1. നവേകരളമിഷനില ഉളെപട പദതി ?
a) വിമകി b) കാരണയ

c) ഹരിതേകരളമിഷന

2. ' ആരദം ' പദതിയെട ലകയം ?
a) മാനസികാേരാഗയസംരകണം

b) ആേരാഗയേസവന സംരകണം

c) കഷിവികസനം)

3. വരളചയകം െവളെപാകതിനമള പതിവിധി എന്..?
a) മഴെവളസംഭരണം

b) ടാങറിലള കടിെവളവിതരണം

c) പാടംനികതല

4. രകതിെന പി.എച്(PH) മലയം ?
a) 7.2
b) 7.4
c) 8.4
5. േദശീയ വാകിേനഷന ദിനം ?
a) മാരച് 16

b) ഏപില 6 c) ജണ 5

6. സമരണ ODF (തറസായ വിസരജനരഹിത ) ആയി പഖയാപിച ആദയെത ജില ?
a) തശര

b) കണര

c) േകാഴിേകാട്

7. 'വാടര സൈപ ആന് സാനിേറഷന െകാളാബേററീവ്. കൗണസിലിെന 'ആസാനം ?
a) നയേയാരക്

b) പാരീസ് c) ജനീവ

8. 'േടാടല സാനിേറഷന കാമയിന' പദതി നിലവില വനത് ?
a) 1999
b) 2000
c) 2001
9. 'േടാടല സാനിേറഷന കാമയിന' പദതിയെട പതിയ േപര് ?
a) സവച് ഭാരത് അഭിയാന b) ജനധനേയാജന

c) േബടീബചാേവാ േബടീ പടാേവാ

10. 'പാസിക് കയാരിബാഗ് േഹാളീേഡ' ആയി േകരളതില ആചരികനത് ?
a) ഡിസംബര -7

b) ഡിസംബര -8

c) ഡിസംബര-9

11. 'േഡാടസ്.' (DOTS) പദതി ഏത േരാഗതിന നിയനണതിന്. ?
a) കയം

b) എയഡസ്

c) ഹേദാഗം

12. 'സണൈഷന വിറമിന' എനറിയെപടനത് ?
a) വിറമിന C

b) വിറമിന D

c) വിറമിന A

13. 'നീലവതം' ഒര അനാരാഷദിനതിെന േലാേഗാ ആണ്. ഏതിെന ?
a) േലാകപേമഹദിനം

b) േലാകഹദയാേരാഗയദിനം

c) േലാകകയേരാഗദിനം

14. േലാകതില ഏറവം കറച് ആളകളകള രകഗപ്.?
a) A െനഗറീവ്

b) B െനഗറീവ്

c) AB െനഗറീവ്

15. േലാക ആേരാഗയദിനം എന്?
a) ഏപില-7

b) ജണ-4

c) െസപംബര-8

16. 'സവച് ഭാരത് അഭിയാന' പദതിയെട ബാന് അംബാസിഡര ?
a) ഐശവരയാറായ്

b) വിദയാബാലന

c) സസിതാെസന

17. 'മഴെപാലിമ' പദതി തശരജിലയില ഏതമായി ബനെപടിരികന ?
a) വനവതകരണം

b) മഴെവളസംഭരണം

c) ശചിതവം

18. ശചിതവ റാങിംഗില ഇനയയിെല 73 നഗരങളില ഒനാമെതതിയ നഗരം (15.02.2016 ന് പഖയാപനം )
a) ചണീഗഡ്

b) സറത്

c) ൈമസര

19. തശര നഗരസഭയെട ൈജവമാലിനയസംസരണ പാന് 2013 െമയ് മാസതില പവരതനമാരംഭിച.
എവിെട ?
a) െകാകാല

b) കരിയചിറ

c) ശകനതമരാന നഗര

20. "േസാപം െവളവം സാമാനയേബാധവം - ഏറവം നല അണനാശിനികള " എന് പറഞതാര്?
a) വിലയം ഓസലര

b) ആലബരട് ഐനസീന

c) കസയന ബരണാഡ്

21. ബീചിംഗ് പൗഡര എനാല ?
a) കാലസയം ൈഹേപാേകാൈററ്

b) െപാടാസയം െപരമാംഗേനറ് c) േസാഡിയം േകാൈറഡ്

22. േലാക െഹപൈററസ് ദിനം?
a) ജൈല -28

b) ആഗസ് - 6

c) ഒേകാബര-13

23. 'സജലം സഫലം' പദതിയെട ലകയം ?
a) കഷിവികസനം

b) ജലസരക

c) ഫലവരഗകഷി

24. 'നവേകരളമിഷന' പദതികളെട ജിലാമിഷെന െചയരമാന ?
a) ജിലാകളകര

b) ജിലാ പഞായത് പസിഡന്

c) ജിലാ പാനിംഗ് ഓഫീസര

25. 'വിമകി' പദതിയെട ലകയം ?
a) വിമകഭടനാരെട േകമം

b) ലഹരിനിരമാരജനം

c) പരിസരം മാലിനയമകമാകല

26. േലാക േടായലറ് ദിനം?
a) നവംബര 19

b) നവംബര 30

c) ഡിസംബര 8

27. എലാ െകടിടതിനം മഴെവളസംഭരണം നിരബനമാകിയ ഇനയയിെല ആദയ സംസാനം ?
a) ഗജറാത്

b) േകരളം

c) തമിഴനാട്

28. തശരിെല ലാലരില നിലവിലണായിരന മാലിനയസംസകരണ പദതി ?
a) അഹാഡസ്

b) ലാംപ്

c) നന

29. പകിപനിക് കാരണായ േരാഗാണ?
a) എച് 1 എന1

b) എച് 2 എന5

c) എച് 5 എന1

30. ആേരാഗയമള മനഷയെന ശരീരതിെല രകതിെന അളവ്?
a) 3 ലിറര

b) 5 ലിറര

c) 6 ലിറര

31. ആദയമായികണപിടിച ആനിബേയാടിക് ഔഷധം?
a) അേമാകിലിന

b) സടപേറാൈമസിന

c) െപനിസിലിന

32. ചികനഗനിയ പരതനത് ?
a) െചള്

b) ഈഡിസ് ഈജിപി െകാതക്

c) ഈച

33. നവേകരളമിഷെന പദതികളെട സംസാനതല അദയകന ?
a) ഗവരണര

b) മഖയമനി

c) ആേരാഗയവകപമനി

34. േപപടിവിഷതിന് പതിവിധി കണപിടിചതാര് ?
a) ലയി പാസര

b) െറാണാരളഡ് േറാസ്

c) അലകാണര െഫമിങ്

35. 'ൈലഫ് 'പദതിയെട ലകയം ?
a) ആേരാഗയം b) പാരപിടനിരമാണം

c) ഗതാഗതം

36. 'ഗീന െപാേടാേകാള' എനത് എനിെന ഉപേയാഗം കറകനതമായി ബനെപടിരികന.. ?
a) ഉപേയാഗിചേശഷം വലിെചറിയന വസകള..b) കീടനാശിനി c) രാസവളം
37. 'ബാക്വാടര ഫീവര' എനറിയെപടന േരാഗം?
a) േപഗ്

b) കഷഠം

c) മേലറിയ

38. പാസിക് കതികേമാള പറത് വരന വിഷവസ ഏത്?
a) േകാേറാഫേറാ കാരബണ

b) ഡേയാകിന

c) കാരബണ േമാേണാൈകഡ്

39. ഹരിതേകരളം പദതി ആരംഭികനത് എന് ?
a) 08-12-2016
b) 18-12-2016
c) 28-12-2016
40. മേലറിയയ് പതിവിധി കണപിടിചതാര് ?
a) അലകാണര െഫമിങ്

b) െറാണാരളഡ് േറാസ്

c) കസയന െബരണാഡ്

41. ഇനയ പരണമായം ODF (തറസായ വിസരജനരഹിത ) ആകെമന ലകയം ൈകവരികാന ഉേദശികന
വരഷം ?
a) 2019
b) 2020
c) 2021
42. േമാണടിയന േപാേടാേകാളിെനകറിച് 2016 ഒേകാബറില നടന ഉചേകാടി എവിെടയായിരന?
a) കിഗാലി

b) അെലേപാ

c) റിേയാ ഡി ജനീേറാ

43. തശര നഗരതിെല കടിെവളെമതികനത് എവിെട നിന് ?
a) ആതിരപിളി

b) പീചി

c) ചിമിണി

44. ഭമഖതനിന തടചമാറെപട ആദയെത േരാഗം?
a) േപഗ്

b) കഷഠം

c) സാള േപാക്

45. വായമലിനീകരണം ഉണാകന വയവസായസാപനങളക് കാരബണനികതി ചമതിയ ആദയ രാഷം ?
a) ജപാന

b) നയസിലാന്

c) കാനഡ

