
 

 

LDC MODEL QUESTIONS – PART 1 

 

1) ഇന്ത്യയുടെ 23-ാൊമത് ടസൊളിസിറ്റർ ജനറലൊയി നിയമിതനൊയ 
വ്യക്തി? 

A) രഞ്ജിത്ത് കുമൊർ 
B) തുഷൊർ ടമഹ്ത 
C) വവ്.സി.മമൊഡി 
D) അമലൊക് വ്ർമ 

✅ B) തുഷൊർ ടമഹ്ത 

2) sസ്പ്രീം മകൊെതി റദ്ദൊക്കിയ, സവവ്ർഗ വലീംഗരകത 
ക്രിമിനൽകുറ്റകരമൊയിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷൊ നിയമത്തിടല വ്കുപ്പ്? 

A) 326 
B) 356 
C) 497 
D) 377 

✅ D) 377 

3) 2018-ടല വ്ള്ളമത്തൊൾ സൊഹിതയപുരസ്കൊര മജതൊവ്്? 

A) എീം.മുകുന്ദൻ 
B) പ്രഭൊവ്ർമ 
C) ടക.വ്ി.മമൊഹൻകുമൊർ 
D) ടക.ആർ.മരര 

✅ A) എീം.മുകുന്ദൻ 

4) 2018-ൽ നെന്ന 105-ാൊമത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് മകൊൺഗ്രസിടെ മവ്ദി? 

A) ഇ൦ഫൊൽ 
B) തിരുപ്പതി 
C) മഭൊപ്പൊൽ 



 

 

D) ടെവന്ന 

✅ A) ഇ൦ഫൊൽ 

5) ഗ്രൊൻഡ്മൊസ്റ്റർ പദവ്ി ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവീം പ്രൊയീം കുറഞ്ഞ മലയൊളി? 

A) എസ്.എൽ.നൊരൊയൺ 
B) നിഹൊൽ സരിൻ 
C) ജി.എൻ.മഗൊപൊൽ 
D) അർജുൻ വ്ിഷ്ണുവ്ർധൻ 

✅ B) നിഹൊൽ സരിൻ 

6) പൊകിസ്തൊടെ 22-ാൊമടത്ത പ്രധൊനമന്ത്രിയൊയ നിയമിതനൊയത് ആര്? 

A) ഇമ്രൊൻഖൊൻ 
B) പർമവ്സ് മുഷറഫ് 
C) ആരിഫ് ആൽവ്ി 
D) ബിലൊവ്ൽ ഭൂമടൊ 

✅ A) ഇമ്രൊൻഖൊൻ 

7) 2018 ടല അണ്ടർ - 19 യൂമറൊകപ്പ് ഫുെ്മബൊൾ കിരരെീം മനെിയത് ആര്? 

A) ടെയിൻ 
B) ഇറ്റലി 
C) ഫ്രൊൻസ് 
D) മപൊർച്ചുഗൽ 

✅ D) മപൊർച്ചുഗൽ 

8) 2017 സീംസ്ഥൊന െലച്ചിത്രപുരസ്കൊരത്തിൽ മികച്ച െിത്രമൊയ 
'ഒറ്റമുറിടവ്ളിച്ചീം' സീംവ്ിധൊനീം ടെയ്തതൊര്? 

A) ലിമജൊ മജൊസ് ടപല്ലിമേരി 
B) രൊഹുൽ റിജി നൊയർ 
C) സഞ്ജു സുമരന്ദ്രൻ 
D) ദിലരഷ് മപൊത്തൻ 

✅ B) രൊഹുൽ റിജി നൊയർ 



 

 

9) പൂർണമൊയുീം സൗമരൊർജത്തിൽ പ്രവ്ർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിടല ആദയ 
റയിൽമവ് മസ്റ്റഷൻ? 

A) മൊട്ടീംഗ 
B) മുീംവബ 
C) ഗുവ്ൊഹടി 
D) തിരുവ്നന്ത്പുരീം 

✅ C) ഗുവ്ൊഹടി 

10) 2018-ടല മകരള ടവ്ള്ളടപ്പൊക്കദുരന്ത്ടത്ത തുെർന്ന് മകരളൊ മപൊലരസ് 
നെത്തിയ രക്ഷൊപ്രവ്ർത്തനീം ഏത്? 

A) ഓപ്പമറഷൻ കരുണ 
B) ഓപ്പമറഷൻ മഡൊഡ് 
C) ഓപ്പമറഷൻ സഹമയൊഗ് 
D) ഓപ്പമറഷൻ ജലരക്ഷ 

✅ D) ഓപ്പമറഷൻ ജലരക്ഷ 

11) 'Four decades in Parliament' ഏത് രൊഷ്ട്രരയ മനതൊവ്ിടെ രെനയൊണ് ? 

A) മസൊമനൊഥ് െൊറ്റർജി 
B) എ.ബി.വ്ൊജ് മപയി 
C) മൻമമൊഹൻ സിങ് 
D) കരുണൊനിധി 

✅ B) എ.ബി.വ്ൊജ് മപയി 

12) സവന്ത്മൊയി പതൊക തയ്യൊറൊക്കിയ ഇന്ത്യയിടല രണ്ടൊമടത്ത 
സീംസ്ഥൊനീം? 

A) ബീംഗൊൾ 
B) ജമ്മുകശ്മരർ 
C) കർണൊെക 
D) ഗുജറൊത്ത് 

✅ C) കർണൊെക 



 

 

13) 2018-ൽ 125-ാൊ൦ വ്ൊർഷികീം ആമ ൊഷിക്കുന്ന നമവ്ൊത്ഥൊന 
െരിത്രത്തിടല സീംഭവ്ീം? 

A) കല്ലുമൊല സമരീം 
B) മമൽമുണ്ട് സമരീം 
C) മിശ്രമഭൊജനീം 
D) വ്ില്ലുവ്ണ്ടിയൊത്ര 

✅ D) വ്ില്ലുവ്ണ്ടിയൊത്ര 

14) 'ഒന്നിക്കൊീം, സീംവ്ദിക്കൊീം, മുമന്നറൊീം' എന്ന മുദ്രൊവ്ൊകയീം എന്തുമൊയി 
ബന്ധടപ്പടിരിക്കുന്നു? 

A) മലൊകമകരള സഭ 
B) മകരളശൊസ്ത്രമകൊൺഗ്രസ് 
C) ടകൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനൊടല 
D) മലൊബൽ ഇൻടവ്ടസ്റ്റർസ് മരറ്റ് 

✅ A) മലൊകമകരള സഭ 

15) മലൊകത്തിടല ആദയടത്ത ആർടിഫിഷയൽ ഇെലിജൻസ് 
മപൊളിടരഷയൻ? 

A) മസൊഫിയ 
B) ടഖർസിയസ് 
C) മറൊടബൊമൊൻ 
D) സൊീം 

✅ D) സൊീം 

16) മലൊക സുനൊമി മബൊധവ്ത്കരണ ദിനമൊയി ആെരിക്കുന്നത്? 

A) ഡിസീംബർ 5 
B) ഒമടൊബർ 5 
C) ഡിസീംബർ 26 
D) നവ്ീംബർ 5 

✅ A) ഡിസീംബർ 5 



 

 

17) സ്ത്രര സുരക്ഷയ്ക്കൊയി മകരള സീംസ്ഥൊന വ്നിതൊ വ്ികസന 
മകൊർപമറഷൻ ആരീംഭിച്ച ടഹൽപ് വലൻ നമ്പർ? 

A) മിത്ര 129 
B) മിത്ര 181 
C) മിത്ര 1515 
D) മിത്ര 112 

✅ B) മിത്ര 181 

18) 2018 മലൊകകപ്പ് ഫുെ്മബൊൾ ടൂർണടമെിടല ആദയ ഹൊട്രിക് 
കരസ്ഥമൊക്കിയ തൊരീം? 

A) ലയണൽ ടമസ്സി 
B) ലൂക്കൊ മമൊഡ്രിെ് 
C) ക്രിസ്റ്റിയൊമനൊ ടറൊണൊൾമഡൊ 
D) അമെൊണിമയൊ ഗ്രരസ്മൊൻ 

✅ C) ക്രിസ്റ്റിയൊമനൊ ടറൊണൊൾമഡൊ 

19) ഹൃമദ്രൊഗങ്ങളുമൊയി ജനിക്കുന്ന കുടികൾക്ക് സൗജനയ െികിത്സ 
നൽകുന്ന മകരള സർക്കൊർ പദ്ധതി? 

A) ആർദ്രീം 
B) സമൊശവൊസീം 
C) മേഹപൂർവ്വീം 
D) ഹൃദയീം 

✅ D) ഹൃദയീം 

20) ഇന്ത്യയിടല ആദയടത്ത ഇ-മവ്സ്റ്റ് റരവസക്ലിങ് യൂണിറ്റ് 
പ്രവ്ർത്തനമൊരീംഭിച്ചത്? 

A) ടബീംഗളൂരു 
B) ടെവന്ന 
C) വഹദരൊബൊദ് 
D) ഡൽഹി 

✅ A) ടബീംഗളൂരു 



 

 

21) 'എൻടാറ നമ്പർ വ്ൺ ശത്രു അയിത്തമൊെരിക്കുന്നവ്നീം നമ്പർ ടു 
അവ്ടന സഹൊയിക്കുന്നവ്നമൊണ്, എന്ന് പറഞ്ഞ നമവ്ൊത്ഥൊന 
നൊയകൻ?' 

A) ശ്രരനൊരൊയണ ഗുരു 
B) വ്ൊഗ്ഭെൊനന്ദൻ 
C) ആനന്ദതരർത്ഥൻ 
D) അയ്യങ്കൊളി 

✅ C) ആനന്ദതരർത്ഥൻ 

22) 'സൊരഗ്രൊഹി' എന്ന പ്രസിദ്ധരകരണീം ആരീംഭിച്ച 
സൊമൂഹയപരിഷ്കർത്തൊവ്്? 

A) ബ്രഹ്മൊനന്ദ ശിവ്മയൊഗി 
B) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ 
C) െടമ്പിസവൊമികൾ 
D) സമഹൊദരൻ അയ്യപ്പൻ 

✅ A) ബ്രഹ്മൊനന്ദ ശിവ്മയൊഗി 

23) പി. എസ്.സി.യുടെ രൂപവ്ത്കരണത്തിമലക്ക് നയിച്ച നിവ്ർത്തന 
പ്രമക്ഷൊഭീം നെന്ന വ്ർഷീം ? 

A) 1924 
B) 1930 
C) 1931 
D) 1932 

✅ D) 1932 

24) വക്രസ്തവ്നീം ഹിന്ദുവമല്ലൊത്ത ദ്രൊവ്ിഡ ദളിതൻ എന്ന ആശയീം 
പ്രെരിപ്പിച്ച ടപൊയ്കയിൽ മയൊഹന്നൊടെ ജന്മസ്ഥലീം? 

A) മെറൊയി 
B) ഇരവ്ിമപരൂർ 
C) ആലത്തൂർ 



 

 

D) ടകൊല്ലൂർ 

✅ B) ഇരവ്ിമപരൂർ 

25) '114 ടെ കഥ' എന്ന കൃതി രെിച്ച നമവ്ൊത്ഥൊന നൊയിക? 

A) അക്കൊമ്മ ടെറിയൊൻ 
B) ആരയൊ പള്ളീം 
C) എ.വ്ി.കുടിമൊളു അമ്മ 
D) അന്നൊെൊണ്ടി 

✅ A) അക്കൊമ്മ ടെറിയൊൻ 

26) കുമൊരനൊശൊടന 'വ്ിപ്ലവ്ത്തിടെ ശുക്രനക്ഷത്രീം' എന്ന 
വ്ിമശഷിപ്പിച്ചത്? 

A) മഡൊ.ലരലൊവ്തി 
B) സുകുമൊർ അഴരമക്കൊെ് 
C) മജൊസഫ് മുണ്ടമേരി 
D) തൊയൊട് ശങ്കരൻ 

✅ C) മജൊസഫ് മുണ്ടമേരി 

27) തപൊൽ സ്റ്റൊമ്പിൽ പ്രതയക്ഷടപ്പട ആദയ മലയൊളി? 

A) ഇ.എീം.എസ് 
B) ശ്രരനൊരൊയണ ഗുരു 
C) രൊജൊരവ്ിവ്ർമ്മ 
D) െടമ്പിസവൊമികൾ 

✅ B) ശ്രരനൊരൊയണ ഗുരു 

28) വ്ിമമൊെന സമരകൊലത്ത് മന്നത്ത് പത്മനൊഭടെ മനതൃതവത്തിൽ 
നെന്ന ജൊഥ? 

A) സവ്ർണജൊഥ 
B) ജരവ്ശിഖൊജൊഥ 
C) പടിണിജൊഥ 



 

 

D) യൊെനപദയൊത്ര 

✅ B) ജരവ്ശിഖൊജൊഥ 

29) മസൊഷയലിസീം, ടസക്കുലറിസീം എന്നര വ്ൊക്കുകൾ ഭരണ െനയുടെ 
ആമുഖത്തിൽ കൂടിമച്ചർത്തത് എത്രൊമടത്ത മഭദഗതി പ്രകൊരമൊണ്? 

A) 26-ാൊ൦ മഭദഗതി 
B) 44-ാൊ൦ മഭദഗതി 
C) 52-ാൊ൦ മഭദഗതി 
D) 42-ാൊ൦ മഭദഗതി 

✅ D) 42-ാൊ൦ മഭദഗതി 

30) മദശരയഗൊനമൊയ ജനഗണമന ആദയമൊയി ആലപിച്ചടതമപ്പൊൾ? 

A) 1896 
B) 1907 
C) 1911 
D) 1915 

✅ C) 1911 

31) വസബർ നിയമീം നിലവ്ിൽവ്ന്ന ആദയ ഏഷയൻ രൊജയീം? 

A) സിീംഗപ്പൂർ 
B) ഇന്ത്യ 
C) ജപ്പൊൻ 
D) വെന 

✅ A) സിീംഗപ്പൂർ 

32) വ്ിവ്രൊവ്കൊശ നിയമപ്രകൊരീം സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വ്ിവ്രങ്ങൾ 
നൽകുന്നതിൽ വ്രഴ്ച വ്രുത്തുന്ന ഉമദയൊഗസ്ഥർ അെയ് മക്കണ്ട പരമൊവ്ധി 
പിഴ? 

A) 5000 രൂപ 
B) 15000 രൂപ 
C) 20000 രൂപ 



 

 

D) 25000 രൂപ 

✅ D) 25000 രൂപ 

33) ഇന്ത്യ തമദ്ദശരയമൊയി നിർമിച്ച റഡൊർ ഇമമജിങ് ഉപഗ്രഹീം? 

A) നൊവ്ിക്  
B) റിസൊറ്റ്-1 
C) ഇൻസൊറ്റ്  
D) IRNSS 

✅ B) റിസൊറ്റ്-1 

34) വതമറൊയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവ്ർത്തനടത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്ന മൂലകീം? 

A) കൊൽസയീം 
B) അയഡിൻ 
C) സിങ്ക് 
D) 

✅ B) അയഡിൻ 

35) മകരള പുൽവത്തല ഗമവ്ഷണ മകന്ദ്രീം സ്ഥിതിടെയ്യുന്നത്? 

A) ഓെക്കൊലി 
B) മണ്ണുത്തി 
C) അമ്പലവ്യൽ 
D) കലവൂർ 

✅ A) ഓെക്കൊലി 

36) മകരളത്തിൽ തമദ്ദശസവയീംഭരണസ്ഥൊപനങ്ങളിടല 
വ്നിതൊസീംവ്രണീം എത്ര ശതമൊനമൊണ്? 

A) 25% 
B) 33% 
C) 50% 
D) 60% 

✅ C) 50% 



 

 

37) തൊടഴപറയുന്നവ്യിൽ രൊസമൊറ്റത്തിന് ഒരുദൊഹരണീം ഏത്? 

A) ജലീം ഐസൊവന്നത് 
B) ടമഴുക് ഉരുകുന്നത് 
C) ജലീം നരരൊവ്ിയൊകുന്നത് 
D) വ്ിറക് കത്തി െൊരമൊവന്നത് 

✅ D) വ്ിറക് കത്തി െൊരമൊവന്നത് 

38) ഇന്ത്യൻ സവൊതന്ത്രയസമരെരിത്രത്തിടല ഏറ്റവീം പ്രൊയീം കുറഞ്ഞ 
രക്തസൊക്ഷി? 

A) ഭഗത് സിങ് 
B) ഖുദിറൊീം മബൊസ് 
C) അഹ് ഫൊക്കുള്ള ഖൊൻ 
D) സുഖ് മദവ്് 

✅ B) ഖുദിറൊീം മബൊസ് 

39) ഹിമൊെൽ പ്രമദശിടന െിബറ്റുമൊയി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധൊന ചുരീം? 

A) മസൊജിലൊ 
B) അസിർഗഢ് 
C) ഷിപ്കില 
D) നൊഥുല 

✅ C) ഷിപ്കില 

40) 'കവ്വൊർ ടലവ്ി' എന്നറിയടപ്പടിരുന്ന അർധവസനിക വ്ിഭൊഗീം? 

A) ബി.എസ്.എഫ് 
B) ഐ.െി.ബി.പി 
C) സി.ആർ.പി.എഫ് 
D) അസീം വറഫിൾസ് 

✅D) അസീം വറഫിൾസ് 

41) തൊടഴ ടകൊടുത്തവ്യിൽ കമ്പുടർ ഓപ്പമററ്റിങ് സിസ്റ്റീം 
ആല്ലൊത്തമതത്? 



 

 

A) വ്ിൻമഡൊസ് 98 
B) BSD LINUX 
C) വമമക്രൊമസൊഫ്ട് ഓഫരസ് XP 
D) ടറഡ്ഹൊറ്റ് ലിനക്സ് 

✅ C) വമമക്രൊമസൊഫ്ട് ഓഫരസ് XP 

42) കീംപൂടറുമൊയി ബന്ധടപ്പട USBയുടെ മുഴുവ്ൻ മപര്? 

A) Universal Security Block 
B) United Serial Bus 
C) Universal Serial Bus 
D) Ultra Security Block 

✅ C) Universal Serial Bus 

43) തൊടഴപ്പറയുന്നവ്യിൽ കീംപൂടറിടെ ഇൻപുട് ഡിവവ്സ് 
അല്ലൊത്തമതത്? 

A) വമമക്രൊമഫൊൺ 
B) കരമബൊർഡ് 
C) മജൊയ് സ് റ്റിക്ക് 
D) മമൊണിറ്റർ 

✅ D) മമൊണിറ്റർ 

44) പി.ടജ. ആെണിക്ക് ഭരത് അവ്ൊർഡ് മനെിടക്കൊടുത്ത സിനിമമയത്? 

A) മുറടപ്പണ്ണ് 
B) ടെമ്മരൻ 
C) നദി 
D) നിർമ്മൊലയീം 

✅ D) നിർമ്മൊലയീം 

45) 2022ടല ഫിഫ മലൊകകപ്പിന് മവ്ദിയൊകുന്ന സ്ഥലീം? 

A) അമമരിക്ക 
B) ബ്രസരൽ 



 

 

C) ഖത്തർ 
D) ദുബൊയ് 

✅ C) ഖത്തർ 

46) മഗൊദൊവ്രിയുടെ മപൊഷകനദികളിൽ ടപെൊത്തത് ഏത്? 

A) മനൊസ് 
B) ശിവ്ൊന 
C) ഇന്ദ്രൊവ്തി 
D) ശബരി 

✅ A) മനൊസ് 

47) 1961-ൽ ഇന്ത്യമയൊെ് മെർക്കടപ്പട മപൊർച്ചുഗൽ അധിനിമവ്ശ പ്രമദശീം 

A) ദൊമൻ 
B) യൊനീം 
C) മൊഹി 
D) കൊരക്കൽ 

✅ A) ദൊമൻ 

48) ഇന്ത്യൻ മദശരയപതൊക ഉയർത്തിയ ആദയ വ്നിത? 

A) ആനി ബസെ് 
B) ബിക്കൊജി കൊമ 
C) ബരഗീം ഹസ് റത്ത് മഹൽ 
D) വ്ിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് 

✅ B) ബിക്കൊജി കൊമ 

49) തൊടഴപ്പറയുന്നതിൽ ശ്രരനൊരൊയണഗുരു രെിക്കൊത്ത കൃതിമയത്? 

A) ആമത്മൊപമദശ ശതകീം 
B) വദവ്ദശകീം 
C) നിജൊനന്ദ വ്ിലൊസീം 
D) ആത്മവ്ിലൊസീം 

✅ C) നിജൊനന്ദ വ്ിലൊസീം 



 

 

50) മകരളത്തിടല ജനസൊന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ജില്ല: 

A) വ്യനൊെ് 
B) ഇടുക്കി 
C) കൊസർമഗൊഡ് 
D) ആലപ്പുഴ 

✅ B) ഇടുക്കി 
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