TNPSC Group 2 பபொத அறிவக்கொன மக்கிய வினொ விடடகள்

1.

களப்பிரர்கடள வீழ்த்தி பல்லவர் ஆட்சிடயத் பதொண்டட மண்டலத்தில் பதொடங்கி டவத்த பல்லவ
அரசர் யொர் - சிம்ம விஷ்ண

2.

மதலொம் நரசிம்மவர்மன் ஆட்சிக் கொலத்தில் கொஞ்சிக்க வரடகத் தந்த சீனப்பயணி யொர் யவொன்சவொங்

3.

உலகத் பதொன்டமயொன சின்னங்களள் ஒன்றொகப் பபொற்றப்படவத ------------------- ஆகம் பிரகதீஸ்வரர் பகொவில்

4.

பொண்டயர்களின் தடலநகரம் ----------------------- ஆகம் - மதடர

5.

பசொணொட வழங்கியரளிய சந்தரப் பொண்டயன் என்ற பகழப்பட்டவர் யொர் - மொறவர்மன்
சந்தரப்பொண்டயன்

6.

எம்மண்டலமம் பகொண்டரளிய சந்தரப் பொண்டயன், மகொரொஜொதிரொஜொ, ஸ்ரீபரபமஸ்வரன்,
பபொன்பவய்ந்த பபரமொள் என்ற சிறப்பிக்கப்பட்டவர் யொர் - சடடயவர்மன் சந்தரப்பொண்டயன்

7.

பசயர் மரகன் உலொ மற்றம் இரத்தினகிரிஉலொ ஆகிய நல்கடள எழதியவர் யொர் - ஸ்ரீகவிரொயர்

8.

ஐம்பதக்கம் பமற்பட்ட கடடவடரக் பகொயில்கடள உரவொக்கியவர் யொர் - பொண்டயர்கள்

9.

கொவிரி ஆற்றின் கறக்பக கல்லடணடயக் கட்டயவர் யொர் - கரிகொல பசொழன்

10.

திரவொசகத்டத எழதியவர் யொர் - மொணிக்கவொசகர்

11.

பவளொண் பதொழில் பசய்பவர்கள் --------------------- என்ற அடழக்கப்பட்டனர் - பமி பத்திரர்கள்

12.

மதலொம் மொறவர்மன் கலபசகரனின் மகன்களொன சந்தர பொண்டயனக்கம், வீரபொண்டயனக்கம்
ஏற்பட்ட அரசரிடமப் பபொரில் --------------------- பிளவப்பட்டத - பொண்டயநொட

13.

தமிடழ வளர்க்க தமிழ்ச்சங்கங்கள் அடமத்த, பபரடம பபற்றவர்கள் யொர் - பொண்டயர்கள்

14.

பசொழர் கடலயம்சத்திற்க சிறந்த எடத்தக்கொட்டொக விளங்கம் உபலொகச்சிடல எத அர்த்தனொரீஸ்வரர்

15.

உலகப் பொரம்பரிய தினம் ஒவ்பவொர ஆண்டம் ------------------- மொதத்தில் பகொண்டொடப்படகிறத
- ஏப்ரல்

16.

பஜயங்பகொண்டொர், ஒட்டக்கத்தர், பகபழந்தி, கம்பர் மதலொன கவிஞர்கடள ஆதரித்தவர் யொர் கபலொத்தங்க பசொழன்

17.

உலகின் சிங்கம் எனப் பகழப்பட்டவர் யொர் - சிம்ம விஷ்ண

18.

மதலொம் நரசிம்மவர்மனின் பட்டப் பபயர் என்ன - வொதொபி பகொண்டொன்
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19.

கொஞ்சிபரத்தில் டகலொசநொதர் பகொயில், மொமல்லபரத்தில் கடற்கடரக்பகொயில், படனமடலயில்
தொளகிரீஸ்வரர் பகொயில் உட்பட பல ஆலயங்கடள கட்டயவர் யொர் - இரொஜசிம்மன்

20.

ஒற்டறக்கல் ரதங்கள் எங்க உள்ளன - மொமல்லபரம்

21.

இடசயில் வல்லவரொய் திகழ்ந்ததொல், மதலொம் மபகந்திரவர்மன் -------------------- எனப் பகழப்பட்டொர்
- சங்கீரணஜொதி

22.

மகொபொரதத்திலம், அபசொகரின் கல்பவட்டகளிலம் -------------------- பற்றிய பசய்திகடளக்
கொணமடகிறத - பசொழர்கள்

23.

மற்கொலச் பசொழர்களில் பகழ்பபற்றவர் யொர் - கரிகொலச்பசொழன்

24.

பிற்கொலச் பசொழர்களின் எழச்சிக்க அடத்தளமிட்டவர் யொர் - விஜயொலயச்பசொழன்

25.

மதலொம் பரொந்தகன் (கி.பி.907 - 955) பொண்டய நொட்டன் மீத படடபயடத்த, தடலநகரொன
மதடரடய பவன்றதொல் -------------------- எனப் பகழப்பட்டொர் - மதடர பகொண்டொன்

26.

கங்டக பகொண்ட பசொழபரம் என்னம் நகடர நிறவியவர் யொர் - இரொபஜந்திரன்

27.

மவரலொ, கபலொத்தங்கன் பிள்டளத் தமிழ், தக்கயொகபரணி ஆகியவற்டற எழதியவர் யொர் ஒட்டக்கத்தர்

28.

பல்லவர்களின் தடலநகரம் --------------------- ஆகம் - கொஞ்சிபரம்

29.

சங்கம் தவிர்த்த பசொழன் எனப் பபொற்றப்படபவர் யொர் - கபலொத்தங்க பசொழன்

30.

மதலொம் இரொஜரொஜபசொழன்(கி.பி.985 – 1014) ஆட்சிக் கொலத்தில் ------------------பதொகக்கப்பட்டத – பதவொரம்

31.

மடலச்சொர்ந்த நொடகடள ஆட்சி பசய்த கறநில மன்னர்கள் -------------------- எனப்பட்டனர் பவளிர்

32.

பதொன்டமயொன பொலி மற்றம் சமஸ்கிரத இலக்கியங்கள் தமிழ் மற்றம் பதன்னிந்தியப் பகதிகடள
----------------------- என்ற பசொற்களொல் கறிப்பிடப்படகிறத - திரொவிடம்

33.

பதன்னிந்தியொவில் திரொவிட பமொழிகளில் மத்த பமொழி -------------------- ஆகம் - தமிழ்

34.

உடறயடர ஆண்ட பகழ் பபற்ற களப்பிர மன்னர் யொர் - அச்சத விக்ரந்தொ

35.

பசொழர்கள் ----------------------- சமயத்டதப் பின்பற்றினர் - டசவம்

36.

சங்க கொலத் தமிழர்களின் சமக நிடலடய --------------------- விளக்ககிறத - பதொல்கொப்பியம்

37.

பவியியல் அடமப்பில் தமிழ்நொட்டலள்ள நிலப்பகதிகளில் கொடம் கொட சொர்ந்த பகதிடய
-------------------- என்ற பிரிக்கப்பட்டனர் - மல்டல
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38.

பநய்தல்நில மக்கள் --------------------------- என்ற பிரிக்கப்பட்டரந்தனர் - பரதவர்

39.

பல்லவர் கொலத்தில் ------------------------ சிறப்பொன இடத்டதப் பபற்றள்ளத - பக்தி இயக்கம்

40.

வொனவியல் மற்றம் பஜொதிடவியலில் வல்லவரொய்த் திகழ்ந்தவர் யொர் - கணியன்

41.

தமிழ் பமொழி கடறந்தபட்சம் ------------------------ ஆண்டகள் பதொடர்ச்சியொன வரலொற்டற
உடடயத - 2500

42.

மதடரயில் திரொவிடச் சங்கத்டத ஏற்படத்திய சமணத்தறவி யொர் - வஜ்ஜிர நந்தி

