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1.(A) തെൻമല
2. (C) മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം
3. (B)സത്ലജ്
4. (D) ചെന്തരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം
5. (A) കാസർഗോഡ്
6. (D) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
7. (C) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
8. (A) റാണിഗഞ്ച്
9. (C) ബോസൈറ്റ്
10.(C) കാരക്കോറം
11. (C) സത്ലജ്
12. (B) ചൈന
13. (C) ഗുജറാത്ത്
14. (B) പെരിയാർ
15. (C) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
16. (B) ചൗരിചൗരാ സംഭവം
17. (A) 41
18. (B) പമ്പ
19. (A) കരിമ്പിന്റെ ജന്മദേശം ഇന്ത്യയാണ്
20. (D) ഓം ബിർല
21. (D) ജ്യോതി ബാഫുലെ
22. (A) ലാലാ ലജ്പത് റായ
23. (B) 1792 ലെ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി
24. (D) നിസ്സഹകരണ സമരം
25. (B) നാല് മാത്രം
26. (C) ഒന്നും മൂന്നും
27. (A) ഒന്നും രണ്ടും നാലും
28. (A) ഇ.എം.എസ്
29. (C) നാല് എ
30. (C) സുപ്രീം കോടതി
31. (B) നീൽദർപ്പൺ
32. (A) കിരൺ റിജിജു
33. (D) അനുച്ഛേദം - 21A
34. (A) 1950 ജനുവരി 26
35. (C) മലബാർ
36. (B) സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപര വുമായ അവകാശം
37. (C) മിശ്ര സമ്പത് വ്യവസ്ഥ
38. (C) ദ്വിതീയ മേഖലയിലും തൃതീയ മേഖലയിലും
39. (A) കാര്യക്ഷമമായ പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം
40. (D) അന്ത്യോദയ അന്നയോജന
41. (A) സേവന മേഖല
42. (B) സാമ്പത്തിക വളർച്ച
43. (B) കേരളം
44. (D) ഒളിംബിക്സ് ട്രാക്ക് ആന്റ് ഫീൽഡ് ഇനങ്ങളിൽ ആറ്
സ്വർണ്ണം നേടുന്ന ആദ്യ വനിത
45. (B) കുടിവെള്ളം ആൽക്കലി സ്വഭാവം കാണിക്കും
46. (A) ആദിവാസികൾക്കായി ആതുരസേവനം
47. (B) ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്
48. (B) ഫസ്റ്റ് ബെൽ 2.0
49. (A) തിരയും ചുഴിയും - സച്ചിദാനന്ദൻ
50. (C) 1024 കിലോബൈറ്റ് - 1 മെഗാബൈ റ്റ്
1024 മെഗാബൈറ്റ് = 1 ജിഗാബൈറ്റ്
1024 ജിഗാബൈറ്റ് = 1 ടിഗാബൈറ്റ്
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51. (B) ഭരതനാട്യം
52. (C) വോളിബോൾ
53. (C) ചൈന
54. (B) നെല്ല്
55. (D) സൈലന്റ് വാലി
56. (A) പ്രോട്ടീനിന്റെ കുറവ് 57. (A) പാകിസ്ഥാൻ
58. (C) I, III ശരി
59. (C) ഇനാമൽ
60. (D) പ്രൊപെയ്നും ബ്യൂട്ടെയ്നും
61. (A) ഫ്ളിന്റ് ഗ്ലാസ്സ്
62. (A) എൻ - വിഷൻ
63. (C) 212°F
64. (B) മംഗദെച്ചു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി
65. (D) മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ്
66. (A) ഘർഷണബലം
67. (A) പ്രമേഹം
68. (C) നിശാന്ധത
69. (D) i, iii & iv
70. (C) മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ രണ്ടും
71. (C) സിക്ക
72.(A) ജീവിത ശൈലി രോഗ നിയന്ത്രണം
13. (B) ശ്രീ.മൻസുഖ് മാണ്ഡവിയ
74. (A) i & ii
75. (D) കുഷ്ഠം
76. (B) കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികൾക്ക്
17. (B) pH 7
78. (B) പേൻ
79 (C) ORS
80. (A) ജനസൗഹൃദ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് സേവനം
81. (A) 4
82. (D) 143 കി.മീ
83. (C) 25
84. (B) 10
85. (A) 7/32
86. (B) 4
87. (A) 11
88. (A) 73
89. (D) a
90. (C) 14 × 0
91. (C) 1
92. (C) 0.0101
93. (B) 2
94. (D) 2.168
95. (A) 26
96. (B)10
97. (D) QBOQBDPK
98. (B) 8
99. (C) 642
100 (C) E × B- A × F

