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1. പശ്ചിമഘട്ടത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ ചുരം ഏത് ?
a.താമരേരിശ്ശേരി ചുരം
b.ആരയങ്കാവ് ചുരം
c.പാലക്കാട് ചുരം
d.േരിബാഡിനായ്ക്കനര ചുരം

2. േരികേരളത്തിെല ആദ്യെത്ത എ.ടി.എം സ്ഥാപിച ബാേരിങ്കത് ?
a. ദ്് േരിഹാേരിങ്കാങ് ആനഡ് ഷാങ്ഹായി ബാങ്കിങ് േരികോരപ്പറേരിറേഷന (എച്എസ്ബിസി) 
b. േരിസ്റ്റേറ്റ് ബാങ്്ക ഓഫ് ഇന്ത്യ
c. ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്്ക ഓഫ് മിഡില ഈസ്റ്റേ് 
d. ഇവെയാന്നുമല

3. കേിഴക്കിെന പ്രകോശ നഗരം എന്നറേിയെപ്പറടുന്ന ഇന്ത്യന നഗരം.
a. ദ്ിസര
b. ഗുവാഹട്ടി 
c. േരിജാരഹട്ട് 
d. ബാരേരിപട്ട 

4. ഏത വരഷമാണ് ഫാലേരിക്ക അവാരഡ് നലകേിത്തുടങ്ങിയത് ?
a.1960 
b.1963 
c.1969 
d.1971 

5. ആശ്ചരയചൂഡാമണി എന്ന പുരാതനഗ്രന്ഥത്തിെന കേരത്താവ്.
a. വിശാഖദ്ത്തന
b. ഇളേരിങ്കാഅടികേള
c. അമരസിംഹന 
d. ശക്തിഭദന

6. ഭൂമിയുടെട കോന്ത്ശക്തി അറേിഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവി.



a. ജിേരിങ്കാ
b. തിമിംഗലം 
c. ഒച്
d. ആമ

7. ഇന്ത്യയില ടൂറേിസം വയവസായമായി അംഗീകേരിച ആദ്യ സംസ്ഥാനം.
a. േരിഗാവ
b. േരികേരളം 
c. ഗുജറോത്ത്
d. മഹാരാഷ

8. സഹയാദി എന്നറേിയെപ്പറടുന്ന പരവ്വതനിരകേള.
a. ഹിമാലയം 
b. പരവഘട്ടം 
c. പശ്ചിമഘട്ടം
d. വിന്ധ്യ-സാത്പുര

9. കോലില ശ്രവേരിണന്ദ്രിയമുള ജീവി.
a. ഈച 
b. ചീവീട് 
c. പാറ്റ
d. െകോതകേ്

10. കേണിെക്കാന്ന േരിദ്ശീയ പുഷ്പമായ രാജയം.
a. റുമാനിയ 
b.പാക്കിസ്ഥാന
c. ഇറോഖ്
d. തായ്ലനഡ്

11. േരികേരളത്തിെല ആദ്യെത്ത േരിപ്രാേരിടം സ്പീക്കര.
a.െകേ.ഒ. െഷഷാഭായി 
b.ടി.എ. മജീദ്് 
c.േരിറോസമ പുന്നൂസ് 
d.ആര. ശങ്കരനാരായണന തമ്പി 

12. രണ തലസ്ഥാനമുള സംസ്ഥാനം ഏത്?
a.പഞ്ചാബ് 



b.ഹരിയാന 
c.ജമ-കോശ്മീര
d.പശ്ചിമബംഗാള

13. ഇന്ത്യയുടെട മുട്ടപ്പറാത്രം എന്നറേിയെപ്പറടുന്ന സംസ്ഥാനം.
a.ആന്ധ്രപ്രേരിദ്ശ് 
b.കേരണാടകേ 
c.തമിഴ്നാട് 
d. േരികേരളം

14. ശബ്ദമുണ്ടാക്കാെത പറേക്കുന്ന പക്ഷി.
a. മൂങ്ങ 
b.ഹമിങ് േരിബഡ് 
c.കേിവി 
d.വവ്വാല

15. ഏെതാരാളക്കും സവീകേരിക്കാവുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പറ് .
a. AB ഗ്രൂപ്പറ് 
b. O ഗ്രൂപ്പറ് 
c. A ഗ്രൂപ്പറ് 
d. B ഗ്രൂപ്പറ്

16. രാജയസഭയുടെട ആദ്യെത്ത അധ്യക്ഷന ആര്?
a.ജിയ വി. മാവ്ലങ്കര 
b.േരിഡാ. രാേരിജന്ദ്രപ്രസാദ്് 
c.േരിഡാ. എസ്. രാധ്ാകൃഷന 
d. ആര. ശങ്കരനാരായണന തമ്പി

17. മലയാളത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ േരിനാവല.
    a.കേയര

b.രണ്ടാമൂഴം
c.അവകോശികേള
d.െചമീന

18. ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യം എന്നറേിയെപ്പറടുന്നത് .
a. േരിഡാളഫിന
b.നീലത്തിമിംഗലം
c.അയല



d. െചമീന

19. DOTS ഏത േരിരാഗത്തിെന നിവാരണവുമായി ബന്ധ്െപ്പറട്ടിരിക്കുന്നു.
a. ക്ഷയം
b.എയ്ഡ്സ്
c.േരികോളറേ
d. ൈടേരിഫായ്ഡ്

20. ഇന്ത്യയിേരിലക്ക് വന്നത് താജ്മഹല കോണാേരിനാ, ഹിമാലയം കോണുവാേരിനാ അല, മറേിച് 
ഭരിക്കാനാണ്. ആരുടെട വാക്കുകേളാണിവ?
a. കേഴണ പ്രഭ
b.വിലയം െബനികേ്
c.കോനിങ് പ്രഭ
d.വിനസ്റ്റേണ പ്രഭ

21. താെഴപ്പററേയുടന്നവയില സാരക്കില അംഗമലാത്ത രാജയേരിമത് .
a. ബംഗ്ലാേരിദ്ശ്
b. ഭൂട്ടാന
c. േരിനപ്പറാള
d. മയാനമര

22. ഉട്ടേരിട്ടാപയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന രചയിതാവ് .
a. ആരതര േരികോനന േരിഡായല
b. േരിതാമസ് മൂര
c. േരിജാണ മിലട്ടണ
d. ൈമക്കിള മൂര

23. െകോങ്കണ റേയിലേരിവ കേടന്നുേരിപാകോത്ത സംസ്ഥാനേരിമത് ?
a. കേരണ്ണാടകേ
b. മഹാരാഷ
c. േരിഗാവ
d. ആന്ധ്രപ്രേരിദ്ശ്

24. ദ്ാദ്ാ സാഹിബ് ഫാലെക്ക അവാരഡിന് അരഹനായ ഏകേ മലയാളി.
a. അടൂര േരിഗാപാലകൃഷന
b. െകേ. മധ
c. രവീന്ദ്രന നായര
d. അരവിനന



25. ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് കോരണമാകുന്ന പ്രധ്ാന വാതകേം.
a. കോരബണ േരിമാേരിണാകേ് ൈസഡ്
b. സളഫര ഡേരിയാകേ് ൈസഡ്
c. േരിക്ലാേരിറോഫ്ളൂറേരിറോ കോരബണ
d. കോരബണ ഡേരിയാകേ് ൈസഡ്

26.  അപസ്മാര ചികേിത്സ്യ്ക്ക് ഉട്ടപേരിയാഗിക്കുന്ന ഒരുട ഔഷധ് സസയം.
a. േരിവപ്പറ്
b. കേീഴാര െനലി
c. കുടങ്ങല
d. സരപ്പറഗന്ധ്ി

27. പതിെനാന്നാം പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതിയുടെട കോലയളവ് .
a. 2005-2010
b. 2006-2011
c. 2007-2012
d. 2008-2013

28. പാരദ്വീപ് തറേമുഖം ഏത സംസ്ഥാനത്താണ് .
a. പശ്ചിമ ബംഗാള
b. ഗുജറോത്ത്
c. േരിഗാവ
d. ഒറേീസ

29. റേയിലേരിവ ൈലന കേടന്നു േരിപാകോത്ത േരികേരളത്തിെല ഒരുട ജില.
a. ഇടുക്കി
b. േരികോട്ടയം
c. പാലക്കാട്
d. കോസരേരികോട്

30. ഒട്ടകേങ്ങെള ഉട്ടപേരിയാഗിച്ചുകെകോണള തപാല സമ്പ്രദ്ായം ഇന്ത്യയില ഏരെപ്പറടുത്തിയ മുസ്ലിം 
ഭരണാധ്ികോരി .
a. ബാലബന
b. അക്ബര
c. അലാവുദ്ദീന ഖിലജി
d. ഇലത്തുമിഷ്



31. പാതാള ഗംഗ എന്നറേിയെപ്പറടുന്ന നദ്ി ഏത് ?
a. മഹാനദ്ി
b. േരിഗാദ്ാവരി
c. കൃഷാനദ്ി
d. കോേരിവരി

32. ഇടിേരിയാടു കൂടിയ കേനത്തമഴയ്ക്ക് കോരണമാകുന്ന േരിമഘേരിമത് ?
a. സിറേസ്
b. കുമുേരിലാനിംബസ്
c. നിംേരിബാസ്ട്രാറ്റസ്
d. േരികോണെട്രെയിന

33. താെഴപ്പററേയുടന്നവയില അന്ത്:സ്രാവി ഗ്രന്ഥി അലാത്തത് ഏത് ?
a. ഉട്ടമിനീര ഗ്രന്ഥി
b. ൈതേരിറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
c. ൈതമസ് ഗ്രന്ഥി
d. പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി

34. ഇന്ത്യയില െട്രെയിന സരവീസ് ആരംഭിച വരഷം.
a. 1852
b. 1853
c. 1854
d. 1856

35. േരിപപ്പറട്ടി വിഷം ശരീരത്തിെന ഏത് ഭാഗെത്തയാണ് ബാധ്ിക്കുന്നത് ?
a. ഹൃദ്യം
b. കേരള
c. തലേരിചാറേ്
d. ശവാസേരികോശം

36. അേരിനകേം വരഷം ജീവിച് ഒരിക്കല മാത്രം പുഷ്പിക്കുന്ന സസയം.
a. മുള
b. േരിചന
c. നീലക്കുറേിഞ്ഞി
d. ആല

37. കേംപയൂട്ടറേിെന തലേരിചാറേ് എന്നറേിയപ്പറടുന്നത് .
a. സി പി യുട



b. കേീ േരിബാരഡ്
c. െമമറേി യൂണിറ്റ്
d. എ .എല .യുട

38. സസയങ്ങളില വാരഷികേ വലയം കോണെപ്പറടുന്നത് എവിെട?
a. േരിവര്
b. കോണ്ഡം
c. ഇല
d. പവ്

39. െഭൌതികേശാസ്ത്രത്തില ആദ്യമായി െനാേരിബല സമാനം േരിനടിയത്.
a. പീറ്റര സീമാന
b. െഹനറേി െബക്കേരിറേല
c. വിലയം േരിറോണിജന
d. േരിമരികേയൂറേി

40. േരിരാഗങ്ങേരിളാട് ഏറ്റവും കൂടുതല പ്രധ്ിേരിരാധ്ം കോണിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം.
a. കേരള
b. ശവാസേരികോശം 
c. ഹൃദ്യം
d. പ്ലീഹ

41.  ഒരുട മിലയന എന്നാല എത്ര?

a.  ഒരു ോകോടി

b. 10 ോകോടി

c. 10 ലകം

d.  ഒരു ലകം

42.   'tee see pee' എന്നത് 'Drink Fruit Juice' എന്നും 'see kee lee' എന്നത് 'Juice is sweet; 
എന്നും 'lee ree mee' എന്നത് 'He is intelligent' എന്നും ആെണങ്കില 'Sweet' എന്ന വാക്ക് 
ഇവയില ഏത വാക്കിനു പകേരമാണ്?
a. see 

b. kee
c. pee
d. lee

43.  ഓഗസ്റ്റേ് 25-ാാം തീയതി വയാഴാഴ്ചയാെണങ്കില ആ മാസം എത്ര തിങ്കളാഴ്ചകേളുണ്ട് ?



a. 3
b. 4
c. 5
d. 6

44. 2012 ജനുവരി 13 മുതല  മാരച് 22 വെര ആെകേ എത്ര ദ്ിവസങ്ങള ? 

a. 50
b. 60
c. 70 
d. 80

45. ഏത സംഖയയുടെട 12% ആണ് 48?

a. 100
b. 200
c. 300
d. 400

46. മിനിയുടെട വയസ്സിെന നാലിരട്ടിയാണ് മിനിയുടെട അമയുടെട വയസ്സ് . ഇവരുടെട വയസ്സുകേളുെട 
വയതയാസം 30 എങ്കില മിനിയുടെട വയെസ്സത്ര?

a. 9
b. 11
c. 10
d. 8

47. ഒരുട ൈസക്കിള 10% ലാഭെമടുത്ത് Rs. 550 ന് വിറ്റാല ലാഭം എത്ര?
a. Rs. 50
b. Rs. 55
c. Rs. 45
d. Rs. 60

48. മൂന്നിെന ഗുണിതമായ ഏറ്റവും െചറേിയ മൂന്നക്ക സംഖയ.
a.100
b. 101
c. 102
d. 103



49. സംഖയാേരിശ്രണിയിെല അടുത്ത സംഖയ ഏത് ? 
8, 27, 64, _________.
a. 125
b. 95
c. 102
d. 98

50. ഒരുട സംഖയയില നിന്നും അതിെന 1/8 ഭാഗം കുറേചാല 70 കേിട്ടും. സംഖയ ഏത്? 
a. 100
b. 90
c. 120 
d.  80

51. ഒരുട േരിറേഡിേരിയായ്ക്ക് 30% ഡിസ്കൌണ്ട് കേഴിച് വില Rs. 1,750. േരിറേഡിേരിയായുടെട യഥാരഥ വില എത്ര?
a. Rs. 2,000
b. Rs. 2,250
c. Rs. 2,100
d. Rs. 2,500

52. അടുത്ത സംഖയേരിയത് ?
8,64,216,512,.....

a. 729
b. 1024
c. 900
d. 1000

53.  ഒരുട േരികോഡില  ZEEBRA 26552181 എന്ന് േരികോഡ് െചയ്യുമെമങ്കില COBRA എങ്ങെന േരികോഡ് 
െചയ്യാം. 

a. 1182153
b. 31822151
c. 3152181
d. 302180

54.കൂട്ടത്തില െപടാത്ത സംഖയേരിയത് ?
a. 4
b. 9



c. 16
d. 25

55. അടുത്ത അക്ഷരങ്ങള ഏത് ?
CX, WD, EV, UF,____

a. GT
b. SE
c. FT
d. FU

56. ഒരുട േരിക്ലാക്കിെല മണിക്കൂര സൂചി ഒരുട ദ്ിവസം എത്ര തവണ കേറേങ്ങും? 
a. 24
b. 22
c. 2
d. 12

57. 2001 വരഷത്തിെന കേലണ്ടറേിനു തലയമായി വരുടന്ന കേലണ്ടര ഏത് വരഷമായിരിക്കും? 
a. 2005
b. 2006
c. 2007
d. 2008

58. ഒരുട േരിക്ലാക്കിെല സമയം അതിെന എതിരവശത്തിരിക്കുന്ന കേണ്ണാടിയില 8.20 ആയി േരിതാന്നുന്നു.   
എങ്കില േരിക്ലാക്കിെല ശരിക്കുള സമയം എത്ര ?
a. 2.40
b. 3.40
c. 3.20
d. 2.25

59. ഒരുട സംഖയയുടെട 40%, 360 ആയാല സംഖയെയത്ര?
a. 900
b. 1200
c. 800
d. 600

60. ഒരുട കേചവടക്കാരന ഒരുട സാധ്നം 390 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റേരിപ്പറാള അയാളക്ക് 20% ലാഭം കേിട്ടി. എങ്കില 
സാധ്നത്തിെന വാങ്ങിയ വില എന്ത്്? 
a. 325 രൂപ
b. 300 രൂപ



c. 280 രൂപ
d. 340 രൂപ

61. കേിഴക്കിെന പുത്രി എന്നറേിയെപ്പറടുന്നത് ആര് ?
a. േരിബനസീര ഭൂേരിട്ടാ 

b മദ്ര െതേരിരസ

c.എലിസബത്ത് 

d. പി.ടി. ഉട്ടഷ

62. േരിലാകേ പുസ്തകേ ദ്ിനം എന്ന് ?

a. ഏപ്രില 23

b. െസപ്റ്റംബര

c. ജൂണ 19

d. െഫബ്രുവരി 21

63. സവീഡനിെല പാരലെമന് .

a. ഡയറ്റ്

b. േരികോരട്ടസ് ജനറേല

c. േരിസ്റ്റോരട്ടിങ്

d. റേിക്സ്ഡാഗ്

64. സനയാസിമാരുടെട നാട് എന്നറേിയെപ്പറടുന്ന രാജയം.

a. ജപ്പറാന

b. കേംേരിബാഡിയ

c. െകോറേിയ

d. ഭൂട്ടാന

65. ജലത്തിലക്കൂടി അലാെത പകേരുടന്ന േരിരാഗമാണ് .

a. ൈടേരിഫായ്ഡ്

b. മഞ്ഞപ്പറിത്തം

c. കുഷ്ഠം



d. േരികോളറേ

66. തിരുടവിതാംകൂറേില ആദ്യമായി ജനസംഖയാ കേണെക്കടുക്കുന്നത് ആരുടെട കോലഘട്ടത്തിലാണ് ?

a. സവാതി തിരുടനാള

b.ശ്രീചിത്തിര തിരുടനാള 

c. ശ്രീമൂലം തിരുടനാള 

d. കോരത്തികേ തിരുടനാള

67. ൈഹേരിക്കാടതി ജഡ്ജിമാെര നിയമിക്കുന്നതാര് ?

a. രാഷപതി 

b. പ്രധ്ാനമന്ത്രി 

c. ചീഫ്ജസ്റ്റേിസ് 

d. ഗവരണര

68. മംഗംലം ഡാം ഏത നദ്ിയുടെട േരിപാഷകേ നദ്ിയില സ്ഥിതിെചയ്യുമന്നു?
a. ഭാരതപ്പുഴ 
b. െപരിയാര 
c. പമ്പ 
d. ചാലിയാര

69. മലയാളത്തിെല ആദ്യെത്ത കേളര ചിത്രം ഏതാണ് ?

a. ജീവിത നൌകേ
b. പടേരിയാട്ടം
c. കേണ്ടംെബചേരികോട്ട്
d. െചമീന

70. ആരാണ് രാജയസഭയുടെട അധ്യക്ഷന?

a. പ്രസിഡന് 
b. ൈവസ് പ്രസിഡന് 
c. പ്രധ്ാനമന്ത്രി 
d. സ്പീക്കര



71. ശിലാദ്ിതയന എന്ന േരിപരില അറേിയെപ്പറടുന്ന ചക്രവരത്തി ആര് ?

a. ഹരഷവരദ്ധനന
b. ചന്ദ്രഗുപ്തന രണ്ടാമന
c. സമുദഗുപ്തന
d. ചന്ദ്രഗുപ്ത മൌരയന

72. ചിന്നാര വനയജീവി സേരിങ്കതത്തിലൂടെട ഒഴുകുന്ന നദ്ി.
a. കുന്ത്ിപ്പുഴ
b. പാമ്പാര
c. മേരിശ്ചശവരം
d. ചന്ദ്രഗിരി

73. ഒരുട കേണ്ണ് മാത്രം അടച്ചുകറേങ്ങുന്ന ഒരുട ജലജീവി.
a.തിമിഗംലസ്രാവ് 
b. ചാള 
c. േരിഡാളഫിന 
d. മത്തി

74. േരികേരളത്തിലൂടെട കേടന്നു േരിപാകുന്ന ഏറ്റവും െചറേിയ േരിദ്ശീയ പാത.
a. NH 213
b. NH 208
c. NH 47A
d.  NH 49

75. മലമ്പുഴ അണെക്കട്ട് ഏത ജിലയിലാണ്?
a.ആലപ്പുഴ
b.പാലക്കാട്
c. ഇടുക്കി
d. വയനാട്

76. ഇ.ഇ. ജി കേണ പിടിചതാര് ?
a. വിലയം ഐന്തേരിന്ത്ാവന
b. ഹാനസ് െബരജര
c. െറേെന െലനക്ക്
d. ഇവരാരുടമല



77. ഇന്ത്യയില റേയിലേരിവ േരികോച്ചുകകേള നിരമിക്കുന്ന ഒരുട സ്ഥലം.
a. ട്രെിചി
b. മധര
c. ആവഡി
d. േരിപരാമ്പൂര

78. നിശ്ശേബ്ദനായ െകോലയാളി എന്നറേിയെപ്പറടുന്നത് .
a.സാരസ്
b.ഡിഫ്ത്ത്തീരിയ
c. െടറ്റനസ്
d. രക്തസമരദ്ദം

79. ഏകേദ്ിന ക്രിക്കറ്റ് മത്സ്രത്തില ഡബിള െസഞ്ചുറേി േരിനടിയ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് താരം.
a. സചിന െതനഡുലക്കര
b. സയിദ്് അനവര
c. െസൌരവ് ഗാംഗുലി
d. ശ്രീശാന്ത്്

80. ചരിത്രത്തിെന പിതാെവന്നറേിയെപ്പറടുന്നത് .
a. തൂസിൈഡഡ്സ്
b. പ്ലൂട്ടാരക്ക്
c. െഹേരിറോേരിഡാട്ടസ്
d. േരിസാക്രട്ടീസ്

81. തിരുടവിതാംകൂറേില ഏറ്റവും കൂടുതല കോലം ഭരണം നടത്തിയ രാജാവ്.
a. കോരത്തികേതിരുടനാള രാമവരമ
b. ചിത്തിരതിരുടനാള ബാലരാമവരമ
c. അവിട്ടം തിരുടനാള ബാലരാമവരമ
d. സവാതിതിരുടനാള രാമവരമ

82. തൃപ്പറടിദ്ാനം നടന്നത്.
a. 1753 ജനുവരി 3
b. 1750 ജനുവരി 3
c.1752 ജനുവരി 3
d.1751 ജനുവരി 3

83. മാരത്താണ്ഡവരമയുടെട മുഖയമന്ത്രി ആരായിരുടന്നു ? 
a. രാമയ്യന ദ്ളവ



b. േരിവലുത്തമ്പി ദ്ളവ
c. പപ്പുത്തമ്പി
d. രാമന തമ്പി

84. ശങ്കരാചാരയരുടെട ജന്മ സ്ഥലം.
a. കോലടി 
b. കോഞ്ചീമഠം 
c. ബദ്രീനാഥ് 
d. ശൃംേരിഗരി

85. ആയ് രാജാക്കന്മാരുടെട ആസ്ഥാനം.
a. തിരുടവഞ്ചിക്കുളം
b. ആയിക്കുടി
c. െതനവഞ്ചി
d. വഞ്ചിമുത്തൂര

86. മഹാകേവിയായ കോളിദ്ാസെന ഏത കൃതിയിലാണ് േരികേരളെത്തക്കുറേിച് പ്രതിപാദ്ിക്കുന്നത് ?
a.അഭിജ്ഞാനശാകുന്ത്ളം
b.മാളവികോഗ്നിമിത്രം 
c.േരിമഘസേരിനശം 
d.രഘുവംശം

87. േരിബപ്പൂരപുഴ എന്നറേിയെപ്പറടുന്ന നദ്ി.
a.ചാലിയാര
b.െപരിയാര
c.കേബനി
d. പമ്പാര

88. അഷ്ടമുടി കോയല അറേബിക്കടലുമായി േരിയാജിക്കുന്ന സ്ഥലം .
a.നീണ്ടകേര അഴി
b.െകോചി അഴി 
c.െകോടുങ്ങല്ലൂര അഴി 
d. േരിചറ്റുവ അഴി

89. ആലപ്പുഴ ജില രൂപീകൃതമായെതന്ന് ?
a. 1957 ഓഗസ്റ്റേ് 17 
b. 1957 നവംബര ഒന്ന് 
c. 1958 ഏപ്രില ഒന്ന് 



d. 1969 ജുണ പതിനാറേ്

90. േരികേരളത്തിെല ആദ്യെത്ത കോയികേ സ്കൂള ഏതാണ് ?
a. ജി.വി. രാജ േരിസ്പാട്സ് സ്കൂള
b. ൈസനികേ് േരിസ്പാട്സ് സ്കൂള 
c. പി.ടി. ഉട്ടഷ േരിസ്പാട്സ് സ്കൂള
d. ഇെതാന്നുമല

91. േരികേരളത്തില സരവകേലാശാല ൈവസ്ചാനസലര പദ്ത്തിെലത്തിയ ആദ്യ വനിത.
a. പദ്മാ രാമചന്ദ്രന 
b. ഓമനക്കുഞ്ഞമ 
c. േരിഡാ. ജാനസി െജയിംസ് 
d. ഓമന എബ്രഹാം

92. ഒരുടമ എന്ന േരിസാഫ്റ്റ ് െവയര ഉട്ടപേരിയാഗിക്കുന്ന േരികേരളത്തിെല സ്ഥാപനം.
a. K.S.E.B
b. K.S.F.D.C
c. ഇനെഫാരേരിമഷന േരികേരളാ മിഷന
d. ഇവെയാന്നുമല

93. ആദ്യമായി ജ്ഞാനപീഠം അവാരഡ് േരിനടിയ േരികേരളീയന.
a. ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പറ്
b. എം.ടി.വാസുദേരിദ്വനനായര
c. എസ്.െകേ െപാെറ്റക്കാട്
d.െപാനകുന്നം വരക്കി

94. ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രായത്തില േരികേരള മുഖയമന്ത്രിയായത് .

a. സി.എച്. മുഹമദ്േരികോയ 
b. ഇ.െകേ. നായനാര
c. െകേ. കേരുടണാകേരന
d.വി.എസ്. അചയുതാനനന

95. മികേച സംവിധ്ായകേനുള േരിദ്ശീയ അവാരഡിന് േരികേരളത്തില നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല പ്രാവശയം 
അരഹനായത് .

a. അരവിനന 
b. ഷാജി എന. കേരുടണന 
c.രാജീവ് നാഥ് 



d. അടൂര േരിഗാപാലകൃഷന

96. കോേരിക്ക...കോേരിക്ക കൂെടവിെട! എഴുതിയതാര് ?
a.ൈവേരിലാപ്പറിളി
b.ഉട്ടള്ളൂര
c.വളേരിത്താള
d. കുമാരനാശാന

97.നളചരിതം ആട്ടക്കഥ എഴുതിയതാര് ?
a.ഉട്ടണ്ണായി വാരയര
b.ഇരയിമന തമ്പി
c.േരികോട്ടയത്തുതമ്പുരാന
d.െകോടുങ്ങല്ലൂര കുഞ്ഞിക്കുട്ടന തമ്പുരാന

98. താെഴപ്പററേയുടന്നവയില ത്രിഫലങ്ങളില ഉട്ടളെപ്പറടാത്തത് ഏത് ?
a.കേടുക്ക
b.െനലിക്ക
c.തിപ്പറലി
d.താന്നിക്ക

99.ഇന്ത്യയില മണിേരിയാരഡര സംവിധ്ാനം ഏരെപ്പറടുത്തിയ വരഷം. 
a. 1884
b. 1961
c. 1880
d. 1878

100.ഗാന്ധ്ിജിയുടെട സതയാേരിനവഷണ പരീക്ഷണങ്ങള എന്ന ആത്മകേഥ രചിചിരിക്കുന്നത് ഏത 
ഭാഷയിലാണ്. 

a. ഹിനി
b. ഉട്ടറുദ
c. മറോത്തി
d. ഗുജറോത്തി


