "

இண்டிகோ" என்னும் நூணல எழு ினோர்.
12] சமௌரிய

மன்னரோன

சந் ிரகுப்

சமௌரியரின்

நிணனவோக

அஞ்சல்

ணல சவளியிடப்ேட்ட ஆண்டு – 2001
13] அபசோகர் கோலம் - கி.மு 273 – 236
14]

ிக் விஜயம் - ேணடசயடுத்து பேோர் சசய்து சவற்றி சேறு ல்.
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15]

ர்ம விஜயம் - மக்களிடம்

இணடவிடோ

ர்மத்ண

வளர்க்க, அபசோகர் பமற்சகோண்ட

ேயைங்கள்.

16] இந் ியோவில் மு ன்மு லில் மக்கள்நல நல அரணச உருவோக்கியவர் –
அபசோகர்
17] அபசோகர் சசப்ேனிட்ட சேௌத்
புத்

நிணனவிடங்கள் - கேிலவஸ்து, சோரநோத்,

கயோ

18] நூற்றுக்கைக்கோன ஸ்தூேிகணளயும், கல்தூண்கணளயும் அணமத் வர் –
அபசோகர்
19]

அபசோகர்

மூன்றோவது

சேௌத்

மோநோட்டிணன

கூட்டிய

இடம்

–

ேோடலிபுத் ிரம்.
20] சங்கமித் ிணர - அபசோகரின் மகள்
21] கணலயைகு சேௌத்

ஸ்தூேிகள் கோைப்ேட்ட இடம் - சோஞ்சி, சோரநோத்,

லும்ேினி
22]

அபசோகரின்

கல்சவட்டுகள்

ேிரோகிரு

சமோைியில்

23] அந்

மகோமோத் ிரர்

எந்

சமோைியில்

எழு ப்ேட்டணவ

-

– எல்ணலப்ேகு ி ேோதுகோப்ணே கண்கோைித்ப ோர்.

24] சமௌரிய வம்சத் ின் கணடசி அரசர் – ேிருகத்ர ன்
25] நந்
26]

வம்சத் ின் மு ல் மன்னன் –மகோேத்மநந் ன்

அபசோகர்

சேௌத்

சமயத்ண ப்

ேரப்ே

யோணர

இலங்ணகக்கு

அனுப்ேினோர்?
மகன் - மபகந் ிரன், மகள் - சங்கமித் ிணர
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