മണര്കക്ക് : 80

രണണണ്ടാം പണദവണര്ഷഷിക പരഷിക
സണമൂഹഹ്യശണസണ്ടാം
ഉത്തര സൂചഷിക
പത്തണണ്ടാം തരണ്ടാം

സമയണ്ടാം : 2:30 hr

1. -1951 ല് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതഷികള്കക്ക് തുടകണ്ടാം കുറഷിച.
-വഷിദദശസഹണയദത്തണദട ഇരുമ്പുരുകക്ക് വഹ്യവസണയ ശണലകള് ആരണ്ടാംഭഷിച.
-വന്കഷിട അണകകട്ടുകള്നഷിര്മഷിച.
-1950 ല് ദദശഷിയ ആസൂത്രണ കമമ്മീഷന് സണപഷിച.
-കപണതു ദമഖലകക്ക് പണധണനഹ്യമുള്ള മഷിശ്ര സമ്പദക്ക് വഹ്യവസ സസമ്മീകരഷിച.
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2. a ] കതകക്ക് പടഷിഞണറന്മണ്സൂണ് കണലത്തണണക്ക് മണ്ടാംഗലണപുരത്തഷിനക്ക് മഴ ലഭഷിക്കുന്നതക്ക്.
ജൂണ് ആരണ്ടാംഭദത്തണകട ദകരളത്തഷില് എത്തുന്ന അറബഷികടല് ശണഖ കര്ണണടകത്തഷികന
പടഷിഞണറന് ഭണഗത്തക്ക് ശക്തമണയ മഴകക്ക് കണരണമണകുന.പശഷിമഘട്ടത്തഷികന
സസണധമ്മീനത്തണല് തമഷിഴക്ക് നണട്ടഷില് മഴ ലഭഷിക്കുന്നഷില.
വടകക്ക് കഷിഴകന് മണ്സൂണണണക്ക് തമഷിഴക്ക് നണടഷികന മഴകണലണ്ടാം.
ബണ്ടാംഗണള് ഉള്കടലഷികല നന്യൂനമര്ദ്ദത്തണല് കണറ്റുകള് കരയഷില് നഷിനണ്ടാം കടലഷിദലകക്ക്
ആകര്ഷഷികകപ്പെടുന.
ബണ്ടാംഗണള് ഉള്കടലഷില് നഷിന്നക്ക് ഈര്പ്പെണ്ടാം ആഗഷിരണണ്ടാം കചയക്ക് വടകക്ക് കഷിഴകക്ക് കതകക്ക്
പടഷിഞണറക്ക് ദഷിശയഷില് നമ്മീങ്ങുന്നതഷിനണല് തമഷിഴണടക്ക് തമ്മീരത്തക്ക് മഴ ലഭഷിക്കുന.
b ]ഗുജറണത്തഷിലൂകട രണജസണനഷില് പദവശഷിക്കുന്ന മണ്സൂണ് ശണഖ ആരവലഷി
പര്വതനഷിരകള്കക്ക് സമണന്തരമണയഷി കടനദപണകുന്നതഷിനണലണണക്ക് രണജസണനഷില്
മഴക്കുറവക്ക് അനുഭവകപ്പെടുന്നതക്ക്.
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3. വവികസന ചചെലവുകള്
ദറണഡക്ക് , തുറമുഖണ്ടാം , പണലണ്ടാം എന്നഷിവയുകട നഷിര്മണണണ്ടാം, വഷിദഹ്യണഭഹ്യണസ സണപനങ്ങളുകട
തുടകണ്ടാം തുടങ്ങഷിയവക്കുള്ള സര്കണര് കചലവുകള്
വവികസനനതര ചചെലവുകള്
യുദ്ധണ്ടാം , പലഷിശ , കപന്ഷന് തുടങ്ങഷിയവക്കുള്ള കചലവുകള്.
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4. നവിര്ബനവിതമമായ ചുമതലകള്
രണഷണ്ടാം എലണ കണലത്തുണ്ടാം നഷിര്ബന്ധമണയുണ്ടാം നഷിര്വഹഷിദകണ ചുമതലകള്.
ഇതക്ക് നഷിര്വഹഷികണത്ത പകണ്ടാം ജനങ്ങളുകട സസത്തഷിനുണ്ടാം ജമ്മീവനുണ്ടാം സണ്ടാംരകണണ്ടാം
ഉണണകഷില.
ഉദണ: അതഷിര്ത്തഷി സണ്ടാംരകണണ്ടാം , അവകണശ സസണ്ടാംരകണണ്ടാം
വവിനവചെന പരമമായ ചുമതലകള്
രണഷത്തഷികന സണമ്പത്തഷിക സഷിതഷിയനുസരഷിചക്ക് നഷിര്വഹഷിദകണ ചുമതലകള് .
ഉദണ: ആദരണഗഹ്യ സണ്ടാംരകണണ്ടാം , ദകമ പദ്ധതഷികള്

ഇത്തരണ്ടാം പവര്ത്തനങ്ങള് നടപ്പെണക്കുന്ന രണഷകത്ത ദകമരണഷണ്ടാം എന വഷിളഷിക്കുന. 3
5. d
6.
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- വര്ഗമ്മീയ ലഹളകകള ത്തുടര്ന്നക്ക് അഭയണര്തഷി പവണഹമുണണയഷി
- 10 ലകണ്ടാം ദപര് അഭയണര്തഷികളണയഷി.
- പുനരധഷിവണസ നടപടഷികള് ഗവകണ്മെനക്ക് സസമ്മീകരഷിച.

7.ഭഭൗതവിക സവവിനശേഷതകള്
കഷിണര്
കുഴല് കഷിണര്
നദഷി
ധരണതലമ്മീയ ഭൂപടങ്ങളഷികല ജലശയങ്ങള്
സമാസാംസമാരവിക സവവിനശേഷതകള്
ദകണട്ട
അമ്പലണ്ടാം
കഹ്യസഹ്യന് പള്ളഷി
വണസസലണ്ടാം
ദറണഡക്ക്
ശവപ്പെറമ്പക്ക്
കറയഷില്ദവ പണലണ്ടാം
- ധരണതലമ്മീയ ഭൂപടങ്ങളഷികല മനുഷഹ്യനഷിര്മഷിത സവഷിദശഷതകള്.
8.

ആരഹ്യ സമണജണ്ടാം - സസണമഷി ദയണനന്ദ സരസസതഷി
രണമകഹ്യഷ്ണമഷിഷന് - സസണമഷി വഷിദവകണനന്ദന്
പണര്തനണസമണജണ്ടാം - ആതണറണണ്ടാം പണണ്ഡുരണ്ടാംഗക്ക്
സതഹ്യ ദശണധകക്ക് സമണജക്ക് - ദജഹ്യണതഷിബണ ഫുകല
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9. -രണഷമ്മീയ സണ്ടാംഘടനകള് വഹ്യക്തഷിയഷില് പപൗരദബണധവുണ്ടാം രണഷമ്മീയ ദബണധവുണ്ടാം
വളര്ത്തുന.
- ഓദരണ വഹ്യക്തഷിയുദടയുണ്ടാം ചഷിന്തദയയുണ്ടാം പവര്ത്തനങ്ങദളയുണ്ടാം രൂപകപ്പെടുത്തുന്നതഷില്
വഷിവഷിധ സണ്ടാംഘടനകള്കക്ക് സസണധമ്മീനമുണക്ക്.
- പരഷിസഷിതഷി സണ്ടാംരകണണ്ടാം , മനുഷഹ്യണവകണശ സണ്ടാംരകണണ്ടാം ,ജമ്മീവകണരുണഹ്യ
പവര്ത്തനണ്ടാം ,തുടങ്ങഷിയ ദമഖലകളഷില്നഷിരവധഷി സന്നദ്ധ പവര്ത്തകര് പവര്ത്തഷിക്കുന.
- പണരഷിസഷിതഷിക അവദബണധവുണ്ടാം മനുഷഹ്യണവകണശ ദബണധവുണ്ടാം വഹ്യക്തഷികളഷില്
സഹ്യഷഷികണന് ഇത്തരണ്ടാം സണ്ടാംഘടനകള്കക്ക് സണധഷിക്കുണ്ടാം.
4

10.

1- B
2-A
3 - ഒരു കസന്സറഷിനക്ക് തഷിരഷിചറഷിയണന് സണധഷിക്കുന്ന ഭൂമഷിയഷികല ഏറ്റവുണ്ടാം കചറഷിയ
വസ്തുവഷികന വലഷിപ്പെമണണക്ക് ദസ്പേഷഹ്യല് കറസലൂഷന്.
3

11.

1b , 2c , 3a
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12.

- സസണതനഹ്യ സമരത്തഷില് മുസമ്മീങ്ങളുകട സജമ്മീവ സണനഷിധഹ്യണ്ടാം ഉറപ്പെണക്കുക.
- ഹഷിന്ദു മുസഷിണ്ടാം ഐകഹ്യണ്ടാം ശക്തഷികപ്പെടുത്തുക.
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13. - രണഷണ്ടാം പപൗരനക്ക് അവകണശങ്ങള് ഉറപ്പുതരുന.
- പപൗരനക്ക് രണഷദത്തണടക്ക് കടമകള് ഉണക്ക്.
[ഇവ പരസ്പേരണ്ടാം ബന്ധകപ്പെട്ടഷിരഷിക്കുന]
14. ഭൂസഷിര ഉപഗ്രങ്ങള് വഴഷിയണണക്ക് അശസതഷി വഷിവരങ്ങള് ദശഖരഷിചതക്ക്.
ഭൂസഷിര ഉപഗ്രങ്ങള്
സപൗര സഷിര ഉപഗ്രഹങ്ങള്
* സഞ്ചണരപഥണ്ടാം ഭൂമഷിയഷില് നഷിന്നക്ക്
ഏകദദശണ്ടാം 36000 കഷിമഷി ഉയരത്തഷില്
* ഭൂമഷിയുകട ഭ്രമണത്തഷികനണപ്പെണ്ടാം
സഞ്ചരഷിക്കുന.
* ഒരു പദദശത്തഷികന സഷിരമണയ
വഷിവരദശഖരത്തഷിനക്ക്
* ഭൂമഷിയുകട മൂന്നഷികലണന്നക്ക് ഭണഗണ്ടാം
നഷിരമ്മീകണപരഷിധഷിയഷില്
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* സഞ്ചണരപഥണ്ടാം ഭൂമഷിയഷില് നഷിന്നക്ക്
ഏകദദശണ്ടാം 1000 കഷിമഷി തണകഴ
* ധ്രുവങ്ങള്കക്ക് മുകളഷിലൂകട ഭൂമഷികയ
വലണ്ടാം കവക്കുന.
* പദദശത്തഷികന ആവര്ത്തഷിചള്ള
വഷിവരദശഖരത്തഷിനക്ക് സണധഷിക്കുന.
* ഭൂസഷിര ഉപഗ്രഹങ്ങകളകണള്
കുറഞ നഷിരമ്മീകണ പരഷിധഷി

or
ഉയരത്തഷികന അടഷിസണനത്തഷില് ഹഷിമണലയന് നഷിരകകള ഹഷിമണദഷി, ഹഷിമണചല് ,
സഷിവണലഷികക്ക് എന്നഷിങ്ങകന മൂന്നണയഷി തഷിരഷിചഷിരഷിക്കുന.
ഹഷിമണദഷി
ഹഷിമണചല്
സഷിവണലഷികക്ക്
-ഏറ്റവുണ്ടാം ഉയരണ്ടാം കൂടഷിയ നഷിര
-ശരണശരഷി ഉയരണ്ടാം 6000
മഷിറ്റര്
-ഗണ്ടാംഗ യമുന നദഷികളുകട
ഉത്ഭവണ്ടാം
-കണഞ്ചന് ജണ്ടാംഗ , നന്ദണദദവഷി
എന്നമ്മീ കകണടുമുടഷികള്

-ഉയരത്തഷില് രണണണ്ടാം
സണനണ്ടാം
-ശരണശരഷി ഉയരണ്ടാം 3000
മമ്മീറ്റര്
-ഹഷിമണദഷിയുകട
കതക്കുഭണഗത്തക്ക്
-ഷഷിണ്ടാംല, ഡണര്ജലഷിങക്ക് എന്നമ്മീ
സുഖവണസദകന്ദ്രങ്ങള്

-ഉയരത്തഷില് മൂന്നണണ്ടാം
സണനണ്ടാം
-ശരണശരഷി ഉയരണ്ടാം 1220
മമ്മീറ്റര്
-ഹഷിമണചലഷിനക്ക് കതകക്ക്
-വഷിസഹ്യതമണയ തണഴക്ക് വരകള്
അഥവണ ഡൂണുകള്
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15.
രണജണറണണ്ടാം ദമണഹന് ദറണയക്ക്
-സതഷി ആചണരകത്ത
എതഷിര്ത്തു.
-സമ്മീകള്കക്ക് സസത്തഷിദന്മേല്
അവകണശണ്ടാം നല്കണകമന്നക്ക്
ആവശഹ്യകപ്പെട്ടു.

ഈശസര ചന്ദ്രവഷിദഹ്യണസണഗര് പണഷിത രമണഭണയക്ക്
-വഷിധവണപുനര്
വഷിവണഹത്തഷിനണയഷി
പവര്ത്തഷിച.
-സമ്മീകളൂകട വഷിദഹ്യണഭഹ്യണസ
പുദരണഗതഷികണയഷി
വഷിദഹ്യണലയങ്ങള് സണപഷിച.

-വഷിധവകള്കക്ക്
വഷിദഹ്യണഭഹ്യണസണ്ടാം
നല്കുന്നതഷിനുദവണഷി
പവര്ത്തഷിച.
-അതഷിനണയഷി
ദബണണ്ടാംദബയഷില്
ശണരദണസദന് സണപഷിച
4

16. -കപണതു വരുമണനണ്ടാം , കപണതുകചലവക്ക് , കപണതുകടണ്ടാം എന്നഷിവകയ സണ്ടാംബന്ധഷിച
സര്കണര് നയമണണക്ക് ധനനയണ്ടാം.
-സണമ്പത്തഷിക സഷിരത കകവരഷിക്കുക, കതണഴഷിലവസരങ്ങള് സഹ്യഷഷിക്കുക
അനണവശഹ്യ കചലവുകള് നഷിയനഷിക്കുക തുടങ്ങഷിയവ ധനനയത്തഷികന ചഷില
ലകഹ്യങ്ങളണണക്ക്.
-ധനനയത്തഷികന ശരഷിയണയ പദയണഗണ്ടാം രണജഹ്യ പുദരണഗതഷികയ സസണധമ്മീനഷിക്കുണ്ടാം.
വഷികസന പവര്ത്തനങ്ങള് പരഷിദപണഷഷിപ്പെഷികണനുണ്ടാം വളര്ച കകവരഷികണനുണ്ടാം ധനനയണ്ടാം
സഹണയഷിക്കുന.
4
17.

18.
19.

a- ആകണശഷിയ വഷിദൂര സണ്ടാംദവദനണ്ടാം
b- ഉപഗ്രഹ വഷിദൂര സണ്ടാംദവദനണ്ടാം.

2

എചക്ക് എന് കുന്സ്രു , കക എണ്ടാം പണഷികര്

2

- ഉറവഷിടങ്ങളഷില് തകന്ന മണലഷിനഹ്യ സണ്ടാം സ്കരണണ്ടാം
- മരങ്ങള് കവചപഷിടഷിപ്പെഷിക്കുക

2

20. - ഇന്തഹ്യയഷികല ജനങ്ങള് ദനരഷിട്ടഷിരുന്ന വഷിവഷിധ തരണ്ടാം പശ്നങ്ങകള കുറഷിചക്ക് അവകര
ദബണധവണന്മേണരണക്കുക.
- ഇന്തഹ്യന് ദദശമ്മീയ പസണനത്തഷില് എലണവദരയുണ്ടാം പങണളഷികളണക്കുക.
- ഇന്തഹ്യയുകട ഏതക്ക് ഭണഗത്തുണ്ടാം ഏകതണരണളഷിദനയുണ്ടാംബണധഷിക്കുന്ന പശങ്ങള്
ഇന്തഹ്യകണരുകട കമണത്തണ്ടാം പശ്നമണയഷി കണകണകണന് ദപരഷിപ്പെഷിക്കുക.
3
21. -ധരണതലമ്മീയ ഭൂപടവഷിശകലനത്തഷില് ഭൂപടത്തഷികല രണക്ക് സലങ്ങള് തമഷില്
പരസ്പേരണ്ടാം ദഹ്യശഹ്യമണകണങഷില് അതഷികന ദനര്കഴ്ച എന പറയുന .
-A യുണ്ടാം B യുണ്ടാം തമഷില് ദനര്കണഴ്ചയഷില.
- A യുണ്ടാം C യുണ്ടാം തമഷില് ദനര്കണഴ്ചയഷില.

- B യുണ്ടാം C യുണ്ടാം തമഷില് ദനര്കണഴ്ചയുണക്ക്.
22. - പരഷിണണമ സഷിദ്ധണന്തണ്ടാം
- സണമൂഹഷിക ഉടമ്പടഷി സഷിദ്ധണന്തണ്ടാം
- ശക്തഷി സഷിദ്ധണന്തണ്ടാം

3

2

23. നവിസഹകരണ പ്രസമാനസാം -ഗണന്ധഷിജഷിയുകട ദനതഹ്യതസത്തഷില് നടത്തഷിയ ആദഹ്യകത്ത
ദദശമ്മീയ പദകണഭണ്ടാം.
- 1920 കന തുടകത്തഷില്.
- ബഷിട്ടമ്മീഷക്ക് നയങ്ങദളണടക്ക് നഷിസഹകരഷികണന് ആഹസണനണ്ടാം .
- നഷികുതഷി നല്കണതഷിരഷിക്കുക, വഷിദദശവസ്തുകള് ബഹഷിഷ്കരഷിക്കുക തുടങ്ങഷിയ
സമരമുറകള്.
- എലണ വഷിഭണഗണ്ടാം ജനങ്ങളുണ്ടാം പകങടുത്തു.
- 1922 ചപൗരഷി ചപൗരണ സണ്ടാംഭവദത്തണകട ഗണന്ധഷിജഷി നഷിസ്സഹകരണ സമരണ്ടാം
നഷിര്ത്തഷികവകണന് ആഹസണനണ്ടാം നല്കഷി.
നവിയമലസാംഘന സമരസാം - 1929 കല ലണദഹണര് ദകണണ്ഗ്രസഷില് എടുത്ത തമ്മീരുമണന പകണരണ്ടാം ഗണന്ധഷിജഷിയുകട
ദനതഹ്യതസത്തഷില് നഷിയമലണ്ടാംഘനസമരണ്ടാം 1930 ല് ആരണ്ടാംഭഷിച.
- ഉപ്പെക്ക് സമരണയുധമണകയടുത്തക്ക് ഉപ്പെക്ക് സതഹ്യണഗ്രഹണ്ടാം
- ഇന്തഹ്യയുകട വഷിവഷിധ ഭണഗങ്ങളഷില് സമരണ്ടാം നടന
- എലണ വഷിഭണഗണ്ടാം ജനങ്ങളുണ്ടാം പങണളഷികളണയഷി.

കകവിററ്റ് ഇനനമാ സമരസാം - ബഷിട്ടമ്മീഷുകണര് ഇന്തഹ്യ വഷിടുക എന്ന മുദണവണകഹ്യണ്ടാം'
- കണരണങ്ങള് - വഷിലകയറ്റണ്ടാം കണമണ്ടാം , ഭരണഘടനണ പരഷിഷ്കണരങ്ങള് നടപ്പെണകണനുള്ള
ബഷിട്ടഷിഷുകണരുകട കവമനസഹ്യണ്ടാം
- 1942 ല്
- ഇന്തഹ്യയുകട വഷിവഷിധ ഭണഗങ്ങളഷില് സമരണ്ടാം നടന
- എലണ വഷിഭണഗണ്ടാം ജനങ്ങളുണ്ടാം പങണളഷികളണയഷി.
or
സസരണജക്ക് പണര്ട്ടഷി - 1923 ല് , സഷി ആര് ദണസക്ക് , ദമണത്തഷിലണല് കനഹക്ക്റു എന്നഷിവര് ദചര്ന്നക്ക്
രൂപമ്മീകരഷിച
ഹഷിന്ദുസണന് ദസണഷഹ്യലഷിസക്ക് റഷിപ്പെബഷികന് അദസണസഷിദയഷന് - 1928 ല് , ഭഗതക്ക്
സഷിങ്ങക്ക് , ആസണദക്ക് , രണജക്ക് ഗുരു , സുഖക്ക് ദദവക്ക്

വഷിപ്ലവ പസണനങ്ങള് -അഭഷിനവക്ക് ഭണരതക്ക് കസണകസറ്റഷി - വഷി ഡഷി സവര്കര് , അനുശമ്മീലന്
സമഷിതഷി - ബരമ്മീന്ദര് കുമണര് ദഘണഷക്ക് , ഗദര് പണര്ട്ടഷി - ലണലണ ഹര്ദയണല്
ദകണണ്ഗ്രസക്ക് ദസണഷഹ്യലഷിസക്ക് പണര്ട്ടഷി - 1934 ല്, ജയപകണശക്ക് നണരണയണന് , അരുണണ
അസഫലഷി
സുഭണഷക്ക് ചന്ദ്രദബണസക്ക് - INA , ദഫണര് ദവഡക്ക് ദബണകക്ക്
കര്ഷക കതണഴഷിലണളഷി പസണനങ്ങള് - AITUC , അഖഷിദലന്തഹ്യണ കഷിസണന് സഭ etc.
6
24.

a - കഷിഴകന് തമ്മീരണ്ടാം [ ദകണറമണനല് തമ്മീരണ്ടാം ]
b - സതക്ക്പുര
c - ഗണ്ടാംഗ
d – കനഹ്യണകുമണരഷി

4

25. ഫമ്മീസക്ക് - സര്കണര് ദസവനങ്ങള്കക്ക് പതഷിഫലമണയഷി ഈടണക്കുന്നതണണക്ക് ഫമ്മീസക്ക്.
ഉദണ: കലസന്സക്ക് ഫമ്മീസക്ക് , റജഷിദസ്ട്രേഷന് ഫമ്മീസക്ക്.
ലണഭണ്ടാം - സര്കണര് നടത്തുന്ന സണ്ടാംരഭങ്ങളഷില് നഷിനള്ള വരുമണനമണണക്ക് ലണഭണ്ടാം.
ഉദണ: ഇന്തഹ്യയഷില് നഷിനളള വരുമണനണ്ടാം.
ഗ്രണനക്ക് - ഒരു സര്കണര് മകറ്റണരു സര്കണരഷിനക്ക് നല്കുന്ന സണമ്പത്തഷിക നയമണണക്ക്
ഗ്രണനക്ക് .
ഉദണ: ദകന്ദ്ര - സണ്ടാംസണനസര്കണരുകള് തദദ്ദശസസയണ്ടാം ഭരണസര്കണരുകള്കക്ക്
ഗ്രണന്റുകള് നല്കുന്നതക്ക്.
കഫനുകളുണ്ടാം കപനണല്റ്റഷികളുണ്ടാം - നഷിയമണ്ടാം ലണ്ടാംഘഷിക്കുന്നതഷിനു നല്കുന്ന ശഷിക.
ഉദണ: കഹല്മറ്റഷിലണകത വണഷി ഓടഷിക്കുദമ്പണള് കഫന് ഈടണക്കുന്നതക്ക് .
4
26. B - 1 ഉണ്ടാം 3 ഉണ്ടാം ശരഷി
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