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PART-A

1. പരരിണണാമ സരിദണാനന്തം                                                                     1

2.ഫഫണാര് ഫവേഡഡ് ഫബണാകഡ് എന്ന രണാഷഷ്ട്രീയ പണാര്ടരികഡ് രൂപന്തം നല്കരി.
ഇനന്ത്യന് നണാഷണല് ആര്മരിയുടടെ ഫനതന്ത്യതതന്തം ഏടറ്റെടുത.

സരിന്തംഗപ്പൂരരില് ടവേചഡ് സതതന്ത്രഭണാരതതരിനഡ് ഒരു തണാല്കണാലരിക ഗവേണ്ടമനഡ് രൂപഷ്ട്രീകരരിച.

INA യുടടെ ഇനന്ത്യയുടടെ വേടെകഡ് കരിഴകന് അതരിര്തരിവേടര എതരി ഇന്തംഫണാലരില് ഫദേശരിയ പതണാക
ഉയര്തരി.                                                                                                  3

3.  C. ബന്തംഗണാള് ഉള്കടെലരില് ഫചേരുന.                                                         1           

4. ശണാരഷ്ട്രീരരികമണായുന്തം മണാനസരികമണായുന്തം സണാമൂഹരികവന്തം ആയ സുസരിതരിയണാണഡ്  ആരരരോഗഗഗ.

- ഫപണാഷകണാഹണാര ലഭന്ത്യത
- ശുദജല ലഭന്ത്യത.

- ചേരികരിതണാ സസൗകരന്ത്യങ്ങള്
- ഫരണാഗ പ്രതരിഫരണാധ സന്തം വേരിധണാനങ്ങള്                                          4 

5.രണാഷടതക്കുറരിചന്തം ഗവേണ്ടമനരിടന കുറരിചമുള്ള പഠനമണാണഡ് രരോഷ്ട്രതന്ത്രശരോസഗ

- ടപണാതുഭരണന്തം
- രണാഷഷ്ട്രീയ സരിദണാനങ്ങള്

- അനര്ഫദേശഷ്ട്രീയ രണാഷഷ്ട്രീയന്തം
- തണാരതമന്ത്യരണാഷഷ്ട്രീയന്തം                                                                 3

6. റരിപ്പബരികന് ആര്മരി                                                                      1

7. ശശതന്ത്യകണാലടത ഒരു പ്രതരിഭണാസമണാണഡ് പശശ്ചിമ അസസ്വസ്ഥത
ഇതരിടന ഭണാഗമണായരി ടമഡരിറ്റെഫറനരിയന് കടെലരില് രൂപന്തം ടകണാള്ളുന്ന ശക്തമണായ നന്യൂനമര്ദന്തം 
ക്രഫമണ കരിഴഫകണാടഡ് നഷ്ട്രീങ്ങരി ഇനന്ത്യയരിടലതന.

ഇതഡ് പഞണാബരില് ശശതന്ത്യകണാലമഴയഡ് കണാരണമണാകുന.

ഈ മഴ ഇനന്ത്യയരില് ശശതന്ത്യകണാല വേരിളകള്കഡ് വേളടര പ്രഫയണാജനമണാണഡ്.              3

8. ധര്മ്മങ്ങള് 
- ഫനണാടഡ് അചടെരിചരിറകല് , വേണായ്പ നരിയന്ത്രരികല് , സര്കണാറരിടന ബണാങഡ് , ബണാങ്കുകളുടടെ 

ബണാങഡ്
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രനരോടട്ട് അച്ചടശ്ചിച്ചശ്ചിറക്കല് 
ഒരു രൂപ ഒഴരിടകയുള്ള എലണാ ഫനണാട്ടുകളുന്തം അചടെരിചരിറക്കുന.ഫനണാടടെരിക്കുന്നതരിനഡ് നരിശരിമമൂലന്ത്യന്തം 
വേരുന്ന സതര്ണ്ണഫമണാ വേരിഫദേശ നണാണന്ത്യഫശഖരഫമണാ കരുതലണായരി സൂകരിക്കുന.              3

9.ഫസണാഷന്ത്യല് സര്ഫവേ , അഭരിമുഖന്തം , നരിരഷ്ട്രീകണന്തം , ഫകസഡ് സ്റ്റഡരി 
രസരോഷഗല് സര്രവ - ഒരു വേരിഷയതരിടന സമഗ്രമണായ കണാഴ്ചപ്പണാടെഡ് രൂപഷ്ട്രീകരരിക്കുവേണാന് 
സഹണായരിക്കുന.

അഭശ്ചിമുഖഗ - അഭരിമുഖന്തം ഒരു വേന്ത്യക്തരിയുടടെ മഫനണാഭണാവേന്തം കണാഴ്ചപ്പണാടെഡ് വേരിശതണാസന്തം സതഭണാവേന്തം 
എന്നരിവേടയ വേരിശകലനന്തം ടചേയണാന് സഹണായരിക്കുന.

നശ്ചിരരീക്ഷണഗ -കണ്ടതുന്തം ഫകടതുന്തം അനുഭവേരിചതുമണായ വേരിവേരങ്ങള് സതന്ത്യസന്ധമണായരി 
ഫരഖടപ്പടുതന്ന രഷ്ട്രീതരിശണാസന്തം 
   രകേസട്ട് സ്റ്റഡശ്ചി - അപൂര് വേവന്തം വേന്ത്യതന്ത്യസ്തവമണായ ഒരു സണാമൂഹന്ത്യ പ്രതരിഭണാസന്തം , അടലങരില് 
പ്രശ്നടതക്കുറരിചഡ് ആഴതരിലുള്ള പഠനമണാണഡ് ഫകസഡ് സ്റ്റഡരി.                                    3

10. ഫലബര് പണാര്ടരി                                                                                    1

11. കല്പണാകന്തം , കൂടെന്തംകുളന്തം                                                                          1

12. ടനഹഡ്റു ( ഇനന്ത്യ )
ചേസൗ എന് ലണായഡ് ( ശചേന )

- രണാജന്ത്യതരിടന അതരിര്തരിയുന്തം പരമണാധരികണാരവന്തം പരസ്പരന്തം അന്തംഗഷ്ട്രീകരരിക്കുക
- പരസ്പരന്തം ആക്രമരികണാതരിരരിക്കുക
- ആഭന്ത്യനരകണാരന്ത്യങ്ങളരില് പരസ്പരന്തം ഇടെടപടെണാതരിരരിക്കുക
- സമതതവന്തം പരസ്പര സഹണായവന്തം പുലര്തക

- സമണാധണാനപരമണായ സഹവേര്തരിതതന്തം പണാലരിക്കുക.                                            3

13. SBI , കനറണാബണാങഡ്                                                                                1             

14. ഫസണാവേരിയറ്റെഡ് യൂണരിയന്                                                                            1

15.    - ഗന്തംഗണാ- ബ്രഹ്മപുതണാ നദേരികളുന്തം ഫപണാഷകനദേരികളുന്തം
- ഫഗണാദേണാവേരരി കന്ത്യഷ്ണ നദേരികളുന്തം ഫപണാഷകനദേരികളുന്തം
- ആന്ധ്ര - തമരിഴണാടെഡ് പ്രഫദേശടത ബകരിങ്ങഡ്ഹണാന്തം കനണാല്
- ഫകരളതരിടല കണായലുകള്                                                                  3

16. ഒന്നണാന്തം ഫകരള സന്തംസണാന രണാഷഷ്ട്രീയ സഫമ്മളനന്തം - ഒറ്റെപ്പണാലന്തം - 1921

ഐകന്ത്യ ഫകരള കന് ടവേന്ഷന് - തന്ത്യശൂര് - 1947

ടകണാചരി രണാജന്ത്യ പ്രജണാമണ്ഡലന്തം - പനമ്പള്ളരി ഫഗണാവേരിന്ദ ഫമഫനണാന് - 1941

നരിവേര്തന പ്രഫകണാഭന്തം - എന് വേരി ഫജണാസഫഡ് - 1932                                               4



17.-ഫചേണാടണാ നണാഗഡ് പൂര്
-ഝണാറരിയ
-കണാഫവേരരി
-വേരിന്ധന്ത്യ                                                                                                     4

PART B

18. a )ഫഫെബ്രുവരശ്ചി വശ്ചിപ്ലവഗ
1917 ആയഫപ്പണാഫഴക്കുന്തം റഷന്ത്യയരില് ഭകന്ത്യ ദേസൗര്ലഭന്ത്യന്തം രൂകമണായരി.
മണാര്ചഡ് 8 നഡ് സഷ്ട്രീകള് ടറണാടരിക്കു ഫവേണ്ടരി പ്രകടെനന്തം നടെതരി.
ടപഫടണാഗ്രണാഡഡ് പടണതരില് ടതണാഴരിലണാളരികള് പ്രകടെനന്തം നടെതരി.
ശസനഷ്ട്രീകരുന്തം ഇവേഫരണാടടെണാപ്പന്തം ഫചേര്ന.

നരിഫകണാളണാസഡ് രണ്ടണാമന് സണാനടമണാഴരിഞ.
അലകണാണ്ടര് ടകറന്സരിയുടടെ ഫനതന്ത്യതതതരില് ഒരു തണാല്കണാലരിക ഗവേണ്ടമനഡ് നരിലവേരില് 
വേന.
ഒരകരോബര് വശ്ചിപ്ലവഗ
തണാല്കണാലരിക ഗവേണ്ടമനഡ് ജനങ്ങളുടടെ ആവേശന്ത്യങ്ങടള അന്തംഗരികരരിചരില.

ഫസണാവേരിയറ്റുകള് തണാല്കണാലരിക ഗവേണ്ടമനരിടന എതരിര്ത.

ടലനരിന് ഇതരിനഡ് ഫനതന്ത്യതതന്തം നല്കരി.
1917 ഒഫകണാബറരില് ഫബണാള്ടഷവേരിക്കുകള് തണാല്കണാലരിക ഗവേടണ്മെനരിടനതരിടര സണായുധ 
വേരിപ്ലവേന്തം ആരന്തംഭരിച.
ടകറന്സരി രണാജന്ത്യന്തം വേരിട്ടു
ഫബണാള്ടഷവേരിക്കുകള്കഡ് അധരികണാരന്തം ലഭരിച ഈ സന്തംഭവേന്തം ഒഫകണാബര് വേരിപ്ലവേന്തം 
എന്നറരിയടപ്പടുന.                                                                                                  6

b)ഇറ്റലശ്ചി   -   ഫെരോഷശ്ചിസഗ
ഇറ്റെലരിയരില് ഫണാഷരിസ്റ്റഡ് ഭരണതരിനഡ് ഫബനശ്ചിരറ്റരോ മുരസരോളശ്ചിനശ്ചി ഫനതന്ത്യതതന്തം നല്കരി.
അധരികണാരതരില് എതരിയ അഫദഹന്തം ഫസണാഷന്ത്യലരിസ്റ്റുകള് , ടതണാഴരിലണാളരി- കര്ഷകഫനതണാകള് 
എന്നരിവേടര രണാജന്ത്യതരിടന ശത്രുകളണായരി പ്രഖന്ത്യണാപരിച.

ഫണാഷരിസ്റ്റഡ് പണാര്ടരിടയ എതരിര്തവേടര വേധരിച.

കരരിങ്കുപ്പണായകണാര് എന്ന ശസനന്ത്യടത ഉപഫയണാഗരിച.

എഫതന്ത്യണാപന്ത്യ , അല്ഫബനരിയ തുടെങ്ങരിയ രണാജന്ത്യങ്ങടള ആക്രമരിച.

ഇറ്റെലരിയുടടെ സണാമണാജന്ത്യതത ഫമണാഹന്തം ഫലണാകരണാജന്ത്യങ്ങടള മടറ്റെണാരു ഫലണാകയുദതരിഫലകഡ് നയരിച.

നരോസശ്ചിസഗ   -   ജര്മ്മനശ്ചി
നണാസരിസതരിനഡ് ജര്മ്മനരിയരില് ഹരിറ്റെഡ്ലര് ഫനതന്ത്യതതന്തം നല്കരി
ഫസണാഷന്ത്യലരിസ്റ്റുകടളയുന്തം കമ്മന്യൂണരിസ്റ്റുകഫളയുന്തം ജനണാധരിപതന്ത്യവേണാദേരികഫളയുന്തം ടകണാടന്നണാടുകരി
ഫകണാണ്സണ്ഫടഷന് കന്ത്യണാമ്പുകളരില് ജൂതടര കൂടടകണാല ടചേയ.
തവേരിട്ടുകുപ്പണായകണാര് എന്ന ശസനന്ത്യതരിനുന്തം ഗസ്റ്റഫപ്പണാ എന്ന രഹസന്ത്യസന്തംഘതരിനുന്തം ഫനതന്ത്യതതന്തം 



നല്കരി.
ആസരിയ , ടചേഫകണാഫസണാവേണാകരിയ എന്നഷ്ട്രീ രണാജന്ത്യങ്ങടള ആക്രമരിച.

ഇറ്റെലരി , ജപ്പണാന് എന്നഷ്ട്രീ രണാജന്ത്യങ്ങളുമണായരി ഫചേര്ന്നഡ് ശസനഷ്ട്രീക സഖന്ത്യങ്ങള് ഉണ്ടണാകരി.          

19. a] അചതണ്ടരിടന ചേരരിവേഡ് മൂലമുള്ള സൂരന്ത്യടന അയനമണാണഡ് കണാരണന്തം.
സൂരന്ത്യടന അയനന്തം മൂലന്തം ഭൂമരിയരില് സൂരന്ത്യപ്രകണാശന്തം പതരിക്കുന്നതരില് ഏറ്റെക്കുറചരിലുകള് 
ഉണ്ടണാകുന.
സൂരന്ത്യ രശരികള് ലന്തംബമണായരി പതരിക്കുന്നരിടെങ്ങളരില് ചൂടെഡ് ടപണാതുടവേ കൂടുതലുന്തം ചേരരിഞഡ് 
പതരിക്കുന്നരിടെങ്ങളരില് ചൂടെഡ് കുറവമണായരിരരിക്കുന്തം.                                                                3

b ] ചേരിനൂകഡ്
ഈ കണാറ്റെഡ് ഫറണാകഷ്ട്രീ പര്വേതതരിടന കരിഴഫക ചേരരിവേരിടല മഞരുക്കുന.
ശശതന്ത്യതരിടന കണാഠരിനന്ത്യന്തം  കുറക്കുന്നതരിനണാല് കഫനഡരിയന് സമതലങ്ങളരിടല ഫഗണാതമ്പഡ് 
കന്ത്യഷരികഡ് ഏടറ പ്രഫയണാജനന്തം .

20. a ] രണാജന്ത്യതഡ് നരിലവേരിലുള്ള നരിയമങ്ങളുന്തം ഗവേണ്ടമനരിടന നയപരരിപണാടെരികളുന്തം വേരികസന 
പദതരികളുന്തം നടെപ്പണാക്കുന്നതരിനഡ് ഭസൗതരിക സണാഹചേരന്ത്യങ്ങളുന്തം മനുഷന്ത്യ വേരിഭവേവന്തം ഫലപ്രദേമണായരി 
വേരിനരിഫയണാഗരിക്കുന്നതരിടന ടപണാതുഭരണന്തം എന പരയുന.
പരോധരോനഗഗ 
ഗവേണ് ടമനഡ് നയങ്ങള് രൂപടപ്പടുതന.

ജനഫകമന്തം ഉറപ്പണാക്കുന.

ജനകഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങള്കഡ് പരരിഹണാരന്തം കണാണുന.

സണാധനങ്ങളുന്തം ഫസവേനങ്ങളുന്തം ലഭന്ത്യമണാക്കുന.

b ] കുടഗബഗ 
മുതരിര്ന്നവേടര ബഹുമണാനരികണാനുന്തം സമൂഹഫസവേനതരില് ഏര്ടപ്പടെണാനുന്തം കുടുന്തംബതരില് നരിനന്തം 
പഠരിക്കുന.

അന്തംഗങ്ങളരില് കര്തവേന്ത്യഫബണാധന്തം വേളര്തകയുന്തം നരിലനരിര്തകയുന്തം ടചേയ്യുന.
കുടുന്തംബതരില് നരിനള്ള പ്രഫചേണാദേനവന്തം ഫപ്രണാതണാഹനവന്തം ഉന്നതമണായ പസൗരഫബണാധന്തം 
വേളര്തന.
വശ്ചിദഗരോഭഗരോസഗ 
വേരിവേരിധ വേരിഷയങ്ങളുടടെ പഠനതരിലൂഫടെ ലഭരിക്കുന്ന അറരിവകള് സമൂഹതരിനഡ് 
പ്രഫയണാജനകരമണായ രഷ്ട്രീതരിയരില് ഉപഫയണാഗരിക്കുവേണാന് വേന്ത്യക്തരിടയ പ്രണാപ്തനണാക്കുന.

മൂലന്ത്യഫബണാധന്തം , സഹരിഷ്ണുത ഫനതന്ത്യതതഗുണന്തം , പരരിസരിതരി ഫബണാധന്തം തുടെങ്ങരിയവേ 
വേളര്തരിടയടുകണാന് സഹണായരിക്കുന.

മൂലന്ത്യണാധരിഷരിത വേരിദേന്ത്യണാഭന്ത്യണാസ സമഷ്ട്രീപനതരിലൂടടെ പസൗരഫബണാധന്തം ജനങ്ങളരില് എതരിക്കുന.
സഗഘടനകേള് 
ഫസവേന സന്നദത ഫയണാടടെ പ്രവേര്തരികണാന് ഒരു വേന്ത്യക്തരിടയ പ്രണാപ്തനണാക്കുന.
അധരികണാരവന്തം അവേകണാശങ്ങളുന്തം ലഭന്ത്യമണാകരി ജനങ്ങടള ശണാക്തഷ്ട്രീകരരിക്കുന്നതരില് രണാഷഷ്ട്രീയ 
സന്തംഘടെനകള് പങ്കു വേഹരിക്കുന.
മരോധഗമങ്ങള് 



വേണാര്തകളുന്തം വേരിവേരങ്ങളുന്തം ജനങ്ങളരില് എതരിക്കുന.
ശരരിയണായതുന്തം വേസ്തുനരിഷവമണായ വേരിവേരങ്ങളരിലൂടടെ ക്രഷ്ട്രീയണാത്മകമണായ 
ആശയരൂപഷ്ട്രീകരണതരിഫലകഡ് നയരിക്കുന.

21. a ] ഉയര്ന്ന ഭൂനരികുതരി ടകണാള്ളപലരിശകരരില് നരിനന്തം പണന്തം കടെന്തം വേണാങ്ങണാന് കര്ഷകടര 
ഫപ്രരരിപ്പരിച.

കന്ത്യഷരിയരിടെന്തം പണയടപ്പടുതരിയണാണഡ് കടെന്തം വേണാങ്ങരിയരിരുന്നതഡ്.
ഉയര്ന്ന പലരിശ നരിരകണായരിരുന.

കടെവന്തം പലരിശയുന്തം അടെകണാന് കഴരിയണാത കര്ഷകരുടടെ ഭൂമരി ടകണാള്ളപ്പലരിശകണാര് ശകയടെകരി.
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b ] ഫദേശഷ്ട്രീയ കണാഴ്ചപ്പണാഫടെണാഫടെ രൂപഷ്ട്രീകന്ത്യതമണായ വേരിദേന്ത്യണാഭന്ത്യണാസ സണാപനമണാണഡ് ഡകണാന് 
എജുഫകഷന് ടസണാശസറ്റെരി.
സഷ്ട്രീകളുടടെ ഉന്നമനതരിനണായരി ആദേന്ത്യടത വേനരിതണാ സര്വേകലണാശണാല മഹണാരണാഷയരില് ആരന്തംഭരിച.

 മഫതതര വേരിദേന്ത്യണാഭന്ത്യണാസന്തം എന്ന കണാഴ്ചപ്പണാഫടെണാടടെ ജണാമരി അ മരിലരിയ ഇസണാമരിയ ആരന്തംഭരിച.

ശവേഫദേശരിക ഫമധണാവേരിതതന്തം , ജണാതരിവേന്ത്യവേസ എന്നരിവേഫയണാടുള്ള എതരിര്പ്പരിടന ഭണാഗമണായരി 
വേണാര്ധണാ വേരിധന്ത്യണാഭന്ത്യണാസ പദതരി ഗണാന്ധരിജരി ആരന്തംഭരിച.

22. a ]ജൂണ്   21 
സൂരന്ത്യടന ആഫപകരിക സണാനന്തം ഉതരണായന ഫരഖയഡ് മുകളഷ്ട്രീലണായരിരരിക്കുന്തം.

ഇതഡ് ഗരീഷ്മ അയനരോനഗ എന്നറരിയടപ്പടുന.
ഈ ദേരിവേസന്തം ഉതരണാര്ദഫഗണാളതരില് ഏറ്റെവന്തം ശദേര്ഘന്ത്യമുള്ള പകല്
ദേകരിണണാര്ദഫഗണാളതരില് ഏറ്റെവന്തം ശദേര്ഘന്ത്യമുള്ള രണാതരി.
ഡശ്ചിസമ്പര്   22
സൂരന്ത്യന് ദേകരിണണായന ഫരഖയഡ് മുകളരില് 
ഇതഡ് ശശതഗ അയനരോനഗ എന്നറരിയടപ്പടുന.

ഈ ദേരിവേസന്തം ഉതരണാര്ദഫഗണാളതരില് ഏറ്റെവന്തം ശദേര്ഘന്ത്യമുള്ള  രണാതരി.
ദേകരിണണാര്ദഫഗണാളതരില് ഏറ്റെവന്തം ശദേര്ഘന്ത്യമുള്ള പകല്                                     5

b ]   ഫതക്കട്ട് പടശ്ചിഞരോറന് മണ്സൂണ്
ഉതരണാര്ദഫഗണാളതരിടല ഫവേനല്കണാലതഡ് മധന്ത്യഫരഖണാനന്യൂനമര്ദഫമഖല വേടെഫകണാടഡ് 
നഷ്ട്രീങ്ങുഫമ്പണാള് ടതകഡ് കരിഴകന് വേണാണരിജന്ത്യ വേണാതങ്ങളുന്തം മധന്ത്യഫരഖ കടെന്നഡ് വേടെഫകണാടഡ് നഷ്ട്രീങ്ങുന.
മധന്ത്യഫരഖ കടെക്കുന്നഫതണാടടെടതകഡ് കരിഴകന് വേണാണരിജന്ത്യ വേണാതങ്ങള് ഫകണാറഷ്ട്രീഫയണാലരിസഡ് 
പ്രഭണാവേതണാല് ദേരിശണാ വേന്ത്യതരിയണാനന്തം സന്തംഭവേരിചഡ് ടതക്കു പടെരിഞണാറന് മണ്സൂണ്കണാറ്റെണായരി മണാറുന.
വടക്കു കേശ്ചിഴക്കന് മണ്സൂണ്
ശശതന്ത്യകണാലതഡ് ഉതരണാര്ദഫഗണാളതരിടല വേന്കരകള്ക്കു ഫമല് ഉച മര്ദഫമഖലകള് 
രൂപടപ്പടുന.
ഇതരിടന ഫലമണായരി ഏഷന്ത്യണാ വേന്കരകള്ക്കുഫമല് ഉച മര്ദവന്തം ഇനന്ത്യണാമഹണാസമുദ്രതരിനു 
മുകളരില്  നന്യൂനമര്ദവന്തം രൂപന്തം ടകണാള്ളുന.

ഇതഡ് വേടെക്കു കരിഴകന് വേണാണരിജന്ത്യ വേണാതങ്ങടള ശക്തരിപ്രണാപരിക്കുന്നതരിനരിടെയണാക്കുന.
ഇതണാണഡ് വേടെക്കു കരിഴകന് വേണാണരിജന്ത്യ വേണാതങ്ങള്



23. a ] ലരീഗല് ഫമരടരോളജശ്ചി വകുപട്ട് 
അളവേഡ് തൂക നരിലവേണാരന്തം ഉറപ്പു വേരുതന.
ഭക്ഷഗ സുരക്ഷരോ വകുപട്ട് 
ഭകന്ത്യ വേസ്തുകളുടടെ ഗുണഫമന്മ ഉറപ്പു വേരുതന.
രകേന്ദ്ര ഔഷധ വശ്ചില നശ്ചിയന്ത്രണ കേമ്മശ്ചിറ്റശ്ചി
മരുനകളുടടെ ശവേല നരിയന്ത്രരിക്കുന.
ഡ്രഗട്ട്സട്ട് കേണ് രടരോള് വകുപട്ട്
മരുനകളുടടെ ഗുണഫമന്മ , സുരകരിതതതന്തം എന്നരിവേ ഉറപ്പു വേരുതന.                                4

b ] ടപണാതു ടചേലവേഡ് വേര്ദരിക്കുന്നതരിനുള്ള കണാരണങ്ങള്
ജനസന്തംഖന്ത്യണാ വേര്ദനവേഡ്
പ്രതരിഫരണാധടചേലവേരിടന വേര്ദനവേഡ്
ഫകമ പ്രവേര്തനങ്ങള്
നഗരവേതഡ്കരണന്തം

വശ്ചികേസനഫചെലവുകേള്
ഫറണാഡഡ് , പണാലന്തം തുറമുഖന്തം തുടെങ്ങരിയവേയുടടെ നരിര്മ്മണാണന്തം
വേരിദേന്ത്യണാഭന്ത്യണാസ സണാപനങ്ങള് ആരന്തംഭരിക്കുന്നതഡ്

വശ്ചികേസരനതര ഫചെലവുകേള്
യുദ ടചേലവേഡ്
പലരിശ
ടപന്ഷന് 

24 a]   ബ്രരിടഷ്ട്രീഷഡ് ഉതഡ്പന്നങ്ങളുടടെ ബഹരിഷ്കരണവന്തം തഫദശരിയ ഉതഡ്പന്നങ്ങളുടടെ ഉപഫയണാഗവന്തം.

- നരിരവേധരി തുണരി മരില്ലുകള് , ഫസണാപ്പഡ് ഫണാകറരികള് , തഷ്ട്രീടപ്പടരി കമ്പനരികള് തുടെങ്ങരിയവേ 
ആരന്തംഭരിച.

- സഷ്ട്രീകള് ടതണാഴരിലണാളരികള് വേരിദേന്ത്യണാര്തരികള് എന്നരിവേരുടടെ പങണാളരിതന്തം                         3

b] ദേരിനബന്ധു മരിത.

- ബന്തംഗണാളരിടല നഷ്ട്രീലന്തം കര്ഷകര് അനുഭവേരിക്കുന്ന ടകണാടെരിയ ചൂഷണടത ചേരിതഷ്ട്രീകരരിച.

- ഇനന്ത്യയുടടെവേരിവേരിധ ഭണാഗങ്ങളരിടല കര്ഷകകലണാപങ്ങള്കഡ് പ്രഫചേണാദേനമണായരി

25  a]  രശ്രേണരീ പരമരോയ സഗഘരോടനഗ - ഏറ്റെവന്തം ഉയര്ന്ന തലതരില് ഒരു ഉഫദേന്ത്യണാഗസനുന്തം തണാടഴ
തലങ്ങളരില് കൂടുതല് ഉഫദേന്ത്യണാഗസരുന്തം ഉള്ടകണാള്ളുന്ന രഷ്ട്രീതരി.
സ്ഥശ്ചിരത - ഉഫദേന്ത്യണാഗസര്കഡ് ഒരു നരിശരിത പ്രണായന്തം വേടര ഫസവേന കണാലണാവേധരി ഉണ്ടണായരിരരിക്കുന്തം.

രയരോഗഗത അടശ്ചിസ്ഥരോനമരോക്കശ്ചിയുള്ള നശ്ചിയമനഗ- വേരിദേന്ത്യണാഭന്ത്യണാസ ഫയണാഗന്ത്യത ഫനണാകരി 
ഉഫദേന്ത്യണാഗണാര്തരികടള ടതരടഞടുക്കുന.

രരോഷ്ട്രരീയ നശ്ചിഷ്പക്ഷത - ഉഫദേന്ത്യണാഗസര് കകരിരണാഷഷ്ട്രീയതരിനതഷ്ട്രീതമണായരി നരിഷ്പകമണായരി 
പ്രവേര്തരികണന്തം
ശവദഗട്ട്ധഗഗ -     ഉഫദേന്ത്യണാഗസര് അവേരുടടെ ടതണാഴരിലരില് ശവേദേഗഡ്ധന്ത്യന്തം ഉള്ളവേരണായരിരരിക്കുന്തം   4     



b]  സമൂഹതരില് സമണാധണാനവന്തം സുരകരിതതതവന്തം നരിലനരിര്തന്നതരിനഡ് 
- ജനങ്ങളുടടെ ഫകമവന്തം ഐകന്ത്യവന്തം ഉറപ്പണാക്കുന്നതരിനഡ്
- മനുഷന്ത്യണാവേകണാശങ്ങള് സന്തംരകരികടപടുന്നതരിനഡ്
- സണാമൂഹന്ത്യ ഫബണാധന്തം വേളര്തന്നതരിനുന്തം നരിലനരിര്തന്നതരിനുന്തം 

26.a] -ഗുണഫമന്മയരിലണാത സണാധനങ്ങള് വേരില്ക്കുന്നതഡ്. 
- മണായന്തം ഫചേര്ക്കുന്നതഡ്.
- അമരിത വേരില ഈടെണാക്കുന്നതഡ് .
- അളവേരിലുന്തം തൂകതരിലുന്തം കന്ത്യതരിമന്തം കണാണരിക്കുന്നതഡ്.
- ഉപഫഭണാക്തണാവേരിനഡ് ഉപഫഭണാക്തന്ത്യഫകണാടെതരിടയ സമഷ്ട്രീപരികണാവന്നതണാണഡ് .
- നഷപരരിഹണാരന്തം ഉള്പ്പടടെ നഷ്ട്രീതരി ലഭന്ത്യമണാക്കുന്നതരിനഡ് ഈ ഫകണാടെതരികള് പ്രവേര്തരിക്കുന .   4

b] ഇതഡ് ടപണാതു കടെടത സൂചേരിപ്പരിക്കുന
- 2010-11 ടന അഫപകരിചഡ് 2015-16 ല് ടപണാതു കടെന്തം 26.7 ലകന്തം ഫകണാടെരി വേര്ദരിചരിട്ടുണ്ടഡ്.
- ടപണാതുകടെന്തം രണ്ടു തരതരിലുണ്ടഡ്.
- ആഭന്ത്യനര കടെവന്തം വേരിഫദേശ കടെവന്തം
- ആഭന്ത്യനര കടെവമണായരി തണാരതമന്ത്യന്തം ടചേയ്യുഫമ്പണാള് വേരിഫദേശ കടെതരിടന വേര്ദനവേഡ് കുറവേണാണഡ് .

27a ]  a ] 4778
      b ] 467788 / 466788
      c ] 473765 - കുഴല് കരിണര്
      d ] 4676 – ഫകണാട                                                                           4

b ]രസ്പേഷഗല് ഫറസലൂഷന് 
ഉപഗ്രഹങ്ങളരിടല ടസന്സറുകള്കഡ് ഭസൗഫമണാപരരിതലതരിടല എലണാ വേലരിപ്പതരിലുമുള്ള 
വേസ്തുകടള യുന്തം തരിരരിചറരിയണാന് കഴരിയരില.
ഒരു ടസന്സറരിനഡ് തരിരരിചറരിയണാന് കഴരിയുന്ന ഭൂതലതരിടല ഏറ്റെവന്തം ടചേറരിയ വേസ്തുവേരിടന 
വേലരിപ്പമണാണഡ് ആ ടസന്സറരിടന ഫസ്പഷന്ത്യല് ടറസലൂഷന്.
ഫസ്പേക്ട്രല് സശ്ചിരഗ്നേച്ചര്
ഭസൗഫമണാപരരിതലതരിടല ഓഫരണാ വേസ്തുവന്തം പ്രതരിഫലരിപ്പരിക്കുന്ന ഊര്ജ്ജതരിടന അളവേണാണഡ് ആ 
വേസ്തുവേരിടന ടസ്പക്ട്രല് സരിഫഗ്നേചര്





മരോര്ക്കട്ട് വശ്ചിഭജനഗ യൂണശ്ചിറ്റുകേളശ്ചിലൂഫട

UNIT NAME QUESTIONS MARKS

1 ഫലണാകടത സതണാധഷ്ട്രീനരിച വേരിപ്ലവേങ്ങള് 18 a 6

2 ഫലണാകന്തം ഇരുപതണാന്തം നൂറ്റെണാണ്ടരില് 18 b 6

3 ബ്രരിടഷ്ട്രീഷഡ് ചൂഷണവന്തം 
ടചേറുതനരില്പുകളുന്തം

21a, 24a 3+3= 6

4 സന്തം സണാരവന്തം ഫദേശരിയതയുന്തം 21b ,24b 3+3= 6

5 സമരവന്തം സതണാതന്ത്രവന്തം 2 , 6 3+1=4

6 സതതന്ത്രണാനനര ഇനന്ത്യ 10 ,12 1+3=4

7 ഫകരളന്തം - ആധുനരികതയരിഫലകഡ് 16 4

8 ടപണാതുഭരണന്തം 20a ,25a 4+4=8

9 രണാഷവന്തം രണാഷതന്ത്ര ശണാസവന്തം 1, 5 1+3=4

10 പസൗരഫബണാധന്തം 20b , 25b 4 +4=8

11 സമൂഹശണാസന്തം എനഡ് ? എനരിനഡ് ? 9 3

1 തുഫഭദേങ്ങളുന്തം സമയവന്തം 19a , 22a 4+4=8

2 കണാറ്റെരിടന ഉറവേരിടെന്തം ഫതടെരി 19b , 22b 4+4=8

3 മണാനവേ ഫശഷരി വേരികസനന്തം ഇനന്ത്യയരില് 4 4

4 ഭൂതല വേരിശകലനന്തം ഭൂപടെതരിലൂടടെ 27a 4

5 ടപണാതുടചേലവന്തം ടപണാതു വേരുമണാനവന്തം 23b , 26b 4+4=8

6 ആകണാശകണ്ണൂകളുന്തം അറരിവേരിടന 
വേരിശകലനവന്തം

27b 4

7 ശവേവേരിധന്ത്യങ്ങളുടടെ ഇനന്ത്യ 3, 7  ,17 1+3+3=7

8 ഇനന്ത്യ സണാമ്പതരിക ഭൂമരിശണാസന്തം 11, 14 , 15, 17 1+1+3+1=6

9 ധനകണാരന്ത്യ സണാപനങ്ങളുന്തം 
ഫസവേനങ്ങളുന്തം

8 , 13 3+1=4

10 ഉപഫഭണാക്തണാവേഡ് സന്തംതന്ത്യപ്തരിയുന്തം സന്തം 
രകണവന്തം

23a , 26a 4+4=8
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