
 

 

VEO MODEL QUESTIONS – PART 3 

 

101) ഭാരതീയ റിസേർവ് ബാങ്കിനെ ഇന്ത്യയുനെ സേന്ദ്ര ബാങ്കായി 
ഔസ്യാഗിേമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്? 

A) 1947 
B) 1940 
C) 1948 
D) 1950 

✅ B) 1940 

102) ആസരാ-ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഐേയത്തിനുസവണ്ടി 
േസമ്മളെം െെന്ന സ്ഥലം എവിനെ? 

A) ഡൽഹി 
B) ഡാക്ക 
C) ബന്ദൂങ് 
D) നബയ് ജ്ിങ്  

✅ C) ബന്ദൂങ് 

103) പഞ്ചശീല തതവങ്ങൾ ഒപ്പുനവച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാെമന്ത്രി ആര്? 

A) ലാല്ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി 
B) ഇന്ദിരാഗാന്ധി 
C) ജ്വാഹർലാൽ നെഹ് റു 
D) എ.ബി. വാജ്് സപയി 

✅ C) ജ്വാഹർലാൽ നെഹ് റു 

104) ഇന്ത്യയുനെ ആ്യനത്ത രാഷ്് ട്രപതി ആര്? 

A) എേ്. രാധാകൃഷ്ണൻ 
B) രാസജ്ന്ദ്രപ്രോ്് 
C) േയിൽേിങ് 



 

 

D) നേ.ർ.ൊരായണൻ 

✅ B) രാസജ്ന്ദ്രപ്രോ്് 

105) 1948-നല അസറാമിേ് എെർജ്ി േമ്മീഷ്നെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ആര്? 

A) ജ്ി.മാധവൻ ൊയർ 
B) േസ്തൂരിരംഗൻ 
C) േി.വി.രാമൻ 
D) സഹാമി നജ് ബാബ 

✅ D) സഹാമി നജ് ബാബ 

106) ആ്യനത്ത ഇന്ത്യൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധ്തിയിൽ പ്രഥമ പരിഗണെ 
ലഭിച്ചത് എന്ത്ിൊയിരുന്നു? 

A) കൃഷ്ി 
B) വയവോയം 
C) ോസങ്കതിേവി്യ 
D) ശാസ്ത്രം 

✅ A) കൃഷ്ി 

107) ഇൻസുലിെിൽ അെങ്ങിയിരിക്കുന്ന സലാഹം? 

A) മഗ്നീഷ്യം 
B) ലിഥിയം 
C) േിങ്ക് 
D) സോഡിയം 

✅ C) േിങ്ക് 

108) ഇന്ത്യൻ മൗലീോവോശത്തിൽ ഉൾനെൊത്തത് ഏതു? 

A) േമതവത്തിനുള്ള അവോശം 
B) വി്യാഭയാേിത്തിനുള്ള അവോശം 
C) േവത്തിനുള്ള അവോശം 
D) മതേവതന്ത്രയം 

✅ C) േവത്തിനുള്ള അവോശം 



 

 

109) ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെെ െിർമ്മാണ േമിതിയുനെ അദ്ധ്യക്ഷൻ 
ആരായിരുന്നു? 

A) സഡാ.ബി.ആർ.അംസബ്് േർ 
B) മഹാത്മാഗാന്ധി 
C) സഡാ.രാസജ്ന്ദ്രപ്രോ്് 
D) േർ്ാർ പസേൽ 

✅ C) സഡാ.രാസജ്ന്ദ്രപ്രോ്് 

110) ആ്യ ഇന്ത്യൻ സലാേേഭയിനല ആ്യ പ്രതിപക്ഷ സെതാവ് ആര്? 

A) ഇ.എം.എേ് 
B) എ.ബി.വാജ്് സപയി 
C) എ.നേ.സഗാപാലൻ 
D) ജ്യപ്രോശ് ൊരായൺ 

✅ C) എ.നേ.സഗാപാലൻ 

111) മനുഷ്യാവോശ േമ്മീഷ്നെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ആര്? 

A) എ.നേ.ആെണി 
B) നേ.ജ്ി.ബാലകൃഷ്് ണൻ 
C) െരിമാൻ 
D) സുഗതകുമാരി 

✅ B) നേ.ജ്ി.ബാലകൃഷ്് ണൻ 

112) ആങ് ോങ്ങ് സൂചിയുനെ മാതൃരാജ്യം എവിനെ? 

A) മയാൻമർ 
B) ഇന്ത്യ 
C) സെൊൾ 
D) ശ്രീലങ്ക 

✅ A) മയാൻമർ 

113) സലാേേ് മഹൽ എന്ന ശില്പേൗധം എവിനെയാണ്? 



 

 

A) ഡൽഹി 
B) ഫസതപുർ േിക്രി 
C) ഔറംഗബാ്് 
D) ഹംപി 

✅ D) ഹംപി 

114) െർമ്ാ ബച്ചാസവാ ആസന്ദാളൻ േമരത്തിെ് സെതൃതം െൽേിയത് 
ആര്? 

A) ഇസറാം ഷ്ാനു ഷ്ർമ്മിള 
B) സമധാപെ്േർ 
C) െന്ദകുമാർ 
D) െവാബ് രാസജ്ന്ദ്രൻ 

✅ B) സമധാപെ്േർ 

115) താനെ പറയുന്നവയിൽ അന്ത്ർസ്ശിയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
മനുഷ്യാവോശ േംഘെെ ഏതു? 

A) വെിതാ േമ്മീഷ്ൻ 
B) കുടംബശ്രീ 
C) ആംെസ്റ്റി ഇെർൊഷ്ണൽ 
D) പേിേവർഗ്ഗ േമ്മീഷ്ൻ 

✅ C) ആംെസ്റ്റി ഇെർൊഷ്ണൽ 

116) Which of the following is correctly spelt? 

A) Conoisseur 
B) Connoiseur 
C) Connoisseur 
D) Conoiseur 

✅ C) Connoisseur 

117) Inscription on a gravestone is called: 



 

 

A) epilogue 
B) epitaph 
C) obituary 
D) prologue 

✅ B) epitaph 

118) 'Carpe diem' means: 

A) Enjoy the present day 
B) best day 
C) unrestricted authority 
D) hated thing 

✅ A) Enjoy the present day 

119) The opposite of the word 'persuade' is. 

A) Impersuade 
B) unpersuade 
C) inpersuade 
D) dissuade 

✅ D) dissuade 

120) The Prime Minister winds up the Srilankan visit. Here 'winds up' means: 

A) begins 
B) ends 
C) continues 
D) none of these 

✅ B) ends 

121) Which among the following is a verb? 

A) canvas 
B) envelope 
C) canvass 



 

 

D) advice 

✅ C) canvass 

1222) Which among the following is a verb? 

A) canvas 
B) envelope 
C) canvass 
D) advice 

✅ C) canvass 

123) "A bridge was being built by them" The active voice of the sentence is: 

A) They were building a bridge 
B) They are building a bridge 
C) They had built a bridge 
D) They was building a bridge 

✅ A) They were building a bridge 

124) He said "I bought a house in Mumbai”. The indirect speech of the 
sentence is: 

A) He said that he bought a house in Mumbai 
B) He said that he was bought a house in Mumbai 
C) He said that he had bought a house in Mumbai 
D) He said that he has bought a house in Mumbai 

✅ C) He said that he had bought a house in Mumbai 

125) He took revenge ....... his foes. 

A) for 
B) on 
C) by 
D) in 

✅ B) on 



 

 

126) He admitted his ......... 

A) guilty 
B) innocent 
C) guilt 
D) happy 

✅ C) guilt 

127) If you had been more polite,........ 

A) he would have agreed 
B) he could agree 
C) he would agree 
D) he has agreed 

✅ A) he would have agreed 

128) We ........... all yesterday 

A) have worked 
B) were worked 
C) has worked 
D) worked 

✅ D) worked 

129) Iam not at all satisfied .......... 

A) aren't I 
B) am I 
C) are I 
D) amn't I 

✅ B) am I 

130) "It is a very wonderful opportunity". The sentence is ......... 



 

 

A) imperative 
B) exclamatory 
C) assertive 
D) interrogative 

✅ C) assertive 

131) Choose the incorrect part of the sentence: 
Much water/has flown/under/the bridge 
(1) (2) (3) (4) 

A) (1) 
B) (2) 
C) (3) 
D) (4) 

✅ B) (2) 

132) The feminine gender of milkman is 

A) milkmaid 
B) milkwoman 
C) milklady 
D) milk girl 

✅ A) milkmaid 

133) The idiom 'hot under the collar' means: 

A) satisfied 
B) angry 
C) happy 
D) confused 

✅ B) angry 

134) "Complete the saying".Well begun is..... 



 

 

A) full completed 
B) just started 
C) not started 
D) half done 

✅ D) half done 

135) താനെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്ങ്ങളിൽ 'ഭൂമി' എന്നർത്ഥം വരാത്ത പ്ം 
ഏത്? 

A) ധര 
B) സക്ഷാണി 
C) വാരിധി 
D) ക്ഷിതി 

✅ C) വാരിധി 

136) 'അള്ളാെിച്ച നമാല്ലാക്ക' ഏതു കൃതിയിനല േഥാപാത്രമാണ്? 

A) ബാലയോലേഖ്ി 
B) ഖ്ോക്കിനെ ഇതിഹാേം 
C) അറബിനൊന്ന് 
D) സുന്ദരിേളം സുന്ദരന്മാരും 

✅ B) ഖ്ോക്കിനെ ഇതിഹാേം 

137) 'െന്ത്ൊർ' ആരുനെ തൂലിോൊമമാണ്? 

A) പി.േി.കുേികൃഷ്ണൻ 
B) സഗാവിന്ദപിഷ്ാരെി 
C) മാധവൻൊയർ 
D) പി.േി.സഗാപാലൻ 

✅ D) പി.േി.സഗാപാലൻ 

138) നേ.പി. രാമനുണ്ണിക്ക് വയലാർ അവാർഡ് സെെിനക്കാടത്ത കൃതി: 

A) ജ്ീവിതത്തിനെ േണക്കുപുസ്തേം 
B) പുരുഷ്വിലാപം 



 

 

C) സൂഫി പറഞ്ഞ േഥ 
D) ചരമവാർഷ്ിേം 

✅ A) ജ്ീവിതത്തിനെ േണക്കുപുസ്തേം 

139) 'Left handed compliment' എന്ന ശശലിയുനെ യഥാർത്ഥ മലയാള 
വിവർത്തെം: 

A) ഇെതുശേയിനല പ്രശംേ 
B) ഇെതുശേയിനല േമ്മാെം 
C) വിപരീതാർത്ഥ പ്രശംേ 
D) അപ്രസ്തുത പ്രശംേ 

✅ C) വിപരീതാർത്ഥ പ്രശംേ 

140) 'ഇതിെ്  െീയാണ് ഉത്തരവാ്ി' വാേയത്തിെ് േമാെമായ ഇംഗ്ലീഷ്് 
വാേയം: 

A) You are respectable for this 
B) You are responsible for this 
C) You are represented for this 
D) You are reclaimable for this 

✅ B) You are responsible for this 

141) േണ്ണീർ എന്ന പ്ം പിരിനച്ചഴുതിയാൽ. 

A) േൺ+െീർ 
B) േണ്ണ്+െീർ 
C) േൺ+ണീർ 
D) േണ്+ണീർ 

✅ A) േൺ+െീർ 

142) ബാലി സുഗ്രീവസൊെ് ഏറ്റുമുേി. 'ഓെ്' എന്ന പ്രതയയം ഏതു 
വിഭക്തിയുസെത്? 

A) െിർസ്ശിേ 
B) പ്രതിഗ്രാഹിേ 



 

 

C) േംബന്ധിേ 
D) േംസയാജ്ിേ 

✅ D) േംസയാജ്ിേ 

143) ബാലാമണിയമ്മ മാതൃതവത്തിനെ േവിയത്രിയായും ഇെസേരി 
ശക്തിയുനെ േവിയായും അറിയനെടന്നു. ഈ വാേയത്തിനല നതറായ 
പ്രസയാഗസമത്? 

A) മാതൃതവത്തിനെ 
B) േവിയത്രിയായും 
C) േവിയായും 
D) അറിയനെടന്നു 

✅ B) േവിയത്രിയായും 

144) ഋഷ്ിനയ േംബന്ധിക്കുന്നത്. ഇത് ഒറെ്മാക്കിയാൽ 

A) ഋഷ്േം 
B) ഋഷ്ിേം 
C) ആർഷ്ം 
D) ആർഷ്ിേം 

✅ C) ആർഷ്ം 

145) 0.7+0.77+0.777+0.7777-നെ തുേ എത്ര? 

A) 0.8638 
B) 3.2074 
C) 3.0247 
D) 3.7777 

✅ C) 3.0247 

146) ഒരു മത്സര പരീക്ഷയിൽ 400 ആളേളിൽ 300 സപർ ജ്യിച്ചാൽ 
വിജ്യശതമാെം എത്ര? 

A) 75% 
B) 50% 



 

 

C) 53% 
D) 70% 

✅ A) 75% 

147) 5 ,10 ,15 ,20, x എന്നീ അളവുേളനെ ശരാശരി 18 ആയാൽ x നെ വില 
എത്ര? 

A) 16 
B) 17 
C) 18 
D) 40 

✅ D) 40 

148) ഒസര ചുറളവുള്ള വൃത്തം, ചതുരം,േമചതുരം,പഞ്ചഭുജ്ം തുെങ്ങിയവയിൽ 
ഏറവും കൂടതൽ പരെളവ് ഏതിൊണ്? 

A) ചതുരം 
B) േമചതുരം 
C) പഞ്ചഭുജ്ം 
D) വൃത്തം 

✅ D) വൃത്തം 

149) 12 സപെയുനെ വിറവിലയും 16 സപെയുനെ വാങ്ങിയ വിലയും തുലയമാണ്. 
എങ്കിൽ ലാഭം എത്ര ശതമാെമാണ് ? 

A) 27 1/2 
B) 33 1/3 
C) 25 
D) 31 

✅ B) 33 1/3 

150) 2500 രൂപ 12% ോധാരണ പലിശ േിട്ടുന്ന ബാങ്കിൽ 3 വർഷ്സത്തക്ക് 
െിസക്ഷപിച്ചാൽ േിട്ടുന്ന പലിശ എത്ര? 



 

 

A) 900 
B) 750 
C) 600 
D) 950 

✅ A) 900 
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