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தமிழ் நாடு மாநிலம் - ப

ாது அறிவு கேள் வி மற்றும்

தில் ேள் தமிழில்

Q1. கம் பர ், யாருடைய அடையில் அடைப்புலைராக இருந்தார ்?
In whose court was Kambar, a royal poet?
(a) அரிமர ்த்தன பாண்டியன்
(b) குலலாத்துங் க ல ாழன்
(c) ராஜராஜ ல ாழன்
(d) சிம் மவிஷ்ணு
Q2. பிற் கால ல ாழர ் இலக்கியமான கலிங் கத்துப்பரணிடய படைத்தைர ்
யார ்?
Who is the author of the later Chola literary Kalingathuparani?
(a) குலலாத்துங் க ல ாழன்
(b) குமரிலபை்ைர ்
(c) ஜஜயங் ஜகாண்ைார ்
(d) பரஞ் ல ாதி முனிைர ்
Q3. கவிஞர ் கண்ணதா னின் இயற் ஜபயர ் யாது?
What is the birth name of the poet Kavignar Kannadasan?
(a) கண்ணப்பன்
(b) ஜலை்சுமணன்
(c) அழகப்பன்
(d) முத்டதயா
Q4. தமிழ் ததூ
்
தர ் என்று அடழக்கப்படுபைர ் யார ்?
Who is also known as the 'Tamil Ambassador'?
(a) ஒை்ைக்கூத்தர ்
(b) தனிநாயம் அடிகள்
(c) கால் டுஜைல்
(d)

ந்திரன் சுைர ்க்கி

Q5. முதல் தமிழ்

ங் கத்தின் இலக்கண நூல் எது?

Which was the grammar book of the first Tamil Sangam?
(a) அகத்தியம்
(b) ஜதால் காப்பியம்
(c) இலக்கண விளக்கம்
(d) இைற் றில் ஏதுமில் டல
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Q6. ஆற்றுப்படை நூல் களில் சிறியது எது?
Which is the smallest of the Aatruppadai compilation?
(a) சிறுபாணாற்றுப்படை
(b) ஜபாருநராற்றுப்படை
(c) ஜபரும் பாணாற்றுப்படை
(d) திருமுருகாற்றுப்படை
Q7.

பின்ைரும்

நூல் களில்

எது,

ஜநஞ்

ாற்றுப்படை

என்றும்

அடழக்கப்படுகிறது?
Which of the following books is also known as Nenjaatruppadai?
(a) ஜபாருநராற்றுப்படை
(b) முல் டலப்பாை்டு
(c) திருமுருகாற்றுப்படை
(d) குறிஞ் சிப்பாை்டு
Q8. நீ தி நூல் களில் மிகப்ஜபரிய நூல் எது?
Which is the largest book among the books of law?
(a) இன்னாநாற் பது
(b) ஏலாதி
(c) நாலடியார ்
(d) திருக்குறள்
Q9. அரி

் ந்திர புராணத்டத இயற் றியைர ் யார ்?

Who composed the Harichandra Puranam?
(a) ைைமடலயப்பர ்
(b) வீரகவிராயர ்
(c) உமாபதி சிைா ் ாரியார ்
(d) க

்சியப்ப முனிைர ்

Q10. தமிழின் மிகப்ஜபரிய நூல் எது?
Which is the largest book in Tamil?
(a) கம் பராமாயணம்
(b) திருக்குறள்
(c) ஜதால் காப்பியம்
(d) அகத்தியம்
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Q11. திருக்குறடள முழுடமயாக ஆங் கிலத்தில் ஜமாழி ஜபயர ்த்தைர ் யார ்?
Who completely translated Thirukkural into English?
(a) வீரமாமுனிைர ்
(b) ஜி.யு.லபாப்
(c) கால் டுஜைல்
(d) ராபர ்ை் ஜநாபிலி
Q12. ஞ் சீவி பர ்ைதத்தின் ாரல் என்ற நூடல இயற் றியைர ் யார ்?
Who is the author of the book 'Sanjeevi Parvathatthin Saaral'?
(a) பாரதியார ்
(b) பாரதிதா ன்
(c) ைாணிதா ன்
(d) கண்ணதா ன்
Q13. இந்திர விழா பின்ைரும் யாருைன் ஜதாைர ்புடையது?
Indra festival is associated with which of the following?
(a) ல ரர ்கள்
(b) ல ாழர ்கள்
(c) பாண்டியர ்கள்
(d) பல் லைர ்கள்
Q14. திருநாவுக்கர ர ் பிறந்த ஊர ் எது?
In which place was Thirunavukkarasar born?
(a) திருைாதவூர ்
(b) திருைாமாத்தூர ்
(c) திருைாமூர ்
(d) திருநாைலூர ்
Q15. திரிபுரம் எரித்த விரி டை என்பது எந்த கைவுடள குறிக்கிறது?
Thiripuram erittha virisadai refers to which of the following deities?
(a) பார ்ைதி
(b) சிைன்
(c) விஷ்ணு
(d) முருகன்
Q16. தமிழில் முதல் இட நூல் எது?
Which was the first music book in Tamil?
(a) பரிபாைல்
(b) கலித்ஜதாடக
(c) பத்துப்பாை்டு
(d) பஞ் மரபு
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Q17. குைலைாடல லதர ்தடல பற் றி கூறும் நூல் எது?
Which book tells about the Kudavolai system of election?
(a) புறநானூறு
(b) பதிற்றுப்பத்து
(c) ஐங் குறுநூறு
(d) அகநானூறு
Q18. விடுதடல லபாராை்ைத்தின் ஜபாது சிறந்து விளங் கிய மணிக்ஜகாடி
இதழின் ஆசிரியர ் யார ்?
Who is the editor of 'Manikkodi' magazine which was famous during the freedom struggle?
(a) பாரதிதா ன்
(b) ஜபரியாழ் ைார ்
(c) சிதம் பரனார ்
(d) இராடமய் யர ்
Q19. தமிழ் நாை்டின் ைரலாற்று நாைலின் தந்டத என்று அடழக்கப்படுபைர ்
யார ்?
Who is known as the father of Tamil Nadu's historical novel?
(a) ைாணிதா ன்
(b) மடறமடலயடிகள்
(c) கல் கி கிருஷ்னமூர ்த்தி
(d) சுரதா
Q20. தமிழ் கவிஞர ்களுள் அர ர ் என்று லபாற் றப்படுபைர ் யார ்?
Who among these is known as the king of Tamil poets?
(a) அகத்தியர ்
(b) கம் பர ்
(c) திருத்தக்கலதைர ்
(d) ல க்கிழார ்
Q21.

யாருடைய

நூல் கள் ,

தமிழ்

உபநிைதங் கள்

என்று

அடழக்கப்படுகின்றன?
Whose texts are called Tamil Upanishads'?
(a) ஒை்ைக்கூத்தர ்
(b) தாயுமானைர ்
(c) ைாணிதா ன்
(d) ல க்கிழார ்
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Q22. ஜதன்னாை்டின் தாகூர ் என்று அடழக்கப்பை்ைைர ் யார ்?
Who is also known as the Tagore of the South?
(a) மாதை ஐயர ்
(b) ஜைங் கைரமணி
(c) பாரதிதா ன்
(d) பாரதியார ்
Q23.

பின்ைரும்

யார ்,

வீடு

வீைாக

ஜ ன்று

பி

்ட ஜயடுத்து

தமிழ்

ஜதாண்ைாற் றினார ்?
Who among the following went from house to house begging and volunteering for Tamil?
(a) சுைாமிநாதன்
(b) இளஞ் சூரியன்
(c) தாயுமானைர ்
(d) ஆறுமுக நாைலர ்
Q24.

எந்த

நதிடய

ஜபாய் யாக்

குலக்ஜகாடி

என்று

இளங் லகாைடிகள்

குறிப்பிை்ைார ்?
Which river was referred to as Poyyaa Kulakkodi by Ilangovadigal?
(a) காவிரி
(b) டைடக
(c) தாமிரபரணி
(d) கங் டக
Q25. ஞானபீை விருது ஜபற் ற முதல் நாைல் ஆசிரியர ் யார ்?
Who was the first author to receive the Jnanpith Award?
(a) ஆதித்தனார ்
(b) மகாலதைன்
(c) அகிலன்
(d) நாகராஜன்
Q26.

உடரநடையின்

இளைரசு

என்று

அடழக்கப்படுபைர ் யார ்?
Who was called as the prince of prose?
(a) கண்ணதா ன்
(b) திரு.வி.க
(c) ைாணிதா ன்
(d) தாண்ைைராய முதலியார ்
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Q27. திராவிை சிசு என்று அடழக்கப்படுபைர ் யார ்?
Who is also known as Dravida Sisu?
(a) சுந்தரர ்
(b)

டையப்பர ்

(c)

ம் பந்தர ்

(d) பாரதிதா ன்
Q28. தமிழ் கவிஞர ்களின் அரசி என்று அடழக்கப்படுபைர ் யார ்?
Who is known as the queen of Tamil poets?
(a) மீனாை்சி
(b) மங் டகயற் கரசி
(c) ஆண்ைாள்
(d) இைற் றில் ஏதுமில் டல
Q29. பிஜரஞ் சு நாை்டு குடியரசுத் தடலைரிைமிருந்து ஜ ைாலியர ் விருது
ஜபற் றைர ் யார ்?
Who of the following received the Chevalier Award from the President of France?
(a) மீரா
(b) கண்ணதா ன்
(c) பாரதிதா ன்
(d) ைாணிதா ன்
Q30. பின்ைரும் யார ், புதுடமப்பித்தன் என்ற புடனப்ஜபயடர ஜகாண்ைைர ்
ஆைார ்?
Who among the following has the penname Pudhumaipitthan?
(a) சுைாமிநாதன்
(b) லதைநாயகம்
(c) விருத்தா ் லம்
(d) தியாகராய ஜ ை்டியார ்
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Solutions
S1. Ans.(b)
S2. Ans.(c)
Sol.
கலிங் கத்துப்பரணி
சிற் றிலக்கியம்
கலிங் கப்

ஆகும் .

லபார ்

என்ற

நூல்

இந்நூல்

ஜைற் றி

குலலாத்துங் கடனப்

பரணி

முதலாம்

குறித்துப்

ைடகடய

குலலாத்துங் க
பாைப்பை்ை

்

ல ாழனின்

நூல்

பாை்டுடைத்தடலைனாகக்

ார ்ந்த
ஆகும் .

ஜகாண்ைது.

அனந்தைர ்மன் என்னும் ைை கலிங் க மன்னன் திடற ஜகாைாமலிருந்த
பிடழயின்

காரணமாக

படைத்தடலைனும் அடம

முதலாம்

குலலாத்துங் க

ல ாழனின்

் னுமாயிருந்த கருணாகரத் ஜதாண்டைமான்

கி.பி. 1112-ஆம் ஆண்டில் லபாரில் ஜைன்ற ஜ ய் திலய நூற் ஜபாருள் .
S3. Ans.(d)
Sol. கண்ணதா னின் இயற் ஜபயர ் முத்டதயா ஆகும் .
S4. Ans.(b)
Sol. தனிநாயகம் அடிகள் என்கிற ைண. ல வியர ் தனிநாயகம் (ஆகஸ்ை் 2,
1913 - ஜ ப்ைம் பர ் 1, 1980) ஈழத்துத் தமிழறிஞர ், கல் வியாளர ். தமிழ் , ஆங் கிலம்
தவிர எசுப்பானியம் , உலராம ஜமாழி, லபார ்த்துகீசியம் , பிஜரஞ் சு முதலிய
ஜமாழிகளில்

ரளமாக உடரயாைவும் ஜ ாற் ஜபாழிைாற் றவும் ைல் லைர ்.

S5. Ans.(a)
Sol. அகத்தியம் ,

மிகப்

கருதப்படுகின்றது.
அகத்தியம்

படழடமயான

அகத்தியர ்

என்று

தமிழ்

என்பைர ்

இயற் றிய

ைழங் கப்படுகின்றது.

ைடரயறுக்கப்படும்

மு

் ங் க

இலக்கண

முதல் ,

காலங் களிலும்

நூல்

நூலாதலால் ,
இடை,

கடை

இதுலை,

எனக்
இது
என
தமிழ்

இலக்கணத்துக்கான, முதல் நூலாகத் திகழ் நத
் து என்று ஆய் ைாளர ்கள்
கருதுகின்றனர ்.
S6. Ans.(b)
Sol. ஜபாருநராற்றுப்படை என்னும் ஆற்றுப்படை
நூல்

கரிகால்

ைளைன்

மன்னடனப்
ஜகாண்டு

எனப்படும்

ல ாழ

பாை்டுடைத்தடலைனாகக்
இயற் றப்பை்ைது.

முைத்தாமக்

கண்ணியார ் என்பது இதன் ஆசிரியர ் ஜபயர ்.
இது

248

அடிகடளக்

ஜகாண்ை

ைஞ் சியடிகள்

கலந்தஆசிரியப்பாைாலானது.
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S7. Ans.(b)
ங் கத்

Sol.

தமிழ்

ஜதாகுதியின்

இலக்கியத்தில்

ஒரு

பகுதிலய

பத்துப்பாை்டு

முல் டலப்

என

பாை்டு.

அடழக்கப்படும்

இத்

ஜதாகுதியுள்

அைங் கியுள் ள நூல் களுள் மிகவும் சிறியது இதுலை. இது ஜநஞ்

ாற்றுப்படை

என அடழக்கப்படுகிறது.
S8. Ans.(d)
Sol.

திருக்குறள் ,

சுருக்கமாகக்

இலக்கியமாகும் .
எனப்படும்
ஜைண்பா

குறள் ,

ஒரு

ஜதால்

தமிழ்

ஜமாழி

ங் க இலக்கிய ைடகப்பாை்டில் பதிஜனண்கீழ் க்கணக்கு

பதிஜனை்டு நூல் களின் திரை்டில்
என்னும்

பாைடகயினாலான

1,330

இருக்கும்
ஈரடி

்

இந்நூல்

குறள்

ஜ ய் யுை்கடளக்

ஜகாண்ைது.
S9. Ans.(b)
Sol.

அரி

் ந்திர

ரித்திரம்

என்னும்

நூல்

அரி

் ந்திர

புராணம்

என

ைழங் கப்படுகிறது. இருபதாம் நூற் றாண்டின் முற் பாதி காலம் ைடரயில்
இந்நூல் பலராலும் பயிலப்பை்டுைந்தது. இது ைைஜமாழி நூடலத் தழுவி
எழுதப்பை்ை தமிழ் க்காப்பியம் . 16 ஆம் நூற் றாண்டில் லதான்றியது.
இதன் ஆசிரியர ் ஜபயர ் ‘வீரன்’. இைடரக் ‘கவிரா ர ்’ என ் சிறப்புப்ஜபயரால்
அடழப்பர ்.
S10. Ans.(a)
Sol. இராமனது ைரலாற் டறக் கூறும்
கம் பராமாயணம்

எனும்

நூல்

நூல்

இராமாயணம்

குலலாத்துங் க

ல ாழனின்

எனப்பை்ைது.
ஆடணப்படி

கம் பர ் எனும் ஜபரும் புலைரால் இயற் றப்பை்ை தமிழ் நூலாகும் . இந்நூல்
இந்து

மய இதிகா ங் கள் இரண்டினுள் ஒன்றான இராமாயணத்திடன

மூலமாகக் ஜகாண்டு இயற் றப்பை்ைதாகும் .
S11. Ans.(b)
Sol. ஜி. யு. லபாப் (George Uglow Pope, ஏப்ரல் 24, 1820 - ஜபப்ரைரி 11, 1908) கனைாவில்
பிறந்து கிறிஸ்தை
காலம் தமிழுக்கு

மய லபாதகராகத் தமிழ் நாை்டிற் கு ைந்து 40 ஆண்டு
் ல டை ஜ ய் தைர ். திருக்குறள் , நாலடியார ், திருைா கம்

ஆகிய நூல் கடள ஆங் கிலத்தில் ஜமாழி ஜபயர ்த்தைர ்.
S12. Ans.(b)
Sol. பாரதிதா னின் காப்பியங் களில் முதலில் (1930) ஜைளிைந்தது ‘ ஞ் சீவி
பர ்ைதத்தின்
8
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S13. Ans.(b)
Sol.
இந்திர
விழா
என்பது
இந்திரடன
சிறப்பிக்கும்
ைடகயில்
பழந்தமிழகத்தில் ஜகாண்ைாைப்பை்ை விழாைாகும் . பசி, பிணி, படக
முதலியைற் றால் துன்பம் அடையாது இருத்தல் ஜபாருை்டுத் ஜதய் ைத்டதக்
கருதி ்
ஜ ய் யும்
ாந்திப்
ஜபருவிழாலை
இந்திர
விழாைாகும் .
இை் விழாடைத் தீைக ்
ாந்தி ஜ ய் தரு நன்னாள் என்று
ாத்தனார ்
கூறுகின்றார ். தூங் ஜகயிஜலறிந்த ஜதாடித்லதாள் ஜ ம் பியன் என்ற ல ாழ
மன்னன் இடத ஜதாைங் கினான்.
S14. Ans.(c)
Sol.
அப்பர ்
திருநாவுக்கரசு
நாயனார ்
கி.பி.
ஏழாம்
நூற் றாண்டு
ஜதாைக்கத்தில் ,
தமிழ்
நாை்டில்
பக்தி
இயக்கத்டத
ைளர ்த்த
சிைனடியார ்களுள்
ஒருைரும் ,
ட ை
மயத்தைர ்களால்
ஜபரிதும்
மதிக்கப்படும் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார ்களில் ஒருைரும் ஆைார ்.
திருநாவுக்கர ர ் ல ாழநாை்டின் திருமுடனப்பாடி பகுதியிலிருந்த கைலூர ்
மாைை்ைத்தில் உள் ள திருைாமூர ் எனும் ஊரில் பிறந்தைர ்.
S15. Ans.(b)
Sol. லமற் குறிப்பிை்ை
“திரிபுரம் எரித்த விரி டைக் கைவுள் ” என்பது
சிைடனக்
குறிக்கிறது.
இடத
விளக்கும்
ைடகயில்
ஜதான்மக்
கடதஜயான்று உள் ளது. அசுரர ்கள் மூன்று பறக்கும் லகாை்டைகடள
டைத்திருந்து
மக்களுக்குத்
துன்பம்
ஜ ய் தனர ்
என்றும்
அக்
லகாை்டைகடள ் ஜ ங் லகான்
எனப்பை்ை சிைன்
எரித்து அழித்தான்
என்பதும் அதிற் கூறப்பை்டுள் ளது. அதனால் சிைன் திரிபுரம் எரித்த
விரி டைக் கைவுள் ஜபயர ் ஜபற் றிருந்தான்.
S16. Ans.(a)
Sol. பரிபாைல்
ங் க காலத் தமிழிலக்கியத் ஜதாகுதியான எை்டுத்ஜதாடக
நூல் களுள் ஒன்று.
S17. Ans.(d)
Sol.
அகநானூறு
எை்டுத்ஜதாடக
எனப்படும்
ங் ககாலத்தமிழ் நூல் ஜதாகுப்பில் உள் ள ஒரு
நூலாகும் . இந்நூல் அகத்திடண ார ்ந்த நானூறு
பாைல் களின்
ஜதாகுப்பாக
விளங் குைதால்
அகநானூறு என ைழங் கப்படுகிறது. இதற் கு
ஜநடுந்ஜதாடக
என்ற
மற் ஜறாரு
ஜபயரும்
உண்டு.
நாை்டை
ஆளும்
தடலைர ்கடளத்
லதர ்ந்ஜதடுக்க "குைலைாடல முடற" பழக்கத்தில்
இருந்தஜதன்ற அரசியல் ஜ ய் தி அகநானூறு ைழி
ஜதரிகிறது.
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S18. Ans.(d)
Sol.

மணிக்ஜகாடி

என்பது

1930களில்

ஜைளிைந்த

ைரலாற்றுப்

புகழ் மிக்கஜதாரு தமிழ் இதழ் . இது முதலில் மாதம் இருமுடறயும் , பின்னர ்
ைார(கிழடம) இதழாகவும் ஜைளிைந்தது 1935ல் நின்று லபானது. பி. எஸ்.
ராடமயா

அைர ்களின்

நிறுைனங் களுைனும்

முயற் சியால்

ல ர ்ந்து

லமலும்

பல் லைறு
சில

இதழ் களுைனும் ,

ஆண்டுகள்

இை் விதழ்

ஜைளிைந்து 1939 ஆம் ஆண்டில் முற் றாக நின்று விை்ைது.
S19. Ans.(c)
Sol. கல் கி (ஜ ப்ைம் பர ் 9, 1899 - டி ம் பர ் 5, 1954) புகழ் ஜபற் ற தமிழ் எழுத்தாளர ்
ஆைார ். இைர ் இயற் ஜபயர ் ரா. கிருஷ்ணமூர ்த்தி. 35 சிறுகடதத் ஜதாகுதிகள் ,
புதினங் கள் ,

கை்டுடரகள் ,

பயணக்கை்டுடரகள்

ைரலாற்று நூல் கடள எழுதியுள் ளார ். எனினும் , மிக

மற்றும்
் சிறந்த

ைாழ் க்டக
மூக மற்றும்

ைரலாற்றுப் புதினங் கடள எழுதியதற் காக பரைலாக அறியப்படுகிறார ்.
S20. Ans.(c)
Sol. திருத்தக்க லதைர ் ஒன்பதாம் நூற் றாண்டில் ைாழ் நத
்

மணப் புலைர ்.

ஐம் ஜபருங் காப்பியங் களில் ஒன்றான சீைக சிந்தாமணி என்னும் நூடல
இயற் றியைர ். இைர ் நரிவிருத்தம் என்னும் நூடலயும் எழுதியுள் ளார ்.
S21. Ans.(b)
Sol. இைர ் தமிழ் நாை்டில் , நாகப்பை்டினம் மாைை்ைத்தில் , திருமடறக்காடு
என்று

அடழக்கப்படும்

லைதாரண்யத்தில்

பிறந்தார ்.

இைர ் பாைல் கள்

'தாயுமானை சுைாமிகள் திருப்பாைற் றிரை்டு' என ைழங் கப்படுகிறது. தமிழ்
ஜமாழியின் உபநிைதம் என அடழக்கப்படும் .
S22. Ans.(b)
S23. Ans.(d)
Sol. ஆறுமுக நாைலர ் (டி ம் பர ் 18, 1822 - டி ம் பர ் 5, 1879) தமிழ் உடரநடை
ஜ ை் விய

முடறயில்

ைளர ்ைதற் கு

உறுதுடணயாய்

நின்றைர ்.

தமிழ் ,

ட ைம் இரண்டும் ைாழப் பணிபுரிந்தைர ்.
S24. Ans.(b)
Sol. உலகுபுரந் தூை்டும் உயர ்லப ஜராழுக்கத்துப்
புலைர ் நாவிற் ஜபாருந்திய பூங் ஜகாடி
டைடய ஜயன்ற ஜபாய் யாக் குலக்ஜகாடி
10
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S25. Ans.(c)
Sol. அகிலன் (Akilan) என்று அறியப்படும் பி. வி. அகிலாண்ைம் (சூன் 27, 1922 னைரி

31,

1988)

தமிழக

எழுத்தாளர ்

ஆக்கப்பூர ்ைமான

எழுத்து

நடைக்கு

ஆைார ்.

ஜபயர ்

எதார ்த்தம்

ஜபற் றைராக

மற்றும்
அகிலன்

அறியப்படுகிறார ். அகிலன் ஒரு சுதந்திரப் லபாராை்ை வீரர ் ஆைார ். அகிலன்
எழுதிய சித்திரப்பாடை என்ற ைரலாற்று நாைல் 1975 ஆம் ஆண்டிற் கான
மதிப்பு மிக்க ஞான பீை விருடத ஜைன்றது.
S26. Ans.(d)
Sol.

தாண்ைைராயர ்

பிறந்தைர ்.

ஜ ன்டனடய

தமிழ்

ஆர ்ைம்

அடுத்துள் ள

ஜகாண்ை

வில் லிப்பாக்கத்தில்

இைர ்

நீ திபதியாகவும்

பணிபுரிந்துள் ளார ்.
S27. Ans.(c)
S28. Ans.(c)
S29. Ans.(d)
Sol. கவிஞலரறு ைாணிதா ன் (சூடல 22 1915 - ஆகத்து 7, 1974) புதுடைடய
ல ர ்ந்த தமிழறிஞரும் , கவிஞரும் ஆைார ். இைர ் 'பாரதிதா ன் பரம் படர'
என்றடழக்கப்படும் , பாைலர ் தடலமுடறயில் ைருபைர ். இைர ் பிஜரஞ் சு
ஜமாழியிலூம் புலடம ஜபற் றைர ். 'தமிழ் -பிஜரஞ் சு டகயகர முதலி' என்ற
நூடல

ஜைளியிை்டுள் ளார ்.

'ஜ ைாலியர ்'
'பாைலர ்

பிஜரஞ் சு

குடியரசுத்தடலைர ்

என்ற

விருதிடன

ைழங் கியுள் ளார ்.

மணி'

முதலிய

பை்ைங் களும்

லமலும்

இைருக்கு

'கவிஞலரறு',

ைாணிதா னுக்கு

ைழங் கப்பை்டுள் ளன.
S30. Ans.(c)
Sol.

புதுடமப்பித்தன்

என்ற

புடனப்ஜபயர ்

ஜகாண்ை ஜ ா. விருத்தா லம் (ஏப்ரல் 25, 1906 - சூன்
30,

1948),

ஒருைர ்.

மிக

்சிறந்த

நவீன

தமிழ்

தமிழ்

எழுத்தாளர ்களுள்

இலக்கியத்தின்

ஒரு

முன்லனாடியாக இைர ் கருதப்படுகிறார ்.
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