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தமிழ்நாடு மாநிலம்- ப ாது அறிவு கேள்வி மற்றும்  தில்ேள் தமிழில் 

 

Q1. தமிழ் மீதான ஆரவ்த்தின் காரணமாகத் தம் பெயரர ெரிதிமாற்கரைஞர ் என 

மாற்றி அரமத்துக் பகாண்டவர ்யார?்  

Who changed his name to Parithimaarkalaignar due to his immense love for Tamil? 

(a) சிங்காரவவலு முதலியார ்

(b) ரா இராகரவயங்கார ்

(c) மரறமரையடிகள் 

(d) சூரியநாராயண சாஸ்திரி 

 

Q2. ஐஞ்சிறு காெ்பியங்கள் என்னும் வரகெ்ொட்டிை் வராத நூை் எது? 

Which book does not fall into the category of five minor epics? 

(a) நீைவகசி 

(b) குண்டைவகசி 

(c) சூளாமணி 

(d) நாக குமார காவியம் 

 

Q3. ெனகை் அரமசச்ரரவயாை் உருவாக்கெ்ெட்ட ெணியாளர ் வதரவ்ு வாரியம், 

தமிழ்நாட்டிை் எந்த ஆண்டு வதாற்றுவிக்கெ்ெட்டது? 

In which year was the Staff Selection Board established in Tamilnadu, during the Panagal Ministry?  

(a) 1916 

(b) 1927 

(c) 1924 

(d) 1923 

 

Q4. அக்வடாெர ் 2019 இை், இந்தியெ் பிரதமர ் நவரந்திர வமாடிக்கும், சீன 

ஜனாதிெதிக்கும் இரடயிைான சந்திெ்பு எங்வக நடந்தது? 

Where did the meeting between Indian Prime Minister Narendra Modi and Chinese President take place 

in October 2019? 

(a) தஞ்சாவூர ் 

(b) பசன்ரன  

(c) வவளூர ் 

(d) மாமை்ைபுரம் 

 

Q5. எந்த ஆண்டிை் மாமை்ைபுரம் ொரம்ெரிய சின்னமாக 

அறிவிக்கெ்ெடட்து? 

In which year was Mamallapuram declared a heritage site? 

(a) 1984 

(b) 1985 

(c) 1986 

(d) 1987 
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Q6. தமிழகத்தின் ஏற்கனவவ உள்ள மாநிைச ்சின்னங்களிை், சமீெத்திை் வசரக்்கெ்ெடட் 

சின்னம் என்ன? 

To the already existing state symbols of Tamil Nadu, what is the symbol that has been recently added? 

(a) நிறுவன நாள்  

(b) ொடை்  

(c) மீன்  

(d) ெட்டாம்பூசச்ி 

 

Q7. பசன்ரன உயர ்நீதிமன்றத்தின் தற்வொரதய தரைரம நீதிெதி யார?் 

Who is the current Chief Justice of Madras High Court? 

(a) துரரஸ்வாமி  

(b) சஞ்சிெ் ொபனரஜ்ீ  

(c) கிருொகரன்  

(d) சுந்தவரஷ் 

 
Q8. In which year was Theni separated from the district of Madurai? 

மதுரர மாவட்டத்திலிருந்து, வதனி எந்த ஆண்டிை் பிரிக்கெ்ெட்டது? 

(a) 1996 

(b) 1993 

(c) 1992 

(d) 1990 
 

Q9. பின்வரும் PSB க்களிை், எந்த வங்கியின் தரைரமயகம் தமிழ்நாட்டிை் இை்ரை? 

Out of the following PSBs, which of the bank's headquarters is not situated in Tamil Nadu? 

(a) சிட்டி யூனியன் வங்கி  

(b) பசௌத் இந்தியன் வங்கி  

(c) இந்தியன் வங்கி  

(d) ைட்சுமி விைாஸ் வங்கி 

 

Q10. பெரியாரின் பெண் விடுதரைச ்சிந்தரனகள் _________ வரகெ்ெடும். 

Periyar's female liberation ideas are classified into _________ types. 

(a) இரண்டு 

(b) மூன்று 

(c) நான்கு 

(d) ஐந்து 

 

Q11. மதுரரயிை் உைகத் தமிழ் மாநாடு எந்த ஆண்டு நரடபெற்றது? 

In which year was the World Tamil Conference held in Madurai? 
(a) 1983 

(b) 1981 

(c) 1982 

(d) 1985 
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Q12. இந்திய நாட்ரட, "பமாழிகளின் காட்சிச ்சாரை" என்று கூறியவர ்யார?் 

Who described India as the 'Museum of Languages'? 

(a) குமரிைெட்டர ்

(b) ஈராஸ் ொதிரியார ்

(c) காை்டுபவை் 

(d) ச. அகத்தியலிங்கம் 

 

Q13. பின்வரும் நூை்களிை், குைவசகர ஆழ்வார ்இயற்றிய நூை் எது? 

Which of these books was written by Kulasekara Alwar? 

(a) நந்திக்கைம்ெகம் 

(b) நாைாயிரத்திவ்வியெ் பிரெந்தம் 

(c) நற்றிரண 

(d) கலித்பதாரக 

 

Q14. "தமிழ் பிறபமாழித் துரணயின்றி தனித்து இயங்குவது மடட்ுமின்றித் 

தரழத்வதாங்கவும் பசய்யும்" - எனக் கூறியவர ்யார?் 

Who said that, "Tamil will not only function alone without the support of other languages, but will also 

thrive"? 

(a) வீரமாமுனிவர ்

(b) ஜி.யு.வொெ் 

(c) காை்டுபவை் 

(d) டாக்டர ்கிபரௌை் 

 

Q15. 'விஷ்ணு சித்தர'் என்ெது பின்வரும் யாரின் இயற்பெயர ்ஆகும்? 

Of the following whose birth name is 'Vishnu Siddhar'?  

(a) குைவசகர ஆழ்வார ் 

(b) பெரியாழ்வார ் 

(c) நம்மாழ்வார ்

(d) மதுரகவியாழ்வார ்

 

Q16. Kamarajar served as the Chief Minister of Tamil Nadu for - 

தமிழ் நாட்டின் முதைரமசச்ராக காமராஜர,் எத்தரன 

ஆண்டுகள் ெதவி வகித்தார?் 

(a) 12 வருடங்கள்  

(b) 10 வருடங்கள்  

(c) 9 வருடங்கள்  

(d) 8 வருடங்கள் 
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Q17. பின்வரும் நூை்களிை், ொவைவரறு பெருஞ்சித்திரனார ்எழுதாத நூை் எது? 
Which of the following books was not written by Paavalareru Perunchithiranaar? 

(a) குறிஞ்சித்திடட்ு 

(b) பகாய்யாக்கனி 

(c) ெள்ளிெ் ெறரவகள் 

(d) ொவியக் பகாத்து 
 

Q18. உமறுெ்புைவர ்ொடிய முதுபமாழி மாரை என்ற நூலிை் உள்ள ொக்கள் எத்தரன? 
How many verses are there in the book Mudhumozhi Maalai sung by Umaruppulavar? 

(a) 204 ொக்கள் 

(b) 80 ொக்கள் 

(c) 67 ொக்கள் 

(d) 120 ொக்கள் 
 

Q19. பொருந்தா இரணரயக் கண்டறிக. 
Find the pair that is wrongly matched. 

(a) ொண்டியர ்- பகாற்ரக 

(b) வசரர ்- முசிறி 

(c) வசாழர ்- காவிரிெ்பூம்ெட்டினம் 

(d) வமற்கூறிய எதுவுமிை்ரை 
 

Q20. ொரவ நூை்களிை் காைத்தாை் முற்ெட்டதாகக் கருதெ்ெடும் நூை் எது? 
Which of these texts is considered to be the oldest? 

(a) ரதெ்ொரவ 

(b) திருபவம்ொரவ 

(c) காவியெ்ொரவ 

(d) திருெ்ொரவ 
 

Q21. ரசவராக இருந்தும் சமண காெ்பியமான சீவகசிந்தாமணிக்கு உரர எழுதியவர ்

யார?் 
Who wrote the text for the Jain epic Seevakasinthaamani, despite being a Saiva? 

(a) ந.மு. வவங்கடசாமி 

(b) அடியாரக்்கு நை்ைார ்

(c) நசச்ினாரக்்கினியர ்

(d) சிவஞான முனிவர ்
 

Q22. "நகை்வை்ைர ்அை்ைாரக்்கு மாயிரு ஞாைம் ெகலும்ொற் ெட்டன் றிருள்" -இக்குறள் 

இடம்பெற்றுள்ள இயை் எது? 
In which of the following Iyals, is the above said Kural present? 

(a) துறவறவியை் 

(b) ொயிரவியை் 

(c) ஊழியை் 

(d) இை்ைறவியை் 
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Q23. "மதுரர பகாண்டான்" என்ற சிறெ்பு பெயர ்பெற்றவர ்யார?் 

Who is popularly known as 'Madurai Kondan'? 

(a) முதைாம் ெராந்தக வசாழன்  

(b) ஆதித்த வசாழன் 

(c) இராவசந்திர வசாழன் 

(d) விசயாைய வசாழன் 

 

Q24. சிம்மவிஷ்ணுவின் மகன் யார?் 

Who was the son of Simhavishnu?  

(a) நந்திவரம்ன் 

(b) முதைாம் மவகந்திரவரம்ன் 

(c) ெரவமஸ்வரவரம்ன் 

(d) நரசிம்மவரம்ன் 

 

Q25. திரு.வி.க பிறந்த ஊர ்எந்த மாவடட்த்திை் உள்ளது? 

In which district is the the birthplace of Thiru. V. Kalyanasundaram located? 

(a) கடலூர ் 

(b) நாகெ்ெட்டினம்  

(c) காஞ்சீபுரம்  

(d) மதுரர 

 

Q26. "அழுது அடியரடந்த அன்ெர"்- என்னும் பதாடர ்யாரரக் குறிக்கிறது? 

Whom does the the words "Azhudhu Adiyadaindha Anbar" refer to? 

(a) சம்ெந்தர ்

(b) சுந்தரர ்

(c) மாணிக்கவாசகர ்

(d) அருணகிரியார ்

 

Q27. "பஷை்லிதாசன்" என்று தன்ரனக் கூறிக் 

பகாண்டவர ்யார?் 

Who called himself "Shellidasan"? 

(a) வசாமசுந்தர ொரதியார ்

(b) சுத்தானந்த ொரதியார ்

(c) சுெ்பிரமணிய ொரதியார ்

(d) சுெ்ரமணிய சிவா 
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Q28. குண்டைவகசிக்கு எதிராக எழுந்த வாதநூை் எது? 

Which of these rose as an argument against Kundalakesi? 

(a) நீைவகசி 

(b) யவசாதர காவியம் 

(c) நாககுமார காவியம் 

(d) சூளாமணி 

 

Q29. ”மதுரர காந்தி“ என மதுரர மக்களாை் அன்ொக அரழக்கெ்ெட்டவர ்யார?் 

Who was popularly known as 'Madurai Gandhi' by the people of Madurai? 

(a) சுெ்ெராமன் 

(b) ராமசச்ந்திரன்  

(c) சுெ்ரமணியன்  

(d) சிதம்ெரநாதன்  

 

Q30. பெரும்ொணாற்றுெ்ெரட நூை் யாராை் எழுதெ்ெட்டது? 

By whom was the book Perumbaanaatruppadai written? 

(a) உருத்திரங் கண்ணனார ் 

(b) பொய்ரகயார ்

(c) பசம்புைெ் பெயனீரார ்

(d) பெருங்பகௌசிகனார ்

 

 

SOLUTIONS 
 

S1. Ans.(d) 

Sol. ெரிதிமாற் கரைஞர ்எனெ்ெடும் வி. வகா. சூரியநாராயண சாஸ்திரியார ் (சூரை 6, 

1870 - நவம்ெர ் 2, 1903) ஒரு தமிழறிஞரும், நூைாசிரியரும், தனித்தமிழ் இயக்கத்திை் 

முதன்ரமயான ெங்கு வகித்தவரக்ளிை் ஒருவரும் ஆவார.் இவருக்குெ் பெற்வறார ்

இட்ட பெயர ்சூரியநாராயணன் என்ெது. பின்னாளிை் சூரியநாராயண சாஸ்திரியர ்

என்று அரழக்கெ்ெட்ட இவர,் தமிழ் வமை் பகாண்ட ெற்றினாை் தனது பெயரர 

வடபமாழி கைக்காத தூய தமிழிை் ெரிதிமாற் கரைஞர ்என்று மாற்றிக்பகாண்டார.் 

 

S2. Ans.(b) 

Sol. ெழந்தமிழ் இைக்கியங்களின் பதாகுெ்பிை் ஐம்பெருங் காெ்பியங்கள், ஐஞ்சிறு 

காெ்பியங்கள் என்கிற முக்கியெ் பிரிவும் உண்டு. அறம், பொருள், இன்ெம், வீடு 

என்னும் நாை்வரக உறுதிெ் பொருள்களிை் ஒன்வறா ெைவவா குரறந்து காணெ்ெடும் 

காெ்பியங்கள் ‘சிறுகாெ்பியம்’ எனெ்ெட்டன. 

உதயண குமார காவியம், நாககுமார காவியம், யவசாதர காவியம், சூளாமணி, 

நீைவகசி ஆகிய ஐந்தும் ஐஞ்சிறு காெ்பியங்கள் என்கிற பிரிவின் கீழ் வருவன. 

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
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S3. Ans.(c) 

 

S4. Ans.(d) 

 

S5. Ans.(a) 

Sol. மாமை்ைபுரத்தின் சிற்ெங்கள் மிக நளினமாகவும் இயை்ொனரவயாகவும் 

இருெ்ெதாலும் கடற்கரரக் வகாயிை்கள், இரதங்கள், புரடெ்புச ்சிற்ெத் பதாகுதிகள் 

வொன்ற சிறெ்பு வாய்ந்தரவ ெை இருெ்ெதாலும், மாமை்ைபுர நிரனவுச-்

சின்னங்கரள உைகெ் ெண்ொடட்ுச ்சின்னம் என்று 1984-ை் யுபனஸ்வகா அறிவித்தது. 

உைகெ் ொரம்ெரியக்களங்களிை் ஒன்றான மாமை்ைபுரம் பதாை்லியை் களத்ரத 

இந்தியத் பதாை்லியை் ஆய்வகம் ெராமரித்து வருகிறது. 

 

S6. Ans.(d) 

Sol. கவரச்ச்ிகரமான பூசச்ிகரள ொதுகாக்கும் முயற்சிகரள ஊக்குவிக்கும் 

வநாக்கிை், பதற்கு மாநிைமான தமிழ்நாடு சமீெத்திை் தமிழ் வயாமரன 

(சிரவ்ராக்வராவா ரதஸ்) தனது மாநிை ெட்டாம்பூசச்ியாக வசரத்்துள்ளது. 

 

S7. Ans.(b) 

Sol. பசன்ரன உயர ்நீதிமன்ற தரைரம நீதிெதி சஞ்சீெ் ொனரஜ்ியாவார.் 

 

S8. Ans.(a) 

Sol. வதனி மாவடட்ம் தமிழக அரசின் வருவாய்த்துரற அரசு ஆரண எண் 679, நாள் 

சூரை 25, 1996 இன் மூைம் மதுரர மாவட்டத்திலிருந்து பிரிக்கெ்ெடட்ு வதனிரயத் 

தரைரமயிடமாகக் பகாண்டு புதிய மாவடட்மாக உருவாக்கெ்ெட்டது. 

 

S9. Ans.(b) 

Sol. (a) சிட்டி யூனியன் வங்கி - கும்ெவகாணம் 

(b) பசௌத் இந்தியன் வங்கி - திரிசச்ூர ்

(c) இந்தியன் வங்கி - பசன்ரன 

(d) ைட்சுமி விைாஸ் வங்கி – பசன்ரன 

 

S10. Ans.(a) 

Sol. பெரியாரின் பெண்விடுதரைச ் சிந்தரனகள் 

இரண்டு வரக. ஒன்று, அடிெ்ெரடத் வதரவகள்; 

பிறிபதான்று, அகற்றெ்ெடவவண்டியரவ. பெண்கை்வி, 

பெண்ணுரிரம, பசாத்துரிரம, அரசுெ்ெணி ஆகியன 

அடிெ்ெரடத் வதரவகள். குழந்ரதத் திருமணம், 

மணக்பகாரட, ரகம்ரம வாழ்வு ஆகியன 

அகற்றெ்ெடவவண்டியனரவ. 

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
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S11. Ans.(b) 

Sol. 1981ஆம் ஆண்டு, தமிழ்நாடு முதைரமசச்ர ் புரட்சித் தரைவர ் ொரதரத்னா 

எம்.ஜி.ஆர ்அவரக்ளாை் ஐந்தாவது உைகத் தமிழ் மாநாடு சனவரித் திங்கள் 4 ஆம் நாள் 

முதை் 10 ஆம் நாள் வரர மதுரர மாநகரிை் நடத்தெ்பெற்றது. 

 

S12. Ans.(d) 

Sol. ச. அகத்தியலிங்கம் (ஆகத்து 19, 1929 - ஆகத்து 4, 2008) தமிழ்நாடு, தமிழ்ெ் 

ெை்கரைக்கழகத்தின் முன்னாள் துரணவவந்தரும் உைக அளவிை் பமாழியியை் 

துரறயிை் புகழ்பெற்ற தமிழறிஞரும் ஆவார.் 

 

S13. Ans.(b) 

Sol. குைவசகர ஆழ்வார ் ென்னிரு ஆழ்வாரக்ளிை் ஒருவர.் இவரரக் குைவசகரெ் 

பெருமாள் என்றும் அரழக்கின்றனர.் நாைாயிர திவ்விய பிரெந்தம் பெருமாரள 

குறித்து ொடெ்ெடட் ெக்தி ொடை் பதாகுெ்ொகும். இது இந்து மதத்திை் ரவணவ 

சமயத்தின் ஓர ்ஆதாரமாக, தமிழ்மரறயாக பகாண்டாடெ்ெடுகிறது. 

 

S14. Ans.(c) 

Sol. காை்டுபவை் (1814-1891) என்று அரழக்கெ்ெடும் இராெரட்ட்ு காை்டுபவை் திராவிட 

பமாழி நூலின் தந்ரத எனெ் வொற்றெ்ெடுெவர.் திராவிட பமாழிகளின் 

தனித்துவத்ரத நிரைநிறுத்தியதிை் பெரும்ெங்கு இவருரடயதாகும். 

 

S15. Ans.(b) 

Sol. பெரியாழ்வார ் ரவணவ பநறிரயெ் பின்ெற்றி ெக்தியிை் சிறந்து விளங்கிய 

ென்னிரு ஆழ்வாரக்ளுள் ஒருவர.் திருவிை்லிபுத்தூரிை் ஆனிமாதம் சுவாதி 

நட்சத்திரத்திை் கருடனின் அம்சமாக ஆறாம் நூற்றாண்டின் பிற்ெகுதியிை் பிறந்தவர.் 

'விஷ்ணு சித்தர'் என்ெது இயற்பெயர.் 

 

S16. Ans.(c) 

Sol. காமராஜர ்ஒன்ெது ஆண்டுகள் தமிழகத்தின் முதை்வராகெ் ெதவி வகித்தார.் 

 

S17. Ans.(a) 

Sol. ொவைவரறு பெருஞ்சித்திரனார ் (மாரச் ் 10, 1933 – சூன் 11, 1995) இருெதாம் 

நூற்றாண்டின் தமிழ்ெ் ெை்துரற அறிஞரக்ளிை் முதன்ரமயான ஒருவர.் 

குறிஞ்சித்திடட்ு என்ெது ொவவந்தர ்ொரதிதாசன் இயற்றிய நூைாகும். 

 

S18. Ans.(b) 

Sol. முதுபமாழி மாரை 18ம் நூற்றாண்டிை் வாழ்ந்த உமறுெ் புைவர ் என்ெவராை் 

இயற்றெ்ெட்ட நூை் ஆகும். எண்ெது ொக்கரளக் பகாண்டரமந்தது. இசுைாமிய மதம் 

சாரந்்தது. அை்ைாவின் திருத்தூதரரக் காணவவண்டும் என்ற வவணவா எழுெ்பிய 

கீதவம முதுபமாழி மாரை ஆகும். 

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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S19. Ans.(d) 

Sol.  

• பகாற்ரக என்ெது ொண்டிய முடிக்குரிய இளவரசனின் இருெ்பிடமாகும். 

ொண்டியரக்ளின் முதை்தரைநகரம் பகாற்ரக ஆகும்.  

• முசிறி வசர நாட்டின் முக்கிய துரறமுகங்களிை் ஒன்றாகும். இத் துரறமுகத்தின் 

நடவடிக்ரககள் ெற்றியும், அதன் வளங்கள் ெற்றியும் ெண்ரடத் தமிழ் நூை்களிவை 

குறிெ்புக்கள் உள்ளன. 

• காவிரிெ்பூம்ெட்டினம் (பூம்புகார)், ெண்ரடய தமிழ் நாட்டிலிருந்த வசாழரக்ளின் 

முக்கியமான துரறமுக நகரங்களிை் ஒன்று. இது வசாழ நாட்ரடச ் வசரந்்தது. 

இந்நகரம் முற்காைச ்வசாழரக்ளின் தரைநகராக விளங்கியது. 

 

S20. Ans.(d) 

Sol. திருெ்ொரவ ென்னிரண்டு ரவணவ ஆழ்வாரக்ளிை் ஒருவரான ஆண்டாள் ொடிய 

நூை் ஆகும். இது 30 ொடை்களாை் ஆனது. ரவணவெ் ெக்தி நூை்களின் பதாகுெ்ொன 

நாைாயிரத் திவ்வியெ் பிரெந்தத்தின் 473 பதாடக்கம் 503 வரரயுள்ள ொடை்கள் 

திருெ்ொரவெ் ொடை்கள் ஆகும்.  

 

S21. Ans.(c) 

Sol. ெண்ரடய உரரயாசிரியரக்ளிை் நசச்ினாரக்்கினியர ் உசச்ிவமை் பகாள்ளும் 

புைவராகெ் வொற்றெ்ெட்டவர.் இவரது காைம் 14 ஆம் நூற்றாண்டு. இவர ் ெை 

நூை்களுக்கு உரர எழுதியுள்ளார.் 

 

S22. Ans.(d) 

Sol. பிறவராடு கைந்து ெழகி மகிழ முடியாதவரக்்கு, மிகெ் பெரிய இந்த உைகம் 

ஒளியுள்ள ெகற் காைத்திலும் இருளிை் கிடெ்ெதாம். 

 

S23. Ans.(a) 

Sol. ெராந்தகன் மதுரரரய ரகக்பகாண்டான். தனது 

மூன்றாம் ஆட்சி ஆண்டிவைவய "மதுரர பகாண்டான்" 

என்ற விருரத அவன் பெற்றான். 

 

S24. Ans.(b) 

Sol. மவகந்திரவரம்ன் (கி.பி. 600 முதை் 630 வரர) 

தமிழ்நாட்டின் வடெகுதிகரள ஆண்ட ெை்ைவ 

அரசனாவான். இவவன வரைாற்றாளரக்ளாை் முதைாம் 

மவகந்திரவரம் ெை்ைவன் எனக் குறிெ்பிடெ்ெடுகிறான். 

இவன் களெ்பிரரர ஒடுக்கி மீண்டும் ெை்ைவ அரரச 

நிறுவிய சிம்மவிடட்ுணுவின் மகனாவான். 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
http://www.adda247.com/ta/
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https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
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S25. Ans.(c) 

Sol. திருவாரூர ்விருத்தாசைம் கலியாணசுந்தரனார ்அை்ைது திரு. வி. க., (ஆகத்து 26, 

1883 - பசெ்டம்ெர ் 17, 1953[1]) அரசியை், சமுதாயம், சமயம் எனெ் ெை துரறகளிலும் 

ஈடுொடுபகாண்டு ெை நூை்கரள எழுதிய தமிழறிஞர.் சிறந்த வமரடெ் வெசச்ாளர.் 

இவரது தமிழ்நரடயின் காரணமாக இவர ்தமிழ்த்பதன்றை் என்ற சிறெ்புெ் பெயராை் 

அரழக்கெ்ெடுகிறார.் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திை் துள்ளம்(தண்டைம்) என்னும் ஊரிை் 

பிறந்தவர.் 

 

S26. Ans.(c) 

Sol. மதுரரக்கு அருகிலுள்ள திருவாதவூரிை் பிறந்தவர.் மாணிக்கவாசகர ்அரிமரத்்தன 

ொண்டியனிடம் தரைரமயரமசச்ராகெ் ெணியாற்றியவர.் ொண்டியனுக்காக் 

குதிரர வாங்க பசன்ற வொது திருெ்பெருந்துரற இரறவன் திருவருளாை் 

ஆட்பகாள்ளெ் பெற்றவர.் அவ்விரறவரன பமய்யுருகெ் ொடிக் கசிந்து கண்ணீர ்

மை்கி அழுது பதாழுதவர.் இதனாை் மாணிக்கவாசகரர அழுது அடியரடந்த அன்ெர ்

என்ெர.் 

 

S27. Ans.(c) 

Sol. ெை பமாழிகரளக் கற்றறிந்தெ் ொரதியார ் ஆங்கிைத்திலும் ஆழ்ந்த அறிவும், 

ஈடுொடும் உரடயவர.் ஆங்கிை கவிஞரான “பஷை்லி'” இவரர மிகவும் கவரந்்தார.் 

இயற்ரக ரசரன, ஆக்கெ்பூரவ்மான வநரம்ரற சிந்தரனகள், இதயத்ரதத் 

பதாடுகின்ற உணரவ்ுபூரவ்மான வரிகள் வொன்றவற்ரற உள்ளடக்கிய பஷை்லியின் 

கவிரதகள், ொரதியாரர மிகவும் கவரந்்தன. எனவவ ஆரம்ெத்திை் “பஷை்லிதாசன்” 

எனெ் புரனபெயரர ரவத்துக்பகாண்டு கவிரதகரள எழுதினார ்ொரதியார.் 

 

S28. Ans.(a) 

Sol. நீைவகசி என்ெது ஐஞ்சிறு காெ்பியங்கள் எனெ்ெடும் ஐந்து தமிழ் இைக்கிய 

நூை்களுள் ஒன்றாகும். சமண சமய நூைான நீைவகசி ஒரு கரதெ் பின்னணியிை் 

சமணக் பகாள்ரககரள விளக்குகின்றது. தமிழிை் எழுதெ்ெடட் முதைாவது தருக்க 

நூை் இதுபவனக் கூறெ்ெடுகின்றது. பெௌத்த சமயத்தின் பெருரம கூற எழுந்த 

காெ்பியமான குண்டைவகசி எனும் நூலுக்கு மறுெ்ொகவவ நீைவகசி எழுதெ்ெடட்ுள்ளது. 

 

S29. Ans.(a) 

Sol. சுெ்ெராமன் (பிறெ்பு: 14.08.1905- இறெ்பு:25.01.1983) காந்தியவழியிை் இந்திய 

விடுதரைெ் வொராட்டத்திை் கைந்துபகாண்டவர.் ... காந்தியவழியிை் இந்திய 

விடுதரை வொராட்டத்திை் ஈடுெட்டதாை் ”மதுரர காந்தி“ என மதுரர மக்களாை் 

அன்ொக அரழக்கெ்ெட்டவர.் 

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


TamilNadu State GK in Tamil | Download State GK PDF Part 13 
 

 

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

 

S30. Ans.(a) 

Sol. 500 அடிகரளக் பகாண்டு அரமந்தது 

பெரும்ொணாற்றுெ்ெரட. வெரியாழ் வாசிக்கும் 

ொணபனாருவன் வறுரமயாை் வாடும் இன்பனாரு 

ொணரனத் பதாண்ரடமான் இளந்திரரயன் என்னும் 

மன்னனிடம் ஆற்றுெ்ெடுத்துவதாக அரமந்தது இந்த 

ஆற்றுெ்ெரட நூை். இரத ஆக்கியவர ் கடியலூர ்

உருத்திரங் கண்ணனார ்என்னும் புைவர.் 
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