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ചചചോദദദ ഉത്തര സൂചചിക ചസചോര

1 പരചിണചോമ സചിദചോനദ 1

2 ചകചോണ്ഗ്രസസ് ചസചോഷദലചിസസ് വചിഭചോഗത്തചിനു ചനേതൃതതദ, ചഫചോരവചോരഡസ് 
ചബചോകസ് രൂപചികരണദ, INA ചനേതൃതതദ, സചിദഗപ്പൂരചില് തചോതസ് കചോലചിക 
ഗവണ്മമനസ്, INA യുമടെ മുചന്നേറദ  (any 3 points)

3

3 അറബചികടെലചില് മചന്നു ചചരുന്നു 1

4 ശചോരരീരചികവദ മചോനേസചികവദ  സചോമൂഹദവമചോയ 
സുസചിതചി.ചപചോഷകചോഹചോരദ, ശുദജല ലഭദത, ചചികചിത, 

ചരചോഗപ്രതചിചരചോധദ, ആചരചോഗദകരമചോയ പരചിസചിതചി, വചിശ്രമദ വചിചനേചോദദ, 

ശുചചിതതപരചിപചോലനേദ any 3

1

3

5 രചോഷ്ടമത്തക്കുറചിചദ ഗവണ്മമനചിമനേക്കുറചിചമുള്ള പഠനേദ
രചോഷ്ടരീയ സചിദചോനങ്ങള, അനരചദശരീയ രചോഷ്ടചിയദ, തചോരതമദ 
രചോഷരീയദ,മപചോതുഭരണദ   any 2

1

2

6 റചിപ്പബചികന്   ആരമചി 1

7 പശചിമ അസതസത.മമഡചിറചറനേചിയന് കടെലചിനു മുകളചില് രൂപദ 
മകചോള്ളുന്നേ നേന്യൂനേമരദദ കചിഴചകചോടസ് സഞ്ചരചിചസ് 
ഇനദയചിമലത്തുന്നു.പടെചിഞചോറന് സദസഥചോനേങ്ങളചില്മഴ 
മപയചികക്കുന്നേതചിനേസ് കചോരണമചോകുന്നു ..ശശതദകചോല വചിളകളകസ് വളമര 
പ്രചയചോജനേകരദ

2

1

8 ചനേചോടസ് അചടെചിചചിറകല്, വചോയ്പകളുമടെ നേചിയന്ത്രണദ, ബചോങ്കുകളുമടെ ബചോങസ്, 
സരകചോരചിമന ബചോങസ്4x1/2  വചിശദരീകരണദ 1

2
1

9 ചസചോഷദല് സരമവ, അഭചിമുഖദ,നേചിരരീക്ഷണദ, ചകസസ് സഡചി  4x1/2 

വചിശദരീകരണദ 1
2
1

10 ചലബരപചോരടചി 1

11 കലചോകദ, കൂടെദകുളദ  2x1/2  1

12 ജവഹരലചോല് മനേഹസ്റ, ചചൗ എന് ലചോയചി
അതചിരത്തചിയുദ പരമചോധചികചോരവദ  പരസ്പരദ അദഗരീകരചിക്കുക
പരസ്പരദ ആക്രമചികചോതചിരചിക്കുക
ആഭദനര കചോരദങ്ങളചില് ഇടെമപടെചോതചിരചിക്കുക
സമതതവദ പരസ്പരസഹചോയവദ പുലരത്തുക
സമചോധചോനേപരമചോയ സഹവരത്തചിതതദ  any 2 points

1

2

13 SBI, SBT, CANARA, VIJAYA, SOUTH INDIAN, ICICI... 2x1/2 1

14 SOVIET UNION/റഷദ 1

15 സഞ്ചചോരദ,ചരക്കു ഗതചോഗതദ, വചിചനേചോദസഞ്ചചോരദ,  ഉളനേചോടെന് 
മതദബന്ധനേദ

3

16 ഒന്നേചോദ ചകരള രചോഷരീയ സചമ്മേളനേദ - ഒറപ്പചോലദ-                 1921 4
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ഐകദചകരള കണ്മവനേസ്ഷന്-         തൃശൂര-                     1947

മകചോചചിരചോജദപ്രജചോമണ്ലദ-പനേമ്പള്ളചി ചഗചോവചിന്ദചമചനേചോന്- 1941

നേചിവരത്തനേ പ്രചക്ഷചോഭദ-                 എന്.വചി.ചജചോസഫസ്-    1932

17 ചഛചോടചോനേചോഗസ്പൂര
തചോറചിയ
കചോചവരചി
വചിന്ധദചോ പരവതദ  

തചിരചിചറചിയുന്നേതചിനുദ അടെയചോളമപ്പടുത്തുന്നേതചിനു 1 ചസചോര വചിതദ

4

18 മഫബ്രുവരചി വചിപ്ലവദ- മപചടചോഗചോഡസ് നേഗരദ മതചോവചിലചോളചികള 
പചിടെചിമചടുത്തു-നേചിചകചോളചോസസ് രണചോമന് സഥചോനേമമചോഴചിഞ-
മമന്ഷവചികസ്ചനേതചോവസ്  അലകചോണര മകരന്സചിയുമടെ ചനേതൃതതത്തചില് 
തചോല്കചോലചിക ഗവണ്മമനസ്-
ഒചകചോബര വചിപ്ലവദ- തചോല്കചോലചിക ഗവണ്മമനചിമനേ ചസചോവചിയറ്റുകള 
അദഗരീകരചിചചില-മലനേചിന് തചോല്കചോലചിക ഗവണ്മമനചിമനേ എതചിരത്തു-

അധചികചോരദ ചസചോവചിയറ്റുകളകസ് ശകമചോറചോന് ആവശദമപ്പട-

ചബചോളമഷവചിക്കുകളുദ ചസചോവചിയറ്റുകളുദ മലനേചിമനേ അനുകൂലചിച-

മകരന്സചിമകതചിമര സചോയുധകലചോപദ-റഷദ ചബചോളമഷവചിക്കുകളുമടെ 
നേചിയന്ത്രണത്തചിലചോയചി-കചോബചിനേറസ് തരീരുമചോനേങ്ങള-1924 ല് പുതചിയ 
ഭരണഘടെനേ-ചസചോവചിയറസ് യൂണചിയമന രൂപരീകരണദ   any 6 point

or
ഫചോസചിസദ-ചസതചചോധചിപതദദ- അക്രമത്തചിമനയുദ ഹചിദസയുമടെയുദ 
മചോരഗദ-ചസചോഷദലചിസസ്കള, മതചോഴചിലചോളചി-കരഷകചനേതചോകള എന്നേചിവമര
രചോഷത്തചിമന ശത്രുകളചോയചി പ്രഖദചോപചിച-എതചിരത്തവമര വധശചിക്ഷസ്കസ് 
വചിചധയരചോകചി-കരചിങ്കുപ്പചോയകചോര- അക്രമചണചോത്സുകമചോയ വചിചദശനേയദ-

നേചോസചിസദ--ഫചോഷചിസത്തചിമന ജരമന് പതചിപ്പസ്-ചസചോഷദലചിസ്റ്റുകള, 

കമന്യൂണചിസ്റ്റുകള, ജൂതന്മചോര എന്നേചിവമര 
മകചോമന്നേചോടുകചിചകചോണ്സചനനഷന് കദചോമ്പുകള-തവചിടകുപ്പചോയകചോരുദ 
ഗസചപ്പചോയുദ-ആക്രകണപരമചോയ വചിചദശനേയദ-ശസനേചികസഖദങ്ങളുമടെ 
രൂപരീകരണദ  any 6 point

6

19 സൂരദമന അയനേദ, പരചിക്രമണദ, അചതണചിമന മചരചിവസ്, അചതണചിമന 
സമചോനരത  any 3

ചചിനൂകസ്-ചഗചോതമ്പസ് കൃഷചികസ് അനുചയചോജദദ 1 +2

3

20 മപചോതുഭരണമമന്നേചോല് ഗവണ്മമനസ് ഭരണമത്ത സദബന്ധചിക്കുന്നേതചോണസ്
ഗവ നേയങ്ങള രൂപമപ്പടുത്തുന്നു, ജനേചക്ഷമദ ഉറപ്പചോക്കുന്നു, 

ജനേകരീയപ്രശ്നങ്ങളകസ് പരചിഹചോരദ കചോണുന്നു, സചോധനേങ്ങളുദ 
ചസവനേങ്ങളുദ ലഭദമചോക്കുന്നു   3x1

or
കുടുദമ്പദ, വചിദദചോഭദചോസദ, സചോമൂഹചികവദവസ,സദഘടെനേകള      
രചോഷ്ടരീയവദവസ  any 2 with explanation

       1

       3

        4



21 നേചികുതചി നേചിരകസ് ഉയരന്നേ തചോയചിരുന്നു. ഉയരന്നേ നേചികുതചി 
നേചിശചിതതചിയതചിയചില് പണമചോയചി അടെകചോന് കഴചിയചോമത വന്നേ 
കരഷകരകസ് മകചോള്ളപ്പലചിശകചോരചില് നേചിന്നേസ് കടെദ വചോങ്ങചി. കൃഷചിയചിടെദ 
പണയമപ്പടുത്തചി-- ഉയരന്നേ പലചിശ-കടെവദ പലചിശയുദ അടെകചോന് 
കഴചിയചോമത ഭൂമചി മകചോള്ളപ്പലചിശകചോര കയടെകചി
or
ചദശരീയ വചിദദചോലയങ്ങള സചോപചിച-മചതതര വചിദദചോഭദചോസദ-

സതചദശചിപ്രസചോനേവദ ചദശരീയ വചിദദചോഭദചോസവദ-വനേചിതചോ 
സരവകലചോശചോല-വചിശതഭചോരതചി സരവകലചോശചോല- പചോശചോതദവദ 
പചൗരസദവമചോയ സദസചോരങ്ങള ചയചോജചിപ്പചിചമകചോണ്ടുളള 
വചിദദചോഭദചോസപദതചി- ഗചോന്ധചിജചിയുമടെ വചോരധചോ വചിദദചോഭദചോസ പദതചി-

3

22 ജൂണ് 21 ഉത്തരചോചിരധ ചഗചോളത്തചില് ഗ്രരീഷ്മ അയനേചോനദ- സൂരദരശചികള 
ഉത്തരചോയനേ ചരഖകസ് മുകളചില് - പകലചിമന ശദരഘദദ ഏറവദ കൂടുതല്
ഡസദബര 22- ഉത്തരചോചിരധ ചഗചോളത്തചില് ശശതദ അയനേചോനദ- 

സൂരദരശചികള ദക്ഷചിണചോയനേ ചരഖകസ് മുകളചില്- പകലചിമന ശദരഘദദ 
ഏറവദ കുറവസ്
or
ദക്ഷചിണചോരധ ചഗചോളത്തചിമല  മതകസ് കചിഴകന് വചോണചിജദവചോതദ 
ഉത്തരചോരധ ചഗചോളത്തചിമലത്തുചമ്പചോള മകചോറചിചയചോലചിസസ് പ്രഭചോവദ കചോരണദ
ദചിശമചോറചി മതക്കു പടെചിഞചോറന് മണ്സൂണ് കചോറ്റുകളചോയചി മചോറന്നു
ശശതദകചോലത്തസ് ഉത്തരചോരധചഗചോളതതസ്തചിമല വടെകസ് കചിഴകന് 
വചോണചിജദവചോതദ ശകചി പ്രചോപചിചസ് വടെകസ് കചിഴകന് മണ്സുണ് ആയചി 
വരീശുന്നു.

2x2 1/2  5

5

23 ലരീഗല് മമചടചോളജചി-- അളവസ് തൂക നേചിലവചോരദ  ഉറപ്പസ് വരുത്തുന്നു
ഭക്ഷദ സൂരക്ഷചോ വകുപ്പസ്- ഭക്ഷദവസസ്തുകളുമടെ ഗുണചമന്മ ഉറപ്പസ് 
വരുത്തുന്നു
ചകന്ദ്ര ഔഷധ വചില നേചിയന്ത്രണ കമ്മേറചി- മരുന്നുകളുമടെ വചില 
നേചിയന്ത്രചിക്കുന്നേ 
 ഡ്രഗസ്സസ് കണ്ചടചോള വകുപ്പസ്
food safety and standard Athority of India

or
ജനേസദഖദചോ വരധനേവസ്, പ്രതചിചരധ മചലവസ്, ചക്ഷമപ്രവരത്തനേങ്ങള
നേഗരവല്കരണദ
വചികസനേ മചലവസ്-ചറചോഡസ്, പചോലദ, വചിദദചോഭദചോസദ,   ആചരചോഗദദ...

വചികസചനേതര മചലവസ്- യുദദ, മപന്ഷന്, പലചിശ

2

2

2

2

24 ബചിടചിഷസ് ഉല്പന്നേങ്ങളുമടെ ബഹചിഷ്ക്കരണവദ തചദശരീയ വസ്തുകളു മടെ 
ഉപചയചോഗവദ-വചിചദശവസ്തുകളുമടെ കത്തചികല്-ഇനദന് 
വദവസചോയങ്ങളകസ് പുതുജരീവന് നേല്കചി-സരീകള, മതചോഴചിലചോളചികള, 
വചിദദചോരഥചികള എന്നേചിവരുമടെ പങചോളചിത്തദ
or
ദചിനേബന്ധുമചിത
നേരീലദ കരഷകര അനുഭവചിക്കുന്നേ ചൂഷണമത്ത ചചിതരീകരചിച-ജനേങ്ങളുമടെ 

3

1



ആചവശചത്തചോമടെയുള്ള സതരീകരണദ-കരഷകരുമടെ പ്രശ്നങ്ങള 
സുചരന്ദ്രനേചോഥ ബചോനേരജചി സചോപചിച ഇനദന് 
അചസചോസചിചയഷന്എമറ്റുക്കുകയുദ പ്രചരചിപ്പചിക്കുകമയു മചയ- കരഷക 
കലചോപങ്ങളകസ് ഈ നേചോടെകദ പ്രചചചോദനേമചോയചി

2

25 ചശ്രണരീപരമചോയ സദഘചോടെനേദ
സചിരത, ചയചോഗദത അടെചിസചോനേമചോകചി നേചിയമനേദ, രചോഷരീയ 
നേചിക്ഷസ്പക്ഷത, ശവദഗദദ
or
സമൂഹത്തചിമനയുദ രചോഷത്തചിമനയുദ പുചരചോഗതചിമയ സതചോധചിനേചിക്കുന്നു
പചൗരചബചോധമചിലചോയ്മ മനു ഷദമനേ സതചോരത്ഥനേചോകസ്തന്നു-

സചോമൂഹദജരീവചിതമത്ത പ്രതചികൂലമചോയചി ബചോധചിക്കുന്നു--സമൂഹത്തചില് 
സമചോധചോനേവദ സുരക്ഷചിതതതവമുണചോവകയചില-സമൂഹദ ചനേരചിടുന്നേ പല 
പ്രശ്നങ്ങളക്കുദ പരചിഹചോരദ കചോണചോന് പചൗരചബചോധദസഹചോയചിക്കുന്നു any 3

points

3

26 ഗുണചമന്മയചിലചോത്ത സചോധനേങ്ങള,മചോയദ ചചരക്കുന്നേതസ്,അമചിത വചില 
ഈടെചോക്കുന്നേതസ്, അളവചിലദ തൂകത്തചിലദ കൃതചിമദ , ചസവനേങ്ങള 
ലഭചിക്കുന്നേതചിമല കചോലതചോമസദ
or
ഇനദയചില് ആഭദനര കടെദ2010-11 ല്ലക്ഷദചകചോടെചിആയചിരുന്നേസ്തസ്2015-

16 ല് 52.9 ലക്ഷദ ചകചോടെചി   ആയചി വരധചിച
ഇനദയചില് വചിചദശ കടെദ ആഭദനരകടെമത്ത അചപക്ഷചിചസ് വളമര 
കുറവചോണസ്.
വചിചദശകടെത്തചിലദ വരധനേവണചോകുന്നുണസ്
ഇനദയുമടെ മപചോതു കടെദ അഞ്ചസ് വരഷദ മകചോണസ് ഇരടചിയചോയചി വരധചിച

4

27 a) 4778  b) 465785 c)കുഴല്കചിണര d) ചകചോട
or
 മസ്പക്ട്രല് സചിചഗ്നേചര --വസ്തു പ്രതചിഫലചിപ്പചിക്കുന്നേ ഊരജത്തചിമന അളവസ്
 ചസ്പഷദല് മറസലഷന് - ഒരു മസന്സറചിനേസ് തചിരചിചറചിയചോന് സചോധചിക്കുന്നേ
ഭൂതലത്തചിമല ഏറവദ മചറചിയ വസ്തുവചിമന വലചിപ്പദ

തയചോറചോകചിയതസ്--മുഹമ്മേദസ് കുടചി പചി.മക
ജചി.എച.എസസ്.എസസ്. തടെത്തചില്പറമ്പ, മലപ്പുറദ
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