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Tamil Nadu State GK in Tamil PDF Part 4 

 

Q1. மாவீரர் ஒண்டிவீரன், பின்வரும் எந்த மன்னருடைய படையில், படைத்தளபதியாக இருந்தார்?  

In the army of which of the following kings, did Ondiveeran serve as a commander-in-chief? 

(a) ஊடமத்துடர  

(b) மருதநாயகம் பிள்டள  

(c) பூலித்ததவர்  

(d) தவலு நாச்சியார் 

 

Q2. சங்ககிாி தகாட்டை எந்த மாவட்ைத்தில் அடமந்துள்ளது? 

In which district is the Sankagiri fort located? 

(a) தர்மபுாி  

(b) நாமக்கல்  

(c) சிவகங்டக  

(d) தசலம் 

 

Q3. பபாியபுராணத்டதக் தகட்ை மன்னர் மிகவும் உற்சாகமடைந்தார், அவர் கவிடதடயயும், அடத 

எழுதிய தசக்கிழாடரயும், அரச யாடன மீது அமர்த்தி, சிதம்பரத்தின் வீதிகளில் ஒரு பபாிய ஊர்வலமாக 

அடழத்துச் பசன்றார். 

பகாடுக்கப்பட்ை பத்தியில், ‘மன்னர்’ என்ற பசால் யாடரக் குறிக்கிறது? 

The king was so moved upon hearing the Periyapuranam that he placed the poem and Sekkizhar on 

the royal elephant and took them out on a grand procession around 

the streets of Chidambaram. 

Whom does the word 'king' refer to in the given passage? 

(a) இரண்ைாம் குதலாத்துங்கன் 

(b) இரண்ைாம் இராஜராஜன்  

(c) இரண்ைாம் இராதசந்திரன்  

(d) முதலாம் இராஜராஜன் 
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Q4. மூவலூர் இராமாமிர்தம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சாியானது / சாியானடவ? 

Which of the following statements about Moovalur Ramamirtham is / are correct? 

(a) அவர் ஒரு எழுத்தாளர். 

(b) அவர் ஒரு சமூக சீர்திருத்தவாதி. 

(c) (a) மற்றும் (b) இரண்டும்  

(d) (a) மற்றும் (b) இரண்டும் இல்டல 

 

Q5. பமட்ராஸ் மாகாணத்தின் அடமச்சராக பணியாற்றிய முதல் பபண் யார்? 

Who was the first woman to serve as a minister in the Madras Presidency? 

(a) ருக்மிணி லட்சுமிபதி 

(b) கிருஷ்ணம்மாள் பஜகன்னாதன்  

(c) T.S. பசௌந்தரம்  

(d) தகாடதநாயகி அம்மாள் 

 

Q6. களப்பிரர் ஆட்சிடய முடிவுக்கு பகாண்டு வந்த பாண்டிய மன்னன் யார்? 

The Pandiyan king who put an end to the Kalabhra rule is- 

(a) சுந்தர பாண்டியன் 

(b) கடுங்தகான்  

(c) மரவர்மன்  

(d) முதலாம் பராந்தகன் 

 

Q7. பின்வரும் மன்னர்களில் யார், 'நடர முடித்து பசால்லால் முடற பசய்த தசாழன்' ஆவார்? 

Which of the following kings is called as “Narai muditthu sollaal murai seidha cholan”? 

(a) விஜயாலய தசாழன்  

(b) காிகாலன்  

(c) முதலாம் இராஜராஜன்  

(d) முதலாம் குதலாத்துங்கன் 

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


தமிழ்நாடுமாநில G.K. PDF பகுதி 4 
 

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

 

 

Q8. தானிசு, பின்வரும் எந்த இைத்தில், ஒரு பதாழிற்சாடலடய நிறுவியது? 

At which of the following places, did the Danish founded a factory? 

(a) புதுச்தசாி  

(b) காடரக்கால்  

(c) தரங்கம்பாடி  

(d) மசூலிப்பட்ைணம்  

 

Q9. தமிழ்நாட்டில், எத்தடன பல்கடலக்கழகங்கள் மாநில அரசால் நைத்தப்படுகின்றன? 

How many universities are owned and run by the state government in Tamilnadu? 

(a) 58 

(b) 27 

(c) 22 

(d) 17 

 

Q10. உலகின் மிகப் பபாிய சூாிய மின்சக்தி நிடலயம், பின்வரும் எந்த இைத்தில் அடமந்துள்ளது? 

The world's largest solar power plant is located in which of the following places? 

(a) ததவிபட்டினம்  

(b) முதுகுளத்தூர் 

(c) பசங்குடி  

(d) கமுதி  

 

Q11. தமிழ்நாட்டில் எத்தடன அணு மின் நிடலயங்கள் உள்ளன? 

How many nuclear power plants are there in Tamilnadu? 

(a) 1 

(b) 2 

(c) 3 

(d) தமற்கூறிய எதுவும் இல்டல 
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Q12. பசன்டன உயர்நீதி மன்றத்தின் கிடள எங்குள்ளது? 

Where is the branch of Chennai High Court located? 

(a) தகாடவ  

(b) மதுடர  

(c) திருச்சி  

(d) புதுக்தகாட்டை 

 

Q13. தமிழகத்தில் குடறந்த எழுத்தறிவு பகாண்ை மாவட்ைம் எது? 

Which is the least literate district in Tamil Nadu? 

(a) தர்மபுாி  

(b) ததனி  

(c) சிவகங்டக  

(d) பநல்டல  

 

Q14. தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம் எது?  

Which is the state tree of Tamil Nadu? 

(a) ஆல மரம்  

(b) படனமரம்  

(c) அரச மரம் 

(d) தமற்கூறிய எதுவும் இல்டல 

 

Q15. ஞானபீை விருது பபற்ற முதல் தமிழ் எழுத்தாளர் யார்? 

Who was the first Tamil writer to receive the Jnanpith Award? 

(a) தசாமு  

(b) நாகராஜன்  

(c) மஹாததவன்  

(d) அகிலன் 
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Q16. களக்காடு முண்ைந்துடற புலிகள் காப்பகம் எந்த மாவட்ைத்தில் அடமந்துள்ளது? 

In which district is the Mundanthurai Tiger Reserve located? 

(a) கன்னியாகுமாாி  

(b) திருபநல்தவலி  

(c) நாகப்பட்டினம்  

(d) கைலூர்  

 

Q17. டவணு பாப்பு வானாய்வகம் எங்கு அடமந்துள்ளது?  

Where is the Vainu Bappu Observatory located? 

(a) ஏற்காடு 

(b) ஊட்டி  

(c) காவலூர்  

(d) பகாடைக்கானல் 

 

Q18. தமிழ்நாட்டில் பவளியான முதல் நாளிதழ் எது?  

Which was the first newspaper to be published in Tamil Nadu? 

(a) பமட்ராஸ் பமயில் 

(b) சுததசமித்திரன் 

(c) தி ஹிந்து  

(d) பமட்ராஸ் டைம்ஸ் 

 

Q19. எந்த மாவட்ைம், தமிழ்நாட்டின் ஹாலந்து என்று 

அடழக்கப்படுகிறது? 

Which district is known as the Holland of Tamil Nadu? 

(a) நீலகிாி  

(b) திண்டுக்கல்  

(c) தசலம்  

(d) ததனி 
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Q20. தமிழ்நாட்டில் உள்ள பசன்டனப் பல்கடலக்கழகம் எந்த வருைம் பதாைங்கப்பட்ைது?  

In which year was the University of Chennai established in Tamil Nadu? 

(a) 1845 

(b) 1851 

(c) 1857 

(d) 1860 

 

Q21. தமிழகத்தின் முதல் பபண் மருத்துவர் யார்? 

Who was the first female doctor of Tamil Nadu? 

(a) ைாக்ைர் கனகா  

(b) ைாக்ைர் மிருதுபாஷினி தகாவிந்தராஜன்  

(c) ைாக்ைர் முத்துபலட்சுமி பரட்டி 

(d) ைாக்ைர் சாந்தா விஸ்வநாதன் 

 

Q22. ‘வண்புகழ் மூவர் தண்பபாழில் வடரப்பு’ என்று குறிப்பிடும் நூல் எது? 

Which of the following refers to 'vanpukazh moovar thanpozhil varaippu'? 

(a) பதால்காப்பியம் 

(b) அகநானூறு 

(c) புறநானூறு 

(d) சிலப்பதிகாரம் 

 

Q23. சுங்குடிச் தசடலகளுக்குப் புகழ்பபற்ற ஊர் எது? 

Which of the following towns is famous for Sungudi sarees? 

(a) சின்னாளப்பட்டி  

(b) வாடிப்பட்டி  

(c) காஞ்சிபுரம்  

(d) சிறுமுடக 
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Q24. தமிழ்நாடு பநல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கு அடமந்துள்ளது? 

In which place is the Tamil Nadu Rice Research Institute located? 

(a) அய்யம்தபட்டை  

(b) திருடவயாறு  

(c) ஆடுதுடற  

(d) தாராசுரம் 

 

Q25. தமிழகத்தில் எத்தடன கைதலார மாவட்ைங்கள் உள்ளன? 

How many coastal districts are there in Tamil Nadu? 

(a) 11 

(b) 12 

(c) 13 

(d) 14 

 

Q26. பழங்காலத்தில், பின்வரும் எது, விடலடயக் கணக்கிை அடிப்படையாக இருந்தது? 

In ancient times, which of the following was the basis for calculating the prices? 

(a) பநல்  

(b) உப்பு  

(c) மிளகு  

(d) ததங்காய் 

 

Q27. பின்வரும் எந்த துடறமுகம், தசரர்களின் துடறமுகங்களில் 

ஒன்றல்ல? 

Which of the following ports doesn't belong to the Cheras? 

(a) பதாண்டி  

(b) முசிறி  

(c) பந்தர் 

(d) அாிக்கதமடு 
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Q28. எந்த ஊர் ஏடழகளின் ஊட்டி என்று அடழக்கப்படுகிறது? 

Which town is also known as the Ooty of the poor? 

(a) குன்னூர்  

(b) ஏற்காடு  

(c) வால்பாடற  

(d) ஏலகிாி 

 

Q29. பின்வரும் எந்த இைம் தபருந்துக் கட்டுமானத் பதாழிலின் சிகரமாக விளங்குகிறது? 

Which of the following places is said to be the pinnacle of bus construction industry? 

(a) பசன்டன  

(b) கரூர்  

(c) ஓசூர்  

(d) தகாயம்புத்தூர் 

 

Q30. இந்தியாவின் இரண்ைாவது பபாிய மஞ்சள் சந்டத எது?  

Which is the second largest turmeric market in India? 

(a) பசம்மம்பாடளயம்  

(b) உதியூர்  

(c) திண்ைல்  

(d) பசன்னிமடல 

 

SOLUTIONS 
 

S1. Ans.(c) 

Sol. ஒண்டிவீரன் (இறப்பு:1771) என்பவர் திருபநல்தவலி மாவட்ைம் சங்கரன்தகாவில் வட்ைத்திற்கு 

உட்பட்ை பநற்கட்ைான் பசவடலத் தடலடமயிைமாகக் பகாண்டு ஆண்டு வந்த பாடளயக்காரரான 

பூலித்ததவன் படையில் படைவீரராகவும், படைத்தளபதியாகவும் இருந்தவர். 

 

S2. Ans.(d) 

Sol. சங்ககிாி மடலக்தகாட்டை தசலம் மாவட்ைத்தில் சங்ககிாி வட்ைத்தில் 'சங்காி துர்க்கம்' என்ற 

மடலயின் தமல் காணப்படும் தகாட்டையாகும். இது தசலத்திலிருந்து 35 கிமீ தமற்கில் அடமந்துள்ளது. 
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S3. Ans.(a) 

Sol. சிதம்பரத்தில், தசக்கிழார் பபாியபுராணத்திடன திருவாதிடர 

நட்சத்திரத்தன்று பாடி முடித்ததும், அரசன் இரண்ைாம் 

குதலாத்துங்கன், அவடர தன்னுடைய பட்ைத்து யாடனயின் மீது 

ஏற்றினார். பின்பு தானும் அந்த யாடனயின் மீது ஏறி, 

தசக்கிழாருக்கு பவண் சாமரம் வீசி புராணத்ததாடு ஊர்வலம் 

பசன்றார். 

 

S4. Ans.(c) 

Sol. மூவலூர் ராமாமிர்தம் (பி. 1883 – இ. 1962) தமிழகத்டதச் தசர்ந்த ஓர் பபண் சமூக சீர்திருத்தவாதி, 

எழுத்தாளர், முன்னாள் ததவதாசி ஒழிப்பு இயக்கம் மற்றும் திராவிை இயக்கத்டதச் தசர்ந்த அரசியல் 

பசயற்பாட்ைாளர். 

 

S5. Ans.(a) 

Sol. ருக்மிணி லட்சுமிபதி (ருக்மிணி லக்ஷ்மிபதி, Rukmini Lakshmipathi, பி. டிசம்பர் 6, 1892 – இ. 

ஆகஸ்ட் 6, 1951) ஒரு இந்திய சுதந்திர தபாராட்ை வீராங்கடன மற்றும் இந்திய ததசிய காங்கிரடசச் 

தசர்ந்த அரசியல்வாதி. இவர் பசன்டன மாகாண சட்ைமன்றத்தின் மக்களால் ததர்ந்பதடுக்கப்பட்ை 

முதல் பபண் உறுப்பினர் மற்றும் பசன்டன மாகாணத்தின் முதல் பபண் அடமச்சருமாவார். 

 

S6. Ans.(b) 

Sol. பாண்டிய நாட்டில் கடுங்தகான் என்ற மன்னன் களப்பிரர்களின் ஆட்சிடய தவரறுத்து, தனது 

ஆட்சிடய நிடலநாட்டினான். 

 

S7. Ans.(b) 

Sol. நாம் பசால்லும் வழக்டகப் புாிந்து பகாள்ளும் வயது இவனுக்கு இல்டல- இவன் சின்னப் டபயன்- 

என்று வயதானவர்கள் பசான்னார்கள். உைதன, காிகாலன் (மாறு தவைத்தில்) தடலயில் நடர முடித்து 

வந்து மனம் மகிழும் தீர்ப்புடரத்தான். 
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S8. Ans.(c) 

Sol. தைனிஷ் கிழக்கிந்திய நிறுவனம், 1620 ஆம் ஆண்டில், தமிழ்நாட்டின் தரங்கம்பாடியிலும், 1676 

இல் வங்காளத்தின் பசராம்பூாிலும் தங்கள் முதல் பதாழிற்சாடலடய நிறுவியது. 

 

S9. Ans.(c) 

Sol. பமாத்தம் 59 இல், 22 பல்கடலக்கழகங்கள் தமிழ்நாடு மாநில அரசால் நைத்தப்படுகின்றன. 

 

S10. Ans.(d) 

Sol. ராமநாதபுரம் மாவட்ைத்தில் உள்ள கமுதி என்ற இைத்தில் 648 பமகா வாட்ஸ் தயாாிக்கக் கூடிய 

உலகின் மிகப்பபாிய சூாிய மின்சக்தி நிடலயம் 10 எக்கர் நிலப்பரப்பில் அடமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

S11. Ans.(b) 

 

S12. Ans.(b) 

 

S13. Ans.(a) 

Sol. கைந்த 2011-ம் ஆண்டு நடைபபற்ற மக்கள்பதாடக கணக்பகடுப்பின்படி தமிழகத்தின் படிப்பறிவு 

நிடல பவளியிைப்பட்டுள்ளது. மாவட்ை அளவில், கன்னியாகுமாி மாவட்ைம் முதல் இைத்தில் உள்ளது. 

கடைசி இைத்தில் தர்மபுாி மாவட்ைம் உள்ளது. 

 

S14. Ans.(b) 

Sol. படனமரத்டத கற்பூர விருட்சம் என்றும் குறிப்பிடுகின்றனர். அதாவது, பல வடகயான நன்டமடய 

தருவதால், அவற்றிற்கு இப்படி ஒருப் பபயரும் உள்ளது. இதனால் 

தான் தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம் என்று அடழக்கப்பட்டு வந்தது. 

 

S15. Ans.(d) 

Sol. தமிழில் ஞானபீை விருது பபற்ற முதல் எழுத்தாளர் அகிலன் 

ஆவார். சித்திரப்பாடவ நூலுக்காக, 1975ஆம் ஆண்டின் ஞான பீை 

விருது பபற்றார். 
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S16. Ans.(b) 

Sol. களக்காடு முண்ைந்துடற புலிகள் சரணாலயம் திருபநல்தவலி மாவட்ைத்தில் அடமந்துள்ளது. 

 

S17. Ans.(c) 

Sol. டவணு பாப்பு வானாய்வகம் (Vainu Bappu Observatory) தமிழ்நாட்டின் காவலூாில் 

அடமந்துள்ளது. 

 

S18. Ans.(a) 

Sol. பமட்ராஸ் பமயில் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் தற்தபாடதய பசன்டனயிலிருந்து பவளியான முதல் 

மாடல பசய்தித்தாளாகும். 

 

S19. Ans.(b) 

Sol. மலர் சாகுபடியில் தமிழகத்துக்தக முன்தனாடியாக விளங்குவது திண்டுக்கல் மாவட்ைம். அதனால் 

தான் பூக்கள் உற்பத்தியில் அடசக்க முடியா இைம் பிடித்த 'ஹாலந்து' நாட்டுைன் திண்டுக்கல் 

ஒப்பிைப்படுகிறது. 

 

S20. Ans.(b) 

Sol. பசன்டனப் பல்கடலக்கழகம் தமிழ்நாட்டுப் பல்கடலக்கழகங்களுள் ஒன்றாகும். இது 1851 ஆம் 

ஆண்டு பசன்டனயில் பதாைங்கப்பட்ைது. இது இந்தியாவின் பழடமயான பல்கடலக்கழகங்களில் 

ஒன்றாகும்.  

 

S21. Ans.(c) 

Sol. தமிழகத்தின் முதல் பபண் மருத்துவர் ைாக்ைர் முத்துலட்சுமி பரட்டி ஆவார். 

 

S22. Ans.(a) 

 

S23. Ans.(a) 

Sol. புகழ் பபற்ற சுங்குடி தசடலகள் சின்னாளபட்டியில் பநய்யப்படுகிறது. 

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


தமிழ்நாடுமாநில G.K. PDF பகுதி 4 
 

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

 

 

S24. Ans.(c) 

Sol. தமிழ்நாடு பநல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (Tamil Nadu Rice Research Institute - TRRI ) என்பது 

தமிழ்நாடு தவளாண்டம பல்கடலக்கழகத்திற்குக் கீழ் இயங்கும் இந்திய அரசின் ஆராய்ச்சி 

நிறுவனங்களுள் ஒன்று.[1][2]. இது தஞ்சாவூர் மாவட்ைத்தில் உள்ள ஆடுதுடறயில் அடமந்துள்ளது. 

 

S25. Ans.(c) 

Sol. தமிழகத்தில் 13 கைதலார மாவட்ைங்கள், 25 கைதலார வட்ைங்கள் மற்றும் 561 மீன்பிடி கிராமங்கள் 

உள்ளன. 

 

S26. Ans.(a) 

Sol.  

S27. Ans.(d) 

Sol. பதாண்டி தசர நாட்டுத் துடறமுகங்களில் ஒன்று. முசிறி, பந்தர், பகாடுமணம் ஆகியடவ 

தசரநாட்டிலிருந்த பிற துடறமுகங்கள் ஆகும். 

 

S28. Ans.(b) 

Sol. ஏற்காடு, ஊராட்சி ஒன்றியத்டத உள்ளைக்கியதாகவும் வட்ைத் தடலடமயிைமாகவும் உள்ளது. 

மிகவும் சிக்கனமான மடலவாச தலமாகும். எனதவ இது ஏடழகளின் ஊட்டி என்றடழக்கப்படுகிறது. 

 

S29. Ans.(b) 

Sol. தபருந்துக் கட்டுமானத் பதாழிலின் சிகரமாகக் கரூர் 

விளங்குகிறது. 

 

S30. Ans.(a) 

Sol. தமிழ்நாட்டின் ஈதராடில் உள்ள பசம்மம்பாடளயத்தில் 

அடமந்துள்ள இது, நிஜாமாபாத்திற்கு பின்வரும் இந்தியாவின் 

இரண்ைாவது பபாிய மஞ்சள் சந்டதயாகும். 
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