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Qn.No. Scoring Indicators Score Split
up

Total
Score

PART-A

1 ജയ പ്രകകാഷഷ് നകാരകായണന 1x1 1

2 കബനനി 1x1 1

3 പരുതനി 1x1 1

4 പരമകാധനികകാരര 1x1 1

5  ജനങ്ങള്കഷ് വകായ്പ നല്കുക
 കുറഞ്ഞ പലനിശ നനിരകനില് വകായ്പ നല്കുക
 ജനങ്ങളനില് സമകാദദ്യശശീലര വളര്ത്തുക. 
 സസ്വകകാരദ്യപണമനിടപകാടഷ് നടത്തുന്ന വദ്യകനികളനില്നനിന്നഷ് ഗകാമശീണരര

രകനിക്കുക                                                    (any three)

1x3 3

6 രരാജരാക്കന്മരാരുടടെ അതത്യപപ
• ദതവകകാശ നനിരരകാധന നയര
• ദുര്ഭരണര ആരരകാപനിചഷ് ബനിടശീഷുകകാര് നകാട്ടുരകാജദ്യങ്ങള് 

പനിടനിരചെടുതതഷ്
ശപപരായപമരാരുടടെ ദുരപതങ്ങള

• ശനിപകായനിമകാരുരട തുച്ഛമകായ ശമളര
• പശുവനിരന്റെയര പന്നനിയരടയര രകകാഴുപഷ് പുരടനിയ തനിരകള് 

സസനദ്യതനില് ഉപരയകാഗനിക്കുന്നു എന്ന പ്രചെകാരണര
• ബനിടശീഷഷ് ഉരദദ്യകാഗസ്ഥരനില് നനിന്നുള്ള അവരഹേളനര

2x2 4

7 ➢ രകാഷര എകകാലത്തുര നനിര്ബന്ധമകായര നനിര്വഹേനിരകണ്ട 
ചുമതലകളകാണനിവ

➢ ഇതഷ് നനിര്വഹേനികകാത പകര ജനങ്ങളുരട ജശീവനര സസ്വതനിനര 
സരരകണര ഉണ്ടകാവുകയനില

➢ ഉദരാ:- അതനിര്തനി സരരകണര
➢ നശീതനി നടപകാകല്
➢ ആഭദ്യന്തരസമകാധകാനര                                          (any2) 

1

2

3

8 ഓവര്ഡകാഫഷ് 1x1 1

9 ➢ ജൂണ്  ആരരഭരതകാരട  രകരളതശീരരതതനി  വദ്യകാപകമകായ  മഴ
നല്കുന്നു. 

➢ തുടര്ന്നഷ്  കര്ണകാടകര,രഗകാവ,  മഹേകാരകാഷ,ഗുജറകാതഷ്  എന്നശീ
സരസ്ഥകാനങ്ങളുരട പടനിഞ്ഞകാറന ഭകാഗരതതനി അവനിരട കനത
മഴ നല്കുന്നു. 

➢ ഗുജറകാതനിലൂരട രജസ്ഥകാനനില് പ്രരവശനിക്കുന്നു.

3 3
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➢ എന്നകാല്  ആരവലനി  പര്വതനനിരകള്കഷ്  സമകാന്തരമകായനി
കടന്നുരപകാകുന്നതനിനകാല് രകാജസ്ഥകാനനില് വനിരളമകായനി മകാത്രരമ മഴ
ലഭനിക്കുന്നുള.                                         

10 ✗ പകരര സകാധനര നല്കല്. 

✗ നല്കനിയ / അധനികമകായനി ഈടകാകനിയ പണര തനിരനിച്ചു നല്കല്. 

✗ നഷര നനികത്തുന്നതനിനള്ള തുക ലഭദ്യമകാകല്. 

✗ രസവനതനിരല രകകാടങ്ങള് പരനിഹേരനികകാനള്ള നനിര്രദശര 
നല്കല്. 

✗ രദകാഷകരമകായ വദ്യകാപരനടപടനികള് നനിര്തലകാകല്. 

✗ ഹേകാനനികരമകായ ഭഷദ്യവസ്തുകളുരട വനില്പന നനിരരകാധനികല്. 

✗ പരകാതനിരചലവഷ്  ലഭദ്യമകാകല്.                                 (Any four)

1x4 4

11 • വനിരദശ വസ്തുകള് ബഹേനിഷ്കരനിക്കുക
• നനികുതനി നല്കകാതനിരനിക്കുക
• ബനിടശീഷഷ് പുരസകാരങ്ങള് തനിരനിരക നല്കുക
• വനിദദ്യകാലയങ്ങള് ബഹേനിഷ്കരനിക്കുക
• രകകാടതനികള് ബഹേനിഷ്കരനിക്കുക                              (Any four)

1x4 4

12 പങരാളപത്ത നപരരീക്ഷണണ 
• നനിരശീകകന പഠനരമഖലയനില് നനിന്നഷ് രനരനിടഷ് വനിവരര 

രശഖരനിക്കുന്ന രശീതനിയകാണഷ് പങകാളനിത നനിരശീകണര 
• പഠന വനിരധയമകാരകണ്ട സരഘതനില് തകാമസനിചഷ് അവരുരട 

ജശീവനിതരതക്കുറനിചഷ് രനരനിടഷ് മനസനിലകാക്കുന്നു
• പങകാളനിത നനിരശീകണരത ഫശീല്ഡഷ് വര്കഷ് എന്നുര 

വനിളനികകാറുണ്ടഷ്.
പങരാളപത്തരഹപത നപരരീക്ഷണണ 

• പുറത്തുനനിന്നുര നനിരശീകണര നടത്തുന്നതനിരനയകാണഷ് 
പങകാളനിതരഹേനിത നനിരശീകണര എന്നു പറയന്നതഷ്. 

• ഇതനില് പഠന സരഘങ്ങള് തകാമസനിചഷ് പഠനര നടത്തുന്നനില.

1 1/2

1 1/2

3

13 രറകാഡഷ് നനിര്മകാണര നനിര്വഹേണര

സരസ്ഥകാന പകാതകള് സരസ്ഥകാന 
സര്കകാറനിനഷ്

സരസ്ഥകാനരത 
പ്രധകാന നഗരങ്ങരള 
തമനില് ബന്ധനിപനിചഷ്

ജനിലകാ രറകാഡുകള് ജനിലകാ പഞകായതനിനഷ് ജനിലയനിരല പ്രധകാന 
നഗരങ്ങരള തമനില് 
ബന്ധനിപനിചഷ്

ഗകാമശീണ രറകാഡുകള് തരദ്ദേശസസ്വയര ഭരണ 
സ്ഥകാപനങ്ങള്

ഗകാമങ്ങരള തമനില് 
ബന്ധനിപനിചഷ്

3 3

14 1) ആറനിങ്ങല് കലകാപര (1721) 

2) രകകാളചല് യദര (1741) 

3) കുണ്ടറ വനിളരബരര (1809)

4) പണ്ടകാരപകാട വനിളരബരര (1865)

1x4 4



15 ഉചെനിതമകായനി അടയകാളരപടുത്തുന്നതനിനഷ് 1x4 4

PART-B

16 കമനിഷനകള് ശുപകാര്ശകള്

രഡകാ: രകാധകാകദ്യഷ്ണന കമനിഷന 
[ 1948]

• യ ജനി സനി രൂപശീകരനികണര
• രതകാഴനിലധനിഷനിത 

വനിദദ്യകാഭദ്യകാസസ്ഥകാപനങ്ങള്
തുടങ്ങുക 

• സശീവനിദദ്യകാഭദ്യകാസതനിനഷ് 
പ്രകാധകാനദ്യര      (any one)

രഡകാ: മുതലനിയകാര് കമശീഷന
[ 1952 ]

• ത്രനിഭകാഷകാ പദതനി 
നടകാപനിലകാകണര 

• രസകണ്ടറനി തലതനില് 
വനിദദ്യകാഭദ്യകാസ കമശീഷന 

• വനിവനിരധകാരദ്ദേശദ്യ സ്കൂളുകള് 
• അധദ്യകാപകപരനിശശീലന 

സമനിതനി           (any one)

രഡകാ: രകകാതകാരനി കമനിഷന
[1964]

• 10+2+3 മകാതദ്യകയനില് 
വനിദദ്യകാഭദ്യകാസര 
നടപനിലകാകണര 

• രസകണ്ടറനി തലതനില് 
രതകാഴനിലധനിഷനിത 
വനിദദ്യകാഭദ്യകാസര 

• ധകാര്മനിക വനിദദ്യകാഭദ്യകാസര 
                       (any one)

                                           OR
1      ഡക്കരാന് എജുകക്കഷന് ടസരാസസറപ  (1884) 

• തനിലകഷ് , റകാനരഡ , ജനി.ജനി.അഗകാര്കര് സ്ഥകാപനിച്ചു
• രദശശീയകകാഴഷ്ചപകാടഷ്

2.വനപതരാ സര് വകലരാശരാല   (1916)
• ഡനി രക കകാര്രവ മഹേകാരകാഷയനില് സ്ഥകാപനിച്ചു.

• സശീകളുരട ഉന്നമനര 
3 വപശശ്വഭരാരതപ സര്വകലരാശരാല 

• രവശീന്ദ്ര നകാഥ ടകാരഗകാര് ബരഗകാളനില് സ്ഥകാപനിച്ചു.

• അന്തര്രദശശീയത 
4.  ജരാമപഅ മപലപയ ഇസരാമപയ

• മമൗലകാനകാ മുഹേമദലനി , ഷമൗകതലനി , സകാകശീര് ഹുസസന 
എന്നനിവര് അലനിഗഡനില് സ്ഥകാപനിച്ചു. 

• മരതതരതസ്വര 
5. കകരള കലരാമണ്ഡലണ

• വള്ളരതകാള് നകാരകായണരമരനകാന തദ്യശ്ശൂരനില് സ്ഥകാപനിച്ചു.              

• പരമരദ്യകലകളുരട പുനരുദകാരണര 

1

1

1

1x3

3

3



6. വരാര്ധരാ പദ്ധതപ
• മഹേകാതമകാഗകാന്ധനി സ്ഥകാപനിച്ചു.

• രതകാഴനിലധനിഷനിത വനിദദ്യകാഭദ്യകാസര                         (any three)

17 A) രസബകാരരകാമശീറര് 
B) മനിലനിബകാര്/രഹേരകകാപകാസ്കല് 
C) 1013.2 മനിലനിഗകാര ചെതുരസ്ര രസന്റെനിമശീററനിനഷ്

                                  (OR) 
 രവനലനില് നനിന്നുര സശതദ്യതനിരലക്കുള്ള മകാറതനിരന്റെ കകാലര. 

 അന്തരശീക ഊഷകാവഷ് ഗണദ്യമകായനി കുറയന്നു. 

 പകലനിരന്റെ സദര്ഘദ്യര കുറഞ്ഞഷ് രകാത്രനിയരട സദര്ഘദ്യര കൂടുന്നു.

 മരങ്ങള് ഇല രപകാഴനിക്കുന്ന കകാലര. 

 ഉതരകാര്ദരഗകാളതനില് ഒരകകാബര്, നവരബര് മകാസങ്ങളനില്.        

                                                                                 (any3)    

1x3

1x3

3

3

18  വദ്യകനികള് സസ്വപരനിശ്രമതനിലൂരട സസ്വന്തര കഴനിവുകള് 
വനികസനിപനികകാന ശ്രമനിക്കുന്നു. 

 കുടുരബര വദ്യകനിയരട കഴനിവുകള് 
വനികസനിപനിക്കുന്നതനിനകാവശദ്യമകായ സകാഹേചെരദ്യങ്ങള് ഒരുക്കുന്നു.

 വനിവനിധ സ്ഥകാപനങ്ങളര ഏജനസനികളുര പഠനര,പരനിശശീലനര 
എന്നനിവയഷ് ആവശദ്യമകായ സകാഹേചെരദ്യങ്ങള് ഒരുക്കുന്നു. 

 രകാഷര ജനങ്ങളുരട കഴനിവുകള്  വനികസനിപനിക്കുന്നതനിനകാവശദ്യമകായ 
സമൗകരദ്യങ്ങള് ഒരുക്കുന്നു. 

                              (OR) 
സര്ചരാര്ജജ് ടസസജ് 

• ഒരകാളുരട നനികുതനിക്കുരമല് 
ചുമത്തുന്ന അധനികനനികുതനി.

• ഒരു നനിശനിതകകാലരതകഷ് 
ചുമത്തുന്നു.

• .സര്കകാര് ചെനില പ്രരതദ്യക 
ആവശദ്യങ്ങള്കകായനി 
ചുമത്തുന്ന അധനികനനികുതനി. 

• ഉദകാ: വനിദദ്യകാഭദ്യകാസ രസസഷ്

1x4

2x2

4

4

19 കലരാകജ്പരാല  .
 രദശശീയതലതനില്  അഴനിമതനി  തടയന്നതനിനഷ്  രൂപര

നല്കനിയനിരനിക്കുന്ന സ്ഥകാപനമകാണഷ്  രലകാകഷ്പകാല്.

 രപകാതുപ്രവര്തകര്രകതനിരരയര  ഉരദദ്യകാഗസ്ഥര്രകതനിരരയര
ഉന്നയനികരപടുന്ന  അഴനിമതനികളനില്  രകരസടുതഷ്
അരനസ്വഷനികകാനര  നടപടനികള് നനിര്രദ്ദേശനികകാനര  രലകാകഷ്പകാലനിനഷ്
അധനികകാരമുണ്ടഷ്. 

കലരാകരായുക  . 
 സരസ്ഥകാനതലതനില്  അഴനിമതനി  തടയന്നതനിനഷ്  രൂപര

നല്കനിയനിരനിക്കുന്ന സ്ഥകാപനമകാണഷ് രലകാകകായക.

 രകകാടതനി നടപടനികളുരട രശീതനിയകാണഷ് ഇവയ്ക്കുള്ളതഷ്.
ഓണബുഡജ്സരാന് 

 ജനപ്രതനിനനിധനികളുര  ഉരദദ്യകാഗസ്ഥരുര  അഴനിമതനിരയകാ
സസ്വജനപകപകാതരമകാ  ധനദുര്വനിനനിരയകാഗരമകാ  ചുമതലകളനില്

2x2 4



വശീഴ്ചരയകാ  വരുതനിയകാല്  അതനിരനതനിരര  പരകാതനി  നല്കകാനള്ള
സരവനിധകാനര 

 ജനങ്ങള്കഷ്  രനരനിടഷ്  പരകാതനിയമകായനി  ഓരബുഡഷ്സഷ്  മകാരന
സമശീപനികകാര                                                      (any2) 

                                              (OR)
 ഓരരകാ  പമൗരനര  സമൂഹേതനിനഷ്  രവണ്ടനിയള്ളതകാരണന്നുര

സമൂഹേതനിരന്റെ  ഉതമതകാല്പരദ്യങ്ങളകാണഷ്  പമൗരരന്റെരതന്നുമുള്ള
തനിരനിചറനിവകാണഷ് പമൗരരബകാധര. 

 പമൗരരബകാധമുള്ളവര്  അവനവരനകാടുര  സമൂഹേരതകാടുര
മകാനവനികതരയകാടുര കൂറുര ഉതരവകാദനിതവുമുള്ളവരകായനിരനിക്കുര 

 ഉദരാഹരണണ
 വശീടനിരല  മകാലനിനദ്യങ്ങള്  രപകാതുവഴനിയനില്  നനിരകപനി

കകാതനിരനിക്കുന്നതഷ്
 അനശീതനിരകതനിരര പരകാതനിരപടുന്നതഷ്
 അഴനിമതനി നടതകാതതഷ്
 വദ്യദരര  ബഹുമകാനനിക്കുകയര  സരരകനിക്കുകയര  രചെയ്യുന്നതഷ്

(Any two)

2

2

4

20 ➢ ദശീനബന്ധു മനിത്ര എഴുതനിയ നശീല്ദര്പണ് എന്ന നകാടകര 
ബരഗകാളനിരല നശീലര കര്ഷകര് അനഭവനിച ചൂഷണര 
വനിശദമകാക്കുന്നു.

➢ ഇതനില് ചെനിത്രശീകരനിച കര്ഷകരുരട പ്രശ്നങ്ങള് ഇന്തദ്യന 
അരസകാസനിരയഷന ഇന്തദ്യയനിരലമകാടുര പ്രചെരനിപനിച്ചു. 

➢ ഇന്തദ്യയനിരല വനിവനിധ ഭകാഗങ്ങളനിരല കര്ഷകകലകാപങ്ങള്കഷ് ഈ 
നകാടകര പ്രരചെകാദനമകായനി. 
                                       (OR) 

➢ 1951 ല് പഞവത്സര പദതനികള്കഷ് തുടകര കുറനിച്ചു
➢ വനിരദശ സഹേകായരതകാരട ഇരുമ്പുരുകഷ് വദ്യവസകായങ്ങള് 

ആരരഭനിച്ചു.

➢ വണ്കനിട അണരകട്ടുകള് നനിര്മനിച്ചു (ഭകകാനരഗല്).

➢ 1950 ല് രദശശീയ ആസൂത്രണ കമശീഷന നനിലവനില് വന്നു.

➢ രപകാതുരമഖലകഷ് പ്രകാധകാനദ്യമുള്ള മനിശ്ര സമതഷ് വദ്യവസ്ഥ 
സസ്വശീകരനിച്ചു                                                          (any3)

1x3

1x3

3

3

21 ●  ചെനില അകകാരശങ്ങള്കനിടയനില് അന്തരശീകമര്ദര ഏരറക്കുരറ 
ഒരുരപകാരലയകാണഷ്.

● ഈ രമഖലകരള  ആരഗകാളമര്ദരമഖലകള് എന്നു പറയന്നു.

 മധത്യകരഖരാ നന്യൂനമര്ദ്ദകമഖല  .
• വര്ഷര മുഴുവന സൂരദ്യ രശനികള് ലരബമകായനി പതനിക്കുന്നു.

• സൂരദ്യരന്റെ ചൂരടറഷ് വകായ വനികസനിക്കുകയര ഉയരുകയര 
രചെയ്യുന്നതനിനകാല് ഇവനിരട നന്യൂനമര്ദ്ദേര അനഭവരപടുന്നു. 
ധ്രുവരീയ ഉച്ചമര്ദകമഖല 

• വര്ഷര മുഴുവന രകകാടുര തണുപനഭവരപടുന്ന രമഖല
• ധ്രുവങ്ങളനിരല  അതനികഠനിനമകായ  തണുപനില്  അവനിടരത  വകായ

2

1 1/2

5



തണുക്കുന്നതനിനകാല് ഈ രമഖലയനില് സദകാ ഉചമര്ദമകായനിരനിക്കുര. 

                                          (OR) 
വപഷുവങ്ങള 

➢ പരനികമണരവളയനില് സൂരദ്യരന്റെ ആരപകനികസ്ഥകാനര മധദ്യരരഖയഷ്
രനരര മുകളനില് എത്തുന്നതഷ് മകാര്ചഷ് 21, രസപരബര് 23 എന്നശീ 
ദനിവസങ്ങകളനിലകാണഷ്.

➢ അതുരകകാണ്ടുതരന്ന ഈ ദനിനങ്ങളനില് രണ്ടഷ് അര്ദരഗകാളങ്ങളനിലര 
പകലനിരന്റെ സദര്ഘദ്യര തുലദ്യമകായനിരനിക്കുര.

➢ ഈ ദനിനങ്ങരള സമരകാത്രദനിനങ്ങള് അഥവകാ വനിഷുവങ്ങള് എന്നഷ്
വനിളനിക്കുന്നു. 
അയനരാനണ 

• ജൂണ് 21 സൂരദ്യരന്റെ ആരപകനിക സ്ഥകാനര ഉതരകായന രരഖയഷ് 
മുകളനിലകായനിരനിക്കുര.

• ഇതഷ് ഗരീഷ്മ അയനരാനണ എന്നറനിയരപടുന്നു.

• ഈ ദനിവസര ഉതരകാര്ദരഗകാളതനില് ഏറവുര സദര്ഘദ്യമുള്ള 
പകല്  

✔ ഡനിസരബര്  22 സൂരദ്യന ദകനിണകായന രരഖയഷ് മുകളനിലകായനിരനിക്കുര.

✔ ഇതഷ് സശതത്യ അയനരാനണ എന്നറനിയരപടുന്നു.

✔ ഈ ദനിവസര ഉതരകാര്ദരഗകാളതനില് ഏറവുര സദര്ഘദ്യമുള്ള 
രകാത്രനി.

1 1/2

2 1/2

2 1/2

5

22 ➢ രതകാഴനില് ദനിനങ്ങളുരട എണര, കകാരദ്യകമത എന്നനിവ 
വര്ദനിക്കുന്നതുരകകാണ്ടഷ് ഉല്പകാദനര കൂടുര. 

➢ പ്രകദ്യതനിവനിഭവങ്ങള് ശരനിയകായനി വനിനനിരയകാഗനികകാനകാവുര.

➢ ചെനികനിത്സകാരചലവുകള് കുറകകാനര അതുവഴനി സര്കകാരനിരന്റെ 
സകാമതനികരചലവഷ് കുറകകാനര കഴനിയര. 

➢ ഉല്പകാദനവര്ധനവനിലൂരട സകാമതനികവനികസനര സകാധദ്യമകാകുര. 

                                     (OR) 
✔ സകാമതനിക സ്ഥനിരത സകവരനിക്കുക
✔ രതകാഴനിലവസരങ്ങള് സദ്യഷനിക്കുക
✔ അനകാവശദ്യ രചെലവുകള് നനിയനനിക്കുക.

✔ വനികസന പ്രവര്തനങ്ങള് പരനിരപകാഷനിപനിക്കുക.

✔ വളര്ച സകവരനിക്കുക. 

1x4

1x4

4

4

23 ഉപകയരാഗണ 
● ഗവരണ്മെന്റെനിരന്റെ എലകാ രസവനങ്ങളുര ജനങ്ങളനിരലകഷ് എത്തുന്നതഷ്

ഉരദദ്യകാഗസ്ഥരനിലൂരടയകാണഷ് .
● ഭരണനനിര്വഹേണതനില്  സഹേകായനിക്കുകയര,  ഉപരദശനിക്കുകയര

രചെയ്യുന്നു.

● ശകാസശീയമകായനി  വനിനനിരയകാഗനിക്കുന്നതനിനള്ള  പദതനികള്
തയകാറകാക്കുകയര നടപനിലകാക്കുകയര രചെയ്യുന്നു 

2

4



                                      ധര്മ്മങ്ങള 

കശ്രേണരീപരമരായ സണഘരാടെനണ
• ഏറവുര ഉയര്ന്ന തലതനില് ഒരു ഉരദദ്യകാഗസ്ഥനര തകാരഴ 

തലങ്ങളനില് കൂടുതല് ഉരദദ്യകാഗസ്ഥരുര ഉള്രകകാളന്ന രശീതനി.
സപരത

• ഉരദദ്യകാഗസ്ഥര്കഷ് ഒരു നനിശനിത പ്രകായര വരര രസവനകകാലകാവധനി 
ഉണ്ടകായനിരനിക്കുര.

കയരാഗത്യത അടെപസരാനമരാക്കപയുള്ള നപയമനണ  .
• വനിദദ്യകാഭദ്യകാസ രയകാഗദ്യത അടനിസ്ഥകാനമകാകനി ഉരദദ്യകാഗകാര്തനികരള 

തനിരരഞ്ഞടുക്കുന്നു.
രരാഷരീയ നപഷ്പക്ഷത

• ഉരദദ്യകാഗസ്ഥര് കകനിരകാഷശീയതനിനഷ് അതശീതമകായനി 
പ്രവര്തനികണര.

സവദഗജ്ധത്യണ   
• ഉരദദ്യകാഗസ്ഥര് അവരുരട രതകാഴനിലനില് സവദഗഷ്ധദ്യര 

ഉള്ളവരകായനിരനിക്കുര. 

                              (OR) 
● ടപരാതുതരാതജ്പരത്യങ്ങടള അവഗണപച്ചജ് സശ്വനണ 

തരാതജ്പരത്യങ്ങളക്കുകവണപ എനണ ടചയരാന് തയരാറരാകുന്നതരാണജ് 
പപൗരകബരാധണ കനരപടുന്ന പ്രധരാന ടവല്ലുവപളപ.

 ഓരരകാരുതരുര അവരുരട പ്രവര്തനങ്ങരള 
വനിമര്ശനകാത്മകമകായനി വനിലയനിരുത്തുക.

 രപകാതുതകാതഷ്പരദ്യങ്ങള് ഹേനനികകാരത സസ്വന്തര 
തകാതഷ്പരദ്യങ്ങള്കകായനി പരനിശ്രമനിക്കുക.

 മറ്റുള്ളവരനില്നനിന്നു പ്രതശീകനിക്കുന്ന മകാറങ്ങള് നമനില് നനിന്നഷ് 
തുടങ്ങുക

 ജനകാധനിപതദ്യതനിലര സഹേനിഷ്ണതദ്യനിലര അധനിഷനിതമകായനി 
പ്രവര്തനിക്കുക.

 അവകകാശങ്ങള്രകകാപര ചുമതലകള്ക്കുര തുലദ്യപരനിഗണന 
നല്കുക
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24 • രകറനസ്കനിയരട  തകാല്കകാലനിക  ഗവണ്രമന്റെഷ്  ജനങ്ങളുരട
ആവശദ്യങ്ങരള അരഗശീകരനിചനില.

• റഷദ്യയരട  സകാമതനിക  പനിരന്നകാകര  ജനങ്ങള്കനിടയനിരല
അസമതസ്വര  എന്നനിവ  ഇലകാതകാകകാന  ഒരു   രതകാഴനിലകാളനിവര്ഗ
ഭരണകൂടര രവണരമന്നഷ് രബകാള്രഷവനിക്കുകള് പ്രചെരനിപനിച്ചു.

• രലനനിന ഇതനിനഷ് രനതദ്യതസ്വര നല്കനി.
• 1917  ഒരകകാബറനില്  രബകാള്രഷവനിക്കുകള്  തകാല്കകാലനിക

ഗവണ്രമന്റെനിരനതനിരര സകായധ വനിപ്ലവര ആരരഭനിച്ചു.

• രകറനസ്കനി രകാജദ്യര വനിട്ടു.

• റഷദ്യ രബകാള്രഷവനിക്കുകളുരട നനിയനണതനിലകായനി.
• രലനനിന അധദ്യകനകായനി ഒരു കദ്യകാബനിനറഷ് നനിലവനിവന്നു. 

3



25

കത്യരാബപനറജ് സശ്വരീകരപച്ച നടെപടെപകള 
• ഒന്നകാരരലകാകയദതനില് നനിന്നു പനിനകാറനി
• പ്രഭുകനകാരുരട സകവശമനിരുന്ന ഭൂമനി പനിടനിരചടുതഷ് കര്ഷകര്കഷ് 

വനിതരണര രചെയ
• ഫകാകറനികള്,ബങ്കുകള്, ഗതകാഗതസമൗകരദ്യങ്ങള്, വനിരദശവദ്യകാപകാരര

എന്നനിവ രപകാതു ഉടമസ്ഥതയനിലകാകനി 
                                    (OR) 

➢ ദശലകകണകനിനഷ് ജനങ്ങള് രകകാലരപട്ടു. 

➢ യൂരറകാപദ്യന രകാജദ്യങ്ങളുരട സമതനികനനില തകാറുമകാറകായനി. 
➢ യൂരറകാപദ്യന രകാജദ്യങ്ങളുരട രലകാകരമധകാവനിതസ്വര തര്ന്നു. 

➢ ഏഷദ്യന-ആഫനികന  രകാജദ്യങ്ങളനില്  സസ്വകാതനദ്യസമരര
ശകനിരപട്ടു. 

➢ അരമരനികയര രസകാവനിയറഷ് യൂണനിയനര വനശകനികളകായനി മകാറനി. 
➢ ഐകദ്യരകാഷസരഘടന രൂപശീകരനിച്ചു. 

A ) രറയനില്പകാത 
B) വനിമകാനതകാവളര 
C) രകകാണ്ടൂര് രരഖകള് 
D)രകന്ദ്രശീകദ്യതവകാസസ്ഥലങ്ങള്
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