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SANTHANA TNPSC.   THIYAGADURGAM. 

CELL: 8760273175, 9941049962 

 

• அடுத்து வரக்கூடிய TNPSC GR 2A, VAO, GR 4, GR 2A 

          தேர்வுக்கு பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபபறுகிறது. 

 

• வாரத்தேர்வுகள், மாேத் தேர்வுகள் நைத்ேப்படுகிறது. 

 

• அறிவுக்கூர்டம பகுேியில் 25 க்கு 25 பபறும் 

வடகயில் வகுப்புகள் நைத்ேப்படுகிறது. 

 

• தமற்கண்ை தேர்வுகளுக்கு ேனித்ேனியாகவும், 

ஒன்றாக தசர்த்தும் பயிற்சிடய தமற்பகாள்ளலாம். 

 

• TNPSC GR 2A :  Exam Date --- 06.08.2017    / Any Degree & 18 years. 

• VAO                 :  Exam Date --- 17.09.2017    / 10th pass & 21 years. 

• TNPSC GR4    :   Exam Date --- 07.01.2018   / 10th pass & 18 years.      
              
 
         
         
         
         BATCH 1 :   MONDAY TO FRIDAY   ( 09 : 30 AM    TO    12 : 30 PM ) 
 
         BATCH 2 :  MONDAY TO FRIDAY   ( 02 : 00  PM    TO    05  : 00 PM ) 
 
         BATCH 3 :  SATURDAY   &  SUNDAY  ( 10 : 00 PM   TO   05 : 00 PM ) 
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 1.  “கல்லும் மலையும் குதித்து வந்ததன் – பெருங்காடும் பெடியும் கடந்து வந்ததன்” எனும் ொடல் வரிகள் 
    யாருலடயது 
       அ) தமிழ்த்பதன்றல்   ஆ) ொரதிதாென்    இ) வாணிதாென்     ஈ) ததெிக விநாயகம் ெிள்லை 
 2. யாருலடய காைத்தில் ஓவியக்கலை நன்கு வைர்ச்ெி அலடந்தது 
       அ) தொழர்       ஆ) ொண்டியர்     இ) தஞ்லெ மராத்தியர்     ஈ) விஜயநகர நாயக்கர் 
 3. ெிவபெருமான் விரும்ெி சூடும் பூ எது? 
      அ) தாமலரப் பூ     ஆ) அல்ைிப்பூ     இ) குறிஞ்ெிப்பூ    ஈ) ஊமத்தம்பூ 
 4. பெயர்ச்பொல் ெிை மாற்றங்களுடன் அலழத்தற் பொருைில் வருவது எந்த தவற்றுலம 
     அ) எழுவாய் தவற்றுலம               ஆ) பெயப்ெடுபொருள் தவற்றுலம 
     இ) விைிதவற்றுலம                    ஈ)  கருவிபொருள் தவற்றுலம 
 5. “நீயன்றி மண்ணுண்தடா, விண்ணுண்தடா ஒைியுண்தடா, நிைவுமுண்தடா” எனும் ொடல் வரிகள் இடம்  
    பெற்றுள்ை தலைப்பு 
      அ) பொங்கல் விழா    ஆ) பொங்கல் ெரிசு   இ) பொங்கல் வழிொடு   ஈ) பொங்கல் ெண்டிலக 
 6. “நான் அரதொச்ெிய காைத்தில் யார் யாருக்கு எந்பதந்த ஊர்கலை தானமாக வழங்கிதனதனா  
   அவற்லற அவரவர்களுக்தக உரிலம ஆக்குதல் தவண்டும் இதுதவ என் இறுதி விருப்ெம்” என்று கூறியவர்? 
   அ) நைங்கிள்ைி     ஆ) வரீொண்டிய கட்ட பொம்மன்   இ) பூைித்ததவன்   ஈ) மாமன்னர் மருது ொண்டியன். 
 7. “கற்றது லகம்மண்ணைவு கல்ைா(து) உைகைவு” எனும் ொடல் வரிகள் இடம் பெற்றுள்ை நூல் 
    அ) பநடுந்பதாலக    ஆ) புறநானூறு     இ) வஞ்ெிபநடும்ொட்டு    ஈ) தனிப்ொடல் திரட்டு 
 8. “நாலை என் தாய்பமாழி ொகுமானால் இன்தற நான் இறந்து விடுதவன்” என்று கூறியவர் யார் 
    அ) ொதவந்தர்    ஆ) ததவதநயப்ொவாணர்     இ) இரசுல் கம்ெததவ்    ஈ) ெரிதிமாற்கலைஞர் 
 9. தமாெிகீரனார் உடல் தொர்வினால் முரசுக்கட்டிைில் உறங்கிய தொது கவரி வெீிய மன்னன் 
    அ) தெரமான் மாந்தரஞ் தெரல் இரும்பொலற      ஆ) தெரமான் அந்துவஞ் தெரல் இரும்பொலற 
    இ) தெரமான் குடக்தகா தெரல் இரும்பொலற       ஈ) தெரமான் பெருஞ் தெரல் இரும்பொலற 
 10. கூற்லறக் கவனி: 
      1. நிைவைமும் நீர்வைமும் ெயிர்வைமும் பெறிந்து மருத நிைம். 
      2. புைியங்குடி, ஆத்தூர் தொன்றலவ மருதநிைப் பெயர்கதை. 
         அ) 1, 2 ெரி     ஆ) 1, 2 தவறு    இ) 1 ெரி 2 தவறு     ஈ) 1 தவறு   2 ெரி 
 11. பொருத்துக:                                                         a   b   c    d 
   a. தமிழ் பநஞ்ெம்               -  1.  பொல்ைின் பெல்வர்          அ) 1   2   4    3 
   b. தமிழ் விருந்து                -  2.  மு.வரதராென்               ஆ) 1   2   3    4 
   c. குறிஞ்ெித்திட்டு                - 3.   ொரதிதாென்                 இ) 2   1    3   4 
   d தாத்தா ொட்டி பொன்ன கலத  - 4.   கழனியூரன்                  ஈ) 1   3    2   4 
 12. மலறந்து பகாண்டிருந்த ஓவியக்கலைக்கு மீண்டும் புத்துயிர் ஊட்டியவர்கள் யார்? 
   அ) இலடக்காை தொழர்    ஆ) ொண்டியர்     இ) தஞ்லெ மாரத்தியர்    ஈ) ெல்ைவர்கள் 
 13. “தொ” என்ற ஓபரழுத்து ஒருபமாழியின் பொருள் யாது 
        அ) அரென்     ஆ) தவதலன     இ) அரண்       ஈ) காடு 
 14. பெயர்ச்பொல்ைினது பொருலை பெயப்ெடு பொருைாக மாற்றும் தவற்றுலம 
     அ) எழுவாய் தவற்றுலம     ஆ) இரண்டாம் தவற்றுலம   இ) விைிதவற்றுலம  ஈ) ஆறாம் தவற்றுலம 
 15. “ந.ெிச்ெமூர்த்தி கவிலதகள்” எனும் நூைில் எத்தலன கவிலதகள் காணப்ெடுகிறது 
      அ) 80      ஆ) 82      இ) 83     ஈ) 85 
 16. இவற்றுள் எது ெரியானது 
    அ) ருெியறியாது ெெி                                   ஆ) ெயிர்பெய் ெருவத்தத   
    இ) கல்லும் கலரயும் கலரப்ொர் கலரத்தால்              ஈ) முதலையும் மூர்க்கனும் பகாண்டது விடா 
 17. காைதமகப்புைவரின் இயற்பெயர் என்ன? 
     அ) ெரதன்    ஆ) வரதன்     இ) குரவன்    ஈ) வாதவூரன் 
 18. “பொல்ை துடிக்குது மனசு” எனும் நூைின் ஆெிரியர்?  
     அ) வ.ீதக.டி ொைன்     ஆ) வ.ீதக.டி ததவன்   இ) வ.ீதக.டி ராமன்    ஈ) வ.ீதக.டி குமரன் 
 19. கால்டுபவல் எந்நாட்லட தெர்ந்தவர்? 
   அ) பநதர்ைாந்து    ஆ) சுவிட்ெர்ைாந்து    இ) அயர்ைாந்து     ஈ) ெிரான்ஸ் 
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 20. கூற்லறக் கண்டுெிடி 
      1. தமிழில் ஒருலம, இருலம என்ற இருவலக எண்கள் மட்டுதம உள்ைன. 
      2. தமிழில் உயிர்களுக்கும், பொருள்களுக்கும் ொல் தவறுொடு உண்டு. 
         அ) 1, 2 ெரி     ஆ) 1, 2 ெரி      இ) 1 தவறு 2 ெரி      ஈ) 1 ெரி 2 தவறு 
 21. பொருத்துக:                                              a   b   c   d 
   a. இல்ைறத்திற்கு பொருள்     - 1.   ஓரி                அ)  1   2   3   4 
   b. கூத்தர்க்கு நாடு             - 2.  நள்ைி               ஆ)  2   1   3   4 
   c. இரவைர்க்கு குதிலர         - 3.  ஆய்                இ)   2   1   4   3 
   d. வந்தவர்க்கு ஊர்             -4.   காரி                ஈ)   1    2   4   3 
 22. ஒவியங்கைில் உத்தமம், மத்தியம், அதமம் என்ெது எதலனக் குறிக்கும் 
      அ) கருப்பொருள்    ஆ) பமய்ப்ொடு    இ) அைவு     ஈ) இயல்புகள் 
 23. “சூதும் வாதும் விருப்பும் பவறுப்பும் அறியான் தமிழன்” என்று கூறியவர் 
      அ) மூதறிஞர்      ஆ) தெரறிஞர்     இ) ொதவந்தர்    ஈ) ததெியக் கவிஞர் 
 24. இவற்றுள் தவறானலதத் ததர்ந்பதடு: 
     அ) உணதவ மருந்து; மருந்தத உணவு         ஆ) தநாயற்ற வாழ்தவ குலறவற்ற பெல்வம் 
     இ) ஆலடொதி; ஆள்ொதி                      ஈ) ஆலடயில்ைா மனிதன் ; அலர மனிதன் 
 25. “ மனதிலன ஒருமுகப்ெடுத்துவதில்தான் அலனத்தும் இருக்கிறது அவ்வாறு பெய்யும் தொது எந்தபவாரு  
     பெயலும் பவற்றி தரும்” என்று கூறாதவர் யார்? 
       அ) வரீத்துறவி   ஆ) விதவகானந்தர்    இ) நதரந்திரதத்     ஈ) புரட்ெி துறவி 
 26. இராமானுஜம் கணித அறிவியல் நிறுவனம் எந்த ஆண்டு பதாடங்கப்ெட்டது 
       அ) 1962    ஆ) 1970      இ) 1971    ஈ) 1972 
 27. துன்ெத்லதயும் நலகச்சுலவதயாடு பொல்வதில் வல்ைவர் 
      அ) இராமச்ெந்திரக் கவிராயர்    ஆ) ெகுத்தறிவுக் கவிராயர்  இ) வரதன்    ஈ) திரு.வி.க 
 28. பொருந்தாதலத ததர்ந்பதடு: மாகாவித்துவான் மீனாட்ெி சுந்தரனார் 
      அ) உைா நூல்கள் அதிகம் ொடியுள்ைார்.   
      ஆ) ெிறுவயதிதை பெய்யுள் இயற்றும் ஆற்றல் பெற்றிருந்தார். 
      இ) தம் வாழ்வின் பெரும் ெகுதிலய மாணவர் கற்ப்ெித்தைிதைதய பெைவழித்தார். 
      ஈ) ெிறருக்கு விைக்கம் தொது நல்ை தமிழில் மிகத்பதைிவாக விைக்கும் ஆற்றல் பெற்றிருந்தார் 
 29. கால்டுபவல் மலறந்த ஊர் 
      அ) உதகமண்டைம்    ஆ) இலடயன்குடி    இ) பகாலடக்கானல்    ஈ) குற்றாைம் 
 30. தமிழ்பமாழி என நிறுவிய நூல்கள் எத்தலன? 
     அ) 31        ஆ) 41       இ) 51         ஈ) 21 
 31. நான்காம் தமிழ்ச் ெங்கம் ததாற்றுவித்த ஆண்டு? 
   அ) 1900 பெப்டம்ெர் 14      ஆ) 1901 பெப்டம்ெர் 14    இ) 1902 பெப்டம்ெர் 14   ஈ) 1903 பெப்டம்ெர் 14 
 32. கூற்லறக் கவனி 
   1.வண்ணங்கலை கைந்து கரித்துண்டுகைால் வடிவம் மட்டும் வலரவலத புலனயா ஓவியம் என அலழப்ெர். 
   2.சுடுமண் சுவர்மீது பவண்சுலத பூெிச் பெந்ொந்துக் பகாண்டு ஒவியங்கள் தீட்டினர். 
       அ) 1, 2 ெரி     ஆ) 1, 2 தவறு    இ) 1 ெரி 2 தவறு    ஈ) 1 தவறு 2 ெரி 
 33. “வைக்லக தருவது இடக்லகக்குத் பதரியக்கூடாது” எனும் முதுபமாழிக்கு ெிறந்த எடுத்துக்காட்டாய்   
    வாழ்ந்தவர்? 
     அ) பொல்ைின் பெல்வர்   ஆ) தெரறிஞர்    இ) ஔலவயர்    ஈ) மு.வ 
 34. இயற்லக தவைாண்லம கூறுகலை வரிலெப்ெடுத்துக. 
     அ) உழுதல், பதாழு உரமிடுதல், விலதத்தல். நீர்ொய்ச்சுதல், கலைபயடுத்தல், காத்தல் 
    ஆ) உழுதல், விலதத்தல், நீர்ொய்ச்சுதல், பதாழு உரமிடுதல், கலைபயடுத்தல், காத்தல் 
    இ) உழுதல், விலதத்தல், பதாழு உரமிடுதல், நீர்ொய்ச்சுதல், கலைபயடுத்தல், காத்தல் 
    ஈ) உழுதல், விலதத்தல், நீர்ொய்ச்சுதல், கலைபயடுத்தல், பதாழு உரமிடுதல், காத்தல் 
 35. தவறானலதக் ததர்ந்பதடு 
    அ) 2 ஆம் தவற்றுலம – ஐ                ஆ) 3 ஆம் தவற்றுலம – உடன் 
    இ) 6 ஆம் தவற்றுலம – கீழ்               ஈ) 7 ஆம் தவற்றுலம – உள் 
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 36. மதுலர என்ெதன் பொருள் 
     அ) தமிழ்    ஆ) ெங்கம்    இ) மூதூர்      ஈ) இனிலம 
 37. கூற்லறக் கவனி: 
    1. ெரியும், கங்லக ஆறும் ஒன்று என காைதமகப்புைவர் ெிதைலட ொடுகிறார் 
    2. இவர் லெவ ெமயத்தில் இருந்து லவணவ மதத்திற்கு மாறினார் 
        அ) 1, 2 ெரி    ஆ) 1, 2 தவறு     இ) 1 தவறு 2 ெரி     ஈ) 1 ெரி  2 தவறு 
 38. “தனிநிலை” என அலழக்கப்ெடும் எழுத்து 
      அ) உயிர்பமய்     ஆ) குற்றியலுகரம்    இ) முற்றியலுகரம்   ஈ) அஃதகாணம் 
 39. இவற்றுள் தவறானலத கண்டுெிடி 
     அ) நுங்கு    ஆ) ெதனரீ்       இ) கற்கண்டு     ஈ) ெிண்ணாக்கு 
 40. ெரியானலதத் ததர்ந்பதடு: 
     அ) குைித்து கூழானாலும் குடி                 ஆ) கெக்கி கந்லதயானாலும் கட்டு 
     இ) கலரப்ெர் கலரத்தால் கலரயும் கல்லும்      ஈ) ஆள்ொதி; ஆலடொதி 
 41. நான்காம் தமிழ்ச்ெங்கம் மதுலரயில் எங்கு ததாற்றுவிக்கப்ெட்டது 
    அ) மதுலரக் கல்லூரி    ஆ) தெதுெதி உயர்நிலைப்ெள்ைி   இ) பெந்தமிழ் கல்லூரி  ஈ) தியாகராெர் கல்லூரி 
 42. “ஓவத்தலனய இடனுலட வனப்பு” எனும் ொடல் வரிகள் 
     அ) பநடுந்பதாலக   ஆ) நச்ெினார்க்கினியர் உலர   இ) புறம்பு நானூறு     ஈ) நாைடி நானூறு 
 43. “ஊலமயராய் பெவிடர்கைாய் குருடர்கைாய் வாழ்கின்தறாம், ஒரு பொல் தகைரீ்” எனும் ொடல் வரிகள்  
    யாருலடயது? 
      அ) புரட்ெிக்கவி    ஆ) பெல்ைிதாென்   இ) நாமக்கல் கவிஞர்   ஈ) கவிமணி 
 44. பொருத்துக.                                 a   b   c   d 
   a. அருளும் லக    - 1.  ஆழி               அ) 1   2   4   3 
   b. ெிடிக்கும் லக    - 2.  தமழி              ஆ) 1   2   3   4 
   c. நீக்கும் லக      - 3.  நீடுழி               இ) 4   3   2   1 
   d. காக்கும் லக     - 4.  சூழ்விலன          ஈ)  2   1   4  3 
 45. ொரதிக்கு ெின் கவிலத மரெில் திருப்ெம் விலைவித்தலவ எவருலடய கவிலதகள் 
       அ) ொரதிதாென்   ஆ) மக்கள் கவிஞர்    இ) தவங்கட மகாைிங்கம்   ஈ) எத்திராெலு (எ) அரங்கொமி 
 46. இராமானுஜன் முதல் தரமான கணிததமலத என்று கூறியவர் யார்? 
       அ) இந்திரா காந்தி    ஆ) தெரா.ஈ.டி.பெல்    இ) ைார்ட் பமண்ட் ைண்ட்    ஈ) சூைியன் வின்தொன் 
 47. தகாவூர்கிழார் யாலர ெிலற மீட்டார்? 
      அ) இைங்பகௌதமனார்   ஆ) இலடக்காடனார்    இ) இைங்குமணன்   ஈ) இைந்தத்தனார் 
 48. மீனாட்ெி சுந்தரனார் யாரிடம் தமிழ் கற்றார்? 
      அ) தகாவிந்த ெிவனார்    ஆ) ெிதம்ெரம்    இ) அன்னத்தாச்ெியார்    ஈ) ொமிநாதன் 
 49. யாருலடய தெச்சு தங்கத்லதப் தொன்று ஒைிவசீுகிறது என காந்தியடிகள் கூறுகிறார்? 
      அ) முன்ெிராம்    ஆ) தாகூர்    இ) மதன் தமாகன் மாைவியா   ஈ) ெி.ெி.ராய் 
 50. பூக்கைில் ெிறந்தது என திரு.வி.க எதலன குறிப்ெிடுகிறார்? 
      அ) தாமலர     ஆ) மல்ைிலக     இ) ெருத்தி      ஈ) பெங்காந்தள் 
 51. தமிழுக்குத் தலைபகாடுத்தவர் யார்? 
      அ) வருணன்    ஆ) குமணன்     இ) இந்திரன்       ஈ) நான்முகன் 
 52. ஓவியர் கலைஞர் குழுலவ எவ்வாறு அலழத்தனார்? 
      அ) வித்தக விலனஞர்கள்    ஆ) ஒவியப்புைவர்கள்   இ) ஓவிய மாக்கள்   ஈ) ெித்திராங்கதன் 
 53. பொருத்துக.                                         a    b   c   d 
   a. நன்றிப் ெரிசு    -  1. நீைவன்                    அ) 1   2   4   3 
   b. துரத்து ஒைி     - 2. முத்தழகு                   ஆ) 1   2   3   4 
   c. தகாவூர் கிழார்   - 3. சுந்தர் ராஜன்                இ) 4   3   2   1 
   d. உரியது          - 4. கிருொனந்த வாரியார்        ஈ) 2   1   3   4 
 54. இவற்றுள் தவறானலதக் கண்டுெிடி. 
      அ) ெணப்லெ    ஆ) தவப்ெம் ெிண்ணாக்கு     இ) அவுரி     ஈ) பகாளுஞ்ெி 
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 55. தனிப்ொடல் திரட்டு என்னும் நூலைத் பதாகுத்தவர் யார்? 
      அ) பொன்னுச்ொமி   ஆ) இந்திரதெகர ெண்டிதர்   இ) காைதமகப்புைவர்    ஈ) ெந்திரதெகர் கவிராயர் 
 56. இராமானுஜத்திற்கு எந்த ஆண்டு எஃப் ஆர்.எஸ் ெட்டம் கிலடத்தது. 
      அ) 1917 ெிப்ரவரி   ஆ) 1918 ெிப்ரவரி   இ) 1919 ெிப்ரவரி    ஈ) 1919 மார்ச் 
 57. “நன்னலட நல்கல் தவந்தற்குக் கடதன” எனும் வரிகள் யாருலடயது? 
     அ) ஒக்கூர் மாொத்தியார்   ஆ) தமாெிகீரனார்    இ) ஒைலவயார்    ஈ) பொன்முடியார் 
 58. கூற்லறக் கவனி: 
    1. நைங்கிள்ைி என்ற மன்னன் உலறயூலர தலைநகலர பகாண்டு தவழநாட்லட ஆண்டு வந்தான். 
    2. தகாவூர் கிழார் கிள்ைிவைவலன புகழ்ந்து ொடல் இயற்றினார். 
        அ) 1, 2 ெரி    ஆ) 1, 2 தவறு     இ) 1 ெரி 2 தவறு   ஈ) 1 தவறு 2 ெரி 
 59. உயிர்கைிடத்தில் அன்பு தவணும் – பதய்வம் உண்லமபயன்று தானறிதல் தவண்டும் ொடல் வரி  
    எவருலடயது அல்ை. 
      அ) ததெிய கவி      ஆ) மகாகவி    இ) ெக்திதாென்      ஈ) வரீத்துறவி 
 60. கண்ணதாென் புலனப்பெயர் இவற்றுள் எது? 
       அ) சுப்புரத்தினதாென்    ஆ) கம்ெதாென்   இ) முத்லதயா    ஈ) வணங்காமுடி 
 61. கர்ணன் எந்த நாட்லட ஆண்டு வந்தான். 
      அ) தகாெைம்    ஆ) இைங்லக     இ) அஸ்தினாபுரம்     ஈ) அங்க ததெம் 
 62. “வட்டிலக” என்ெது எதலனக் குறிக்கும் 
      அ) வண்ணம் தீட்டும் ெைலக                ஆ) வண்ணம் தீட்டம் தகால் 
      இ) ஓவியக்கலை                            ஈ) வண்ணம் குழப்பும் ெைலக 
 63. “ஏறுதழுவுதல்” எந்நிைத்திற்குரிய வரீ விலையாட்டு 
        அ) குறிஞ்ெி    ஆ) முல்லை     இ) மருதம்    ஈ) ொலை 
 64.  “ஏரினும் நன்றால் எருவிடுதல்” எனத் பதாடங்கும் ொடல் எந்த நூல் 
        அ) தமிழ் மூவாயிரம்    ஆ) தமிழ்மலற    இ) தவைாண்தவதம்      ஈ) புறநானூறு 
 65.  லகவழிக்கு கண்களும், கண்வழி மனமும் பெல்லுதல் என்ெது எக்கலையின் நுட்ெம் 
        அ) ஒவியக்கலை   ஆ) ஆடற்கலை    இ) தெச்சுக்கலை   ஈ) ொட்டுக்கலை  
 66.  “ஆய்ைார்” எந்த நாட்லட தெர்ந்தவர் 
      அ) பஜர்மனி   ஆ) ஸ்காட்ைாந்து    இ) பநதர்ைாந்து   ஈ) ஸ்விட்ெர்ைாந்து 
 67. தகாழி மாநகரம் எனப்ெட்டது எந்நகரம்? 
       அ) மதுலர    ஆ) பநல்லை    இ) மாமல்ைபுரம்    ஈ) உலறயூர் 
 68. ெரியானலத ததர்ந்பதடு 
       அ) ொட தகட்தடன்    ஆ) தெெ பெய்தார்     இ) கிழிந்த துணி    ஈ) தகைா பெவி 
 69. கல்பவட்டுகைில் “பதன்னிந்தியாவில் ஏபதன்ஸ்” எவ்வாறு கணப்ெடுகிறது 
        அ) மருலத    ஆ) மதுலர     இ) மதிலர    ஈ) மதீலர 
 70. திருவாரூர் நான்மணிமாலையில் இடம் பெற்றுள்ை ொக்கலை வரிலெப்ெடுத்துக 
       அ) பவண்ொ, ஆெிரியப்ொ, வஞ்ெிப்ொ, கட்டலை கைித்துலற 
       ஆ) ஆெிரியப்ொ, ஆெிரிய விருத்தம், பவண்ொ, கைிபவண்ொ 
       இ) பவண்ொ, கட்டலை கைித்துலற, ஆெிரிய விருத்தம், ஆெிரியர் விருத்தம் 
       ஈ) ஆெிரியப்ொ. ஆெிரியர் விருத்தம், கட்டலை கைித்துலற, பவண்ொ கைித்துலற 
 71. நாட்டிய மகைிர், கருவூர்த்ததவர், தெரமான் ஆகிதயாரின் ஒவியங்கள் யாருலடய காைத்தலவ 
      அ) தெரர்     ஆ) தொழர்     இ) ொண்டியர்     ஈ) ெல்ைவர் 
 72. தமிழ் இைக்கியம் “ எழுத்து” என்ெதற்கு “ஓவியம்” என்று பொருள் என எந்த நூல் குறிப்ெிடுகிறது? 
      அ) புறப்ொட்டு    ஆ) நற்றிலண    இ) குறுந்பதாலக    ஈ) பநடுந்பதாலக 
 73. கூற்லறக் கவனி 
    1 “கழார்ப்பெருந்துலற” எனும் ஊரின் புனல் ஆடி பெருலம தெர்த்தவன் தொழநாட்டு தலைவன் ஆட்டனத்தி 
    2 “ ெங்கத்தமிழ் புைவர் வரிலெ” என்ெது புைவர் கா.அரவிந்தன் ெலடப்ொகும் 
        அ) 1, 2 ெரி     ஆ) 1, 2 தவறு    இ) 1 தவறு 2 ெரி    ஈ) 1 ெரி 2 தவறு 
 74. “இலைஞ்ெி” இது எவ்வலக தொைி 
        அ) முதற்தொைி    ஆ) இலடப்தொைி    இ) கலடப்தொைி    ஈ) முற்றுப்தொைி 
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 75. இவற்றுள் பொருந்தாதலதத் ததர்ந்பதடு 
     அ) அகர ஈற்று விலனபயச்ெம்         ஆ) இகர ஈற்று விலனபயச்ெம்  இ) பெயபரச்ெம்  ஈ) எட்டு, ெத்து 
 76. இராமானுஜர் தனது ஆராய்ச்ெிகள் குறித்து யாருக்கு கடிதம் எழுதினார் 
      அ) ைிட்டில் வுட்    ஆ) ஹார்டி    இ) ஆர்தர்பெர்ெி    ஈ) ஆய்ைர் 
 77.  தமிழின் முதல் ெிறுகலத எழுத்தாைர் யார் 
      அ) பொல்ைின் பெல்வர்   ஆ) தெராெியர்     இ) வ.தவ.சு    ஈ) வ.உ.ெி 
 78. கூற்லறக் கவனி 
     1. முதுபமாழிகாஞ்ெி வஞ்ெிதிலண துலறகளுள் ஒன்று  
     2. முதுபமாழிகாஞ்ெி உைகியல் உண்லமகலை பதைிவாக எடுத்து கூறுகிறது 
         அ) 1, 2 தவறு    ஆ) 1, 2 ெரி    இ) 1 ெரி 2 தவறு   ஈ) 1 தவறு 2 ெரி 
 79. குைம், ஏரி, ஊருணி முதைிய நீர்நிலைகள் எந்நிைத்தில் காணப்ெடும்? 
        அ) குறிஞ்ெி    ஆ) முல்லை     இ) மருதம்   ஈ) பநய்தல் 
 80. மீனாட்ெியம்மன் தகாவிைின் பதற்கு தகாபுரத்தின் உயரம் 
       அ) 150.9 அடி     ஆ) 100.9 அடி     இ) 170.9 அடி    ஈ) 160.9 அடி 
 81. திருப்ெதி, தில்லை, திருவாரூர் ஆகிய இடங்கைில் யார் காைத்து ஒவியங்கள் காணப்ெடுகின்றன 
       அ) ெல்ைவர்     ஆ) விஜயநகர நாயக்கர்     இ) தொழர்     ஈ) ொண்டியர் 
 82. திருத்தக்கத்ததவன் எந்த நூற்றாண்லட தெர்ந்தவர் 
     அ) 9 ஆம் நூற்றாண்டு     ஆ) 10 ஆம் நூற்றாண்டு    இ) 12 ஆம் நூற்றாண்டு   ஈ) 11 ஆம் நூற்றாண்டு 
 83. “பொங்கலுக்குத் தலைநான் தொகி. தொகிலய அடுத்து வருவது பொங்கல் புதுநாள், அந்நாைில் ெலழயன 
     கழிதலும் புதியன புகுதலும் நிகழும்” எனும் வரிகள் 
        அ) தமிழ் இன்ெம்     ஆ) தமிழ் விருந்து     இ) தமிழ்ச்தொலை    ஈ) தமிழ் மைர் 
 84. “காராைர்” என்ெது யாலரக் குறிக்கும் 
       அ) புைவர்    ஆ) உழவர்    இ) அரெர்              ஈ) ஆெிரியர்   
 85. ெைவலகப்ெட்ட ெண்புகலைக் பகாண்டு பெயர்ச்பொற்கள், விலனச்பொற்கலை விட்டு நீங்காது பெய்யுகளும்  
    உரிலம பெற்று வருவது எவ்வலக பொற்கள் 
        அ) மரபுச்பொல்     ஆ) இலடச்பொல்    இ) பதாலகச்பொல்     ஈ) உரிச்பொல் 
 86. கூற்லறக் கவனி 
      1. இராமானுஜம் ெிறந்து மூன்று ஆண்டு வலர தகட்டும் திறன் அற்றவாரக இருந்தார் 
      2. இவர் கும்ெதகாணம் திண்லணப் ெள்ைியில் ெடித்தார் 
             அ) 1 ெரி 2 தவறு    ஆ) 1, 2 ெரி     இ) 1, 2 தவறு   ஈ) 1 தவறு 2 ெரி 
 87. கூற்லறக் கவனி 
      1. ஆய்த எழுத்து ஒருபொல்ைின் இலடயில் மட்டும் வரும்  
      2. அவ்பவழுத்தின் முன் உயிர்பமய் குறிலும், அதன்ெின் பமல்ைின உயிர்பமய் குறிலும் பெற்றுவரும் 
          அ) 1, 2 ெரி    ஆ) 1, 2 தவறு    இ) 1 ெரி 2 தவறு    ஈ) 1 தவறு 2 ெரி 
 88.  எந்நூல் கற்தொரின் அறியாலம இருலைப் தொக்கி அவர்கலை “குன்றின் தமைிட்ட விைக்காய் திகழச்   
     பெய்யும்” 
        அ) அறவுலர தகாலவ    ஆ) உைகப்பொதுமலற   இ) திரிகடுகம்     ஈ) தமிழ்மூவாயிரம் 
 89. ெட்டி, ொடி ஊர்கள் எந்நிைத்தில் காணப்ெடும்? 
        அ) குறிஞ்ெி    ஆ) முல்லை    இ) மருதம்    ஈ) பநய்தல் 
 90.  திரிகடுகம் எத்தலன ொடல்கலை பகாண்டது 
      அ) 100 ஆெிரியப்ொ    ஆ) 100 கைிப்ொ    இ) 100 பவண்ொ    ஈ) 100 வஞ்ெிப்ொ 
 91. கூற்லறக் கவனி 
     1. தொழர் காை வனப்புமிக்க ஓவியங்கலை தஞ்லெப் பெரிய தகாவிைில் காணைாம் 
     2. ெித்தன்னவாெல் ஓவியம் தொழர் காைத்லத தெர்ந்தது 
         அ) 1, 2 ெரி    ஆ) 1 தவறு 2 ெரி    இ) 1, 2 தவறு   ஈ) 1 ெரி 2 தவறு 
 92. “நனியுண்டு நனியுண்டு காதல் – தமிழ்நாட்டினர் யாவர்க்கு தமதமிழ் மீதில்” எனும் ொடல் வரிகள் 
     எவருலடயது 
          அ) ததெியக்கவி    ஆ) புரட்ெிக்கவி    இ) தத்துவக்கவி    ஈ) உணர்ச்ெிக்கவி 
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 93. “ெட்ெி” என்ெது எதலன குறிக்கும் 
       அ) ெெி    ஆ) உண்ணும் பொருள்   இ) ெறலவ    ஈ) ொர்லவ 
 94.  உழும் பதாழிலுக்கு நிகரான பதாழில் உைகில் இல்லை எனக் கூறியவர் 
       அ) கவிச்ெக்கரவர்த்தி    ஆ) திலரக்கவித் திைகம்   இ) கவிஞதரறு    ஈ) ெகுத்தறிவுக் கவிராயர் 
 95. கூற்லறக் கவனி 
    1. இலடச்பொல் “பெயர்ச் பொல்லையும், விலனச்பொல்லையும்” ொராமல் வரும்.  
    2. இது தனியாக வந்தால் பொருள் தராது.  
          அ) 1, 2 ெரி    ஆ) 1, 2 தவறு   இ) 1 ெரி 2 தவறு ஈ) 1 தவறு 2 ெரி 
 96. எந்நூலைக் கற்ெதனால் தமிழ்பமாழியின் பெருலமயும், புைவர்கைின் புைலமயும், பொல்ைின்ெம், 
    பொருைின்ெம், கற்ெலன இனெம் இவற்லற பெறைாம் 
      அ) திரிகடுகம்     ஆ) அறவுலரக்தகாலவ     இ) தனிப்ொடல்   ஈ) பொதுமலற 
 97. இவற்றுள் எது தகாவூர் கிழார் எழுதாத ொடல்கள் இடம் பெற்றுள்ை நூல் 
       அ) நல்திலண    ஆ) குறுந்பதாலக    இ) பநடுந்பதாலக    ஈ) திருவள்ளுவமாலை 
 98. ெரியானலதத் ததர்ந்பதடு  
      அ) நீரும் உயிரன்தற பநல்லும் உயிரன்தற            ஆ) கல்ைாது உைகைவு கற்றது லகம்மண்ணைவு 
      இ) தவல்தவந்தர் தநாக்கும் லக தமழி ெிடிக்கும் லக   ஈ) தத்தும் ொய்புனல் முத்தம் அலடக்கும் 
 99. முல்லை நிைத்தில் ெலனமரங்கள் நிலறத்த ஊர் எவ்வாறு அலழக்கப்ெட்டது 
      அ) ெனங்காடு    ஆ) ெனந்ததாப்பு    இ) ெலனயபுரம்    ஈ) ெனங்பகால்லை 
 100. மதுலரயில் தகாயில்களும், பதருக்களும் பூவின் இதழ்கள் தொல் உள்ை எனக் கூறும் எட்டுத்பதாலக 
      நூைின் ெிறப்புப்பெயர் 
         அ) நல்    ஆ) நல்ை      இ) ஒங்கு      ஈ) கற்றறிந்தார்  ஏத்துவது 
 101.  “குஞ்ெி யழகும் பகாடுந்தாலனக் தகாட்டழகும் 
       மஞ்ெள் அழகும் அழகல்ை” இவ்வரி இடம் பெற்ற நூல்? 
          அ)  நான்மணிக்கடிலக    ஆ)  நாைடியார்    இ)  திருக்குறள்     ஈ)  ெிறுெஞ்ெமூைம் 
  102. யார் அறிவார் நல்ைாள் ெிறக்கும் குடி? 
          அ)  நான்மணிக்கடிலக    ஆ)  நாைடியார்    இ)  திருக்குறள்     ஈ)  ெிறுெஞ்ெமூைம் 
  103. கெிைர் எந்த ெமயத்லத ொர்ந்தவர்? 
         அ)  லவணவம்      ஆ)  லெவர்     இ)  புத்தம்    ஈ)  ெமணம் 
  104.  எதன் கடவுள் வாழ்த்து “ெிவன், திருமால், ெிரமன்” என்ற மூவலரயும் வணங்குகிறது? 
         அ)  இன்னாநாற்ெது    ஆ)  இனியலவ நாற்ெது   இ)  ஏைாதி   ஈ)  திரிகடுகம் 
  105.  ெதிபனண் கீழ்கணக்கு நூல்களுள் ஒரு திலணலய மட்டும் ொடிய நூல்? 
          அ)  இன்னாநாற்ெது    ஆ)  இனியலவ நாற்ெது   இ)  ஏைாதி   ஈ)  கார்நாற்ெது 
  106.  ஒவ்பவாரு ொடலும் அட்டகைத்து என முடியும் நூல் எது? 
          அ)  இன்னாநாற்ெது    ஆ)  இனியலவ நாற்ெது   இ) கைவழிநாற்ெது   ஈ)  கார்நாற்ெது 
  107.  “கடிகாவில் காற்று உற்று எறிய”  இவ்வரியுடன் பதாடர்புலடயது? 
           அ)  இன்னாநாற்ெது    ஆ)  இனியலவ நாற்ெது   இ) கைவழிநாற்ெது   ஈ)  கார்நாற்ெது 
  108.  முல்லைத்திலணலய முதைாக பகாண்ட கீழ்கணக்கு நூல் எது? 
           அ)  ஐந்திலண 50     ஆ)   ஐந்திலண 70    இ)   திலண பமாழி 50    ஈ) திலணமாலை 150 
   110.  “நன்மலை நாட! மறவல் வயங்கிலழக்கு”  - இவ்வரியின் ஆெிரியர்? 
           அ) பொலறயனார்    ஆ)  மூவதியார்    இ)  கணிதமதாவியார்    ஈ)  நல்ைாதனார் 
   111.  “அரிெரந்த உண்கண்ணாள் ஆற்றாலம நும்மின் 
         பதரிவார்யார் ததடும் இடத்து”   -  இடம் பெற்ற நூல்? 
           அ)    ஐந்திலண 50     ஆ)   ஐந்திலண 70    இ)   திலண பமாழி 50    ஈ) திலணமாலை 150 
   112.  சுந்தரர் ததவாரத்திலும், மாணிக்கவாெகரின் திருக்தகாலவயாரிலும் இடம் பெற்றுள்ை கருத்துகள்  
        எந்த நூைின் அடிப்ெலட? 
          அ)  ஐந்திலண 50     ஆ)   ஐந்திலண 70    இ)   திலண பமாழி 50    ஈ) திலணமாலை 150 
   113.  விதி 216 எலதப் ெற்றியது? 
       அ)  உயர் நீதி மன்றத்தின் அலமப்பு        ஆ)  உச்ெ நீதி மன்றத்தின் அலமப்பு 
       இ)  மாவட்ட நீதிெதிகைின் நியமனம்        ஈ)  கிராம ெலெ 
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  114.  முதைலமச்ெர் ெதவியுடன் பதாடர்புலடயது? 
          அ)  விதி 163     ஆ) விதி 164    இ)   விதி  165    ஈ)   விதி  166 
  115.  ஆளுநரின் தகுதிகள்    அ)   விதி 157   ஆ)  விதி  158   இ)  விதி  159    ஈ)   விதி   160 
  116.  விதி 117 எலதப் ெற்றியது? 
       அ)   நிதி மதொதா    ஆ)   ெண மதொதா    இ)   ஆளுநரின் ெதவி    ஈ)   ராஜ்ய ெொவின் அலமப்பு 
  117.  இந்திய யூனியன் மற்றும் அதன் ெிரததெங்கைின் பெயர் 
       அ)  விதி 4   ஆ)  விதி  3    இ)   விதி  2     ஈ)  விதி  1 
  118.  கட்ெித்தாவல் தலடச்ெட்டம் எந்த ஆண்டு தெர்க்கப்ெட்டது. 
        அ)  1984    ஆ)  1985    இ)   1986   ஈ)   1987 
  119.  அடிப்ெலட உரிலமகள் எதில் அடங்கும்? 
       அ)  விதி (1-4)   ஆ)  விதி  ( 5-11)    இ)   விதி   (12-35)    ஈ)   விதி  (36-51) 
  120.  DPSP எதிைிருந்து பெறப்ெட்டது? 
       அ)  அயர்ைாந்து    ஆ)   அபமரிக்கா   இ)   இங்கிைாந்து     ஈ)  ரஸ்யா 
  121.  இந்திய அரெியைலமப்பு தற்தொது எத்தலன ெகுதிகலை பகாண்டுள்ைது? 
         அ)  22   ஆ)  23    இ)  24    ஈ)  25 
  122.  மாநிை அரெியைலமப்பு குழுத் தலைவர்? 
        அ)  ெர்தார் ெட்தடல்   ஆ)  தநரு  இ)  அம்தெத்கர்    ஈ)  தஜ.ெி.கிருொைனி 
  123. ஆட்ெி பமாழி 
        அ)  விதி 330-342     ஆ)  விதி 343 – 351     இ)  விதி 352- 360    ஈ)   விதி 361- 367 
  124.  ராஜ்யெொ உறுப்ெினர் இடங்கலை, மாநிைங்களுக்கும், யூனியன் ெிரததெங்களுக்கும் ஒதுக்கீடு பெய்யும் 
        விதி? 
           அ)  விதி  4     ஆ)  விதி 80    இ)  விதி  4, 80     ஈ)  விதி 244, 275 
   125.  முற்றிலும் புதியதாக ஒரு மாநிைத்லத உருவாக்குவது? 
           அ)  விதி 1    ஆ)  விதி  2    இ)  விதி   3    ஈ)  விதி  4 
   126.  மருத்துவ பவப்ெநிலைமானியில் அைவடீுகள் _________ முதல் _______ வலர இருக்கும். 
           அ)  35℃, 42℃        ஆ)   -10℃, 100℃               இ)   35℃, 46℃            ஈ)    36℃, 42℃ 

      127.  அதிகமான இடத்லத கண்கானிக்கும் ஆடிகைாக ெயன்ெடுெலவ? 
          அ)  ெமதை ஆடி    ஆ)  தகாைக ஆடி    இ)  குவி ஆடி    ஈ)  குழி  ஆடி 
   128.  ொரன்ஹடீ் அைவடீ்டில் உள்ை ொகங்கைின் எண்ணிக்லக? 
              அ)  100    ஆ)  120   இ)   160    ஈ)  180 
   130. சூரியன் வினாடிக்கு ________  ஆற்றல் பவைிவிடுகின்றன? 
            அ)  3.8×1023      ஆ)   3.8×1024       இ)   3.8×1025        ஈ)   3.8×1026 
   131.   திலெதவக மாறுொடு

எடுத்துக்பகாண்ட தநரம் =  ? 
            அ)  திலெதவகம்     ஆ)  இடப்பெயர்ச்ெி    இ)  முடுக்கம்    ஈ)  உந்தம் 
   132.  ____________ ெறத்தல் விலையாட்டிற்கு ஏற்ற இடம். 
            அ)  ஏைகிரி    ஆ)  நீைகிரி    இ)  தகாத்தகிரி      ஈ)  ஆலணமலை 
   133.  நிக்தராம் என்ெது எதன் கைலவ? 
            அ)  நிக்கல் & தொடியம்                     ஆ)   நிக்கல் & கால்ெியம்     
            இ)  நிக்கல் & குதராமியம்                   ஈ)    நிக்கல் & துத்தநாகம் 
   134.  தவறானது எது? 
             அ)  1 ஒைி ஆண்டு = 9.46 × 1012 கி.மீ    (அல்ைது)  946000 தகாடி கி.மீ 
             ஆ)  ஒைி ஒரு வினாடியில் 300000 கி.மீ தூரம் பெல்லும். 
             இ)  ஒரு வானியல் அைகு = 158 மில்ைியன் கி.மீ 
             ஈ)   முதைாவது ஊெல் கடிகாரம் 1657 ஆம் ஆண்டு வடிவலமக்கப்ெட்டது. 
   135.  1 மீ நீைம், 1 மீ அகைம், 1 மீ உயரம் பகாண்ட பதாட்டி முழுவதும் நீர் நிரப்ெப்ெட்டால் அதன் நிலற? 
             அ)  100 கி.கி     ஆ)  1000 கி.கி    இ)  13600 கி.கி     ஈ)  1500 கி.கி 
   136.  1 பஹக்தடர் = _____________? 
             அ)  2. 47 ஏக்கர்    ஆ)  9996.09 ெ.மீ     இ)  247 பென்ட்     ஈ)  அலனத்தும் ெரி 
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     137.  தண்ணரீ் வாயுவின் கதைாரி மதிப்பு? 
             அ)  8000-12000    ஆ)  34000    இ)   3000-6000    ஈ)   13340 
     138.  பூச்ெி பகால்ைியாக ெயன்ெடுத்தெடுெலவ எலவ? 
             அ)  தொடியம் கார்ெதனட்        ஆ)  பொட்டாெியம் லநட்தரட்  
             இ)  காப்ெர் ெல்தெட்              ஈ)  பெரஸ் ெல்தெட் 
     139.  “ெனீாப்தைின் & லஹட்ராங்கியா தமக்தராலெைா”  காரத்தில் இதன் நிறம்? 
             அ)  இைஞ்ெிவப்பு : ஊதா           ஆ)  ஊதா :  இைஞ்ெிவப்பு 
             இ)  ெச்லெ : ஊதா                 ஈ)  பெங்கல் ெிவப்பு : ஊதா 
     140.  தமற்ெரப்பு நீரில் ெதுப்பு நிைத்தின் ெதவதீம்? 
             அ)  2%     ஆ)  11%     இ)  87%     ஈ)  ஏதுமில்லை 
     141. உதரவிதானம் தமல்தநாக்கி உயர்ந்து, விைா எலும்புகள் கீழ்தநாக்கி இறங்குவது? 
              அ)  உட்சுவாெம்    ஆ)  பவைிசுவாெம்    இ)  அ  மற்றும் ஆ     ஈ)  நுலரயரீல் சுவாெம் 
     142.  ஈஸ்ட் என்ெது __________ 
            அ)  ஒரு பெல் தாவரம்      ஆ)  ஒரு பெல் விைங்கு   
            இ)  ஒரு பெல் பூஞ்லெ      ஈ)  ஒரு பெல் ஆல்கா 
     143.  பொைானம் டியுெதரெம் ? 
             அ)  மா     ஆ)  தக்காைி    இ)  உருலை    ஈ)  தவலை 
      144.  ெரியானலத ததர்க. 
             அ)  அறிவியல் பெயர் இைத்தீன் பமாழியிதைா (அ) கிதரக்க பமாழியிதைா இருக்க தவண்டும். 
             ஆ)  ெிற்றினப் பெயரின் முதல் எழுத்து ெிறிய எழுத்தில் எழுத கூடாது. 
             இ)  தெரினப்  பெயரின் முதல் எழுத்து பெரிய எழுத்தில் எழுத கூடாது. 
             ஈ)  லகயினால் எழுதும் தொது அடிக்தகாடிட்டு காட்ட தவண்டும். 
    145.  ஒைிச்தெர்க்லக புரியக்கூடிய நுண்ணிய ொெி எது? 
             அ)  வால்வாக்ஸ்     ஆ)  அமீொ    இ)  ொராமீெியம்    ஈ)  ெிைிதயட்டா 
    146. தாவர உைகத்துக்கும் விைங்கினத்துக்கும் இலடக்தகாட்டில் உள்ைது எது? 
              அ)  கிைாமிதடாதமானஸ்     ஆ)  அமிொ    இ)  ொராமீெியம்     ஈ)  யூக்ைினா 
    147.  ெிை தாவரங்கைில் தகாண பமாட்டு முட்கைாக மாறுொடு அலடந்துள்ைது. 
            அ)  ெப்ொத்திகள்ைி    ஆ)  ெட்டாணி   இ)  ட்லரடாக்ஸ்    ஈ)  காகிதப்பூ 
     148.  தண்டின் அடிப்ெகுதியில் ெருத்த தவர்கிழங்குகள் பகாத்து பகாத்தாக காணப்ெடும். 
               அ)  ெர்க்கலர வள்ைி கிழங்கு       ஆ)  டாைியா    இ)  உருலை    ஈ)  இஞ்ெி 
    149.  நீர்த்ததலவயின் அடிப்ெலடயில் தாவரங்கலை மூன்று வலககைாக வலகப்ெடுத்தியவர்? 
             அ)  டார்வின்   ஆ)   தொஸ்    இ)  கிரிதகார் பமண்டல்    ஈ)  வார்மிங் 
     150.  பொருந்தாதலதத் ததர்க. 
             அ)  அலெ தொடும் ொலூட்டிகைில் ஒரு வலகயான லெ தொன்று காண்ப்ெடுன் உறுப்பு ெீக்கம். 
                   இது பெருங்குடலுக்கும் ெிறுகுடலுக்கும் இலடபய காணப்ெடும். 
             ஆ)  பவட்டு ெற்கள் 8 ; முன் கலடவாய் ெற்கள் 8 
             இ)  ெிறுகுடல் : பெருங்குடல்   =  7 மீட்டர் : 1.5 மீட்டர் 
             ஈ)  ஒன்று மற்பறான்றால் ெயனலடயும் = லைக்கன்கள்.  லைக்கன்கள் என்ெது ஆல்கா  
                  உடைத்தின் மீது பூஞ்லெ வைரும் நிகழ்வாகும். 
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