
 

 

പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ ്

www.gkmalayalam.com 

ല ോക് പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നോണ്? 

ജൂൺ 5 

 

ല ോക് പരിസ്ഥിതി ദിനം ആദയമോയി ആചരിച്ച വർഷം ഏത്? 

1973 

 

2021 ല  ല ോക് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിനല്െ ആതിലേയതവം  വഹിക്കുന്ന 

രോജ്യം ഏത്? 

പാകിസ്താൻ 

 

2021 ല  പരിസ്ഥിതി ദിന സലേശം എന്തോണ്? 

Ecosystem  Restoration 

 

ഇന്തയൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്ലെ പിതോവ് എന്നെിയലെടുന്നത ്ആര്? 

എം എസ ്സവാമിനാഥൻ 

 

ആധുനിക് പരിസ്ഥിതി പ്പസ്ഥോനത്തിന്ലെ മോതോവ് 

എന്നെിയലെടുന്നത് ആര് ? 

റേച്ചൽ കഴ്സൺ 

 

'നിശബ്ദ വസന്തം' എന്ന വിഖ്യോതമോയ പരിസ്ഥിതി പ്രന്ഥം രചിച്ചതോര്? 

റേച്ചൽ കഴ്സൺ 
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ഭൂമിയില  എല്ലോ ജ്ീവജ്ോ ങ്ങളും ഉൾലെടുന്ന ലമഖ്  ഏത ്

ലപരി െിയലെടുന്നു? 

ജജവമണ്ഡലം (ബറയാസ്ഫിയർ) 

 

ഒരു ഭക്ഷ്യശ ംഖ്  ആരംഭിക്കുന്നത്? 

ഉൽപാദകരിൽ നിന്ന് (ഹരിതസസയങ്ങളിൽ നിന്ന)് 

 

ഒരു ഭക്ഷ്യശ ംഖ്  അവസോനിക്കുന്നത്? 

വിഘാടകരിൽ 

 

തോപം, പ്പക്ോശം, ജ് ം, മണ്ണ ്തുടങ്ങിയ ഘടക്ങ്ങൾ ക്്ക പെയുന്ന ലപര്? 

അജീവിയ ഘടകങ്ങൾ 

 

ഇന്തയയിൽ ഏറ്റവും ക്ൂടുതൽ വനമുള്ള സംസ്ഥോനം ഏത?് 

മധ്യപ്പറദശ് 

 

ലക്രളത്തില  ക്ിഴലക്കോലടോഴുക്ുന്ന നദിക്ളിൽ ഏറ്റവും വ ുത്? 

ഭവാനി 

 

പശ്ചിമ ബംരോളില  സുേർബൻ പ്പസക്തമോക്ുന്നത ്ഏതിലന 

ലചടിക്ളുലട ലപരി ോണ്? 

കണ്ടൽച്ചച്ചടികൾ 

 

ലപ്പോഫ. ലജ്ോൺ സി ലജ്ക്കബിലന ആത്മക്േ ഏതോണ്? 

ഹരിതദർശനം 



 

 

 

ആലരോരയക്രമോയ പരിസ്ഥിതി രോജ്യത്തിന്ലെ എപ്ത ശതമോനം 

വനഭൂമി ലവണം? 

33% 

 

ലക്രളത്തിൽ ഏറ്റവും ക്ുെവ് െിസർവ് വനമുള്ള ജ്ില്ല ഏത്? 

പത്തനംതിട്ട 

 

മിനി പമ്പ എന്ന പദ്ധതി ലക്രളത്തില  ഏതു മതവുമോയി 

ബന്ധലെടതോണ്? 

ഭാരതപ്പുഴ 

 

ലക്രള രവൺലമന്െ് നൽക്ുന്ന ആദയലത്ത വനമിപ്ത പുരസ്കോരം 

 ഭിച്ചതോർക്്ക? 

ച്ചപ്പാഫ. റജാൺ സി റജക്കബ്  

 

ലക്രളത്തിന്ലെ ഏറ്റവും വടലക്ക അറ്റത്തുള്ള വനയജ്ീവി സലേതം 

ഏത്? 

ആേളം വനയജീവി സറേതം 

 

സസ ന്െ് വോ ി ലദശീലയോദയോനം ഉദഘ്ോടനം ലചയ്ത പ്പധോനമപ്ന്തി 

ആര്? 

രാജീവ് ഗാന്ധി 

 

പൂലക്കോട് തടോക്ം ഏത് ജ്ില്ലയി ോണ്? 

വയനാട് 



 

 

 

ഇന്തയൻ പരിസ്ഥിതി ശോസ്പ്തത്തിന്ലെ പിതോവ് എന്നെിയലെടുന്നത ്

ആര്? 

ച്ചപ്പാഫ. ആർ മിപ്ശ 

 

ഇന്തയൻ പരിസ്ഥിതി ശോസ്പ്തത്തിന്ലെ മോതോവ് എന്നെിയലെടുന്നത് 

ആര്? 

റമധ്ാപട്കർ 

 

ലക്രള ക്ോർഷിക് സർവക് ോശോ യുലട ആസ്ഥോനം എവിലടയോണ്? 

മണ്ണുത്തി (തൃശ്ശൂർ) 

 

"മരം മരിക്കുന്നതും മനുഷയൻ മരിക്കുന്നതും ഒരുലപോല " ഇത ്

ആരുലട വോക്കുക്ൾ? 

സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ 

 

ലക്രളത്തിൽ ആദയമോയി പരിസ്ഥിതി ക്യോമ്പ് നടന്നത് എവിലടയോണ്? 

ഏഴിമല ( കണ്ണൂർ, 1977) 

 

ഇന്തയയില  ആദയലത്ത ബലയോസ്ഫിയർ െിസർവ് ഏത്? 

നീലഗിരി ബറയാസ്ഫിയർ േിസർവ ്

 

മണ്ണുലക്ോണ്്ട നിർമ്മിച്ച ലക്രളത്തില  ഏറ്റവും വ ിയ ഡോം ഏത?് 

ബാണാസുരസാഗർ ഡാം 

 



 

 

ഒരു സത നടുലമ്പോൾ 

ഒരു തണൽ നടുന്നു 

നടു നിവർക്കോലനോരു 

ക്ുളിർ നിഴൽ നടുന്നു" 

ആരുലട വരിക്ളോണ്? 

ഒ എൻ വി കുേുപ്്പ 

 

ഒറ്റലക്കോമ്പൻ ക്ോണ്ടോമ രങ്ങൾ ക്ോണലെടുന്ന ലദശീയഉദയോനം 

കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് (അസം) 

 

ലക്രളത്തില  പക്ഷ്ി മനുഷയൻ എന്നെിയലെടുന്നത ്ആര്? 

ഇന്ദുചൂഡൻ (ച്ചക ച്ചക നീലകണ്ഠ ൻ) 

 

ല ോക് സജ്വസവവിധയ ദിനം എന്നോണ്? 

ച്ചമയ് -2 

 

ല ോക് ഭൗമ ദിനം എന്നോണ്? 

ഏപ്പിൽ- 22 

 

ല ോക് പർവ്വത ദിനം എന്നോണ്? 

ഡിസംബർ 11 

 

ലക്രള പരിസ്ഥിതിയുലട പിതോവ് എന്നെിയലെടുന്നത് ആര്? 

റജാൺ സി റജക്കബ് 

 



 

 

ക്ോലടവിലട മക്കലള ലമലടവിലട മക്കലള 

ക്ോടു പുൽത്തക്ിടിയുലട ലവലരവിലട മക്കലള" 

ആരുലട വരിക്ൾ? 

അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ 

 

ലക്രളത്തില  സജ്വക് ഷിയുലട പ്ബോൻഡ് അംബോസിഡർ ആരോണ്? 

മഞ്ജു വാരയർ 

 

ധവള വിപ്ലവത്തിന്ലെ പിതോവ് എന്നെിയലെടുന്നത ്ആര്? 

വർഗീസ് കുരയൻ 

 

ലക്രളത്തില  സജ്വ ജ്ില്ല ഏത്? 

കാസർറകാട് 

 

ലക്രളത്തിൽ ഏറ്റവും ക്ൂടുതൽ ഭൂമി ക് ഷി ആവശയത്തിന് 

ഉപലയോരിക്കുന്ന ജ്ില്ല ഏതോണ്? 

പാലക്കാട് 

 

ല ോക്ചരിപ്തത്തിൽ ആദയമോയി വനസംരക്ഷ്ണത്തിനോയി 

എഴുത്തുക്ോർ ലചർന്ന ്പരിസ്ഥിതി സംഘടന രൂപവത്ക്രിച്ചത ്

എവിലടയോണ്? 

റകരളത്തിൽ 

 

വനഭൂമി ക്ൂടുത ുള്ള ലക്രളത്തില  ജ്ില്ല ഏത?് 

ഇടുക്കി 

 



 

 

മുത്തങ്ങ വനയജ്ീവി സലേതം ഏതു ജ്ില്ലയിൽ? 

വയനാട് 

 

ലക്രളത്തിൽ ആലക് എപ്ത ലദശീയ ഉദയോനങ്ങൾ ഉണ്ട്? 

അഞ്ച് (5) 

 

ഏഷയയില  ആദയലത്ത ബടർഫ്സള സഫോരി പോർക്്ക എവിലടയോണ്? 

ച്ചതന്മല (ച്ചകാല്ലം) 

 

ലക്ോല്ലം ജ്ില്ലയില  ഏക് വനയജ്ീവി സലേതം ഏത്? 

ച്ചചന്തുരുണി വനയജീവിസറേതം 

 

ലക്ോച്ചിയുലട ശവോസലക്ോശം എന്നെിയലെടുന്ന പക്ഷ്ി സലേതം 

ഏതോണ്? 

മംഗളവനം പക്ഷിസറേതം (എേണാകുളം) 

 

ക്ലല്ലൻ ലപോക്കുടൻ പ്പസിദ്ധനോയത് ഏത് ലചടിക്ലള സംരക്ഷ്ിച്ചോണ്? 

കണ്ടൽ ച്ചചടികൾ 

 

'ഇന്തയയുലട ധോനയെുര' എന്നെിയലെടുന്ന സംസ്ഥോനം? 

പഞ്ചാബ് 

 

ലക്രളത്തില  ഏറ്റവും ലചെിയ സംരക്ഷ്ിത പ്പലദശം? 

മംഗളവനം 

 



 

 

ല ോക് വന ദിനം എന്നോണ്? 

മാർച്ച് 21 

 

ല ോക് ജ് ദിനമോയി ആചരിക്കുന്നത് എന്നോണ്? 

മാർച്ച് 22 

 

ലക്രളത്തില  ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ലചയ്യുന്ന തടോക്ം? 

പൂറക്കാട് തടാകം വയനാട് 

 

ലക്രളത്തിൽ ക്ർഷക് ദിനമോയി ആചരിക്കുന്നത ്എന്നോണ്? 

ചിങ്ങം-1 
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