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1. അ�ാ ൈവകു�ർ എ�റിയെ�� സാമൂഹിക പരിഷ്കർ�ാവ് ആരാണ്
ൈവകുണ്ഠസ�ാമികൾ

2. ആ�ാനുതാപം ആരുെട കൃതിയാണ്
ചവറ കുര�ാേ�ാസ് അ�ൻ

3. 1912 െകാ�ിരാജാവിെന ഷഷ്ടിപൂർ�ി പുരസ്കരി�് െക പി കറു�ൻ രചി� നാടക�ിെ� േപര്
ബാലകേലശം

4. േവല�ാരൻ എ� �പസി�ീകരണം ആരംഭി�ത് ആരാണ്
സേഹാദരൻ അ��ൻ

5. ജയ ജയ േകാമള േകരള ധരണി എ� ഗാനം രചി�ത് ആരാണ്
േബാേധശ�രൻ

6. േ��ത �പേവശന വിളംബരം എഴുതി ത�ാറാ�ിയത് ആരാണ്
ഉ��ർ എസ് പരേമശ�ര�ർ

7.നവഭാരത ശിൽപികൾ എ� കൃതി രചി�ത് ആരാണ്
െക പി േകശവേമേനാൻ

8. കഷായ േവഷം ധരി�ാ� സന�ാസി എ�റിയെ�� നേവാ�ാന നായകൻ ആരാണ്
ച��ിസ�ാമികൾ

9. േകരള�ിെല വിേവകാന�ൻ എ�റിയെ�ടു�ത് ആരാണ്
ആഗമാന� സ�ാമി

10. മലബാറിൽ വാഗൺ �ടാജഡി ദുര�ം നട� വർഷം ഏത്?1921
11.പ�ത �പവർ�നം സംബ�ി�് രാമകൃഷ്ണ�ി� രചി� ആധികാരിക �ഗ�ം?
വൃ�ാ�പ�ത�പവർ�നം

12. ജയ ജയ േകാമള േകരള ധരണി എ� ഗാനം രചി�ത്?
േബാേധശ�രൻ

13. മഹാ�ജിയുെട ആ�കഥയിൽ പരാമർശി�ി��� ഏക മലയാളി?
ജി പി പി�

14. നിവർ�ന �പേ�ാഭ�ിന് ആ േപര് നൽകിയ സംസ്കൃത പ�ിതൻ ആര്?
ഐ സി ചാേ�ാ
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15. ശ�രൻ എ�ത് ആരുെട ബാല�കാലനാമം ആയിരു�ു?
പ�ി�് െക പി കറു�ൻ

16. ഗുരുവായൂർ സത�ാ�ഗഹ കാല�് �കൂരമർദന�ിന് ഇരയായ സത�ാ�ഗഹ�ിെല വള�ിയർ ക�ാപ്�ൻ ആര്?
എ െക േഗാപാലൻ

17. ഗുരുവായൂർ സത�ാ�ഗഹം ആരംഭി�ത് എ�്?1931 നവംബർ 1ന്

18. വിദ�ാലയം എ� �പസി�ീകരണം ആഇ��ൻരംഭി�ത് ആര്?
മൂർേ�ാ�്കുമാരൻ

19. േ��ത �പേവശന വിളംബരം എഴുതി ത�ാറാ�ിയത് ആര്?
ഉ��ർ എസ് പരേമശ�ര�ർ

20. േകരള�ിെല വിേവകാന�ൻ എ�റിയെ��ത് ആര്?
ആഗമാന� സ�ാമി

21. �ശീനാരായണ ഗുരുവിെന ര�ാം ബു�ൻ എ�് വിേശഷി�ി� മഹാകവി ആര്?
ജി ശ�ര�ുറു�്

22. ‘ഞാൻ ൈദവെ� മനുഷ�രൂപ�ിൽ ക�ു ‘ �ശീനാരായണഗുരുവുമായു� കൂടി�ാഴ്ചെയ പ�ി ഇ�െന
പറ�താര്?
ദീനബ�ു സി എഫ് ആൻ�ഡൂസ്

23. പു��പ വയലാർ സമരം നട� വർഷം?1946

24. “കരയു�വർ�് ജീവി�ാനു� േലാകം അ�ിത്” എ�് പറ� നേവാ�ാന നായകൻ ആര്?മ��്
പ�നാഭൻ

25. ജാതി�ു�ി എ� കൃതി രചി�താര്?
പ�ി�് െക പി കറു�ൻ

26. തിരുവിതാംകൂറിൽ മൂ�ു�ി സമരം അ�ി��ടവ സമരം എ�ിവ നയി�താര്?
ആറാ��പുഴ േവലായുധ�ണി�ർ

27. ‘ഇ��യുെട മഹാനായ പു�തൻ ‘ എ�് അ��ാളിെയ വിേശഷി�ി� ഇ��ൻ �പധാനമ��ി?
ഇ�ിരാഗാ�ി

28. ആദ�മായി ‘േഘാഷ ‘ ബഹിഷ്കരി�് െപാതുരംഗ�് �പത��െ�� അ�ർജനം?
പാർവതി മനഴി (1929).

29. കുമാരനാശാന് മഹാകവി പ�ം നൽകിയത് ഏത് സർവകലാശാലയാണ്?
മ�ദാസ് സർ�കലാശാല



30. നേവാ�ാന�ിെ� സൂര�േതജസ് ആരുെട ആ�കഥ?
പ�ി�് െക പി കറു�ൻ

31. ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ൈദവം ഒരു ഉലകം ഒരു നീതി എ�ത് ആരുെട തത�മാണ്?
ൈവകുണ്ഠസ�ാമികൾ
32. വിശ�ാ� ൈദവവും വിശ�ു� മനുഷ�നും എ� പുസ്തക�ിെ� രചയിതാവ് ആരാണ്?

വി ടി ഭ�തിരി�ാട്
33. സുബരായർ ആരുെട പൂർ�നാമം?
ൈത�ാട് അ�
34. സ�ാഭിമാൻ �പ�ാന�ിെ� �ാപകൻ?

ഈ വി രാമസ�ാമി നായ്�ർ

35. േകരള�ിെല എ�ബഹാം ലി�ൺഎ�റിയെ�ടു�ത് ആരാണ്?
പ�ി�് െക പി കറു�ൻ

36. െതാ��റാമാ�് ലഹള േനതൃത�ം നൽകിയതാര്?
അ��ാളി

37. �ശീനാരായണഗുരു ശിവഗിരിയിൽ െവ�് സമാധിയായത് എ�ാണ്?
1928 സപ്തംബർ 20

38. അ�ി��ടവ സമര�ിന് േനതൃത�ം നൽകിയതാര്?
ആറാ��പുഴ േവലായുധ�ണി�ർ

39. 1931 യാചനയാ�ത നയി�താര്?
വി ടി ഭ�തിരി�ാട്

40. ഞാനാണ് ലീഡർ അവെര െകാ���തിനു മു�് എെ� െകാ��ക ആരുെട വാ�ുകളാണിത്?അ��
െചറിയാൻ


