
 

 

LDC MODEL QUESTIONS – PART 3 

101) അരുണ രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണം നെക്കുന്നടെവിടെ? 

A) പേശികൾ 
B) സിര 
C) ഹൃദയം 
D) അസ്ഥിമജ്ജ 

✅ D) അസ്ഥിമജ്ജ 

102) ൊടെ െന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പ ാവിയൻ ഗ്രഹ൦ അല്ലാത്തെ് ഏെ്? 

A) വയാെം 
B) ശനി 
C) യുറാനസ് 
D) ട ാവ്വ 

✅ D) ട ാവ്വ 

103) 'ലക്ഷഗംഗ' എന്നെ് ഒരു സങ്കരയിനം ...... ആണ്. 

A) ടെങ്ങ് 
B) കവുങ്ങ് 
C) റബർ 
D) കപ്പ 

✅ A) ടെങ്ങ് 

104) ശരീരത്തിടെ തുലനാവസ്ഥ ോലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക 
ഭാഗം? 

A) ടസറിബ്രം 
B) ടമഡുല്ല ഒപ്ാംപഗറ്റ 
C) െലാമസ് 
D) ടസറിടബല്ലം 

✅ D) ടസറിടബല്ലം 



 

 

105) ഏതു  ീവകത്തിടെ അഭാവം മൂലം 'കണ'(റിക്കറ്റ്സ് ) എന്ന പരാഗം 
ഉണ്ടാകുന്നു? 

A)  ീവകം എ 
B)  ീവകം ബി 
C)  ീവകം ഡി 
D)  ീവകം ടക 

✅ C)  ീവകം ഡി 

106) പകന്ദ്ര പൊട്ടവിള ഗപവഷണ പകന്ദ്രം .......  ില്ലയിലാണ് . 

A) കാസർപഗാഡ് 
B) തൃശ്ശൂർ 
C) െിരുവനന്തപുരം 
D) പകാെിപക്കാെ് 

✅ A) കാസർപഗാഡ് 

107) വനവിസ്തൃെി ഏറ്റവും കൂടുെലുള്ള പകരളത്തിടല  ില്ല: 

A) കണ്ണൂർ 
B) വയനാെ് 
C) ഇടുക്കി 
D) ോലക്കാെ് 

✅ C) ഇടുക്കി 

108) പമാഹൻട ാദാപരാ കടണ്ടത്തിയെ്? 

A) ബി.സി.ലാൽ 
B) എസ്.ആർ.റാവു 
C) ആർ.ഡി.ബാനർ ി 
D) പ ാൺ മാർഷൽ 

✅ C) ആർ.ഡി.ബാനർ ി 

109) സവെന്ത്ര ഇന്തയയിൽ ഭൂേരിഷ്കാരങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കിയെ് ഏെ് കമ്മിറ്റി 
റിപപ്പാർട്ട് പ്രകാരമാണ്? 



 

 

A) എസ് ടക ധർ കമ്മീഷൻ 
B) കുമരപ്പ കമ്മിറ്റി 
C) ബൽവന്ത് റായ് പമത്ത കമ്മിറ്റി 
D) അപശാക് പമത്ത കമ്മിറ്റി 

✅ B) കുമരപ്പ കമ്മിറ്റി 

110) വിവരാവകാശ നിയമം ബാധകമല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം? 

A) േഞ്ചാബ് 
B) മണിപ്പുർ 
C)  മ്മു കാശ്മീർ 
D) നാഗാലാൻഡ് 

✅ C)  മ്മു കാശ്മീർ 

111) േട്ടിക ാെി കമ്മീഷൻ രൂേീകരണവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 
ഭരണഘെനയുടെ അനുപേദം ഏെ്? 

A) അനുപേദം 338 
B) അനുപേദം 339 
C) അനുപേദം 340 
D) അനുപേദം 342 

✅ A) അനുപേദം 338 

112) പകരളത്തിടല ആദയടത്ത സസബർ പോലീസ് പേഷൻ സ്ഥാേിച്ചെ് 
എവിടെ? 

A) എറണാംകുളം 
B) ടകാല്ലം 
C) ആലപ്പുെ 
D) െിരുവനന്തപുരം 

✅ D) െിരുവനന്തപുരം 

113) ഏെ് േഞ്ചവത്സര േദ്ധെി കാലത്തണ് ഗരീബി ഹഠാപവാ എന്ന 
മുദ്രാവാകയം ഉയർന്നെ്? 



 

 

A) രണ്ടാം േദ്ധെി 
B) മൂന്നാം േദ്ധെി 
C) നാലാം േദ്ധെി 
D) അഞ്ചാം േദ്ധെി 

✅ D) അഞ്ചാം േദ്ധെി 

114) അ ിപനാപമാപട്ടാ എന്നറിയടപ്പടുന്ന രാസവസ്തു? 

A) പ ാപഫാറിക് ആസിഡ് 
B) എറിപരാസിൻ 
C) ഇൻഡിപഗാ കാർടമൻ 
D) പമാപണാ പസാഡിയം ഗ്ലുട്ടാപമറ്റ് 

✅ D) പമാപണാ പസാഡിയം ഗ്ലുട്ടാപമറ്റ് 

115) േെങ്ങൾ േഴുപ്പിക്കാൻ സാധാരണമായി ഉേപയാഗിക്കുന്ന പഹാർപമാൺ 
ഏെ്? 

A) എഥപനാൾ 
B) െയാമിൻ 
C) എഥിലിൻ 
D) പലാറി ിൻ 

✅ C) എഥിലിൻ 

116) പദശീയ വനിൊ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നെ് എന്ന്? 

A) 1990 
B) 1992 
C) 1993 
D) 1995 

✅ B) 1992 

117) പ്രസിദ്ധമായ രപഥാത്സവത്തിനു പേരുപകട്ട  ില്ല ഏെ്? 

A) തൃശ്ശൂർ 
B) പകാെിപക്കാെ് 



 

 

C) മലപ്പുറം 
D) ോലക്കാെ് 

✅ D) ോലക്കാെ് 

118) കാളിദാസടെ ഏെ് കൃെിയാണ് പകരളത്തിടെ ഉത്ഭവവുമായി 
ബന്ധടപ്പട്ട േരശുരാമകഥ പ്രെിോദിക്കുന്നെ്? 

A) രഘുവംശം 
B) പമഘസപേശം 
C) കുമാരസംഭവം 
D) വിക്രപമാർവശീയം 

✅ A) രഘുവംശം 

119) പകരളം പ ാറേ് റിസർച്ച ്ഇൻേിെൂട്ടിടെ ആസ്ഥാനം? 

A) മണ്ണുത്തി 
B) ോലക്കാെ് 
C) നിലമ്പുർ 
D) േീച്ചി 

✅ D) േീച്ചി 

120) പകരളം നപവാഥാനത്തിടെ േിൊവ് എന്നറിയടപ്പടുന്നെ് ആര്? 

A) ശങ്കരാ ാരയർ 
B) അയ്യങ്കാളി 
C) ശ്രീനാരായണ ഗുരു 
D)  ട്ടമ്പി സവാമികൾ 

✅ C) ശ്രീനാരായണ ഗുരു 

121) െവാങ് ബുദ്ധവിഹാരം സ്ഥിെി ട യ്യുന്നടെവിടെ? 

A) മിപസാറാം 
B) അരുണാ ൽ പ്രപദശ് 
C) അസം 



 

 

D) പമഘാലയ 

✅ B) അരുണാ ൽ പ്രപദശ് 

122) ഏതു രാ യത്തിൻടറ സഹായപത്താടെയാണ് ഒഡീഷയിടല റൂർക്കല 
ഉരുക്ക് നിർമാണശാല സ്ഥാേിെമായെ്? 

A) റഷയ 
B)  ർമനി 
C) അപമരിക്ക 
D) കാനഡ 

✅ B)  ർമനി 

123) പദശീയഗാനമായ  നഗണമന എര സമയം ടകാണ്ടാണ് 
ോെിത്തീരുക? 

A) 51 ടസക്കൻഡ് 
B) 50 ടസക്കൻഡ് 
C) 52 ടസക്കൻഡ് 
D) 1 മിനിറ്റ് 

✅ C) 52 ടസക്കൻഡ് 

124) ഒരു  ാെി ഒരു മെം ഒരു സദവം മനുഷയന് എന്ന് േറഞ്ഞ സാമൂഹയ 
േരിഷ് കർത്താവ്? 

A)  ട്ടമ്പി സവാമികൾ 
B) സപഹാദരൻ അയ്യപ്പൻ 
C) അയ്യങ്കാളി 
D) ശ്രീനാരായണ ഗുരു 

✅ D) ശ്രീനാരായണ ഗുരു 

125) പകരളത്തിടല ഏറ്റവും വലിയ കായൽ? 

A) അഷ്ടമുെി കായൽ 
B) ടേരുമൺ കായൽ 
C) പവമ്പനാട്ടു കായൽ 



 

 

D) ശാസ്താംപകാട്ട കായൽ 

✅ C) പവമ്പനാട്ടു കായൽ 

126) 1924 ൽ േൻമന ആശ്രമത്തിൽ വച്ച ്സമാധിയെഞ്ഞ നപവാെഥാന 
നായകൻ ആര്? 

A)  ട്ടമ്പി സവാമികൾ 
B) സവകുണ്ഠ സവാമികൾ 
C) ശ്രീനാരായണ ഗുരു 
D) അയ്യങ്കാളി 

✅ A)  ട്ടമ്പി സവാമികൾ 

127) പ്രേഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുെൽ കാണടപ്പടുന്ന മൂലകം ഏെ്? 

A) ഓക്സി ൻ 
B) സഹഡ്ര ൻ 
C) സനട്ര ൻ 
D)  ാല൦ 

✅ B) സഹഡ്ര ൻ 

128) ഇന്തയയിടല ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം ഏെ്? 

A) ഉത്തർപ്രപദശ് 
B) രാ സ്ഥാൻ 
C) മഹാരാഷ്ട്ര 
D) മധയപ്രപദശ് 

✅ B) രാ സ്ഥാൻ 

129) ഇന്തയയിടല ഏറ്റവും നീളം കൂെിയ പദശീയോെ: 

A) NH-66 
B) NH-47 
C) NH-44 
D) NH-17 

✅ C) NH-44 



 

 

130) പദശീയ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം? 

A) 2001 
B) 2005 
C) 2010 
D) 2012 

✅ B) 2005 

131) ഇന്തയൻ സവാെന്ത്രയ സമരത്തിടല ആദയ രക്തസാക്ഷി 

A) ഭഗെ് സിംഗ് 
B) മംഗൽോടെ 
C) സുഖ് പദവ് 
D) ഉദ്ദംസിംഗ് 

✅ B) മംഗൽോടെ 

132) പദശീയ മനുഷയാവകാശ കമ്മീഷടെ ആദയ ട യർമാൻ: 

A)  േിസ് ട .എസ് വർമ്മ 
B)  േിസ് രംഗനാഥ് മിശ്ര 
C)  േിസ് എ.എസ് ആനേ് 
D)  േിസ് ടക. ി.ബാലകൃഷ്ണൻ 

✅ B)  േിസ് രംഗനാഥ് മിശ്ര 

133) ഇലകളുടെ േച്ച നിറത്തിന് കാരണം: 

A) ഹരിെകം 
B) പപ്രാട്ടീൻ 
C) ഗ്ലുപക്കാസ് 
D) സൂപക്രാസ് 

✅ A) ഹരിെകം 

 

 



 

 

134) സാർക്ക് രാ യങ്ങളിൽ ടേൊത്തെ് ഏെ്? 

A) മപലഷയ 
B) പനപ്പാൾ 
C) ഭൂട്ടാൻ 
D) ശ്രീലങ്ക 

✅ A) മപലഷയ 

135) നാഷണൽ  ിലിം ആർക്കീവ്സ് ഓ ് ഇന്തയയുടെ ആസ്ഥാനം 
എവിടെ? 

A) ബാംഗ്ലൂർ 
B) ട സന്ന 
C) പുടണ 
D) ആഗ്ര 

✅ C) പുടണ 

136) ഇന്തയൻ പദശീയ േൊകയുടെ ശിൽേി ആര്? 

A) മാഡം ഭിക്കാ ി കാമ 
B) ബാലഗംഗാധര െിലകൻ 
C) േിംഗലി ടവങ്കയ്യ 
D) രപ ന്ദ്രപ്രസാദ്  

✅ C) േിംഗലി ടവങ്കയ്യ 

137) സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രവകാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു മൂലകം ഏെ്? 

A) പ ാഫറസ് 
B) പബ്രാമിൻ 
C) ക്പളാറിൻ 
D) ഹീലിയം 

✅ B) പബ്രാമിൻ 

138) സഹഡ്ര ടെ ഐപസാപൊേ് അല്ലാത്തെ് ഏെ്? 



 

 

A) പപ്രാട്ടിയം 
B) ഡുട്ടീരിയ൦ 
C) കാഡ്മിയം 
D) ട്രിഷയം 

✅ C) കാഡ്മിയം 

139) 'ഒസറസ സസട്ടവ' എന്നെ് ഏെ് കാർഷിക വിളയുടെ പേരാണ്? 

A) ടനല്ല് 
B) പഗാെമ്പ് 
C) ടെങ്ങ് 
D) കവുങ്ങ് 

✅ A) ടനല്ല് 

140) മനുഷയ ഹൃദയത്തിടെ ആവരണത്തിടെ പേടരന്ത്? 

A) പ്ലൂറ 
B) പകാശസ്തരം 
C) ടേരികാർഡിയം 
D) ഉേരിവൃെി 

✅ D) ഉേരിവൃെി 

141) ആധാരിക വിഭക്തിയുടെ പ്രെയയം ഏെ്? 

A) ടെ 
B) ക്ക് 
C) ഉടെ 
D) ഇൽ 

✅ D) ഇൽ 

142) ശരിയായ വാകയരൂേം ഏെ്? 

A) പ്രഭാെം കിെക്ക് ദിക്കിടന സിന്ദൂരമണിയിച്ച ്പൂക്കടള വിെർത്തുകയും 
ട യ്തു 
B) പ്രഭാെം കിെക്ക് ദിക്കിൽ സിന്ദൂരമണിയിച്ച ്പൂക്കൾ വിെർത്തുകയും ട യ്തു 



 

 

C) പ്രഭാെത്തിൽ കിെക്ക് ദിക്ക് സിന്ദൂരമണിയുകയും പൂക്കൾ വിെരുകയും 
ട യ്തു 
D) പ്രഭാെത്തിൽ കിെക്ക് ദിക്ക് സിന്ദൂരമണിയിച്ച ്പൂക്കൾ വിെരുകയും ട യ്തു 

✅ C) പ്രഭാെത്തിൽ കിെക്ക് ദിക്ക് സിന്ദൂരമണിയുകയും പൂക്കൾ വിെരുകയും 
ട യ്തു 

143) ശരിയായ െർ മ െിരടഞ്ഞടുക്കുക: 
When I saw him, he was sleeping 

A) ഞാൻ അവടന ഉറക്കത്തിൽ കണ്ടു 
B) ഞാൻ കാണുപമ്പാൾ അവൻ ഉറങ്ങിപപ്പായി 
C) ഞാൻ അവടന കണ്ടതും അവൻ ഉറക്കമായി 
D) ഞാൻ അവടന കണ്ടപപ്പാൾ അവൻ ഉറക്കമായിരുന്നു 

✅ D) ഞാൻ അവടന കണ്ടപപ്പാൾ അവൻ ഉറക്കമായിരുന്നു 

144) ശരിയായ െർ മ െിരടഞ്ഞടുക്കുക: 
History is essence of innumerable biographies 

A) അപനക൦  ീവ രിരങ്ങളുടെ സാരാംശമാണ്  രിരം 
B) അപനക൦  ീവ രിരങ്ങളുടെ സംപയാഗമാണ്  രിരം 
C) അപനക൦  ീവ രിരങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ്  രിരം 
D) അപനക൦ ആത്മകഥകളുടെ സമാഹാരമാണ്  രിരം 

✅ A) അപനക൦  ീവ രിരങ്ങളുടെ സാരാംശമാണ്  രിരം 

145) ശരിയായ െർ മ െിരടഞ്ഞടുക്കുക: 
Let me go to dinner 

A) എടന്ന വിരുന്നിനു പോകാൻ സമ്മെിക്കുക 
B) എടന്ന വിരുന്നുണ്ണാൻ അനുവദിക്കുക 
C) എടന്ന വിരുന്നിനു പോകാൻ അനുവദിക്കുക 
D) എനിക്ക് വിരുന്നിന് പോകണം 

✅ C) എടന്ന വിരുന്നിനു പോകാൻ അനുവദിക്കുക 

146) ശരിയായ േദം ഏെ്? 



 

 

A) ബ്രഷ്ഠ 
B) ഭ്രഷ്ട് 
C) ഭൃഷ്ട് 
D) ഭൃഷ് ഠ 

✅ B) ഭ്രഷ്ട് 

147) അനുനാസികാക്ഷാരം െിരടഞ്ഞടുക്കുക 

A) ണ 
B)   
C) ക 
D) െ 

✅ A) ണ 

148) പലാോസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം: 

A) േെിപ്പുര 
B) ടേറ്റമ്മ 
C) േലയിനം 
D) ടേങ്ങൾ 

✅ B) ടേറ്റമ്മ 

149) ഭാവികാല ക്രിയ ഏെ്? 

A) പോക്ക് 
B) പോകുന്നു 
C) പോയി 
D) പോകും 

✅D ) പോകും 

150) പ്രെുേകാരം എന്ന േദം േിരിടച്ചഴുതുന്നെ്: 

A) പ്രെുെ്+ഉേകാരം 
B) പ്രെി+ഉേകാരം 
C) പ്രെു+ഉേകാരം 



 

 

D) പ്രെ്+ഉേകാരം 

✅ B) പ്രെി+ഉേകാരം 

 

 

 

കൂടുെൽ പ ാപദയാത്തരങ്ങൾക്കായി PSCNET ANDROID ആപ്പ് 
ടഡൌൺപലാഡ് ട യ്യൂ... 

Download Now 

http://bit.ly/2ZHlO6J

