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 மமாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணணைக்குழ, சசலம

இளநிணல நிர்வமாக உதவியமாளர் பணிக்கமான எழத்துத் சதர்வ

                      பபயர்                  சதத 08.04.2018

     தகப்பனமார் பபயர்        பிறந்த சதத

    விண்ணைப்பம எண்   பதவியின் எண்

              கமால அளவ 1 மணி சநேரம        மதப்பபண் 75

சதர்வ எழதுபவரின் ணகபயமாப்பம சதர்வ சமற்பமார்ணவயமாளரின் ணகபயமாப்பம

கீசழ பகமாடுக்கப்பட்டுள்ள  வினமாக்களுக்கு  பகமாடுக்கப்பட்டுள்ள  நேமான்கு  பதல்களில்

நீங்கள்  சதர்வ  பசய்யும  சரியமான  பதலுக்கு,  ஒவ்பவமாரு  பதலுக்கும  முன்  உள்ள

கட்டத்தல் சரி என்பணதக் குறிக்கும குறியீடமான   (√ )   என்று குறிக்கவம. 

1) 'நீரமாடும கடலுடுத்த' எனத் பதமாடங்கும தமிழ்தமாய் வமாழ்த்து பமாடலின் ஆசிரியர் யமார்?

(A) உ.சவ. சமாமிநேமாதய்யர்

(B) பப.சுந்தரமபிள்ணள

(C) கனக சுப்புரத்தனம

(D) தரு.வி.கல்யமாணைசுந்தரனமார்

2) 'நீரமாடும கடலுடுத்த' எனத் பதமாடங்கும தமிழ்தமாய் வமாழ்த்து பமாடல் யமாருணடய ஆட்சி
    கமாலத்தல் அறிமுகபடுத்தப்பட்டது?

(A) கு.கமாமரமாஜர்

(B) சி.என்.அண்ணைமாதுணர

(C) மு.கருணைமாநித

(D) எம.ஜ.இரமாமசந்தரன்
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3) இந்தயமாவின் உச்சநீதமன்றம பசயல்பட துவங்கிய நேமாள் எது?

(A) ஜனவரி 26, 1950

(B) ஆகஸ்ட் 15, 1947

(C)  ஜனவரி 28, 1950

(D) நேவமபர் 26, 1949

4) தமிழரசு கழகம என்ற இயக்கத்ணத பதமாடங்கியவர் யமார்?

(A) பி.சக.சசதுரமாமன்

(B) உ.சவ.சமாமிநேமாதய்யர்

(C) ம.பபமா.சிவஞமானம

(D) தமிழருவி மணி

5)  வள்ளலமார் கண்ட ஒருணமப்பமாடு என்ற நூணல எழதயவர் யமார்?

(A) சங்கரதமாஸ் சமாமிகள்

(B) முத்துசமாமி தீட்சிதர்

(C) வள்ளலமார் அடிகள்

(D)  ம.பபமா.சிவஞமானம

6) தமிழ் தமாத்தமா என்றணழக்கப்படுபவர் யமார்?

(A) ணவத்தய நேமாத அய்யர்

(B) மீனமாட்சி அந்தம பிள்ணள

(C) பரிதமமாத கணலஞர்

(D) உ.சவ.சமாமிநேமாதய்யர்

7) உலக தமாய்பமமாழி தனமமான பிப்ரவரி 21-ந் சததணய ஐக்கிய நேமாடுகள் சணப எந்த
      தனத்தன் நிணனவமாக அறிவித்தது?

( )A தமிழ்நேமாட்டில் நேணடபபற்ற இந்த எதர்ப்பு சபமார் நேடந்த நேமாள் 
நிணனவமாக.

( )B இத்தமாலியில் லத்தீன் பமமாழி சபசுபவர்கள் ஆங்கிலபமமாழி 
ஆதக்கத்ணத எதர்த்துசபமாரமாடிய நேமாள் நிணனவமாக.
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( )C இலங்ணகயில் சிங்கள பமமாழி ஆதக்கத்ணத எதர்த்து தமிழ் 
அணமப்பினர் சபமாரமாடிய  நேமாள் நிணனவமாக.

( )D வங்கமாள சதசம, பமாகிஸ்தமானின் உருது பமமாழிணய 
ஆட்சிபமமாழியமாக அறிவித்தணத  எதர்த்து சபமாரமாடிய 
நேமாள் நிணனவமாக.

8) தமிழ்பமமாழியில் முதலில் அச்சில் பவளிவந்த 'தமபிரமான் வணைக்கம' என்ற நூணல
      பவளியிட்டவர் யமார்?

( )A ªý ன்றி  ªý ன்றிக்கன் அடிகள்

( )B  ஜமார்ஜ் நியூட்டன்

( )C சஜமாசப் ªýன்றி

( )D பபனடிக்ஸ் துணர

9) 'குடிலன்' என்ற பமாத்தரம எந்த தமிழ் நூலில் அணமந்துள்ளது?

( )A கமபரமாமமாயணைம

( )B சிலப்பதகமாரம

( )C கந்தபுரமாணைம

( )D மசணைமான்மணியம

10) குசளமானிங் என்றமால் என்ன?

( )A ஒசர மரபுணடய ஓர் பதமாகுப்பு பசல்கள்

( )B ஒசர நிறமுணடய தமாவரம

( )C ஒரு மருந்து

( )D ஒரு வணக ணவரஸ்

11) கமாவிரி நேடுவர் மன்றம தமிழகத்தற்கு ஒதுக்கீடு பசய்த  நீரின் அளவ எவ்வளவ?

( )A 177.25 டி.எம.சி

( )B 192 டி.எம.சி

( )C 284.75 டி.எம.சி

( )D 270 டி.எம.சி
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12) உச்ச நீதமன்றம கமாவிரி சமல்முணறயீட்டு வழக்கில், நேடுவர் மன்றம தமிழகத்தற்கு
      வழங்கிய நீரின் அளவிணன எவ்வளவ குணறத்து ஒதுக்கீடு பசய்தது?

( )A 7 டி.எம.சி

( )B 14.75 டி.எம.சி

( )C 20.25 டி.எம.சி

( )D 10.75 டி.எம.சி

13) கமாவிரி சமல்முணறயீட்டு வழக்கில் உச்ச நீதமன்றம  சகரள மமாநிலத்தற்கு ஒதுக்கீடு
      பசய்த நீரின் அளவ எவ்வளவ?

( )A 10 டி.எம.சி.

( )B 14.75 டி.எம.சி

( )C 3.7 டி.எம.சி

( )D 30 டி.எம.சி

14) தமிழக சட்டமன்றத்தல் அணவத்தணலவர் நீங்கலமாக, பபருமபமான்ணம பபறுவதற்கு
      சதணவப்படும சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்ணக யமாது?

( )A 116

( )B 118

( )C 117

( )D 119

15) வீரபமாண்டிய கட்ட பபமாமமன்  தூக்கிலிடப்பட்ட இடம எது?

( )A பமாஞ்சமாலங்குறிச்சி

( )B எட்ணடயபுரம

( )C கயத்தமாறு

( )D தருபநேல்சவலி
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16)   Treasury என்ற ஆங்கிலச் பசமால்லுக்கு சநேரமான தமிழ்ச் பசமால்ணலத் சதர்ந்பதடுக்க

( )A பபமாருளமாளர்

( )B வங்கி

( )C பமாதுகமாப்பு பபட்டகம

( )D கருவூலம

17) ஒரு சபருந்து ஒரு லிட்டர் டீசலில் 20 கி.மீ தூரம பசல்கின்றது, அந்த சபருந்து 2-3/4
     லிட்டர் டீசலில் எவ்வளவ தூரத்ணத அணடயும?

( )A 45 கி.மீ

( )B 50 கி.மீ

( )C 55 கி.மீ

( )D 60 கி.மீ

18) ஒளி ஆண்டு என்பது:

( )A ஒளியமானது பவற்றிடத்தல் ஒரு வருடத்தல் கடக்கும பதமாணலவ

( )B ஒரு வருடத்தல் அதகமமான அளவ சூரிய பவப்பம 
ஏற்படுவணத குறிக்கும.

( )C ஒரு வருடத்தல் அதகப்படியமாக  பசலவமாகும மின்சமாரத்ணத 
குறிப்பிடுகின்றது

( )D ஒளி ஒளிரும பபமாருளில் பவளிப்படும ஒரு வருடத்தய 
ஒளியின் அளவ

19) ஒளி ஒரு வினமாடியில்  பசல்லும தூரம யமாது?

( )A ஒரு லட்சம கி.மீ

( )B இரண்டு லட்சம கி.மீ

( )C மூன்று லட்சம கி.மீ

( )D நேமான்கு லட்சம கி.மீ
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20) 60 மமாணைவ மமாணைவியர் சசர்ந்து படிக்கும ஒரு வகுப்பில் மமாணைவ, மமாணைவிகளுக்கு
      இணடசயயமான விகிதம 2:1 எனில்அவ்வகுப்பில் மமாணைவிகளின் எண்ணிக்ணக என்ன?

( )A 30

( )B 45

( )C 25

( )D 20

21) ஒரு வகுப்பில் உள்ள மமாணைவ மமாணைவிகளின் விகிதம 4:5, மமாணைவர்களின்
      எண்ணிக்ணக 20 எனில் மமாணைவிகளின் எண்ணிக்ணக என்ன?

( )A 20

( )B 25

( )C 30

( )D 15

22) 7 ஆட்கள் ஒரு சவணலணய 52 நேமாட்களில் பசய்து முடிக்கின்றனர், அசத சவணலணய
      13 ஆட்கள் எத்தணன நேமாட்களில் பசய்து முடிப்பமார்கள்?

( )A 42 நேமாட்களில்

( )B 36 நேமாட்களில்

( )C 31 நேமாட்களில்

( )D 28 நேமாட்களில்

23) குறிஞ்சிப்பமாட்டு பமாடணல இயற்றியவர்

( )A பூங்குன்றனமார்

( )B கபிலர்

( )C பிசிரமாந்ணதயமார்

( )D சசக்கிழமார்



7

24) தருவள்ளுவரமாண்டு கிறிஸ்த்து பிறப்பதற்கு முன்பு இருந்து எத்தணன ஆண்டுகள்
      கணைக்கிடப்படுகின்றது?

( )A 20 ஆண்டுகள்

( )B 25 ஆண்டுகள்

( )C 31 ஆண்டுகள்

( )D 51 ஆண்டுகள்

25) கீழ்கண்டவர்களில் யமார் இசயசு கிறிஸ்த்துவின் சீடர் கிணடயமாது?

( )A நேத்சதனல்

( )B பிலிப்பு

( )C மத்சதயூ

( )D பமால்

26) குந்த பஞ்சபமாண்டவர்களில் யமாருணடய தமாயமார்?

( )A ஐவருக்கும தமாயமார் 

( )B யுதக்ஷ்டர், பீமன், நேகுலன் ஆகிய மூவரின் தமாயமார்

( )C யுதக்ஷ்டர், பீமன், சகமாசதவன் ஆகிய மூவரின் தமாயமார்

( )D யுதக்ஷ்டர், பீமன், அர்ச்சுணைன் ஆகிய மூவரின் தமாயமார்.

27) இரமாமமாயணைத்தல் இருக்கும இரமாவணைன் சபமான்று ஒத்த கதமாபமாத்தரம
       கந்தபுரமாணைத்தல் இருப்பது யமாருணடயது?

( )A வீரபமாகு

( )B அசமுகி

( )C சூரபத்மன்

( )D பூதகனங்கள்

28) தருப்புகழின் ஆசிரியர் யமார்?

( )A அருணைகிரிநேமாதர்

( )B கிருபமானந்தவமாரியமார்

( )C குமரகுருபரர்

( )D கச்சியப்ப சிவமாச்சமாரியமார்
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29) தமிழ் நேமாட்டில் மதுவிலக்கு முதலில் அமுல்படுத்தப்பட்ட மமாவட்டம எது?

( )A விருதுநேகர்

( )B தருபநேல்சவலி

( )C ஈசரமாடு

( )D சசலம

30) தமிழ்நேமாட்டில் குலக்கல்வி தட்டத்ணத பகமாண்டு வந்தவர் யமார்?

( )A எம.பக்தவச்சலம

( )B சி.இரமாஜசகமாபமாலமாச்சமாரி

( )C பி.எஸ்.குமமாரசமாமிரமாஜமா

( )D ஓமந்தூரமார் ரமாமசமாமி பரட்டியமார்

31) ஹஜ் யமாத்தணரயில் முஸ்லீமகள் பசல்லும புனித ஸ்தலம எது?

( )A பமக்கமா

( )B மதீனமா

( )C அஜ்மீர்

( )D படஹரமான்

32) தவறமான மரபுப் பபயணர கண்டறிக.

( )A ஆலங்கமாடு

( )B சதயிணல சதமாட்டம

( )C பதன்னந்சதமாப்பு

( )D பலமாத்சதமாட்டம

33) தருக்குற்றமால குறவஞ்சி நூலின் ஆசிரியர் யமார்?

( )A தரிகூடரமாசப்பக் கவிரமாயர்

( )B குமரகுருபரர்

( )C கமாளசமகப்புவர்

( )D ஒட்டக்கூத்தர்



9

34) 'கல் சதமான்றி மண் சதமான்றமாக் கமாலத்சத, வமாபனமாடு முன்சதமான்றி மூத்தகுடி' என
         கூறும நுல் எது?

( )A புறநேமானூறு

( )B அகநேமானூறு

( )C பதற்றுபத்து

( )D புறமபபமாருள் பவண்பமா மமாணல

35) சவதநேமாயகம பிள்ணள எழதய சித்தமாந்த சங்கிரகம என்கின்ற நூல் எதணன
      விளக்குகிறது?

( )A ணசவமத சித்தமாந்தங்கணள விளக்குகிறது.

( )B கிறிஸ்த்துவ மத வரலமாறு மற்றும சபமாதணனணய குறிக்கின்றது.

( )C சர்வ சமய சமரசக் கீர்த்தணன நூல்

( )D உயர்நிணல ஆங்கில சட்டங்கணள, தீர்ப்புகணள தமிழில்  பமமாழி 
பபயர்த்த நூல்.

36) அப்சல் குரு என்பவர் யமார்?

( )A சீக்கிய மக்களின் மத குரு

( )B ஆப்கமானிஸ்தமான் அதபர்

( )C இந்தய பமாரமாளுமன்ற தமாக்குதல் குற்றவமாளி

( )D சீனத் தூதுவர்

37) மண்டல கமிக்ஷன் எதற்கமாக அணமக்கப்பட்டது?

( )A மமாட்டுத்தீவணை ஊழணல கண்டுபிடிப்பதற்கமாக

( )B அன்னியச் பசலமாவணி சமமாசடிணய கண்டுபிடிக்க

( )C பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினணர அணடயமாளம கமாணை

( )D பீரங்கி ஊழணல கண்டுபிடிப்பதற்கமாக

38) ஒரு சகமாடியில் உள்ள பூஜ்ஜயங்களின் எண்ணிக்ணக என்ன?

( )A ஆறு

( )B ஏழ

( )C எட்டு

( )D ஒன்பது



10

39) சத என்னும உடன்கட்ணட ஏறும பழக்கத்ணத ஒழித்தவர் யமார்?

( )A ஜமான்சிரமாணி லட்சுமிபமாய்

( )B முத்துலட்சுமி பரட்டி

( )C இரமாஜமா ரமாம சமமாகன்ரமாய்

( )D மதர் பதரஸமா

40) தமிழகத்தல் மணலகளின் இளவரசி என அணழக்கப்படும இடம எது?

( )A ஊட்டி

( )B பகமாணடக்கமானல்

( )C ஏலகிரி

( )D ஏற்கமாடு

41) தமிழகத்தல்  ஐந்தருவி எங்கு உள்ளது?

( )A பமாபநேமாசம

( )B அமபமாசமுத்தரம

( )C பகமால்லிமணல

( )D குற்றமாலம

42) நிலநேடுக்கத்ணத கண்டறியும அளவசகமாள் எது?

( )A படசிபபல்

( )B பவர்னியர்

( )C மீட்டர்

( )D ரிக்டர்

43) சங்கீத ஸ்வரங்கள் எத்தணன?

( )A ஏழ

( )B பன்னிபரண்டு

( )C ஆறு

( )D அறுபத்து நேமான்கு
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44) உலகின் மிகப்பபரிய பறணவ எது?

( )A மயில்

( )B கமாட்டுக்கழகு

( )C ஈமு சகமாழி

( )D பநேருப்புக்சகமாழி

45) முத்தலமாக் என்பது எணதக் குறிக்கும?

( )A தருமணைம

( )B தருமணை முறிவ

( )C வக்பு பசமாத்தன் தணலவர்

( )D ஒரு வணக பூட்டு

46) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது அரசுடணமயமாக்கப்பட்ட வங்கி அல்ல?

( )A பமாரத ஸ்சடட் வங்கி

( )B இந்தயன் வங்கி

( )C ஐசிஐசிஐ வங்கி

( )D இந்தயன் ஓவர்சீஸ் வங்கி

47) சித்தன்னவமாசல் எதற்கு புகழ் பபற்றது?

( )A ஓவியம

( )B சிற்பக்கணல

( )C நீர்த்சதக்கம

( )D பறணவ சரணைமாலயம

48) சணமயல் சசமாடமாவின் சவதப்பபயர் என்ன?

( )A சசமாடியம கமார்பசனட்

( )B சசமாடியம ணப கமார்பசனட்

( )C சசமாடியம

( )D குசளமாணரடு
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49) ஏடிஸ்  பகமாசு மூலம பரவம சநேமாய் எது?

( )A மசலரியமா

( )B கமாலரமா

( )C படங்கு

( )D எய்ட்ஸ்

50) மின்சமாரத்ணத கடத்தமாத பபமாருள் எது?

( )A பீங்கமான்

( )B அலுமினியம

( )C தமாமிரம

( )D பவண்கலம

51) மனித உடலில் சதமான்றும முதல் உள்ளுறுப்பு எது?

( )A மூணள

( )B இதயம

( )C நுணரயீரல்

( )D  மண்ணீரல்

52) அணச சபமாடமாத விலங்கு எது?

( )A ஆடு

( )B மமாடு

( )C குதணர

( )D எருணம

53) பதமாட்டபபட்டமா சிகரம அணமந்துள்ள மணல எது?

( )A இமயமணல

( )B ஊட்டி

( )C மமாசதஸ்வரன் மணல

( )D  ஏற்கமாடு
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54) எஸ்கிசமமாக்கள் குடியிருக்கும வீட்டின் பபயர் என்ன?

( )A சட்பலஜ்

( )B இக்ல

( )C சமார்மினமார்

( )D அமர்நேமாத்

55) உழவனின் நேண்பன் எது?

( )A பமாமபு

( )B எலி

( )C மண்புழ

( )D பவட்டுக்கிளி

56) கமாசசநேமாய் எந்த உறுப்பு சமமந்தப்பட்டது?

( )A இதயம

( )B நுணரயீரல்

( )C மூணள

( )D கணனயம

57) இந்தயமாவின் மிகப்பபரிய பபமாதுத்துணற நிறுவனம எது?

( )A தபமால்துணற

( )B இரயில்சவ துணற

( )C மின்சமாரத் துணற

( )D மருத்துவத்துணற

58) இந்தரமாகமாந்த சர்வசதச விமமான நிணலயம எங்கு அணமந்துள்ளது?

( )A முமணப

( )B புது படல்லி

( )C பசன்ணன

( )D சகமாயமபுத்தூர்
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59) பசவமாலியர் விருது பபற்ற முதல் இந்தயர் யமார்?

( )A சஞ்சீவ் குமமார்

( )B சத்தய ஜத்சர

( )C சிவமாஜ கசணைசன்

( )D தயமாகரமாஜ பமாகவதர்

60) மனிதனின் கருவறும கமாலம எவ்வளவ?

( )A 300 நேமாட்கள்

( )B 250 நேமாட்கள்

( )C 280 நேமாட்கள்

( )D 305 நேமாட்கள்

61) பமாதரசம என்பது

( )A கண்ணைமாடியில் ஒட்டமாது

( )B கண்ணைமாடியில் ஒட்டும

( )C கண்ணைமாடிணய துணளத்துவிடும

( )D கண்ணைமாடியில் கணர ஏற்படுத்தும

62) நேமாட்குறிப்பு சவந்தர் என்றணழக்கப்படுபவர் யமார்?

( )A பமாரததமாசன்

( )B சவதநேமாயகமபிள்ணள

( )C ஆனந்தரங்கப்பிள்ணள

( )D வ.ஊ.சிதமபரமபிள்ணள

63) சீக்கிய மதத்தணன நிறுவியவர் யமார்?

( )A பகத்சிங் 

( )B மகமாவீரர்

( )C குருநேமாநேக்

( )D புரமாபட் முகமது
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64) சதுப்புநிலக் கமாடுகள் கமாணைப்படுவது?

( )A கடற்கணர மற்றும படல்டமாப் பகுதகளில்

( )B மணலச் சரிவகள் மற்றும பள்ளத்தமாக்குகள்

( )C பீடபூமிகள் மற்றும பள்ளத்தமாக்குகளில்

( )D சமபவளிகள் மற்றும பீடபூமிகள்

65) பிரித்து எழதுக = ஈரமாயிரம

( )A ஈ + ஆயிரம

( )B ஈர் + ஆயிரம

( )C  இரு + ஆயிரம

( )D  இரண்டு + ஆயிரம

66)  Principle என்ற ஆங்கிலச் பசமால்லுக்கு சநேரமான தமிழ்ச் பசமால்ணலத் சதர்ந்பதடுக்க

( )A முதல்வர்

( )B பகமாள்ணக

( )C அதகமாரி

( )D சநேமாக்கம

67)  Peace என்ற ஆங்கிலச் பசமால்லுக்கு சநேரமான தமிழ்ச் பசமால்ணலத் சதர்ந்பதடுக்க.

( )A துண்டு

( )B பட்டமாணி

( )C அணமத

( )D கடற்கணர

68) நேத்தம நிலம என்பது குறிப்பிட்டு அணழக்கப்படுவது எது?

( )A குடியிருப்பு மணனப் பகுத

( )B புறமசபமாக்கு நிலம

( )C பள்ளத்தமாக்கு பகுத

( )D தண்ணீர் சதங்கி நிற்கும நிலம
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69) ஒரு ணமல் என்பது எத்தணன கிசலமா மீட்டர்?

( )A 2.456 கி.மீ

( )B 1.609 கி.மீ

( )C 2.150 கி.மீ

( )D 1.125 கி.மீ

70) மணைப்பமாணற கீழ்க்கண்டவற்றுள் எதற்கு புகழ்பபற்றது?

( )A பூட்டு

( )B பமாய்

( )C முறுக்கு

( )D அல்வமா

71) சமமாகனூரில் அணமந்துள்ள ஆணல எதற்கு சமமந்தப்பட்டது?

( )A கமாகித ஆணல

( )B சர்க்கணர ஆணல

( )C பஞ்சமாணல

( )D தீவன உற்பத்த ஆணல

72) பமாரத மிகு மின் நிணலயம அணமந்துள்ள இடம எது?

( )A தண்டுக்கல்

( )B தருச்சிரமாப்பள்ளி

( )C புதுக்சகமாட்ணட

( )D தஞ்சமாவூர்

73) சமீபத்தல் 22 சபரின் உயிணர பலிவமாங்கிய குரங்கனி கமாட்டு தீ விபத்து ஏற்பட்ட 
        மணலபகுத அணமந்துள்ள மமாவட்டம எது?

( )A சதனி 

( )B மதுணர

( )C பமாலக்கமாடு

( )D தண்டுக்கல்
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74) அதக உணைவ உற்பத்தக்கமாக வழங்கப்படும கிருக்ஷி கர்மமான் விருது 2015 – 2016 -ம
      ஆண்டுக்கமான விருது எந்த மமாநிலத்தற்கு வழங்கப்பட்டது?

( )A பஞ்சமாப்

( )B கர்நேமாடகமா

( )C தமிழ்நேமாடு

( )D ஆந்தரமா

75) குரங்கனி கமாட்டு தீ விபத்து பற்றி விசமாரிக்க தமிழக அரசமால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள
      விசமாரணணை அதகமாரி யமார்?

( )A அன்ஸ்ரமாஜ் வர்மமா

( )B சகமாயம

( )C மிதுன் மிஸ்ரமா

( )D அதுல்யமா மிஸ்ரமா

***********


