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Local Governments/Panchayat Raj  
 

Q.1) Who is the lifeblood of democracy? 
a) Central Government 
b) State Government 
c) Local bodies 
d) Chief Minister 
e) Answer not known  

நக்காட்சி /ானக அமநப்ின் உனிர்ாடினாக யிங்குயது னார்? 

a)நத்தின அபசு   

b)நாி அபசு 

c)உள்ாட்சி அமநப்புகள்  

d)பதமநச்சர் 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.2) Who introduced the system of local government in India? 
a) Ribbon    
b) Lytton 
c) Harding    
d) Lawrence 
e) Answer not known  
உள்ாட்சி அமநப்பு பமமன இந்தினாயில் மைபமப்டுத்தினயர் னார்? 

  a)ரிப்ன்        

b)ிட்ைன் 

c)ஹார்டிங்      

d)ாபன்ஸ் 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.3) Which committee recommended that constitutional recognition be given to recognize and protect panchayat 
organizations? 
a) Palvantrai Mehta 
b) Ashok Mehta Group 
c) I. A. Singhvi Group 
d) All of these 
e) Answer not known  
ஞ்சானத்து அமநப்புகம அங்கீகரிக்க, ாதுகாக்க அபசினமநப்பு அங்கீகாபம் அிக்க வயண்டும்  

ரிந்துமப தசய்த குழு து? 

a)ல்யந்த்பாய் வநத்தா   

b)அவசாக் வநத்தா குழு 

c). ஆ. சிங்யி குழு  

d)இமய அமத்தும் 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 
Q.4) When was the 73rd Amendment to the Constitution approved by the President? 
a) April 20, 1991   
b) April 20, 1992 
c) August 20, 1993   
d) April 20,1993 
e) Answer not known  
 73யது அபசினமநப்புத் திபேத்தச் சட்ைம் ப்வாது குடினபசுத் தமயரின் எப்புதல் தற்து. 

a)ப்பல் 20, 1991    

 b)ப்பல் 20, 1992 

c)ஆகஸ்ட் 20, 1993    

d)ப்பல் 20,1993 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 



 
Q.5) What gives powers and functions to a panchayat? 
a) State Legislature   
b) Parliament 
c) Chief Minister   
d) Governor 
e) Answer not known  
எபே ஊபாட்சிக்கு அதிகாபங்கள் நற்றும் ணிகம அிப்து து? 

a)நாி சட்ைநன்ம்                  

b)ாைாளுநன்ம் 

c)பதமநச்சர்      

d)ஆளுர் 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.6) Which amendment gives constitutional recognition to panchayats? 
a) 72nd Amendment to the Constitution 1992 
b) 73rd Amendment to the Constitution 1991 
c) 74th Amendment to the Constitution 1992 
d) 73rd Amendment to the Constitution 1992 
e) Answer not known  
ஊபாட்சி அமநப்புகளுக்கு அபசினமநப்பு ரீதினா அங்கீகாபம் அிக்கப்ட்ை திபேத்தம் து?   

a)72 யது அபசினமநப்பு திபேத்தம் 1992    

b)73 யது அபசினமநப்பு திபேத்தம் 1991 

c)74 யது அபசினமநப்பு திபேத்தம் 1992 

d)73 யது அபசினமநப்பு திபேத்தம் 1992 

e)யிமை ததரினயில்ம 
  

Q.7) When did the 73rd Amendment come into force? 
a) 24.05.1993    
b) 29.04.1992 
c) 24.04.1994    
d)24.04.1993 
e) Answer not known 

73 யது அபசினமநப்புத் திபேத்தம் அநலுக்கு யந்தது 

a)24.05.1993      
b)29.04.1992 
c)24.04.1994      
d)24.04.1993 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 
Q.8) Granted political recognition to panchayat organizations? 
a) B.R. Ambedkar   
b) Narasimha Rao 
c) V. B. Singh    
d) Rajiv Gandhi 
e) Answer not known 

ஞ்சானத்து அமநப்புகளுக்கு அபசினல் ரீதினா அங்கீகாபம் யமங்கினது 

a)B.R. அம்வத்கார்   

b)பசிம்நபாவ் 

c)யி. ி. சிங்    

d)பாவீ் காந்தி 
e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.9) Who / what gives powers and functions to a panchayat? 
a) States    
b) Speaker 
c) Parliament    
d) State Legislature 
e) Answer not known 



 

எபே ஊபாட்சிக்கு அதிகாபங்கள் நற்றும் ணிகம அிப்து னார்/ து? 

  a)நாிங்கமய    

b)சாானகர் 

c)ாைாளுநன்ம்    

d)நாிசட்ைநன்ம் 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.10) Which of the following statements is correct regarding the 73rd Amendment? 
1. Part nine is incorporated. 
2. Article 243 to 243 - 0 are linked. 
3. Schedule 11 is attached 
4. Schedule 12 is attached 
a) 1 and 2    
b) 2 and 3 
c) 1, 2 and 3    
d) 1, 2, 3 and 4 
e) Answer not known 

கீழ்க்கண்ை யாக்கினங்கில் 73 யது அபசினல் அமநப்பு திபேத்தம் ததாைர்ாயற்றுள் மய சரினாமய? 

1.குதி என்து இமணக்கப்ட்ைது. 

2.சபத்துகள் 243 பதல் 243 – 0 இமணக்கப்ட்ைது. 

3.11யது அட்ையமண இமணக்கப்ட்ைது  

4.12யது அட்ையமண இமணக்கப்ட்ைது 

a)1நற்றும் 2        

b)2  நற்றும் 3 

c)1, 2 நற்றும் 3     

d)1, 2, 3 நற்றும் 4 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.11) The village council is 
a) Includes all registered 21-year-old voters in the area 
b) Includes all registered voters in the area 
c) Does not include all registered voters in the area 
d) None of these 
e) Answer not known 

கிபாந சம ன்து 

a)அப்குதினிலுள் திவுதற் 21 யனது அமைந்தஅமத்து யாக்கார்கமபம் உள்ைக்கிபது, 

b)அப்குதினிலுள் திவுதற் அமத்து யாக்கார்கமபம் உள்ைக்கினது 

c)அப்குதினிலுள் திவுதற் அமத்து யாக்கார்கமபம் உள்ைக்காது 

d) இயற்றுள் துவுநில்ம 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.12) Constitution of India Act 
a) Says two tier panchayat system 
b) Specifies the three-tier panchayat system 
c) a and b 
d) None of these 
e) Answer not known 

இந்தின அபசினமநப்பு சட்ைம் 

a) இபண்ைடுக்கு ஞ்சானத்து பமமனக் கூறுகிது 

b) பன்டுக்கு ஞ்சானத்து பமமனக் கூறுகிது 

c) a நற்றும்   b 

d) இயற்றுள் துவுநில்ம 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.13) Who has the authority to refer to villages, intermediate areas and districts? 
a) Chief Minister 



 
b) Governor 
c) Assembly 
d) Speaker of the Lok Sabha 
e) Answer not known 

கிபாநங்கள், இமைிம குதிகள், நாயட்ைங்கள் ன்தம குிப்ிடும் அதிகாபம் தகாண்ையர் னார் ? 
a)பதமநச்சர்   

b)ஆளுர் 

c)சட்ைநன்ம்     

d) நக்கமயத்தமயர் 
e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.14) What is the minimum population to form Intermediate Panchayats? 
a) 5 lakhs    
b) 20 lakhs 
c) 3 lakhs    
d) 10 lakhs 
e) Answer not known 

இமைிம ஞ்சானத்துக்கள் அமநக்க குமந்த ட்ச  நக்கள்ததாமக வ்யவு? 

a)5 ட்சம்      

b)20 ட்சம்  

c)3 ட்சம்      

d)10 ட்சந 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 
Q.15) What about the structure of a panchayat? 
a) Article 243 –A   
b) Article 243 - B 
c) Article 243 – C   
d) Article 243 – D 
e) Answer not known 

எபே ஞ்சானத்தின் அமநப்பு ற்ி கூறுயது 

a)சபத்து 243 –A    

b)சபத்து 243 – B 

c)சபத்து 243 – C    

d)சபத்து 243 – D 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.16) Which of the following is incorrect? 

1. Palvanthrai Mehta Group - 1977 

2.Ashok Mehta Group - 1987 

3 .I A. Singhvi Group - 1992 

4.73rd Constitutional Amendment Act 9186 

a) 1, 2 and 3    

b) 2, 3 and 4 

c) 2 and 4    

d) 1, 2, 3 and 4 

e) Answer not known  
ின்யபேயயற்றுள் தயா இமண து / மய? 

1.ல்யந்த்பாய் வநத்தா குழு – 1977 

2.அவசாக் வநத்தா குழு – 1987 

3 .I A. சிங்யி குழு - 1992 

4.73 யது அபசினமநப்புத் திபேத்தச் சட்ைம் 9186 

a)1, 2 நற்றும் 3     

b)2, 3 நற்றும் 4 



 

c)2 நற்றும் 4     

d)1, 2, 3 நற்றும் 4 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.17) Which of the following statements is correct regarding the recommendations of the Palwantrai Mehta Committee? 

1. A three tier panchayat should be formed 

2. Direct election of members at the village level and indirect elections in the constituencies and districts 

Must also be selected by. 

3. Implementation of the Panchayat Committee 

Should act as the organization and the co-ordinating oversight body for the District Prize Adviser. 

4. Act as the Chairman of the District Collector Committee. 

5. Constitutional recognition should be given to protect the recognition of Panchayat organizations. 

a) 1, 2 and 3    

b) 2, 3 and 4 

c) 4 and 5    

d) 1, 2, 3 and 4  

கீழ்க்கண்ை யாக்கினங்கில் ல்யந்த்பாய் வநத்தா குழுயின் ரிந்துமபகள் ததாைர்ாயற்றுள் மய 

சரினாமய? 

1.பன்டுக்கு ஞ்சானத்து அமநக்க வயண்டும் 

2.கிபாந அயில் உறுப்ிர்கள் வபடினாகவும், யட்ை நற்றும் நாயட்ைங்கில் நமபக வதர்தல்    

பநாகவும் வதர்ந்ததடுக்கப்ை வயண்டும். 

3.ஞ்சானத்து சநிதி தசனல்டுத்தும்  

அமநப்ாகவும், ில்ா ரிசத் ஆவாசம கூறும் எபேங்கிமணக்க வநற்ார்மயனிடும் அமநப்ாகவும் 

தசனல்ை வயண்டும். 

4.நாயட்ை ஆட்சினர் சநிதி தமயபாக தசனல்ை வயண்டும். 

 5.ஞ்சானத்து அமநப்புகம அங்கீகரிக்க ாதுகாக்க அபசினமநப்பு அங்கீகாபம் அிக்;க வயண்டும். 

a)1, 2 நற்றும் 3    

b)2, 3 நற்றும் 4 

c)4 நற்றும் 5     

d)1, 2, 3 நற்றும் 4 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.18) Which of the following is incorrect? 

1. At the village level - Grama Panchayat 

2. At the circular level - District Prize 

3.District level - Panchayat Committee 

a) 1, 2 and 3    

b) 2, 3 and 4 

c) 2 and 3    

d) 1 and 3 

e) Answer not known  
ின்யபேயயற்றுள் தயா இமண து /மய? 

1.கிபாந அயில் - கிபாந ஞ்சானத்து 

2.யட்ை அயில்  - ில்ா ரிசத் 

3.நாயட்ை அயில் - ஞ்சானத்து சநிதி 
a)1, 2 நற்றும் 3     

b)2, 3 நற்றும் 4 

c)2 நற்றும் 3       



 

d)1 நற்றும் 3 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.19) Which of the following statements about Ashok Mehta's suggestions is correct? 

1. Recommend setting up a two-tier panchayat system. 

2. The "District Prize" should act as an implementing body and a planning body at the district level. 

3. Panchayat bodies should be given the power to levy taxes. 

4. A fair panchayat should be set up. It should be run under the leadership of a qualified Dipati. 

5. Empower the Grama Panchayats to form Grama Sabhas. 

a) 1, 2 and 5    

b) 2, 3 and 4 

c) 2, 3, 4 and 5    

d) 1, 2, 3 and 4 

e) Answer not known  
கீழ்க்கண்ை யாக்கினங்கில் அவசாக் வநத்தாயின் ரிந்துமபகள் ததாைர்ாயற்றுள் மய சரினாமய? 

1.இபண்ைடுக்கு ஞ்சானத்து பமமன அமநக்க ரிந்துமப தசய்கிது. 

2.”ில்ா ரிசத்”; தசனல்டுத்தும் அமநப்ாகவும் நாயட்ை அயில் திட்ைநிடும் அமநப்ாகவும் தசனல்ை 

வயண்டும். 

3.ஞ்சானத்து அமநப்புகளுக்கு யரியிதிக்கும் அதிகாபம் யமங்கப்ை வயண்டும். 

4.ினான ஞ்சானத்து அமநக்கப்ை வயண்டும். அது தகுதியாய்ந்த ீதிதி தமமநனில் இனங்க வயண்டும். 

5.கிபாந சமகம உபேயாக்கும் கிபாந ஞ்சானத்துகளுக்கு அதிகாபம் யமங்க வயண்டும்.            

a)1, 2 நற்றும் 5       

b)2, 3 நற்றும் 4 

c)2, 3, 4 நற்றும் 5    

d)1, 2, 3நற்றும்4 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.20) Which of the following statements is correct regarding the recommendation of the I.A. Singhvi Committee? 

1. Empower the Grama Panchayats to form Grama Sabhas. 

2. Normally, free and fair elections should be held. 

3. Provide financial powers to village panchayats 

a) 1, 2 and 3    

b) 2 and 3 

c) 1 and 2    

d) None of these 

e) Answer not known  
கீழ்க்கண்ை யாக்கினங்கில் . ஆ. சிங்யி குழுயின் ரிந்துமப ததாைர்ாயற்றுள் மய சரினாமய? 

1.கிபாந சமகம உபேயாக்கும் கிபாந ஞ்சானத்துகளுக்கு அதிகாபம் யமங்க வயண்டும். 

   2.யமக்கநாக, சுதந்திபநா, ினானநா வதர்தல் ைத்தப்ை வயண்டும். 

3.கிபாந ஞ்சானத்துகளுக்கு ிதி அதிகாபங்கம யமங்க வயண்டும் 

a)1, 2 நற்றும் 3    

b)2 நற்றும் 3 

c)1 நற்றும் 2     

d)இயற்றுள்துவுநில்ம 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.21) Who has the authority to declare Union Territory applicable to Part IX? 

a) Parliament 

b) President of the Republic 



 
c) Governor of the State 

d) Legislatures 

e) Answer not known 

குதி என்தில் உள்யற்றுள் பெினன் ிபவதசங்களுக்கு தாபேந்தக் கூடினமத அியிக்கும் அதிகாபம் 

னாரிைம் உள்து. 

a)ாைாளுநன்ம்    

b)குடினபசுத் தமயர் 

c)நாி ஆளுர்    

d)சட்ைப்வபமய 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.22) Which of the following statements is correct? 

 1. Reservation should be given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in each level panchayat on the basis of number of 

mothers. 

2. The State Legislature should make provision for the reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the post of 

Panchayat President. 

3. Less than one-third of seats should be reserved for women in each level panchayat. 

4. The State Legislature may make provision for reservation for backward classes. 

a) 1 and 2    

b) 2 and 3 

c) 1, 2 and 3    

d) 1, 2, 3 and 4 

e) Answer not known 

கீழ்க்கண்ை யாக்கினங்கில் மய சரினாமய? 

 1.எவ்தயாபே ிம ஊபாட்சினிலும் ட்டினல் இத்தயர் நற்றும் மங்குடி நக்களுக்கு அம்நக்கள் 

ததாமகனின் அடிப்மைனில் இை எதுக்கீடு யமங்க வயண்டும் 

2.ஊபாட்சித் தமயர் தயிக்கு ட்டினல் இத்தயர் நற்றும் மங்குடி நக்களுக்கு இை எதுக்கீடு யமங்க, 

நாிசட்ைநன்ம் யமியமக தசய்தல் வயண்டும் 

3.எவ்தயாபே ிம ஊபாட்சினிலும் தண்களுக்கு பன்ில் எபே ங்கிற்கு குமனாத இைங்கள் எதுக்க 

வயண்டும். 

4.ிற்டுத்தப்ட்ை யகுப்ிபேக்கா இைஎதுக்கீடு சம்நந்தநாக நாி சட்ைநன்ம் 

யமியமகதசய்துதகாாம் 

a)1 நற்றும் 2       

b)2 நற்றும் 3 

c)1, 2 நற்றும் 3     

d)1, 2, 3 நற்றும் 4 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.23) Which of the following statements is incorrect regarding the functions of the State Finance Commission? 

a) Recommends the provision of grants to Panchayats from the State Package / Fund. 

b) Recommends to the Governor how the funds should be distributed between the State Government and the Panchayat 

Institutions. 

c) Recommends to the Governor how funds should be distributed between the Central and State Governments. 

d) Prescribe measures to increase the finances of the panchayats. 

e) Answer not known 

கீழ்கண்ை யாக்கினங்கில் நாி ிதிகுழுயின் ணிகள் ததாைர்ாயற்றுள் தயாது து? 

a)நாி ததாகுப்பு / திபட்டு ிதினிிபேந்து ஞ்சானத்துகளுக்கு நாினங்கள் யமங்குயது ற்ி ரிந்துமப 

தசய்கிது. 



 

b)நாி அபசு நற்றும் ஊபாட்சி அமநப்புகளுக்கு இமைவை ிதி வ்யாறு கிர்ந்கிக்கப்ை வயண்டும்  
ஆளுபேக்கு ரிந்துமப தசய்கிது. 

c)நத்தின அபசு நற்ம் நாி அபசகளுக்கு நற்றும் இமைவன ிதி வ்யாறு கிர்ந்கிக்கை வயண்டும்  

ஆளுபேக்கு ரிந்துமப தசய்கிது. 

d)ஊபாட்சிகின் ிதிதிமமன அதிகரிக்க யமிபமகம கூறும். 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.24) Consider the following sentences: 

1. If the removal of the State Election Commissioner is to be done in the manner of dismissal of High Court Judges. 

2. The term of office of the State Election Commissioner shall be determined by the Governor. 

a) Only 1 is correct   

b) Only 2 are correct 

c) 1 and 2 are correct   

d) Both are incorrect 

e) Answer not known 

கீழ்க்கண்ை யாக்கினங்கம கயி:  
1.நாி வதர்தல் ஆமணனரின் தயி ீக்கம் தசய்ன வயண்டும் ன்ால், உனர்ீதிநன் ீதிதிகம தயி 
ீக்கம் தசய்பம் பமனில் தசய்னப்ை வயண்டும். 

2.நாித் வதர்தல் ஆமணனரின் தயிக்  

காத்மத ிர்ணனம் தசய்யது ஆளுர் ஆயார். 

a)1 நட்டும் சரி     

b)2 நட்டும் சரி 

c)1 நற்றும் 2 சரி   

d) இபண்டும் தயறு 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.25) Consider the following phrases: 

1. Anything related to the Panchayats of the States before the 73rd Amendment came into force; If the laws are in place until 

the competent legislature repeals them or comes into force 

Will be in effect for 2 years from the date (whichever comes first) 

2. All the existing Panchayat bodies may remain or dissolve till the end of their tenure before the amendment comes into force. 

a) Only 1 is correct   

b) Only 2 are correct 

c) 1 and 2 are correct   

d) Both are incorrect 

e) Answer not known 

கீழ்க்கண்ை யாக்கினஙகம கயி: 
1.73 – யது சட்ைத் திபேத்தம் அநலுக்கு யபேயதகு பன் நாிங்கின் ஞ்சானத்துகள் ததாைர்ா வதனும்; 

சட்ைங்கள் இபேந்தால் தகுதி யாய்ந்த சட்ைநன்ம் பத்து தசய்பம் யமபனிவா அல்து அநலுக்கு யந்த  

வததினிிபேந்து 2 ஆண்டுகள் யமபனிவா(து பதல் யபேகிவதா) மைபமனில் இபேக்கும் 

2.இத்திபேத்தம் அநலுக்கு யபேயதற்கு பன்பு மைபமனில் உள் அமத்து ஞ்சானத்து அமநப்புகளும் 

தயிக்காம் படிபம் யமப இபேக்காம் அல்து கமக்காம். 

a)1 நட்டும் சரி     

b)2 நட்டும் சரி 

c)1 நற்றும் 2 சரி    

d) இபண்டும் தயறு 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 



 
Q.26) Consider the following sentences: 

1. Laws relating to block alignment cannot be questioned in court 

2. Panchayat election related matters cannot be questioned in court. 

a) Only 1 is correct   

b) Only 2 are correct 

c) 1 and 2 are correct   

d) Both are incorrect 

e) Answer not known 

கீழ்க்கண்ை யாக்கினங்கம கயி: 
1.ததாகுதி சீபமநப்புத் ததாைர்ா சட்ைங்கம ீதிநன்த்தில் வகள்யி ழுப் படினாது, 

2.ஞ்சானத்துத் வதர்தல் ததாைர்ா யிரனங்கம ீதிநன்ம் தசன்று யிய படினாது. 

a)1 நட்டும் சரி     

b)2 நட்டும் சரி 

c)1 நற்றும் 2 சரி    

d) இபண்டும் தயறு 

e)யிமை ததரினயில்ம 
  

Q.27) Consider the following sentences: 

1. The members of the village panchayat are directly elected by the people. 

2. The head of the village panchayat is directly elected. 

a) Only 1 is correct   

b) Only 2 is correct 

c) 1 and 2 are correct   

d) Both are incorrect 

e) Answer not known 

கீழ்க்கண்ை யாக்கினங்கம கயி: 
1.கிபாந ஊபாட்சினின் உறுப்ிர்கள் நக்கால் வதர்தல் பநாக வபடினாக வதர்ந்ததடுக்கப்டுகிார்கள். 

2.கிபாந ஊபாட்சினின் தமயர் வதர்தல் பம் வபடினாகத் வதர்ந்ததடுக்கப் டுகிார்கள். 

a)1 நட்டும் சரி     

b)2 நட்டும் சரி 

c)1 நற்றும் 2 சரி    

d) இபண்டும் தயறு 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.28) Consider the following sentences: 

1. A village council meeting is held in each village. 

2. Everyone on the voter list of the village panchayat is included in this. 

a) Only 1 is correct   

b) Only 2 are correct 

c) 1 and 2 are correct  

d) Both are incorrect 

e) Answer not known 

கீழ்க்கண்ை யாக்கினங்கம கயி: 
1.எவ்தயாபே கிபாநத்திலும் கிபாநசம ஊர் நன்க் கூட்ைம் அமநக்கப் ட்டுள்து. 

2.கிபாந ஊபாட்சினின் யாக்கார் ட்டினில் உள் அமயபேம் இதில் இைம் தற்றுள்ர். 

a)1 நட்டும் சரி     

b)2 நட்டும் சரி 

c)1 நற்றும் 2 சரி    

d) இபண்டும் தயறு 



 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.29) Consider the following sentences: 

1. The President of the Panchayat Union is elected by indirect election. 

2. Members of the Panchayat Union are elected at the rate of one representative per 5000 population 

a) Only 1 is correct   

b) Only 2 are correct 

c) 1 and 2 are correct   

d) Both are incorrect 

e) Answer not known 

கீழ்க்கண்ை யாக்கினங்கம கயி: 
1.ஊபாட்சி என்ினத்தின் தமயர் வதர்தல் நமபகத் வதர்தல் பம் வதர்ந்ததடுக்கின்ர்;. 

2.வதர்தல் பம் 5000 நக்கள்ததாமகக்கு எபே ிபதிிதி யதீம் ஊபாட்சி என்ின உறுப்ிர்கள் 

வதர்ந்ததடுக்கப்டுகிார்கள் 

a)1 நட்டும் சரி     

b)2 நட்டும் சரி  

c)1 நற்றும் 2 சரி    

d)இபண்டும் தயறு 

e)யிமை ததரினயில்ம 
 

Q.30) Consider the following sentences 

1. In the hills of the district in the state of Manipur 

2. Located in the hills of Darjeeling district of West Bengal State in the hills of Darjeeling district 

a) Only 1 is correct   

b) Only 2 are correct 

c) 1 and 2 are correct   

d) Both are incorrect 

e) Answer not known 

கீழ்க்கண்ை யாக்கினங்கம கயி 
1.நணிப்பூர் நாித்தில் நாயட்ை அமய உள் நமப்குதிகில்  

2.வநற்கு யங்கா நாித்தின் ைார்ிிங நாயட்ைத்தின் நமப்குதினில் உள் ைார்ிிங் வகர்ர்கா அமய 

உள் இைங்கில் 

a)1 நட்டும் சரி      

b)2 நட்டும் சரி 

c)1 நற்றும் 2 சரி    

d) இபண்டும் தயறு 

e)யிமை ததரினயில்ம 

 


