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HSE മുൻ വർഷ ച ടച്യടത്തരങ്ങൾ 
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ച ട്യങ്ങൾ 

1. ്യറടാം െടഹ്നി െീലുെൾ (മുദ്്െൾ) െസണ്ത്തിയ സ്ഥലാം.  

2. െലപ്പയുസട െളിമൺ മടതൃെെൾ െസണ്ടുക്കസപ്പട്ട ഹരിയടനയിസല ഹടരപ്പൻ സെറ്്റ  

3. വലിയ െുളിപ്പുരയുസട അവശിഷ്ടങ്ങൾ െസണ്ടുക്കസപ്പട്ട ഹടരപ്പൻ ദ്രച്ശാം.  

4. ഉഴുത നിലസത്തക്കുറിച്ചുള്ള സതളിവുെൾ ലഭിച്ച ഹടരപ്പൻ ദ്രച്ശാം. 

5. ജല ൊംഭരണിയുസട അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിച്ച ഹടരപ്പൻ ദ്രച്ശാം. 

ഉത്തരങ്ങൾ: 1. ഹടരപ്പ 2. ബനവടലി  3. ചമടഹൻസജട്ടചരട  4. െടലിബാംഗൻ 5. ച ടളടവീര 

 



 

 

 

 

 

 

ച ട്യങ്ങൾ 

1. ബുദ്ധൻ ജനിച്ച നഗരാം.  

2. മഗ യുസട രണ്ടാം തലസ്ഥടനാം  

3. െുൽത്തടൻ ജഹടൻ ബീഗാം ൊംരക്ഷിച്ച സെറ്്റ   

4. ഗുജറടത്തിൽ  അചശടെ  ദ്െവർത്തിയുസട ദ്ര ടന ശിലട ശടെനാം സ്ഥിതി സ യ്യുന്ന 

സ്ഥലാം 

5.  അചശടെ  ദ്െവർത്തിയുസട ദ്ര ടന ശിലട ശടെനാം സ്ഥിതി സ യ്യുന്ന  സതചക്ക അറ്റസത്ത 

ഒരു ദ്രച്ശാം  

6. വടൾട്ടർ ഇലിയറ്്റ ശില്പങ്ങങ്ങൾ ചശഖരിച്ച ദ്രച്ശാം  

ഉത്തരങ്ങൾ:1. ലുാംബിനി 2. രടടലീരുദ്താം 3. െടഞ്ചി 4. ഗിർനടർ 5. െന്നതി  6. അമരടവതി 

 



 
 

 

  ച ട്യങ്ങൾ 

1. ബുദ്ധൻ ജനിച്ച സ്ഥലാം. 

2. ബുദ്ധൻ നിർവടണാം ദ്രടരിച്ച സ്ഥലാം . 

3. ബുദ്ധൻ ആ്യ ദ്രഭടഷണാം നടത്തിയ സ്ഥലാം  

4. ബുദ്ധന് ചബടച ട്യാം ലഭിച്ച സ്ഥലാം. 

ഉത്തരങ്ങൾ: 1. ലുാംബിനി  2. െുശിനഗരാം  3. െടരടനടഥ് 4. ബുദ്ധ ഗയ 

 



 

 

 

 

 

ച ട്യങ്ങൾ 

1. 1857 സല െലടരാം ആരാംഭിച്ച സ്ഥലാം  

2. ബഹ്ൂർഷട ഭരണട ിെടരിയടയിരുന്ന സ്ഥലാം 

3. ബീഗാം ഹദ്െത് മഹൽ െലടരാം നടത്തിയ സ്ഥലാം   

4. നടനട െടചഹബ് െലടരത്തിന് ചനതൃതവാം നൽെിയ സ്ഥലാം  

5. െുൻവർ െിാംഗ് െലടരത്തിന് ചനതൃതവാം നൽെിയ സ്ഥലാം   

6. റടണി ലക്്ഷമി ഭടയ് െലടരാം നടത്തിയ സ്ഥലാം 

ഉത്തരങ്ങൾ:1. മീററ്്റ 2. ഡൽഹി 3. ലഖ്നൗ 4. െടൺരുർ 5. ആറ 6. ഝടൻെി 

 



 

 

 

 

 

 

ച ട്യങ്ങൾ 

1. ബാംഗടൾ ആർമിയുസട നഴ്െറി എന്ന് വിചശഷിപ്പിക്കസപ്പട്ട സ്ഥലാം (നവടബ് വടജി്് അലി 

ഷട ഭരിച്ച ദ്രച്ശാം)   

2. ബിർജിെ് െട്ർ ചനതടവടയി ഉയർത്തസപ്പട്ട സ്ഥലാം  

3. ഷട മൽ ദ്ബിട്ടീഷുെടർസക്കതിസര െർഷെസര ൊംഘടിപ്പിച്ച ദ്രച്ശാം  

ഉത്തരങ്ങൾ: 1. അവ ്  2. ലഖ്നൗ*  3. ബറൗട്്ട        

  ( * 1857 ൽ ബിർജിെ് െട്ർ അവ ിസല നവടബടയി  ദ്രഖയടരിക്കസപ്പട്ടു) 

 



 
 

 

 

സെറ്്റ 1 

 ച ട്യങ്ങൾ 

1. ്യറടാം െടഹ്നി െീലുെൾ (മുദ്്െൾ) െസണ്ത്തിയ സ്ഥലാം. (ചെ 2019) 

2. െലപ്പയുസട െളിമൺ മടതൃെെൾ െസണ്ടുക്കസപ്പട്ട ഹരിയടനയിസല ഹടരപ്പൻ സെറ്്റ  

(മടർച്ച് 2018) 

3. വലിയ െുളിപ്പുരയുസട അവശിഷ്ടങ്ങൾ െസണ്ടുക്കസപ്പട്ട ഹടരപ്പൻ ദ്രച്ശാം. (മടർച്ച് 2018) 

4. ഉഴുത നിലസത്തക്കുറിച്ചുള്ള സതളിവുെൾ ലഭിച്ച ഹടരപ്പൻ ദ്രച്ശാം. (മടർച്ച് 2018) 

5. ജല ൊംഭരണിയുസട അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിച്ച ഹടരപ്പൻ ദ്രച്ശാം. (മടർച്ച് 2018) 

ഉത്തരങ്ങൾ: 1. ഹടരപ്പ 2. ബനവടലി  3. ചമടഹൻസജട്ടചരട  4. െടലിബാംഗൻ 5. ച ടളടവീര 

സെറ്്റ  2 

                ച ട്യങ്ങൾ 

1. ബുദ്ധൻ ജനിച്ച നഗരാം ( മടർച്ച്  2016) 

2. മഗ യുസട രണ്ടാം തലസ്ഥടനാം (ചെ 2019) 

3. െുൽത്തടൻ ജഹടൻ ബീഗാം ൊംരക്ഷിച്ച സെറ്്റ  (മടർച്ച്  2016) 

4. ഗുജറടത്തിൽ  അചശടെ  ദ്െവർത്തിയുസട ദ്ര ടന ശിലട ശടെനാം സ്ഥിതി സ യ്യുന്ന സ്ഥലാം 

(ചെ 2019) 

5.  അചശടെ  ദ്െവർത്തിയുസട ദ്ര ടന ശിലട ശടെനാം സ്ഥിതി സ യ്യുന്ന  സതചക്ക അറ്റസത്ത 

ഒരു ദ്രച്ശാം  (ചെ  2019) 

6. വടൾട്ടർ ഇലിയറ്്റ ശില്പങ്ങങ്ങൾ ചശഖരിച്ച ദ്രച്ശാം (മടർച്ച്  2016) 

ഉത്തരങ്ങൾ:1. ലുാംബിനി 2. രടടലീരുദ്താം 3. െടഞ്ചി 4. ഗിർനടർ 5. െന്നതി  6. അമരടവതി 

സെറ്്റ  3 

                ച ട്യങ്ങൾ 

1. ബുദ്ധൻ ജനിച്ച സ്ഥലാം.( മടർച്ച് 2016,ചെ 2019) 

2. ബുദ്ധൻ നിർവടണാം ദ്രടരിച്ച സ്ഥലാം . (ചെ  2018) 

3. ബുദ്ധൻ ആ്യ ദ്രഭടഷണാം നടത്തിയ സ്ഥലാം (ചെ 2018 ) 

4. ബുദ്ധന് ചബടച ട്യാം ലഭിച്ച സ്ഥലാം. (മടർച്ച്  2016 ,ചെ 2018 ) 

ഉത്തരങ്ങൾ: 1. ലുാംബിനി  2. െുശിനഗരാം  3. െടരടനടഥ് 4. ബുദ്ധ ഗയ 

 സെറ്്റ  4  

               ച ട്യങ്ങൾ 

1. 1857 സല െലടരാം ആരാംഭിച്ച സ്ഥലാം (ചെ 2016, മടർച്ച് 2017, ചെ 2017) 

2. ബഹ്ൂർഷട ഭരണട ിെടരിയടയിരുന്ന സ്ഥലാം (ചമടഡൽ 2019) 

3. ബീഗാം ഹദ്െത് മഹൽ െലടരാം നടത്തിയ സ്ഥലാം  (ചെ 2016, ചെ 2017, മടർച്ച്  2019) 

HSE മുൻെടല ച ട്യങ്ങളുാം ഉത്തരങ്ങളുാം 



 
4. നടനട െടചഹബ് െലടരത്തിന് ചനതൃതവാം നൽെിയ സ്ഥലാം (ചെ 2016, മടർച്ച് 2017, ചെ 2017, 

മടർച്ച്  2019) 

5. െുൻവർ െിാംഗ് െലടരത്തിന് ചനതൃതവാം നൽെിയ സ്ഥലാം ( മടർച്ച്  2019) 

6. റടണി ലക്്ഷമി ഭടയ് െലടരാം നടത്തിയ സ്ഥലാം( ചെ 2016, മടർച്ച് 2017, ചെ 2017, മടർച്ച്  2019) 

ഉത്തരങ്ങൾ:1. മീററ്്റ 2. ഡൽഹി 3. ലെ്നൗ 4. െടൺരുർ 5. ആറ 6. ഝടൻെി 

സെറ്്റ  5 

                ച ട്യങ്ങൾ 

1. ബാംഗടൾ ആർമിയുസട നഴ്െറി എന്ന് വിചശഷിപ്പിക്കസപ്പട്ട സ്ഥലാം (നവടബ് വടജി്് അലി ഷട 

ഭരിച്ച ദ്രച്ശാം)  (ചമടഡൽ 2019) 

2. ബിർജിെ് െട്ർ ചനതടവടയി ഉയർത്തസപ്പട്ട സ്ഥലാം (ചമടഡൽ 2018,2019) 

3. ഷട മൽ ദ്ബിട്ടീഷുെടർസക്കതിസര െർഷെസര ൊംഘടിപ്പിച്ച ദ്രച്ശാം ( മടർച്ച് 2017,ചമടഡൽ 

2018) 

ഉത്തരങ്ങൾ: 1. അവ ്  2. ലഖ്നൗ* 3. ബറൗട്്ട  

               ( *1857 ൽ ബിർജിെ് െട്ർ അവ ിസല നവടബടയി  ദ്രഖയടരിക്കസപ്പട്ടു) 

COMPILED BY SUJITH K, HSST HISTORY, GHSS CHAYOTH, KASARAGOD 

 

 

 

 

 

 


