കകേരളളം കൂടുതല് അററിയയളം
1.കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ
ചറിലെല്ഡ്രനല്സല് പയരല്കല് എവറിലടെയയണല്?
ആക്കുളളം
2.കകേരളതറിലലെ ആദദ്യലത തുറന
ജയറിലെല് ഏതല് ജറില്ലയറിലെല് ആണല്?
തറിരുവനന്തപുരളം
3. ഇന്തദ്യയറിലലെ ആദദ്യലത
ബകയയളജറികലെല് പയരല്കല്
എവറിലടെയയണല്?
അഗസദ്യയരല്കൂടെളം
4. കകേരള ടൂററിസളം ഡവലെപല്ലമെനല്
കകേയരല്പകറഷലന ആസയനളം
എവറിലടെയയണല്?
തറിരുവനന്തപുരളം
5. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം ലതക്കുള
നറിയമെസഭയ മെണ്ഡലെളം ഏതല്?
പയറശയലെ
6. എളം എനല് കഗയവറിന്ദനല് നയയരല് ലെകളം
വവീടെല് പദ്ധതറി ആരളംഭറിച്ചതല് ഏതല്
ജറില്ലയറിലെയണല്?
ലകേയല്ലളം
7 ലകേയല്ലളം നഗരളം സയപറിച്ചതയരല്?
സയപറിരല് ഈകസയ
8. മെതദ്യബന്ധനതറിനളം കേശുവണറി
വദ്യവസയയതറിനളം കപരുകകേട്ട ജറില്ല:
ലകേയല്ലളം
9. ചട്ടമറിസസയമെറികേളുലടെ സമെയധറി
സലെളം ഏതല്?
പന്മന
10. ഫറിഷറവീസല് കേമ്മുണറിറ്ററി കപയജകല്
എവറിലടെയയണല്?
നവീണകേര
11. പശസ വറികനയദ സഞയര
കകേന്ദ്രമെയയ ചരലെല് കുനല് സറിതറി

ലചയ്യുന ജറില്ല:
പതനളംതറിട്ട
12. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം ജനസളംഖദ്യ
കുറഞ്ഞ തയലൂകല് ഏതല്?
മെല്ലപളറി
13. ഏഷദ്യയറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ
കറിസ്തുമെത സകമ്മേളനമെയയ മെയരയമെണല്
കേലണസനല്ഷനല് നടെക്കുന ജറില്ല:
പതനളംതറിട്ട
14. ഏഷദ്യയറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ
കറിസ്തുമെത സകമ്മേളനമെയയമെയരയമെണല്
കേലണസനല്ഷനല് നടെക്കുനതല്
എവറിലടെയയണല്?
കകേയഴകഞരറി
15. ഏഷദ്യയറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ
കറിസ്തുമെത സകമ്മേളനമെയയ മെയരയമെണല്
കേലണസനല്ഷനല് നടെക്കുനതല് ഏതല്
നദവീതവീരതയണല്?
പമ
16. കൃഷ്ണപുരളം ലകേയട്ടയരളം
പണറികേഴറിപറിച്ചതയരല്?
മെയരല്തയണ്ഡ വരല്മ്മേ
17. രയജയരവറി വരല്മ്മേ കകേയകളജല് ഓഫല്
ഫഫനയരല്ട്ടല്സല് എവറിലടെയയണല്?
മെയകവലെറികര
18. കകേരളയ കസ്റ്റേറ്റല് വയട്ടരല്
ടയനല്കസയരല്ട്ടല് കകേയരല്പകറഷലന
ആസയനളം എവറിലടെ?
ആലെപ്പുഴ
19. കുഞനല് നമദ്യയരല് സയരകേളം സറിതറി
ലചയ്യുനലതവറിലടെ?
അമലെപ്പുഴ
20. ലനഹല്റുകടയഫറി വളളംകേളറി നടെക്കുന
കേയയലെല് ഏതല്?
പുനമെടെ കേയയലെല്

21. സമുദ്രതവീരളം ഇല്ലയതതുളം
കകേരളതറിലലെ ജറില്ലകേളുമെയയറി മെയതളം
അതറിരല്തറി പങറിടുനതുമെയയ ഏകേ
ജറില്ല ഏതല്?
കകേയട്ടയളം
22. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യ പുകേയറിലെ
വറിരുദ്ധ ജറില്ല ഏതല്?
കകേയട്ടയളം
23. കകേയട്ടയളം പട്ടണളം ഏതല് നദറിയുലടെ
തവീരതയണല് സറിതറിലചയ്യുനതല്?
മെവീനച്ചറിലെല് ആറല്
24. സമ്പൂരല്ണ്ണ സയകരത കനടെറിയ
ഇന്തദ്യയറിലലെ ആദദ്യ പട്ടണളം ഏതല്?
കകേയട്ടയളം
25. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യ പുകേയറിലെ
വറിരുദ്ധ ജറില്ല ഏതല്?
കകേയട്ടയളം
26. വറിസ്തൃതറിയറിലെല് രണയളം സയനതല്
നറില്ക്കുന ജറില്ല ഏതല്?
ഇടുകറി
27. ഇടുകറി ജറില്ലയുലടെ ആസനളം:
ഫപനയവല്
28. കകേരളതറിലന സുഗന്ധ
വദ്യഞ്ജനങ്ങളുലടെ കേലെവറ
എനററിയലപടുന ജറില്ല:
ഇടുകറി
29. എറണയകുളളം ജറില്ലയറിലലെ
ആനപരറിശവീലെന കകേന്ദ്രളം
എവറിലടെയയണല്?
കകേയടെനയടെല്
30. എറണയകുളളം ജറില്ലയുലടെ ആസയനളം
എവറിലടെ?
കേയകനയടെല്
31. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ
കകേയരല്പകറഷനല് ഏതല്?

ലകേയച്ചറി
32. കകേരളതറിലെല് ആദദ്യളം കേമമ്പ്യൂട്ടരല്
സയപറിച്ചതല് എവറിലടെയയണല്?
ലകേയച്ചറി
33. ഏഷദ്യയറിലലെ ഏറ്റവളം ഉയരളം കൂടെറിയ
കൃസദ്യനല് കദവയലെയളം ഏതയണല്?
പുതനല് പളറി
34. ശവീരയമെകകതമെയയ തൃപയയരല്
സറിതറി ലചയ്യുന ജറില്ല:
തൃശൂരല്
35. ഭരതകകതമെയയ കൂടെലയണറികേദ്യളം
സറിതറി ലചയ്യുന ജറില്ല:
തൃശൂരല്
36. തൃശൂരല്പൂരളം നടെക്കുന ഫമെതയനളം ഏതല്?
കതകറിനല്കേയടെല്
37. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യ
മുനല്സറിപയലെറിറ്ററി:
ഗുരുവയയൂരല്
38. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ ജറില്ല
ഏതല്?
പയലെകയടെല്
39. കകേരളതറിലെല് കേയറ്ററിലെല് നറിനളം
ഫവദദ്യുതറി ഉലയദറിപറിക്കുന ആദദ്യ
കപയജകല് നടെപറിലെയകറിയതല്
എവറിലടെയയണല്?
കേഞറികകയടെല്
40. കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം കൂടുതലെല്
പട്ടറികേജയതറികയരുള ജറില്ല:
പയലെകയടെല്
41. ലകേയകകകയള വറിരുദ്ധ സമെരളം
നടെനതല് പയലെകയടെല് ജറില്ലയറിലലെ ഏതല്
പകദശതയണല്?
പയച്ചറിമെടെ
42. കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം കൂടുതലെല്
ജനസളംഖദ്യയുള ജറില്ല ഏതല്?

മെലെപ്പുറളം
43. മെലെബയരല് ലസഷദ്യലെല് കപയലെവീസറിലന
ആസയനളം എവറിലടെ?
മെലെപ്പുറളം
44. പൂരല്ണ്ണമെയയുളം കേമമ്പ്യൂട്ടരല് വതല്കൃതമെയയ
ആദദ്യ പഞയയതല്?
ലവളനയടെല്
45. ഇന്തദ്യയറിലലെ ആദദ്യ കേമമ്പ്യൂട്ടരല്
സയകരതയഗയമെളം:
തയ്യൂരല്(തൃശൂരല്)
46 കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം കൂടുതലെല് കേരല്ഷകേ
ലതയഴറിലെയളറികേളല് ഉള ജറില്ല:
പയലെകയടെല്
47 പൂന്തയനളം നമ്പൂതറിരറിയുലടെ ഇല്ലളം
സറിതറി ലചയറിരുനലതവറിലടെ?
കേവീഴയറ്റൂരല് (ലപരറിന്തലണ്ണയ്ക്കടുതല്)
48 കകേയഴറികകയടെല് വറിമെയനതയവളളം
സറിതറിലചയ്യുനതല് എവറിലടെ?
കേരറിപ്പൂരല്(മെലെപ്പുറളം ജറില്ല)
49 സമ്പൂരല്ണ്ണ കേളംപമ്പ്യൂട്ടരല് സയകരതക്കു
കവണറി അകയ കകേന്ദ്രളം ആദദ്യമെയയറി
ആരളംഭറിച്ച ജറില്ല ഏതല്?
മെലെപ്പുറളം
50. സമ്പൂരല്ണ്ണ കകേയള വറിമുക്ത ജറില്ല
ഏതല്?
കകേയഴറികകയടെല്
51. കകേയഴറികകയടെറിലന വടെക്കുഭയഗത്തുളല്
ള ഫ്രഞധവീന പകദശളം;
മെയഹറി
52. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം കുറച്ചല്
ജനസളംഖദ്യയുള ജറില്ല ഏതല്?
വയനയടെല്
53 കകേരളതറിലലെ ഏകേ പകൃതറി ദത
അണലകട്ടല് ഏതല്?

ബയണയസുര സയഗരല്
54. ഇന്തദ്യയറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ
പകൃതറി ദത ഭൂഗരല്ഭ ഡയളം ഏതയണല്?
ബയണയസുര കപയജകല്
55. കകേരളതറിലലെ നയവറികേ അകയദമെറി
എവറിലടെ സറിതറി ലചയ്യുന?
ഏഴറിമെലെ
56. മെലെബയററിലലെ ഉപ്പു
സതദ്യയഗഹതറിലന പധയന കവദറി
എവറിലടെയയയറിരുന?
പയ്യന്നൂരല്
57. മെലെബയററിലലെ ഉപ്പു
സതദ്യയഗഹതറിലന പധയന
കവദറിയയയറിരുന പയ്യന്നൂരല് ഏതല്
ജറില്ലയറിലെയണല്?
കേണ്ണൂരല്
58. കകേരളതറിലലെ കഫയറസ്റ്റേല്
ലടയറിനറിളംഗല് സ്ക്കൂളറിലന ആസയനളം
എവറിലടെ?
അരറിപ
59. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യലത തുറന
ജയറിലെല് എവറിലടെ സറിതറി ലചയ്യുന?
ലനട്ടുകേയകല്ത്തേരറി(കേയട്ടയകടെ)
60. കകേരള കസ്റ്റേറ്റല് ടയനല്കസയരല്ട്ടല്
കകേയരല്പകറഷലന ആസയനളം
എവറിലടെയയണല്?
തറിരുവനന്തപുരളം
61. തറിരുവനന്തപുരളം ജറില്ലയറിലലെ
ഏറ്റവളം ഉയരളം കൂടെറിയ ലകേയടുമുടെറി ഏതല്?
അഗസദ്യമെലെ
62. വറികളം സയരയഭയയറി കസസല്
ലസനരല് എവറിലടെ?
തുമ
63. പതനളംതറിട്ടയറിലലെ ഒകരലയയരു
റയറികലെസകസ്റ്റേഷനല് ഏതയണല്?

തറിരുവല്ല
64. കകേരളയ ഇനല്സ്റ്റേറിറ്റമ്പ്യൂട്ടല് ഓഫല് കഫയകേല്
കലെയരല് ആനല് കഫയകേല് ആരല്ട്ടല്സല്
സറിതറിലചയ്യുനതല് എവറിലടെ?
മെണ്ണടെറി
65. ശബരറിഗറിരറി ജലെഫവദദ്യുത പദ്ധതറി
ഏതല് ജറില്ലയറിലെയണല്?
പതനളംതറിട്ട
66. ലനഹല്റുകടയഫറി വളളംകേളറി
നടെക്കുനതല് സയധയരണയയയറി ഏതല്
മെയസതറിലെയണല്?
ആഗസ്റ്റേല്
67. ഫവകറയളജറി ഇനല്സ്റ്റേറിറ്റമ്പ്യൂട്ടല്
സറിതറി ലചയ്യുന ജറില്ല ഏതല്?
ആലെപ്പുഴ
68. കകേരളയ കസ്റ്റേറ്റല് ഡ്രഗല്സല് ആനല്
ഫയരല്മെസമ്പ്യൂട്ടറികലെല്സല് സറിതറി
ലചയ്യുനലതവറിലടെ?
കേലെവൂരല്
69. കകേയട്ടയലത ആദദ്യ സയകരതയ
പട്ടണമെയയറി പഖദ്യപറിച്ചലതനല്?
1989 ജൂണല് 25
70. ഹറിന്ദുസയനല് കപപരല് മെറിലെല്സല്
സറിതറിലചയ്യുനതല് എവറിലടെ?
ലവള്ളൂരല്
71. ഹറിന്ദുസയനല് കപപരല് മെറിലെല്സല്
സറിതറിലചയ്യുനതല് ഏതല് നദറിയുലടെ
തവീരതയണല്?
മൂവയറ്റുപുഴ
72. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യലത
വനദ്യജവീവറി സളംരകണ കകേന്ദ്രളം:
കതകടെറി
73. കതകടെറി വനദ്യജവീവറി സളംരകണ
കകേന്ദ്രളം സയപറിച്ച
തറിരുവറിതയളംകൂററിലലെ രയജയവല് ആരല്?

ശവീ ചറിതറിരതറിരുനയളല്
74. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ
വനദ്യജവീവറി സളംരകണ കകേന്ദ്രളം:
കതകടെറി
75. വറികകേന്ദവീകൃതയസൂതണളം ആദദ്യളം
തുടെങ്ങറിയ പഞയയതല്?
കേലെദ്യയകശരറി
76. ഇന്തദ്യയറിലെല് സമ്പൂരല്ണ്ണ സയകരത
കനടെറിയ ആദദ്യലത ജറില്ല:
എറണയകുളളം
77. എറണയകുളളം എകപയഴയണല്
സമ്പൂരല്ണ്ണ സയകരത കനടെറിയതല്?
1990 ലഫബ്രുവരറി 4
78. കകേരളതറിലന വദ്യയവസയയറികേ
തലെസയനളം:
എറണയകുളളം
79. കകേരള കേലെയമെണ്ഡലെളം
സയപറിച്ചലതകപയളല്?
1930
80. പൂരങ്ങളുലടെ നയടെല് എനല്
അററിയലപടുന കകേരളതറിലലെ ജറില്ല
ഏതല്?
തൃശൂരല്
81. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യ വദ്യവഹയര
രഹറിത വറികല്ലജല് ഏതയണല്?
വരവൂരല്
82. കകേരളതറിലെല് എല്ലയവരല്ക്കുളം ബയങല്
അകക്കൗണല് ഉള ജറില്ല:
പയലെകയടെല്
83. കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം കുറവല്
വദ്യവസയയശയലെകേളല് ഉള ജറില്ല ഏതല്?
കേയസരല്കകേയടെല്
84. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ
ലറയറികലെസകസ്റ്റേഷനല് ഏതയണല്?
കഷയരല്ണൂരല്

85. കകേരളതറിലെല് പരുതറി
ഉലയദറിപറിക്കുന ഏകേ ജറില്ല:
പയലെകയടെല്
86. കലെയകേതറിലലെ ഏറ്റവളം പഴകളം
ലചന കതകറിനല് കതയട്ടളം ഏതയണല്?
കേകനയലെറി കപയട്ടല്
87. വയഗണയജഡറി ലമെകമ്മേയററിയലെല്
ടെക്കൗണല് ഹയളല് എവറിലടെയയണല്?
തറിരൂരല്
88. കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം കൂടുതലെല്
നയളറികകേരളം ഉതല്പയദറിപറിക്കുന
ജറില്ല ഏതല്?
കകേയഴറികകയടെല്
89. കലെയകേതറിലലെ ഏറ്റവളം പഴകളം
ലചന കതകറിനല് കതയട്ടളം
എവറിലടെയയണല്?
ലവളറിയളം കതയടെല് (നറിലെമ്പൂരല്)
90. ഏറ്റവളം കൂടുതലെല് ഇരുമല് നറികകപളം
ഉള ജറില്ല ഏതല്?
കകേയഴറികകയടെല്
91. ഏഷദ്യയറിലെല് വലെറിപതറിലെല് രണയളം
സയനതല് നറില്ക്കുന ഭൂഗരല്ഭ ഡയളം
ഏതയണല്?
ബയണയസുര കപയജകല്
92. സയമൂതറിരറിയുലടെ നയവറികേ തലെവനയയ
കുഞ്ഞയലെറിമെരയ്ക്കയരുലടെ
ജന്മസലെമെയയ ഇരറിങ്ങൂരല് ഏതല്
ജറില്ലയറിലെയണല്?
കകേയഴറികകയടെല്
93. കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം കുറച്ചല്
പഞയയതല് ഉള ജറില്ല ഏതല്?
വയനയടെല്
94. വയനയടെല് ചുരളം സറിതറിലചയ്യുന
ജറില്ല ഏതയണല്?
കകേയഴറികകയടെല്

95. അപൂരല്വ്വ ഇനതറിലെല് ലപട്ട
പകറികേളല്കല് പസറിദ്ധമെയയ
വയനയട്ടറിലലെ പകദശളം:
പകറിപയതയളളം96. മെലെബയരല്
ജറില്ലകേളറിലെല് ലറയറികലെസ ഇല്ലയത
ജറില്ല:
വയനയടെല്
97. കേണ്ണൂരല് ജറില്ലയറിലലെ
അതറിപയചവീനമെയയ ഒരു അനഷയനകേലെ:
ലതയ്യളം
98. ലതയ്യങ്ങളുലടെ നയടെല്
എനററിയലപടുന ജറില്ല ഏതല്?
കേണ്ണൂരല്
99. കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം ഒടുവറിലെല് രൂപളം
ലകേയണ മുനല്സറിപയലെറിറ്ററി ഏതല്?
മെട്ടന്നൂരല്
100. രണയളം ബരല്കദയളറി
എനററിയലപടുന സലെളം:
പയ്യന്നൂരല്
101 കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം കുറവല്
തയലൂക്കുകേളല് ഉള ജറില്ല ഏതല്?
കേയസരല്കകേയടെല്
102. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യ മുഖദ്യ
മെനറിയയയറിരുന ഇ എളം എസല് ഒനയളം
കകേരളയ നറിയമെ സഭയറിലെല് പതറിനറിധയനളം
ലചയറിരുന അസളംബറി മെണ്ഡലെളം
ഏതല്?
നവീകലെശസരളം
103. കകേരളതറിലലെ വലെറിപളം കുറഞ്ഞ
രണയമെലത ജറില്ല ഏതല്?
കേയസരല്കകേയടെല്
104. കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം കൂടുതലെല്
കേടെലവീരളം ഉള ജറില്ല ഏതല്?
കേണ്ണൂരല്
105. കകേരള കസ്റ്റേറ്റല് ഫറിനയനല്ഷദ്യലെല്

കകേയരല്പകറഷലന ആസയനളം
എവറിലടെയയണല്?
തറിരുവന 106. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യലത
അകേസയറ്ററികേല് സമുച്ചയളം എവറിലടെയയണല്?
പറിരപനല്കകേയടെല്
107. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ
റയറികലെസ ഡറിവറിഷനല്:
തറിരുവനന്തപുരളം
108. സളംഘകേയലെതല് ലപയഫറനയടെല്
എനററിയലപട്ടറിരുന പകദശളം ഏതല്?
പയലെകയടെല്
109. കകേരളതറിലെല് തറിരുവനന്തപുരളം
ജറില്ലയറിലലെ വനറിതയ ജയറിലെല് എവറിലടെ?
ലനയ്യയറ്ററിനല്കേര
110. ഹറിന്ദുസയനല് ലമെഷവീനല് ടൂളല്സല്
സറിതറിലചയ്യുനതല് എവറിലടെ?
കേളമെകശരറിന്തപുരളം
111. ശവീ നയരയയണഗുരു ഒരു ജയതറി ഒരു
മെതളം ഒരു ഫദവളം മെനഷദ്യനല് എന
സകന്ദശളം നലറിയതല് എവറിലടെവച്ചയണല്?
കേയലെടെറിയറിലലെ അഫദസതയശമെളം
112. കകേരള ബുകല് ആനല് പബറികകഷനല്
ലസയഫസറ്ററിയുലടെ ആസയനളം :
എറണയകുളളം
113. ലടെകകയപയരല്കല്
സറിതറിലചയ്യുന സലെളം:
തറിരുവനന്തപുരളം
114. സയരല്ട്ടല് സറിറ്ററി സയപറികയനല്
ഉകദ്ദേശറിക്കുന സലെളം:
കേയകനയടെല്
115. കകേരളതറിലെല് ലവളുത്തുളറി
ഉലയദറിപറിക്കുന ഏകേ ജറില്ല:
ഇടുകറി
116. ഐ ടെറി കകേയററികഡയരല്
സയപറികനകദ്ദേശറിക്കുന സലെളം:

കേഴക്കൂട്ടളം
117. സളംസയന ഗയമെ വറികേസന
ഇനല്സ്റ്റേറിറ്റമ്പ്യൂട്ടല് സറിതറിലചയ്യുനതല്
എവറിലടെ?
ലകേയട്ടയരകര
118. ആദദ്യലത അകയകകേന്ദ്രളം
തുടെങ്ങറിയ പഞയയതല്?
പളറികലെല് (മെലെപ്പുറളം)
119. നൂറല് ശതമെയനളം സയകരത കനടെറിയ
കകേരളതറിലലെ ആദദ്യ പഞയയതല്
കേരറിലവള്ളൂരല് (കേണ്ണൂരല്)
120. കകേരള കസ്റ്റേറ്റല് കേരകേക്കൗശലെ വറികേസന
കകേയരല്പകറഷലന ആസയനളം
എവറിലടെയയണല്?
തറിരുവനന്തപുരളം
121. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ
ജയറിലെല് എവറിലടെ സറിതറിലചയ്യന?
പൂജപ്പുര
122. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ
ശുദ്ധജലെ തടെയകേമെയയ ശയസയളം കകേയട്ട
കേയയലെല് ഏതല് ജറില്ലയറിലെയണല്?
ലകേയല്ലളം
123. ലകേയല്ലളം ജറില്ലലയ
തമെറിഴുനയടുമെയയറി ബന്ധറിപറിക്കുന ചുരളം
ഏതല്?
ആരദ്യങയവല്
124. പുരയതനകേയലെതല് ലകേയല്ലളം ഏതു
കപരറിലെല് ആണല് അററിയലപട്ടറിരുനതല്?
ലതനസഞറി
125. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ
തവീവണറി ദുരന്തളം നടെന ലപരുമെണല് ഏതല്
ജറില്ലയറിലെയണല്?
ലകേയല്ലളം
126. ചുറ്റമലെമെറില്ലയത
പരബ്രഹ്മകകതളം എവറിലടെയയണല്?

ഓച്ചറിറ
127. ശവീനയരയയണ ധരല്മ്മേ പരറിപയലെന
കയയഗതറിലന ആസയനളം
ഏവറിലടെയയണല്?
ലകേയല്ലളം
128. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യലത
കപപരല്മെറില്ല എവറിലടെയയണല്
സയപറിച്ചതല്?
പുനലൂരല്
129. പശസ വറികനയദ സഞയര
കകേന്ദ്രമെയയ ലപരുകന്തനരുവറി സറിതറി
ലചയ്യുന ജറില്ല:
പതനളംതറിട്ട
130. കകേരളതറിലലെ തയറയവവളരല്തലെല്
കകേന്ദ്രളം എവറിലടെയയണല്?
നറിരണളം
131. കകേരളതറിലലെ തയറയവവളരല്തലെല്
കകേന്ദ്രമെയയ നറിരണളം ഏതല്
ജറില്ലയറിലെയണല്?
പതനളംതറിട്ട
132. ഏറ്റവളം കൂടുതലെല് പയകദശറികേ
ഭയഷകേളല് ഉള ജറില്ല ഏതല്?
കേയസരല്കകേയടെല്
133 കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ
ഹറിന്ദുമെത സകമ്മേളനളം
നടെക്കുനലതവറിലടെ?
ലചറുകകേയലല്പുഴ
134. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ
ഹറിന്ദുമെത സകമ്മേളനളം നടെക്കുന
ലചറുകകേയലല്പുഴ ഏതല് ജറില്ലയറിലെയണല്?
പതനളംതറിട്ട
135. ആശ്ചരദ്യചൂഡയമെണറി എന സളംസ്കൃത
കൃതറിയുലടെ രചയറിതയവല് ആരല്?
ശക്തറി ഭദ്രനല്
136. ആശ്ചരദ്യചൂഡയമെണറി എന സളംസ്കൃത

കൃതറിയുലടെ രചയറിതയവയയ ശക്തറി
ഭദ്രലന ജന്മസലെളം എവറിലടെയയണല്?
ലകേയടുമെണല്
137. തണ്ണവീരല്മുകളം ബണല്
നറിരല്മ്മേറിച്ചറിരറിക്കുന കേയയലെല് ഏതല്?
കവമനയടെല്
138 ലചമകേകശരറി രയജദ്യതറിലന
ആസയനളം ഏതയയറിരുന?
അമലെപ്പുഴ
139. സമുദ്രനറിരപറിലെല് നറിനളം ഏറ്റവളം
തയഴ്ന്ന പകദശമെയയ കുട്ടനയടെല് ഏതല്
ജറില്ലയറിലെയണല്?
ആലെപ്പുഴ
140. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യ സറിനറിമെയ
നറിരല്മ്മേയണശയലെ ഏതല്?
ഉദയ സ്റ്റുഡറികയയ
141. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം പധയന
പരമരയഗത വദ്യവസയയളം ഏതല്?
കേയരല്
142. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യ സറിനറിമെയ
നറിരല്മ്മേയണശയലെയയയ
ഉദയയസ്റ്റുഡറികയയ സയപറിച്ചതല് ഏതല്
ജറില്ലയറിലെയണല്?
ആലെപ്പുഴ
143. സളംസയനലത ആദദ്യ സവീ ഫുഡല്
പയരല്കല് എവറിലടെയയണല്?
അരൂരല്
144. കകേരളതറിലെല് സയകരതയറിലെല്
ഏറ്റവളം മുനറിലെല് നറില്ക്കുന ഗയമെളം
ഏതല്?
ലനടുമുടെറി
145. കകേരളതറിലെല് സയകരതയറിലെല്
ഏറ്റവളം മുനറിലെല് നറില്ക്കുന
മുനല്സറിപയലെറിറ്ററി ഏതല്?
ലചങ്ങന്നൂരല്

146. കേയയളംകുളളം തയപനറിലെയളം സറിതറി
ലചയ്യുന ജറില്ല ഏതല്?
ആലെപ്പുഴ
147. കേയയളംകുളളം തയപനറിലെയതറിലന
യഥയരല്ത്ഥ നയമെളം എന്തല്?
രയജവീവല് ഗയന്ധറി കേളംഫബനല്ഡല്
ഫസകറിളല് പവരല് കപയജകല്
148 കേയയളംകുളളം തയപനറിലെയതറിലെല്
ഉപകയയഗറിക്കുന ഇന്ധനകമെതല്?
നയഫ
149. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യ കകേയകളജല്
ഏതയണല്?
സറി എളം എസല് കകേയകളജല്
150. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യ കകേയകളജയയ
സറി എളം എസല് കകേയകളജല് ഏതല്
ജറില്ലയറിലെയണല് സയപറിച്ചതല്?
കകേയട്ടയളം
151. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം പഴകമുള
പതമെയയ ദവീപറികേ പസറിദ്ധവീകേരണളം
ആരളംഭറിച്ചതല് എകപയളല്?
1887
152. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം പഴകമുള
പതമെയയ ദവീപറികേ പസറിദ്ധവീകേരണളം
ആരളംഭറിച്ചതല് എവറിലടെനറിനയണല്?
കകേയട്ടയളം
153. ഇന്തദ്യയറിലലെ ഏകേ പുഫല്ത്തേലെ
ഗകവഷണ കകേന്ദ്രളം സറിതറിലചയ്യുന
തല് എവറിലടെയയണല്?
കേയസരല്കകേയടെല്
154 2009 ലെല് കതകടെറി തടെയകേതറിലെല്
അപകേടെതറിലലട്ട വറികനയദ സഞയര
കകേയരല്പകറഷലന കബയട്ടറിലന
കപലരന്തയണല്?
ജലെകേനദ്യകേ
155. കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം കൂടുതലെല്

വനപകദശമുള ജറില്ല ഏതല്?
ഇടുകറി
156. ഏതല് വറികല്ലജറിലന എറണയകുളളം
ജറില്ലകയയടെല് കചരല്തകപയഴയണല് ഇടുകറി
ജറില്ലകല് ഏറ്റവളം വലെറിയ ജറില്ല എന
പദവറി നഷലപട്ടതല്?
കുട്ടമ്പുഴ
157. കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം ജനസയന്ദ്രത
കുറഞ്ഞ ജറില്ല ഏതല്?
ഇടുകറി
158. കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം
വറിസ്ത്രുതമെയയ ഗയമെ പഞയയതല്:
കുമെളറി
159. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ
നറിയമെസഭയ മെണ്ഡലെളം:
ഉടുമനല്കചയലെ
160. കകേരളവളം തമെറിഴുനയടുളം തമ്മേറിലെല്
തരല്കളം നടെക്കുന മുല്ലലപരറിയയരല്
അണലകട്ടല് ഏതല് ജറില്ലയറിലെയണല്?
ഇടുകറി161. ഇന്തദ്യയറിലലെ ഏറ്റവളം
പഴകമുള ജൂതപളറി എവറിലടെയയണല്?
മെട്ടയകഞരറി
162 ഇന്തദ്യയറിലലെ ആദദ്യ റബരല് പയരല്കല്
എവറിലടെയയണല്?
ഐരയപുരളം
163. കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം കൂടുതലെല്
വദ്യവസയയങ്ങളുള ജറില്ല:
എറണയകുളളം
164. കകേരളതറിലെല് ആദദ്യമെയയറി ഹൃദയളം
മെയറ്ററിവയ്ക്കലെല് ശസ്ത്രകവീയ നടെതറിയ
ആശുപതറി ഏതല്?
എറണയകുളളം ലമെഡറികലെല് ടസ്റ്റേല്
കഹയസറിറ്റലെല് (2003 കമെയല് 13)
165. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യ കേരളല്
മെയറ്ററിവയ്ക്കലെല് ശസ്ത്രകവീയ നടെതറിയ

ആശുപതറി ഏതല്?
അമൃതയ ഇനല്സ്റ്റേറിറ്റമ്പ്യൂട്ടല്, ഇടെപളറി (2004)
166. എളല് ഏറ്റവളം കൂടുതലെല്
ഉലയദറിപറിക്കുന ജറില്ല:
എറണയകുളളം
167. ഇന്തദ്യയറിലെല് സസകേയരദ്യ
പങയളറിതകതയലടെ നറിരല്മ്മേറിച്ച
ആദദ്യ വറിമെയനതയവളളം:
ലനടുമയകശരറി
168. കകേരളതറിലെല് അവസയനളം രൂപളം
ലകേയണ സരല്വ്വകേലെയശയലെ(2005)
ലകേയച്ചറി നറിയമെ സരല്വ്വകേലെയശയ
169. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യ നറിയമെ
സയകരതയ വദ്യവഹയര വറിമുക്ത ഗയമെളം
ഏതയണല്?
ഒല്ലൂകര
170 കകേരളതറിലന സയളംസയരറികേ
തലെസയനളം എനററിയലപടുന ജറില്ല
ഏതല്?
തൃശൂരല്
171. ഇന്തദ്യയറിലലെ ആദദ്യലത മുസവീളം
പളറി നറിരല്മ്മേറിച്ചലതവറിലടെ?
ലകേയടുങ്ങല്ലൂരല് (തൃശൂരല് )
172. ഇന്തദ്യയറിലലെ ആദദ്യലത കൃസദ്യനല്
പളറി നറിരല്മ്മേറിച്ചലതവറിലടെ?
ലകേയടുങ്ങല്ലൂരല് (തൃശൂരല് )
173. കകേരള കേലെയമെണ്ഡലെതറിന
ലെ ആസയനളം എവറിലടെ?
ലചറുതുരുതറി(തൃശൂരല്)
174. പയലെകയടെല് റയറികലെസ ഡറിവറിഷലന
ആസയനളം എവറിലടെയയണല്?
ഒലെവകകയടെല്
175. സറിളംഹവയലെനല് കുരങ്ങുകേളല്കല്
പസറിദ്ധമെയയ നയഷണലെല് പയരല്കല്:

ഫസലെനല് വയലെറി
176. കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം ചൂടെല് കൂടുതലെല് ഉള
ജറില്ല:
പയലെകയടെല്
177. കകേരളതറിലലെ വൃന്ദയവനളം
എനററിയലപടുന സലെളം:
മെലെമ്പുഴ
178. മെലെമ്പുഴ അണലകട്ടല് ഏതല്
നദറിയറിലെയണല്?
ഭയരതപ്പുഴ
179. ഇന്തദ്യനല് ലറയരല് എരല്തല്
സറിതറിലചയ്യുനതല് എവറിലടെ?
ആലുവ
180. കകേയട്ടയ്ക്കലെറിലന പഴയ കപരല്
എന്തയണല്?
ലവങടെകകേയട്ട
181. എഴുതച്ഛലന സയരകേമെയയ
തുഞനല്പറമല് എവറിലടെയയണല്?
തറിരൂരല്
182. ഭയരതപ്പുഴ അറബറികടെലുമെയയറി
കചരുനതല് എവറിലടെയയണല്?
ലപയനയനറി
183. കകേരളതറിലലെ ലമെക(ലചററിയ
ലമെക) എനററിയലപടുന സലെളം:
ലപയനയനറി
184. കമെലല്പത്തൂരല് ഭട്ടതറിരറിപയടെറിലന
സയരകേളം സറിതറിലചയ്യുന
ലതവറിലടെ?
ചന്ദനകയവല് (തറിരുനയവയയ)
185. കകേരളയ കസ്റ്റേറ്റല് കകേയ
ഓപകററ്റവീവല് മെയരല്കറ്ററിളംഗല്
ലഫഡകറഷനല് സറിതറിലചയ്യുനതല്
എവറിലടെ?
കകേയഴറികകയടെല്
186. ആമെകേളുലടെ പജനന കകേന്ദ്രമെയയ

കകേയഴറികകയലട്ട കേടെപ്പുറളം ഏതല്?
ലകേയളയവറി
187. ഇന്തദ്യനല് ഇനല്സ്റ്റേറിറ്റമ്പ്യൂട്ടല് ഓഫല്
മെയകനലജ്മെനല് എവറിലടെയയണല്?
കകേയഴറികകയടെല്
188. മെയനയഞറിറ ഫമെതയനളം
സറിതറിലചയ്യുനതല് ഏതല്
ജറില്ലയറിലെയണല്?
കകേയഴറികകയടെല്
189. വയനയട്ടറിലലെ ആദദ്യ ജലെകസചന
പദ്ധതറി ഏതല്?
കേയരയപ്പുഴ
190. ഫമെസൂററികനയുളം വയനയട്ടറിലനയുളം
ബന്ധറിപറിക്കുന ചുരളം ഏതല്?
തയമെരകശരറി ചുരളം
191. കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം കൂടുതലെല് ഇഞറി
ഉലയദറിപറിക്കുന ജറില്ല ഏതല്?
വയനയടെല്
192. രണ്ടു സളംസയനങ്ങളുമെയയ
െറി അതറിരല്തറി പങറിടുന
കകേരളതറിലലെ ഒകരലയയരു ജറില്ല ഏതല്?
വയനയടെല്
193. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യലത
നറിഘണ്ടു തയയറയകറിയ കഡയ. ലഹരല്മെനല്
ഗുണരല്ട്ടല് എവറിലടെയയയറിരുന?
ഇല്ലറിക്കുനല് (തലെകശരറി)
194. പസറിദ്ധമെയയ പറശറിനറികടെവല്
കകതളം സറിതറിലചയ്യുനതല്
എവറിലടെയയണല്?
കേണ്ണൂരല്
195. പസറിദ്ധമെയയ പറശറിനറികടെവല്
പയമ്പുവളരല്തലെല് കകേന്ദ്രളം
സറിതറിലചയ്യുനതല് എവറിലടെയയണല്?
കേണ്ണൂരല്
196. സസകദശയഭറിമെയനറി

രയമെകൃഷ്ണപറിളയുലടെ ഭക്കൗതറികേശരവീരളം
അടെകളം ലചയ കേണ്ണൂരറിലലെ
പസറിദ്ധമെയയ കേടെകലെയരളം ഏതല്?
പയ്യയമലെളം
197. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം പസറിദ്ധ
ജലെകകതമെയയ അനന്തപുരളം ഏതല്
ജറില്ലയറിലെയണല് സറിതറി ലചയ്യുനതല്?
കേയസരല്കകേയടെല്
198. കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം കൂടുതലെല് പുഴകേളല്
ഒഴുകുന ജറില്ല ഏതയണല്?
കേയസരല്കകേയടെല്
199. ജനസളംഖയുലടെ കേയരദ്യതറിലെല് രണയളം
സയനതല് നറില്ക്കുന ജറില്ല ഏതല്?
തറിരുവനന്തപുരളം
200. ഇന്തദ്യയറിലലെ ആദദ്യലത മെയജറികല്
അകയദമെറി സറിതറിലചയ്യുനതല്
എവറിലടെ?
പൂജപ്പുര
201. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം
ലതകകയറ്റത്തുള ഗയമെളം ഏതല്?
കേളറിയറികയവറിള
202. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യലത
ലമെഡറികലെല് കകേയകളജല്
സയപറിച്ചലതവറിലടെ?
തറിരുവനന്തപുരളം
203. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം
ലതകകയറ്റത്തുള തയലൂകല് ഏതല്?
ലനയ്യയറ്ററിനല്കേര
204. പുനലൂരല് തൂക്കുപയലെതറിലന
ശറിലറിയയരയണല്?
ആല്ബരല്ട്ടല് ലഹനറി
205. കനയലരസയുലടെ സഹകേരണകതയലടെ
ഫറിഷറവീസല് കേമ്മേമ്പ്യൂണറിറ്ററി കപയജകല്
ആരളംഭറിച്ചലതവറിലടെ?
ലകേയല്ലളം

206. കേഥകേളറിയുലടെ ആദദ്യരൂപമെയയ
രയമെനയട്ടളം രൂപളം ലകേയണലതവറിലടെ?
ലകേയട്ടയരകര
207. എനല്കഡയസളല്ഫയനല്
കേവീടെനയശറിനറിയുലടെ ഉപകയയഗളം മൂലെളം
ഗുരുതരമെയയ ആകരയഗദ്യ പശ്നങ്ങളല്
അഭറിമുഖവീകേരറികകണറി വന
ജറില്ലകയതല്?
കേയസരല്കകേയടെല്
208. ഇന്തദ്യയറിലലെ ആദദ്യലത
ഇകകയടൂററിസളം പദ്ധതറി ഏതല്?
ലതന്മലെ
209. തറിരുവറിതയളംകൂററിലലെ ആദദ്യലത
റയറിലയത ഏതയണല്?
ലചകങയട്ട പുനലൂരല്
210. കവലുതമറി ദളവയുലടെ അന്തദ്യളം
ലകേയണല് ചരറിതപസറിദ്ധമെയയ സലെളം:
മെണ്ണടെറി
211. ദവീരല്ഘമെയയ ലചങ്ങറ സമെരളം നടെനതല്
എവറിലടെയയണല്/
കകേയനറി
212. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം സയകരത
കൂടെറിയ തയലൂകല്:
മെല്ലപളറി
213. കവലുതമറി ദളവ ജവീവതദ്യയഗളം
ലചയ മെണ്ണടെറി ഏതല് ജറില്ലയറിലെയണല്?
പതനളംതറിട്ട
214. കേറിഴകറിലന ലവനവീസല്
എനററിയലപടുന ജറില്ല:
ആലെപ്പുഴ
215. ആലെപ്പുഴലയ കേറിഴകറിലന
ലവനവീസല് എനല് വറികശഷറിപറിച്ചതയരല്?
കേഴ്സണല് പഭ
216. ആലെപ്പുഴ ജറില്ലയറിലലെ ഏറ്റവളം
പസറിദ്ധമെയയ നയഗരയജ കകതളം

ഏതല്?
മെണ്ണയറശയലെ
217. പശ്ചറിമെ തവീരലത ആദദ്യ ദവീപ
സളംഭളം സയപറിച്ചതല് എവറിലടെയയണല്?
ആലെപ്പുഴ
218. പമ, മെണറിമെലെ എനവീ നദറികേളല് ഏതല്
കേയയലെറിലെയണല് കചരുനതല്?
കവമനയട്ടുകേയയലെറിലെല്
219. കകേരളയ കഫയറസ്റ്റേല് ഡവലെപല്ലമെനല്
കകേയരല്പകറഷലന ആസയനളം
എവറിലടെയയണല്?
കകേയട്ടയളം
220. സയഹറിതദ്യ പവരല്തകേ സഹകേരണ
സളംഘതറിലന ആസയനളം
എവറിലടെയയണല്?
കകേയട്ടയളം
221. കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം ജനസളംഖദ്യ
കുറഞ്ഞ ഗയമെപഞയയതല്:
വട്ടവടെ
222. കകേരളതറിലെല് സ്ത്രവീ പുരുഷയനപയതളം
കുറഞ്ഞ ജറില്ല ഏതല്?
ഇടുകറി
223. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ
ഭൂഗരല്ഭ ജലെഫവദദ്യുത നറിലെയളം:
മൂലെമെറ്റളം
224. കകേയലെതല്നയടെല് രയജവളംശതറിലന
ആസയനളം എവറിലടെയയയറിരുന?
കേണ്ണൂരല്
225. കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം കൂടുതലെല്
ജലെഫവദദ്യുത പദ്ധതറികേളല് ഉള ജറില്ല
ഏതല്?
ഇടുകറി
226. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം ഉയരളം
കൂടെറിയ ലകേയടുമുടെറി ഏതല്?
ആനമുടെറി

227. ഫകേതച്ചക ഏറ്റവളം കൂടുതലെല്
ഉലയദറിപറിക്കുന ജറില്ല:
എറണയകുളളം
228. ലകേയച്ചറിനല് കസ്റ്റേയകല്
എകല്കചഞല് പവരല്തനളം തുടെങ്ങറിയ
വരല്ഷളം:
1978
229. ഏറ്റവളം കൂടുതലെല് ജനസളംഖദ്യയുള
നഗരളം:
ലകേയച്ചറി
230. ലകേയച്ചറിനല് ററിഫഫനറവീസല്
എവറിലടെയയണല്?
അമലെമുകേളല്
231. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യ ബയലെ
പഞയയതല് ഏതല്?
ലനടുമയകശരറി
232. ബയളംബൂ കകേയരല്പകറഷലന
ആസയനളം എവറിലടെ?
അങമെയലെറി
233. കകേരളതറിലലെ ഏകേ പുഫലലെ
ഗകവഷണ കകേന്ദ്രളം;
ഓടെകയലെറി
234. കകേരള കസ്റ്റേറ്റല് സറിവറിലെല് സഫപസല്
കകേയരല്പകറഷലന ആസയനളം
എവറിലടെയയണല്?
എറണയകുളളം
235. കകേരള കേലെയമെണ്ഡലെളം
സയപറിച്ചതയരല്?
വളകതയളല് നയരയയണകമെകനയനല്
236. കകേരള സയഹറിതദ്യ അകയദമെറിയുലടെ
ആസയനളം എവറിലടെ?
തൃശൂരല്
237. കകേരള സയഹറിതദ്യ അകയദമെറിയുലടെ
ആദദ്യ ആസയനളം എവറിലടെയയയറിരുന?
തറിരുവനന്തപുരളം

238. കകേരള ലെളറിത കേലെയ അകയദമെറിയുലടെ
ആസയനളം എവറിലടെ?
തൃശൂരല്
239. കകേരളതറിലെല് നറിലെകടെലെ
ഉലയദറിപറിക്കുന ഏകേ ജറില്ല:
പയലെകയടെല്
240. പയവലപട്ടവലന ഊട്ടറി
എനററിയലപടുന സലെളം:
ലനല്ലറിയയമതറി
241 ഓറഞല് കതയട്ടങ്ങളുലടെ നയടെല്
എനററിയലപടുന സലെളം ഏതല്?
ലനല്ലറിയയമതറി
242. കേയരല്ഷറികേ കേടെയശസയസ കേമ്മേറിഷലന
ആസയനളം:
പയലെകയടെല്
243. ഏറ്റവളം വലെറിയ ജലെസളംഭരണറി
ഏതയണല്?
മെലെമ്പുഴ അണലകട്ടല്
244. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യ കറയകല്
ഗയരല്ഡനല് എവറിലടെയയണല്?
മെലെമ്പുഴ
245 ലനല്ലല് ഏറ്റവളം കൂടുതലെല്
ഉലയദറിക്കുന ജറില്ല:
പയലെകയടെല്
246. പകയ്യയളറി എകല് പസല്
എനററിയലപടുനതയരല്?
പറി ടെറി ഉഷ
247. സളംസയന പുരയവസ്തുവറിലന
കേവീഴറിലുള പഴശറിരയജ മെദ്യുസറിയളം
സറിതറിലചയ്യുനതല് എവറിലടെ?
കകേയഴറികകയടെല്
248. തകച്ചയളറി ഒകതനലന ജന്മ സലെളം
എവറിലടെ?
വടെകേര
249. ഉഷ സ്കൂളല് ഓഫല് അതല് ലെറ്ററികല്

എവറിലടെയയണല്?
ലകേയയറിലെയണറി
250. കകേരളതറിലലെ പധയന കബയട്ടല്
നറിരല്മ്മേയണശയലെ സറിതറിലചയ്യുന
ജറില്ല ഏതല്?
കകേയഴറികകയടെല്
251. മെലെബയററിലലെ ആദദ്യ ജലെഫവദദ്യുത
പദ്ധതറി ഏതല്?
കുറ്റദ്യയടെറി
252. വയനയടെല് ജറില്ലയറിലലെ ഒകരലയയരു
മുനറിസറിപയലെറിറ്ററി ഏതല്?
കേലറ്റ
253. വയനയട്ടറിലലെ ശുദ്ധജലെതടെയകേളം
ഏതല്?
പൂകകയടെല്
254. പട്ടറികേ വരല്ഗ്ഗ അനപയതതറിലെല്
ഒനയളം സയനതല് നറില്ക്കുന ജറില്ല
ഏതല്?
വയനയടെല്
255. വയനയടെറിലന കേവയടെളം
എനററിയലപടുന സലെളം:
ലെകറിടെറി
256. കകേരളതറിലലെ ചറിറയപുഞറി
എനററിയലപടുന സലെളം ഏതല്?
ലെകറിടെറി
257. കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം കൂടുതലെല്
കേയപറിക്കുരു ഉലയദറിപറിക്കുന
ജറില്ല ഏതല്?
വയനയടെല്
258. കകേരളതറിലെല് ഏറ്റവളം
വറിസവീരല്ണ്ണളം കുറഞ്ഞ
ഗയമെപഞയയതല് ഏതയണല്?
വളപട്ടണളം
259. കകേരളതറിലലെ ഏകേ കേകനയലണ്മെനല്
ഏതല്?

കേണ്ണൂരല്
260. ബവീഡറി വദ്യവസയയതറിനല് കപരു
കകേട്ട ജറില്ല ഏതല്?
കേണ്ണൂരല്
266. പറി റ്ററി ഉഷ കകേയച്ചറിങല് ലസനരല്
സറിതറിലചയ്യുനതല് എവറിലടെയയണല്?
തറിരുവനന്തപുരളം
267. കടയപറികലെല് ലബയട്ടയണറികലെല്
ഗയരല്ഡനല് എവറിലടെയയണല്?
പയകലെയടെല്
268. കകേരള കസ്റ്റേറ്റല് ഇലെകകയണറികല്
ഡവലെപല്ലമെനല് കകേയരല്പകറഷലന
ആസയനളം എവറിലടെയയണല്?
തറിരുവനന്തപുരളം
269. കകേന്ദ്ര കേറിഴങ്ങല് ഗകവഷണ
കകേന്ദ്രളം എവറിലടെയയണല്?
ശവീകേയരദ്യളം
270. കകേരള പബറികേല് സരല്വ്വവീസല്
കേമ്മേറിഷലന ആസയനളം എവറിലടെ?
പട്ടളം
271. തറിരുവനന്തപുരളം ദൂരദരല്ശനല് കകേന്ദ്രളം
എവറിലടെ സറിതറി ലചയ്യുന?
കുടെപനക്കുനല്
272. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യലത
തുണറിമെറില്ലല് സപറികലപട്ടതല് ഏതല്
ജറില്ലയറിലെയണല്?
ലകേയല്ലളം
273. കലെയകേതറിലലെ ഏറ്റവളം നവീളമുള മുള
കേലണതറിയ സലെകമെതല്?
പട്ടയഴറി
274. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യ പുസകേ
പസയധന ശയലെ സയപറികലപട്ട
ജറില്ല ഏതല്?
ലകേയല്ലളം
275. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം ചൂടെല് കൂടെറിയ

പകദശളം ഏതയണല്?
പുനലൂരല്
276. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം ചൂടെല് കൂടെറിയ
പകദശമെയയ പുനലൂരല് ഏതല് ജറില്ലയറിലെയണല്?
ലകേയല്ലളം
277. ഏതല് നദറിക്കു കുറുലകേയയണല് പുനലൂരല്
തൂക്കുപയലെളം നറിരല്മ്മേറിച്ചറിട്ടുളതല്?
കേല്ലടെയയറല്
278. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം ചൂടെല് കൂടെറിയ
പകദശളം ഏതയണല്?
പുനലൂരല്
279. കകേരളതറിലെല് ററിസരസല് വന
പകദശമെറില്ലയത ജറില്ല ഏതല്?
ആലെപ്പുഴ
280. കകേരളതറിലന ലനതരരയനല്
എനററിയലപടുന സലെളം ഏതല്?
കുട്ടനയടെല്
281. കുട്ടനയടെറിലന കേഥയകേയരനല് എനല്
വറികശഷറിപറികലപടുനതയരല്?
തകേഴറി ശറിവശങര പറിള
282. ലനല്ലല് ഉതല്പയദനതറിലെല് രണയളം
സയനതല് നറില്ക്കുന ജറില്ല:
ആലെപ്പുഴ
283. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ ചുവരല്
ചറിതമെയയ ഗകജന്ദ്ര കമെയകളം സറിതറി
ലചയ്യുനലതവറിലടെ?
കൃഷ്ണപുരളം ലകേയട്ടയരളം
284. കൃഷ്ണപുരളം ലകേയട്ടയരളം സറിതറി
ലചയ്യുന ജറില്ല ഏതല്?
ആലെപ്പുഴ
285. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യലത
റബ്ബഫറസല്ഡല് കറയഡല് ഏതയണല്?
കകേയട്ടയളം-കുമെളറി കറയഡല്
286. ഇന്തദ്യയറിലെല് ഏറ്റവളം കൂടുതലെല് റബരല്

ഉതല്പയദറിപറിക്കുന ജറില്ല ഏതല്?
കകേയട്ടയളം
287. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യലത
കജയയറിനല് കസ്റ്റേയകല് കേമനറി
എവറിലടെയയണല്/
കകേയട്ടയളം
288. അയറിതതറിലനതറിര
ലെ ഇന്തദ്യയറിലെല് ആദദ്യ സമെരളം
നടെനലതവറിലടെ?
ഫവകതല് (ഫവകളം സതദ്യയഗഹളം)
289 പയകനഷനല് കകേയരല്പകറഷനല്
ആസയനളം എവറിലടെ?
കകേയട്ടയളം
290. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം ഉയരളം
കൂടെറിയ ലകേയടുമുടെറിയയയ ആനമുടെറി ഏതല്
പഞയയതറിലെയണല് സറിതറി
ലചയ്യുനതല്?
മൂനയരല്
291. കകേരളതറിലലെ കേയശവീരല്
എനററിയലപടുന സലെളം ഏതല്?
മൂനയരല്
292. കകേരളതറിലലെ ഏകേ
ചന്ദനമെരകതയട്ടളം എവറിലടെ?
മെറയൂരല്
293. അതറി പുരയതനവളം വനമെദ്ധദ്യതറിലെല്
സറിതറി ലചയ്യുനതുമെയയ
മെളംഗളയകദവറി കകതളം
സറിതറിലചയ്യുന ജറില്ല:
ഇടുകറി
294. ഏഷദ്യയറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ
ആരല്ച്ചല് ഡയളം ഏതല്?
ഇടുകറി ഡയളം
295. ഏലെളം കബയരല്ഡറിലന ആസയനളം
എവറിലടെയയണല്?
എറണയകുളളം

296. കബയളല്ഗയട്ടറി പയലെസല്
നറിരല്മ്മേറിച്ചതയരല്?
ഡച്ചുകേയരല് (1744)
297. ഇന്തദ്യയറിലലെ ആദദ്യ യൂകറയപദ്യനല്
കകേയട്ട ഏതല്?
പളറിപ്പുറളം കകേയട്ട
298. ദകറിണ കമെഖലെ നയവറികേ
കേമെയനല്ഡറിലന ആസയനളം
എവറിലടെയയണല്?
എറണയകുളളം
299. ചങ്ങമ്പുഴ സയരകേളം എവറിലടെയയണല്?
ഇടെപളറി
300. കകേരളതറിലലെ ജൂതന്മയരുലടെ ആദദ്യ
സകങതളം എവറിലടെയയണല്?
ലകേയടുങ്ങല്ലൂരല്
301. കകേരള സളംഗവീതനയടെകേ
അകയദമെറിയുലടെ ആസയനളം എവറിലടെ?
തൃശൂരല്
302. കകേരളതറിലലെ ഏറ്റവളം
വറിസവീരല്ണ്ണളം കുറഞ്ഞ
മുനല്സറിപയലെറിറ്ററി ഏതല്?
ഗുരുവയയൂരല്
303. ദകറിണ ദസയരകേ എനററിയലപടുനല്
ന കകതളം ഏതയണല്?
ഗുരുവയയൂരല്
304. സ്കൂളല് ഓഫല് ഡ്രയമെയുലടെ ആസയനളം
ഏവറിലടെ?
തൃശൂരല്
305. ഏറ്റവളം സയകരത കുറഞ്ഞ ജറില്ല:
പയലെകയടെല്
306. ഫസലെനല് വയലെറിലയ നയഷണലെല്
പയരല്കയയറി പഖദ്യയപറിച്ച വരല്ഷളം:
1984
307. കകേരളതറിലലെ ഏകേ മെയറിലെല് വളരല്തലെല്
കകേന്ദ്രളം:

ചൂളന്നൂരല്
308. കകേയഴറികകയടെല് സരല്വ്വകേലെയശയലെയുടെ
ലെ ആസയനളം എവറിലടെ?
കതഞ്ഞറിപയലെളം
309. ഇന്തദ്യയറിലലെ ഏകേ കതകല്
മെമ്പ്യൂസറിയളം എവറിലടെയയണല്?
നറിലെമ്പൂരല്
310. ഇ എളം എസല് ജനറിച്ച സലെളം
എവറിലടെയയണല്?
ഏലെളംകുളളം മെന(ലപരറിന്തലണ്ണ)
311. കബപ്പൂരല് സുല്ത്തേയനല്
എനററിയലപടുന സയഹറിതദ്യകേയരനല്
ആരല്?
ഫവകളം മുഹമ്മേദല് ബഷവീരല്
312. കുറ്റദ്യയടെറി ജലെഫവദദ്യുത പദ്ധതറി
ഏതല് ജറില്ലയറിലെയണല്?
കകേയഴറികകയടെല്
313. ചയലെറിയയരല്പുഴദ്യുലടെ മെലറ്റയരു
കപലരന്തല്?
കബപ്പൂരല് പുഴ
314. രണ്ടു സളംസയനങ്ങളുമെയയ
െറി അതറിരല്തറി പങറിടുന
കകേരളതറിലലെ തയലൂകല് ഏതല്?
സുല്ത്തേയനല് ബകതരറി
315. സുല്ത്തേയനല് ബകതരറിയുലടെ പഴയ
കപരല് എന്തല്?
ഗണപതറിവട്ടളം
316. വയനയട്ടറിലൂലടെ കേടെനകപയകുന
കദശവീയ പയത ഏതല്?
എനല് എച്ചല് 212
317. ജറില്ലയുലടെ കപരല് സലെകപരല്ലയതല്
ത കകേരളതറിലലെ ജറില്ല:
വയനയടെല്
318. വടെകനല് കകേയലെതറിരറി
രയജയകന്മയരുലടെ തലെസയനളം

എവറിലടെയയയറിരുന?
കേണ്ണൂരല്
319. ഏഷദ്യയറിലലെ ഏറ്റവളം വലെറിയ
കേറുവയകതയട്ടളം സറിതറിലചയ്യുനതല്
എവറിലടെ?
അഞരകണറി
320. കകേരളതറിലലെ കുരുമുളകേല് ഗകവഷണ
കകേന്ദ്രളം എവറിലടെ?
പനറിയൂരല്
321. ധരല്മെടെളം ദസവീപല് ഏതല് പുഴയറിലെല് സറിതറി
ലചയ്യുന?
അഞരകണറിപ്പുഴയറിലെല്
322. ഇന്തദ്യറിലലെ ആദദ്യ ജറിളംനയസ്റ്റേറികേല്
പരറിശവീലെന കകേന്ദ്രളം എവറിലടെയയണല്?
തലെകശരറി
323. സരല്കസല് കേലെയുലടെ പറിതയവല്
എനററിയലപടുനതയരല്?
കേവീകലെരറി കുഞ്ഞറികണ്ണനല്
324. കേണ്ണൂരല് യൂണറികവഴ്സറിറ്ററി
സയപറിച്ചലതനല്?
1996 മെയരല്ച്ചല് 1
325. കകേരളതറിലെല് അടെയ്ക്ക
ഉലയദറിപറിക്കുന രണയമെലത
ജറില്ല:
കേയസരല്കകേയ326. കകേരളതറിലെല് പുകേയറിലെ
കൃഷറിയുള ഒകരലയയരു ജറില്ല:
കേയസരല്കകേയടെല്
327. കേയസരല്കകേയടെല് ജറില്ലയറിലലെ ഏറ്റവളം
നവീളളം കൂടെറിയ നദറി ഏതല്?
ചന്ദ്രഗറിരറിപ്പുഴ
328. കകേരളതറിലെല് ലടെലെറിവറിഷനല്
സളംകപകണളം ആരളംഭറിച്ചതല് എവറിലടെ
നറിനയണല്?
തറിരുവനന്തപുരളം
329. നയഷണലെല് ഇനല്സ്റ്റേറിറ്റമ്പ്യൂട്ടല് ഓഫല്

സവീച്ചല് ആനല് ഹവീയററിങല്
എവറിലടെയയണല്?
പൂജപ്പുര
330. കകേരള ഭയഷയ ഇനല്സ്റ്റേറിറ്റമ്പ്യൂട്ടറിലന
ആസയനളം:
തറിരുവനന്തപുരളം
ടെല്
31. ഇ എളം എസല് അകയദമെറി എവറിലടെ
സറിതറി ലചയ്യുന?
വറിളപറിലെല്ശയലെ
332. ശവീനയരയയണഗുരു
ജനറിച്ചലതവറിലടെ?
ലചമഴന്തറി
333. കകേരള ഗന്ഥശയലെയ
സളംഘതറിലന ആസയനളം:
തറിരുവനന്തപുരളം
334. ശവീനയരയയണഗുരു സമെയധറിയയയ
സലെളം എവറിലടെ?
വരല്കലെ
335. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യലത
അബല്കയരറി കകേയടെതറി എവറിലടെയയണല്?
ലകേയട്ടയരകര
36. പയലെരുവറി വളച്ചയട്ടളം ഏതല്
ജറില്ലയറിലെയണല്?
ലകേയല്ലളം
337. കകേരള സറിറയമെറികല് സറിതറി
ലചയ്യുനലതവറിലടെ?
കുണറ
338. കകേരള കസ്റ്റേറ്റല് ഇനല്സ്റ്റേറിറ്റമ്പ്യൂട്ടല് ഓഫല്
റൂറലെല് ഡവലെപല്ലമെനല് എവറിലടെയയണല്?
ലകേയട്ടയരകര
339. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യ സസകേയരദ്യ
എനല്ജറിനവീയററിങ്ങല് കകേയകളജല് ഏതയണല്?
ടെറി ലകേ എളം എനല്ജറിനവീയററിങ്ങല് കകേയകളജല്
340. പസറിദ്ധമെയയ ജടെയയുപയറ

സറിതറിലചയ്യുനതല് ഏതല്
ജറില്ലയറിലെയണല്?
ലകേയല്ലളം
341. ഇന്തദ്യയറിലലെ ആദദ്യ കപയളറികയയ
വറിമുക്ത ജറില്ല ഏതല്?
പതനളംതറിട്ട
342. പതനളംതറിട്ടയുലടെ സയളംസയരറികേ
തലെസനളം എനററിയകപറ്റുന സലെളം:
ആറന്മുള
343. സ്ത്രവീ പുരുഷ അനപയതളം ഏറ്റവളം
കൂടുതലെല് ഉള ജറില്ല:
പതനളംതറിട്ട
344. പുറകയടെല് കേടെപ്പുറളം ഏതല്
ജറില്ലയറിലെയണല്?
ആലെപ്പുഴ
345. കകേരളതറിലന ലനല്ലറ എന
വറികശഷറിപറിക്കുന സലെളം ഏതല്?
കുട്ടനയടെല്
346. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യലത
കപയസ്റ്റേല് ഓഫവീസല് ഏതല് ജറില്ലയറിലെയണല്
സയപറിച്ചതല്?
ആലെപ്പുഴ
347. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യ സറിമെനല്
ഫയകററി ഏതല്?
ടയവനല്കൂരല് സറിമെനല്സല്
348. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യ സറിമെനല്
ഫയകററി എവറിലടെയയണല് സയപറിച്ചതല്?
നയട്ടകേളം
349 റബ്ബരല് കബയരല്ഡറിലന ആസയനളം
എവറിലടെയയണല്?
കകേയട്ടയളം
350. കകേയട്ടയളം പട്ടണളം സയപറിച്ചതല്
ആരല്?
ടെറി രയമെറയവ
351. അകര നഗരളം എനററിയലപടുന

സലെളം:
കകേയട്ടയളം
352. ഇടുകറി ഡയമെറിലന സയപറിത
കശഷറി എത?
750 ലമെഗയവയട്ടല്
353. ഇടുകറി അണലകട്ടല് ഏതല്
രയജദ്യതറിലന സഹയയകതയലടെയയണല്
നറിരല്മ്മേറിച്ചതല്?
കേയനഡ
354. ലവളുത്തുളറി ഉലയദറിപറിക്കുന
ഇടുകറി ജറില്ലയറിലലെ സലെളം ഏതല്?
വട്ടവടെ
355. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യലത
ജലെഫവദദ്യുത പദ്ധതറി ഏതല്?
പളറിവയസലെല്
356. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യലത
ജലെഫവദദ്യുത പദ്ധതറിയയയ പളറിവയസലെല്
പദ്ധതറി ആരളംഭറിച്ച വരല്ഷളം:
1940
357. ലതയഴറിലലെഹറിതരല് ഏറ്റവളം കൂടുതലെല്
ഉള ജറില്ല ഏതല്?
തറിരുവനന്തപുരളം
358. ഏറ്റവളം കൂടുതലെല് ജലെഫവദദ്യുത
പദ്ധതറികേളല് ഉള നദറി ഏതല്?
ലപരറിയയരല്
359. കകേരളതറിലന പഴക്കൂടെ
എനററിയലപടുന ജറില്ല:
ഇടുകറി
360. ലകേയച്ചറി സരല്വ്വകേലെയശയലെയുടെ
ലെ ആസയനളം:
കേളമെകശരറി
356. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യലത
ജലെഫവദദ്യുത പദ്ധതറിയയയ പളറിവയസലെല്
പദ്ധതറി ആരളംഭറിച്ച വരല്ഷളം:
1940

357. ലതയഴറിലലെഹറിതരല് ഏറ്റവളം കൂടുതലെല്
ഉള ജറില്ല ഏതല്?
തറിരുവനന്തപുരളം
358. ഏറ്റവളം കൂടുതലെല് ജലെഫവദദ്യുത
പദ്ധതറികേളല് ഉള നദറി ഏതല്?
ലപരറിയയരല്
359. കകേരളതറിലന പഴക്കൂടെ
എനററിയലപടുന ജറില്ല:
ഇടുകറി
360. ലകേയച്ചറി സരല്വ്വകേലെയശയലെയുടെ
ലെ ആസയനളം:
കേളമെകശരറി366. കകേരള കേയരല്ഷറികേ
സരല്വ്വകേലെയശയലെയുലടെ ആസയനളം
എവറിലടെയയണല്?
മെണ്ണുതറി (ലവളയനറികര)
367. കകേരള കസ്റ്റേറ്റല് ഫറിനയനല്ഷദ്യലെല്
എനരല്ഫപസസറിലന ആസയനളം
ഏവറിലടെയയണല്?
തൃശൂരല്
368. കകേരളതറിലലെ രണയമെലത
സമ്പൂരല്ണ്ണ കേമമ്പ്യൂട്ടരല് വതല്കൃത
പഞയയതല്:
തളറിക്കുളളം
369. കഫയറസ്റ്റേല് ററിസരല്ച്ചല് ഇനല്സ്റ്റേറിറ്റമ്പ്യൂ
ട്ടറിലന ആസയനളം എവറിലടെയയണല്?
പവീച്ചറി
370. കകേരളയ ഇനല്സ്റ്റേറിറ്റമ്പ്യൂട്ടല് ഓഫല്
കലെയകലെല് അഡല് മെറിനറികസ്ട്രേഷലന
ആസയനളം എവറിലടെയയണല്?
മുളങ്കുനത്തുകേയവല്
371. ആദദ്യ കേമമ്പ്യൂട്ടരസതല്കൃത കേളകകററ്റല്
ആരളംഭറിച്ച ജറില്ല:
പയലെകയടെല്
372. കുഞനല് നമദ്യയരല് ജനറിച്ച സലെളം:
ലെകറിടെറി(കേറിളറിക്കുററിശറി മെളംഗലെളം

കേലെകതല് ഭവനളം)
373. മെലെബയരല് സറിമെനല് ഫയകററി സറിതറി
ലചയ്യുന സലെളം:
വയളയയരല്
374. കകേയകകകേയള, ലപപറി
ഫയകററികേളല് ഉള ജറില്ല:
പയലെകയടെല്
375. കകേരളതറിലലെ ആദദ്യലത
സമ്പൂരല്ണ്ണ ശുചറിതസ പഞയയതല് ഏതല്?
ലപയനയനറി376. ലചണ, മെദ്ദേളളം, തകേറിലെല്,
ഇടെയ്ക്ക, തബലെ, തറിമെറിലെ തുടെങ്ങറിയ
വയകദദ്യയപകേരണങ്ങളുലടെ
നറിരല്മ്മേയണതറിനല് പസറിദ്ധമെയയ
പയലെകയടെല് ജറില്ലയറിലലെ സലെളം:
ലപരുകവമ
377. ഭയരതപ്പുഴയുലടെ മെകറ്റയരു
കപലരന്തയണല്?
നറിള
378. സയമൂതറിരറിമെയരുലടെ ഫസനറികേ
ആസയനളം എവറിലടെയയണല്?
മെലെപ്പുറളം
379. കകേരളതറിലലെ ഒകരലയയരു
സരല്കയരല് ആയുകരസദ
മെയനസറികേയകരയഗദ്യ ചറികേറിതയകകേന്ദ്രളം എവറിലടെ സറിതറിലചയ്യുന?
കകേയട്ടയ്ക്കലെല്
380. കകേയട്ടയ്ക്കലെല് ആരദ്യ ഫവദദ്യശയലെ
സറിതറിലചയ്യുനലതവറിലടെ?
മെലെപ്പുറ o

