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தமிழ்நாடு மாநிலம்- ப ாது அறிவு கேள்வி மற்றும்  தில்ேள் தமிழில் 

 

Q1. சங்ேம் ோலத்தத ்  ற்றிய குறி ்புடன் பின்வரும் க ாடி எது சரியானது 

அல்ல? 

(a) டிராமிரதேச சங்கேம் - ேமிழ் மாநிலங்களின் நம்பிக்கக 

(b) உேயன்சசரல் - முேல் தசர மன்னன் 

(c) மதுகர காஞ்சி - மாங்குடி மருேன் 

(d) நவூரு – தோண்டி 

 

Q2. ஈ.கவ .ராமசாமி எந்த ஆண்டில் ஈகராடு நேராட்சியின் ததலவர் ஆனார் ? 

(a) 1907 

(b) 1917 

(c) 1909 
(d) 1919 

 

Q3. வட்ட கமதச மாநாட்டிற்கு நீதிே் ேட்சி அனு ்பிய பிரதிநிதி யார்? 

(a) அதயாே்தி ோசர ் 

(b) ஏ.டி. பன்னீர ்சசல்வம்  

(c) மகைமகல அடிகள்  

(d) எம்.சி. ராஜா 

 

Q4.  வ.உ. சிதம் ரம் _______  எந்த  நிறுவனத்திடமிருந்து ே ் ல்ேதள வாடதேே்கு 

எடுத்தார் ? 

(a) ஷாவ்தலன் ஸ்டீமரஸ்் நிறுவனம் 

(b) பிரிட்டிஷ் ஸ்டீமரஸ்் நிறுவனம் 

(c) இந்தியாவின் நீராவி வழிசசலுே்ேல் 

(d) ஆங்கிதலா வழிசசலுே்ேல் 

 

Q5. மாலிே் ேஃ ர் எந்த ஆண்டில் தமிழ்நாட்டின் மதுதரே்கு வந்தார்? 

(a) 1211 கி.பி  

(b) 1212 கி.பி 

(c) 1311 கி.பி  

(d) 1312 கி.பி 

 

Q6. வாழ்ே்தே, உலேம் மற்றும் ேடவுள்  ற்றி 

குறி ்பிடும் ோவியமாே  திரு.வி.ே அவரே்ளால் 

பின்வரும் ோவியத்தில் எது குறி ்பிட ் ட்டுள்ளது? 

(a) சபரிய புராணம் 

 (b) கந்ே புராணம் 

(c) சீைாப்புராணம்  

(d) திருவிகளயாடல் புராணம் 
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Q7. பின்வரும் எந்த இலே்கிய ்  தட ்பில் போடுே்ே ் ட்ட வரிேள் நடந்தன 

 “பதரிதர போணர்ந்த என்றால் அமிர்தினும்  சீரத்்தவன்கற-” 

(a) சிலப்பதிகாரம்  

(b) சீவகசச்ிந்ேமணி 

(c) கம்பராமாயணம் 

(d) மணிதமககல 

 

Q8. ேம் ராமாயணத்தில் சடய ்  வள்ளல் எத்ததன  ாடல்ேளுே்கு இதடயில் 

ஒரு முதற  ாட ் ட்டது ? 

(a) 1000 

(b) 200 

(c) 100 

(d) 50 

 

Q9. பின்வரும் கூற்றுேளில் எது உண்தம: 

1.  திற்று ் த்தில் 10 கசர மன்னரே்ள் 10 ேவிஞரே்ளால்  ாராட்ட ் ட்டனர். 

2. முதல் 10 வது அதம ்புேள் மற்றும் எட்டாவது 10 வது அதம ்புேள் 

ோணவில்தல 

3. முதல் 10 வது அதம ்புேள் மற்றும்  த்தாவது 10 அதம ்புேள் ோணவில்தல 

(a) 1 மை்றும் 2 அறிக்கககள் உண்கம 

(b) 1 மை்றும் 3 அறிக்கககள் ேவைானகவ 

(c) 1 மை்றும் 2 அறிக்கககள் ேவைானகவ 

(d) 1 மை்றும் 3 அறிக்கககள் உண்கம 

 

Q10. இலே்கிய ்  தட ்புேள் ோதல் வாழ்ே்தேதய (அே ்ப ாருள்) தேயாளும் 

பின்வரும்  த்து ் ாட்டு எது: 

(a) முல்கலபாடட்ு, குறிஞ்சிபாடட்ு, பட்டினப்பாகல 

(b) முல்கலபாடட்ு, மகலபடுகடாம், சநடுநல்வாகட 

(c) மதுகர காஞ்சி, சநடுநல்வாகட, படட்ினப்பாகல 

(d) மகலபடுகடாம், குறிஞ்சிபாடட்ு, சநடுநல்வாகட 

 

Q11. பின்வருவனவற்தறே் ேவனியுங்ேள்: 

1.கதனி 

2.மதுதர 

3. நீலகிரி 

4. கசலம் 

5. ஆண்டி ் ட்டி 

6.சிருமதல 
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தமை்கண்ட இடங்களில் எது / ேமிழ்நாட்டின் காபி 

தோட்டம் சசய்யப்படுகிைது? 

(a) 1,2,3,5 

(b) 1,3,5,6 

(c) 2,4,5,6 

(d) தமதல உள்ள அகனே்தும் 

 

Q12. பின்வருவனவற்தற ப ாருத்துங்ேள்: 

 தாதுே்ேள்   மதலேள் / மாவட்டங்ேள் 

1.  ாே்தசட்  A. வ்வாது மதலேள்  

2. இரும்பு   B.கசர்வராயன் மதலேள்  

3. ஜி ்சம்   C.தூத்துே்குடி 

4. கமாகனாதசட் D.அரியலூர் 

பின்வரும் எந்த தாதுே்ேள் மற்றும் மாவட்டங்ேளில் அதன் கிதடே்கும் தன்தம 

சரியானது ? 

(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 

 

Q13. பின்வருவனவற்றில் தமிழ்நாட்டின் கமட்டூர் அதணயின் போள்ளளவு  எது ? 

(a)  93.4  t.m.c. 

(b) 91.4  t.m.c. 

(c) 94.3  t.m.c. 

(d) 94.1  t.m.c. 

 

Q14. பின்வருவனவற்தற ப ாருத்துங்ேள்:  

  GI TAG    இடங்ேள் / மாவட்டங்ேள் 

1. பநட்டி / பித் கவதல  A.தஞ்சாவூர் 

2. மர சிற் ங்ேள்   B.அரும் ாவூர் 

3.மதல பூண்டு    C.போதடே்ோனல் 

4. பூட்டு     D. திண்டுே்ேல் 

பின்வரும் க ாடி GI குறிசப்சால் மற்றும் அதன் மாவட்டங்ேளில் எது சரியானது? 

(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 
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Q15. தமிழ்நாட்டில் சாம் ல் நிற அணில் வனவிலங்கு சரணாலயத்தத எந்த 

இடத்தில் ோணலாம்? 

(a) களக்காடு 

(b) முண்டந்துகர 

(c) ஸ்ரீவில்லிபுே்தூர ்

(d) விராலிமகல 

 

Q16. தமிழ்நாட்டில்  ரு ்பு சாகு டி பதாடர் ான பின்வரும் அறிே்தேேதளே் 

ேவனியுங்ேள்: 

1. தமிழ்நாட்டில் வளரே்்ே ் டும்  ரு ்பு வதேேள் ேடதல ்  ரு ்பு, துவரம் 

 ரு ்பு,  யத்தம்  ரு ்பு, உளுத்தம்  ரு ்பு, போள்ளு. 

2. ேடதல ்  ரு ்பு உற் த்தியில் கோயம்புத்தூர் முன்னிதல வகிே்கிறது, துவரம் 

 ரு ்பு கவலூர் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி முன்னிதல வகிே்கிறது. 

கமகல போடுே்ே ் ட்ட கூற்றுேளில் எது உண்தம / உண்தம இல்தல? 

(a) 1 மை்றும் 2 மடட்ுதம 

(b) 2 மடட்ுதம 

(c) 1 மடட்ும் 

(d) தமை்கூறிய எதுவும் இல்கல 

 

Q17. தமிழ்நாட்டில் ேரும்பு சாகு டி பதாடர் ாே பின்வருவததே் ேவனியுங்ேள் 

1) ேரும்பு என் து தமிழ்நாட்டில்  யிரிட ் டும் வணிே  யிர் 

2) இது ஒன் து மாத  யிர், இது வளமான மண், அதிே பவ ் நிதல மற்றும் 

பூே்கும் கநரம் வதர கதங்கி நிற்கும் நீர் கததவ ் டுகிறது. 

3) கோயம்புத்தூர், ேரூர், விழு ்புரம், திருவள்ளூர,் ேடலூர் ஆகியதவ 

சாகு டியில் அதிேம் 

கமகல போடுே்ே ் ட்ட கூற்றுேளில் எது உண்தம / உண்தம? 

(a) 1 மை்றும் 2 மடட்ும் 

(b) 2 மை்றும் 3 மடட்ுதம 

(c) தமை்கூறிய அகனே்தும் 

(d) தமை்கூறிய எதுவும் இல்கல 

 

Q18. தமிழ்நாட்டின் கோழி உற் த்தி பதாடர் ாே 

பின்வருவனவற்தறே் ேவனியுங்ேள் 

1) தமிழ்நாடு, நாமே்ேல், ஈகராடு, கோயம்புத்தூர் 

மாவட்டங்ேளில் தமிழேத்தின் கோழி தமயமாே 

அறிய ் ட்டது. 
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2) இந்த  குதியின் ஆண்டு உற் த்தி 8394 மில்லியன் முட்தடேள் மற்றும் 

தனிந ர் ஒருவருே்கு ஆண்டுே்கு  கிதடே்கும்  முட்தடேள் 128 ஆகும் 

கமகல போடுே்ே ் ட்ட கூற்றுேளில் எது உண்தம இல்தல? 

(a) 1 மடட்ுதம 

(b) 2 மடட்ுதம 

(c) 1 மை்றும் 2 இரண்டும் 

(d) 1 அல்லது 2 அல்ல 

 

Q19. தமிழ்நாட்டின் மீன்பிடித்தல் குறித்து பின்வருவனவற்தறே் ேவனியுங்ேள் 

1) இந்தியாவில் மீன்பிடியில் தமிழேம் 3 வது இடத்தில் உள்ளது. 

2) 1076 கி.மீ நீளமுள்ள ேடற்ேதரயும்,  ரந்த ேண்ட அடுே்கு தமிழ்நாட்டில் 

ேடகலார மீன்பிடிே்ே சாதேமாே உள்ளன. 

கமகல போடுே்ே ் ட்ட கூற்றுேளில் எது உண்தம / உண்தம? 

(a) 1 மடட்ுதம 

(b) 2 மடட்ுதம 

(c) 1 மை்றும் 2 இரண்டும் 

(d) 1 அல்லது 2 அல்ல 

 

Q20. தமிழ்நாட்டின் கீகழ போடுே்ே ் ட்டுள்ள இடத்தில் எது மத நல்லிணே்ே 

நிலமாே அறிய ் டுகிறது? 

(a) ேஞ்சாவூர ்

(b) கன்னியாகுமரி 

(c) நாகப்பட்டினம் 

(d) திருசச்ி 

 

Q21.  ல்லிே்ேட்டு இந்திய அரசியலதம ்பின்  ______ பிரிவுே் கூறின்  டி தமிழ் 

ேலாசச்ாரம் மற்றும்  ாரம் ரியத்தின் ஏறுதழுவல் விதளயாட்டு 

 ாதுோே்ே ் டுகிறது? 

(a) 29 (1) 

(b) 39 (1) 

(c) 49 (1) 

(d) 19 (1) 

 

Q22. எந்த ஆண்டில்  ஞ்சாயத்து ரா ் முதற தமிழேத்தில் 

அறிமுே ் டுத்த ் ட்டது? 

(a) 1993 

(b) 1994 

(c) 1992 

(d) 1958 
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Q23. எந்த ஆண்டில் ேர்ணம், தமிழ்நாட்டின் கிராம 

முனீஷீ ்   தவிேள் ரத்து பசய்ய ் ட்டு கிராம 

நிர்வாே அதிோரி  தவி நதடமுதறே்கு வந்தது? 

(a) 1970 

(b) 1975 

(c) 1980 

(d) 1985 

 

Q24. பின்வருவனவற்றில் பசன்தன 

உயர்நீதிமன்றத்தின் முதல் ததலதம நீதி தி யார்? 

(a) டி.முே்துசாமி ஐயர ்

(b) பி.வி.ராஜமன்னர ்

(c) தக.ஜி.பாலகிருஷ்ணன் 

(d) ஏ.எஸ்.ஆனந்ே் 

 

Q25. எந்த  ஆண்டில் மேளிர் ோவல் நிதலயம் தமிழ்நாட்டில் நிறுவ ் ட்டது? 

(a) 1990 

(b) 1991 

(c) 1992 

(d) 1995 

 

Q26. தமிழ்நாட்டில் (2011 மே்ேள் பதாதே ேணே்பேடு ்பு) மிேே் குதறந்த  ாலின 

விகிதத்ததே் போண்ட பின்வரும்  மாவட்டம்  எது? 

(a) மதுகர 

(b) தேனி 

(c) அரியலூர ்

(d) கடலூர ்

 

Q27. தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் பதாடர் ாே பின்வருவததே் ேவனியுங்ேள் 

1.  ூதல 1, 1957 இல், மின்சாரம் (வழங்ேல்) சட்டம், 1949 இன்  டி தமிழ்நாடு 

மின்சார வாரியம் பதாடங்ே ் ட்டது. 

2. 2010 இல், TNEB 2 பிரிவுேளாே பிரிே்ே ் ட்டது 

கமற்கூறிய அறிே்தேேளில் எது தவறானது / தவறானதவ ? 

(a) 1 மடட்ுதம 

(b) 2 மடட்ுதம 

(c) 1 மை்றும் 2 இரண்டும் 

(d) 1 அல்லது 2 அல்ல 
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Q28. பின்வருவததே் ேவனியுங்ேள் 

 1. இந்தியாவின் 1 வது பதாழில்துதற நிறுவனங்ேள் -1947 

2. தமிழ்நாடு 1 வது பதாழில்துதற நிறுவனங்ேள் -2007 

3. தமிழ்நாடு புதிய பதாழில்துதற போள்தே-1957 

கமகல போடுே்ே ் ட்ட கூற்றுேளில் எது சரியாே ப ாருந்துகிறது? 

(a) 1 மை்றும் 2 மடட்ுதம 

(b) 1 மடட்ுதம 

(c) 2 மை்றும் 3 மடட்ுதம 

(d) 3 மடட்ும் 

 

Q29. பின்வருவனவற்தற ப ாருத்துங்ேள் 

 (A) கமற்கு ேடற்ேதர எே்ஸ்பிரஸ்- பசன்தன முதல் ஹவுரா எே்ஸ்பிரஸ் 

(B) கோரமண்டல் எே்ஸ்பிரஸ்- பசன்தன முதல் தஹதரா ாத் எே்ஸ்பிரஸ் 

(C) சார்மினார் எே்ஸ்பிரஸ்- பசன்தன முதல் மங்ேளூர் எே்ஸ்பிரஸ் 

கமகல போடுே்ே ் ட்ட கூற்றுேளில் எது உண்தம / உண்தம? 

(a) B மை்றும் C மடட்ுதம 

(b) A மை்றும் B மடட்ும் 

(c) தமை்கூறிய அகனே்தும் 

(d) தமை்கூறிய எதுவும் இல்கல 

 

Q30. தமிழ்நாட்டின் விகவே் எே்ஸ்பிரஸ் பதாடர் ாே பின்வருவனவற்தறே் 

ேவனியுங்ேள் 

(1) இது 1 வது இந்தியாவின் மிே நீளமான மற்றும் 7 வது உலே நீளமான ரயில் 

 ாததயாகும். 

(2) இது அசாம், கமற்கு வங்ேம், ஒரிசா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடு வழியாே 

 யணிே்கிறது. 

(3) இது சுவாமி விகவோனந்தின் 150 வது பிறந்த 

நாள் சார் ாே அறிமுே ் டுத்த ் ட்டது 

கமகல போடுே்ே ் ட்ட கூற்றுேளில் எது உண்தம / 

உண்தம? 

(a) 2 மை்றும் 3 மடட்ுதம 

(b) 3 மடட்ுதம 

(c) தமை்கூறிய அகனே்தும் 

(d) தமை்கூறிய எதுவும் இல்கல 
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SOLUTIONS 
 

S1. Ans.(d) 

Sol. Naura is not related to Thondi. All other options are true.            

 

S2. Ans.(b) 

 

S3. Ans.(b) 

Sol. A.T.Paneer selvam was the representative sent by the justice party to the round table conference      

 

S4. Ans.(a) 

 

S5. Ans.(c) 

Sol. During 1310-1311, the Delhi Sultanate ruler Alauddin Khalji sent an army led by Malik Kafur to the 

southernmost kingdoms of India. After subjugating the Hoysalas, Malik Kafur invaded the Pandya 

kingdom (called Ma'bar in Muslim chronicles) in present-day Tamil Nadu, taking advantage of a war of 

succession between the Pandya brothers Vira and Sundara. During March-April 1311, he raided several 

places in the Pandya territory, including their capital Madurai. He was unable to make the Pandya king a 

tributary to the Delhi Sultanate, but obtained a huge plunder, including elephants, horses, gold and 

precious stones. 

 

S6. Ans.(a) 

Sol. உயிர,் உலகம், கடவுள் ஆகிய மூன்கையும் காடட்ும் காவியம் என திரு.வி.க 

கூறுவது சபரிய புராணம் 

 

S7. Ans.(c) 

Sol. சேரிேரக் சகாணரந்்ே என்ைால் அமிழ்தினும் சீரே்்ேவன்தை-- வரிகள் இடம் சபை்ை 

நூல் கம்பராமாயணம் 

 

S8. Ans.(a) 

 

S9. Ans.(d) 

Sol. பதிை்றுப்பே்து என்னும் நூலில் 10 தசர மன்னரக்களப் பை்றி 10 புலவரக்ள் 

பாடியுள்ளனர ்

முேல் பே்தும் 10 பே்தும் கிட்டவில்கல 

 

S10. Ans.(a) 

Sol. முல்கலப்பாடட்ு, படட்ினப்பாகல, குறிஞ்சிப்பாடட்ு ஆகிய பே்துப்பாடட்ு நூல்கள் 

அகப்சபாருள் நூல்கள் 
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S11. Ans.(d) 

Sol. All the statements are true 

 

S12. Ans.(c) 

Sol. 

Bauxite - Servarayan Hills  

Iron    - Javadu Hills 

Gypsum - Ariyalur  

Monozite - Thoothukudi 

 

S13. Ans.(a) 

Sol. The Mettur Dam is one of the largest dams in India and also the largest in Tamil Nadu, located across 

the river Cauvery where it enters the plains. Built in 1934, it took 9 years to complete. Maximum height 

and width of the dam are 214 and 171 feet, respectively.Its capacity is 93.4 billion ft or 93.4 t.m.c 

 

S14. Ans.(a) 

Sol. Netti/Pith work- Thanjavoor 

Wood carvings- Arumbavur  

Malai poondu- Kodaikanal 

Lock- Dindigul   

 

S15. Ans.(c) 

 

S16. Ans.(d)  

 

S17. Ans.(c) 

 

S18. Ans.(a) 

Sol. In Tamil Nadu, Namakkal, Erode, Salem , Coimbatore districts were known as the Poultry hub of 

Tamil Nadu  

 

S19. Ans.(b) 

Sol. In India Tamil Nadu ranks 4th place in fishing   

 

S20. Ans.(c) 

Sol. Nagapattinam is known as land of religious Harmony of Tamil Nadu (ேமிழ் நாட்டின் சமய 

நல்லிணக்க பூமி). It is because the Nagoor dharka of Muslims and the Velankani Church of Christians 

and many buddhist viharas of Ashoka period found here. 
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S21. Ans.(a) 

Sol. Article 29(1): This provides all citizen groups that reside in India having a distinct culture, language, 

and script, the right to conserve their culture and language. This right is absolute and there are no 

'reasonable restrictions' in the interest of the general public here. 

 

S22. Ans.(d) 

 

S23. Ans.(c) 

 

S24. Ans.(a) 

Sol. Sir Thiruvarur Muthuswamy Iyer  (28 January 1832 - 25 January 1895) was an Indian lawyer who, in 

1877, became the first native Indian to be appointed as judge of the Madras High Court. He also acted as 

the Chief Justice of the Madras High Court in 1893. He is also one of the first Indians to have a statue. 

  

S25. Ans.(c) 

Sol. It was launched in 1992 by the former CM Jayalalitha  

 

S26. Ans.(c) 

 

S27. Ans.(c) 

Sol. Both are incorrect.  

In 1st July 1957, Tamil Nadu Electricity Board was started according to Electricity(supply) act, 1948. 

In 2010, the TNEB was divided into 3 divisions 

As per the provisions under the section 131 of the Electricity Act, 2003 TNEB was restructured on 

1.11.2010 into TNEB Limited; Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited 

(TANGEDCO); and Tamil Nadu Transmission Corporation Limited (TANTRANSCO) 

S28. Ans.(b) 

Sol. Tamil Nadu 1st Industrial estate  -1957 

Tamil Nadu new Industrial policy  -2007 

 

S29. Ans.(d) 

Sol.   

West coast express   - Chennai to Mangalore express 

Coramandal express   - Chennai to Howrah express  

Charminar express   - Chennai to Hyderabad express  

 

S30. Ans.(b) 

Sol. It is the 1st India’s longest and 8th  World longest Railway track. 

It travels through Assam, West Bengal, Orissa, Andhra Pradesh, Kerala, 

Tamil Nadu.  
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