திருப்பூர் மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற் பத்தியாளர் ஒன் றியம் லிமிடடட்
முதுநிலை த ொழிற் சொலை உ வியொளர் பணி நியமனம்
எழு ்து ் த ர்வு
மதிப்தபண்கள் : (85X1= 85)

தநரம் : 2 மணி தநரம்
Roll No:____________

பின் வரும் வினொக்கள் (Multiple Choice Questions) ஒவ் தவொன் றுக்கும் சரியொன விலைலய
வை்ைமிை்டு கொை்ைவும்
1. மொலைக்கண் தநொய் எ னொை் ஏற் படுகிறது
அ. லவை்ைமின் A

ஆ. லவை்ைமின் B1

இ.லவை்ைமின் C

ஈ. கொை் சியம்

2. உைக சுற் றுச்சூழை் நொள்
அ. ஜூன் 5

ஆ. ஜூலை 5

இ. மொர்ச் 5

ஈ.அக்தைொபர் 10

3. எந் ப் தபொருள் 100% மறுசுழற் சி தசய் யப்படுகிறது?
அ. தநகிழி

ஆ கண்ணொடி

இ. தவதிப்தபொருள்

ஈ. இலவ அலன ்தும்

4. தரொதபொவின்

ந்ல

என் று அலழக்கப்படுபவர்

அ. நியூை்ைன்

ஆ. கலிலிதயொ

இ. எடிசன்

ஈ. ஐசக் அசிதமொ

5. நொக்லக நீ ை்ை முடியொ
அ. யொலன

ஒதர உயிரினம் ?

ஆ. சுறொ

இ. மு லை

ஈ. திமிங் கைம்

6. கரப்பொன் பூச்சியின் இர ் ம் என் ன நிறம் உலையது?
அ. சிவப்பு
7. சி ்

இ. இளஞ் சிவப்பு ஈ. நிறமற் றது

மரு ்துவம் த ொன் றிய இைம்
அ.

8.

ஆ. நீ ைம்

மிழ் நொடு

ஆ. தகரளொ

இ. கர்நொைகொ

ஈ. ஆந்திரொ

மிழக ்தின் தநற் களஞ் சியம் எனப்படுவது
அ. திருச்சி

ஆ. மதுலர

இ. தகொலவ

ஈ.

ஞ் சொவூர்

9. மதைரியொலவ பரப்பக் கூடியது
அ. தகொசு

ஆ. லவரஸ்

இ. பிளொஸ்தமொடியம்

ஈ. புதரொை்தைொதசொவொ

10. தவண்லமப் புரை்சியின்

ந்ல

எனப்படுபவர்

அ. நொர்மன்

ஆ. சுவொமிநொ ன்

இ. முகமது இஸ்மொயிை்

ஈ. வர்கீஸ் குரியன்

11. மனி னின் வொயிை் எ ் லன தஜொடி உமிழ் நீ ர் சுரப்பிகள் உள் ளன
அ.6

ஆ.2

இ. 3

ஈ. 1

12. தசரிகை் சர் எனப்படுவது

13.

அ. த னி வளர்ப்பு

ஆ. பை்டுப்பூச்சி வளர்ப்பு

இ. மை் தபரி வளர்ப்பு

ஈ. மீன் வளர்ப்பு

ொவர ்தின் மீது நீ லர த ளிக்கும் நீ ர் பொசனம் என் பது
அ. தசொை்டுநீ ர் பொசனம்

ஆ. த ளிப்பு நீ ர் பொசனம்

இ. கொை் வொய் பொசனம்

ஈ. த க்கு நீ ர் பொசனம்

14. கருப்பு

ங் கம் எனப்படுவது

அ. தபை்தரொலியம்

ஆ. நிைக்கரி

இ. கரி

ஈ. இலவ அலன ்தும்

15. அவதகை்தரொ எண்ணின் மதிப்பு
அ. 60.23 X10 23

ஆ. 6.023X10 10

இ. 623 X10 23

ஈ. 6.023 X10 23

16. கொந்தியடிகளுக்கு எந்
தவளியிைப்பை்ைது ?

தபொரொை்ை ்திை் நிலனவொக அஞ் சை்

லை

அ. ஒ ்துலழயொலம இயக்கம்

ஆ. தகொ ொ ச ்தியொகிரகம்

இ. சம் பரொன் ச ்தியொகிரகம்

ஈ. அகம ொபொ ் மிை் தவலை நிறு ் ம்

17. ஜொலியன் வொைொபொக் படுதகொலைக்கு பின் னர்
துறந் வர் யொர் ?
அ. கொந்தி

ஆ. சுப்பிரமணியம்

னது வீர ்திருமகன் பை ்ல
இ.

ொகூர்

ஈ. திைகர்

18. 1920 ஆம் ஆண்டு இந்திய த சிய கொங் கிரஸ் மொநொடு எங் கு நலைதபற் றது ?
அ. கை் க ் ொ

ஆ. மும் லப

இ. பூனன

19. “தசஞ் சை்லைகள் ” என் னும் இயக்க ்ல

ஈ. நொக்பூர்

நை ்தியவர் யொர் ?

அ. ரொஜொஜி

ஆ. எம் . என் . ரொய்

இ. பக ்சிங்

ஈ. கொன் அப்துை் கொபர் கொன்

20.இந்தியொவிை் 20 ஆம் நூற் றொண்டிை் தவலைவொய் ப்பு அலுவைகங் கலள அலம ் வர்?
அ. கொந்தி

ஆ. தபரியொர்

இ.அம் னபத்கர்

ஈ. கொமரொசர்

21. டமக்டரௌலி இரும் பு ்தூண் யொருலைய கொை ்திை் நிறுவப்பை்ைது?
அ. மு ைொம் சந்திரகுப் ர்

ஆ. இரண்ைொம் சந்திரகுப் ர்

இ. சமு ்திரகுப் ர்

ஈ. மு ைொம் குமொர குப் ர்

22. சமு ்திர குப் ரின் ஆை்சிக்கொன மிக முக்கிய சொன் று
அ. பி ொரி
கை் தவை்டு

ஆ.டமக்டரௌலி

இ. அைகொபொ ் தூண் ஈ. உ யகிரி குலக

23. இந்திய த சிய கொங் கிரஸ் மூன் றாவது மொநொடு யொர்

லைலமயிை் நலைதபற் றது?

அ. தகொகதை

ஆ.

இ. பக்ருதீன் தியொப்ஜி

ஈ. ஆனந்தாச் சார்லு

24. ஹரப்பொவிற் கு மு ன் மு லிை் வருலக

ொ ொபொய் தநௌதரொஜி

ந் வர்?

அ. சொர்ைஸ் தமசன்

ஆ. அதைக்சொண்ைர்

இ. ஜொன் மொர்ஷை்

ஈ. அதைக்சொண்ைர் கன் னிங் கொம்

25. தமொகஞ் ச ொதரொ எந்
அ. ரொவி

நதியிை் அலமந்துள் ளது?

ஆ. சட்டலச்

இ. சிந்து

26. ஜி-8 கூை்ைலமப்பின் உறுப்பு நொடுகளிை் இை் ைொ
அ. இந்தியொ

ஆ. பொகிஸ் ொன்

ஈ. சபர்மதி

ஒன் று?

இ. சீனொ

ஈ. பூைொன்

இ. மொர்ச் 10

ஈ. அக்தைொபர் 7

27. ரொணுவ தினம் அனுசரிக்கப்படும் நொள்
அ. ஜனவரி 15

ஆ. பிப்ரவரி 1

28. ----------------------------- என் பது அரசியை் அலமப்பின் ஒரு அங் கமொகும்
அ. இலறயொண்லம

ஆ. சமயசொர்பின் லம

இ. குடியரசு

ஈ. சம ர்மம்

29. உைக மனி

உரிலமகள் தினம் எந்

அ. டிசம் பர் 10

ஆ. நவம் பர் 10

30. குடிமகன் என் ற தசொை் எந்
அ. பிரஞ் சு

நொளிை் தகொண்ைொைப்படுகிறது?
இ. மொர்ச் 10

ஈ. அக்தைொபர் 10

தமொழியிலிருந்து எடுக்கப்பை்ைது?

ஆ. இை ்தின்

இ. ஆங் கிைம்

ஈ. கிதரக்கம்

31. நிைமும் கொற் றும் என அலழக்கப்படுவது?
அ. கொை முலற கொற் றுகள்

ஆ.

ைக்கொற் றுகள்

இ. மொறு லுக்கு உை்பை்ை கொற் றுகள்

ஈ. தகொள் கொற் றுகள்

32. மீள் அடுக்கின் தமை் எை் லை எவ் வொறு அலழக்கப்படுகிறது?
அ. மீனசாபாஸ்
இ. ஸ்னரனபாபாஸ்

ஆ.ட்னரானபாஸ்பாஸ்
ஈ. டபாரியாலிஸிஸ்

33. தபண் குதிலர வொை் என் று அலழக்கப்படும் தமகங் கள் எது?
அ. கீற் றுத் திறள் தமகங் கள்

ஆ. கீற் றுப்படட தமகங் கள்

இ. கொர் பலை தமகங் கள்

ஈ. கீற் று தமகங் கள்

34. கொற் றின் தசங் கு ்து அலசவிலன எவ் வொறு அலழக்கின் தறொம் ?
அ. கொற் று

ஆ. புயை்

இ. கொற் தறொை்ைம்

ஈ. நகர்வு

35. இந்திய அரசியைலமப்புச் சை்ைம் குடியுரிலமலய மை்டும் வழங் குகிறது?
அ. ஒற் லறக் குடியுரிலம

ஆ. இரை்லை குடியுரிலம

இ. உைகளொவிய குடிஉரிலம

ஈ. எதுவும் இை் லை

36. மனி வள தமம் பொை்டு அலமச்சகம் அலமந்துள் ள இைம்
அ. உ ்திரப் பிரத சம்

ஆ. சொஸ்திரி பவன்

இ. புதுதைை் லி

ஈ. ஜம் மு கொஷ்மீர்

37. “மஹத் ச ்தியொகிரகம் ” என் ற அலமப்லப த ொைங் கியவர் யொர்?
அ. கொந்தி

ஆ. தநரு

இ. தகொகதை

ஈ. அம் தப ்கர்

38. இந்தி எதிர்ப்பு மொநொடு எங் தக நை ் ப்பை்ைது?
அ. ஈதரொடு

ஆ. தசன் லன

இ. தசைம்

39. நொை்டின் மக்கள் த ொலக பரவலை பொதிக்கும் கொரணிகள்

ஈ. மதுலர
வறொனது?

அ. நிைப்பரப்பு

ஆ. மண்

இ. கனிம வளங் கள்

ஈ. தநரிசை்

40. பூர்வொஞ் சை் மலையின் கொற் று தமொ ொதப்பக்கம் அலமந்துள் ள இைம் எது?
அ. தமௌசின் ரொம்

ஆ. தமகொையொ

இ. ஷிை் ைொங்

ஈ. ஐஸ்வொை்

41. கீதழ தகொடுக்கப்பை்டுள் ள துலறகளிை் எந் குலற இந்தியொவின் தமொ ்
தசமிப்பிை் மிக அதிக பங் களிப்பு தசய் கின் றது
அ. தபொது ்துலற

ஆ.

இ. அலமப்புசொரொ துலற

ஈ. குடும் பங் களின் துலற

நொை்டு

னியொர் துலற

42. பின் வருவனவற் றிை் எது இந்தியொவின் தபொருளொ ொர ் திை்ைமிடு லிை் தநொக்கமை் ை
அ. மக்கள் த ொலக வளர்ச்சி

ஆ. த ொழிை் வளர்ச்சி

இ.

ஈ. தவலைவொய் ப்லப ஏற் படு ்து ை்

ன் நிலறவு

43. பன் னிரண்ைொம் நிதிக்குழுவின்
அ. Dr. C. ரங் கரொஜன்

லைவர்

ஆ. Y. V. தரை்டி

இ. சந் ொனம்

ஈ. விஜய் கை் கர்

44. மொனிய ்துைன் வங் கிக் கைன் வழங் கும் வறுலம ஒழிப்பு திை்ைம்
அ. IRDP

ஆ. DPAP

45. இந்தியொவிை் கொகி ப் பண ்ல
அ. பொர

இ. JRY

ஈ. இலவ அலன ்தும்

தவளியிடுவது

ஸ்தைை் வங் கி

ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங் கி

இ. தசன் ை்ரை் பொங் க் ஆப் இந்தியொ

ஈ. கனரொ வங் கி

46.அடடடமாழியால் குறிக்கப்டபறும் நூல் மு ் மிழ் கொப்பியம் என் று
அலழக்கப்படுவது
அ. சிைப்பதிகொரம்

ஆ. குண்ைைதகசி

இ. சீறாபுரொணம்

ஈ. ஆசிய தஜொதி

47. “ மிழ் த ன் றை் ” என் று அலைதமொழியொை் குறிப்பிைப்படுபவர்
அ. திரு. வி. க.

ஆ. ம. டபா. சி

இ. பொரதியொர்

ஈ. சுர ொ

இ. சிைப்பதிகொரம்

ஈ. அகநொனூறு

48. " மிழ் மலற" என குறிக்கப்படும் நூை்
அ. அக ்தியம்

ஆ. திருக்குறள்

49. "ஆதிலரயொன் " தபயர்ச்தசொை் லின் வலகaறிக
அ. குணப்தபயர்

ஆ. கொைப்தபயர்

இ. த ொழிற் தபயர்

ஈ. தபொருள் தபயர்

50. அகர வரிலசப்படி தசொற் கலள சீர் தசய் க
அ. மீமிலச, மொைம் , னமனாள் , முன் னொள்
ஆ. முன் னொள் , மீமிலச, மொைம் , னமனாள்
இ. மொைம் , மீமிலச, னமனாள் முன் னொள்
ஈ. மொைம் , மீமிலச, முன் னொள் ,னமனாள்
51. "தசொ" என் னும் ஓதரழு ்து ஒரு தமொழியிை் தபொருலள ் த ர்க
அ. மதிை்

ஆ. தசொம் பை்

இ. தசொகம்

ஈ. தசொதி

52. எதிர்ச்தசொை் லை எடு த
்
ழுது ை் “தபருலம”
அ. வறுலம

ஆ. இன் லம

இ. சிறுலம

ஈ. அருலம

53. ‘அற இைக்கியம் ’ என் று கூறப்படும் நூை்
அ. ப ்துப்பொை்டு

ஆ. திருக்குறள்

இ. புறநொனூறு

ஈ. வலளயொபதி

54.” திரிகடுகம் ” என் நூை் வலகலயச் சொர்ந் து
அ. ப ்துப்பொை்டு

ஆ. எை்டு த
்
ொலக

இ. ஐம் தபரும் கொப்பியம்

ஈ. பதிதனண்கீழ் க்கணக்கு

55. ’மீ’ என் னும் ஓதரழு ்து ஒரு தமொழிக்குரிய தபொருள் யொது?
அ. உச்சி

ஆ. சிகரம்

இ. தமை்

ஈ. உயரம்

56. Choose the accurate Antonyms for the word in ‘quisitive’
a. Curious

b. Notorious

c. Incurious

d. Eager

c. but

d. so

57. He is odd ------------ he walks quickly
a. because

b. or

58. No other girl in the class is -------------- kamala
a. Most clever as

b. More clever as

c. as clever as

d. Most cleverest

59. --------------- built the palace
a. The Pandiya

b. The Chola

c. The Pallava

d. The Nayaks

60. Mother Teresa won the Nobel prize for peace in
a. 1799

b. 1979

c. 1899

d. 1976

61. தைை் லியிை் உள் ள முகர்பொ டசௌக்குக்கு தகப்ைன் விக்ரம் பத்ரொவின் தபயர்
சூை்ைப்பை உள் ளது . அவர் எந் தபொரிை் உயிரிழந் இந்திய ரொணுவ வீரர் ஆவொர்?
அ. 1962 சீன - இந்திய தபொர்

ஆ. 1947 இந்தியொ - பொகிஸ் ொன் தபொர்

இ. கொர்கிை் தபொர்

ஈ. வங் கத ச விடு லைப் தபொர்

62. நை் ைொை்சி தினம் அனுசரிக்கப்பை்ை நொள்
அ. அக்தைொபர் 25

ஆ. நவம் பர் 25

இ. டிசம் பர் 25

ஈ. தசப்ைம் பர் 25

63. இந்தியொவிை் எந்
லைவருக்கு மரியொல தசலு ்துவ ற் கொக, இந்தியொ
அண்லமயிை் ஜனவரி 30 அன் று தியொகிகள் நொலள அனுசரி ் து?
அ. கொமரொசர்
64. தவை்டுக்கிளி
எது?
அ. இந்தியொ

ஆ. ஜவகர்ைொை் தநரு

இ. மகொ ்மொ கொந்தி

ஈ. அம் தப ்கர்

ொக்கு லை சமொளிப்ப ற் கொக த சிய அவசர நிலையிை் உள் ள நொடு
ஆ. பொகிஸ் ொன்

இ. ஈரொன்

ஈ. ஆப்கொனிஸ் ொன்

65. டகாதரொனொ லவரஸ் த ொற் றொை் பொதிக்கப்பை்ைவர்கள் தநருங் கினொை் எச்சரிக்லக
தசய் ய ம ்திய அரசு உருவொக்கியுள் ள தமொலபை் தசயலி?
அ. Aarogya Setu App

ஆ. Corona kavach App

இ. BHIM

ஈ. எதுவும் இை் லை

66. டகாதரொனொ தநொய் த
்
ொற் லற உறுதி தசய் ய இந்திய மரு ்துவ ஆய் வு கவுன் சிை்
பரிந்துலர தசய் துள் ள பரிதசொ லன முலற
அ. PCR

ஆ. QPCR

இ. ECO-ECG

ஈ. RT – PCR

67. முக்தகொண ்தின் மூன் று தகொணங் கள் முலறதய 3x+50, x+200, x+250 எனிை் ‘x’ இன்
மதிப்பு யொது ?
அ. 26

ஆ. 28

இ. 30

ஈ. 24

68. த ொைர் ள் ளுபடிகள் முலறதய 10% , 20% என் றவொறு ஒரு த ொலைக்கொை்சிப் தபை்டி
Rs.14,400க்கு விற் கப்பை்ைது. எனிை் அ ன் குறி ் விலை என் ன?

அ. Rs. 21,000

ஆ. Rs. 19,000

இ. Rs. 20,500

ஈ. Rs. 20,000

69. இரு எண்களின் கூை்டு த
்
ொலக 187 தமலும் அவற் றின் மீ.டப.வ. 17. இந்
நிபந்தடனடயப் பூர் ்தி தசய் யக்கூடிய தஜொடிகளின் எண்ணிக்லக எத்தடன?
அ. ஒன் று

ஆ. நான் கு

இ. ஐந்து

ஈ. ஏழு

70. சொ ொரண வை்டிக்கு தகொடுக்கப்பை்ை ஒரு த ொலகயொனது மூன் று ஆண்டுகளிை்
Rs.690 ஆகவும் ஐந்து ஆண்டுகளிை் Rs.750 ஆகவும் முதிர்ச்சி அலைகிறது. எனிை் அந்
த ொலக
அ. Rs. 400

ஆ. Rs. 450

இ. Rs. 500

ஈ. Rs. 600

71. ஒரு சதுர ்தின் பக்க ்தின் நீ ள ல
்
5 தச.மீ அதிகரிக்கும் தபொது அ ன் பரப்பு 165
ச.தச.மீ அதிகரிக்கிறது. எனிை் அந் சதுர ்தின் பக்க ்தின் நீ ளம்
அ. 13 தச.மீ

ஆ. 14 தச.மீ

இ. 33 தச.மீ

ஈ. 12 தச.மீ

72. ஒரு எண்ணின் 300% ஆனது 120 எனிை் அt;ntண்ணின் 60 % கொண்க.
அ. 12

ஆ. 24

இ. 36

ஈ. 48

73. ஒர் அலரக் தகொள ்தின் தமொ ் ப் புறப்பரப்பிற் கும் வலளப்பரபிற் கும்
இலைதயயொன வி ்தியொசம் -------------------------- ஆகும் ?
அ) 22/7 r2

ஆ) 2 × 22/7 r2

இ) 3 × 22/7 r2

ஈ) 4×22/7 r2

74. ஒரு தகொள ்தின் புறப்பரப்பு மற் றும் அலரக்தகொள ்தின் வலளபரப்பு ஆகியவற் றின்
விகி மொனது----------------------------- ஆகும் ?
அ) 3:1

ஆ) 5:1

இ) 2:1

ஈ) 4:1

75. ஒரு தகொள ்ல அ ன் மீப்தபரு வை்ைம் வழியொக ஒரு
கிலைக்கும் ஒரு பகுதிலய -------------------------- என் கிதறொம் ?
அ) சதுரம்

ஆ) நீ ள் வை்ைம்

ளம் தவை்டும் தபொது

இ) அலர தகொளம் ஈ) வை்ைம்

76. 484 தச.மீ சுற் றளவுள் ள ஒரு மரக்கூம் பின் உயரம் 105 தச.மீ எனிை் , கூம் பின் கன
அளலவக் கொண்க ?
அ) 652199 தச.மீ3 ஆ) 652196 தச.மீ3 இ) 652190 தச.மீ3 ஈ) 652194 தச.மீ3
77. 2.4 தச.மீ உயரமுள் ள ஒரு திண்ம உருலளயின் விை்ைம் 1.4 தச.மீ ஆகும் . உருலளயினுள்
அத ஆரமுள் ளை் கூம் பு வடிவக் குழிவு உருலளயின் உயர ்திற் கு ஏற் படு ் ப்படுகிறது
எனிை் , மீ முள் ள திண்ம ்தின் தமொ ் ப் புறப்பரப்பு கொண்க?
அ) 13.6 தச.மீ

ஆ) 14.6 தச.மீ

இ) 16.6 தச.மீ

ஈ) 17.6 தச.மீ

78. இரஞ் சி ் ஒரு துணி துலவக்கும் இயந்திர ்ல ₹16150இக்கு வொங் கினொர் மற் றும்
அ ன் தபொக்குவர ்துச் தசைவுக்கொக ₹1350ஐ தசலு ்தினொர். பிறகு, அ லன ₹19250க்கு
விற் றொர் எனிை் , அவரின் இைொபம் அை் ைது நை்ைச் ச வீ
்ல க் கொண்க ?
அ) 10

ஆ) 15

இ) 20

ஈ) 25

79. 16 ஸ்ை்ரொதபரி தபை்டிகளின் அைக்க விலையொனது 20 ஸ்ை்ரொதபரி தபை்டிகளின்
விற் பலன விலைக்குச் சமம் எனிை் , இைொபம் (அ) நை்ைச் ச வீ ம் கொண்க ?
அ) 10

ஆ) 15

இ) 20

ஈ) 25

80. ஒர் எை் .இ.டி (LED) குழை் விளக்கின் குறி ் விலை ₹550 . கலைக்கொரர் அ ற் கு 8
ள் ளுபடி வழங் குகிறொர் எனிை் , அந் எை் .இ.டி குழை் விளக்கின் விற் பலன விலைலயக்
கொண்க ?
அ) ₹503

ஆ) ₹506

இ) ₹509

ஈ) ₹512

81. மலழக்கொை ்தின் தபொது ஒரு கலைக்கொரர் னது வியொபொர ்ல அதிகரிக்க ஒரு
மலழச் சை்லையின் விலைலய ₹1060 இலிருந்து ₹901 ஆகக் குலற ் ொர் எனிை் , அவர்
வழங் கிய ள் ளுபடி ச வீ
்ல க் கொண்க ?
அ) 10

ஆ) 15

இ) 20

ஈ) 25

82. ஒரு தபண் 4 முை்லைகலள ₹18 வீ ம் வொங் கி 5 முை்லைகலள ₹24 வீ ம் விற் கிறொள் .
வொங் கிய அலன ்து முை்லைகலளயும் விற் றதிை் அவள் ₹90 ஐ இைொபமொகப் தபற் றொள்
எனிை் அவள் வொங் கிய முை்லைகளின் எண்ணிக்லக எவ் வளவு ?
அ) 600

ஆ) 500

83. ஒரு பொ தி
் ர தி
் ன் தமொ ்
எனிை் , பொ தி
் ர தி
் ன் தமொ ்
அ) 750 கி

இ) 400

எலையிை் 15
எலை ?

ஆ) 600 கி

ொமிரம் உள் ளது .
இ) 540 கி

ஈ) 300
ொமிர ்தின் எலை 75கி
ஈ) 500 கி

84. 120 கி எலை தகொண்ை கைலவயிை் 60 சிதமண்ை் உள் ளது எனிை் , சிதமண்டின் எலை
என் ன ?
அ) 75 கி

ஆ) 72 கி

இ) 62 கி

85. ஒர் எண்ணின் 1623 ஆனது 40 எனிை்  அந்
அ) 200

ஆ) 120

ஈ) 100 கி

எண் ?
இ) 240



ஈ) 320

