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        ARIVU TNPSC STUDY CENTRE SINCE-1999 

name of the exam                                                                                                                                -vao 

time                                                                                                                                                         - 30 minits 

marks                                                                                                                                                     -1x50=50 

subject                                                                                                                                                   -village administation 

 
1. கிபாநத்தின் திசரி யசூல் காண்ிக்கும் கணக்கு 

[A]கிபாந கணக்கு ண்-13 

[B]கிபாந கணக்கு ண்-14 

[C]கிபாந கணக்கு ண்-15 

[D]கிபாந கணக்கு ண்-16 

2. யசூிக்க முடினாது  ீக்கப்ட வயண்டின 
ததாகககன இதில் காண்ிக்க வயண்டும் 

[A]கிபாந கணக்கு ண்-14(a) 

[B]கிபாந கணக்கு ண்-14(b) 

[C]கிபாந கணக்கு ண்-14(c) 

[D]கிபாந கணக்கு ண்-14(d) 

3. நகமக்கணக்கு[RAINFALL ] திவு தசய்னப்டுயது 

[A]காக 7.30 முதல்  நறுாள் காக 7.30 யகப 

[B]காக 8.30 முதல் நறுாள் காக 8.30 யகப 

[C]காக 9.30 முதல் நறுாள் காக 9.30 யகப 

[D]காக 8 முதல் நறுாள் காக 8 யகப 

4. யட்டி கணக்கு  யமங்கடுயது 

[A]கிபாந கணக்கு ண்-13 

[B]கிபாந கணக்கு ண்-14 

[C]கிபாந கணக்கு ண்-15 

[D]கிபாந கணக்கு ண்-17 

5. கிபாந ிர்யாக அலுயபால் பாநரிக்கப்டும் 
தபாக்க திவயடு 

[A]கிபாந கணக்கு ண்-12 

[B]கிபாந கணக்கு ண்-14 

[C]கிபாந கணக்கு ண்-13 

[D]கிபாந கணக்கு ண்-10 

6. கிபாந கணக்கு ண்-13  த்தக ஆண்டுகள் 
யட்டாச்சினர்[TALUK OFFICE]  அலுயகத்தில் கயத்து 
பாநரிக்க வயண்டும் 

[A]சுநார் 12 ஆண்டுகள்  

[B]சுநார் 5ஆண்டுகள் 

[C]சுநார் 10ஆண்டுகள்  

[D]சுநார் 2 ஆண்டுகள் 

7. ட்டாதாபரின் திப்ட்ட யியபம் நற்றும் அயர் 
தசலுத்தின ததாகக ற்ின யியபம் 

[A]கிபாந கணக்கு ண்-13 

[B]கிபாந கணக்கு ண்-14 

[C]கிபாந கணக்கு ண்-15 

[D]கிபாந கணக்கு ண்-18 

8. ிப்ன/இப்ன திவுகக கிபாந ிர்யாக 
அலுயரிடம்  21-ாட்கலக்குள் திவு தசய்ன 
யில்க ில் அபாத ததாககமடன் திவு தசய்ன 
வயண்டின காம் 

[A]25- ாட்கள்/25-DAYS   

[B]30-ாட்கள்/30-DAYS 

[C]45-ாட்கள்/45-DAYS   

[D]60-ாட்கள்/60-DAYS 

9. தயாது 

[A]தநிழ் ாடு யமயாய் யசூல் சட்டம்  -1854 

[B]தநிழ்ாடு இாம் எமிப்ன சட்டம் -1963 

[C]தநிழ்ாடு ஜநீன்தாரி எமிப்ன சட்டம் -1948 

[D]இந்து சநன அகட்டக சட்டம் -1951 

10. கிபாந ிர்யாக அலுயபால் [VAO] பாநரிக்க டும் 
வயாண்கந னள்ி யியப திவயடு 

[A]கிபாந கணக்கு ண்-1 

[B]கிபாந கணக்கு ண்-2 

[C]கிபாந கணக்கு ண்-3 

[D]கிபாந கணக்கு ண்-5 

11. சாகுடி தசய்னப்ட்ட தநாத்த னிர் சாகுடி 
காண்ிக்கும் திவயடு 

[A]கிபாந கணக்கு ண்-2 

[B]கிபாந கணக்கு ண்-1 

[C]கிபாந கணக்கு ண்-5 

[D]கிபாந கணக்கு ண்-4 

12. அபசு னம்வாக்கில் உள் நபங்கக தயட்ட 
னாரிடம் அனுநதி த வயண்டும் 

[A]DRO   
[B]RDO    
[C]R.I    
[D]VAO 

13. கிபாந கணக்கு ண்-6 கத ற்ினது 

[A]ியரி    

[B]தண்ணிர் தீர்கய 

[C]அபசிக கமிவுகள்  

[D]வயாண்கந 

14. எம யமயாய் கிபாநத்துக்கு த்தக 'அ' 

திவயடுகள்[“A” REGISTER] பாநரிக்கப்டுகின் 

[A]ான்கு/FOUR    

[B]என்று/ONE 

[C]ழு/SEVEN    

[D]இபண்டு/TWO 

15. 'ஆதபயற் குமந்கதகள், தற்வார் னாதபன்று 
ததரினாத குமந்கதகலக்கு' யமங்க வயண்டின சாதி 
சான்று[COMMUNITY CERTIFICATE]  

[A]ிற்டுத்தப்ட்வடார்/BC   

[B]ஆதிதிபாயிடர்/SC 

[C]நிகவும் ிற்டுத்தப்ட்வடார்/MBC 

[D]மங்குடினிர்/ST 
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        ARIVU TNPSC STUDY CENTRE SINCE-1999 

16. 'DC Lards'- ன்து  

[A]குத்தககக்கு தகாடுக்கப்ட்ட ிம் 

[B]எப்கட தசய்னப்ட்ட ிம் 

[C]அபசு பாநரிக்கும் ிங்கள் 

[D]ஜப்தி தசய்த யியபங்கள் 

17. 'ிப்ன நற்றும் இப்ன தியின் தகயல்கக  VAO 
த்தக ாட்கலக்குள் தபவயண்டும் 

[A]15 ாட்கலக்குள்  

[B]10 ாட்கலக்குள் 

[C]21 ாட்கலக்குள் 

[D]18 ாட்கலக்குள் 

18. ிப்ிட சான்று வகாமயர் த்தக மொய்க்கா 
கட்டண யில்கமடன் (stamp) யிண்ணப்ிக்க 
வயண்டும் 

[A]5 மொய்/ FIVE RUPEES      

[B]50 மொய்/  FIFTY RUPEES  

[C]2 மொய் /  TWO RUPEES 

[D]10 மொய்/  TEN RUPEES 

19. னன்தசய் ிங்கின் யியபங்கக திவு தசய்மம் 
வாது, 'ீர் ஆதாப பப்க நட்டும்' ந்த கநனால் 
ழுதி கயக்க வயண்டும் 

[A]ச்கச/GREEN INK  

[B]கமப்ன/BLACK INK 

[C]சியப்ன /RED INK 

[D]ீம்/BULE INK 

20. கீழ்க்கண்டயற்றுள் ந்த கிபாந கணக்கு ண் 
'தண்டல் கணக்கு ண்'  அகமக்கப்டுகிது 

[A]கிபாந கணக்கு ண்- 21 

[B]கிபாந கணக்கு ண்- 19 

[C]கிபாந கணக்கு ண்- 15 

[D]கிபாந கணக்கு ண்- 13 

21. 'டி-ஸ்தகட்ச்'- ன்து 

[A]சர்வய னன்ாட்டிற்கா ி அகய 

[B]யடீ்டு நக ட்டா திவயடு 

[C]யரி யசூல் தசய்மம் கணக்கீடு 

[D]கிபாந யகபடத்கத பாநரிக்கும் ககவனடு 

22. எமவாக ஞ்கசனில் எம சினில் 
யிகதக்கப்ட்டு அப்சினிவவன அறுயகட 
தசய்னப்ட்டால் யிதிக்கப்டும் தீர்கய 

[A]1நடங்கு ன்தசய் தீர்கய 

[B]1.5 நடங்கு ன்தசய் தீர்கய 

[C]2நடங்கு ன்தசய் தீர்கய 

[D]2.5 நடங்கு ான்தசய் தீர்கய 

23. ஊபாட்சி என்ின அயில் வரிடர் வநாண்கந 
குழுகய கூட்டும் அதிகாபம் னாரிடம் உள்து 

[A]என்ின குழு தமந்தகயர்/CHARIMAN 

[B]யட்டசினர்/TASILDAR 

[C]யட்டாப யர்ச்சி அலுயர்/BDO 

[D]வகாட்டாச்சினர் /RDO 

24. கிபாந அயில் கிநங்கள் நற்றும் அரினயகக 
தாது யகககள் ற்ின திவயடு[MINS and MINARALS] 

[A]கிபாந கணக்கு ண்-21 

[B]கிபாந கணக்கு ண்-24 

[C]கிபாந கணக்கு ண்-22 

[D]கிபாந கணக்கு ண்-20 

25. கால்கட கணக்தகடுப்ன[CATTLES] த்தக 
யமடத்திமக்கு எமமுக டுக்கடுகிது 

[A]சுநார் 12 ஆண்டுகள் 

[B]சுநார் 5ஆண்டுகள் 

[C]சுநார் 10ஆண்டுகள் 

[D]சுநார் 2 ஆண்டுகள் 

26. குத்தகக தகாடுக்கப்ட்ட ிங்கக ற்ின 
திவயடு 

[A]ிகனா அ திவயடு 
[B]ிகனா ி திவயடு 
[C]ிகனா சி திவயடு 
[D]ிகனா 2C திவயடு 

27. 0.1mm அயில் குகயா நகமதாமிவு 
நகமநாணினில் தியாால் அது வ்யாறு 
அகமக்கப்டும் 

[A]வசா நகமதாமிவு 

[B]நிதநா நகமதாமிவு 

[C]க நகமதாமிவு 

[D]நகமனின் சாகன 

28. தநிழ் ாட்டில் எம ஆண்டில் இனல்ாய் தய்ன 
கூடின நகமஅவு 

[A]979cm  
[B]978mm  
[C]979mm  
[D]980cm 

29. அ திவயடு ந்தந்த அலுயகங்கில் 
ாதுகாக்கப்ட்டு யமகிது 

[A] கிபாந ிர்யாக அலுயகம்/VAO OFFICE 

[B] தாலுகா அலுயகம்/TALUK OFFICE 

[C] நாயட்ட யமயாய் துக/ DISTRICT REVENUE 

[D] இகய அகத்தும்/ALL ARE ABOVE 

30. தாய் த்திபம் ன்று கதச் தசால்லுயார்கள் 

[A] அதிகாபப் த்திபம் /யர் த்திபம் 

[B] மூப் த்திபம்   

[C] ட்டா/PATTA  

[D] சிட்டா/CITTA 

31. 1 க்கர் ன்து சதுப அடி 

[A] 43,560 சதுப அடி   

[B] 48,560 சதுப அடி 

[C] 53,600 சதுப அடி   

[D] 57,600 சதுப அடி 
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32. சி ன்து ன் 

[A] ஜநாந்தி [யமயாய் தீர்ப்ானம்] நறுதனர் 

[B] யமயாய் துக ின்ற்றும் ஆண்டு முக 

[C] நகம ியாபணம்  

[D] னம்வாக்கு ிங்கின் ததாகுதி 
33. யமயாய் தீர்யானம் [Jamabhandhi] னார் தககநனில் 

கடதறும் 

[A] ஆட்சினர்/COLLECTER   

[B] வகாட்டாட்சினர்/RDO 

[C] நாயட்ட யமங்கல் அலுயர்/TSO 

[D] இகய அகத்தும் 
34. ப்பல்-ஜூன் நாதத்தில் சி காபணத்தால் எம 

யட்டத்தில் யமயாய் தீர்யானம் [Jamabhandhi] 
கடதயில்க ில் வநற்தகாண்டு டத்த 
னாரிடம் அனுநதி த வயண்டும் 

[A]நாயட்ட ஆட்சினர்/COLLECTER 

[B]நாயட்ட யமயாய் அலுயர்/DRO 

[C]யமயாய் ி ிர்யாக அகனர்/COMMISSIONAR 

[D]வகாட்டாட்சினர்/RDO 

35. யடீுநக ட்டா னாரின் தனபால் அபசாங்கம் 
யமங்குகிது 

[A]யடீ்டில் உள் குடும் தகயர் தனபால் 

[B]யடீ்டில் உள் யனது மூத்த ரின் தனபால் 

[C]யடீ்டில் உள் தண்கள் தனாபல் 

[D]யடீ்டில் உள் ஆண் யாரிசு தனாபல் 

36. ி எப்கட தசய்னப்ட்ட ர் த்தக 
ஆண்டிற்குள் ித்தில் சாகுடி தசய்ன வயண்டும் 

[A]சுநார் 3 ஆண்டுகள்/THREE YEARS  

[B]சுநார் 5ஆண்டுகள்/FIVE YEARS 

[C]சுநார் 10ஆண்டுகள்/TEN  YEARS  

[D]சுநார் 2 ஆண்டுகள்/TWO YEARS 

37. எம யமயாய் கிபாநத்தின் யபாற்று குிப்னக்கள் 
காட்டும் திவயடு 

[A]ிகனா அ திவயடு/ “A” REGISTER 
[B]ிகனா ி திவயடு/ “B” REGISTER 
[C]ிகனா சி திவயடு/ “”C REGISTER 
[D]ிகனா 2C திவயடு/ “2C” REGISTER 

38. ிகனா அ திவயடு உள்டக்கின யியபங்கள் 

[A]9-யியபங்கள்   

[B]10-யியபங்கள் 

[C]11-யியபங்கள்   

[D]12-யியபங்கள் 

39. இாம்காக யமங்கப்ட்ட ிங்கக ற்ின 
திவயடு 

[A]ிகனா அ திவயடு 
[B]ிகனா ி திவயடு 
[C]ிகனா சி திவயடு 
[D]ிகனா 2C திவயடு 

40. னிர் வநம்ாடு / னிர் நதிப்டீு/ னிர் பப்ன/ னிர் 
உற்த்தி வான் கணக்கீடுகள் டுக்க னன்டும் 
கணக்கு 

[A]கிபாந கணக்கு ண்-2 

[B]கிபாந கணக்கு ண்-1 

[C]கிபாந கணக்கு ண்-5 

[D]கிபாந கணக்கு ண்-4 

41. தற்வாது கடதறும் சி[FASALI YEAR] ஆண்டு 

[A]1422  
[B]1423   
[C]1424   
[D]1425 

42. னங்கில் ற்டும் நாறுதல்கக காண்ிக்கும் 
கணக்கு 

[A]கிபாந கணக்கு ண்-2 

[B]கிபாந கணக்கு ண்-3 

[C]கிபாந கணக்கு ண்-5 

[D]கிபாந கணக்கு ண்-4 

43. ஜப்தி தசய்னப்ட்ட தசாத்து ம் யிடப்ட்ட 
யமிமுககில் குகாடுகள் 
கண்தடடுக்கப்ட்டால் த்கத பத்து தசய்மம் 
அதிகாபம் தற்யர் 

[A]யட்டாச்சினர் 

[B]வகாட்டாச்சினர் 

[C]நாயட்ட யமயாய் அலுயர் 

[D]நாயட்ட ஆட்சினர் 

44. யட்ட கணக்கு “G” தனாரிக்க னன்டுயது 

[A]2C  
[B] 2D    
[C]2F    
[D]2G 

45. அபசு னம்வாக்கில் உள் நபங்கில் காண்ிக்கும் 
ிகனா திவயடு 
[A]2C  
[B] 2D    
[C]2F    
[D]2G 

46. அகசமம் நற்றும் அகசனா தசாத்துக்கக ஜப்தி 
தசய்து ாக்கிகன யசூிக்கும் கட்டகப் திவயடு 
பாநரிக்கப்டுயது 

[A]Vao அலுயகம்        

[B]யட்டாச்சினர் அலுயகம் 

[C]வகாட்டாச்சினார் அலுயகம் 

[D]நாயட்ட ஆட்சினர் அலுயகம் 

47. அபசாங்கத்தில் ிம் எப்கட தசய்னப்ட தகுதி 
தறுயர் 

[A]கமநக்கள் 

[B]நக யாழ் நக்கள் 

[C]முன்ால் இபாணுயத்திர் 

[D]குற் பம்கபகன வசபந்தயர் 



 
 

8807745010 rarivutnpsc@gmil.com  Page 5      www.facebook.com/arivutnpsc 

   

        ARIVU TNPSC STUDY CENTRE SINCE-1999 

48. வரிடர் காத்தில் ாதிகப்ட்ட னிர்கலக்கு 
யமங்கப்டும் இமப்ிடு/தள்லடி ந்த கணக்கில் 
குிக்க வயண்டும் 

[A]கிபாந கணக்கு ண்-2 

[B]கிபாந கணக்கு ண்-3 

[C]கிபாந கணக்கு ண்-5 

[D]கிபாந கணக்கு ண்-4 

49. 1.சி ஜாஸ்தி ன்து னஞ்கச ித்திற்கு அனுநதி 
இன்ி தண்ணரீ் டுத்தால் யிதிக்கும் தீர்கய 
ற்ினது 

2.தீர்கய ஜாஸ்தி ன்து ஞ்கச ித்திற்கு 
அனுநதி இன்ி தண்ணரீ் டுத்தால் யிதிக்கும் 
தீர்கய ற்ினது 

[A]1-சரி 2-சரி    

[B]1-சரி 2-தயறு 

[C]1தயறு -2-சரி    

[D]1-தயறு 2-தயறு 

50. னம்வாக்கு/தரிசு ிங்கில் வநல் யிதிக்கப்ட்ட 
யரிகள் ற்ினது   
[A]கிபாந கணக்கு ண்-5 

[B]கிபாந கணக்கு ண்-6 

[C]கிபாந கணக்கு ண்-7 

[D]கிபாந கணக்கு ண்-8 
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 கிபாந ிர்யாகம் ததாடர்ா வகள்யிகள் ற்ின அிமுகம்  

 கடந்த 2013 ஆண்டு யகப கிபாந ிர்யாகம் ன் குதி வதர்யில் வசர்க்கப்டயில்க. 

 ஆால் 2014 ஆண்டு முதல் னதின கடமுகனாக வதர்யர்கலக்கு கிபாந ிர்யாகம் ன் குதி 

ாடத் திட்டத்தில் வசர்க்கப்ட்டது. 

 கிபாந ிர்யாகம் ததாடர்ா வகள்யிகள் தநிமக அபசால் கிபாந ிர்யாக அலுயர்கலக்கு [village 

administrative officer]  யமங்கப்டும் னிற்சி ககவனடுகில் இமத்து வகட்கப்டுகின் 

 கடந்த ஆண்டு கடதற் வதர்யில் கிபாந ிர்யாக அலுயர்கலக்கு யமங்கப்டும் னிற்சி 

ககவனடுகில் இமத்து 25 வகள்யிகில்  23 வகள்யிகள் வகட்கப்ட்ட 

 கடந்த ஆண்டு னதிதாக இந்த கடமுக அிமுகப்டுத்தப்ட்டதால்  கிபாந ிர்யாகம் குதினில் 

நிகவும் ிதாக யிாக்கள் வகட்கட்டது 

 இியமம் காத்தில் யிாக்கள் சற்று தபநாக யப யாய்ப்னள்து 

 கிபாந ிர்யாகம் ததாடர்ா அடிப்கட னரிதல்கள் வதர்யர்கலக்கு உள்தா ன்கத ஆபான 

TNPSC தற்வாது இந்த னதின முககன உமயாகி உள்து 

 கிபாந ிர்யாகம் ததாடர்ா குதிகக ஆழ்ந்து னரிந்து தகாண்டால் அது ந்த யிதத்திலும் 

வதர்வுக்கா தயற்ிகன ாதிக்காது. 

 கடந்த முக இந்த  கிபாந ிர்யாகம் ததாடர்ா குதி னதிதாக அிமுகம் தசய்னப்ட்டதால் சி 

வதர்யர்கள் அடிப்கட னரிதல் இன்ி இந்த குதிகில் குகயா நதிப்தண்கக தற்ர். 

 

 கிபாந ிர்யாகம் ததாடர்ா வகள்யிகள் இடம்த காபணம் 
 
 TNPSC னால் டத்தப்டும் நற் வதர்வுகில் இது வான் தயி/ணி குித்த யிாக்கள் முன்தாக 

வதர்வுகில் வகட்கப்டாது. ஆால் கிபாந ிர்யாக அலுயர் வதர்வு குித்தா வகள்யிகள் TNPSC 
னால் டத்தப்டும் வதர்வுகில் வகட்கப்ட காபணம் 
 

 கிபாந ிர்யாக அலுயர் தயி ன்து கடந்த காங்கில் கிபாந ீதிதி [முன்சீப்] தயிக்கு 
இகணனாக கமதப்ட்டது [தற்வாதும் கூட 50 – மொய் நதிப்னக்கு கீழ் உள் சியில் 
யமக்குககமம் vao  யிசாரிக்காம் ] 

 
 கிபாந ிர்யாக அலுயர் ன்யர் யமயாய் துகக்கு நட்டும் தாறுப்ாயபாக இல்ாநல் 

அபசின் சி முக்கின துகக்கும் தாறுப்ாயபாக கமதப்டுகின்ார் [காயல் துக/சுகாதாப 
துக/திவு துக/வதாட்டகக துக  ] 

 
 கிபாந ிர்யாக அலுயர் ன்யர் கடந்த காங்கில் கிபாந நக்கால் கிபாந காயல் அதிகாரி 

[village police]   அகமக்கப்ட்டார் 
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 கிபாந ிர்யாக அலுயர்  தித்வத சி  சான்ிதழ்கக யமங்காம் [தசாத்து நதிப்ன 
சான்று/யங்கினில் கணக்கு துயங்க சான்று/நின் இகணப்ன த சான்று/இமப்ிட சான்று – சி 
னன்ாட்டிற்கு நட்டும்] 

 
 
 கிபாந ிர்யாக அலுயர் வதர்வுக்கா ாடத்திட்டம் 

 
1. யமயாய் துக/யமயாய் ிர்யாகம் 
2. யமயாய் துக அலுயர்கின் ணிிக 
3. யமயாய் துக ிர்யாக அகுகள் 
4. கிபாந ிர்யாக அலுயர் ணி ினநம் ததாடர்ாது 
5. கிபாந ிர்யாக அலுயர் ணிகள் நற்றும் கடகநகள் 
6. கிபாந கணக்குகள் 
7. ி யககாடு/ி யரி யிதிப்ன முககள் 
8. யமயாய் துக மூம் ிகவயற்ப்டும்  திட்டங்கள் 
9. யமயாய் துக மூம் யமங்கடும் சான்ிதழ்கள் 
10. சர்வய யககாடுகள் 
11. வரிடர் வநாண்கந குித்த அடிப்கட தகயல்கள் 

 
 
 நது னற்சி கநனத்தில் 2014 VAO வதர்யில் தயற்ி தற்யர்கள் 
 
    

1. யிண்ணபசு   VAO  [NOT WILLING TO JOIN]  நாித்தில் 9-யது இடம்  

2. சிபாஜ்தீன்    VAO  ாகலூர்   கள்க்குிச்சி யட்டம் 

3. தசங்குட்டுயன்   VAO  உங்காத்தான்   தற்வாது G-2 ணினில் 

4. அபயிந்த ாாஜி       VAO  [NOT WILLING TO JOIN]   தற்வாது G-2 ணினில்    

5. யடிவயன்   VAO  [NOT WILLING TO JOIN]  தற்வாது ஆசிரினர் ணினில்   

6. நணிகண்டன்    VAO  சூாங்குிச்சி  சங்கபானபம் யட்டம்     

7. நரியன்   VAO  [NOT WILLING TO JOIN]  தற்வாது G-2 ணினில்   

8. பாவஜந்திபன்    VAO  க.அம்ம்   சங்கபானபம் யட்டம்     

9. தங்காண்டினன்  VAO  [NOT WILLING TO JOIN]  தற்வாது G-2 ணினில்   

10. பகுதி    VAO  ின்கமர்   கள்க்குிச்சி யட்டம்   

11. அமுதா    VAO  தமநங்கம்  கள்க்குிச்சி யட்டம் 

12. கல்ா    VAO  அபசம்ட்டு   சங்கபானபம் யட்டம்   

13. சியகுநார்    VAO பங்கப்னுர்   சங்கபானபம் யட்டம்   

14. அஞ்சி    VAO  தடுநானுர்   சங்கபானபம் யட்டம்   

15. துர்க்கா    VAO  ாசார்    சங்கபானபம் யட்டம் 

16. தநிழ்நணி     VAO  [NOT WILLING TO JOIN]  தற்வாது G-2 ணினில் 
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 2012 VAO வதர்யில் தயற்ி தற்யர்கள் 

 
1. ிபன     VAO  தகாங்கபாாகனம்  கள்க்குிச்சி யட்டம் 
2. அம்ிகா    VAO  தாபசக்குிச்சி  கள்க்குிச்சி யட்டம் 
3. சுகந்தி    VAO  [NOT WILLING TO JOIN]   தற்வாது G-2 ணினில்   
4. ாலு    VAO [NOT WILLING TO JOIN]   தற்வாது G-4 ணினில்   
5. அக்ர் ாட்ரா   VAO  கள்க்குிச்சி யட்டம் 
6. யபதன்   VAO கடுயனூர்   சங்கபானபம் யட்டம் 
7. தயங்கவடசன்   VAO  கள்க்குிச்சி யட்டம் 
8. நாதயன்    VAO  தஞ்கச நாயட்டம் 
9. னித ிரினா    VAO  [NOT WILLING TO JOIN] தற்வாது ஆசிரினர் ணினில் 
10. ஆறுமுகம்      VAO [NOT WILLING TO JOIN]  தற்வாது G-2 ணினில்   

 
 

 2007 VAO வதர்யில் தயற்ி தற்யர்கள் 

 
1. நணிநான்  VAO   [NOT WILLING TO JOIN]  தற்வாது G-2 ணினில்   
2. வசகர்   VAO   [NOT WILLING TO JOIN]  தற்வாது G-2 ணினில்   
3. யிஜகுநார்  VAO   [NOT WILLING TO JOIN]  தற்வாது G-2 ணினில் 

 
 

ANSWER 
 

[1]A     [2] B    [3]B   [4]D    [5]C   [6]B     [7]B     [8]B    [9]A     [10]B [11] B [12]B  [13]B   [14]D 

[15]A  [16] A [17] C [18]C  [19]C  [20] D [21]D  [22]B  [23]C   [24]B  [25]B   [26]C  [27] D [28]C 

[29] D [30] B [31]A  [32] B [33]D   [34]C  [35]C   [36] A [37]A  [38]C  [39]B  [40]A  [41]B  [42]B 

[43]C   [44]C  [45]A  [46]B  [47] C [48]C  [49] D [50] C  

வதர்யர்கள்  25/25  வகள்யிகள் சரினாக திிக்கும் யககனில்  யமம் காங்கில் நது னிற்சி 
கநனத்தில் கிபாந ிர்யாகம் ததாடர்ா சிப்ன வதர்வுகள்/யகுப்னகள்  கடத உள்து.வதர்யர்கள் 
தயாநல் கந்து தகாள்வும் 

 
அகயமம் கிபாந ிர்யாக அலுயபாக யாழ்த்துக்கள் 

-இபா.அிவு  
rarivutnpsc@gmail.com 

facebook.com/அியமகன் பாநசாநி  
ததாகுப்ன 

M.Senguttuvan.B.sc 
revenue inspecter 

facebook.com/senguttuvan dx 
 


