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ANSWER KEY
Total Score : 80
1.
2.

ൊമൊണൊലിസ, അവസൊനൊത അതൊഴം, കനയൊമറിയം.

(3)

➢ വിഷയൊധിഷിത പഠനങള നടതനതിന്.
➢ സൊനീയ വിവരേശഖരണങളില നിന് ആവശയമൊയ വിവരങൊള േവരതിരിൊചടകനതിന്.
➢ വിവരങളൊട സൊനീയ ബനങൊള കൊണതി വിശകലനം ൊചയനതിന്.
➢ ഭതല സവിേശഷതകൊള സൊനീയമൊയി പദരശിപികനതിന്.
➢ ദതഗതിയിലം ൊചലവകറഞ രീതിയിലം വിവരങള കൊലൊനസതമൊയി നവീകരികനതിനം
കടിേചരകനതിനം.
➢ ഭവിവര വയവസയില േശഖരികൊപടന വിവരങള ഉപേയൊഗിച് ഭൊവി പതിഭൊസങളേടയം
പകീയകളേടയം ദശയമൊതകകള സഷികനതിന്.
➢ പേതയക ആവശയങളകനസതമൊയി ഭപടങള, ഗൊഫകള, പടികകള എനിവനിരമികനതിന്.(2)
3.
➢ സരകൊര നടപൊകൊന ഉേദശികന പവരതനങള.
➢ അതിനള വരമൊനേസൊതസകള.
➢ പധൊന ൊചലവിനങള.
4. ഉണ്.

(3)

➢ ൊപൊതജനൊഭിപൊയം രപീകരികക.
➢ നയരപീകരണതിനള സൊഹചരയം സഷികക.
➢ തിരൊഞടപകള അരതവതൊകക.

(3)

5.
➢ ഫയഡല ഭരണരീതിയിലനിന് റിപബികന ഭരണതിേലകള മൊറം.
➢ ൊപൊതവിദയൊഭയൊസം രൊഷതിൊന കടമയൊകി.
➢ ഗതൊഗതരംഗത് പേരൊഗതി.
➢ കേതൊലികൊസഭൊയ സരകൊര നിയനണതിലൊകി.
➢ േകൊഡീകരിച നിയമ സംഹിത രപീകരിച.
➢ കരഷകൊര ഫയഡല പഭകനൊരൊട പിടിയിലനിനം േമൊചിപിച് ഭമിയൊട ഉടമസരൊകി.
➢ പഭകനൊേരൊടം പേരൊഹിതനൊേരൊടൊമൊപം സമഹതില ഇടൊപടൊന മധയവരഗതിന് അവസരം
ലഭിച.
(3)
6.

A) ആേഗൊളമരദേമഖലകള
➢ മധയേരഖൊ നയനമരദേമഖല :– ഭമധയേരഖയൊട ഇരവശങളില ഏകേദശം 50 മതല 100 വൊര.
➢ ഉേപൊഷ ഉചമരദേമഖലകള :- ഉതരൊരദ േഗൊളതിലം ദകിണൊരദ േഗൊളതിലം ഏകേദശം 300
അകൊംശങളില.
➢ ഉപധവീയ നയനമരദേമഖലകള :- ഉതരൊരദ േഗൊളതിലം ദകിണൊരദ േഗൊളതിലം ഏകേദശം 600
മതല 700 വൊര.
➢ ധവീയ ഉചമരദേമഖലകള :- ഉതര ദകിണ ധവങൊള േകനീകരിച് സിതിൊചയന.

Prepared by Alice Mathew, HSA (SS), Govt. HS Vechoor, Vaikom, Kottayam.
alice.mathew34@gmail.com
Mob. 9497665184

(6)

B) ഹിമൊലയന നദികള
➢ അതിവിസതമൊയ വഷിപേദശം.
➢ മഴയില നിനം മഞിലനിനം ജലം, വരഷം മഴവന ജലലഭയത.
➢ അപരതന തീവത കടതല.
➢ ഉളനൊടന ജലഗതൊഗതതിന് സൊധയത.

നദി
സിന
ഗംഗ

ഉലഭവസൊനം

േപൊഷകനദികള

ടിബറിൊല മൊനസസേരൊവര തടൊകതിനരികി
ലള ൈകലൊസ പരവതതിൊല ഹിമൊനികള

ഝലം, ചിനൊബ്, രവി, ബിയൊസ്, സത് ലജ്

ഗംേഗൊതി ഹിമൊനിയിൊല ഗൊയ് മഖ്, അളകൊപരി യമന, േഗൊമതി, ഘൊഗ, ഗണക്, േകൊസി,
ഹിമൊനികള
േസൊണ, ൊകന, േബടവ, ചമല

ടിബറിൊല മൊനസസേരൊവര തടൊകതിനരികി
ബഹപത ലള ൈകലൊസ പരവത തിൊല 'ൊചമയങ് ദങ് ' തിസ് ത, മൊനസ്, ലഹിത്, സബൊനസിരി
ഹിമൊനി
7.
➢ ബൊങിംഗ് ശൊഖകൊള തമില ബനിപിചിരികനതിനൊല ഏത് ശൊഖയില നിനം േസവനം
േനടനതിന് കഴിയന.
➢ സമയനഷം കറവ്.
➢ ൊചലവ് കറവ്.
8. 1993 ൊല മനഷയൊവകൊശസംരകണ നിയമം

(2)

➢ പൗരൊവകൊശസംരകണം.
➢ മനഷയൊവകൊശങളക് വിരദമൊയ നിയമങളൊട പനരവേലൊകനം.
➢ ഭരണനിരവഹണരംഗൊത പരിഷ് കരണങള.
➢ തടവറകളിൊല അതികമങള തടയല.
➢ പടികജൊതി-പടികവരഗ വിഭൊഗങളൊട മനഷയൊവകൊശ നിേഷധങള ഇലൊതൊകല.
9.

➢ വനിതകളേടയം കടികളേടയംഅവകൊശസംരകണം.

(4)

➢ മകള ഭരണകടതിന കീഴിലൊയിരന ബംഗൊള പവിശയയില ഇംഗീഷ് ആധിപതയം സൊപികൊന
കഴിഞ.
10.

➢ ഇംഗീഷകൊര മകള ഭരണകടതിലനിന് ദിവൊനി അവകൊശം സമൊദിച.
A

B

(2)
(4)
C

a)

പൊമീരൊകട്

മധയപരവത േശണി

ഏഷയ

b)

മൗണ് കിളിമനജൊേരൊ

ടൊനസൊനിയ

ആഫിക

c)

വിനസണ മൊസിഫ്

ൊവളത ഭഖണം

അനറൊരടിക

d)

മധയഉനതതടങള

യറൊലപരവതനിര

യേറൊപ്

11.
➢ വിവിധ േമഖലകളില നിനം ഒര വരഷം ഉലപൊദിപികന സൊധനങളേടയം േസവനങളേടയം
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ആൊക തകയൊണ് േദശീയ വരമൊനം.
➢ ഇനയയില ഇത് ൊമൊത ആഭയനര ഉലപൊദനമൊയൊണ് കണകൊകനത്.

(2)

12.
➢ കൊരയകമതയള ഉേദയൊഗസവനതിൊന അഭൊവം.
➢ ആവശയമൊയ സമതിൊന ലഭയതകറവ്.
➢ ൊചലേവറിയ ഉേദയൊഗസ ഭരണരീതി.
➢ അംഗരൊജയങള നലേകണ സൊമതിക വിഹിതം കതയമൊയി നലകൊതിരികല.

(3)

13. A) രണൊം േലകമഹൊയദം
➢ േവഴ് സൊയി സനിയിൊല അപമൊനകരമൊയ വയവസകള.
➢ അതിരകടന േദശീയത.
➢ ഫൊഷിസതിേനയം നൊസിസതിേനയം വളരച.
➢ സൊമൊജയതവരൊജയങളകിടയിൊല മതരം
➢ ജപൊന - മഞറിയ, ഇറലി - അബിസീനിയ, ജരമനി - ൈറന പേദശം ഇവ ആകമിചത്.
➢ പീണനനയം
➢ ജരമനിയൊട ൊചേകൊേസൊവൊകയ അധിനിേവശം
➢ ജരമനിയൊട േപൊളണൊകമണം.

(6)

B) റഷയന വിപവം
➢ സൊര ചകവരതിമൊരൊട ഏകൊധിപതയ ഭരണം.
➢ കരഷകരേടയം സൊധൊരണകൊരേടയ ദയനീയൊവസ.
➢ 1898 ല റഷയന േസൊഷയല ൊഡേമൊകറിക് പൊരടിയൊട രപീകരണം.
➢ േബൊളൊഷവികകള - ൊമനൊഷവികകള രപം ൊകൊളന.
➢ േബൊളൊഷവികകള വിപവതിനം പണിമടകിനം ആഹവൊനം ൊചയേപൊള പരിഷ് കരണവം
ൊതരൊഞടപം മതിൊയന് ൊമനൊഷവികകള വൊദിച.
➢ 1905 ല ജപൊനമൊയി നടന യദതില റഷയ പരൊജയൊപടതിൊന തടരന് സൊര ചകവരതിൊക
തിൊര വിപവം നടന.
➢ 'ദമ' എന േപരില പൊരലൊമന് രപീകരികന.
➢ സൊര ചകവരതിൊകതിൊര സമരം നടതൊന േബൊളൊഷവികകള 'േസൊവിയറ് ' എന േപരില
ൊതൊഴിലൊളികളേടയം കരഷകരേടയം സമിതികളക് രപം ൊകൊടത.
➢ 1917 ൊല ൊഫബവരി വിപവൊത തരന് അലകൊണര ൊകറനസി അധികൊരതില വരന.
➢ 1917 ൊല ഒേകൊബര വിപവൊത തടരന് ൊലനിന അധികൊരം പിടിൊചടത.
➢ തകരനേപൊയ റഷയന സമദ് വയവസൊയ ൊമചൊപടതൊന യദകൊലകമയണിസം, പതന
സൊമതികനയം, പഞവതരപദതികള എനിവ നടപിലൊകന.
14.
(4)
മണിനം

സവിേശഷത

ഭപകതി വിഭൊഗം

കറത മണ്
ലൊവൊ ശിലകളില നിനം രപം ൊകൊളന.
( കറത പരതി മണ്, ഫലപഷി കടിയതം ഈരപം േശഖരിച് ൊവകൊന ഉപദവീപീയ പീഠഭമി
റിഗര)
കഴിവളതമൊയമണ്.
15.
➢ സൊമതിക വളരച – ഒര രൊജയതിൊന ഉലപൊദനതില (വരമൊനതില) മനവരഷൊത
അേപകിച് ഉണൊകന വരദനവ്.
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➢ സൊമതിക വികസനം - ജനങളൊട വരമൊനതിലം ജീവിതഗണനിലവൊരതിലം ഉണൊകന
ഉയരച.
(2)
16.
➢ േസൊഷയലിസതിൊന അടിസൊന പമൊണങളില നിന് വയതിചലിച.
➢ ആേഗൊളവലകരണതിൊന ഭൊഗമൊയള ബൊഹയ ഇടൊപടലകള.
➢ േഗൊരബേചവിൊന പരിഷ് കൊരങള.
➢ ആഭയനര പശങള.
17.

➢ ഭരണരംഗൊത അഴിമതികള.

(3)

➢ പതികല ചറപൊടകളില നിന് ജനങള മൊറി തൊമസികന.
➢ അനകല ഘടകങള പരമൊവധി മതൊലടത് ചില പേദശങളില ജനങള തിങിപൊരകന.
(4)

18.

➢ ഇറകമതി ൊചയന സൊധനങളേടയ േസവനങളേടയം േമല ചമതന തീരവ ഘടംഘട മൊയി
കറയക.
➢ കയറമതിക് നലകന സബസിഡി കറയക.
➢ കഷിക് നലകന സബസിഡി കറയക.
➢ േപറന് നിയമം പരിഷ് കരികക.
➢ മൊധയമങള, ൊടലിേകൊം, ബൊങിംഗ്, ഇനഷറനസ്, തടങിയ േസവനേമഖലകളിലം വിേദശനിേകപം
അനവദികക.
➢ വിേദശനിേകപങളക് ആഭയനരനിേകപങളക് നലകന പരിഗണന നലകക.

(3)

19.
➢ ഒര കതിക് പല അരതതലങള ഉണൊകൊമനം അതിനൊല ആ കതിൊയ പലതരതില
വൊയികൊൊമനമള വൊദഗതികളൊണ് ഉതരൊധനീകത.
➢ മിേഷല ഫേകൊ, ഴൊക് ൊദറീദ, േനൊം േചൊംസ് കി.

(3)

20.
➢ ജലപൊതകളൊട നിരമൊണ-പനരദൊരണ പവരതനങളക് ൊചലവ് കറവൊണ്.
➢ വൊയമലിനീകരണം, ശബമലിനീകരണം ഇവ കറവൊണ്.
21.

22.

➢ വനേതൊതിലള ചരക് നീകതിന് അനേയൊജയം.

(2)

➢ സിറില റൊഡകിഫ്

- ലണനിൊല പസിദനൊയ അഭിഭൊഷകന. ഇനയൊവിഭജനതിൊന വിശദമൊയ
ഭപടം തയൊറൊകി.

➢ േപൊടി ശീരൊമല

- ൊതലങ ഭൊഷ സംസൊരികനവരകൊയി ആന സംസൊനം .

➢ േഹൊമി. ൊജ. ഭൊഭ

– അേറൊമിക് എനരജി കമീഷൊന അധയകന.

(3 )

➢ അനരീകതിൊലതന സളഫര ഡേയൊൈകഡ് വൊതകം മഴൊവളതില ലയികേമൊള അമമഴ
യണൊകന.
➢ ജീവജൊലങള, ശദജലേസൊതസകള എനിവയില വലിയ മൊറങള ഉണൊകന.
(പവിഴപറകളകം േപൊളിപ് സകളകം നൊശം,സമദജലമലിനീകരണം)
23. പൊേദശികവൊദം

(2)

➢ സവനം രൊജയേതകൊള സവനം പേദശതിന് പൊധൊനയം ൊകൊടകന.
➢ പൊേദശിക വൊദതിൊനൊപം ഭൊഷയം മതവം േചരേമൊള ഒറേദശം എനതിനപകരം പൊേദശിക
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തൊലപരയങളക് മനതകം നലകന.

(3)
(4)

24.
A

B

a)

ചൊനൊര കലൊപം

1822 - 1859

b)

പയനര ഉപ് സതയൊഗഹം

ൊക. േകളപന

c)

ഇ.എം.എസ്. നമതിരിപൊട്

'ഒേനകൊല േകൊടി മലയൊളികള'

d)

ൈവകം സതയൊഗഹം

ഇ.വി. രൊമസവൊമി നൊയ് കര

25.
a)
b)
c)
d)

േഗൊദൊവരി
കണല തറമഖം
വിനയ പരവതനിര
വൊരണൊസി
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(4)

