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1. മുഖഖ്യമനന്ത്രി പന്ത്രിണററായന്ത്രി വന്ത്രിജയനന്റെ സറാന്പതന്ത്രിക ഉപദദേഷഷ ടറാവഷ 

   (A) രമണ് ശശ്രീവറാസ്തവ    (B) എഎ.വന്ത്രി ജയരറാജന
  (C) സുദരഷഷ  പന്ത്രി.ആര്   (D) ഗശ്രീത ദഗറാപന്ത്രിനറാഥഷ  

2. എതറാമനത സഎസറാന സ്കൂള് കദലറാത്സവമറായന്ത്രിരുന്നു 2017 ജനുവരന്ത്രിയന്ത്രില് കണ്ണൂര് വചഷ  നടന്നതഷ  ?
    

(A) 57  (B) 56
 (C) 55    (D) 58

3. ഗറാനഡഷ മറാസഷ റ്റര് പദേവന്ത്രി കരസമറാകന്ത്രിയ ഇനഖ്യയന്ത്രിനല രണറാമനത വനന്ത്രിത നചെസഷ  തറാരഎ
  
    (A) നന്ത്രിഷ നമറാദഹറാത     (B) പദേഷ മന്ത്രിനന്ത്രി നററൌടഷ  

(C) ദദറാണവലന്ത്രി ഹരന്ത്രിക   (D) നകറാദനരു ഹഎപന്ത്രി  

4. മഎഗള്യറാന വന്ത്രിദക്ഷേപണതന്ത്രിനഷ  ഇനഖ്യ ഉപദയറാഗന്ത്രിച ബഹന്ത്രിരറാകറാശ വറാഹനതന്ത്രിനന്റെ ദപരഷ

   (A) പന്ത്രിഎസഷ എല്വന്ത്രി സന്ത്രി 11  (B) പന്ത്രിഎസഷ എല്വന്ത്രി സന്ത്രി 25 
   (C) പന്ത്രിഎസഷ എല്വന്ത്രി സന്ത്രി 13  (D) പന്ത്രിഎസഷ എല്വന്ത്രി സന്ത്രി 17

5. 47 ആമതഷ  സഎസറാന ചെലചന്ത്രിത അവറാര്ഡന്ത്രില് മന്ത്രികച ഗറായകനറായന്ത്രി തന്ത്രിരനഞ്ഞെടുകനപ്പെടതഷ 
 
    (A) പന്ത്രി. ജയചെന്ദ്രന     (B) കറാര്തന്ത്രികഷ 
    (C) നക.നജ ദയശുദേറാസഷ     (D) സൂരജഷ  സദനറാഷഷ  

6. ആറുവരന്ത്രി പറാതയറായ സുവര്ണ്ണചെതുഷഷ ദകറാണ സൂപ്പെര് ഹഹദവയുനട നന്ത്രിര്മറാണ പ്രവര്തനഎ ആരഎഭന്ത്രിചതഷ  
ഏതഷ  ഗവണ്നമന്റെന്ത്രിനന്റെ കറാലതറാണഷ  ?

    (A) അടല്ബന്ത്രിഹറാരന്ത്രി വറാജഷ ദപയഷ        (B) മനദമറാഹന സന്ത്രിങഷ 
    (C) പന്ത്രി.വന്ത്രി നരസന്ത്രിഎഹററാവു   (D) ഐ.നക ഗുജഷ ററാളഷ

7. ദബറാഡഷ ദഗജഷ  പറാതയന്ത്രില് നറയന്ത്രില്പറാളങ്ങള് തമന്ത്രിലുള്ള അകലഎ:

    (A) 2 മശ്രീറ്റര്     (B) 1.126 മശ്രീറ്റര്
   (C) 1.676 മശ്രീറ്റര്   (D) 1 മശ്രീറ്റര്
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8. ഇനഖ്യനയയുഎ ശശ്രീലങ്കനയയുഎ തമന്ത്രില് ബനന്ത്രിപ്പെന്ത്രിക്കുന്ന പറാലഎ:

    (A) ജവഹര് ദസതു          (B) നഹറൌറ ബന്ത്രിഡഷ ജഷ 
    (C) വന്ത്രിദേഖ്യറാസറാഗര് ദസതു        (D) രറാമ ദസതു 

9. ഇനഖ്യ ഏറ്റവുമധന്ത്രികഎ അതന്ത്രിരഷ പങ്കന്ത്രിടുന്ന രറാജഖ്യഎ:

  (A) ഹചെന          (B) ബഎഗറാദദേശഷ  
    (C) അഫഷ ഗറാനന്ത്രിസറാന      (D) പറാകന്ത്രിസ്തറാന 

10. ഇനഖ്യ സശ്രീഡഷ  ദപറാസഷ റ്റഷ  ആരഎഭന്ത്രിച വര്ഷഎ

    (A) 1986        (B) 1959
   (C) 1956        (D) 1969

11. ഇനഖ്യയന്ത്രിനല ഏറ്റവുഎ തറാഴഷ ന്ന പ്രദദേശഎ:

    (A) കരന്ത്രിസറാല്കുളഎ    (B) നകറാളറാബ
    (C) കുടനറാടഷ  (D) ദേന്ത്രില്സുഖഷ നഗര്

12. ഇനഖ്യയന്ത്രിനല ആദേഖ്യനത ഇരുന്പുരുകഷ  വഖ്യവസറായശറാല:

    (A) ദുര്ഗറാപ്പൂര് സശ്രീല് പറാന്റെഷ          (B) റൂര്ദകല സശ്രീല് പറാന്റെഷ 
    (C) നബറാകറാദററാ സശ്രീല് പറാന്റെഷ       (D) ഭന്ത്രിലറായഷ  സശ്രീല് പറാന്റെഷ 

13. ഇനഖ്യയന്ത്രിനല ആദേഖ്യനത കല്കരന്ത്രി ഖനന്ത്രി:

   (A) ഝറാരന്ത്രിയ   (B) ററാണന്ത്രിഗഞഷ  
    (C) നറാഗഷ പ്പൂര്    (D) നനയഷ ദവലന്ത്രി

14. പശന്ത്രിമബഎഗറാളന്ത്രിനല ഹൂഗശ്രീ നദേശ്രീതശ്രീരതഷ  ദകന്ദ്രശ്രീകരന്ത്രിചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധറാനവഖ്യവസറായഎ:

    (A)പരുതന്ത്രി വഖ്യവസറായഎ       (B) പഞ്ചസറാര വഖ്യവസറായഎ
    (C) ചെണ വഖ്യവസറായഎ      (D) രറാസവള വഖ്യവസറായഎ

15. തമന്ത്രിഴഷ നറാടഷ , ദകരളഎ, ലക്ഷേദേദശ്രീപഷ  എന്നന്ത്രിവ ഉള്നപ്പെടുന്ന ദപറാസഷ റ്റല് ദസറാണ്

    (A) ദസറാണ് 6     (B) ദസറാണ് 5
    (C) ദസറാണ് 7         (D)  ദസറാണ് 8

16. നന്ത്രിസഹകരണ പ്രസറാനഎ പന്ത്രിനവലന്ത്രികറാന ഗറാനന്ത്രിജന്ത്രിനയ ദപ്രരന്ത്രിപ്പെന്ത്രിച സഎഭവഎ:

    (A)നററൌലറ്റഷ  ആകഷ കഷ ടഷ        (B) വറാഗണ് ടറാജഡന്ത്രി
    (C) നചെറൌരന്ത്രി നചെറൌര      (D) ജറാലന്ത്രിയന വറാലറാബറാഗഷ 

17. ”അണ്ഹറാപ്പെന്ത്രി ഇനഖ്യ" ആരുനട കൃതന്ത്രിയറാണഷ  ?
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   (A) ദേറാദേറാഭറായഷ  നവദററാജന്ത്രി   (B) സുദരന്ദ്രനറാഥഷ  ബറാനര്ജന്ത്രി
    (C) ബറാലഗഎഗറാധര തന്ത്രിലകന         (D)ലറാലറാ ലജഷ പതഷ ററായഷ  

18. വന്ത്രിധവകള്കഷ  വന്ത്രിദേഖ്യറാഭഖ്യറാസഎ നല്കുന്നതന്ത്രിനറായന്ത്രി "ശറാരദേറാ സദേന" സറാപന്ത്രിചതറാരഷ?

    (A) ഈശദര് ചെന്ദ്ര വന്ത്രിദേഖ്യറാസറാഗര്      (B) പണന്ത്രിത രമറാഭറായഷ  
    (C) രറാജറാററാഎ ദമറാഹന ദററായഷ   (D) സദരറാജന്ത്രിനന്ത്രി നറായന്ത്രിഡ

19. വര്ധറാ വന്ത്രിദേഖ്യറാഭഖ്യറാസ പദ്ധതന്ത്രി ആരഎഭന്ത്രിച വര്ഷഎ

    (A) 1937  (B) 1936
   (C) 1934    (D) 1938

20. എവന്ത്രിനട വചഷ  നടന്ന ദകറാണ്ഗസഷ  സദമളനതന്ത്രിലറാണഷ  ആദേഖ്യമറായന്ത്രി "ജനഗണമന" ആലപന്ത്രിചതഷ  ?

    (A) ലറാദഹറാര്     (B) നകറാല്കത 
   (C) സൂററ്റഷ      (D) ദബറാഎനബ

21. 1948 നഫബ്രുവരന്ത്രിയന്ത്രില് നടന്ന ജനഹന്ത്രിതപരന്ത്രിദശറാധനയന്ത്രിലൂനട ഇനഖ്യന യൂണന്ത്രിയനന്ത്രില് ലയന്ത്രിപ്പെന്ത്രിച നറാട്ടുരറാജഖ്യഎ:

   (A) ജമ-കറാശഷ മശ്രീര്         (B) ഹഹദേരറാബറാദേഷ 
   (C) തന്ത്രിരുവന്ത്രിതറാഎകൂര്  (D) ജുനഗഡഷ  

22. ആനറാപ്രദദേശഷ  സഎസറാനഎ നന്ത്രിലവന്ത്രില് വന്ന വര്ഷഎ

    (A) 1955 (B) 1956 
     (C) 1953 (D) 1952

23. നറാട്ടുരറാജഖ്യങ്ങനള ഇനഖ്യന യൂണശ്രീയനന്ത്രില് ലയന്ത്രിപ്പെന്ത്രികറാനുള്ള ലയനകരറാറന്ത്രില് ഒപ്പെന്ത്രിട വഖ്യകന്ത്രി:

    (A) ദഡറാ.രറാദജന്ദ്രപ്രസറാദേഷ             (B) ജവഹര്ലറാല് നനഹഷ റു
    (C) ദഡറാ.ബന്ത്രി.ആര് അഎദബദേഷ കര്        (D) സര്ദേറാര് വല്ലഭറായഷ  പദടല് 

24. 1928-ല് ഹസമണ് കമന്ത്രിഷന ഇനഖ്യയന്ത്രില് വരുന്ദപറാള് ഇനഖ്യയന്ത്രിനല ഹവദസറായന്ത്രി:

    (A) റന്ത്രിപ്പെണ് പ്രഭു        (B) ഇര്വന്ത്രിന പ്രഭു
   (C) ലന്ത്രിടണ് പ്രഭു    (D) നവല്ലന്ത്രിങഷ ടണ് പ്രഭു

25. ”ദദേശബന" എന്നറന്ത്രിയനപ്പെടുന്നതഷ :

    (A) സന്ത്രി.ആര്. ദേറാസഷ        (B) സന്ത്രി.എഫഷ . ആനഡ്രൂസഷ 
    (C) സുഭറാഷഷ  ചെന്ദ്ര ദബറാസഷ      (D) ബന്ത്രിഹറാരന്ത്രി ദേറാസഷ 

26. നപറൌരനന്റെ ചുമതലകള് ഇനഖ്യന ഭരണഘടനയന്ത്രിനല ഏതഷ  ആര്ടന്ത്രികന്ത്രിളന്ത്രിലറാണഷ  വന്ത്രിവരന്ത്രിചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതഷ :

    (A) 21 A       (B) 51 A 
    (C) 370       (D) 356
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27. ഇനഖ്യന ദദേശശ്രീയപതറാകയഷ കഷ  ഭരണഘടനറാ നന്ത്രിര്മറാണ സഭ അഎഗശ്രീകറാരഎ നല്കന്ത്രിയനതന്നഷ  ?

   (A) 1948 ഓഗസഷ റ്റഷ  22   (B) 1948 ജൂഹല 22
    (C) 1947 ഓഗസഷ റ്റഷ  22       (D) 1947 ജൂഹല 22 

28. ”വദന്ദേമറാതരഎ" ബങ്കന്ത്രിഎ ചെന്ദ്ര ചെറാറ്റര്ജന്ത്രിയുനട ഏതഷ  ദനറാവലന്ത്രില് നന്ത്രിന്നുഎ എടുതന്ത്രിട്ടുള്ളതറാണഷ  ?

    (A) ആനന്ദേമഠഎ (B) കപറാല്കുണല
   (C) മൃണറാളന്ത്രിനന്ത്രി       (D) ദുര്ദഗശനന്ദേന്ത്രിനന്ത്രി

29. കടുവകനള സഎരക്ഷേന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുള്ള "നപ്രറാജകഷ ടഷ  ഹടഗര്" നന്ത്രിലവന്ത്രില് വന്ന വര്ഷഎ:

    (A) 1972    (B) 1971
   (C) 1973      (D) 1974

30. ദകന്ദ്ര വന്ത്രിവരറാവകറാശ കമന്ത്രിഷനന്റെ ഇദപ്പെറാഴനത നചെയര്മറാന:

   (A) രറാധറാകൃഷ്ണ മറാതൂര്       (B) വന്ത്രിജയഷ  ശര്മ
    (C) രറാജശ്രീവഷ  മറാതൂര്      (D) സുഷമ സന്ത്രിഎഗഷ 

31. ഇനഖ്യന ദദേശശ്രീയ പതറാകയുനട ആദേഖ്യ രൂപഎ തയറാററാകന്ത്രിയ വഖ്യകന്ത്രി:

   (A) പന്ത്രിഎഗള നവങ്കയ     (B) അബനശ്രീന്ദ്രനറാഥ ടറാദഗറാര്
    (C) നന്ദേലറാല് ദബറാസഷ       (D) അമൃത നഷര്ഗന്ത്രില്

32. ഇനഖ്യയന്ത്രില് മനുഷഖ്യറാവകറാശ കമന്ത്രിഷന നന്ത്രിലവന്ത്രില് വന്ന വര്ഷഎ

    (A) 1995      (B) 1994
    (C) 1991      (D) 1993 

33. ഇനഖ്യന ഭരണഘടനയന്ത്രിനല നമറൌലന്ത്രികറാവകറാശങ്ങള് എന്ന ആശയഎ ഏതഷ  രറാജഖ്യതന്ത്രില് നന്ത്രിന്നുഎ 
കടനമടുതതറാണഷ  ?

    (A) ദസറാവന്ത്രിയറ്റഷ  യൂണന്ത്രിയന     (B) അദമരന്ത്രികന ഐകഖ്യനറാടുകള്
    (C) ബന്ത്രിടണ്    (D) അയര്ലന്റെഷ 

34. ഇനഖ്യയുനട ദദേശശ്രീയ പതറാക ആദേഖ്യഎ ഉയര്തന്ത്രിയതഷ  :

   (A) സദരറാജന്ത്രിനന്ത്രി നറായന്ത്രിഡ     (B) ബറാലഗഎഗറാധര തന്ത്രിലകന
    (C) മറാഡഎ ബന്ത്രികറാജന്ത്രി കറാമ        (D) മന്ത്രിസന്ത്രിസഷ  ആനന്ത്രി ബസന്റെഷ 

35. ഇനഖ്യയുനട ദദേശശ്രീയ മുദയന്ത്രിനല "സതഖ്യദമവ ജയദത" ഏതഷ  ഉപനന്ത്രിഷതന്ത്രിനല മനമറാണഷ  ?

   (A) മുണദകറാപനന്ത്രിഷതഷ    (B) ബൃഹദേറാരദണഖ്യറാപനന്ത്രിഷതഷ 
   (C) ചെറാദനറാദഗഖ്യറാപനന്ത്രിഷതഷ     (D) കദഠറാപനന്ത്രിഷതഷ 
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36. കറാസര്ദഗറാഡഷ ജന്ത്രില്ല രൂപഎ നകറാണ വര്ഷഎ:

   (A) 1982    (B) 1984 
   (C) 1985    (D) 1981

37. ഇനഖ്യയന്ത്രിനല ആദേഖ്യനത കണല് ഗദവഷണ ദകന്ദ്രഎ:

    (A) ആയന്ത്രിരഎനതങ്ങഷ        (B)വയലറാര്
    (C) അഞ്ചുനതങ്ങഷ        (D) ആലപ്പുഴ

38. പൂര്ണ്ണമറായുഎ കന്പപ്യൂടര്വല്കൃതമറായ ദകരളതന്ത്രില ആദേഖ്യനത പഞ്ചറായതഷ 

    (A) തളന്ത്രിക്കുളഎ      (B) നതന്മല 
   (C) നവങ്ങറാനൂര്       (D)നവള്ളനറാടഷ  

39. നക്ഷേത ആമകള്കഷ  ദപരുദകട ദകരളതന്ത്രിനല വനപ്രദദേശഎ:

    (A)മഎഗളവനഎ      (B) ചെന്ത്രിമന്ത്രിനന്ത്രി
    (C) ചെന്ത്രിന്നറാര്       (D) ഇരവന്ത്രികുളഎ

40. ദകരളതന്ത്രിനല ആദേഖ്യനത പ്രദതഖ്യക സറാന്പതന്ത്രിക ദമഖല:

   (A) ദകറാഴന്ത്രിദകറാടഷ     (B)പറാദലറാടഷ 
   (C) കഞ്ചന്ത്രിദകറാടഷ        (D) കറാകനറാടഷ  

41. ദകരളനന്ത്രിയമസഭയന്ത്രിനല ദപ്രറാദടഎ സശ്രീകററായ ആദേഖ്യ വനന്ത്രിത:

   (A) ആയന്ത്രിഷ ഭറായഷ       (B) ദററാസമ പുന്നൂസഷ  
    (C) നക.നക ഉഷ       (D) അന്ന ചെറാണന്ത്രി

42. ഏതഷ  നദേന്ത്രിയന്ത്രിലറാണഷ  കുറുവ ദേദശ്രീപഷ  ?

    (A) കുന്നന്ത്രിപ്പുഴ       (B) അഞ്ചരകണന്ത്രിപ്പുഴ
    (C) കബനന്ത്രിപ്പുഴ   (D) നപരന്ത്രിയറാര്

43. കറായന്ത്രിക ദകരളതന്ത്രിനന്റെ പന്ത്രിതറാവഷ :

    (A) ദകണല് ദഗറാദേവര്മ രറാജ        (B) എന.പന്ത്രി പ്രദേശ്രീപഷ 
    (C) ജന്ത്രിമന്ത്രി ദജറാര്ജഷ         (D) ഒ.എഎ നന്പഖ്യറാര്

44. ഒളന്ത്രിന്പന്ത്രികന്ത്രില് ഹഫനലന്ത്രില് എതന്ത്രിയ ആദേഖ്യ മലയറാളന്ത്രി

  (A) എഎ.ഡന്ത്രി വത്സമ       (B) ബശ്രീനറാദമറാള്
    (C)ഹഷനന്ത്രി വന്ത്രില്സണ്   (D) പന്ത്രി.ടന്ത്രി ഉഷ

45. നസനടല് മഹറന ഫന്ത്രിഷറശ്രീസഷ  റന്ത്രിസര്ചഷ  ഇനസന്ത്രിറ്റപ്യൂടഷ  സന്ത്രിതന്ത്രി നചെയ്യുന്ന സലഎ:
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  (A) ദകറാടനറാടഷ     (B) പനങ്ങറാടഷ  
    (C) പന്നന്ത്രിയൂര്    (D) കണ്ണറാറ

46. ബന്ത്രിടശ്രീഷുകറാര്നകതന്ത്രിനര ദകരളതന്ത്രിനല ജനങ്ങള് നടതന്ത്രിയ ആദേഖ്യനത സഎഘടന്ത്രിത കലറാപഎ:

    (A) കുറന്ത്രിചെഖ്യര് കലറാപഎ       (B) ആറ്റന്ത്രിങ്ങല് കലറാപഎ 
   (C) പഴശന്ത്രി കലറാപഎ    (D) മറാപ്പെന്ത്രിള കലറാപഎ

47. മലബറാര് ബന്ത്രിടശ്രീഷഷ ആധന്ത്രിപതഖ്യതന്ത്രിന കശ്രീഴന്ത്രിലറായ വര്ഷഎ:

   (A) 1729       (B) 1789
    (C)1792 (D) 1798

48. ഈഴവ നമദമറാറന്ത്രിയലന്ത്രിനഷ  ദനതൃതദഎ നല്കന്ത്രിയതഷ :

    (A) ദഡറാ. പല്പ്പു       (B) ജന്ത്രി.പന്ത്രി പന്ത്രിള്ള
    (C) എന.വന്ത്രി ദജറാസഫഷ      (D) സന്ത്രി. ദകശവന

49. അഹദേദത ചെന്ത്രിനറാപദ്ധതന്ത്രി എന്ന കൃതന്ത്രിയുനട കര്തറാവഷ :

    (A) ശങ്കരറാചെറാരഖ്യര്     (B) വറാഗഷ ഭടറാനന്ദേന
    (C) ശശ്രീനറാരറായണ ഗുരു      (D) ചെടന്പന്ത്രി സദറാമന്ത്രികള് 

50. വന്ത്രി.ടന്ത്രി ഭടതന്ത്രിരന്ത്രിപ്പെറാടഷ  സറാപന്ത്രിചതഷ :

    (A) സദഹറാദേര പ്രസറാനഎ      (B) ദയറാഗ ദക്ഷേമ സഭ 
   (C) പ്രതഖ്യക്ഷേ രക്ഷേറാ ഹദേവ സഭ      (D)  ആത്മവന്ത്രിദേഖ്യറാ സഎഘഎ

51. ശശ്രീമൂലഎ പ്രജറാസഭയന്ത്രില് അഎഗമറായന്ത്രിരുന്ന സറാമൂഹഖ്യ പരന്ത്രിഷഷ കര്തറാവഷ 

   (A) കുമറാരഗുരുദദേവന      (B) ഹവകുണഷ ഠ സദറാമന്ത്രികള്
    (C) അയങ്കറാളന്ത്രി     (D) സദഹറാദേരന അയപ്പെന

52. ഗുരുവറായൂര് സതഖ്യറാഗഹതന്ത്രിനന്റെ വളണന്ത്രിയര് കഖ്യറാപഷ റ്റന:

   (A) എ.നക ദഗറാപറാലന  (B) നക.ദകളപ്പെന
  (C) പന്ത്രി.കൃഷ്ണപന്ത്രിള്ള      (D) സന്ത്രി.ദകശവന

53. പണന്ത്രിറ്റഷ  കറുപ്പെന അറന്ത്രിയനപ്പെടുന്നതഷ :

   (A) മയഴന്ത്രി ഗറാനന്ത്രി    (B) ദകരള സന്ത്രിഎഹഎ
  (C) ദകരള ഗറാനന്ത്രി     (D) ദകരള ലന്ത്രിങ്കണ് 

54. ഹവകഎ സതഖ്യറാഗഹതന്ത്രിനഷ  പന്ത്രിന്തുണ പ്രഖഖ്യറാപന്ത്രിച്ചുദകറാണഷ  നറാഗര്ദകറാവന്ത്രിലന്ത്രില് നന്ത്രിന്നഷ  തന്ത്രിരുവനനപുരദതകഷ     
സവര്ണ്ണജറാഥ നയന്ത്രിച വഖ്യകന്ത്രി:
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    (A) മന്നതഷ  പത്മനറാഭന    (B) ദഡറാ.ഇ.എഎ നറായന്ത്രിഡ 
   (C) ടന്ത്രി.നക മറാധവന       (D) നക.പന്ത്രി ദകശവദമദനറാന

55. ശശ്രീനറാരറായണ ഗുരു അരുവന്ത്രിപ്പുറഎ ശന്ത്രിവപ്രതന്ത്രിഷഷ ഠ നടതന്ത്രിയ വര്ഷഎ:

    (A) 1863     (B) 1854
    (C) 1853    (D) 1864

56. 2017 ഏപ്രന്ത്രില് 1 നല കണകനുസരന്ത്രിചഷ  ദകരള മനന്ത്രിസഭയന്ത്രില അഎഗങ്ങള്:

   (A) 18   (B) 17
   (C) 19  (D) 20

57. നദരന്ദ്രദമറാദേന്ത്രി സര്കറാരന്ത്രിനല ജലവന്ത്രിഭവ വകുപ്പെഷ  മനന്ത്രി:

    (A) ഉമറാ ഭറാരതന്ത്രി      (B) രവന്ത്രിശങ്കര് പ്രസറാദേഷ 
    (C) സ്മൃതന്ത്രി ഇററാനന്ത്രി       (D) ഡന്ത്രി.വന്ത്രി സദേറാനന്ദേ നഗറൌഡ

58. ദകരള സഎസറാന ദസറാര്ടഷ സഷ  നകറൌണ്സന്ത്രിലന്ത്രിനല ഇദപ്പെറാഴനത പ്രസന്ത്രിഡന്റെഷ :

  (A) പദേഷ മന്ത്രിനന്ത്രി ദതറാമസഷ          (B) സന്ത്രി.നക ലക്ഷേഷ മണന
   (C) അഞ്ജു ദബറാബന്ത്രി ദജറാര്ജഷ        (D) ടന്ത്രി.പന്ത്രി ദേറാസന 

59. 2016 നല ദകന്ദ്ര സറാഹന്ത്രിതഖ്യ അകറാഡമന്ത്രി അവറാര്ഡഷ  ദനടന്ത്രിയ മലയറാള കൃതന്ത്രി:

 (A) ജശ്രീവന്ത്രിതതന്ത്രിനന്റെ പുസ്തകഎ     (B) ശഖ്യറാമമറാധവഎ 
    (C) പ്രവറാചെകന്മറാരുനട രണറാഎ പുസ്തകഎ        (D) മഹറായറാത

60. ഒറ്റ വന്ത്രിദക്ഷേപണതന്ത്രില് ഏറ്റവുമധന്ത്രികഎ ഉപഗഹങ്ങനള ഭ്രമണപഥതന്ത്രിനലതന്ത്രിച രറാജഖ്യഎ എന്ന നറദകറാര്ഡഷ  
ഇനഖ്യ കരസമറാകന്ത്രിയതഷ  എത ഉപഗഹങ്ങനള അയച്ചുനകറാണറാണഷ ?

  (A) 103     (B) 104 
 (C) 106      (D) 107

61. You will do the work, ________?

    (A) Will you ?       (B) Won t you ?’
  (C) Do you ?     (D) Don t you ?’

62. Akshaya is fond _____ sweets.

   (A) of    (B) at 
   (C) to     (D)for

63. Either Appu or I _______ to blame.
    (A) are       (B) was 
 (C) is     (D)  am
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64. Complete the following sentence using appropriate idiom :

    Balu passed the exam ______  ‘ ’
   

(A) by and large      (B) with flying colours
  (C) by fits and starts       (D) in black and blue

65. Anitha had pneumonia, but she ______ it.

  (A) got rid of      (B) got along
   (C) got over     (D) got away

66. The feminine gender of lad  is :‘ ’

   (A) lass        (B) boy 
   (C) girl       (D) lady

67. If you learn well, _________.

   (A) you would pass         (B)  you could pass
  (C) you would have passed        (D) you will pass

68. The passive form of Achu plays cricket  is :‘ ’

 (A) Cricket was played by Achu              (B) Cricket is played by Achu
 (C) Cricket was being played by Achu     (D) Cricket is playing by Achu

69. Kannan said, I wrote a letter :“ ”

   (A) Kannan said that he had written a letter  
(B) Kannan said that he has written a letter
(C) Kannan said that he had been writing a letter
(D) Kannan said that he wrote a letter

70. I will meet him, ________.

  (A) when he will come          (B) when he come
  (C) when he comes              (D) when he would come

71. Richard is ______ European by birth.

   (A) an      (B) a 
 (C) the            (D) none of the above

72. Summer is _____ than Rema.
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 (A) tall          (B) tallest
  (C) taller      (D) none of the above

73. The prefix anti  means :‘ ’

    (A) against         (B) in favour of
    (C) many                (D) after

74. The Latin phrase Ad hoc  means :‘ ’

 (A) To the end                 (B) For the mean time
 (C) From office             (D) For this special purpose

75. He is a member of the _______ Board.

    (A) Sensor          (B) Censor
    (C) Censure             (D) Censer      

76. Find out the correct sentence:

    (A) I shall come on next Sunday        (B) I shall come next Sunday
   (C) I shall come on the next Sunday    (D) I shall come at the next Sunday

77. Synonym for the word valour is :

   (A) Courage               (B) Value
 (C) Wisdom               (D) Valley

78. Antonym of mortal is :

    (A) Immortal               (B) Inmortal
   (C) Unmortal            (D) Dismortal

79. Find out the correct spelling :

   (A) Dictionery             (B) Dictonairy
   (C) Dictionary             (D) Dectionary

80. One word substitute for a deep of seemingly bottomless space  is :‘ ’

    (A) Gutter               (B) Abyss
  (C) Hole                      (D) Burrow

81. 2008 ജനുവരന്ത്രി നചെറാവറാഴ്ച ആയറാല് 2009 ജനുവരന്ത്രി 1 ഏതറാണഷ ദേന്ത്രിവസഎ ?

(A) നചെറാവ (B) ബുധന
(C) വഖ്യറാഴഎ (D) തന്ത്രിങ്കള്
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82.  2+10x10  10x10 =÷

(A) 3 (B)102
(C) 2 (D) 1.2

83. ദകറാകന്ത്രിനല സമയഎ 10.20 ആണഷ. ഒരു കണ്ണറാടന്ത്രിയന്ത്രില് അതന്ത്രിനന്റെ പ്രതന്ത്രിബന്ത്രിഎബഎ കറാണന്ത്രിക്കുന്ന സമയഎ ഏതഷ ? 

(A) 1.40 (B) 1.20
(C) 2.40 (D) 2.20

84.   A ഒരു ദജറാലന്ത്രി  15 ദേന്ത്രിവസഎ നകറാണഎ  B അദത ദജറാലന്ത്രി 12 ദേന്ത്രിവസഎ നകറാണഎ C   അതഷ 20 ദേന്ത്രിവസഎ നകറാണഎ
തശ്രീര്ക്കുഎ എങ്കന്ത്രില്  A യുഎ  B യുഎ C യുഎ ദചെര്ന്നഷ എത്പ ദേന്ത്രിവസഎ നകറാണഷ ദജറാലന്ത്രി തശ്രീര്ക്കുഎ ? 

(A) 10 (B) 8
(C) 6 (D) 5

85.  10,8,6,4,........ എന്നന്ത്രിങ്ങനന തുടരുന്ന സമറാനരദശണന്ത്രിയുനട ആദേഖ്യനത 10 പദേങ്ങളുനട തുക കറാണുക. 

(A) 0 (B) 10
(C) 28 (D) 60

86. ഒരു കറാസന്ത്രില് 68 ആണ്കുടന്ത്രികളുഎ  നപണ്കുടന്ത്രികളുഎ ഉണഷ. ആണ്കുടന്ത്രികളുഎ  നപണ്കുടന്ത്രികളുഎ തമന്ത്രിലുള്ള 
അഎശബനഎ 6 :11 ആയറാല് നപണ്കുടന്ത്രികളുനട എണ്ണഎ എത ? 

(A) 24 (B) 20
(C) 44 (D) 48

87.   15 ദപരുള്ള ഒരു സഎഘതന്ത്രിനന്റെ  ശരറാശരന്ത്രി തൂകഎ 30 കന്ത്രി.ഗറാഎ ഇതന്ത്രില് നന്ത്രിന്നഷ 25 കന്ത്രി.ഗറാഎ തൂകമുള്ള ഒരറാള് 
പുറത്തു ദപറായന്ത്രി മനറ്ററാരറാള് സഎഘതന്ത്രില് ദചെര്ന്നദപ്പെറാള് ശരറാശരന്ത്രി 32 കന്ത്രി. ഗറാഎ ആയന്ത്രി. പുതുതറായന്ത്രി വന്ന 
ആളുനട തൂകഎ എത ? 

(A) 45 (B) 35
(C) 55 (D) 65

88.  8,000 രൂപ 10% കൂട്ടുപലന്ത്രിശ നല്കപന്ന ബറാങ്കന്ത്രില് നന്ത്രിദക്ഷേപന്ത്രിക്കുന്നു. 2 വര്ഷഎ കഴന്ത്രിയുദമറാള് എത രൂപ 
തന്ത്രിരന്ത്രിനക നല്കുഎ ? 

(A) 9,680 (B) 9,600
(C) 9,620 (D) 9,780

89.  മണന്ത്രിക്കൂറന്ത്രില് 72 കന്ത്രി. മശ്രീ ദവഗതന്ത്രില് ഓടുന്ന തശ്രീവണന്ത്രി പറാതവകന്ത്രിനല ഒരു വന്ത്രിളക്കുകറാലന്ത്രിനന  11 നസകന്റെന്ത്രില് 
തരണഎ നചെയ്യുന്നുനവങ്കന്ത്രില് തശ്രീവണന്ത്രിയുനട നശ്രീളഎ എത മശ്രീറ്റര് ?

(A) 200 (B) 220
(C) 240 (D) 280
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90. BLACK എന്നതഷ 29 എന്നഷ എഴുതറാനമങ്കന്ത്രില്  GREEN എന്നതഷ  എങ്ങനന എഴുതറാഎ ?

(A) 47   (B) 48
(C) 50 (D) 49

91.  0,7,26,........124   എന്ന ദശണന്ത്രിയന്ത്രിനല  വന്ത്രിട്ടുദപറായ  സഎഖഖ്യ കനണത്തുക

(A) 45   (B) 63
(C) 55 (D) 85

92.  ഒരു സശ്രീനയ പരന്ത്രിചെയനപ്പെടുതന്ത്രിനകറാണഷ ഒരറാള് പറഞ്ഞു ഇവളുനട അമ എനന്റെ അമറായന്ത്രിഅമയുനട എക   
മകളറാണഷ . സശ്രീകഷ അയറാളുമറായുള്ള ബനഎ എനറാണഷ ? 

(A) സദഹറാദേരന (B) ഭര്തറാവഷ
(C) അമറായന്ത്രിഅപ്പെന (D) അച്ഛന

93.  അനു വശ്രീടന്ത്രില് നന്ത്രിന്നഷ 16 മശ്രീറ്റര് വടദകറാടഷ നടന്നു അതന്ത്രിനുദശഷഎ ഇടദതറാടഷ തന്ത്രിരന്ത്രിഞ്ഞെഷ 18 മശ്രീറ്റര് നടന്നു വശ്രീണഎ 
ഇടദതറാടഷ തന്ത്രിരന്ത്രിഞ്ഞെഷ 16 മശ്രീറ്റര്നടന്നതന്ത്രിനുദശഷഎ വശ്രീണഎ ഇടദതറാടഷ  തന്ത്രിരന്ത്രിഞ്ഞെഷ 37 മശ്രീറ്റര് കൂടന്ത്രി നടന്നദപ്പെറാള്  
സ്കൂളന്ത്രില് എതന്ത്രി എങ്കന്ത്രില് അവളുനട സ്കൂള് വശ്രീടന്ത്രില് നന്ത്രിന്നഷ എത ദൂരഎ അകനല, ഏതഷ ദേന്ത്രിശയന്ത്രില് ? 

(A) 18 മന്ത്രിറ്റര് കന്ത്രിഴകഷ (B) 19 മന്ത്രിറ്റര് നതകഷ
(C) 19 മന്ത്രിറ്റര് പടന്ത്രിഞ്ഞെറാറഷ (D) 19 മന്ത്രിറ്റര് കന്ത്രിഴകഷ 

94.  ആണ്കുടന്ത്രികനളുട വരന്ത്രിയന്ത്രില്  മനു ഇടതഷ നന്ത്രിന്നഷ 6കറാഎ സറാനത്തുഎ  ബന്ത്രിനു വലതഷ നന്ത്രിന്നഷ 14കറാഎ സറാനത്തുഎ 
ആണഷ . മനു വലതഷ നന്ത്രിന്നഷ 25കറാഎ സറാനതറാനണങ്കന്ത്രില് മനുവന്ത്രിനന്റെയുഎ, ബന്ത്രിനുവന്ത്രിനന്റെയുഎ ഇടയന്ത്രില് എത 
ആണ്കുടന്ത്രികളുണഷ ? 

(A) 11 (B) 10 
(C) 12 (D) 13

95. 9 ദപരടങ്ങുന്ന ഒരു സഎഘതന്ത്രിനല  എല്ലറാവരുഎ പരസരഎ ഹസ്തദേറാനഎ നചെയറാല് ആനക എത ഹസ്തദേറാനഎ 
നടന്നന്ത്രിരന്ത്രിക്കുഎ ?

(A) 36 (B) 81
(C) 72 (D) 38

96.  രണഷ അര്ദ്ധദഗറാളങ്ങളുനട ആരങ്ങള് തമന്ത്രിലുള്ള അഎശബനഎ  3:4  ആയറാല് വഖ്യറാപ്തങ്ങള് തമന്ത്രിലുള്ള 
അഎശബനഎ  എനഷ ?

 (A) 9 : 16 (B) 27 : 64 
(C) 64 : 27 (D) 16 : 9

97. ഒരു സഎഖഖ്യയുനട 20%  ദനറാടഷ 48 കൂടന്ത്രിയറാല് അദത സഎഖഖ്യകന്ത്രിട്ടുഎ. സഎഖഖ്യദയതഷ ?

(A) 50 (B) 52
(C) 60 (D) 70
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98.                       ആയറാല് n  നന്റെ വന്ത്രില.     

(A)  20  (B) -20
(C) -12 (D) 12

99 .  11 : 1331 :: 6 :

(A) 216   (B) 192
(C) 236 (D) 186

100.  50.05+3.7 =

(A) 53.12  (B) 53.012
(C) 53.75 (D) 53.075
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