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Children's Day Quiz

GK Malayalam: General Knowledge and Current Affairs in Malayalam!

Children's Day Quiz (ശിശുദിന ക�ിസ്) in Malayalam 2020

1. ഇ��യിൽ ശിശുദിനമായി ആചരി�ു�ത് ആരുെട ജ�ദിനമാണ്?

ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവിെ�

2. ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവിെ� ജ�ദിനം എ�ാണ്?

1889 നവംബർ 14 (അലഹബാദ്)

3. ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവിെ� ജ��ലം ഏതാണ്?

അലഹബാദ് (ഉ�ർ�പേദശ്)

4. അലഹബാദിെ� പുതിയ േപര് എ�്?

�പയാഗ് രാജ്

5. ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവിന് കു�ികൾ നൽകിയ ഓമന േപര് എ�്?

ചാ�ാജി

6. േലാക ശിശുദിനം എ�്?

നവംബർ 20

7. െനഹ്റുവിെ� പിതാവിെ� േപര്?

േമാ�ിലാൽ െനഹ്റു

8. െനഹ്റുവിെ� മാതാവിെ� േപര്?

സ�രൂപ് റാണി

9. യു എൻ ജനറൽ അസം�ിയുെട ആദ� വനിതാ അധ��യായ െനഹ്റുവിെ� സേഹാദരി
ആര്?

വിജയല�്മി പ�ി�്

10. േകരള നിയമസഭെയ അഭിസംേബാധന െചയ്ത ആദ� �പധാനമ��ി?

ജവഹർ ലാൽ െനഹ്റു



11. 'ആധുനിക ഇ��യുെട ശി�ി' എ�റിയെ�ടു�ത് ആര്?

ജവഹർലാൽെനഹ്റു

12. ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവിെ� ഭരണകാലഘ�ം?

1947 ആഗ�് 15 മുതൽ 1964 െമയ് 27
വെര

13. െനഹ്റു ആദ�മായി �പധാനമ��ിയായ വർഷം?
1947 ഓഗ�് 15

14. 1947 ഓഗ�് 14-ന് അർ�രാ�തിയിൽ പാർലെമ��െല ദർബാർ ഹാളിൽ സ�ത��
ഇ��യുെട �പഥമ �പധാനമ��ി ജവഹർലാൽ െനഹ്റു നട�ിയ �പസംഗം?

വിധിയുമായു� കൂടി�ാഴ്ച

15. "ഭയ�ിെ�യും െവറു�ിെ�യും േമൽ വിജയം േനടിയ മനുഷ�ൻ" എ�് െനഹ്റുവിെന പ�ി
പറ�ത് ആര്?

വിൻ�ൺ ചർ�ിൽ

16. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു പെ�ടു� ആദ� േകാൺ�ഗസ് സേ�ളനം ഏത്?

1912 ബ�ിപൂർ സേ�ളനം

17. െനഹ്റുവിെന 'ഋതുരാജൻ' എ�് വിേശഷി�ി�ത് ആര്?

രവീ��നാഥടാേഗാർ

18. െനഹ്റു വിദ�ാഭ�ാസവശ�ാർ�ം എ�താമെ� വയ�ിലാണ് ഇം��ിേല�് േപായത്?

പതിനാറാമെ� വയ�ിൽ

19. ഏഷ�ാ�ിക് െഗയിംസിന് ഏഷ�ൻ െഗയിംസ് എ� േപര് നൽകിയതാര്?

ജവഹർലാൽ െനഹ്റു

20. 'ജവഹർ' എ� പദ�ിെ� അർ�ം എ�്?
ര�ം

21. 'ഇ��യുെട ര�ം' എ�് െനഹ്റു വിേശഷി�ി� സം�ാനം ഏത്?

മണി��ർ

22. െനഹ്റു േ�ടാഫി വ�ം കളിയുെട പഴയ േപര് എ�ാണ്?

ൈ�പം മിനിേ�ഴ്സ് േ�ടാഫി



23. െനഹ്റുവിെ� �പശസ്ത പുസ്തകമായ 'ഇ��െയ കെ��ൽ' െന ആധാരമാ�ി 'ഭാരത്
ഏക് േഖാജ്' എ� ടിവി സീരീസ് നിർമി�് സംവിധാനം െചയ്തത് ആര്?

ശ�ാം െബനഗൽ

24. െനഹ്റു അധ��ത വഹി� ആദ�െ� േകാൺ�ഗസ് സേ�ളനം ഏത്?

ലാേഹാർ സേ�ളനം (1929)

25. ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവിന് ഭാരതര�ം ലഭി� വർഷം?

1955

26. െനഹ്റു ബാരി�ർ പഠനം പൂർ�ിയാ�ിയത് എവിെട െവ�്?

ല�ൻ

27. ക�ി�് ഇ��ാ �പേമയം അവതരി�ി�
േനതാവ് ആര്?

ജവഹർലാൽ െനഹ്റു

28. 'ഇ��െയ കെ��ൽ' (ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇ��) ആരുെട കൃതിയാണ്

ജവഹർലാൽ െനഹ്റു

29. ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവിെ� �പശസ്തമായ ആ�കഥ ആർ�ാണ് സമർ�ി�ി���ത്?

കമലാ െനഹ്റു

30. 1938 ൽ െനഹ്റു രൂപവത്കരി� ക�ി�ിയുെട േപെര�്

നാഷണൽ �ാനിംഗ് ക�ി�ി

31. ജയിൽ ജീവിതകാല�് െനഹ്റു മകൾ ഇ�ിരയ് �്  എഴുതിയ ക�ുകള�െട
സമാഹാരമാണ്?

ഒര�ൻ മകൾ�യ� ക�ുകൾ

32. ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവും അ�ൻ േമാ�ിലാൽ െനഹ്റുവും േചർ�് 1919 ൽ ആരംഭി�
വാർ�ാപ�തം ഏത്?

ഇൻഡിെപൻഡ� ്

33. ഇം��ിെല വിദ�ാഭ�ാസ�ിനുേശഷം ഇ��യിെല�ിയ െനഹ്റു ഏത് േകാടതിയിലാണ്
�പാക്ടീസ് തുട�ിയത്?

അലഹബാദ് േകാടതി

34. െനഹ്റുേ�ടാഫി വ�ംകളി നട�ു� കായൽ ഏത്?



പു�മട�ായൽ

35. െനഹ്റു ഗാ�ിജിെയ ആദ�മായി ക�ുമു�ിയത് എേ�ാൾ, എവിെടവ�്?

1916 - ൽ ലക്നൗവിൽ നട� േകാൺ�ഗസ് സേ�ളന�ിൽ വ�്

36. െനഹ്റുവിെ� വിവാഹം നട� വർഷം?

1916-ൽ

37. െനഹ്റുവിെ� പ�ിയുെട േപര്?

കമലാ കൗൾ

38. 1921 - ൽ െവയിൽസ് രാജകുമാരെ� ഇ�� സ�ർശന�ിെനതിെര �പതിേഷധ �പകടനം
നട�ിയതിന് െനഹ്റുവിന് ലഭി� ശി� എ�ായിരു�ു?

ആറുമാസെ� ജയിൽവാസം

39. െനഹ്റു ആദ�മായി ജയിലിൽ േപായ വർഷം

1921-ൽ

40. 1940 -ൽ ഗാ�ിജി ആരംഭി� വ��ി സത�ാ�ഗഹ�ിൽ ര�ാമതായി തിരെ�ടു�െ��
േനതാവ് ആര്?

ജവഹർലാൽ െനഹ്റു

41. െനഹ്റുവിെ� സ്മരണയിൽ ഇ�് മ��സിയമായി സംര�ി�െ�ടു� അേ�ഹം
�പധാനമ��ി ആയിരി�ുേ�ാൾ താമസി�ിരു� വീട്?

തീൻ മൂർ�ി ഭവൻ

42. അലഹബാദ് നഗര സഭയുെട തലവനായി െനഹ്റു തിരെ�ടു�െ�� വർഷം?

1925

43. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു ബിരുദെമടു� േകാേളജ് ഏത്?

േകം�ബിഡ്ജിെല �ടിനി�ി

44. 1929 -ൽ ലാേഹാറിൽ നട� േകാൺ�ഗസ് സേ�ളന�ിൽ അധ��ത വഹി�ത്
ആരായിരു�ു?

ജവഹർലാൽ െനഹ്റു

45. സ�ൂർ� സ�ാത���ം എ� സു�പധാന നയം േകാൺ�ഗസ് ആവിഷ്കരി� സേ�ളനം?

1929 - െല ലാേഹാർ സേ�ളനം



46. ഇ��െയ കെ��ൽ, വിശ�ചരി�ത അവേലാകനം എ�ീ �ഗ��ൾ എഴുതിയത് എവിെട
വ�ാണ്?

ജയിലിൽ െവ�്

47. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു േകാൺ�ഗസ് അധ��നായി െതരെ�ടു�െ��ത് എേ�ാൾ?

1935 െസപ്�ംബർ 4

48. ജവഹർലാൽലാൽ െനഹ്റു �ാനേ�ാറിയം �ിതി െച���ത് എവിെടയാണ്?

അലഹബാദ്

49. േക�� സാഹിത� അ�ാദമിയുെട ആദ�െ� അധ��ൻ ആര്?

ജവഹർലാൽ െനഹ്റു

50. ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവിെ� അ�ൻ േമാ�ിലാൽ െനഹ്റു അ�രി� വർഷം?

1931

51. െനഹ്റുവിെ� പ�ി കമല അ�രി� വർഷം ഏത്?

1936 െഫ�ബവരി 28ന്

52. കമലാ െനഹ്റു അ�രി�ത് എവിെടവ�ാണ്?

സ�ി�്സർലൻഡിൽ

53. െനഹ്റുവിെ� മാതാവ് സ�രൂപ് റാണി അ�രി�ത് ഏതു വർഷം?

1938

54. േകാൺ�ഗസ് ക�ി�ി��ാ �പേമയം പാസാ�ിയ വർഷം?

1942 ആഗ�് 8

55. "അധ�ാനമാണ് ജീവിതം, ജീവിതമാണ് അധ�ാനം" ഇത് ആരുെട വാ�ുകളാണ്?

െനഹ്റുവിെ�

56. ഗാ�ി സിനിമയിൽ െനഹ്റുവിെ� കഥാപാ�തം െചയ്ത നടൻ ആര്?

േറാഷൻ േസ�്

57. ന�� ഡൽഹിയിെല ജവഹർലാൽ െനഹ്റു സർവകലാശാല ആരംഭി� വർഷം?

1969

58. 'ജവഹർലാൽ െനഹ്റു മകൾ ഇ�ിര ഗാ�ി�് അയ� ക�ുകള�െട സമാഹാരമായ



'ഒര�ൻ മകൾ�യ� ക�ുകൾ' ഹി�ിയിേല�് വിവർ�നം െചയ്ത സാഹിത�കാരൻ
ആര്?

മുൻഷി േ�പംച�്

59. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു അവസാന തട�ലിൽ നി�ും േമാചിതനായത് എ�്?

1945 ജൂൺ 15

60. രാജ� പുേരാഗതി�ായി പ�വ�ര പ�തികൾ ആവിഷ്കരി�് ആരാണ്?

ജവഹർലാൽ െനഹ്റു

61. അ�ർേദശീയ ശിശുദിനം എ� ആശയം ആദ�മായി അവതരി�ി�ത് ആര്?

വി െക കൃഷ്ണേമേനാൻ

62. അ�ാരാഷ്�ട �പശ്ന�ളി ൽ ഇ���ു� �ാനം ഉറ�ി�ു�തിനായി െനഹ്റു
ആവിഷ്കരി� വിേദശനയം?

േചരിേചരാനയം

63. േചരിേചരാ �പ�ാനം രൂപീകരി�ത് ഏത് വർഷം?

1961

64. "ഇ��യും ഇം��ും ത�ിലു� ബ��ിെ� നടുവിൽ ഭഗത് സിംഗിെ� ജഡം എ�ും
തൂ�ി നിൽ�ുക തെ� െച��ം" ഇത് ആരുെട വാ�ുകൾ?

ജവഹർലാൽ െനഹ്റു

65. െനഹ്റു എ�ത വർഷമാണ് ഇ��യുെട �പധാനമ��ി ആയത്

17 വർഷം

66. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു തുറമുഖം �ിതി െച���ത് എവിെടയാണ്

മുംൈബ

67. ആധുനിക ഇ��യുെട നിർമാണ�ിന് ആരുെട ആശയമാണ് െനഹ്റു സ�ീകരി�ത്?

ഗാ�ിജിയുെട

68. െനഹ്റുവിെ� ജീവിത�ിെല നിർ�ായക മുഹൂർ�മായി െനഹ്റു വിേശഷി�ി�ത്
എ�ായിരു�ു?

ഗാ�ിജിെയ ക�ുമു�ിയത്

69. 'െനഹ്റു െമേ�ാറിയൽ മ��സിയം ആ�് ൈല�ബറി' എവിെടയാണ് �ിതി െച���ത്?



ന��ഡൽഹി

70. ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവിെന തെ� രാഷ്�ടീയ പിൻഗാമിയായി �പഖ�ാപി�ത്
ആരായിരു�ു?

ഗാ�ിജി

71. േമാ�ിലാൽ െനഹ്റുവിെ� അലഹബാദ് നഗര�ിലു� ഭവനം ഏതു േപരിലാണ്
�പശസ്തമായത്?

ആന�ഭവനം

72. ജവഹർലാൽെനഹ്റുവിന് �പാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസം നൽകിയ അധ�ാപകെ� േപര് ?

െഫർഡി� ് �ബൂ�്

73. �പാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിനുേശഷം ജവഹർലാൽ െനഹ്റു പഠി� ഇം��ിെല സ്കൂൾ
ഏത്?

ഹാേരാ

74. ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവിൽ കലയും സാഹിത�വും ശാസ്�തവും േവരുറ�ി�ത് ഏതു
അധ�ാപകെ� പരി�ശമഫലമായാണ?്

െഫർഡിന� ് �ബൂ�്

75. ഭരണഘടനയുെട ഏതുഭാഗമാണ് െനഹ്റു ത�ാറാ�ിയത്?
ആമുഖം

76. ഇ��യുെട ആസൂ�തണ ക�ീഷൻ രൂപീകരി�ത് ഏത് വർഷം?

1950 മാർ�്

77. ഒ�ാം പ�വ�ര പ�തി ആരംഭി� വർഷം?

1951-ൽ

78. പ�ശീല തത��ൾ െനഹ്റു ഒ�് െവ�ത് ഏതു ൈചനീസ് �പധാനമ��ിയുമായി�ാണ്?

ചൗഇൻലായ്

79. െനഹ്റുവിന് ഭാരതര�ം പുരസ്കാരം ലഭി� വർഷം?

1955 ജൂൈല 15

80. "ആ ദീപം െപാലി�ു" എ�് െനഹ്റു പറ�ത് ആരുെട മരണെ�കുറി�ാണ്?

ഗാ�ിജിയുെട മരണെ� കുറി�്

81. െനഹ്റു ആെക തടവിൽ കഴി� കാലം?



3276 ദിവസം

82. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു എ�ത തവണ ജയിലിൽ േപായി���്?

9 തവണ

83. െനഹ്റു ഗവൺെമ� ് െനതിെര ആദ� അവിശ�ാസ �പേമയം അവതരി�ി�ത്

െജ ബി കൃപലാനി

84. ജവഹർലാൽെനഹ്റു ഏ�വും അധികം ദിവസം തടവിൽ കിട� ജയിൽ ഏത്?

അഹ�ദ് നഗർ േകാ� (1042 ദിവസം)

85. ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവിെ� െസ�ക�റിയായ മലയാളി ആര്?

എം. ഒ. മ�ായി

86. തമിഴ്നാട് സ�ർശന�ിനിെട െനഹ്റുവിെ� കാേറാടി�ിരു�ത് ഒരു സ്�തീയായിരു�ു
എ�ാണ് അവരുെട േപര്?

ബാല�

87. 1947 ആഗ�് 15- തീയതി പാർലെമ��ൽ മുഴ�ിയ െനഹ്റുവിന് ഏ�വും ഇഷ്ടെ��
േദശഭ�ിഗാനം എ�ായിരു�ു?

സാേര ജഹാൻെസ അ�ാ

88. ഭാരത സർ�ാർ നൽകു� ജവഹർലാൽ െനഹ്റു പുരസ്കാരം ആദ�മായി ലഭി�ത്
ആർ�ാണ്?

യു താ� ്

89. ഭാരത സർ�ാർ നൽകു� ജവഹർലാൽ െനഹ്റു പുരസ്കാരം ആദ�മായി ലഭി� വനിത
ആര്?

മദർ െതേരസ

90. ആധുനിക ഇ��യുെട േ��ത�ൾ എ�് െനഹ്റു വിേശഷി�ി�ത് എ�ിെനയാണ്?

അണെ���കെള

91. സു�പധാനമായ തീരുമാന�െളടു�ുേ�ാൾ െനഹ്റു തെ� േമശ��റ�് െവ�ിരു� ഒരു
�പതിമയുമായി ആശയവിനിമയം നട�ിയിരു�ു. ആരുേടതാണ് ഈ �പതിമ?

എ�ബഹാം ലി�ൺ

92. െനഹ്റു ഇട�ാല സർ�ാറിെ� സാരഥ�ം ഏെ�ടു�േ�ാൾ റഷ�ൻ നയത��
�പതിനിധിയായി നിയമി�ത് ആെരയായിരു�ു?



േഡാ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

93. ജയ�പകാശ് നാരായണെന െനഹ്റു ആദ�മായി ക�ുമു�ിയത് എേ�ാൾ?

1936-ൽ

94. െനഹ്റു ഏ�വും കൂടുതൽ ബഹുമാനി�ുകയും ആദരി�ുകയും െചയ്തിരു�ു
സംഗീത� ആരാണ്?

എം എസ് സു�ല�്മി

95. ഭ�കാനംഗൽ അണെ��് കനാൽ ഉദ്ഘാടനം െച�ാൻ സംഘാടകർ �ണി�ത്
െനഹ്റുവിെന ആയിരു�ു. എ�ാൽ എ�ാവെരയും അ�ുതെ�ടു�ിെ�ാ�് െനഹ്റു
ഉദ്ഘാടനം െച�ി�ി�ത് മെ�ാരാെള െകാ�ായിരു�ു ആരാണയാൾ?

ആ കനാൽ പണിയിൽ ഏർെ��ിരു� ഒരു െതാഴിലാളിെയ െകാ�്

96. കു�ികൾ കഴി�ാൽ െനഹ്റു ഏ�വും ഇഷ്ടെ��ിരു�ത് എ�ിെനയായിരു�ു?

വളർ�ുമൃഗ�െള

97. െനഹ്റു വളർ�ിയ മൃഗ�ളിൽ െവ�് െനഹ്റുവിന് ഏ�വും ഇഷ്ടെ�� ജീവി
ഏതായിരു�ു.?

പാ�

98. താൻ വളർ�ിയ കരടികു�ിയായ പാ�യ്�് െനഹ്റു നൽകിയ േപര് എ�്?

ഭീംകാ

99. െനഹ്റു 'േദശീയ ബാലഭവൻ' �ാപി� വർഷം
1956

100. 1938-ൽ ജവഹർലാൽ െനഹ്റു ആരംഭി� പ�തം?

നാഷണൽ െഹറാൾഡ്

' /


