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கிா நிர்லாக அலுலயர் தேர்வு-6

1. புதேல் ன்மால் ன்ன?

பூிில் தமந்ேிருக்கும் பபாருள்

2. புதேல் போடர்பாக சட்டம் பலரிிடப்பட்ட ஆண்டு?
1907, லருலாய் நிதய ண்-197
3. லட்டாட்சிர் புதேல் பபாருதர ங்கு தலப்பார்?
கருவூயம்

4. புதேல் பற்மி ாலட்ட ஆட்சிருக்கு லட்டாட்சிர் த்ேதன ாேத்ேில்
ேகலல் ே தலண்டும்?
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2 ாேம், பிரிவு-4(2)

5. புதேல் தமத்ேலுக்கு லறங்கும் ேண்டதனகள் பற்மி கூறும் பிரிவு?
20,21,22
6. பிரிவு-20 த்ேதன ஆண்டு காய ேண்டதை பற்மி கூறுகிமது?
ஒரு ஆண்டு
7. த்ேி பிமப்பு இமப்பு பேிவுச் சட்டம் இற்மப்பட்ட ஆண்டு?
1969

8. ேிழ்நாடு பிமப்பு இமப்பு பேிவுச் சட்டம் இற்மப்பட்ட ஆண்டு?
01.01.2000
9. பிமப்பு இமப்பு பேிவுகதர பசல்படுத்தும் துதம?
பபாது சுகாோ துதம

10. ேிழ்நாட்டின்பிமப்பு இமப்பு பேன்தப் பேிலாரர் ார்?
பபாது சுகாோம் ற்றும் காப்பு ருந்து இக்குனர்
கிா நிர்லாக அலுலயர் தேர்வு-6
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11. பிமப்பு இமப்பு படிலம் த்ேதன பிரிவுகதரக் பகாண்டது?
இண்டு

1.சட்டப்பகுேி

2.புள்ரி லிலப் பகுேி

12. பிமப்பு இமப்பு பேிவுகதர ந்ே தேேிக்குள் லட்டாட்சிருக்கு அரிக்க
தலண்டும்?
5ந் தேேி
13. பிமப்பு பபாருள்?

உிருள்ர அல்யது உிற்ம பிமப்பு

14. இமப்பு ன்பேன் பபாருள்?
உிரிக்கத்ேின் அமிகுமி அதனத்தும் நிதயாக தமேல்
15. கர்ப்ப பேிர்கரு இமப்பு ன்மால் ன்ன?

ோிடிருந்து கருலில் உண்டானதே பழுதாக பலரிதற்றுலேற்கு
அல்யது பிரித்பேடுப்பேற்கு பன்பாக உிரிக்கத்ேின் அமிகுமிகள்
இல்யாேிருத்ேல்
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16. உிருள்ர பிமப்பு ன்மால் ன்ன?

கருலில் உண்டானதே பழுதாக பலரிதற்றுலது அல்யது
பிரித்பேடுப்பது

17. உிற்ம பிமப்பு ன்மால் ன்ன?

கர்ப்ப பேிர்கரு இமப்பு உிற்ம பிமப்பு

18. ாலட்ட பிமப்பு இமப்பு பேிலாரர் ார்?
ாலட்ட லருலாய் அலுலயர்

19. நகாட்சி, ாநகாட்சி பிமப்பு இமப்பு பேிலாரர் ார்?
நகாட்சி ற்றும் ாநகாட்சி ஆதைர்

20. படிலம்-5 ன் பன்பாடு?
பிமப்புச் சான்று
21. படிலம்-6ன் பன்பாடு?
இமப்புச் சான்று
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22. படிலம்-7ன் பன்பாடு?
பிமப்பு பேிவு

23. படிலம்-8ன் பன்பாடு?
இமப்பு பேிவு
24. படிலம்-9ன் பன்பாடு?
உிற்ம இமப்பு பேிவு

25. படிலம்-14 Bன் பன்பாடு?

ஆண்டு புள்ரி லில பேிவு

26. படிலம்-4Aன் பன்பாடு?

இமப்புக்கான ருத்துலச் சான்று

27. பிமப்பு இமப்பு பற்மி ேகலல்கள் ேருபலர்களுக்கு அரிக்கப்படும் படிலம்
பற்மி பிரிவு?
பிரிவு-8
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28. பிமப்பு இமப்பு பற்மி த்ேதன நாட்கரில் ேகலல் அரிக்க தலண்டும் ?
21 நாட்கள், பிரிவு-8, லிேி-5(3)

29. காயோேம் பற்மி குமிப்பிடும் லிேி?
லிேி-9, பிரிவு-13
30. ஊாட்சி ேதயலரின் ஆதைத ேிர்த்து தல்பதமீடு பசய்யும் லிேி?
லிேி-9(4)
31. நீேின்ம ஆதைின் தபரில் பேிவு பற்மிக் கூறும் லிேி?
லிேி-9(3), பிரிவு-13
32. குறந்தேின் பபத பேிவு பசய்யும் லிேி?
லிேி-10, பிரிவு-14 (12 ாேத்ேிற்குள் பேிவு பசய் தலண்டும்)
33. பிமப்பு இமப்பு குமித்ே பேிவுகதர சரிபசய்/நீக்க லறிலதக பசய்யும் லிேி?
லிேி-11, பிரிவு-15
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34. அல்நாட்டு இந்ேிக் குடிக்கள் பிமப்பு இமப்பு பேிவு பற்மி கூறும் பிரிவு?
பிரிவு-20
35. ருத்துலதன பபாறுப்பாரர்கள் ருத்துலதனில் இமப்பலர்கள் பற்மி
ேகலல் ேரும் படிலம்?
8(1)b

36. கிா நிர்லாக அேிகாரி ந்ே தேேிக்குள் படிலம் 11,12,13 ஐ லட்டாட்சிரிடம்
அரிக்க தலண்டும்?
5ந் தேேி... லட்டாட்சிர் 10ந் தேேிக்குள் ாலட்ட பேிலாரரிடம் அரிக்க
தலண்டும்.
37. கிா நிர்லாக அேிகாரி த்ேதன ாேம் ஒருலரின் பிமப்பு இமப்பு
பேிவுகதர தலத்ேிருக்க தலண்டும்?
12 ாேம்
38. பிமப்பு இமப்பு பேிதலடுகள் பாரிப்பு பற்மிக் கூறும் லிேி?
லிேி-17
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