
 

 

VEO MODEL QUESTIONS – PART 4 

 

151) 2 ,3 ,5 ,7 .... എന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ? 

A) 9 
B) 11 
C) 10 
D) 8 

✅ B) 11 

152) 114.5 എന്ന സംഖ്യയിൽ 5 ലെ സ്ഥാനവിെ എത്ര? 

A) പത്ത് 
B) ആയിരം 
C) 1/10 
D) 1/100 

✅ C) 1/10 

153) ഒരു ശ്രലാക്ക് മണിക്കൂറിനുമാത്രം മണിയടിക്കുലമങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര 
മണിയടിക്കും? 

A) 156 
B) 144 
C) 180 
D) 60 

✅ A) 156 

154) താലെ ലകാടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഒറ്റയാലന കലെത്തുക? 

A) ചതുരം 
B) വൃത്തസ്തംഭം 
C) പഞ്ചഭുജം 



 

 

D) ത്രിശ്രകാണം 

✅ B) വൃത്തസ്തംഭം 

155) ഒരാൾക്ക് 4 ആൺമക്കൾ ഉെ്. എല്ലാവർക്കും ഓശ്രരാ 
സശ്ര ാദരിമാരുെ് .എങ്കിൽ ആലക എത്ര മക്കൾ? 

A) 8 
B) 7 
C) 10 
D) 5 

✅ D) 5 

156) 4321 ,4231,4132 ,4432 ഈ സംഖ്യകൾ ആശ്രരാ ണ 
ക്രമത്തിലെഴുതിയാൽ 3-മലത്ത സംഖ്യ ഏത്? 

A) 4231 
B) 4432 
C) 4321 
D) 4132 

✅ C) 4321 

157) ഒശ്രടാബർ 10 വയാൊഴ്ചയാലണങ്കിൽ അശ്രതവർഷം ലസപ്തംബർ 10 ഏത് 
ആഴ്ചയാണ് തീയതി? 

A) ലചാവ്വ 
B) ഞായർ 
C) വയാെം 
D) തിങ്കൾ 

✅ A) ലചാവ്വ 

158) ഒരു ശ്രലാക്കിൽ മിനുട്ട് സൂചി 360° കറങ്ങണലമങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂർ 
കെിയണം? 

A) 6 
B) 1 



 

 

C) 12 
D) 10 

✅ B) 1 

159) താലെ ലകാടുത്തിട്ടുള്ളവയുലട സമാനബന്ധം കലെത്തുക?</br> 
സിെിെർ:വൃത്തം :: സമചതുര സ്തൂപിക : .......... 

A) ചതുരം 
B) ഷഡ് ബുജം 
C) സമചതുരം 
D) പരപ്പളവ് 

✅ C) സമചതുരം 

160) ഐകയരാഷ്ട്രസഭയിൽ ആദയമായി  ിന്ദിയിൽ പ്രസംഗിച്ച വയക്തി? 

A) രാജീവ്ഗാന്ധി 
B) എ.ബി വാജ് ശ്രപയി 
C) ലക.ആർ.നാരായണൻ 
D) ജവാ ർൊൽ ലന ് റു 

✅ B) എ.ബി വാജ് ശ്രപയി 

161) വയാവസായിക വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചലതവിലട? 

A) ഇറ്റെി 
B) ജർമ്മനി 
C) ഫ്രാൻസ് 
D) ഇംഗ്ലെ് 

✅ A) ഇറ്റെി 

162) യൂണിലസഫിലെ (UNICEF) ആസ്ഥാനം? 

A) നൂശ്രയാർക് 
B) ജനീവ 
C) ശ്ര ഗ് 



 

 

D) പാരീസ് 

✅ A) നൂശ്രയാർക് 

163) സർക്കിലെ(SARC) ആദയ സശ്രമ്മളനം നടന്നത്. 

A) കാഠ്മണ്ഡു 
B) നൂഡൽ ി 
C) ലകാളംശ്രബാ 
D) ധാക്ക 

✅ D) ധാക്ക 

164) എത്ര ഭാഷകലള പ്രാശ്രദശിക ഭാഷകളായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന 
അംഗീകരിച്ചിട്ടുെ്? 

A) 18 
B) 12 
C) 22 
D) 14 

✅ C) 22 

165) ക്രിക്കറ്റ് ശ്രൊകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ എത്ര തവണ രൊം 
സ്ഥാനക്കാരായിട്ടുെ്? 

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

✅ D) 1 

166) 2010-ലെ ഫുട്ശ്രബാൾ ശ്രൊകകപ്പിൽ മികച്ച താരത്തിനുള്ള ശ്രഗാൾഡൻ 
ശ്രബാൾ െഭിച്ചതാർക്ക്? 

A) െയണൽലമസ്സി 
B) ക്രിസ്റ്റിയാശ്രനാ ലറാണാൾശ്രഡാ 
C) ഡീശ്രഗാ ശ്രഫാർൊൻ 



 

 

D) ശ്രതാമസ് മുള്ളർ 

✅ C) ഡീശ്രഗാ ശ്രഫാർൊൻ 

167) 2012 െെൻ ഒളിംപിക് സിലെ ഭാഗയചിഹ്നം 

A) സാക്കുമി 
B) ലവൻശ്രൊകം മാൻലഡവിലം 
C) ഹുവ 
D) ദ എൽസ് ഓഫ് വെർ 

✅ B) ലവൻശ്രൊകം മാൻലഡവിലം 

168) ഏറ്റവം സാന്ദ്രത കറഞ്ഞ ഗ്ര ം 

A) ശനി 
B) വയാെം 
C) ബുധൻ 
D) ശുക്രൻ 

✅ A) ശനി 

169) ഏതു ശ്രവദത്തിൊണ് ഗായത്രി മന്ത്രമുള്ളത്? 

A) അഥർവ ശ്രവദം 
B) യജുർശ്രവദം 
C) ഋശ്രഗേദം 
D) സാമശ്രവദം 

✅ C) ഋശ്രഗേദം 

170) ഇന്ത്യയിലെ ആദയലത്ത ശ്രകാൺക്രീറ്റ് ഡബിൾ കർശ്രവച്ചർ ആർച്ച ് 
ഡാം? 

A) മുല്ലലപ്പരിയാർ 
B) ഇടുക്കി 
C) ബാണാസുരസാഗർ 
D) മെമ്പുെ 

✅ B) ഇടുക്കി 



 

 

171) ഇന്ത്യയിലെ ആദയലത്ത അണു വവദുത നിെയം? 

A) താരാപ്പൂർ ആറ്റമിക് പവർ ശ്രസ്റ്റഷൻ 
B) രാജസ്ഥാൻ ആണവനിെയം 
C) മദ്രാസ് ആണവനിെയം 
D) വകഗ ജനശ്രററ്റിംഗ് ശ്രസ്റ്റഷൻ 

✅ A) താരാപ്പൂർ ആറ്റമിക് പവർ ശ്രസ്റ്റഷൻ 

172) കഥകളിയിൽ നായകന്മാർ ഏതു ശ്രവഷത്തിൊണ് പ്രതയക്ഷലപ്പടുക? 

A) കരി 
B) താടി 
C) പച്ച 
D) കത്തി 

✅ C) പച്ച 

173) ഇന്ത്യയുലട പുതിയ കരശ്രസനാശ്രമധാവി? 

A) ജനറൽ ദീപക് കപൂർ 
B) ജനറൽ ബിക്രം സിങ് 
C) ജനറൽ എൻ.സി.വിജ് 
D) ജനറൽ ലജ.ലജ.സിങ് 

✅ B) ജനറൽ ബിക്രം സിങ് 

174) എത്രാമലത്ത ഭരണഘടനാ ശ്രഭദഗതി പ്രകാരമാണ് വിദയാഭയാസം 
മൗെീകാവകാശമായത്? 

A) 42 - ശ്രഭദഗതി 
B) 44 - ശ്രഭദഗതി 
C) 86 - ശ്രഭദഗതി 
D) 93 - ശ്രഭദഗതി 

✅ C) 86 - ശ്രഭദഗതി 

175) ഇന്ത്യയിലെ ആദയ ശ്രൊകസഭാ സ്പീക്കർ? 



 

 

A) ആർ.ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി 
B) ബി.കൃഷ്ണറാവ 
C) ജി.വി.മാവ്ലങ്കർ 
D) ശ്രസാമനാഥചാറ്റർജി 

✅ C) ജി.വി.മാവ്ലങ്കർ 

176) േീനാരായണഗുരുവിലെ ജന്മസ്ഥെം 

A) കാെടി 
B) ശിവഗിരി 
C) അരുവിപ്പുറം 
D) ലചമ്പെന്ത്ി 

✅ D) ലചമ്പെന്ത്ി 

177) സാധുജനപരിപാെന സംഘം രൂപീകരിച്ചതാര് 

A) അയ്യങ്കാളി 
B) ഗാന്ധിജി 
C) സോമി വിശ്രവകാനന്ദൻ 
D) ചട്ടമ്പിസോമികൾ 

✅ A) അയ്യങ്കാളി 

178) ഇന്ത്യയിൽ ക്ഷീരവിപ്ലവത്തിലെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര്? 

A) ശ്രമധാ പട്കർ 
B) എം.എസ് സോമിനാഥൻ 
C) ആർ.ലക.െക്ഷ്മൺ 
D) ശ്രഡാ .വർഗീസ് കരയൻ 

✅ D) ശ്രഡാ .വർഗീസ് കരയൻ 

179) ഇന്ത്യയുലട ഇശ്രപ്പാെലത്ത മുഖ്യ തിരലഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മീഷണർ 

A) ശ്രഗാപാെസോമി 
B) സുനിൽ അശ്രറാറ 
C) നവീൻചൗള 



 

 

D) ടി.എൻ.ശ്രശഷൻ 

✅ B) സുനിൽ അശ്രറാറ 

180) ഇന്ത്യയിൽ ആദയമായി സമ്പൂർണ സാക്ഷരത ശ്രനടിയ പട്ടണം? 

A) എറണാംകളം 
B) തിരുവനന്ത്പുരം 
C) ശ്രകാട്ടയം 
D) ലകാല്ലം 

✅ C) ശ്രകാട്ടയം 

181) എതിരില്ലാലത ലതലരലഞ്ഞടുക്കലപ്പട്ട ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി? 

A) വി.വി ഗിരി 
B) പ്രതിഭാപാട്ടീൽ 
C) ലക.ആർ.നാരായണൻ 
D) നീെം സഞ്ജീവലറഡ് ഡി 

✅ D) നീെം സഞ്ജീവലറഡ് ഡി 

182) ശ്രൊകത്തിൽ ഏറ്റവമതികം ശ്രതയിെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജയം? 

A) ഇന്ത്യ 
B) േീെങ്ക 
C) വചന 
D) അശ്രമരിക്ക 

✅ C) വചന 

183) ഇന്ത്യയുലട ആദയലത്ത ഉപപ്രധാനമന്ത്രി? 

A) സർദാർ വല്ലഭായ് പശ്രട്ടൽ 
B) ലമാറാർജി ശ്രദശായി 
C) ശ്രദവിൊൽ 
D) ൊൽബ ദൂർ ശാസ്ത്രി 

✅ A) സർദാർ വല്ലഭായ് പശ്രട്ടൽ 



 

 

184) ജാതിയില്ല, മതമില്ല, വദവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രകരളീയനായ 
സാമൂ ിക പരിഷ് കർത്താവ്? 

A) അയ്യങ്കാളി 
B) േീനാരായണഗുരു 
C) ചട്ടമ്പിസോമികൾ 
D) ലക.അയ്യപ്പൻ 

✅ D) ലക.അയ്യപ്പൻ 

185) ശ്രകരളം ഗ്രന്ഥശാൊസംഘത്തിലെ സ്ഥാപകൻ? 

A) പി.എൻ.പണിക്കർ 
B) ലക.എം പണിക്കർ 
C) പി.ലക.നാരായണപ്പണിക്കർ 
D) അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ 

✅ A) പി.എൻ.പണിക്കർ 

186) ശ്രകരളത്തിലെ ആദയലത്ത സർവകൊശാെ ഏത്? 

A) ശ്രകാെിശ്രക്കാട് സർവകൊശാെ 
B) തിരുവിതാംകൂർ സർവകൊശാെ 
C) ലകാച്ചി സർവകൊശാെ 
D) ശ്രകരളസർവ്വകൊശാെ 

✅ B) തിരുവിതാംകൂർ സർവകൊശാെ 

187) ഇന്ത്യയിലെ ആദയലത്ത ശ്രസ്റ്റാക്ക് എക്സ്ശ്രചഞ്ച് ഏത്? 

A) ലകാൽക്കത്ത 
B) മദ്രാസ് 
C) ശ്രബാംലബ 
D) ലകാച്ചി 

✅ C) ശ്രബാംലബ 

188) ശ്രകരളസംസ്ഥാന മുഖ്യവിവരവകാശ കമ്മീഷണർ 



 

 

A) വിൻസൺ ശ്രപാൾ 
B) പാൊട്ട് ശ്രമാ ൻദാസ് 
C) ലക.നടരാജൻ 
D) എം.എൻ ഗുണവർധൻ 

✅ A) വിൻസൺ ശ്രപാൾ 

189) ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണസഭയുലട അധയക്ഷൻ 
ആരായിരുന്നു? 

A) ജവാ ർൊൽ ലന ് റു 
B) ശ്രഡാ.രാശ്രജന്ദ്രപ്രസാദ് 
C) ശ്രഡാ.ബി.ആർ.അംശ്രബദ് കർ 
D) ശ്രഡാ.എസ്.രാധാകൃഷ് ണൻ 

✅ B) ശ്രഡാ.രാശ്രജന്ദ്രപ്രസാദ് 

190) ഇന്ത്യയിൽ ആദയമായി മനുഷയൻ ഉപശ്രയാഗിച്ച ശ്രൊ ം? 

A) ഇരുമ്പ് 
B) അലമിനിയം 
C) ശ്രചമ്പ് 
D) സേർണ്ണം 

✅ C) ശ്രചമ്പ് 

191) ഫശ്രത്തപ്പൂർ സിക്രി നിർമിച്ചതാര്? 

A) ബാബർ 
B) ശ്രഷർഷ 
C) ജ ാൻഗീർ 
D) അക്ബർ 

✅ D) അക്ബർ 

192) വചനീസ് ചിന്ത്കനായിരുന്ന കൺഫുഷസിലെ യഥാർത്ഥ ശ്രപര് 

A) കങ്ചിയു 
B) ആങ് സാങ്സൂക്കി 



 

 

C) ചൗ എൻ ൊയ് 
D) ഷിങ് വാങ്തി 

✅ A) കങ്ചിയു 

193) ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലെ വബബിൾ ആയി കരുതുന്ന ഗ്രന്ഥം 

A) ദാസ് കയാപിറ്റൽ 
B) ശ്രസാഷയൽ ശ്രകാൺട്രാട് 
C) മൂെധനം 
D) ചിെപ്പതികാരം 

✅ B) ശ്രസാഷയൽ ശ്രകാൺട്രാട് 

194) ഇന്ത്യൻ ശ്രഷക്സ്പിയർ എന്നറിയലപ്പടുന്നത്? 

A) വയാസൻ 
B) കഞ്ചൻനമ്പയാർ 
C) എഴുത്തച്ഛൻ 
D) കാളിദാസൻ 

✅ D) കാളിദാസൻ 

195) ലനതർെഡിലെ പെയ ശ്രപര് 

A) ശ്ര ാളെ് 
B) ശ്രപർഷയ 
C) അംശ്രഗാറ 
D) മഡഗാസ്കർ 

✅ A) ശ്ര ാളെ് 

196) രാജയസഭാംഗമാകന്നതിനു ശ്രവെ കറഞ്ഞ പ്രായപരിധി 

A) 21 
B) 25 
C) 30 
D) 35 

✅ B) 25 



 

 

197) ശ്രൊകത്തിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ ലനല്ലുൽപാദിപ്പിക്കുന്ന രാജയം? 

A) വചന 
B) അശ്രമരിക്ക 
C) റഷയ 
D) ഇന്ത്യ 

✅ A) വചന 

198) ഗുജറാത്തിലെ സർദാർ സശ്രരാവർ പദ്ധതിലക്കതിലര സമരം നയിച്ച 
ശ്രനതാവ്? 

A) ശ്രഡാ.സാെിം അെി 
B) സുന്ദർൊൽ ബഹുഗുണ 
C) വന്ദനശിവ 
D) ശ്രമധാ പട്കർ 

✅ D) ശ്രമധാ പട്കർ 

199) ശ്രഫാക് ശ്രൊർ അക്കാഡമിയുലട ഇശ്രപ്പാെലത്ത ലചയർമാൻ 

A) സി.ലജ.കട്ടപ്പൻ 
B) ടി.പദ്മനാഭൻ 
C) ലക.എ.ഫ്രാൻസിസ് 
D) ആർ.ശ്രഗാപാെകൃഷ് ണൻ 

✅ A) സി.ലജ.കട്ടപ്പൻ 

200) ഈഡിസ് ലകാതുക് പരത്തുന്ന ശ്രരാഗം 

A) എെിപ്പനി 
B) മെമ്പനി 
C) ലഡങ്കിപ്പനി 
D) അഞ്ചാംപനി 

✅ C) ലഡങ്കിപ്പനി 
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ലഡൗൺശ്രൊഡ് ലചയ്യൂ... 

Download Now 

http://bit.ly/2ZHlO6J

