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Q1. பின்வரும் எந்த மண், தமிழ்நாட்டில் மிகப்பபரிய அளவில் காணப்படுகிறது? 

Which one of the following soil covers the largest area in Tamil Nadu? 

(a) பெம்மண்  

(b) கரிெல் மண் 

(c) பெந்நிறக் களிமண் 

(d) கடல ார மண் 

 

Q2. தமிழ்நாட்டின் எந்த மாவட்டத்தில், பிச்ொவரம் ெதுப்புநி க் காடு அமமந்துள்ளது? 

In which district of Tamil Nadu, is the Pichavaram Mangrove forest located? 

(a) நாகப்பட்டினம் 

(b) கடலூர் 

(c) ராமநாதபுரம் 

(d) தூத்துக்குடி 

 

Q3. பதன்லமற்கு பருவமமையின் லபாது, தமிைகத்தின் கிைக்கு கமரலயாரத்தில், அதிக 

மமை பபய்யாமல் இருப்பது குறித்தான, பின்வரும் அறிக்மககமளக் கவனியுங்கள். 

Consider the following statements regarding the East Coast of Tamil Nadu, not receiving much 

rainfall during Southwest Monsoon. 

(a) இது, பருவமமைக் காற்று, பதன்லமற்கு திமெமய லநாக்கி இருப்பதால் நிகழ்கிறது. 

(b) இந்த பருவத்தில், தமிழ்நாட்டின் கிைக்கு மற்றும் மத்திய பகுதிகளில் 

பபரும்பா ானமவ, மமைமமறப் பகுதிகளாகின்றன. 

(c) (a) மற்றும் (b) இரண்டும் 

(d) (a) அல் து (b) இரண்டும் அல்  

 

Q4. தமிழ்நாட்டின் ஈரமான இடம் எது? 

Which is the wettest place in Tamil Nadu? 

(a) ெின்னக் கல் ாறு 

(b) அவ ாஞ்ெி 
(c) லகாத்தகிரி 

(d) குன்னூர் 
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Q5. தமிைகத்தின் பின்வரும் நகரங்கமள, அவற்றின் புமனப்பபயர்களுடன் 

பபாருத்துங்கள். 

Match the following cities of Tamil Nadu with their nick names. 

   நகரங்கள்                புனைப்பபயர்கள் 

1. திருபநல்லவ ி   A. ஆெியாவின் படட்ராய்ட் 

2. ெிவகாெி    B. குட்டி ஜப்பான் 

3. லகாயம்புத்தூர்    C. பதன்னிந்தியாவின் ஆக்ஸ்லபார்டு 

4. பென்மன    D. பதன்னிந்தியாவின் மான்பெஸ்டர் 

(a) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D 

(b) 1-A, 2-B, 3-D, 4-C   

(c) 1-C, 2-B, 3-D, 4-A     

(d) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B 

 

Q6. தமிைகம், பின்வரும் எதன் முக்கிய தயாரிப்பாளராகும்? 

Tamil Nadu is a major producer of: 

(a) சூரியகாந்தி 
(b) பவங்காயம் 

(c) பருத்தி 
(d) கரும்பு 

 

Q7. எத்தமன ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமற, மகாமகம் திருவிைா பகாண்டாடப்படுகிறது? 

For how many years once, is the Mahamaham festival celebrated? 

(a) 8 

(b) 10 

(c) 12 

(d) 16 

 

Q8. கிரிலகாரி நாட்காட்டியின் 2021 ஆம் ஆண்டுடன் பதாடர்புமடய, வள்ளுவர் ஆண்டு 

என்னவாகும்? 

What is the corresponding Valluvar year, for the year 2021 in the Gregorian calendar? 

(a) 2031 

(b) 2041 

(c) 2042 

(d) 2052 
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Q9. பின்வரும் எந்த லகாயி ின் படம், தமிழ்நாட்டின் 

உத்திலயாகபூர்வ மாநி  ெின்னத்தில் இடம்பபற்றுள்ளது? 

The image of which of the following temples, is featured in the 

official state emblem of Tamil Nadu? 

(a) புண்டரிகாட்ென் பபருமாள் லகாயில் 

(b) ஸ்ரீவில் ிபுத்தூர் ஆண்டால் லகாவில் 

(c) உ களந்த பபருமாள் லகாயில் 

(d) ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதசுவாமி லகாயில் 

 

Q10. லதெ பந்து இமளஞர் ெங்கத்மத நிறுவியவர் யார்? 

Who founded the Desa Bandhu Youth Association? 

(a) வாஞ்ெிநாத ஐயர் 

(b) திருப்பூர் குமரன் 

(c) V.O. ெிதம்பரம் பிள்மள 

(d) சுப்பிரமணிய ெிவா 

 

Q11. தூய தமிழ் இயக்கத்தின் தந்மத, என்று அமைக்கப்படுபவர் யார்? 

Who is called as the father of Pure Tamil movement? 

(a) பரிதிமாற் கம ஞர் 

(b) மமறமம  அடிகள் 

(c) லதவலநயப் பாவாணர் 

(d) அலயாத்தி தாெர் 

 

Q12. தமிழ் லதெியவாத பத்திரிமகயான சுலதெமித்ரனின் நிறுவனரும், 

அப்பத்திரிமகயின் முதல் ஆெிரியராகவும் பணியாற்றியவர் யார்? 

The founder of the tamil nationalist periodical Swadesamitran, who also served as the paper's first 

editor was- 

(a) சுப்பிரமணிய அய்யர் 

(b) எம்.வரீராகவாச்ொரி 

(c) டி.முத்துொமி ஐயர் 

(d) பி.ரங்மகயா நாயுடு 
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Q13. பின்வரும் இடங்களில் எது, தமிழ்நாட்டில் 

கி ாபத் லபாராட்டத்தின் மமயமாக இருந்தது? 

Which of the following places, was an epicenter of the 

Khilafat agitation in Tamilnadu? 

(a) அரக்லகாணம் 

(b) மதுமர 

(c) வானியம்பாடி 

(d) திருபநல்லவ ி 
 

Q14. பமட்ராஸ் மகாஜன ெமபயின் பெய ாளராக, 

தீவிர பங்கு வகித்தவர் யார்? 

Who played an active role as the secretary of the Madras Mahajana Sabha? 

(a) பி.எஸ்.ெிவொமி 
(b) பி. ஆனந்தச்ொர்லு 

(c) தாதாபாய் நவ்லராஜி 
(d) ஜி.ஏ. நலடென் 

 

Q15. பின்வரும் புத்தகங்களில் எது, ‘தமிழ் கவிமதகளின் ஒடிஸஸ்’ என்று 

கருதப்படுகிறது? 

Which of the following book is considered as the ‘Odyssus of Tamil poetry’? 

(a) ெி ப்பதிகாரம் 

(b) பதால்காப்பியம் 

(c) மணிலமகம  

(d) பதிற்றுப்பத்து 

 

Q16. ெங்க இ க்கியமான 'மதுமர காஞ்ெி', பின்வரும் யாரால் எழுதப்பட்டது? 

The Sangam literature, 'Madurai Kaanchi' was authored by- 

(a) நக்கீரர் 

(b) இளந்திமரயன் 

(c) பநடுங்கிள்ளி 
(d) மாங்குடி மருதனார் 
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Q17. தமிைகத்தில், பத்தினி வைிபாட்மட அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? 

Who introduced the Pattini cult in Tamilnadu? 

(a) பெங்குட்டுவன் 

(b) பநடுஞ்பெைியன் 

(c) கரிகா ன் 

(d) இளங்லகா அடிகள் 

 

Q18. ெங்க கா த்தில், பின்வரும் எந்த பதய்வம், முதன்மமயாக வணங்கப்பட்டது? 

Who was the primary deity of the Sangam period? 

(a) ெிவபபருமான் 

(b) விஷ்ணு பகவான் 

(c) விநாயகர் 

(d) முருகப் பபருமான் 

 

Q19. யாருமடய ஆட்ெியின் லபாது, காஞ்ெிபுரத்தின் மக ாெநாதர் லகாயில் 

கட்டப்பட்டது? 

During whose reign, was the Kailasanatha temple of Kanchipuram built? 

(a) மலகந்திரவர்மன் 

(b) ரங்க பதாகா  

(c) ராஜெிம்மன் 

(d) முத ாம் நரெிம்மன் 

 

Q20. உதயகிரி லகாட்மட எங்லக அமமந்துள்ளது? 

Where is the Udayagiri fort located? 

(a) திருபநல்லவ ி 
(b) ராமநாதபுரம் 

(c) கன்னியாகுமரி 

(d) ெிவகங்மக 

 

Q21. ெித்தனவாெல் குமகக் லகாயிம க் கட்டியவர் யார்? 

Who built the Sittanavasal cave temple? 

(a) பல் வர்கள் 

(b) பாண்டியர்கள் 

(c) லொைர்கள் 

(d) லெரர்கள் 
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Q22. தமிைக மாநி த்தின், முதல் மற்றும் ஒலர பபண் ஆளுநர் யார்? 

Who was the first and the only woman governor of the state of Tamil Nadu? 

(a) வி.எஸ்.ரமாலதவி 
(b) பாத்திமா பவீி 
(c) விஜய ட்சுமி பண்டிட் 

(d) லஜாதி பவங்கடாச்ெ ம் 

 

Q23. தமிைக மாநி ம், மத்திய-மாநி  உறவுகமளக் மகயாள, பின்வரும் எந்தக் குழுமவ 

நியமித்தது? 

Which committee was appointed by the state of Tamil Nadu to deal with centre-state relations? 

(a) ெர்காரியா குழு 

(b) ெந்தானம் குழு 

(c) ராஜமன்னார் குழு 

(d) லவாஹ்ரா குழு 

 

Q24. பமட்ராஸ் மாநி ம், தமிழ்நாடு என மறுபபயரிடப்பட்டலபாது, மாநி த்தின் 

முதல்வராக இருந்தவர் யார்? 

Who was the Chief Minister, when the Madras state was renamed as Tamil Nadu? 

(a) எம்.கருணாநிதி 
(b) ெி.என்.அன்னதுமர 

(c) எம்.ஜி.ராமச்ெந்திரன் 

(d) ஜானகி ராமச்ெந்திரன் 

 

Q25. தமிழ்நாட்டில், எந்த ஆண்டில், பஞ்ொயத்து ராஜ் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது? 

In which year was Panchayati Raj introduced in Tamilnadu? 

(a) 1950 

(b) 1958 

(c) 1973 

(d) 1994 
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Q26. எந்த ஆண்டில், பமட்ராஸ் மாகாணத்திற்கான முதல் ெட்டமன்றத் லதர்தல் 

நமடபபற்றது? 

In which year, was the first legislative assembly elections for the Presidency of Madras held? 

(a) 1930 

(b) 1933 

(c) 1937 

(d) 1939 

 

Q27. தமிழ்நாட்டில், எந்த ஆண்டில், ஈரமவ பகாண்ட ெட்டமன்றம், ஒலர அமவயுமடய 

ஒன்றாக மாற்றப்பட்டது? 

In which year was the Bicameral legislature in Tamil Nadu, replaced with an Unicameral one? 

(a) 1977 

(b) 1980 

(c) 1986 

(d) 1989 

 

Q28. 2011 இன் மக்கள் பதாமக கணக்பகடுப்பின்படி, தமிைகத்தின் கல்வியறிவு விகிதம் 

என்னவாகும்? 

What is the literacy rate of Tamil Nadu, according to the 2011 Population Census? 

(a) 73% 

(b) 75% 

(c) 77% 

(d) 80% 

 

Q29. தமிழ்நாட்டில், மதிய உணவு திட்டத்மத, பதாடங்கியவர் யார்? 

Who initiated the Midday Meal Scheme programme in Tamil Nadu? 

(a) லக.காமராஜ் 

(b) எம்.ஜி.ராமச்ெந்திரன் 

(c) ெி.என்.அன்னதுமர 

(d) லமற்கூறிய யாரும் இல்ம  

 

Q30. நித்தி ஆலயாக் பவளியிட்ட, 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கண்டுபிடிப்பு குறியடீ்டு 

அறிக்மகயில், தமிைகத்தின் தரவரிமெ என்னவாகும்? 

What is the position of Tamil Nadu, in the Innovation Index report, 2021 released by Niti Aayog? 

(a) 1 

(b) 2 

(c) 3 

(d) 4 
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Solutions 
 

S1. Ans.(a) 

Sol. Red soil (62 per cent) 

Black soil (12 per cent) 

Laterite soil (3 per cent) and 

Coastal soil (7 per cent) 

 

S2. Ans.(b) 

Sol. Pichavaram is a village near Chidambaram in Cuddalore District, Tamil Nadu, India. It 

is located between the Vellar estuary in the north and Coleroon estuary in the south. 
 

S3. Ans.(c) 

 

S4. Ans.(a) 

Sol. Chinnakallar near Valparai is the 3rd wettest place in India and the wettest place in 

Tamil Nadu. In Tamil Nadu, Chinnakallar is situated in the Coimbatore district. 
 

S5. Ans.(c) 

Sol.     Cities          Nick names 

1. Tirunelveli      Oxford of South India 

2. Sivakasi         Little Japan 

3. Coimbatore      Manchester of South India 

4. Chennai         Detroit of Asia 

 

S6. Ans.(d) 

Sol. Productivity-wise, Tamil Nadu stands first in the 

production of sugarcane with over 100 tonnes per hectare 

followed by Karnataka and Maharashtra. 
 

S7. Ans.(c) 

Sol. Mahamaham, also known as Mahamagham or 

Mamangam, is a Hindu festival celebrated every 12 years in 

the Mahamaham tank located in the South Indian town of 

Kumbakonam in Tamil Nadu, India. 
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S8. Ans.(d) 

Sol. It is calculated on the basis of the supposed year of birth of the Indian poet-philosopher 

Valluvar. When comparing it with the widely used Gregorian calendar, Thiruvalluvar year 

will have an additional 31 years. For instance, the year 2021 in Gregorian calendar way is 

2052 in the Thiruvalluvar year. 

 

S9. Ans.(b) 

Sol. The state emblem of Tamil Nadu consists of the Lion Capital of Ashoka without the bell 

lotus foundation and flanked on either side by an Indian flag. Behind the capital, is the image 

of a Gopuram or temple tower based on the Srivilliputhur Andal temple. 

 

S10. Ans.(b) 

Sol. Tiruppur Kumaran or Kodi Kaatha Kumaran (4 October 1904 – 11 January 1932) was 

an Indian revolutionary and freedom fighter who participated in the Indian independence 

movement. He founded Desa Bandhu Youth Association and led protests against the British. 

He died from injuries sustained from a police assault on the banks of Noyyal River in 

Tiruppur during a protest march against the British government on 11 January 1932. 

 

S11. Ans.(b) 

Sol. Maraimalai Adigal (15 July 1876 – 15 September 1950) was a Tamil orator and writer 

and father of Pure Tamil movement. 

 

S12. Ans.(a) 

Sol. Swadesamitran (1881–1985) was the first Tamil language newspaper owned and 

operated by Indians. It was published from Chennai (then called Madras). It was founded 

by G Subramania Aiyer who also served as the papers first editor. 

 

S13. Ans.(c) 

Sol. Vaniyambadi was as the epicenter of Khilafat agitation. 

 

S14. Ans.(b) 

Sol. In May 1884, M. Veeraraghavachariar, G. Subramania Iyer and P. Anandacharlu 

established the Madras Mahajana Sabha. P. Rangaiah Naidu was elected President of the 

Sabha in 1885. P. Ananadacharlu was the secretary. 
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S15. Ans.(c) 

Sol. Manimekhalai is a sequel of an epic 'Silappatikaram' written by Seethalai Saathanaar 

and is considered as the 'Odyssus of Tamil poetry'. 
 

S16. Ans.(d) 

Sol. Composed by Mangudi Maruthanar – probably the chief court poet of the Pandya king 

Nedunjeliyan II, the 'Madurai Kaanchi is the sixth poem in the Pattuppaṭṭu anthology. 
 

S17. Ans.(a) 

Sol. The Pattini cult i.e., The worship of Kannagi as an ideal wife, was started by 

Senguttuvan, the Chera ruler. 
 

S18. Ans.(d) 

Sol. The primary deity of the Sangam period was Murugan, who is hailed as Tamil God. The 

worship of Murugan was having an ancient origin and the festivals relating to God Murugan 

was mentioned in the Sangam literature. Murugan was honoured with six abodes known as 

Arupadai Veedu. 
 

S19. Ans.(c) 

Sol. The Kailasanathar Temple in Kanchipuram, Tamil Nadu happens to be the oldest 

building in the city, built from 685-705 AD, under the reign of the Pallava king, 

Narasimhavarman II (Rajasimha). 
 

S20. Ans.(c) 

Sol. The fort is located 14 kilometres (8.7 mi) from Nagercoil in Thuckalay Town, 

Kanyakumari District on the Thiruvananthapuram-Nagercoil National highway at 

Puliyoorkurichi. This was the most important military barracks of the Travancore rulers, 

when Padmanabhapuram was their capital. 
 

S21. Ans.(a) 

Sol. The Temple-cave was initially dated to Pallava King Mahendravarman I, prior to his 

conversion from Jainism to Hinduism. 
 

S22. Ans.(b) 

Sol. M. Fathima Beevi (born 30 April 1927) is a former judge of the Supreme Court of India. 

Appointed to the apex Court in 1989, she became the first female judge to be a part of the 

Supreme court of India. On her retirement from the court, she served as the Governor of the 

Indian state of Tamil Nadu from 1997 to 2001. 
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S23. Ans.(c) 

Sol. Rajamannar was appointed as the Chairman of a 3-member committee P.V. Rajamannar 

committee to study the State Autonomy and Centre-State relations by the then newly 

elected DMK government under its Chief Minister Dr. M. Karunanidhi. 

 

S24. Ans.(b) 

Sol. It was Annadurai's government that renamed the Madras State to Tamil Nadu. With 

Annadurai as chief minister, the state assembly passed the bill of renaming the state 

successfully. 

 

S25. Ans.(b) 

Sol. Tamil Nadu Panchayats Act, 1958 

 

S26. Ans.(c) 

Sol. The first legislative assembly election for the Madras Presidency was held in February 

1937, as part of the nationwide provincial elections in British India. The Indian National 

Congress obtained a majority by winning 159 of 215 seats in the Legislative Assembly. 

 

S27. Ans.(c) 

Sol. The bi-cameral Legislature established in 1937 under the Government of India Act, 

1935 has become a unicameral Legislature in Tamil Nadu from the 1st November 1986 

onwards. 

 

S28. Ans.(d) 

Sol. Literacy Rate: The literacy rate of the State as per the provisional Population Totals of 

census 2011 is 80.33. In the rural areas the Literacy rate is 73.80 and in urban areas it is 

87.24. 

 

S29. Ans.(a) 

Sol. First, child mid day meal plan was introduced in the sate of Tamil Nadu in India under 

the then Chief Minister K Kamaraj in 1962–63. During 1982, 1 July onwards, the Chief 

Minister of Tamil Nadu, M. G. Ramachandran upgraded the existing midday meal scheme in 

the state to 'Nutritious food scheme' keeping in the mind that 68 lakh children suffer 

malnutrition. 
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S30. Ans.(c) 

Sol. NITI Aayog released the second edition of the India Innovation Index on 20 January 

2021, along with the Institute for Competitiveness. 

Karnataka retained its first position in the Major States category. Maharashtra moved one 

position higher and stood at 2nd spot while Tamil Nadu slid to 3rd position. 
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