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TNUSRB Police Constable 2020 

வனது சம்ந்தப்ட்ட கணக்கு 

1. ரு தாய் நற்றும் நகின் வனதுகின் கூடுதல் 60.  5 வருடங்களுக்கு முன்பு தானின் வனது நகின் 

வனததக் காட்டிலும் 9 நடங்கு எில் தற்பாழுது தாய் நற்றும் நகின் வனது முதயன  

a)12,48  b)10,50 

c)20, 70 d)13,45 

2. த்து வருடங்களுக்கு முன்பு A-ன் வனது B-ன் வனதில் ாதி.  அவர்கது தற்யாததன வனதுகின் 

விகிதம் 3:4 எில் அவர்கது வனதுகின் கூடுதல் என்? 

a)8  b)20 

c)35  d)45 

3. யநாகின் வனது அவது நகின் வனததக் காட்டிலும் ான்கு நடங்கு. ான்கு வருடங்களுக்கு 

ிகு இருவர் வனதுகின் கூடுதல் 43. எில் தற்பாழுது நகின் வனது. 

a)5  b)7 

c)8  d)10 

4. பாஜின் வனது அயசாக்கின் வனததக் காட்டிலும் 3 நடங்கு. 12 ஆண்டுகில் பாஜின் வனது 

அயசாக்கின் வனததக் காட்டிலும் இரு நடங்கு எில் பாஜின் தற்யாததன வனது 

a)27  b)32 

c)36  d)40  

5. கநா நற்றும் அருணாவின் வனதுகன் விகிதம் 5:3 அவர்கது கூடுதல் 80 எில் 10 வருடங்களுக்கு 

ிகு அவர்கது வனதுகின் விகிதம் என்? 

a)2:3  b)1:2 

c)3:2  d)3:5 

6. ருவாின் வனது அவது நகின் வனததப்யால் 4 நடங்கு, 5 வருடங்களுக்கு முன்பு அவின் வனது 

நகின் வனததப் யால் ன்து நடங்கு எில் தற்பாழுது அவின் வனது என்? 

a)28  b)32 

c)40  d)44 

7. ான்கு வருடங்களுக்கு முன்பு வியாத்தின் வனது விகாஷின் வனதி மூன்ில் ரு ங்கு. 

தற்பாழுது வியாத்தின் வனது 20 எில் விகாஷின் தற்யாததன வனது என்? 
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a)50  b)48 

c)52  d)62 

8. இபண்டு யர்கின் வனதுகின் வித்தினாசம் 15, 10 வருடங்களுக்கு முன்பு மூத்தவின் வனது 

இதனவின் வனததப் யால் இரு நடங்கு எில் மூத்தவின் வனது என்? 

a)40  b)35 

c)25  d)35  

9. இபண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு புஷ்பாஜின் வனது ாீட்டாவின் வனததப்யால் இருநடங்கு 

இருவர்கின் வனதுகின் வித்தினாசம் இபண்டு வருடங்;கள் எில் தற்யாததன புஷ்பாஜின் வனது 

என்? 

a)6  b)8 

c)10  d)12  

10. அபவிந்தின் அப்ாவின் வனது அவது தந்ததனின் வனததப்யால் 5 நடங்கு. 5 வருடங்களுக்கு 

முன்பு அவது தந்ததனின் வனது அவது வனததப்யால் 6 நடங்கு எில் தற்யாது அவது வனது 

என்? 

a)25  b)35 

c)15  d)10 

11. ஐந்து வருடங்களுக்கு ின்பு தந்ததனின் வனது நகின் வனததப்யால் மூன்று நடங்கு. ஐந்து 

வருடங்களுக்கு முன்பு அவது தந்ததனின் வனது அவது நகின் வனததப்யால் ஏழு நடங்கு எில் 

தற்யாது தந்ததனின் வனது என்? 

a)35  b)40 

c)45  d)50  

12. மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு A நற்றும் B வனதுகின் சபாசாி 18.  அவர்களுடன் C யசர்ந்தவுடன் 

தற்யாது அவர்கது வனதுகின் சபாசாி 22 எில் தற்யாது Cன் வனது என்? 

a)24  b)27 

c)28  d)30 

13. தந்தத நற்றும் நகின் வனதுகின் விகிதம் 4:1 அவர்கின் வனதுகின் பருக்கற்ன் 196 எில் 

5 வருடங்களுக்கு ின்பு அவர்கின் வனதுகின் விகிதம் என்? 

a)3:1  b)10:3 

c)11:4  d)14:5 
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14. ட்சுநி நற்றும் அவது தானின் வனதுகின் விகிதம் 4:11 இருவாின் வனதுகின் வித்தினாசம் 21 

எில் மூன்று வருடங்களுக்கு ின்பு அவர்கின் வனதுகின் விகிதம் என்? 

a)10.30  b)18:40 

c)16:32  d)5:12 

15. விநாவிற்கு ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு திருநணத்தின் வனது 24.  தற்யாது அவது வனது.  அவள் 

திருநணத்தின் யாது உள் வனதில் 1 ¼ நடங்கு.  அவது நகின் வனது அவது வனதில் த்தில் ரு ங்கு 

எில் அவது நகின் வனது. 

a)2      b)1.8       c)2.4        d)3 

16. த்து வருடங்களுக்கு முன்பு தந்ததனின் வனது நகின் வனததப்யால் மூன்று நடங்கு.  த்து 

வருடங்களுக்கு ின்பு தந்ததனின் வனது நகின் வனததப்யா இரு நடங்கு எில் தற்யாது அவர்கின் 

வனதுகின் விகிதம் என். 

a)8.5  b)73. 

c)5.2  d)9.5 

17. A நற்றும் B வனதுகின் விகிதம் 2:5, 8 வருடங்களுக்கு ின்பு அவர்கின் வனதுகின் விகிதம் 1:2 

எில் அவர்கின் வனதுகின் வித்தினாசம் என்? 

a)20  b)24 

c)26  d)29 

18. அயசாக் நற்றும் ிபதீப் வனதுகின் விகிதம் 4:3 அயசாக்கின் வனது ஆறு வருடங்களுக்கு ிகு 26 

எில் தற்யாது ிபதீப்ின் வனது என்? 

a)12  b)15 

c)19  d)21 

19. தற்யாது தந்தத நற்றும் நகின் வனதுகின் விகிதம் 6:1 5 வருடங்களுக்கு ிகு அவர்கின் 

வனதுகின் விகிதம் 7:2 எ நாிால் அவது நகின் தற்யாததன வனது என்? 

a)5  b)6 

c)9  d)10 

20. A நற்றும் B இருவருக்கிதடயனனா வனதுகின் விகிதம் 3:2 ஐந்து வருடங்களுக்கு ின்பு அவர்கின் 

வனதுகின் விகிதம் 4:3 எில் டீன் தற்யாததன வனது என்? 

a)10  b)15 

c) 20  d) 25 


