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Q1. பின்வரும் அறிக்கைைகைக் ைவனியுங்ைள். 
1. ைாஞ்சிபுரம், பழங்ைாலத்தில் கூடல் என்று குறிப்பிடப்பட்டது. 
2. கூடல் என்றால் கைாபுரங்ைைின் சந்திப்பு, அது நைரத்கத சூழ்ந்துள்ை கைாயில் 
கைாபுரங்ைகை குறிக்ைிறது. 
கைாடுக்ைப்பட்ட கூற்றுைைில் எது உண்கையானது / உண்கையானகவ? 

Consider the following statements. 

1. Kanchipuram was referred to as Koodal in olden days. 

2. Koodal means the junction of towers, which refers to the major temples for which the city was known 

for. 

Which of the above statements is / are true? 

(a) (1) ைட்டும்  

(b) (2) ைட்டும் 

(c) (1) ைற்றும் (2) இரண்டும்  

(d) (1) ைற்றும் (2) இரண்டும் இல்கல 

 

Q2. முதலகைச்சரின் சூரிய ைின்சக்தியுடன் கூடிய பசுகை வடீு திட்டம் (CMSPGHS),       

பின்வரும் எந்த பகுதிகயச் சார்ந்த ைக்ைைின், வடீ்டு ைின்சார கதகவகய பூர்த்தி 
கசய்ைிறது? 

The Chief Minister’s Solar Powered Green House Scheme (CMSPGHS) fulfills the housing requirement of 

which of the following sectors of people?  

(a) ஊரை பகுதிைைில் வறுகையில் வாழ்ைின்றவர்ைள்  

(b) நைர்ப்புறங்ைைில் வறுகையில் வாழ்ைின்றவர்ைள் 

(c) ஊரை பகுதிைள் ைற்றும் நைர்ப்புறங்ைைில் வறுகையில் வாழ்ைின்றவர்ைள் 

(d) கைற்கூறிய எதுவும் இல்கல. 
 

Q3. தைிழ்நாட்டில் எத்தகன சர்வகதச விைான 
நிகலயங்ைள் உள்ைன? 

How many international airports does Tamil Nadu have?  

(a) 2 

(b) 3 

(c) 4 

(d) 5 
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Q4. எைிதாை வியாபாரம் கசய்யும் சூழ்நிகல கைாண்ட ைாநிலங்ைைின் பட்டியலில், 

தைிழ்நாட்டின் தரவரிகச என்ன? 

What is the ranking of Tamil Nadu, in the 2019 Indian states ranking for "Ease of doing business" report? 

(a) 6 

(b) 9 

(c) 11 

(d) 14 

 

Q5. தைிழ்நாட்டில் எத்தகன ைாநிலங்ைைகவ இடங்ைள் உள்ைன? 

How many rajya sabha seats are there in Tamil Nadu? 

(a) 12 

(b) 16 

(c) 18 

(d) 19 

 

Q6. 2011 இன் ைக்ைள் கதாகை ைணக்கைடுப்பின்படி, தைிழைத்தின் பின்வரும் 

ைாவட்டங்ைைில், எது இரண்டாவது இடத்தில் உள்ைது? 

According to the 2011 population census, which of the following districts of Tamil Nadu is the second 

largest in terms of population? 

(a) கைாகவ  

(b) கவலூர் 

(c) ைாஞ்சிபுரம்  

(d) திருச்சி 
 

Q7. ைிழக்ைின் ஏகதன்ஸ் என்று அகழக்ைப்படும் நைரம் 

எது? 

Which city is known as the Athens of the east? 

(a) ைதுகர  

(b) ைாஞ்சிபுரம்  

(c) கும்பகைாணம்  

(d) தஞ்சாவூர் 
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Q8. கைட்ராஸ் உயர்நீதிைன்ற நீதிபதியாை பதவிவைித்த முதல் இந்தியர் யார்? 

Who was the first Indian to sit as a judge of the Madras high court? 

(a) சுவாைிநாத நடராஜன்  

(b) சிதம்பரம் பிள்கை  

(c) குப்புசாைி நாயுடு வரீசாைி 

(d) திருவாரூர் முத்துச்சாைி ஐயர் 

 

Q9. 1956-ல், கைாழிவாரியாை தைிழைம் பிரிக்ைப்பட்டகபாது, எத்தகன ைாவட்டங்ைள் 

இருந்தன? 

How many districts were there in Tamil Nadu when it was divided linguistically in 1956? 

(a) 11 

(b) 12 

(c) 13 

(d) 14 

 

Q10. தைிழைத்தின் ைாநில பழம் எது? 

Which is the state fruit of Tamil Nadu? 

(a) கசவ்வாகழ  

(b) சீத்தாப்பழம்  

(c) ைாம்பழம்  

(d) பலாப்பழம்  

 

Q11. பின்வரும் கைாயில்ைைில் எது, ஆசியாவிகலகய 

ைிை நீைைான பிரைாரத்கத கைாண்டுள்ைது? 

Which of the following temples has the longest corridor in Asia? 

(a) ரங்ைநாதசுவாைி கைாவில், ஸ்ரீரங்ைம்  

(b) ராைநாதசுவாைி கைாவில், ராகைஸ்வரம்  

(c) ஆண்டாள் கைாவில், திருவில்லிபுத்தூர்  

(d) பிருஹதீஸ்வரர் கைாவில், தஞ்சாவூர் 
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Q12. தைிழின் முதல் கைௌனப்படம் எது? 

Which was the first silent film in Tamil? 

(a) ைாைிதாஸ்  

(b) ைீசை வதம் 

(c) ைைாபாரதம்  

(d) ஹரிச்சந்திரா 

 

Q13. தைிழ் இகச சங்ைத்கத நிறுவியவர் யார்? 

Who founded the Tamil Isai Sangam? 

(a) அண்ணாைகல கசட்டியார்  

(b) ைிருஷ்ணஸ்வாைி ஐயர்  

(c) முத்கதயா கசட்டியார்  

(d) M .A .சிதம்பரம் 

 

Q14. பல்லவர்ைைின் ஆட்சியின் கபாது, ைாஞ்சிக்கு வருகை தந்த சீன யாத்ரீைர் 
யார்? 

Who was the first Chinese pilgrim to visit Kanchi during the reign of the Pallavas? 

(a) வு கசங்கைன்  

(b) பாக்சியன்  

(c) ஜாங் ைியான்  

(d) சுவான்சாங் 

 

Q15. ஜலைண்கடஸ்வரர் கைாயில் எந்த ைாவட்டத்தில் அகைந்துள்ைது? 

In which district is the the Jalagandeshwarar temple situated? 

(a) ைன்னியாகுைரி  

(b) ராைநாதபுரம்  

(c) கவலூர்  

(d) ைதுகர 

 

Q16. முப்பந்தல் ைாற்றாகலப் பண்கண எந்த 
ைாவட்டத்தில் அகைந்துள்ைது? 

In which district is the Muppandal wind farm located? 

(a) ராைநாதபுரம்  

(b) கநல்கல  

(c) ைன்னியாகுைரி  

(d) கைாகவ 
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Q17. அரசியலகைப்பின் எந்த சரத்து, தைிழ்நாடு கபாது கசகவ ஆகணயத்தின் 

ைட்டகைப்கப விவரிக்ைிறது? 

Which article deals with the structure of Tamil Nadu Public Service Commission? 

(a) சரத்து 316 முதல் 319 வகர 

(b) சரத்து 319 முதல் 320 வகர 

(c) சரத்து 317 முதல் 318 வகர 

(d) சரத்து 320 முதல் 321 வகர 

 

Q18. ஜவஹர்லால் கநரு விகையாட்டரங்ைம் எந்த ைாவட்டத்தில் அகைந்துள்ைது? 

In which district is the Jawaharlal Nehru Stadium located? 

(a) கசன்கன  

(b) ைதுகர  

(c) கைாகவ  

(d) திருச்சி 
 

Q19. தைிழுக்குப் பிறகு, தைிழ்நாட்டில் எந்த கைாழி ைிைவும் பிரபலைானது? 

Which language is most popular in Tamil Nadu after Tamil? 

(a) ைகலயாைம்  

(b) கதலுங்கு  

(c) ைன்னடம்  

(d) பிகரஞ்சு 

 

Q20. இந்தியாவின் ஆகராக்ைியத் தகலநைரம் என்று 

அறியப்படும் ஊர் எது? 

Which town is known as the Health Capital of India? 

(a) கசன்கன  

(b) கவலூர்  

(c) நாைக்ைல்  

(d) கைாகவ 
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Q21. தைிழ்நாட்டின் தற்கபாகதய தகலகை நீதிபதி யார்? 

Who is the Current Chief Justice Of Tamil Nadu? 

(a) வினதீ் கைாத்தாரி 

(b) அம்கரஷ்வர் பிரதாப் சாஹி 
(c) விஜய தஹில் ரைணி 
(d) சஞ்ஜிப் பானர்ஜி 
 

Q22. இந்தியாவில், பரப்பைவில் ____________ ைிைப்கபரிய ைாநிலம் தைிழ்நாடு ஆகும். 
Tamil Nadu is the ______ largest state in terms of area in India. 

(a) 8 வது  

(b) 9 வது  

(c) 10 வது  

(d) 11 வது 

 

Q23. பின்வரும் யார், ைிங் கைக்ைர் என்று அறியப்படுைிறார்ைள்? 

Who amongst the following is acknowledged as king Maker? 

(a) M. ைருணாநிதி  

(b) K. ைாைராஜ் 

(c) C. ராஜகைாபாலச்சாரி  

(d) M.G. ராைச்சந்திரன் 

 

Q24. தைிழைத்தின் எந்த இடம், அஜந்தாவில் உள்ைது கபான்று, சிற்பங்ைகை 
கைாண்டுள்ைது? 

Which place in Tamil Nadu with sculptures is similar to Ajanta? 

(a) சித்தன்னவாசல்  

(b) நார்த்தாைகல 

(c) ைாைல்லபுரம் 

(d) குடுைியைகல 

 

Q25. திருமுருைாற்றுப்பகட நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

Who is the author of the book 'Thirumurukaatruppadai'? 

(a) நக்ைீரர்  

(b) முடத்தாைக் ைன்னியார்  

(c) நல்லூர் நத்தத்தனார்  

(d) ைபிலர் 
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Q26. நாலடியாகர ஆங்ைிலத்தில் கைாழிகபயர்த்த அறிஞர் யார்? 

Who is the scholar who translated Naaladiyaar in English? 

(a) ராபர்கடா டி கநாபிலி  

(b) பிரான்ைாய்ஸ் கபகநலன்  

(c) எலிசா கஹவுட்  

(d) ஜி.யு.கபாப் 

 

Q27. நான்ைணிக்ைடிகை நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

Who is the author of the book Naanmanikkadikai? 

(a) ைபிலர்  

(b) விைம்பி நாைனார்  

(c) நல்லாதனார்  

(d) ைணிகைதாவியார் 

 

Q28. திருகவம்பாகவகய  பாடியவர் யார்? 

Who sang Thiruvembaavai? 

(a) அப்பர்  

(b) ஞான சைபந்தர்  

(c) ைாணிக்ைவாசைர்  

(d) சுந்தரர் 

 

Q29. குண்டலகைசியின் ஆசிரியர் யார்? 

Who is the author of Kundalakesi? 

(a) நாதகுத்தனார் 

(b) ைச்சியப்ப சிவாசாரியார் 

(c) திருக்ைத்கதவர் 

(d) குைரகுருபரர் 

 

Q30. அைராவதி அகண எந்த ைாவட்டத்தில் 
அகைந்துள்ைது? 

In which district is the Amravati Dam located? 

(a) கைாகவ  

(b) திருப்பூர்  

(c) ஈகராடு  

(d) நீலைிரி 
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SOLUTIONS 

 

S1. Ans.(d) 

Sol. கூடல் என்ற கபயர் ைதுகரயில் இருந்த மூன்று தைிழ்ச் சங்ைங்ைகையும், 

நான்ைாடக்கூடல் என்ற கபயர் ைதுகரகயச் சூழ்ந்துள்ை நான்கு கைாயில் 
கைாபுரங்ைகையும் குறிக்ைிறது. 
 

S2. Ans.(a) 

Sol. முதலகைச்சரின் சூரிய ைின்சக்தியுடன் கூடிய பசுகை வடீு திட்டத்தின் ைீழ், 

ஊரை பகுதிைைில் வறுகையில் வாழுைின்ற அகனத்து வடீற்ற ைக்ைளுக்கு வடீு 
வழங்ைப்படுைிறது. இத்திட்டத்தின் ைீழான அகனத்து வடீுைளுக்கும், சூரிய ைின்சக்தி 
உடன் கூடிய விைக்குைள் அகைத்து தரப்படுைிறது. 
 

S3. Ans.(c) 

Sol. தைிழைத்தில், கசன்கன (MAA), ைதுகர (IXM), திருச்சி (TRZ) ைற்றும் 
கைாயம்புத்தூரில் (CJB) சர்வகதச விைான நிகலயங்ைள் இயங்குைின்றன. 
 

S4. Ans.(d) 

Sol. இத்தரவரிகசப் பட்டியல், ஒரு ைாநிலத்தில், வியாபாரம் ஆரம்பிக்ை எதிர்கைாள்ை 
கவண்டிய சட்டத் திட்டங்ைைின் எண்ணிக்கை, ைட்டடம் ைட்ட ைற்றும் ைின்சார 
வசதிக்கு அனுைதி கபறுதல், கசாத்துைகைப் பதிவு கசய்தல், சிறு 
முதலீட்டாைர்ைகைப் பாதுைாத்தல், வரி ைட்டுதல், எல்கல தாண்டி வியாபாரம் 
கசய்தல், ைடன் கபறுதல், ஒப்பந்தங்ைகைச் கசயல்படுத்துதல், வியாபாரத்தில் 
திவாலானதற்ைான ைனுகவ விகரந்து முடிகவடுத்தல் 
கபான்றவற்கற அடிப்பகடயாைக் கைாண்டு 
தீர்ைானிக்ைப்படுைிறது. 
 

S5. Ans.(c) 

Sol. ைாநிலங்ைைகவ, இந்திய நாடாளுைன்றத்தின் 
கைலகவயாகும். தைிழைம் 18 இடங்ைகை 
கைாண்டுள்ைது, அகவ ைகறமுைைாை தைிழை ைாநில 
சட்டைன்ற உறுப்பினர்ைைால் கதர்ந்கதடுக்ைப்படுைின்றன. 
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S6. Ans.(c) 

Sol. 2011 ஆம் ஆண்டு ைக்ைள் கதாகை 
ைணக்கைடுப்பின்படி, ைாஞ்சிபுரத்தில் சராசரியாை 1000 
ஆண்ைளுக்கு 986 கபண்ைகைாடு, 3,998,252 ைக்ைள் 
வசிக்ைின்றனர். இது ைாநிலத்திகலகய இரண்டாவது 
அதிைைாகும். கசன்கன முதல் இடத்தில் உள்ைது. 
 
S7. Ans.(a) 

Sol. ைதுகர நைரின் ைட்டிடக்ைகலயும் நைரகைப்பும் 
ைிகரக்ை நாட்டின் தகலநைகரப்கபான்று இருந்ததால் 
ைிழக்கு நாடுைைின் ஏகதன்ஸ் என்று ைதுகரகய பற்றி ைிகரக்ை யாத்திரிைர் 
கைைஸ்தனிஸ் ைி.மு.3 ஆம் நூற்றாண்டு தனது இண்டிைா எனும் நூலில் 
குறிப்பிட்டுள்ைார். 
 
S8. Ans.(d) 

Sol. சர் திருவாரூர் முத்துச்சாைி ஐயர் (Sir Thiruvarur Muthuswamy Iyer) (28 சனவரி 1832 

– 25 சனவரி 1895), வழக்ைறிஞரான இவர், பிரித்தானிய இந்தியாவின் கசன்கன 
உயர்நீதிைன்றத்தில், 1877-இல் நியைிக்ைப்பட்ட முதல் இந்திய நீதிபதி ஆவார். 
 
S9. Ans.(c) 

Sol. 1956-ம் ஆண்டு 13 ைாவட்டங்ைள் இருந்த நிகலயில் தைிழ்நாட்டின் 
தற்கபாகதய ைாவட்டங்ைைின் எண்ணிக்கை 37ஆை உயர்ந்திருக்ைிறது. 
 
S10. Ans.(d) 

Sol. ைா, பலா, வாகழ முக்ைனிைள் என்று பழந்தைிழைம் கைாண்டாடி இருந்தாலும், 

ஒன்றுபட்ட இந்தியாவில் தைிழைத்தின் பழ அகடயாைம் பலாப்பழம்தான் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்ைது. 
 
S11. Ans.(b) 

Sol. உலைிகலகய நீைைான பிரைாரங்ைள் கைாண்டுள்ை ராகைஸ்வரம் ராைநாதசுவாைி 
கைாவிலின், ைிழக்கு ைற்றும் கைற்கு கவைிப் பிரைாரங்ைைின் நீைம் தனித்தனிகய 
400 அடிைள், வடக்கு ைற்றும் கதற்கு கவைிப்பிரைாரங்ைைின் நீைம் தனித்தனிகய 
640 அடிைள் ஆகும். ைிழக்கு, கதற்கு உட்பிரைாரங்ைைின் நீைம் முகறகய 224 
அடிைள் ைற்றும் வடக்கு, கதற்கு உட்பிரைாரங்ைைின் நீைம் முகறகய 352 
அடிைைாலும். கைாத்த பிரைாரங்ைைின் நீைம் 3850 அடி ஆகும். 
கவைிப்பிரைாரங்ைைில் ைட்டும் 1200 தூண்ைள் உள்ைன. 
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S12. Ans.(b) 

Sol. முதல் தைிழ் ஊகைத் திகரப்படம் 1918 ஆம் 
ஆண்டில் இயக்குநர் ஆர். நடராஜ முதலியார் 
என்பவர் இயக்ைிய ைீசை வதம் என்ற திகரப்படம் 
ஆகும். முதல் கபசும் படைான ைாைிதாஸ் என்ற 
திகரப்படம் 1931 ஆம் ஆண்டில் தைிழ் ைற்றும் 
கதலுங்கு கைாழிைைில் கவைியானது. 
 

S13. Ans.(a) 

Sol. தைிழ் இகசச் சங்ைம் என்பது தைிழிகசகய வைர்க்கும் கநாக்குடன் 1943 ஆம் 
ஆண்டு நிறுவப்பட்ட அகைப்பு ஆகும். இதகன அண்ணாைகல கசட்டியார் 
கதாடங்ைினார். 
 

S14. Ans.(d) 

Sol. சுவான்சாங் (யுவான் சுவாங்) என்பவர் ஒரு புைழ் கபற்ற சீன ைதகுருவும், 

ைல்வியாைரும், பயணியும், கைாழிகபயர்ப்பாைரும் ஆவார். கைபர் ைணவாய் 
வழியாை இந்தியாவிற்குள் வந்த யுவான் சுவாங் ைாஷ்ைீரம், பாடலி புத்திரம் 
முதலான முக்ைிய கபௌத்தத் தலங்ைளுக்குச் கசன்று புத்த ைதம் குறித்த 
ஆய்வுைகை கைற்கைாண்டார். நாைந்தா பல்ைகலக் ைழைத்திலும் தங்ைிப் 
பயின்றுள்ைார். அவர் தைிழ்நாட்டில் உள்ை ைாஞ்சிபுரத்தில் இருந்த கபௌத்தப் 
பல்ைகலக் ைழைத்திற்கு வந்துள்ைார். 
 

S15. Ans.(c) 

Sol. கவலூர் ஜலைண்கடஸ்வரர் கைாயில் (Jalakandeswarar Temple) தைிழ்நாட்டில் 
கவலூர் ைாவட்டத்தின் தகலநைரான கவலூரில் அகைந்துள்ை சிவன் 
கைாயிலாகும். 
 

S16. Ans.(c) 

Sol. முப்பந்தல் ைாற்றாகலப் பண்கண (Muppandal Wind Farm) இந்தியாவின் 
இரண்டாவது கபரிய கசயல்பாட்டில் உள்ை ைடற்ைகரகயார ைாற்றாகல ஆகும். 
இந்த திட்டம் தைிழ்நாட்டின் ைன்னியாகுைரி ைாவட்டத்தில் கசயல்படுைிறது. 
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S17. Ans.(a) 

 

S18. Ans.(a) 

Sol. ஜவஹர்லால் கநரு விகையாட்டரங்ைம் (Jawaharlal 

Nehru Stadium) கசன்கனயில் கசன்கன மூர் சந்கத 
வைாைத்திற்குப் பின்புறம் அகைந்துள்ை ஓர் 
விகையாட்டரங்ைைாகும். இது 40,000 இருக்கைைள் 
கைாண்ட அரங்ைைாகும். 
 

S19. Ans.(b) 

Sol. 2001 ைக்ைள் கதாகை ைணக்கைடுப்பின்படி, தைிழ் முதல் கைாழியாை 88.59% 
ைக்ைளும், கதலுங்கு 5.65 சதவதீமும், ைன்னடம் 2.68 சதவதீமும், உருது 1.51 
சதவதீமும், இந்தி 0.64 சதவதீமும், ைகலயாைம் 0.89 சதவதீமும், ைராத்தி 0.1 
சதவதீமும் கபசப்படுைிறது ைற்றும் சவுராஷ்டிரா 0.1 சதவதீம். 
 

S20. Ans.(a) 

Sol. கசன்கன கவைிநாடுைைிலிருந்து 45% பயணிைகையும் உள்நாட்டு சுைாதாரச் 
சுற்றுலாப் பயணிைைில் 30 முதல் 40% வகரயும் கசன்கன ைருத்துவச் சுற்றுலா 
ஈர்க்ைிறது. இதனால் இந்நைரம் 'இந்தியாவின் ஆகராக்ைியத் தகலநைரம்' என 
அகழக்ைப்படுைிறது. 
 

S21. Ans.(d) 

Sol. 2019-ம் ஆண்டு நவம்பர் ைாதம் 11-ம் கததி கசன்கன உயர் நீதிைன்றத் 
தகலகை நீதிபதியாைப் பதவிகயற்றுக்கைாண்ட ஏ.பி.சாஹியின் பதவிக்ைாலம் 
டிசம்பர் 31-ம் கததியுடன் முடிவகடந்தது. ஏ.பி.சாஹி ஓய்வுகபறுவகத அடுத்து 
கைால்ைத்தா உயர் நீதிைன்றத்தில் இரண்டாவது மூத்த நீதிபதியாை உள்ை சஞ்ஜிப் 
பானர்ஜிகய கசன்கன உயர் நீதிைன்றத் தகலகை நீதிபதியாை நியைிக்ை உச்ச 
நீதிைன்ற கைாலிஜியம் பரிந்துகர கசய்தது. 
 

S22. Ans.(c) 

Sol. தைிழ்நாடு இந்திய ைாநிலங்ைைில், பரப்பைவில் 10 ஆவதாைவும், 

ைக்ைள்கதாகையில் ஆறாவதாைவும் விைங்குைிறது. 
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S23. Ans.(b) 

 

S24. Ans.(a) 

Sol. சித்தன்னவாசல் குகை ஓவியங்ைள், இந்தியாவின் 
ைாநிலைான தைிழ்நாட்டின் புதுக்கைாட்கட 
ைாவட்டத்தில் உள்ை சித்தன்னவாசல் என்ற 
ைிராைத்தில் அகைந்துள்ைது. இந்தியாவின் வட 
பகுதியில் ைாணப்படும் அஜந்தா ஓவியங்ைகை 
கபான்று தனிச்சிறப்பு ைிக்ை இந்த ஓவியங்ைள் சுைார் 
1000 - 1200 ஆண்டு பழகையானகவ. 
 

S25. Ans.(a) 

Sol. பத்துப்பாட்டு என வழங்ைப்படும் நூல்ைளுள் முதலில் கவத்து எண்ணப்படுவது 
திருமுருைாற்றுப்பகட. ைதுகரகயச் கசர்ந்த நக்ைீரன் என்னும் புலவரால் இது 
இயற்றப்பட்டது. 
 

S26. Ans.(d) 

Sol. ஜி. யு. கபாப் (George Uglow Pope, ஏப்ரல் 24, 1820 - கபப்ரவரி 11, 1908) ைனடாவில் 
பிறந்து ைிறிஸ்தவ சைய கபாதைராை தைிழ் நாட்டிற்கு வந்து 40 ஆண்டு ைாலம் 
தைிழுக்கு கசகவ கசய்தவர். திருக்குறள், நாலடியார், திருவாசைம் ஆைிய நூல்ைகை 
ஆங்ைிலத்தில் கைாழி கபயர்த்தவர். 
 

S27. Ans.(b)  

Sol. நான்ைணிக்ைடிகை பதிகனண்ைீழ்க்ைணக்கு நூல்ைளுள், ஒன்று. இது ஒரு நீதி 
நூல். விைம்பி நாைனார் என்னும் புலவரால் இயற்றப்பட்ட இந் நூல் நூற்றிகயாரு 
பாடல்ைகைத் தன்னைத்கத கைாண்டுள்ைது. 
 

S28. Ans.(c) 

Sol. திருகவம்பாகவ என்பது ைாணிக்ைவாசைரால் கசவ சையத்தின் 
முழுமுதற்ைடவுைான சிவகபருைாகனக் குறித்து எழுதப்பட்ட பாடல்ைைின் 
கதாகுப்பாகும். 
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S29. Ans.(a) 

Sol. தைிழின் ஐம்கபரும் ைாப்பியங்ைளுள் ஒன்றாைக் ைருதப்படுைின்ற குண்டலகைசி 
என்னும் நூல் ஒரு கபௌத்தம் சார்ந்த நூலாகும். குண்டலகைசிகய இயற்றியவர் 
நாதகுத்தனார். 
 
S30. Ans.(b) 

Sol. அைராவதி அகண இந்தியா, தைிழ்நாடு, திருப்பூர் ைாவட்டத்தில் உள்ை 
உடுைகலப்கபட்கட வட்டத்தில் இருக்கும் இந்திரா ைாந்தி வனவிலங்கு உய்வைம் 
ைற்றும் கதசியப்பூங்ைாவில் அகைந்துள்ைது. 
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ADDA247 APP க்குச் கசல்லுங்ைள், தைிழ்நாடு ைாநிலத் கதர்வு பிரிவில் தைிழ் 

கைாழிகயத் கதர்ந்கதடுக்ைவும்.  
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