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தமிழ்நாடு மாநிலம்- ப ாது அறிவு கேள்வி மற்றும்  தில்ேள் தமிழில் 

 

Q1. பின்வரும் நூல்களில் எது, ஐஞ்சிறு காப்பியங்களில் ஒன்றல்ல? 

Which of the following epics, is not one of the five minor epics? 

(a) நீலககசி 
(b) சூளாமணி 
(c) குண்டலககசி 
(d) நாக குமார காவியம் 

 

Q2. பள்ளி கவலல நாட்கலள, நூற்றறண்பதிலிருந்து இருநூறாக உயர்த்தியவர் யார்? 

Who raised the school working days from one hundred and eighty to two hundred? 

(a) காமராசர் 

(b) அண்ணாதுலர 

(c) எம்.ஜி.இராமச்சந்திரன் 

(d) ராஜாஜி 
 

Q3. பின்வரும் யார், திருவருட் பிரகாச வள்ளலார் என்று அலைக்கப்பட்டார்? 

Who among the following was called as Thiruvarut Prakaasa Vallalaar? 

(a) தாயுமானவர்  

(b) இராமலிங்க அடிகளார் 

(c) ஆறுமுக நாவலர்  

(d) திருமூலர் 

 

Q4. பின்வருவனவற்றுள் வரீமாமுனிவர் எழுதாத நூல் எது? 

Which of these books was not written by Veeramamunivar? 

(a) ஆசாரக் ககாலவ 

(b) கித்கதரி அம்மாள் அம்மாலன 

(c) றசந்தமிழ் இலக்கணம் 

(d) கதம்பாவணி 
 

Q5. "றபற்ற தாயும் பிறந்த றபான்னாடும் நற்றவ வானினும் 
நனி சிறந்தனகவ" எனும் பாடலடிகள் யாருலடயலவ? 

Of the following, whose lines are "Petra thaayum pirandha ponnaadum 

natrava vaaninum nani sirandhanave"? 

(a) கதசியக்கவி 
(b) கவிமணி 
(c) காந்தியக் கவிஞர் 

(d) புரட்சிக்கவிஞர் 
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Q6. 'திராவிட றமாைிகளின் ஒப்பிலக்கணம்' எனும் நூலல இயற்றியவர் யார்? 

Who authored the book 'Draavida Mozhigalin Oppilakkanam'? 

(a) ரா.பி. கசதுப்பிள்லள 

(b) மு. வரதராசன் 

(c) பீட்டர் றபர்சிவல்  

(d) ராபர்ட் கால்டுறவல் 

 

Q7. பின்வரும் அறிக்லககலளக் கவனியுங்கள். 
1. தமிழ்நாடு, இந்திய மாநிலங்களில், பரப்பளவில் 10 ஆவதாகவும், மக்கள்றதாலகயில் 
ஆறாவதாகவும் விளங்குகிறது. 
2. இந்திய றமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்குப் பங்களிப்பதில், தமிழ்நாடு இரண்டாம் இடத்தில் 
உள்ளது. 
கமற்கண்ட கூற்றுகளில் எது உண்லமயானது / உண்லமயானலவ? 

Consider the following statements. 

1. Tamil Nadu is the tenth largest Indian state by area and the sixth largest by population. 

2. Tamil Nadu is the second largest contributor to India's GDP. 

Which of the above statements is/are true? 

(a) (1) மட்டும் 

(b) (2) மட்டும்  

(c) (1) மற்றும் (2) இரண்டும்  

(d) (1) மற்றும் (2) இரண்டும் இல்லல 

 

Q8. தமிைகத்தின் எல்லலகலள “வட கவங்கடம் றதன் குமரி ஆயிலடத் தமிழ் கூறு 
நல்லுலகம்” என்று வலரயறுக்கும் நூல் எது? 

Which book defines the boundaries of Tamil Nadu as 'Vada Venkatam Then Kumari Aayidaith Tamil Kooru 

Nallulakam'? 

(a) சிலப்பதிகாரம் 

(b) பதிற்றுப்பத்து 

(c) றதால்காப்பியம்  

(d) புறநானூறு 

 

Q9. றவலிங்டன் ஏறி, தமிழ்நாட்டின் எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது? 

In which district of Tamil Nadu is the Wellington lake situated? 

(a) றசன்லன  

(b) கடலூர்  

(c) திண்டுக்கல்  

(d) ககாலவ 

 

Q10. தமிழ்நாட்டுப் றபாருளாதாரத்தில், விவசாயம் பங்களிக்கும் சதவதீம் என்ன? 

What is the percentage contribution of agriculture in the economy of Tamil Nadu? 

(a) 13% 

(b) 17% 

(c) 21% 

(d) 27% 
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Q11. மதராசு மாநிலம் என்று அலைக்கப்பட்ட பகுதிக்கு "தமிழ்நாடு” என்று றபயர் லவக்கச் 
றசால்லி உண்ணாவிரதமிருந்து உயிர்விட்டவர் யார்? 

Who fasted to death in an effort to change the name of Madras State to Tamil Nadu? 

(a) சங்கரலிங்கனார் 

(b) றபாட்டி சிறரீாமுலு 

(c) இலட்சுமண பிள்லள 

(d) ம.றபா.சிவஞானம் 

 

Q12. இந்திரா காந்தி வனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் கதசியப்பூங்கா எந்த மாவட்டத்தில் 
அலமந்துள்ளது? 

In which district is the Indira Gandhi Wildlife Sanctuary and National Park located? 

(a) ககாலவ  

(b) நீலகிரி  

(c) ராமநாதபுரம்  

(d) கன்னியாகுமரி 

 

Q13. ஆதிச்சநல்லூர் றதால்லியல் களம், எந்த நதிக் கலரயில் அலமந்துள்ளது? 

Adichanallur Archaeological Site is located on the banks of which river? 

(a) லவலக  

(b) காவிரி  

(c) றசய்யாறு  

(d) தாமிரபரணி 
 

Q14. பின்வரும் நாடுகளில் எது, சட்டப்படி தமிலை ஆட்சிறமாைியாகக் றகாண்ட நாடுகளில் 
ஒன்றல்ல? 

In which of the following countries, is Tamil not an official language by law? 

(a) இந்தியா  

(b) இலங்லக  

(c) மகலஷியா  

(d) சிங்கப்பூர் 

 

Q15. தமிழ்நாட்டில் எத்தலன மாநகராட்சிகள் உள்ளன? 

How many municipal corporations are there in Tamil Nadu? 

(a) 12 

(b) 13 

(c) 14 

(d) 15 
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Q16. தற்கபாதுள்ள இராணிப்கபட்லட மாவட்டம், பின்வரும் எந்த மாவட்டத்திலிருந்து 
பிரிக்கப்பட்டது? 

The present Ranipettai district was separated from which of the following districts? 

(a) றசன்லன  

(b) கவலூர்  

(c) காஞ்சிபுரம்  

(d) திருவள்ளூர் 

 

Q17. இந்திய நியூட்ரிகனா ஆய்வுக்கூடம் தமிைகத்தின் எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது?  

Indian Neutrino Observatory is located in which district of Tamilnadu? 

(a) கடலூர் 

(b) றசன்லன 

(c) கதனி 
(d) மதுலர 

 

Q18. தமிைகத்தின் கவர்ட்ஸ்வர்த் என்று புகைப்படுபவர் யார்? 

Who is popularly known as Wordsworth of Tamil Nadu? 

(a) பாரதிதாசன் 

(b) வாணிதாசன் 

(c) சுரதா 

(d) சிற்பி 
 

Q19. அதியமான் றநடுமான் அஞ்சி, பின்வரும் யாருக்கு சாவா மருந்தாகிய 

றநல்லிக்கனிலய வைங்கினார்? 

To whom did Adiyaman Nedumaan Anji, give the gooseberry with the hope of improving the latter's life 

expectancy? 

(a) ஒளலவயார் 

(b) நக்கண்லணயார் 

(c) காக்லக பாடினியார் 

(d) றவள்ளிவதீியார் 

 

Q20. கற்கறாரால் ‘புலவகரறு’ என்று சிறப்பிக்கப் றபற்றவர் யார்? 

Who has been nicknamed as ‘Pulavareru’ by the scholars? 

(a) நாமக்கல் கவிஞர் 

(b) அ. வரதநஞ்லசய பிள்லள 

(c) கபிலர் 

(d) நக்கண்லணயார் 

 

Q21. தமிழ்நாட்லட றபாறுத்தவலர, நிஷா : 2008 என்பது ? : 2015, என்பதற்கு ஒத்ததாகும் 
எனில், ? என்பது எலதக் குறிக்கும்? 

With reference to Tamil Nadu, Nisha : 2008 is similar to ? : 2015. Then ? points out to  

(a) BOB09 

(b) மாடி  

(c) ஹுத்ஹுத் 

(d) கரானு 
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Q22. திருக்குறளில் ஒகர ஒரு அதிகாரம் உலடய இயல் எது? 

Which iyal of Thirukkural has only one chapter? 

(a) ஊைியல்  

(b) துறவறவியல் 

(c) அரசியல் 

(d) கூைியல் 

 

Q23. முதலாவதாக உருவாக்கப்பட்ட தமிழ்-தமிழ் அகராதி எது? 

Which was the first Tamil-Tamil dictionary? 

(a) தமிழ் அகரமுதலி 
(b) தரங்கம்பாடி அகராதி  

(c) யாழ்ப்பாண அகரமுதலி 
(d) சதுரகராதி 
 

Q24. கலித்றதாலக நூலில் இடம்றபறும் 'றநய்தற்கலி' பாடல்கலள பாடியவர் யார்? 

Who sang the 'Neytarkali' songs, that are a part of the book 'Kalitthokai'? 

(a) முடத்தாமக் கண்ணியார் 

(b) நல்லந்துவனார் 

(c) நப்பூதனார் 

(d) உருத்திரங்கண்ணனார் 

 

Q25. நாமக்கல் மாவட்டம் எந்த ஆண்டில் கதாற்றுவிக்கப்பட்டது?  

In which year was the Namakkal District formulated? 

(a) 2007 

(b) 1977 

(c) 1997 

(d) 1987 

 

Q26. திருப்பூர் குமரன் எந்த ஆண்டில் இறந்தார்?  

In which year, did Tirupur Kumaran die? 

(a) 1932 

(b) 1934 

(c) 1933 

(d) 1930 

 

Q27. பத்துப்பாட்டு நூல்களுள் ஒன்றான மலலபடுகடாம் 
இவ்வாறும் அலைக்கப்படுகிறது. 
Malaippadukadaam, one of the ten books of Patthupaattu is also known as- 

(a) றபாருநராற்றுப்பலட 

(b) கூத்தராற்றுப்பலட  

(c) புலவராற்றுப்பலட 

(d) சிறுபாணாற்றுப்பலட 
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Q28. ஐங்குறுநூற்றில் உள்ள பாலலத் திலணப் பாடல்கலள இயற்றியவர் யார்? 

Who composed the songs of Paalai Thinai (arid landscape) in Ainkurunuru? 

(a) ஓரம்கபாகியார் 

(b) அம்மூவனார் 

(c) ஓதலாந்லதயார் 

(d) கபயனார் 

 

Q29. பின்வரும் யார், உவலமக் கவிஞர் என்று அறியப்பட்டார்? 

Who of the following was known as Uvamai Kavignar (the poet of comparisons)? 

(a) முடியரசன்  

(b) சுரதா 

(c) பாரதிதாசன்  

(d) அ. மருதகாசி 
 

Q30. பல்லவ மன்னரான சிம்மவிஷ்ணுவிற்குப் பின் ஆட்சிக்கு வந்தவர் யார்? 

Who came to power after the Pallava king Simha Vishnu? 

(a) மககந்திரவர்மன் I 

(b) நரசிம்மவர்மன் I 

(c) பரகமஸ்வரவர்மன் 

(d) சிம்மவர்மன் 

 

SOLUTIONS 
 

S1.  Ans.(c) 

பழந்தமிழ் இலக்கியங்களின் ததொகுப்பில் ஐம்தபருங் கொப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு கொப்பியங்கள் 

என்கிற முக்கியப் பிரிவு உண்டு. உதயண குமொர கொவியம், நொககுமொர கொவியம், யச ொதர 

கொவியம், சூளொமணி, நீலசகசி ஆகிய ஐந்தும் ஐஞ்சிறு கொப்பியங்கள் என்கிற பிரிவின் கீழ் 

வருவன. 

 

S2.  Ans.(a) 

கொமரொ ர ் (கொமரொஜர)் (சூலல 15, 1903 - அக்ச ொபர ் 02, 1975) தமிழ் நொ ்டின் முன்னொள் 

முதலலம  ்ரக்ளுள் ஒருவரொவொர.் ரொ ொசி தகொண்டு வந்திருந்த குலக்கல்வித் தி ் த்திலனக ்

லகவி ் ொர.் அவரது ஆ ்சிக் கொலத்தில் தமிழகதத்ில் பள்ளிகளின் எண்ணிகல்க 27,000 

ஆனது. பள்ளிகளில் சவலலநொ ்கள் 180 இல் இருந்து 200 ஆக உயரத்்தப்ப ் து. 

 

S3.  Ans.(b)  

திருவரு  ்பிரகொ  வள்ளலொர ்என்று அலழக்கப்படும் இரொமலிங்க அடிகளொர ் (அகச் ொபர ் 5, 

1823 –  னவரி 30, 1874) ஓர ்ஆன்மீகவொதி ஆவொர.் இவர ் தத்ிய ஞொன  லபலய நிறுவியவர.் 

 

S4.  Ans.(a) 

ஆ ொரங்கலள (ஒழுக்கங்கள்) அழகொன மொலலப்சபொல் சகொலவயொக சகொரத்்து (ச ரத்த்ு) 

எழுதி உள்ளதொல் இது ஆ ொரக் சகொலவ என்று தபயர ் தபறுகிறது. பல்சவறு தவண்பொ 

வலககளொல் அலமந்த 100 பொ ல்களொல் ஆனது இந்நூல். வண்கயத்தூலர  ் ச ரந்்த 

தபருவொயின் முள்ளியொர ்என்னும் புலவர ்இதலன எழுதினொர.் 
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S5.  Ans.(b) 

கவிமணி சதசிக விநொயகம் பிள்லள (சூலல 27, 1876 – த ப் ம்பர ்26, 1954) 20ம் நூற்றொண்டில் 

குமரி மொவ ் த்திலுள்ள சதரூரில் வொழ்ந்த ஒரு புகழ் தபற்ற கவிஞர.் 

 

S6.  Ans.(d) 

திரொவி  தமொழிகளின் ஒப்பிலகக்ணம் என்பது ரொபர ்் கொல்டுதவல் என்பொரொல் 

ஆங்கிலத்தில் எழுதப்ப ்  ஒரு நூல். இது ததன்னிந்தியொவில் பரந்துள்ள பல்சவறு தமொழிகள் 

ததொ ரப்ொன ஒரு ஒப்பீ ்டு ஆய்வு நூல் ஆகும். இந் நூல் 1856 ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலொக 

தவளியி ப்ப ் து. 

 

S7.  Ans.(c) 

 

S8.  Ans.(c) 

தமிழகத்தின் எல்லலகலளத ்ததொல்கொப்பியப் பொ ல் “வ  சவங்க ம் ததன் குமரி ஆயில த் 

தமிழ் கூறு நல்லுலகம்” என்று வலரயறுக்கிறது (ததொல்கொப்பியம், சிறப்புப் பொயிரம், 1-3). 

 

S9.  Ans.(b) 

தவலிங் ன் ஏரி (அ) எமசனரி என்பது தமிழகத்தின் க லூர ்மொவ ் ம், தி ் கக்ுடிகக்ு அருசக 

புலிவலம் மற்றும் கீழ் த் ருவொய் என்னும் கிரொமதத்ில் உள்ள ஓர ் ஏரி. இது க லூர ்

மொவ ் த்தில் உள்ள 25,000 ஏக்கர ்நிலத்திற்கு பொ ன வ தி அளிக்கிறது. 

 

S10.  Ans.(c) 

தமிழ்நொ ்டுப் தபொருளொதொரதத்ில் (ஆங்கிலம்: Economy of TamilNadu) ச லவத் துலற 45%, 

ததொழில் துலற 34%, விவ ொயம் 21% பங்களிக்கின்றன. 

 

S11.  Ans.(a) 

கண் ன்  ங்கரலிங்கனொர ் (Sankaralinganar, 1895 - 13 அகச் ொபர ் 1956) என்பவர ் விடுதலலப் 

சபொரொ ்  வீரரும், மதரொசு மொநிலம் (தம ்ரொஸ் ஸ்ச  ்) என்று அலழக்கப்ப ்  பகுதிக்கு 

”தமிழ்நொடு” என்று தபயர ் லவக்க  ் த ொல்லி உண்ணொவிரதமிருந்து உயிரவ்ி ்  ஒரு 

சபொரொளியும் ஆவொர.் 75 நொ ்கள் தனது சகொரிக்லகலய நிலறசவற்ற சவண்டி தனது வீ ்டின் 

முன், உண்ணொவிரதமிருந்து உயிர ் வி ் வர.் இவர ் விருதுநகலர அடுதத் மண்மலலசமடு 

ஊலர  ்ச ரந்்தவர.் 

 

S12.  Ans.(a) 

இந்திரொ கொந்தி வனவிலங்கு உய்வகம் மற்றும் 

சதசியப்பூங்கொ (IGWLS&NP) ஓர ்பொதுகொக்கப்ப ்  பகுதியொகும். 

1961ஆம் ஆண்டு அக்ச ொபர ் 7 அன்று இங்கு வருலக புரிந்த 

முன்னொள் இந்தியப் பிரதமர ் இந்திரொ கொந்தி அம்லமயொர ்

நிலனலவதயொ ்டி இப்தபயர ் இ ப்ப ்டுள்ளது. 

இப்பூங்கொவின் வ கிழக்கில் அலமந்துள்ள  ொப் ஸ்லிப் என்ற 

கிரொமத்தின் தபயரொசலசய இது பரவலொக அறியப்படுகிறது. 

இப்பகுதி ததன்னிந்தியொவில் தமிழ்நொடு மொநிலத்தில் 

சகொலவ மொவ ் தத்ில் தபொள்ளொ ச்ி, வொல்பொலற,உடுமலல 

வ ் ங்களில் அலமந்துள்ள ஆலனமலல மலலதத்தொ ரில் 

பரந்துள்ளது.  
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S13.  Ans.(d) 

ஆதி  ்நல்லூர ்ததொல்லியல் களம்(8° 37’ 47.6" N; 77° 52’ 34.9"E) தமிழ் நொ ்டின் மிகப் பலழய 

நொகரிகத்லத  ் ச ரந்்த ததொல்லியல் களங்களில் ஒன்று. தூத்துக்குடி மொவ ் ம் 

திருலவகுண் ம் வ ் த்தில் பொயும் தொமிரபரணி ஆற்றின் கலரயில் உள்ள ஆதி  ்நல்லூர ்

எனுமி த்தில் உள்ளது. 

 

S14.  Ans.(c) 

தமிலழ ஆ ்சிதமொழியொகக் தகொண்  நொடுகள் (  ் தத்ின்படி) 

நொடு  பகுதி  மக்கள் 

இந்தியொ  ஆசியொ  66,742,402 

சிங்கப்பூர ்ஆசியொ  150,184 

இலங்லக ஆசியொ  5,065,930 

 

S15.  Ans.(d) 

தமிழ்நொ ்டில் அதிகமொன மகக்ள் ததொலகயு ன் மிக அதிக வருவொயுல ய ஊரக்லள 

மொநகரொ ்சிகளொகப் பிரிதத்ுள்ளனர.் தமிழ்நொ ்டில் தமொத்தம் 15 மொநகரொ ்சிகள் 

இருக்கின்றன. த ன்லன, மதுலர, சகொயம்புத்தூர,் திரு ச்ிரொபள்ளி, ச லம், திருதநல்சவலி, 

ஈசரொடு, தூதத்ுகக்ுடி, திருப்பூர,் சவலூர,் திண்டுகக்ல், தஞ் ொவூர,் நொகரக்சகொயில், ஓசூர,் ஆவடி 

ஆகியலவ தமிழ்நொ ்டில் உள்ள தமொத்த மொநகரொ ்சிகள். 

 

S16.  Ans.(b) 

இரொணிப்சப ்ல  மொவ ் ம், 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகதத்ு மொதம் 15 ஆம் சததி சவலூர ்

மொவ ் த்திலிருந்து பிரிகக்ப்ப ் து. 

 

S17.  Ans.(c) 

இந்திய நியூ ்ரிசனொ ஆய்வுக்கூ ம், தமிழ்நொ ்டில் சதனி மொவ ் ம் சதவொரம் அருசகயுள்ள 

தபொ ்டிபுரம் எனும் ஊரிலுள்ள சமற்குத் ததொ ர ்ச்ி மலலயின் உள்சள அலமகக்ப்படுகிறது. 

 

S18.  Ans.(b) 

கவிஞசரறு வொணிதொ ன் (சூலல 22 1915 - ஆகதத்ு 7, 1974) புதுலவலய  ்ச ரந்்த தமிழறிஞரும், 

கவிஞரும் ஆவொர.் இவர ் 'பொரதிதொ ன் பரம்பலர' என்றலழக்கப்படும், பொவலர ்

தலலமுலறயில் வருபவர.் இயற்லகப் புலனவு இவருல ய பொ ல்களில் சிறந்து 

விளங்குவலதக் கொணலொம். எனசவ இவலர 'தமிழகத்தின் சவர ்்ஸ்வொரத்்' என்று 

பொரொ ்டுகின்றனர.் 

 

S19.  Ans.(a) 

அதியமொன் தநடுமொன் அஞ்சி தகடூலர ஆண்   ங்ககொல மன்னரக்ளுள் ஒருவர.் இவர ்

தனக்குக் கில த்த  ொவொ மருந்தொகிய தநல்லிகக்னிலயத் தொன் உண்ணொது 

ஔலவயொருக்குக் தகொடுத்தொர ்என்றும் அவரது தகொல யின் திறம் சப ப்படுகிறது. 

 

S20.  Ans.(b) 

அ. வரதநஞ்ல ய பிள்லள (த ப் ம்பர ்1, 1877 - ஜூலல 11, 1956) அப்ப ொமிப் பிள்லள, வரதொயி 

என்பொரக்க்ு மகனொகப் பிறந்தொர.் தமிழு ன் ததலுங்லகயும் வ தமொழிலயயும் நன்கு 

அறிந்தவர.் விலரந்து கவிபொடுவதில் வல்லவர.் கரந்லத  ் தமிழ்  ்  ங்கதத்ில் ‘ஆசிரியர’் 

என்னும் சிறப்புப் ப ் ம் தபற்றவர.் கற்சறொரொல் ‘புலவசரறு’ என்று சிறப்பிக்கப் தபற்றொர.் 
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S21.  Ans.(d) 

நி ொப் புயல் (Cyclone Nisha) என்பது 2008 வ  இந்தியப் 

தபருங்க ற்புயற்கொலதத்ின்சபொது ஏற்ப ்  ஒன்பதொவது 

புயல் ஆகும். அதத்ு ன் 2008ஆம் ஆண்டு வங்கொள 

விரிகு ொவில் ஏற்ப ்  ஏழொவது புயலொகும்.  

சரொனு புயல் (Cyclonic Storm Roanu) வங்கொள விரிகு ொவில் 

த யற்பொ ்டில் உள்ள தவப்ப மண் ல  ்சூறொவளி ஆகும். இது 

இந்தியொவின் கிழகக்ுக ் க ற்கலர மற்றும் இலங்லக 

க ற்கலரயில் பொதிப்லப ஏற்படுதத்ியுள்ளது. 2016ஆண்டின் 

சூறொவளிப் பருவத்தின் முதல் புயலொக இது உள்ளது. 

 

S22.  Ans.(a) 

திருகக்ுறளின் அறத்துப்பொலில் "பொயிரவியல்" 4 அதிகொரங்களும், பொயிரவியலலத் 

ததொ ரந்்து முதலொவதொக 20 அதிகொரங்களு ன் "இல்லறவியல்", அடுத்து 13 அதிகொரங்கள் 

தகொண்  துறவறவியல், இறுதியில் "ஊழ்" என்னும் ஒசர அதிகொரம் தகொண்  "ஊழியல்", என 

வலகபடுத்தப்ப ்டுள்ளது. திருகக்ுறளில் ஒசர ஒரு அதிகொரம் உல ய இயல் "ஊழியல்" 

ம ்டுசம. 

 

S23.  Ans.(d) 

 துரகரொதி என்பது வீரமொமுனிவரொல் உருவொக்கப்ப ்  முதல் தமிழ்-தமிழ் அகரொதியொகும். 

1732 நவம்பர ் திங்கள் 21ஆம் நொள்  துரகரொதி நிலறவுற்றலத வீரமொமுனிவர ் அந்நூலின் 

இறுதியில் குறிப்பி ்டுள்ளொர.்  துரகரொதி முதலில் 1919ஆம் ஆண்டில் அ ச்ு நூலொக 

தவளியி ப்ப ் து. 

 

S24.  Ans.(b) 

 ங்க இலக்கியம் கலிதத்தொலக பொ ல் ததொகுப்பில் இ ம்தபற்றுள்ள தநய்தல் திலணக ்

கலிப்பொப் பொ ல்கலள தநய்தற்கலி எனக் குறிப்பிடுகின்றனர.் இதில் உள்ள பொ ல்கள் 33. 

இலவ கலிதத்தொலக நூலில் 118 முதல் 150 எண்ணுள்ள பொ ல்களொக லவக்கப்ப ்டுள்ளன. 

இவற்லறப் பொடிய புலவர ்நல்லந்துவனொர.் 

 

S25.  Ans.(c) 

நொமகக்ல் மொவ ் மொனது ச லம் மொவ ் த்திலிருந்து பிரிந்து 01.01.1997 முதல் தனி 

மொவ ் மொக உதயமொனது. 

 

S26.  Ans.(a) 

திருப்பூர ் குமரன் (அக்ச ொபர ் 4, 1904 –  னவரி 11, 1932) இந்திய விடுதலலப் சபொரொ ் த ்

தியொகி ஆவொர.் இவர ்ஈசரொடு மொவ ் தத்ில் உள்ள த ன்னிமலலயில் பிறந்தொர.் ஜனவரி 10, 

1932 இல் ந ந்த ஆங்கிசலய அரசுகக்ொன எதிரப்்புப் சபொரொ ் த்தில் கலந்து தகொண்  சபொது, 

ஆங்கில அரசின் கொவல்துலறயொல் தடியடிக்கு உள்ளொனொர.் கீசழ விழுந்தநிலலயிலும், அவர  ்

தன் லகயில் இருந்த, அகக்ொலத்தில் சுதந்திரதத்ின் அல யொளமொகக் கருதப்ப ்  கொங்கிரஸ் 

தகொடிலய வி ொமல் உயரத்த்ிப் பிடித்தவொசற கி ந்தொர.் இதனொல் "தகொடிகொதத் குமரன்" 

என்று அறியப்படுகிறொர.் ஜனவரி 10 இல் சிகி ல் கக்ொக அனுமதிக்கப்ப ்  திருப்பூர ்குமரன் 

11 இல் மருத்துவமலனயில் அதிகொலலயில் உயிரிழந்தொர.் 
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S27.  Ans.(b) 

 ங்ககொலத் ததொகுப்புகளுள் ஒன்றொன பத்துப்பொ ்டு நூல்களுள் ஒன்று மலலபடுக ொம். இத் 

ததொகுப்பிலுள்ள நூல்களுள் இரண் ொவது தபரிய நூல் இது. 583 அடிகளொல் ஆன இப் பொ லல 

இயற்றியவர,் இரணியமு ் தத்ுப் தபருங்குன்றூரப்் தபருங்தகௌசிகனொர ் என்னும் புலவர ்

ஆவொர.் இந்த நூலலக் கூதத்ரொற்றுப்பல  எனவும் குறிப்பிடுவர.் 

 

S28.  Ans.(c) 

ஐங்குறுநூற்றில் அ ங்கியுள்ள பொ ல்களில் ஒவ்தவொரு திலணலய  ் ச ரந்்த பொ ல்களும் 

ஐந்து தவவ்சவறு புலவரக்ளொல் இயற்றப்ப ்டுள்ளன. 

• மருதத் திலணப் பொ ல்கள் (100) - ஓரம்சபொகியொர ்

• தநய்தல் திலணப் பொ ல்கள் (100) - அம்மூவனொர ்

• குறிஞ்சித் திலணப் பொ ல்கள் (100) - கபிலர ்

• பொலலத் திலணப் பொ ல்கள் (100) - ஓதலொந்லதயொர ்

• முல்லலத் திலணப் பொ ல்கள் (100) – சபயனொர ்

 

S29.  Ans.(b) 

சுரதொ (நவம்பர ் 23, 1921 - சூன் 20, 2006) இயற்தபயர ்இரொ சகொபொலன் தமிழகக் கவிஞரும் 

எழுத்தொளரும் ஆவொர.் கவிஞர ் பொரதிதொ னி ம் தகொண்  பற்றுதலொல் பொரதிதொ னின் 

இயற்தபயரொகிய சுப்புரத்னம் என்பதின் அடிப்பல யில் தன் தபயலர சுப்புரத்னதொ ன் 

என்று மொற்றிக்தகொண் ொர.் தன் மொற்றுப்தபயரின் சுருக்கமொக சுரதொ என்னும் தபயரில் பல 

மரபுக்கவிலதத் ததொகுப்புகள் தந்தவர.் த ய்யுள் மரபு மொறொமல் எழுதிவந்த இவர ்

உவலமகள் தருவதில் தனிப்புகழ் ஈ ்டியவர.் இதனொல் இவலர உவலமக் கவிஞர ் என்று 

சிறப்பித்துக் கூறுவர.் 

 

S30.  Ans.(a) 

சிம்மவிஷ்ணு அல்லது அவனிசிம்மன் ஓரு பல்லவ அர ன் ஆவொன். சிம்மவிஷ்ணுவிற்குப் பின் 

அவன் மகனும் புகழ்தபற்ற பல்லவ அர ரக்ளில் ஒருவனுமொன மசகந்திரவரம்ன் 

முடிசயற்றொன். 
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