
 

 

VEO MODEL QUESTIONS – PART 1 

 

1) ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം അതിലെ എതിർവശത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണോടിയിൽ 
12:30 ആയി ക്തോന്നുന്നുലവങ്കിൽ ക്ലോക്കിലെ യഥോർത്ഥ സമയം എത്ര? 

A) 12:30 
B) 1:30 
C) 11:30 
D) 6:30 

✅ C) 11:30 

2) അനിതക്ക് തുടർച്ചയോയ ആറ് മോസങ്ങളിൽ െഭിച്ച ശരോശരി ക്വതനം 
3500 രൂപയോണ്. ഏഴോമലത്ത മോസം എത്ര രൂപ െഭിച്ചോൽ അനിതയുലട 
ശരോശരി ക്വതനം 3750 രൂപയോകം? 

A) 4250 രൂപ 
B) 5000 രൂപ 
C) 6000 രൂപ 
D) 5250 രൂപ 

✅ D) 5250 രൂപ 

3) ക് ോയിയും,  യനം ഒരു തുക 3:7 എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ വീതിച്ചു. 
 യന് 2000 രൂപ അധികം കിട്ടിലയങ്കിൽ എത്ര രൂപയോണ് വീതിച്ചത്? 

A) 10,000 രൂപ 
B) 5000 രൂപ 
C) 6000 രൂപ 
D) 7000 രൂപ 

✅ B) 5000 രൂപ 

3) 2011 ഏപ്രിൽ ഒന്നോം തിയ്യതി ലവള്ളിയോഴ്ച ആയിരുലന്നങ്കിൽ 2012 
ജൂലെ ഒന്നോം തിയ്യതി ഏതു ദിവസമോകവോയിരുന്നു? 



 

 

A) ലവള്ളി 
B) ശനി 
C) തിങ്കൾ 
D) ഞോയർ 

✅ D) ഞോയർ 

4) ഒരു സംഖ്യയുലട 30% = 5, എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏതോണ്? 

A) 16 
B) 16.67 
C) 16.69 
D) 15.42 

✅ B) 16.67 

5) ഒരു ചരട് മടക്കി സമചതുരരൂപത്തിെോക്കിയക്പോൾ അതിന 36 
ചതുരശ്ര ലസെിമീറ്റർ പരപളവ് ഉലെങ്കിൽ ചരടിലെ നീളം എത്ര? 

A) 6 ലസ.മീ. 
B) 12 ലസ.മീ. 
C) 36 ലസ.മീ. 
D) 25 ലസ.മീ. 

✅ D) 25 ലസ.മീ. 

6) 583 എന്ന സംഖ്യലയ 293 ആയി ബന്ധലപടുത്തോലമങ്കിൽ 488-ലന 
ഏതിക്നോട് ക്ചർക്കോം? 

A) 581 
B) 487 
C) 291 
D) 383 

✅ D) 383 

7) ഒരോൾ വടക്ക് ദിശയിക്െക്ക് 2 കി.മീ. നടന്നതിന് ക്ശഷം വെത് വശം 
തിരിഞ്ഞു 2 കി.മീ. ഉം വീണ്ടം വെത് വശം തിരിഞ്ഞു 3 കി.മീ ഉം 
നടക്കുന്നുലവങ്കിൽ അക്േഹത്തിലെ ഇക്പോഴലത്ത ദിശ ഏതോണ്? 



 

 

A) വടക്ക് 
B) ലതക്ക് 
C) കിഴക്ക് 
D) പടിഞ്ഞോറ് 

✅ B) ലതക്ക് 

8) പൂരിപിച്ചു എഴുതുക: BDAC : FHEG :: NPMO : ? 

A) QTRS 
B) RQTS 
C) TRQS 
D) RTQS 

✅ D) RTQS 

9) ഒരു സ്ഥോപനത്തിലെ 20%  ീവനക്കോർ 2 കോർ മോത്രം ഉള്ളവരോണ്. 
ബോക്കിയുള്ളവരുലട 40% ത്തിന 3 കോർ ഉെ്. ക്ശഷിക്കുന്ന  ീവനക്കോർ 
ഒരു കോർ മോത്രം ഉള്ളവരോണ്. എങ്കിൽ തോലഴ പറയുന്ന പ്രസ്തോവനകളിൽ 
ഏറ്റവം ഉചിതമോയത് ഏത്? 

A) ആലക  ീവനക്കോരുലട 20%ന മോത്രം 3 കോറുകൾ ഉെ് 
B) ആലക  ീവനക്കോരുലട 48%ന മോത്രം ഒരു കോറിലെ ഉടമകളോണ്  
C) ആലക  ീവനക്കോരുലട 60%ന രണ്ട കോറുകലളങ്കിലം ഉെ് 
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ഒന്നും ശരിയല്ല 

✅ B) ആലക  ീവനക്കോരുലട 48%ന മോത്രം ഒരു കോറിലെ ഉടമകളോണ്  

10) 1984, വർഷത്തിൽ  നവരി, ലെബ്രുവരി, മോർച്ച ്എന്നീ മോസങ്ങളിലെ 
ആലക ദിവസങ്ങൾ എത്ര? 

A) 90 
B) 93 
C) 92 
D) 91 

✅ D) 91 



 

 

11) ഒരു സമോന്തരക്ശ്രണിയുലട ബീ ഗണിതരൂപം 4n - 2 ആയോൽ ഈ 
ക്ശ്രണിയിലെ പദങ്ങലള 4 ലകോെ് ഹരിച്ചോൽ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം എത്ര? 

A) 2 
B) 4 
C) 1 
D) 0 

✅ A) 2 

12) ഒരു കോറിലെ ചക്രത്തിന് 50 ലസ.മീ. വയോസം ഉെ്. ഈ വോഹനം 72 
കി.മീ/മണിക്കൂർ ക്വഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയോലണങ്കിൽ ഒരു ലസക്കെ് 
സമയംലകോെ് വോഹനത്തിലെ ചക്രം എത്ര തവണ പൂർണ്ണമോയി 
കറങ്ങിയിരിക്കും? 

A) 20 
B) 12 
C) 10 
D) 15 

✅ B) 12 

13) ഒരോൾ എ യിൽ നിന്നും മൂന്നു കിക്െോമീറ്റർ കിഴക്ക്കോട്ട് നടന്നു ബി 
യിലെത്തി. ബി യിൽ നിന്നും അയോൾ 4 കിക്െോമീറ്റർ ലതക്ക്കോട്ട് നടന്നു 
സി യിലെത്തി. എങ്കിൽ ഇക്പോൾ അയോൾ എ യിൽ നിന്നും എത്ര 
അകെത്തിെോണ്? 

A) 7 കി.മീ. 
B) 25 കി.മീ. 
C) 5 കി.മീ. 
D) 1 കി.മീ. 

✅ C) 5 കി.മീ. 

13) ഒരു സമപോർശവമട്ട ത്രിക്കോണത്തിലെ നീളം കൂടിയ വശം 10 ലസ.മീ. 
ആയോൽ തുെയമോയ വശത്തിലെ നീളം എത്ര? 



 

 

A) 5√3 ലസ.മീ. 
B) 10√2 ലസ.മീ. 
C) 10√3 ലസ.മീ. 
D) 5 ലസ.മീ. 

✅ B) 10√2 ലസ.മീ. 

14) ചുറ്റളവ് 30 ലസ.മീ. ആയ ചതുരോകൃതിയിലള്ള ഒരു കോർഡിലെ 
നീളത്തിലെ 2 മടങ്ങ് വീതിയുലട മൂന്ന് മടങ്ങിക്നോട് തുെയമോണ്. അതിലെ 
വീതി എത്ര? 

A) 6 ലസ.മീ. 
B) 9 ലസ.മീ. 
C) 15 ലസ.മീ. 
D) 7 ലസ.മീ. 

✅ A) 6 ലസ.മീ. 

15) 2500 രൂപക്ക് 8% നിരക്കിൽ 2 വർഷക്ത്തക്കുള്ള സോധോരണ 
പെിശലയത്ര? 

A) 500 രൂപ 
B) 400 രൂപ 
C) 1600 രൂപ 
D) 800 രൂപ 

✅ B) 400 രൂപ 

16) ക്പോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് നമ്പറുകൾ (PIN) ഇന്തയയിൽ ഉപക്യോഗിക്കോൻ 
തുടങ്ങിയ വർഷം? 

A) 1965 
B) 1970 
C) 1972 
D) 1974 

✅ C) 1972 



 

 

17) മഹോനദിയുലട ഉത്ഭവസ്ഥോനം? 

A) ബ്രഹ്മഗിരി കന്നുകൾ 
B) ലമക്കെോ മെനിരകൾ 
C) മുൻതോയി പീഠഭൂമി 
D) ബസ്തോർ പീഠഭൂമി 

✅ D) ബസ്തോർ പീഠഭൂമി 

18) ഇന്തയൻ പ്രസിഡെിലന സതയവോചകം ലചോല്ലി ലകോടുക്കുന്നത് ആര്? 

A) ലവസ് പ്രസിഡൻറ് 
B) പ്രധോനമന്ത്രി 
C) സുപ്രീംക്കോടതി ചീെ്  സ്റ്റിസ് 
D) സ്പീക്കർ 

✅ C) സുപ്രീംക്കോടതി ചീെ്  സ്റ്റിസ് 

19) ക്കരളത്തിൽ ഇൽമലനറ്റിലെയും ക്മോക്ണോലസറ്റ് ഇന്തയയും 
നിക്േപം ഏറ്റവം കൂടുതെോയി കോണുന്ന  ില്ല ഏത്? 

A) എറണോകളം 
B) പോെക്കോട് 
C) ലകോല്ലം 
D) കോസർക്കോഡ് 

✅ C) ലകോല്ലം 

20) അന്തരീേത്തിലെ തോഴ്ന്ന വിതോനങ്ങളിൽ ചോര നിറത്തിക്െോ 
കറുപ്പുനിറത്തിക്െോ കോണുന്ന മഴ ക്മഘങ്ങലള പറയുന്ന ക്പലരന്ത്? 

A) നിംബസ് 
B) കുമുെസ് 
C) സിറസ് 
D) സ്ട്രോറ്റസ് 

✅ A) നിംബസ് 



 

 

21) 2014-ൽ പ്രഖ്യോപിച്ച മികച്ച ചെച്ചിത്രത്തിനള്ള ഓസ്കോർ അവോർഡ് 
ക്നടിയ ചിത്രം ഏത്? 

A) ഗ്രോവിറ്റി 
B) ബ്ലൂ  ോസ്മിൻ 
C) ഡോെസ് ബക്യഴ്സ് ലബ് 
D) 12 ഇക്യഴ്സ് എ ക്േവ് 

✅ D) 12 ഇക്യഴ്സ് എ ക്േവ് 

22) െക്ത്തപ്പൂർ സിക്രി എന്ന തെസ്ഥോനനഗരം സൃഷ്ടിച്ച മുഗൾ 
ചക്രവർത്തി ആര്? 

A) ഹുമയൂൺ 
B) ഷോ ഹോൻ 
C) അക്ബർ 
D)  ഹോംഗീർ 

✅ C) അക്ബർ 

23) ക്റോറിംഗ് ക്െോർട്ടിസ്, െൂരിയസ് െിഫ്റ്റീസ്, സ്ക്രീമിങ് സിക്സ്റ്റീസ് 
നോവികർ ഈ രീതിയിൽ വിക്ശഷിപിച്ചിട്ടുള്ള വോതകങ്ങൾ ഏത്? 

A) ധ്രുവീയ വോതകങ്ങൾ 
B) അസ്ഥിര വോതകങ്ങൾ 
C) വോണി യ വോതകങ്ങൾ 
D) പശ്ചിമ വോതകം 

✅ D) പശ്ചിമ വോതകം 

24) 1741 ലെ കളച്ചൽ യുദ്ധം ആലരല്ലോം തമ്മിൽ ആയിരുന്നു? 

A) സോമൂതിരിയും ക്പോർച്ചുഗീസുകോരും 
B) മോർത്തോണ്ഡവർമ്മയും ക്പോർച്ചുഗീസുകോരും 
C) മോർത്തോണ്ഡവർമ്മയും ഡച്ചുകോരും 
D) മോർത്തോണ്ഡവർമ്മയും ബ്രിട്ടീഷുകോരും 

✅ C) മോർത്തോണ്ഡവർമ്മയും ഡച്ചുകോരും 



 

 

25) ഭൂമിലയ സംരേിക്കുന്ന ഓക്സോൺപോളി അന്തരീേത്തിലെ ഏത് 
മണ്ഡെത്തിൽ സ്ഥിതിലചയ്യുന്നു? 

A) സ്ട്രോക്റ്റോസ്ഫിയർ 
B) ക്രോക്പോസ്ഫിയർ 
C) മിക്സോസ്ഫിയർ 
D) ലതർക്മോസ്ഫിയർ 

✅ A) സ്ട്രോക്റ്റോസ്ഫിയർ 

26) ഇക്റോം ഷോന ശർമ്മിള എന്ന മനഷയോവകോശ പ്രവർത്തക 
പട്ടോളത്തിലെ പ്രക്തയക അധികോരത്തിലനതിലര ഏതു സംസ്ഥോനത്തോണ് 
സമരം ലചയ്തിരുന്നത് 

A) ആസ്ോം 
B) നോഗോെോൻഡ് 
C) പശ്ചിമബംഗോൾ 
D) മണിപ്പൂർ 

✅ D) മണിപ്പൂർ 

27) ഐകയരോഷ്ട്രസഭ കട്ടികളുലട അവകോശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും 
കട്ടികളുലട അവകോശ പ്രഖ്യോപനം നടത്തുകയും ലചയ്ത വർഷം? 

A) 1993 
B) 1979 
C) 1982 
D) 1989 

✅ D) 1989 

28) മോർക്ക് സുക്കർബർഗ് തോലഴപറയുന്നതിൽ ഏത് വിഭോഗവമോയി 
ബന്ധലപടുന്നു? 

A) ഈലമയിൽ 
B) സൂപർകമ്പൂട്ടർ 
C) ആനിക്മഷൻ 



 

 

D) ക്െസ്ുക്ക് 

✅ D) ക്െസ്ുക്ക് 

29) വയവസോയ മെിനീകരണത്തിന് െെമോയുെോയ മോർ ോരനൃത്ത 
ക്രോഗം ആദയമോയി കോണലപട്ട രോ യക്മത്? 

A) അക്മരിക്ക 
B) ലചന 
C)  പോൻ 
D)  ർമ്മനി 

✅ C)  പോൻ 

30) ഇന്ദിരോ ആവോസ് ക്യോ ന എന്ന ഗ്രോമവികസന പദ്ധതി എന്ത് 
ഉക്േശക്ത്തോടുകൂടിയോണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്? 

A) ഭവനനിർമ്മോണം 
B) വിദയോഭയോസം 
C) അടിസ്ഥോന വികസനം 
D) സ്ത്രീകളുലട ക്േമം 

✅ A) ഭവനനിർമ്മോണം 

31) അന്തർക്ദശീയ ഓക്സോൺ ദിനമോയി ആചരിക്കുന്നലതന്ന്? 

A) ജൂൺ 5 
B) ലസപ്റ്റംബർ 16 
C) ജൂലെ 16 
D) ഒക്ടോബർ 16 

✅ B) ലസപ്റ്റംബർ 16 

32) ഇന്തയയിലെ ആദയലത്ത വോർത്തോവിനിമയ ഉപഗ്രഹമോയ ആപിൾ 
വിക്േപിച്ചത് എന്ന്? 

A) 1981 
B) 1984 
C) 1986 



 

 

D) 1988 

✅ A) 1981 

33) സമ്പദ്ഘടനയിലെ ഏതു ക്മഖ്െയിെോണ് ഇൻഷൂറൻസ് 
ഉൾലപടുന്നത്? 

A) പ്രോഥമികം 
B) ദവിതിയം 
C) തൃതീയം 
D) ക്െോർത്ത് എക്സ്റ്ററ്റ് 

✅ C) തൃതീയം 

34) ഇന്തയൻ ബഹിരോകോശ ഗക്വഷണ സംഘടനയുലട ഇക്പോഴലത്ത 
ലചയർമോൻ ആര്? 

A) ക്ഡോടർ  ി മോധവൻ നോയർ 
B) ക്ഡോടർ ബി ക്വണുക്ഗോപോൽ 
C) ക്ഡോടർ ലടസി ക്തോമസ് 
D) ക്ഡോ. ലക.ശിവൻ 

✅ D) ക്ഡോ. ലക.ശിവൻ 

35) ക്കരളത്തിലെ ആദയ സവകോരയ ബോങ്കോയ ലനടുങ്ങോടി ബോങ്ക് പിന്നീട് 
ഏത് ബോങ്കിൽ ആണ് െഭിച്ചത്? 

A) പഞ്ചോബ് നോഷണൽ ബോങ്ക് 
B) ഇന്തയൻ ബോങ്ക് 
C) ബോങ്ക് ഓെ് ഇന്തയ 
D) ക്സ്റ്ററ്റ് ബോങ്ക് ഓെ് ഇന്തയ 

✅ A) പഞ്ചോബ് നോഷണൽ ബോങ്ക് 

36) ഇന്തയയിലെ ഇക്പോഴലത്ത മുഖ്യ തിരലഞ്ഞടുപ് കമ്മീഷണർ ആര്? 

A) എസ് ലവ ഖുക്റഷി 
B) നവീൻ ചൗള 
C) നളിനി ലനക്റ്റോ 



 

 

D) സുനിൽ അക്റോറ 

✅ D) സുനിൽ അക്റോറ 

37) ക്െോകവയോപോര സംഘടനയുലട ആസ്ഥോനം എവിലട? 

A) നൂക്യോർക്ക് 
B) ക്റോം 
C) പോരീസ് 
D)  നീവ 

✅ D)  നീവ 

38) ക്വർമീകൾച്ചർ തോലഴ ലകോടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതുമോയി 
ബന്ധലപട്ട പഠനശോഖ്യോണ്? 

A) ക്തനീച്ച 
B) മണ്ണിര 
C) ഷഡ്പദം 
D) പട്ടുനൂൽപ്പുഴു 

✅ B) മണ്ണിര 

39) ഭോരതരത്ന െഭിച്ച സിഎൻആർ റോവ ഏതു ക്മഖ്െയുമോയി ബന്ധലപട്ട 
വയക്തിയോണ്? 

A) സോമൂഹയ പ്രവർത്തനം 
B) പത്രപ്രവർത്തനം 
C) ശോസ്ത്രം 
D) രോഷ്ട്രീയം 

✅ C) ശോസ്ത്രം 

40) ഇന്തയയുലട പ്രഥമ ലചോവ്വോ പരയക്വേണ ദൗതയമോയ മംഗൾയോൻ 
ഏതു ക്കന്ദ്രത്തിൽനിന്നോണ് വിക്േപിച്ചത്? 

A) ശ്രീഹരിക്കോട്ട 
B) തുമ്പ 
C) നോസ 



 

 

D) ഫ്രഞ്ച് ഗയോന 

✅ A) ശ്രീഹരിക്കോട്ട 

41) ഇന്തയയുലട പ്രഥമ ലചോവ്വോ പരയക്വേണ ദൗതയമോയ മംഗൾയോൻ ഏതു 
ക്കന്ദ്രത്തിൽനിന്നോണ് വിക്േപിച്ചത്? 

A) ശ്രീഹരിക്കോട്ട 
B) തുമ്പ 
C) നോസ 
D) ഫ്രഞ്ച് ഗയോന 

✅ A) ശ്രീഹരിക്കോട്ട 

42) പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനക്യോ യമോയ കറുത്തമണ്ണ് ഏത് 
ക്പരിെറിയലപടുന്നു? 

A) ബംഗോൾ 
B) ഖ്ോദർ 
C) റിഗർ 
D) എക്കർ 

✅ C) റിഗർ 

43) അന്തരീേത്തിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ കോണലപടുന്ന വോതകം ഏത്? 

A) ഓക്സി ൻ 
B) ലഹഡ്ര ൻ 
C) ലനര ൻ 
D) കോർബൺലഡഓലക്സഡ് 

✅ C) ലനര ൻ 

44) ഇന്തയയിലെ പതിനോെോം ധനകോരയ കമ്മീഷൻ ലചയർമോൻ ആര്? 

A) വി യ് ക്കൽക്കർ 
B) YV ലറഡ്ഡി 
C) ബിമൻ  െോൽ 



 

 

D) രഘുറോം 

✅ B) YV ലറഡ്ഡി 

45) നിസ്ഹകരണ പ്രസ്ഥോനം പിൻവെിക്കോൻ ഗോന്ധി ിലയ ക്പ്രരിപിച്ചത് 
എന്തോണ്? 

A)  ോെിയൻവോെോബോഗ് കൂട്ടലക്കോെ 
B) ഖ്ിെോെത്ത് പ്രസ്ഥോനം 
C) ചൗരി ചൗരോ സംഭവം 
D) ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണോധികോരികളുലട നയം 

✅ C) ചൗരി ചൗരോ സംഭവം 

46) കൃഷിയും ഗ്രോമവികസനവം പ്രധോന െേയമോക്കി ഇന്തയയിൽ നബോർഡ് 
സ്ഥോപിതമോയ വർഷം ഏത്? 

A) 1980 
B) 1982 
C) 1985 
D) 1988 

✅ B) 1982 

47) പീറ്റർ ഹിഗ്സ് ഏതു ശോസ്ത്ര ക്മഖ്െയുമോയി ബന്ധലപട്ട് 
ശോസ്ത്രജ്ഞനോണ്? 

A) ഭൗതികശോസ്ത്രം 
B) സോമ്പത്തികശോസ്ത്രം 
C) ഗണിതശോസ്ത്രം 
D) മനശോസ്ത്രം 

✅ A) ഭൗതികശോസ്ത്രം 

48) ഇന്തയയുലട മോനക ക്രഖ്ോംശം ഏത്? 

A) 82....30 കി 
B) 80....30 കി 
C) 72....30 കി 



 

 

D) 62....30 കി 

✅ A) 82....30 കി 

49) കോറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവം കൂടുതൽ ലവദുതി ഉത്പോദിപിക്കുന്ന 
സംസ്ഥോനം ഏത്? 

A) കർണ്ണോടക 
B) ആന്ധ്രോപ്രക്ദശ് 
C) ഗു റോത്ത് 
D) തമിഴ് നോട് 

✅ D) തമിഴ് നോട് 

50) ക്കോർബ തോപലവദുത നിെയം സ്ഥിതിലചയ്യുന്നത് എവിലട? 

A) ബീഹോർ 
B) ഒഡീഷ 
C) ആന്ധ്രോപ്രക്ദശ് 
D) ഛത്തീസ് ഗഢ് 

✅ D) ഛത്തീസ് ഗഢ് 
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