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கிா ிர்ாக அலுனர் தர்வு-3

1. தசனி ஆண்டு ன்நால் ன்ண?

ஜூதன ாம் தாடங்கி அடுத் ஜூன் 30 தி தயுள்ப ருாய்
துதநின் கானம்.

2. தசனி ஆண்டு ப்ததாது ற்காக தான்நிது ?

முனாம் அக்தர் கானத்ில் ினரி தத்த திரித்து தார்ப்தற்கு தசனி
ஆண்டு ன்ந கக்கு ஆண்டு தான்நிது.

3. ாருதட

ஆட்சிின்

ற்தடுத்ப்தட்டது?

ததாது

தசனி

ஆண்டு

தன்ணிந்ிாில்

ாஜகான்

4. முற்கானத்ில் தசனி ஆண்டு ப்ததாது துங்கிது?
ஆடி ாம் முல் ாள்

5. ருாய் ீர்ாம் தடததறும் கானம் ?
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ப்ல் ாம் தாடங்கி ஜூன் ாம் த தடததறும்.

6. ருாய் ீர்ாம் ன்நால் ன்ண?
ததாருபாா

பர்ச்சிக்கும்

புள்பி

ிங்கள்

க்கமுதநில்

ப்தட்டுள்பணா ன்ததயும் சரிதார்க்கும் தாக்கத்துடன் டத்ப்தடும்
ஆய்வு.

7. ஜாதந்ிின் தாக்கம் ன்ண?
கிாக்

கக்குகதப

முடிப்ததாடு

ததாதுக்கபின்

ததகதப

அநிந்து ிதாக முடிதடுக்க தண்டும் ன்தாகும்.

8. இணாம் ினங்கள் ன்நால் ன்ண?

முன்ணால் இந்து ன்ணர்கள் கானத்ில், முகனார்கள்
ஸ்ாதணங்களுக்கும்,
அநிாபிகளுக்கும்

ஊிர்களுக்கும்,

ினரிில்னாதனா

கானத்ிலும் 

துநிகளுக்கும்
அல்னது

ற்றும்

குதநந்ாபவு

ினரி தசலுத்துற்குட்தட்தடா ஊிர் தசய்ற்காக ங்கப்தட்ட
ினங்கள் இணாம் ினங்கபாகும்.

9. தாம் ன்நால் ன்ண?

 ஸ்ாதணங்களுக்கும் அற்கும் ஊிம்
இணாம்கள் ஆகும்.

தசய்ற்கும் ங்கப்தட்ட

10. ர்ாாம் ன்நால் ன்ண?
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சத்ிம்
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ண் ீர்ப்

தந்ல்

ற்றும்

தகாடுக்கப்தட்ட இணாம்கள்.

கல்ி

ஸ்ாதணங்களுக்குக்

11. சதந்ம் ன்நால் ன்ண?

ருாய் க்கூடி தாசண ஆாங்கதபப் தாதுகாக்க

ங்கப்தட்ட

இணாம் ஆகும்.

12. திம்தம் ன்நால் ன்ண ?

திர்களுக்கும் ற்றும் இ த்ிற்கும் தசாந்

உததாகத்ிற்கு

ங்கப்தட்ட இணாம்கள்.

13. கால் ஊிம் ன்நால் ன்ண?
ாட்டின்

தண்தடக்கான

கால்

இணாம்கள்.

திாபர்களுக்கு

14. கிா ஊிம் ன்நால் ன்ண?

சாா கிா ரிசூல் ற்றும் கிா கால்
ங்கப்தட்ட இணாம்கள்.

15. தகிதணஞர் இணாம் ன்நால் ன்ண?
ச்சர்,

தகால்னர்,

ாிர்,

முனி

ங்கப்தட்ட

ததனகளுக்காக

தகிதணஞர்களுக்குக்

ஊித்ிற்கு தகாடுக்கப்தட்ட இணாம்கள்.

16. கிிட் தண்ட் (Quit Rent) ன்நால் ன்ண?

ஊிம் ததப்தடா கிாங்கதப ததாறுத்ட்டில்

கிா

அத உரித
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அபிக்கப்தட்ட

இணாம்கபாக

கருப்தட்டு

அங்கீ கரிக்கப்தட்டு

உரிதாக்கப்தட்டது. இற்குண்டாண தாதக

ாத்துாரி ீர்தக்கு

சம்தந்ப்தட்ட இணாம் ினங்கதப ிற்கதா, ாங்கதா, ாற்நதா
ிகாக ிிக்கப்தட்டது. அந் தாதக கிிட் தண்ட் ன்று ததர்.

17. ஜின்ார் ன்நால் ன்ண?
ன்ணர்

கானத்ில்

ினரி

ததான்நற்தந

சூல்

தசய்

இதடத்கர்கள்.

18. ததஷ்குஷ் ன்நால் ன்ண?
ஜீ ணின்

முழு

ருாயும்

கக்கிடப்தட்டு

தசலுத்ப்தட தண்டி தாதகாகும்.

ஒரு

தகுி

அசுக்குச்

19. தஜாடி ன்நால் ன்ண?

இணாம்ாால் இணாம் ினங்களுக்கு ஜீ ன் ாருக்கு
தண்டி தாதக.

தசலுத்ப்தட

20. ஜீ ன் முதந ஒிக்கப்தட்ட ஆண்டு?
1948

21. ஸ்டிக் தடிகள் ன்நால் ன்ண?

1948ம் ஆண்டு ஜீ ன் முதந ஒிக்கப்தட்ட ததாது சின

 ஸ்ாதணங்கள்

ற்றும் அநக்கட்டதபகள் இணாம்ார்கபாகவும், ஜீ ன் ார்கபாகவும்
இருந்ார்கள்.

அப்தடிப்தட்டர்களுக்கு

இந்

ஸ்ாதணங்கதபத்
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தாடர்ந்து டத் உி ததப்தட்டது. அற்காக ினரி ிட்டத்ின்
ததாது

ிர்ிக்கப்தட்டத்

தாதக

அர்களுக்குப்

ங்கப்தட்டது. இத்தாதகத ஸ்டிக் தடிகள் ஆகும்.
22. அசுக்கு ன் உரிதத ிட்டுிடுல்
உத்வு

திநப்திப்ததுடன்

திப்தடும்

கிாக்

திி

ருடம்

ிதனத ற்று ட்டாட்சிர்

கக்கு

ண்

.......

திரிவு

....

ல்

கிாக் கக்கு 3 திரிவு 1

23. ிந்ாண ாறுல் ன்நால் ற்நில் ாறுல் தற்தகாள்பப்தடும் ?
கிா "அ" திதட்டின் உள்படக்கம், அடங்கல், சிட்டா.

24. தட்டாா காால் ததாகும் இணங்கபில்
தசய் தண்டும்.
ாரிசுார்

25. தகப்தற்நி

ினம்

...

ஆண்டுகளுக்கும்

...... ததரில் தட்டா ாறுல்

தனாக

தறு

அனுததாகத்ில் இருந்ால் தட்டா ாறுல் தசய்தண்டும்.

தர்கபின்
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