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தமிழ்நாடு மாநிலம்- ப ாது அறிவு கேள்வி மற்றும்  தில்ேள் தமிழில்  

 

Q1. தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்பட்ட முதல் ததசிய சமுதாய நாடகம் எது? 

Which was the first national social drama to be staged in Tamil Nadu? 

(a) ததசியக் ககாடி 

(b) கதரின் கெற்றி 

(c) ததசபக்தி 

(d) தமிழ்ததசியம் 

 

Q2. கநடுநல்ொடட எனும் நூடல இயற்றியெர ்யார?் 

Who wrote the book 'Nedunalvaadai'? 

(a) கணியன் பூங்குன்றனார ்

(b) நக்கீரனார ்

(c) நரிகெரூஉத் தடலயார ்

(d) அடடகநடுங் கல்வியார ்

 

Q3. இம்மானுதெல் தசகரன் பற்றிய பின்ெரும் கூற்றுகளில் எது தெறானது? 

Which of the following statements about Emmanuel Sekaran is incorrect? 

(a) அெர ்ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிடமகளுக்காக தபாராடிய ஒரு தமிழக அரசியல் 

தடலெர.் 

(b) அெர ்இந்தியத் தடரப்படட வீரராக பணியாற்றினார.் 

(c) தமற்கூறிய இரண்டும் 

(d) இெற்றில் ஏதுமில்டல. 

 

Q4. "சாதிடயயும் நிறத்டதயும் பாரத்்து மனிதடன மனிதன் தாழ்வுபடுத்துெது 

கபருங்ககாடுடம" எனக் கூறியெர ்யார?் 

Who said that, "It is atrocious for a man to degrade a man by looking at his caste and color"? 

(a) முத்துராமலிங்கத் ததெர ்

(b) காமராஜர ் 

(c) பாரதியார ் 

(d) கபரியார ்

 

Q5. கல்டல தசரத்்துக் கட்டிக் கடலில் எறிந்ததபாது 

கல்லிடன கதப்பமாகக் ககாண்டு கடரதயறியெர ்

யார?் 

Who on tying the stone to his body and throwing him into the sea 

reached the shore by using the stone as a raft? 

(a) அப்பர ்

(b) அப்பூதியடிகள் 

(c) கபரியாழ்ொர ்

(d) மாணிக்கொசகர ்
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Q6. பிரம்மததயம் என்னும் கசால் எதடனக் குறிக்கும் ?  
The term Brahmadeya denotes- 

(a) பிராமணருக்கு அளிக்கப்பட்ட ெரி 

(b) தகாயில்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட நிலம் 

(c) பிராமணருக்கு அளிக்கப்பட்ட பணம்  

(d) பிராமணருக்கு அளிக்கப்பட்ட நிலம் 
 

Q7. கதன்னிந்தியாவின் முதல் கற் தகாயில்கள் யார ்ஆட்சியின் தபாது கட்டப்பட்டன? 
During whose reign were the first stone temples of South India built? 

(a) தசாழரக்ள்  

(b) பல்லெரக்ள்  

(c) பாண்டியரக்ள்  

(d) தசரரக்ள் 
 

Q8. காஞ்சிடயத் தடலநகராகக் ககாண்டு ஆட்சி கசய்த பல்லெ மன்னன் மூன்றாம் 

நந்திெரம்ன் குறித்து எழுதப்படட் நூல் எது? 
Which book was written about Nandivarman III, the Pallava king who ruled with Kanchi as his capital? 

(a) கெங்டகக் கலம்பகம் 

(b) மதுடரக் கலம்பகம் 

(c) நந்திக் கலம்பகம் 

(d) அருடணக் கலம்பகம் 
 

Q9. நாரத்்தாமடல, பின்ெரும் எந்த மாெட்டத்தில் அடமந்துள்ளது? 
In which of the following districts is Narthamalai situated? 

(a) திருசச்ி  

(b) சிெகங்டக  

(c) மதுடர  

(d) புதுக்தகாட்டட 
 

Q10. கசஞ்சிக் தகாட்டட எந்த மாெட்டத்தில் அடமந்துள்ளது? 
In which district is the Gingee Fort located? 

(a) தஞ்சாவூர ் 

(b) திண்டுக்கல்  

(c) ஈதராடு 

(d) விழுப்புரம் 
 

Q11. பின்ெரும் தகாவில்களில் எது கடலகளின் சரணாலயம் என்று 

அடழக்கப்படுகிறது? 
Which of these temples is also known as 'Sanctuary of Arts'? 

(a) கபாலீஸ்ெரர ்தகாயில் 

(b) ஐராெதீஸ்ெரர ்தகாயில் 

(c) பிரகதீஸ்ெரர ்தகாயில் 

(d) ஏகாம்பரதரஸ்ெரர ்தகாயில் 
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Q12. ”சிதம்பர புராணம்” என்ற நூடல எழுதியெர ்யார?்  

Who wrote the book 'Chidambara Puranam'? 

(a) பரஞ்தசாதி முனிெர ்

(b) மடறஞான சம்பந்தர ்

(c) திருமடலநாதர ்

(d) சரதபஸ்ெரர ்

 

Q13. சீெலமாறன் என்று அடழக்கப்படும் அரசர ்யார?் 

Who of the following kings was known as Seevalamaaran? 

(a) அதிவீரராம பாண்டியன் 

(b) அெனி சூளாமணி 

(c) பசும்பூண் பாண்டியன் 

(d) நம்பி கநடுஞ்கசழியன் 

 

Q14. எந்த கசப்தபடுகள் அரசர ் கடுங்தகான் பற்றிய கசய்திகடள சிறப்பித்துக் 

கூறுகின்றன? 

Which inscription highlights the deeds of King Kadungon? 

(a) தெள்விக்குடி கசப்தபடு 

(b) ஆடனமங்கலச ்கசப்தபடு 

(c) உததயந்திரம் கசப்தபடு 

(d) திருசக்சங்தகாடு கசப்தபடு 

 

Q15. அகநானூறின் சிறப்புப் கபயர ்என்ன?  

What is the special name of Akananooru? 

(a) கநடுந்கதாடக 

(b) நற்றிடண 

(c) டகந்நிடல 

(d) கநடுநல்ொடட 

 

Q16. எட்வின் ஆரன்ால்டின் 'தி டலட் ஆஃப் ஆசியா' 

டெத் தமிழில் தழுவி எழுதியெர ்யார?் 

Who translated Edwin Arnold's 'The Light of Asia' in Tamil? 

(a) கெங்கடராம ராமலிங்கம் பிள்டள  

(b) ொணிதாசன்  

(c) ததசிக விநாயகம் பிள்டள 

(d) தமற்கூறிய யாரும் இல்டல 
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Q17. தமிழ் நாடகத் தடலடமயாசிரியர ்என அடழக்கப்படுபெர ்யார?் 

Who is also known as the Editor-in-Chief of Tamil Drama? 

(a) கெங்கடராமன்  

(b) சாரங்கபாணி  

(c) சம்பந்த முதலியார ் 

(d) சங்கரதாசு ஸ்ொமிகள் 

 

Q18. குழந்டத எழுத்தாளரக்ள் சங்கம் யாரால் உருொக்கப்பட்டது? 

Who created the Children's Writers' Association? 

(a) உடுமடல நாராயணகவி  

(b) அழ. ெள்ளியப்பா 

(c) மருதகாசி  

(d) மகாததென் 

 

Q19. "அழுது அடியடடந்த அன்பர"் என்பது யாடரக் குறிக்கிறது? 

Whom does "Azhudhu Adiyadaindha Anbar" refer to? 

(a) அருணகிரியார ்

(b) சம்பந்தர ்

(c) சுந்தரர ்

(d) மாணிக்கொசகர ்

 

Q20. புரட்சிக் கவிஞர ்பாரதிதாசன் கெளியிட்ட இதழ் எது? 

Which magazine was published by Puratchi Kavignar Bharathidasan? 

(a) கதன்றல்  

(b) இந்தியா 

(c) குயில்  

(d) மித்ரன் 

 

Q21. 'மாதனு பங்கி' என்றடழக்கப்படுபெர ்யார?் 

Who is also known as 'Madhanu Bangi'? 

(a) உமறு புலெர ் 

(b) சீதக்காதி  

(c) சுந்தரனார ் 

(d) திருெள்ளுெர ்

 

Q22. தசக்கிழார ்புராணம் எனும் நூடல இயற்றியெர ்யார?் 

Who authored the book 'Sekkizhar Puranam'? 

(a) உமாபதி சிொசச்ாரியார ்

(b) மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்டள  

(c) தசக்கிழார ் 

(d) பம்மல் சம்பந்தனார ்
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Q23. நான் கண்ட பாரதம் எனும் நூடல இயற்றியெர ்

யார?் 

Who wrote the book Naan Kanda Bharatham? 

(a) ஜானகி ஆதி நாகப்பன் 

(b) அம்புஜத்தம்மாள்  

(c) ருக்மிணி லட்சுமிபதி 

(d) பத்மாசனி 

 

Q24. அரசன் கரிகாலனின் மகள் யார?் 

Who was the daughter of King Karikalan? 

(a) இளகெயினி  

(b) ஆதிமந்தி  

(c) குமுழி  

(d) ஆடல்நங்டக  

 

Q25. சரத்ார ்ெல்லபாய் பதடல் பன்னாடட்ு கநசவு மற்றும் தமலாண்டம பள்ளி எங்கு 

அடமந்துள்ளது? 

Where is the Sardar Vallabhbhai Patel National Institute of Textile Management located? 

(a) கசன்டன  

(b) திருசச்ி  

(c) விழுப்புரம்  

(d) தகாயம்புத்தூர ்

 

Q26. ”இராெண காவியம்” எனும் நூடல இயற்றியெர ்யார?் 

Who wrote the book 'Ravana Kaviyam'? 

(a) தண்டியடிகள்  

(b) கமய்ப்கபாருள் நாயனார ் 

(c) புலெர ்குழந்டத  

(d) பெணந்தி முனிெர ் 

 

Q27. பின்ெரும் எந்த நூல் ஒட்டக்கூத்தர ்எழுதிய நூல்களில் ஒன்றல்ல? 

Which of the following is not a book written by Ottakkoothar?  

(a) கசங்குந்தர ்மாடல 

(b) யாப்பருங்கலம் 

(c) அரும்டபத் கதாள்ளாயிரம் 

(d) சரஸ்ெதி அந்தாதி 
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Q28. பின்ெரும் யாருக்கு கதாண்டரச்ீர ்பரவுொர ்என்னும் சிறப்புப் கபயரும் உண்டு? 

Who of the following also has the nickname 'Thondarseer Paravuvaar'? 

(a) தசக்கிழார ் 

(b) திருமூலர ் 

(c) ஆறுமுக நாெலர ் 

(d) கம்பர ்

 

Q29. கஞ்சிரான் குளம் பறடெகள் சரணாலயம் எந்த மாெட்டத்தில் அடமந்துள்ளது? 

In which district is the Kanjirankulam Bird Sanctuary located? 

(a) கடலூர ் 

(b) விழுப்புரம்  

(c) ராமநாதபுரம்  

(d) நாகப்பட்டினம் 

 

Q30. அரசு யாருடடய பிறந்தநாடள ஆண்டுததாறும் கல்வி ெளரச்ச்ி நாளாக 

அறிவித்துள்ளது? 

Whose birthday is declared as Educational Development Day every year by the government? 

(a) அண்ணாதுடர  

(b) காமராஜர ் 

(c) ராமசந்திரன்  

(d) பாரதியார ்

 

 

SOLUTIONS 
 

S1. Ans.(b) 

Sol. "கதரின் கெற்றி" என்ற நாடகம்தான் முதன் முதலாக நடடகபற்ற ததசிய சமுதாய 

நாடகம். இந்நாடகம் பல எதிரப்்புகளுக்கு இடடதய நடடகபற்றது. இடத 

சதாெதானம் திரு கத.கபா.கிருஷ்ணசுொமி பாெலர ்எழுதி தயாரித்து நடித்தார.் 

 

S2. Ans.(b) 

Sol. தடலயாலங்கானத்துச ்கசருகென்ற பாண்டியன் கநடுஞ்கசழியடன பாடட்ுடடத் 

தடலெனாகக் ககாண்டு மதுடரடயச ் தசரந்்த நக்கீரர ் என்னும் புலெரால் 

இயற்றப்பட்டதத கநடுநல்ொடட என்னும் நூல். 

 

S3. Ans.(d) 

Sol. இம்மானுதெல் தசகரன் (1924 அக்தடாபர ் 9 - கசப்டம்பர ் 11, 1957) ஒடுக்கப்படட் 

மக்களின் உரிடமகளுக்காக தபாராடிய ஒரு தமிழக அரசியல் தடலெர.் இெர ் 1943 

ஆம் ஆண்டு இந்திய இராணுெத்தில் தசரந்்தார.் இராணுெத்தில் அவில்தாராகப் 

கபாறுப்தபற்றிருந்தார.் 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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S4. Ans.(a) 

 

S5. Ans.(a) 

Sol. அப்பர ்திருநாவுக்கரசு நாயனாடர சமணரக்ள் கல்லிற் தசரத்்துக்கட்டிக் கடலில் 

விடவும், அக்கல்தல ததாணியாகக் கடரதயறியது. 

 

S6. Ans.(d) 

Sol. பிரம்மததயம் என்பது ஒற்டற நிலமாகவும் அல்லது முழு கிராமங்களாகவும், 

இடடக்கால இந்தியாவின் ஆரம்பத்தில் பிராமணரக்ளுக்கு நன்ககாடடயாக 

ெழங்கப்பட்டது. இது ஆரம்பத்தில் ஆட்சி புரியும் ெம்சத்தினரால் ெழங்கப்பட்டது, 

விடரவில் தடலெரக்ள், ெணிகரக்ள், நிலப்பிரபுக்கள் தபான்றெரக்ளால் 

பின்பற்றப்பட்டது.  

 

S7. Ans.(b) 

Sol. கதன்னிந்தியாவின் முதல் கல் மற்றும் குடடவுக் தகாயில்கள் பல்லெர ்ஆட்சியின் 

தபாது கட்டப்பட்டன. அடெ அதற்குமுன் கட்டப்பட்டிருந்த கசங்கல் மற்றும் மரத்தால் 

கட்டப்படட்  கட்டடங்கடள முன்மாதிரிகளாகக் ககாண்டு அடமக்கப்பட்டன. 

 

S8. Ans.(c) 

Sol. நந்திக் கலம்பகம் தமிழில் உருொன கலம்பக இலக்கியங்களில் ஒன்று. இது 

காஞ்சிடயத் தடலநகராகக் ககாண்டு ஆட்சி கசய்த பல்லெ மன்னன் கதள்ளாறு 

எறிந்த மூன்றாம் நந்திெரம்ன் குறித்துப் பாடப்படட்து. 

 

S9. Ans.(d) 

Sol. நாரத்்தாமடல (Narthamalai) எனும் ஊர ் தமிழகத்திலுள்ள புதுக்தகாட்டட 

மாெட்டத்தில் உள்ளது. ஊடரச ்சுற்றிக் காணப்படும் குன்றுகளில் கடலயழகு மிகுந்த 

தகாயில்கள் பல உள்ளன. 

 

S10. Ans.(d) 

Sol. கசஞ்சிக் தகாட்டட (Gingee Fort, Senji Fort) விழுப்புரம் 

மாெட்டத்தில் உள்ள கசஞ்சியில், மாநிலத் 

தடலநகரமான கசன்டனயில் இருந்து 160 கிமீ (100 

டமல்கள்) கதாடலவில் அடமந்துள்ள இது யூனியன் 

பிரததசமான பாண்டிசத்சரிக்கு அண்டமயில் உள்ளது. 

மராட்டிய மன்னரான சிொஜி, "இது இந்தியாவிலுள்ள 

எெரும் உடப்ுகமுடியாத தகாட்டடகளுள் சிறந்தது" 

எனக் கூறுமளவுக்கு அரண் கசய்யப்பட்ட தகாட்டடயாக 

இது இருந்தது. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
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S11. Ans.(b) 

Sol. தாராசுரம் ஐராெததஸ்ெரர ் தகாயில் தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூர ் மாெடட்ம், 

கும்பதகாணத்திற்கு அருகில் உள்ள தாராசுரம் என்னும் ஊரில் உள்ள ஓர ் இந்துக் 

தகாவில் ஆகும். இக்தகாவில் இரண்டாம் ராசராசனால் பன்னிகரண்டாம் 

நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது. இது கடலகளின் சரணாலயம் என்றும் 

அடழக்கப்படுகிறது. 

 

S12. Ans.(c) 

Sol. சிதம்பர புராணம் என்னும் நூடலப் புராணத் திருமடலநாதர ் 1508ஆம் ஆண்டு 

எழுதிமுடித்தார.் இந்த நூடலப் பரஞ்தசாதி முனிெர ் இயற்றினார ் எனக் காடட்ும் 

பதிப்புகளும் உள்ளன. 

 

S13. Ans.(a) 

Sol. அதிவீரராம பாண்டியர ் பிற்கால பாண்டிய மன்னரக்ளுள் ஒருெர.் இெருக்குச ்

சீெலமாறன் என்னும் கபயர ்உண்டு என்படத 16 ஆம் நூற்றாண்டில் ொழ்ந்த புலெர ்

சிதம்பரநாத கவி என்பெர ் இெடரப்பற்றி இயற்றிய சீெலமாறன் கடத என்னும் 

நூலால் அறியமுடிகிறது. 

 

S14. Ans.(a) 

Sol. தெள்விக்குடி கசப்தபடுகள் பாண்டியர ் கதாடரப்ான கசப்தபடுகளில் மிக 

முக்கியமான ஒன்றாகும். இசக்சப்தபடுகளில் களப்பிரர ் கதாடரப்ான தகெல்களும் 

காணப்படுகிறது. கடுங்தகான் பற்றிய கசய்திகள் பலெற்டறயும் தெள்விக்குடி 

கசப்தபடுகள் சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன. 

 

S15. Ans.(a) 

Sol. அகநானூறு எடட்ுத்கதாடக எனப்படும் சங்ககாலத்தமிழ் நூல் கதாகுப்பில் உள்ள 

ஒரு நூலாகும். இந்நூல் அகத்திடண சாரந்்த நானூறு பாடல்களின் கதாகுப்பாக 

விளங்குெதால் அகநானூறு என ெழங்கப்படுகிறது. இதற்கு கநடுந்கதாடக என்ற 

மற்கறாரு கபயரும் உண்டு. இந்நூல் 13 அடி சிற்கறல்டலயும் 31 அடி தபகரல்டலயும் 

ககாண்ட நீண்ட பாடல்கடளக் ககாண்டிருப்பதால் இதடன, 'கநடுந்கதாடக' என்றும் 

கூறுெர.் 

 

S16. Ans.(c) 

Sol. கவிமணி ததசிக விநாயகம் பிள்டள (சூடல 27, 1876 – கசப்டம்பர ் 26, 1954) 20ம் 

நூற்றாண்டில் குமரி மாெட்டத்திலுள்ள ததரூரில் ொழ்ந்த ஒரு புகழ் கபற்ற கவிஞர.் 

இெர ்எட்வின் ஆரன்ால்டின் 'ஆசிய தஜாதி' டயத் தமிழில் தழுவி எழுதினார.் பாரசீகக் 

கவிஞர ்உமர ்கய்யாம் பாடல்கடளத் தழுவி தமிழில் எழுதினார.் 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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S17. Ans.(d) 

Sol. தெத்திரு சங்கரதாஸ் சுொமிகள் (கசப்டம்பர ் 7, 1867 - நெம்பர ் 13, 1922) 19 ஆம் 

நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் 20ஆம் நூற்றாண்டின் கதாடக்கத்திலும் தமிழ் நாடக 

உலகின் தனிப்கபரும் தடகடமயரக்ளாக விளங்கிய சிலருள் குறிப்பிடத்தக்கெர.் 

தமிழ் நாடகத் தடலடமயாசிரியர ் என அடழக்கப்படும் இெர ் சுமார ் 40 

நாடகங்கடள எழுதியுள்ளார.் 

 

S18. Ans.(b) 

Sol. அழ. ெள்ளியப்பா (நெம்பர ் 7, 1922- மாரச் ் 16, 1989) குழந்டத இலக்கியங்கள் 

படடத்த மிக முக்கியமான கவிஞர.் 2,000 க்கும் தமலான குழந்டதகளுக்கான 

பாடல்கள் எழுதியுள்ளார.் இெர ்குழந்டதக் கவிஞர ்என்ற சிறப்பிற்குரியெர ்ஆொர.் 

 

S19. Ans.(d) 

Sol. டசெ சமயக் குரெர ் நால்ெருள் ஒருெர ் மாணிக்கொசகர.் இடறெடன 

கமய்யுருகப் பாடிக் கசிந்து கண்ணீர ் மல்கி அழுது கதாழுதெர.் இதனால் 

மாணிக்கொசகடர அழுது அடியடடந்த அன்பர ்என்பர.் 

 

S20. Ans.(c) 

Sol. பாரதிதாசன் (Bharathidasan, ஏப்ரல் 29, 1891 - ஏப்ரல் 21, 1964) பாண்டிசத்சரியில் 

(புதுசத்சரியில்) பிறந்து, கபரும் புகழ் படடத்த பாெலர ்ஆொர.் இெர ்குயில் என்னும் 

(கவிடத ெடிவில்) ஒரு திங்களிதடழ நடத்தி ெந்தார.் 

 

S21. Ans.(d) 

Sol. திருெள்ளுெர ்பல சிறப்புப் கபயரக்ளாலும் அடழக்கப்படுகிறார.் அடெ: 

ததெர ்

நாயனார ்

கதய்ெப்புலெர ்

கசந்நாப்தபாதர ்

கபருநாெலர ்

கபாய்யில் புலெர ்

கபாய்யாகமாழிப் புலெர ்

மாதானுபங்கி 

முதற்பாெலர ்

 

S22. Ans.(a) 

Sol. உமாபதி சிொசச்ாரியார ் என்பெரால் தசக்கிழார ்

புராணம் எனும் நூலும், மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்டள 

அெரக்ளால் தசக்கிழார ் பிள்டளத்தமிழ் எனும் நூலும் 

தசக்கிழாடர முன்டெத்து இயற்றப்படட்ுள்ளன. 
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S23. Ans.(b) 

Sol. அம்புஜத்தம்மாள் (Ambujathammal, சனெரி 8, 1899-1993) என்பெர ் இந்திய 

விடுதடலப் தபாராட்டத்தில் கலந்துககாண்ட தமிழ்நாடட்ுப் கபண் ஆொர.் இெர ்

நான் கண்ட பாரதம் என்ற நூடல எழுதியுள்ளார.் 

 

S24. Ans.(b) 

Sol. ஆதிமந்தி சங்ககாலப் புலெரக்ளில் ஒருெர.் இெள் தசாழன் கரிகாலனின் 

(கரிகால் கபருெளத்தான்) மகள் என்பர.் 

 

S25. Ans.(d) 

Sol. சரத்ார ்ெல்லபாய் பதடல் பன்னாடட்ு கநசவு மற்றும் தமலாண்டம பள்ளி (Sardar 

Vallabhbhai Patel International School of Textiles and Management (SVPISTM) இந்திய அரசின் 

கநசவு (ஜவுளி) அடமசச்கத்தின் கீழ் கசயல்படும் தன்னாட்சி கபற்ற கதாழில் நுட்பப் 

பள்ளியாகும். இப்பள்ளி தமிழ்நாடட்ின் தகாயமுத்தூரில் 2002ஆம் ஆண்டில் 

துெக்கப்பட்டது. 

 

S26. Ans.(c) 

Sol. புலெர ்குழந்டத (ஜூடல 1, 1906 - கசப்டம்பர ் 22, 1972) தமிழறிஞரும் புலெரும் 

ஆொர.் இெர ் கசய்யுள் மற்றும் உடரநூல் ெடிவில் பல நூல்கடள எழுதி 

கெளியிடட்ுள்ளார.் குழந்டத எழுதிய நூல்களுள் ”இராெண காவியம்” புகழ் கபற்றது. 

இது 1948 இல் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் தடடகசய்யப்பட்டது. 17.05.1971 ம் நாளில் 

திராவிட முன்தனற்றக் கழக அரசால் தடட நீக்கப்பட்டது. 

 

S27. Ans.(d) 

Sol. சரஸ்ெதி அந்தாதிடய மகாகவி கம்பர ்இயற்றினார.் 

 

S28. Ans.(a) 

Sol. கசன்டனக்கு அருகிலுள்ள குன்றத்தூர ் என்னும் ஊரில் தெளாளர ் மரபில் 

பிறந்தெர ் அருண்கமாழித் ததெர.் இப்கபயதர அெருக்குப் கபற்தறார ் இடட்ு 

ெழங்கியதாகும். தசக்கிழார ் என்பது இெரது குடிப்கபயராகும். சிெத் 

கதாண்டரக்ளின் ெரலாற்டறச ் சிறப்பித்த 

காரணத்தால் இெருக்குத் கதாண்டரச்ீர ் பரவுொர ்

என்னும் சிறப்புப் கபயரும் உண்டு. 

 

S29. Ans.(c) 

Sol. கஞ்சிரான் குளம் பறடெகள் சரணாலயம் 

(Kanjirankulam Bird Sanctuary) இராமநாதபுரம் மாெடட்ம் 

,முதுகுளத்தூர ் அருதக உள்ள அபிராமம் கசல்லும் 

ெழியில் 4 கி.மீ கதாடலவில் உள்ளது. இசச்ரணாலயம் 

புதியதாக 1989 இல் உருொக்கபட்ட பறடெகள் 

சரணாலயமாகும். 
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S30. Ans.(b) 

Sol. தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்ெரான கபருந்தடலெர ் காமராஜரின் பிறந்த 

நாளான ஜூடல 15 ஆம் தததி "கல்வி ெளரச்ச்ி நாள்" என்று அறிவிக்கப்படுகிறது. 
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