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 1. (4)

➢ ഇനന- മമിശ്രസമ്പദദ് വനവസ
➢ ആസൂത്രണകമമ്മീഷന- ജവഹര്ലലാല്നനെഹ
➢ പഞ്ചവത്സരപദ്ധതമികള
➢ ദലാരമിദനനെമിര്മലാര്ജ്ജനെന, ഊര്ജജ്ജലാലലാദനെന, വമിദനലാഭനലാസന
➢ വമിജദശരലാജനങ്ങളുനടെ സഹലായന- വനകമിടെ അണനക്കെട്ടുകളുനടെ നെമിര്മലാണന
➢ കലാര്ഷമിക- ഇരുമ്പുരുക്കെദ് വനവസലായജമഖലകളുനടെ പുജരലാഗതമി              (any 4 points)

  2. a) (3)
➢ ജൂണ് ആരനഭതമില് നതകദ്- പടെമി ഞലാറനമണ്സൂണ്ശലാഖയലായ അറബമിക്കെടെല് ശലാഖ ജകരളന, 

കര്ണലാടെകന, ജഗലാവ, മഹലാരലാഷ, ഗുജറലാതദ് എനമ്മീ സനസലാനെതദ് ശക്തമലായ മഴയദ് കലാരണമലാകുന.

➢ ബനഗലാള ഉളക്കെടെലമിനല നെന്യൂനെമര്ദന ആകര്ഷമിക്കെനപ്പെടദ് കരയമില്നെമിനന കടെലമിജലയദ് നെമ്മീങ്ങുന 
കലാറ്റുകള ബനഗലാള ഉളക്കെടെലമില്നെമിനന ഈര്പ്പെന ആഗമിരണന നചെയദ് വടെക്കെദ്- കമിഴക്കെദ്- നതക്കെദ് 
പടെമിങ്ങലാറുദമിശയമില് നെമ്മീങ്ങുനതുനകലാണദ് ജകലാറമണ്ഡല് തമ്മീരതദ് മഴ ലഭമികന.

➢ തന്മൂലന നചെനനയമില് വടെക്കെദ്- കമിഴക്കെന മണ്സൂണ് ലഭമികന (നെവനബര്, ഡമിസനബര്) .

b)
➢ ഗുജറലാതമിലൂനടെ രലാജസലാനെമിജലയദ് പ്രജവശമികന അറബമിക്കെടെല്ശലാഖ ആരവലമി പര്വ്വതനെമിരകളക്കെദ്

സമലാനരമലായമി കടെനജപലാകുനതമിനെലാല് രലാജസലാനെമില് വമിരളമലാനയ മഴ ലഭമികകയുള.

  3. (2)
      

സര്ക്കെലാര് വമികസനെ നചെലവുകള സര്ക്കെലാര് വമികസജനെതരനചെലവുകള

ജറലാഡദ്- പലാലന-തുറമുഖന-

പുതമിയസനരനഭങ്ങള-
വമിദനലാഭനലാസലാപനെങ്ങളുനടെ നെമിര്മലാണന

യുദ്ധന- പലമിശ- നപനഷന

   4. (3)
 

രലാഷതമിനന്റെ നെമിര്ബനമിത ചുമതലകള രലാഷതമിനന്റെ വമിജവചെനെപരമലായ ചുമതലകള

രലാഷന എലലാക്കെലാലതന നെമിര്ബനമലായുന 
നെമിര്വ്വഹമിജക്കെണ ചുമതലകള

രലാഷതമിനന്റെ സലാമ്പതമിക നെമിലയനുസരമിചദ് 
നെമിര്വ്വഹമിജക്കെണ ചുമതലകള

ഉദലാ: അതമിര്തമി സനരക്ഷണന, ആഭനനര 
സമലാധലാനെന, അവകലാശസനരക്ഷണന, 

നെമ്മീതമിനെ  ടെപ്പെലാക്കെല്.

ഉദലാ: ആജരലാഗന സനരക്ഷണന, വമിദനലാഭനലാസന, 

ജക്ഷമപദ്ധതമികള, ഗതലാഗതന etc.
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    5.  d. (2)
 
    6. (2)

ഇനന- പലാകദ് വമിഭജനെനത തുടെര്നണലായ അഭയലാര്തമി പ്രവലാഹന- വര്ഗമ്മീയലഹളകള
    7. (3)

സലാനസലാരമിക സവമിജശഷതകള ഭഭൗതമിക സവമിജശഷതകള

ധരലാതലമ്മീയഭൂപടെതമിനല മനുഷനനെമിര്മമിത 
സവമിജശഷതകള

വമിവമിധ ഭൂരൂപങ്ങള

പലാര്പ്പെമിടെങ്ങള, വമിവമിധതരന ജറലാഡുകള, 

പലാലന, ആരലാധനെലാലയങ്ങള, ജകലാട
കുഴല് കമിണര്, കമിണര്, ജലലാശയങ്ങള

   8. (4)

A B
ആരനസമലാജന സസലാമമി ദയലാനെന്ദസരസസതമി

രലാമകൃഷ്ണമമിഷന സസലാമമി വമിജവകലാനെന്ദന

പ്രലാര്തനെലാസമലാജന ആതലാറലാനപലാണ്ഡുരനഗദ്

സതനജശലാധകദ് സമലാജന ജജനലാതമിബഫൂനല

   9. (4)

➢ സനഘടെനെകള ജനെലാധമിപതനരലാഷമ്മീയതമിനന്റെ ഭലാഗമലാണദ്.
➢ വനക്തമികളുനടെ കൂടലായ്മയലാണദ്.
➢ നപലാതുതലാലരനങ്ങളക്കെദ് നെമിലനകലാളന.

➢ സനഘടെനെലാപ്രവര്തനെങ്ങളമിലൂനടെ സനഘജബലാധന, ഉതരവലാദമിതസജബലാധന, ജദശമ്മീയജബലാധന ഇവ 
രൂപമ്മീകരമിക്കെനപ്പെടുന.

➢ പലാരമിസമിക അവജബലാധന, മനുഷനലാവകലാശജബലാധന എനമിവ വനക്തമികളമില് സൃഷമികന.

   10. (3)
i.   B (1m* 1m)

ii.  A (1km* 1km)

iii. ഒരു നസനസറമിനെദ് തമിരമിചറമിയലാന സലാധമികന ഭൂതലതമിനല ഏറ്റവുന നചെറന വസ്തുവമിനന്റെ വലമിപ്പെന.

   11. (3)
1.  b,  2.  c,  3.  a

   12. (2)
➢ ബമിടമ്മീഷദ് വമിരുദ്ധ വമികലാരന ഇനനയുനടെ മുക്കെമിനുന മൂലയമിലന എതമി.
➢ ഹമിന-മുസമ്മീന നഎകനന ശക്തമിനപ്പെട്ടു.
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  13. (2)

➢ രലാഷന പഭൗരനെദ് അവകലാശങ്ങള ഉറപ്പു നെല്കുന.

➢ പഭൗരനെദ് രലാഷജതലാടെദ് കടെമകള ഉനണനദ് വനക്തമലാകന.

   14.
A) ` (5)

ഭൂസമിര ഉപഗ്രഹങ്ങള സഭൗരസമിര ഉപഗ്രഹങ്ങള

സഞ്ചലാരപഥന ഭൂമമിയമില്നെമിനദ് ഏകജദശന
36000 km ഉയരതമില്

സഞ്ചലാരപഥന ഭഭൗജമലാപരമിതലതമില് നെമിനദ് 
ഏതലാണദ് 1000 km തലാനഴ

ഭൂമമിയുനടെ 1/3 ഭലാഗന 
നെമിരമ്മീക്ഷണപരമിധമിയമില്

ഭൂസമിരഉപഗ്രഹങ്ങജളക്കെലാള കുറഞ 
നെമിരമ്മീക്ഷണപരമിധമിയമില്

ഭൂമമിയുനടെ ഭ്രമണജവഗതയദ് 
ഒപ്പെമലായതമിനെലാല് എലലായദ്ജപലാഴന 
ഭൂമമിയമിനല ഒജര പ്രജദശനത 
അഭമിമുഖമ്മീകരമിചദ് നെമിലനകലാളന.

പ്രജദശതമിനന്റെ ആവര്തമിച്ചുള്ള 
വമിവരജശഖരനത സലാധമികന.

ഒരു പ്രജദശതമിനന്റെ സമിരമലായ 
വമിവരജശഖരതമിനെദ് സലാധമികന.

പ്രകൃതമിവമിഭവങ്ങള, ഭൂവമിനെമിജയലാഗന, ഭൂഗര്ഭജലന 
മുതലലായവനയകറമിച്ചുള്ള വമിവരജശഖരതമിനെദ് 
ഉപജയലാഗമികന.

വലാര്തലാവമിനെമിമയതമിനുപന 
ദമിനെലാനരമ്മീക്ഷസമിതമിയമിലണലാകുന 
വനതനലാസന മനെസമിലലാക്കെലാനുന 
പ്രജയലാജനെനപ്പെടുന.

വമിദൂരസനജവദനെതമിനെദ് മുഖനമലായുന ഈ 
ഉപകരണങ്ങനള പ്രജയലാജനെനപ്പെടുതന.

B)

ഹമിമലാദമി ഹമിമലാചെല് സമിവലാലമികദ്

ഏറ്റവുന ഉയരനകൂടെമിയ 
നെമിര

ഹമിമലാദമിയുനടെ നതക്കെദ് ഭലാഗതദ് 
കലാണുന

ഹമിമലാചെലമിനു നതക്കെദ് ഭലാഗതദ് 
കലാണുനനലാ

ശരലാശരമി ഉയരന 6000

m.

ശരലാശരമി ഉയരന 3000 m. ശരലാശരമി ഉയരന 1220 m.

ഗനഗ, യമുനെ 
നെദമികളുനടെ 
ഉത്ഭവസലാനെന

ഷമിനല, ഡലാര്ജമിലമിങദ് തുടെങ്ങമിയ 
സുഖവലാസജകന്ദ്രങ്ങള ഈ 
പര്വതനെമിരയുനടെ നതക്കെദ് 
ഭലാഗതലായമി കലാണുന.

ഹമിമലാലയന നെദമികള ഈ 
പര്വതനെമിരനയ മുറമിചദ് 
ഒഴകുനതമിനെലാല് 
പലയമിടെങ്ങളമിലന തുടെര്ച 
നെഷനപ്പെടുന.

8000m നു മുകളമില് 
ഉയരമുള്ള നെമിരവധമി 
നകലാടുമുടെമി 
സമിതമിനചെയ്യുന.

നെമ്മീളജമറമിയതുന, വമിസ്തൃതവുമലായ 
തലാഴ്വരകള കലാണുന.

(ഡൂണുകള)
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  15. (4)

➢ ഇനനന  സമൂഹതമില് അടെമിസലാനെപരമലായ മലാറ്റങ്ങള ഉണലാകകയലാണദ് ഈ 

സലാമൂഹമികപരമിഷ്കര്തലാക്കെളുനടെ ഉജദശനന.

➢ ജലാതമിവനവസജയയുന, സതമി എന ദുരലാചെലാരനതയുന രലാജലാറലാന ജമലാഹന ജറലായദ് എതമിര്കകയുന 

ബനഗലാളമില് ബഹ്മസമലാജന എന പ്രസലാനെന സലാപമികകയുന നചെയ.

➢ സമ്മീകളുനടെ പദവമി ഉയര്തനതമിനെലായമി അവര്ക്കെദ് സസതമിനുജമല് അവകലാശന നെല്കുവലാന 

ജമലാഹനജറലായദ് ആവശനനപ്പെട്ടു.

➢ ബനഗലാളമില് ഈശസരചെന്ദ്ര വമിദനലാസലാഗര് വമിധവകളുനടെ പുനെര്വമിവലാഹതമിനെദ് ജവണ പ്രവര്തനെന 

നെടെതമി.

➢ 1856 ല് ബമിടമ്മീഷദ്ഗവണ്നമന്റെദ് ഹമിന വമിധവലാ പുനെര്വമിവലാഹനെമിയമന ഈശസരചെന്ദ്രവമിദനലാസലാഗറമിനന്റെ 

പ്രവര്തനെഫലമലായമി പലാസലാക്കെമി.

➢ അജദഹന സമ്മീകളുനടെ വമിദനലാഭനലാസപുജരലാഗതമിക്കെലായമി വമിദനലാലയങ്ങള സലാപമിച്ചു.

➢ വനെമിതകളുനടെയുന, വമിധവകളകന വമിദനലാഭനലാസന നെല്കുനതമിനെലായമി പണ്ഡമിത രമലാബലായമി 

ജബലാനനബയമില് ശലാരദലാസദന സലാപമിച്ചു.

  16. (4)

നപലാതുവരുമലാനെന, നപലാതുനചെലവദ്, നപലാതുകടെന എനമിവനയ സനബനമിച സര്ക്കെലാര് നെയമലാണദ് 
ധനെനെയന

➢ നതലാഴമിലവസരങ്ങള സൃഷമികന 

➢  അനെലാവശനനചെലവുകള നെമിയനമികന 

➢  സലാമ്പതമിക സമിരത 

➢ വമിലക്കെയറ്റജതയുന, വമിലച്ചുരുക്കെജതയുന നെമിയനമികന

➢ നെമികുതമിനെയങ്ങള

➢ വമിശദമ്മീകരണന

  17. (2)

(1) ആകലാശമ്മീയ വമിദൂരസനജവദനെന

(2) ഉപഗ്രഹ വമിദൂരസനജവദനെന
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  18. (2)
H.N. കുനസ, K.M. പണമിക്കെര്

  19. (2)
➢ ജബലാധവല്ക്കെരണന നെടെതക
➢ ശരമിയലായ രമ്മീതമിയമിലള്ള മലാലമിനെനസനസരണന
➢ നപലാതുസലനത മലാലമിനെനനെമിജക്ഷപന തടെയുക

  20. (3)
➢ ഇനനയമിനല ജനെങ്ങള ജനെരമിടമിരുന പ്രശ്നങ്ങനള കുറമിചദ് അവനര ജബലാധവലാനലാരലാകക.

➢ ഇനനന ജദശമ്മീയ പ്രസലാനെതമില് എലലാവനരയുന പങലാളമികളലാകക.

➢ ബമിടമ്മീഷദ് ഭരണതമിനന്റെ സലാമ്പതമികഗചൂഷണനതകറമിചദ് ജനെങ്ങനള ജബലാധവലാനലാരലാക്കെമി.
➢ ഇനനന സമൂഹതമിനല തമിനകളകന, അനെലാചെലാരങ്ങളകനമതമിരലായമി നെടെകന സലാമൂഹമിക 

പരമിഷ്ക്കരണനതകറമിചദ് ജനെങ്ങനള ജബലാധവലാനലാരലാക്കെമി.
➢ ബമിടമ്മീഷദ് ഭരണതമിനനെതമിരലായുന ഇനനയമിനല സലാമൂഹമികമലായ തമിനകളക്കെദ് എതമിരലായുന 

പ്രതമിജഷധമിക്കെലാനുന പ്രതമികരമികനതമിനുനജനെങ്ങനള ജപ്രരമിപ്പെമിച്ചു.
ഇനനയുനടെ ഓജരലാ ഭലാഗതന നെടെതന അടെമിചമര്തലമിനനെയുന മര്ദകഭരണനതയുന 
കൂടനക്കെലാലനയയുന കുറമിചദ് ഇനനയമിനലമ്പലാടുമുള്ള ജനെങ്ങളക്കെദ് വമിവരന നെല്കമി.

  21. (3)
➢ രണദ് സലങ്ങള തമമില് പരസ്പരന ദൃശനമലാനണങമില് അവ തമമില് ജനെര് ക്കെലാഴ്ചയമിലലാനണന പറയലാന.

➢ B, C

  22. (2)
1. പരമിണലാമസമിദ്ധലാനന
2. സലാമൂഹമിക ഉടെമ്പടെമി സമിദ്ധലാനന
3. ശക്തമി സമിദ്ധലാനന
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   23. (6)

നെമിസഹകരണസമരന സമിവമില്നെമിയമലനഘനെ സമരന കസമിറ്റമിനനലാ സമരന

ഗലാനമിജമിയുനടെ 
ജനെതൃതസതമില് 
ജകലാണ്ഗ്രസദ് നെടെതമിയ 
ആദന ജദശമ്മീയപ്രജക്ഷലാഭന.

1929 ല് ലലാജഹലാര് ജകലാണ്ഗ്രസദ് 
സജമളനെതമില്  ഗലാനമിജമിയുനടെ 
ജനെതൃതസതമില് 
സമിവമില്നെമിയമലനഘനെന 
ആരനഭമികവലാന തമ്മീരുമലാനെമിച്ചു.

1942 ല് ജബലാനനബയമില് 
ജചെര്ന ജകലാണ്ഗ്രസദ് 
സജമളനെതമില് 
ഗലാനമിജമിയുനടെ ജനെതൃതസതമില് 
നെടെതമിയ അവസലാനെനത 
ബഹുജനെ സമരന

ഗലാനമിജമി സസലാതനന 
സമരതമിനന്റെ 
അനെമിജഷധനജനെതലാവലായമി
തമ്മീര്ന.

ഉപ്പെദ്നെമികുതമി എടുതകളയുക, 

കൃഷമിക്കെലാര്ക്കെദ് 50% 

നെമികുതമിയമിളവദ്, 
വമിജദശവസ്തുഇറകമതമിയദ് ചുങന 
വര്ദ്ധമിപ്പെമികക, 

രലാഷമ്മീയതടെവുകലാനര വമിടയയ്ക്കുക, 

നസനെമിക നചെലവമി കുറയ്ക്കുക, മദന 
നെമിജരലാധനെന, തമ്മീരജദശ 
കപ്പെല്ഗതലാഗതന ആരനഭമികക

അഹമിനസമിയമിലൂനമിയ സമരന

നെമികുതമിനെമിജഷധന
,വമിജദശവസ്തുബഹമിഷ്കരണന
, ജകലാടെതമിബഹമിഷ്കരണന, 

പദവമികള, ഉജദനലാഗങ്ങള 
ഉജപക്ഷമിക്കെല്, 
തമിരനഞടുപ്പുകള 
ബഹമിഷ്കരമിക്കെല്, 

നെമിസലാരനമന ജതലാനന 
പ്രശ്നങ്ങള ശക്തമലായ 
സമരലായുധങ്ങള ആകവലാന 
കഴമിയുന

സമിവമില്നെമിയമലനഘനെന

ഇജതലാനടെലാപ്പെന 
നെമിര്മലാണപ്രവര്തനെങ്ങ
ളക്കെദ് ആഹസലാനെന നെല്കമി, 
തജദശമ്മീയ ഉലന 
നെമിര്മലാമ്മീണന, നൂല്നൂറ്റദ് 
ഖലാദമിവസനെമിര്മലാണന, 

വനജതലാതമില് ജനെകമ്മീയപമിന്തുണ 
ലഭമിച്ചു.

കലാരണങ്ങള - വമിലക്കെയറ്റന, 

ക്ഷലാമന, രണലാന 
ജലലാകയുദ്ധതമില് ബമിടന 
പരലാജയനപ്പെടുനമന ജതലാനല്, 
ഭരണഘടെനെലാപരമിഷ്ക്കലാരങ്ങള 
നെടെപ്പെമിലലാകവലാന ബമിടന 
കലാണമിച നവമനെസനന.

ഹമിന്ദമിപ്രചെലാരണന, 
തജദശമ്മീയവമിദനലാഭനലാസ 
പ്രചെലാരന 

ബമിടമ്മീഷദ് ചൂഷണന ഏറ്റവുന 
ലളമിതമലായമി ജനെങ്ങനള 
ജബലാധനനപ്പെടുതമി.

കര്ഷകര് ഭൂനെമികുതമി 
നകലാടുക്കെരുതദ്.

Prepared By, K.S. Deepu, HSA                       P.R. Bindumol, HSA
                                 VHSS Brahmamangalam             GGHSS Vaikom

    Mob:        9446921117, 9496320945             9496277360

www.mathsblog.in



  24. ` (4)
a. നകലാറമലാണ്ഡല് തമ്മീരന
b. സതദ്പുര നെമിരകള
c. ഗനഗ
d. കനെനലാകുമലാരമി

  25. (4)
(1) ഫമ്മീസദ് : eg- നലസനസദ് - രജമിജസ്ട്രേഷന - ടെന്യൂഷന ഫമ്മീസുകള
(2) നഫനുകളുന നപനെലാല്റ്റമികളുന : നെമിയമന ലനഘമികക്കുൂനതമിനു നെല്കുന ശമിക്ഷകള 
(3)ഗ്രലാന്റെദ് : ജകന്ദ്ര – സനസലാനെ സര് ക്കെലാര് തജദശസസയനഭരണ സര്ക്കെലാരുകളക്കെദ് നെല്കുന ഗ്രലാന്റുകള
(4) പലമിശ : സര്ക്കെലാര് വമിവമിധ സനരനഭങ്ങളകന , ഏജനസമികളകന രലാജനങ്ങളകന നെല്കുന 
വലായകളക്കെദ് പലമിശ ലഭമികനതദ്.
(5) ലലാഭന : സര്ക്കെലാര് നെടെതന സനരനഭങ്ങളമില് നെമിനള്ള വരുമലാനെന. eg: ഇനനന 
നറയമിജല്യമില്നെമിനള്ള ലലാഭന.

  26. (2)
B.
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