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SCORE

PART A

 1.  വവിശശശ്വേശശ്വേരയ്യ അയണ് ആനന്റ് സസ്റ്റീല് വര്കന്റ് സന്റ് ലവിമവിറ്റ ഡന്റ് (1)

 2. (d) റവിസര്വന്റ് ബബാങന്റ് ഒബാഫന്റ് ഇനന (1)

 3. ചചൗരവിചചൗര സസംഭവസം (1)

 4. ശപ്ലേശറ്റബാ (1)

 5. (b) മണ്സൂണ് മഴയസം ഇടവവിടന്റ് ഉഷ്ണവസം അനുഭവപപ്പെടുന്ന പ്രശദേശസം (1)

 6. (3)

കകാര്ഷഷിക 
കകാലങ്ങള

വഷിളയഷിറക്കല് കകാലല വഷിളവവടുപ്പു കകാലല പ്രധകാന വഷിളകള

ഖബാരവിഫന്റ് ജൂണ് (മണ്സൂണവിപന 
ആരസംഭസം)

നവസംബര് ആദേനവബാരസം 
(മണ്സൂണവിപന 
അവസബാനസം)

പനലന്റ്, ശചബാളസം, 

പരുതവി, തവിന 
വവിളകള, ചണസം, 

കരവിമന്റ്, നവിലകടല

റബാബവി നവസംബര് മധനസം 
(ശശതനകബാലബാരസംഭസം)

മബാര്ചന്റ് (ശവനലവിപന 
ആരസംഭസം)

ശഗബാതമന്റ്, പുകയവില, 

കടുകന്റ്, 
പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള

 7. (3)
➢ ശസബാഷനല് സര്ശവ
➢ അഭവിമുഖസം
➢ നവിരസ്റ്റീക്ഷണസം
➢ ശകസന്റ് സഡവി       

 8. (3)
➢ വസ്റ്റീടവില്നവിന്നുതപന്ന ശലബാകപതവവിപടയസം പണസം അയയ്ക്കുവബാനുസം ബവില്ലുകള അടയബാനുസം സബാധവിക്കുന്നു
➢ കുറഞ്ഞ സമയസം
➢ കുറഞ്ഞ സര്വസ്റ്റീസന്റ് ചബാര്ജന്റ്

 9. (3)
➢ കബാറശകബാറസം, ലഡബാകന്റ്, സസ്ക്കര് എന്നസ്റ്റീ മലനവിരകള
➢ ഇനനയവിപല ഏററവസം ഉയരമുള്ള പകബാടുമുടവിയബായ മചൗണന്റ് K2 (ശഗബാഡന്റ് വവിന് ഓസവിന്)

➢ ശരബാശരവി ഉയരസം 6000 മസ്റ്റീറ്റര്
 10. (3)

➢ ആശരബാഗന സസംരക്ഷണസം
➢ വവിദേനബാഭനബാസ സചൗകരനസം
➢ ശക്ഷമപദ്ധതവികള
➢ ഗതബാഗത സചൗകരനസം



 11. (4)

എ ബവി

ഡകബാന് എജജ്യൂശകഷന് പസബാശസറ്റവി മഹബാശദേവ ശഗബാവവിന്ദ റബാനപഡ

വവിശശ്വേഭബാരതവി സര്വകലബാശബാല രവസ്റ്റീന്ദ്രനബാഥ ടബാശഗബാര്

ജബാമവിഅ മവിലസ്റ്റീയ ഇസബാമവിയ ശഡബാ. സബാകസ്റ്റീര് ഹുശസന്

ശകരള കലബാമണ്ഡലസം വള്ളശതബാള നബാരബായണ ശമശനബാന്

 
 12. (4)

➢ വനകവികള സശ്വേപരവിശ്രമതവിലൂപട സശ്വേനസം കഴവിവകള വവികസവിപ്പെവികബാന് ശ്രമവിക്കുന്നു
➢ കുടുസംബസം വനകവികളുപട കഴവിവകള വവികസവിപ്പെവികബാന് സബാഹചരനസം ഒരുക്കുന്നു
➢ വവിവവിധസബാപനങ്ങളുസം ഏജന്സവികളുസം പഠനസം, പരവിശസ്റ്റീലനസം എന്നവിവയന്റ് ആവശനമബായ 

സചൗകരനങ്ങള ഒരുക്കുന്നു
➢ രബാഷസം ജനങ്ങളുപട കഴവിവകള വവികസവിപ്പെവിക്കുന്നതവിനബാവശനമബായ സചൗകരനങ്ങള ഒരുക്കുന്നു

13. (4)
➢ ഇനനപയ വവിഭജവികബാപത അധവികബാരശകമബാറ്റസം സബാധനമല എന്നുവബാദേവിച ശവശസബായവി ആയവിരുന്നു 

മചൗണന്റ് ബബാറ്റണ് പ്രഭ.

➢ വവിഭജനതവിനുശവണവി അശദ്ദേഹസം തയ്യബാറബാകവിയ പദ്ധതവിയബാണവിതന്റ്.
നവിര്ശദ്ദേശങ്ങള

➢ മുസസ്റ്റീസംങ്ങളകന്റ് ഭരവിപക്ഷമുള്ള പ്രശദേശതന്റ് അവര് ആഗ്രഹവിക്കുകയബാപണങവില് ഒരു പ്രശതനകരബാജനസം 
അലുവദേവിശകണനബാണന്റ്.

➢ പഞബാബസം, ബസംഗബാളുസം രണബായവി വവിഭജവിശകണതബാണന്റ്
➢ വടക്കുപടവിഞ്ഞബാറന് അതവിര്തവി സസംസബാനസം പബാകവിസബാനവില് ശചര്കണശമബാ, ശവണശയബാപയന്നന്റ് 

തസ്റ്റീരുമബാനവിക്കുന്നതവിനന്റ് ഹവിതപരവിശശബാധന നടത്തുന്നതബാണന്റ്.
➢ പഞബാബവിപലയസം, ബസംഗബാളവിപലയസം ഹവിന-മുസസ്റ്റീസം അതവിര്തവി നവിര്ണ്ണയവിക്കുന്നതവിനന്റ് അതവിര്തവി 

നവിര്ണ്ണയകമസ്റ്റീഷപന നവിയമവിക്കുന്നതബാണന്റ്.
14. (4)

➢ തുച്ഛമബായ ശമളസം
➢ ബവിടസ്റ്റീഷന്റ് ഉശദേനബാഗസരവില്നവിന്നുസം ശനരവിട അവശഹളനസം
➢ മതവവികബാരപത വ്രണപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവര്തവികള(തവിരകളവില് പന്നവി, പശു പകബാഴുപ്പുപുരടല്)

➢ ദേതബാവകബാശനവിശരബാധനനവിയമസം
➢ ദുര്ഭരണക്കുറ്റസം

15. (4)
ഇനനയപട രൂപശരഖയവില് അടയബാളപപ്പെയത്തുക

➢ (a) നര്മദേ നദേവി
➢ (b) കബാരശകബാറസം നവിരകള
➢ (c) കവിഴകന് തസ്റ്റീരസമതലസം
➢ (d) ഹബാല്ഡവിയ തുറമുഖസം



                                       

   PART - B
16. (3)

➢ പൃഥശ്വേവി, അഗവി ഇനന വവികസവിപ്പെവിച മവിശസല്
➢ ശഡബാ. രബാജബാ രബാമണ്ണ , ശഡബാ. എ.പവി.പജ അബ്ദുളകലബാസം എന്നവിവര് ആണവ രസംഗതന്റ് ശനതൃതശ്വേസം 

നലവിയവര്
➢ 1962- ല് പനഹ, വവികസംസബാരബാഭബായവി എന്നവിവരുപട ശ്രമഫലമബായവി ഇനനന് ശദേശസ്റ്റീയ 

ബഹവിരബാകബാശഗശവഷണ സമവിതവി രൂപസ്റ്റീകരവിച
➢ 1969 പഎ.എസന്റ്.ആര് ഒ രൂപസ്റ്റീകരണസം
➢ 2008-ല് ഇനനയപട ആദേന ചന്ദ്രപരസ്റ്റീക്ഷണ ദേചൗതനസം - ചന്ദ്രയബാന്
➢ ഇനനന് ശദേശസ്റ്റീയ ബഹവിരബാകബാശ വകുപ്പെവിപന പചബാവ ദേചൗതനസം - മസംഗളയബാന്

                                                      അപലങവില് 
➢ 1930 – ല് മലബബാറവില് നവിയമലസംഘനപ്രസബാനസം ശകമബായവി
➢ ശനതൃതശ്വേസം - പക.ശകളപ്പെന് പയ്യന്നൂര്, മുഹമദേന്റ് അബന്റ് ദുല് റഹവിമബാന് - ശകബാഴവിശകബാടന്റ്
➢ ഉപ്പെന്റ് നവിയമസം ലസംഘവിചന്റ് ഉപ്പുണബാകവി
➢ സതനബാഗ്രഹവികപള ക്രൂരമബായവി മര്ദ്ദേവിക്കുകയസം, അറസ്റ്റുപചയ്യുകയസം പചയ
➢ വവിശദേശവസ്തു ബഹവിഷ്കരണസം, മദേനഷബാപ്പെന്റ് പവികറ്റവിസംഗന്റ്, ഖബാദേവി പ്രചബാരണസം 

നവിയമലസംഘനപ്രസബാനതവിപന ഭബാഗമബായവി നടന്നു



17. (3)

പശഷിമവകാതങ്ങള വകാണണീജജ്യവകാതങ്ങള ധ്രുവണീയ വകാതങ്ങള

ഉശപബാഷ്ണ ഉചമര്ദ്ദേശമഖല -  
ഉപധ്രുവസ്റ്റീയ 
നജ്യൂനമര്ദ്ദേശമഖല 

മധനശരഖ നജ്യൂനമര്ദ്ദേശമഖല -  
ഉശപബാഷ്ണ ഉചമര്ദ്ദേശമഖല 

ഉപധ്രുവസ്റ്റീയ 
നജ്യൂനമര്ദ്ദേശമഖല -  
ധ്രുവസ്റ്റീയ ഉചമര്ദ്ദേശമഖല 

  
അപലങവില് 

ക.ന കബാലയളവന്റ് ആശപക്ഷവിക ചലനസം

1 മബാര്ചന്റ് 21 – മുതല് ജൂണ് 21 വപര ഭൂമധജ്യരരേഖയഷില്നഷിനന്ന്  
ഉത്തരേകായനരരേഖയഷിരലയന്ന്

11 ഡഷിസലബര്   22 –   മുതല് മകാര്ചന്ന് 
21      വവരേ

ദേക്ഷവിണബായനശരഖയവില്നവിന്നുസം 
ഭമധനശരഖയവിശലയന്റ്

111 പസപന്റ്റ്റസംബര് 23 മുതല് 
ഡവിസസംബര് 22 വപര

ഭൂമധജ്യരരേഖയഷില്നഷിനന്ന്  
ദകഷിണകായനരരേഖയഷിരലയന്ന്

18.              (3)
➢ ഒരു നബാട്ടുരബാജനത്തുതപന്ന വനതനസ്ത ഭബാഷകള
➢ 1920 – പല നബാഗപ്പൂര് ശകബാണ്ഗ്രസന്റ് സശമളനസം -  ഭബാഷബാടവിസബാനതവിലുള്ള രൂപസ്റ്റീകരണസം
➢ ഭബാഷബാസസംസബാനസം ജനകസ്റ്റീയപ്രശക്ഷബാപങ്ങള
➢ പതലുങന്റ് സസംസബാരവിക്കുന്നവര്കബായവി ശപബാടവി ശ്രസ്റ്റീരബാമലു - നവിരബാഹബാരസം - ജസ്റ്റീവതനബാഗസം
➢ 1953 -ല് പതലുങന്റ് സസംസബാരവിക്കുന്നവര്കബായവി ആനബാപ്രശദേശന്റ് സസംസബാനസം
➢ സസംസബാന പുനസസംഘടനബാകമസ്റ്റീഷന് രൂപസ്റ്റീകരണസം

➢ 1956 -ല് സസംസബാന പുനസസംഘടനബാനവിയമസം പബാര്ലപമനന്റ് പബാസബാകവി
➢ 14  സസംസബാനങ്ങളുസം 6 ശകന്ദ്രഭരണപ്രശദേശങ്ങളുസം നവിലവവില് വന്നു.

 
അപലങവില് 

➢ 20 - ാബാസം നൂറ്റബാണവിപന പകുതവിയവിലബാണന്റ് ശകരളതവില് ആധുനവികവനവസബായതവിപന ഉദേയസം
➢ തവിരുവവിതബാസംകൂര്, പകബാചവി
➢ തവിരുവവിതബാസംകൂര് ഭരണബാധവികബാരവികള ആധുനവികവനവസബായങ്ങപള ശപ്രബാതബാഹവിപ്പെവിചവിരുന്നു
➢ ബവിടസ്റ്റീഷുകബാര് വനവസബായതവിനബാവശനമബായ സബാങതവിക - സബാമതവിക സഹബായസം നല്കവി
➢ പള്ളവിവബാസല് ശവദേദ്യുതനവിലയസം വളര്ചപയ തശ്വേരവിതപപ്പെടുതവി
➢ ബബാങ്കുകളുപട വളര്ച

19.  (4)
➢ ശശ്രണസ്റ്റീപരമബായ സസംഘബാടനസം
➢ സവിരത
➢ ശയബാഗനതപയ അടവിസബാനമബാകവി നവിയമനസം
➢ രബാഷസ്റ്റീയനവിഷ്പക്ഷത
➢ ശവദേഗന്റ്ധനസം                                                                                                                  



                                                             

  അപലങവില്                                                   

പ്രശ്നങ്ങള പരവിഹബാരമബാര്ഗ്ഗങ്ങള

ജലക്ഷബാമസം കബാരനക്ഷമതശയബാപടയള്ള ഉപശയബാഗസം, മഴപവള്ള
സസംഭരണസം, മഴക്കുഴവികള, വൃക്ഷശതനടല്

പരവിസരമലവിനസ്റ്റീകരണസം ഉറവവിടങ്ങളവില്തപന്ന മബാലവിനനസസംസ്കരണസം, 
മരങ്ങള വചപവിടവിപ്പെവിക്കുക

അഴവിമതവി അഴവിമതവിപകതവിരബായ ശബബാധവല്കരണസം, 
പരബാതവിപപ്പെടല്

 20.      (4)
➢ സബാമതവിക സവിത ശകവരവിക്കുക
➢ പതബാഴവിലവസരങ്ങള സൃഷവിക്കുക
➢ അനബാവശനപചലവകള നവിയനവിക്കുക
➢ അടവിസബാനസചൗകരനവവികസനസം
➢ പപബാതുകടസം കുറയല്                                                                                                        

          അപലങവില് 

ഘടന 
➢ ജവിലബാതലതവില് പ്രവര്തവിക്കുന്നു
➢ പ്രസവിഡനസം രണന്റ് അസംഗങ്ങളുസം
➢ ഒരസംഗപമങവിലുസം വനവിത

അധവികബാരസം
➢ 20 ലക്ഷസം രൂപവപരയള്ള ഉപശഭബാകന്റ് തൃതര്കങ്ങളവില് ഉപശബബാകബാവവിപന പരബാതവി സശ്വേസ്റ്റീകരവിചന്റ് 

പതളവിപവടുപ്പുനടതവി തസ്റ്റീര്പ്പെന്റ് കല്പ്പെവിക്കുന്നു         
21.     (4)

➢ കൃതവിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളവില് സബാപവിചവിരവിക്കുന്ന വവിവവിധതരസം സ്കബാനറുകള വവിവവിധവസ്തുകളുപട സ്പക്ട്രല് 
സവിഗചറവിപന അടവിസബാനതവില് തവിരവിചറവിഞ്ഞന്റ് വവിവരങ്ങള സസംഖനബാരൂപതവില് 
ഭതലശകന്ദ്രങ്ങളവിശലയന്റ് അയക്കുന്നു. അവപയ കമജ്യൂടറവിപന സഹബായശതബാപട വവിശകലനസം പചയന്റ് 
ചവിതരൂപതവിലബാക്കുന്നു.

➢ ഒരു പസന്സറവിനന്റ് തവിരവിചറവിയബാന് കഴവിയന്ന ഭതലതവിപല ഏറ്റവസം പചറവിയ വസ്തുവവിപന 
വലവിപ്പെമബാണന്റ് സ്പഷനല് പറസലജ്യൂഷന്

 അപലങവില്                                                      

➢  (1)    655325
➢ (11)    കുഴല് കവിണര്
➢ (111)    6830
➢ (1111)    ശകബാണ്ടൂര്



22.      (4)
പസന്ട്രല് വവിജവിലന്സന്റ് കമസ്റ്റീഷന്                                                                         

➢ ശദേശസ്റ്റീയതലതവില് അഴവിമതവി തടയന്നതവിനന്റ്
➢ ശകന്ദ്രഗവണ്പമനന്റ് ഓഫസ്റ്റീസന്റ് ബനസം
➢ തലപ്പെതന്റ് ഒരു വവിജവിലന്സന്റ് കമസ്റ്റീഷ്ണര്
➢ അശനശ്വേഷണസം നടതവി ആവശനമബായ നടപടവികള എടുക്കുന്നു

ഓസംബഡന്റ്സബാന്
➢ ജനപ്രതവിനവിധവികള, ഉശദേനബാഗസര് - അഴവിമതവി തടയന്നതവിനന്റ്
➢ സര്വസ്റ്റീസവില്നവിന്നുസം വവിരമവിച ശഹശകബാടതവി ജഡന്റ്ജവി
➢ ജനങ്ങളകന്റ് പരബാതവി ശനരവിടന്റ് നല്കബാസം
➢ അശനശ്വേഷണസം നടതബാനുസം, നടപടവി ശുപബാര്ശപചയ്യബാനുസം അധവികബാരസം
➢ ബബാങവിങന്റ് രസംഗതന്റ് ഇടപബാടുകബാരുപട പരബാതവി ശകളക്കുവബാനുസം പരവിഹരവികബാനുസം ആരസംഭവിച

 അപലങവില് 
➢ ശവവവിധനങ്ങപള ബഹുമബാനവികബാനുസം, സഹവിഷ്ണുതശയബാപട പപരുമബാറബാനുസം വനകവികപള പ്രബാപ്തരബാക്കുന്നു
➢ രബാഷസ്റ്റീയ – സബാമൂഹന – സബാമതവിക – പബാരവിസവിതവിക പ്രശ്നങ്ങളുപട വവിവവിധ പശബാതലങ്ങള 

മനസവിലബാകബാന് സഹബായവിക്കുന്നു
➢ വവിവവിധ പ്രശ്നങ്ങളകന്റ് സമഗ്രമബായ പരവിഹബാരസം നവിര്ശദ്ദേശവികബാന് വനകവികപള പ്രബാപ്തരബാക്കുന്നു
➢ സമബാധബാനതവിപനയസം, സഹവര്തവിതശ്വേതവിപനയസം സശന്ദശസം ജനങ്ങളവില് എതവിക്കുന്നു
➢ പചൗരശബബാധസം ഉതമമബാതൃകകളുസം പ്രവര്തനങ്ങളുസം പരവിചയപപ്പെടുതവി വനകവികപള 

പചൗരശബബാധമുള്ളവരബാക്കുകയസം കര്മനവിരതരബാക്കുകയസം പചയ്യുന്നു                                              

23.    (4)
➢ ഗുണശമന്മയവിലബാത സബാധനങ്ങല് വവില്ക്കുന്നതന്റ്
➢ മബായസം ശചര്ക്കുന്നതന്റ്
➢ അമവിതവവില ഈടബാക്കുന്നതന്റ്
➢ അളവവിലുസം തൂകതവിലുസം കൃതവിമസം കബാണവിക്കുന്നതന്റ്
➢ ശസവനങ്ങള ലഭനമബാക്കുന്നതവില് കബാലതബാമസസം വരുത്തുന്നതന്റ്

 അപലങവില് 
വനകവിഗത ആദേബായനവികുതവി

➢ വനകവികളുപട വരുമബാനതവിശന്മല് ചുമത്തുന്ന നവികുതവി
➢ വരുമബാനസം കൂടുന്നതനുസരവിചന്റ് നവികുതവി കൂടുന്നു

ശകബാര്പ്പെശററ്റന്റ് നവികുതവി
➢ കമവിനവികളുപട ലബാഭതവിശന്മല് ചുമത്തുന്ന നവികുതവി                                               

24.                                                                                                                                             (5)
പ്രബാശദേശവിക സമയസം

➢ ഒബാശരബാ സലത്തുസം സൂരനപന ഉചനവിലപയ ആധബാരമബാകവി നവിര്ണ്ണയവിക്കുന്ന സമയസം
സബാന്ശഡര്ഡന്റ് സമയസം

➢ ഒബാശരബാ ശരഖബാസംശതവിലുസം പ്രബാശദേശവിക സമയതവില് വനതനബാസമുണബായവിരവിക്കുസം
➢ വവിവവിധശരഖബാസംശതവില് ഉളപപ്പെട പ്രശദേശങ്ങല് ആശയക്കുഴപ്പെങ്ങള സൃഷവിക്കുന്നു
➢ പ്രതവിസനവി മറവികടകബാന് രബാജനതവിപന ഏകശദേശസം മധനഭബാഗത്തുകൂടവി കടന്നുശപബാകുന്ന 

ശരഖബാസംശശരഖപയ മബാനകശരഖബാസംശമബായവി പരവിഗണവിക്കുന്നു



➢ മബാനകശരഖബാസംശതവിപല പ്രബാശദേശവിക സമയമബാണന്റ് ആ രബാജനതവിപന മബാനകസമയസം
ഗ്രസ്റ്റീനവിചന്റ് സമയസം

➢ പൂജനസം ഡവിഗ്രവി ശരഖബാസംശശരഖ
➢ ഗ്രസ്റ്റീനവിചന്റ് ശരഖപയ അടവിസബാനമബാകവിയബാണന്റ് ശലബാകതന്റ് എവവിപടയസം സമയസം നവിര്ണ്ണയവിക്കുന്നതന്റ്
➢ ഗ്രസ്റ്റീനവിചന്റ് ശരഖയവിപല പ്രബാശദേശവിക സമയപത ഗ്രസ്റ്റീനവിചന്റ് സമയസം എന്നു പറയന്നു

➢ ഇനജ്യന് സകാന്രഡര്ഡന്ന് സമയല ഗണീനഷിചന്ന് സമയരത്തക്കകാള   5.30   മണഷിക്കൂര് മുനഷിലകാണന്ന്  .
ആയതഷിനകാല് ഗണീനഷിചന്ന് സമയല രേകാതഷി   12   മണഷിയകാല് ഇനജ്യന് സകാന്രഡര്ഡന്ന് സമയല 
രേകാവഷിവല   5.30   ആയഷിരേഷികല

അപലങവില്                                                        
➢ കബാലതവിപനബാതന്റ് ദേവിശമബാറുന്ന കബാറ്റുകളബാണന്റ് മണ്സൂണ്.

➢ ഒരു വര്ഷകബാലയളവവിനുള്ളവില് കബാറ്റവിപന ഗതവി വവിപരസ്റ്റീതമബാകുന്ന പ്രതവിഭബാസസം
➢ സൂരനപന അയനസം, പകബാറവിശയബാലവിസന്റ് പ്രഭബാവസം, തപനതവിപല വനതനബാസങ്ങള എന്നസ്റ്റീ ഘടകങ്ങള 

മണ്സൂണ് രൂപസ്റ്റീകരണതവിനന്റ് കബാരണമബാകുന്നു
➢ അചതണവിപന ചരവിവന്റ് - സൂരനരശവികള ചവിലമബാസങ്ങളവില് ഭമധനശരഖയന്റ് വടകന്റ് ലസംബമബായവി 

പതവിക്കുന്നു
➢ ഇതന്റ് ഉതരബായന ശരഖ കടന്നുശപബാകുന്ന പ്രശദേശങ്ങളവില്തബാപനവില വര്ദ്ധവികബാന് കബാരണമബാകുന്നു
➢ ഇതനുസരവിചന്റ് മര്ദ്ദേശമഖലയന്റ് വടശകബാടന്റ് ശനരവിയശതബാതവില് സബാനചലനസം
➢ ഉതരബാര്ദ്ധശഗബാളതവില് ശവനല്കബാലതന്റ് മധനശരഖനജ്യൂനമദ്ദേശമഖല വടശകബാടന്റ് നസ്റ്റീങ്ങുശമബാള 

പതക്കുകവിഴകന് വബാണസ്റ്റീജനവബാതങ്ങളുസം മധനശരഖ കടന്നന്റ് വടശകബാട്ടു നസ്റ്റീങ്ങുസം.

➢ മധനശരഖ കടക്കുശമബാള പതക്കുകവിഴകന് വബാണസ്റ്റീജനവബാതങ്ങള പകബാറവിശയബാലവിസന്റ് പ്രഭബാവസം മൂലസം 
ദേവിശബാവനതവിയബാനസം സസംഭവവിചന്റ് പതക്കുപടവിഞ്ഞബാറന് മണ്സൂണ് കബാറ്റുകളബായവി രൂപബാനരസം പ്രബാപവിക്കുന്നു

➢ ഉയര്ന്ന പകല്ച്ചൂടുനവിമവിതസം കരയപട മുകളവില് രൂപസംപകബാള്ളുന്ന നജ്യൂനമര്ദ്ദേസം 
സമുശദബാപരവിതലതവിലൂപട വസ്റ്റീശുന്ന ഈ കബാറ്റുകപള അശങ്ങബാശടയബാകര്ഷവിക്കുന്നതുസം 
പതക്കുപടവിഞ്ഞബാറന് മണ്സൂണ് കബാറ്റുകളകന്റ് കബാരണമബാകുന്നു.

25.    (6)
➢ സബാമബാജനതശ്വേസം
➢ അതവിതസ്റ്റീവ്രമബായ ശദേശസ്റ്റീയത
➢ ശസനവികസഖനങ്ങള
➢ അനബാരബാഷപ്രതവിസനവികള
➢ അനബാരബാഷ സസംഘടനയപട അഭബാവസം
➢ ആര്ചന്റ്ഡജ്യൂകന്റ് പഫര്ഡവിനബാപന വധസം         (വവിശദേസ്റ്റീകരണസം)

അപലങവില്     

26.
➢ സബാര് ചകവര്തവി നവിശകബാളബാസന്റ് രണബാമന് ഒന്നബാസം ശലബാകയദ്ധതവില് പപങടുകബാന് തസ്റ്റീരുമബാനവിച
➢ അശനകസം റഷനന് ശസനവികര് പകബാലപപ്പെട്ടു
➢ ഭക്ഷനദേചൗര്ബലനസം രൂക്ഷമബായവി
➢ 1917-ല് സസ്റ്റീകള പതരുവസ്റ്റീഥവികളവില് പറബാടവിക്കുശവണവി പ്രകടനസം
➢ പപശട്രബാഗബാഡന്റ് പടണതവില് പതബാഴവിലബാളവി പ്രതവിശക്ഷധസം
➢ ഒന്നബാസം ശലബാകയദ്ധസം ദുരവിതസം -  ശസനവികര് പതബാഴവിലബാളവികളകന്റ് ഒപ്പെസം



➢ പപശട്രബാഗബാഡന്റ് പടണസം പതബാഴവിലബാളവികള പവിടവിപചടുത്തു
➢ നവിശകബാളബാസന്റ് രണബാമന് സബാനപമബാഴവിഞ
➢ അധവികബാരസം - പമന്പഷവവികന്റ് ശനതബാവന്റ് പകരന്സ്കവി
➢ തബാലബാലവിക ഗവണ്പമനന്റ് രൂപസ്റ്റീകരണസം- പഫബ്രുവരവി വവിപ്ലേവസം
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