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தமிழ்நாடு மாநிலம்- ப ாது அறிவு கேள்வி மற்றும்  தில்ேள் தமிழில்  

 

1. தமிழ்நாட்டை மிக அதிக ஆண்டு காலம் ஆட்சி சசய்த வம்சம் எது? 

(a) பாண்டியர் 

(b) சசாழர் 

(c) சசரர் 

(d) சாதவாகனர்  

 

2. காஞ்சிபுரம் டகலாஷ்நாத் சகாயில் யாருடைய  ஆட்சியில் கட்ைப்பட்ைது? 

(a) மசகந்திரவர்மன் 

(b) ரங்கா பைாகா 

(c) நரசிம்மா 

(d) ராஜ்சிம்ஹா 

 

3. தமிழ்நாட்டின் ஒரு பண்டைய  இராச்சியமான சசாழ வம்சம் எந்த ஆற்றங்கடரயில் 

இருந்தது? 

(a) காசவரி 

(b) கிருஷ்ணா 

(c) சகாதாவரி 

(d) மகாநதி 
 

4. சித்தனவன்சல் குடகக் சகாயிடலக் கட்டியவர் யார்? 

(a) பல்லவர்கள் 

(b) சசாழர்கள் 

(c) சசரர்கள் 

(d) பாண்டியர்கள் 

 

5. பின்வருவனவற்றில் எது ‘தமிழகத்தின் தண்டி’ என்று அடழக்கப்படுகிறது? 

(a) திருசநல்சவலி 
(b) சவதாரண்யம் 

(c) மகாபலிபுரம் 

(d) கைலூர் 

 

6. ___________ என்ற சமாராக்சகா பயணி, முஹம்மது-பின்-

துக்ளக்கின் ஆட்சியின்  சபாது தமிழகத்தின் நிடல 

குறித்து எழுதினார்? 

(a) இபன் பட்டுைா 

(b) மார்சகாசபாசலா 

(c) ைாலமி 
(d) லிவி 
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7. தமிழ்நாட்டில் பாண்டியன் இராச்சியம் குறித்து எழுதிய சராமானிய எழுத்தாளர் யார்? 

(a) சமகாஸ்தனஸீ் 

(b) ஸ்ட்ராசபா 

(c) பிளினி 
(d) அகஸ்ைஸ்  

 

8. சசாழ இராச்சியம் சதாைர்பான பின்வருவனவற்டறக் கவனியுங்கள்: 

i) ராசேந்திர சசாழன் -I 

ii) குசலாத்துங்கா I. 

iii) விக்ரம சசாழர் 

iv) ராே ராோ  I. 

சமசல உள்ள சசாழ ஆட்சியாளர்களின் சரியான காலவரிடச வரிடசடயத் 

சதர்வுசசய்க:  

(a) iv,i,ii,iii 

(b) iii,ii,iv,i 

(c) i,ii,iii,iv 

(d) iii,iv,ii,i 

 

9. மசகந்திரவர்மன் I சதாைர்பான பின்வரும் அறிக்டககடளக் கவனியுங்கள் 

1. மசகந்திரவர்மன் I இன் ஆட்சி தமிழ் நாட்டில் மத மறுமலர்ச்சியின் சதாைக்கமாக 

குறிக்கப்பட்ைது. 

2. அவரது காலத்தில் குடைவடர சகாயில்கள் கட்ைப்பட்ைன. 

3. இது மிகுந்த/ அதீத இலக்கிய படைப்புகளின் சதாைக்கமாக குறிக்கப்பட்ைது 

4. பல்லவர்களுக்கும் சாளுக்கியர்களுக்கும் இடையில் நல்லுறவு சபணப்பட்ைது. 

சமசல சகாடுக்கப்பட்ை கூற்றுகளில் எது / எடவ உண்டம? 

(a) 1,2,3,4 சரி  

(b) 1,2,3 சரி மற்றும் 4 தவறு 

(c) 1,2,4 சரி  மற்றும் 3 தவறு 

(d) 2., 3,4 சரி மற்றும் 1 தவறு 

 

10. யாருடைய தடலடமயில் சசங்கல்பட்டில் முதல் சுய மரியாடத இயக்கம் 

நடைசபற்றது? 

(a) டி.எம்.நாயர் 

(b) ஊ. பு. அ. சசௌந்தரபாண்டியன் 

(c) டி.ஆர்.சவங்கைராம சாஸ்திரி 

(d) சி.என். அண்ணாதுடர 
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11. ‘வைசவங்கைம் சதன்குமரி ஆயிடைத் தமிழ் 
கூறும் நல்லுலகம்’ என்ற இந்த வரிகள், எந்த தமிழ் 
படைப்புகளில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளன? 

(a) திருக்குறல் 

(b) சதால்காப்பியம்  

(c) சிலப்பதிகாரம் 

(d) மணிசமகடல 

 

12. புறநானூறின் கூற்றுப்படி, கற்ற கவிஞர்களின் 
தடலவராக இருந்தவர் யார்? 

(a) கூல வாணிகன் சாத்தனார் 

(b) மாமூலனார் 

(c) மாங்குடி மருதனார் 

(d) நப்பூதனார்  

 

13. பின்வருவனவற்டற சபாருத்துங்கள்: 
……இலக்கிய படைப்பு        வடக  

1. ஐங்குறுநூறு  A- பத்துப்பாட்டு  

2. பட்டினப்பாடல  B- பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு 

3. ஐந்திடண ஐம்பது C- எட்டுத்சதாடக 

பின்வரும் எந்த விருப்பம், இலக்கியப் படைப்புகடளயும் அடவகளின் சரியான 
வடகடயயும் தருகிறது?  

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

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

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

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

 

14. பின்வருவனவற்டற சபாருத்துங்கள்:  
     ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்            காலம் 

       (சிறு காவியங்கள்)             
1. உதயண குமார காவியம் A. கி.பி. 9-ஆம் நூற்றாண்டு 

2. நாககுமார காவியம் B. கி.பி. 10-ஆம் நூற்றாண்டு 

3. யசசாதர காவியம்  C. கி.பி. 15-ஆம் நூற்றாண்டு 

4. சூளாமணி D. கி.பி. 16-ஆம் நூற்றாண்டு 

5. நீலசகசி E. கி.பி. 13-ஆம் நூற்றாண்டு  

சமசல சபாருத்தப்பட்டுள்ள சிறு காவியங்கள் மற்றும் அவற்றின் காலங்களின் 
இடணகளில் எது சரியானது / சரியானடவ?  

(a)1-B, 2-E,3-C,4-D, 5-A 

(b) 1-C, 2-D,3-E,4-A, 5-B 

(c) 1-C, 2-B,3-D,4-E, 5-A 

(d)1-B, 2-C,3-D,4-E, 5-A 
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15. திருக்குறலின், பின்வரும் எந்த அத்தியாயம், உண்டமத்தன்டமடயக் 
குறிக்கிறது? 

(a) அத்தியாயம் X 

(b) அத்தியாயம் XXV 

(c) அத்தியாயம் XXX 

(d) அத்தியாயம் XXXI  

 

16. இந்தியாவின் 13 முக்கிய துடறமுகங்களில், 3 முக்கிய துடறமுகங்கள் 
தமிழ்நாட்டில் உள்ளன. கீசழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களில், எது 
உண்டமயாகும்? 

(a) நாகப்பட்டினம், என்னூர் மற்றும் காடரக்கால்  

(b) சசன்டன, தூத்துக்குடி மற்றும் என்னூர் 

(c) சகாலாச்சசல், நாகப்பட்டினம் மற்றும் காடரக்கால்  

(d) சசன்டன, தூத்துக்குடி மற்றும் சகாலாச்சசல் 

 

17. பின்வருவனவற்டற சபாருத்துங்கள்: 
               தாதுக்கள்             ……மாவட்ைங்கள்  

1. உயர் தர கிராஃடபட்  A. சசலம்  

2. பாக்டசட்   B. சிவகங்டக  

3. டபடரட் C. கைலூர்  

4. பழுப்பு நிலக்கரி (லிக்டனட்) D. விழுப்புரம் 

பின்வரும் தாதுக்கள் மற்றும் அடவ ஏராளமாக சதான்றும் மாவட்ைங்களின் 
இடணகளில் எது சரியானது / சரியானடவ? 

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

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

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

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

 

18. தமிழ்நாட்டின், பின்வரும் நதிகளில், வற்றாத நதி 
எது? 

(a) சநாய்யல் நதி 
(b) காவிரி நதி 
(c) டவடக நதி 
(d) தாமிரபரணி நதி 
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19. தமிழ்நாட்டில், பருவமடழ சதாைர்பான பின்வரும் அறிக்டககடளக் 
கவனியுங்கள். 
1. வைகிழக்கு பருவமடழ ேூன் முதல் சசப்ைம்பர் வடர சதாைங்கி ஆண்டுக்கு 
150 சச.மீ மடழடய தருகிறது. 
2. சதன்சமற்கு பருவமடழ அக்சைாபர் முதல் நவம்பர் வடர சதாைங்கி ஆண்டுக்கு 
200 சச.மீ மடழடய தருகிறது. 
3. வைகிழக்கு பருவமடழயின் சபாது, கிழக்கு மாவட்ைங்களில் அதிக மடழ 
சபய்யும், அசத சநரத்தில் மத்திய சமற்கு மாவட்ைங்கள் குடறவான மடழடய 
மட்டுசம சபறுகின்றன. 
4. சதன்சமற்கு பருவமடழயின் சபாது சமற்கு சதாைர்ச்சி மடலயின் சமற்குப் 
பகுதியில் அதிக மடழ சபய்கிறது. 
சமசல சகாடுக்கப்பட்ை கூற்றுகளில் எது / எடவ உண்டமயாகும்? 

(a) 1,2 மற்றும் 3 உண்டம, 4 தவறு 

(b) 2,3 உண்டம, 1,4 தவறு 

(c) 3,4 உண்டம, 1,2 தவறு 

(d) 1,4 உண்டம மற்றும் 2,3 தவறு 

 

20. தமிழ்நாட்டில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் சதாைர்பான பின்வரும் 
அறிக்டககடளக் கவனியுங்கள். 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்                மாவட்ைம்  

1. சூரிய ஆற்றல்                               A.  திருசநல்சவலி மற்றும்  

                                                                       கன்னியாகுமாரி                            

2. காற்று ஆற்றல்                   B.  மதுடர, தஞ்சாவூர்  

3. கைல் அடல ஆற்றல்            C. தூத்துக்குடி  

4. உயிரி எரிசபாருள் ஆற்றல்    D.  திண்டுக்கல் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி 

சகாடுக்கப்பட்ைடவகடள சபாருத்தி சரியான இடணகடளக் சகாண்ை 
விருப்பத்டத சதர்ந்சதடுக்கவும். 
(a)1-A,2-D,3-C, 4-B 

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

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

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

 

21. ஏ.சக. சகாபாலன் Vs ஸ்சைட் ஆஃப் சமட்ராஸ் வழக்குப் படி, பின்வரும் எந்தச் 
சட்ைம், சசல்லுபடியாகாது என்று சவால் விைப்பட்ைது? 

(a) சமட்ராஸ் நில சீர்திருத்த சட்ைம், 1961 

(b) தடுப்பு காவல் சட்ைம், 1950 

(c) சகரள விவசாய சீர்திருத்த சட்ைம், 1961 

(d) சசன்டன சதவதாசிகள் ஒழிப்புச் சட்ைம், 1947 
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22. ஆதரவற்ற சபண்களுக்கு நிதி உதவி சசய்யும் வடகயில், சமூக நலம் மற்றும் 
சத்துணவுத் திட்ைத் துடறயால், அத்தடகய சபண்களின் திருமணத்திற்க்காக 
(அன்டன சதரசா நிடனவு ஆதரவற்ற சபண்கள் திருமண உதவித்திட்ைம்) ரூ. ____  

வழங்கப்பட்ைது. 
(a) 10,000 

(b) 15,000 

(c) 20,000 

(d) 25,000 

 

23. ஒரு கட்சிடய மாநில கட்சியாக சதர்ந்சதடுப்பது சதாைர்பான பின்வரும் 
அறிக்டககடள கவனியுங்கள். 
i. சட்ைமன்ற சபாதுத் சதர்தலில், சசல்லுபடியாகும் வாக்குகளில் குடறந்தபட்சம் 6% 
ஐப் சபற்று, குடறந்தது 2 இைங்கடளப் சபறசவண்டும். 
ii. மக்களடவ சபாதுத் சதர்தலில், சசல்லுபடியாகும் வாக்குகளில் குடறந்தபட்சம் 
6% ஐப் சபற்று, குடறந்தது 1 இைத்டதப் சபறசவண்டும். 
iii. சட்ைமன்ற சபாதுத் சதர்தலில், குடறந்தது 3% இைங்கடளசயா அல்லது 
குடறந்தது 3 இைங்கடளசயா, இவற்றில் எது அதிகமாக உள்ளசதா, அடத 
சவல்லசவண்டும்.  
iv. மக்களடவ சபாதுத் சதர்தலில், ஒரு மாநிலத்திலிருந்து ஒவ்சவாரு 25 
இைங்களிலும், 2 இைங்கடள சவல்லசவண்டும். 
v. சட்ைமன்றம் அல்லது மக்களடவ சபாதுத் சதர்தலில், சமாத்த சசல்லுபடியாகும் 
வாக்குகளில் குடறந்தபட்சம் 8% ஐப் சபறசவண்டும். 
ஒரு கட்சிடய மாநிலக் கட்சியாக அறிவிக்க சமற்கூறிய எந்த வரன்முடறகள் 
கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்ளப்படும்? 

(a) i, iii, iv, v 

(b) iii, iv, v மட்டும் 

(c) i, ii, iii, v 

(d) i, ii, iii, iv மற்றும் v 

 

24. மாநிலஅரசுத் தடலடம வழக்குடரஞர் சதாைர்பான பின்வருவனவற்டற 
கவனியுங்கள். 
i. இவர் மாநில ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுகிறார். 
ii. இவர் ேனாதிபதியின் விருப்பத்தின் சபாது பதவி வகிக்கிறார். 
iii. இவரது பதவிக்காலம், 5 ஆண்டுகள் அல்லது அரசு கடலக்கப்படும் வடரயாகும். 
சமசல சகாடுக்கப்பட்டுள்ள பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது / சரியானடவ? 

(a) i மட்டுசம 

(b) ii மற்றும் iii மட்டும் 

(c) i மற்றும் iii மட்டும் 

(d) i, ii மற்றும் iii மட்டுசம 
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25. மாநில மனித உரிடம ஆடணயம் சதாைர்பான பின்வருவனவற்டற 
கவனியுங்கள். 
i. இது, ஒரு தடலவர் மற்றும் 2 உறுப்பினர்கடளக் சகாண்டுள்ளது. 
ii. இதன் தடலவர், ஓய்வு சபற்ற தடலடம நீதிபதியாகசவா அல்லது உச்ச 
நீதிமன்ற நீதிபதியாகசவா இருக்க சவண்டும். 
iii. இதன் உறுப்பினர்கள், உயர்நீதிமன்றத்தில் பணியாற்றும் அல்லது ஓய்வு சபற்ற 
நீதிபதியாக இருக்க சவண்டும், அல்லது குடறந்தபட்சம், பத்து வருை அனுபவம் 
சகாண்ை மாவட்ை நீதிபதியாக இருக்க சவண்டும். 
iv. இதன் தடலவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள், மூன்று வருை காலத்திற்கு அல்லது 
அவர்கள் 70 வயடத எட்டும் வடர, இவற்றில் எது முந்டதயசதா அந்த 
காலத்திற்கு, இந்த பதவியில் இருப்பார்கள். 
சமசல சகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது தவறானது / தவறானடவ? 

(a) i மற்றும் ii மட்டும் 

(b) ii மற்றும் iii மட்டும் 

(c) iii மற்றும் iv மட்டுசம 

(d) ii, iii மற்றும் iv மட்டுசம 

 

26. 2017 ஆம் ஆண்டில், தமிழ்நாட்டின் மாநில திட்ைமிைல் ஆடணயத்தால் 
கணக்கிைப்பட்ை, மனித சமம்பாட்டு குறியீடு (HDI) என்னவாகும்? 

(a)0.607 

(b)0.708 

(c)0.806 

(d)0.605 

 

27. தமிழ்நாட்டின், 2017 இன் HDI அறிக்டகயின் அடிப்படையில், பின்வரும் 
மாவட்ைங்களின் தரவரிடசடய, ஒரு குடறயும் வரிடசயில் ஒழுங்கடமக்கவும். 
(a) சசன்டன, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர், காஞ்சீபுரம் 

(b) கன்னியாகுமரி, சசன்டன, விருதுநகர், காஞ்சீபுரம், தூத்துக்குடி 

(c) கன்னியாகுமரி, விருதுநகர், தூத்துக்குடி, சசன்டன, காஞ்சிபுரம் 

(d) சசன்டன, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, காஞ்சீபுரம், 

விருதுநகர் 

 

28. தமிழ்நாடு இடைக்கால பட்சேட் 2021 இல், எந்த 
மாவட்ைத்தில் ஒரு சதாழில்துடற பூங்காடவ திறக்க, 

அரசாங்கம் அறிவித்தது? 

(a) சசலம் 

(b) கரூர்  

(c) மதுடர 

(d) சகாயம்புத்தூர் 
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29. தமிழ்நாட்டின் சசன்டன சமட்சரா ரயில் சசடவ சதாைர்பான பின்வரும் 
அறிக்டககடளக் கவனியுங்கள். 
i. தில்லி மற்றும் டஹதராபாத்திற்கு அடுத்தபடியாக சசன்டன சமட்சரா 3 வது 
சபரிய வடலயடமப்பாகும். 
ii. இது இந்திய அரசு மற்றும் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தின் கூட்டு முயற்சியால் 
கட்ைப்பட்டு, தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தால் இயக்கப்படுகிறது. 
iii. முதல் கட்ைம் / நீட்சி 21 சசப் 2015 முதல் மற்றும் இரண்ைாம் கட்ைம் 29 ேூன் 
2016 முதல் சசயல்பட்ைது. 
iv. 2021 இடைக்கால பட்சேட்டில், சகாயம்புத்தூர் சமட்சரா ரயில் திட்ைத்டதத் 
சதாைங்க, 6683 சகாடி ரூபாடய அரசு ஒதுக்கியது. 
சமசல சகாடுக்கப்பட்ை கூற்றுகளில் எது சரியானது / சரியானடவ? 

(a) i, ii, iii மட்டும் 

(b) ii, iii, iv மட்டும் 

(c) i, ii, iv மட்டும் 

(d) i, ii, iii, iv சரியானடவ 

 

30. "தமிழ்நாட்டின் கைசலார சமூகங்களுக்கான, சுனாமிக்கு பிந்டதய, நிடலயான 
வாழ்வாதார திட்ைம் (Post- Tsunami sustainable Livelihood programme for the coastal communities 

of Tamil Nadu)", இதற்கு பின்வரும் எது உதவுகிறது? 

(a) உலக வங்கி 
(b) விவசாய சமம்பாட்டுக்கான சர்வசதச நிதி 
(c) ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி 
(d) சர்வசதச நாணய நிதியம்  

 

Solutions 
 

1. Ans.(b) 

2. Ans.(d) 

3. Ans.(a) 

4. Ans.(a) 

5. Ans.(b) 

 

6. Ans.(a) 

Sol. In 1334, Ibn Battuta arrived in India all the way through the mountains of Afghanistan, during the 

time when Tughlaq dynasty was at its height 

 

7. Ans.(b) 

Sol. Strabo states that an Indian king called Pandian sent Augustus Caesar "presents and gifts of 

honour". 
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8. Ans.(a)  

Sol. Rajendra Chola I- 1014 – 1044 CE 

Kulothunga I 1070 – 1122 CE 

Vikrama chola 1118–1135 CE 

Raja raja I- 985–1014 CE 

 

9. Ans.(b) 

Sol. During his reign, the Chalukya king Pulakeshin II attacked the 

Pallava kingdom. 

 

10. Ans.(b) 

Sol. In 1929, the first conference was held in Chengalpattu. It was headed by W.P.A. Soundarapandiyan. 

 

11. Ans.(b) 

 

12. Ans.(c) 

Sol. Mangudi Maruthanar, also known as Mankudi Kilar, Madhurai Kanchi Pulavar, and Kanchi 

Pulavanar, was a poet of the Sangam period, to whom 13 verses of the Sangam literature have been 

attributed, including verse 24 of the Tiruvalluva Maalai. He was the author of Madurai Kaanchi of the 

Pathupattu 

 

13. Ans.(b) 

Sol. Eight Anthologies (Ettuthokai) 

Ainkurunuru, Akananuru,Purananuru, Kalittokai, Kuruntokai, Natrinai, Paripatal 

Ten Idylls (Pattuppattu) 

Malaipaṭukaṭam, Paṭṭinappalai, Kurincippatṭu, Neṭunalvaṭai, Maturaikkanci, Mullaippaṭṭu, 

Perumpaṇarruppaṭai, Cirupaṇarruppaṭai, Porunararruppatai, Tirumurukarruppaṭai 

Eighteen Lesser Texts (Pathinenkilkanakku) 

 
 

14. Ans.(b) 

 

15. Ans.(c) 

Sol. Veracity- Habitual truthfulness. The 30th chapter is named as vaaimai in Thirukural. 
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16. Ans.(b) 

Sol. 

i. Chennai Port, is the second largest container port of India. 

ii. Ennore Port, officially renamed Kamarajar Port Limited, is located on the Coromandel Coast about 

24 km north of Chennai Port, Chennai. 

iii. Thoothukudi (Tuticorin) Port is an artificial deep-sea harbour. 

 

17. Ans.(c) 

Sol. 

i. Bauxite is a rock formed from a reddish clay material called laterite soil and is most commonly found in 

tropical or subtropical regions. It is found in Salem, Nilgiri, Coimbatore, Vellore, Madurai,Dharmapuri, 

Villupuram 

ii. The mineral pyrite, or iron pyrite, also known as fool's gold, is an iron sulfide with the chemical 

formula FeS₂. Pyrite is the most abundant sulfide mineral. Pyrite's metallic luster and pale brass-yellow 

hue give it a superficial resemblance to gold, hence the well-known nickname of fool's gold. In Tamil 

Nadu it is found in Villupuram 

iii. In Tamilnadu lignite is found in large amount in Cuddalore district. That’s why the Neiveli lignite 

power station is in cuddalore 

iv. Graphite is one of the common resources in Sivagangai. Very valuable graphite is available in 

Sivagangai and its surrounding areas. The Sivaganga graphite is of flaky variety with 14% average Fixed 

Carbon used in the manufacture of refractory bricks, expanded graphite, crucibles and carbon brushes. 

 

18. Ans.(d) 

Sol. A perennial stream or perennial river is a stream or river (channel) which has constant stream 

throughout the year through parts of its stream bed during years of normal rainfall. 

Porunai: 

It was called the Tamraparni River in the pre-classical period, a name it lent to the island of Sri Lanka. 

The old Tamil name of the river is Porunai. From the source to sea, the river is about 128 kilometres (80 

mi) long and is the only perennial river in Tamil Nadu. 

 

19. Ans.(c) 

Sol. South West Monsoon will begin in the month of June to September and brings an annual rainfall of 

150 cm. During South West Monsoon the west side of Western Ghats received most of the rainfall. 

North East Monsoon will begin in the month of October to November and brings an annual rainfall of 

200 cm.During North East Monsoon the Eastern districts will receive heavy rainfall, while mid west 

districts received less. 

 

20. Ans.(a) 

Sol. India is receiving abundant sunlight for nearly 250 to 300 days an year. In Tamil Nadu the solar 

power stations are at Dindugal, Krishnagiri, Dharmapuri 

In Tamil Nadu nearly 5,208 million watt wind energy get generated for an year. In Tamil Nadu the wind 

mills are found at Kanyakumari, Ramanathapuram and Tirunelveli districts, 

The tidal energy is the energy we got from the water tides. In Tamilnadu we are having a power station 

based on tidal energy in Kulasekarapatnam of Thoothukudi district. 
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21. Ans.(b) 

Sol. Article 21 of India's Constitution says: No person shall be deprived of his life or personal liberty 

except according to procedure established by law. 

Gopalan was detained under a preventive detention law. 

He moved the court saying that his detention was unlawful as it violated his right to personal liberty. The 

court held that the word used in Article 21 just meant procedural due process and since the preventive 

detention law under which Gopalan was detained was a valid law, Gopalan's detention was lawful even 

though that law may have violated some of his other Fundamental Rights such has his Right to Freedom 

of Movement under Article 19, or, the detention was arbitrary under Article 14. 

 

22. Ans.(b) 

Sol. Certificates to be enclosed:- 

1. Death certificate of father & mother or orphan certificate 

2. Income certificate from Tahsildar (Income limit Rs.12000/- per annum) 

3. Marriage Invitation 

4. Age proof of the bride 

5. Bride’s photograph Bills towards purchase of marriage articles for Rs.1000/- 

 

23. Ans.(c) 

Sol. 4th statement alone wrong. The correct statement is 

Win atleast 1 out of every 25 seats from a state in a Lok sabha General Election 

 

24. Ans.(a) 

Sol. He holds office during the pleasure of the governor. 

His term is not fixed by the constitution. 

 

25. Ans.(c) 

Sol. 

• The chairperson should be a retired chief justice or a judge of high court. 

• The members should be a serving or retired judge of a High Court or a District Judge in the state with a 

minimum of seven years experience as District Judge. 

 

26. Ans.(b) 

Sol. The HDI of Tamil Nadu in 2017 given by state planning 

commission is 0.708 

 

27. Ans.(c) 

Sol. The HDI of Tamil Nadu districts in 2017 was 

Kanyakumari-0.944, 

Virudhunagar -0.855, 

Thoothukudi-0.8552, 

Chennai- 0.847, 

Kancheepuram-0.845 
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28. Ans.(d)  

Sol. Government planned to open an industrial park in Kallapalayam, Coimbatore. 

 

29. Ans.(c) 

Sol. The first phase/stretch became operational from 29 June 2015, and second phase from 21 Sep 2016. 

 

30. Ans.(b) 

Sol. The goal of the programme is to enable thousands of tsunami victims living in the coastal areas of 

Tamil Nadu to return to a stable and productive way of life. Targets include people who live in coastal 

areas, including fishers, wage workers in the fisheries sector, farmers and agricultural labourers. There is 

a specific focus on marginalized groups such as women who are heads of households and members of 

scheduled castes. 

The programme’s aim is to improve the livelihoods of people affected by the disaster. It promotes 

community participation and planning. The programme includes support for sustainable resource 

management in coastal areas, access both to rural financial services and to a social safety net in the form 

of insurance, and community-based sea-safety and disaster management. It also provides for 

employment generation and skills training, and assistance in programme management. One of the 

programme activities has the aim of empowering women to improve their incomes from marketing fish. 
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