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Q1. திருவள்ளுவர் விருததப் பெற்ற முதல் நெர் யார்? 
Who was the first person to receive the Thiruvalluvar award? 
(a) எஸ். தண்டொணி ததசிகர் 
(b) குன்றக்குடி அடிகளார் 
(c) கி. ஆ. பெ. விசுவநாதம் 
(d) திருக்குறள் வ.ீ முனிசாமி 
 
Q2. ெின்வருெவர்களில், சித்திரகார புலி என்றதைக்கப்ெடும் ெல்லவ மன்னர் யார்? 
Who of the following Pallava kings was known as the Chitrakara Puli? 
(a) முதலாம் மதகந்திரவர்மன்  
(b) இரண்டாம் மதகந்திரவர்மன்  
(c) முதலாம் நரசிம்மவர்மன்  
(d) இரண்டாம் நந்திவர்மன் 
 
Q3. ெின்வரும் நூல்கதள, அதவ குறிக்கப்பெறும் அதடபமாைிகளுடன் 
பொறுத்துங்கள். 
  அடைம ொழி நூல் 
1. குட்டித் பதால்காப்ெியம் A. நாலடியார்  
2. ெத்து ெருவங்கதளக் குறிக்கும் நூல் B. ெிள்தளத் தமிழ் 
3. குட்டித் திருக்குறள்  C. ெட்டினப்ொதல 
4. வஞ்சி பநடும் ொட்டு D. பதான்னூல் விளக்கம் 
(a) 1-A, 2-C, 3-D, 4-B 
(b) 1-B, 2-C, 3-A, 4-D 
(c) 1-D, 2-B, 3-A, 4-C 
(d) 1-B, 2-D, 3-C, 4-A 
 
Q4. ‘ஜனசக்தி’ எனும் இதைின், முதல் ஆசிரியர் யார்? 
Who is the first Editor of the newspaper, ‘Jana Sakthi’? 
(a) பநல்தலக் கண்ணன் 
(b) ெ.ஜவீானந்தம்  
(c) ெ.கக்கன்  
(d) இரா.நல்லகண்ணு 
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Q5. 15 ஆகஸ்ட் 1947 இல், இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற தொது, பமட்ராஸ் 
மாகாணத்தின் முதல்வராக இருந்தவர் யார்? 
On 15th August, 1947 when India obtained independence, who was the Chief Minister of the Madras 
Presidency? 
(a) தங்குதரி ெிரகாசம் 
(b) குமாரசாமி ராஜா 
(c) சி. இராஜதகாொலச்சாரி 
(d) ஓமந்தூர் ராமசாமி பரட்டியார் 
 
Q6. தமிழ்நாட்டில், இரயத்வாரி முதறதயக் பகாண்டு வந்தவர் யார்? 
Who introduced the Ryotwari system in Tamil Nadu? 
(a) டல்ப ௌசி ெிரபு 
(b) சர் தாமஸ் மன்தறா  
(c) கார்ன்வாலிஸ் ெிரபு  
(d) பவல்பலஸ்லி ெிரபு 
 
Q7. ெின்வரும் அறிக்தககதள கவனியுங்கள். 
1) இவர், கட்டதொம்மனுக்கு எதிராக ஒரு இராணுவத்தத அனுப்ெ 
விரும்ெினாலும், பமட்ராஸ் அரசு, அதற்கான அனுமதி வைங்கவில்தல. 
2) ஆகஸ்ட் 18, 1798 அன்று, கட்டதொம்மதன இரண்டு வாரங்களுக்குள், 
ராமநாதபுரத்தில் அவதரச் சந்திக்குமாறு உத்தரவு அனுப்ெினார். 
பகாடுக்கப்ெட்ட அறிக்தககள், யாதர குறிக்கின்றன? 
1) Though, he wanted to send an army against Kattabomman, the Madras Government did not give 
permission. 
2) On the 18 August 1798, he sent an order to Kattabomman, to meet him at Ramanathapuram 
within two weeks. 
Whom does the given statements refer to? 
(a) A.M.T. ஜாக்சன் 
(b) எட்கர் ஆெிரகாம் 
(c) J.P.L. க்வின் 
(d) தாமஸ் ஆஸ்டின் 
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Q8. சத்ய ஞான சதெ, தமிழ்நாட்டின் எந்த 
மாவட்டத்தில் அதமந்துள்ளது? 
In which district of Tamil Nadu is the Satya Gnana Sabha 
situated? 
(a) கடலூர்  
(b) ராமநாதபுரம்  
(c) திருவள்ளூர்  
(d) விழுப்புரம் 
 
Q9. ெின்வரும் அறிக்தககதள கவனியுங்கள். 
1) இந்தியாவிதலதய மூன்றாவது மிக நீளமான கடற்கதரதய, தமிைகம் 
பகாண்டுள்ளது. 
2) மன்னார் வதளகுடா மற்றும் தகப் பகாதமாரின் ஆகியதவ, தமிைகத்தத 
இலங்தக தீவிலிருந்து ெிரிக்கின்றன. 
பகாடுக்கப்ெட்ட அறிக்தககளில் எது சரியானது / சரியானதவ? 
Consider the following statements. 
1) Tamil Nadu has India's third-longest coastline. 
2) Gulf of Mannar and Cape Comorin separate Tamil Nadu from the Island of Sri Lanka. 
Which of the above statements is / are true? 
(a) (1) மட்டும்  
(b) (2) மட்டும்  
(c) (1) மற்றும் (2) இரண்டும்  
(d) (1) மற்றும் (2) இரண்டும் அல்ல 
 
Q10. ெின்வரும் அறிக்தககதள கவனியுங்கள். 
1) தமற்கு பதாடர்ச்சி மதல, வடக்கில் நீலகிரியிலிருந்து, பதற்கில் கன்னியாகுமரி 
மாவட்டம் வதர ெரவியுள்ளது. 
2) நீலகிரி மதலகளின் மிக உயர்ந்த சிகரம் பதாட்டபெட்டா (2,637 மீட்டர்) ஆகும், 
அததத் பதாடர்ந்து பவம்ெடி த ாலா (2,505 மீட்டர்) இரண்டாவது மிக உயர்ந்த 
சிகரமாகும். 
பகாடுக்கப்ெட்ட அறிக்தககளில் எது தவறானது / தவறானதவ? 
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Consider the following statements. 
1) Western Ghats extends from the Niligris in the north to Kanyakumari district in the south. 
2) Doddabetta is the highest peak (2,637 metres) of Nilgiri hills, followed by Vembadi Shola (2,505 
metres). 
Which of the above statements is / are false? 
(a) (1) மட்டும்  
(b) (2) மட்டும்  
(c) (1) மற்றும் (2) இரண்டும்  
(d) (1) மற்றும் (2) இரண்டும் அல்ல 
 
Q11. ஆகாய கங்தக நீர்வழீ்ச்சி, ெின்வரும் எந்த மதலயில் அதமந்துள்ளது? 
In which of the following hills is the Aagaaya Gangai waterfall located? 
(a) ெைனி மதல  
(b) சுவாமிமதல 
(c) பகால்லி மதல  
(d) தமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 
 
Q12. ெைதவற்காடு ஏரி ெறதவகள் காப்ெகம், ெின்வரும் எந்த மாநிலத்தில் 
அதமந்துள்ளது? 
In which district is the Pulicat Lake Bird Sanctuary situated? 
(a) திருவள்ளூர்  
(b) காஞ்சிபுரம்  
(c) விழுப்புரம்  
(d) கடலூர் 
 
Q13. பதன்னிந்திய கிளர்ச்சியின் தொது, எந்த ஆண்டில் திண்டுக்கல் கூட்டிதணவு 
உருவாக்கப்ெட்டது? 
 In which year was the Dindigul Federation formed, during the South Indian Rebellion? 
(a) ஏப்ரல் 1800  
(b) ஜூன் 1800 
(c) ஆகஸ்ட் 1800  
(d) நவம்ெர் 1800 
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Q14. தொரில், உயிர் நீத்த வரீர்களின் குடும்ெகளுக்கு, ொண்டிய அரசர்கள் 
வைங்கிய நிலம், எவ்வாறு அறியப்ெட்டது? 
What is the name of the land donated by Pandiya kings to the families of the soldiers who lost 
their lives in the battle? 
(a) திருவிதடயாட்டம்  
(b) ெிரம்மததயம் 
(c) உதிரப்ெட்டி  
(d) நிவந்தம் 
 
Q15. தமிழ்நாட்டின் பமாத்த நிலப்ெரப்ெளவு 
The total land area of the state of Tamil Nadu is  
(a) 1.3 லட்சம் சதுர கி.மீ  
(b) 2.2 லட்சம் சதுர கி.மீ  
(c) 1.9 லட்சம் சதுர கி.மீ  
(d) 1.2 லட்சம் சதுர கி.மீ 
 
Q16. பமய்கீர்த்திகதள எழுதும் வைக்கம், முதன் முதலில், எந்தச் தசாை மன்னரின் 
காலகட்டத்தில் ததான்றியது? 
In which Chola King’s period was the practice of writing of ‘Meikirti’ first started ? 
(a) முதலாம் ராஜ ராஜன்  
(b) இராதஜந்திரன் 
(c) முதலாம் இராசாதிராசன் 
(d) முதலாம் குதலாத்துன்ங்க 
 
Q17. ெின்வரும் யார், 'சூர்தயாதயம்‛ எனும் 
ெத்திரிக்தகயின் ஆசிரியர் ஆவார்? 
Who among the following was the editor of ‘Suryodayam’? 
(a) நீலகண்ட ெிரம்மச்சாரி  
(b) திரு.வி.கலியாணசுந்தரனார் 
(c) சுப்ரமணியம் சிவா  
(d) வி.வி.எஸ்.ஐயர் 

http://www.adda247.com/ta/%20%20%20%20%20|
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-testseries/7772/tnpsc-exam-online-test-series-prime-test-pack-for-tnpsc-tn-police-and-other-state-government-exam


தமிழ்நாடுமாநில G.K. PDF பகுதி 3  
 

6 www.adda247.com/ta/    |     https://t.me/Adda247tamil     |     Adda247 Tamil Youtube      |     Adda247App 

 

 
Q18. தமிழ்நாட்டில் 'தரும சங்க பநசவு மில்', ெின்வரும் யாரால் துவங்கப்ெட்டது? 
Who of the following started the 'Daruma Sangam Weaving Mill' in Tamil Nadu? 
(a) திருப்பூர் குமரன்  
(b) தங்கம்மாள் ொரதி  
(c) வாஞ்சிநாதன்  
(d) வ. உ. சிதம்ெரம்ெிள்தள 
 
Q19. ெிற்காலச் தசாைர் ெரம்ெதரதயத் ததாற்றுவித்தவர் யார்? 
Who was the founder of the Imperial Chola dynasty? 
(a) முதலாம் இராஜராஜன்  
(b) ெராந்தகன் 
(c) விஜயாலயன்  
(d) ஆதித்யதசாைன் 
 
Q20. தமிழ்நாட்டில், NH47 பநடுஞ்சாதல_____ 
In Tamil Nadu, the NH 47 is from  
(a) தசலம் முதல் கன்னியாகுமரி வதர  
(b) மதுதர முதல் இராதமஸ்வரம் வதர  
(c) நாகப்ெட்டினம் முதல்¢ தகாயம்புத்தூர் வதர  
(d) பசன்தன முதல் திண்டுக்கல் வதர 
 
Q21. கீதை பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள இதணகளில், எது சரியாக பொருந்தவில்தல? 
Which one of the following pairs is incorrect? 
(a) Sandstone - Cuddalore 
(b) Terisand - Dharmapuri 
(c) Limestone - Ariyalur 
(d) Alluvium – Thanjavur 
(a)மணல்ொதற- கடலூ ர் 
(b)பதரிமணல்- தர்மபுரி 
(c)சுண்ணாம்புொதற- அரியலூர் 
(d)வண்டல்- தஞ்சாவூர் 
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Q22. தமிழ்நாட்டில், ஜமீன்தாரி முதற எப்தொது 
ஒைிக்கப்ெட்டது? 
When was Zamindari system abolished in Tamil Nadu? 
(a) 1947  
(b) 1948 
(c) 1950  
(d) 1952 
 
Q23. தமிழ்நாட்டின் பெரும்ொலான மாவட்டங்களில், 
குடும்ெத் பதாைிலாக பதாடர்ந்து இருந்து பகாண்டு இருப்ெது எது? 
Which of the following continues to be the family occupation in most of the districts of Tamil Nadu? 
(a) காகிதத் பதாைில்  
(b) தகத்தறித் பதாைில் 
(c) தீப்பெட்டித்பதாைில்  
(d) ெடீித்பதாைில் 
 
Q24. கனியன் பூங்குன்றனார் விருது, ெின்வரும் எதனுடன் பதாடர்புதடயது? 
“Kaniyan Poongunranar” award is associated with  
(a) சிறந்த கவிதத  
(b) சிறந்த நாவல் 
(c) அறிவியல் தமிழ் வளர்ச்சிக்கு உதவிடும் வதகயில் பவளிவரும் தமிழ் 
பமன்பொருள் விருது 
(d) நகர்புற தமம்ொடு 
 
Q25. ெட்டியல் I ஐ ெட்டியல் II உடன் பொருத்தி, கீதை பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள 
குறியடீுகதளக் பகாண்டு சரியான விதடதயத் ததர்ந்பதடுக்கவும். 
  பட்டியல் I     பட்டியல் II 
a. தொடிநாயக்கனூர் 1) பசயற்தகெட்டு 
b. சின்னமனூர்    2) ஏலக்காய் 
c. உசிலம்ெட்டி    3) புதகயிதல 
d. கம்ெம்      4) ெிஸ்கட் 
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Match List I with List II correctly and select your answer using the codes gives below: 
  List I     List II 
(a) Bodinaickanur    1) Artificial silk 
(b) Chinnamanur    2) Cardamom 
(c) Usilampatti     3) Tobacco 
(d) Cumbum     4) Biscuit 
குறியடீுகள்: 
a b c d 
(a) 4 2 1 3 
(b) 2 3 2 1 
(c) 3 1 4 2 
(d) 1 4 3 4 
 
Q26. ெின்வரும் யார், முதல் ொரத ரத்னா விருதத பெற்றவர் ஆவார்? 
Who among the following received the first ‘Bharat Ratna’ award? 
(a) C. இராஜதகாொலாச்சாரியார்  
(b) M.G.இராமச்சந்திரன் 
(c) K. காமராஜ்  
(d) M.S. சுப்புலட்சுமி 
 
Q27. எந்த மதலயில், கிளியூர் நீர்வழீ்ச்சி அதமந்துள்ளது? 
On which cliff is the Kiliyur Falls located? 
(a) நீலகிரி  
(b) ெைனி  
(c) ஆதனமதல  
(d) தசர்வராயன்  
 
Q28. சாத்தனூர் அதணக்கட்டு, ெின்வரும் எந்த நதியின் குறுக்தக 
கட்டப்ெட்டுள்ளது? 
Across which of the following rivers is the Sathanur Dam built ? 
(a) தவதக  
(b) காவிரி  
(c) பதன்பெண்தண  
(d) ொலாறு 
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Q29. தமிழ்நாட்டில் தாமிரப்ெடிவுகள் காணப்ெடும் இடம் எது? 
Where in Tamil Nadu are the copper deposits found? 
(a) தமட்டூர்  
(b) தூத்துக்குடி  
(c) மாமண்டூர்  
(d) கடலூர் 
 
Q30. இந்தியாவில் புதிய ெசுதம புரட்சியின் தந்தத யார்? 
Who is the father of "New Green Revolution in India"? 
(a) T.T. கிருஷ்ணமாச்சாரி 
(b) M.S. ஸ்வாமிநாதன்  
(c) S. தமாகனரங்கன்  
(d) N. சுப்ரமணியன் 
 

Solutions 
 
S1. Ans.(b) 

Sol. திருக்குறள் பநறி ெரப்பும் பெருந்ததகயாளர்களில் ஒருவருக்கு திருவள்ளுவர் 
திருநாள் விைாவில் திருவள்ளுவர் விருது வைங்கப்ெடுகிறது. (விருதுத் பதாதக 
ரூ.1.00 இலட்சம், தங்கப்ெதக்கம், தகுதியுதர, பொன்னாதட). 
தமிழ்நாடு அரசின் முதல் திருவள்ளுவர் விருது 1986ல், தவத்திரு குன்றக்குடி 
அடிகளார் அவர்களுக்கு வைங்கப்ெட்டது. 
 
S2. Ans.(a) 

Sol. மதகந்திரவர்மன் (கி.ெி. 600 முதல் 630 வதர) தமிழ்நாட்டின் வடெகுதிகதள 
ஆண்ட ெல்லவ மன்னராவார். 
ெட்டப்பெயர்கள்: மத்தவிலாசன், சித்திரகார புலி, சங்கீரண கதி, சத்ருமல்லன், 
அவனிொஜன் 

 
S3. Ans.(c) 

Sol. 1. குட்டி பதால்காப்ெியம் - பதான்னூல் விளக்கம் 
2. குைந்தத இலக்கியம், ெத்து ெருவங்கதளக் குறிக்கும் நூல் - ெிள்தளத் தமிழ் 
3. தவளாண்தவதம், நாலடி நானூறு,குட்டித் திருக்குறள், நட்புக்கு கரும்தெ 
உவதமயாக கூறும் நூல் - நாலடியார் 
4. வஞ்சி பநடும் ொட்டு – ெட்டினப்ொதல 
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S4. Ans.(b) 

Sol. ெ.ஜவீானந்தம் , ‘சமதர்மம்’, ‘அறிவு’, ‘ஜனசக்தி’ 
ஆகிய இதழ்களின், ஆசிரியர் பொறுப்தெ 
ஏற்றிருந்தார். 
 
S5. Ans.(d) 

Sol. ராமசாமி பரட்டியார் அவர்கள் பசன்தன 
மாகாணத்தின் முதலதமச்சராக மார்ச் 23, 1947 முதல் 
ஏப்ரல் 6, 1949 வதர ெதவியில் இருந்தார். சுதந்திர 
இந்தியாவின் பசன்தன மாகாணத்தின் முதல் 
முதலதமச்சராவர். 
 
S6. Ans.(b) 

Sol. ரயத்துவாரி என்ெது ெிரித்தானிய இந்தியாவில் விவசாய நிலங்களில் இருந்து 
வரி வசூல் பசய்யும் இரு முதறகளில் ஒன்றாக இருந்தது. சர் தாமஸ் மன்தரா 
பமட்ராஸின் (இப்தொது பசன்தன) ஆளுநராக இருந்ததொது (1820-27) இதத 
அறிமுகப்ெடுத்தினார். பசன்தனதய அடுத்து மும்தெ மாகாணத்திலும் இது 
அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. 
 
S7. Ans.(a) 

Sol. முன்பு, கட்டபொம்மன், ஜாக்சதன திருக்குத்தாலம் மற்றும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் 
சந்திக்க விரும்ெியதொது, அவதர இரண்டு முதற ஜாக்சன் அவமானப்ெடுத்தினார். 
ஆனால், ராமநாதபுரத்தில் மட்டுதம ஆட்சியதர சந்திக்க முடியும் என்று 
கட்டபொம்மனிடம் கூறப்ெட்டது. 
 
S8. Ans.(a) 

Sol. சத்ய ஞான சதெ தமிழ்நாட்டில் கடலூர் மாவட்டத்தில் வடலூர் அருதக 
அதமந்துள்ள சமரச சன்மார்க்கச் சங்கம், திருவருட்ொ அருளிய வள்ளலார் இந்த 
சமரச சன்மார்க்கச் சங்கத்தத ததாற்றுவித்தார். 
 
S9. Ans.(a) 

Sol. தமிழ்நாடு கடற்கதரயானது இந்தியாவின் மூன்றாவது பெரிய 
கடற்கதரயாகும், இது தகாரமண்டல் கடற்கதர என்று அதைக்கப்ெடுகிறது. 
தமிைகத்தின் கிைக்கு மற்றும் தமற்கு முதனகள், முதறதய கலிமியர் புள்ளி 
மற்றும் அதனமதல மதலகளால் வதரயறுக்கப்ெடுகின்றன. மாநிலத்தின் வடக்கு 
முதன, புலிகாட் ஏரியாலும், பதற்கு முதன தகப் பகாதமாரின் என்ெதாலும் 
வதரயறுக்கப்ெடுகிறது. 

http://www.adda247.com/ta/%20%20%20%20%20|
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/7222/tamil-nadu-mega-pack-for-tnpsc-ssc-railways-exams-by-adda247


தமிழ்நாடுமாநில G.K. PDF பகுதி 3  
 

11 www.adda247.com/ta/    |     https://t.me/Adda247tamil     |     Adda247 Tamil Youtube      |     Adda247App 

 

 

S10. Ans.(b) 

Sol. தமற்குத் பதாடர்ச்சி மதலகள் வடக்கில் நீலகிரியில் இருந்து, பதற்கில் 
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில், சுவாமித்ததாப்ெில் உள்ள மருந்துவாழ் மதல வதர 
ெரவியுள்ளது. நீலகிரி மதலகளின் மிக உயர்ந்த சிகரம் பதாட்டபெட்டா (2,637 
மீட்டர்) ஆகும், அததத் பதாடர்ந்து முகுர்த்தி (2,554 மீட்டர்) இரண்டாவது மிக 
உயர்ந்த சிகரமாகும். 
 

S11. Ans.(c) 

Sol. ஆகாயகங்தக அருவி இந்தியாவின் பதன் மாநிலமான தமிழ்நாட்டில், 
நாமக்கல்லுக்கு அருகில் உள்ள பகால்லி மதலயிலுள்ள ஐயாற்றின்மீது 
அதமந்துள்ளது.  

 

S12. Ans.(a) 

Sol. ெைதவற்காடு ஏரி ெறதவகள் காப்ெகம் (Pulicat Lake Bird Sanctuary) தமிழ் நாட்டின் 
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அதமந்துள்ள ெறதவகள் காப்ெகம் ஆகும். 
 

S13. Ans.(b)  

Sol. 1800 ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 29 , தகாொல நாயக்கர் ததலதமயில் 
ொதளயக்காரர்கள் மற்றும் பதன்னக தளெதிகள் கூட்டம் ஒன்று திண்டுக்கல் 
விருொட்சகர் தகாயிலில் நதட பெற்றது. 1800 ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம், 
திண்டுக்கல் கூட்டிதணவு உருவாக்கப்ெட்டது. 
 

S14. Ans.(c) 

Sol. தன் அரசனுக்காக இரத்தம் சிந்திப் தொராடி 
பவற்றி பெற்றவர்களுக்கும், தமக்காக உயிர் 
நீத்தவர்களுக்கும், அரசன் அவ் வரீர்களது வரீத்ததப் 
ொராட்டி நிலம் தானம் பகாடுப்ெது வைக்கம். 
அத்ததகய நிலங்களுக்கு இரத்தகாணி, உதிரப்ெட்டி, 
பநய்த்ததார் ெட்டி என பெயரிடப்ெட்டிருந்தது. 
 

S15. Ans.(a) 

Sol. ெரப்ெளவு-1,30,058 சதுர கி.மீ . 
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S16. Ans.(a) 

Sol. கல்லில், அரசர்களின் ஆதணகள், ஆட்சி முதற, தொர்கள், ெண்பு நலன்கள் 
ஆகியவற்தறப் ெதிவு பசய்தனர். அதவதய ெிற்காலத்தில் பமய்க்கீர்த்தி என்று 
அதைக்கப்ெட்டது. 
 
S17. Ans.(a) 

Sol. நீலகண்ட ெிரம்மச்சாரி (Neekakanda Brahmachary) (4 திசம்ெர் 1889 - 4 மார்ச் 1978) 
1911ஆம் ஆண்டில் மணியாச்சி ரயில் நிதலயத்தில் வாஞ்சிநாதனால் சுட்டுக் 
பகால்லப்ெட்ட மாவட்ட ஆட்சியர் ஆஷ் பகாதல வைக்கில் முதல் 
குற்றவாளியாகச் தசர்க்கப்ெட்டவர். இவர் "சூர்தயாதயம்" எனும் ெத்திரிதகதய 
பதாடங்கினார். 
 
S18. Ans.(d) 

Sol. வ. உ. சிதம்ெரம்ெிள்தள தூத்துக்குடி தகத்பதாைில் சங்கம், தரும சங்க பநசவு 
சாதல, சுததசிய ெண்டக சாதல, தவளாண் சங்கம் உள்ளிட்ட அதமப்புகதளத் 
பதாடங்கினார். 
 
S19. Ans.(c) 

Sol. காந்த மதனாகரச் தசாைனின் மகனான விஜயாலய தசாைன் கி.ெி 850இல் 
சிற்றரசராக உதறயூரில் ெதவி ஏற்றார். இவதர ெிற்கால தசாைப் தெரரசிற்கான 
வலிதமயான அடித்தளத்தத இட்டவர். 
 
S20. Ans.(a) 

Sol. பதன்னிந்தியாவில் கன்னியாகுமரிதயயும் தசலத்ததயும் இதணக்கிறது. இதன் 
நீளம் 650 கிமீ (400 தமல்). இந்பநடுஞ்சாதல தகரளா மற்றும் தமிழ்நாடு 
மாநிலங்கள் வைியாக பசல்கிறது. 
 
S21. Ans.(b) 

Sol. தூத்துக்குடி மற்றும் திருச்பசந்தூர் இதடதயயான கடல் சார்ந்த மண்டலம், 
மணதல பகாண்ட உயர்ந்த கடற்கதரகதள, கடற்கதரக்கு இதணயாக, வடக்கு 
முதல் பதற்கு திதசதய தநாக்கி இருக்குமாறு பகாண்டுள்ளது. திருச்பசந்தூர் 
முதல் மணப்ொடு வதரயிலான கடற்கதர, மணற்குன்று மற்றும் படர்ரி மணல் 
தொன்றதவகதள பகாண்டுள்ளது.  

 
S22. Ans.(b) 

Sol. அரசியலதமப்பு உருவாக்கப்ெடுவதற்கு முன்ொகதவ இந்தியாவின் ெல 
மாகாணங்கள் ஜமீன்தாரி முதறதய ஒைிக்கும் சட்டங்கதள இயற்றின. 
தமிழ்நாட்டில் 1948 இல் ஜமீன்தாரி முதற ஒைிக்கப்ெட்டது. 
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S23. Ans.(b) 

Sol. 4.29 லட்சத்துக்கும் தமற்ெட்ட பநசவாளர் 

குடும்ெங்களுக்கும், சுமார் 11.64 லட்சம் 

பநசவாளர்களுக்கும் தவதல வைங்குவதன் மூலம் 

கிராமப்புற ஏதைகளின் பொருளாதார நிதலதமகதள 

தமம்ெடுத்துவதில் தமிழ்நாட்டில் தகத்தறி பதாைில் 

முக்கிய ெங்கு வகிக்கிறது. 
 

S24. Ans.(c) 

Sol. தமிைக அரசின், தமிழ் வளர்ச்சித் துதற, பமன்பொருள் விருது ஒன்தற 

கணியன் பூங்குன்றனார் பெயரில் உருவாக்கியுள்ளது. 2007-ம் ஆண்டிலிருந்துதான் 

இது அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது.  
 

S25. Ans.(c) 

 

S26. Ans.(a) 

Sol. இந்திய விடுததலப் தொராட்ட வரீர், விடுததலக்குப் ெின்னர் இந்தியாவின் 

முதல் மற்றும் கதடசி ததலதம ஆளுநராக இருந்த C. இராஜதகாொலாச்சாரியார், 

முதல் ொரத ரத்னா விருதிதன பெற்றவராவார். 
 

S27. Ans.(d) 

Sol. கிளியூர் அருவி (Kiliyur Falls) என்ெது தமிழ்நாட்டின் கிைக்குத் பதாடர்ச்சி 

மதலகதளச் தசர்ந்த தசர்வராயன் மதலயில் உள்ள ஒரு அருவி ஆகும். 
 

S28. Ans.(c) 

Sol. சாத்தனூர் அதண திருவண்ணாமதல மாவட்டத்தில் உள்ள பசன்னதகசவ 

மதலகளுக்கு இதடயில் பதன்பெண்தணயாற்றின் குறுக்தக கட்டப்ெட்டுள்ள 

அதணயாகும். 
 

S29. Ans.(b) 
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S30. Ans.(b) 

Sol. சு. சுவாமிநாதன் ெசுதமப்புரட்சியின் தந்தத என அதைக்கப்ெடுகின்றார். 

ெசுதமப் புரட்சியின் விதளவாக உணவுப் பொருள் உற்ெத்தி நான்கு மடங்கு வதர 
அதிகரித்தது. 
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