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ஏழாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 1 

1]  ண்ணினை இயற்னக னவத்த;  ண் னை ன ாற்றி ன ாற்றி - இந்த  ாடல் வரி 
இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் யார்? 

1] ப ாதுனம னவட்டல், திரு.வி.க 

2] தமிழ்ப்பசி, க. சச்சிதானந்தன் 

3] எழில ாவியம், வாணிதாசன்  

4] ஆனந்த களிப்பு, தாயுமானவர் 

  

2] ப ண்னமயில் தாய்னம னவத்த; ப ரியனை ன ாற்றி ன ாற்றி - இந்த  ாடல் வரி 
இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் யார்? 

1] ப ாதுனம னவட்டல், திரு.வி.க  

2] தமிழ்ப்பசி, க. சச்சிதானந்தன் 

3] எழில ாவியம், வாணிதாசன்  

4] ஆனந்த களிப்பு, தாயுமானவர் 

 

3] வண்னமனய உயிரில் னவத்த; வள்ளனே ன ாற்றி ன ாற்றி - இந்த  ாடல் வரி 
இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் யார்? 

1] ப ாதுனம னவட்டல், திரு.வி.க  

2] தமிழ்ப்பசி, க. சச்சிதானந்தன் 

3] எழில ாவியம், வாணிதாசன்  
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4] ஆனந்த களிப்பு, தாயுமானவர் 

 

4] உண்னமயில் இருக்னக னவத்த; உறவனை ன ாற்றி ன ாற்றி - இந்த  ாடல் வரி 
இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் யார்? 

1] ப ாதுனம னவட்டல், திரு.வி.க  

2] தமிழ்ப்பசி, க. சச்சிதானந்தன் 

3] எழில ாவியம், வாணிதாசன்  

4] ஆனந்த களிப்பு, தாயுமானவர் 

 

5] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக. 

1] பண் – இசச 

2] வண்சம – ககாசைத்தன்சம. 

3] லபாற்றி – வாழ்த்துகிலேன் 

4] நவ்வி - கரடி 

குறிப்பு :- நவ்வி - மான் 

 

6] திரு.வி.க என் தன் சுருக்கம் என்ை? 

1] திருகபரும்புதூர் விருத்தாச னார் மகனார் கலியாணசுந்தரனார் 

2] திருவாைாசன விருத்தாச னார் மகனார் கலியாணசுந்தரனார் 

3] திருச்கசந்தூர் விருத்தாச னார் மகனார் கலியாணசுந்தரனார் 
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4] திருவாரூர் விருத்தா ேைார் மகைார் கலியாணசுந்தரைார் 

 

7] திரு.வி.கலியாணசுந்தரைார் அவர்களின் ப ற்னறார் ப யர்? 

1] சாத்தப்பன் - விசா ாட்சி  

2] லசாமசுந்தரம் - மணியம்சம  

3] விருத்தா ேைார் – சின்ைம்னமயார் 

4] கவங்கட்ராமன் - அம்மணி அம்மாள்  

 

8] திரு.வி.கலியாணசுந்தரைார் அவர்கள் பிறந்த ஊர்? 

1] திருவாரூர் மாவைத்திலுள்ள மன்னார்குடி  

2] காஞ்சிபுரம் மாவடத்திலுள்ள துள்ளம் 

3] விருதுநகர் மாவைத்திலுள்ள சாத்தூர்  

4] தூத்துக்குடி மாவைத்திலுள்ள திருச்கசந்தூர்  

 

9] திரு.வி.கலியாணசுந்தரைார் அவர்கள் பிறந்த ஊர் தற்ப ாழுது ----------------------- எை 
அனழக்கப் டுகிறது? 

1] அய்யம்பாசளயம்  

2] நீைாமங்க ம்  

3] ல ா ார்லபட்சை 

4] தண்டேம்  
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குறிப்பு :- திரு.வி.கலியாணசுந்தரைார் அவர்கள் பிறந்த ஊர் காஞ்சிபுரம் 
மாவடத்திலுள்ள துள்ளம். இவ்வூர், தற்ப ாழுது தண்டேம் எை அனழக்கப் டுகிறது. 
இவ்வூர், ப ன்னைனய அடுத்துள்ள ன ாரூருக்கு னமற்னக உள்ளது. 

 

10] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாருடன் பதாடர்புனடயது? 

இவர் பதாழிோளர் நேனுக்கும், ப ண்கள் முன்னைற்றத்துக்கும் அயராது 
 ாடு ட்டார். னமனடத்தமிழுக்கு இேக்கணம் வகுத்தார். இவரின் தமிழ்நனடனயப் 
ன ாற்றித் “தமிழ்த்பதன்றல்” எைச் சிறப்பிக்கப் டுகிறார். 

1] உ.லவ.சா  

2] தாயுமானவர்  

3] திரு.வி.க  

4] மசேமச யடிகள்  

 

11] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாருடன் பதாடர்புனடயது? 

ப ன்னை இராயப்ன ட்னட பவஸ்லி  ள்ளியில் தமிழாசிரியராகவும், நவ க்தி 
முதோை இதழ்களில் ஆசிரியராகவும்  ணியாற்றியுள்ளார். 

1] உ.லவ.சா  

2] தாயுமானவர்  

3] திரு.வி.க  

4] மசேமச யடிகள்  
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12] மனித வாழ்க்னகயும் காந்தியடிகளும், ப ண்ணின் ப ருனம, தமிழ்த்பதன்றல், 
உரினம னவட்னக, முருகன் அல்ேது அழகு ஆகிய நூல்களின் ஆசிரியர் யார்?  

1] உ.லவ.சா  

2] தாயுமானவர்  

3] திரு.வி.க  

4] மசேமச யடிகள்  

 

13] திரு.வி.கலியாணசுந்தரைார் அவர்களின் காேம்? 

1] 26.08.1863 முதல் 17.09.1933 வசர 

2] 26.08.1873 முதல் 17.09.1943 வசர 

3] 26.08.1883 முதல் 17.09.1953 வனர 

4] 26.08.1893 முதல் 17.09.1963 வசர 

 

14] வாழ்த்துப்  குதியில் இடம்ப ற்றுள்ள  ாடல்,  திரு.வி.க. இயற்றிய ப ாதுனம 
னவட்டல் என்னும் நூலில் ன ாற்றி என்னும் தனேப்பில் இடம் ப ற்றுள்ளது. நாடு, 
மதம், இைம், பமாழி, நிறம் அனைத்னதயும் கடந்து உேகத்னத ஒரு குடும் மாகக் 
கருதுவனத ப ாதுனமனவட்டல். பதய்வநிச் யம் முதோகப் ன ாற்றி ஈறாக உள்ள -----------
------ தனேப்புகளில், --------------------  ாக்களால் ஆைது இந்நூல். 

1] 13, 330 

2] 23, 240 

3] 34, 340 
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4] 44, 430 

 

15] விடு ட்டனத நிரப்புக..... 

வாய்னம எைப் டுவது யாபதனின் யாபதான்றும் 

----------------- ------------------ ------------------ 

1] தீனம இோத ப ாேல் 

2] நன்சம பயக்கு கமனின் 

3] தன்கநஞ்லச தன்சனச் சுடும் 

4] உள்ளத்துள் எல் ாம் உளன் 

 

16] விடு ட்டனத நிரப்புக..... 

ப ாய்னமயும் வாய்னம இடத்த புனரதீர்த்த 

----------------- ------------------ ------------------ 

1] தீசம இ ாத கசா ல் 

2] நன்னம  யக்கு பமனின் 

3] தன்கநஞ்லச தன்சனச் சுடும் 

4] உள்ளத்துள் எல் ாம் உளன் 

 

17] விடு ட்டனத நிரப்புக..... 

தன்பநஞ்சு அறிவது ப ாய்யற்க ப ாய்த்தபின் 
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----------------- ------------------ ------------------ 

1] தீசம இ ாத கசா ல் 

2] நன்சம பயக்கு கமனின் 

3] தன்பநஞ்ன  தன்னைச் சுடும் 

4] உள்ளத்துள் எல் ாம் உளன் 

 

18] விடு ட்டனத நிரப்புக..... 

உள்ளத்தால் ப ாய்யா பதாழுகின் உேகத்தார் 

----------------- ------------------ ------------------ 

1] தீசம இ ாத கசா ல் 

2] நன்சம பயக்கு கமனின் 

3] தன்கநஞ்லச தன்சனச் சுடும் 

4] உள்ளத்துள் எல்ோம் உளன் 

 

19] விடு ட்டனத நிரப்புக..... 

மைத்பதாடு வாய்னம பமாழியின் தவத்பதாடு 

----------------- ------------------ ------------------ 

1] தாைம்ப ய் வாரின் தனே 

2] எல் ா அேமும் தரும் 

3] கசய்யாசம கசய்யாசம நன்று 
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4] வாய்சமயால் காணப் படும் 

 

20] விடு ட்டனத நிரப்புக..... 

ப ாய்யானம அன்ை புகழ்இல்னே எய்யானம 

----------------- ------------------ ------------------ 

1] தானம்கசய் வாரின் தச  

2] எல்ோ அறமும் தரும் 

3] கசய்யாசம கசய்யாசம நன்று 

4] வாய்சமயால் காணப் படும் 

 

21] விடு ட்டனத நிரப்புக..... 

ப ாய்யானம ப ாய்யானம ஆற்றின் அறம்பிற 

----------------- ------------------ ------------------ 

1] தானம்கசய் வாரின் தச  

2] எல் ா அேமும் தரும் 

3] ப ய்யானம ப ய்யானம நன்று 

4] வாய்சமயால் காணப் படும் 

 

22] விடு ட்டனத நிரப்புக..... 

புறந்தூய்னம நீரான் அனமயும் அகந்தூய்னம 
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----------------- ------------------ ------------------ 

1] தானம்கசய் வாரின் தச  

2] எல் ா அேமும் தரும் 

3] கசய்யாசம கசய்யாசம நன்று 

4] வாய்னமயால் காணப்  டும் 

 

23] விடு ட்டனத நிரப்புக..... 

எல்ோ விளக்கும் விளக்கல்ே  ான்னறார்க்குப் 

----------------- ------------------ ------------------ 

1] தானம்கசய் வாரின் தச  

2] எல் ா அேமும் தரும் 

3] கசய்யாசம கசய்யாசம நன்று 

4] ப ாய்யா விளக்னக விளக்கு 

 

24] விடு ட்டனத நிரப்புக..... 

யாம்பமய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்னே எனைத்பதான்றும் 

----------------- ------------------ ------------------ 

1] தானம்கசய் வாரின் தச  

2] வாய்னமயின் நல்ே பிற 

3] கசய்யாசம கசய்யாசம நன்று 
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4] கபாய்யா விளக்லக விளக்கு 

 

25] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக.. 

1] புசர - குற்ேம்  

2] பயக்கும் - தரும்  

3] சுடும் - வருத்தும்  

4] னகழல் - மான். 

குறிப்பு :- னகழல் -  ன்றி 

 

26] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக.. 

1] அன்ன - அசவ லபால்வன  

2] எய்யாசம - வருந்தாசம  

3] அகம் - பவளினய 

4] அசமயும் - உண்ைாகும்  

குறிப்பு :- அகம் - உள்ளம்   

 

27] கீழ்க்கண்ட கூற்று யானரப் ற்றியது? 

இவர், சுருங்கச்ப ால்லி விளங்க னவப் தில் வல்ேவர். இவனரப் ற்றித் பதளிவாை 
வரோறு இதுவனரயில் கினடக்க வில்னே. இவருக்கு நாயைார், முதற் ாவேர், 
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நான்முகைார், மாதானு ங்கி, ப ந்நாப்ன ாதார், ப ருநாவேர் முதலிய ப யர்கள் 
உண்டு. 

1] லசக்கிழார்  

2] இராமலிங்க அடிகளார்  

3] கம்பர்  

4] திருவள்ளுவர் 

 

28] திருவள்ளுவர் அவர்களின் காேம்? 

1] கி.மு. 29 

2] கி.மு. 30 

3] கி.மு. 31 

4] கி.மு. 32 

 

29] திருக்குறள் ---------------- பிரிவுகனள உனடயது? 

1] 1     2] 2      3] 3   4] 4 

 

30] திருக்குறள் ---------------- நூல்களுள் ஒன்று. 

1] ஐம்கபரும் காப்பியம்  

2] ஐஞ்சிறும் காப்பியம்  

3] பதிகனண் லமல்க்கணக்கு 
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4]  திபைண்கீழ்க்கணக்கு 

 

31] ------------------------ நூல், தமிழ்பமாழியில்உள்ள அறநூல்களுள் முதன்னமயாைது.  

1] கபரிய புராணம்  

2] சி ப்பதிகாரம்  

3] நற்றிசண  

4] திருக்குறள் 

 

32] திருக்குறள் ----------------- பமாழிகளுள் பமாழிப யர்க்கப் ப ற்றுள்ளது. 

1] 17 

2] 43 

3] 99 

4] 107 

 

33] மனிதன் மனிதைாக வாழ, மனிதன் மனிதனுக்கு கூறிய அறவுனரதான் ---------------------
-?  

1] கபரிய புராணம்  

2] சி ப்பதிகாரம்  

3] நற்றிசண  

4] திருக்குறள் 
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34] ---------------------- கற் தைால் மனித வாழ்க்னக ப ம்னமயுறும்.  ண்புகள் வளரும். 
உேபகோம் ஒன்பறனும் உயர்குணம் னதான்றும். மனிதர்களினடனய னவறு ாடுகள் 
மனறயும் எல்ோ உயிரிடத்தும் அன்பு தனழக்கும். 

1] கபரிய புராணம்  

2] சி ப்பதிகாரம்  

3] நற்றிசண  

4] திருக்குறள் 

 

35] -------------------------- நூல், உேகம் ஏற்கும் கருத்துகனளக் பகாண்டு உள்ளதைால் ” உேகப் 
ப ாதுமனற” எை வழங்கப் டுகிறது. 

1] கபரிய புராணம்  

2] சி ப்பதிகாரம்  

3] நற்றிசண  

4] திருக்குறள் 

 

36] உடனே நீர் தூய்னம ப ய்யும்; உள்ளத் தூய்னமனய பவளிப் டுத்துவது? 

1] இன்னாச்கசால்  

2] வாய்னம 

3] பழிச்கசால்  
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4] இவற்றில் ஏதுமில்ச  

 

37] வாய்னம எைப் டுவது யாபதனில் ---------------------------? 

1] மற்றவர்களுக்குத் தீங்கு தராத ப ாற்கனளப் ன சுதல் 

2] புேங்கூோசம  

3] பழி கூோசம  

4] இவற்றில் ஏதுமில்ச   

 

38] எளிதில் ன  வும், எளிதில்  ாடல் இயற்றவும் இயற்னகயாக அனமந்தது 
பதன்பமாழியாகிய தமிழ் ஒன்னற என்று கூறியவர்? 

1] பாவாணர்  

2] மசேமச யடிகள்  

3] அகத்தியலிங்கம்  

4] வள்ளோர் 

 

39] கினரக்கம், இேத்தீன்,  மற்கிருதம், சீைம், எபினரயம், அரபு, ஈப்ரு ஆகியவற்னறச் 
ப ம்பமாழிகள் எைப்  ட்டியலிடுகிறார் பமாழியியல் அறிஞர் ---------------------? 

1] பாவாணர்  

2] மசேமச யடிகள்  

3] அகத்தியலிங்கம் 
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4] வள்ள ார் 

  

40] தமிழ்பமாழி அழகாை சித்திர னவனேப்  ாடனமந்த பவள்ளித்தட்டு; திருக்குறள் 
அதில் னவக்கப் ட்டுள்ள தங்க ஆப்பிள்; தமிழ் என்னை ஈர்த்தது; குறனளா என்னை 
இழுத்தது. - என்று கூறியவர்? 

1] கால்டுகவல் 

2] ஜி.யு. பாப்  

3] ககல் ட் 

4] கிபரௌல் 

 

41] உேகின் மிகப் ழனமயாை நிேப் குதி குமரிக்கண்டம் அந்நிேப் குதி 
கடல்னகாளால் மூழ்கிவிட்டது. அத்பதான்னிேத்தில்தான் தமிழ் னதான்றியபதைத் -------
------------------------ கூறுகிறது. " ஓங்க லினடவந் துயர்ந்னதார் பதாழவிளங்கி ஏங்பகாலிநீர் 
ஞாேத் திருளகற்றும் – ஆங்கவற்றுள் மின்னைர் தனியாழி பவங்கதிபரான் 
னறனையது தன்னை ரிோத தமிழ் " 

1] கதால்காப்பிய நூற்பா  

2] நன்னூல்  

3] தண்டியேங்கார னமற்னகாள் ப ய்யுள் 

4] புேநானூறு  

 

42] ப ற்னறானரக் குறிக்கும் அம்னம, அப் ன் என்னும் ப ால் ------------------ நாட்டுத் 
தமிழ்ச் ப ால். 
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1] ககாங்கு  

2] நாஞ்சில் 

3] வருச நாடு  

4] இவற்றில் ஏதுமில்ச   

 

43] தமிழ் பிறபமாழித் துனணயின்றித் தனித்து இயங்குவது மட்டுமன்றித் 
தனழத்னதாங்கவும் ப ய்யும் - என்று கூறியவர்? 

1] கால்டுபவல் 

2] ஜி.யு. பாப்  

3] ககல் ட் 

4] கிகரௌல் 

 

44] எல்ோச்ப ால்லும் ப ாருள் குறித்தைனவ என்று கூறும் நூல்? 

1] பதால்காப்பிய நூற் ா 

2] நன்னூல்  

3] தண்டிய ங்கார லமற்லகாள் கசய்யுள் 

4] புேநானூறு  

குறிப்பு :- எல் ாச்கசால்லும் கபாருள் குறித்தனலவ என்பது கதால்காப்பிய நூற்பா. 
தமிழில் இடுகுறிப் கபயர்கள் மிகவும் குசேவு. ஒருசம, பன்சம என்னும் இருவசக எண் 
மட்டுலம தமிழில் உண்டு. ஆனால், வைகமாழியில் ஒருசம, இருசம, பன்சமகயன 
மூவசக எண் உள்ளன. தமிழில் உயிர்களுக்கு மட்டுலம பால்லவறுபாடு உண்டு; 
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கபாருள்களுக்குப் பால்லவறுபாடு இல்ச . ஆனால், பிேகமாழிகளில் இத்தசகய 
பகுப்புமுசே இல்ச .  

இேக்கண நினறவு :- எல் ா கமாழிகளும் எழுத்துக்கும் கசால்லுக்கும் இ க்கணம் 
கூறும். ஆனால், தமிழ் அவற்றுைன் லசர்த்து வாழ்வியலுக்கான கபாருளி க்கணத்சதயும் 
கூறுகிேது. அதசனயும் அகம், புேம் என இருவசகயாகப் பகுத்துள்ளது. 

ப ய்யுள் சிறப்பு :- பண்சைத் தமிழ் இ க்கியங்களும், இ க்கணங்களும் கசய்யுள் 
வடிவில லய இருந்தன. கலிப்பா முத ான கசய்யுள் வசககள் லவறு எம்கமாழியிலும் 
இல்ச . 

அணிச்சிறப்பு :- பு வர்கள் கசய்யுளுக்குச் சிேப்புச் லசர்க்க உவசம, உருவகம் முதலிய 
அணிகசளப் பயன்படுத்திப் பாைல்கசள இயற்றியுள்ளார்கள். 

 

45] வாழ்வியலுக்கு இேக்கணம் கூறும் பமாழி? 

1] வைகமாழி 

2] இந்தி  

3] கதலுங்கு  

4] தமிழ் 

 

46] ---------------------- அருனக ஊர் என்னும் ப யரில் ஒரு நகரும், ஊர்நம்மு என்னும் ஊரும் 
உள்ளதாம்.  

1] சிங்கப்பூர்  

2] சீனா 

3] கமாரீசியசு  
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4]  ாபினோன் 

 

47] ஓங்கி உயர்ந்த நிேப் குதி மனே எைவும், மனேயின் உயரத்தில் குனறந்ததனைக் 
------------------ எைவும், -------------------- இந்த உயரத்தில் குனறந்ததனைக் கரடு எைவும்,  ானற 
எைவும் ப யரிட்டு அனழத்தைர். இவற்னறபயாட்டி வாழ்ந்த மக்கள், 
தம்வாழ்விடங்களுடன் ஊர் என்னும் ப யனரயும் ன ர்த்து ஊர்ப யர்களாக்கிைர். 

1] குன்று 

2] பாசே  

3] லமடு  

4] கல்  

 

48] மனேனயக் குறிக்கும் வடப ால் -----------------. 

1] கிரி 

2] முடி  

3] கல்  

4] உச்சி  

 

49] கல்பவட்டுகளில் காணப் டும் மதினர மருனதயாகி இன்று மதுனர யாக 
மருவியுள்ளது. ------------------------ என்னும் ப யர் னகாயமுத்தூர் ஆகி, இன்று னகானவயாக 
மருவியுள்ளது.  

1] லகாயம்புத்தூர் 
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2] லகாவ ன்புத்தூர் 

3] லகாசவப்புதூர்  

4] னகாவன்புத்தூர் 

 

50]  ார்ப ழுத்துகள் எத்தனை வனகப் டும்? 

1] 5    2] 7    3] 8     4] 10 

 

51] ஆய்தம் ------------------ எழுத்துவனகனயச்  ார்ந்தது? 

1] முதல் எழுத்து  

2] கமய்கயழுத்து  

3]  ார்ப ழுத்து  

4] இவற்றில் ஏதுமில்ச  

 

52] முதபேழுத்துக்களின் எண்ணிக்னக -------------------? 

1] 30    2] 36    3] 216     4] 217 

 

53]  ாதிகள் இல்னேயடி  ாப் ா குேத் தாழ்ச்சி உயர்ச்சி ப ால்ேல்  ாவம் - இந்த  ாடல் 
வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1]  ாரதியார்  

2] பாரதிதாசன்  
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3] வாணிதாசன்  

4] தாராபாரதி 

 

54] நீதி, உயர்ந்தமதி, கல்வி – அன்பு; நினறய உனடயவர்கள் னமனோர் - இந்த  ாடல் 
வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1]  ாரதியார்  

2] பாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] தாராபாரதி 

 

         

55] உயிர்க ளிடத்தில் அன்பு னவணும் – பதய்வம்; உண்னமபயன்று தாைறிதல் 
னவணும் - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1]  ாரதியார்  

2] பாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] தாராபாரதி 
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56] வயிர முனடய பநஞ்சு னவணும்  – இது வாழும் முனறனமயடி  ாப் ா - இந்த  ாடல் 
வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1]  ாரதியார்  

2] பாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] தாராபாரதி 

 

57] கால்டுபவல் பிறந்த ஆண்டு? 

1] 1755 

2] 1800 

3] 1815 

3] 1850 

 

58] கால்டுபவல் பிறந்த நாடு? 

1] இத்தாலி  

2] பிரான்சு  

3] அயர்ோந்து 

4] இங்கி ாந்து  

 

59] கால்டுபவல் தமிழகத்தில் வாழ்ந்த இடம் ? 
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1] இனடயன்குடி (திருபநல்னவலி) 

2] சாத்தூர் (விருதுநகர்) 

3] ககாசைக்கானல் (திண்டுக்கல்) 

4] மன்னார்குடி (திருவாரூர்) 

 

60] திராவிட பமாழிகளின் தாய் 'தமிழ்' எை உேகுக்குப்  னற ாற்றியவர்? 

1] ஜி.யு.லபாப் 

2] கால்டுபவல் 

3] வால்ட் விட்மன் 

4] லசக்சுபியர்  

 

61] திராவிட பமாழிகளின் ஒப்பிேக்கணம் - என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

1] ஜி.யு.லபாப் 

2] கால்டுபவல் 

3] வால்ட் விட்மன் 

4] லசக்சுபியர்  

 

62] கால்டுபவல் மனறந்த ஊர்? 

1] இசையன்குடி (திருகநல்லவலி) 

2] சாத்தூர் (விருதுநகர்) 
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3] பகானடக்காைல் (திண்டுக்கல்) 

4] மன்னார்குடி (திருவாரூர்) 

 

63] கால்டுபவல் மனறந்த ஆண்டு? 

1] 1875   

2] 1781 

3] 1881 

4] 1891 


