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1. ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം എന്നാണ്?
ജനവരി 26

2. ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം എന്നാണ് ആഘ

ാഷിച്ചത്?

1950 ജനുവരി 26

3. ഇന്ത്യയുടെ 2021- ടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പഘേഡിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി
ക്ഷണിച്ചിേിക്കുന്ന ോഷ്്െെെവൻ ആേ്
ബ

ോറിസ് ബജോൺസൺ (ഇംഗ്ലണ്ട്)
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4. 2020 -ൽ ഇന്ത്യ എ്താമടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമാണ് ആഘ

ാഷിച്ചത്?

70

5. 2020- ൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനെിടെ മുഖ്യ അതിഥി ആോയിേുന്നു?
ജജർ ബ

6. ഭേണ

ോൽബസോനോബരോ (ബ്

സീലിയൻ ബ്രസിഡന്റ)്

െനകൾ എ്ത തേെിെുണ്ട്?

രണ്ട് (ലിഖിതം, അലിഖിതം)

7. എ്ത ദിവസം ടകാണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭേണ
രണ്ടു വർഷം 11മോസം 18 ദിവസം

െന തയ്യാറാക്കിയത്?

8. ഇന്ത്യൻ ഭേണ
ബഡോ

െനയുടെ ശില്പി എന്നറിയടപ്പെുന്നത് ആോണ്?

ി ആർ അംബ

ക
ദ്ർ

9. ഇന്ത്യയുടെ ്പഥമ നിയമ മ്ന്ത്ി ആോയിേുന്നു
ബഡോ.

ി ആർ അംബ

ക
ദ്ർ

10. ഭേണ
െനാ ്ഡാഫ്്്ിംഗ് കമ്മി്ിയുടെ ടെയർമാൻ
ആോയിേുന്നു?
ബഡോ.

ി ആർ അംബ

ക
ദ്ർ

11. റിപ്പബ്ലിക് ഇന്ത്യയുടെ ആദയടെ ോഷ്്െപതിയായി
തിേടെെുക്കടപ്പട്ടത് ആേ്?
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ബഡോ. രോബജബ്ര ബ്രസോദ്

12. ഭേണ
െനയുടെ കവർ ഘപജ് തയ്യാറാക്കിയ ്പശസ്ത െി്തകാേൻ
ആോണ് ?
നരലോൽ ബ

ോസ്

13. ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനെിടെ മുഖ്യ അതിഥി
ആോയിേുന്നു?
അഹമ്മദ് സുകോർബ

14. െിഖ്ിത ഭേണ
ഏത്?
ഇതയൻ ഭര

ോ (ഇബതോബനഷയൻ ബ്രസിഡന്റ്)

െനകളിൽ ഏ്വും ബൃഹൊയ ഭേണ

ഘടന

െന

15. െിഖ്ിത ഭേണ
െനകളിൽ ഏ്വും ടെറുതും പഴക്കമുള്ളതുമായ
ഭേണ
െന ഏതാണ്?
അബമരിക്കൻ ഭര

ഘടന

16. അഘമേിക്കൻ ഭേണ

െന നിെവിൽ വന്ന വർഷം ഏത്?

1789

17. റിപ്പബ്ലിക് എന്ന വാക്കിന്ടറ അർത്ഥം എന്ത്ാണ്?
ജനബേമ രോഷ്ബ്ടം

18. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ മു്ദ?
സിംഹ മുബ്ദ
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19. റിപ്പബ്ലിക് ദിന പഘേഡ് ആേംഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്?
രോഷ്ബ്ടരതി ഭവൻ

20. റിപ്പബ്ലിക് ദിന പഘേഡിനിെയിടെ ബീ്ിംഗ് റി്െീ്് െെങ്ങ്
നെക്കുന്നത് എവിടെ ടവച്ചാണ്?
വിജയ് ചൗക്ക്

21. ഇന്ത്യയുടെ പേഘമാന്നത സിവിെിയൻ ബഹുമതി ഏത്?
ഭോരതരത്നം

22. ഇന്ത്യക്ക് ഒേു ഭേണ
െന ഘവണം എന്ന ആശയം ആദയമായി
മുഘന്നാട്ടു ടവച്ച ഇന്ത്യക്കാേൻ ആോണ്?

എം എൻ ബറോയ്

23. ഇന്ത്യൻ സസനയെിന്ടറ പേഘമാന്നത ഘനതാവ് ആോണ്?
രോഷ്ബ്ടരതി

24. ഇന്ത്യൻ ഭേണ
1949 നവം

െന സവീകേിക്കടപ്പട്ടത് എന്നാണ്?

ർ 26

25. ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആകുന്നതിന് ഒേു ദിവസം മുമ്പ് മേിച്ച
നഘവാത്ഥാന നായകൻ ആേ്?
ബഡോ. രൽപ്പു
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26. ോഷ്്െപതിയുടെ ഔഘദയാഗിക വസതി ഏത്?
രോഷ്ബ്ടരതി ഭവൻ

27. ോഷ്്െപതി ഭവൻ സ്ഥിതി ടെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്?
നയൂഡൽഹി

28. ോജയസഭാംഗം ആകാനുള്ള കുറെ ്പായം എ്തയാണ്?
30

29. ോജയസഭ അംഗങ്ങളുടെ കാൊവധി എ്ത വർഷമാണ്?
ആറുവർഷം

30. ഇന്ത്യൻ ഭേണ

െനയുടെ താഘക്കാൽ എന്നറിയടപ്പെുന്നത്?

ആമുഖം

31. ഇന്ത്യൻ ഭേണ

െനയുടെ ആത്മാവ് എന്നറിയടപ്പെുന്നത്?

ആമുഖം

32. ഏതു ോജയെു നിന്നാണ് ഇന്ത്യ ആമുഖ്ം കെം ടകാണ്ടിേിക്കുന്നത്?
അബമരിക്ക

33. ഇന്ത്യ ഒേു റിപ്പബ്ലിക് ആണ് എന്ന് ്പസ്താവിക്കുന്ന ഭേണ
ഭാഗം ഏതാണ്?
ആമുഖം

34. ഇന്ത്യൻ ഭേണ
ബബ്രം

െനയുടെ

www.gkmalayalam.com

െനയുടെ കടയ്യഴുെു്പതി തയ്യാറാക്കിയത് ആേ്?

ിഹോരി ബറയ്സ ോദ്

35. അഘമേിക്കൻ ഭേണ

െനയുടെ പിതാവ് എന്നറിയടപ്പെുന്നത് ആേ്?

ബജയിംസ് മോഡിസൺ

36. 'ഭേണ
െനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും' എന്ന് അംഘബദ്കർ
വിഘശഷിപ്പിച്ചത് എന്ത്ിടനയാണ്?
ആർട്ടിക്കിൾ 32

37. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ ഗീതം ഏത്?
വബരമോതരം

38. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ ഗീതം േെിച്ചത് ആോണ്?
ങ്ിം ചബ്ര ചോറ്റർജി

39. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയഗീതം ഏത് ഭാഷയിൊണ് എഴുതിയത്?
ക തം
സംസ്ൃ

40. ഭേണ
െനയുടെ ആമുഖ്ടെ 'ഇന്ത്യയുടെ ോഷ്്െീയ ജാതകം'
എന്ന് വിഘശഷിപ്പിച്ചത് ആോണ്?
ബക എം മുൻഷി
41. ഇന്ത്യയുടെ ആദയടെ ഉപോഷ്്െപതി ആോണ്?
ണ
ബഡോ. എസ് രോധോകൃഷ്ൻ
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42. ഇന്ത്യൻ ഭേണ
െനയുടെ ആമുഖ്െിന്ടറ ശില്പി
എന്നറിയടപ്പെുന്നത് ആോണ്?
ജവഹർലോൽ ബനഹ്റു

43. ോജാവിടന ജനങ്ങൾ തിേടെെുക്കുന്ന ഘൊകെിടെ ഏക
ോഷ്്െം ഏതാണ്?
മബലഷയ

44. ജനാധിപതയെിന്ടറ കളിടൊട്ടിൽ എന്നറിയടപ്പെുന്ന ോജയം
ഏത്?
ബ്രീസ്

45. ജാെിയൻവാൊബാഗ് കൂട്ടടക്കാെക്ക് ഘനതൃതവം നൽകിയത് ആേ്?

ജമക്കിൾ ഒ ഡയർ

46. സമക്കിൾ ഒ ഡയറിടന ടവെിടവച്ചു ടകാന്നതാേ്?
ഉത്തം സിംര്

47. റിപ്പബ്ലിക് ദിന പഘേഡിൽ സെയൂട്ട് സവീകേിക്കുന്നത് ആോണ്?
രോഷ്ബ്ടരതി

48. റിപ്പബ്ലിക് ദിനെിൽ ോഷ്്െപതിക്ക് എ്ത ഗൺ സെയൂട്ടുകൾ
ആണ് നൽകുന്നത്?
21 രൺ സലയൂട്ടുകൾ
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49. ആധുനിക ജനാധിപതയെിന്ടറ നാെ് എന്നറിയടപ്പെുന്ന ോജയം
ഏത്?
ബ്

ിട്ടൻ

50. ഭേണ
െന നിർമാണ സഭയിൽ വനിതകൾ എ്ത
ഘപേുണ്ടായിേുന്നു?
15

51. ഭേണ
െന നിർമ്മാണ സഭയിടെ15 വനിതകളിൽ മെയാളി
വനിതകൾ എ്തഘപോയിേുന്നു?
3 മലയോളി വനിതകൾ
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52. ഭേണ
െന നിർമ്മാണ സഭയിടെ മെയാളി വനിതകൾ
ആടോടക്കയായിേുന്നു?
ദോേോയ
മസ്ബ്കീൻ

ി ബവലോയുധൻ, അമ്മു സവോമിനോഥൻ, ആനി

53. ടെഘകാട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആോണ്?
ഷോജഹോൻ ചബ്കവർത്തി

54. ്പതയക്ഷ ജനാധിപതയെിന്ടറ ആെയം എന്നറിയടപ്പെുന്ന ോജയം
ഏതാണ്?
സവിറ്റ്സർലൻഡ്
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55. ഘൊകെിടെ ആദയടെ ജനാധിപതയ ോജയം ഏതാണ്?
ബ്രീസ്

56. ഭേണ
െനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ താൽക്കാെിക അധയക്ഷനായി
ടതേടെെുെത് ആടേയാണ്?
സച്ചിദോനര സിൻഹ

57. ഭേണ
െനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ സ്ഥിേം അധയക്ഷൻ
ആോയിേുന്നു?
ബഡോ. രോബജബ്ര ബ്രസോദ്

58. റിപ്പബ്ലിക് എന്നാൽ എന്ത്ാണ്?

ജനങ്ങൾ ബനരിബട്ടോ അല്ലോബതബയോ ബതരബെടുക്കുന്ന വയക്തി
ഭര
ത്തലവൻ ആയിട്ടുള്ള രോജയബത്തയോ
് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന്
രറയുന്നത്

59. റിപ്പബ്ലിക് എന്ന പദം ഏത് ൊ്ിൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്?
ബറസ് രബ്ലിക്ക

60. ഘൊകെിടെ ഏ്വും പഴയ റിപ്പബ്ലിക് ഏതാണ്?
സോൻ മരീബനോ

61. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയഗാനം േെിച്ചത് ആോണ്
രവീബ്രനോഥടോബരോർ
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62. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയഗാനം ഏത്?
ജനര

മന

63. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ ഗാനം പാൊൻ എെുക്കുന്ന സമയം?
52 ബസക്കൻഡ്

64. ഇന്ത്യയുടെ തെസ്ഥാനം ഏത്?
നയൂഡൽഹി

65. ഘൊകെിടെ ഏ്വും വെിയ ജനാധിപതയ ോജയഘമത്?
ഇതയ

66. റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കെടമെുെത് ഏത് ോജയെു
നിന്നാണ്?
ബ്രോൻസ്

67. ഇന്ത്യക്ക് സവാതന്ത്യം െഭിച്ച വർഷമായ 1947 മുതൽ 1950 വടേയുള്ള
കാെയളവിൽ ആോയിേുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഭേണ തെവൻ?
ബജോർജ്ജ് നോലോമൻ

68. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ മു്ദ?
സിംഹം മുബ്ദ

69. ജനഗണമന ഘദശീയ ഗാനമായി അംഗീകേിച്ച വർഷം ഏത്?
www.gkmalayalam.com
1950 ജനുവരി 24

70. ഘൊകെിടെ ഏ്വും ടെറിയ റിപ്പബ്ലിക് ഏതാണ്
നൗറു

71. റിപ്പബ്ലിക് ദിനെിന് സംസ്ഥാന തെസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഘദശീയ പതാക
ഉയർെുന്നത് ആോണ്?
രവർ

ർ

72. സാഘേ ജഹാം ഘസ അച്ഛാ എന്ന ഗാനം േെിച്ചതാേ്?
മുഹമ്മദ് ഇഖ്

ോൽ

73. 'സതയഘമവ ജയഘത' എന്ന് ഘേഖ്ടപ്പെുെിയത് ഏത് െിപിയിൊണ്?

ബദവനോരരി ലിരി

74. 'സതയഘമവ ജയഘത' എന്ന വാകയം ഏത് ഉപനിഷെിൽ നിന്നാണ്
എെുെിട്ടുള്ളത്?
മുണ്ഡബകോരനിഷത്ത്

75. സവത്ന്ത് ഇന്ത്യയുടെ ആദയ വിദയാഭയാസ മ്ന്ത്ി ആേ്?
മൗലോനോ അബ്ദുൽ കലോം ആസോദ്

76. ഇന്ത്യയിടെ ഏ്വും വെിയ നഗേം ഏതാണ്?
മുംജ
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77. ്ഗാമീണ റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ കൂട്ടം എന്നറിയടപ്പെുന്ന ഇന്ത്യൻ
സംസ്ഥാനം ഏതാണ്?
നോരോലോൻഡ്

78. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ പതാക േൂപകൽപന ടെയ്ത ത് ആേ്?
രിങ്ലി ബവങ്യ്യ

79. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ പുഷ്പം ഏതാണ്
തോമര

80. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ പക്ഷി.
മയിൽ

81. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ നദി ഏതാണ്?
രംരോനദി

82. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ വൃക്ഷം?
ബരരോൽ

83. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ മൃഗം ഏത്?
കടുവ

84. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ ഫ്െം ഏതാണ്?
മോങ്ങ
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85. ഇന്ത്യൻ ഭേണ

െനയിൽ എ്ത അനുഘേദങ്ങളാണ് ഉള്ളത്?

395

86. റിപ്പബ്ലിക് ദിന പഘേഡിനിടെ നൽകടപ്പെുന്ന അവാർഡ് ഏതാണ്?
ക രം
ധീരത രുരസ്ോ

87. ഇന്ത്യയുടെ ഔഘദയാഗിക ഭാഷ ഏത്?
ഹിരി

88. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ െിഹ്നം എന്ത്ാണ്?
അബ

ത ഭം
ോകസ്ം

89. 1885- ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഘകാൺ്ഗസ് സ്ഥാപിച്ചത് ആേ്?
എ ഒ ഹയും

90. "ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിടെ ആദയ ോഷ്്െപതി ധീേയായ ഒേു ദളിത്
ടപൺകുട്ടി ആയിേിക്കണം എന്നാണ് എന്ടറ ആ്ഗഹം. എന്ടറ
സവപ്നെിടെ ടപൺകുട്ടി ോഷ്്െപതി ആയാൽ ഞാൻ അവളുടെ
ഘസവകൻ ആയിേിക്കും" ഇത് ആേുടെ വാക്കുകൾ
മഹോത്മോരോന്ധി യുബട

91. ഭേണ
നവം

െന ദിനം എന്നാണ്?

ർ 26

92. ഇന്ത്യയുടെ പേഘമാന്നത ഭേണ
1950 ജനുവരി 26

െന നിെവിൽ വന്നത് എന്നാണ്?
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93. കെുവടയ ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ മൃഗമായി ടതേടെെുെ വർഷം?
1972

94. മയിെിടന ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ പക്ഷിയായി തിേടെെുെ
വർഷം?
1964

95. സു്പീം ഘകാെതിയിടെയും സഹഘക്കാെതിയിടെയും ജഡ് ജിമാടേ
നിയമിക്കുന്നതാേ്?
രോഷ്ബ്ടരതി

96. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയപതാക ഭേണ
അംഗീകേിച്ചത് എന്ന്?

െന നിർമ്മാണ സമിതി

1947 -ജൂജല 22ന്

97. ഘദശീയ പതാക നിർമ്മിക്കാൻ ഉപഘയാഗിക്കുന്നത്?
ഖോദി തു

ി

98. ഇന്ത്യയിടെ ഏക അംഗീകൃത പതാക നിർമാണ ശാെ
ഹുബ്ലി (കർ

ോടക)

99. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ പതാകയുടെ ആകൃതി?
ദീർഘചതുരം
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100. ഇന്ത്യൻ ഘദശീയ പതാകയിടെ നിറങ്ങൾ
മുകളിൽ കുങ്ുമം നിറം, നടുവിൽ ബവള്ള നിറം, തോബെ രച്ച
നിറം, രതോകയുബട നടുവിലോയി നോവിക നീലയിൽ
അബ ോകചബ്കം

101. ഘദശീയ പതാകയിടെ കുകുമ നിറം സൂെിപ്പിക്കുന്നത്?
രോജയത്തിന്ബറ ക്തിയും ജധരയവും

102. ഘദശീയ പതാകയിടെ ടവള്ള നിറം സൂെിപ്പിക്കുന്നത്
സതയവും സമോധോനവും

103. ഘദശീയപതാകയിടെ പച്ച നിറം സൂെിപ്പിക്കുന്നത്
ഉൽപ്പോദനേമതയും വളർച്ചയും

104. ഘദശീയ പതാകയിൽ െെനടെ സൂെിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത്്
ചബ്കം

105. ഘദശീയപതാകയിടെ അഘശാക െ്കെിൽ എ്ത അേകൾ ഉണ്ട്
24

106. ഘദശീയ പതാകയിടെ അഘശാക െ്കം (അഘശാകസ്തംഭം) എവിടെ
നിന്നാണ് സവീകേിച്ചത്
ഉത്തർബ്രബദ
നിന്ന്

ിബല സോരോനോഥിലുള്ള അബ

ത ഭത്തിൽ
ോകസ്ം
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107. ഘദശീയ പതാക ഉയർൊൻ അനുവദനീയമായ സമയം

സൂഘേയാദയം മുതൽ സൂേയാസ്തമയം വടേ

108. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ മു്ദയിൽ എ്ത സിംഹങ്ങൾ ആഘെഖ്നം
ടെയ്ത ിട്ടുണ്ട്
4

109. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയമു്ദ അംഗീകേിക്കടപ്പട്ടത് എന്ന്
1950 ജനുവരി 26

110. ഘദശീയ മു്ദയുടെ താടഴ ഭാഗെ് 'സതയഘമവ ജയഘത' എന്ന്
ഘേഖ്ടപ്പെുെിയത് ഏത് െിപിയിൽ?
ബദവനോരിരി ലിരിയിൽ

111. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ ഗാനം ആദയമായി ആെപിച്ചത് എന്ന്?
1911 ഡിസം
ർ 27ന് ബകോൽക്കത്ത ബകോൺബ്രസ്
സബമ്മളനത്തിൽ

112. ആമുഖ്ടെ ഭേണ
വിഘശഷിപ്പിച്ചത് ആേ്?

െനയുടെ തിേിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന്

എൻ. എ രോൽക്കിവോല

113. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന ആദയമായി ആെപിച്ചത്
ആേ്?
സരളോബദവി ചതുറോ

ി
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114. ഘദശീയഗാനമായ ജനഗണമന െിട്ടടപ്പെുെിയിേിക്കുന്നത്
ഏതു
ോഗെിൊണ്?

ങ്രോഭര

ം

115. ഇന്ത്യയുടെ ഘദശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന ക്ക്്സംഗീതം
നൽകിയത് ആേ്?
കയോര്റ്റൻ രോംസിംര് തോക്കൂർ

116. ഇന്ത്യയിൽ ഭേണ
െനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ
േൂപീകേണെിന് കാേണമായത്?
കയോ

ിനറ്റ് മിഷൻ (1946)

117. "ജനങ്ങൾ ജാഗേൂകോകണം സ്്തീകൾ ്പബുദ്ധോകണം
സ്്തീകൾ ്പയാണം ആേംഭിച്ചാൽ കുെുംബവും ്ഗാമവും ഉണർന്നു
്പവർെിക്കുന്നു" ഇത് ആേുടെ വാക്കുകൾ?

ജവഹർലോൽ ബനഹ്റു

118. "സ്്തീകൾ സകവേിച്ച ഘനട്ടങ്ങൾ ആണ് ഒേു സമൂഹെിന്ടറ
പുഘോഗതിയുടെ മാനദണ്ഡം" ഇത് ആേുടെ വാക്കുകൾ?
ബഡോ.

ി ആർ അംബ

119. ഇന്ത്യൻ ഭേണ
നെന്നത്?
1946 ഡിസം

ക
ദ്ർ

െന നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ ആദയ സഘമ്മളനം

ർ 9- ന്

120. ഭേണ
െനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദയ സഘമ്മളനെിടെ
അധയക്ഷൻ ആേ്?
ബഡോ. സച്ചിദോനര സിൻഹ
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121. ഇന്ത്യൻ ഭേണ
െനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ സ്ഥിേം
അധയക്ഷനായി ഘഡാ.ോഘജ്ര്പസാദിടന തിേടെെുെത് എന്നാണ്?
1946 ഡിസം

ർ 11ന്

122. ഇന്ത്യൻ ഭേണ
െനയ്ക്ക് അംഗീകാേം െഭിച്ച നവംബർ 26 ഏത്
ദിനമായിട്ടാണ് ആെേിക്കുന്നത്?
ബദ ീയ നിയമ ദിനം

123. ഭേണ
െന കേെ് േൂപീകേണ സമിതിയുടെ ( ്ഡാഫ്്്ിംഗ് കമ്മി്ി)
അധയക്ഷൻ?
ബഡോ.

ി ആർ അംബ

ക
ദ്ർ

124. സവാത്ന്ത്യം, സമതവം, സാഘഹാദേയം എന്നീ ആദർശങ്ങൾ
ആമുഖ്െിൽ സവീകേിച്ചിേിക്കുന്നത് ഏത് വിപ്ലവെിൽ നിന്ന്
്പഘൊദനമുൾടക്കാണ്ടാണ്?
ബ്രഞ്ച് വിപ്ലവം

125. ഘൊകസഭാംഗമാകാനുള്ള കുറെ ്പായം?
25 വയസ്സ്

126. ഇന്ത്യയിൽ ഘവാട്ടവകാശെിനുള്ള കുറെ ്പായം?
18 വയസ്സ്

For more quizzes: www.gkmalayalam.com
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