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கிா நிர்லாக அலுலயர் தேர்வு-4 

1. லருலாய் நிதய ஆதை எண் 23 என்மால் என்ன? 
 இத்ேிட்டத்ேின் கீழ் அசு புமம்தபாக்கு நியங்கதர த  அசுத் 
துதமகளுக்கு, லறக்கான சந்தே ேிப்பிதன  லசூயித்து ககாண்டு 
நியாற்மம் கசய்ப்படுகிமது. பள்ரிக் கட்டடங்கள், 
ருத்துலதனகள் ஆம்ப சுகாோ நிதயங்கள் தபான்ம லைிக 
தநாக்கில்யாே  காைங்களுக்காக நியக்கிின்மி, நியேிப்பு 
லசூல்  ட்டும் கசய்து ககாண்டு நியாற்மம் கசய்ப்படுகிமது. 

 
2. லருலாய் நிதய ஆதை எண் 24 என்மால் என்ன? 

 கபாது தநாக்கங்களுக்காகவும் சபோ நயதன 
பன்தனற்றுலேற்காகவும் அசு சார்பு நிறுலனங்கள்,   உள்ராட்சி 
அதப்புகள் தபான்மதல  பல்கதயக்கறகங்கள், ேகலல் 
கோறில்நுட்பப் பூங்காக்கள்  ற்றும் இே  கோறில் 
நிறுலனகளுக்கு சிய   நிபந்ேதனகளுக்குட்பட்டு அசு நியங்கதர 
உரித  ாற்மம் கசய்கின்மன. 

 எந்ே தநாக்கத்ேிற்காக நியாற்மம் கசய்ப்பட்டதோ, அலற்மிற்காக 
பழ்தாகப் பன்படுத்ேப்படாே  பட்சத்ேில் அத்ேதக நியங்கள் 
ீரப்கபமப்படும்.அதே தநத்ேில் உரித நிபந்ேதனகள் 
ீமப்பட்டிருப்பின் எந்ேலிோன இறப்பீட்டுத் கோதகதபம் 
லறங்கால்  நியங்கள் அசால் ீரப் கபமப்படும். 

 நியாற்மம் கிா நிர்லாக அலுலயரின் பைிகள் நியாற்மம் 
தநர்லில், தகட்புத் துதமக்கு நியம்  லறங்குலது குமித்து, 
கிாத்ேில் ேண்தடாா பயம்  கிா நிர்லாக அலுலயர் 
லிரம்பம் கசய் தலண்டும். 

 
3. நிய எடுப்பு சட்டம் ஆண்டு -? 

1894 
 

4. உடனடிாக நியத்தே தககப்படுத்தும் பிரிவுகள் எது? 
பிரிவு 17 (1), பிரிவு 17 (2) 
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5. நியம் தககப்படுத்துலேற்கான காய அலகாம் எவ்லரவு ? 
3 ஆண்டுகள் 
 

6. நியக்குத்ேதக என்மால் என்ன? 
அசு நியங்கள் குமிப்பிட்ட காய லததமக்குட்பட்டு ேனி நபர்கள், 
ேனிார் அதப்புகள், நிறுலங்கள் ற்றும் உள்ராட்சி அதப்புகளுக்கு 
ேற்காயிக அனுபலத்ேிற்கு குமிப்பிட்ட தநாக்கங்களுககன லறங்கப்படுலது 
ஆகும். 

 
7. குத்ேதககள் லதககள் என்ன? 
குறுகி காய குத்ேதக 
நீண்ட காய குத்ேதக 

 
8. லைிக தநாக்கத்ேிற்கான காத்ே லரி என்ன? 
குத்ேதக லிகிேம் - 2% 
ேயலரி - 2% 
ேயதல் - 10% 
லரி காத்ேம் - 14% 

 
9. லைிகல்யாே தநாக்கத்ேிற்கான லரி காத்ேம் ேருக 
குத்ேதக லிகிேம் - 1% 
ேயலரி -1% 
ேயதல் - 5% 
லரிகாத்ேம் - 7% 

 
10. நீர்நிதய புமம்தபாக்குகள் குத்ேதக லறங்குலது ேதட கசய்ப்பட்ட 
அசாதை எண் என்ன? 
அசு ஆதை எண் 41, லருலாய் துதம, நாள் : 20/01/1987 

 
11. தய்க்கால் ற்றும் ந்ேகலரி புமம்தபாக்குகள் குத்ேதக லறங்குலது 
ேதட கசய்ப்பட்ட அசாதை எண் என்ன? 
அசு ஆதை எண் 959, லருலாய் துதம, நாள் : 23/06/1987 

 
12. ானம் புமம்தபாக்குகள் குத்ேதக லறங்குலது ேதட கசய்ப்பட்ட 
அசாதை எண் என்ன? 
அசு ஆதன எண். 116, லருலாய்த் துதம நாள்:20/01/1988 
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13. எத்ேதன ஆண்டுகள் லத குத்ேதக லிடயாம் ? 
3 ஆண்டுகள் 
 

14. எத்ேதை ஆண்டுகளுக்கு ஒருபதம குத்ேதக நியத்ேின் சந்தே 
ேிப்தப கபாறுத்து கோதக ாற்மி அதக்க தலண்டும் ? 
3 ஆண்டுகள் 
 

15. குத்ேதக கபற்மலர் எத்ேதன நாட்களுக்குள் கோதக கசலுத்ே தலண்டும்  
60 நாட்கள், நீட்டிப்பு - 30 நாட்கள் . காத்ேம் - 90 நாட்கள். 
 

16. இயலச நியஒப்பதட ாருக்கு லறங்கப்படுகிமது ? 
குடும்ப ஆண்டு லருானம்  
கிாப்புத்ேில் - ரூ.16,000/- க்கு கீழ் 
நகர்ப்புமம் - ரூ.24,000/- க்கு கீழ் 
 

17. நிய ஒப்பதட கபற்மலர்கள் எத்ேதன ஆண்டிற்குள் நியத்தே சாகுபடி 
கசய் தலண்டும் ? 
3 ஆண்டுகள். 
 

18. நிய ஒப்பதட கபற்ம நியத்ேில் அரவு என்ன ? 
கன்னிாகுரி ாலட்டம் - புன்கசய் 1 ஏக்கர்  அல்யது நன்கசய் 0.5 ஏக்கர் 
ஏதன ாலட்டங்கள் - புன்கசய் 3 ஏக்கர் அல்யது 1.5 ஏக்கர் 
 

19. நிய ஒப்பதட கபற்ம நியத்ேில் எத்ேதன ங்கள் நட தலண்டும் ? 
10 
 

20. ேிழ்நாடு பஞ்சாத்து சட்டம் - ஆண்டு ? 
1994 
 

21. ஆேிேிாலிடர் நயத்துதமில் லடீ்டுதனப் பட்டா லறங்கி எத்ேதன 
ாேத்ேிற்குள் லடீு கட்ட தலண்டும் ? 
6 
 

22. லடீ்டுதன ஒப்பதடின் அரவு என்ன? 
கிாப்புமம் - 3 கசண்ட் 
நகாட்சி எல்தய - 11/2 கசண்ட் 
ாநகாட்சி எல்தயக்குள் - 1 கசண்ட் 
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23. ஒதுக்கக் காடுகரின் எல்தயில் ... ீ க்குள் அதந்துள்ர நியங்கதர 
ஒப்பதட கசய்க்கூடாது. 
200 ீ 
 

24. துதமபகம் ற்றும் ில்தல நியங்களுக்கு ... ீ க்குள் அதந்ேிருக்கும் 
நியங்கதர அத்துதமினரின் அனுேி கபற்று நிய ஒப்பதட 
கசய்யாம். 
805 
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