USS Examination 201819
Model Question  Social Science
1)

ദക്കാമറണ് കഥകള് രചിച്ചത്?
എ) െപെട്രാര്ക്ക്

2)

3)

ബി) െബാക്കാച്ചിോയാ സി) െസര്വാെന ഡി) ഇറാസ്മസ്

2018 െലെ ജ്ഞാനപെീഠപുരസ്കാര ോജേതാവായ ഇനയന് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരന്
എ) എം. മുകുന്ദന്

ബി) ബനയാമിന്

സി) അമിതാവ് ോഘാഷ്

ഡി) എം.ടി. വാസുദോദവന് നായര്

ഉചിതമായത് ോചര്െത്തെഴുതുക
ോഡാ. ബി.ആര്. അംോബദ്കര്  ഭരണഘടനാശില്പി
ോഡാ. രാോജേന്ദ്രപ്രസാദ്



ജേവഹര്ലൊല് െനഹ്രു



ഭരണഘടനാ നിര്മാണസഭയുടെട അദ്ധ്യക്ഷന്

എ) ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണസഭയുടെട താല്കാലെിക അധ്യക്ഷന്
ബി) ഭരണഘടനയുടെട ആമുഖം എഴുതി
സി) ഭരണഘടനാ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി െചയര്മാന്
ഡി) ഇെതാന്നുമല
4)

5)

6)

ജേനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി ആചരിക്കാന് കാരണം?
എ)സംസ്ഥാനങ്ങള് നിലെവില് വന്നു

ബി) ഇനയയ്ക്ക് സവാതന്ത്ര്യം കിട്ടി

സി) ഭരണഘടന നിലെവില് വന്ന ദിനം

ഡി) ഇവെയാന്നുമല

ഏറ്റവും കൂടുതല് മരുഭൂമികളുള്ള ഭൂഖണ്ഢം
എ) വടോക്ക അോമരിക്ക

ബി) ആഫ്രിക്ക

സി) ഏഷയ

ഡി) െതെക്ക അോമരിക്ക

യൂറോറാപെയന്മാര് ഇനയയിെലെത്തെിയതിെന്റെ ക്രമം താെഴെ പെറയുടന്നവയില് ഏതാണ്?
എ) ോപൊര്ട്ടുഗീസുദകാര്, ഇംഗ്ലീഷുകാര്, ഡച്ചുകാര്, ഫ്രഞ്ചുകാര്
ബി) ഡച്ചുകാര്, ോപൊര്ട്ടുഗീസുദകാര്, ഫ്രഞ്ചുകാര്, ഇംഗ്ലീഷുകാര്
സി) ഇംഗ്ലീഷുകാര്, ഫ്രഞ്ചുകാര്, ഡച്ചുകാര്, ോപൊര്ച്ചുഗീസുദകാര്
ഡി) ോപൊര്ട്ടുഗീസുദകാര്, ഡച്ചുകാര്, ഇംഗ്ലീഷുകാര്, ഫ്രഞ്ചുകാര്

7)

8)

9)

ജേക്കാര്ത്തെയില് നടന്ന 2018 ഏഷയന് െഗയിംസില് വനിതകളുെട 4x400 മീറ്റര്
റിോലെയില് സവര്ണം ോനടിയ ഇനയന് ടീമിെലെ അംഗമായിരുന്ന ോകരളത്തെിെന്റെ
സുദവര്ണതാരം ആരാണ്?
എ)വി.െക. വിസ്മയ

ബി) പെി.യുട.ചിത

സ) വി.െക. ശാലെിനി

ഡി) െജേറിന് ോജോസ്

വിവിധ് ഏഷയന് രാജേയങ്ങളുെട കറന്സികളാണ് താെഴെ െകാടുത്തെിരിക്കുന്നത്?
ജേപ്പാന്



െയന്

ഇനയ



രൂപെ

ബംഗ്ലാോദശ്



ടാക്ക

ഉത്തെരെകാറിയ



എ) പൌണ്ട്

ബി) ദിനാര്

സി) റിയാല്

ഡി) ോവാണ്

കാറ്റിെന്റെ ദിശ അറിയുടന്ന ഉപെകരണം
എ) അനിോമാ മീറ്റര്

ബി) ൈഹോഗ്രാ മീറ്റര്

സി) വിന്ഡ് െവയിന്

ഡി) വിന്ഡ് മില്സ്

10) സംഗിോതാപെകരണങ്ങളുെട ചിതം (വയലെിന്, സിത്തൊര്, തബലെ, മൃദംഗം) ഇവയില്
മധ്യകാലെഘട്ടത്തെില് രൂപെെപ്പട്ട സംഗീോതാപെകരണങ്ങള് ഏെതലാം?
എ) വയലെിന് സിത്തൊര്

ബി) സിത്തൊര് തബലെ

സി) വയലെിന്, മൃദംഗം

ഡി) വയലെിന്, തബലെ

11) ഉപെദവീപെീയ നദികളില് പെടിഞ്ഞാോറാെട്ടാഴുകി അറബിക്കടലെില് പെതിക്കുന്നവ.
എ) കബനി ഭവാനി

ബി) മഹാനദി ോഗാദാവരി

സി) നര്മ്മദ, താപ്തി

ഡി) കൃഷ, കാോവരി

12) എലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ോപൊോസ്റ്റാഫീസുദള്ള ഇനയയിെലെ ഏകസംസ്ഥാനം?
എ) തമിഴ്നാട്

ബി) കര്ണാടക

സി) രാജേസ്ഥാന്

13) സവാതന്ത്ര്യസമരവുമായി ബന്ധപ്പെപ്പട്ട സംഭവങ്ങെള
ോരഖെപ്പടുത്തെിയിരിക്കുന്നു. ശരിയായ ക്രമോമത്?

ഡി) ോകരളം

കാലെഗണാനാക്രമത്തെില്

എ) ൈവക്കം സതയാഗ്രഹം, കവിറ്റ് ഇനയാസമരം, ദണ്ഡിയാത, മലെബാര് കലൊപെം
ബി) മലെബാര് കലൊപെം, ദണ്ഡിയാത, കവിറ്റ് ഇനയാ സമരം, ൈവക്കം സതയാഗ്രഹം
സി) മലെബാര് കലൊപെം, ൈവക്കം സതയാഗ്രഹം, ദണ്ഡിയാത, കവിറ്റ് ഇനയാസമരം
ഡി) ദണ്ഡിയാത, കവിറ്റ് ഇനയാസമരം, ൈവക്കം സതയാഗ്രഹം, മലെബാര് കലൊപെം

14) ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും ഇനയയുടെട വായുട ശവസിച്ചും ഗംഗയുടെടയുടം യമുനയുടെടയുടം
ജേലെം പൊനം െചയ്തും ജേീവിക്കുന്നു  ഇത് ആരുെട വാക്കുകള്?
എ) സര് െസയ്ദ് അഹമ്മദ് ഖാന്

ബി) ജേവഹര്ലൊല് െനഹ്രു

സി) ഗാന്ധപ്പിജേി

ഡി) ോഗാപൊലെകൃഷോഗാഖെലെ

15) യുട.എന്. സ്ഥിരാംഗങ്ങള് (?, ൈചന, ഫ്രാന്സ്, റഷയ, ബ്രിട്ടന്)
എ) ഇനയ

ബി) യുട.എസ്.എ

സി) ജേപ്പാന്

ഡി) ഇംഗ്ലണ്ട്

16) 2018 ല് ഇനയന് ോനവി ോകരളത്തെില് നടത്തെിയ പ്രളയ ദുരന രക്ഷാപ്രവര്ത്തെന
ത്തെിെന്റെ ോപെര്?
എ) ഓപ്പോറഷന് സഹോയാഗ്

ബി) ഓപ്പോറഷന് കരുണ

സി) ഓപ്പോറഷന് മദദ്

ഡി) ഇവെയാന്നുമല

17) ഭരതനാടയം എതു സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു?
എ) തമിഴെ് നാട്

ബി) രാജേസ്ഥാന്

18) ജേനാധ്ിപെതയ
ഭരണസംവിധ്ാനത്തെില്
ോപെരിലെറിയെപ്പടുന്നു?

സി) മധ്യപ്രോദശ്
പെതമാധ്യമങ്ങള്

എ) ോഫാര്ത്തെ് എോസ്റ്ററ്റ്

ബി) റിയല് എോസ്റ്ററ്റ്

സി) പ്രതിപെക്ഷം

ഡി) ഇവെയാന്നുമല

ഡി) ഗുജേറാത്തെ്


എന്ന

19) ോകരളത്തെിെലെ ആദയെത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ് പ്രോക്ഷാഭം?
എ) ആറ്റിങ്ങല് കലൊപെം

ബി) ഗുരുവായൂറര് സതയാഗ്രഹം

സി) ൈവക്കം സതയാഗ്രഹം

ഡി) മലെബാര് കലൊപെം

20) ോഗാള്ഡണ് ോഗ്ലാബ് പൊയ് വഞ്ചി മത്സരത്തെിനിെട അപെകടത്തെില്െപ്പട്ട മലെയാളി
സമുദ്രസഞ്ചാരി?
എ) െകാളമ്പസ്

ബി) മഗലന്

സി) മര്ക്കാറ്റര്

ഡി) അഭിലൊഷ് ോടാമി

paper – 1 – Answer Key
1. ബി
2. സി
3. ബി
4. സി
5. ബി
6. ഡി
7. എ
8. ഡി
9. സി
10.

ബി

11.

സി

12.

ഡി

13.

സി

14.

എ

15.

ബി

16.

സി

17.

എ

18.

എ

19.

എ

20.

ഡി

USS Examination 201819
Model Question  Social Science UP
1)

2)

3)

4)

ോകരളത്തെിെലെ ആദയെത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ് പ്രോക്ഷാഭം?
എ) ആറ്റിങ്ങല് കലൊപെം

ബി) ഗുരുവായൂറര് സതയാഗ്രഹം

സി) ൈവക്കം സതയാഗ്രഹം

ഡി) മലെബാര് കലൊപെം

19ാാം നൂറ്റാണ്ടില് ബംഗാളില് െപൊട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട കലൊപെങ്ങെള അറിയെപ്പട്ടത്?
എ) മലെബാര് കലൊപെങ്ങള്

ബി) മാപ്പിള കലൊപെങ്ങള്

സി) ഫറാസി കലൊപെങ്ങള്

ഡി)സാനാള് കലൊപെങ്ങള്

ദക്കാമറണ് കഥകള് രചിച്ചത്?
എ) െപെട്രാര്ക്ക്

ബി) െബാക്കാച്ചിോയാ

സി) െസര്വാെന

ഡി) ഇറാസ്മസ്

ോകരളത്തെിെലെ ആദയെത്തെ സമ്പൂര്ണ സാക്ഷരനഗരം?
എ) എറണാകുളം

5)

6)

എ) ബഹദൂര്ഷാ രണ്ടാമന്

ബി) നാനാസാഹിബ്

സി) മൗലെവി അഹമ്മദുല

ഡി) ബീഗം ഹസ്റത്തെ്

ഇനയയുടെട

ബി) യുട.എസ്.എ.

സി) ജേപ്പാന്

ഡി) ഇംഗ്ലണ്ട്

ഇനയ – ോഹാക്കി, റഷയ – െചസ്, ബ്രസീല്  
ബി) ക്രിക്കറ്റ്

സി) ോവാളിോബാള് ഡി) ഫുട്ബോബാള്

നോവാതാനകാലെെത്തെ ഒരു പ്രധ്ാന സഷിയാണ് ഗട്ടാെമലെീത്തെ – ഇത് ഏത്
വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
എ) വാസ്തുവിദയ

9)

ഡി)ോകാട്ടയം

യുട.എന്. സ്ഥിരാംഗങ്ങള് (ൈചന, ഫ്രാന്സ്, റഷയ, ബ്രിട്ടന്)

എ) ോബാക്സിംഗ്
8)

സി) െകാലം

1857
െലെ
ഒന്നാം
സവാതന്ത്ര്യസമരോത്തൊടനുബന്ധപ്പിച്ച്
ചക്രവര്ത്തെിയായി പ്രഖയാപെിച്ച മുഗള് ഭരണാധ്ികാരി?

എ) ഇനയ
7)

ബി) തിരുവനനപുരം

ബി) ചിതകലെ

സി) ശില്പവിദയ

ൈപെനാപ്പിള്, ോപെരയ്ക്ക, പെപ്പായ, ?
എ) ോപൊര്ട്ടുഗീസുദകാര്

ബി) ഡച്ചുകാര്

സി) ഫ്രഞ്ചുകാര്

ഡി) ഇംഗ്ലീഷുകാര്

ഡി) സാഹിതയം

10) ദത്തൊവകാശനിോരാധ്ന
നാട്ടുരാജേയം?
എ) ൈഹദരാബാദ്

നിയമപ്രകാരം

ബി) ഝാന്സി

ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട
സി) തഞ്ചാവൂര്

അധ്ീനതയിലൊയ
ഡ) ഇന്ോഡാര്

11) കാലെഗണനയനുസരിച്ച് ക്രമെപ്പടുത്തുോമ്പാള്
1) പ്ലാസിയുടദ്ധ്ം

2) കുളച്ചല് യുടദ്ധ്ം

3) ഡച്ചുകാര് ഇനയയില് കച്ചവടത്തെിെനത്തെി
4) വാോസ്കാഡഗാമ ോകാഴെിോക്കാെട്ടത്തെി
5) ഫ്രഞ്ചുകാര് ഇനയയില് കച്ചവടത്തെിെനത്തെി
എ) 4, 3, 2, 5, 1
ബി) 2, 3, 5, 4, 1
സി) 1, 2, 3, 4, 5
ഡി) 3, 4, 2, 1, 5
12) ഗവര്ണറുടെട ഔദ്യോദയാഗിക വസതിയുടെട ോപെര്?
എ)

രാഷ്ട്രപെതിഭവന്

ബി) ക്ലിഫ് ഹൗസ്

സി) രാജേ് ഭവന്
13) ഇനയന് െറയില്ോവ
കാലെഘട്ടത്തെിലൊണ്?

ഡി) ൈവറ്റ് ഹൗസ്
ആരംഭിച്ചത്

ഏത്

എ) കാനിംഗ് പ്രഭ

ബി) മൗണ്ട് ബാറ്റന് പ്രഭ

സി) കഴ്സണ് പ്രഭ

ഡി) ഡല്ഹൗസി പ്രഭ

ബ്രിട്ടീഷ്

ൈവോസ്രായിയുടെട

14) കുറിചയര് കലൊപെം  ഏതുവിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
എ)

കര്ഷകര്

സി) പ്രഭക്കന്മാര്

ബി) ോഗാതവര്ഗ്ഗക്കാര്
ഡി) കരകൗശലെ െതാഴെിലൊളികള്

15) ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട ചൂഷണത്തെിെനതിെര സവനം െപെരുവിരല് മുറിച്ച് പ്രതിോഷധ്ിച്ച
ബംഗാളിെലെ പെട്ടുനൂല്ക്കൃഷിക്കാര്?
എ) സാനാള്മാര്

ബി) ദീലുകള്

സി) ോകാലെികള്

ഡി) നോഗാഡകള്

16) ഡച്ചുകാരനായ വാന്റീഡിെന്റെ ോനതൃതവത്തെില് തയ്യാറാക്കെപ്പട്ട ഔദ്യഷധ്സസയ
ങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം?
എ) ഇന്െഫ്രയ്സ് ഓഫ് ോഹാളി

ബി) ോഡാണ് കവിക് ോസാട്ട്

സി) ോഹാര്ത്തൂസ് മലെബാറിക്കസ്

ഡി) ഡിൈവന് ോകാമഡി

17) ൈസനികസഹായവയവസ്ഥ നടപ്പിലൊക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ൈവോസ്രായി?
എ) െവലസ്ലി പ്രഭ

ബി) മൗണ്ട് ബാറ്റന് പ്രഭ

സി) കാനിംഗ് പ്രഭ

ഡി) ഡല്ഹൗസി പ്രഭ

18) നോവാതാനത്തെിെന്റെ പെിതാവ്  െപെട്രാര്ക്ക്
ഇനയന് നോവാതാനത്തെിെന്റെ പെിതാവ്  ?
എ) സവാമി ദയാനന്ദസരസവതി

ബി) സര് സയ്യിദ് അഹമ്മദ്ഖാന്

സി) രാജോറാം ോമാഹൻറോറായ്

ഡി) സവാമി വിോവകാനന്ദന്

19) ോവദങ്ങളിോലെക്ക് മടങ്ങുക എന്നാഹവാനം െചയ്തത്?
എ) രാജോറാം ോമാഹന് ോറായ്

ബി) സവാമി ദയാനന്ദസരസവതി

സി) സവാമി വിോവകാനന്ദന്

ഡി) ശ്രീരാമകൃഷ പെരമഹംസര്

20) ആരയമഹിളാ സഭസ്ഥാപെിച്ചത്?
എ) സോരാജേനി നായിഡ

ബി) ആനി ബസന്റെ്

സി) പെണ്ഡിറ്റ് രമാബായ്

ഡി) ഇവരാരുമല

21) ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും ഇനയയുടെട വായുട ശവസിച്ചും ഗംഗയുടെടയുടം യമുനയുടെടയുടം
ജേലെം പൊനം െചയ്തും ജേീവിക്കുന്നു  ഇത് ആരുെട വാക്കുകള്?
എ) സര് െസയ്ദ് അഹമ്മദ് ഖാന്

ബി) ജേവഹര്ലൊല് െനഹ്രു

സി) ഗാന്ധപ്പിജേി

ഡി) ോഗാപൊലെകൃഷ ോഗാഖെലെ

22) ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ് ോപൊരാട്ടങ്ങള്ക്ക് ോനതൃതവം നല്കിയ തിരുവിതാംകൂര് ദിവാന്?
എ) സര്. സി.പെി. രാമസവാമി അയ്യര്

ബി) ശങ്കരനാരായണന് നമ്പി

സി) ോവലുത്തെമ്പി ദളവ

ഡി) ഇവരാരുമല

23) ആധുനിക ഇനയയില് പെതപ്രവര്ത്തെനത്തെിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്?
എ) സവോദശാഭിമാനി രാമകൃഷപെിള്ള

ബി) ോകസരി എ. ബാലെകൃഷപെിള്ള

സി) ആനി ബസന്റെ്

ഡി) രാജോറാം ോമാഹന്ോറായ്

24) രാജോറാം ോമാഹന്ോറായ് ആരംഭിച്ച പെതം?
എ) ോകരളകൗമുദി

ബി) മാധ്യമം

സി) നയൂ ഇനയ

ഡി) സമ്പദ് കൗമുദി

25) ോചാര്ച്ചാസിദ്ധ്ാനത്തെിെന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെില് ഇനയയുടെട സാമ്പത്തെിക തകര്ച്ച
വിലെയിരുത്തെിയ വയക്തി?
എ) ലൊലൊ ലെജ്പെത് ോറായ്

ബി) ദാദാബായ് നവോറാജേി

സി)ോഗാപൊലെകൃഷ ോഗാഖെലെ

ഡി) ബാലെഗംഗാധ്ര തിലെകന്

26) 1885 ല് ോബാംെബയില് ോചര്ന്ന അഖിോലെനയാ സോമ്മളനത്തെില് രൂപെീകരിച്ച
സംഘടനയ്ക്ക് ഇനയന് നാഷണല് ോകാണ്ഗ്രസ് എന്ന ോപെര് നിര്ോദ്ദേശിച്ചത്?
എ) ഗാന്ധപ്പിജേി

ബി) ജേവഹര്ലൊല് െനഹ്രു

സി) ദാദാബായ് നവോറാജേി

ഡി) രവീന്ദ്രനാഥ ടാോഗാര്

27) ഗാന്ധപ്പിജേി ൈകസര് എഹിങ് പെദവി ഉോപെക്ഷിച്ചു.
രവീന്ദ്രനാഥ ടാോഗാര് സര് പെദവി ഉോപെക്ഷിച്ചു 
എ) ജോലെിയന് വാലൊബാഗ് സംഭവം

ബി) വാഗണ് ട്രാജേഡി

സി) കവിറ്റ് ഇനയാസമരം

ഡി) ഉപ്പുസതയാഗ്രഹം

28) ഇനയന് പൌരതവം സവീകരിച്ച ഐറിഷ് വനിത – ോഹാംറള് പ്രസ്ഥാനം –
എ) സോരാജേനി നായിഡ

ബി) ആനി ബസന്റെ്

സി) കയാപ്റ്റന് ലെക്ഷ്മി

ഡി) വിജേയലെക്ഷ്മി പെണ്ഡിറ്റ്

29) മറാത്തെ ോകസരി ?
എ) ബാലെഗംഗാധ്ര തിലെകന്

ബി) രാജോറാം ോമാഹന്ോറായ്

സി) ഗാന്ധപ്പിജേി

ഡി) സവോദശാഭിമാനി രാമകൃഷപെിള്ള

30) ോകാണ്ഗ്രസിെന്റെ മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും
തീരുമാനിച്ചത് ഏത് സോമ്മളനത്തെിലൊണ്?

ഒന്നിച്ചു

പ്രവര്ത്തെിക്കാന്

എ) ോബാംെബ സോമ്മളനം

ബി) െകാല്ക്കത്തെ സോമ്മളനം

സി) ലെക്നൗ സോമ്മളനം

ഡി) ഇെതാന്നുമല

31) നഗരങ്ങളിെലെ െതാഴെില്രഹിതര്ക്ക് പ്രോയാജേനം ലെഭിക്കുന്നതിനും സവയം െതാഴെില്
ോപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും
ോവണ്ടി
സര്ക്കാര്
നടപ്പാക്കി
വരുന്ന
ദാരിദ്രയനിര്മ്മാര്ജ്ജനപെദ്ധ്തി?
എ) അന്നപൂര്ണ

ബി) സവര്ണജേയനി ഷഹാരി ോറാസ് ഗാര് ോയാജേന

സി) അോനയാദയ അന്നോയാജേന ഡി) ഉച്ചഭക്ഷണ പെരിപൊടി
32) അടുത്തെിെട ോഗാള്ഡണ് ോഗ്ലാബ് പൊയ് വഞ്ചി പ്രയാണത്തെിനിെട അപെകടത്തെില്
െപ്പട്ട നാവികന്?
എ) െകാളമ്പസ്

ബി) മഗലന്

സി) െമര്ക്കാറ്റര്

ഡി) അഭിലൊഷ് ോടാമി

33) ഭൂപെടങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള പെഠനം?
എ)കാര്ോട്ടാഗ്രാഫി ബി) െപെോഡാളജേി

സി) ോജേയാഗ്രഫി

ഡി) െസലെോനാളജേി

34) പ്രകൃതിയുടെട സവാഭാവിക ജേലെസംഭരണ ോകന്ദ്രങ്ങള് എന്നറിയെപ്പടുന്നത്?
എ) വയലുകള്

ബി) നദികള്

സി)കുന്നുകള്

ഡി) സമതലെങ്ങള്

35) സസയങ്ങളുെട നിലെനില്പിന് ആവശയമായ ധ്ാതുലെവണങ്ങള് ലെഭയമാകുന്നത്?
എ) ജേലെമണ്ഡലെം

ബി) ശിലൊമണ്ഡലെം സി) അനരീക്ഷം

ഡി) വായുടമണ്ഡലെം

36) പ്രവാസി ഭാരതീയദിനം?
എ) 1918 ഏപ്രില് 19

ബി) 1942 ആഗസ്റ്റ് 9

സി) 1947 ആഗസ്റ്റ് 15

ഡി) 1915 ജേനുവരി9

37) ദാരിദ്രയനിര്മ്മാര്ജ്ജന പെദ്ധ്തികളും പെരിപൊടികളും  െപൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം
എ) ഭോക്ഷയാല്പാദനം

ബി) ഭക്ഷയസുദരക്ഷ

സി) ഭക്ഷയസവയംപെരയാപ്തത

ഡി) ഇെതാന്നുമല

38) ഭൂപെടങ്ങളില് ഉപെോയാഗിക്കുന്ന മഞ്ഞനിറം ഏത് സവിോശഷതെയ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
എ) കൃഷിയിടങ്ങള്

ബി) ൈനസര്ഗ്ഗികസസയജോലെങ്ങള്

സി) പൊര്പ്പിടങ്ങള്, ോറാഡകള്

ഡി) ജേലൊശയങ്ങള്

39) െകാലം ജേിലയിലൂടെട ഒഴുകുന്ന പ്രധ്ാന നദിയായ കലടയാറ്, കരിമലെയില്
നിന്നുത്ഭവിച്ച് എവിെട പെതിക്കുന്നു?
എ) ോവമ്പനാട്ട് കായല്

ബി) അഷമുടിക്കായല്

സി) വട്ടക്കായല്

ഡി) പെരവൂര്ക്കായല്

40) ഇോപ്പാഴെെത്തെ റിസര്വ് ബാങ്ക് ഗവര്ണര്?
എ) ഊര്ജ്ജിത് പെോട്ടല്

ബി) സുദബ്ബറാവു

സി) ശക്തി കാനദാസ്

ഡി) ഇവരാരുമല

41) ഭൂപെടത്തെില് നിന്നും താെഴെെക്കാടുത്തെിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെിെന്റെ ഭൂപെടം തിരിച്ചറി
യുടക
എ) ോകരളം

ബി) തമിഴ്നാട്

സി) ആന്ധ്രപ്രോദശ് ഡി) െതലുങ്കാന

42) താെഴെെകാടുത്തെിരിക്കുന്നതില് െതറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത്?
എ)

ഇനയയിെലെ പെരോമാന്നത നീതിപെീഠം സുദപ്രീംോകാടതിയാണ്.

ബി)

െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്ന വയക്തി രാഷ്ട്രത്തെലെവനാകുന്ന ഭരണ
സംവിധ്ാനമാണ് റിപ്പബ്ലിക്

സി) റിപ്പബ്ലിക് ദിനപെോരഡില് ോദശീയ പെതാക ഉയര്ത്തുന്നത് പ്രധ്ാനമന്ത്ര്ിയാണ്
ഡി) 1950 ജേനുവരി 26 നാണ് ഇനയന് ഭരണഘടന നിലെവില് വന്നത്

43) ഭരണഘടനാ ദിനം
എ) 1949 നവംബര് 26

ബി) 1950 ജേനുവരി 26

സി) 1949 ഡിസംബര് 9

ഡി) 1947 ആഗസ്റ്റ് 15

44) താെഴെെകാടുത്തെിരിക്കുന്ന കലൊരൂപെം (ചിതംെകാടുക്കുന്നു.) ഏതു സംസ്ഥാനവുമായി
ബന്ധപ്പെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
എ)ോകരളം

ബി) തമിഴ്നാട്

സി) മണിപ്പൂര്

ഡി) ഒഡീഷ

സി) തമിഴ്നാട്

ഡി) മഹാരാഷ്ട്ര

45) കഥകളി (ചിതം)
എ) ഉത്തെരാഞ്ചല് ബി) ോകരളം

46) ഭരതനാടയം (ചിതം) ഏതു സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെപ്പട്ട കലൊരൂപെമാണ്?
എ) തമിഴ്നാട്

ബി) രാജേസ്ഥാന്

സി) മധ്യപ്രോദശ് ഡി) ഗുജോറാത്തെ്

47) 1853  ോബാംെബ താെന െറയില്ോവ പൊത 
എ) കാനിംഗ് പ്രഭ

ബി) മൗണ്ട് ബാറ്റന് പ്രഭ

സി) ഡല്ഹൗസി പ്രഭ

ഡി) െവലസ്ലി പ്രഭ

48) സുദഭാഷ് ചന്ദ്രോബാസുദമായി ബന്ധപ്പമിലാത്തെ പ്രസ്താവന ഏത്?
എ) ജേയ്ഹിന്ദ് എന്ന മുദ്രാവാകയം സംഭാവന നല്കി.
ബി) ോനതാജേി എന്ന് ഗാന്ധപ്പിജേിെയ വിോശഷിപ്പിച്ചു
സി) സവാതന്ത്ര്യം എെന്റെ ജേന്മാവകാശമാണ്
ഡി) ഇനയയുടെട സവാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട ഔദ്യദാരയമല. അത് ോപൊരാടി
ോനോടണ്ടതാണ്.
49) സതയം ശിവം സുദന്ദരം
ബന്ധപ്പെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു?
എ) ആകാശവാണി



എന്ന

സിദ്ധ്ാനവാകയം

(ോമാോട്ടാ)ഏതുമായി

ബി) ദൂരദര്ശന് സി)മലെയാളമോനാരമ

ഡി) മില്മ

50) ഇനയയിലൂടെട കടന്നുോപൊകുന്ന പ്രധ്ാന അക്ഷാംശോരഖ
എ) ദക്ഷിണായനോരഖ

ബി) ഭൂമധ്യോരഖ

സി) ആര്ട്ടിക് വൃത്തെം

ഡി) ഉത്തെരായനോരഖ

51) രവീന്ദ്രനാഥ ടാോഗാര് സ്ഥാപെിച്ച വിദയാോകന്ദ്രമായ ശാനി നിോകതെന്റെ ഇോപ്പാഴെെത്തെ
ോപെര്?
എ) വിശവഭാരതി

ബി) നളന്ദ

സി) തക്ഷശിലെ

ഡി) വിക്രമശിലെ

52) കൂട്ടത്തെില്െപ്പടാത്തെത്?
എ) സച്ചിദാനന്ദ സിന്ഹ

ബി) ോഡാ.ബി.ആര്.അംോബദ്കര്

സി) മഹാത്മാഗാന്ധപ്പ

ഡി) ോഡാ. രാോജേന്ദ്രപ്രസാദ്

53) ഇനയയില് ഏറ്റവും അവസാനമായി രൂപെം െകാണ്ട സംസ്ഥാനം?
എ) ഉത്തെരാഖണ്ഡ്

ബി) ോഗാവ സി) ഛത്തെീസ്ഗഡ്

ഡി) െതലെങ്കാന

54) മഹാത്മാഗാന്ധപ്പി  രാജേ് ഘട്ട്
ജേവഹര്ലൊല് െനഹ്രു  ?
55) പെദസൂരയന് പൂര്ത്തെീകരിക്കുക.

ജേന്മിമാോരാടുള്ള എതിര്പ്പ്

മലെബാര് കലൊപെം

ഖിലൊഫത്തെ് പ്രസ്ഥാനം

അലെി മൗലെവിെയ അറസ്റ്റു െചയ്തുെവന്ന
െതറ്റായ വാര്ത്തെ
എ) നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം

ബി) റൗലെത്തെ് നിയമം

സി) മോഞ്ചരി ോകാണ്ഗ്രസ് സോമ്മളനം

ഡി) നിയമലെംഘനങ്ങള്

56) തന്നിട്ടുള്ളവയില് െതറ്റായ ോജോഡി
എ) ൈവകുണ്ഠസവാമികള്



സമപെനിോഭാജേനം

ബി) ോവദാധ്ികാര നിരൂപെണം



ചട്ടമ്പിസവാമികള്

സി) സാധുജേനപെരിപൊലെന സംഘം



വാഗ്ഭടാനന്ദന്

ഡി) വില്ലുവണ്ടി യാത



അയ്യങ്കാളി

57) കൂട്ടത്തെില്െപ്പടാത്തെത്
എ) മലെബാര് കലൊപെം

ബി) ആറ്റിങ്ങല് കലൊപെം

സി) ൈവക്കം സതയാഗ്രഹം

ഡി) ചമ്പാരന് സതയാഗ്രഹം

58) ബന്ധപ്പം കെണ്ടത്തുക
ഭവാനി, പൊമ്പാര്, കബനി 
എ) പെടിഞ്ഞാോറാെട്ടാഴുകുന്ന നദികള്

ബി) കിഴെോക്കാെട്ടാഴുകുന്ന നദികള്

സി) അറബിക്കടലെില് പെതിക്കുന്നവ

ഡി) ഉത്തെോരനയന് നദികള്

59) ഗാന്ധപ്പിജേിയുടെട നിസ്സഹകരണ സമരമുറയില് െപെടാത്തെത്?
എ) നികുതിനിോഷധ്ം

ബി) വിോദശവസ്ത്രബഹിഷ്ക്കരണം

സി) സതയാഗ്രഹസമരം

ഡി) പെദവികള്, ഉോദയാഗങ്ങള് ഉോപെക്ഷിക്കല്

60) മലെബാര് കലൊപെത്തെില് അറസ്റ്റു െചയ്തകലൊപെകാരികെള ചരക്കുതീവണ്ടിയില്
െകാണ്ടു ോപൊയത്?
എ) കണ്ണൂര് മുതല് കാസര്ോഗാഡ് വെര
ബി) ോവണാടുമുതല് തിരുവിതാംകൂര് വെര
സി) തിരൂരില് നിന്ന് ോകായമ്പത്തൂര് വെര
ഡി) ോകാഴെിോക്കാടു നിന്നും വയനാടു വെര
61) എെന്റെ പെതാധ്ിപെെര കൂടാെത എനിയ്ക്ക് പെതെമനിന് അച്ചുകൂടെമനിന്?  എന്ന
നിലെപൊട് സവീകരിച്ച സവോദശാഭിമാനി പെതത്തെിെന്റെ സ്ഥാപെകന്?
എ) രാമകൃഷപെിള്ള

ബി) ബാലെഗംഗാധ്രതിലെകന്

സി) രാജോറാം ോമാഹന് ോറായ്

ഡി) വക്കം അബ്ദുല് ഖാദര് മൗലെവി

62) ഇനയന് ഭരണഘടനയുടെട ആമുഖം കാവയാത്മകൈശലെിയില് എഴുതിയതാര്?
എ) ഗാന്ധപ്പിജേി

ബി) ജേവഹര്ലൊല് െനഹ്രു

സി) രവീന്ദ്രനാഥ ടാോഗാര്

ഡി) സുദഭാഷ് ചന്ദ്രോബാസ്

63) വിദയാഭയാസ അവകാശം (ോലൊോഗാ) ോപെജേ് 132 ഭാഗം 3) ഈ ചിതം എനിെന
സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
എ) 1 മുതല് 14 വയസ്സുവെരയുടള്ള എലാ കുട്ടികള്ക്കും നിര്ബന്ധപ്പിത വിദയാഭയാസം
ബി) 5 മുതല് 15 വയസ്സുവെരയുടള്ള കുട്ടികള്ക്ക് സൗജേനയ വിദയാഭയാസം
സി) 6 മുതല് 14 വയസ്സു വെരയുടള്ള എലാ കുട്ടികള്ക്കും സൗജേനയവും
നിര്ബന്ധപ്പിതവുമായ വിദയാഭയാസം മൗലെികാവകാശമാണ്.
ഡി) ഇെതാന്നുമല
64) ഭക്ഷയസുദരക്ഷാ ബില് നിലെവില് വന്നത്?
എ) 2012

ബി) 2013

സി) 2018

65) ഇനയയിെലെ മുഖയ െതരെഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മീഷണര്?
എ) ഊര്ജ്ജിത് പെോട്ടല്

ബി) ടി.എന്. ോശഷന്

സി) സുദനില് അോറാറ

ഡി) ഇവരാരുമല

ഡി) 2015

66) സാമൂഹയനീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുോവണ്ടിയുടള്ള ഒരു കൂട്ടം തതവങ്ങള് രാഷ്ട്രഭരണ
ത്തെിനുള്ള നിര്ോദ്ദേശങ്ങളായി നമ്മുടെട ഭരണഘടനയില് ഉള്െപ്പടുത്തെിയിട്ടുണ്ട്.
ഇവയാണ്.
എ) നിര്ോദ്ദേശകതതവങ്ങള്

ബി) മൗലെികാവകാശങ്ങള്

സി) മൗലെിക കര്ത്തെവയങ്ങള്

ഡി) പൌരാവകാശങ്ങള്

67) അലെിഖിത ഭരണഘടനയുടള്ള രാജേയം?
എ) ഇനയ

ബി) ആോസ്ത്രലെിയ

സി) ബ്രിട്ടന്

ഡി) ബ്രസീല്

സി) കല്ക്കത്തെ

ഡി) നയൂഡല്ഹി

68) സുദപ്രീംോകാടതിയുടെട ആസ്ഥാനം
എ) മുംൈബ

ബി) െചൈന്ന

69) ചിലെ ലെക്ഷയങ്ങള് ോനടുന്നതിനുോവണ്ടി ജേനങ്ങള് ഒന്നിച്ചു പ്രവര്ത്തെിച്ചിരുന്നതാണ്
എ) സമുദായം

ബി) സമാജേം

സി) സംഘടന

70) ഗാന്ധപ്പിജേി

ഡി) ക്ലബ്



സതയാഗ്രഹം

രാജോറാം ോമാഹന്ോറായ്



ൈശശവവിവാഹം

ശ്രീനാരായണഗുരു



?

െപൊയ്കയില് ശ്രീ കുമാരഗുരുോദവന്



പ്രതയക്ഷ രക്ഷാ ൈദവസഭ

എ) അധ്ഃസ്ഥിത വര്ഗ്ഗത്തെിെന്റെ ഉന്നമനത്തെിനുോവണ്ടി പ്രവര്ത്തെിച്ചു
ബി) വിധ്വാപുനര്വിവാഹെത്തെ ോപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു
സി) അഹിംസ എന്ന തതവം പ്രചരിപ്പിച്ചു
ഡി) അധ്ഃസ്ഥിതോരാെടാപ്പം മിശ്രോഭാജേനം നടത്തെി
71) ഇനി ോക്ഷത നിര്മ്മാണമല വിദയാലെയനിര്മ്മാണമാണ് ജേനതയ്ക്ക് ോവണ്ടത്  ഇത്
ആരുെട വാക്കുകള്?
എ) ചട്ടമ്പിസവാമികള്

ബി) സവാമി ദയാനന്ദസരസവതി

സി) ൈവകുണ്ഠ സവാമികള്

ഡി) ശ്രീനാരായണഗുരു

72) ഞങ്ങളുെട കുട്ടികള്ക്ക് പെഠിക്കാന് സൗകരയം നല്കിയിെലങ്കില് കാണായ പൊടങ്ങ
ളിെലെലാം മുട്ടിപ്പുല് കുരുപ്പിക്കും  ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അയ്യങ്കാളിെയ ോപ്രരിപ്പിച്ചത്?
എ) അവര്ണജോതിക്കാരുെട സഞ്ചാരസവാതന്ത്ര്യം നിോഷധ്ിച്ചോപ്പാള്
ബി) അധ്ഃസ്ഥിതവിഭാഗത്തെിെലെ വിദയാര്തികള്ക്ക് വിദയാഭയാസം നിോഷധ്ിച്ചോപ്പാള്
സി) അവര്ണ വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് ഉന്നതവിദയാഭയാസം നിോഷധ്ിച്ചോപ്പാള്
ഡി) ഈ സന്ദര്ഭങ്ങെളാന്നുമല

73) ോമച്ചില്പുല് സമരം കണ്ണൂര് ജേില 
എ) ോദവകിനരിക്കാട്ടിരി

ബി) പൊര്വതി െനന്ോമനിമംഗലെം

സി) ആരയാപെഞ്ചം

ഡി) കണ്ടൈക കുഞ്ഞാക്കമ്മ

74) വിദയാലെയം സാമൂഹികനവീകരണത്തെിന് സഹായകമാകുന്നു ഈ പ്രസ്താവനയുട
മായി ബന്ധപ്പമിലാത്തെത് ഏത്?
എ) നിയമങ്ങള് പൊലെിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നു

ബി) മൂലെയങ്ങള് സവായത്തെമാക്കുന്നു

സി) മതസ്പര്ദ്ധ് വളര്ത്തുന്നു

ഡി) നല ശീലെങ്ങള് വളര്ത്തുന്നു

75) പ്രഥമ െജേ.സി.ബി. പുരസ്കാരത്തെിനര്നായത്?
എ) എം. മുകുന്ദന്

ബി) ബനയാമിന്

സി) െക.വി. ോമാഹന്കുമാര്

ഡി) സുദബാഷ് ചന്ദ്രന്

76) സുദപ്രീംോകാടതി ചീഫ് ജേസ്റ്റിസ്
എ) ദീപെക് മിശ്ര

ബി) െക.ജേി. ബാലെകൃഷന്

സി) രഞ്ജന് ോഗാോഗായ്

ഡി) കമാല് പൊെഷ

77) ോയാജേിക്കാത്തെത് ഏത്?
എ) അനരീക്ഷ താപെം



ഉഷമാപെിനി

ബി) അനരീക്ഷ മര്ദ്ദേം



മര്ദ്ദേമാപെിനി

സി) അനരീക്ഷത്തെിെലെ ജേലൊംശം 
ഡി) കാറ്റിെന്റെ ോവഗത



മഴെമാപെിനി
അനിോമാ മീറ്റര്

78) വര്ഷണം  മഴെ  ?
എ)ോമഘങ്ങള്

ബി) മഞ്ഞുവീഴ

സി) ഘനീകരണം ഡി) കാറ്റ്

79) ഉത്തെരപെര്വതോമഖലെ – ഹിമാചല് പ്രോദശ്  ?
എ) ോകരളം

ബി) ഗുജേറാത്തെ്

സി) അരുണാചല്പ്രോദശ്

ഡി) ോഗാവ

80) 2002 ല് പൊര്ലെെമന്റെില് അവതരിപ്പിച്ച ഭരണഘടനാോഭദഗതിയിലൂടെട മൗലെികാ
വകാശമായത്?
എ) സവത്തെവകാശം

ബി) വിദയാഭയാസ അവകാശം

സി) സമതവത്തെിനുള്ള അവകാശം

ഡി) മതസവാതന്ത്ര്യത്തെിനുള്ള അവകാശം

81) ജേനാധ്ിപെതയ സംവിധ്ാനത്തെിെന്റെ പ്രോതയകതയലാത്തെത്?
എ) എലാവരും നിയമത്തെിനു വിോധ്യരാണ്.
ബി) എലാവരും നിയമത്തെിന് അതീതരാണ്

സി) പൌരന്മാരുെട അവകാശ സംരക്ഷണത്തെിനായി നീതിനയായ സംവിധ്ാനം
നിലെവിലുണ്ട്
ഡി) സവതന്ത്ര് നീതിനയായ വയവസ്ഥ
82) 2018 െലെ ജ്ഞാനപെീഠ പുരസ്കാരം ലെഭിച്ച ഇനയന് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരന്
എ) എം.ടി വാസുദോദവന്നായര്

ബി) എം. മുകുന്ദന്

സി) ബനയാമിന്

ഡി) അമിതാവ് ോഘാഷ്

83) ഉചിതമായത് ോചര്െത്തെഴുതുക
ോഡാ. ബി.ആര്. അംോബദ്കര്



ഭരണഘടനയുടെട ശില്പി

ോഡാ. രാോജേന്ദ്രപ്രസാദ്



ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണസഭയുടെട
അധ്യക്ഷന്



ജേവഹര്ലൊല് െനഹ്രൂ

?

എ) ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണസഭയുടെട താല്ക്കാലെിക അദ്ധ്യക്ഷന്
ബി) ഭരണഘടനയുടെട ആമുഖം എഴുതി
സി) ഭരണഘടനാ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിെചയര്മാന്
ഡി) ഇെതാന്നുമല
84) ഉപെദവീപെീയ നദികള്
ോഗാദാവരി, മഹാനദി, കൃഷ, കാോവരി, ?
എ) നര്മ്മദ  താപ്തി

ബി) സിന്ധു  ഗംഗ

സി) രവി  ബിയാസ്

ഡി) ഇവെയാന്നുമല

85) ഏഷയെയയുടം യൂറോറാപ്പിെനയുടം ോവര്തിരിക്കുന്ന പെര്വതനിര
എ) ഹിമാലെയം

ബി) യൂററാല്

സി) ആല്പ്സ്

ഡി) ഇെതാന്നുമല

86) പെട്ടിക പൂര്ത്തെിയാക്കുക
രാജേയം
ഇനയ

അക്ഷാംശോരഖകള്

ോരഖാംശോരഖകള്

 വടക്കിനും 380 വടക്കിനും 680
കിഴെക്കിനും
…..
ഇടയിലൊയി
കിഴെക്കിനും ഇടയിലൊയി
എ) 100 വടക്കിനും 1080 കിഴെക്കിനും

ബി) 50 വടക്കിനും 900 കിഴെക്കിനും

സി) 80 വടക്കിനും 980 കിഴെക്കിനും

ഡി) 40 വടക്കിനും 1300 കിഴെക്കിനും

87) ഹിമാലെയന് നദികള് പെതിക്കുന്നത്
എ) അറബിക്കടല്

ബി) ബംഗാള് ഉള്ക്കടല്

സി) ഇനയന് മഹാസമുദ്രം

ഡി) പെസഫിക് സമുദ്രം

88) ോലൊകത്തെിെലെ ഏറ്റവും വലെിയ എഴുതെപ്പട്ട ഭരണഘടനയുടള്ള രാജേയം?
എ) ബ്രിട്ടന്

ബി) ഫ്രാന്സ്

സി) ഇനയ

ഡി) അോമരിക്ക

89) അലെിഖിത ഭരണഘടനയുടള്ള രാജേയം ഏത്?
എ) ഇനയ

ബി) സൗത്തെ് അോമരിക്ക

സി) ആോസ്ത്രലെിയ

ഡി) ബ്രിട്ടന്

90) സവത്തെവകാശം മൗലെികാവകാശമലാതായത് ഭരണഘടനയുടെട ഏതു ോഭദഗതി
പ്രകാരമാണ്?
എ) 44ാാം ോഭദഗതി

ബി) 73ാാം ോഭദഗതി

സി) 74ാാം ോഭദഗതി

ഡി) 42ാാം ോഭദഗതി

91) ോസാവിയറ്റ് യൂറണിയെന്റെയുടം ൈചനയുടെടയുടം ഭരണഘടന വയവസ്ഥകളില് നിന്ന്
ഇനയന് ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണത്തെില് ഉള്െപ്പടുത്തെിയവ താെഴെപ്പറയുടന്നവയില്
ഏതാണ്?
എ) മൗലെികഅവകാശങ്ങള്

ബി) മൗലെിക കര്ത്തെവയങ്ങള്

92) താെഴെ തന്നിട്ടുള്ള സൂചനകളില് നിന്ന് വയക്തിെയ കെണ്ടത്തുക.
•

ഇനയയുടെട ആദയെത്തെ നിയമമന്ത്ര്ി

•

ഇനയന് ഭരണഘടനയുടെട ശില്പി എന്നറിയെപ്പടുന്നു

•

ഇനയന് ഭരണഘടനാ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെട അദ്ധ്യക്ഷന്

• ഇനയന് ഭരണഘടനയുടെട കരട് തയ്യാറാക്കുന്നതില് ോനതൃതവം നല്കി
എ) ോഡാ. ബി.ആര്. അംോബദ്കര്

ബി) മൗലൊനാ അബ്ദുല് കലൊം ആസാദ്

സി) സര്ദാര് വലഭായ് പെോട്ടല്

ഡി) ഇവരാരുമല

93) ജേനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി ആചരിക്കാന് കാരണം?
എ) സംസ്ഥാനങ്ങള് നിലെവില് വന്നു

ബി) ഇനയയ്ക്ക് സവാതന്ത്ര്യം കിട്ടി

സി) ഭരണഘടന നിലെവില് വന്ന ദിനം

ഡി) ഇവെയാന്നുമല

94) ഇനയന് ഭരണഘടനയുടെട ലെക്ഷയങ്ങളില് െപെടാത്തെത് ഏത്?
എ) പെരമാധ്ികാരം

ബി) ജേനാധ്ിപെതയം

സി) മോതതരതവം

ഡി) വിദയാഭയാസ അവകാശം

95) ഏറ്റവും കൂടുതല് മരുഭൂമികളുള്ള ഭൂഖണ്ഡം?
എ) വടോക്ക അോമരിക്ക

ബി) ആഫ്രിക്ക

സി) ഏഷയ

ഡി) െതോക്ക അോമരിക്ക

96) 2017 ല് ോകരളത്തെിെന്റെ തീരപ്രോദശത്തെ് അനുഭവെപ്പട്ട ചുഴെലെിക്കാറ്റ്?
എ) ഓഖി

ബി) കതീന

സി) ഹുദ് ഹുദ്

ഡി) ഇെതാന്നുമല

97) തമിഴ്നാട് തീരത്തെ് നാശൺ വിതച്ച ചുഴെലെിക്കാറ്റിെന്റെ ോപെര്?
എ) കതീന

ബി) ഓഖി

സി) ഗജേ

ഡി) ഇെതാന്നുമല

98) യൂറോറാപെയന്മാര് ഇനയയിെലെത്തെിയതിെന്റെ ക്രമം താെഴെ പെറയുടന്നവയില് ഏതാണ്?
എ) ോപൊര്ട്ടുഗീസുദകാര്, ഇംഗ്ലീഷുകാര്, ഡച്ചുകാര്, ഫ്രഞ്ചുകാര്
ബി) ഡച്ചുകാര്, ോപൊര്ട്ടുഗീസുദകാര്, ഫ്രഞ്ചുകാര്, ഇംഗ്ലീഷുകാര്
സി) ഇംഗ്ലീഷുകാര്, ഫ്രഞ്ചുകാര്, ഡച്ചുകാര്, ോപൊര്ട്ടുഗീസുദകാര്
ഡി) ോപൊര്ട്ടുഗീസൂകാര്, ഡച്ചുകാര്, ഇംഗ്ലീഷുകാര്, ഫ്രഞ്ചുകാര്
99) ജേക്കാര്ത്തെയില്നടന്ന 2018 ഏഷയന് െഗയിംസില് വനിതകളുെട 4x400 മീറ്റര്
റിോലെയില് സവര്ണം ോനടിയ ഇനയന് ടീമില് അംഗമായിരുന്ന ോകരളത്തെിെന്റെ
സുദവര്ണതാരം ആരാണ്?
എ) വി.െക.വിസ്മയ

ബി) പെി.യുട.ചിത

സി) വി.െക.ശാലെിനി

ഡി) െജേറിന് ോജോസ്

100) െതറ്റായ ോജോഡി കെണ്ടത്തുക
എ) ൈവകുണ്ഠ സവാമികള്



സാമന സമാജേം

ബി) അയ്യന്കാളി



സാധുജേനപെരിപൊലെന സംഘം

സി) ൈവക്കംഅബ്ദുള് ഖാദര് മൗലെവി



മുസ്ലീം ഐകയസഭ

ഡി) കുമാരഗുരുോദവന്



ആത്മവിദയാസംഘം

101) 2018 ഏത് വര്ഷമായി ആചരിക്കാനായി ോകന്ദ്രഗവണ്െമന്റെ് നിര്ോദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്?
എ) ഇയര് ഓഫ് മിലറ്റ്സ്

ബി) ഇയര് ഓഫ് പെള്സസ്

സി) വാവല് വര്ഷം

ഡി) ഇെതാന്നുമല

102) 2018 ല് ഇനയന് ോനവി ോകരളത്തെില് നടത്തെിയ പ്രളയദുരന രക്ഷാപ്രവര്ത്തെന
ത്തെിെന്റെ ോപെര്?
എ) ഓപ്പോറഷന് സഹോയാഗ്
സി) ഓപ്പോറഷന് മദദ്

ബി) ഓപ്പോറഷന് കരുണ
ഡി) ഇവെയാന്നുമല

103) ഭൂമധ്യോരഖയുടം
വന്കര?
എ) യൂറോറാപ്പ്

ഉത്തെരായനോരഖയുടം

ദക്ഷിണായന

ബി) വടോക്ക അോമരിക്ക

ോരഖയുടം

സി) ഏഷയ

കടന്നുോപൊകുന്ന
ഡി) ആഫ്രിക്ക

104) താെഴെ െകാടുത്തെിരിക്കുന്ന സൂചന അനുസരിച്ച് വയക്തി ആെരന്ന് കെണ്ടത്തുക?
• 1772 ല് ബംഗാളിെലെ രാധ്ാനഗറില് ജേനിച്ചു
• 1814 വെര ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിനയാ കമ്പനിയുടെട റവനയൂ വകുപ്പില് ോജോലെി െചയ്തു
• സംവാദ് കൗമുദി എന്ന പെതം സ്ഥാപെിച്ചു.
• 1883 ല് ഇംഗ്ലണ്ടിെലെ ബ്രിസ്റ്റളില്വച്ച് മരിച്ചു
എ) രാജോറാം ോമാഹന്ോറായ്

ബി) സവാമി ദയാനന്ദസരസവതി

സി) സവാമി വിോവകാനന്ദന്

ഡി) ശ്രീരാമകൃഷപെരമഹംസര്

105) ഗാന്ധപ്പിജേി തെന്റെ സമരമുറകള് ആദയം പെരീക്ഷിച്ച രാജേയം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയായിരുന്നു.
നീണ്ട ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് ജേീവിതത്തെിനുോശഷം അോദ്ദേഹം ഇനയയിോലെക്ക് വന്ന
ദിനമാണ് പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിനമയി ആചരിക്കുന്നത്? ഈ ദിനം എന്നാണ്?
എ) ജേനുവരി 30

ബി) ജേനുവരി 26

സി) ജേനുവരി 12

ഡി) ജേനുവരി 9

106) ഒോക്ടാബര് 16 ോലൊക ഭക്ഷയദിനം ോലൊകദാരിദ്രയ നിര്മ്മാര്ജ്ജനം എന്ന്?
എ) ഒോക്ടാബര് 17 ബി) ഡിസംബര് 25 സി) ജേനുവരി 12

ഡി) മാര്ച്ച് 22

107) ോഗാള്ഡണ് ോഗ്ലാബ് പൊയ് വഞ്ചി മത്സരത്തെിനിെട ഇനയന് മഹാസമുദ്രത്തെില്
അകെപ്പട്ട മലെയാളി സമുദ്രസഞ്ചാരി കമാന്ഡര് അഭിലൊഷ് ോടാമി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന
പൊയ്ക്കപ്പലെിെന്റെ ോപെര്?
എ) INS വിരാട്

ബി) തുരിയ സി) വിക്രാന്

ഡി) ഇവെയാന്നുമല

108) ഇനയയില് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെിന് അടിത്തെറയിട്ട യുടദ്ധ്മാണ് പ്ലാസിയുടദ്ധ്ം.
താെഴെപെറയുടന്ന വര്ഷങ്ങളില് ഏതാണ് പ്ലാസി യുടദ്ധ്വുമായി ബന്ധപ്പെപ്പട്ടത്?
എ) 1757

ബി) 1764

സി) 1741

ഡി) 1812

109) ോലൊകത്തെിെലെ ഏറ്റവും വലെിയ മഴെക്കാടായ ആമോസാണ്, ആമോസാണ് നദി എന്നിവ
െതോക്ക അോമരിക്കന് ഭൂഖണ്ഡത്തെിലൊണ്. എന്നാല് ോലൊകത്തെിെലെ ഏറ്റവും വരണ്ട
പ്രോദശമായ അറ്റക്കാമ മരുഭൂമി ഏത് വന്കരയിലൊണ്?
എ) ആഫ്രിക്ക

ബി) യൂറോറാപ്പ്

സി) ഏഷയ

ഡി) െതോക്ക അോമരിക്ക

110) 2018 പുറത്തെിറക്കിയ പുതിയ 10 രൂപെോനാട്ടില് ആോലെഖനം െചയ്തിരിക്കുന്ന ചിതം
ഏതാണ്?
എ) െകാണാര്ക്കിെലെ സൂരയോക്ഷതം

ബി) ഖജൂരാോഹാ ോക്ഷതം

സി) കാമാഖയ ോക്ഷതം

ഡി) ബൃഹദവീശവര ോക്ഷതം

111) വിവിധ് ഏഷയന്രാജേയങ്ങളുെട കറന്സികളാണ് താെഴെെക്കാടുത്തെിരിക്കുന്നത്?
ജേപ്പാന്



െയന്

ഇനയ



രൂപെ

ബംഗ്ലാോദശ്



ടാക്ക

ഉത്തെരെകാറിയ



എ) പൌണ്ട്

ബി) ദിനാര്

സി) റിയാല്

ഡി) ോവാണ്

112) ഭൂമിയുടെട ഉപെരിതലെത്തെിെലെ ഭൂരൂപെങ്ങളായ പെര്വതങ്ങള്, പെീഠഭൂമികള്, സമുദ്രങ്ങള്,
മരുഭൂമികള് എന്നിവെയലാം ോചര്ത്തെ് പെറയുടന്ന ോപെര്?
എ) ജേലെമണ്ഡലെം

ബി) ശിലൊമണ്ഡലെം സി) വായുടമണ്ഡലെം ഡി)സ്ഥലെമണ്ഡലെം

113) കാറ്റിെന്റെ ദിശ അറിയാന് ഉപെോയാഗിക്കുന്ന ഉപെകരണം?
എ) അനിോമാ മീറ്റര്

ബി) ൈഹോഗ്രാ മീറ്റര്

സി) വിന്ഡ് െവയ്ന്

ഡി) വിന്ഡ് മില്സ്

114) താെഴെപെറയുടന്നവയില് ഉപെദവിപെീയ നദി അലാത്തെത് ഏത്?
എ)കാോവരി

ബി) നര്മ്മദ

സി) ബ്രഹ്മപുത

ഡി) ോഗാദാവരി

115) ഉത്തെോരനയന് സമതലെത്തെിെന്റെ ഭാഗമായിട്ടുകൂടി രാജേസ്ഥാന് പ്രോദശത്തെ് എക്കല്
മണ് കാണെപ്പടുന്നില കാരണെമന്?
എ) നദികളുെട സാമീപെയമിലാത്തെതിനാല്
ബി) ഇനയയുടെട വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള സംസ്ഥാനമായതിനാല്
സി) ഹിമാലെയന് നദികളുെട സാമീപെയമിലാത്തെതിനാല്
ഡി) ഇെതാന്നുമല
116) വയക്തികളും സംഭവങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുക
ോഡാ. ബി. ആര് അംോബദ്കര്
ോഡാ. രാോജേന്ദ്രപ്രസാദ്

ഭരണഘടന നിര്മ്മാണസഭയുടെട അദ്ധ്യക്ഷന്
ഭരണഘടനയുടെട ആമുഖം തയ്യാറാക്കി

ോഡാ. സച്ചിദാനന്ദസിന്ഹ

ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി െചയര്മാന്

ജേവഹര്ലൊല് െനഹ്രു

ഭരണഘടന നിര്മ്മാണസഭയുടെട ആക്ടിംഗ്
െചയര്മാന്

എ) 1  c

ബി)

1a

സി)

1d

ഡി) 1b

2–a
2–d
2 –c
2–d
3 d
3 c
3 b
3 a
4b
4–b
4–d
4c
117) താെഴെ െകാടുത്തെിരിക്കുന്ന നദികളില് കിഴെോക്കാെട്ടാഴുകി ബംഗാള് ഉള്ക്കടലെില്
പെതിക്കുന്നവ ഏെതലാമാണ്?
എ) സിന്ധു, ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത

ബി) മഹാനദി, കൃഷ, ോഗാദാവരി

സി) നര്മ്മദ, താപ്തി, കൃഷ, കാോവരി

ഡി) സരസവതി, നര്മ്മദ, താപ്തി

118) താെഴെെക്കാടുത്തെിരിക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തെനങ്ങളില്
ഭാഗമലാത്തെ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് എഴുതുക.

ദാരിദ്രയനിര്മ്മാര്ജ്ജനത്തെിെന്റെ

എ)വര്ഷത്തെില് 100 ദിവസെത്തെ െതാഴെില് ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്.
ബി) കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്

സി) െകട്ടിടനിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്

ഡി) സവയംെതാഴെില് സംരംഭങ്ങള് ോപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കെപ്പടല്
119) മഴെ, മഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ കാലൊവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങള് അനുഭവെപ്പടുന്ന മണ്ഡലെം
ഏത്?
എ) ശിലൊമണ്ഡലെം

ബി) ജേലെമണ്ഡലെം

സി) വായുടമണ്ഡലെം

ഡി) ഇവെയാന്നുമല

120) ആറന്മുള കണാടി ഏത് പെദാര്തം െകാണ്ട് നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നു?
എ) തടി

ബി) ഗ്ലാസ്

സി) പ്ലാസ്റ്റിക്

121) ഇനയന്ഭരണഘടനയുടെട
ആമുഖലെക്ഷയങ്ങളിെലൊന്നായ
എന്നതുെകാണ്ട് അര്തമാക്കുന്നെതനാണ്?

ഡി) ോലൊഹം
മോതതരതവം

എ) രാഷ്ട്രം ഒരു പ്രോതയക മതം ഔദ്യോദയാഗികമായി അംഗീകരിച്ചു നടപ്പിലൊക്കുന്നു
ബി) ഇഷമുള്ള മതത്തെില് വിശവസിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവകാശം
സി) മതാചാരങ്ങള് ോകന്ദ്രസംസ്ഥാന ഗവണ്െമന്റുകള് ോചര്ന്ന് നടപ്പിലൊക്കുന്നു.
ഡി) പൌരന്മാര് നിര്ബന്ധപ്പമായം ഒരു മതം സവീകരിച്ചിരിക്കണം എന്ന നിര്ോദ്ദേശം
122) വിദയാഭയാസ
അവകാശനിയമത്തെില്
അര്ഹരായവരുെട പ്രായപെരിധ്ി?

നിര്ോദ്ദേശിക്കെപ്പട്ട

വിദയാഭയാസത്തെിന്

എ) 016 വയസ് ബി) 614 വയസ് സി) 616 വയസ് ഡി) 514 വയസ്

123) ഹിമാചല് നിരകള്ക്ക് െതാട്ടുെതക്കായി കാണെപ്പടുന്ന പെര്വതനിര ഏത്?
എ) ഹിമാദ്രി

ബി) പൊമീര്

സി) സിവാലെിക്

ഡി) ഇെതാന്നുമല

124) അമര്നാഥ്, ോകദാര്നാഥ് എന്നീ തീര്താടനോകന്ദ്രങ്ങള്
വിഭാഗത്തെിലൊണ് സ്ഥിതി െചയ്യുന്നത്?
എ) ഉത്തെരപെര്വതോമഖലെ

ബി) ഉത്തെോരനയന് സമതലെം

സി) പെീഠഭൂമി

ഡി) തീരസമതലെം

125) ഇനയയില്
പെടിഞ്ഞാറന്
മാസങ്ങളിലൊണ്?

മണ്സൂണ്

ഏതു

അനുഭവെപ്പടുന്നത്

ഭൂപ്രകൃതി

ഏെതാെക്ക

എ) ജേനുവരി, െഫബ്രുവരി, മാര്ച്ച്

ബി) ഒോക്ടാബര്, നവംബര്, ഡിസംബര്

സി) മാര്ച്ച്, ഏപ്രില്, െമയ്

ഡി) ജൂണ്, ജൂൈലെ, ആഗസ്റ്റ്

126) ഭൂമിയില് എലായിടത്തും പെകലും രാതിയുടം തുലെയമായി അനുഭവെപ്പടുന്ന ദിനം
സമരാതദിനം എന്ന് അറിയെപ്പടുന്ന ഇത് എന്നാണ്?
എ) ഡിസംബര് 22

ബി) മാര്ച്ച് 21

സി) െസപ്തംബര്

ഡി) ജൂണ് 21

127) മഹാബലെിപുരെത്തെ പെഞ്ചരഥങ്ങള്  ചിതം തിരിച്ചറിയുടക
എ) കാമാഖയ ോക്ഷതം

ബി) ബൃഹദീശവര ോക്ഷതം

സി) ഖജൂരാോഹാ ോക്ഷതം

ഡി) മഹാബലെിപുരെത്തെ പെഞ്ചരഥങ്ങള്

128) സംഗീത ഉപെകരണങ്ങളുെട ചിതം (വയലെിന്, സിതാര്, തബലെ, മൃദംഗം)
ഇവയില് മധ്യകാലെഘട്ടത്തെില് രൂപെെപ്പട്ട സംഗീത ഉപെകരണങ്ങള് ഏെതലാം?
എ) വയലെിന് , സിതാര്

ബി) സിതാര്, തബലെ

സി) വയലെിന്. മൃദംഗം

ഡി) വയലെിന്, തബലെ

129) മധ്യകാലെഘട്ടത്തെിെലെ അറബികളുെട സംഭാവനകള്
ഫിര്ദൗസി



ഷാഹ്നാമ

ഒമര്ഖയാം



റുടബായിയാത്തെ്

ഇബ് ന്സിന



അല് ഖാനൂര്

അല്റാസി



?

എ) കിത്തൊബുല് ഹൈവ

ബി) ആയിരെത്തൊന്നു രാവുകള്

സി) അയ്നി അക്ബറി

ഡി) ഇവെയാന്നുമല

130) താെഴെെക്കാടുത്തെിരിക്കുന്നവയില് മനുഷയാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന്?
എ) ജേനുവരി 26

ബി) ഡിസംബര് 25

സി) ഡിസംബര് 10
131) ആെരയാണ്
ോദശീയ
നിയമിക്കാറുടള്ളത്?

ഡി) നവംബര് 14
മനുഷയാവകാശ

കമ്മീഷെന്റെ

െചയര്മാനായി

എ) സുദപ്രീംോകാടതി ചീഫ് ജേസ്റ്റിസ്

ബി) ൈഹോക്കാടതി ചീഫ് ജേസ്റ്റിസ്

സി) പ്രധ്ാനമന്ത്ര്ി

ഡി) ഇവരാരുമല

132) ോകരളത്തെിെലെ
പ്രളയദുരിതാശവാസപ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്ക്
ോകരളഗവണ്െമന്റെ് പുറത്തെിറക്കിയ ോലൊട്ടറി?
എ) ഓണം ബമ്പര്

ബി) സൗഭാഗയ ോലൊട്ടറി

സി) കാരുണയ ോലൊട്ടറി

ഡി) നവോകരള ോലൊട്ടറി

സഹായകമായി

133) പെഞ്ചാബിെലെ ബല്ഗാഗ്രാമത്തെിലൊണ് ഈ ധ്ീരോദശാഭിമാനി ജേനിച്ചത്. പെഞ്ചാബ്,
നൗജേവാന് എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപെം നല്കി. ൈസമണ് കമ്മീഷന് വിരുദ്ധ്
പ്രോക്ഷാഭസമയത്തെ് ലൊലൊ ലെജ്പെത് റായിയുടെട മരണത്തെിനിടയാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ്
ഉോദയാഗസ്ഥനായ സാോന്റെഴ്സിെന െവടിെവച്ചു െകാന്നു. (രണ്ടാം ലൊോഹാര്
ഗൂഢാോലൊചന ോകസ്, 1931 മാര്ച്ച് 23 ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്െമന്റെ് ഇോദ്ദേഹെത്തെ
തൂക്കിെക്കാന്നു. ആരാണ് ഇോദ്ദേഹം?
എ) ഭഗത് സിംഗ്

ബി) രാജേ് ഗുരു

സി) സുദഖ് ോദവ്

134) ഭൂപെടം നിര്മ്മിക്കുോമ്പാള് പൊര്പ്പിടം, ോറാഡ് എന്നിവ
ക്കുന്ന നിറം ഏത്?
എ) മഞ്ഞ

ബി) ചുവപ്പ്

ഡി) ഇവരാരുമല

സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുപെോയാഗി

സി) നീലെ

ഡി) കറുടപ്പ്

135) അറബിക്കടലുമായി അതിര്ത്തെി പെങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഉള്െപ്പടാത്തെത്?
എ) ോഗാവ

ബി) ആന്ധ്രാപ്രോദശ്

136) താെഴെപ്പറയുടന്ന
തിരിച്ചറിയുടക.

സവിോശഷതകള്

സി) മഹാരാഷ്ട്ര
ഏത്

ഡി) ഗുജേറാത്തെ്

ആകാശോഗാളത്തെിോന്റെതാെണന്ന്

70% ൈഹഡ്രജേനും 28% ഹീലെിയവും 2% മറ്റ് വാതകങ്ങളും
ൈഹഡ്രജേന് കൂടിോച്ചര്ന്ന് ഹീലെിയമാകുന്നു
ഭൂമിയില് നിന്നുള്ള ദൂരം 15 ോകാടി കിോലൊമീറ്റര്
ജേവലെിക്കുന്ന വാതക ോഗാളം
എ) ബുധ്ന്

ബി) ശുക്രന്

സി) െചാവ

ഡി) സൂരയന്

137) ഏഷയ
വന്കരയുടം
ആഫ്രിക്ക
മനുഷയനിര്മ്മിതമായ കനാല്?

വന്കരയുടം

എ) സൂയസ് കനാല്

ബി) പെനാമ കനാല്

സി) െബറിംഗ് കടലെിടുക്ക്

ഡി) ഇവെയാന്നുമല

തമ്മില്

ോവര്തിരിക്കുന്ന

138) ജേനാധ്ിപെതയ ഭരണസമ്പ്രദായത്തെില് പെതമാധ്യമങ്ങള് …..... എന്ന ോപെരില്
അറിയെപ്പടുന്നു.
എ) ോഫാര്ത്തെ് എോസ്റ്ററ്റ്

ബി) റിയല് എോസ്റ്ററ്റ്

സി) പ്രതിപെക്ഷം

ഡി) ഇവെയാന്നുമല

139) ഇനയയുടെട അയല്രാജേയങ്ങലെില് െപെടാത്തെവ ഏത്?
എ) ോനപ്പാള്

ബി) മംോഗാളിയ

സി) ഭൂട്ടാന് ഡി) അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്

140) ഈ ചിഹ്നം ഏതു കായികോമളയുടമായി ബന്ധപ്പെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
എ) ഒളിമ്പിക്സ്

ബി) ഏഷയന് െഗയിംസ്

സി) ഏഷയാഡ്

ഡി) ോവള്ഡ് കപ്പ്

141) ഉപെദവീപെീയ നദികളില് പെടിഞ്ഞാോറാെട്ടാഴുകി അറബിക്കടലെില് പെതിക്കുന്നവ
എ) കബനി, ഭവാനി

ബി) മഹാനദി, ോഗാദാവരി

സി) നര്മ്മദ താപ്തി

ഡി) കൃഷ, കാോവരി

142) ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട കാലെത്തെ് നിര്മ്മിച്ചവയലാത്തെത്
എ) പുനലൂടര് തൂക്കുപൊലെം

ബി) ഇടുക്കി ആര്ച്ച്ഡാം

സി) ോവലുത്തെമ്പി ദളവ സ്മാരകം

ഡി) തങ്കോശ്ശേരി വിളക്കുമരം

143) ോകരളത്തെിെലെ ഏകമുസ്ലീം രാജേവംശം
എ) അറയ്ക്കല് രാജേവംശം

ബി) തിരുവിതാംകൂര്രാജേവംശം

സി) സാമൂതിരി രാജേവംശം

ഡി) െകാച്ചി രാജേവംശം

144) എലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ോപൊോസ്റ്റാഫീസ് ഉള്ള ഇനയയിെലെ ഏക സംസ്ഥാനം?
എ) തമിഴ്നാട്

ബി) കര്ണാടക

സി) രാജേസ്ഥാന്

ഡി) ോകരളം

145) ോകരളത്തെിെലെ സുദഗന്ധപ്പവയജ്ഞന കലെവറ എന്നറിയെപ്പടുന്ന ജേില
എ) എറണാകുളം

ബി) ഇടുക്കി

സി) ോകാട്ടയം

ഡി) ആലെപ്പുഴെ

146) ഏലെം, കുരുമുളകം, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞള് തുടങ്ങിയ സുദഗന്ധപ്പ വിളകള്ക്കും ോതയിലെ, കാപ്പി
തുടങ്ങിയവെയലാം അനുോയാജേയമായ കാലൊവസ്ഥയുടള്ളത്?
എ) മലെനാട് ബി) ഇടനാട്

സി) തീരപ്രോദശം ഡി) സമതലെപ്രോദശം

147) സവാതന്ത്ര്യസമരവുമായി ബന്ധപ്പെപ്പട്ട സംഭവങ്ങെള
ോരഖെപ്പടുത്തെിയിരിക്കുന്നു. ശരിയായ ക്രമോമത്?

കാലെഗണനക്രമത്തെില്

എ) ൈവക്കം സതയാഗ്രഹം കവിറ്റ് ഇനയാ സമരം ദണ്ഡിയാത, മലെബാര് കലൊപെം
ബി) മലെബാര് കലൊപെം, ദണ്ഡിയാത, കവിറ്റ് ഇനയാസമരം, ൈവക്കം സതയാഗ്രഹം
സി) മലെബാര് കലൊപെം, ൈവക്കം സതയാഗ്രഹം, ദണ്ഡിയാത, കവിറ്റ് ഇനയാസമരം
ഡി) ദണ്ഡിയാത, കവിറ്റ് ഇനയാസമരം, ൈവക്കം സതയാഗ്രഹം, മലെബാര് കലൊപെം
148) അറ്റക്കാമ മരുഭൂമി ഏതു വന്കരയില്സ്ഥിതി െചയ്യുന്നു?
എ) ആഫ്രിക്ക ബി) ഏഷയ

സി) െതോക്ക അോമരിക്ക

ഡി) വടോക്ക അോമരിക്ക

149) ചിലെ കളികളും പെെങ്കടുക്കുന്നവരുെട എണവും  പെട്ടിക പൂര്ത്തെിയാക്കുക.
ക്രിക്കറ്റ്  11
ഫുട്ബോബാള്  11
ബാസ്ക്കറ്റ് ബാള്  5
ോവാളിോബാള്  ?
എ) 8

ബി) 6

സി) 7

150) യുട.എന് ല് പൊടാന് അനുമതി ലെഭിച്ച ആദയസംഗീതജ്ഞ
എ) െക.എസ്. ചിത

ബി) ലെതാമോങ്കഷ്കര്

സി) എം.എസ്. സുദബ്ബലെക്ഷ്മി

ഡി) എസ്. ജോനകി

ഡി) 4

സാമൂഹയശാസ്ത്രം  യുട.പെി.
1. എ

21. എ

40. സി

59. സി

2. സി

22. സി

41. ഡി

60. സി

3. ബി

23. ഡി

42. സി

61. ഡി

4. ഡി

24. ഡി

43. എ

62. ബി

5. എ

25. ബി

44. ഡി

63. സി

6. ബി

26. സി

45. ബി

64. ബി

7. ഡി

27. എ

46.എ

65. സി

8. സി

28. ബി

47.സി

66. എ

9. എ

29. എ

48.സി

67. സി

10.

ബി

30. സി

49. ബി

68. ഡി

11.

എ

31. ബി

50. ഡി

69. ബി

12.

സി

32. ഡി

51. എ

70. എ

13.

ഡി

33. എ

52.സി

71. ഡി

14.

ബി

34. സി

53. ഡി

72. ബി

15.

ഡി

35.ബി

54.

73. ഡി

16.

സി
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