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தமிழ்நாடு மாநிலம்- ப ாது அறிவு கேள்வி மற்றும்  தில்ேள் தமிழில்  

 

Q1. இரண்டாம் தேசிய நீர ்விருதுகளில், ேமிழகே்தின் ேரவரிசை என்ன? 

What is the ranking of Tamil Nadu in the second National Water Awards? 

(a) 4 

(b) 3 

(c) 2 

(d) 1 

 

Q2. இளங்தகா அடிகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எசவ உண்சமயாகும்? 

Which of the following statements about Ilango Adigal is/are true? 

(a) இளங்தகா அடிகள் ஒரு ைமணே் துறவியாவார.் 

(b) அவர ்ஒரு தைர இளவரைனாவார.் 

(c) அவர ்ஒரு கவிஞர ்மற்றும் சிலப்பதிகாரம் அவரின் பசடப்பாகும். 

(d) தமற்கூறிய அசனே்தும். 

 

Q3. பின்வரும் நூல்களில் எது, பதினனண்தமற்கணக்கு நூல்களில் ஒன்றல்ல? 

Which of the following works, does not belong to Patiṉeṇmēlkaṇakku? 

(a) பே்துப்பாடட்ு  

(b) திருக்குறள்  

(c) எடட்ுே்னோசக  

(d) தமற்கூறிய எதுவும் இல்சல 

 

Q4. திரிகடுகம் எனும் நூல் யாரால் இயற்றப்படட்து? 

By whom was the book 'Trikadugam' written? 

(a) னபருந்தேவனார ் 

(b) கணிதமோவியார ்

(c) நல்லாேனார ் 

(d) உருே்திரங்கண்ணனார ்

 

Q5. பழந்ேமிழகே்தில் னகாண்டாடப்பட்ட விழாவான 

இந்திர விழா, யாரால் னோடங்கப்பட்டது? 

Who started Indra festival, a festival that was celebrated in Tamil 

Nadu, in the ancient times? 

(a) னைம்பியன் 

(b) எல்லாளன் 

(c) இளஞ்தைட்னைன்னி 

(d) கரிகால் தைாழன் 
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Q6. பல்லவ மன்னனான அபராசிே வரம்சன னகான்று, னோண்சட நாட்சட 

சகப்பற்றியவர யார?் 

Who killed the Pallava king Aparajita Varma and conquered Thondai Nadu? 

(a) விஜயாலய தைாழன்  

(b) ஆதிே்ய தைாழன்  

(c) முேலாம் பராந்ேகன்  

(d) ஆதிே்ய கரிகாலன் 

 

Q7. The Tamil Nadu government has decided to celebrate whose birth anniversary as “Social Justice 

Day”? 

ேமிழக அரசு, யாருசடய பிறந்ே நாசள "ைமூக நீதி தினமாக" னகாண்டாட முடிவு 

னைய்துள்ளது? 

(a) பாரதியார ் 

(b) அதயாே்தி ோைர ் 

(c) னபரியார ் 

(d) இரட்சடமசல ஸ்ரீனிவாைன் 

 

Q8. எந்ே ஆண்டில், ைர ்சி.வி. ராமன் தநாபல் பரிசு னபற்றார?் 

In which year did, Sir C.V. Raman receive the Nobel Prize? 

(a) 1922 

(b) 1925 

(c) 1930 

(d) 1932 

 

Q9. ேமிழ்நாட்டின் எந்ே பறசவகள் ைரணாலயம், நாட்டின் பழசமயான நீர ்

பறசவகள் ைரணாலயமாகும்? 

Which bird sanctuary of Tamil Nadu, is the oldest water bird sanctuary of the country? 

(a) தவட்டங்குடி பறசவகள் ைரணாலயம் 

(b) தவடந்ோங்கல் பறசவகள் ைரணாலயம்  

(c) சிே்திரன்குடி பறசவகள் ைரணாலயம் 

(d) கஞ்சிரன் குளம் பறசவகள் ைரணாலயம் 

 

Q10. Who is the current Deputy Speaker of the Tamil Nadu Legislative Assembly? 

ேமிழ்நாடு ைட்டமன்றே்தின் ேற்தபாசேய துசண ைபாநாயகர ்யார?் 

(a) M. அப்பாவு  

(b) K. பிைை்ாண்டி  

(c) P. ேனபால்  

(d) V. னஜயராமன் 
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Q11. கூந்ேன்குளம் பறசவகள் காப்பகம் எந்ே மாவட்டே்தில் அசமந்துள்ளது? 

In which district is the Koonthankulam Bird Sanctuary located? 

(a) கன்னியாகுமரி  

(b) கடலூர ் 

(c) திருனநல்தவலி  

(d) நாகப்பட்டினம் 

 

Q12. அறைை்லூர ்இசைக்கல்னவடட்ு எந்ே மாவட்டே்தில் அசமந்துள்ளது? 

In which district is the Arachalur musical inscription located? 

(a) நாமக்கல்  

(b) தைலம்  

(c) ேஞ்ைாவூர ் 

(d) ஈதராடு  

 

Q13. காசிமார ்னபரிய பள்ளிவாைல், எந்ே இடே்தில் அசமந்துள்ளது? 

In which place is the Kazimar Big Mosque located? 

(a) னைன்சன  

(b) மதுசர  

(c) ராமநாேபுரம்  

(d) திருனநல்தவலி 

 

Q14. ேரங்கம்பாடியிலுள்ள மாசிலாமணிநாேர ்தகாவில், யாரால் கட்டப்பட்டது? 

By whom was the Masilamaninathar Temple at Tharangambadi built? 

(a) முேலாம் குலதைகர பாண்டியன்  

(b) ஜேவரம்ன் சுந்ேர பாண்டியன்  

(c) மாறவரம்ன் சுந்ேர பாண்டியன்  

(d) இரண்டாம் னநடுஞ்னைழியன் 

 

Q15. பாண்டிய நாட்டின் ேசலநகரான னகாற்சக, 

கீழ்க்கண்ட எந்ே மாவட்டங்களில் அசமந்துள்ளது?  

Korkai, the capital of the Pandyan kingdom, is located in which of the 

following districts? 

(a) திருனநல்தவலி  

(b) மயிலாடுதுசற  

(c) நாகப்பட்டினம்  

(d) தூே்துக்குடி 
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Q16. பின்வரும் தைாழ அரைரக்சள, காலவரிசைப்படி ஒழுங்கசமக்கவும்:  

Arrange the following Chola kings in chronological order: 

1. விஜயாலய தைாழன் 

2. முேலாம் பராந்ேக தைாழன் 

3. முேலாம் குதலாே்துங்கை ்தைாழன் 

4. மூன்றாம் இராதைந்திர தைாழன் 

(a) 4  3  2 1 

(b) 1 3  4 2 

(c) 1 2  3 4 

(d) 1 4 2 3 

 

Q17. கூற்று 1: நன்னூல், தநமிநாேம், வீரதைாழியம் ஆகியசவ பிற்கால தைாழர ்

காலே்தில் எழுேப்படட் குறிப்பிடே்ேக்க இலக்கண நூல்கள் ஆகும். 

கூற்று 2: பாண்டிக்தகாசவ, ேக்கயாகப்பரணி ஆகியசவ 

இலக்கியப்பசடப்புகளாகும். 

 a. கூற்று 1மற்றும் 2 இரண்டுதம ைரி 

(b) கூற்று 1 மற்றும் 2 இரண்டுதம ேவறு 

(c) கூற்று 1 ைரி, 2 ேவறு 

(d) கூற்று 1 ேவறு, 2 ைரி 

 

Q18. ேமிழ்நாடு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகசளக் கவனியுங்கள். 

Consider the following statements about Tamil Nadu. 

(a) 2001 ல் மக்கள் னோசக அடரே்்தி 480 ஆகவும், 2011 ல் 555 ஆகவும் உள்ளது. 

(b) மக்கள் னோசக அடரே்்தியில், ேமிழகம் 12 வது இடே்தில் உள்ளது. 

(c) தமற்கூறிய இரண்டுதம ைரியானசவ. 

(d) தமற்கூறிய இரண்டுதம ேவறானசவ. 

 

Q19. கூற்று 1: னைன்சன இந்தியாவின் மருே்துவ ேசலநகரம் எனவும், வங்கி 

ேசலநகரம் எனவும் அசழக்கப்படுகிறது. 

கூற்று 2: ஒவ்னவாரு ஆண்டும், பன்னாடட்ு தோல் னபாருட்களின் கண்காட்சி தவலூரில் 

நசடனபறுகிறது. 

(a) கூற்று 1மற்றும் 2 இரண்டுதம ைரி 

(b) கூற்று 1 மற்றும் 2 இரண்டுதம ேவறு 

(c) கூற்று 1 ைரி, 2 ேவறு 

(d) கூற்று 1 ேவறு, 2 ைரி 
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Q20. கீழ்க்கண்டவற்சற னபாருே்துக. 

Match the following. 

(A) னேன்னிந்தியாவின் கசடக்தகாடி       1. பாண்டியரக்ள் 

(B) னேன் மே்திய இந்தியா                2. பல்லவரக்ள் 

(C) உே்திரதமரூர ்                     3. முேலாம் பராந்ேக தைாழன் 

(D) வீர நாராயண ைதுரத்வதிமங்கலம்       4. முேலாம் ராஜராஜதைாழன் 

(a) 1   2  3  4 
(b) 1  2   4  3 
(c) 2   1  3  4 
(d) 4  3  2  1 
 

Q21. பின்வரும் அறிக்சககசள கவனியுங்கள். 

Consider the following statements. 

(a) ேமிழ்நாட்டின் மிக நீளமான தேசிய னநடுஞ்ைாசல NH 44 ஆகும். 

(b) இது ஓசூரிலிருந்து, திருனநல்தவலி வழியாக கன்னியாகுமரி வசர னைல்கிறது. 

இேன் நீளம் 7262 கிதலாமீட்டர ்ஆகும். 

(c) தமற்கூறிய இரண்டும் ேவறானசவ. 

(d) தமற்கூறிய இரண்டும் ைரியானசவ. 

 

Q22. ேவே்திரு குன்றக்குடி அடிகளார,் எந்ே மாவட்டே்சே ைாரந்்ேவர ்ஆவார?் 

To which district does Thavatthiru Kunrakkudi Adigalar belong? 

(a) ேஞ்ைாவூர ்

(b) மதுசர 

(c) சிவகங்சக 

(d) னைங்கற்படட்ு 

 

Q23. களப்பிரர ் காலே்தில் மதுசரயில் திராவிட ைங்கே்சே ஏற்படுே்திய ைமணே் 

துறவி யார?் 

Who was the Jain monk who formed the Dravida Sangam in Madurai during the Kalabhira period? 

(a) வஜ்ஜிரநந்தி 

(b) பாரை்வமுனிவர ்

(c) மகாவீரர ்

(d) மகாகைபர ்

 

Q24. விஜயநகர கட்டிட தூண்களில், னபரும்பாலும் 

காணப்படும் விலங்கு யாது? 

Which of these animals is most commonly found in the pillars of 
Vijayanagar? 

(a) யாசன 

(b) குதிசர 

(c) பசு 

(d) மான் 
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Q25. பின்னலாசட உற்பே்தி அதிகம் உள்ள இடம் எது? 

Which place has the highest production of knitwear? 

(a) தகாயம்புே்தூர ்

(b) திருப்பூர ்

(c) ஈதராடு 

(d) கரூர ்

 

Q26. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ேவறான இசண எது. 

Which of the following pairs in correct? 

(a) ேமிழ்நாட்டின் நுசழவாயில்  - தூே்துக்குடி 

(b) வீடட்ு ஜவுளி ேயாரிப்பு     - ஈதராடு  

(c) எஃகு நகரம்              - தைலம் 

(d) பம்ப் நகரம்              - தகாயம்புே்தூர ்

 

Q27. சினமண்ட் உற்பே்தியில், ேமிழ்நாடு இந்தியாவில் எந்ே இடே்தில் உள்ளது? 

In cement production, which place in India does Tamil Nadu stand? 

(a) 3 

(b) 4 

(c) 1 

(d) 2 

 

Q28. ைமண மேே்திலிருந்ே தபாது, அப்பர ்எவ்வாறு அறியப்படட்ார?் 

When Appar was practicing Jainism, how was he known as? 

(a) தீரே்்ேங்கரர ்

(b) அரிதைனா 

(c) சிவஞானசிே்தியார ்

(d) ேரம்தைனர ்

 

Q29. ேமிழ் நாட்டில் அ.இ.அ.தி.மு.க. முேன்முேலில் ஆட்சிக்கு வந்ே ஆண்டு- 

The year AIADMK first came to power in Tamil Nadu- 

(a) 1972 

(b) 1977 

(c) 1982 

(d) 1984 

 

Q30. மன்னர ்திருமசல நாயக்கரின் ேசலநகர ்எது?  

Which was the capital of the King Thirumalai Nayakkar? 

(a) உசறயூர ்

(b) மதுசர 

(c) ேஞ்ைாவூர ்

(d) பூம்புஹார ்

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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SOLUTIONS 
 
S1. Ans.(d) 

Sol. நவம்பர ் 11, 2020 அன்று, துசண ஜனாதிபதி னவங்சகயா நாயுடு இரண்டாவது 

தேசிய நீர ்விருதுகசள அறிவிே்ோர.் ேமிழ்நாடு முேல் இடே்சேயும், மகாராஷ்டிரா 

மற்றும் ராஜஸ்ோன் முசறதய இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்கசளயும் 

னவன்றன. 

 
S2. Ans.(d) 

Sol. இளங்தகா அடிகள் ஒரு ைமண துறவி, தைர இளவரைர ்மற்றும் கவிஞர ்ஆவார.் ேமிழ் 

இலக்கியே்தின் ஐந்து னபரிய காவியங்களில் ஒன்றான சிலப்பதிகாரே்தின் 

ஆசிரியராக கருேப்படுகிறார.் அவர ் ேன்சன ஒரு புகழ்னபற்ற தைர மன்னரான 

னைங்குடட்ுவன் என்பவரின் ைதகாேரர ் என்று, சிலப்பதிகாரே்தின் ஒரு பதிகே்தில் 

கூறியிருக்கிறார.் 
 
S3. Ans.(b) 

Sol. ேமிழகே்தில் ைங்ககாலே்தில் பாண்டிய நாட்டின் ேசலநகரான மதுசரயில் 

நிலவிய கசடைை்ங்க காலே்தில் இயற்றப்படட் பே்துப்பாடட்ு, எடட்ுே்னோசக நூல்கள் 

பதினனண் தமற்கணக்கு நூல்கள் என வழங்கப்படுகின்றன. இசவ ஒவ்னவான்றும், 

னவவ்தவறு புலவரக்ளால் பாடப்பட்டசவ. இசவ னோசக நூல்கள் என 

வழங்கப்படுகின்றன. பல நூல்களின் னோகுப்தப னோசக நூல்கள். 
 
S4. Ans.(c) 

Sol. திரிகடுகம் என்பது பதினனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்றாகும். இந்நூல் 

நல்லாேனார ் என்னும் புலவரால் இயற்றப்பட்டோகும். திரிகடுகம் என்பது மூன்று 

மருந்துப் னபாருட்கசளக் குறிக்கும். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி என்னும் மூலிசககள் 

உடலுக்கு நன்சம னைய்வது தபால், இதிலுள்ள பாடல்கள் ஒவ்னவான்றிலும் 

கூறப்படட்ுள்ள மூன்று நீதிகள் மனிேனின் அறியாசமயாகிய தநாசயப் தபாக்கி, 

வாழ்க்சக னைம்சம னபற உேவுனமன்ற கருே்ேசமந்ேசமயால், இது திரிகடுகம் 

எனப்படுகிறது. 
 
S5. Ans.(a) 

Sol. இந்திர விழா என்பது இந்திரசன சிறப்பிக்கும் 

வசகயில் பழந்ேமிழகே்தில் னகாண்டாடப்படட் 

விழாவாகும். இவ்விழாசவே் தீவகை ் ைாந்தி னைய்ேரு 

நன்னாள் என்று ைாே்ேனார ் கூறுகின்றார.் இவ்விழா 

புகார ் என்ற நகதராடு அதிகம் னோடரப்ுற்றிருந்ோலும், 

மதுசரயிலும் னகாண்டாடப்பட்டது. தூங்னகயினலறிந்ே 

னோடிே்தோள் னைம்பியன் என்ற தைாழ மன்னன் இசே 

னோடங்கினான். சிலப்பதிகாரம், மணிதமகசல 

காலங்களில் இவ்விழா அரைாங்க விழாவாகதவ 

னகாண்டாடப்பட்டது. 

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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S6. Ans.(b) 

Sol. ஆதிே்ே தைாழன் (கி.பி 871 - 907), தகாப்பரதகைரி விையாலய தைாழனின் மகன். 

இவனும் ேன் ேந்சேயுடன் திருப்புறம்பிய தபாரில் பங்குபற்றினான். பல்லவ மன்னன் 

அபராசிே வரம்சன னகான்று னோண்சட நாட்சட சகப்பற்றினான். 

 

S7. Ans.(c) 

Sol. சீரத்ிருே்ேவாதி EV ராமைாமி னபரியாரின் பிறந்ே நாசள "ைமூக நீதி தினம்" ஆக 

னகாண்டாட ேமிழக அரசு முடிவு னைய்துள்ளது. EV ராமைாமி னபரியார,் னைப்டம்பர ் 17 

அன்று பிறந்ோர.் இந்ே நாள், இப்தபாது ஒவ்னவாரு ஆண்டும் 'ைமூக நீதி தினமாக' 

னகாண்டாடப்படும். னபரியாரின் சிே்ோந்ேம் ைமூக நீதி, ைமே்துவம், சுயமரியாசே 

மற்றும் பகுே்ேறிவு பற்றியது. 

 

S8. Ans.(c) 

Sol. 1929 ஆம் ஆண்டில், பிரிட்டிஷ் தபரரைால் இவருக்கு “சநட ்ஹீட்” என்ற பட்டமும், 

இங்கிலாந்து அரசியாரால் 'ைர'் பட்டமும் அளிக்கப் பட்டது. 1930ல், ேனது 

இயற்பியலுக்கான ஒளி சிேறல் ஆராய்ைச்ிக்காக ைர ் சி.வி. ராமன் அவரக்ளுக்கு 

'தநாபல் பரிசு' வழங்கப்பட்டது. பின்னர ் இந்ே கண்டுபிடிப்புக்கு “ராமன் விசளவு” 

என்று னபயரிடப்பட்டது. 

S9. Ans.(b) 

Sol. தவடந்ோங்கல் பறசவகள் ைரணாலயம், இந்தியாவின் ேமிழ்நாடு மாநிலே்தில், 

னைங்கல்படட்ு மாவட்டம், மதுராந்ேகம் ோலுகாவில் அசமந்துள்ள, 30 னஹக்தடர ்

னகாண்ட ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாகும். தவடந்ோங்கல், நாட்டின் பழசமயான 

நீர ்பறசவகள் ைரணாலயம் ஆகும். 

 

S10. Ans.(b) 

Sol. ேமிழ்நாடு ைட்டமன்றம் 

ைபாநாயகர ்- மு. அப்பாவு, 12 தம 2021  

துசண ைபாநாயகர ்- தக. பிைை்ாண்டி, 12 தம 2021  

ைசபே் ேசலவர ்- துசர முருகன், 11 தம 2021 

 

S11. Ans.(c) 

Sol. கூந்ேன்குளம் பறசவகள் காப்பகம் (Koonthankulam Bird Sanctuary) ேமிழகே்தின் 

திருனநல்தவலி மாவட்டே்தில் உள்ள நான்குதநரி வட்டே்தில் உள்ளது. இக்காப்பகம் 

கூந்ேன்குளம் என்ற ஊரில் அசமந்துள்ள பாதுகாக்கப்படட் பகுதி. இேன் பரப்பு 1.2933 

ை.கிமீ. இது 1994-ஆம் ஆண்டு பறசவகள் காப்பகமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

S12. Ans.(d) 

Sol. அரைை்லூர ்இந்தியாவின் ேமிழ்நாடு மாநிலே்தில், ஈதராடு மாவட்டே்தில், ஈதராடு 

வட்டே்தில் இருக்கும் ஒரு தபரூராட்சி ஆகும். இங்கு அறைை்லூர ் இசைக்கல்னவடட்ு 

உள்ளது. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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S13. Ans.(b) 

Sol. காசிமார ்னபரிய பள்ளிவாைல் அல்லது காசிமார ்மசூதி என்பது மதுசர நகரின் 

சமயப்பகுதியில் அசமந்துள்ள ஒரு பழசமயான மசூதி ஆகும். ஓமானிலிருந்து வந்ே 

அைரே்து காசி சையது ோசுே்தீனால் கூன் பாண்டியனிடமிருந்து னபறப்பட்ட 

நிலே்தில் இம்மசூதி கட்டப்படட்ுள்ளது. இது மதுசர நகரின் முேல் மற்றும் 

ேமிழகே்தின் பழசமயான முசுலிம் வழிபாட்டிடங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. 
 
S14. Ans.(a) 

Sol. முேலாம் மாறவரம்ன் குலதைகர பாண்டியன் 1268-1308 CE க்கு இசடயில் 

னேன்னிந்தியாவின் பகுதிகசள ஆண்ட பாண்டிய மன்னன் ஆவார.் குலதைகரன் 

ேரங்கம்பாடியில் மணிவண்தணஸ்வரம் அல்லது மாசிலாமணிநாேர ் எனும் 

தகாயிசல கட்டினார.் 
 
S15. Ans.(d) 

Sol. னகாற்சக, இந்தியாவின் ேமிழ்நாட்டில் தூே்துக்குடி மாவட்டே்தின், 

ஸ்ரீசவகுண்டம் ோலுகாவில் உள்ள ஒரு சிறிய கிராமம். னகாற்சக ேசலநகரம், 

முேன்சமயான வரே்்ேக சமயம் மற்றும் ஆரம்பகால பாண்டிய அரசின் முக்கிய 

துசறமுகம் ஆகும். 
 
S16. Ans.(c) 
 
S17. Ans.(a) 
 
S18. Ans.(c) 
 
S19. Ans.(c) 
 
S20. Ans.(a) 
 
S21. Ans.(a) 

Sol. ேமிழ்நாட்டின் மிக நீளமான தேசிய னநடுஞ்ைாசல NH 44 ஆகும். இது ஓசூரில் 

இருந்து திருனநல்தவலி வழியாக கன்னியாகுமரி வசர னைல்கிறது. இேன் நீளம் 6272 

கிமீ. 
 
S22. Ans.(c) 

Sol. குன்றக்குடி அடிகள் (சூசல 11, 1925 - ஏப்ரல் 15, 1995) 

ைமயம், இலக்கியம், மடட்ுமன்றி தபைச்ுே்திறன், 

எழுே்துே்திறன், இசை தபான்று பல துசறகளிலும் 

ஆழ்ந்ே புலசம னபற்றவர.் குன்றக்குடி ஆதீனே்தின் 

மடாதியாக இருந்ேவர.் 
 
S23. Ans.(a) 

Sol. ேற்தபாசேய ேமிழ்நாட்டில் மதுசர நகரில் 

வஜ்ரானந்தி என்ற ைமண துறவியால் திராவிட ைங்கம் 

470 CE இல் நிறுவப்பட்டது. மதுசர அப்தபாது கலாப்ரா 

ஆட்சியின் கீழ் இருந்ேது. 
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S24. Ans.(b) 

Sol. விஜயநகர அரைரக்ளின் தகாவில் கடட்ுமான நடவடிக்சகககள் ஒரு புதிய 

பாணிசய உருவாக்கின. அது விஜயநகரப் பாணி என அசழக்கப்படட்து.னபரும் 

எண்ணிக்சகயிலான வடிவே்தில் னபரிய தூண்களும் அவற்றில் இடம்னபற்றுள்ள 

சிற்ப, னைதுக்கல் தவசலப்பாடுகளும் விஜயநகரப் பாணியின் ேனிே்துவ 

அசடயாளங்களாகே் திகழ்ந்ேன. இே்தூண்களில் னைதுக்கப்படட்ுள்ள விலங்குகளில், 

குதிசரகள் அதிகமாக இடம் னபற்றுள்ளன. 
 
S25. Ans.(c) 

Sol. பின்னலாசடகளின் நகரம் என அசழக்கப்படும் திருப்பூர,் 3 பில்லியன் 

அனமரிக்க டாலர ் மதிப்பில் பின்னலாசட ஏற்றுமதி னைய்கிறது. திசரைச்ீசலகள், 

படுக்சக, விரிப்புகள், ைசமயலசற தமசஜ விரிப்புகள், சுவர ் அலங்காரங்கள் 

தபான்ற உள்நாடட்ு ேயாரிப்புகள் மற்றும் ஏற்றுமதியில் முேலிடம் வகிக்கிறது. 

ஈதராடு மாவடட்ம், இந்தியாவின் னமாே்ே மற்றும் சில்லசற ஆயே்ே ஆசடகளுக்கு 

முக்கிய ைந்சேயாக உள்ளது. 
 
S26. Ans.(b) 
 
S27. Ans.(a) 

Sol. சினமண்ட் உற்பே்தியில் ேமிழ்நாடு, இந்திய அளவில் 3 ம் இடே்தில் உள்ளது. 

ஆந்திரப் பிரதேைம் முேலிடே்திலும், ராஜஸ்ோன் இரண்டாமிடே்திலும் உள்ளது. 2018ல் 

இந்தியாவில் உள்ள 10 மிகப்னபரிய சினமண்ட் உற்பே்தி நிறுவனங்களில், 

ேமிழ்நாட்சடை ் தைரந்்ே ராம்தகா சினமண்ட் மற்றும் இந்தியா சினமண்ட் ஆகிய 

நிறுவனங்கள் இடம் னபற்றுள்ளன. 
 
S28. Ans.(d) 
 
S29. Ans.(b) 
 
S30. Ans.(c) 
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