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1) കേരളത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം? - 38863 ച.േി.മി 

 

2) കേരളത്തിൽ കലോക്ക് പഞ്ചോയത്തുേൾ? - 152 

 

3) കേരളത്തിൽ ഗ്രോമ പഞ്ചോയത്തുേൾ? - 941 

 

4) കേരളത്തിൽ െവന്യ ഡിവിഷനുേൾ? - 21 

 

5) കേരളത്തിൽ തോലൂക്കുേൾ? - 75 

 

6) കേരളത്തിൽ കേോർപ്പകെഷനുേൾ? - 6 

 

7) കേരളത്തിൽ ന്ഗരസഭേൾ? - 87 

 

8) കേരളത്തിൽ ന്ിയമസഭോ മണ്ഡലങ്ങൾ? - 140 

 

9) കേരളത്തിൽ ന്ിയമസഭോഗങ്ങൾ? - 141 

Click Here for More Questions 

 

https://www.pscnet.in/questions/
https://www.pscnet.in/questions/


 

 

 

10) കേരളത്തിൽ പട്ടിേജോതി സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ? - 14 

 

11) കേരളത്തിൽ പട്ടിേവർഗ്ഗ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ? - 2 ( 

സുൽത്തോന് ബകത്തരിമോന്ന്തവോടി) 

 

12) കേരളത്തിൽ കലോേസഭോ മണ്ഡലങ്ങൾ? - 20 

 

13) കേരളത്തിൽ കലോേസഭോ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ? - 2 

(ആലത്തൂർ മോകവലിക്കര) 

 

14) കേരളത്തിൽ രോജയസഭോ സീറ്റുേൾ? - 9 

 

15) കേരളത്തിൽ തീരകേശ ദേർഘ്യം? - 580 േി.മീ. 

 

16) കേരളത്തിൽ തീരപ്രകേശമുള്ള ജില്ലേളുറട എണ്ണം? - 9 

 

Click Here for More Questions 
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17) കേരളത്തിൽ ആറേ ന്േിേൾ? - 44 

 

18) കേരളത്തിൽ പടിഞ്ഞോകെോകട്ടോഴുകുന്ന ന്േിേൾ? - 41 

 

19) കേരളത്തിൽ േിഴകക്കോറട്ടോഴുേന്ന ന്േിേൾ? - 3 (േബന്ി ഭവോന്ി 

പോമ്പോർ ) 

 

20) കേരളത്തിൽ േോയലുേൾ? - 34 

 

21) കേരളത്തിൽ ആയുർദേർഘ്യം? - 73.8 വയസ്സ് 

 

22) കേരളത്തിൽ പട്ടിേജോതിക്കോർ കൂടുതലുള്ള ജില്ല? - പോലക്കോട് 

 

23) കേരളത്തിൽ പട്ടിേജോതിക്കോർ കുെവുള്ള ജില്ല? - വയന്ോട് 

 

24) കേരളത്തിൽ പട്ടിേവർഗക്കോർ കൂടുതലുള്ള ജില്ല? - വയന്ോട് 
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25) കേരളത്തിൽ പട്ടിേവർഗക്കോർ കുെവുള്ള ജില്ല? - ആലപ്പുഴ 

 

26) കേരളത്തിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമോന്ം കൂടിയ ജില്ല? - 

എരണോകുളം 

 

27) കേരളത്തിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമോന്ം കുെഞ്ഞ ജില്ല? - ആലപ്പുഴ 

 

28) കേരളത്തിൽ വന്പ്രകേശം കൂടുതലുള്ള ജില്ല? - ഇടുക്കി 

 

29) കേരളത്തിൽ വന്പ്രകേശം കുെഞ്ഞ ജില്ല? - ആലപ്പുഴ 

 

30) കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തോലൂക്ക്? - ഏെന്ോട് 

 

31) കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ േോയൽ? - കവമ്പന്ോട്ട് േോയൽ 

(2051 Kന്2) 

 

Click Here for More Questions 
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32) കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടോേം? - 

ശോസ്തോംകേോട്ട 

 

33) കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും റചെിയ ശുദ്ധജല തടോേം? - പൂകക്കോട്ട് 

തടോേം -വയന്ോട് 

 

34) ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി റചയ്യുന്ന തടോേം? - പൂകക്കോട്ട് 

തടോേം 

 

35) ആേയറത്ത സമ്പൂർണ്ണ ശുചിതവ പഞ്ചോയത്ത്? - കപോത്തുേൽ - 

മലപ്പുെം 

 

36) ആേയ വയവഹോര രഹിത പഞ്ചോയത്ത്? - വലവൂർ - ത്രിശൂർ 

 

37) ഏറ്റവും റചെിയ തോലൂക്ക്? - കുന്നത്തൂർ 

 

38) കൂടുതൽ രോഷേൾ സംസോരിക്കന്ന ജില്ല? - േോസർകഗോഡ് 

 Click Here for More Questions 
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39) ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിൽ വയവസോയങ്ങളുള്ള ജില്ല? - ആലപ്പുഴ 

 

40) കൂടുതൽ േടൽത്തിരമുള്ള ജില്ല? - േണ്ണൂർ 

 

41) നൂെ് ശതമോന്ം പ്രോഥമിേ വിേയോഭയോസം കന്ടിയ ആദ്ദ്യ 

സംസ്ഥോന്ം? - കേരളം (2016 ജനുവരി 13 ) 

 

42) കുെവ് േടൽത്തിരമുള്ള ജില്ല? - റേോല്ലം 

 

43) കേരളത്തിൽ ആേയമോയി ഭിന്ന ലിംഗക്കോരുറട ഉടമസ്ഥതയിൽ 

ന്ിലവിൽ വന്ന ടോക്സി സർവ്വീസ്? - ജി- ടോക്സി (റജന്ഡർ ടോക്സി) 

 

44) കേരളത്തിൽ ഒകേയോഗിേ മൃഗം? - ആന് 

 

45) കേരളത്തിൽ ഒകേയോഗിേ പക്ഷി? - മലമുഴക്കി കവഴോമ്പൽ 

 

46) കേരളത്തിൽ ഒകേയോഗിേ മത്സ്യം? - േരിമീന് 

Click Here for More Questions 

 

https://www.pscnet.in/questions/
https://www.pscnet.in/questions/


 

 

 

47) കേരളത്തിൽ ഒകേയോഗിേ വൃക്ഷം? - റതങ്ങ് 

 

48) കേരളത്തിൽ ഒകേയോഗിേ പുഷ്പം? - േണിറക്കോന്ന 

 

49) കേരളത്തിൽ ഒകേയോഗിേ പോന്ീയം? - ഇളന്ീർ 

 

50) കേരളത്തിൽ സോക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ ന്ിൽക്കുന്ന ഗ്രോമം? - 

റന്ടുമുടി (ആലപ്പുഴ) 

 

51) കേരളത്തിൽ സോക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ മുന്ിസിപ്പോലിറ്റി? - 

റചങ്ങന്നൂർ 

 

52) നൂറു ശതമോന്ം സോക്ഷരത കന്ടിയ ആേയ പഞ്ചോയത്ത്? - 

േരിറവള്ളൂർ (േണ്ണൂർ) 

 

53) കേരളത്തിൽ വിസ്തീർണ്ണം കൂടിയ മുന്സിപോലിറ്റി? - തൃപ്പൂണിത്തെ 

Click Here for More Questions 
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54) കേരളത്തിൽ കുെഞ്ഞ മുന്സിപ്പോലിറ്റി? - ഗുരുവോയൂർ 

 

55) കേരളത്തിൽ ജന്സംഖ്യ കൂടിയ തോലൂക്ക്? - കേോഴികക്കോട് 

 

56) കേരളത്തിൽ ജന്സംഖ്യ കുെഞ്ഞ തോലൂക്ക്? - മല്ലപ്പള്ളി 

 

57) ജന്സംഖ്യ കുെഞ്ഞ കേോർപ്പകെഷന്? - തൃശ്ശൂർ 

 

58) ജന്സംഖ്യ കൂടിയ കേോർപ്പകെഷന്? - തിരുവന്ന്തപുരം 

 

59) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയവസോയവൽക്കരിക്കറപ്പട്ട ജില്ല? - 

എെണോകുളം 

 

60) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയവസോയവൽക്കരിക്കറപ്പട്ട രണ്ടോമറത്ത 

ജില്ല? - പോലക്കോട് 

 

Click Here for More Questions 
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61) ഹിന്ദുക്കൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല? - തിരുവന്ന്തപുരം 

 

62) മുസ്ലീങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല? - മലപ്പുെം 

 

63) ക്രിസ്തയോന്ിേൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല? - എണോകുളം 

 

64) കപോസ്റ്റോഫീസുേൾ കൂടുതലുള്ള ജല്ല? - ത്രിശ്ശൂർ 

 

65) ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രൂപം റേോണ്ട ജില്ല? - േോസർകേോട് 

 

66) വിസ്തീർണ്ണം കൂടിയ ഗ്രോമ പഞ്ചോയത്ത്? - കുമളി (ഇടുക്കി) 

 

67) വിസ്തീർണ്ണം കുെഞ്ഞ ഗ്രോമ പഞ്ചോയത്ത്? - വളപട്ടണം ( േണ്ണൂർ) 

 

68) കേരളത്തിറല ഏേ േകറോൺറമറ്? - േണ്ണൂർ 

 

Click Here for More Questions 
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69) കേരളത്തിറല റെയിൽകവ ഡിവിഷനുേളുറട എണ്ണം? - 2 ( 

തിരുവന്ന്തപുരം ;പോലക്കോട് ) 

 

70) റെയിൽകവ കസ്റ്റഷനുേൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല? - തിരുവന്ന്തപുരം 

 

71) കേരളത്തിറല ആേയ ഗവർണ്ണർ? - ബി രോമക്രുഷ്ണ െോവു 

 

72) കേരളത്തിറല ആേയ വന്ിതോ ഗവർണ്ണർ? - കജയോതി 

റവങ്കിടോചലം 

 

73) കേരളത്തിറല രണ്ടോമറത്ത വന്ിതോ ഗവർണ്ണർ? - രോംദുലോരി 

സിന്ഹ 

 

74) കേരളത്തിറല മൂന്നോമറത്ത വന്ിതോ ഗവർണ്ണർ? - ഷീലോ 

േീക്ഷിത് 

 

75) പേവിയിലിരിറക്ക അന്തരിച്ച ആരയകേരളോ ഗവർണ്ണർ? - 

സിക്കന്ദർ ഭക്ത് 
Click Here for More Questions 
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76) ആേയ മലയോളി വന്ിതോ ഗവർണ്ണർ? - ഫോത്തിമോ ബീവി 

 

77) കേരളോ ഗവർണ്ണെോയ ഏേ മലയോളി? - വി.വിശവന്ോഥന് 

 

78) ഭോരതരത്നം ലഭിച്ച ഏേ കേരളോ ഗവർണ്ണർ? - വി.വി.ഗിരി 

 

79) 1956 ൽ മദ്രോസ് സംസ്ഥോന്ത്ത് ഗവർണ്ണോയ മലയോളി? - എ 

റജ കജോൺ 

 

80) തിരറഞ്ഞടുപ്പ് ന്ടറന്നങ്കിലും കേരളത്തിൽ ന്ിയമസഭ ന്ിലവിൽ 

വരോത്ത വർഷം? - 1965 

 

81) ഇന്തയയിലോേയമോയി ഇലകരോണിേ് കവോട്ടിങ്ങ് യന്ത്രം 

ഉപകയോഗിച്ച് റതരറഞ്ഞടുപ്പ് ന്ടന്നത്? - വടക്കന് പെവൂർ 1982 

 

82) ഏറ്റവും കൂടുതൽ േോലം കേരളോ ഗവർണ്ണെോയിരുന്നത്? - 

വി.വിശവന്ോഥന് 
Click Here for More Questions 
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83) കേരള സംസ്ഥോന്ം ന്ിലവിൽ വന്നത്? - 1956 ന്വംമ്പർ 1 

 

84) 1956ൽ കേരളം രൂപീേരിക്കുകമ്പോൾ ജില്ലേളുറട എണ്ണം? - 5 

 

85) ഇന്തയന് സംസ്ഥോന്ങ്ങളിൽ വലുപ്പത്തിൽ കേരളത്തിൽ 

സ്ഥോന്ം? - 22 

 

86) ഇന്തയന് സംസ്ഥോന്ങ്ങളിൽ ജന്ന്ംഖ്യയിൽ കേരളത്തിൽ 

സ്ഥോന്ം? - 13 

 

87) കേരളത്തിറല ജന്സംഖ്യ ഇന്തയന് ജന്സംഖ്യയുറട എത്ര 

ശതമോന്ം? - 2 .76% 

 

88) കേരളത്തിൽ സത്രീ പുരുഷ അനുപോതം? - 1084/1000 

 

89) സ്ത്രീപുരുഷ അനുപോതം കുടിയ ജില്ല? - േണ്ണൂർ 

Click Here for More Questions 
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90) സ്ത്രീപുരുഷ അനുപോതം കുെഞ്ഞ ജില്ല? - ഇടുക്കി 

 

91) ഇന്തയയിൽ ആേയറത്ത ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥോന്ം?  - കേരളം 

 

92) കേരളത്തിൽ സോക്ഷരതോ ന്ിരക്ക്? - 93.90% 

 

93) കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല? - പോലക്കോട് 

 

94) കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും റചെിയ ജില്ല? - ആലപ്പുഴ 

 

95) കേരളത്തിൽ ജന്സംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല? - മലപ്പുെം 

 

96) കേരളത്തിൽ ജന്സംഖ്യ േെഞ്ഞ ജില്ല? - വയന്ോട് 

 

97) ജന്സോന്ദ്രതയിൽ കേരളിത്തിന്റെ സ്ഥോന്ം? - 3 
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98) കേരളത്തിൽ ജന്സോന്ദ്രത? - 860 ച.േി.മി. 

 

99) കേരളത്തിൽ ജന്സോന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ല? - തിരുവന്ന്തപുരം ( 

1509/ച. േി.മി. 

 

100) കേരളത്തിൽ ജന്സംഖ്യോ വളർച്ചോ ന്ിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല? - 

മലപ്പുെം 

 

101) കേരളത്തിൽ ജന്സംഖ്യോ വളർച്ചോ ന്ിരക്ക് കുെഞ്ഞ ജില്ല? - 

പത്തന്ംതിട്ട 

 

102) ആേയ ശിശു സൗഹ്രുത സംസ്ഥോന്ം? - കേരളം 

 

103) കേരളത്തിൽ ന്ീളം കൂടിയ ന്േി? - റപരിയോർ 

 

104) കേരളത്തിൽ റതകക്ക അറ്ററത്ത തോലൂക്ക്? - റന്യ്യോറ്റിന്േര 

 

Click Here for More Questions 

 

https://www.pscnet.in/questions/
https://www.pscnet.in/questions/


 

 

105) കേരളത്തിൽ വടകക്ക അറ്ററത്ത തോലൂക്ക്? - മകഞ്ചശവരം 

 

106) കേരളത്തിൽ റതകക്ക അറ്ററത്ത കലോേസഭോ മണ്ഡലം? - 

തിരുവന്ന്തപുരം 

 

107) കേരളത്തിൽ വടകക്ക അറ്റത്തുള്ള കലോേസഭോ മണ്ഡലം? - 

േോസർകഗോഡ് 

 

108) കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വടകക്ക അറ്ററത്ത ഗ്രോമം? - തലപ്പോടി 

 

109) കേരളത്തിൽ റതകക്ക അറ്റത്തുള്ള ഗ്രോമം? - േളയിക്കോവിള 

 

110) കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ന്ീളം കുെഞ്ഞ ന്േി? - മകഞ്ചശവരം പുഴ (16 

േി.മീ) 

 

111) കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും റതകക്ക അറ്റത്തുള്ള ന്േി? - റന്യ്യോർ 

 

Click Here for More Questions 
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112) കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ റേോടുമുടി? - ആന്മുടി 

(2695 മീ) 

 

113) കേരളത്തിൽ ഉയരം കൂടിയ രണ്ടോമറത്ത റേോടുമുടി? - 

മീശപ്പുലിമല 

 

114) കേരളത്തിൽ ഒരു റെയിൽകവ കസ്റ്റഷന് മോത്രമുള്ള ജില്ല? - 

പത്തന്ംതിട്ട 

 

115) കേരളത്തിററ റതകക്കയറ്റത്തുള്ള ജില്ല? - തിരുവന്ന്തപുരം 

 

116) കേരളത്തിൽ ജന്സംഖ്യ കൂടുതലുള്ള രണ്ടോമറത്ത ജില്ല? - 

തിരുവന്ന്തപുരം 

 

117) കേരളത്തിൽ ജന്സംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കേോർപ്പകെഷന്? - 

തിരുവന്ന്തപുരം 
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118) പ്രതിമേളുറട ന്ഗരം എന്ന വികശഷണമുള്ള ജില്ല? - 

തിരുവന്ന്തപുരം 

 

119) പ്രോചീന് േോലത്ത് സയോന്ന്ദൂരപുരം എന്നെിയറപ്പട്ടിരുന്നത്? - 

തിരുവന്ന്തപുരം 

 

120) കേരളത്തിറല ആേയറത്ത വന്ിതോ ജയിൽ? - റന്യ്യോറ്റിന്േര 
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