
���ധനു�്  മ�രാർ�ികെ� െതരെ�ടു�ു

മൂ�ാം �ലാക�കരളസഭയുെട ഉദ്ഘാടന��ാടനുബ�ി�് ജൂൺ 16 ന്

നട�ു� ഇ��ധനു�് ൈവ�ാനിക കലാസ��യിെല

മ�രാർ�ികെള െതരെ�ടു�ു�തിനായി നട�ിയ ഓൺൈലൻ

�പശ്�നാ�ിരിയിെല വിജയികെള െതരെ�ടു�ു. �നാർ� റൂ�് സ്

െവ�് ൈസ�ായ www.norkaroots.org വഴിയായിരു�ു �പശ് �നാ�രി

സംഘടി�ി�ത്.

അറുപ�താളം �പർ പെ�ടു�തിൽ എ�ാ �ചാദ��ൾ�ും

ശരിയു�രമയ� ആദ� നാലു�പരാണ് വിജയികൾ. വിജയികൾ�്

ജൂൺ 16 ന് നിശാഗ�ി ഓഡി��ാറിയ�ിൽ നട�ു� 'ഇ��ധനു�്' എ�

�പരിൽ �ഗാ� മാ�ർ ജി.എസ്.�പദീപ് നയി�ു� ൈവ�ാനിക

കലാസ��യിൽ �കരളെ� കുറി��ളള ദ�ശ� സമസ�യിൽ

മാ�ുരയ്�ാൻ അവസരം ലഭി�ും.

�പശ് �നാ�രിയിെല വിജയികൾ

അ�യ ജി അ�ശാക് (�ദാഹ)

സ് �നഹജ് �ശീനിവാസ് (�കാഴി��ാട്)

റഫീദ പി െക (മല�ുറം)

അഡ�. ജിസ് �ജാൺ െസബാ�ിയൻ (�കാ�യം)



���ധനു�് (2022)
�പശ് �നാ�രിയിെല �ചാദ��ൾ�ു�� ��ര�ൾ

1. ഇ��യിെല പല സർ�കലാശാലകളിലും ഇ��ഹ�ിെ�

�പവർ�ന�ള�മായി ബ�െ�� �പബ��ൾ അവതരി�ി�ി���്.

�കരള ബാലസാഹിത� ഇൻ�ി����ിെ� പുരസ് കാരം �നടിയി���

ഇ��ഹ�ിെ� സംഭാവനകെള യുെനസ് �കാ �പാലു� സംഘടനകള�ം

നിരവധി യൂ�റാപ�ൻ രാജ��ളിെല പഠന�ളിലും പരാമർശി�ി���്.

അവിഭ� കമ��ണി�് പാർ�ിയിൽ അംഗമായിരു� ഇ��ഹമാര് ?

��രം: ക�യൻ െപാ�ുടൻ

2. �കരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിെല �ശീകുമാർ

സഹ�പവർ�കനുമായി �ചർ�് വികസി�ിെ�ടു�ുകയും ര�ു

�പരുെട �പരിൽ അറിയെ�ടുകയും െചയ്ത ഒരു സൂ�തവാക�ം

ഇരുപ�ി ഒ�ാം നൂ�ാ�ിെ� ആദ� ദശക�ിൽ ഒരു അ�ാരാ��

പുരസ്കാരം �നടി �ശ�യാകർഷി��. എ�് കണ�ാ�ു�

സൂ�തവാക�മായിരു�ു അത്?

��രം: ആനക��െട �പതല വിസ്തീർ�ം

3. ഒരു ഇ��ൻ വംശജൻ രാ���ലവനായിരു� ഏത് ഏഷ�ൻ

രാജ�െ� ദിനപ�തമാണ് �പവാസി എക്സ്�പസ് ?

��രം: സിംഗ�ൂർ



4. സമത�സമാജെമ� സംഘടന �ാപി� ഇ��ഹം ദ�ി�ണ��യിൽ

ആദ�മായി ക�ാടി �പതിഷ്ഠ �ാപി��. ആയിര�ി എ�് ഇതള�കള��

താമരയും അ�ി നാളവും ചി�മായു� ഒരു മത�ിെ� �ാപകനായ

ഇ��ഹം ആര് ?

��രം: ൈവകുണ്ഠ സ�ാമികൾ

5. 1860 കളിൽ ഇ��ഹം പുറെ�ടുവി� ഒരു കല്പനയാണ് പി�ീട്

പ�ി�ൂടം എ� വാ�ിെ� ഉൽഭവ�ിന് കാരണമായതായി

പറയു�ത്. ആരാണി��ഹം ?

��രം: ചാവറ കുര�ാ��ാസ് എലിയാസ് അ�ൻ

6. തെ� െതാ�ൂ�ി ഒ�ാം വയസിൽ തിരുവ�യിൽ വ�് അ�രി�

കമലാ�ി അ�െയ മലയാളികൾ കൂടുതലറിയു�ത് എ�് �പരിലാണ് ?

��രം: കാ�

7. സി��ൻ , ചുവാനി തുട�ിയ ൈദവ�െള വാഴ്�ു� പാ��ക�ളാടു

കൂടിയ ഈ �ഗാ�ത കലാരൂപ�ിെ� കുലപതി പി.െക കാളനായിരു�ു.

പി.െക കാളെ� മരണ �ശഷം പി.െക. കരിയൻ മൂ�നും ഇതിെ�

�പചാര�ിനു ചു�ാൻ പിടി��.ഏത് കലാരൂപം?

��രം: ഗ�ിക

8. നാഗവടി െകാ�് വലി�� വയണം എ� ഉപകരണമുപ�യാഗി��

െകാ��� വാ�ദ�ാപകരണ�മത്  ?

��രം: പു��ാർ കുടം



9. �പവാസ ജീവിത�ിെ� �നർ�ാഴ്ചകൾ ആവിഷ്കരി� കൃതിയായ

അറബിെപാ�് ര�ു സാഹിത�കാര�ാർ �ചർ�് രചി� കൃതിയാണ്.

ആെര�ാമാണ് ആ ര�ു �പർ?

��രം: എം ടി വാസു�ദവൻ നായർ ,   എൻ പി മുഹ�ദ്

10. പുരാതന കാല�് ച�കവർ�ിമാരുെട എഴ����ിനും

ഉപ�യാഗി�ിരു� ഇത് പര�രാഗതമായി നിർ�ി�ു�ത്

ഹിമാലയ�ിെല ഒരു തരം ആടിെ� വാലിെ� �രാമം െകാ�ാണ് .

എ�ാണിത്?

��രം: .െവൺ ചാമരം

11. ഇ��ൻ �ാ�ി�ി�ൽ ഇൻ�ി����ിെല െ�പാഫസറായ ഒരുവ��ി

അഭിനയി� ഈ മലയാള ചല�ി�ത�ിന് മിക� ചി�തം, മിക�

സംവിധായകൻ എ�ീ സം�ാന പുരസ്കാര�ള�ം ലഭി��.

അഭയാർഥികളാ�െ�ടു� മനുഷ�രുെട ആ��വദനകൾ സം�വദനം

െചയ് ത ഈ ചി�തം ഏത് ?

��രം: വാസ്തുഹാര

12 . കു�ുവിള മുരളി എ� ശിൽപി നിർ�ി� ഇ��ഹ�ിെ� ശിൽപം

ഇ��ഹ�ിെ� ശവ��റയ്�ടു�് �ിതി െച���ു. െവ��ാറയിൽ

�ിതി െച��� ഈ സമാധി �ലം ആരു�ടതാണ് ?

��രം: െകാലു�ൻ



13. ഈ പദ്മഭൂഷൺ �ജതാവ് തൃശൂർ ജി�യിലാണ് ജനി�ത്. െകാ�ി

മഹാരാജാവിൽ നി�ും ‘സാ ഹിത�നിപുണ‘ ബഹുമതി �നടിയ ഈ വ��ി

അൽഷി�മഴ് സ് �രാഗം പിടിെപ�തിെന തുടർ�് അ�രി� ഇവർ രചി�

കൃതികളിെലാ�ാണ് കളിെ�ാ�.  ആരാണീ വ��ി?

��രം: ബാലാമണിയ�

14. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് �കാ�ളജിലും, തിരുവന�പുരം �ലാ

�കാ�ളജിലും പഠി� മുൻ �പധാനമ�ി ആര് ?

��രം: ��� വാര�ർ

15 . മറയൂർ, കാ���ർ �പ�ദശെ� ക�നും സ�ഹാദരനായ നാഗനും

ഏത് �പവർ�ന �മഖലയിലൂെടയാണ് �പശസ്തി �നടിയത് ?

��രം: അ�ൽ ഓ�ം

—---------------------------------------------------------------------------




