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1. ഒന്നാം സ്വനതന്ത്ര്യ സ്മരാം നടന് വർഷാം ഏത് ?
1857
2. 1857-ലെ ഒന്നാം സ്വനതന്ത്ര്യ സ്മരാം ആരാംഭിച്ച സ്ഥൊം?
മീററ്റ് (ഉത്തർപ്രദേശ്)

3. ശിപനയി െഹള എന്് ന്ത്രരിട്ടീഷുകനർ വിളിച്ച സ്മരാം ഏത്?
ഒന്നാം സ്വനതപ്രസ്മരാം (1857- ലെ)

4. 1857- ലെ ഒന്നാം സ്വനതന്ത്ര്യ സ്മരത്തിലെ ആദ്യ രക്തസ്നക്ഷി ആര്?
മാംഗൽ രനലെ

5. ഇ്യൻ സ്വനതന്ത്ര്യ സ്മരത്തിലെ ഏറ്റവുാം ന്ത്രപനയാം കുറഞ്ഞ രക്തസ്നക്ഷി
ആര്?
ഖുേിറനാം ദ

നസ്് (18 വയസ്സ്)

6. ഇ്യയിലെ ഗനന്ധിജിയുലട ആദ്യലത്ത സ്തയനന്ത്രഗഹാം നടന് 'ചമ്പനരൻ' എന്
ന്ത്രപദദ്ശാം ഏതു സ്ാംസ്ഥനനത്തനണ്?
ീഹനർ
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7. "ഇ്യയ്ക് മതമല്ല ഭക്ഷണമനണ് ദവണ്ടത് "എന്് ന്ത്രപഖ്യനപിച്ച നദവനത്ഥനന
നനയകൻ ആര്?
സ്വനമി വിദവകനനന്ദൻ

8. "സ്വനതന്ത്ര്യത്തിനു ദവണ്ടി യനചികുകയല്ല അത് പിടിച്ചു വനങ്ങുകയനണ്
ദവണ്ടത്" എന്ുപറഞ്ഞ സ്വനതന്ത്ര്സ്മര ദസ്നനനി ആര്?
െനെന െജ്പത് റനയി

9. 1857- ലെ സ്വനതന്ത്ര് സ്മരലത്ത 'ഒന്നാംസ്വനതന്ത്ര്യ സ്മരാം' എന്്
വിദശഷിപ്പിച്ചത് ആര്?
വി. ഡി. സ്വർക്കർ

10. ഇ്യക് സ്വനതന്ത്ര്യാം െഭിച്ചത് എന്്?
1947 ആഗസ്റ്റ് 15

11. ഇ്യ ഇ്യകനർക് എന് മുന്ത്രദ്നവനകയാം ആദ്യമനയി മുഴകിയത് ആര്?
സ്വനമി േയനനന്ദ സ്രസ്വതി

12. 'ഇ്യയുലട വന്ദ്യവദയനധികൻ' എന്റിയലപ്പടുന്ത് ആരനണ്?
േനേനഭനയ് നവദറനജി
WWW.GKMALAYALAM.COM

3

13. ഇ്യ സ്വനതന്ത്ര്ാം ആവുന് കനെത്ത് ഗവർണർ ജനറൽ ആരനയിരുന്ു?
മൗണ്ട്
നറ്റൺ പ്രഭു
14. സ്വതന്ത്ര് ഇ്യയുലട ആദ്യലത്ത ഗവർണർ ജനറൽ ആര്?
മൗണ്ട്

നറ്റൺ പ്രഭു

15. സ്വതന്ത്ര് ഇ്യയുലട അവസ്നനലത്ത ഗവർണർ ജനറൽ ആര്?
രനജദഗനരനെനചനരി

16. അയിത്തത്തിലനതിലര ഇ്യയിൽ നടന് ആദ്യ സ്ാംഘടിത സ്മരാം ഏത്?
വവക്കാം സ്തയനപ്ഗഹാം

17. ഇ്യയിലെ തദേശ സ്വയാംഭരണ ത്തിന്ലറ പിതനവ് എന്റിയലപ്പടുന്ത്
ആരനണ്?
റിപ്പൺ പ്രഭു
18. രവീന്ത്രന്ദ്നനഥ ടനദഗനർ രചിച്ച ഇ്യയുലട ദദ്ശീയ ഗനനമനയ' ജനഗണമന'
ഏത് പന്ത്രതത്തിെനണ് ആദ്യമനയി ന്ത്രപസ്ിദ്ധീകരിച്ചത്?
തതവദ

നധിനി

19. ഇ്യയിലെ ന്ത്രരിട്ടീഷ് ഭരണകനെത്ത് പട്ടനളത്തിൽ ഒരു ഇ്യകനരന്
െഭികനവുന് ഏറ്റവുാം ഉയർന് പദ്വി ഏത്?
സ്ുവ

േനർ
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20. ആറ്റിങ്ങൽ കെനപാം നടന്ത് എന്്?
1721 ഏപ്രിൽ 15ന്

ഇ്യൻ സ്വനതന്ത്ര്യസ്മരത്തിന് ദനതൃതവാം ലകനടുത്ത സ്ാംഘടന?
ഇരയൻ നനഷണൽ ദകനൺപ്ഗസ്്

ഇ്യൻ നനഷണൽ ദകനൺന്ത്രഗസ്ിന്ലറ സ്ഥനപകൻ ആര്?
എ. ഒ.ഹയുo

ഇ്യൻ നനഷണൽ ദകനൺന്ത്രഗസ്ിന് ആ ദപര് നിർദേശിച്ചത് ആരനണ്?
േനേനഭനയി നവദറനജി
ഇ്യൻ നനഷണൽ ദകനൺന്ത്രഗസ്ിന്ലറ അധയക്ഷനനയ മെയനളി?
സ്ി. ശങ്കരൻ നനയർ

ജവഹർെനൽലനഹ്റു 'റനണി' എന്് വിദശഷിപ്പിച്ച വനിത ആര്?
റനണി വഗഡിൻ െിയു

"ഭനരതലമന് ദപർ ദകട്ടനൽ അഭിമനനപൂരിതമനകണമ്രാംഗാം ദകരളലമന്ു
ദകട്ടനദെന തിളകണാം ദചനര നമുക് ഞരമ്പുകളിൽ"
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ഈ വരികൾ ഏതു വള്ളദത്തനൾ കൃതിയിൽ ആണ് ഉള്ളത്?
ന
േിവനസ്വപ്ാം

കവിറ്റ് ഇ്യ സ്മരവുമനയി രന്ധലപ്പട്ട് ദകരളത്തിലെ മെരനറിൽ നടന്
ന്ത്രപധനന സ്ാംഭവാം ഏത്?
കീഴരിയൂർ ദ

നാം

് ദകസ്്

ദഗനപനെകൃഷ്ണ ദഗനഖ്ലെയുലട രനഷ്ന്ത്രടീഗുരു ആരനണ്?
എാംജി റനനലഡ
കസ്തൂർരന മഹിള ഉദ്ധനൻ സ്ഥനപിച്ചതനര്?
സ്രള ല

ൻ

'രർദദ്നളി ഗനന്ധി' എന്റിയലപ്പടുന്ത് ആര്?
സ്ർേനർ വല്ലഭനയ് രദേൽ

ദ്ണ്ഡി മനർച്ച് ആരാംഭിച്ചത് എവിലട നിന്്?
സ്
ർമതി ആപ്ശമാം
'സ്വരനജയാം എന്ലറ ജന്മനവകനശാം' എന് മുന്ത്രദ്നവനകയാം ആരുദടതനണ്?
നെഗാംഗനധര തിെക്

ഇ്യ പനകിസ്ഥനൻ അതിർത്തി ദരഖ് ഏത് ദപരിൽ അറിയലപ്പടുന്ു?
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റനഡ്ലിഫ് ദരഖ

"രനഷ്ന്ത്രടീയ സ്വനതന്ത്ര്യാം യനചിച്ചു ദനദടണ്ടത് അല്ല. സ്മരാം ലചയതു
ദനദടണ്ടതനണ്" എന്് പറഞ്ഞ ദനതനവ് ആര്?
നെഗാംഗനധര തിെക്

കണ്ണൂരിലെ ഉപ്പുസ്തയനന്ത്രഗഹത്തിന്ലറ ദകന്ത്രന്ദ്ാം എവിലടയനയിരുന്ു?
രയ്യന്ൂർ

മഹനത്മജിയുലട ആത്മകഥ ഇാംഗ്ലീഷ് ഭനഷയിദെക് പരിഭനഷലപ്പടുത്തിയത്
ആര്?
മഹനദേവ ദേശനയി

ഇ്യക് സ്വനതന്ത്ര്യാം െഭികുദമ്പനൾ ആരനയിരുന്ു ന്ത്രരിട്ടീഷ് ന്ത്രപധനനമന്ത്ര്ി?
ലമന്റ് ആറ്റ്െി

ഇ്യയുലട ആദ്യലത്ത ന്ത്രപധനനമന്ത്ര്ി?
ജവഹർെനൽ ലനഹ്റു
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കവിറ്റി്യന ന്ത്രപദമയാം തയ്യനറനകിയത് ആരനണ്?
ജവഹർെനൽ ലനഹറു
ഈസ്റ്റ് ഇ്യന കമ്പനി സ്ഥനപികലപ്പട്ട വർഷാം?
1600

ഗനന്ധിജി, മുഹമ്മദ്െി ജിന് എന്ിവരുലട രനഷ്ന്ത്രടീയ ഗുരുവനയി
അറിയലപ്പടുന്തനര്?
ദഗനരനെകൃഷ് ണ ദഗനഖലെ
'രഹിഷ്കൃത ഭനരത്' എന് മറനത്തി പന്ത്രതത്തിന്ലറ സ്ഥനപകൻ ആര്?
ദഡന.

ി. ആർ. അാംദ

ക
ദ്ർ

ഗനന്ധിജി ചരിന്ത്രതന്ത്രപസ്ിദ്ധമനയ ദ്ണ്ഡി മനർച്ച് ആരാംഭിച്ചത് എന്്?
1930 മനർച്ച് 12
സ്വനതന്ത്ര്ദ്ിനത്തിൽ ന്ത്രപധനനമന്ത്ര്ി എവിലടയനണ് പതനക ഉയർത്തനറു ള്ളത്?
ലചദങ്കനേ

ചൗരിചൗര സ്ാംഭവാം നടന് വർഷാം ഏത്?
1922 ലഫപ്

ുവരി 5

ഉപ്പു നിയമാം ൊംഘികുന് തിനുദവണ്ടിയുള്ള ഗനന്ധിജിയുലട ദ്ണ്ഡിയനന്ത്രതലയ
അന്ലത്ത വവദന്ത്രസ്നയി ഇർവിൻ ന്ത്രപഭു വിദശഷിപ്പിച്ചത് എ്നയിരുന്ു?
ചനയദക്കനപ്പയിലെ ലകനടുങ്കനറ്റ്

WWW.GKMALAYALAM.COM

8

ഗനന്ധിജിയുലട ദ്ണ്ഡി യനന്ത്രതലയ 'ചനയദകനപ്പയിലെ ലകനടുങ്കനറ്റ്' എന്്
വിദശഷിപ്പിച്ചത് ആര്?
ഇർവിൻ പ്രഭു

ന്ത്രരിട്ടീഷ് ഇ്യയിലെ അവസ്നനലത്ത വവദന്ത്രസ്നയി ആരനണ്?

മൗണ്ട്

നറ്റൺ പ്രഭു

ന്ത്രരിട്ടീഷ് ഇ്യയിലെ അവസ്നനലത്ത ഗവർണർ ജനറൽ ആര്?
കനനിങ് പ്രഭു

മാംഗൽ പനദണ്ഡയുലട ജീവിതകഥ പറയുന് ചെച്ചിന്ത്രതാം ഏത്?
മാംഗൽരനലെ േ വറസ്ിാംഗ്

വനഗൺ ന്ത്രടനജഡി നടന് വർഷാം ഏത്?
1921 നവാം

ർ 10

വനഗൺ ന്ത്രടനജഡി ദ്ുര്ാം നടന് ലറയിൽദവ വെൻ ഏത്?
തിരൂർ - തനനൂർ
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ഇ്യയിൽ തപനൽ വകുപ്പ് ആരാംഭിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ?
ഡൽഹൗസ്ി
'ഇ്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ' എന് പന്ത്രതാം ദ്ക്ഷിണനന്ത്രരികയിൽ ഗനന്ധിജി
സ്ഥനപിച്ചത് ഏതു വർഷാം?
1903

ഇ്യൻ നനഷണൽ ദകനൺന്ത്രഗസ്ിന്ലറ ആദ്യ സ്ദമ്മളനാം നടന്ത് എവിലട?
ദ

നാംല

(ദഗനകുൽേനസ്് ദതജ്പനൽ പ്ഗൗണ്ട്)

ജനെിയൻ വനെനരനഗ് കൂട്ടലകനെ നടന് വർഷാം ഏത്?
1919 ഏപ്രിൽ 13

ജനെിയൻ വനെനരനഗ് കൂട്ടകലകന ലയ കുറിച്ച് അദനവഷിച്ച കമ്മീഷൻ?
ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ

ജനെിയൻവനെനരനഗ് കൂട്ടലകനെക് ദനതൃതവാം നൽകിയ ന്ത്രരിട്ടീഷ് പട്ടനള
ജനറൽ ആര്?
ജനറൽ ഡയർ
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'മണികർണിക' എന് ദപരിൽ അറിയലപ്പട്ട സ്വനതന്ത്ര്യ സ്മര നനയിക ആര്?
ഝനൻസ്ി റനണി (റനണി െക്ഷ്ിമ ഭനയ്)

ജനറൽ ഡയറിലന ലവടിലവച്ചു ലകനന് ഇ്യകനരൻ ആര്?
ഉത്താം സ്ിാംഗ്
ന്ത്രരിട്ടീഷ് ഇ്യയിലെ രനരർ എന്റിയലപ്പടുന്ത് ആര്?
ദറന
ർേ് വലവ്
ഇ്യൻ പീനൽ ദകനഡിന്ലറ ശില്പി എന്റിയലപ്പടുന്ത് ആര്?
ലമക്കനലള പ്രഭു

സ്വനമി വിദവകനനന്ദ്ൻ ആരാംഭിച്ച ഇാംഗ്ലീഷ് മനസ്ിക ഏത്?
പ്ര

ുദ്ധ ഭനരതാം

ന്ത്രരിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് ഇ്യയിൽ അടിത്തറയിട്ട യുദ്ധാം ഏത്?
പ്ലനസ്ി യുദ്ധാം (1757)

ഇ്യയിലെ ആധുനിക പനശ്ചനതയ വിദ്യനഭയനസ്ത്തിന്ലറ പിതനവ്?
വിെയാം ല

നഡിക്്ട പ്രഭു

ദനതനജി എന്റിയലപ്പട്ടിരുന് സ്വനതന്ത്ര്സ്മരദസ്നനനി?
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സ്ുഭനഷ് ചപ്ന്ദ ദ

നസ്്

ന്ത്രരിട്ടീഷുകനരിൽ നിന്് സ്വനതന്ത്ര്യാം ദനടിയ രനഷ്ന്ത്രടങ്ങളുലട ലപനതുദവദ്ി
അറിയലപ്പടുന്ത്?
ദകനമൺലവൽത്ത്

'സ്ികിാം ഗനന്ധി' എന്റിയലപ്പടുന് സ്വനതന്ത്ര്യ സ്മര ദസ്നനനി ആര്?
പ്തിദെനജൻ ലരനഖ്ദറൽ

ന്ത്രരിട്ടീഷ് പനർെലമന്റിദെക് ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പട്ട ആദ്യലത്ത ഇ്യകനരൻ
ആര്?
േനേന ഭനയ് നവദറനജി

ഇ്യൻ നനഷണൽ ദകനൺന്ത്രഗസ്് സ്ഥനപിതമനയ വർഷാം ഏത്?
1885 ഡിസ്ാം
ർ

ഗനന്ധിജി ദകനൺന്ത്രഗസ്ിന്ലറ ന്ത്രപസ്ിഡണ്ട് ആയ ഏക സ്ന്ദ്ർഭദമത്?
ല

ൽഗനാം സ്ദമ്മളനാം (1924)

'ജയ്ഹിന്ദ്്' എന് മുന്ത്രദ്നവനകയാം ആദ്യാം മുഴകിയ ദനതനവ് ആര്?
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സ്ുഭനഷ് ചപ്ന്ദ ദ

നസ്്

ഇ്യൻ നനഷണൽ ദകനൺന്ത്രഗസ്ിന്ലറ അധയക്ഷയനയ ആദ്യ വനിത ആരനണ്?
ആനി
സ്ന്റ്

ഇ്യൻ നനഷണൽ ദകനൺന്ത്രഗസ്ിന്ലറ അധയക്ഷനനയ ആദ്യ മുസ്ിാം?
േറുദ്ദീൻ തയനബ്ിജ

ആരുലട വധലത്ത കുറിച്ച് അദനവഷിച്ച കമ്മീഷനനണ് കപൂർ കമ്മീഷൻ?
മഹനത്മനഗനന്ധി

കിറ്റ് ഇ്യ ദ്ിനമനയി ആചരികുന്ത് എന്്?
ആഗസ്റ്റ് 9

ജവഹർെനൽ ലനഹ്റുവിലന 'ഋതുരനജൻ' എന്് വിദശഷിപ്പിച്ചതനര്?
രവീപ്ന്ദനനഥ ടനദഗനർ

നിയമൊംഘനത്തിന് തുടകാം കുറിച്ച സ്തയനന്ത്രഗഹാം?
ഉപ്പുസ്തയനപ്ഗഹാം (1930)
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കയ്യൂർ സ്മരലത്ത ആസ്പദ്മനകി 'ചിരസ്മരണ' എന് ദനനവൽ രചിച്ചത് ആര്?
നിരജ്ഞന
കിറ്റ് ഇ്യ ന്ത്രപദമയാം തയ്യനറനകിയതനര്?

ജവഹർെനൽ ലനഹ്റു

വട്ടദമശ സ്ദമ്മളനങ്ങൾ നടന്ത് എവിലടയനണ്?
െണ്ടൻ

"ന്ത്രപവർത്തികുക അലല്ലങ്കിൽ മരികുക" എന് ഗനന്ധിജിയുലട മുന്ത്രദ്നവനകയാം
ഏതു സ്മരത്തിെനയിരുന്ു?
കവിറ്റിരയന സ്മരാം

'കിറ്റ് ഇ്യനസ്മരനനയിക' എന്റിയലപ്പടുന് വയക്തി ആര്?
അരുണ ആസ്ിഫ് അെി

ഏത് സ്വനതന്ത്ര്സ്മര ദസ്നനനിയുലട അനുയനയികളനണ് 'ലചങ്കുപ്പനയകനർ'
എന് ദപരിൽ അറിയലപ്പട്ടിരുന്ത്?
ഖനൻ അബ്ദുൽ ഗനഫർ ഖനൻ
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ഇ്യൻ അരനജകതവത്തിന്ലറ പിതനവ് എന്റിയലപ്പടുന്ത് ആര്?
നെഗാംഗനധര തിെക്

എവിലട ലവച്ചനണ് കവിറ്റ് ഇ്യന ന്ത്രപദമയാം അവതരിപ്പിച്ചത്?
ദ

നാംല

(മുാംവ

)

സ്നദര ജഹനാം ദസ് അച്ഛന എന് ദദ്ശഭക്തിഗനനാം രചിച്ചത് ആര്?
മുഹമ്മേ് ഇഖ്

നൽ

ഗനന്ധിജി ചരിന്ത്രത ന്ത്രപസ്ിദ്ധമനയ ദ്ണ്ഡി മനർച്ച് ആരാംഭിച്ചലതന്്?
1930 മനർച്ച് 12

ഗനന്ധിജി ചരിന്ത്രത ന്ത്രപസ്ിദ്ധമനയ ദ്ണ്ഡിയനന്ത്രത നടത്തിയത് എന്ത്രതനമലത്ത
വയസ്സിൽ ആയിരുന്ു?
61 മലത്ത വയസ്സിൽ

'ദകരള ഗനന്ധി' എന്റിയലപ്പടുന്ത് ആര്?
ലക ദകളപ്പൻ

ഗനന്ധിജിയുലട ആദ്യ സ്തയനന്ത്രഗഹമനയ ചമ്പനരൻ സ്തയനന്ത്രഗഹാം ഏത്
വർഷമനയിരുന്ു?
1917
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നനഷണൽ ലഹനറനൾഡ് എന് പന്ത്രതാം സ്ഥനപിച്ചതനര്?
ജവഹർെനൽ ലനഹ്റു

ഇ്യയ്ക് സ്വനതന്ത്ര്യാം െഭികുദമ്പനൾ ദകനൺന്ത്രഗസ്് ന്ത്രപസ്ിഡണ്ട്
ആരനയിരുന്ു?
ലജ

ി കൃരെനനി

ഖ്ിെനരത്ത് ന്ത്രപസ്ഥനനാം ഏത് രനജയവുമനയി രന്ധലപ്പട്ടതനണ്?
തുർക്കി

വനസ്് ദകന ഡി ഗനമ കപ്പെിറങ്ങിയത് എവിലട?
കനപ്പനട് (ദകനഴിദക്കനട്)

അഖ്ിദെ്യ ഹരിജൻ സ്മനജാം സ്ഥനപിച്ചതനര്?
ഗനന്ധിജി

'ഇ്യ വിൻസ്് ന്ത്രരീഡാം' ആരുലട ആത്മകഥയനണ്?
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മൗെനന അബ്ദുൽ കെനാം ആസ്നേ്

ഗനന്ധിജി ആദ്യമനയി പലങ്കടുത്ത ദകനൺന്ത്രഗസ്് സ്ദമ്മളനാം?
ലകനൽക്കത്ത സ്ദമ്മളനാം (1901)

സ്വതന്ത്ര് ഇ്യയിൽ ഗനന്ധിജി എന്ത്രത ദ്ിവസ്മനണ് ജീവിച്ചത്?
168 േിവസ്ാം

ന്ത്രരിട്ടീഷുകനർലകതിലര ദപനരനടിയ മെരനറിലെ രനജനവ് ആര്?
രഴശ്ശിരനജ

"നമ്മുലട ജീവിതത്തിൽ നിന്ുാം ന്ത്രപകനശാം മറഞ്ഞു ദപനയിരികുന്ു എങ്ങുാം
ഇരുട്ടനണ് "ഗനന്ധിജിയുലട മരണലത്ത കുറിച്ച് ഇങ്ങലന പറഞ്ഞതനര്?
ജവഹർെനൽ ലനഹ്റു

ഭഗത് സ്ിങ്ങിലന വധശിക്ഷയ്ക് വിധിച്ചത് ഏതു ദകസ്ിെനയിരുന്ു?
െനദഹനർ ഗൂഢനദെനചന ദകസ്്
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ലമയ്ദ ിനാം ആദ്യമനയി ഇ്യയിൽ ആദഘനഷിച്ച വർഷാം ഏത്?
1923

സ്ുഭനഷ് ചന്ത്രന്ദ്ദരനസ്ിന്ലറ രനഷ്ന്ത്രടീയ ഗുരു ആരനയിരുന്ു?
സ്ി ആർ േനസ്്

ഇ്യൻ ദദ്ശീയ പതനകയിൽ വധരയലത്തയുാം തയനഗലത്തയുാം
സ്ൂചിപ്പികുന് നിറാം ഏത്?
കുങ്കുമാം

ദകരളത്തിൽ ഉപ്പ് സ്തയനന്ത്രഗഹത്തിന് ദനതൃതവാം ലകനടുത്തത് ആര്??
ലക ദകളപ്പൻ

ഇ്യദയനലടനപ്പാം ആഗസ്റ്റ് 15 ന് സ്വനതന്ത്ര്യ ദ്ിനാം ആദഘനഷികുന് മറ്റു
രനജയങ്ങൾ ?
േക്ഷിണലകനറിയ,ദകനാംദഗന

"നിങ്ങൾ എനിക് രക്താം തരൂ ഞനൻ നിങ്ങൾക് സ്വനതന്ത്ര്യാം തരനാം" ഈ
വനകുകൾ ആരുദടതനണ്?
സ്ുഭനഷ് ചപ്ന്ദ ദ

നസ്്
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ഇ്യൻ ഭരണഘടന നിെവിൽ വന് ദ്ിവസ്ാം?
1950 ജനുവരി 26

ഇ്യയുലട ദദ്ശീയ പതനക രൂപകൽപന ലചയ്ത തനര്?
രിാംഗെി ലവങ്കയ്യ

ഇ്യൻ നനഷണൽ ദകനൺന്ത്രഗസ്ിന്ലറ ആദ്യലത്ത വനിതന ന്ത്രപസ്ിഡണ്ട് ആര്?
ആനി

ലസ്ന്റ്

ഇ്യൻ നനഷണൽ ദകനൺന്ത്രഗസ്ിന്ലറ ന്ത്രപസ്ിഡണ്ട് ആയ രണ്ടനമലത്ത വിദദ്ശ
വനിത?
ലനല്ലി ലസ്ൻഗുപ് ത

ആനി രസ്ന്റ് ദഹനാംറൂൾ ന്ത്രപസ്ഥനനാം ആരാംഭിച്ചത് എവിലട ലവച്ച്?
അടയനർ (മപ്േനസ്്)

വിദനനരന ഭനലവയുലട യഥനർത്ഥ ദപര് എ്നയിരുന്ു?
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വിനനയക് നർഹരി

ഇ്യയുലട പരദമനന്ത നീതിപീഠാം?
സ്ുപ്രീാംദകനടതി

ആരുലട ജന്മദ്ിനമനണ് ദദ്ശീയ യുവജന ദ്ിനമനയി ആചരികുന്ത്?
സ്വനമി വിദവകനനന്ദൻ

1942-ലെ കവിറ്റ് ഇ്യന സ്മരത്തിൽ പലങ്കടുത്ത ഇന്ദ്ിരനഗനന്ധിലയ ഏതു
ജയിെിെനണ് അടച്ചത്?
വനനി ജയിെിൽ

ഇങ്കുെനര് സ്ിന്ദ്നരനദ്് എന് മുന്ത്രദ്നവനകയാം ആദ്യമനയി മുഴകിയത് ആര്?
ഭഗത് സ്ിാംഗ്

കച്ചവടത്തിന് ദവണ്ടി ന്ത്രരിട്ടീഷുകനർ ഇ്യയിൽ സ്ഥനപിച്ച കമ്പനി ഏത്?
ഈസ്റ്റിരയന കമ്പനി
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സ്വതന്ത്ര് ഭനരതത്തിലെ ആദ്യലത്ത ദവനട്ടർ ആര്?
ശയനാം ശരൺ (ഹിമനചൽ പ്രദേശ്)

സ്വതന്ത്ര് ഇ്യയിലെ ആദ്യലത്ത ദവനട്ടർ ആയ ശയനാം ശരൺ ദവനട്ട് ലചയ്ത ത്
ഏതു ലതരലഞ്ഞടുപ്പിൽ?
1951 ഒക്ദടന

ർ 23-ന് നടന് ഇരയയിലെ ആേയ ലതരലെടുപ്പിൽ

ഇ്യൻ നനഷണൽ ദകനൺന്ത്രഗസ്ിൽ നിന്ുാം ഗനന്ധിജി രനജി ലവച്ചത് ഏതു
വർഷാം?
1934

ചികനദഗനയിലെ ദെനക മതസ്ദമ്മളനത്തിൽ നടത്തിയ ന്ത്രപസ്ാംഗത്തിെൂലട
ദെനകന്ത്രശദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഭനരതീയൻ ആര്?
സ്വനമി വിദവകനനന്ദൻ

വനഗൺ ന്ത്രടനജഡി ഏത് കെനപവുമനയി രന്ധലപ്പട്ടിരികുന്ു?
മെ

നർ കെനരാം

ദദ്ശീയ ന്ത്രപസ്ഥനനത്തിന്ലറ ആത്മീയ പിതനവ് എന്് സ്ുഭനഷ് ചന്ത്രന്ദ്ദരനസ്്
ആലര പറ്റിയനണ് പറഞ്ഞത്?
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സ്വനമി വിദവകനനന്ദൻ

മുഹമ്മദ്് ഇഖ്്രനൽ സ്നദര ജഹനാം ദസ് അച്ഛന എന് ദദ്ശഭക്തി ഗനനാം ഏതു
ഭനഷയിെനണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്?
ഉറുേു

"എനിക് അവകനശലപ്പടനനുള്ള ഏക ഗുണാം സ്തയവുാം അഹിാംസ്യുമനണ്"
ഇത് ആരുലട വനകുകൾ?
ഗനന്ധിജി

"ഇ്യയുലട വനനമ്പനടി എന്് എനികു െഭിച്ച രഹുമതി ഞനൻ ഇവർകു
നൽകുന്ു "എന്് സ്ദരനജിനി നനയിഡു ആദരനടനണ് പറഞ്ഞത്?
എാം എസ്് സ്ുബ്ബെക്ഷ്ിമ

ഭഗത് സ്ിാംഗ്, രനജ്ഗുരു, സ്ുഖ്്ദദ്വ് എന്ിവലര ന്ത്രരിട്ടീഷ് ഭരണകൂടാം
തൂകിദെറ്റിയത് എന്്?
1931 മനർച്ച് 23

ഇ്യൻ പനർെലമന്റ് മന്ദ്ിരാം രൂപകൽപന ലചയ്ത വിദദ്ശി ആര്?
ലഹർ

ർേ് ദ

ക്കർ
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മൗെനനന അബ്ദുൽ കെനാം സ്ഥനപിച്ച പന്ത്രതാം ഏത്?
അൽ - ഹിെനൽ

ദദ്ശീയ പതനകയിലെ നിറങ്ങൾ ഏലതല്ലനാം?
കുങ്കുമാം ലവള്ള രച്ച

ഇ്യയുലട ദദ്ശീയഗനനാം ഏത്?
ജനഗണമന

ഇ്യയുലട ദദ്ശീയ ഗനനാം രചിച്ചതനര്?
രവീപ്ന്ദനനഥ ടനദഗനർ

ഇ്യയുലട ദദ്ശീയഗീതാം ഏത്?
വദന്ദമനതരാം

ഇ്യയുലടദദ്ശീയ ഗീതാം രചിച്ചതനര്?
ങ്കിാം ചപ്ന്ദ ചനറ്റർജി
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കനെനപനനി എന്റിയലപ്പടുന് ജയിൽ എവിലടയനണ്?
ആൻഡമനൻ നിദക്കന

നർ േവീരിൽ

'ഒരു ഇരുണ്ട പശ്ചനത്തെത്തിലെ ന്ത്രപകനശമനനമനയ രിന്ദ്ു' എന്് ലനഹ്റു
വിദശഷിപ്പിച്ചത് ആലര?
ഝനൻസ്ി റനണി

ഏറ്റവുാം കൂടുതൽ തവണ ഇ്യൻ നനഷണൽ ദകനൺന്ത്രഗസ്ിന്ലറ
ന്ത്രപസ്ിഡണ്ടനയ വയക്തി ആര്?
മൗെനനന അബ്ദുൽ കെനാം ആസ്നേ്

ഗനന്ധിജിയുലട ആദ്യ നിരനഹനര സ്മരാം ഏത്?
അഹമ്മേന

നേ് മിൽ സ്മരാം

ഡൽഹിക് മുമ്പ് ഇ്യയുലട തെസ്ഥനനാം എവിലടയനയിരുന്ു ?
ലകനൽക്കത്ത

ഗനന്ധിജി ആരാംഭിച്ച പന്ത്രതാം ഏത്?
യാംങ് ഇരയ
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പഠികൂ, ദപനരനടു' സ്ാംഘടികു' ആരുലട ഉത്ദരനധനാം ആണ് ഇത്?
ി ആർ അാംദ

ക
ദ്ർ

സ്വതന്ത്ര് ഇ്യയുലട ആദ്യലത്ത ഉപന്ത്രപധനനമന്ത്ര്ി ആര്?
സ്ർേനർ വല്ലഭനയി രദേൽ

ഇ്യൻ സ്വനതന്ത്ര്യ സ്മരത്തിലെ ആദ്യ വനിതന രക്തസ്നക്ഷി?
പ്രീതിെതന വദഡേനർ

ഗനന്ധിജി അവതരിപ്പിച്ച വിദ്യനഭയനസ് പദ്ധതിയുലട ദപര് എ്നയിരുന്ു?
വനർദ്ധന രദ്ധതി

യു. എൻ. ഒ. ആദ്യമനയി ദ്ുുഃഖ് സ്ൂചകമനയി പതനക തനഴ്ത്തി ലകട്ടിയത്
എന്നയിരുന്ു?
ഗനന്ധിജി അരരിച്ചദപ്പനൾ

ഗനന്ധിജിലയ മഹനത്മന എന്് വിളിച്ചതനര്?

WWW.GKMALAYALAM.COM

25

രവീപ്ന്ദനനഥ ടനദഗനർ

അതിർത്തി ഗനന്ധി എന്റിയലപ്പടുന്ത് ആര്?
ഖനൻ അബ്ദുൽ ഗനഫർ ഖനൻ

പഴശ്ശിരനജലയ ദകരളസ്ിാംഹാം എന്് വിദശഷിപ്പിച്ചത് ആര്?
സ്ർേനർ ലക എാം രണിക്കർ

ദകരളത്തിലെ ഉപ്പ് സ്തയനന്ത്രഗഹാം ഗനനാം ഏത്?
വരിക വരിക സ്ഹജലര
രചന- അാംശി നനരനയണൻ രിള്ള

ഇ്യയുലട രനഷ്ന്ത്രട ശില്പി എന്റിയലപ്പടുന്ത് ആരനണ്?
ജവഹർെനൽ ലനഹ്റു

സ്മ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവത്തിന്ലറ ഉപജ്ഞനതനവ് എന്റിയലപ്പടുന്ത് ആര്?
ജയപ്രകനശ് നനരനയണൻ
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ഗനന്ധിജിയുലട ഇടലപടെിെൂലട വധശിക്ഷയിൽ നിന്് രക്ഷലപ്പട്ട ദകരളീയൻ
ആര്?
ലക രി ആർ ദഗനരനെൻ

ദ്ണ്ഡിയനന്ത്രത ആരാംഭിച്ചത് എവിലട നിന്്?
സ്

ർമതി ആപ്ശമത്തിൽ നിന്്

കമ്മയൂണൽ അവനർഡ് ന്ത്രപഖ്യനപിച്ച ന്ത്രരിട്ടീഷ് ന്ത്രപധനനമന്ത്ര്ി ആരനയിരുന്ു?
റനാംലസ് മക്ലഡനണനൾഡ്

വദന്ദ്മനതരാം ഇാംഗ്ലീഷിദെക് പരിഭനഷലപ്പടുത്തിയത് ആര്?
അരവിന്ദ ദ

നഷ്

സ്വരനജയാം എന്ലറ ജന്മനവകനശമനണ് എന്് ന്ത്രപഖ്യനപിച്ചത് ആര്?
നെഗാംഗനധര തിെക്

ഏത് സ്വനതന്ത്ര്സ്മര ദസ്നനനിയുലട നിദരനധനലത്തകുറിച്ച്
അദനവഷികനനനണ് മുഖ്ർജി കമ്മീഷൻ നിദയനഗിച്ചത്?
സ്ുഭനഷ് ചപ്ന്ദ ദ

നസ്്
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ഇ്യ ദഗറ്റ് നിർമ്മിച്ചത് ആരുലട സ്മരണകനയി?
ഒന്നാം ദെനക മഹനയുദ്ധത്തിൽ മരണലപ്പേ രേനളക്കനരുലട
ഓർമ്മയ്ക്കനയി

ഇ്യയുലട വനനമ്പനടി എന്റിയലപ്പടുന്ത് ആര്?
സ്ദരനജിനി നനയിഡു

രാംഗനൾ വിഭജനാം നടത്തിയ വവദന്ത്രസ്നയി ആര്?
സ
കഴ്ൺ
പ്രഭു

ആഗസ്റ്റ് 15 ജന്മദ്ിനമനയ സ്വനതന്ത്ര്സ്മര ദസ്നനനി ആര്?
അരവിന്ദ ദ

നഷ്

ഇ്യൻ നനഷണൽ ആർമി സ്ഥനപിച്ചത് ആര്?
സ്ുഭനഷ് ചപ്ന്ദ ദ

നസ്്

ആധുനിക ഇ്യയുലട പിതനവ് എന്റിയലപ്പടുന്ത്?
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ഡൽഹൗസ്ി പ്രഭു

തപനൽ സ്റ്റനമ്പിൽ ന്ത്രപതയക്ഷലപ്പട്ട ആദ്യ ദകനൺന്ത്രഗസ്് ന്ത്രപസ്ിഡന്റ് ആര്?
മഹനത്മനഗനന്ധി

'ദ്ി ഇ്യൻ വനർ ഓര് ഇൻഡിലപൻഡൻസ്് 'എന് പുസ്തകാം ആരുദടതനണ്?
വി. ഡി. സ്വർക്കർ

ഗനന്ധിജിലയ ആദ്യമനയി രനഷ്ന്ത്രടപിതനവ് എന്് വിളിച്ചതനര്?
സ്ുഭനഷ് ചപ്ന്ദ ദ

നസ്്

ജനെിയൻവനെനരനഗ് കൂട്ടലകനെയിൽ ന്ത്രപതിദഷധിച്ച് സ്ർ പദ്വി ഉദപക്ഷിച്ച
തനര്?
രവീപ്ന്ദനനഥ ടനദഗനർ

1934 ജനവരി 11ന് ദകനഴിദകനട് ടൗൺഹനളിൽ ആരുലട ചിന്ത്രതമനണ് ഗനന്ധിജി
അനനച്ഛനദ്നാം ലചയ്ത ത്?
ലക. മനധവൻ നനയർ
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ലതരലഞ്ഞടുപ്പിെൂലട ആദ്യമനയി ദകനൺന്ത്രഗസ്് ന്ത്രപസ്ിഡണ്ട് ആയ വയക്തി
ആര്?
സ്ുഭനഷ് ചപ്ന്ദ ദ

നസ്്

ആധുനിക കനെലത്ത മഹനത്ഭുതാം എന്് ഗനന്ധിജി വിദശഷിപ്പിച്ചത് ഏത്
സ്ാംഭവലത്തയനണ്?
ദക്ഷപ്തപ്രദവശന വിളാം

രാം

സ്തി നിർത്തെനകിയ ന്ത്രരിട്ടീഷ് ഗവർണർ ആര്?
വിെയാം ല

നഡിക്്ട പ്രഭു

മെരനർ കെനപാം നടന് വർഷാം?
1921
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