GK MALAYALAM
www.gkmalayalam.com

PDF VERSION OF VAYANA QUIZ : https://gkmalayalam.com/vayana-dinam-quiz-in-malayalam/

എന്നാണ് വായനാദിനം ആചരിക്കുന്നത്?
ജൂൺ 19

ആരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ജൂൺ 19 വായനാദിനമായി
ആചരിക്കുന്നത്?
പി എൻ പണിക്കർ

ജൂൺ 19 വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തുെങ്ങിയത് ഏത് വർഷം
മുതലാണ്?
1996 മുതൽ

ആരുടെ ചരമദിനമാണ് വായനാദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്?
പി എൻ പണിക്കർ

പി എൻ പണിക്കരുടെ മുഴുവൻ പപര് എന്താണ്?
പുതുവായിൽ നാരായണ പണിക്കർ

പി എൻ പണിക്കർ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ്?
നീലംപപരൂർ (ആലപ്പുഴ)

മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്നറിയടെെുന്നത്?
തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ

പി എൻ പണിക്കരുടെ ചിത്തം ആപലഖനം ടചയ്ത സ്റ്റാമ്പ്
പുറത്തിറക്കിയത് ഏത് വർഷം?
2004 ജൂൺ 19

എഴുത്തച്ഛൻ സ്മാരകം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ടചയ്യുന്നത്?
തിരൂർ തുഞ്ചൻപറമ്പ് (മലപ്പുറം)

പകരള വിദയാഭയാസ വകുെ് വായനാവാരമായി ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ 19
മുതൽ മുതൽ ഏത് ദിവസം വടരയാണ്?
ജൂൺ 25 വരര

'അൽ അമീൻ' പത്തത്തിന്ടറ പത്താധിപർ ആരായിരുന്നു?
മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ്

പകരള സാഹിതയ അക്കാദമിയുടെ മുഖപത്തം?
സാഹിതയപലാകം

പി എൻ പണിക്കർ നയിച്ച ത്രന്ഥശാല സംഘത്തിന് ലഭിച്ച യൂനസ്പകാ
അവാർഡ് ഏത്?
സ ായ അവാർഡ്
ക്കൂപ്്ക

മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആത്മകഥ ഏത്?

എന്രറ കഥ

"ടവളിച്ചം ദുുഃഖമാണുണ്ണി തമസ്സപലാ സുഖത്പദം" ആരുടെ വരികൾ?
അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി

പകരളത്തിൽ ത്രന്ഥശാല ത്പസ്ഥാനത്തിന് തുെക്കം കുറിച്ചത് ആര്?
പി എൻ പണിക്കർ

പകരളത്തിന്ടറ ഭരണഭാഷ ഏതാണ്?
മലയാളം

പലാകത്തിടല ത്പാചീന സാഹിതയം എന്നറിയടെെുന്നത്?
ക്രീക്ക് സാഹിതയം

കിളിൊട്ടിന്ടറ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയടെെുന്നത് ആര്?
എഴുത്തച്ഛൻ

പകരള ത്രന്ഥശാല സംഘത്തിന്ടറ മുഖപത്തം ഏതാണ്?
ക്രന്ഥാപലാകം

മലയാളത്തിടല ആദയ സപേശകാവയം ഏതാണ്?
ഉണ്ണുനീലിസപേശം

"ഇന്തയ എന്ടറ രാജയം എന്ടറ സവന്ത രാജയം" എന്ന് തുെങ്ങുന്ന കവിത
രചിച്ചതാര്?
രച്മ്മനം ച്ാപക്കാ

'നീർമാതളം പൂത്തകാലം' എന്ന കൃതി എഴുതിയത്?
മാധവിക്കുട്ടി

"ഓമനത്തിങ്കൾക്കിൊപവാ" എന്നു തുെങ്ങുന്ന താരാട്ട് പാട്ട് രചിച്ചത്?
ഇരയിമ്മൻ തമ്പി

ത്രീക്ക് സാഹിതയത്തിടല ഇതിഹാസങ്ങൾ ഏടതാടക്കയാണ്?
ഒഡീസി, ഇലിയഡ്

'രമണൻ' എന്ന ത്പശസ്ത കാവയം എഴുതിയത് ആര്?
ണ ിള്ള
ച്ങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്പ

കുറ്റിടെൻസിൽ എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര്?
കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ്

ചിത്തപയാരം എന്ന മഹാകാവയം എഴുതിയത്?
വള്ളപത്താൾ നാരായണപമപനാൻ

പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനം എന്നാണ്?
1995 ജൂൺ 19

"വലിടയാരു പലാകം മുഴുവൻ നന്നാവാൻ ടചറിടയാരു സൂത്തം
ടചവിയിപലാതാം" ഞാൻ" ആരുടെ വരികൾ?
കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ്

പലാക പുസ്തക ദിനമായി ഏത്പിൽ 23 ആചരിക്കുന്നത് എന്തുടകാണ്ട്?
സ ിയറുരെ ജനനവും മരണവും ഏക്പിൽ 23 ആണ്
വിലയം പഷക്്പ

'സാപര ജഹാം പസ അച്ഛാ' എന്ന പദശഭക്തി രാനം ഏതു ഭാഷയിലാണ്
രചിച്ചിട്ടുള്ളത്?
ഉറുദു ഭാഷ

"മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങടള സവയമടലങ്കിൽ മാറ്റുമതുകളീ നിങ്ങടളത്താൻ"
ആരുപെതാണ് ഈ വരികൾ?
കുമാരനാശാൻ

മലയാളത്തിടല ആദയടത്ത ടചറുകഥ ഏത്?
വാസനാവികൃതി

വാസനാവികൃതി എന്ന ടചറുകഥ രചിച്ചതാര്?
പവങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ (1891)

പകരള സാഹിതയ ത്പവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിന്ടറ പുസ്തക
വിൽപന ശാലകളുടെ പപടരന്ത്?
നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ

'ബാലമുരളി' എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ രചനകൾ നെത്തിയിരുന്നത്
ആര്?
ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്

'യുദ്ധവും സമാധാനവും' എന്ന വിഖയാത കൃതിയുടെ രചയിതാവ്?
ലിപയാ പൊൾപസ്റ്റായ്

"എന്ടറ ജീവിതമാണ് എന്ടറ സപേശം" എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാൻ?
രാന്ധിജി

'പകരള വാത്മീകി' എന്നറിയടെെുന്നത് ആര്?
വള്ളപത്താൾ നാരായണപമപനാൻ

1972-ടല നിരൂപണ- പഠന സാഹിതയത്തിനുള്ള പകരള സാഹിതയ
അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച നാെകദർെണം എന്ന കൃതി രചിച്ചത്?
എൻ എൻ പിള്ള

"വായിച്ചു വളരുക ചിന്തിച്ചു വിപവകം പനെുക" ആരുടെ വാക്കുകൾ?
പി എൻ പണിക്കർ

കുമാരനാശാന്ടറ വീണപൂവ് ആദയം ത്പസിദ്ധീകരിച്ചത് ഏത്
ത്പസിദ്ധീകരണത്തിൽ ?
മിതവാദി

മലബാറിടല ഔഷധ സസയങ്ങടള പറ്റി ഡച്ചുകാർ തയ്യാറാക്കിയ
പുസ്തകം ഏത്?

പഹാർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ്

വീണപൂവ് എന്ന കവിതയുടെ രചയിതാവ്?
കുമാരനാശാൻ

മലയാളത്തിടല ആദയടത്ത പനാവൽ ഏത്?
കുേലത

കാക്കനാെൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയടെെുന്നതാര്?
പജാർജ് വർരീസ്

e- reading എന്നതിൽ e ടകാണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
electronic

രവീത്േനാഥ ൊപരാറിന്ടറ രീതാഞ്ജലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷക്ക്
അവതാരിക എഴുതിയതാര്?
Willian Burton Years

എം െി വാസുപദവൻ നായർ രചിച്ച നാലുടകട്ട് ആദയം
ത്പസിദ്ധീകരിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ്
1958

വിലാസിനി എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയടെെുന്നത് ആര്?

എംരക പമപനാൻ

പബാബനും പമാളിയും എന്ന കഥാപാത്തങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ചതാര്?

പൊംസ്

വായിക്കടെെുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള മുസ്ലീങ്ങളുടെ പുണയ
ത്രന്ഥം ഏതാണ്?

വിശുദ്ധ ഖുർആൻ

പി എൻ പണിക്കർ ജന്മനാട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച വായനശാലയുടെ പപര് എന്ത്?

സനാതന ധർമ്മം

'നേനാർ' എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയടെെുന്നത് ആരാണ്?

പി സി പരാപാലൻ

ആശാൻ എന്ന പപരിൽ അറിയടെെുന്ന മഹാകവി?

കുമാരനാശാൻ

പദവകി നിലയപങ്ങാെിന്ടറ ആത്മകഥയുടെ പപടരന്ത്?

നഷ്ടപബാധങ്ങളില്ലാരത

മലയാള സാഹിതയത്തിടല അമ്മ എന്നറിയടെെുന്ന എഴുത്തുകാരി?

ബാലാമണിയമ്മ

India Wins Freedome ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?

അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്

ഹരിത്പസാദ് ചൗരസയ ഏതു സംരീപതാപകരണത്തിലാണ് ത്പാവീണയം
പനെിയിരിക്കുന്നത്?

ഓെക്കുഴൽ

ഇന്തയയിൽ സാഹിതയ പമഖലയിൽ നൽകുന്ന പരപമാന്നത പുരസ്കാരം
ഏത്?

ജ്ഞാനപീഠം

വാസ്തുഹാര എന്ന ടചറുകഥയുടെ രചയിതാവ്?

ക്ശീരാമൻ

പകാട്ടയ്ക്കൽ ശിവരാമൻ ഏത് കലാരൂപവുമായി
ബന്ധടെട്ടിരിക്കുന്നു?

കഥകളി

ആരാച്ചാർ എന്ന പനാവൽ രചിച്ചത്?

രക ആർ മീര

1829 -ൽ പകരളത്തിടല ആദയടത്ത ടപാതു വായനശാല
തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപിച്ചതാര്?

സവാതിതിരുനാൾ

പകരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചതാര്?

വള്ളപത്താൾ നാരായണപമപനാൻ

'ത്തിപുരസുേരി ടകാച്ചമ്മ' ഏത് പനാവലിടല കഥാപാത്തമാണ്?

ധർമ്മരാജ (സി വി രാമൻപിള്ള)

അമ്മ എന്ന റഷയൻ പനാവൽ രചിച്ചത് ആരാണ്?

മാക്ിസ ം പരാർക്കി

കൃഷ്ണരാഥ രചിച്ചത് ആരാണ്?

രച്റുപേരി

പകരളപാണിനി എന്നറിയടെെുന്ന സാഹിതയകാരൻ?

എ ആർ രാജരാജവർമ്മ

കുറത്തി എന്ന കവിതയുടെ രചയിതാവ്?

കെമ്മനിട്ട

1945 -ൽ തിരുവിതാംകൂർ ത്രന്ഥശാല സംഘം രൂപവത്കരിച്ചത് ആര്?

പി എൻ പണിക്കർ

മൗഗ്ലി പകത്േ കഥാപാത്തമായ ജംരിൾ ബുക്ക് എന്ന കൃതിയുടെ
രചയിതാവ്?

റുഡയാർഡ് ക്ലിപ്പിംര്

മാതൃഭൂമിയുടെ സ്ഥാപക പത്താധിപർ ആര്?
രക പി പകശവപമപനാൻ

സൂരി നമ്പൂതിരിൊെ് ഏതു പനാവലിടല കഥാപാത്തമാണ്?

ഇേുപലഖ

രാത്തിമഴ എന്ന കവിത കവിത രചിച്ചതാര്?

സുരതകുമാരി

ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ഏർടെെുത്തിയത് ആര്?

ശാന്തി ക്പസാദ് ജയിൻ

എലിെത്തായം എന്ന ചലച്ചിത്തത്തിന്ടറ സംവിധായകൻ?

ണ
അെൂർ പരാപാലകൃഷ്ൻ

ജൂൺ 19 പദശീയ വായന ദിനമായി ത്പഖയാപിച്ചത് ഏത് വർഷം?

2017

പകരള ത്രന്ഥശാല സംഘത്തിന്ടറ ആദയടത്ത ടസത്കട്ടറി?

പി എൻ പണിക്കർ

പലാക പുസ്തക ദിനം എന്നാണ്?

ഏക്പിൽ 23

മലയാള സാഹിതയ ചരിത്തം എഴുതിയ കവി ആര്?

ഉള്ളൂർ എസ് പരപമശവരയ്യർ

പകാവിലൻ എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയടെെുന്ന
എഴുത്തുകാരൻ?

വി വി അയ്യപ്പൻ

മലയാളത്തിടല ആദയടത്ത യാത്താ വിവരണ ത്രന്ഥം ഏതാണ്?

ത ം
വർത്തമാന പുസ്ക

വർത്തമാന പുസ്തകത്തിന്ടറ രചയിതാവ് ആര്?

പാറപമക്കൽ പതാമാകത്തനാർ

മലയാളത്തിടല ആദയ അപസർെക പനാവലായ ഭാസ്കരപമപനാൻ
എഴുതിയത് ആരാണ്?

അപ്പൻ തമ്പുരാൻ
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