
தேர்வு நாள் : 15/08/2017    கலாமின் விதேகள் வாட்சப் குழு 

 

கிா நிர்லாக அலுலயர் தேர்வு-1 
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கிா நிர்லாக அலுலயர் தேர்வு-1 

1. கிா நிர்லாக அலுலர் தநடி தேர்வு மூயம் தேர்வு செய்ப்படும் நபர்கள் 

ஆண்டின் ந்ே ந்ே ாேம் 21 லது நிதமவு சபற்மிருக்க தலண்டும் ? 

ஜூதய ாேம் முேல் நாள் 
 

2. கிா நிர்லாக அலுலர் தநடி தேர்வுக்கான அேிக பட்ெ லது லம்பு ன்ன? 

30 லது முடிவுற்மலர் அல்யது முடிவுமக்கூடிலர், 

40 ஆண்டுகள் - பிற்படுத்ேப்பட்த ார் லகுப்பு அல்யது அட் லதை லகுப்பு 

ற்றும் பறங்குடி இனத்தே ொர்ந்ேலர்கள் 
 

3. கிா நிர்லாக அலுலயாக நிர்ைிக்கப்படும் ஒவ்சலாருலரும் பைிில் 

தெர்ந்ே நாள் முேல் ஒரு ாேத்ேிற்குள்  பிதைத்சோதகாக செலுத்ே 

தலண்டி சோதக ன்ன? பிற்படுத்ேப்பட்த ாருக்கான பிதைத்சோதக ? 

ரூ.2000/- 

பிற்படுத்ேப்பட்த ார் - ரூ.1000/- 

 

4. கிா நிர்லாக அலுலயர் பேலிக்கு நிைம் செய்ப்படும் 

ஒவ்சலாருலரும் த்ேதன ஆண்டுகளுக்குள் அசு அரிக்கும்  பிற்ெிகரில் 

தேர்வு சபற்மிருக்க தலண்டும் ? 

3 ஆண்டுகள் 
 

5. கிா நிர்லாக அலுலருக்கான பைிகள், க தகள் குமித்ே லில 

அட் லதை பற்மி அொதை ண் ற்றும்  சலரிி ப்பட்  நாள் ? 

அொதை ண். 581 நாள் : 03/04/1987 

 

6. புய ண் ன்மால் ன்ன? 

ஒவ்சலாரு ாலட் மும் பய லட் ங்கராகவும் (taluk) ,லட் ங்கள் பய 

கிாங்கராகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும், கிாங்கரின் கீழ்  

நியங்கள் பய பகுேிகராகப் பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்சலாரு பகுேிக்கும் ஒரு 

இயக்கம் இ ப்படும். அேற்குப் புய ண் (SURVEY NUMBER)  ன்று சபர். 
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7. நியம் சோ ர்பான லிலங்கள் ங்கு பாரிக்கப்படுகின்மன ? 

பேிவுத்துதம 

லருலாய்த்துதம 
 

8. நியத்ேிற்கான லிலங்கள் த்துதமில் காைப்படும் ? அதல ாதல ? 

லருலாய்த்துதம 

 

பட் ா (patta) 

ெிட் ா(chitta) 

அ ங்கள்(adangal) 

"அ" பேிதலடு("A" register) 

நியத்ேிற்கான லதப  ல்தய (FMB) 

 

9. பட் ா ன்மால் ன்ன? பட் ாலில் காைப்படும் லிலங்கள் ? 

நியத்ேின் உரித நக்கு ோன் இருக்கிமது ன்பேற்கான ஆோம் 

பட் ாலாகும்.  பட் ாதல தலத்துோன் ஒரு நியத்ேின் உரித ாருக்கு 

ன்பசேன முடிவு செய்ப்படுகின்மது, 

1.ாலட் த்ேின் சபர், லட் த்ேின் சபர் ற்றும் கிாத்ேின் சபர். 

பட் ா ண் 

உரிதாரர் சபர் 

புய ண்ணும் உட்பிரிவும்  (SURVEY NUMBER AND REGISTRATION) 

நன்செய் நியா? அல்யது புன்செய் நியா? 

நியத்ேின் பப்பு ற்றும் ேரீ்தல 
 

10. ெிட் ா ன்மால் ன்ன ? 

ஒரு ேனி நபருக்கு குமிப்பிட்  கிாத்ேில் வ்லரவு நியம் இருக்கிமசேன்று 

அொங்கம் தலத்ேிருக்கும் பேிதலடு. இேில் சொத்ேின்  

உரிதாரர் சபர் ,பட் ா ண்கள், நியம் நன்செய் அல்யது புன்செய் 

பன்பாடு, ேரீ்தல கட்டி லிலங்கள் ல்யாம் இருக்கும். 

 

11. அ ங்கல் ன்மால் ன்ன ? 

ஒரு கிாத்ேில் இருக்கிம சாத்ே ெர்தல ண்கள் அ ங்கி பேிதலடு. 

இேில் குமிப்பிட்  ெர்தல ன்னுக்கு உரி நியம் ார் சபரில்  இருக்கிமது. 

பட் ா ண் ற்றும் நியத்ேின் பன்பாடு ன்பன தபான்ம லிலங்கள் இேில் 

இருக்கும். 
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12. "அ" பேிதலட்டில் காைப்படும் லிலங்கள் ன்ன ? 

பதற நிய அரதல ண், உட்பிரிவு ண். (surver number and subdivision) 

ாத்துலாரி (அ), ெர்க்கார் (ெ) ,அல்யது இனாம் (இ) நன்செய் (ந), புன்செய் (பு), 

ானாலாரி (ா), ேரீ்வு ற்ப ாே ேரிசு (ே.ீ.ே), புமம்தபாக்கு பட் ா ண் 

ற்றும் பேிவு சபற்ம உத தாரரின் சபர் 

நியத்ேின் பப்பு ற்றும் ேரீ்தல தபான்ம லிலங்கள் இருக்கும். 

 

13. கிப் பத்ேித்ேில் காைப்படும் லிலங்கள் ாதல ? 

ழுேிக்சகாடுப்பலரின் சபர் , முகலரி 

ழுேி லாங்குபலரின் சபர், முகலரி 

வ்லரவு அரவு 

வ்லரவு சோதகக்கு லிற்கப்படுகிமது 

சொத்து லிலம் 
 

14. நியத்தே லாங்கும்தபாது ொர் பேிலாரர் அலுலயகத்ேில் ந்ே பிரிலின் கீழ் 

பேிவு செய் தலண்டும் ? 

survey number and subdivision 

 

15. கிப் பத்ேித்ேில் சொத்து லிற்பலரின் புதகப்ப ம் ற்றும் லாங்குபலரின் 

புதகப்ப ம் ஒட்டும் முதம  நத முதமப்படுத்ேப்பட்  நாள் ?  

01/07/2006, 18/05/2009 முேல் இந்ே முதமிலும் ாற்மம் செய்ப்பட்டு சொத்து 

லாங்குபலரின் புதகப்ப ம் இண்டிற்கு பேியாக ஒன்று  ஒட்டினால் தபாதும் 

ன்ம நத முதமக்கு லந்ேது 
 

16. "அ" பேிதலட்டின் உள்ர க்கம் ன்ன? 

இது ஒவ்சலாரு லதகின் கீழ் உள்ர நியத்ேிப் பப்பும், ேரீ்தல லேீத்தேமம் 

காட்டுகிம "அ" பேிதலட்டின் சோகுப்பாகும் 

அசு நியம் (லதகப்பாடு),  அெின் கட்டுபாட்டில் உள்ரதல 

அெின் கட்டுபாட்டில் இல்யாேதல ன ேனித்ேனித காட்  தலண்டும். 

 

17. "B" பேிதலடு ன்மால் ன்ன? 

இது இனாம்கரின் நியப்புய பேிதலடு ஆகும் 
 

18. "B1" பேிதலடு ன்மால் ன்ன? 

இது நிய உரிதப் பட் த்ேிற்கான நியப்பேிதலடு - பி பேிதலட்டியிருந்து 
தலறுபட் து ஆகும். 
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19. "B1" பேிதலடு பாகம் -1  ன்மால் ன்ன? 

ஜீன் ஒறிப்பு ற்றும் ாத்துலாரிாக ாற்றும் ெட் ம் 1948(1948ம் லரு  

XXVI ெட் ம்)இன் கீழ் பிரிவு 17(1) (பி) ற்றும் (2)இன் கீழ்  ஒப்புேல் 

அரிக்கப்பட்  இனங்கதரக் சகாண் ோகும் 
 

20. கிாக் கைக்கு ண் 3 ன்மால் ன்ன? 

புயன் கரின் பேிவுகரின் ாறுேல்கதர காண்பிக்கும் லரு ாந்ேி பேிதலடு 

ஆகும்.  

 

21. கிாக் கைக்கு ண் 1 ன்மால் ன்ன? 

இது கிாத்ேின் ாேலாரி - ொகுபடி கைக்கு ஆகும். 

 

22. கிாக் கைக்கு ண் 2 ன்மால் ன்ன? 

இது கிா அ ங்கல் கைக்கு னப்படும். 

அ ங்கல் ன்பது தகப்பற்று நியத்தேமம் ற்ம அதனத்து லதகான 

நியங்கதரமம் பிரிவுகராக புயம் உட்பிரிவு லாரிாக  

அதனத்து லிலங்களும் காட்டும் ஓர் அேிமுக்கிான கிாக் கைக்கு 

ஆகும். 

 

23. கிாக் கைக்கு ண் 2க்கு c உள்ர க்கம்  ன்மால் ன்ன? 

லருலாய்த் துதமின் சபாறுப்பின் கீழ் உள்ர அசு புமப்தபாக்கில் உள்ர  

லிலங்கதர காட்டும் பேிதலடு ஆகும். இது 4 பிரிவுகராகப் 

பாரிக்கப்படும். 

 

24. கிாக் கைக்கு ண் 2க்கு D உள்ர க்கம்  ன்மால் ன்ன? 

இது கிாத்ேின் நீர்பாய்ச்ெப்பட்  பப்பின் லிலங்கதர காண்பிக்கும் 

கைக்கு ஆகும். இந்ே கைக்கு ஆண்டு முழுலதும் பாரிக்க தலண்டும். 

 

24. கிாக் கைக்கு ண் 2F ன்மால் ன்ன? 

இது அ ங்கயின் 18 லது கயம் குமிக்கப்பட்டுள்ர லிலங்கள் சுருக்கம் 

ஆகும்.  

 

25. கிாக் கைக்கு ண் 3 ன்மால் ன்ன? 

புயங்கரின் பேிவுகரின் (நியத்ேின்) ாறுேல்கதர காண்பிக்கும் 

லரு ாந்ேி பேிதலடு  
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26. கிாக் கைக்கு ண் 3A ன்மால் ன்ன? 

கைக்கு 3ல் தகப்பற்று நியங்கரில் ற்பட்  ாறுேல்கரின் சுருக்கம் 

ஆகும்.  

 

27. கிாக் கைக்கு ண் ன்மால் ன்ன ? 

இது அதனத்து அெிதமக் கறிவு (Beriz Detuction)கதரக் காண்பிக்கும் 

இதல 2 பிரிவுகரில் பாரிக்கப்படும் 

ெ நிதயங்களுக்காகக் கறிக்கப்படுலது 

ற்ம காரிங்களுக்காகக் கறிக்கப்படுலது 
 

28. லஜா கைக்கு ன்மால் ன்ன ? 

கிாக் கைக்கு ண் 5 

பருல நிதய பாேிப்பு அத மம் தபாது நியலரி ேள்ளுபடி செய்ப்பட்டு 

லருகிமது.  

 

29. கிாக் கைக்கு ண் 6 ன்மால் ன்ன ? 

ேண்ைரீ் ேரீ்தல லிேிப்பு பற்மி பேிதலடு ஆகும். பெயி ஜாஸ்ேி, ேரீ்தல 

ஜாஸ்ேி முதமில் லிேிக்கப்படும் அபாே கைக்குகள் கைக்கு  

ண் 6ல் பாரிக்கப்படும் 
 

30. கிாக் கைக்கு ண் 6Aக்கு உள்ர க்கம் ன்மால் ன்ன ? 

ஒவ்சலாரு பட் ாோாலும் நீர்ப்பாய்ச்ெப்பட்  ேண்ைரீுக்காக 

செலுத்ேப்ப  தலண்டி கட் ைத்தே கூட்டி லரும் சாத்ேத்தே கிாக்  

கைக்கு 10ல் - 2 பிரிவுக்கு டுத்து செல்லும் பேிதல ாகும். (தபாஸ்டிங் 

டிஜிஸ் ர்) 

 

31. கிாக் கைக்கு ண் 7 ன்மால் ன்ன ? 

அனுேிின்மி புமம்தபாக்கு ேரீ்தல லிேிக்கப்பட்  ேரிசு ற்றும் ேரீ்தல 

லிேிக்கப்ப ாே ேரிசு ஆகி நியங்கரின் அனுதபாகம்  செய்ப்படும் 

புயப்பப்தபமம், பல்லதக லருலாய்கதரமம் அேற்குண் ான தல் 

லரிகளும் காட் ப்படும் பேிதலடு ஆகும்.  

 

32. கிாக் கைக்கு ண் 8, 8A ன்மால் ன்ன ? 

கிாக் கைக்கு 8 2 பிரிவுகதரக் சகாண் து 

8A - முேல் பிரிவு முேல் லகுப்பு நீர் நிதயகதரப் பற்மி லிலங்கள்  

8B : இக்கைக்கில் ற்ம நீர் நிதயகள் பற்மி லிலங்கள் அ ங்கும் 
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33. கிாக் கைக்கு ண் 9A ன்மால் ன்ன ? 

இந்ேக் கைக்கு ேிழ்நாடு ேரீ்தல ற்றும் கூடுேல் ேண்ைரீ் லரி ெட் த்ேின் 

கீழ் லிேிக்கப்படும் லருலாிதன காண்பிக்கும் பேிதலடு  ஆகும், 

இக்கைக்தகப் பாய்ச்ெல் ஆோம் லாரிாக ழுே தலண்டும். 
 

35. கிாக் கைக்கு ண் 10 இல் 1 பிரிவு  ன்மால் ன்ன ? 

பட் ாலாரிான நியலரித் ேிட் த்ேிதனக் காண்பிக்கும் ெிட் ாலாகும். 

 

36. கிாக் கைக்கு ண் 10 இல் 2 பிரிவு  ன்மால் ன்ன ? 

பட் ா லாரிாக தகப்பற்மில் உள்ர நியங்களுக்கு லிேிக்கப்ப  தலண்டி 

பல்தலறு லதக ேரீ்தல இனகரின் லிலத்தேக் காட்டும்  

பேிதல ாகும். 
 

37. கிாக் கைக்கு ண் 10C ன்மால் ன்ன ? 

இது இண்டு பிரிவுகராகப் பாரிக்கப்ப  தலண்டும். 

பிரிவு 1: லருலாய் பேிவுகதர ாற்மக் தகாரி சபமப்படும் 

லிண்ைப்பங்கதர லட் ாட்ெிால் கிா நிர்லாக அலுலயர்களுக்கு  

அனுப்புலது குமித்ோன பேிதல ாகும். 

பிரிவு 2: கிா நிர்லாக அலுலயர் ேனிச்தொக இதே தபான்ம இனகரில் 

சபமப்படும் னுக்கதரக் காட்டும் பேிதல ாகும். 

 

38. கிாக் கைக்கு ண் 11 ன்மால் ன்ன ? 

ஒவ்சலாரு பட் ாோருக்கும் அரிக்கப்பட்  பட்  படிலாகும் 

ேற்தபாது கிாக் கைக்கு ண் 10ல் 1 கைினி ாக்கப்பட் ோல் பட் ா 

ாறுேல் செய்மம் தபாது கைினி மூயம் பட் ா நகல் படிலம்  

தகப்பற்றுோருக்கு லறங்கப்பட்டு லருகிமது 
 

39. கிாக் கைக்கு ண் 12 ன்மால் ன்ன ? 

கிாம் முழுதக்கும் உள்ர நிய லருலாய் நிர்ைச் சுருக்காகும் 

இது கைக்கு ண் 2, 2A,3A,5,6,7,9A,10 (1), 10(2) ஆகிதலகரில் உள்ர 

சோகுப்புகதர இேில் பேி தலண்டும் 
 

40. கிாக் கைக்கு ண் 13 ன்மால் ன்ன ? 

இது கிாங்கரில் ேினெரி லசூல்கதரக் காண்பிக்கும் கைக்காகும். 
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41. கிாக் கைக்கு ண் 14 ன்மால் ன்ன ? 

ஒவ்சலாரு நபரி ிருந்து (பட் ாோர்) லசூயிக்கப்பட்  சோதகதக் 

காண்பிக்கக் கூடி 13ம் ண் கைக்கின் சுருக்காகும். 

 

42. கிாக் கைக்கு ண் 14A ன்மால் ன்ன ? 

14A  கைக்கு ன்பது 14ம் நம்பர் படிலத்ேிதயத ோரிக்கப்படும் 

சுருக்காகும். பெயி முடிலில் கிா சாக்க கைக்குகதர பேிவு செய்ேி  

தலண்டும். 

 

43. கிாக் கைக்கு ண் 14B ன்மால் ன்ன ? 

லசூயிக்க இயாசேன கருேப்பட்  பாக்கி லிலங்கதர சேரிலிக்கும் 

லிலப்பட்டில் ஆகும். 

 

44. கிாக் கைக்கு ண் 14C ன்மால் ன்ன ? 

இந்ேக் கைக்கு அேிக லசூல் லிலங்கதர காண்பிக்கும் கைக்காகும். இது 

3 பிரிலாகப் பாரிக்கப்படுகிமது 

பிரிவு 1: பெயிியிருந்து அந்ேந்ே பட் ாோர்கள் தகட்புத் சோதககளுக்கு 

ிகுேிாக செலுத்ேி சோதக லிலம் ஆகும். 

பிரிவு 2: லசூல் செய்ப்பட்  சோதக ிகுேிாக இருந்ோல் அதே 

பட் ாோருக்கு அடுத்ே பெயிில் தகட்பு இல்யாே பட்ெத்ேில் அந்ே 

சோதகத அலருக்கு ேிருப்பிக் சகாடுக்கயாம். இவ்லாமான லிலங்கள் 

இேில் காட் ப்படுகின்மன. 

பிரிவு 3: இந்ேப்பிரிலில் ஒரு பட் ாோர் செலுேி சோதகில் 10 

தபொவுக்கும் கீழ் ிகுேிாக இருந்ோல் அேதன அசுக் கைக்கில்  

தெர்த்துக் சகாள்ரயாம். 

 

45. கிாக் கைக்கு ண் 15 ன்மால் ன்ன ? 

கிாத்ேில் பட் ாோர்கரி ம் இருந்து லசூல் செய்ப்பட்  சோதககள் 

(கிாக் கைக்கு ண்13 படி) லங்கிில் செலுத்துலேற்குப்  

பாரிக்கப்படும் சுருக்கான பட்டியாகும். 

 

46. கிாக் கைக்கு ண் 16 ன்மால் ன்ன ? 

பெயி லாரிாக ஒவ்சலாரு ாேக் கத ெிிலும் ஒவ்சலாரு பட் ாோர் 

செலுத்ே தலண்டி தகட்பு லசூல் பாக்கிதக் காண்பிக்கும்  கைக்காகும். 

ாேந்தோறும் இந்ேக் கைக்தக ோரிக்க தலண்டும். 
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47. கிாக் கைக்கு ண் 17 ன்மால் ன்ன ? 

ஒரு பட் ாோர் செலுத்ே தலண்டி நியலரித் சோதக ோோக 

செலுத்ேினால் இேற்கு லட்டிாக அபாேம் லசூயிக்கப்படுகிமது. இதல 

பேிதலட்டில் அேற்குண் ான தகட்பு, லசூல்பாக்கி ஆகி லிலங்கள் 

காண்பிக்கப்படும். 

 

48. கிாக் கைக்கு ண் 18 ன்மால் ன்ன ? 

குடிானலர் ோம் செலுத்ே தலண்டி நியலரி ற்றும் இே பாக்கிகளுக்கு 

அலர்கரால் செலுத்ேப்பட்  சோதகதப் சபற்று  

சகாண் த்ேற்கு VAO  லறங்கும் பற்று ெடீ்டு ஆகும். 

 

49. கிாக் கைக்கு ண் 19 ன்மால் ன்ன ? 

VAO ஒவ்தலார் ஊாட்ெிக்குட்பட்  லருலாய் கிாங்கரில் தநரிடும் பிமப்பு, 

இமப்பு பேிவு  செய் பேிலாராக  VAO   நிிக்கப்பட்டுள்ரார். (Town 

panchayat  ேலி) இந்ேக் கைக்தக புேி லடிலத்ேில் ோரிக்க தலண்டும். 

 

50. கிாக் கைக்கு ண் 20 ன்மால் ன்ன ? 

இது தறக் கைக்கு ஆகும். ப்ல் 1 முேல் ார்ச் லத உல்ர நிேி ஆண்டு 

காயத்ேில் பாரிக்க தலண்டும். ஒவ்சலாரு ாேமும் 25ம் தேேி முேல் 

இக்கைக்கின் முடிதல சேரிலிக்க தலண்டும். 

 

51. கிாக் கைக்கு ண் 21 ன்மால் ன்ன ? 

இது பட் ாோர் அல்யது ற்மலகளுக்கு சொந்ோன கால்நத கள் 

குமித்ோன கைக்கு . கால்நத கரின் புள்ரி லிபங்கதர 5 ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுதம கைக்கி  தலண்டும். 

 

52. கிாக் கைக்கு ண் 22 ன்மால் ன்ன ? 

கிாக் கைக்கு 22 நீக்கப்பட் து 
 

53. கிாக் கைக்கு ண் 23 ன்மால் ன்ன ? 

இது கிாத்ேில் ாத்துலாரி உரித முதமில் உள்ர பயலதக 

ேிப்புள்ர தகப்பற்றுகரின் ண்ைிக்தகத காண்பிப்போகும். 

 

54. கிாக் கைக்கு ண் 24 ன்மால் ன்ன ? 
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இது கிாத்ேில் உற்பத்ேி செய்ப்படும் கனிங்கதரப் பற்மி பேிமம் 

ஆண்டுப் பேிதலடு ஆகும். இந்ேக் கைக்தக ஜனலரி - டிெம்பர் லத 

பாரிக்க தலண்டும். 

www.Padasalai.Net                                               www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net


