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தமிழ்நாடு மாநிலம்- ப ாது அறிவு கேள்வி மற்றும்  தில்ேள் தமிழில் 

 

Q1. பின்வரும் கூற்றில் எது உண்மம? 

1.அரிக்கமமடு என்பது மரோமோனிய வரத்்தக மமயம் என்று அமைக்கப்படுகிறது. 

2.இது சென்மனயிலிருந்து நோன்கு கிமலோமீட்டர ்சதற்மக அமமந்துள்ளது. 

3.அதிெெ்நல்லூர ் திருசநல்மவலிக்கு சதன்கிைக்கில் 24 கிமலோமீட்டர ் சதோமலவில் 

அமமந்துள்ளது. 

4. டோக்டர.் ஜோமகோர ்1976 இல் இந்த இடத்மத அகை்வோரோய்ெச்ி செய்தோர ்

(a) 1,2,3 உண்மம, 4 சபோய் 

(b) அமனத்து அறிக்மககளும் உண்மமதோன் 

(c) 1,3,4 உண்மம, 2 சபோய் 

(d) 2,3,4 உண்மம, 1 சபோய் 

 

Q2. ெங்க இலக்கியங்கள் அமைக்கப்படும் மண்டலங்களில் ெமூக-சபோருளோதோர 

மவறுபோட்டின் சுற்றுெச்ூைல் எதன் அடிப்பமடமய குறிக்கின்றன? 

(a) நோடு 

(b) திமணகள் 

(c) குறம் 

(d) மண்டலம்  

 

Q3. பின்வரும் நோயக் ரோஜ்யங்கமள அவற்றின் நிறுவனரக்ளுடன் சபோருத்துங்கள்: 

(A) மதுமர நோயக்கர ்1) மெவ்வப்ப்போ  

(B) தஞ்ெோவூர ்நோயக்கர ்2) நோகமோ 

(C) செஞ்சி நோயக்கர ்3) செௌடப்போ 

(D) இக்மகரி நோயக்கர ்4) மவயப்போ 

 
(a) a 

(b) b 

(c) c 

(d) d 
 

Q4. நீதி கட்சி அரெோங்கத்தின் முதல் உள்துமற 

அமமெெ்ர ்யோர?் 

(a) சுப்பரோயலு 

(b) பனகல் ரோஜோ 

(c) டி.எம். நோயர ்

(d) நமடெ முதலியோர ்

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9132/ibps-clerk-po-complete-pre-batch-bilingual-tamil-live-class?utm_source=Youtube&utm_campaign=Webinar&utm_medium=tamil


TamilNadu State GK in Tamil | Download State GK PDF Part 12 
 

 

2 Adda247App      |     Adda247 tamil website    |    Adda247 Tamil telegram group    |    Adda247TamilYoutube 
 

 

Q5. யோருமடய தமலமமயில் 1939 ஜூமல 8 ஆம் மததி மதுமர மீனோட்சியம்மன் 

மகோயிலுக்குள் கிளரெ்ச்ியோளரக்ள் நுமைந்தோரக்ள் யோர?் 

(a) மவத்தியநோதர ்

(b) கக்கன் 

(c) பெம்சபோன் யு. முத்துரோமலிங்கம் 

(d) எல்.என் மகோபோல்ெோமி 

 

Q6. பின்வருவனவற்றில் சதன்னிந்திய சமோழிகமள “திரோவிடி” என்ற சபயரில் 

அமைத்தவர ்யோர?் 

(a) மபரோசிரியர ்போபு ரோமஜந்திரலோல் 

(b) டோக்டர.் கோல்டுசவல் 

(c) மபரோசிரியர.் பிரோன்சிஸ் மவட் எல்லிஸ் 

(d) மபரோசிரியர.் ஜூல்ஸ் பிளோக் 

 

Q7. பின்வருவனவற்றில் பண்மடய தமிை் எழுத்துக்கள் என்று அமைக்கப்படுவது எது? 

(a) வட்சடழுத்து 

(b) தமிழி 

(c) நோகரி 

(d) கிரந்தம் 

 

Q8. பின்வருவனவற்றில் சதோல்கோப்பியரோல் முதசலழுத்து என்று குறிப்பிடப்படுவது 

எது? 

(a) முதல் இடத்மதப் பிடித்த எழுத்து 

(b) உயிர ்எழுத்துக்கள் மற்றும் சமய் எழுத்துக்களின் சமோத்த 30 எழுத்துக்கள் 

(c) சமய் எழுத்துக்கள் மற்றும் ெோரப்ு எழுத்துக்கள் 

(d) இமவ எதுவும் இல்மல 

 

Q9. பின்வருவனவற்றில் எது “உைபுளோ வஞ்சி” என்று குறிப்பிடப்படுகிறது? 

(a) எதிரி ரோஜ்யத்திற்கு தீ மவப்பது 

(b) எதிரி ரோஜ்யத்மத சூமறயோடுவது 

(c) வஞ்சி ஆட்சியோளமரப் புகழும் கவிஞர ்

(d) எதிரி ரோஜ்யத்மத உழுது விமதத்தல் 

 

Q10. பின்வருவனவற்மற சபோருத்துங்கள்: 

(A) ஆநிமரகமள மீட்டல்  (1) கரந்மத 

(B) எதிரி நோட்மட மகப்பற்றுதல்  (2) வஞ்சி 

(C) மதிமல போதுகோத்தல்  (3) சநோெச்ி 

(D) மபோரச்ெய்தல்  (4) தும்மப 
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(a) a 

(b) b 

(c) c 

(d) d 

 

Q11. பின்வருவனவற்மறக் கவனியுங்கள்: 

1. சூரிய கதிரக்ள் பூமிமய அமடயும் மகோணம் 

2. பருவகோல கோற்றின் மநரடி தோக்கத்தினோல் ஏற்படும் 

மமை சபோலிவு 

மமற்கூறிய கோரணிகளில் எது/எமவ தமிை்நோட்டின் கோலநிமலமய போதிக்கிறது? 

(a) 1 மடட்ுமம 

(b) 2 மடட்ுமம 

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும் 

(d) மமற்கூறிய எதுவும் இல்மல 

 

Q12. பின்வருவனவற்மற சபோருத்துங்கள்: 

மண் மோவடட்ம் 

(A) துருக்கல் மண் 1) சிவகங்மக 

(B) செம்மண் 2) கோஞ்சிபுரம் , திருவள்ளூர ்

(C) வண்டல் மண் 3) மவதோரண்யம்  

(D) உவரம்ண் 4) தஞ்ெோவூர ்

பின்வரும் எந்த மஜோடி மண் மற்றும் மோவடட்ங்களில் அதன் கிமடக்கும் அளமவ 

சபோறுத்து எது ெரியோனது? 

 
(a) a 

(b) b 

(c) c 

(d) d 

 

Q13. தமிை்நோடு மோம்பைம் மவளோண் ஏற்றுமதி மண்டலம் பின்வரும் எந்த 

மோவட்டத்தில் அமமக்கப்பட்டது? 

(a) மெலம் 

(b) மதுமர 

(c) திண்டுக்கல் 

(d) ஈமரோடு 
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Q14. தமிை்நோட்டில் மரங்கள் சதோடரப்ோன பின்வரும் அறிக்மககமளக் கவனியுங்கள்: 

1. நீலகிரிகளில் கோடுகளோல் சூைப்படட் பகுதி சமோத்த பரப்பளவில் 45% ஆகும். 

2. தமிை்நோட்டில் ெந்தன மரங்கள் தரம்புரி, மவலூர ்மற்றும் மெலம் மோவடட்ங்களில் 

கோணப்படுகின்றன. 

3. ெந்தனக் கோடுகளின் சமோத்த பரப்பளவு 5,88,000 செக்மடர.் 

மமமல சகோடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது / எமவ உண்மம? 

(a) 1,2 மற்றும் 3 

(b) 2 மற்றும் 3 மடட்ுமம 

(c) 1 மற்றும் 3 மடட்ுமம 

(d) மமற்கூறிய எதுவும் இல்மல 

 

Q15. தமிை்நோட்டில் கோல்வோய் போெனம் சதோடரப்ோன பின்வரும் அறிக்மககமளக் 

கவனியுங்கள் 

மோவடட்ம் இடம் 

1. தஞ்ெோவூர ்A. 3rd  

2. திருவோரூர ்B. 2nd  

3. நோகப்பட்டினம் C.1st  

பின்வருவனவற்மறப் சபோருத்தி ெரியோன மஜோடி வரிமெமயக் கண்டுபிடிக்கவும்? 

 
(a) a 

(b) b 

(c) c 

(d) d 

 

Q16. தமிை்நோட்டில் உள்ள தோதுக்கள் சதோடரப்ோன பின்வரும் அறிக்மககமளக் 

கவனியுங்கள்: 

1. இந்தியோவில் 90% லிக்மனட ்தோதுக்கள் தமிை்நோட்டில் 

கோணப்படுகின்றன. 

2. இந்தியோவின் மிகப்சபரிய மோங்கனீசு படிவம் 

தரம்புரியில் கோணப்படுகிறது. 

மமமல சகோடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது / எமவ 

உண்மம இல்மல? 

(a) 1 மற்றும் 2 மடட்ுமம 

(b) 2 மடட்ுமம 

(c) 1 மடட்ும் 

(d) மமற்கூறிய எதுவும் இல்மல 
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Q17. சமன்சபோருள் சதோழில் சதோடரப்ோக பின்வருவமதக் கவனியுங்கள்  

1) சமன்சபோருள் ஏற்றுமதியில் கரந்ோடகோ 1 வது இடத்மதயும், தமிைகம் 2 வது 

இடத்மதயும் பிடித்தது 

2) தமிை்நோட்டில் சிறுமெரி,சென்மனயில் உள்ள சிப்கோட்டில் மிகப்சபரிய ஐ.டி பூங்கோ 

அமமக்கப்பட்டது. 

மமமல சகோடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது / எமவ உண்மம? 

(a) 1 மடட்ுமம 

(b) 2 மடட்ுமம 

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும் 

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல 

L1Difficulty 3 

QTags Miscellaneous 

QCreator Paper Maker 10 

 

Q18. சவப்ப மின் நிமலயம் சதோடரப்ோக பின்வருவமதக் கவனியுங்கள் 

1) தமிை்நோட்டில் முதல் அனல் மின் நிமலயம் சநய்மவலியில் கட்டப்பட்டது. 

2) டீெல் அடிப்பமடயிலோன அனல் மின் நிமலயத்தில் தமிைகம் 2 வது இடத்தில் 

உள்ளது 

மமமல சகோடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது / எமவ உண்மம? 

(a) 1 மடட்ுமம 

(b) 2 மடட்ுமம 

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும் 

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல 

 

Q19. பின்வரும் எந்த மோவட்டத்தில் தமிை்நோடு சில்வர ்கடற்கமர அமமந்துள்ளது? 

(a) கடலூர ்

(b) கன்னியோகுமரி 

(c) தூத்துக்குடி 

(d) போண்டிெம்ெரி 

 

Q20. மபோட் சமயில் ரயில் மெமவ (எக்மமோர ்முதல் தனுஷ்மகோடி வமர) எந்த ஆண்டில் 

சதோடங்கியது? 

(a) 1954 

(b) 1964 

(c) 1975 

(d) 1974 
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Q21. எந்த ஆண்டில் தமிை்நோடு மோநில மனித உரிமம 

ஆமணயம் நிறுவப்படட்துs?  

(a) 1994 

(b) 1995 

(c) 1996 

(d) 1997 

 

Q22. பின்வருவமதக் கவனியுங்கள் 

1. சமட்ரோஸ் ெட்ட இதை் 1891 இல் சென்மன உயர ்

நீதிமன்றத்தோல் சவளியிடப்பட்டது. 

2. இது இந்தியோவில் ஒரு உயர ்நீதிமன்றத்தின் இரண்டோவது ஜரன்ல் ஆகும். 

மமமல சகோடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது /எமவ உண்மம? 

(a) 1 மடட்ுமம 

(b) 2 மடட்ுமம 

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும் 

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல 

 

Q23. இந்தியோவின் பின்வரும் உயர ் நீதிமன்றங்களில் கூட்டோக ெோரட்்டர ் உயர ்

நீதிமன்றங்கள் என்று அமைக்கப்பட்டமவ எது? 

(a) சென்மன, மும்மப, சடல்லி 

(b) சென்மன, மும்மப, அலகோபோத் 

(c) சென்மன, சகோல்கத்தோ, மும்மப 

(d) மும்மப, சகோல்கத்தோ, அலகோபோத் 

 

Q24. பின்வருவனவற்றில் சென்மன உயரநீ்திமன்றத்தின் மிக நீண்ட கோல தமலமம 

நீதிபதி யோர?் 

(a) பதஞ்ெலி ெோஸ்திரி 

(b) பி.வி.ரோஜமன்னோர ்

(c) மக.ஜி.போலகிருஷ்ணன் 

(d) ஏ.எஸ்.ஆனந்த் 

 

Q25. பின்வருவனவற்மறக் கவனியுங்கள்: 

1. தமிை்நோட்டில் சபண் குைந்மதகள் போதுகோப்பு திட்டம் 1992 இல் கருணோநிதியோல் 

சதோடங்கப்பட்டது. 

2. 2000 ஆம் ஆண்டில் இது சிவகோமி அம்மமயோர ்நிமனவு சபண் குைந்மத போதுகோப்பு 

திட்டம் என்று சபயர ்மோற்றப்பட்டது. 
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மமற்கண்ட கூற்றுகளில் எது தவறோனது / தவறோனது? 

(a) 1 மடட்ுமம 

(b) 2 மடட்ுமம 

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும் 

(d) மமற்கூறிய எதுவும் இல்மல 

 

Q26. தமிை்நோட்டின் மதோல் சதோழில் சதோடரப்ோக பின்வருவமதக் கவனியுங்கள் 

1.தமிை்நோடு மதோல் ஏற்றுமதியில் 70 ெதவீதமும், மதோல் உற்பத்தியில் சுமோர ் 30 

ெதவீதமும் ஆகும். 

2.மவலூர,் திண்டுக்கல் மற்றும் ஈமரோமடெ ்சுற்றி நூற்றுக்கணக்கோன மதோல் மற்றும் 

மதோல் பதனிடும் சதோழில்கள் உள்ளன 

3. ஒவ்சவோரு ஆண்டும் மவலூரில் இந்தியோ ெரவ்மதெ மதோல் கண்கோட்சிமய அரசு 

நடத்துகிறது. 

மமமல சகோடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது / எமவ ெரியோனது?  

(a) 1 மற்றும் 2 மடட்ுமம 

(b) 1 மற்றும் 3 மடட்ுமம 

(c) 2 மடட்ுமம 

(d) 1,2 மற்றும் 3 மடட்ுமம 

 

Q27. இந்தியோமவப் சபோறுத்தவமர தமிைகத்தின் பின்வரும் MSME தரவுகமளக் 

கவனியுங்கள் 

1. மமக்மரோ, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் MSMED ெடட்ம் 2006 இன் கீை் 

வமரயறுக்கப்படட்ுள்ளன. 

2. நோட்டில் 15.07% மமக்மரோ, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் (எம்.எஸ்.எம்.இ) தமிை் 

நோட்டில் உள்ளது (அமனத்து மோநிலங்களிலும் மிக 

உயரந்்தது) அதில் 6.89 லட்ெம் பதிவு செய்யப்பட்ட 

எம்.எஸ்.எம்.இ. 

மமமல சகோடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது ெரியோனது / 

ெரியோனது? 

(a) 1 மடட்ுமம 

(b) 2 மடட்ுமம 

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும் 

(d) 1 அல்லது 2 அல்ல 
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Q28. தமிை்நோட்டின் ரயில் மபோக்குவரத்து குறித்து பின்வருவனவற்மறக் கவனியுங்கள் 

1. தமிை்நோட்டின் சமோத்த ரயில் போமத நீளம் 6,693 கி.மீ ஆகும், மமலும் மோநிலத்தில் 690 

ரயில் நிமலயங்கள் உள்ளன. 

2. சென்மன ஒரு சமட்மரோ அமமப்மப உருவோக்கியுள்ளது, அதன் முதல் நிலத்தடி 

நீட்சி மம 2017 முதல் செயல்படுகிறது. 

மமமல சகோடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது / எமவ தவறோனது? 

(a) 1 மடட்ுமம 

(b) 2 மடட்ுமம 

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும் 

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல 

 

Q29. தமிை்நோட்டின் விமோன நிமலயங்கள் குறித்து பின்வருவமதக் கவனியுங்கள் 

(1) தமிை்நோட்டில் நோன்கு முக்கிய ெரவ்மதெ விமோன நிமலயங்கள் உள்ளன 

(2) சென்மன ெரவ்மதெ விமோன நிமலயம் தற்மபோது சடல்லிக்குப் பிறகு இந்தியோவின் 

இரண்டோவது சபரிய விமோன நிமலயமோகும். 

மமமல சகோடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது/ எமவ உண்மம? 

(a) 1 மடட்ுமம 

(b) 2 மடட்ுமம 

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும் 

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல 

 

Q30. தமிைகத்தின் ஆட்மடோசமோமபல் சதோழில் சதோடரப்ோக பின்வருவமதக் 

கவனியுங்கள் 

அறிக்மக 1: சென்மன "ஆசியோவின் சடட்ரோய்ட்" என்று செல்லப்சபயர ்சபற்றது 

அறிக்மக 2: வோகன மற்றும் வோகன உதிரிபோகத் சதோழில்களில் தமிை்நோடு தலோ 28%, 

லோரிகள் 19% மற்றும் பயணிகள் கோரக்ள் மற்றும் இரு ெக்கர வோகனங்களில் தலோ 18% 

பங்கு சகோண்டுள்ளது. 

ெரியோன பதிமலக் கண்டறியவும் 

(a) இரண்டு அறிக்மககளும் உண்மம மற்றும் அறிக்மக 2 என்பது அறிக்மக 1 இன் 

ெரியோன விளக்கம் 

(b) இரண்டு அறிக்மககளும் உண்மம மற்றும் அறிக்மக 2 அறிக்மக 1 இன் ெரியோன 

விளக்கம் அல்ல 

(c) அறிக்மக 1 ெரியோனது மற்றும் அறிக்மக 2 தவறோனது 

(d) அறிக்மக 1 தவறோனது மற்றும் அறிக்மக 2 ெரியோனது 
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SOLUTIONS 
 

S1. Ans.(c) 

 

S2. Ans.(b) 

 

S3. Ans.(a) 

Sol. Madurai Nayak- Nagama  

Thanjavur Nayaks- Chevvappa  

Senji Nayaks- Vaiyappa 

Ikkeri Nayaks- Chaudappa  

 

S4. Ans.(b) 

 

S5. Ans.(a) 

 

S6. Ans.(a) 

 

S7. Ans.(b) 

Sol. பண்டைடை தமிழ் எழுத்துக்கள்-தமிழி 

 

S8. Ans.(b) 

Sol. உயிரெழுத்துக்கள் மற்றும் ரமய் எழுத்துக்கள் இடைந்த 30 எழுத்துக்கள் 

 

S9. Ans.(a) 

Sol. உழபுளா வஞ்சி- எதிரி நாட்டிற்கு தீ இடுதல் 

 

S10. Ans.(a)  

Sol.  

(a) ஆநிடெகடள மீட்ைல் - கெந்டத 

(b) எதிரி நாட்டை டகப்பற்றுதல்- வஞ்சி 

(c) மதிடை பாதுகாத்தல் - ரநாச்சி 

(d) பபார்ரெய்தல் - தும்டப 

 

S11. Ans.(c) 

 

S12. Ans.(c) 

Sol. 1. Laterite soil- Kanchepuram, Thiruvallur  

2. Red soil - Sivagangai  

3. Alluvial soil -Thanjavur  

4. Saline soil- Vedaranyam 
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S13. Ans.(b) 

Sol. In Madurai it was established to export the mangoes produced in Theni, Madurai, Dindigul, 

Virudhunagar, Tirunelveli and Kanyakumari districts.  

 

S14. Ans.(b) 

Sol. In Nilgiris the area covered by forest is 50% of the total surface area . 

 

S15. Ans.(a) 

Sol. 1. Thanjavur - 2nd  

2. Thiruvarur - 1st  

3. Nagapatinam - 3rd 

 

S16. Ans.(b) 

Sol. The largest manganese deposits of India is found in Salem. 

 

S17. Ans.(b) 

Sol. In software export Karnataka ranked 2nd place while Tamil nadu ranked 1st place 

 

S18. Ans.(a) 

Sol. Tamil Nadu ranks 1st in the diesel based thermal power station 

 

S19. Ans.(a) 

 

S20. Ans.(a) 

 

S21. Ans.(d) 

Sol. Tamil Nadu state human rights commission was established in 1997 April 17 

 

S22. Ans.(a) 

Sol. Madras law journal was the first journal of a high court in India. 

 

S23. Ans.(c) 

Sol. Chennai, Kolkata, Mumbai were called chartered courts 

 

S24. Ans.(b) 

Sol. Dr. P.V. Rajamannar was the chief justice of Madras High court from 1948 to 1961(13 years) 

 

S25. Ans.(a) 

Sol. It was launched in 1992 by the former CM Jayalalitha to eradicate female infanticide 

Now it is known as Chief minister girl children protection scheme.  

Rs. 50,000 will be given if it is a single child, if two children are there then each will be given Rs.25,000 
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S26. Ans.(c) 
Sol. 1. Tamil Nadu accounts for 30 per cent of leather exports and 
about 70 per cent of leather production in the country 
2. Every year the State hosts the India International Leather Fair in 
Chennai. 
 
S27. Ans.(c) 
Sol. Both are correct. 
 
S28. Ans.(d) 
Sol. Both are correct. 
 
S29. Ans.(a) 
Sol. Chennai International Airport is currently the Third largest 
airport in India after Delhi and Mumbai.  
 
S30. Ans.(a) 
Sol. Both are correct and statement 2 is correct explanation of statement 1 
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