സമഗ്ര ശശിക്ഷ – കകേരളള
രണണള പണദവണര്ഷശികേ മൂലല്യനശിര്ണ്ണയള - 2018
സണമൂഹല്യശണസള
സണകന്റേര്ഡഡ് : X

1. ദദാദദാഭദായയ് നവററദാജജ

സമയള : 2.30 മണശിക്കൂര്
ആകകേ മണര്കഡ് : 80
(1)

2. 1: 1000000
(1)
3. ഭൂനജകുതജ
(1)
4.
➢ ഹജമദാചലജനയ് തതകയ്
➢ ശരദാശരജ ഉയരരം 1220 മമ.
➢ ഹജമദാലയന് നദജകള്കയ് തുര്ച്ച നഷ്ടതപ്പെടുത്തുന
➢ ഡൂണുകള് -നമളറമറജയതുരം വജസയ് തൃതവുമദായ തദാഴയ് വരകള്
(4)
5.
➢ ഇനന്ത്യന് സമൂഹതജല് നജലനജല്ക്കുന്ന വജവജധ അനദാചദാരങ്ങതള എതജര്ക്കുക
➢ എലദാ മനുഷന്ത്യര്ക്കുരം വജറവചനങ്ങളജലദാതത വഴജനടകദാനുരം വസരം ധരജകദാനുരം
വജദന്ത്യദാഭന്ത്യദാസരം റനടദാനുമുള്ള പപൗരദാവകദാശങ്ങള് റനടജതയടുക്കുക.
(2)
6.
➢ 10+2+3 മദാതൃകയജല് വജദന്ത്യദാഭന്ത്യദാസരം നടപ്പെജലദാകണരം.
➢ തസകണ്ടറജ തലതജല് തതദാഴജലധജഷജത വജദന്ത്യദാഭന്ത്യദാസരം നടപ്പെജലദാകണരം.
➢ ധദാര്മജകവജദന്ത്യദാഭന്ത്യദാസതജനയ് ഊന്നല് നല്കണരം.
[ഏതതങജലരം 2 എണരം എഴുതുക]
(2)
7.
➢ ആഭന്ത്യനരതലരം
➢ ബദാഹന്ത്യതലരം
(2)
8.
➢ ഉതര്പ്രറദശജതല ചപൗരജചപൗരഗദാമതജല് ജനങ്ങള്ക്കുറനതര റപദാലമസയ്
തവടജവച്ചതജല് റരദാഷദാകുലരദായ ജനങ്ങള് റപദാലമസയ് റസ്റ്റേഷന് ആക്രമജച്ചയ്
തമതവയ്ക്കുകയരം 22 റപദാലമസുകദാര് തകദാലതചയ്യതപ്പെടുകയരം തചയ. ജനങ്ങള്ക്കു
അഹജരംസയതട മദാര്ഗരം ശരജയദായജ മനസജലദായജല എന്നതജനദാല് നജസഹകരണരം
നജര്തജവയദാന് ഗദാനജജജതയ റപ്രരജപ്പെജച.
(2)

9.
➢ ചമദാരനജതല നമലരംകര്ഷക സമരരം - ബമഹദാര് - 1917
➢ അഹമ്മദദാബദാദജതല തുണജമജല് സമരരം - ഗുജറദാതയ് - 1918
➢ റഖേദയജതല കര്ഷകസമരരം

- ഗുജറദാതയ് - 1918

(3)

10.
➢ പ്രതജറരദാധരരംഗതത വര്ദജച്ച തചലവയ്
➢ ജനസരംഖേന്ത്യദാ വര്ദനവയ്
➢ സദാമൂഹജക റക്ഷേമപ്രവര്തനങ്ങള്
➢ വജകസന പ്രവര്തനങ്ങള്
[ഏതതങജലരം 3 എണരം എഴുതുക]

(3)

11.
➢
➢
➢
➢
➢

തസമമനദാര്മദാര് നജകുതജ പജരജച
ഭൂവുടമ തസമമനദാര്മദാര്
യഥദാര്ത്ഥ കര്ഷകര് കുടജയദാനദാരദായജ
വജളവജതന്റെ 60% നജകുതജ
വജളവയ് റമദാശമദായദാലരം നജകുതജ നല്കണരം
➢ നജകുതജ പണമദായജ നല്കണരം
[ഏതതങജലരം 3 എണരം എഴുതുക]

(3)

➢ ഭൂപ്രറദശതജതന്റെ ഉയരരം
➢ ചരജവജതന്റെ അളവയ്
➢ ഭൂരൂപതജതന്റെ ആകൃതജ

(3)

12.

13.
➢ (എ) ജവഹര്ലദാല് തനഹ, സുഭദാഷയ് ചന്ദ്രറബദാസയ്, ജയപ്രകദാശയ് നദാരദായണന്,
അരുണദാ അസഫലജ
➢ (ബജ) റകദാണ്ഗസയ് റസദാഷന്ത്യലജസ്റ്റേയ് പദാര്ടജ
(3)
14.
എ
ലജടണ് പ്രഭ

ബശി
പ്രദാറദശജകഭദാഷദാ പത്രനജയമരം

മഹദാതദാഗദാനജ

വദാര്ധദാ വജദന്ത്യദാഭന്ത്യദാസ പദതജ

തമകദാതള പ്രഭ

ഇരംഗമഷയ് വജദന്ത്യദാഭന്ത്യദാസരം

വള്ളറതദാള്
നദാരദായണറമറനദാന്

റകരള കലദാമണ്ഡലരം
(4)

15.

(4)

16.
എ – റകദാട
ബജ - ശവപ്പെറമയ്
സജ - കുഴല്കജണര്
ഡജ - ലലറയ് ഹപൗസയ്
നദാലകഗജഡയ് റഫറന്സയ്
എ – 8437
ബജ - 8136
ആറകഗജഡയ് റഫറന്സയ്
സജ - 812348
ഡജ - 828376

(4)

17.
➢ ഇനന്ത്യയജതല ജനങ്ങള് റനരജടുന്ന വജവജധതരരം പ്രശ്നങ്ങതളക്കുറജച്ചയ് അവതര
റബദാധവദാനദാരദാക്കുക.
➢ റദശമയപ്രസദാനതജല് എലദാവറരയരം പങദാളജകളദാക്കുക.
➢ ഇനന്ത്യയജല് ഏതുഭദാഗത്തുരം ഏതതദാരദാളജതനയരം ബദാധജക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് ഇനന്ത്യകദാരുതട
തമദാതരം പ്രശ്നമദായജ കണകദാകദാന് റപ്രരജപ്പെജക്കുക.
(4)

18.
➢
➢
➢
➢
➢

ഡജസരംബര് മുതല് തഫബ്രുവരജ വതര
സൂരന്ത്യതന്റെ ദക്ഷേജണദായനകദാലതയ്
ഉതറരനന്ത്യയജല് പകല് മജതമദായ ചൂടയ്, രദാത്രജയജല് ലശതന്ത്യരം
കനത മൂടല് മഞയ്, മഞയ് വമഴ
ലശതന്ത്യകദാല മഴ ലഭജക്കുന
➢ പശജമ അസസ്വസത എന്ന പ്രതജഭദാസരം അനുഭവതപ്പെടുന

(4)

19.
➢ വകമലനദാര് റകദാടതജകള് ബഹജഷ്കരജച
➢ കര്ഷകര് നജകുതജ നല്കദാന് വജസമ്മതജച
➢ വജറദശവസങ്ങള് തപദാതുനജരത്തുകളജല് കൂടജയജട്ടു കതജച
➢ വജദന്ത്യദാര്ത്ഥജകള് ബജടമഷയ് സ്കൂളുകളുരം റകദാറളജുകളുരം ബഹജഷ്കരജച
➢ തതദാഴജലദാളജകള് പണജമുടകജ
➢ യ.പജ - യജതല കര്ഷകര് റകദാളനജ ഉറദന്ത്യദാഗസരുതട ചുമടുകള് എടുകദാന്
വജസമ്മതജച
➢ ആന്ധ്രയജതല ഗജരജവര്ഗകദാര് വനനജയമരം ലരംഘജച്ചയ് ഉല്പന്നങ്ങള് റശഖേരജച (4)

20.
(4)
പ്രതല്യക്ഷ നശികുതശി

പകരണക്ഷ നശികുതശി

നജകുതജ ചുമതതപ്പെടുന്ന ആള്തതന്ന നജകുതജ നജകുതജ ചുമതതപ്പെടുന്നതയ് ഒരദാളജലരം,
അടക്കുന
നല്കുന്നതയ് മതറദാരദാളുരം
നജകുതജ ഭദാരരം നജകുതജദദായകര് അറജയന

നജകുതജ ഭദാരരം നജകുതജദദായകര്
അറജയന്നജല

നജകുതജപജരജവജനയ് തചലവയ് കൂടുതല്

നജകുതജപജരജവജനയ് തചലവയ് കുറവയ്

21.
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

ലദവദത സജദദാനരം
രദാഷരം ലദവ സൃഷ്ടജ
രദാജദാവയ് ലദവതജതന്റെ പ്രതജപുരുഷന്
രദാജദാവജനയ് ലദവറതദാടയ് മദാത്രരം കടപ്പെദാടയ്
പരജണദാമ സജദദാനരം
രദാഷരം ചരജത്രസൃഷ്ടജ
സദാമൂഹജക പരജണദാമപ്രക്രജയയതട ഫലമദായജ രൂപരം തകദാണ.
സദാമൂഹജക ഉടമടജ സജദദാനരം
ജനങ്ങള് രൂപരം നല്കജയ കരദാറജലൂതട രദാഷരം രൂപരം തകദാണ.
മനുഷന്ത്യതന്റെ ആവശന്ത്യങ്ങള് സദാക്ഷേദാതയ്കരജക്കുന്നതജനുറവണ്ടജ
ശകജ സജദദാനരം
ശകജയള്ളവര് ദുര്ബലരുതടറമല് ആധജപതന്ത്യരം സദാപജക്കുന്നതജലൂതട രദാഷരം
രൂപമകരജകതപ്പെട്ടു.
(4)

22.
ഉത്ഭവസദാനരം - ടജബറജതല മദാനസസറരദാവര്
നമളരം
- 2900 കജ. മമ , 709 കജ മമ മദാത്രറമ ഇനന്ത്യയജല്കൂടജ ഒഴുകുനള
പ്രധദാന റപദാഷക നദജകള് - തയ്ഡലരം, ചജനദാബയ്, രവജ, ബജയദാസയ്, സതയ് ലജയ്
പതനസലരം - അറബജകടല്
(4)
23.
➢ പല ഉറവജടങ്ങളജല്നജനള്ള വജവരറശഖേരണതജനയ്
➢ വജവരങ്ങള് എളുപ്പെതജല് നവമകരജക്കുന്നതജനുരം, കൂടജറച്ചര്ക്കുന്നതജനുരം
➢ വജഷയദാധജഷജതപഠനങ്ങള് നടത്തുന്നതജനയ്
➢ ഭൂതലസവജറശഷതകതള സദാനമയമദായജ പ്രദര്ശജപ്പെജക്കുന്നതജനയ്
➢ റശഖേരജച്ച വജവരങ്ങള് ഉപറയദാഗജച്ചയ് ഭദാവജപ്രതജഭദാസങ്ങളുതടയരം പ്രക്രജയകളുതടയരം
ദൃശന്ത്യമദാതൃകകള് സൃഷ്ടജക്കുന്നതജനയ്
➢ ഭൂപടങ്ങള്, പടജകകള്, ഗദാഫുകള് എന്നജവ നജര്മ്മജക്കുന്നതജനയ്
(4)

24.
➢ ബജടമഷയ് സര്കദാറജതന്റെ നജകുതജ വരുമദാനതജതന്റെ അളവജല് രണഭദാഗവവുരം
ഉപ്പെജനുറമല് ചുമത്തുന്ന നജകുതജ ആയജരുന.
➢ ദരജദ്രര്കയ് ഈനജകുതജ വലജയ ഭദാരമദായജരുന.
➢ തറദ്ദേശമയരദായ തചറുകജട ഉല്പദാദകര്ക്കുറമല് ഉപ്പുണ്ടദാക്കുന്നതജനയ് നജറരദാധനരം
ഏര്തപ്പെടുതജ.
➢ ഉപ്പെജതന്റെ വജല മൂനമടങ്ങയ് വര്ദജച.
➢ സദാധദാരണകദാതര ഉയര്ത്തുവദാന് ഉതകുന്ന മുദ്രവദാകന്ത്യമദായജരുന ഇതയ്.
(4)

25.
➢ (എ) 6 വയസ്സുവതരയള്ള ശജശുകളുതട സമഗവജകസനരം
➢
ഗര്ഭജണജകളുതടയരം മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമദാരുതടയരം ആറരദാഗന്ത്യപരജപദാലനരം
➢ (ബജ) യവജനങ്ങളുതട തതദാഴജല്ലനപുണജ തമച്ചതപ്പെടുത്തുക
➢
തതദാഴജല് ലവദഗയ്ധന്ത്യരം റനടജയവരുതട ലഭന്ത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക
(4)

26.
➢ വന്ത്യതന്ത്യസ്ത ഭദാഷസരംസദാരജക്കുന്ന നദാട്ടുരദാജന്ത്യങ്ങള്
➢ 1920 – തല നദാഗപ്പൂര് റകദാണ്ഗസയ് സറമ്മളനഫലരം
➢ ആന്ധ്രയജതല റപദാടജശമരദാമലവജതന്റെ നജരദാഹദാരരം - ജമവതന്ത്യദാഗരം
➢ ഭദാഷദാ അടജസദാനതജലള്ള സരംസദാനരൂപമകരണതമന്ന ശകമദായ ആവശന്ത്യരം (6)

27.
സര്ദ്ദേദാര് പറടല് - വജ. പജ റമറനദാന് - ലയനകരദാര് - ജനകൂയപ്രതജറക്ഷേതങ്ങള് ഇനന്ത്യദാഗവണ്മന്റെജതന്റെ പ്രദാറയദാഗജക സമമപനരം - വജശദമകരണരം
(6)

28.
ഭൂസജര ഉപഗഹങ്ങള്, സപൗരസജര ഉപഗഹങ്ങള്
ഭൂസജര ഉപഗഹങ്ങള്

(6)

സപൗരസജര ഉപഗഹങ്ങള്

സഞദാരപഥരം ഭൂമജയജല്നജന്നയ് 36000
കജ.മമ.ഉയരതജല്

സഞദാരപഥരം ഭൂമജയജല്നജന്നയ് 1000
കജ.മമ.ഉയരതജല്

ഭൂമജയതട 1/3 ഭദാഗരം നജരമക്ഷേണപരജധജ

കുറഞ നജരമക്ഷേണപരജധജ

ഭൂമജയതട ഭ്രമണപദതജതനദാപ്പെരം
സഞരജക്കുന്നതജനദാല് എലദായയ്റപ്പെദാഴുരം
ഭൂമജയജതല ഒറര പ്രറദശതത
അഭജമുഖേമകരജച്ചയ് നജലതകദാളന

പ്രറദശതജതന്റെ ആവര്തജചള്ള
വജവരറശഖേരണരം സദാധന്ത്യമദാക്കുന

ഒരു പ്രറദശതജതന്റെ സജരമദായ
വജവരറശരണതജനയ് സദാധജക്കുന

പ്രകൃതജ വജഭങ്ങള്, ഭൂവജനജറയദാഗരം,
ഭൂഗര്ഭജലരം ഇവതയക്കുറജചള്ള
വജവരറശഖേരണരം

ദജനദാനരമക്ഷേസജതജയജലള്ള വന്ത്യതന്ത്യദാസരം
മനസജലദാക്കുന്നതജനുരം
വദാര്തദാവജനജമയതജനുരം

വജദൂരസരംറവദനതജനയ്

ഉദദാഹരണരം - ഇന്സദാറയ് ഉപഗഹങ്ങള്

ഉദദാഹരണരം - IRS, ലദാന്റെസദാറയ്
ഉപഗഹങ്ങള്

29.

➢
➢

➢
➢

➢

ഒദാവര്റല വജശകലനരം, ആവൃതജ വജശകലനരം, ശരംഖേലദാ വജശകലനരം
ഒദാവര്റല വജശകലനരം
ഭൂവജവരവന്ത്യവസയജല് ഒരു പ്രറദശതജതന്റെ ഭപൗറമദാപരജതല സവജറശഷതകളുതട
പരസ്പര ബനതതക്കുറജച്ചയ് മനസജലദാകദാന് സദാധന്ത്യമദാക്കുന്ന വജശകലനരമതജ.
വജളകളുതട വജസയ് തൃതജയജലണ്ടദാകുന്ന മദാറങ്ങള്, ഭൂവജനജറയദാഗതജതല മദാറങ്ങള്
എന്നജവ മനസജലദാകദാന്
സമദാനര സസ്വഭദാവമുള്ള ഭൂമജ കതണ്ടത്തുന്നതജനയ്
സമദാന സസ്വഭദാവമുള്ള ലകവശഭൂമജകള് തജടതപ്പെടുത്തുന്നതജനുരം ഭൂനജകുതജ
നജശയജക്കുന്നതജനുരം സദാധജക്കുന
ആവൃതജ വജശകലനരം
അതജര്തജപ്രറദശങ്ങതള ബനജപ്പെജചതകദാണ്ടയ് ഒരു നടപ്പെദാതയതട ഇരുവശവുരം വമതജ
വര്ദജപ്പെജക്കുകയദാതണങജല് ഭൂമജയതട വജസയ് തൃതജയജല് വരുന്നമദാറരം
ഭൂവജവരവന്ത്യവസയജതല ആവൃതജ വജശകലനരം ഉപറയദാഗതപ്പെടുതജ റവഗതയജലരം
കുറഞ തചലവജലരം കതണ്ടതദാവുന്നതദാണയ്.

ശരംഖേലദാ വജശകലനരം
➢ ററദാഡയ്, തറയജല്റവ, നദജകള് തുടങ്ങജയ ഭൂപടതജതല റരഖേമയ
സവജറശഷതകതളയദാണയ് ശരംഖേലദാ വജശകലനതജനയ് വജറധയമദാക്കുന്നതയ്
➢ ഏറവുരം ദൂരരം കുറഞ യദാത്രമദാര്ഗരം,റടദാള് ഇലദാത പദാത, തജരക്കു കുറഞ പദാത,
തപറടദാള് പമയ്, റഹദാടല്, ആശുപത്രജ മുതലദായവ കതണ്ടതദാന് സദാധജക്കുന.
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