
 

 

VEO MODEL QUESTIONS – PART 5 

 

201) സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യലെ മുഖ്യമന്ത്ര്ി 

A) നന്ദിനി സ്ത്പതി 
B) സുചേതാ കൃപൊനി 
C) സ്ച ാജിനി നായിഡു 
D) വിജയെക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് 

✅ B) സുചേതാ കൃപൊനി 

202) റബ്ബറിലെ ജന്മചദ്ശം ഏതു  ാജയമാണ് 

A) ബ്രസ്ീൽ 
B) കാനഡ 
C) ഫ്രാൻസ്് 
D) ലെയിൻ 

✅ A) ബ്രസ്ീൽ 

203) സ്ാഹിതയെിന് ചനാബൽ സ്മ്മാനം ചനടിയ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ 

A) വിെയംചജാൺസ്് 
B) ബർട്രാൻഡ് റസ്് കൽ 
C) ചജാൺചനപ്പിയർ 
D) െിബ്നിസ്് 

✅ B) ബർട്രാൻഡ് റസ്് കൽ 

204) പ്രശസ്തമായ ബംഗാളി ലേറുകഥയായ കാബൂളിവാെയുലട  േയിതാവ് 

A) ശിവ ാമകാ ന്ത്് 
B) കാരൂർ നീെകണ്ഠപിള്ള 
C)  വീന്ദ്രനാഥടാചഗാർ 
D) ചകശവചദ്വ് 

✅ C)  വീന്ദ്രനാഥടാചഗാർ 



 

 

205) ലതചേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ലടചനാപാർേ് സ്ഥിതി ലേയ്യുന്ന സ്ഥെം 

A) ലകാൽേെ 
B) മദ്രാസ്് 
C) തിരുവനന്ത്പു ം 
D) മുംബബ 

✅ C) തിരുവനന്ത്പു ം 

206) ഇന്ത്യയിൽ സ്മ്പൂർണ വിപ്ലവെിന് ആഹവാനം നൽകിയ ചനതാവ് 

A) ലമാറാർജി ചദ്ശായി 
B) ആോ യനച ന്ദ്രചദ്വ് 
C) റാംമചനാഹർചൊഹയ 
D) ജയപ്രകാശ് നാ ായൺ 

✅ D) ജയപ്രകാശ് നാ ായൺ 

207) ഇന്ത്യൻ മിെിട്ടറി അോദ്മിയുലട ആസ്ഥാനം 

A) മദ്രാസ്് 
B) പുലണ 
C) ബാംഗ്ലൂർ 
D) ലഡറാഡൂൺ 

✅ D) ലഡറാഡൂൺ 

208) ഇന്ത്യൻ ലനചപ്പാളിയൻ എന്നറിയലപ്പടുന്നത് ആ ്? 

A) േന്ദ്രഗുപ്തൻ 
B) സ്മുദ്രഗുപ്തൻ 
C) ഹർഷവർധൻ 
D) കനിഷ്കൻ 

✅ B) സ്മുദ്രഗുപ്തൻ 

209) വിചടാറിയ ലവള്ളച്ചാട്ടം ഏതു  ാജയെിൊണ്? 



 

 

A) സ്ിംബാബ് ലവ 
B) ബ്രസ്ീൽ 
C) കാനഡ 
D) യു.എസ്്.എ 

✅ A) സ്ിംബാബ് ലവ 

210) േന്ദ്രന് ഭൂമിലയ പ്രദ്ക്ഷിണം ലേയ്യുന്നതിനാവശയമായ സ്മയം 

A) 28.5 ദ്ിവസ്ങ്ങൾ 
B) 27.5 ദ്ിവസ്ങ്ങൾ 
C) 30.5 ദ്ിവസ്ങ്ങൾ 
D) 29.5 ദ്ിവസ്ങ്ങൾ 

✅ B) 27.5 ദ്ിവസ്ങ്ങൾ 

211) ഗാന്ധിജിയും ചഗാഡ്ലസ്യും കൃതിയുലട  േയിതാവ് 

A) ലക.പി ചകശവചമചനാൻ 
B) ബകനിേ കുമാ പ്പിള്ള 
C) ലക.പി.എസ്് ചമചനാൻ 
D) എൻ.വി.കൃഷ്ണവാ യർ 

✅ D) എൻ.വി.കൃഷ്ണവാ യർ 

212) ലേമ്മീൻ എന്ന സ്ിനിമയുലട സ്ംവിധായകൻ 

A)  ാമുകാ യാട്ട് 
B) അടൂർചഗാപാെകൃഷ്ണൻ 
C) ചജാൺഎബ്രഹാം 
D) അ വിന്ദൻ 

✅ A)  ാമുകാ യാട്ട് 

213) പ്ലാസ്ി യുദ്ധം നടന്ന വർഷം 

A) എ.ഡി.1556 
B) എ.ഡി 1761 
C) എ.ഡി 1757 



 

 

D) എ.ഡി.1764 

✅ C) എ.ഡി 1757 

214) പ്ലാസ്ി യുദ്ധം നടന്ന വർഷം 

A) എ.ഡി.1556 
B) എ.ഡി 1761 
C) എ.ഡി 1757 
D) എ.ഡി.1764 

✅ C) എ.ഡി 1757 

215) ചക ളെിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഏറ്റവം കൂടുതലുള്ള ജില്ല 

A) വയനാട് 
B) ആെപ്പുഴ 
C) എറണാംകുളം 
D) മെപ്പുറം 

✅ D) മെപ്പുറം 

216) വിദ്യാധി ാജ എന്നറിയലപ്പടുന്ന മഹാൻ 

A) േട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 
B) അയ്യങ്കാളി 
C) സ്ചഹാദ് ൻ അയ്യപ്പൻ 
D) ശ്രീനാ ായണഗുരു 

✅ A) േട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 

217) ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ചകാൺഗ്രസ്ിലെ ആദ്യ സ്ചമ്മളനം നടന്ന 
സ്ഥെം 

A) മദ്രാസ്് 
B) ചബാംലബ 
C) ലകാൽേെ 
D) വാ ാണസ്ി 

✅ B) ചബാംലബ 



 

 

218) ചദ്ശിയ പുന ർപ്പണദ്ിനം 

A) നവംബർ ൧൪ 
B) ജനുവ ി 30 
C) ഒചടാബർ 31 
D) ലസ്പ്റ്തംബർ 5 

✅ C) ഒചടാബർ 31 

219) പാകിസ്താനിലെ ഇചപ്പാഴലെ ലപ്രസ്ിഡണ്ട് 

A) സ്യ്ദ്് യൂസ്ഫ് ഗിൊനി 
B) നവാസ്് ശ ീഫ് 
C) പർചവസ്് മുഷറഫ് 
D) ആസ്ിഫ് അെി സ്ർദ്ാ ി 

✅ D) ആസ്ിഫ് അെി സ്ർദ്ാ ി 

220) Generally It ........ in the month of June 

A) rained 
B) rain 
C) rains 
D) is raining 

✅ C) rains 

221) Children are afraid ......... snakes 

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

✅ A) of 

222) Both of my daughters ........ long hair 



 

 

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

✅ C) have 

223) Radha ....... to Banglore last Sunday 

A) went 
B) had gone 
C) gone 
D) is gone 

✅ A) went 

224) He became .......... MP in 2010 

A) a 
B) an 
C) for 
D) to 

✅ B) an 

225) The District Collector has inagurated the function .......... 

A) hasn't he 
B) haven't they 
C) did he? 
D) has he ? 

✅ B) haven't they 

226) She has been watching TV .......... 10 O'clock 

A) since 
B) for 
C) at 



 

 

D) on 

✅ A) since 

227) If you came late, you .......get the ticket 

A) will not 
B) would not 
C) do not 
D) did not 

✅ A) will not 

228) My brother is taller ....... my sister 

A) to 
B) over 
C) than 
D) for 

✅ C) than 

229) He ..... cleaned the room 

A) myself 
B) himself 
C) herself 
D) ourself 

✅ B) himself 

230) Disparty means 

A) refusal 
B) cruelty 
C) similarity 
D) difference 

✅ D) difference 



 

 

231) The word 'fame' rhyms with 

A) fan 
B) father 
C) came 
D) can 

✅ C) came 

232) The author of the play 'Waiting for Godot' is : 

A) Shakespeare 
B) Bernad Shaw 
C) Henrick Ibsen 
D) Samuel Beckett 

✅ D) Samuel Beckett 

233) 'Onchology' is the study of : 

A) heart 
B) cancer 
C) cells 
D) brain 

✅ B) cancer 

234) I paid a bus ....... of twenty rupees to reach the Central Park. 

A) fair 
B) feir 
C) fere 
D) fare 

✅ D) fare 

235) A teacher ......... friendly with the students 



 

 

A) should 
B) should be 
C) can 
D) must 

✅ B) should be 

236) The famous poem 'Solitary Reaper' is written by 

A) Robert Frost 
B) Robert Browning 
C) William Wordsworth 
D) John keats 

✅ C) William Wordsworth 

237) Raj reached the station early, ....... he missed the train 

A) so 
B) because 
C) since 
D) but 

✅ D) but 

238) The officials must ........ the Identity Card. 

A) wear 
B) wore 
C) wearing 
D) be 

✅ A) wear 

239) Hydrophobia is the fear of 

A) fire 
B) darkness 
C) light 



 

 

D) water 

✅ D) water 

240) യുലനസ്് ചകായുലട അംഗീകാ ം ചനടിയ ചക ളീയ കൊരൂപങ്ങൾ 
ഏലതാലേ? 

A) കഥകളിയും യക്ഷഗാനവം 
B) കഥകളിയും കൂടിയാട്ടവം 
C) കഥകളിയും കള ിപ്പയറ്റം 
D) കഥകളിയും ോകയാർകൂത്തും 

✅ B) കഥകളിയും കൂടിയാട്ടവം 

241) ചനപ്പാളിലെ ചദ്ശീയഗാനം 

A) ജനഗണമന 
B) കബമാകവി 
C) സ്ായാവൻതുംഗ ഫൂൽേ 
D) കിമിഗാചയാ 

✅ C) സ്ായാവൻതുംഗ ഫൂൽേ 

242) ആയി ം ദ്വീപുകളുലട നാട് എന്ന അപ നാമെിൽ അറിയലപ്പടുന്ന 
 ാജയം? 

A) ഇചന്ത്ാചനഷയ 
B) മാെിദ്വീപ് 
C) ഫിെിബപ്പൻസ്് 
D) ആൻഡമാൻ നിചകാബാർ 

✅ A) ഇചന്ത്ാചനഷയ 

243) ആയി ം ദ്വീപുകളുലട നാട് എന്ന അപ നാമെിൽ അറിയലപ്പടുന്ന 
 ാജയം? 

A) ഇചന്ത്ാചനഷയ 
B) മാെിദ്വീപ് 
C) ഫിെിബപ്പൻസ്് 



 

 

D) ആൻഡമാൻ നിചകാബാർ 

✅ A) ഇചന്ത്ാചനഷയ 

244) ഇംഗ്ലീഷ് മാതൃഭാഷയായി സ്വീക ിച്ച ഇന്ത്യൻ സ്ംസ്ഥാനം? 

A) മിചസ്ാറാം 
B) മണിപ്പൂർ 
C) നാഗാൊൻഡ് 
D) അസ്ം 

✅ C) നാഗാൊൻഡ് 

245) ഇംഗ്ലീഷ് മാതൃഭാഷയായി സ്വീക ിച്ച ഇന്ത്യൻ സ്ംസ്ഥാനം? 

A) മിചസ്ാറാം 
B) മണിപ്പൂർ 
C) നാഗാൊൻഡ് 
D) അസ്ം 

✅ C) നാഗാൊൻഡ് 

246) പ െ സ്ഹായചൊലട സ്വയം സ്ഹായം എന്നതാണ് െക്ഷയൻ? 

A) കൂട്ടുടമ കമ്പനി 
B) പങ്കാളിെം 
C) സ്ഹക സ്ംഗങ്ങൾ 
D) ഏക ഉടമസ്ഥത 

✅ C) സ്ഹക സ്ംഗങ്ങൾ 

247) ജവാഹർൊൽ ലനഹ്രുവിലെ സ്മാധിസ്ഥെം 

A)  ാജ്ഘട്ട് 
B) വീർഭൂമി 
C) ലഡറാഡൂൺ 
D) ശാന്ത്ിവനം 

✅ D) ശാന്ത്ിവനം 



 

 

248) ഛെീസ്്ഗഢ് സ്ംസ്ഥാനെിലെ തെസ്ഥാനം 

A) റായ്പൂർ 
B) റാഞ്ചി 
C) ലഡറാഡൂൺ 
D) െനൗ 

✅ A) റായ്പൂർ 

249) ഇന്ത്യയിൽ ഇെചരാണിക് ചവാട്ടിംഗ് യന്ത്ര്ം ഉപചയാഗിച്ച ്എല്ലാ 
അസ്ംബ്ലി മണ്ഡെങ്ങളിചെക്കം ആദ്യമായി ലതല ലെടുപ്പ് നടന്ന 
സ്ംസ്ഥാനം 

A) ചക ളം 
B) ചഗാവ 
C) ഡൽഹി 
D) ഉെർപ്രചദ്ശ് 

✅ B) ചഗാവ 

250) 10 മണിക്കൂർ എന്നത് എത്ര ലസ്േൻഡ് 

A) 600 ലസ്േൻഡ് 
B) 3600 ലസ്േൻഡ് 
C) 36000 ലസ്േൻഡ് 
D) 360 ലസ്േൻഡ് 

✅ B) 3600 ലസ്േൻഡ് 
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