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தமிழ்நாடு மாநிலம்- ப ாது அறிவு கேள்வி மற்றும்  தில்ேள் தமிழில் 

 

Q1. தமிழ்நாடு அரசால், தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் என்பது, எந்த ஆை்டில் 

நிறுவப்பட்டது? 

In which year was the Tamil Virtual University established by the Government of  

Tamil Nadu? 

(a) 1999 

(b) 2000 

(c) 2001 

(d) 2002 

 

Q2. பின்வரும் எந்த மாவட்டத்தில், ஆதிசச்நல்லூர ்ததால்லியல் களம் அணமந்துள்ளது? 

Adichanallur Archaeological Site is located in which of the following districts? 

(a) தூத்துக்குடி  

(b) கடலூர ் 

(c) திருதநல்வவலி  

(d) கன்னியாகுமரி 

 

Q3. காவிரிக்குப் பிறகு, தமிழ்நாட்டில் உள்ள இரை்டாவது நீளமான நதி எது? 

Which is the second longest river in Tamil Nadu after Kaveri? 

(a) பவானி  

(b) ததன்தபை்ணை  

(c) பாலாறு  

(d) ணவணக  

 

Q4. கல்லணை எந்த மாவட்டத்தில் அணமந்துள்ள அணையாகும்? 

Kallanai is a dam located in which of the following districts?  

(a) திை்டுக்கல்  

(b) திருசச்ி  

(c) புதுக்வகாட்ணட  

(d) தஞ்சாவூர ்

 

Q5. தமிழ்நாட்டின் எந்த நகரம், புவியியலாளரக்ளின் 

தசாரக்்கம் என்று அணழக்கப்படுகிறது? 

Which city of Tamil Nadu is known as the Geologist's Paradise? 

(a) தஞ்சாவூர ் 

(b) வசலம்  

(c) நீலகிரி  

(d) சிவகங்ணக 
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Q6. பின்வரும் மன்னரக்ளில் யார,் வாதாபி தகாை்டான் என்று அணழக்கப்படட்ாரக்ள்? 

Who of the following kings was called as Vadapi Kondan? 

(a) மவேந்திரவரம்ன்  

(b) நரசிம்மவரம்ன்  

(c) நந்திவரம்ன்  

(d) சிம்மவிஷ்ணு 

 

Q7. பின்வரும் நூல்களில் எது உவணமக் கவிஞர ்சுரதாவால் இயற்றப்பட்டதாகும்? 

Which of the following books was composed by Suratha, the poet of comparisons? 

(a) வதன்மணழ 

(b) சூரியகாந்தி 

(c) பூங்தகாடி 

(d) நிலவுப்பூ 

 

Q8. தம்ணம நாயகியாகக் கற்பணன தசய்து, நாணரணயத் தூது விட்ட ஆழ்வார ்யார?் 

Who of the following Alvars, imagined himself as a heroine and sent a stork as a messenger? 

(a) தபாய்ணகயாழ்வார ்

(b) குலவசகர ஆழ்வார ்

(c) தபரியாழ்வார ்

(d) நம்மாழ்வார ்

 

Q9. கபிலணர வாய்தமாழிக் கபிலன் என்று அணழத்தவர ்யார?் 

Who called Kabilan as Vaaimozhi Kapilan? 

(a) நக்கீரர ் 

(b) கம்பர ் 

(c) இளங்கீரனார ் 

(d) பரைர ்

 

Q10. பின்வரும் எது, சங்க கால தமிழ் இலக்கியத்தின் மிக முக்கியமான பணடப்பு (சில 

வநரங்களில் தமிழ் நிலத்தின் ணபபிள் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது)? 

Which among the following is the most important work of Tamil Literature of Sangam Period (sometimes 

also referred as Bible of the Tamil land)? 

(a) திருக்குறள் 

(b) புறநானூறு 

(c) மணலபடுகடாம் 

(d) ததால்காப்பியம் 

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 14 
 

 

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

 

Q11. தமிழக சட்ட வமலணவ எந்த ஆை்டில் கணலக்கப்பட்டது? 

In which year legislative council of Tamilnadu was abolished? 

(a) 1983 

(b) 1985 

(c) 1986 

(d) 1987 

 

Q12. கற்றவனுக்கு கடட்ுசவ்சாறு வவை்டாம் என்றும் குறிப்பிடும் நூல் எது? 

Which book also states Katravanukku kattuchoru vendaam? 

(a) நாலடியார ் 

(b) பழதமாழி நானூறு  

(c) மூதுணர  

(d) நான்மைிக்கடிணக  

 

Q13. தமிழகத்தின் பின்வரும் நகரங்களில் எது, மஞ்சளுக்கான  உலகின் மிகப்தபரிய 

உற்பத்தியாளர ் மற்றும் ஆசியாவில் மிக முக்கியமான வரத்்தக ணமயமாக 

அறியப்படுகிறது? 

Which of the following city of Tamil Nadu is known as world’s largest producer and most important 

trading center of turmeric in Asia? 

(a) ஆத்தூர ்

(b) காணரக்குடி 

(c) தஞ்சாவூர ் 

(d) ஈவராடு 

 

Q14. தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரத்தின் ஏகாமபரநாதர ்வகாவில் யாரால் கட்டப்பட்டது? 

By whom was the Ekamaparanathar Temple at Kanchipuram in Tamil Nadu built? 

(a) வசாழரக்ள்  

(b) பல்லவரக்ள்  

(c) பாை்டியரக்ள்  

(d) விஜயநகர மன்னரக்ள் 

 

Q15. திருமங்ணகயாழ்வார ் தசால்லைியில் 

அணமத்துப்பாடிய நூல் எது? 

Which of these books was composed by Thirumangaiyalwar in 

Sollani? 

(a) திருக்குறுந்தாை்டகம்  

(b) திருதநடுந்தாை்டகம்  

(c) திருஎழுகூற்றிருக்ணக  

(d) திருவந்தாதி  
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Q16. ணவனு பாப்பு ஆய்வகம், தமிழ்நாட்டின் எந்த மாவட்டத்தில் அணமந்துள்ளது? 

Vainu Bappu Observatory is located in which district of Tamil Nadu? 

(a) தசன்ணன 

(b) கரூர ்

(c) வவலூர ்

(d) வசலம் 

 

Q17. தசன்ணன மாநகராட்சி எந்த ஆை்டில் நிறுவப்படட்து? 

In which year, Municipal corporation of Chennai was established? 
(a) 1582 
(b) 1688 
(c) 1662 
(d) 1702 
 

Q18. இந்தியாவின் முதல் மாணல தசய்தித்தாளான "தி தமட்ராஸ் தமயில்" தவளியீடு 

எந்த ஆை்டில் ததாடங்கியது? 

In which year, the publication of “The Madras Mail”, India’s first evening newspaper started? 
(a) 1850 
(b) 1868 
(c) 1872 
(d) 1888 
 

Q19. தமிழகத்தின் எத்தணன மாவட்டங்கள் கடற்கணரணயப் பகிரந்்து தகாள்கின்றன? 

How many districts of Tamil Nadu share the coastline? 
(a) 10 
(b) 12 
(c) 13 
(d) 14 
 

Q20. தமிழ்நாட்டின் மிக ததற்கில் உள்ள அட்சவரணக என்ன? 

What is the southernmost latitude of Tamil Nadu? 
(a) 7° 6′ N 
(b) 8° 5′ N 
(c) 9° 5′ N 
(d) 10° 1′ N 
 

Q21. தமிழ்நாட்டில் மகாத்மா காந்தி சமூகக் கல்லூரிகள், பின்வரும் எந்த இடங்களில் 

திறக்கப்படட்ுள்ளன? 

The Mahatma Gandhi Community Colleges have been opened in Tamil Nadu in which among the 
following? 

(a) குணறந்த வருவாய் தகாை்ட கிராமங்கள். 

(b) குணறந்த கல்வி விகிதம் தகாை்ட மாவடட்ங்கள். 

(c) SC மற்றும் ST க்க அதிக மக்கள் ததாணக தகாை்ட மாவட்டங்கள். 

(d) ணகதிகளின் ததாழில் பயிற்சிக்கான சிணறசச்ாணலகள். 
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Q22. தசன்ணனயின் ஆரம்பப் தபயர ்

தசன்ணனப்பட்டினம் ஆகும், இது 1639-40 இல் தசயின்ட் 

ஜாரஜ்் வகாட்ணடணயச ் சுற்றியுள்ள நகரத்ணதக் 

குறிக்கிறது. இந்த இடம் யாரிடமிருந்து 

ஆங்கிவலயரக்ளால் ணகயகப்படுத்தப்பட்டது? 

The earliest name of Chennai is Chennaipattinam, which referred to 

the town around the Fort St George in 1639-40. The place was 

acquired by the British from whom? 

(a) டமரல்ா தவங்கடாத்ரி நாயகுடு 

(b) வபடா தவங்கட ராயலு 

(c) பத்மா வவலமா நாயக் 

(d) தசன்னப்ப நாயகுடு 

 

Q23. "தமட்ராஸ் முற்றுணகயின்" வபாது பிதரஞ்சுப் பணடகணள வழிநடத்தியவர ்யார?் 

Who led the French forces during the “Siege of Madras”? 

(a) ஜாரஜ்ஸ் டுவால் டி வலரிட ்

(b) சாரல்ஸ் வகாவடேு 

(c) அன்வடாயின் பாதயல்லாவ் 

(d) தாமஸ் ஆரத்ர,் லாலி 

 

Q24. பின்வரும் நதிகளில் எது, தசம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து உருவாகிறது? 

Which among the following rivers originates in Chembarambakkam Lake in Tamil Nadu? 

(a) அணடயாறு ஆறு 

(b) ஐந்தருவியார ்ஆறு 

(c) சித்தர ்ஆறு 

(d) இவற்றில் ஏதுமில்ணல 

 

Q25. பின்வரும் யார,் தமட்ராஸ் உயர ் நீதிமன்ற நீதிபதியாக அமரந்்த முதல் இந்தியர ்

ஆவார?் 

Who among the following was the first Indian to sit as a judge of the Madras High Court? 

(a) P. V. ராஜமன்னார ்

(b) T. முத்துசாமி ஐயர ்

(c) சர ்S. சுப்பிரமைிய ஐயர ்

(d) V. T. கிருஷ்ைமாசச்ாரி 

 

Q26. கீழ்க்கை்டவரக்ளில் யார,் பாரத்்தசாரதி வகாயிணல கட்டினார?் 

Who among the following built the Parthasarathy Temple? 

(a) முதலாம் நரசிம்மவரம்ன் 

(b) இரை்டாம் மவகந்திரவரம்ன் 

(c) முதலாம் மவகந்திரவரம்ன்  

(d) சிம்ேவிஷ்ணு 
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Q27. "குயில் பாடட்ு" என்பது, பின்வரும் எந்த தமிழ் கவிஞரக்ளின் புகழ்தபற்ற பணடப்பு 

ஆகும்? 

“Kuyil Pattu” is a famous work ascribed to which among the following Tamil Poets? 

(a) பாரதிதாசன் 

(b) அவ்ணவயார ்

(c) ஆனந்தபாரதி ஐயங்கார ்

(d) சுப்பிரமைிய பாரதி 

 

Q28. தமிழ்நாட்டின் பின்வரும் வதசிய பூங்காக்கள் / வனவிலங்கு சரைாலயங்களில் 

எது, டாப் ஸ்லிப் என்று அணழக்கப்படுகிறது? 

Which among the following National Parks / Wild Life sanctuaries of Tamil Nadu is called as Top Slip? 

(a) ஆனமணல வதசிய பூங்கா 

(b) முதுமணல வனவிலங்கு சரைாலயம் 

(c) கிை்டி வதசிய பூங்கா 

(d) பழனி மணல வதசிய பூங்கா 

 

Q29. பரப்பளவில் இந்திய மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு எந்த இடத்தில் உள்ளது? 

What is the rank of Tamil Nadu among Indian states in terms of area? 

(a) ஐந்தாவது 

(b) ஏழாவது 

(c) ஒன்பதாவது 

(d) பதிதனான்றாவது 

 

Q30. வீரமாமுனிவர ்இயற்றியுள்ள ஐந்திலக்கைங்கணளக் கூறும்  இலக்கை நூல் எது? 

Which of these grammar books composed by Veeramamunivar tells 

about the five grammars? 

(a) முதுதமாழி மாணல  

(b) தசந்தமிழ் இலக்கைம்  

(c) தகாடுந்தமிழ் இலக்கைம்  

(d) ததான்னூல் விளக்கம்  

 

 

 

 

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/9113/tnpsc-group-2-2a-batch-tamil-live-classes-by-adda247?utm_source=Youtube&utm_campaign=Webinar&utm_medium=tamil


TamilNadu State GK in Tamil | Download State GK PDF Part 14 
 

 

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

SOLUTIONS 
 
S1. Ans.(c) 

Sol. தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் (முந்ணதய தபயர ் :தமிழ் இணையப் 

பல்கணலக்கழகம்) உலகின் பல பகுதிகளில் வாழும் தமிழரக்ளின் மரபுகணளயும் 

பை்பாட்ணடயும் காக்கவும் அவரக்ளது இலக்கியத் ததாடரப்ிணன நீட்டிக்கவும் 17 

தபப்ரவரி 2001ஆம் ஆை்டு நிறுவப்படட்து. 

 
S2. Ans.(a) 

Sol. ஆதிசச்நல்லூர ்ததால்லியல் களம், தமிழ் நாட்டின் மிகப் பணழய நாகரிகத்ணதச ்

வசரந்்த ததால்லியல் களங்களில் ஒன்று. தூத்துக்குடி மாவடட்ம் திருணவகுை்டம் 

வட்டத்தில் பாயும் தாமிரபரைி ஆற்றின் கணரயில் உள்ள ஆதிசச்நல்லூர ்

எனுமிடத்தில் உள்ளது. 

 
S3. Ans.(b) 

Sol. ததன்தபை்ணை ஆறு ததன்னிந்தியாவின் முக்கியமான ஆறுகளில் ஒன்று. 

கரந்ாடக மாநிலம் சிக்கபள்ளாபூர ் மாவட்டத்தில் உள்ள நந்தி மணலயில் (நந்தி 

துரக்்கம்) தபை்ணை ஆறாக பிறந்து, 430 கிமீ தூரத்தில் பாய்ந்து, இறுதியில் 

தமிழ்நாட்டின் வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது 

 
S4. Ans.(d) 

Sol. கல்லணை இந்தியாவின், தமிழ்நாட்டில் உள்ள உலக பழணம வாய்ந்த 

அணையாகும். இந்த அணை கரிகால வசாழனால் 1 ஆம் நூற்றாை்டில் காவிரி மீது 

கட்டப்படட்ுள்ளது. இது திருசச்ிக்கு மிக அருகில் உள்ளது. இந்த அணை தஞ்சாவூர ்

மாவட்டத்தில், பூதலூர ் வட்டத்தில் உள்ள கல்லணை - வதாகூர ் கிராமத்தில் 

அணமந்துள்ளது. 

 
S5. Ans.(b) 

Sol. வசலம் என்பது புவியியலாளரக்ளின் தசாரக்்கமாகும், இது மணலகள் மற்றும் 

குன்றுகளால் சூழப்பட்ட நிலப்பரப்பு ஆகும். வசலத்தில் பை்ணடய தகாங்கு நாடட்ு 

காலகட்டத்திய ஒரு துடிப்பான கலாசச்ாரம் உள்ளது. 

 
S6. Ans.(b) 

Sol. மவகந்திரவரம்னின் ஆட்சி காலத்தில் சாளுக்கிய அரசனான இரை்டாம் புலிவகசி 

காஞ்சி மீது பணடதயடுத்து, காஞ்சி நகணர முற்றுணகயிட்டான். இப்வபாரில் 

மவகந்திரவரம்ன் இறக்க வநரிட்டது. இதற்கு பழி வாங்கும் முகமாக அவரது மகன் 

நரசிம்மவரம்ன் கி.பி.642ல் வாதாபி நகர ் மீது பணடதயடுத்தான். இப்பணடயில் ஒரு 

லட்சம் காலாட்வீரரக்ளும்,ஐம்பதாயிரம் குதிணர வீரரக்ளும்,பன்னிதரை்டாயிரம் 

யாணனகளும் இருந்ததாக கல்தவடட்ுகளிலும் இலக்கியங்களிலும் கூறப்படுகின்றன. 

இம்மாதபரும் பணடதயடுப்ணப பணடத்தளபதி பரஞ்வசாதி முன் நின்று நடத்தி 

வாதாபி நகணர எரித்து பல்லவ குலத்திற்கு ஏற்பட்ட அவமானத்ணதப் வபாக்கினர.் 

இந்த தவற்றிக்குப் பிறகு நரசிம்மவரம்ன் வாதாபி தகாை்டான் என்ற தபயரால் 

அணழக்கப்படட்ான். 

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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S7. Ans.(a) 
 
S8. Ans.(d) 

Sol. ஆழ்வாரக்ளில் சிறப்பிடம் வகிப்பவர ் நம்மாழ்வார ் ஆவார.் திருநகரியில் 

பிறந்தவர.் திருமாலின் அவதாரமாகக் கருதப்படுபவர.் நம் எல்லாருக்கும் உரியவர ்

என்ற தபாருளில், ‘நம்மாழ்வார’் என்று அணழக்கப்படுபவர.் இவருக்குச ்சடவகாபன், 

பராங்குசன், தமிழ்மாறன் ஆகிய தபயரக்ளும் உை்டு. நம்மாழ்வார ்திருவாய்தமாழி, 

தபரிய திருவந்தாதி, திருவாசிரியம், திருவிருத்தம் என்னும் நான்கு நூல்கணளப் 

பாடியுள்ளார.் நாணர முதலான பறணவகணளத் திருமாலிடம் தூது அனுப்புவதாகப் 

பாடும் பாடல்கள் நயம் மிக்கணவ. உயிரினங்கள் சிறிதும் துயரின்றி வாழ ஒவர வழி 

இணறவணனத் ததாழுவவத ஆகும் என்பது அவரது முடிவு. 

 
S9. Ans.(a) 

Sol. கபிலணர வாய்தமாழிக் கபிலர ்எனப் பாராட்டியவர ்(நக்கீரர)் 

கபிலணர ‘நல்லிணசக் கபிலர’் எனப் பாராட்டியவர ்(தபருங்குன்றூரக்் கிழார)் 

கபிலணர ’தவறுத்த வகள்வி விளங்குபுகழ்க் கபிலன்’ எனப் பாராட்டியவர ்(தபாருந்தில் 

இளங்கீரனார)் 

கபிலணர ‘புலனழுக்கற்ற அந்தைாளன்’, ‘தபாய்யா நாவிற் கபிலன்’ எனப் 

பாராட்டியவர ்(மாவறாக்கத்து நப்பசணலயார)். 

 
S10. Ans.(a) 

Sol. திருவள்ளுவர ் 'திருக்குறள் (குறள் என்றும் அணழக்கப்படுகிறது) என்ற 

புத்தகத்தின் ஆசிரியர ்ஆவார.் இது ஒரு உன்னதமான தமிழ் சங்க இலக்கியமாகும், 

இது 1330 குறல்கணள தகாை்டது. இந்த புத்தகம் ஐந்தாவது வவதம் அல்லது 'தமிழ் 

நிலத்தின் ணபபிள்' என்றும் அணழக்கப்படுகிறது. 

 
S11. Ans.(c) 

Sol. 1986 இல் எம். ஜி. ராமசச்ந்திரனின் (எம்.ஜி.ஆர)் அை்ைா திராவிட முன்வனற்றக் 

கழக அரசு தமிழ்நாடு சட்டமன்ற வமலணவணய கணலத்தது. 

 
S12. Ans.(b) 
 
S13. Ans.(d) 
 
S14. Ans.(d) 

Sol. காஞ்சிபுரம் "ஆயிரம் வகாவில்களின் நகரம்" என்று 

அணழக்கப்படுகிறது. ஏகமபரநாதர ்வகாவிலின் 192 அடி 

உயர வகாவில் வகாபுரம் மற்றும் இந்த நகரத்தில் உள்ள 

வரதராஜ தபருமாள் வகாவிலில் உள்ள 100 தூை் 

மை்டபம் (கட்டிடம்) ஆகியணவ புகழ்தபற்றணவ, 

வமலும் அணவ விஜயநகர வம்சத்தின் கட்டிடக்கணல 

நுட்பங்களின் அற்புதங்களாக கருதப்படுகின்றன. 

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/9583/tnpsc-group-1-2-2a-science-batch-tamil-live-classes-by-adda247?utm_source=Youtube&utm_campaign=Webinar&utm_medium=tamil
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S15. Ans.(c) 

Sol. திருஎழுகூற்றிருக்ணக பதிவனாராம் திருமுணறயில் இடம் தபற்றுள்ள நூல்களில் 

ஒன்று. 96 வணகயான சிற்றிலக்கியங்களில் ஒன்று. இது தசால்லைிப் பாடல். பத்தாம் 

நூற்றாை்டு நக்கீரவதவ நாயனார ்பாடிய நூல் இது. 

 

S16. Ans.(c) 

Sol. வவலூர ்மாவடட்ம் காவனூர ்என்ற இடத்தில் உள்ளது ணவனு பாப்பு வானாய்வகம். 

 

S17. Ans.(b) 

Sol. தசன்ணன மாநகராட்சியானது தமிழ்நாட்டின் முதல் மாநகராட்சியாக 

தசன்ணனயில் நிறுவப்பட்டது (26 தசப் 1688). 

 

S18. Ans.(b) 

Sol. இந்தியாவின் முதல் மாணல நாளிதழான "தி தமட்ராஸ் தமயில்" தவளியீடு 1868 

இல் ததாடங்கியது. 1928 முதல், இது த தமயில் என்று அணழக்கப்படட்து. இந்த 

தசய்தித்தாள் 1981 வணர இருந்தது. 

 

S19. Ans.(c) 

Sol. தமிழ்நாட்டில் 32 மாவடட்ங்கள் உள்ளன, 13 மாவடட்ங்கள் கடற்கணரணயக் 

தகாை்டுள்ளன. திருவள்ளூர,் தசன்ணன, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கடலூர,் திருவாரூர,் 

நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர,் புதுக்வகாட்ணட, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருதநல்வவலி 

மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய 13 மாவட்டங்கள் கடற்கணரணயப் பகிரந்்து 

தகாள்கின்றன. 

 

S20. Ans.(b) 

Sol. தமிழ்நாட்டின் அட்சவரணக மற்றும் தீரக்்கவரணக பின்வருமாறு: அட்சவரணக 8 ° 5 ′ N 

மற்றும் 13 ° 35 ′ N மற்றும் தீரக்்கவரணக 76 ° 15 ′ E மற்றும் 80 ° 20 ′ E. 

 

S21. Ans.(d) 

Sol. மகாத்மா காந்தி சமூக கல்லூரி, புழல் மத்திய சிணற மற்றும் 8 பிற 

சிணறசச்ாணலகளில் ததாழிற்பயிற்சி வகுப்புகணள வழங்குவதற்காக நிறுவப்படட்து. 

 

S22. Ans.(d) 

 

S23. Ans.(d) 

Sol. தமட்ராஸ் முற்றுணக என்பது ஆங்கிவலயரக்ளும் பிதரஞ்சுக்காரரக்ளும் தங்கள் 

வமலாதிக்கத்திற்காக இந்தியாவில் சை்ணடயிட்ட 7 வருடப் வபாரின் வபாது நடந்த ஒரு 

முக்கியமான நிகழ்ணவக் குறிக்கிறது.  பிதரஞ்சுக்காரரக்ளுக்கு தாமஸ் ஆரத்ர,் லாலி 

தணலணம தாங்கினார.் கூடுதல் பிரிட்டிஷ் பணட தசன்ணனக்கு வந்தவபாது, 

பிதரஞ்சுக்காரரக்ள் தவளிவயறினர,் இது பிதரஞ்சுக்கு தபரும் பின்னணடவாக 

இருந்தது. 

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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S24. Ans.(a) 

Sol. அணடயாறு ஆறு தசங்கல்படட்ு மாவட்டத்தில், தசம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு அருகில் 

உருவாகிறது. இது தசன்ணனயின் கழிமுக சுற்றுசச்ூழல் அணமப்ணப உருவாக்குகிறது. 

 

S25. Ans.(b) 

Sol. இந்திய உயர ் நீதிமன்ற சடட்ம் 1861 இல் இயற்றப்பட்ட பிறகு 1862 ஆம் ஆை்டு 

பம்பாய் உயர ் நீதிமன்றம் மற்றும் கல்கத்தா உயர ் நீதிமன்றத்துடன் இணைந்து 

தசன்ணன உயர ் நீதிமன்றம் நிறுவப்பட்டது. உயரநீ்திமன்ற நீதிபதியாக அமரந்்த 

முதல் இந்தியர ்நீதிபதி டி.முத்துசாமி ஐயர ்ஆவார.் 

 

S26. Ans.(a) 

Sol. பாரத்்தசாரதி வகாவில் 8 ஆம் நூற்றாை்டில் பல்லவ மன்னர ் முதலாம் 

நரசிம்மவரம்னால் கட்டப்பட்டது. இது பகவான் கிருஷ்ைருக்கு 

அரப்்பைிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

S27. Ans.(d) 

Sol. சுப்பிரமைிய பாரதி (1882-1921) ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர,் கவிஞர,் பத்திரிணகயாளர,் 

இந்திய சுதந்திர ஆரவ்லர ் மற்றும் சமூக சீரத்ிருத்தவாதி ஆவார,் அவர ் மகாகவி 

பாரதியார ்என்று பிரபலமாக அறியப்படுகிறார.்  

 அவருணடய முழு தமிழ் இலக்கியத்ணதயும் பல பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம், அவற்றில் 

மிக முக்கியமானணவ வதசபக்தி கவிணதகள் மற்றும் பக்தி கவிணதகள். கை்ைன் 

பாடட்ு (கிருஷ்ைருக்கு அரப்்பைிக்கப்படட் பாடல்களின் ததாகுப்பு) மற்றும் குயில் 

பாடட்ு (குயிலின் பாடல்கள்). 1921 இல் அவர ் இறந்தபிறகுதான், அவருணடய 

இலக்கியப் தபருணம வமலும் வமலும் பாராட்டப்பட்டது மற்றும் அவரது கை்ைன்-

பாடட்ு மற்றும் குயில்படட்ு ஆகிய பணடப்புகளின் மதிப்பு  முழுணமயாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

S28. Ans.(a) 

Sol. இந்திரா காந்தி வனவிலங்கு சரைாலயம் மற்றும் 

வதசிய பூங்கா என்றும் அணழக்கப்படும் ஆணனமணல 

புலிகள் காப்பகம், தமிழ்நாட்டில் அணமந்துள்ளது. 

இதற்கு "டாப்ஸ்லிப்" என்று தபயரிடப்படட்ுள்ளது. இது 

ஒரு புகழ்தபற்ற சுற்றுலாத் தலமாகும். 

 

S29. Ans.(d) 

Sol. 130,058 கிமீ 2 பரப்பளணவக் தகாை்ட தமிழ்நாடு, 

இந்தியாவின் பதிவனாராவது தபரிய மாநிலமாகவும், 

ஆறாவது அதிக மக்கள் ததாணக தகாை்ட 

மாநிலமாகவும் உள்ளது. 
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S30. Ans.(d) 

Sol. ததான்னூல் விளக்கம் என்பது ஒரு தமிழ் இலக்கை நூல். வீரமாமுனிவர ் என 

அறியப்பட்டவரும், கான்சுடன்ணடன் வசாசப்பு தபசுக்கி (Costanzio Giuseppe Beschi) [1680-

1746] என்னும் இயற்தபயர ் தகாை்டவருமான இத்தாலியப் பாதிரியார ் இந்நூணல 

இயற்றினார.் இது 1730 ஆம் ஆை்டில் எழுதப்படட்ு, 1838 ஆம் ஆை்டில் புதுணவயில் 

முதல் தடணவ பதிப்பிக்கப் பட்டது. ஐந்திலக்கைம் கூறும் இந்நூல் ஐந்திலக்கைத் 

ததான்னூல் விளக்கம் என்றும் குறிப்பிடப்படுவது உை்டு. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

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
adda247.com/ta/jobs/thirukkural-part-11/
https://www.adda247.com/ta/jobs/idbi-assistant-manager-recruitment-2021/
https://www.adda247.com/ta/jobs/idbi-executive-previous-year-question-papers/
https://www.adda247.com/ta/jobs/geography-quiz-for-tnpsc-group-2-and-4-in-tamil-12-august-2021/
https://www.adda247.com/ta/jobs/tnpsc-daily-current-affairs-in-tamil-11-august-2021/
https://www.adda247.com/ta/jobs/tnpsc-latest-announcement-about-group-1-exam-pstm-certificate-upload/
https://www.adda247.com/ta/jobs/ssc-cgl-2020-tier-1-exam-date-announced-check-now/
https://www.adda247.com/ta/jobs/vetri-weekly-current-affairs-pdf-in-tamil-august-1st-week-2021/
https://www.adda247.com/ta/jobs/tnpsc-group-4-exam-2021-notification/
https://www.adda247.com/ta/jobs/tnpsc-tamilnadu-state-gk-qa-part-12-pdf/
https://www.adda247.com/ta/jobs/all-over-tamilnadu-free-mock-test-for-tnpsc-group-4-2021-examination-register-now/


TamilNadu State GK in Tamil | Download State GK PDF Part 14 
 

 

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

 

 

                 
 

 

 

               
 

 

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/ta/jobs/vetri-tamilnadu-current-affairs-pdf-in-tamil-july-2021/
https://www.adda247.com/ta/jobs/monthly-current-affairs-questions-and-answers-pdf-in-tamil-july-2021/
https://www.adda247.com/ta/jobs/vetri-monthly-current-affairs-pdf-in-tamil-july-2021/


TamilNadu State GK in Tamil | Download State GK PDF Part 14 
 

 

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

 

 
 

ADDA247 APP ே்குச ்பசல்லுங்ேள், தமிழ்நாடு மாநிலத் கதர்வு பிரிவில்  யிலுங்ேள். 

 

பெற்றி ் டி நமகத!!! 
 

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

