
Kerala PSC Last Grade Servants 
Alappuzha – 2010

1. (A) സ്വത്തിനുള്ള അവകാശം
ഇന്ത്യന് ഭരണഘനയില് അതിെ മന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തില് 12 മുതല് 35 വെ മരയുള്ള 
അനുേഛേദങ്ങളിലാണ് മൗലികവകാശങ്ങെ മള കുറിച്്ച പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. 
ഭരണകൂടം എന്നതിെ മന്റെ നിര്വചനം (12)
മൗലികാവകാശങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി നിര്മ്മിക്കെ മപ്പെടുന്ന നിയമങ്ങള് അസ്ാധുവാെ മണന്ന് 
പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന(13)
സ്മതവത്തിനുള്ള അവകാശം (14 മുതല് 32 വെ മര)
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം (19 മുതല്  22 വെ മര)
ചൂഷണങ്ങള്െ മക്കതിെ മരയുള്ള അവകാശം (23,24)
മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം (25 മുതല്  28 വെ മര)
സ്ാംസ്കാരിക-വിദയാഭയാസ് അവകാശങ്ങള്  (299 മുതല് 31 വെ മര)
ഭരണഘടനാ പരിഹാരങ്ങള്ക്കായുള്ള അവകാശം ((32 മുതല്  35 വെ മര)

2. (B) ശകുന്ത്ളാ േദവി
കണക്കുെ മകാണ്്ട ഇന്ദ്രജാലം തീര്ത്ത 'മനുഷയ കമ്പ്യൂട്ടര്' എന്ന് അറിയെ മപ്പെടുന.
'ൈമന്ഡ് ൈഡനാമിക് സ്്' എന്ന ആശയം വികസ്ിപ്പെിെ മച്ചടുത്തതും ശകുന്ത്ളാേദവിയാണ്. 

3. (C) ഫാഹിയാന്.
നാലാം നൂറ്റാണ്ടില്  ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രസ്ിദ്ധനായ ൈചനീസ്് സ്ഞ്ചാരിയാണ്  ഫാഹിയാന് .
ഭാരതേത്തയും ൈചനേയയും കൂട്ടിയിണക്കിയ ആദയെ മത്ത കണ്ണിയായി ഫാഹിയാെ മന 
ചരിത്രകാരന്മാര്  കരുതിവരുന.
ൈചനയിെ മല ബുദ്ധസ്നയാസ്ിയായിരുന്ന കുമാരജീവെ മന്റെ ശിഷയനായിരുന ഫാഹിയാന് .
ഗുപ്തസ്ാമ്രാജയത്തിെ മന്റെ കാലത്താണ്  ഫാഹിയാന് ഇന്ത്യ സ്ന്ദര്ശിച്ചത്.

4. (D)

5. (A) 73
 1959 ഒക്ടേക്ടാബര്  2-ന് രാജസ്ഥാനിെ മല നഗൗരില് ഇന്ത്യയിെ മല പഞ്ചായത്ത് രാജ് 
സ്ംവിധാനത്തിനു ആരംഭമായി.
1960 ജനവരി 18-ന് എറണാകുളത്ത് േകരളത്തിെ മല പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭരണസ്ംവിധാനം 
ഉദ്ഘാടനം െ മചയ്തത് െ മനഹ്റവാണ് .
1992 െ മല എഴുപത്തി മൂന്നാമത് ഭരണഘടനാ േഭദഗതി പ്രകാരം എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിെ മലയും 
ഗ്രാമങ്ങളിെ മലയും വാര്ഡുകളില്  രജിസ്റ്റര്  െ മചയ്ത േവാട്ടര് മാരുെ മട സ്േമ്മളനമായ 
ഗ്രാമസ്ഭകള്ക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ അംഗീകാരം ലഭിച. 

6. (B) കര്ണാടക
1956 നവംബര്  1 -നു സ്ംസ്ഥാന പുനര്നിര്മ്മാണയനിയമപ്രകാരം നിലവില് വന്ന ഈ 
സ്ംസ്ഥാനം ൈമസൂര്  സ്ംസ്ഥാനം എന്നാണ് അറിയെ മപ്പെട്ടിരുന്നത്. 1973-ല്  കര്ണാടക എന്ന് 



പുനര്നാമകരണം െ മചയ്യപ്പെ മപ്പെട. തലസ്ഥാനം ബാംഗ്ലൂര് .

7. (D) 44
2009-െ മല സ്മാധാനത്തിനുള്ള േനാബല് സ്മ്മാനം ഒക്ടബാമയ്ക്കാണ് ലഭിച്ചത്.
“അചന്  നല്കിയ സ്വപങ്ങള്  ” (Dreams from My Father) എന്ന േപരില് ഒക്ടബാമ 1995-ല് ഒക്ടരു 
ഓര്മ്മപുസകം പ്രസ്ിദ്ധീകരിച.

8. (B) അയര്ലാണ്ട് .
പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങളിെ മല ലിഖ്ിത ഭരണഘടനകളില്  െ മവച്ച് ഏറ്റവും വലുതാണ് ഇന്ത്യയുെ മട 
ഭരണഘടന.
1949 നവംബര് 26 -നാണ് ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണ സ്ഭ ഇന്ത്യയുെ മട ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചത്. 
1950 ജനുവരി 26 ന് അത് പ്രാബലയത്തില് വന.

9. (C) െ മറഡ് േക്രാസ്്
അന്ത്ര്േദശീയ െ മറഡ് േക്രാസ്് െ മസ്ാൈസ്റ്റിയുെ മട സ്ഥാപകനായിരുന േഷാണ് െ മഹന്റിഡയൂനന്റെ്. 
1901 ല്  െ മഫ്രെഡറിക് ചാസ്ിക്കും  െ മഹന്റെി ഡയൂനനുമാണ് ആദയെ മത്ത സ്മാധാനത്തിനുള്ള േനാബല്  
പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.

10. (A) എ.െ മക േഗാപാലന്
1958 ല് തൃശൂരില് േകരളത്തിെ മല ആദയ േകാഫീ ഹൗസ്്  നിലവില് വന.
എ.െ മക.ജിയാണ് ഇന്ത്യല് േലാക്സഭയിെ മല ആദയ കമ്മയൂണിസ്റ്റ് പ്രതിപക്ഷനേനതാവ്. 

11. (C) ഓഗസ്റ്റ്  9 
1942 ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് േകാണ്ഗ്രസ്് പ്രവര്ത്തകസ്മിതി അംഗീകരിച്ച പുത്തന് സ്മരമാര്ഗത്തിെ മന്റെ 
ഭാഗമായിരുന കവിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപനം. ഇതിെ മന്റെ ഭാഗമായി അേതേവദിയില് മെ മറ്റാരു മുദ്രാവാകയം 
കൂടിയുണ്ടായി - "പ്രവര്ത്തിക്കുക, അെ മല്ലങ്കില് മരിക്കുക”. 

12. (B) േഡാള്ഫിന് 
 ഇന്ത്യയുെ മട േദശീയ മൃഗം കടുവയാണ്. 1972-ല് ഇന്ത്യയുെ മട േദശീയമൃഗെ മത്ത തിരെ മഞ്ഞെടുത്തു. 
മയിലിെ മന േദശീയ പക്ഷനിയായി 1964-ല്  തിരെ മഞ്ഞെടുത്തിരുന. 
ഇന്ത്യയുെ മട േദശീയ പുഷ്പം താമരയും, േദശീയ വൃക്ഷനം േപരാലുമാണ്. 
േദശീയ ഫലം മാങ്ങയാണ് , 
േദശീയ ജലജീവിയായി 2009-ല് സുസു എന്ന ശുദ്ധജല േഡാള്ഫിേനയും തിരെ മഞ്ഞെടുത്തു.

13. (A) റേയാ ഡി ജനീേറായില് 
പരസ്പരം െ മകാരുത്ത അഞ്ചുവളയങ്ങളാണ് ഒക്ടളിമ്പ്ിക്സിെ മന്റെ ചിഹ്നം. ഇവ അഞ്ചു ഭൂഖ്ണങ്ങെ മള 
സൂച്ചിപ്പെിക്കുന. 1913-ല് രൂപകല്പ്പെന െ മചയ്ത ഒക്ടളിമ്പ്ിക്സ് ചിഹ്നം 1920 െ മല ആെ മന്റെവറ്പ്പെ് ഒക്ടളിമ്പ്ിക്സ് 
മുതലാണ് ഇത് ഉപേയാഗിചതുടങ്ങിയത്.
 ഇംഗ്ലണ്ടിെ മന്റെ തലസ്ഥാനമായ ലണ്ടനില് വച്്ച 2012-െ മല ഒക്ടളിമ്പ്ിക്സ് നടന. ഇേതാെ മട ഏറ്റവും 
കൂടൂതല് തവണ ഒക്ടളിമ്പ്ിക്സിന് ആഥിേതയതവം വഹിക്കുന്ന നഗരമായി ലണ്ടന്  മാറി.
ബ്രസ്ീലിെ മല റേയാ ഡി ജനീേറായില് 2016 ലാണ് അടുത്ത ഒക്ടളിമ്പ്ിക്സ് നടക്കുന്നത്.



14. (C) കര്ണ്ണാടക 
കര്ണ്ണാടകത്തിെ മല  ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷനിസ്േങ്കതമാണ് രംഗന്ത്തിട പക്ഷനിസ്േങ്കതം.
തമിഴ് നാട്ടിെ മല കാഞ്ചീപുരം ജില്ലയിെ മല  േവടാന്ത്ങ്കല് പക്ഷനിസ്േങ്കതമാണ് ഇന്ത്യയിെ മല പഴക്കം 
െ മചന്ന പക്ഷനിസ്േങ്കതം എന്നാണ് കരുതെ മപ്പെടുന്നത്.

15. (A) കുമാരനാശാന്
1873 ഏപ്രില് 12-ന്  ചിറയിന് കീഴ്  താലൂക്കില്െ മപട്ട കായിക്കര ഗ്രാമത്തിലാണ്  കുമാരനാശാന്   
ജനിച്ചത് .
തിരുവനന്ത്പുരം ജില്ലയില് േതാന്നയ്ക്കലില് ആശാന് താമസ്ിച്ചിരുന്ന വീട്  അേദ്ദേഹത്തിെ മന്റെ 
ഓര്മ്മയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ച മഹാകവി കുമാരനാശാന് സ്മാരകത്തിെ മന്റെ ഭാഗമാണ്.

16. (C) കണിെ മകാന്ന 
 പ്ലാവിെ മന്റെ  ശാസ്ത്രനാമം ആര്േട്ടാകാര്പ്പെസ്്  െ മഹട്ടേരാഫിലസ്്  െ മഹെ മറ്റേറാഫില്ലസ്് എന്നാണ്.
കശുമാവിെ മന്റെ  ശാസ്ത്രനാമം അനകാര്ഡിയം ഓക്സിെ മഡേന്റെല് എന്നാണ്.
മാവിെ മന്റെ  ശാസ്ത്രനാമം മാന്ജിെ മഫറ ഇന്ഡിക എന്നാണ്.

17. (D) ഗുജറാത്തി 
മഹാത്മാഗാന്ധിയുെ മട ആത്മകഥയാണ്  എെ മന്റെ സ്തയാേനവഷണപരീക്ഷനണങ്ങള്.
ഹിന്ദ് സ്വരാജ്, കീ റ്റു െ മഹല്ത്ത് എന്നിവയാണ് മറ്റു പ്രധാനകൃതികള്.

18. (C) േകാട്ടയം 
േവമ്പ്നാട് കായലിെ മന്റെ തീരത്തായി നിലെ മകാള്ളുന്ന കുമരകം പക്ഷനിസ്േങ്കതം േവമ്പ്നാട് 
പക്ഷനിസ്േങ്കതം എന്ന േപരിലും അറിയെ മപ്പെടുന. 1847-ല്  ആല്ഫ്രെഡ് േജാര്ജ് േബക്കര് ആണ് ഒക്ടരു 
റബ്ബര്  േതാട്ടത്തില്  ഈ പക്ഷനിസ്േങ്കതം സ്ഥാപിച്ചത്.

19. (D) പത്തനംതിട്ട 
കടമ്മനിട്ടക്കാരുെ മട ഒക്ടരു കലാരൂപമായിട്ടാണ് ഇന്ന് പടയണി കൂടുതലും അറിയെ മപ്പെടുന്നത്.

20. (A)

21. (A) Ar .370
ഇന്ത്യയിെ മല പ്രേതയക പദവി അനുവദിച്ചിടള്ള ഏക സ്ംസ്ഥാനം ജമ്മു -കശ്മീരാണ്.

22. (D) േലാക് സ്ഭാ സ്പീക്കര്
േലാക് സ്ഭയുെ മട അദ്ധയക്ഷനപദവിയിലിരിക്കുന്നയാളാണ് േലാക് സ്ഭാ സ്പീക്കര് . ഓേരാ 
െ മപാതുതിരെ മഞ്ഞെടുപ്പെിനുേശഷവും സ്ഭ ആദയമായി സ്േമ്മളിക്കുേമ്പ്ാള്ത്തെ മന്ന സ്പീക്കെ മറ 
തിരെ മഞ്ഞെടുക്കും.
ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് രാജയസ്ഭയുെ മട െ മചയര്മാന് പദവി വഹിക്കുന്നത്. 

23. (D) പീയൂഷഗ്രന്ഥി



അന്ത്ഃസ്രാവീഗ്രന്ഥികളില്  ഏറ്റവും പ്രധാനെ മപ്പെട്ടെ മതന കണക്കാക്കെ മപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് 
പീയൂഷഗ്രന്ഥി.
 ‘മാസ്റ്റര്  ഗ്ലാന്റെ്  എനം പീയൂഷഗ്രന്ഥി അറിയെ മപ്പെടുന‘ .  
പീയൂഷഗ്രന്ഥി തലേച്ചാറിെ മന്റെ ചുവട്ടില്  ൈഹേപ്പൊതലാമസ്ിനടുത്തായി സ്ഥിതി െ മചയ്യുന. 
സ്ഫീേനായിഡ് എല്ലിെ മന്റെ െ മസ്ല്ല ടഴ്സിക്ക എന്ന ഭാഗം പീയൂഷഗ്രന്ധിെ മയ സ്ംരക്ഷനിക്കുന.

24. (A) 300 ml 
മനുഷയ ശരീരത്തില് ശരാശരി അഞ്ച്  ലിറ്റര്  രക്തം ആണുള്ളത് . 
സ്ാധാരണ ഗതിയില്  100 മില്ലി രക്തത്തില് 12 -15 ഗ്രാം ഹീേമാേഗ്ലാബിന് ഉണ്ടാവും.
ഒക്ടരു മില്ലി രക്തത്തില് 50 ലക്ഷനം ചുവന്ന രക്താണുക്കളും കാണും.
സ്ന്നദ്ധരക്തദാനത്തിലൂെ മട േശഖ്രിക്കുന്ന രക്തം പരമാവധി 42 ദിവസ്ം മാത്രേമ 
ലേബാറട്ടറികളില് സൂക്ഷനിക്കാന് സ്ാധിക.

25. (D) സുപ്രീം േകാടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്് 
സുപ്രീം േകാടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്ിെ മന നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യന് പ്രസ്ിഡന്റെിന് ആണ്.

26. (C)

27. (B) ഉപരാഷ്ട്രപതി
രാഷ്ട്രപതിയുെ മട സ്ഥാനത്ത് ഏെ മതങ്കിലും സ്ാഹചരയത്തില്  ഒക്ടഴിവുവരുന്ന പക്ഷനം താല്കാലികമായി 
അേദ്ദേഹത്തിെ മന്റെ അധികാരങ്ങള്  വിനിേയാഗിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിതവവും ഇന്ത്യയുെ മട ഭരണഘടന 
പ്രകാരം ഉപരാഷ്ട്രപതിക്കുണ്ട്. ഇക്കാലയളവില് അേദ്ദേഹം രാജയസ്ഭയുെ മട അദ്ധയക്ഷനനായി പ്രവര് 
ത്തിക്കാന് പാടുള്ളതല്ല.
രാജയസ്ഭയിെ മല പരമാവധി അംഗസ്ംഖ്യ 250 ആയി നിജെ മപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന. അതില് 12 
അംഗങ്ങെ മള സ്ാമൂഹിക പ്രവര്ത്തനം, ശാസ്ത്രം, സ്ാഹിതയം എന്നീ മണലങ്ങളില് മികച്ച 
സ്ംഭാവന നടത്തിയവരില് നിന്ന് രാഷ്ട്രപതി നാമനിര്േദ്ദേശം െ മചയ്യുന. 

28. (D) കരള്
ശരീരത്തിെ മല ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയാണ്.
ശരീരത്തിെ മല രാസ് പരീക്ഷനണശാല എനവിളിക്കുന്ന അവയവം ആണ് കരള്.
മൂത്രത്തിെ മന്റെ പ്രധാന രാസ്ഘടകമായ യൂറിയ നിര്മ്മിക്കുന്നതും കരളിെ മന്റെ പ്രവര്ത്തനഫലമാണ്.

29. (C) അയ്യപ്പങ്കാളി
1863 ഓഗസ്റ്റ് 28 ന് തിരുവനന്ത്പുരം ജില്ലയിെ മല െ മവങ്ങാനൂര് എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് അയ്യപ്പങ്കാളി 
ജനിച്ചത്.

30. (B) വി.വി.ഗിരി 
വി.വി.ഗിരിയായിരുന ഇന്ത്യയുെ മട ആദയ ആക്ടിംഗ് രാഷ്ട്രപതി.
വി.വി.ഗിരിയായിരുന 1971 െ മല അടിയന്ത്ിരാവസ്ഥ സ്മയെ മത്ത ഇന്ത്യന്  രാഷ്ട്രപതി.
േജാബ് േഫാര് മില്ലയന്സ്് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെ മന്റെ കര്ത്താവ് വി.വി.ഗിരിയാണ്.



31. (A) 1936 
 ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാള് തിരുവിതാംകൂര് നാടരാജയെ മത്ത അവസ്ാനെ മത്ത ഭരണാധികാരിയിരുന.
 ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാള് മഹാരാജാവായിരുന തിരു-െ മകാച്ചിയിെ മല ആദയെ മത്തയും 
അവസ്ാനെ മത്തയും രാജപ്രമുഖ്ന്.
ട്രാവന്കൂര് ൈടറ്റാനിയം േപ്രാഡക്ട്സ്് (Travancore Titanium Products), എഫ്. എ. സ്ി. ടി. 
(FACT) തുടങ്ങിയ വയവസ്ായശാലകള് ആരംഭിച്ചത് അേദ്ദേഹമാണ് . 
േകരളത്തിെ മല പള്ളിവാസ്ല് ജല ൈവദയുത പദ്ധതിയും, േറാഡ് ട്രാന്സ്പ്േപാര്ടം, െ മടലിേഫാണ് 
സ്ര്വീസുകള്, േതക്കടി വനയ മൃഗ സ്ം രക്ഷനണ േകന്ദ്രം എന്നിവയും അേദ്ദേഹത്തിെ മന്റെ 
േനട്ടങ്ങളില്െ മപ്പെട്ടതാണ്. 
തിരുവനന്ത്പുരം വിമാനത്താവളം പണി കഴിപ്പെിച്ച് േബാംെ മബയ്ക്ക് വിമാന സ്ര്വ്വീസ്് ആരംഭിച.
 
32. (B)

33. (C) ആനമല 
ഹിമാലയത്തിനു െ മതക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ െ മകാടുമുടിയായ ആനമുടി, ആനമലയിലാണ് സ്ഥിതി 
െ മചയ്യുന്നത്. 
പശ്ചിമ ഘട്ടത്തില് നിനം ഉത്ഭവിച്ച് അറബിക്കടലില് പതിക്കുന്ന ഭാരതപ്പുഴ 209 കിേലാമീറ്റര് ദൂരം 
താണ്ടുന.
േകരളത്തിലൂെ മട ഒക്ടഴുകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് നിള. 
പൂര്ണ്ണമായും േകരളത്തിലൂെ മട ഒക്ടഴുകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നദി െ മപരിയാര് ആണ്.

34. (B) പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന
ഭരണഘടന നിലവില്  വരുന്നതിന  മുന്പ് തെ മന്ന മദ്രാസ്്, േബാംെ മബ, കല്ക്കത്ത, ദില്ലി 
എന്നിവിടങ്ങളില് ൈഹേക്കാടതികള്  ഉണ്ടായിരുന.
പശ്ചിമബംഗാള്, ആന്ഡമാന്  നിേക്കാബാര്  ദവീപുകള് എന്നിവ  െ മകാല്ക്കത്ത 
ൈഹേക്കാടതിയുെ മട അധികാരപരിധിയിലാണ് .
മഹാരാഷ്ട്ര, േഗാവ, ദമന് ദവീപ്, ദാദ്രാനഗര്  ഹേവലി എന്നിവ  മുംൈബ ൈഹേക്കാടതിയുെ മട 
അധികാരപരിധിയിലാണ് .
തമിഴ് നാട്, േപാണ്ടിേച്ചരി എന്നിവ  െ മചൈന്ന ൈഹേക്കാടതിയുെ മട അധികാരപരിധിയിലാണ് .
അസ്ം, മണിപ്പൂര്, േമഘാലയ, മിേസ്ാറാം, ത്രിപുര, നാഗാലാന്റെ്, അരുണാചല് പ്രേദശ്  എന്നിവ 
ഗുവാഹട്ടി ൈഹേക്കാടതിയുെ മട അധികാരപരിധിയിലാണ്.

35. (B) ബീേജാല്പ്പൊദനം  തടയുന്നതിന് പുരുഷന്മാരില്  നടത്തുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ
അറിയെ മപ്പെടുന്ന ആദയെ മത്ത ൈവറസ്് 1899-ല് െ മബയ്ജെ മജറിങ്്ക (Martinus Beijerinck) കെ മണ്ടത്തിയ 
പുകയില െ മമാെ മസ്യ്ക്ക് ൈവറസ്് (Tobacco Mosaic Virus) ആണ്. ൈവറസുകെ മള കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന 
ശാസ്ത്ര ശാഖ്യാണ് ൈവേറാളജി.
നാഡീവയൂഹെ മത്ത കുറിച്ച്  പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ്യാണ് നാഡീശാസ്ത്രം (Neurology : നയൂേറാളജി).

36. (D) ലാേക്ടാസ്്

37. (C) സുന്ദര്ലാല്  ബഹുഗുണ



ചിപ്കേകാ പ്രസ്ഥാനമാണ്  ഇന്ത്യന്  പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെ മട മാതാവ്  എന്നറിയെ മപ്പെടുന്നത് .
1987-ല് ചിപ്കേകാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് "ൈററ്റ് ൈലവ്ലിഹുഡ് പുരസ്കാരം" ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

38. (C) ശബ്ദം
ആവൃത്തി അളക്കുന്നത് െ മഹര്ട്സ്് എന്ന യൂണിറ്റില് ആണ്. 
ഏറ്റവും ഉച്ചത്തില് ശബ്ദിക്കുന്ന ജീവി നീലത്തിമിംഗലമാണ്. 7000 േത്താളം ഡസ്ിബല് ആണ് 
അതിെ മന്റെ ഉച്ചത.

39. (D) രാജസ്ഥാന്
അധികാരവിേകന്ദ്രീകരണെ മത്തക്കുറിച്്ച, ബല്വന്ത്് റായി േമത്ത കമ്മറ്റി സ്മര്പ്പെിച്ച നിര്േദ്ദേശങ്ങള് 
പ്രകാരം ഇന്ത്യയില് പഞ്ചായത്ത് രാജ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച. 1959 ഒക്ടേക്ടാബര്  2-ന് 
രാജസ്ഥാനിെ മല നഗൗരില് ഇന്ത്യയിെ മല പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ംവിധാനത്തിനു ആരംഭമായി.

40. (C) േകന്ദ്ര ഗവണ്െ മമന്റെിന്
ആദായ നികുതി നിയമം 1961 പ്രകാരമാണ് ഈ നികുതി പിരിക്കുന്നത്.

41. (D) അേപ്പൊേളാ
1969 ജൂലൈല 16-ന് േഫ്ലാറിഡയില് നിനം അേപ്പൊേളാ11  വിേക്ഷനപിക്കെ മപ്പെട. നീല് ആംേസ്ട്രാങ്, 
എഡവിന് ആല് ഡ്രിന്, ൈമക്കല് േകാളിന്സ്് എന്നിവരായിരുന യാത്രികര്.
 
42. (C) െ മവള്ളി 
പി.എച്ച്. മൂലയം പരിേശാധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളില് ഇലേക്ട്രാഡ് ആയി സ്ില്വര്  
േക്ലാൈറഡ് ഉപേയാഗിക്കുന.
കൃത്രിമ മഴ െ മപയ്യപ്പിക്കാനായി സ്ില്വര് അേയാൈഡഡ് ഉപേയാഗിക്കുന.
സ്ില്വര് ഓൈക്സഡ് ഘടികാരബാറ്ററികളിെ മല ധന ഇലേക്ട്രാഡ് ആയി ഉപേയാഗിക്കുന.

43. (A) ദക്ഷനിണ ഗംേഗാത്രി 
അന്റൊര്ട്ടിക്കയിലുള്ള ഭാരതത്തിെ മന്റെ ആദയ ശാസ്ത്ര പരയേവക്ഷനണ സ്ഥാപനമായിരുന ദക്ഷനിണ  
ഗംേഗാത്രി. 1990 -ല്  ദക്ഷനിണ ഗംേഗാത്രി മഞ്ഞു മൂടി ഉേപക്ഷനിേക്കണ്ടി വന .
ൈമത്രി ഇന്ത്യയുെ മട അന്റൊര്ട്ടിക്കയിലുള്ള രണ്ടാമെ മത്ത ഗേവഷണേകന്ദ്രമാണ് . 1989-ല് ആണ്   
ഇതിെ മന്റെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായത്.

44. (B) ആണവ പരീക്ഷനണം
1974 േമയ് 18 രാവിെ മല ഇന്ത്യന്  പ്രാമാണിക സ്മയം 08.05- ന്  നടത്തിയ ഇന്ത്യയുെ മട   
ആദയെ മത്ത ആണവ പരീക്ഷനണം ബുദ്ധന് ചിരിക്കുന അഥവാ ഓപ്പെേറഷന്  ൈസ്മലിങ് ബുദ്ധ എന്ന 
േപരിലാണ് അറിയെ മപ്പെടുന്നത് . രാജസ്ഥാനിെ മല ജയ് സ്ാല് ൈമര്  ജില്ലയിെ മല െ മപാഖ്റാനിെ മല 
ഇന്ത്യന്  ആര്മി േബസ്ായ െ മപാഖ്റാന് പരീക്ഷനണ േറഞ്ചിലാണ് ഈ പരീക്ഷനണം നടത്തിയത്.

45. (C) എയ് ഡ് സ്്  േബാധവല്കരണം .
എയ് ഡ് സ്്  അവേബാധമുണര്ത്തുന്നതിന് േവണ്ടി ഇന്ത്യന് െ മറയില്േവ നടത്തുന്ന േദശീയ 
പരയടനമാണ് െ മറഡ് റിബണ്  എക്സസ്സ്.



46. (B) ബ്രിട്ടന്
1707-ലാണ് ബ്രിട്ടീഷ്  പാര്ലെ മമന്റെ് നിലവില് വന്നത് .

47. (D) കാനഡ
1976 െ മഫബ്രുവരി 12 ന്  അന്നെ മത്ത ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്ര്ി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇടുക്കി ജലൈവദയുത 
പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം െ മചയ.

48. (C) േഡാള്ഫിന്
1758-ല്  ലിേനയസ്് എന്ന ശാസ്ത്രജനാണ് േഡാള്ഫിന് മത്സ്യത്തിന് െ മകാറിേഫന ഹിപയൂറസ്് 
ലിേനയസ്് എന്ന ശാസ്ത്രനാമം നല്കിയത്.
 
49. (A) നാഫ്ത 
ഇടുക്കി ജലൈവദയുത പദ്ധതിയാണ്  േകരളത്തിെ മല ഏറ്റവും വലിയ ജല ൈവദയുത പദ്ധതി.
പള്ളിവാസ്ല്  ജലൈവദയുത പദ്ധതിയാണ്  േകരളത്തിെ മല ആദയ ജലൈവദയുത പദ്ധതി.

50. (D) ലൂയി പാസ്ചര് 
1885 ല്  ലൂയി പാസ്ചറം എമിലി േരാക്സും ആണ് േപവിഷത്തനുള്ള കുത്തിെ മവപ്പെ് കെ മണ്ടത്തിയത്. 
ആദയമായി മനുഷയരില് പ്രേയാഗിച്ചത്, 1885 ജൂലൈല 6 ന് േജാസ്ഫ് മീസ്റ്റര് എന്ന ഒക്ടമ്പ്തു 
വയസ്സുകാരനിലായിരുന.
ലൂയി പാസ്ചറെ മട ചരമദിനമായ െ മസ്പ്തംബര് 28 േലാക േപവിഷബാധ ദിനമായി ആചരിക്കുന.

51. (A) െ മസ്റിബല്ലം.
ജീവികളുെ മട സ്ന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിര്ത്തുന്ന േകന്ദ്രഭാഗമാണ് െ മസ്റിബല്ലം.

52. (C) ജമ്മു - കശ്മീര്
ഇന്ത്യന്  ഭരണഘടനയുെ മട 370  വകുപ്പെ് പ്രകാരമാണ്  ജമ്മു - കശ്മീരിന് പ്രേതയക പദവി നല്കിയത്.
സ്വന്ത്മായി ഭരണഘടനയും പതാകയുമുള്ള ഒക്ടേരെ മയാരു ഇന്ത്യന് സ്ംസ്ഥാനമാണിത്. 

53. (D) സ്ിങ്്ക 
സ്വര്ണത്തിെ മന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉല്പാദകര് ദക്ഷനിണാഫ്രെിക്കയാണ് .
14 കാരറ്റ് സ്വര്ണം പിച്ചളയുെ മട അേത നിറത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. 

54. (B) 1975
ഇന്ത്യയില് ആെ മക മൂന്ന് പ്രാവശയമാണ് അടിയന്ത്ിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിടള്ളത്. 1962 ഒക്ടേക്ടാബര്  
26-നും 1971 ഡിസ്ംബര്  3-നും, 1975 ജൂലണ്  26-നും. ഇതില് ആദയെ മത്ത രണ്ടും വിേദശാക്രമണം 
മൂലമായിരുെ മന്നങ്കില് (യഥാക്രമം, ൈചനയുെ മടയും പാകിസാെ മന്റെയും), മൂന്നാമേത്തത് ആഭയന്ത്ര 
കാരണത്താലാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

55. (C) മദ്ധയപ്രേദശ്  
കുരുവംശത്തിെ മല രാജാവും പാണവരുേടയും കൗരവരുേടയും പൂര്വ്വികനുമായ രാജ കുരുവിെ മന്റെ 



നാമേധയത്തില് നിന്നാണ് കുരുേക്ഷനത്ര എന്ന പദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

56. (B) Dr . പല്പ്പു 
തിരുവിതാംകൂറിെ മല സ്ര്ക്കാര് ഉേദയാഗങ്ങളില് അര്ഹതയുള്ള ഈഴവര്ക്ക് നിയമനം നല്കണം 
എന്ന് ആവശയെ മപ്പെട്ട് ശ്രീമുലം തിരുനാള് മഹാരാജാവിന് മുന്പില് നല്കിയ ഭീമ ഹരജിയാണ് ഈഴവ 
െ മമേമ്മാറിയല് എന്നറിയെ മപ്പെടുന്നത്.

57. (B) വാനില
വാനിലയുെ മട ജന്മസ്ഥലം െ മമക്സിേക്കായാണ്.

58. (A) ഓക്സിജന് 
പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങളുെ മട അളെ മവടുത്താല്  മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഓക്സിജന്.
നമ്മള് ശവസ്ിക്കുന്ന വായുവില്  20%ല്  താെ മഴ മാത്രമാണ് തന്മാത്രാ രൂപത്തിലുള്ള ഓക്സിജന് 
കാണെ മപ്പെടുന്നത്.

59. (D) കാര്ബണ് ൈഡ ഓൈക്സഡ് 
CO2 എന്നാണു് ഇതിെ മന്റെ രാസ്സൂത്രം. 
ഖ്ര രൂപത്തിലുള്ള കാര്ബണ് ൈഡ ഓൈക്സഡിന്  ൈഡ്ര ഐസ്് എന്നാണു പറയുന്നത്.
  
60. (C)

61. (B) ജല ൈവദയുതി 
േകരളത്തിെ മല ആദയെ മത്ത ജലൈവദയുത പദ്ധതിയാണ് പള്ളിവാസ്ല് ജലൈവദയുത പദ്ധതി.

62. (D) 12
രാജയസ്ഭയിെ മല പരമാവധി അംഗസ്ംഖ്യ 250 ആയി നിജെ മപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന. അതില്  12 
അംഗങ്ങെ മള സ്ാമൂഹിക പ്രവര്ത്തനം, ശാസ്ത്രം, സ്ാഹിതയം എന്നീ മണലങ്ങളില്  മികച്ച 
സ്ംഭാവന നടത്തിയവരില് നിന്ന് രാഷ്ട്രപതി നാമനിര്േദ്ദേശം െ മചയ്യുന. 

63. (B) സ്ര്ക്കാര്  സ്ഹായേത്താെ മട പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വിദയാഭയാസ് സ്ഥാപനങ്ങളില് മതപരമായ 
േബാധനങ്ങള്  നടത്തുന്നത്. 

64. (C)

65. (B) േകവലഭൂരിപക്ഷന വയവസ്ഥ

66. (D) തവക്ക് 
ശരീരത്തിെ മല ഏറ്റവും വലിയ അവയവമാണ് തവക്ക്. തവക്കില് കുമിളകള്േപാെ മല വീര്ത്ത് ചുവന്ന് 
െ മചാറിച്ചിേലാടുകൂടി ചര്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന േരാഗമാണ് എക്സിമ. 'െ മഡര്മൈറ്ററ്റിസ്്' എനം ഇതിനു 
േപരുണ്ട്.



67. No Answer

68. (D) പാര്ലെ മമന്റെ് വിളിചകൂടക, പിരിച വിടുക.
പാര്ലെ മമന്റെ് വിളിചകൂടക, നിര്ത്തിെ മവയ്ക്കുക, സ്ം യുക്തംസ്േമ്മളനം വിളിചകൂടക, േലാകസ്ഭ 
രൂപവത്കരിക്കുകയും പിരിചവിടുകയും െ മചയ്യുക എന്നീ അധികാരങ്ങള് രാഷ്ട്രപതിയില്  
നിക്ഷനിപ്തമാണ്.
1952 ഏപ്രില്  മാസ്ത്തിലാണ് ഇന്ത്യന് പാര്ലെ മമന്റെ് നിലവില്  വന്നത്.

69. (A)

70. (A) ഇംപീച്ച്െ മമന്റെ്റ് 
രാഷ്ട്രപതിെ മയ നീക്കം െ മചയ്യപ്പാനുള്ള നടപടിക്രമമാണ് ഇംപീച്ച്െ മമന്്റെ എന്നറിയെ മപ്പെടുന്നത്.

71. (C) തേദ്ദേശ സ്വയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിേലയ്ക്ക്  തിരെ മഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തുക.

72. (D)

73. (C) ബിലയാര്ഡ്സ്് 
2004 െ മല അര്ജുന അവാര്ഡ്  േജതാവായ പങ്കജ് അദവാനിക്ക് 2006 ല് രാജീവ് ഗാന്ധി േഖ്ല് 
രത്നയും 2009 ല് പദ്മശ്രീയും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

74. (B) CFC
ഭൂമിയുെ മട അന്ത്രീക്ഷനത്തില് ഓേസ്ാണിെ മന്റെ (O3) അളവ് കൂടുതലുള്ള പാളിയാണ്  ഓേസ്ാണ് 
പാളി.
CFC എന്നത് േക്ലാേറാഫ്ലൂറേറാ കാര്ബണ് ആണ്.

75. (C) േബ്രാമിന്
Br ആണ് ആവര്ത്തനപ്പെട്ടികയിെ മല ഇതിെ മന്റെ പ്രതീകം. ഹാെ മലാജന്  മൂലകമായ േബ്രാമിന് 
അന്ത്രീക്ഷന ഊഷ്മാവില് ചുവന്ന നിറമുള്ളതും ബാഷ്പീകരണശീലമുള്ളതുമായ ദ്രാവകമായിരിക്കും. 

76. (A) ശക്തന് തമ്പുരാന്
േതക്കിന്കാടു ൈമതാനം നിര്മ്മിച്ചതും, േക്ഷനത്ര ഭരണം സ്ര്ക്കാരിെ മന്റെ 
അധികാരപരിധിയിലാക്കിയതും ശക്തന് തമ്പുരാന്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന.

77. (B) അംേബദ്കര് 
1947-ല്  അംേബദ്കര് ഭാരതത്തിെ മന്റെ ആദയ നിയമമന്ത്ര്ിയായും, ഭരണഘടനാകമ്മറ്റിയുെ മട 
െ മചയര്മാനായും തിരെ മഞ്ഞെടുക്കെ മപ്പെട.
1951 െ മസ്പ്തംബര്  27 ന് ഹിന്ദുകേകാഡ് ബില്ലിന് അംഗീകാരം കിട്ടാത്തതിനാല് അേദ്ദേഹം 
പ്രധാനമന്ത്ര്ിക്ക് രാജിക്കത്ത് നല്കി.

78. (C)



79. (A)

80. (A) ലിബറാന് കമ്മീഷന്
ൈഹേക്കാടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റീസ്് മന്േമാഹന് സ്ിംഗ് ലിബര്ഹാന് േമധവിയായി 1992 ഡിസ്ംബര് 
16 ന്  രൂപവത്കരിക്കെ മപ്പെട്ട കമ്മീഷനാണ്  ലിബര്ഹാന് കമ്മീഷണണ്

81. (D) സുവര്ണ്ണേക്ഷനത്രം േമാചിപ്പെിക്കാന് നടത്തിയ ശ്രമം 
ജര്ണയില് സ്ിങ് ഭിന്ദ്രന് വാലയുെ മട േനതൃതവത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനെ മത്ത അമര്ച്ച 
െ മചയ്യപ്പാനായി 1984 ജൂലണ് മാസ്ത്തില് ഇന്ത്യന് േസ്ന സുവര്ണ്ണേക്ഷനത്രത്തില് നടത്തിയ 
ൈസ്നിക നടപടിയാണ് ഓപ്പെേറഷന് ബ്ലൂസ്റ്റാര് എന്നറിയെ മപ്പെടുന്നത്.
 
82. (D) സുഭാഷ് ചന്ദ്രേബാസ്്
അേദ്ദേഹം രൂപവത്കരിച്ച രാഷ്ട്രീയപാര്ട്ടിയാണ് ഓള് ഇന്ത്യാ േഫാര്േവഡ് േബ്ലാക്ക്.

83. (B)

84. (B) രാജ്പാല് സ്ിംഗ്
2011 െ മല അര്ജുന അവാര്ഡ്  േജതാവാണ് രാജ്പാല് സ്ിംഗ് .

85. (C) മദര് െ മതേരസ്
1979 ല് മദര് െ മതേരസ്ക്ക് സ്മാധാനത്തിനുള്ള േനാബല് സ്മ്മാനം ലഭിച.

86. (B) ഔറംഗസ്ീബ്
ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും അധികം കാലം ഭരിച്ച മുസ്ലീം രാജാക്കന്മാരുെ മട സ്ാമ്രാജയമാണ് മുഗള് 
സ്ാമ്രാജയം. 
പിതാവായ ചക്രവര്ത്തി ഷാ ജഹാനില് നിന്ന് അധികാരം പിടിെ മച്ചടുത്താണ്  ഔറംഗേസ്ബ് 
അധികാരത്തിേലറിയത്.

87. (A) െ മവല്ലസ്ലി പ്രഭു 
ഇന്ത്യയിന്  ബ്രിട്ടീഷുകാരുെ മട സ്ാമ്രാജയവികസ്നത്തിനും കൂടുതല് അധീശതവം ഉറപ്പെിക്കുന്നതിനും 
േവണ്ടി െ മവല്ലസ്ലി പ്രഭു തെ മന്റെ ഭരണകാലത്ത്  ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ൈസ്നിക 
സ്ഹായവയവസ്ഥ എന്ന േപരില്  അറിയെ മപ്പെടുന്നത്. ഈ വയവസ്ഥ ആദയം സ്വീകരിച്ച നാടരാജാവ് 
ൈഹദരാബാദ് നിസ്ാമായിരുന.
െ മകാല്ക്കത്തയിെ മല േഫാര്ട്ട് വിലയം േകാേളജ് സ്ഥാപിച്ചത് െ മവല്ലസ്ലിയാണ്.

88. (C) െ മക.പി. േകശവേമേനാന് 
േകരള സ്ാഹിതയ അക്കാദമിയുെ മട ആദയെ മത്ത എക്സികയൂട്ടീവ് പ്രസ്ിഡന്റുമായിരുന െ മക.പി. 
േകശവേമേനാന്.
അേദ്ദേഹമാണ്  മലയാളത്തിെ മല പ്രമുഖ് ദിനപ്പെത്രമായ മാതൃഭൂമി സ്ഥാപിച്ചത്.
അേദ്ദേഹത്തിെ മന്റെ 'രാഷ്ട്രപിതാവ് 'എന്ന കൃതിക്ക് 1969-ല്  േകരള സ്ാഹിതയ അക്കാഡമി പുരസ്കാരം 



ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

89. (D) തിേയാഡര് ഷവാന്

90. (B) ഓറഞ്ച് 
േസ്കാട്ട് ലന്റുകാരനായ രസ്തന്ത്ര്ജന്  വിലയം രാംേസ്യും ബ്രിട്ടീഷ് രസ്തന്ത്ര്ജന്  േമാറിസ്് 
ട്രാേവഴ്സും േചര്ന്ന് 1898-ലാണ്  നിേയാണ്  കെ മണ്ടത്തിയത്. 

91. (B) വില്ലയം ഹാര്വി 
േകാഴിയുെ മട ഭ്രൂണവളര്ച്ച പഠിച്ച ആദയെ മത്ത ആധുനിക ശാസ്ത്രജനായിരുന അേദ്ദേഹം.

92. (A) ഓര്ഡിനന്സ്് 
നിയമനിര്മ്മാണ സ്ഭയ്കുപകരം കാരയനിര്വ്വഹണ വിഭാഗം അഥവാ ഗവര്െ മമന്റെ് നിര്മിക്കുന്ന 
നിയമങ്ങെ മള ഓര്ഡിനന്സ്് എന്ന് പറയുന. 

93. (A) 100
ഇരുപത്തഞ്ചാം വാര്ഷികാേഘാഷം രജതജൂലബിലിെ മയനം ,എഴുപത്തിഞ്ചാം വാര്ഷികാേഘാഷം 
പ്ലാറ്്റനമ് ജൂലബിലിെ മയനം അറിയെ മപ്പെടുന.

94. (B) ചന്ദ്രെ മനക്കുറിച്ച്
ഓഷയാേനാഗ്രാഫി (സ്മുദ്രശാസ്ത്രം) സ്മുദ്രങ്ങെ മള കുറിച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ്യാണു്.
പര്വ്വതങ്ങെ മള കുറിച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ്യാണ്ു ഒക്ടേറാളജി. 
ഗ്രഹങ്ങള്, ധൂമേകതുക്കള്, നക്ഷനത്രങ്ങള് , താരാപഥങ്ങള്  തുടങ്ങിയവേയയും ഭൂമിയുെ മട 
അന്ത്രീക്ഷനത്തിന് പുറത്ത് നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസ്ങ്ങേളയും കുറിച പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ്യാണ് 
േജയാതിഃശാസ്ത്രം.

95. (A)

96. (A) ഇന്ത്യന് െ മറയില്േവയുെ മട ആദയ േപര് .
ഇന്ത്യന് െ മറയില്േവ നിര്മ്മാണം ആദയമായി ആരംഭിച്ച കമ്പ്നിയാണ് െ മഗ്രയ്ജറ്്റ ഇന്ത്യന് െ മപനിന് 
സുലാര് െ മറയില്േവ.
1853-ല് ഇന്ത്യയിെ മല ആദയെ മത്ത തീവണ്ടി േബാംെ മബ-താന പാതയില് ഓടിച്ചത് ഇവരാണ്. 
1849 ആഗസ്റ്റ് 1-നാണ് ഈ കമ്പ്നി നിലവില് വന്നത്.
 
97. (B) േഷഖ്് ഹസ്ീന
ഹരിത വിപ്ലവത്തിെ മന്റെ നായകനും, പ്രമുഖ് കൃഷി ശാസ്് ത്രജനുമായ േഡാ.എം.എസ്് . 
സ്വാമിനാഥന് 2012 െ മല ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി പുരസ്് ക്കാരത്തിന്  അര്ഹനായി. 
2013 െ മല ഇന്ദിരാഗാന്ധി പുരസ്് കാരം ജര്മ്മന് ചാന്സ്ലര് ആഞ്ചലാ െ മമര്ക്കലിന് ലഭിച.

98. (A) 1946
1990-കളില്  ഭാരതസ്ര്ക്കാര് പുന്നപ്ര-വയലാര് സ്മരെ മത്ത സ്വാതന്ത്ര്യ സ്മരത്തിെ മന്റെ ഭാഗമായി 



അംഗീകരിച.

99. (B) ജസ്റ്റിസ്്  രംഗനാഥ് മിശ്രാ 
മനുഷയാവകാശ സ്ംരക്ഷനണനിയമപ്രകാരം 70 വയസ്സില് താെ മഴ പ്രായമുള്ള മുന് സുപ്രീംേകാടതി 
ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാര്ക്കാണ് മനുഷയാവകാശ കമ്മീഷന് അധയക്ഷനനാകാന് േയാഗയത. 

100. (C) വിലയം േലാഗന് 
വിലയം േലാഗന് എന്ന േസ്കാട്ട് ലന്ഡുകാരന് േകരളെ മത്തപ്പെറ്റി എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് മലബാര്  
മാനുവല്  (Malabar Manual). 1887-ല് ആണ് ഇത് പ്രകാശിതമായത്. 
മലബാര് മാനുവല് െ മതെ മക്കവീട്ടില് കൃഷ്ണന്  (ടി.വി.െ മക) മലയാളത്തിേലക്ക് വിവര്ത്തനം െ മചയ.


