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പാതിരാസൂരയന്റെ നാട് എന്നറിയന്റെടുന്ന സ്ഥലം?
നനാൾനവ
ന്റവല്ലിങ്ടൺ ഏത് രാജയത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയാണ്?
നൂസിലാെ്
പുതിയ നലാകാത്ഭുതങ്ങളിർന്റെട്ട ന്റപട്രാ ഏത് രാജയത്താണ്?
നജാൾദ്ദാൻ
ഏറനാട് എക്സ്പ്രസ് ഏന്റതല്ലാം സ്ഥലങ്ങന്റള തമ്മിർ ബന്ധിെിക്കുന്ന ന്റട്രയിൻ ആണ്?
മാംഗ്ലൂൾ-നാഗൾനകാവിർ
കകഗ അനറാമിക് പവൾപ്ലാെ് സ്ഥിതി ന്റചയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?
കൾണ്ണാടക
ബാണാസുര സഗൾ അണന്റെട്ട് ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
വയനാട്
ഹിന്ദ് സൃരാജ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കൾത്താവ്?
മഹാത്മാ ഗാന്ധി
ISRO സ്ഥാപിതമായ വൾഷം?
1969
ഇന്ത്യാ നഗറ് സ്ഥിതി ന്റചയ്യുന്നത് എവിന്റട?
ഡർഹി
യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് മനുഷയമനസ്സിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നവദത്തിലാണ്?
അഥൾവനവദം
സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിർ നനാനബർ സമ്മാനം നനടിയ ആദയവനിത?
എലിനനാൾ ഒന്ാം (യു.എസ്)
നലാകജനസംഖ്യാ ദിനം?
ജൂകല 11
രക്തത്തിന്റെ പി.എച്ച് മൂലയം സ്ഥിരമായി നിലനിൾത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം?
കാൾബൺ കഡ ഒകക്സ്പഡ്
മിന്നാമിനുങ്ങുകളുന്റട തിളെത്തിന് കാരണമായ രാസവസ്തു?
ലൂസിന്റെറിൻ
ന്റബയ്ലി ബീഡ്സ് എന്തുമായി ബന്ധന്റെട്ടിരിക്കുന്നു?
സൂരയഗ്രഹണം
മനുഷയന്റന ആദയമായി ചന്ദ്രനിലിറെിയ ബഹിരാകാശ വാഹനം?
അനൊനളാ 11
പഴശ്ശിരാജ മൂസിയം സ്ഥിതി ന്റചയ്യുന്ന ജില്ല?
നകാഴിനൊട്
W എന്ന രതീകമുള്ള മൂലകം:
ടങ്റൺ
ജന്തുെളിർ നന്റട്ടല്ല് ഇല്ലാത്ത ഏറവം വലിയ ജീവി?
ഭീമൻ സൃിഡ്
രാജയാന്ത്ര കജവ കവവിധയ ദിനം
ന്റമയ് 22
.
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രായപൂൾത്തിയായ രാളുന്റട ഹൃദയം രു മിനിറിർ എത്രരാവശയം മിടിക്കും?
72 തവണ
ക്ഷയനരാഗത്തിന് കാരണമാൿന്ന നരാഗാണു?
ബാക്ടീരിയ
പനയാറിയ നരാഗം ബാധിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗന്റത്തയാണ്?
നമാണ
ഇന്ത്യൻ കയാൻസൾ റിസൾച്ച് ന്റസെൾ സ്ഥിതി ന്റചയ്യുന്നത് എവിന്റട?
മുംകബ
അലക്കുകാരത്തിന്റെ രാസനാമം?
നസാഡിയം കാൾബനണറ്
കത്രിക ഏത് വൾഗം ഉനത്താലകത്തിർന്റെടുന്നു?
ന്നാം വൾഗം
രാസസൂരയൻ എന്നറിയന്റെടുന്ന മൂലകം?
മഗ്നീഷയം
നര അനറാമിക നമ്പറം വയതയസ്ഥ മാസ് നമ്പറമുള്ളവയാണ്?
ഐനസാനടാപ്പുകൽ
സൂരയനിർ ഊൾജം ഉല്പാദിെിക്കുന്ന രവൾത്തനം?
നൂക്ലിയൾ െൂഷൻ
നസാഡാജലത്തിർ ലയിച്ച് നചൾന്നിരിക്കുന്ന വാതകം?
കാൾബൺ കഡ ഒകക്സ്പഡ്
രു വസ്തു ദ്രാവകത്തിർ മുങ്ങുനമ്പാൽ അതിന് ഭാരക്കുറവ് അനുഭവന്റെടുന്നു. അതിന്
കാരണമായ ബലം?
പ്ലവക്ഷമ ബലം
യന്ത്രങ്ങളുന്റട പവൾ അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്?
ൿതിരശക്തി
മാൾജാര നൃത്ത നരാഗത്തിന് കാരണമാൿന്ന നലാഹം?
ന്റമൾക്കുറി
നകരളത്തിർ ഏറവം ടുതർ കാെി ഉല്പാദിെിക്കുന്ന ജില്ല?
വയനാട്
ന്റനനഗവ് മരുഭൂമി സ്ഥിതി ന്റചയ്യുന്ന സ്ഥലം?
ഇസ്രനയർ
ഇന്ത്യ രു പരമാധികാര റിെബ്ലിക് ആയത്?
1950 ജനുവരി 26
റൾനെല ഇരുമ്പുരുെ് നിൾമ്മാണ നകന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് രാജയത്തിന്റെ
സഹകരണനത്താന്റടയാണ്?
ജൾമ്മനി
നതെടി നബാട്ടപകടം നടന്നത് എന്ന്?
2009 ന്റസപ്റംബൾ 30
ന്റതലുങ്കാന രശ്നന്റത്തക്കുറിച്ച് പഠിൊൻ നിനയാഗിച്ച കമ്മറിയുന്റട അദ്ധയക്ഷൻ?
ജറിസ് ബി.എൻ ശ്രീඁഷ്ണ
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മഹാരാഷ്ട്രയുന്റട ഇനൊഴന്റത്ത ഗവൾണൾ?
സി.വിദയാസാഗൾ റാവ
രാജയന്റത്ത ആദയന്റത്ത സമ്പൂൾണ്ണ കവദുതീඁത ജില്ല?
പാലൊട്
ഒസ്കാൾ അവാൾഡ് നനടിയ ആദയ മലയാളിയായ റസൂർ പൂക്കുട്ടി ആരുന്റട െമാണ്
ഒസ്കാൾ പങ്കിട്ടത്?
ഇയാൻ താപിനും റിച്ചാൾഡ് കരകിനും െം
മാതൃഭൂഖ്ണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്?
പാൻജിയ
നലാകത്തിർ ഏറവം കിഴക്കുള്ള രാജയം എന്ന ഖ്യാതി ഉള്ളത്?
കിരിബാത്തി
ഉദയസൂരയന്റെ നാട്, കിഴെിന്റെ ബ്രിട്ടൻ എന്നീ അപരനാമമുള്ള രാജയം?
ജൊൻ
നലാകത്തിന്റല ഏറവം ന്റചറിയ സൃതന്ത്ര റിെബ്ലിക്?
നൗറ
ആഫ്രിെയുന്റട നിലച്ച ഹൃദയം?
ഇകൃനറാറിയർ നിനിയ
ആഫ്രിെയുന്റട നിലച്ച ഹൃദയം എന്നറിയന്റെടുന്ന രാജയം?
ഛാഡ്
തമിഴ് സാഹിതയത്തിന്റെ സുരധാനമായ കാലഘട്ടം?
സംഘകാലം
സംഘകാലത്ത് പമ്പാ നദി അറിയന്റെട്ടിരുന്ന നപരു?
ബാരീസ്
സംഘകാല ඁതികളായ അകനാനൂറ്, പുറനാന്നൂറ് എന്നിവയിർ വിവരിക്കുന്ന
രാജാവ്?
ഏഴിമല നന്ദൻ
പരണൾ അഴിശി എന്നിവൾ ആരായിരുന്നു?
ഏഴിമല ജന്മനദശമായ സംഘകാല കവികൽ
സംഘകാലന്റത്ത രമുഖ് രാജവംശം?
നചരരാജവംശം
സംഘകാലന്റത്ത നചരരാജാെന്മാരിർ ഏറവം രധാനി?
വാനവരമ്പൻ എന്ന നപരിലറിയന്റെട്ട ഉതിയൻ നചരലാതൻ
ഹിമാലയം വന്റര നചരസാംരാജയത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വൾദ്ധിെിച്ച രാജാവ്?
ന്റനടുംനചരലാതൻ
സംഘകാല ඁതി ആയ ചിലപതികാരം രചിച്ചത്ത്?
ഇളനങ്കാ അടികൽ
കണ്ണകി രതിഷ്ഠാ നടത്തുകയും ചിലെതികാരത്തിർ വൾൺണിെന്റെടുകയും ന്റചയ്യുന്ന
നചരരാജാവ്?
നചരൻ ന്റചങ്കുട്ടുവൻ
സംഘകാലന്റത്ത രധാന തുറമുഖ്ം?
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മുസ് രീസ്
നചരരാജാെന്മാരുന്റട ആരാധനാ മൂൾത്തിയായ സമര നദവത?
ന്റകാറകവ
സംഘകാല യുദ്ധങ്ങന്റള ൿറിച്ച് രതിപാദിക്കുന്ന ඁതി?
ന്റതാർകാെിയം
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