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தமிழ்நாடு மாநிலம்- ப ாது அறிவு கேள்வி மற்றும்  தில்ேள் தமிழில்  

 

Q1. "நல்ல" எனும் அடைமமொழிடைப் மபற்ற நூல் எது? 

Which book is nicknamed as ‘Nalla’? 

(a) ஐங்குறுநூறு 

(b) குறுந்ம ொடை 

(c) அைநொனூறு 

(d) நற்றிடை 

 

Q2. 'ச ொவிை ்து அறிஞர ்  ொல்சு ொை் வழிைொைட்ு லொல், திருை்குறள் மூல ்ட  

சநரடிைொைப் படிை்ை விரும்பிசை  மிழ் பயில ் ம ொைங்கிசேே்' எே்று கூறிைவர ்ைொர?் 

Who said "Under the guidance of the Soviet scholar Talsudai, I began to study Tamil, wanting to read the 

Thirukkural source directly"? 

(a) ரொபரை்் ைொல்டுமவல் 

(b) ைொந்திைடிைள் 

(c) ஜி.யு.சபொப் 

(d) ஜவஹரல்ொல் சநரு 

 

Q3. ைவி ைொளசமைம் எந்   மை ்திலிருந்து எந்   மை ்திற்கு மொறிேொர?் 

From which religion to which religion did the poet Kalamekam change? 

(a) டவைவ ்திலிருந்து ட வ ்திற்கு  

(b) டவைவ ்திலிருந்து மபௌ ்  ்திற்கு  

(c) ட வ ்திலிருந்து டவைவ ்திற்கு  

(d) ட வ ்திலிருந்து  மை ்திற்கு 

 

Q4. சமட யில் சிறந்  ே்று எே முதுமமொழிை்ைொஞ்சி குறிப்பிடுவது- 

To which does, Mudumozhikanchi refers to as the best in genius? 

(a) ைை்ைஞ் ப்படு ல் 

(b) வொை்டம 

(c) ைற்றது மறவொடம 

(d) ஒழுை்ைம் உடைடம 

 

Q5. எஸ்.பி.ச துரொமே் எந்  விடளைொை்டை  ்ச ரந்் வர?் 

S.P.Sethuraman belongs to which of the following sports? 

(a) ஹொை்கி 

(b) பூப்பந்து 

(c) மை்டைப்பந்து  

(d)  துரங்ைம் 
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Q6. உ ் ரசவ ம் எனும் மற்மறொரு மபைர ்மைொை்ை நூல் எது? 

Which book is also known as Uttaravedam? 

(a) ம ொல்ைொப்பிைம்  

(b) சிலப்பதிைொரம்  

(c) நொே்மைிை்ைடிடை  

(d) திருை்குறள்  

 

Q7. திருை்குறடள மு ே்முடறைொை ல ்தீேில் மமொழி மபைர ்் வர ்ைொர?் 

Who was the first to translate Tirukkural in Latin? 

(a) கிரஹொம் ஸ்மைை்ே்ஸ் 

(b) சஜொ ப் மபஸ்கி 

(c) ைொல்டுமவல்  

(d) ஜி.யு.சபொப் 

 

Q8. திருமநல்சவலியிே் திரு ்தூ ர ்எே்று அடழை்ைப்பைை்வர ்ைொர?்  

Who was known as the Apostle of Tirunelveli? 

(a) பீை்ைர ்மபரச்ிவல்  

(b) வில்லிைம் சைரி  

(c) ஸ்ைொே்லி சஜொே்ஸ்  

(d) ஈவொல்ை் சரேிைஸ் 

 

Q9. பிே்வரும் எந்  நூல், நொைைப்பொங்கில் அடமந்  நூலொகும்? 

Which of the following books is in the form of a playwright? 

(a) ைலி ்ம ொடை  

(b) ஐங்குறுநூறு  

(c) அைநொனூறு  

(d) குறுந்ம ொடை 

 

Q10. பிே்வரும் எந்  நூல், ச ரமே்ேரை்டள பற்றிை பொைல்ைடள மைொை்டுள்ளது? 

Which of the following books contains songs about the Chera rulers? 

(a) பரிபொைல்  

(b) ைலி ்ம ொடை  

(c) பதிற்றுப்ப ்து 

(d) குறுந்ம ொடை   

 

Q11. ச ை்கிழொர ்எந்  மொவை்ை ்தில் பிறந் வர ்ஆவொர?் 

In which of the following districts was Sekkizhaar born? 

(a) ைொஞ்சிபுரம்  

(b) திருவை்ைொமடல  

(c)  ஞ் ொவூர ் 

(d) திருவொரூர ்
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Q12. சுசவ ொரை்ைர ்எே்ற இைற்மபைடர மைொை்ைவர ்ைொர?் 

Whose birth name was Shwetharanyar? 

(a) பை்டிே ் ொர ் 

(b) சிவவொை்கிைர ் 

(c) ப ்திரகிரிைொர ்

(d) அை ்திைர ்

 

Q13. ஞொேர ்திேை் குறவஞ்சி எனும் நூல் ைொரிே் படைப்பொகும்? 

Whose work is the book 'Gnanarathinak Kuravanchi'? 

(a) ைடுமவளி  ்சி ் ர ்

(b) திருமூலர ்

(c) பீர ்முைமது  

(d) உசரொமரி 

 

Q14.  ங்ைைொல ்தில் சிறந்  உழவரை்ளுை்கு, அை்ைொல ்து மே்ேரை்ள் வழங்கிை பை்ைம் 

எது? 

Which title was given by the kings of the Sangam period to the best farmers of that time? 

(a) நொைைே்  

(b) ைொவிதி  

(c) ஏேொதி  

(d) எை்டி 

 

Q15. பிே்வரும் எந்  நூல், "ைைவுடளை் ைொை முைல்பவரை்ள் பை் ரை்ள்; ைை்டு 

ம ளிந் வரை்ள் சி ் ரை்ள்" எே்று கூறுகிறது? 

Which of the following books says, "Those who seek to see God are devotees; those who have seen and 

got enlightened are Saints"? 

(a) ச வொரம்  

(b) மைிசமைடல  

(c) நொலடிைொர ் 

(d) வளைபதி 

 

Q16.  ை்ைைொைப்பரைி எனும் நூல் ைொரொல் 

இைற்றப்பை்ைது? 

By whom was the book 'Thakkayakaparani' written? 

(a) ஒை்ைை்கூ ் ர ் 

(b) அரிசில் கிழொர ்

(c) மைௌேிைேொர ் 

(d) மமை்ைை்ைச வர ்
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Q17. ‘ம ே்மமொழி’ எே்ற  ேி ் மிழ் இ டழ நை ்திைவர ்ைொர?் 

Who is the founder of the unique Tamil magazine 'Thenmozhi'? 

(a) மபருஞ்சி ்திரேொர ் 

(b) ைொரச்மை சைொேொர ் 

(c) புலடமப்பி ் ே்  

(d) சிவ பிரைொ ர ்

 

Q18. ஆசிரிைர ் பிள்டளப் மபருமொள் ஐைங்ைொர,் ைொருடைை அரை்மடேயில் 

எழு ் ரொை பைிபுரிந் ொர?் 

Teacher Pillai Perumal Iyengar worked as a clerk in whose palace? 

(a) விஸ்வநொ  நொைை்ைர ் 

(b) ரொைி மங்ைம்மொள்  

(c) ரொஜ சைொபொல ம ொை்டைமொே்  

(d) திருமடலநொைை்ைர ்

 

Q19. பிே்வரும் எது பொை்டிைரை்ளிே் ஓவிைை்ைடல வளர ்ச்ிடை படற ொற்றுவது?   

Which of the following describes the development of painting in the Pandyan age? 

(a) சி ் ே்ேவொ ல்   

(b) மதுடர   

(c) மொேமொமடல   

(d) ம ொை்டி 

 

Q20.  மிழ்நொை்டிே் மு ல் இந்திை ஆளுநர ்ைொர?் 

Who is the first Indian governor of the state of Tamil Nadu? 

(a) கிருஷ்ை குமொரசிங் 

(b) பிரைொ ம்  

(c) பிஷ்ணுரொம் சமதி  

(d)  ந்திரொ மரை்டி 

 

Q21. In which district is Kalpakkam situated? 

ைல்பொை்ைம் எந்  மொவை்ை ்தில் உள்ளது? 

(a) ம ே்டே  

(b) ைொஞ்சிபுரம்  

(c) ம ங்ைல்பைட்ு  

(d) திருவள்ளூர ்

 

Q22. ம ே்டேடை  ்சுற்றி எ ் டே மொவைை்ங்ைள் உள்ளே? 

How many districts surround Chennai? 
(a) 2 
(b) 3 
(c) 4 
(d) 5 
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Q23. கூைங்குளம் அணுமிே் நிடலைம் எந்  மவளிநொை்டிே் உ வியுைே் 

உருவொை்ைப்பை்ை அணுமிே் நிடலைம் ஆகும்? 

Kudankulam Nuclear Power Plant is a nuclear power plant developed with the help of which foreign 

country? 

(a) USA  

(b) ரஷ்ைொ  

(c) ஜப்பொே்  

(d) மஜரம்ேி 

Q24. அமீர ்மஹொல் எந்  இை ்தில் அடமந்துள்ளது? 

In which place is the Amir Mahal situated? 

(a) ஆற்ைொடு  

(b) ரொைிப்சபை்டை  

(c) மயிலொப்பூர ் 

(d) ரொைப்சபை்டை  

 

Q25. வடுவூர ்பறடவைள் ைொப்பைம் எந்  மொவை்ை ்தில் அடமந்துள்ளது? 

In which district is the Vaduvoor Bird Sanctuary located? 

(a) ரொமநொ புரம்   

(b) திருவொரூர ் 

(c) ம ங்ைல்பைட்ு  

(d) ைைலூர ்

 

Q26. ஏைொம்பசரஸ்வரர ்சைொவில் எந்  மொவை்ை ்தில் அடமந்துள்ளது? 

In which district is the Ekampareswarar Temple located? 

(a) கும்பசைொைம்  

(b)  ஞ் ொவூர ் 

(c) மதுடர  

(d) ைொஞ்சிபுரம் 

 

Q27. ம ே்டேயில் உள்ள சமைர ் ரொ ொகிருஷ்ைே் 

அரங்ைம், கீழ்ை்ைை்ை எந்  விடளைொை்டிற்ைொே 

அரங்ைம் ஆகும்? 

Mayor Radhakrishnan Stadium in Chennai is a stadium for which of 

the following sports? 

(a) கிரிை்மைை்  

(b) ைொல்பந்து  

(c) ஹொை்கி  

(d) சமற்கூறிை அடே ்தும் 
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Q28.  மிழ்நொை்டிே் மிை ச்ிறிை ச சிை பூங்ைொ எது? 

Which is the smallest National Park in Tamilnadu? 

(a) முை்கூர ்்தி ச சிை பூங்ைொ  

(b) கிை்டி ச சிை பூங்ைொ  

(c) மே்ேொர ்வடளகுைொ ச சிை ைைல் ொர ்உயிரிைல் பூங்ைொ 

(d) சமற்கூறிை எதுவும் இல்டல 

 

Q29. Which is the biggest reservoir in the district of Tirunelveli? 

திருமநல்சவலி மொவை்ை ்தில் உள்ள மிைப்மபரிை நீர ்்ச ை்ைம் எது? 

(a) மைிமு ் ொறு  

(b) குை்ைொறு  

(c) சி ் ொறு  

(d) மைலொறு 

 

Q30. திருமூர ்்தி அடை எந்  ஆற்றிே் குறுை்சை ைை்ைப்பைட்ுள்ளது? 

Across which river is the Thirumoorthi dam built? 

(a) மநொை்ைல்  

(b) பொலொறு  

(c) பவொேி  

(d) ஆழிைொர ்

 
 

SOLUTIONS 
 

S1. Ans.(b) 

Sol. குறுந்ம ொடை :- ‘நல்ல’ எனும் அடைமமொழி மபற்ற நூல். 

நற்றிடை:- ’நல்’ எனும் அடைமமொழி மபற்ற நூல். 

 

S2. Ans.(b) 

Sol. ச ொவிை ்து அறிஞர ்  ொல்சு ொை் வழிைொைட்ு லொல், திருை்குறள் மூல ்ட  

சநரடிைொைப் படிை்ை விரும்பிசை  மிழ் பயில ் ம ொைங்கிசேே் - ைொந்திைடிைள் 

 

S3. Ans.(a) 

Sol. ைொளசமைம் 15 ஆம் நுற்றொை்டில் வொழ்ந்  ஒரு  மிழ்ப் புலவர ்ஆவொர.் டவைவ 

 மை ்தில் பிறந்  இவர,் திருவொடேை்ைொ சைொவிடல  ் ச ரந்்  சமொைேொங்கி 

எே்பவளிைம் ஆட  மைொை்ைொர.் இ ேொல்  ேது  மை ்ட  விைட்ு சமொைேொங்கி 

 ொரந்்திருந்  ட வ  மை ்துை்கு மொறிேொர.் 
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S4. Ans.(c) 

Sol. சமட யிே் சிறந் ே்று ைற்றது மறவொடம - 

ைல்வியில் மபரிை சமட ைொை் வல்லடம மபற்று 

இருப்பட ை் ைொை்டிலும், ைற்ற வடரை்கும், மறவொமல் 

அ ே்படி ஒழுகு ல் சிறந் து. 

 

S5. Ans.(d) 

Sol. ச துரொமே் படேைப்பே் ச துரொமே் (Sethuraman 

Panayappan Sethuraman) ஓர ் இந்திை  துரங்ை கிரொை்டு 

மொசுை்ைர ்ஆவொர.் 

 

S6. Ans.(d)  

Sol. திருை்குறளிே் சவறு மபைரை்ள்: 

உலைப்மபொதுமடற, வொயுடற வொழ் ்து, மபொதுமடற, மபொை்ைொமமொழி, ம ை்வநூல், 

உ ் ரசவ ம்,  மிழ்மடற, முப்பொல், திருவள்ளுவப்பைே், திருவள்ளுவம், 

மபொருளுடர, முதுமமொழி. 

 

S7.  Ans.(b) 

Sol. நூற்றுை்கு சமற்பைை் உலைப் மபருமமொழி ைளில் மபைரை்்ைப்பைட்ுள்ள உலைப் 

மபருநூலொகிை திருை்குறள், ஐசரொப்பிை மமொழிைளிே் மு ே்டம மமொழிைொகிை 

இல ்தீேில் வீரமொமுேிவரொல் மு ே் டமைொைப் மபைரை்்ைப்மபற்றது. வீரமொமுேிவர ்

(நவம்பர ் 8, 1680 - மபப்ரவரி 4, 1747) இ ் ொலி நொை்டிலுள்ள சைசுதிகிலிசைொே் எே்னும் 

இை ்தில் பிறந் ொர.் இவரிே் இைற்மபைர ் - ைொே் ை்ே்டைே் ச ொ ப்பு மப க்ி 

(Constantine Joseph Beschi). 

 

S8. Ans.(d) 

Sol.  ொரல்ஸ் திைொப்பிலஸ் ஈவொல்ை் சரேிைஸ் (Charles Tleoplilus Ewald Rhenius) ஐைர ்

(நவம்பர ் 5, 1790 – ஜூே் 5, 1838)  மிழ்நொை்டில் கிறி ் வ ம ப் சபொ ைரொைப் 

பைிைொற்றிைவர.் இவர ்கிறி ் வ  மைப் பைியுைே்  மிழ் இலை்கிைப் பங்ைளிப்பும் 

ம ை் வர.் 

 

S9. Ans.(a) 

Sol. ைலி ்ம ொடை:- 

• ஏறு ழுவு ல் பற்றி கூறும் நூல். 

• நொைைப்பொங்கில் அடமந்  நூல். 

• ைலிை்பொ’வொல் அடமந்  நூல் 

• ைைவுள் வொழ் ்து பொடிைவர-்நல்லந்துவேொர.் 

• மு ே்டம ைைவுள் – சிவே். 

• மபறுந்திடைப்பொைல் இைம்மபறும்  ங்ைைொல நூல். 
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S10. Ans.(c) 

Sol. பதிற்றுப்ப ்து:- 

• 10 ச ரமே்ேரை்டளப்பற்றி 10 பொைல் வீ ம் 100 பொைல்ைள் மைொை்டுள்ளது. 

• மு ல் 10ம் இறுதி  10 ம் கிடைை்ைவில்டல. 

• முழுவதும் பொைொை்திடைைொல் அடமந்  நூல். 

 

S11. Ans.(a) 

Sol. ச ை்கிழொர ்  ற்சபொட ை ைொஞ்சிபுரம் மொவை்ை ்தில் உள்ள குே்ற ்தூரில் 

பிறந் வர.் இவரது இைற்மபைர ்அருை்மமொழி ்ச வர ்ஆகும். 

 

S12. Ans.(a) 

Sol. பை்டிே ் ொர:் 

• இைற்மபைர ்சுசவ ொரை்ைர ்

• மபற்சறொர ்சிவசந  ம ை்டிைொர ்– ஞொேைடல ஆ ச்ி ஊர ்ைொவிரிப்பூம் பை்டிேம் 

• பை்டிே ்து வைிைர ்ஆ லொல் பை்டிே ் ொர ்எேப்பைை்ொர.் 

• இவருை்கு ் திருமவை்ைொைர ்எே்ற மபைரும் உை்டு 

• இவரிே் சீைர ்ப ்திரகிரிைொர ்

• அைை்ைம் மபற்ற  லம் திருமவொற்றியூர.் 

 

S13. Ans.(c) 

Sol. இசுலொமிை மமை்ஞ்ஞொேிைளிே் சுைர ் விளை்ைொை ் திைழ்ந் வர ் பீர ் முைம்மது. 

இவரிே், திருமநறி நீ ம் எனும் இலை்கிைம் புைழ்மபற்ற ொகும். இவர ் படை ் , 

ஞொேர ்திேை் குறவஞ்சி எனும் நூல் பதிமேை் சி ் ரை்ள் ம ொகுப்பில் உள்ளது. 

 

S14. Ans.(b) 

Sol. ைொவிதி எே்பது சிறந்  உழவரை்ளுை்கு வழங்ைப்பைை் பைை்ம். நொைைே் எே்பது 

சிறந்  ைைல்வைிைனுை்கு வழங்ைப்பை்ை பைை்ம். எைட்ி எே்பது சிறந்  உள்நொைட்ு 

வைிைரை்ளுை்கு வழங்ைப்பை்ை பைை்ம். 

 

S15. Ans.(a) 

Sol. ைைவுடளை் ைொை முைல்பவரை்ள் பை் ரை்ள்; ைை்டு 

ம ளிந் வரை்ள் சி ் ரை்ள்’ எே்று ச வொரம் கூறுகிறது. 

 

S16. Ans.(a) 

Sol. இைற்மபைர ்– ஒை்ைை்கூ ் ர ்

சிறப்புப் மபைர ்– ைவி  ்ை்ைரவர ்்தி 

சிறப்பு – விை்கிரமச ொழே் 

இரை்ைொம் குசலொ ்துங்ைே் இரை்ைொம் இரொ ரொ ே் 

ஆகிை மூே்று மே்ேரை்ளிே் அடவயிலும் 

ம ல்வொை்சைொடு விளங்கிைவர.் 
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இைற்றிை நூல்ைள்: 

1. மூவருலொ 

2.  ை்ைைொைப்பரைி 

3. குசலொ ்துங்ைே் பிள்டள ் மிழ் 

ைொலம் – பே்ேிரை்ைொம் நூற்றொை்டு 

 

S17. Ans.(a) 

Sol. பொவலசரறு மபருஞ்சி ்திரேொர ் ம் இளடமை் ைொல ்திசலசை  மிழரிே் மமொழி, 

இே, நொைட்ு நலை்மைொள்டைடைப் பிே்பற்றி  ் ம ைற்பை ் ம ொைங்கிேொர.் 

மமொழிஞொயிறு ச வசநைப் பொவொைரிே் மொைவரொை இருந்து  மிழில் புலடம 

டைவரப்மபற்று பொவொைடர ்  மிழுலைம், மமொழியிைல் உலகிற்கு உைர ்்திை் 

ைொை்டிைதில் மபரும்பங்கு அவருை்கு உை்டு. ‘ம ே்மமொழி’ எே்ற  ேி ் மிழ் இ ழ் 

ஒே்டற நை ்தி,  ேி ் மிழ்ை்மைொள்டை ம ொைரவும் மவற்றிமபறவும் ம ை் ொர.் 

 

S18. Ans.(d) 

Sol. 17 ஆம் நூற்றொை்டில் வொழ்ந்  புலவர.் இவர ் அழகிை மைவொள ொ ர ் எேவும் 

அடழை்ைப்பைை்ொர.் ம ை்வை்ைவிஞர ் எே்று மபொருள்படும் ‘திவ்விைைவி’ எே்ற 

மபைரொலும் இவடர அடழ ் ேர.் இவர ் இைற்றிை எைட்ு நூல்ைளிே் ம ொகுதிடை 

அஷ்ைபிரபந் ம் எேை் கூறுவர.் “அஷ்ைபிரபந் ம் ைற்றவே் அடரப் பை்டி ே்“ 

எே்னும் பழமமொழி இந்நூல்ைளிே் உைரட்வப் புலப்படு ்தும். கி.பி. 1623 மு ல் 1659 

வடர மதுடரடை ஆை்ை திருமடல நொைை்ை மே்ேரிே் அடவயில் ஓர ்அலுவலரொை் 

அமரந்்து வொழ்ை்டை நை ்தி வந்  இவர ் பிே்ேர ் இடற ்ம ொை்டில்  ம்டம 

ஈடுபடு ்திை் மைொை்ைொர.் 

 

S19. Ans.(a) 

Sol.  மைரை்ளிே் புைழ்மபற்ற வரலொற்று சுவர ் ஓவிைங்ைள் (இது அஜந் ொ 

ஓவிைங்ைடளப் சபொல் உள்ளடவைொகும்) இங்குள்ள குடைைளில் ைொைப்படுகிே்றே. 

 

S20. Ans.(a) 

Sol. கிருஷ்ை குமொரசிங் பவசிங் (Krishna Kumarsinhji Bhavsinhji, சம 19, 1912 – ஏப்ரல் 2, 

1965) இந்திை மே்ேரும் அரசிைல்வொதியும் ஆவொர.் சைொகில் பரம்படரயிே் ைடைசி 

மே்ேரொை இவர ் பொவ்நைர ் இரொ ச்ிை ்ட  1919 மு ல் 1948 வடர ஆை்டுவந் ொர.் 

 மிழை ்திே் மு ல் இந்திை ஆளுநரொை 1948 மு ல் 1952 வடர பைிைொற்றி உள்ளொர.் 

 

S21. Ans.(c) 

Sol. ைல்பொை்ைம் இந்திைொவிே்  மிழ்நொடு மொநில ்தில், ம ங்ைல்பைட்ு மொவை்ை ்தில் 

ம ே்டேயில் இருந்து 70 கி.மீ. ம ற்சை சைொரமை்ைல் ைடரயில் அடமந்துள்ள ஒரு 

நைரிைம் ஆகும். ைல்பொை்ைம் மபரும்பொலும் அணு ஆடலைள் மற்றும் அ ே் துடை 

ஆரொை் ச்ி நிறுவேங்ைளுை்குப் புைழ்மபற்றது. 
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S22. Ans.(b) 

Sol. ம ே்டே வைை்கிலும் சமற்கிலும் திருவள்ளூர ்மொவை்ை ் ொலும், ம ே்சமற்கில் 

ைொஞ்சிபுரம் மொவை்ை ் ொலும், ம ற்கில் ம ங்ைல்பைட்ு மொவை்ை ் ொலும், கிழை்கில் 

வங்ைொள விரிகுைொவொலும் சூழப்பைட்ுள்ளது. 
 
S23. Ans.(b) 

Sol. கூைங்குளம் அணுமிே் நிடலைம்,  மிழ் நொை்டில், திருமநல்சவலி மொவை்ை ்தில், 

கூைங்குள ்தில் இந்திை அணுமிே் ைழை ்திே் நிருவொை ்தில் ரஷ்ை நொை்டிே் 

உ வியுைே் உருவொகிை அணுமிே் நிடலைமொகும். 
 
S24. Ans.(d) 

Sol. அமீர ் மைொல் (Amir Mahal) எே்பது ஆற்ைொடு நவொப் மற்றும் அவரது 

குடும்ப ்திேரிே் அதிைொரப்பூரவ் இல்லமொகும். இது ம ே்டே இரொைப்சபை்டையில் 

அடமந்துள்ளது. இந்  அரை்மடே 1798 ஆம் ஆை்டில் இந்ச ொ- ரம ேிை் 

ைை்ைைை்ைடலயில் பிரி ் ொேிை ைை்ைைை்ைடல வல்லுேரொே ரொபரை்் சிஸ்சஹொல்ம் 

எே்பவரொல் ைைை்ப்பைை்து. 
 
S25. Ans.(b) 

Sol. வடுவூர ் பறடவைள் ைொப்பைம் திருவொரூர ் மொவை்ை ்தில் மே்ேொரக்ுடிை்கும் 

 ஞ் ொவூருை்குமொே மநடுஞ் ொடலயில்  ஞ் ொவூரிலிருந்து 25கிமீ தூர ்தில் உள்ளது. 
 
S26. Ans.(d) 

Sol. ைொஞ்சிபுரம் ஏைொம்பரநொ ர ் சைொயில் படழை  மை நூல்ைளில் 

திருை்ை ச்ிசைைம்பம் எேை் குறிப்பிைப்படுகிறது. ச வொரப் பொைல் மபற்ற  லங்ைளில் 

ம ொை்டை நொைட்ு ்  லங்ைளில் ஒே்றொகும். இந்திைொவிே்  மிழை ்தில் ைொஞ்சிபுரம் 

நைரில் அடமந்துள்ளது. இது பஞ் பூ   லங்ைளில் ஒே்றொகும். 
 
S27. Ans.(c) 

Sol. சமைர ் ரொ ொகிருஷ்ைே் அரங்ைம், இந்திைொவிே்  மிழ்நொைட்ு மொநிலம், 

ம ே்டேயில் உள்ள ஹொை்கி விடளைொை்டிற்ைொே ஒரு அரங்ைம் ஆகும். இ ற்கு 

எம்.ரொ ொகிருஷ்ை பிள்டளயிே் மபைரிைப்பைை்து. 
 
S28. Ans.(b) 
 
S29. Ans.(a) 

Sol. மைிமு ் ொறு அடை எே்பது  மிழ்நொை்டிே், 

திருமநல்சவலி மொவை்ை ்தில் மைி மு ் ொற்றிே் 

குறுை்சை ைை்ைப்பை்ை அடைைளுள் ஒே்று. இந்  ஆறு 

சமற்கு ் ம ொைர ்ச்ி மடலயில் ைளை்ைொடு பகுதியில் 

ம ங்ைல்ச ரி அருசை ப ட் ைொற்றிே் 

பிறப்பிை ்திலிருந்து  ேிைொைப் பிரிந்து மைிமு ் ொறு 

அருவிைொை மைிமு ் ொறு அடைை்ைை்டில் வந்து 

விழுகிறது. இது திருமநல்சவலி மொவை்ை ்திே் 

மிைப்மபரிை நீர ்்ச ை்ைம் ஆகும். 
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S30. Ans.(b) 

Sol. திருமூர ்்தி அடை இந்திை ஒே்றிை ்திே்  மிழ்நொடுஅரசிே் ஆளுடையில் உள்ள 

திருப்பூர ் மொவை்ை ்தில்ே் உடுமடலப்சபை்டை வை்ை ்தில் அடமந்துள்ளது. இது 

பொலொற்றிே் குறுை்சை ைை்ைப்பைட்ுள்ளது. 
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