








01 ല�ോകത്തെ	 സ്വോധീനിച്ച  വിപ്ലവങ്ങൾ  

focus area

അല�രിക്കൽ സ്വോതന്ത്ര്യ സ�രം (Focus)

വ്യവസായ വിപ്ലവകാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും വടക്കേ� അക്കേ�രി�യുടെട  കിഴടെ� തീരത്ത് കൂടിക്കേയറി 

പ്പാർത്തവരുടെട പിൻഗാ�ികളാണ് അക്കേ�രി�യിടെല ക്കേകാളനി നിവാസികൾ . അസംസ്കതവസ്തു�ൾ�് 

ക്കേവണ്ടിയും നിർമ്മിത വസ്തു�ളുടെട വിപണത്തിനും ക്കേവണ്ടിയുള്ള അക്കേന8ഷണ�ാണ് അവടെര അവിടെട 

എത്തിച്ചത് അക്കേ�രി�ൻ ക്കേകാളനി�ാടെര ബ്രിട്ടൻ നിയന്ത്രി�ാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അക്കേ�രി�ൻ 

സ8ാതന്ത്ര്യ സ�രത്തിന് കാരണ�ായത്

കോരണങ്ങൾ

ത്തെ�ർക്കൻ്റ�ിസ്റ്റ് നിയ�ങ്ങൾ

a ): ക്കേകാളനികളു�ായുള്ള വ്യാപാരത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്ടെറക്കേയാ ക്കേകാളനിയുടെടക്കേയാ കപ്പൽ �ാത്രക്കേ� 

ഉപക്കേയാഗി�ാവൂ

b,): ക്കേകാളനികളിടെല നിയ�പര�ായ പ്ര�ാണങ്ങൾ, പത്രങ്ങൾ, ലഘുക്കേലഖകൾ, ലൈലസൻസുകൾ 

തുടങ്ങിയവയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്ടെറ സ്റ്റാമ്പ് പതി�ണം

C) ക്കേകാളനികളിൽ ഉല്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാര, കമ്പിളി, പരുത്തി പുകയില തുടങ്ങിയവ ഇംഗ്ലണ്ടിക്കേല�് 

�ാത്രക്കേ� കയറ്റി അയ�ാവൂ

d): ക്കേകാളനികളിൽ നിർത്തിയ ലൈസന്യത്തിൻ്ടെറ ടെWലവ് ക്കേകാളനി നൽകണം

e): ക്കേകാളനികളിക്കേല�് ഇറക്കു�തി ടെWയ്യുന്ന ക്കേതയില, ഗ്ലാസ്, കടലാസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇറക്കു�തിച്ചുങ്കം 

നൽകണം

തത്വചിന്തകരുത്തെ( സ്വധീനം

a ):ക്കേ^ാൺ ക്കേലാ�്: �നുഷ്യന് Wില �ൗലികവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിടെന ഇല്ലാതാ�ാൻ ആർക്കും 

കഴിയില്ല.
b): ക്കേതാ�സ് ടെപയിൻ: ഏടെതങ്കിലും ഒരു വിക്കേദശ ശക്തി�് ഒരു വൻകരടെയ അധികകാലം അട�ി 

ഭരി�ാൻകഴിയില്ല'
c): ^യിംസ് ഓട്ടിസ്: പ്രാധിനിധ്യ�ില്ലാടെത നികുതിയില്ല

1 :ക്കേകാൺണ്ടിനൻ്റൽസക്കേമ്മളനം

a,): 1774- ഒന്നാം ക്കേകാൺണ്ടിനൻ്റൽസക്കേമ്മളനം ക്കേകാളനി�ാരുടെട അംഗീകാര�ില്ലാടെത നികുതി 

ചു�ത്തരുത് എന്ന് (ബീട്ടീഷ് രാ^ാവിന് നിക്കേവദനം നൽകി.)

b): 1775: രണ്ടാം ക്കേകാൺണ്ടിനൻ്റൽസക്കേമ്മളനം: ക്കേ^ാർ^് വാഷിo ഗ്ടണിടെന ലൈസനിക ക്കേനതാവായി 

ടെതരടെtടുത്തു.

c): 1776- മൂന്നാം ക്കേകാണ്ടിനൻ്റൽസക്കേമ്മളനം: അക്കേ�രി�ൻ സ8ാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.

,അക്കേ�രി�ൻ സ8ാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം:



അക്കേ�രി�ൻ സ8ാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം തയ്യാറാ�ിയത് ക്കേതാ�സ് ടെ^ക്കേzഴ്സൺ, ടെബഞ്ച�ിൻ ഫ്രാങ്ക്ളിൻ 

എന്നിവരായിരുന്നു'

> �നുഷ്യടെരല്ലാം തുല്യരാണ്.

>എല്ലാവർക്കും Wില അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട്

> അവകാശങ്ങൾ ക്കേനടിടെയടു�ാൻ ഭരണകൂടങ്ങൾ രൂപീകരി�ടെപ്പടണം 

> ഭരണകൂടങ്ങടെള നിയന്ത്രി�ാനുള്ള അവകാശം ^നങ്ങൾക്കുണ്ട്.

1781 ൽ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു 1783 ടെല പാരിസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം അക്കേ�രി�യിടെല 13 ക്കേകാളനികൾക്കും 

സ8ാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു - ക്കേ^ാർ^് വാഷിംഗ്ടൺ അക്കേ�രി�ൻ ഐക്യനാടുകളുടെട ആദ്യ പ്രസിഡൻ്റായി 

'^യിംസ് �ാഡിൻറ ക്കേനതൃത8ത്തിൽ അക്കേ�രി�ൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാ�ി.

,അക്കേ�രി�ൻ സ8ാതന്ത്ര്യ സ�രത്തിൻ്ടെറ zലം

a ): പിൽ�ാല സ8ാതന്ത്ര്യ സ�രങ്ങൾക്കും വിപ്ലവങ്ങൾക്കും പ്രക്കേWാദനവും ലക്ഷ്യക്കേബാധവും നൽകി.

b; �നുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ�് �ാതൃകയായി

c): റിപ്പബ്ലി�ൻ ഭരണരീതി എന്ന ആശയം മുക്കേന്നാട്ട് വച്ചു.

d): ആദ്യടെത്ത എഴുതടെപ്പട്ട ഭരണഘടന തയാറായി

e): ടെzഡറൽ രാഷ്ട്o എന്ന ആശയത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി .

ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം 1789

കോരണങ്ങൾ തോത്തെ. പറയുന്നു.

a): രോഷ്ടീയ ലസ്വച്ഛോധിപത്യം:

ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരികളായ ലൂയി 14, ലൂയി 15, ലൂയി 16 എന്നിവരുടെട ക്കേസ8ച്ഛാധിപത്യ ഭരണത്തിൽ 

^നങ്ങളുടെട ദുരിതത്തിലായി. ഏകാധിപതികളായ ഇവർ ദൂർത്തന്മാരായിരുന്നു. ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം എന്ന് 

പറt ലൂയി 14, എനി�് ക്കേശഷം പ്രളയം എന്ന് പറt ലൂയി 15, നിങ്ങൾ�് ടെറാട്ടി ഇടെല്ലങ്കിൽ ക്കേക�് 

തിന്നു കൂടെട എന്ന് പറt ലൂയി 16 �ാൻ്റ ഭാര്യ ക്കേ�രി ആൻ്ക്കേറായിനറ്റ് എന്നിവർ ^നങ്ങളുടെട പ്രശ്നങ്ങൾ 

പരിഹരിച്ചില്ല

b):ഫ്രഞ്ച് സമൂഹം

ഫ്രഞ്ച് സമൂഹടെത്ത മൂന്നായി തരം തിരി�ാം.

ഒന്നോം എലസ്റ്ററ്റ്: പുക്കേരാഹിതർ:ഭൂവുടകളായിരുന്നു.കർഷകരിൽ നിന്ന് തിലൈ� എന്ന നികുതി 

പിരിച്ചു.എല്ലാതരം നികുതികളിൽ നിന്നും ഇവർ ഒഴിവാ�ടെപ്പട്ടിരുന്നു. ആഡ o ബര ^ീവിതം നയിച്ചു

രണ്ടോം എലസ്റ്ററ്റ്: പ്രഭു�ന്മാർ: ലൈസനിക ക്കേസവനം നടത്തി. കർഷകരിൽ നിന്ന് പല തരം നികുതി പിരിച്ചു.

ക്കേവതനം നൽകാടെത കർഷകടെര ടെകാണ്ട് ക്കേ^ാലി ടെWയ്യിച്ചു.ഭൂവുടകകളായ ഇവർ എല്ലാതരം നികതികളിൽ 

നിന്നും ഒഴിവാ�ടെപ്പട്ടിരുന്നു. ഇവരും ആഡംബര^ീവിതം നയിച്ചു.

മൂന്നോം എലസ്റ്ററ്റ്: കച്ചവട�ാർ, എഴുത്തുകാർ, വ�ീലന്മാർ, അധ്യാപകർ, ബാങ്ക് ക്കേ^ാലി�ാർ ,കർഷകർ, 

ലൈകടെത്താഴിലാളികൾ എന്നിവരടങ്ങിയതായിരുന്നു �ധ്യവർഗ്ഗം. ഇവരുടെട ^ീവിതം 

ദുരിതപൂർണ്ണ�ായിരുന്നു. ഇവർ�് ഭരണത്തിൽ ഒരു പങ്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.എല്ലാതരം നികുതിയും ഇവർ 

ടെകാടു�ണ�ായിരുന്നു.സർ�ാരിന് ലൈതക്കേല എന്ന നികുതിയും �ധ്യവർഗ്ഗം ടെകാടുക്കേ�ണ്ടി വന്നു.



തത്വചിന്ത'

ലവോൾട്ടയർ: 

പുക്കേരാഹിതരുടെട ചൂഷണടെത്ത പരിസഹിച്ചു. യുക്തിWിന്ത, �നുഷ്യ ക്കേ�ഹം, എന്നിവടെയ 

ക്കേപ്രാൽസാഹിപ്പിച്ചു.

റൂലസോ

സ8തന്ത്ര�ായി ^നിക്കുന്ന �നുഷ്യൻ എവിടെടയും Wങ്ങലക്കുള്ളിലാണ്.^നങ്ങളാണ് പര�ാധികാരി

ല�ോണ്ടസ്ക്യൂ:

ഗവർമ്മണ്ടിൻ്ടെറ വിഷയങ്ങടെള നിയ�നിർമ്മാണം, കാര്യനിർവ്വഹണം, നീതിന്യായം എന്നിങ്ങടെന തരം 

തിരി�ണടെ�ന്ന് വാദിച്ചു.

ഫിസിലയോ ക്രറ്റ്:

�ധ്യവർഗ്ഗത്തിൻ്ടെറ താൽപര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി. സ8ത്ത് ലൈകവശം വയ്ക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് 

ക്കേവണ്ടി വാദിച്ചു

ലസ്റ്ററ്റ് ജനറൽ വിളിച്ച് കൂട്ടോനുള്ള സോഹചര്യം:

ഫ്രഞ്ച് ^നപ്രതിനിധി സഭയാണ് ക്കേസ്റ്ററ്റ് ^നറൽ.രാ^ാ�ന്മാരുടെട ആഡംബര ^ീവിതവും, അനാവശ്യ�ായ

യുദ്ധങ്ങളും, വരഴ്ച കാരണം കൃഷി നശിച്ചതും രാ^കീയ ഖ^നാവ് കാലിയായി. പുതിയ നികുതി 

ചു�ത്താനായി ക്കേസ്റ്ററ്റ് ^നറൽ രാ^ാവ് വിളിച്ച് കുട്ടി. നിലവിൽ ഓക്കേരാ എക്കേസ്റ്ററ്റിനും ഓക്കേരാ ക്കേവാട്ടാണ് 

ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഓക്കേരാ അംഗത്തിനും ഓക്കേരാ ക്കേവാട്ട് ക്കേവണടെ�ന്ന് മൂന്നാം എക്കേസ്റ്ററ്റ് ആവശ്യടെപ്പട്ടു. 

ഒന്നും രണ്ടും എക്കേസ്റ്ററ്റ് ഈ ആവശ്യടെത്ത എതിർത്തു.തുടർന്ന് മൂന്നാം എക്കേസ്റ്ററ്റ് അടുത്തുള്ള ടെടന്നീസ് 

ക്കേകാർട്ടിൽ സക്കേമ്മളിക്കുകയും പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും ടെWയ്തു

a) മൂന്നാം എക്കേസ്റ്ററ്റിടെന ഫ്രാൻസിൻ്ടെറ ക്കേദശീയ അസംബ്ലിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

b) ഫ്രാൻസിന് ക്കേവണ്ടി ഒരു ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുക

ത്തെ(ന്നീസ് ലകോർട്ട് പ്രതിജ്ഞയ്ക്കു ലKഷമുള്ള സംഭവങ്ങൾ

a ):1789 ജൂലൈല 14: ബാസ്റ്റിൽ ക്കേകാട്ട തകർന്നു.

b):1789 ആഗസ്റ്റ് 12: ക്കേദശീയ അസംബ്ലിയിൽ �നുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം പാസ്സായി.

c):1789 ഒക്കേªാബർ 5: പാരീസ് നഗരത്തിടെല സ്ത്രികൾ ഭക്ഷണത്തിനായി ക്കേവഴ്സായി ടെകാട്ടാരത്തിക്കേല�് 

പ്രകടനം നടത്തി.

d): 1792: സപ്തംബർ: ഫ്രാൻസിടെന ഒരു റിപ്പബ്ലി�ായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ	ിൻ്ത്തെറ ഫ�ം

> സ8ാതന്ത്ര്യം സ�ത8ം, സാക്കേഹാദര്യം എന്ന മുദ്രവാക്യം ക്കേലാകത്തിന് സമ്മാനിച്ചു.

 >. പിൽ�ാല വിപ്ലവങ്ങൾ�് ആക്കേവശം പകർന്നു.

> �ധ്യ വർഗ്ഗത്തിൻ്ടെറ വർച്ച

> ^നകീയ പര�ാധികാരം എന്ന ആശയത്തിന് പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു.

> രാ^്യടെ�ന്നാൽ പ്രക്കേദശ�ല്ല, ^നങ്ങളാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഉയർന്നു വന്നു .

> യൂക്കേറാപ്പിൽ z്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥ അവസാനിച്ചു.



>ക്കേസ8ച്ഛാധിപത്യ ഭരണത്തിന് ഭീഷണിയായി.

ത്തെനലXോളിയൻ്ത്തെറ ഭരണ പരിഷ്ക്കോരങ്ങൾ

> കർഷകടെര ക്യഷി ഭൂ�ിയുടെട ഉട�കളാ�ി.

>ടെപാതുകടം ഇല്ലാതാ�ാനായി സിങ്കിങ് zണ്ട് എന്ന ക്കേപരിൽ ഒരു പ്രക്കേത്യക zണ്ട് രൂപീകരിച്ചു.

>ഗതാഗത പുക്കേരാഗതി�ായി നിരവധി ക്കേറാഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു.

> പുക്കേരാഹിതടെര നിയന്ത്രിച്ചു.

> സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ�ായി ബാങ്ക് ഓz് ഫ്രാൻസ് രൂപീകരിച്ചു.

> ഒരു നിയ�സംഹിത ഉണ്ടാ�ി. 

>1815 ടെല വാട്ടർ ലൂയുദ്ധത്തിൽ ടെനക്കേപ്പാളിയൻ ടെകാല്ലടെപ്പട്ടു.

റഷ്യൻ വിപ്ലവം - 1917 ( focus)
മാക്സിം ഗ�ാർക്കിയുടെ� അമ്മ എന്ന ഗ�ാവൽ റഷ്യയിടെ� കർഷകരുടെ�യും ടെ�ാഴി�ാളികളുടെ�യും 
ദുരി�ാവസ്ഥ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ� ഭരണത്തിൽ കർഷകരും ഫാക്ടറി 
ടെ�ാഴി�ാളികളും ദുരി�പൂർണ്ണമായ ജീവി�മാണ് �യിച്ചിരുന്ന�് ,കാർഷിക ഉല്പാദ�ം കുറഞ്ഞഗ;ാഴും 
കർഷകർ �ികു�ി ടെകാടുഗക്കണ്ടി വന്നു.ടെ�ാഴി�ാളികളുടെ�യും കർഷകരുടെ�യും ദുരി�ജീവി�ടെത്ത മാക്സിം 
ഗ�ാർക്കി ,�ിഗയാ ഗ�ാൾഗ@ായി, ഇവാൻ തുർ�ഗ�വ്, ആൻ്റൺ ടെചഗക്കാവ് തു�ങ്ങിയ 
സാഹി�്യകാരന്മാർ അവരുടെ� കൃ�ികളിൽ ചിത്രീകരിച്ചു.കാൾമാക്സിൻ്ടെറയും ടെJഡറിക് ഏ�ൽ 
സിൻ്ടെറയും ആശയങ്ങൾ ടെ�ാഴി�ാളികൾക്ക് ആഗവശം പകർന്നു -
ഗസാഷ്യൽ ടെഡഗമാക്രാറ്റിക് വർഗക്കഴ്സ് പാർട്ടി.
ടെ�ാഴി�ാളികളുടെ� ദുരി�ങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാ�ായി ഗസാഷ്യൽ ടെഡഗമാക്രാറ്റിക് വർഗക്കഴ്സ് പാർട്ടി 
രൂപീകരിക്കടെ;ട്ടു. എന്നാൽ ഈ പാർട്ടി രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു.

ഗVാൾഷവിക്ക് ടെമൻഷവിക്ക്

ഭൂരിപക്ഷം �്യൂ�പക്ഷം

ടെ��ിൻ, ഗZാ�്സ്കി - (ഗ��ാവ്) അ�ക്സാണ്ടർ ടെകറൻസ്ക്കി

കർഷകരുടെ�യും ടെ�ാഴി�ാളികളുടെ�യും പാർട്ടി സമ്പന്നങ്ങളുടെ� പാർട്ടി.

1905 ടെ� റഷ്യ - ജ;ാൻ യുദ്ധം
1905 ടെ� റഷ്യ ജ;ാൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യ ഗ�ാൽക്കുകയും ജ�ങ്ങളുടെ� പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും ടെചയ്തു. 
രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളും സാമ്പത്തിക പരിഷ്ക്കാരങ്ങളും ആവശ്യടെ;ട്ട് ടെ�ാഴി�ാളികൾ ടെപഗZാഗ്രാഡിഗ�ക്ക്
മാർച്ച ്��ത്തി.പട്ടാളം ഇ�ിനു ഗ�ടെര ടെവ�ിടെവയ്ക്കുകയും �ിരവധി ഗപർ മരണടെ;ടുകയും ടെചയ്തു.ഈ 
സംഭവമാണ് രക്തരൂക്ഷി�മായ ഞായറാഴ്ച എന്നറിയടെ;ടുന്ന�് .ഈ കാ�ഘട്ടത്തിൽ ഗസാവിയറ്റുകൾ 
എന്നറിയടെ;ടുന്ന ടെ�ാഴി�ാളി സംഘങ്ങൾ രൂപം ടെകാണ്ടു. സമരം ശക്തമായഗ;ാൾ 'ദ്യൂമയുടെ� �ിർഗദശ 
പ്രകാരം �ിയമ �ിർമാണ സഭ വിളിച്ച ്കൂട്ടാൻ ചക്രവർത്തി �ിർVന്ധി��ായി.
ഒന്നാം ഗ�ാകയുദ്ധം തു�ങ്ങിയഗ;ാൾ ദ്യൂമയുടെ� എ�ിർ;ിടെ� വകടെവയ്ക്കാടെ� സാർ ചക്രവർത്തി �ിഗക്കാളസ്
രണ്ടാമൻ യുദ്ധത്തിൽ പടെrടുക്കാൻ �ീരുമാ�ിച്ചു. ഭക്ഷ്യ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായഗ;ാൾ ആയിരക്കണക്കി�് 
സ്ത്രികൾ ടെറാട്ടിക്ക് ഗവണ്ടി ടെ�രുവുകളിൽ പ്രക��ം ��ത്തി.ടെപZാ�ാർഡ് ��രത്തിൽ ടെ�ാഴി�ാളികൾ 



പ്ര�ിഗഷധപ്രക��ം ��ത്തി. ഒന്നാം ഗ�ാകയുദ്ധത്തിൽ ദുരി�മനുഭവിച്ചസൈസ�ികരും പ്രക��ത്തിൻ്ടെറ 
കൂടെ� ഗചർന്നു.ടെ�ാഴി�ാളികൾ ടെപZാ ഗ്രഡ് ��രം പി�ിടെച്ചടുത്തു �ിഗക്കാളസ് രണ്ടാമൻ 
സ്ഥാ�ടെമാഴിയുകയും അ�ക്സാണ്ടർ ടെകറൻസ്കി �ാൽകാ�ിക �വൺടെമൻ്റി�് ഗ�തൃ�്വം �ൽകുകയും 
ടെചയ്തു - ഈ സംഭവമാണ് ഫിബ്രവരി വിപ്ലവം
ഒഗക്ടാVർ വിപ്ലവം
�ാൽക്കാ�ിക �വൺടെമൻ്റിടെ� ഗസാവിയറ്റുകളിൽ ഒരു വിഭാ�ം അം�ീകരിച്ചില്ല.അധികാരം 
ഗസാവിയറ്റുകൾക്ക് സൈകമാറണടെമന്ന് ടെ��ിനും ആവശ്യടെ;ട്ടു.ഒന്നാം ഗ�ാകയുദ്ധത്തിൽ �ിന്ന് റഷ്യ 
പിൻമാറുക, കൃഷിഭൂമി കർഷകർക്ക് വി�രണം ടെചയ്യുക, ഫാക്ടറികൾ ടെപാതു സ്വത്താക്കുക എന്നീ 
ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ്ടെകാണ്ട് �ാൽക്കാ�ിക �വൺടെമൻ്റാടെ��ിരായി സായുധ ക�ാപം 
ആരംഭിച്ചു.ടെകറൻസ്കി രാജ്യം വിട്ട് ഗപാകുകയും ടെ��ിൻ അധികാരത്തിൽ വരുകയും ടെചയ്തു ഈ 
സംഭവമാണ് ഒഗക്ടാVർ വിപ്ലവം എന്നറിയടെ;ടുന്ന�്.
റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്ടെറ ഫ�ം
>ഒന്നാം ഗ�ാകയുദ്ധത്തിൽ �ിന്ന് റഷ്യ പിൻമാറി
-> പ്രഭുക്കന്മാരുടെ� ഭൂമി പി�ിടെച്ചടുത്ത് കർഷകർക്ക് വി�രണം ടെചയ്തു
>ഫാക്ടറികൾ, Vാrകൾ, ��ാ�� സംവിധാ�ം വിഗദശ വ്യാപാരം എന്നിവ ടെപാതു    
ഉ�മസ്ഥ�യി�ായി.
> സാമ്പത്തിക, ശാസ്ത്ര സാഗr�ികരം�ങ്ങളിൽ റഷ്യ വൻ പുഗരാ��ി ഗ��ി.
>1924 ൽ റഷ്യയിൽ പു�ിയ ഭരണഘ�� വന്നു.
>ഗ�ാകത്തിൻ്ടെറ വിവിധ ഭാ�ങ്ങളിൽ ഗസാഷ്യ�ി@് ആശയങ്ങൾ 
പ്രചരി;ിക്കടെ;ട്ടു.'�ോറ്റിനല�രിക്കൻ വിപ്ലവം (Nonfocus)

ഒരു കാലത്ത് ലാറ്റിനക്കേ�രി� പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാൽ സമ്പന്ന�ായിരുന്നുടെവന്ന് പാബ്ക്കേളാ ടെനരൂദയുടെട 

�ാച്ചുപിക്ച്ചു വിൻ്ടെറ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് �നസ്സിലാ�ാം

യൂക്കേറാപ്യന്മാർ ലാറ്റിനക്കേ�രി�ടെയ എങ്ങടെനയാണ് ചൂഷണം ടെWയ്തത് എന്ന് ക്കേനാ�ാം

a ): ലാറ്റിനക്കേ�രി�യുടെട സമ്പത്തും വിഭവങ്ങളും ടെകാള്ളയിച്ചു.

b) സ്പാനിഷ് ഭാഷടെയ ലാറ്റിനക്കേ�രി�യുടെട ഔക്കേദ്യാഗിക ഭാഷയാ�ി.

c): ടെസ്പയിൻകരും ക്കേപാർച്ചിഗിസുകരും തങ്ങളുടെട ഭാഷയും �തവും ആWാരവും അവിടെട പ്രWരിപ്പിച്ചു.

d): സ്പാനിഷ് ലൈശലിയിൽ വിടുകളും ക്കേദവാലയങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു.

e): 'സ്പാനിഷ് രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി

f): യൂക്കേറാപ്യരിൽ നിന്ന് പുതിയ ക്കേരാഗങ്ങൾ ലാറ്റിനക്കേ�രി�ൻ ^നതയിക്കേല�് പകർന്നു 

g): ഖനികളിൽ നിന്ന് സ8ർണം, ടെവള്ളി തുടങ്ങിയ ക്കേലാഹങ്ങൾ അവർ കവർടെന്നടുത്തു.

h): ക്കേതാട്ടങ്ങളിലും �റ്റ് ക്കേ�ഖലകളിലും ക്കേകാളനി�ാടെര അടി�കടെള ക്കേപാടെല ക്കേ^ാലി ടെWയ്യിച്ചു.

ലാറ്റിനക്കേ�രി�ൻ വിപ്ലവത്തിന് ക്കേനതൃത8ം ടെകാടുത്ത ക്കേനതാ�ൾ

1 ): zാൻസിക്കേസ്കാ �ിരാൻഡ

2): ലൈസ�ൺ ക്കേബാളിവർ

3) ക്കേ^ാടെസ ഡി സാൻ�ാർട്ടിൻ

1825 ഓടെട രണ്ട് രാ^്യങ്ങൾ ഒഴിടെക എല്ലാ രാ^്യങ്ങളും സ8തന്ത്ര�ായി.ചൈചനീസ് വിപ്ലവ (Non focus)



ചൈചനീസ് വിപ്ലവ	ില�ക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങൾ പരിലKോധിക്കോം

a ): കറുX് വ്യോപോരം: ലൈWന ആവരുടെട ഉല്പന്നങ്ങളായ പട്ട്, ക്കേതയില, �ൺപാത്രങ്ങൾ എന്നിവ യൂക്കേറാപ്പിൽ

വിറ്റ് വൻ ലാഭമുണ്ടാ�ി.ലൈWനയുടെട സമ്പത്ത് ടെകാള്ളയടി�ാനായി ഇംഗ്ലിഷ് വ്യാപാരികൾ 

ലൈWനയിക്കേല�് ലഹരി പദാർത്ഥ�ായ കറുപ്പ് ഇറക്കു�തി ടെWയ്തു. ഇക്കേതാടെട ലൈWന സാമ്പത്തിക�ായും 

�ാനസിക�ായും അടി�ത്തത്തിലായി

2) : തുറന്ന വോതിൽ നയം

' ലൈWനയിൽ �റ്റ് യൂക്കേറാപ്യൻ ശക്തികടെള ക്കേപാടെല അക്കേ�രി�യ്ക്കും സ8ാധീനം ഉറപ്പി�ാൻ ക്കേവണ്ടി 

അക്കേ�രി� ടെകാണ്ട് വന്ന നയ�ാണ് തുറന്ന വാതിൽ നയം. ഈ നയം അനുസരിച്ച് ലൈWനയിൽ വ്യാപാരം

നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും സ� അവകാശമുണ്ട്. അക്കേ�രി�ൻ ക്കേസ്റ്ററ്റ് സിക്രട്ടറിയായ ക്കേ^ാൺ ക്കേഹയ് ആണ് 

തുറന്ന വാതിൽ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചത്

ലiോക്സർ ക�ോപം

ലൈWനയിടെല വിക്കേദശാധിപത്യടെത്ത ഇല്ലാതാ�ാൻ ലൈWനയിടെല Wില രഹസ്യസംഘടനകൾ നടത്തിയ 

കലാപ�ാണ് ക്കേബാക്സർ കലാപം. അവരുടെട മുദ്ര ക്കേബാക്സർ�ാരുടെട മുഷ്ടിയായിരുന്നു. ഈ കലാപം 

പരാ^യടെപ്പടെട്ടങ്കിലും പിൽകാല സ�രങ്ങൾ�് ശക്തി പകർന്നു.

സൺ യോത് ത്തെസൻ

1911 ൽ Dr.സൺ യാട്സണിൻ്ടെറ ക്കേനതൃത8ത്തിൽ �ഞ്ചു രാ^ഭരണത്തിടെനതിരായി ലൈWനയിൽ വിപ്ലവം 

നടക്കുകയും, രാ^വാഴ്ചയ്ക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കുകയും, സൺയാട്സണിൻ്ടെറ ക്കേനത്യത8ത്തിൽ കു�ിംഗ് ന്താങ് 

പാർട്ടി ഒരു റിപ്പബ്ലി�ൻ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുകയും ടെWയ്തു.ക്കേദശീയത ,സ8ാതന്ത്ര്യം ^നാധിപത്യം എന്നിവ 

അക്കേ¼ഹത്തിൻ്ടെറ ആശയങ്ങളായിരുന്നു. ക്യഷിയുടെടയും വ്യവസായത്തിൻ്ടെറയും പുക്കേരാഗതി�ാവശ്യ�ായ

നടപടികൾ കു�ിന്താങ് റിപ്പബ്ലിക് സ8ികരിച്ചു.

റഷ്യയുടെട സഹായം വിവിധ ക്കേ�ഖലകളിൽ ലൈWനയ്ക്ക് ലഭിക്കുകയും ലൈWനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി 

രൂപീകരിക്കുകയും ടെWയ്തു.സൻയാട് ടെസന്നിൻ്ടെറ �രണടെത്ത തുടർന്ന് Wിയാങ് ലൈകഷ�് 

അധികാരത്തിൽ വരുകയും, ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിലുണ്ടായി രുന്ന ക്കേയാ^ിപ്പ് ഇല്ലാതാകുകയും ടെWയ്തു.

ല�ോങ് �ോർച്ച്: 1934

Wിയാങ് ലൈകഷക് ലൈWനയിൽ ലൈസനിക ഏകാധിപതിയാകുകയും, വിക്കേദശ ശക്തികൾ�് ലൈWനയിൽ 

ഇടടെപടാൻ അവസരം നൽകുകയും ടെWയ്തു - ലൈWനയിടെല കൽ�രി ,ഇരുമ്പു വ്യവസായങ്ങൾ, ബാങ്കിങ്, 

വിക്കേദശ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ ക്കേ�ഖലകൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് വിക്കേദശ രാ^്യങ്ങളായിരുന്നു. ഇത്തരം 

നയങ്ങടെള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എതിർക്കുകയും ലൈകഷ�് അവടെര അടിച്ച�ർത്തുകയും ടെWയ്തു.ഈ 

സ�യത്ത് �ാക്കേവാ ക്കേസതുo ഗ് ലൈWനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെട ക്കേനതാവായി �ാറി. അക്കേ¼ഹത്തിൻ്ടെറ 

ക്കേനതൃത8ത്തിൽ 1934 ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ടെത�ൻ ലൈWനയിടെല കിയാങ്സിയിൽ നിന്ന് ടെയനാനിക്കേല�്

ഒരു യാത്ര പുറടെപ്പട്ടു. യാത്രയിൻ പ്രഭു�ന്മാരിൽ നിന്ന് ക്യഷി ഭൂ�ികളും ഗ്രാ�ങ്ങളും പിടിടെച്ചടുത്ത് 

കർഷകർ�് നൽകി.ഏകക്കേദശം 12000 KM സഞ്ചരിച്ച ഈ യാത്രാ ക്കേലാങ് �ാർച്ച് എന്നറിയടെപ്പടുന്നു.

മാഗവായുടെ� ഗ�തൃ�്വത്തിൽ വച്ച ്ചുവ;് ഗസ� എന്ന സൈസ�്യം രൂപീകരിക്കുകയും കുമിംന്താങ് ഭരണം 
പി�ിടെച്ചടുക്കുകയും ടെചയ്തു.ഇഗ� തു�ർന്ന് ചിയാങ് സൈകഷക് �ായ് വാ�ിഗ�ക്ക്  ഓ�ിഗ;ാകുകയും മാഗവാ 

ഗസതുങ്ങിൻ്ടെറ ഗ�തൃ�്വത്തിൽ 1949 ഒഗക്ടാVർ 1 �് സൈച� റി;ബ്ലിക്കാകയും ടെചയ്തു



UNIT -2

ല�ോകം     ഇരുപതോം     നൂറ്റോണ്ടിൽ  

FOCUS AREA

1. ഒന്നാം ല	ാക യുദ്ധത്തിന്റെ�  കാരണങ്ങൾ 
2. മുല�ാളിനിയും ഫാഷിസവും 
3. ഹിറ്റ്ല	റും നാസിസവും 
4. ഇരുല$രികൾക്കുന്റെ&ാരു ബദൽ-ല$രില$രാ പ്രസ്ഥാനം

ഒന്നോം ല�ോക യുദ്ധത്തിന്റെ� കോരണങ്ങൾ

 ലകാളനികൾക്ക്ല  ല-ണ്ടി രാജ്യങ്ങൾ നടത്തിയ  &ത്സരങ്ങൾ 
 ത്രികക്ഷി സഖ്യം, ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദം എന്നീ സൈസനിക സഖ്യങ്ങളുന്റെട രൂപീകരണം 
 പാൻസ്ലാ-്ല പ്രസ്ഥാനം,പാൻ ജർ&ൻ പ്രസ്ഥാനം,പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനം,തുടങ്ങി തീവ്ര 

ലദശീയതയിൽ അധിഷ്ഠിത&ായി രൂപം ന്റെകാണ്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ 
 യൂലKാപ്പ്യൻ രാജ്യങ്ങളുന്റെട ഇടയിൽ രൂപം ന്റെകാണ്ട ന്റെ&ാലKാക്കൻ പ്രതിസന്ധി ബാൾക്കൺ 

പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങിയ പ്രതിസന്ധി കൾ
 ആസ്ട്രിയൻ കിരീടാ-കാശിന്റെയ ന്റെസർബിയൻ യു-ാ-്ല ന്റെ-ടിന്റെ-ച്ച്ല ന്റെകാന്നത്ല

ഒന്നോം ല�ോക യുദ്ധത്തിന് കോരണമോയ സോമ്രോജ്യത്വ പ്രതിസന്ധികൾ

ന്റെമോല/ോക്കൻ പ്രതിസന്ധി

 ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ല$ർന്നുണ്ടാക്കിയ രഹസ്യ സന്ധിപ്രകാരം ന്റെ&ാലKാലക്കായിൽ 
ഫ്രാൻസിsa ആധിപത്യം ബ്രിട്ടൻ അംഗീകരിച്ചു. 

 എന്നാൽ ജർമ്മനി ഇത്ല അംഗീകരിച്ചില്ല .
 ജർമ്മനി ന്റെ&ാലKാലക്കായില	ക്ക്ല യുദ്ധക്കപ്പലുകളയച്ചു.  
 തുടർന്നുള്ള $ർച്ചയിൽ ഫ്രഞ്ച്ല ലകാംലഗായുന്റെട $ി	 ഭാഗങ്ങൾ ജർ&നിക്ക്ല നൽകി 

ഫ്രാൻസ്ല പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു
 എങ്കിലും ഫ്രാൻസും ജർ&നിയും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത തുടർന്നു.

ബോൾക്കൺ പ്രതിസന്ധി

 ഓലട്ടാ&ൻ തുർക്കികകളുന്റെട സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ�  ഭാഗ&ായിരുന്നു ബാൾക്കൺ പ്രലദശം
 ബാൾക്കൺ സഖ്യം തുർക്കിന്റെയ പരാജയന്റെപ്പടുത്തി
 എന്നാൽ യുദ്ധത്തിന്റെ�  ലനട്ടങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിൽ ബാൾക്കൺ സഖ്യത്തിന്റെ	 രാഷ്ട്രങ്ങൾ 

തമ്മിൽ അഭിപ്രായ -്യത്യാസം ഉണ്ടായി
 ഇത്ല ബാൾക്കൺ പ്രതിസന്ധിക്ക്ല കാരണ&ായി



മുല4ോളിനിയും ഫോഷിസവും

ഫോസിസ്റ്റ് പോർട്ടി ഇറ്റ�ിയിൽ അധികോരത്തിൽ

 ഒന്നാം ല	ാക യുദ്ധത്തിൽ -ിജയിച്ച-രുന്റെട കൂട്ടത്തിൽന്റെപട്ടിട്ടും ഇറ്റ	ിക്ക്ല കാര്യ&ായ 
ലനട്ടങ്ങന്റെളാന്നും 	ഭിച്ചില്ല. 

 യുദ്ധാനന്തര കാ	ന്റെത്ത -്യ-സായങ്ങളുന്റെട തകർച്ച,ന്റെതാഴില്ലായ്മ,നികുതി -ർദ്ധന-്ല 
പണന്റെപ്പരുപ്പം തുടങ്ങിയ- ജനങ്ങന്റെള ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന്ല അകറ്റി .

 രാജ്യം ലസാഷ്യ	ിസ്റ്റ്ല -ിപ്ല-ത്തില	ക്ക്ല ലപാകുല&ാ എന്ന ഭയം ഫാഷിസന്റെത്ത 
പിന്തുണക്കാൻ സമ്പന്നന്റെര ലപ്രരിപ്പിച്ചു.

ഫോഷിസത്തിന്റെ� യും നോസിസത്തിന്റെ� യും പ്രവർത്തനങ്ങളിന്റെ� സമോനതകൾ

ഫോസിസം നോസിസം

-ംശ &ഹി&

സൈസനിക 
-ിഭാഗത്തിsa 
രൂപീകരണം

രാഷ്ട്രീയ 
എതിരാളികന്റെള 
ഇല്ലായ്മ ന്റെ$യ്യൽ

അക്ര&ലണാൽസുക 
-ിലദശ നയം

പ്രാ$ീന ലKാ&ാ 
സാമ്രാജ്യത്തിsa 
പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്ല ല-ണ്ടി 
പ്ര-ർത്തിച്ചു.

എതിരാളികന്റെള 
അടിച്ച&ർത്താൻ 
കരിങ്കുപ്പായക്കാർ എന്ന 
ലസനാ -ിഭാഗം രൂപീകരിച്ചു.

ലസാഷ്യ	ിസ്റ്റുകൾ 
ന്റെതാഴി	ാളി-കർഷക 
ലനതാക്കൾ എന്നി-ന്റെര 
രാഷ്ട്രത്തി sa ശത്രുക്കളായി 
പ്രഖ്യാപിച്ചു

മുലസാളിനി 
എലത്യാപ്യ,അൽലബനിയ 
തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങന്റെള 
ആക്ര&ിച്ചു

ആര്യന്മാരാണ്ല ല	ാകത്തിന്റെ	
പരിശുദ്ധ -ംശന്റെ&ന്നു -ാദിച്ചു.

എതിരാളികന്റെള അടിച്ച&ർത്താൻ 
ത-ിട്ടു കുപ്പായക്കാർ എന്ന ലസനാ 
-ിഭാഗം രൂപീകരിച്ചു

നാസിസത്തിന്റെ� ശത്രുക്കളായ 
ലസാഷ്യ	ിസ്റ്റുകന്റെളയും 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകന്റെളയും ജൂതന്റെരയും 
ജനാധിപത്യ-ാദികന്റെളയും 
ന്റെകാന്റെന്നാടുക്കി

ആസ്ട്രിയ ന്റെ$ലക്കാലസ്ലാ-ാക്യ 
എന്നീ രാജ്യങ്ങന്റെള ആക്ര&ിച്ചു



ല?രി  -  ല?രോ പ്രസ്ഥോനം  

 മുത	ാളിത്ത ല$രിയുന്റെടലയാ ലസാഷ്യ	ിസ്റ്റ്ല ന്റെ$രിയുന്റെടലയാ ഭാഗ&ാ-ാന്റെത നി	ന്റെകാണ്ട 
രാജ്യങ്ങളുന്റെട ഐക്യ&ാണ്ല ല$രില$രാ പ്രസ്ഥാനം

 യുദ്ധവും സംഘർഷവു&ില്ലാത്ത സ&ാധാന പര&ായ ഒരു ല	ാകത്തിന്ല ല-ണ്ടി 
രൂപീകരിക്കന്റെപ്പട്ട പ്രസ്ഥാനം 

 1961 ൽ ന്റെബൽല�ഡിൽ ന്റെ-ച്ച്ല ആദ്യ സലമ്മളനം നടന്നു

  ലസോവിയറ്റ് യൂണിയൻന്റെ� തകർച്ച

> &ിഖാലയൽ ലഗാർബലച്ച-ിന്റെ� ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ

> ലസാഷ്യ	ിസത്തിൻ്ലന്റെK അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള -്യതി$	നം

> ഉലദ്യാഗസ്ഥരുന്റെട ന്റെകടുകാര്യസ്ഥതയും അഴി&തിയും

> സാമ്പത്തിക രംഗന്റെത്ത &ാറ്റങ്ങൾ ഉൾന്റെക്കാള്ളുന്നതിലുണ്ടായ പരാജയം

രണ്ടോം ല�ോകയുദ്ധത്തിന്റെ�  ഫ�ങ്ങൾ

> ദശ	ക്ഷക്കണക്കിന്ല ലപർ ന്റെകാല്ലന്റെപ്പട്ടു.

> യൂലKാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുന്റെട സമ്പദ്ല -്യ-സ്ഥ താറു&ാKായി.

> യൂലKാപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുന്റെട ല	ാക ല&ധാ-ിത്വം തകർന്നു.

> ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സ&രം ശക്തിന്റെപ്പട്ടു.

>അല&രിക്കയും ലസാ-ിയറ്റ്ല യൂണിയനും -ൻ ശക്തികളായി &ാKി.

>ല	ാകസ&ാധാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന രൂപീകരിച്ചു

1. ഒന്നാം ല	ാക യുദ്ധ കാ	ത്ത്ല രൂപീകരിക്കന്റെപ്പട്ട ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിൽ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളാണ്ല 
ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയ-ഹംഗKി.........?

  Ans:- ഇറ്റ	ി

2. അനുലയാജ്യ&ായത്ല കൂട്ടിലച്ചർക്കുക

ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദം

 ഇംഗ്ലണ്ട്ല   ?   Kഷ്യ

                                                                      (ജർമ്മനി ഇറ്റ	ി ഫ്രാൻസ്ല USA)

    Ans:- ഫ്രാൻസ്ല



3. ഒറ്റന്റെപ്പട്ടത്ല കന്റെണ്ടത്തുക?
ജ-ാഹർ	ാൽ ന്റെനഹ്ല റു ,ഗ&ാൽ അബ്ദുൽ നാസർ,&ാർഷൽ ടിലറ്റാ,  അഹമ്മദ്ല സുക്കാർലണാ,യാസർ
അKഫാത്ത്ല
Ans:- യാസർ അKഫാത്ത്ല

4. ഹിറ്റ്ല 	ന്റെK ജർ&നിയിൽ അധികാരത്തില	Kാൻ  സഹായിച്ച ഘടകങ്ങൾ പരിലശാധിക്കുക?
 ഒന്നാം ല	ാക യുദ്ധാനന്തരം ജർമ്മനിയുട ല&ൽ അടിലച്ചൽപ്പിച്ച  ല-ഴ്സായി സന്ധി
 സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും പണന്റെപ്പരുപ്പവും 
 ജർമ്മൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ� പരാജയവും രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയും

NON-FOCUS AREA

സാമ്രാജ്യത്വം ലകാളനി രാജ്യങ്ങളിൽ ദൂര-്യാപക&ായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉള-ാക്കി

 ലകാളനികളുന്റെട പരമ്പരാഗത സമ്പദ്ല -്യ-സ്ഥ തകർന്നു
 ഭരണരീതിയും നിയ&-്യ-സ്ഥയും &ാറ്റി&Kിക്കന്റെപ്പട്ടു
 പരമ്പരാഗത ഭക്ഷ്യ-ിളകൾക്ക്ല  പകരം നാണ്യ-ിളകൾ കൃഷി ന്റെ$യ്യാൻ 

നിർബന്ധിതരായി
 ദാരിദ്ര്യവും ന്റെതാഴില്ലായ്മയും -ർധിച്ചു 
 പ്രകൃതി -ിഭ-ങ്ങൾ -്യാപക&ായി ന്റെകാള്ളയടിക്കന്റെപ്പട്ടു 
 തലദ്ദശീയ ക	,സാഹിത്യം,ഭാഷ,സംസ്കാരം,-ിദ്യാഭ്യാസം എന്നി- തകർക്കന്റെപ്പട്ടു.

 -്യ-സായ -ിപ്ല-ം ലകാളനി -ൽകരണത്തിന്ല  കാരണ&ായി 

           
-്യ-സായ -ിപ്ല-ം

പുതിയ യന്ത്രങ്ങളുന്റെട കണ്ടുപിടുത്തം

യന്ത്ര സഹായത്താൽ ഉത്ലപാദനം -ർധിക്കുന്നു

ആഭ്യന്തര ആ-ശ്യത്തിന്ല ല-ണ്ടതിലനക്കാൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓലരാ രാജ്യത്തും കു&ിഞ്ഞു കൂടുന്നു

അധികം -ന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ -ിറ്റഴിക്കാൻ യൂലKാപ്പ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക
	ാറ്റിനല&രിക്ക എന്നി-ിടങ്ങളിൽ ലകാളനികൾ സ്ഥാപിച്ചു

പോരീസ് സമോധോന സലDളനം രണ്ടോം ല�ോക യുദ്ധത്തിന് പശ്ചോത്ത�ന്റെമോരുക്കി

 -ിജയിച്ച രാജ്യങ്ങൾ പരാജയന്റെപ്പട്ട രാജ്യങ്ങന്റെള സാമ്പത്തിക&ായി ചൂഷണം ന്റെ$യ്യാൻ 
ല-ണ്ടി രൂപം ന്റെകാടുത്തതായിരുന്നു പാരീസ്ല സ&ാധാന സലമ്മളനം 



 ഇത്ല പ്രകാരം പരാജയന്റെപ്പട്ട രാഷ്ട്രങ്ങളുന്റെട മുഴു-ൻ ലകാളനികളും -ിജയിച്ച രാജ്യങ്ങൾ 
സൈക-ശന്റെപ്പടുത്തി 

 പാരീസ്ല സ&ാധാന സന്ധിയിലൂന്റെട ലകാളനികൾ നഷ്ടന്റെപട്ട ജർമ്മനിയും ഇറ്റ	ിയും 
ലകാളനികൾ പിടിന്റെച്ചടുക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു.

 ജർമ്മനിയും ഇറ്റ	ിയും ജപ്പാനും അച്ചുതണ്ട്ല സഖ്യത്തിന്ല രൂപം ന്റെകാടുത്തു 
 അച്ചുതണ്ട്ല സഖ്യത്തിന്റെനതിന്റെര ഇംഗ്ലണ്ട്ല, ഫ്രാൻസ്ല,സൈ$ന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ 

സഖ്യശക്തികൾ എന്ന സൈസനിക സഖ്യത്തിന്ല രൂപം നൽകി 
 ഇത്തരം സഖ്യങ്ങളുന്റെട രൂപീകരണം  രണ്ടാം ല	ാക യുദ്ധത്തില	ക്ക്ല നയിച്ചു.

5. ഒന്നോം ല�ോക യുദ്ധത്തിന്റെ� ഫ�ങ്ങൾ വ്യക്തമോക്കുക?

 ഒന്നാം ല	ാക യുദ്ധം 1918 ൽ അ-സാനിച്ചു
 ദശ 	ക്ഷക്കണക്കിന്ല ജനങ്ങൾക്ക്ല ജീ-ഹാനി സംഭ-ിക്കുകയും പരിലക്കൽക്കുകയും 

ന്റെ$യ്തു.
  കൃഷി,-്യ-സായ,-ാർത്താ-ിനി&യം തുടങ്ങിയ ല&ഖ	കൾ തകർന്നു. 
 ദാരിദ്ര്യം ന്റെതാഴില്ലായ്മ നാണയന്റെപ്പരുപ്പം എന്നി- -ർധിച്ചു. 
 യൂലKാപ്പിsa സാമ്പത്തിക ല&ധാ-ിത്വം ദുർബ	&ായി. ഏഷ്യയില	യും ആഫ്രിക്കയിന്റെ	യും

സ്വാതന്ത്രസ&രങ്ങൾ ശക്തിന്റെപ്പട്ടു.   
 ല	ാക സ&ാധാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സർവ്വരാഷ്ര സഖ്യം (league of nation) എന്ന 

സംഘടന രൂപം ന്റെകാണ്ടു.
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                  യൂണിറ്റ്  5

സംസ്ക്കാരവും ദേ�ശീയതയും

ദേ�ാക്കസ് ഏരിയ

        1 ദേ�ശീയത വളർത്തുന്നതിൽ 

      വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പങ്ക്

● ഇന്ത്യക്കാരിൽ ദേദശീയ കാഴ്ചപ്പാട് വളർത്തി

● ദേദശീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെപ്പട്ടു

● മദേ%%ര വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും ലഭ്യമായി

● ഇംഗ്ലീഷ് ദേമധാവി%്വപ്പെത്ത യും അസമ%്വപ്പെത്തയും ഒറ്റപ്പെക്കട്ടായി എ%ിർത്തു

2.  ദേ�ശീയ വി�്യാലയങ്ങൾ  

വിദ്യാഭ്യാസ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ

ആശയങ്ങൾ വർഷം സ്ഥലം സ്ഥാപകർ

ഡക്കാൻ 
എഡ്യൂദേക്കഷൻ 
പ്പെസാസൈസറ്റി

ഇന്ത്യയുപ്പെട സമഗ്ര 
പുദേരാഗ%ിക്ക് 
ആധുനിക 
വിദ്യാഭ്യാസം

1884 പൂപ്പെന ജിജി 
അഗാർക്കർ
%ിലകൻ
എം ജി 
റാനപ്പെഡ

വനി%ാ 
സർവകലാശാല

സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം 1916 മഹാരാഷ്ട്ര ഡി പ്പെക കാർദേവ

വിശ്വഭാര%ി 
സർവ്വകലാശാല

അന്തർദേദശീയ 
സാദേഹാദര്യം

ബംഗാൾ ടാദേഗാർ

ജാമിയ മില്ലിയ 
ഇസ്ലാമിയ

മദേ%%ര 
വിദ്യാഭ്യാസം 
വളർത്തുക

അലിഗഡ് മൗലാനാ 
മുഹമ്മദലി
ഷൗക്കത്തലി
ദേഡാക്ടർ 
സക്കീർ 
ഹുസൈസൻ
എം എ 
അൻസാരി

ദേകരള 
കലാമണ്ഡലം

പാരമ്പര്യ 
കലാരൂപങ്ങപ്പെള 
സംരക്ഷിക്കുക

തൃശ്ശൂർ വള്ളദേത്താൾ

വാർധാ പദ്ധ%ി പ്പെ%ാഴിലധിഷ്ഠി% 
വിദ്യാഭ്യാസം

1937 ഗുജറാത്ത് ഗാന്ധിജി



3 ദേ�ശീയ വി�്യാഭ്യാസം മുദേന്നാട്ടുവെവച്ച ആശയങ്ങൾ

മദേ%%ര%്വം , ദേദശീയ% ,സ്ത്രീകളുപ്പെട ഉന്നമനം അന്തർദേദശീയ%ാ, പാരമ്പര്യ കലകളുപ്പെട 

പുനരുദ്ധാരണം ,സൈവദേദശിക ദേമധാവി%്വദേ%ാടും ജാ%ിവ്യവസ്ഥദേയാടുള്ള എ%ിർപ്പ്

ദേ�ശീയതാ കലയിൽ

● ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലപ്പെയ പാശ്ചാ%്യ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും ദേമാചിപ്പിച്ചു

● ഭാര%ീയ സംസ്കാരത്തിൽ അടിയുറച്ച പൗരസ്ത്യ ചിത്ര കലപ്പെയ ദേmാത്സാഹിപ്പിച്ചു

● ജനമനസ്സുകളിൽ ദേദശീയ% വളർത്തി

● ദുരാചാരങ്ങൾ പ്പെക്ക%ിപ്പെര 

● സാമൂഹിക മദേനാഭാവം സൃഷ്ടിച്ചു

സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലവെ0 ചിത്രങ്ങൾ   ,  ചിത്രകാരന്മാർ   ,  പ്രദേമയം  

ഭാര%് മാ%ാ. 

 അബനീന്ദ്രനാഥ ടാദേഗാർ _ ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾക്ക് ആഹാരം വസ്ത്രം എന്നിവ നൽകുന്ന ഭാര%മാ%ാവ്

കൽക്കത്തയിൽ പ്പെസാസൈസറ്റി ഓഫ് ഓറിയൻറൽ ആർട്സ് സ്ഥാപിച്ചു 

ശാകുന്തളത്തിപ്പെല രംഗം

 രാജാ രവിവർമ്മ _ പുരാണങ്ങളിപ്പെലയും സാഹി%്യങ്ങളിലും mദേമയങ്ങൾ

സ%ി ,ഗ്രാമീണ പ്പെചണ്ടക്കാരൻ

 നന്ദലാൽ ദേബാസ്_ സാമൂഹിക ദുരാചാരങ്ങൾ, ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ

ഗ്രാമീണജീവി%ം

 അമൃ%ാ ദേഷാർഗിൽ. ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിപ്പെല ദുരി%ജീവി%ം

ദേദശീയ പ%ാക ,ദേദശീയ മുദ്ര ,ചർക്ക

ദേചാ�്യങ്ങൾ

1 ഇന്ത്യൻ ദേദശീയ%യുപ്പെട വളർച്ചയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വഹിച്ച പങ്ക് വിലയിരുത്തുക ?   (4)

2 ദേദശീയ വിദ്യാഭ്യാസ മുദേന്നാട്ടുപ്പെവച്ച ആശയങ്ങൾ എപ്പെന്തല്ലാം?  (4)

3 ദേദശീയ%യുപ്പെട വളർച്ചയിൽ കലയുപ്പെട സ്വാധീനം വിലയിരു%                            (4)

ദേചരുംപടി ദേചർക്കുക

            A                B

വിശ്വഭാര%ി സർവ്വകലാശാല ഗാന്ധിജി

ഗ്രാമീണ പ്പെചണ്ടക്കാരൻ ടാദേഗാർ

വാർധാ പദ്ധ%ി മ%ി അബനീന്ദ്രനാഥ ടാദേഗാർ

ഭാര%് മാ%ാ മാ%ാ നന്ദലാൽ ദേബാസ്

                  (4)

5 ഡക്കാൻ എഡ്യൂദേക്കഷൻ പ്പെസാസൈസറ്റി സ്ഥാപിച്ച വർഷം (1)

6 കലാരംഗത്ത് അമൃ% ദേഷാർഗിലിപ്പെ� സംഭാവന എന്ത് ? (1)ദേനാൺ ദേഫാക്കസ് ഏരിയ ദേനാട്ട്



1.ഇന്ത്യൻ ദേദശീയ%യുപ്പെട രൂപീകരണത്തിന് സ്വാധീനം പ്പെചലുത്തിയ ഘടകങ്ങൾ

● ദേകാളനി ഭരണവും ചൂഷണവും

● സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ mസ്ഥാനങ്ങൾ 

● പത്രങ്ങൾ 

● വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

● സാഹി%്യം

● കല

2. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം പ്പെകാണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ലക്ഷ്യമാക്കിയ%്

● ബ്രിട്ടീഷ് ജീവി% രീ%ിദേയാട് %ാല്പര്യമുള്ള ഒരു %ലമുറപ്പെയ സൃഷ്ടിക്കുക. 

● ഭരണം ശക്തിപ്പെപ്പടുത്താൻ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം ആഴത്തിൽ അറിയുക. 

● ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ദേനടുക.

3. സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ mസ്ഥാനങ്ങളുപ്പെട ആവിർഭാവത്തിനു വഴിപ്പെ%ളിച്ച ഘടകങ്ങൾ

● സ്വ%ന്ത്ര ചിന്ത 

● യുക്തിചിന്ത 

● ആധുനികവൽക്കരണ %ാല്പര്യം

4.സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ mസ്ഥാനങ്ങളുപ്പെട ലക്ഷ്യങ്ങൾ

● സമൂഹത്തിപ്പെല അനാചാരങ്ങപ്പെള എ%ിർക്കുക 

● വിദേവചനമില്ലാപ്പെ% വഴി നടക്കുക 

● മാന്യമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക 

● വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ ദേനടിപ്പെയടുക്കുക

5. സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ മുദേന്നാട്ടുപ്പെവച്ച ആശയങ്ങൾ

● ജാ%ി നിർമ്മാർജ്ജനം 

● എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക 

● വിധവ പുനർവിവാഹം നടപ്പിലാക്കുക 

● സൈശശവവിവാഹം അവസാനിപ്പിക്കുക 

● സ%ി നിർത്തലാക്കുക 

6. സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ

● രാജാറാം ദേമാഹൻദേറായ് -- ബ്രഹ്മസമാജം 

● ആര്യസമാജം --സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വ%ി 



● എസ്എൻഡിപി-- ശ്രീനാരായണഗുരു 

● രാമകൃഷ്ണമിഷൻ--സ്വാമിവിദേവകാനന്ദൻ

● ശാരദാസദൻ--പണ്ഡി% രമാബായ് 

● അലിഗഡ് mസ്ഥാനം-- സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ

7. സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളുപ്പെട സ്വാധീനത്താൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിദേരാധിച്ച അനാചാരങ്ങൾ

● സ%ി നിർത്തലാക്കി 

● പ്പെപൺശിശുഹ%്യ നിദേരാധിച്ചു 

● അടിമത്തം നിദേരാധിച്ചു 

● സൈശശവവിവാഹം ബഹുഭാര്യത്തം നിദേരാധിച്ചു 

● വിധവ പുനർവിവാഹം നടപ്പാക്കി

8.ദേദശീയ%യും-വർത്തമാനപത്രങ്ങളുപ്പെട ലക്ഷ്യങ്ങൾ

● ജനങ്ങളുപ്പെട mശ്നങ്ങപ്പെള കുറിച്ച് അവപ്പെര ദേബാധവാന്മാരാക്കുക ദേദശീയmസ്ഥാനത്തിൽ 

എല്ലാവപ്പെരയും പങ്കാളികളാക്കുക

● ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന mശ്നം പ്പെമാത്തം ഇന്ത്യക്കാരുപ്പെട mശ്നമായി കാണാൻ ദേmരിപ്പിക്കുക

9.വർത്തമാനപത്രങ്ങളുപ്പെട സ്വാധീനം

● ഇന്ത്യയിപ്പെല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ ചൂഷണം ജനങ്ങപ്പെള ദേബാധ്യപ്പെപ്പടുത്തി  

● plegue ക്ഷാമം എന്നിവയുപ്പെട ദുരി%ങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചു 

● സാമൂഹിക പരിഷ്കരണങ്ങപ്പെള കുറിച്ച് ജനങ്ങപ്പെള ദേബാധവാന്മാരാക്കി

● കൂട്ടപ്പെക്കാല കിരാ% ഭരണം ഇന്ത്യയിപ്പെല മുഴുവൻ ജനങ്ങളിലും എത്തിച്ചു 

● ദേലാകത്തിപ്പെല സ്വാ%ന്ത്ര്യ സമര ദേപാരാട്ട വാർത്തകൾ ഇന്ത്യക്കാരിൽ എത്തിച്ചു

ദേ@ാൺ ദേ�ാക്കസ് ഏരിയ 

1.ഇന്ത്യൻ ദേദശീയ%യുപ്പെട രൂപീകരണത്തിന് സ്വാധീനം പ്പെചലുത്തിയ ഘടകങ്ങൾ

● ദേകാളനി ഭരണവും ചൂഷണവും

● സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ mസ്ഥാനങ്ങൾ 

● പത്രങ്ങൾ 



● വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

● സാഹി%്യം

● കല

2. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം പ്പെകാണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ലക്ഷ്യമാക്കിയ%്

● ബ്രിട്ടീഷ് ജീവി% രീ%ിദേയാട് %ാല്പര്യമുള്ള ഒരു %ലമുറപ്പെയ സൃഷ്ടിക്കുക. 

● ഭരണം ശക്തിപ്പെപ്പടുത്താൻ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം ആഴത്തിൽ അറിയുക. 

● ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ദേനടുക.

3. സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ mസ്ഥാനങ്ങളുപ്പെട ആവിർഭാവത്തിനു വഴിപ്പെ%ളിച്ച ഘടകങ്ങൾ

● സ്വ%ന്ത്ര ചിന്ത 

● യുക്തിചിന്ത 

● ആധുനികവൽക്കരണ %ാല്പര്യം

4.സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ mസ്ഥാനങ്ങളുപ്പെട ലക്ഷ്യങ്ങൾ

● സമൂഹത്തിപ്പെല അനാചാരങ്ങപ്പെള എ%ിർക്കുക 

● വിദേവചനമില്ലാപ്പെ% വഴി നടക്കുക 

● മാന്യമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക 

● വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ ദേനടിപ്പെയടുക്കുക

5. സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ മുദേന്നാട്ടുപ്പെവച്ച ആശയങ്ങൾ

● ജാ%ി നിർമ്മാർജ്ജനം 

● എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക 

● വിധവ പുനർവിവാഹം നടപ്പിലാക്കുക 

● സൈശശവവിവാഹം അവസാനിപ്പിക്കുക 

● സ%ി നിർത്തലാക്കുക 

6. സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ

● രാജാറാം ദേമാഹൻദേറായ് -- ബ്രഹ്മസമാജം 

● ആര്യസമാജം --സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വ%ി 

● എസ്എൻഡിപി-- ശ്രീനാരായണഗുരു 

● രാമകൃഷ്ണമിഷൻ--സ്വാമിവിദേവകാനന്ദൻ

● ശാരദാസദൻ--പണ്ഡി% രമാബായ് 

● അലിഗഡ് mസ്ഥാനം-- സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ



7. സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളുപ്പെട സ്വാധീനത്താൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിദേരാധിച്ച അനാചാരങ്ങൾ

● സ%ി നിർത്തലാക്കി 

● പ്പെപൺശിശുഹ%്യ നിദേരാധിച്ചു 

● അടിമത്തം നിദേരാധിച്ചു 

● സൈശശവവിവാഹം ബഹുഭാര്യത്തം നിദേരാധിച്ചു 

● വിധവ പുനർവിവാഹം നടപ്പാക്കി

8.ദേദശീയ%യും-വർത്തമാനപത്രങ്ങളുപ്പെട ലക്ഷ്യങ്ങൾ

● ജനങ്ങളുപ്പെട mശ്നങ്ങപ്പെള കുറിച്ച് അവപ്പെര ദേബാധവാന്മാരാക്കുക ദേദശീയmസ്ഥാനത്തിൽ 

എല്ലാവപ്പെരയും പങ്കാളികളാക്കുക

● ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന mശ്നം പ്പെമാത്തം ഇന്ത്യക്കാരുപ്പെട mശ്നമായി കാണാൻ ദേmരിപ്പിക്കുക

9.വർത്തമാനപത്രങ്ങളുപ്പെട സ്വാധീനം

● ഇന്ത്യയിപ്പെല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ ചൂഷണം ജനങ്ങപ്പെള ദേബാധ്യപ്പെപ്പടുത്തി  

● plegue ക്ഷാമം എന്നിവയുപ്പെട ദുരി%ങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചു 

● സാമൂഹിക പരിഷ്കരണങ്ങപ്പെള കുറിച്ച് ജനങ്ങപ്പെള ദേബാധവാന്മാരാക്കി

● കൂട്ടപ്പെക്കാല കിരാ% ഭരണം ഇന്ത്യയിപ്പെല മുഴുവൻ ജനങ്ങളിലും എത്തിച്ചു 

● ദേലാകത്തിപ്പെല സ്വാ%ന്ത്ര്യ സമര ദേപാരാട്ട വാർത്തകൾ ഇന്ത്യക്കാരിൽ എത്തിച്ചു

പത്രങ്ങൾ ദേ@താക്കൾ

അമൃ%ബസാർ പത്രിക, സംബാദ് 
കൗമുദി

ശിശിർ കുമാർ ദേഘാഷ്, 
ദേമാത്തിലാൽ ദേഘാഷ്

മിറാദ് ഉൽ അക്ബർ രാജാറാം ദേമാഹൻ ദേറായ് ദേറായ്

യങ് ഇന്ത്യ, ഹരിജൻ ഗാന്ധിജി

ബംഗാളി സുദേരന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി

ദേനഷൻ ദേഗാപാലകൃഷ്ണ ദേഗാഖപ്പെല

ദേകസരി ,മറാത്ത ബാലഗംഗാധര %ിലകൻ 

ദേചാദ്യങ്ങൾ

1 ഇന്ത്യൻ ദേദശീയ%യുപ്പെട വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായ ഘടകങ്ങൾ ?



2  സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളുപ്പെട സ്വാധീനത്താൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിദേരാധിച്ച ആചാരങ്ങൾ 

ഏപ്പെ%ല്ലാം

3 ദേദശീയ% വളർത്തുന്ന%ിൽ പത്രങ്ങളുപ്പെട സ്വാധീനം വിലയിരുത്തുക?

4  സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ മുദേന്നാട്ടുപ്പെവച്ച ആശയങ്ങൾ എപ്പെന്തല്ലാം?

ദേചരുംപടി ദേചർക്കുക 

              A            B

ആര്യസമാജം ബാലഗംഗാധര %ിലകൻ

മറാത്ത പണ്ഡി% രമാബായ്

ഹരിജൻ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വ%ി

ശാരദ സദൻ ഗാന്ധിജി വിജി ജി ജി

പത്രങ്ങൾ ദേന%ാക്കൾ

അമൃ%ബസാർ പത്രിക, സംബാദ് 
കൗമുദി

ശിശിർ കുമാർ ദേഘാഷ്, 
ദേമാത്തിലാൽ ദേഘാഷ്

മിറാദ് ഉൽ അക്ബർ രാജാറാം ദേമാഹൻ ദേറായ് ദേറായ്

യങ് ഇന്ത്യ, ഹരിജൻ ഗാന്ധിജി

ബംഗാളി സുദേരന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി

ദേനഷൻ ദേഗാപാലകൃഷ്ണ ദേഗാഖപ്പെല

ദേകസരി ,മറാത്ത ബാലഗംഗാധര %ിലകൻ 

ദേചാദ്യങ്ങൾ

1 ഇന്ത്യൻ ദേദശീയ%യുപ്പെട വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായ ഘടകങ്ങൾ ?

2  സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളുപ്പെട സ്വാധീനത്താൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിദേരാധിച്ച ആചാരങ്ങൾ 

ഏപ്പെ%ല്ലാം

3 ദേദശീയ% വളർത്തുന്ന%ിൽ പത്രങ്ങളുപ്പെട സ്വാധീനം വിലയിരുത്തുക?

4  സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ മുദേന്നാട്ടുപ്പെവച്ച ആശയങ്ങൾ എപ്പെന്തല്ലാം?

ദേചരുംപടി ദേചർക്കുക 

              A            B

ആര്യസമാജം ബാലഗംഗാധര %ിലകൻ

മറാത്ത പണ്ഡി% രമാബായ്



ഹരിജൻ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വ%ി

ശാരദ സദൻ ഗാന്ധിജി വിജി ജി ജി



   05  സമരവ ും സവാതന്ത്ര്യവ ും 

FOCUS AREA 
 

ഗാന്ധിജിയ ടെ ആദ്യകാലസമരങ്ങൾ  

 

a: ചമ്പാരൻ നീലം കർഷകരുടെ സമരം - ബീഹാറിൽ - 1917-നീലം കർഷർക്ക ്

അനുകൂലമായ നിലപാെ് സവീകരിക്കാൻ മുതലാളിമാർ തയ്യാറായി. 

b): അഹമ്മദാബാദിടല തുണിമിൽ സമരം _ ഗുജറാത്തിൽ - 1918- പ്ലേഗ് 

പ്ലബാണസിടന പറ്റിയുള്ള സമരത്തിൽ ഗാന്ധിജി ഇെടപെുകയും ശമ്പള വർദ്ധനവ ്

പ്ലനെിടക്കാെുക്കുകയും ടചയ്തു 

C പ്ലേഡയിടല കർഷക സമരം: ഗുജറാത്തിൽ - 1918 ൽ വരഴ്ചയും കൃഷി നാശവും 

സംഭവിച്ച കർഷകർക്ക ്നികുതിയിളവ് പ്ലനെിടക്കാെുക്കാൻ ഗാന്ധിജിക്ക ്സാധിച്ചു. 

ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ നെത്തിയ ആദയകാല സമരങ്ങളുടെ ഫലം (Fo Cus) 

1. ഗാന്ധിജിയുടെ സമര രീതിയും ആശയങ്ങളും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് 

പരിചയടെൊൻ അവസരം ലഭിച്ചു. 

2. പ്ലദശീയ പ്പസ്ഥാനം വിദയാസമ്പന്നരിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാരിൽ എത്തി. 

3. പട്ടണങ്ങളിൽ മാപ്തം ഒതുങ്ങി നിന്ന പ്ലദശീയ പ്പസ്ഥാനം പ്ഗാമങ്ങളിൽ എത്തി. 

4.   പ്കപ്ലമണ ഗാന്ധിജി ഒരു പ്ലദശീയ പ്ലനതാവായി 

നിസ്സഹകരണ പ്പസ്ഥാനം- 1920 

ഗാന്ധിജി സവീകരിച്ച നിസ്സഹകര പ്പസ്ഥാനത്തിൻ്്ടറ 

സവഭാവടമന്ത്ായിരുന്നു?'(Focus) 

|1 )വക്കീലന്മാർ പ്ലകാെതികൾ ബഹിഷക്്കരിക്കുക 

2): വിദയാർത്ഥികൾ ഇംഗ്ലീഷ ്വിദയാലയങ്ങൾ ബഹിഷക്്കരിക്കുക 

3) :നികുതി നൽകാതിരിക്കുക 

4): ടതരടെെുെ ്ബഹിഷക്്കരിക്കുക 

5) :വിപ്ലദശ വസ്തുക്കൾ ബഹിഷക്്കരിക്കുക 

6) :പ്ബിട്ടീഷ ്പുരസക്്കാരങ്ങൾ തിരിടക നൽകുക 

നിസ്സഹകര പ്പസ്ഥാനം ഒരു നിർമ്മാണ പ്പവർത്തനം കൂെിയായിരുന്നു.  

a): ചർക്കയിൽ നിന്ന ്ോദി വസ്പ്തങ്ങൾ ടനയ്ടതെുത്തു 

b): പ്ലദശീയ വിദയാലങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. (കാശി വിദയാപീഠം, ഗുജറാത്ത് വിദയാപീഠം, 

ജാമിയ മില്ലിയ) 

c): ഇംഗ്ലിഷ ്ഭാഷയ്ത  ്പകരം ഹിന്ദി ഭാഷ പ്പചരിെിച്ചു. 

d): അയിപ്ലത്താച്ചാെന പ്പവർത്തനങ്ങൾ നെന്നു. 

 ഗാന്ധിജിയ ും ഖിലാഫത്ത ്ന്ത്രരസ്ഥാനവ ും (Non focus) 
 

നിസ്സഹകരണ പ്പസ്ഥാന കാലത്ത് തടന്നയാണ് േിലാഫത്ത ്പ്പസ്ഥാനവും രൂപം 

ടകാണ്ടത്. ഈ പ്പസ്ഥാനത്തിന ്രൂപം നൽകിയത് അലി സപ്ലഹാരന്മാരായിരുന്നു. 

ഗാന്ധിജി േിലാഫത്ത് പ്പസ്ഥാനടത്ത പിന്ത്ുണച്ചതിന ്കാരണം 

a ): പ്ബിട്ടീഷ ്വിരുദ്ധ വികാരം ഇന്ത്യയുടെ മുക്കിലും മൂലയിലും എത്തിക്കുക 

b): ഹിന്ദ -ുമുസ്ിം ഐകയം ശക്തമാക്കുക 

ചൗരിചൗരാ സുംഭവും1 1922(Non focus) 
 

ഉത്തർ പ്പപ്ലദശിടല ച3രിച3ര പ്ഗാമത്തിൽ കർഷകർ സമാധാനപരമായി മാർച്ച് 

നെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിടനടര പ്ലപാലിസുകാർ ടവെിടവച്ചു.ഇതിൻ്്ടറ 

പ്പതിപ്ലഷധമായാണ് നാട്ടുകാർ പ്ലപാലിസ് പ്ലേഷൻ കത്തിച്ചത.്ഈ സംഭവത്തിൽ 22 



പ്ലപാലിസുകാർ മരിച്ചു. ഇത ്ചൗരിചൗരാ സംഭവം1 എന്നറിയടെെുന്നു .ഈ 

സംഭവടത്ത തുെർന്ന് ഗാന്ധിജി നിസ്സഹകരണ പ്പസ്ഥാനം നിർത്തിവച്ചു. 

നിയമ ലുംഘന ന്ത്രരസ്ഥാനും (Focus) 

ലാഹ ാർ ഹകാൺന്ത്രഗസ്സ് സഹേളനും - 1929 

a ) പൂർണ്ണ സവരാജ് പ്ലകാൺപ്ഗസ്സിലക്ഷ്യമായി പ്പേയാപിച്ചു 

b): ഗാന്ധിജിയുടെ പ്ലനതൃതവത്തിൽ നിയമ ലംഘനപ്പസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുക. 

നിയമ ലംഘനപ്പസ്ഥാനത്തിൻ്ട്റ ഭാഗമായി ഗാന്ധിജി മുപ്ലന്നാട്ട് വച്ച ആശയങ്ങൾ 

a) ഉെ ്നികതി എെുത്ത ്കളയുക. 

b) കൃഷിക്കാർക്ക് 50% നികുതിയിളവ് നൽകുക 

c) രാഷ്പ്െീയ തെവുകാടര വിട്ടയയ്ക്കുക 

d): സസനിക ടചലവും ഉയർന്ന ശബളവും ടവട്ടിക്കുറയ്ക്കുക. 

e) ഇന്ത്യക്കാടര നീരിക്ഷ്ിക്കാൻ രഹസയ പ്ലപാലിസ് ആവശയമില്ല. 

f, തീരപ്ലദശ കെൽ ഗതാഗതം ആരംഭിക്കുക. 

h) സമ്പൂർണ മദയനിപ്ലരാധനം നെെിലാക്കുക - 

ഗാന്ധിജി ഉെ ്ഒരു സമരായുധമായി എെുത്തത ്എന്ത്് ടകാണ്ട?് 

a )(ബിട്ടീഷുകാരുടെ ടമാത്തം നികുതിവരുമാനത്തിൻ്ട്റ 2 /5 ഭാഗവും ലഭിച്ചത ്

ഉെിൽ നിന്നായിരുന്നു. 

b):ഉെ ്എല്ലാവരുടെയും അതയാവശയ വസ്തു വായിരുന്നു. 

c):  ഉെിൻ്്ടറ നികുതി മൂന്ന് മെങ്ങ ്വർദ്ധിെിച്ചു. 

d): ഉെിൻ്്ടറ നികുതി സാധാരണക്കാർക്ക ്ദുരിതമുണ്ടാക്കി. 

e):തപ്ലേശിയരായ ടചറുകിെ ഉെ ്ഉല്പാദകർക്ക ്ഉെ ്നിർമ്മിക്കാൻ അവകാശം 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

ഉെ ്സതയാപ്ഗഹം രാജയത്തിൻ്്ടറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വയാപിച്ചു. ഗുജറാത്തിടല 

ധരാസന ഉെ ്നിർമ്മാണശാലയിപ്ലലക്ക ്സപ്ലരാജിനി നായിഡുവിൻ്്ടറ 

പ്ലനതൃതവത്തിൽ മാർച്ച് നെത്തി. ഉെ ്സതയാപ്ഗഹടത്ത അെിച്ചമർത്തുകയും 

ഗാന്ധിജി അെക്കമുള്ള പ്ലനതാക്കടള അറേ് ടചയ്യുകയും ടചയ്തു. 

 

കവിറ്റി്യ സമരും - 1942 ( Focus) 

ഗാന്ധിജി നെത്തിയ ഏറ്റവും ശക്തമായ ജനകീയ സമരമായിരുന്നു കവിറ്റിന്ത്യ 

സമരം. പ്പവർത്തിക്കുക അടല്ലങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന ആശയമാണ ്ഗാന്ധിജി ഈ 

സമര 

കാലത്ത് നൽകിയത്. 

കവിറ്റി്യ സമരത്തിന് കാരണമായ ഘെകങ്ങൾ 
 

a ):ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘെനാപരിഷക്്കാരങ്ങൾ നെെിലാക്കിയില്ല. 

b):വിലക്കയറ്റവും ക്ഷ്ാമവും കാരണം ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടി. 

c):രണ്ടാം പ്ലലാകയുദ്ധത്തിൽ പ്ബിട്ടൻ പരാജയടെെും എന്ന പ്ലതാന്നൽ 

കവിറ്റിന്ത്യാ സമര കാലത്ത് ഗാന്ധിജി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നിർപ്ലേശങ്ങൾ  

• നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ സവന്ത്ം ജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരം അംഗീകാരിക്കണം 

• സർക്കാർ പ്ലജാലിക്കാർ രാജിവയ്ക്കാടത പ്ലദശീയ പ്പസ്ഥാനത്തിൽ പടങ്കെുക്കണം 

• ഇന്ത്യൻപട്ടാളക്കാർ ഇന്ത്യക്കാടര ടവെിവയ്ക്കരുത ്

• സവാതപ്ന്ത്യം കിട്ടുന്നതു വടര വിദയാർത്ഥികൾ വിദയാലയങ്ങളിൽ പ്ലപാപ്ലകണ്ടതില്ല: 

INA :ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി .(Non Focus) ' 

• INA രൂപികരിച്ചത ്റാഷ ്ബിഹാരി പ്ലബാസ ്അണഎ്ന്നാൽ INA യ്ക്ക ്രക്തവും 

മാംസവും നൽകിയത് സുഭാഷ ്ചപ്ന്ദ പ്ലബാസ് ആണ.് 



• സുഭാഷ ്. ചപ്ന്ദ പ്ലബാസ് 

സിoഗെൂരിൽ ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺടമൻ്്റിന് രൂപം നൽകി. 

• .ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ വനിതാ വിഭാഗത്തിന ്ഝാൻസി റാണി 

ടറജിടമൻ്്റ്റ ്രൂപീകരിച്ചു. 

.ഇതിൻ്ട്റ ചുമതല കയാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മിക്കായിരുന്നു. 

• ഇംഫാലിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലദശീയ പതാക ഉയർത്തി. 

ഹവറിട്ട വഴികൾ (Non Focus) 
"ഗാന്ധിജിയുടെ സമരമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നും വയതയസ്തമായ സമര രീതി നയിച്ചവരും 

പ്ലദശീയ സമരത്തിൽ നിർണ്ണായകമായ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു." വിശദമാക്കുക 

a ) 

പ്പസ്ഥാനം പ്ലനതാക്കൾ പ്പവർത്തനം 

സവരാജ് പ്പസ്ഥാനo 

I923 

പ്ലമാത്തിലാൽ ടനഹറ്ു, C 

Rദാസ് 

പ്പതിപ്ലഷധം നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ 

എത്തിച്ചു. 

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ 

പ്ലസാഷയലിേ ്

റിെബ്ലിക്കൻ 

അപ്ലസാസിപ്ലയഷൻ 

ഭഗത ്സിങ് ,ചപ്ന്ദപ്ലശേർ 

ആസാദ,് രാജ്ഗു രു ,സേ്പ്ലദവ ്

പ്ലകാളനി ഭരണം അട്ടിമറിക്കാൻ 

സായുധ വിേവം നെത്തി. 

സാൻപ്ലഡഴ്സ് എന്ന പ്ലപാലിസ് കാരടന 

ടവെിവച്ച ്ടകാന്നു.ടസപ്െൽ 

ലജിപ്ലസ്റ്റീവ ്അസംബ്ലിയിൽ 

പ്ലബാoടബറിെു. 1931 മാർച്ച് 23ന ്

ഭഗത ്സിങ്, രാജ് ഗുരു, സുേപ്ലദവ് 

എന്നിവടര തൂക്കിടകാന്നു 

പ്ലകാൺപ്ഗസ്്സ 

പ്ലസാഷയലിേ ്പാർട്ടി 

1934 

ജവഹർലാൽ ടനഹറ്ു, 

സുഭാഷ്ചപ്ന്ദ പ്ലബാസ് 

ജയപ്പകാശ ്നാരായൺ 

,അരുണാ അസഫലി 

കവിറ്റിന്ത്യാ സമരത്തിൽ സജീവ 

പങ്ക ്വഹിച്ചു. 

   

 

അഭിനവ ്ഭാരത ് വി ഡി സവർക്കർ 

അനുശീലൻ സമിതി ബരിപ്ന്ദകുമാർപ്ല്ഘാഷ,് പുലിൻ 

ബിഹാരിദാസ ്

ഗേർ പാർട്ടി ലാലാ ഹർേയാൽ 

ഇന്ത്യൻ റിെബ്ലിക്കൻ ആർമി സൂരയ ടസൻ 

ടതാഴിലാളി ന്ത്രരസ്ഥാനും (Non Focus) 

a ): അഹമ്മദാബാദ് ടെകേ്ൽ അപ്ലസാസിപ്ലയഷൻ 

b): മപ്ദാസ് പ്ലലബർ യൂണിയൻ 

c): അേിപ്ലലന്ത്യ പ്ലപ്െഡ് യൂണിയൻ പ്ലകാൺപ്ഗസ്്സ: 1920: എൻ.എം പ്ലജാഷി, ലാലാ ലത് 

പത ്റായി 

ലക്ഷ്യം: 

 a ):ടതാഴിലാളി വർഗ്ഗടമന്ന നിലയിൽ സംഘെിക്കുകയും പ്പവർത്തിക്കുകയും 

ടചയുക 

b): ഇന്ത്യൻ ടതാഴിലാളി വർഗ്ഗo രാജയത്തിന ്പുറത്തുള്ള ടതാഴിലാളി വർഗ്ഗവുമായി 

പ്ലചർന്ന ്പ്പവർത്തിക്കുക 

C): സവാതപ്ന്ത്യ സമരത്തിൽ പങ്കാളിയാവുക 



കർഷക ന്ത്രരസ്ഥാനും (Non focus) 
 

പ്ലബാംടബയിടല അേിപ്ലലന്ത്യ കിസാൻ സമിതി സപ്ലമ്മളനത്തിൽ വച്ച് കിസാൻ 

മാനിടഫപ്ലോക്ക് രൂപം നൽകി. ഇതിടല ആവശയങ്ങൾ താടഴ പറയുന്നു. 

a ): ഭൂനികുതിയും പാട്ടവും 50% കുറയ്ക്കുക 

b): കെങ്ങൾ മരവിെിക്കുക 

C):ഫുഡൽ നികുതികൾ റോക്കുക 

d): കർഷകർക്ക ്മിനിമം പ്ലവതനം ഉറൊക്കുക 

e): കർഷക യൂണിയടന അംഗീകരിക്കുക 

മ3ണ്്ട ബാറ്റൺ പദ്ധതി (Non focus) 

a ): മുസ്ിംങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷ്മുള്ള പ്പപ്ലദശത്ത് അവർ ആപ്ഗഹിക്കുകയാടണങ്കിൽ 

ഒരു പ്പപ്ലതയക രാജയം അനുവദിപ്ലക്കണ്ടതാണ്. 

b) ഇതിനായി ഒരു ഹിതപരിപ്ലശാധന നെപ്ലത്തണ്ടതാണ്. 

c): പഞ്ചാബും ബംഗാളും രണ്ടായി വിഭജിപ്ലക്കണ്ടതാണ ്

d): ഇതിനായി ഒരു അതിർത്തി നിർണയ കമ്മിഷടന നിയമിക്കുന്നതാണ്. 

1947 ജൂസലയിൽ പ്ബിട്ടിഷ ്പാർലടമൻറ ്ഇന്ത്യൻ സവാതപ്ന്ത്യ നിയമം പാസ്സാക്കി - 

 

' 

മാതൃകാപ്ലചാദയങ്ങൾ 

a ): ഗാന്ധിജി നിസ്സഹകര പ്പസ്ഥാനം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ കാരണടമന്ത്?് 

b): ''നിസ്സഹരണ പ്പസ്ഥാനം ഒരു നിർമ്മാണ പ്പവർത്തനം കൂെിയായിരുന്നു " 

.സമർത്ഥിക്കുക? 

c) ഗാന്ധിജി നെത്തിയ ആദയ കാല സമരങ്ങൾ ഏവ? 

d) കവിറ്റിന്ത്യ സമരത്തിൻ ഗാന്ധിജി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ആഹവാന ടമന്ത്?് 

e ): "ഗാന്ധിജിയുടെ സമര രീതിയിൽ നിന്നും പ്ലവറിട്ട പ്പവർത്തനം നെത്തിയ 

ഉല്പതിഷ്ണു വിഭാഗത്തിൻ്്ടറ പ്പവർത്തനവും സവാതപ്ന്ത്യ സമരത്തിൻ്്ടറ 

ഭാഗമായിരുന്നു " സമർത്ഥിക്കുക 

f): കിസാൻ മാനിഫസ ്പ്ലറ്റായുടെ ആശയങ്ങൾ ഏവാ 

q): INTUC രൂപികരിച്ചത ്ആര?് എപ്ലൊൾ? 

h): ഇന്ത്യൻ റിെബ്ലിക്കൻ ആർമി രൂപികരിച്ചത ്ആര?് 
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7.സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ

ഫ�ാക്കസ് ഏരിയ

നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ
 സംയ�ാജനം

ഇന്ത്യയും ബഹിരാകാശഗയ�ഷണവും

�ിയ�ശന�ം

പഞ്ചശീല തത്ത്വങ്ങൾ

നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ� സംഫയാജനം

സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിയ്ക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് തരം പ്രയ�ശങ്ങൾ ഉണ്ടാ�ിരുന്നു.

1 ബ്രിട്ടീഷുകാർ യനരിട്ട് ഭരണം ന
ത്തി� പ്രയ�ശങ്ങൾ

2 ബ്രിട്ടീഷ് നി�ന്ത്രണത്തിലുള്ള അറുന്നൂയ>ാളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ

ബ്രിട്ടീഷ് നി�ന്ത്രണത്തിലുള്ള നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ�ിയലാ, പാകിസ്ഥാനിയലാ യBരാം, 

അടെCങ്കിൽ സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രമാ�ി നിലനിൽക്കാനുള്ള അ�കാശം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകി�ിരുന്നു.

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ യനരിയ
ണ്ടി �ന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാ�ിരുന്നു നാട്ടുരാജ്യങ്ങടെള ഇന്ത്യയ�ാ
് 

കൂട്ടിയMർക്കൽ

നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ
 സംയ�ാജനം എന്ന ശ്രമകരമാ� �ൗത്യം �ിജ�ിപ്പിM പ്രമുഖർ

സർ�ാർ �Cഭാ�് പയട്ടൽ (യകന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ�ിടെല സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ
 �കുപ്പ് മന്ത്രി),

യXറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്ടെമൻ>് സിക്രട്ട>ി �ി.പി യമയനാൻ, എന്നി�രാ�ിരുന്നു..നാട്ടുരാജ്യങ്ങടെള ഇന്ത്യൻ 

യൂണി�ണിൽ ല�ിപ്പിക്കുന്നതിന് ല�നക്കരാർ സർ�ാർ പയട്ടലും മല�ാളി�ാ� �ി.പി യമയനാനും 

യBർന്ന് തയ്യാ>ാക്കി.ല�നക്കരാർ പ്രകാരം പ്രതിയരാധം, �ിയ�ശകാര്യം, �ാർത്താ�ിനിമ�ം 

എന്നി�യുടെ
 നി�ന്ത്രണം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ യകന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൈകമാ>ണം.ജനകീ� 

പ്രതിയഷധങ്ങൾ, ഇന്ത്യാ ഗ�ൺടെമൻ്>ിൻ്ടെ> പ്രായ�ാഗിക സമീപനങ്ങൾ എന്നി� മൂലം ഭൂരിഭാഗം 

നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ല�നക്കരാ>ിൽ ഒപ്പ് ടെ�M് ഇന്ത്യൻ യൂണി�ണിൽ യBർന്നു.

എന്നാൽ കൈഹ�രാബാ�്, ജുനഗഢ്, കാശ്മീർ എന്നീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ യ�നക്കരാ>ിൽ ഒപ്പി
ാൻ 

�ിസമ്മതിച്ചു.അനുരഞ്ജനം, കൈസനിക ന
പ
ി എന്നി� �ഴി ഇ�ടെ� കൂട്ടിയMർത്തു.

ഇന്ത്യയും ബഹിരാകാശ ഗഫ#ഷണവും

1962- ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജ�ഹർലാൽ ടെനഹ്രുവും ശാസ്ത്രജ്ഞനാ� �ിക്രം സാരാഭാ�് യും ഇന്ത്യൻ

ബഹിരാകാശ ഗയ�ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചു.

1969 ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗയ�ഷണ സംഘ
ന (ഐ.എസ്.ആർ.ഒ) നില�ിൽ �ന്നു.

തിരു�നന്തപുരത്തിനടുത്ത തുമ്പ -�ിൽ ഇന്ത്യ�ിടെല ആ�്യടെത്ത യ>ാക്കറ്റ് �ിയwപണ യകന്ദ്രം 

സ്ഥാപിച്ചു.

1975 - ആര്യഭട്ട എന്ന ഉപഗ്രഹം �ിയwപിച്ചു. ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും �ിയwപിക്കാനും 



കഴിവുള്ള �ികസ്വര രാജ്യമാ�ി ഇന്ത്യ ഖ്യാതി യന
ി

ഉപഗ്രഹങ്ങൾ #ികസിപ്പിടെ2ടുക്കുന്നതിന് ഏതാനും ഏജൻസികൾ കൂ�ിയുണ്ട് 

1 നാഷണൽ >ിയമാട്ട് ടെസൻസിംഗ് ഏജൻസി

2 ഫിസിക്കൽ >ിസർM് ലയബാ>ട്ട>ി

ഇന്ത്യ �ികസിപ്പിM മികൈസലുകൾ

അഗ്നി, പ്രിഥ്വി എന്നി��ാണ്

യഡാ രാജാരാമണ്ണ, യഡാ.എ.പി ടെജ അബ്ദുൾ കലാം എന്നി�ർ മികൈസൽരംഗത്ത് യനതൃത്വം ടെകാടുത്തു.

2008 ൽ Bന്ദ്രപരീwണ�ൗത്യം - Bാന്ദ്ര�ാൻ

ഇന്ത്യയുടെ
 ടെBാവ്വാ�ൗത്യം - മംഗൾ �ാൻ

ഭൂമി�ിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകടെലടെ�ത്തി� ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത യപ
കം - മംഗൾ�ാൻ

#ിഫ<ശനയം

ഇന്ത്യൻ �ിയ�ശന�ത്തിൻ്ടെ> മുഖ്യശിൽപ്പി ജ�ഹർലാൽ ടെനഹ്രു പ്രധാന തത്ത്വങ്ങൾ

സാമ്രാജ്യത്വയത്താടും ടെകായളാണി�ൽ �്യ�സ്ഥയ�ാടുമുള്ള എതിർപ്പ് �ംശീ��ാ�യത്താടുള്ള 

�ിയ�്വഷം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ�ിലുള്ള �ിശ്വാസം സമാധാനപരമാ� സഹ�ർത്തിത്വം 

പഞ്ചശീലതത്ത്വങ്ങൾ �ിയ�ശ സഹാ�ത്തിൻ്ടെ> ആ�ശ്യകത�ിലുള്ള ഊന്നൽ യBരിയBരായ്മ

 പഞ്ചശീല തത്ത്വങ്ങൾ

1954 ൽ കൈBനയുമാ�ി ഒപ്പിട്ട കരാ>ാണ് പഞ്ചശീലതത്ത്വങ്ങൾ

ജ�ഹർലാൽ ടെനഹ്രു ,കൈBനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി Bൗ ഇൻ ലാ എന്നി�രാണ് ഇതിൽ ഒപ്പുടെ�Mത് 

പഞ്ചശീലതത്ത്വങ്ങൾ

     1 .രാജ്യത്തിൻ്ടെ> അതിർത്തിയും പരമാധികാരവും പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുക

    2. പരസ്പരം ആക്രമിക്കാതിരിക്കുക

   3 .ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം ഇ
ടെപ
ാതിരിക്കുക

  4 .സമത്വവും പരസ്പരസഹാ�വും പുലർത്തുക

  5 .സമാധാനപരമാ� സഹ�ർത്തിത്വം പാലിക്കുക

എന്നി��ാണ് പഞ്ച(അഞ്ച്) ശീലതത്ത്വങ്ങൾ

യBരിയBരാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് യനതൃത്വം ടെകാടുത്ത�രിൽ പ്രമുഖനാണ് ശ്രീ. ജ�ഹർലാൽ ടെനഹ്രു

Non focus area

അഭയാർത്ഥി പ്ര#ാഹം

1941 ൽ ര�ീന്ദ്രനാഥ
ായഗാ>ിൻ്ടെ> നിരീwണത്തിൽ നിന്നും ഭീകരമാ� അ�സ്ഥ�ാണ് 

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ�ിൽ സംഭ�ിMത്

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ യനരിയ
ണ്ടി �ന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ടെ�ല്ലു�ിളി - �ിഭജനവും 

അയതത്തു
ർന്നുണ്ടാ� അഭ�ാർഥി പ്ര�ാഹവുമാ�ിരുന്നു.

ഇന്ത്യ�ിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിയലയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ�ിയലയ്ക്കും 

അഭ�ാർഥിപ്ര�ാഹമുണ്ടാ�ി.



കൽക്കട്ട, ബീഹാർ, ന�ഖാലി, �ിCി, പഞ്ചാബ്, കാശ്മീർ എന്നി�ി
ങ്ങളിൽ രക്തരൂഷിത കലാപങ്ങൾ 

ഉണ്ടാ�ി. ആ�ിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ടെകാCടെപ്പട്ടു. കാൽന
�ായും കാള�ണ്ടി�ിലും തീ�ണ്ടി�ിലും 

പത്ത് �ശലwം യപർ അഭ�ാർലികളാ�ി സഞ്ചരിച്ചു.

ഭരണഘ�നാ രൂപീകരണവും ആ<്യ ടെപാതുതിരടെKടുപ്പും

ഇന്ത്യയുടെ
 രാഷ്ട്രരൂപീകരണത്തിനുള്ള അ
ിത്ത>�ാ�ത്  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘ
ന�ാണ്

കാബിനറ്റ് മിഷൻ

1946 ൽ യഡാ.രായജന്ദ്രപ്രസാ�് അധ്യwനാ�ി ഭരണഘ
നാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിച്ചു.

ബി.ആർ അംയബ�്കർ ടെB�ർമാനാ�ി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിടെ� നി�മിച്ചു.

1950 ജനു�രി 26 സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ
 ഭരണഘ
ന നില�ിൽ �രികയും ഇന്ത്യ ഒരു >ിപ്പബ്ലിക്കാ�ി 

പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ�ിടെല ആ�്യ തിരടെ�ടുപ്പ് ന
ന്നത് 1951-52 കാല�ള�ിലാണ് '

ഭാഷാ
ിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ
 രൂപീകരണം

1920-ടെല നാഗ്പുർ യകാൺഗ്രസ് സയമ്മളനം ഭാഷാ
ിസ്ഥാനത്തിലുള്ള യകാൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ 

രൂപീകരിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഭാഷാ
ിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക എന്ന ആ�ശ്യം 

ഉന്ന�ിച്ചു ടെകാണ്ട് ജനകീ� പ്രയwാഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

ടെതലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്ന�ർക്കാ�ി ആന്ധ്രാ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കാൻ, യപാട്ടി ശ്രീരാമലു - 

നിരാഹാര സമരം ന
ത്തി, അൻപത്തിടെ�ട്ട് �ി�സടെത്ത നിരാഹാരയശഷം അയ�ഹം മരണടെപ്പട്ടു.

തു
ർന്ന് 1953 ൽ ആന്ധ്രപ്രയ�ശ് സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു.

സംസ്ഥാന പുനസംഘനകമ്മീഷൻ, ഫസൽ അലി അധ്യwനായും, മല�ാളി�ാ� ടെക.എം 

പണിക്കർ, എM് എൻ കുസ്രു അംഗങ്ങഈയും രൂപീകരിച്ചു.

1956 ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാന പുനസംഘ
നാ നി�മം പാർലടെമൻ്>്പാസാക്കി, ഇയതത്തു
ർന്ന് പതിനാല്

സംസ്ഥാനങ്ങളും, ആ>് യകന്ദ്രഭരണ പ്രയ�ശങ്ങളും നില�ിൽ �ന്നു.

ഇയപ്പാൾ ഇന്ത്യ�ിൽ ഇരുപത്തിടെ�ട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും എട്ട് യകന്ദ്രഭരണപ്രയ�ശങ്ങളും ഒരു യXറ്റ് 

ക്യാപ്പിറ്റൽടെ
>ിട്ട>ിയും ഉണ്ട്.

സാമ്പത്തിക ഫമഖലയിടെല മുഫന്നറ്റങ്ങൾ

മുതലാളിത്ത സമ്പ�് �്യ�സ്ഥയും

യസാഷ്യലിX് സമ്പ�് �്യ�സ്ഥയും

സമന്വ�ിപ്പിM മിശ്രസമ്പ�്വ്യ�സ്ഥ (Mixed Economy) ഇന്ത്യ സ്വീകരിMത്

യസാ�ി�റ്റ് യൂണി�ൻ്ടെ> യകന്ദ്രീകൃത സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം - ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചു.

1950- ആസുത്രണകമ്മീഷൻ - ജ�ഹർലാൽ ടെനഹ്രു അധ്യwനാ�ി നില�ിൽ �ന്നു.

1951 പഞ്ച�ത്സര പദ്ധതികൾ തു
ക്കം കു>ിച്ചു.

�ിയ�ശ സഹാ�ത്താൽ നിര�ധി ഇരുമ്പുരുക്ക്വ്യ�സാ�ശാലകൾ ആരംളിച്ചു.

കൃഷിക്ക് ജലയസBന സൗകര്യത്തിനും കൈ��്യുതി ഉത്പ്പാ�നത്തിനു യ�ണ്ടിയും നിര�ധി പദ്ധതികൾ 

ന
പ്പാക്കി

ഇന്ത്യ�ിടെല ഏറ്റവും �ലി� �ി�ിയധായ�ശ ന�ീത
പദ്ധതി - ഭക്രാനംഗൽ പദ്ധതി

കാർഷിക പുയരാഗതി, കന്നുകാലി സംരwണം, ഭൗതിക സാഹBര്യങ്ങളുടെ
 ഉന്നമനം എന്നീ 

ലw്യങ്ങയളാടെ




യ�ശീ� തലത്തിൽഅമ്പത്തി�ഞ്ച് പദ്ധതികൾ 1952 ഒയ¬ാബർ 2 ന് തു
ക്കമിട്ടു.

1990 കൾക്ക് യശഷം ടെപാതു യമഖലയ്ക്ക് പകരം സ്വകാര്യയമഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം �ന്നു.

ശാസ്ത്ര സാഫUതിക ഫനട്ടങ്ങൾ

പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ ,സമിതികൾ രൂപീകരിച്ചു ശാസ്ത്ര �്യാ�സാ�ിക ഗയ�ഷണ സമിതി - 

യനതൃത്വം യഹാമി ജഹാംഗീർ ഭാഭ, എസ്.എൻ ഭ
്നഗർ എന്നി�ർ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക 

ഗയ�ഷണസമിതി ഇന്ത്യൻ ടെമഡിക്കൽ ഗയ�ഷണ സമിതി യഹാമി ജഹാംഗീർ ഭാഭ യനതൃത്വം 

ടെകാടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ,
ാറ്റാ ഇൻXിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടടെമൻ്>ൽ >ിസർM് ഇന്ത്യൻ ആണയ�ാർജ

കമ്മീഷൻ എന്നി�

#ി<്യാഭ്യാസം

ഇന്ത്യയുടെ
 ഭാ�ി നിർണ�ിക്കടെപ്പടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ
 ക്ലാസ്മു>ികളിലാണ് - യഡാ.ഡി.എസ്.യകാത്താരി

#ി#ിധ കമ്മീഷുകൾ

1948- യഡാ.രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ

1952- യഡാ.ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലി�ാർ കമ്മീഷൻ

1964- യഡാ.ഡി.എസ്.യകാത്താരി കമ്മീഷൻ

1986- യ�ശീ� �ി�്യാഭ്യാസ ന�ം (NPE- National policy on Education)

നിർഫiശങ്ങൾ

പ്രാഥമിക �ി�്യാഭ്യാസത്തിന്നും തു
ർ�ി�്യാഭ്യാസത്തിനും പ്രാധാന്യം

ഓപ്പയ>ഷൻ ബ്ലാക്യബാർഡ് പദ്ധതി �ഴി �ി�്യാല�ങ്ങളിൽ ഭൗതിക സാഹBര്യം

നയ�ാ�� �ി�്യാല�ം

ടെപൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രാധാന്യം

2009- ഇന്ത്യ ഗ�ർടെമൻ്>് - �ി�്യാഭ്യാസം മൗലികാ�കാശം - ആ�ി നി�മം പാസാക്കി

സാംസ്കാരിക ഫനട്ടങ്ങൾ

ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പു>ത്തും ഇന്ത്യയുടെ
 സാംസ്കാരിക മുയന്നറ്റത്തിന് യപ്രാത്സാഹനം ലw്യമാക്കി 

നിര�ധി സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു.

സംഗീത നാ
ക അക്കാ�മി

ലളിതകലാ അക്കാ�മി

സാഹിത്യ അക്കാ�മി

നാഷണൽ സ് കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ

നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രX് ഓഫ് ഇന്ത്യ



8. കേ�രളം ആധൂനി�തയികേ�ക്ക്

                                                                                Focus Area      

1)  ആറ്റിങ്ങൽ ��ാപം - കേ�രളത്തിലെ� ബിട്ടീഷു�ാർലെ�തിരായ ആദ്യലെത്ത സംഘടിത ��ാപം

 ആറ്റിങ്ങൽ റാണിയിൽ നിന്നും അഞ്ചുലെതങ്ങിൽ ഒരു കേ�ാട്ട ലെ�ട്ടാനുള്ള അനുവാദം (ബ്രിട്ടീഷു�ാർ 
കേനടിലെയടുത്തു.

 അഞ്ചുലെതങ്ങ് ബ്രിട്ടീഷു�ാരുലെട പശ്ചിമതീരലെത്ത ഒരു പ്രധാന സൈസനി� കേ�ന്ദ്രമായി മാറി.

 ഇത് ഇഷ്ടലെ:ടാതിരുന്ന നാട്ടു�ാർ 1721 ൽ ആറ്റിങ്ങൽ റാണി�് സമ്മാനങ്ങളുമായി കേപായ 150 
ഇംഗ്ലീഷു�ാലെര കൂട്ടലെ�ാ� ലെEയ്തു.

2)  പഴശ്ശി ��ാപം 

 സൈമസൂരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ സഹായിച്ചതിനുള്ള പ്രതിഫ�മായി കേ�ാട്ടയലെത്ത നികുതി പിരി�ാനുള്ള
അവ�ാശം പഴശ്ശി�് നൽ�ാലെമന്ന ഉറ:് ബ്രിട്ടീഷു�ാർ പാ�ിച്ചില്ല.

 ബ്രിട്ടീഷു�ാർ വയനാട്ടിൽ ആധിപത്യം ഉറ:ി�ാൻ ശ്രമിച്ചു.

 പഴശ്ശിരാജ ജനങ്ങലെള സംഘടി:ിE് ഗറില്ല യുദ്ധമുറയിലൂലെട ബ്രിട്ടീഷു�ാർലെ�തിലെര കേപാരാടി.

 പഴശ്ശിലെയ സഹായിച്ച പ്രധാന വ്യക്തി�ളാണ് ലെEമ്പൻ കേപാ�ർ , സൈ�കേതരി അമ്പുനായർ
,കുങ്കൻനായർ ,ത�യ്ക്കൽ Eന്തു (കുറിE്യത�വൻ )

 ഈ യുദ്ധത്തിൽ 1805 നവംബർ 30 ന് പഴശ്ശിരാജ ലെ�ാല്ലലെ:ട്ടു 

 വയനാട്ടിലെ� മാനന്തവാടിയിൽ പഴശ്ശി�് കേ�രളം സർ�ാർ സ്മാര�ം പണിതിട്ടുണ്ട്

3)  ശ്രീനാരായണ ഗുരു

 1888 ൽ അരുവി പുറത്ത് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ശിവ പ്രതിഷ് ഠ നടത്തിയത് സാമൂഹി� രംഗത്ത് 
അനിതരസാദാരണമായ മാറ്റത്തിന് തുട�ം കുറിച്ചു 

 താഴ്ന്ന ജാതി�ാർ�് പൂജയും അനുഷ്ഠാനവും ലെEയ്യാനുള്ള അവ�ാശം �ഭിച്ചു 

 വിദ്യ ലെ�ാണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവു�, സംഘടിച്ച് ശക്തരാവു� എന്ന മുദ്രാവാ�്യം അകേvഹം നൽ�ി.
4. ‘ജാതികേഭദം മതകേദyഷം ഏതുമില്ലാലെത സർവരും
കേസാദരകേതyന വാഴുന്ന മാതൃ�ാസ്ഥാനമാണിത്’

 അരുവിപ്പുറം കേ�ത്രത്തിൽ അകേvഹം എഴുതിയ വരി�ളാണിവ 

5)  വാദി�ാനും ജയി�ാനുമല്ല അറിയാനും അറിയി�ാനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലെ�ാണ്ട് ആലുവയിൽ  
സർവമത സകേമ്മളനം വിളിച്ചു കൂട്ടി

4)  ചാന്നാർ �ഹള 

 ലെത�ൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ� Eാന്നാർ സ്ത്രീ�ൾ മാറ് മറയ്ക്കാനുള്ള അവ�ാശത്തിന് കേവണ്ടി സമരം 
ലെEയ്തു 



 1859 ൽ ഉത്തരം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് മാറ് മറയ്ക്കാനുള്ള അവ�ാശം അംഗീ�രിച്ചു 

5)  വൈ/ക്കം സത്യാഗ്രഹം 

 സൈവ�ം കേ�ത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കേറാഡു�ളിൽ സഞ്ചാര സyാതന്ത്ര്യത്തിനായി ൽ ടി ലെ� മാധവൻ്ലെറ   
കേനതൃത്തyത്തിൽ നടന്ന സത്യാഗ്രഹമാണിത് 

 ഇതിനു അനുഭാവം പ്ര�ടി:ിച്ച് ലെ�ാണ്ട് മന്നത്തു പദ്മനാഭൻ സyർണ്ണ ജാഥ നടത്തി 

 സത്യാഗ്രഹ സമരലെത്ത തുടർന്ന് സൈവ�ം കേ�ത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കേറാഡു�ളിലൂലെട താഴ്ന്ന ജാതി�ാർ�് 
സഞ്ചാര സyാതന്ത്രം �ഭിച്ചു .

6) ഗുരു/ായൂർ സത്യാഗ്രഹം

 ഗുരുവായൂർ കേ�ത്രത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ഹിന്ദു�ലെളയും പ്രകേവശി:ി�ണലെമന്ന് 
ആവശ്യലെ:ട്ടുലെ�ാണ്ട്  ലെ� . കേ�ള:ലെ� കേനതൃതyത്തിൽ നടന്ന സമരമാണിത് 

 ഇതിൻ്ലെറ  വളണ്ടിയർ �്യാപ്റ്റൻ എ .ലെ� കേഗാപാ�ൻ ആയിരിന്നു 

 പി .കൃഷ്ണപിള്ളലെയ എതിരാളി�ൾ മാര�മായി കേദകേഹാപദ്രവം ഏല്പിച്ചു 

 1936 ലെ� കേ�ത്ര പ്രകേവശന വിളംബരകേത്താലെട തിരുവിതാംകൂറിലെ� എല്ലാ കേ�ത്രങ്ങളിലും എല്ലാ 
ഹിന്ദു�ൾക്കും പ്രകേവശനം അനുവദി�ലെ:ട്ടു.

7) കേ4ശീയ പ്രസ്ഥാനവും സ്ത്രീ�ളും

 വികേദശ ഉൽ:ന്ന ബഹിഷ്കരണം,മദ്യഷാപ്പു�ൾ പി�റ്റ് ലെEയ്യു�, അയികേത്താച്ഛാടനം , ഖാദി 
പ്രEാരണം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ വനിത�ൾ സജീവമായി പലെങ്കടുത്തു.

 1931 ൽ വട�രയിൽ കേ�ാൺഗ്രസ്സ് സകേമ്മളനത്തികേനാടനുബന്ധിച്ച് വനിതാ സകേമ്മളനവും നടത്തി. 

 കേ�രളത്തിലെ� ആദ്യലെത്ത വനിതാ സകേമ്മളനത്തിനായിരിന്നു അത്.

 മ�ബാറിൽ നിന്നുള്ള എ .വി കുട്ടിമാളുഅമ്മ ,തിരുവനന്തുപുരത്തുനിന്നുമുള്ള അ�ാമ്മ ലെEറിയാൻ ,ആനി
മസ് ക്രീൻ എന്നിവരായിരുന്നു പ്രധാന വനിതാ കേനതാ�ൾ
കേചാ4്യങ്ങൾ

 കേEരുംപടി കേEർക്കു�

A B

ശ്രീ നാരായണ ഗുരു         സൈവ�ം സത്യാഗ്രഹം

ടി ലെ� മാധവൻ               സാധുജന പരിപാ�ന സംഘം

എ ലെ� കേഗാപാ�ൻ         ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാ�ന കേയാഗം

അയ്യങ്കാളി             ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം

2)  മ�ബാറിലെ� പഴശ്ശിരാജയുലെട ��ാപലെത്ത കുറിച്ച് ലെEറു വിവരണം നൽകു� 

3)  �ാ�ഗണനാ ക്രമത്തിൽ എഴുതു� 



         ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം 

          പഴശ്ശി��ാപം  

         ആറ്റിങ്ങൽ ��ാപം 

Non Focus Area

സാമൂതിരിയും കേപാർച്ചുഗീസു�ാരുമായുള്ള യുദ്ധം 

 കേപാർച്ചുഗീസു�ാർ സാമൂതിരികേയാട് അറബി�ളും സൈEന�ാരുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം 
അവസാനി:ി�ാൻ ആവശ്യലെ:ട്ടു.

 സാമൂതിരി ഈ ആവിശ്യം നിരസിച്ചു .

 കുഞ്ഞാ�ി മരയ്ക്കാരുലെട കേനതൃത്തyത്തിലുള്ള സാമൂതിരിയുലെട സൈസന്യം കേപാർച്ചുഗീസു�ാരുലെട 
സൈസന്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടി എങ്കിലും പരാജയലെ:ട്ടു.

കേ�രളത്തിലെ� കേപാർച്ചുഗീസു�ാരുലെHയും ഫ്രഞ്ച്�ാരുലെHയും ഡച്ചു�ാരുലെHയും അധപതനം.

 കേപാർച്ചുഗീസു�ാർ ഡച്ചു�ാലെര കേ�രളത്തിൽ നിന്നും പുറംതള്ളി .

 ഡച്ചു�ാലെര തിരുവിതാംകൂറിലെ� മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ       ലെ� കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ 
പരാജയലെ:ടുത്തി .

 �ർണാട� യുദ്ധങ്ങകേളാലെട ബ്രിട്ടീഷു�ാർ ഫ്രഞ്ചു�ാലെര കേ�രളത്തിൽ നിന്നും പുറം തള്ളി .

ബ്രിട്ടീഷു�ാർ കേ�രളത്തിൽ നിർമ്മിച്ച പാണ്ടി� ശാ��ൾ 

വിഴിഞ്ഞം, ത�കേശ്ശരി, അഞ്ചുലെതങ്ങ് 

ബ്രിട്ടീഷു�ാരുലെH കേ�രളത്തിലെ� ആധിപത്യം 

 ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി പ്ര�ാരം സൈമസൂർ ഭരണാധി�ാരി�ൾ മ�ബാർ ബ്രിട്ടീഷു�ാർ�് 
നൽ�ി 

  ലെ�ാച്ചി രാജാവ് ബ്രിട്ടീഷ് കേമൽകേ�ായ് മ അംഗീ�രിക്കു�യും �:ം നൽ�ാലെമന്ന് 
സമ്മതിക്കു�യും ലെEയ്തു 

 തിരുവിതാംകൂർ ബ്രിട്ടീഷ് കേമൽകേ�ായ് മ അംഗീ�രിച്ചു,ഇതിനു പ�രമായി തിരുവിതാംകൂറിലെന 
ശത്രു�ളിൽ നിന്ന് ര�ിക്കുലെമന്ന് ഉറ:് നൽ�ി .

 ബ്രിട്ടീഷു�ാർ മ�ബാറിൽ കേനരിട്ടും ലെ�ാച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും സാമന്ത 
രാജാ�ളിലൂലെടയും ഭരണം നടത്തി.

 കേവലുത്തമ്പിയുലെടയും പാ�ിയത്തച്ചലെ�യും ��ാപം 

 ലെ�ാച്ചിയികേ�യും തിരുവിതാംകൂറിലെ�യും ആഭ്യന്തര �ാര്യങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷു�ാർ 
ഇടലെപട്ടതാണ് ��ാപത്തിന് �ാരണം 

 കേവലുതമ്പി  ൽ ബ്രിട്ടീഷു�ാര്�് എതിരായ സമരത്തിൽ പലെങ്കടു�ാൻ എല്ലാ വിഭാഗം 
ജനങ്ങകേളാടും ആഹyനം ലെEയ്തു ലെ�ാണ്ട് പ്രസിദ്ധമായ കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തി .

 തിരുവിതാംകൂറിലെ�യും ലെ�ാച്ചിയുലെടയും സംയുക്ത സൈസന്യം ലെമ�ാലെളയുലെട ഭവനം ആക്രമിച്ചു



 യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷു�ാർ വിജയിക്കു�യും കേവലുതമ്പി ആത്മഹത്യ ലെEയ്യു�യും 
പാ�ിയത്തച്ചൻ നാടു�ടത്തലെപടു�യും ലെEയ്തു.

/്യാപാര അഭിവൃദ്ധിക്കായി ബ്രിട്ടീഷു�ാർ സ്വീ�രിച്ച നHപHി�ൾ 

 വ്യാപാര നിയമങ്ങൾ അവർ�് അനുകൂ�മായി കേഭദഗതി ലെEയ്തു.

 ഏ�ീകൃത നാണയ സമ്പ്രദായവും അളവു തൂ� വ്യവസ്ഥയും നട:ി�ാ�ി .

 ഗതാഗതം ലെമച്ചലെ:ടുത്താൻ  കേറാഡു�ളും പാ�ങ്ങളും റയിലു�ളും പണി �ഴി:ിച്ചു .

 ലെ�ാച്ചി , കേ�ാഴികേ�ാട് , ആ�പ്പുഴ തുറമുഖങ്ങൾ വി�സി:ിച്ചു.

ഭൂബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ 

 പ്രാകേദശി� ജന്മിമാരുലെടയും ഭൂപ്രഭു�ന്മാരുലെടയും ആധിപത്യം നി�നിന്നു 

 1921 ൽ മ�ബാർ കുടിയാന്മാ നിയമം കുടിയൻമാർ�് ഭൂമിയിൽ നാമമാത്ര അവ�ാശം നൽ�ി .

 പണ്ടാര പാട്ട വിളംബരത്തിലൂലെട കുടിയാന്മാർ�് ഭൂമിയിൽ അവ�ാശം �ഭിച്ചു .

 1896 ലെ� ജന്മി കുടിയാൻ നിയമ പ്ര�ാരം തിരുവിതാംകൂറിലെ� കുടിയാന്മാർ�് ഭൂമിയിൽ 
അവ�ാശം �ഭിച്ചു .

 1914 ലെ� ലെ�ാച്ചി കുടിയാന്മാ നിയമ പ്ര�ാരം ലെ�ാച്ചിയിലെ� കുടിയാന്മാർ�് ഭൂമിയിൽ 
അവ�ാശം �ഭിച്ചു .

കൃഷിയുലെH /ാണിജ്യ /ത്�രണം 

 കൃഷിരീതി മാറു�യും �ാ:ി Eായ ഏ�ം തുടങ്ങിയ കേതാട്ടവിള�ൾ വ്യാപ�മായി കൃഷി 
ലെEയ്യു�യും ലെEയ്തു .

 ലെനൽ കൃഷിയുലെട നാശം ഭ�്യ �ാമത്തിന് ഇടയാ�ി .

 ഇതുമറി�ട�ാൻ മരച്ചീനി കൃഷി ആരംഭിച്ചു .

 നി�മ്പൂരിൽ കേത�് വ്യാപ�മായി കൃഷി ലെEയ്തു.

പരമ്പരാഗത /്യ/സായങ്ങൾ 

 Eായ ,�ാ:ി, റബ്ബർ ഫാക്ടറി�ൾ ആരംഭിച്ചു .

 കേതങ്ങ,�യർ ( ആ�പ്പുഴ ), �ശുവണ്ടി വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

 ഹാൻഡ് ലൂം (�ണ്ണൂർ ,കേ�ാഴികേ�ാട് ),ബീഡി (�ണ്ണൂർ ),ഓട് (ഫകേറാ�് ,ലെ�ാല്ലം 
വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

ആധുനി� /്യ/സായങ്ങൾ 

 പള്ളിവാസൽ ജ�സൈവദ്യുത പദ്ധതി .

 ആദ്യ സൈപ്രവറ്റ് ബാങ്ക് ലെനടുങ്ങാടി ബാങ്ക് സ്ഥാപി�ലെ:ട്ടു .

കേ�രള സംസ്കാരത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സ്വാധീനം 

/ി4്യാഭ്യാസം 



 ലെജസ്യൂട് മിഷനറിമാർ ഗ്രാമർ ലെടസ്റ്റു�ളും ഡി�നറി�ളും പ്രസിദ്ധീ�രിച്ചു.

 കേഡാ.ഐഞ്ചകേ�ാസ് ഫ്രാൻസിസ് മ�യാളം ഗ്രാമർ ലെടസ്റ്റും അർകേണാസ് പാതിരി മ�യാളം 
ഡി�ണറിയും പ്രസിദ്ധീ�രിച്ചു .

 മ�യാളത്തിൽ മുഴുവനായി പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച ആദ്യലെത്ത പുസ്ത�മായിരുന്നു 
സംകേ�പകേവദാർഥം.

 ലെബഞ്ചമിൻ ലെബയ് �ി ഇംഗ്ലീഷ് മ�യാളം ഡി�ണറിയും, ലെഹർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് മ�യാളം 
ഇംഗ്ലീഷ് ഡി�ണറിയും പ്രസിദ്ധീ�രിച്ചു.

 ലെഹർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച മ�യാള പത്രങ്ങൾ ആണ് രാജ്യസമാEാരവും 
പശ്ചികേമാദയവും.

 മിഷണറിമാരിൽ LMS തിരുവിതാംകൂറിലും , CMS തിരുവിതാംകൂറിലും ലെ�ാച്ചിയിലും, BEM 
മ�ബാറിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു .

 ലെ�ാച്ചിയിലെ�യും തിരുവിതാംകൂറിലെ�യും രാജാ�ന്മാർ സ്കൂളു�ളും കേ�ാകേളജു�ളും 
ആരംഭിക്കു�യും മിഷണറിമാർ�് ഭൂമി ദാനം ലെEയ്യു�യും ലെEയ്തു.

 1817 ൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ� ഗൗരി പാർവതി ഭായ് സൈപ്രമറി വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാ�ി.

ശിക്ഷാ രീതി�ൾ 

 നി�വിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതി അടിസ്ഥാനമാ�ിയുള്ള ശി�ാ രീതി�് പ�രം 
കുറ്റത്തിലെ� സyഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള ഏ�ീകൃത ശി�ാ രീതി നട:ാ�ി.

 നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ജാതി മത കേഭദ മകേന്യ എല്ലാവരും തു�്യരാലെണന് പ്രഖ്യാപിച്ചു .

 വിEാരണ കേ�ാടതി�ൾ സ്ഥാപിച്ചു .

ആകേരാഗ്യം 

 ആയുർകേÀദം ആധുനി� Eി�ിത്സാ രീതി�് വഴി മാറി .

 മ�ബാറിൽ വസൂരി�് പ്രതികേരാധ മരുന്ന് നട:ി�ാ�ി.

 ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും മരുന്ന് ഇറക്കു മതി ലെEയ്യാൻ ഒരു �മ്പനി രുപീ�രിച്ചു.

 ലെ�ാച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും മ�ബാറിലും ഗവലെÂ�് കേഹാസ്പിറ്റലു�ൾ ആരംഭിച്ചു .

പിൻതുHച്ച അ/�ാശ രീതി 

 നി�വിലുണ്ടായിരുന്ന മരുമ�ത്തായതിന് എതിലെര ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം �ഭിച്ച യുവാ�ൾ 
പ്രതികേഷധിക്കു�യും കേ�സ് ഫയൽ ലെEയ്യു�യും ലെEയ്തു .

 ഇതിലെനതിലെര നിയമങ്ങൾ പാസ്സ് ആക്കു�യും എല്ലാവർക്കും സyത്ത് അവ�ാശം �ഭിക്കു�യും 
ലെEയ്തു .

 തറവാടു�ളും കൂട്ടകുടുംബവും ഇകേതാലെട ഇല്ലാതായി.

കേ4ശീയ പ്രസ്ഥാനം മ�ബാറിൽ 

 ഒന്നാം കേ�ാ� യുദ്ധകേത്താലെട മ�ബാറിൽ കേദശീയ പ്രസ്ഥാനം ശക്തി പ്രാപിച്ചു.

 മ�ബാർ ജില്ലാ കേ�ാൺഗ്രസിലെ� ആദ്യ സകേമ്മളനം ആനിബസ�്ൻലെറ കേനതൃത്തyത്തിൽ 
പാ��ാട് ലെവച്ച് നടന്നു .



 ലെ� .പി കേ�ശവ കേമകേനാൻ , ലെ� .പി രാമൻ കേമകേനാൻ ,മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് ,ലെ�
.മാധവൻ നായർ തുടങ്ങിയവർ കേനതാ�ൾ ആയിരിന്നു .

 1920c ൽ മകേഞ്ചരിയിൽ കേEർന്ന മ�ബാർ രാഷ്ട്രീയ സകേമ്മളനം, ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ 
കുടിയന്മാരുലെട പ്രശ്നങ്ങൾ ഖി�ാഫത് എന്നിവ Eർച്ച ലെEയ്തു 

 1920 ൽ ഗാന്ധിജിയും ലെഷൗ�ത്ത് അ�ിയും ഖി�ാഫത്ന് പിന്തുണയുമായി കേ�ാഴികേ�ാട് 
എത്തി .

 ഖി�ാഫത് �മ്മിറ്റിയുലെട  പ്രസിഡ�് ആയി �ട്ടി�കേശ്ശരി മുഹമ്മദ് മൗ�വിയുലെടയും ,ലെസക്രട്ടറി 
ആയി മുഹമ്മദ് അബ്ദു റഹിമാൻ സാഹിബിലെനയും തിരലെഞ്ഞടുത്തു .

 1921 ൽ ഏറനാട് ,വള്ളുവനാട് ലെപാന്നാനി താലൂക്കു�ലെള കേ�ന്ദ്രീ�രിച്ചു മാ:ിള �ഹള നടന്നു .

 1930 ൽ സിവിൽ നിയമ �ംഘനതിയലെ� ഭാഗമായി കേ�ാഴികേ�ാട് അബ്ദുറഹിമാൻ 
സാഹിബിലെ� കേനതൃത്തyത്തിലും പയ്യന്നൂരിൽ ലെ� കേ�ള:ലെ� കേനതൃത്തyത്തിലും ഉ:് 
സത്യാഗ്രഹം നടത്തി .

 1939 ൽ കേ�ാൺഗ്രസ് കേസാഷ്യ�ിസ്റ്റ് പാർട്ടി �മ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയി മാറി .

 ഇ.എം.എസ് , എ .ലെ� .ജി പി കൃഷ്ണപിള്ള എന്നിവരുലെട കേനതൃത്തyത്തിൽ ജന്മിത്തത്തിനു 
എതിരായും ബ്രിട്ടീഷു�ാർ�് എതിരായും �യ്യൂർ ലെമാറാഴ �രിലെവള്ളൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
�ർഷ� പ്രകേ�ാഭം ഉണ്ടായി.

 �yിറ് ഇന്ത്യ �ാ�ഘട്ടത്തിൽ കേ�രളത്തിൽ ഗവലെÂ�് സ്ഥാപനങ്ങളും പാ�ങ്ങളും 
ലെട�ികേഫാൺ സൈ�നു�ളും നഷ്ടലെ:ട്ടു.ഇതുമായി ബന്ധലെ:ട്ടതാണ്  �ിഴരിയൂർ കേബാംബ് കേ�സ്.

കേ4ശീയ പ്രസ്ഥാനം തിരു/ിതാംകൂർ 

മ�യാളി ലെമകേമ്മാറിയൽ 

 1891 ൽ ജി.പി പിള്ളയുലെട കേനതൃത്തyത്തിൽ മഹാരാജവിന് സമർ:ി�ലെ:ട്ട ഭീമഹർജിയാണ് 
ഇത് .

 ഗവലെÂ�് ഉകേദ്യാഗങ്ങളിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവിതാംകൂറു�ാർ�് ആനുപാതി� 
പ്രതിനിത്യം നൽ�ണലെമന്ന് അവർ ആവശ്യലെ:ട്ടു .

ഈഴ/ ലെമകേമ്മാറിയൽ 

 1896 ൽ കേഡാ.പൽപ്പു വിലെ� കേനതൃത്തyത്തിൽ മഹാരാജാവിന് സമർ:ി�ലെ:ട്ട ഹർജി 
ആണിത് .

 ഈഴവ സമുദായത്തിലെ� പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലൂലെട അവതരി:ി�ലെ:ട്ടു.

രാമകൃഷ്ണ പിള്ള 

 തിരുവിതാംകൂർ ദിവാലെന നിഷിധമായി വിമർശിച്ച സyകേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള 
നാടു�ടത്തലെപട്ടു .

 ഇതിലെന തുടർന്ന് തിരുവിതാംകൂറിലുടനീളം വിദ്യാർത്ഥി സമരങ്ങൾ ഉണ്ടായി.

നി/ർത്തന പ്രകേക്ഷാഭം 



 1932 ൽ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ഈഴവ സമുദായങ്ങൾ ഗവലെÂ�് കേജാ�ി�ളിൽ സംവരണം 
ആവശ്യലെ:ട്ട് ലെ�ാണ്ട് നടത്തിയ സമരമാണിത്.

 എൻ .വി കേജാസഫ്, പി .ലെ�  കുഞ്ഞു ,സി കേ�ശവൻ എന്നിവരാണ് കേനതാ�ൾ.

 പുന്നപ്ര വയ�ാർ സമരം 

 ദിവാൻ സി.പി രാമസyാമി ഐയ്യരുലെട ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ�് എതിരായ സമരമാണ് ഇത്.

 മുഴുവൻ ജീവന�ാരും ലെതാഴി�ാളി�ളും സമരത്തിൽ പലെങ്കടുത്തു.

 കേദശീയ പ്രസ്ഥാനം ലെ�ാച്ചിയിൽ 

 1936 ലെ� ഇ�ക്രട്രിസിറ്റി സമരകേത്താലെട ലെ�ാച്ചിയിൽ ഉത്തരവാദ ഭരണത്തിനായുള്ള കേപാരാട്ടം
ആരംഭിച്ചു.

 ദിവാൻ ഷൺമുഖം ലെEട്ടി ഇ�ക്ട്രിസിറ്റി വിതരണം സy�ാര്യ �മ്പനിലെയ ഏല്പിച്ചതാണ് സമര 
�ാരണം.

 1941 ൽ ലെ�ാച്ചി രാജ്യ പ്രEമണ്ഡ�ം രുപീ�രിച്ചു.

 എസ്. നീ��ണ് ഠ അയ്യർ, വി.ആർ കൃഷ്ണലെനഴുത്തച്ഛൻ എന്നിവർ ഇതിലെ� 
കേനതാ�ളായിരുന്നു.

 ഐ�്യ കേ�രള പ്രസ്ഥാനം 1920 ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കേ�ാൺഗ്രസ് ലെ� നാഗ്പ്പൂർ 
സകേമ്മളനം ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേ�ാൺഗ്രസ് �മ്മിറ്റി രുപീ�രി�ാൻ തീരുമാനിച്ചു .

 1921 ൽ കേ�രള സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സകേമ്മളനം ഒറ്റ:ാ�ത്ത് ടി.പ്ര�ാശത്തിലെ� 
അധ്യ�തയിൽ നടന്നു.

 ലെ�ാച്ചി, മ�ബാർ ,തിരുവിതാംകൂർ പ്രകേദശങ്ങലെള കേEർത്ത് കേ�രള കേപ്രകേദശ് കേ�ാൺഗ്രസ് 
�മ്മിറ്റി നി�വിൽ വന്നു.

 പയ്യന്നൂരിൽ ലെനഹ് റു വിലെ� അധ്യ�തയിൽ കേEർന്ന കേ�ാൺഗ്രസ് സകേമ്മളനം കേ�രള 
സംസ്ഥാന രുപീ�രണം ശുപാർശ ലെEയ്തു.

 തൃശ്ശൂരും ആലുവയിലും കേEർന്ന ഐ�്യ കേ�രള കേ�ാൺലെവൻഷനു�ളിൽ ഐ�്യ കേ�രള 
പ്രകേമയം പാസ്സാ�ലെ:ട്ടു.

 1949 ൽ തിരുവിതാംകൂറും ലെ�ാച്ചിയും കേEർത്ത് തിരു ലെ�ാച്ചി സംസ്ഥാനം രുപീ�രി�ലെ:ട്ടു.

 ഇ.എം.എസ് എഴുതിയ ഒകേന്ന�ാൽ കേ�ാടി മ�യാളി�ൾ കേ�രള രുപീ�രണത്തികേ��് 
നയിച്ചു.

 തിരു ലെ�ാച്ചിയും മ�ബാറും കേEർത്ത്  1956 നവംബർ 1 ന് കേ�രള സംസ്ഥാനം രൂപീ�രി�ാൻ
സംസ്ഥാന പുനഃ സംഘടന �മ്മീഷൻ തീരുമാനം എടുത്തു.

 അഗസ്തീശyരം, കേതാവാള,�ൽകുളം,വിളവകേങ്കാട് എന്നി താലൂക്കു�ൾ മദിരാശികേയാട് കൂട്ടി 
കേEർത്തു.

 �ാസർകേഗാഡും ലെഹാസ് ദുർഗും കേ�രളകേത്താട് കേEർത്തു.

കേചാ4്യങ്ങൾ

1. കേപാർച്ചുഗീസു�ാർ സാമൂതിരിയുമായി ശത്രുതയി�ായത് എങ്ങലെന .(2)
2. ബ്രിട്ടീഷു�ാർ കേ�രളത്തിൽ ആധിപത്യം ഉറ:ിച്ചത് എങ്ങലെന. (4)
3. വ്യാപാര അപിവൃദ്ധി�ായി ബ്രിട്ടീഷു�ാർ കേ�രളത്തിൽ സyീ�രിച്ച നടപടി�ൾ എലെന്തല്ലാം .

(3)



4. കൃഷിയുലെട വാണിജ്യ വത്�രണത്തിലെ� ഫ�ങ്ങൾ എലെന്തല്ലാം .
5. കേ�രളത്തിലെ� ബ്രിട്ടീഷ് സyാധീനം കേ�രള സംസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടാ�ിയ മാറ്റങ്ങൾ എലെന്തല്ലാം

.(6)
6. മ�ബാറിലെ� കേദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ� വളർച്ച ചുരു�ി വിവരിക്കു�.(6)
7. തിരുവിതാംകൂറിലെ� കേദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ� വളർച്ച ചുരു�ി വിവരിക്കു�.(6)
8. കേ�രള സംസ്ഥാന രുപീ�രണത്തികേ��് നയിച്ച വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ചുരു�ി വിവരിക്കു�.(6)

9. കേവലുത്തമ്പിയും പാ�ിയത്തച്ചനും നയിച്ച ��ാപത്തിലെ� �ാരണങ്ങളും ഫ�ങ്ങളും 
എലെന്തല്ലാം(4)



09. രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രവും

ഫ�ോക്കസ് ഏരിയകൾ

രോഷ്ട്രത്തിൻ്റെ� ചുമതലകൾ
രോഷ്ട്രരൂപീകരണ സിദ്ധോന്തങ്ങൾ
പൗരത്വം
രോഷ്ട്രത്തിൻ്റെ� ചുമതലകൾ

റെപോതുനന്മ അഥവോ ജനഫ+മം എല്ലോ രോഷ്ട്രങ്ങളുറെ/യും ചുമതലയോണ്
പൗരന് റെമച്ചറെ2ട്ട ജീവിതം നൽകുക രോഷ്ട്രത്തിൻ്റെ� ചുമതലറെയന്ന് ഫ7ഫ8ോ, അരിഫ:ോട്ടിൽ
പുഫരോഗമനപരമോയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ8ടുത്ത് ന/2ോക്കുന്ന രോഷ്ട്രറെത്ത ഫ+മരോഷ്ട്രം എന്ന് 
വിളിക്കുന്നു
രോഷ്ട്രത്തിന്, നിർബന്ധിത ചുമതലകൾ, -
              
നിർബന്ധിത ചുമതലകൾ
         അതിർത്തി സംര+ണം
         ആഭ്യന്തര സമോധോനം
          അവകോശസംര+ണം
          നീതി ന/2ോക്കൽ
വിഫവചനപരമോയ ചുമതലകൾ
          ആഫരോഗ്യ സംര+ണം 
          വിദ്യോഭ്യോസം
          ഫ+മപദ്ധതികൾ
           ഗതോഗതം
രോഷ്ട്രരൂപീകരണ സിദ്ധോന്തങ്ങൾ
     ദൈദവദത്ത സിദ്ധോന്തം
     പരിണോമ സിദ്ധോന്തം
     സോമൂഹ്യ ഉ/മ്പ/ി സിദ്ധോന്തം
      ശക്തി സിദ്ധോന്തം
ഇവയിൽ സ്വീകോര്യമോയത് പരിണോമ സിദ്ധോന്തമോണ്
ഫഗോത്രം, ഫഗോത്രഭരണം, നഗരരോഷ്ട്രം, സോമ്രോജ്യത്വരോഷ്ട്രം, �്യൂഡൽ രോഷ്ട്രം എന്നിങ്ങറെന പരിണമിച്ചവ 
ഫദശരോഷ്ട്രം
        ദേ�ശീയ കാഴ്ചപ്പാടിനെ� അടിസ്ഥാ�മാക്കി രൂപം നെകാള്ളുന്നതി�ാൽ ദേ�ശരാഷ്ട്രം

പൗരത്വം
      ഒരു രോജ്യറെത്ത പൂർണവും തുല്ല്യവുമോയ അംഗത്വമോണ് പൗരത്വം
      അവകോശങ്ങൾ ഫപോറെല ക/മകളും പൗരന് ഉണ്ട്.
      ജനോധിപത്യവ്യവസ്ഥയോണ് പൗരന് പൗരത്വം എന്ന അവകോശത്തിന് പ്രോധോന്യം നൽകുന്നതുള്ളു.  
പൗരത്വം രണ്ട് തരം
       1 സ്വോഭോവിക പൗരത്വം
       2 ആർജ്ജിത പൗരത്വം

 മോതൃകോ ഫചോദ്യങ്ങൾ

1. അഭയോർത്ഥി പ്രശ്നം സ്വോതന്ത്ര്യോനന്തര ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു റെവല്ലുവിളിയോയി മോ�ിയറെതങ്ങറെന? 2 മോർക്ക് 

2. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘ/നയുറെ/ രൂപീകരണ പശ്ചോത്തലം എഴുതുക. 4 മോർക്ക് 



3. �സൽ അലി അധ്യ+നോയ സംസ്ഥോന പുനസംഘ/ന കമ്മീഷനിറെല മ8് രണ്ട് അംഗങ്ങൾ 
ആറെരല്ലോമോയിരുന്നു?2 മോർക്ക് 

4. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ സംസ്ഥോന പുനസംഘ/നക്കുള്ള മോനദണ്ഡമോയി ഭോഷറെയ സ്വീകരിക്കോൻ ഇ/യോയ 
പശ്ചോത്തലം വിശദമോക്കുക.6 മോർക്ക് 

5. സംസ്ഥോന പുനസംഘ/നോ കമ്മീഷൻ അധ്യ+ൻ ആരോയിരുന്നു? സംസ്ഥോന പുന സംഘ/നയുറെ/ 
വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ വിശദമോക്കുക.6 മോർക്ക് 

6. സ്വോതന്ത്ര്യോനന്തര ഇന്ത്യ സോമ്പത്തിക രംഗത്ത് ദൈകവരിച്ച ഫനട്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക.8 മോർക്ക് 

7. വിഫദശ സഹോയത്തോൽ ആരംഭിച്ച ഏറെതങ്കിലും നോല് ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസോയ ശോലകളുറെ/ 
ഫപറെരഴുതുക.4 മോർക്ക് 

8. ഇന്ത്യയുറെ/ സോമ്പത്തികമോയ ആധുനിക വൽക്കരണ ത്തിൽ വൻകി/ അണറെക്കട്ടുകളുറെ/ പറെങ്കന്ത്?
2 മോർക്ക് 

9. സ്വോതന്ത്ര്യോനന്തര ഇന്ത്യ ശോസ്ത്ര-സോഫങ്കതിക രംഗങ്ങളിൽ ശ്രഫദ്ധയമോയ പുഫരോഗതി ദൈകവരിച്ചു. 
ഈ പ്രസ്തോവന വിലയിരുത്തുക.4 മോർക്ക് 

10. " ഇന്ത്യയുറെ/ ഭോവി നിർണയിക്കറെ2ടുന്നത് ഇന്ത്യയുറെ/ ക്ലോസ് മു�ികളിലോണ്". ഇങ്ങറെന 
അഭിപ്രോയറെ2ട്ടതോര്?1 മോർക്ക് 

11. ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് തു/ക്കം കു�ിച്ച വർഷം?1 മോർക്ക്  

12.ഇന്ത്യൻ വിദ്യോഭ്യോസറെത്തക്കു�ിച്ച ്പഠിക്കുന്നതിനും ശുപോർശകൾ സമർ2ിക്കുന്നതിനോയി ഗവൺറെമന്റ് 
നിയമിച്ച വിവിധ കമ്മീഷനുകളും അവർ മുഫന്നോട്ടുറെവച്ച  ശുപോർശകളും ഉൾറെക്കോള്ളുന്ന പട്ടിക 
തയ്യോ�ോക്കുക.6 മോർക്ക് 

13. 1986 റെല ഫദശീയ വിദ്യോഭ്യോസ നയത്തിറെന്റ പ്രധോന നിർഫ�ശങ്ങൾ എഴുതുക.4 മോർക്ക് 

14. ഇന്ത്യ ഗവറെ�ന്റ് വിദ്യോഭ്യോസം മൗലിക അവകോശമോക്കി നിയമം പോസോക്കിയത് ഏത് വർഷം?
1 മോർക്ക് 
അദ്ധ്യോയം 9
 

NON FOCUS AREA

1.എന്തോണ് രോഷ്ട്രം?2 മോർക്ക് 

2.രോഷ്ട്രത്തിറെന്റ അവശ്യഘ/കങ്ങൾ എറെന്തല്ലോം?4 മോർക്ക് 

3. രോഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിന് അനിവോര്യമോയ ഒരു ഘ/കമോണ് ഭൂപ്രഫദശം. പ്രസ്തോവന 
സോധൂകരിക്കുക.4 മോർക്ക് 

4. രോഷ്ട്രത്തിനുഫവണ്ടി ഗവൺറെമൻ റുകൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഏറെതങ്കിലും രണ്ട് ചുമതലകൾ 
എഴുതുക.2 മോർക്ക് 

5. പരമോധികോരം എന്നതുറെകോണ്ട് അർത്ഥമോക്കുന്നറെതന്ത്? പരമോധികോരത്തിറെന്റ രണ്ട് തലങ്ങൾ 
ഏറെതല്ലോം?4 മോർക്ക് 

6. പരമോധികോരത്തിറെന്റ ആഭ്യന്തര-ബോഹ്യ തലങ്ങൾ വിശദമോക്കുക.4 മോർക്ക് 



7. രോഷ്ട്രത്തിറെന്റ അദൃശ്യവും വിഭജിക്കോൻ പ8ോത്തതുമോയ അ/ിസ്ഥോന ഘ/കം ഏത്?1 മോർക്ക് 

8. രോഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിന് അവിഭോജ്യമോയ ഒരു ഘ/കമോണ് ജനങ്ങൾ.  പ്രസ്തോവന 
സോധൂകരിക്കുക.4 മോർക്ക് 

9. രോഷ്ട്രം എന്ന പദം ആദ്യമോയി ഉപഫയോഗിച്ച പോശ്ചോത്യ ചിന്തകൻ ആര്?1 മോർക്ക് 

10. രോഷ്ട്രറെത്ത സമഗ്രമോയി വിശകലനം റെചയ്ത ആദ്യ കൃതി ഏത്?1 മോർക്ക് 

11. ഫപോളിസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിറെന്റ അർത്ഥം എന്ത്?1 മോർക്ക് 

12. രോഷ്ട്രതന്ത്ര ശോസ്ത്രത്തിറെന്റ പ്രധോന പഠനഫമഖലകൾ ഏറെതല്ലോം?4 മോർക്ക് 

13. രോഷ്ട്രതന്ത്ര ശോസ്ത്രം എന്നോൽ എന്ത്?2 മോർക്ക് 

14. " നിങ്ങൾ രോഷ്ട്രത്തിൽ സജീവമോയി ഇ/റെപ/ോതിരിക്കുന്നതിറെന്റ പരിണിത�ലം നിങ്ങറെളക്കോൾ 
ഫമോശമോയവർ നിങ്ങറെള ഭരിക്കും എന്നതോണ്  " ഇങ്ങറെന അഭിപ്രോയറെ2ട്ടതോര്?1 മോർക്ക് 

15. 'രോഷ്ട്രതന്ത്ര ശോസ്ത്രത്തിറെന്റ പിതോവ്' എന്ന�ിയറെ2ടുന്നതോര്?1 മോർക്ക് 

5. പരമോധികോരം എന്നതുറെകോണ്ട് അർത്ഥമോക്കുന്നറെതന്ത്? പരമോധികോരത്തിറെന്റ രണ്ട് തലങ്ങൾ 
ഏറെതല്ലോം?4 മോർക്ക് 

6. പരമോധികോരത്തിറെന്റ ആഭ്യന്തര-ബോഹ്യ തലങ്ങൾ വിശദമോക്കുക.4 മോർക്ക് 

7. രോഷ്ട്രത്തിറെന്റ അദൃശ്യവും വിഭജിക്കോൻ പ8ോത്തതുമോയ അ/ിസ്ഥോന ഘ/കം ഏത്?1 മോർക്ക് 

8. രോഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിന് അവിഭോജ്യമോയ ഒരു ഘ/കമോണ് ജനങ്ങൾ.  പ്രസ്തോവന 
സോധൂകരിക്കുക.4 മോർക്ക് 

9. രോഷ്ട്രം എന്ന പദം ആദ്യമോയി ഉപഫയോഗിച്ച പോശ്ചോത്യ ചിന്തകൻ ആര്?1 മോർക്ക് 

10. രോഷ്ട്രറെത്ത സമഗ്രമോയി വിശകലനം റെചയ്ത ആദ്യ കൃതി ഏത്?1 മോർക്ക് 

11. ഫപോളിസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിറെന്റ അർത്ഥം എന്ത്?1 മോർക്ക് 

12. രോഷ്ട്രതന്ത്ര ശോസ്ത്രത്തിറെന്റ പ്രധോന പഠനഫമഖലകൾ ഏറെതല്ലോം?4 മോർക്ക് 

13. രോഷ്ട്രതന്ത്ര ശോസ്ത്രം എന്നോൽ എന്ത്?2 മോർക്ക് 

14. " നിങ്ങൾ രോഷ്ട്രത്തിൽ സജീവമോയി ഇ/റെപ/ോതിരിക്കുന്നതിറെന്റ പരിണിത�ലം നിങ്ങറെളക്കോൾ 
ഫമോശമോയവർ നിങ്ങറെള ഭരിക്കും എന്നതോണ്  " ഇങ്ങറെന അഭിപ്രോയറെ2ട്ടതോര്?1 മോർക്ക് 

15. 'രോഷ്ട്രതന്ത്ര ശോസ്ത്രത്തിറെന്റ പിതോവ്' എന്ന�ിയറെ2ടുന്നതോര്?1 മോർക്ക് 



]uc-t_m[w

t^m°kv ]mT-̀ m-K-ßƒ

1. ]uc-t_m[w Fßns\ hf¿Øn-sb-Sp°mw

IpSpw-_w, hnZym-̀ ym-kw, kwL-S-\-Iƒ, am[y-a-ßƒ

]uc-t_m[w : sh√p-hn-fn-Iƒ

* ]uc-t_m[w \n¿W-bn-°p-∂-Xn -\p≈ {][m-\-L-S-I-ßƒ IpSpw-_w, hnZym-`ym -kw,

kmaq-ln-I-hy-h-ÿ, kwL-S-\-Iƒ, cmjv{Sob hyhÿ XpS-ßn-b-h-bm-Wv.

* ]uc-t_m[w hf¿Øn FSp-°p-I-bpw \ne-\n¿Øp-Ibpw sNtø-≠Xv A\n-hm-cy-am-Wv.

* ]uc-t_m[w hf¿Øn-sb-Sp-°p-∂-Xn\v t_m[-]q¿h-amb {ia-ßƒ Bh-iy-am-Wv.

* GXv kaq-lhpw ]uc-t_m[w hf¿Øn FSp-°m≥ {Inbm-fl-I-amb \S-]-Sn -Iƒ

ssIs°m-≈m-dp-≠v.

* kmaq-lnI \∑ ]q¿W-ambpw Dƒs°m-≠p-sIm≠v \S-Øp∂ {Inbm-flI CS-s]-S-en

-eqsS am{Xta F√m-h-cnepw ]uc-t_m[w hf¿Øn-sb-Sp-°m≥ Ign-bp-I-bp-≈q.

]uc-t_m[w hf¿Øm≥ klm-bn-°p∂ LS-I-ßƒ

IpSpw_w

* kmaq-lnI ÿm]\w F∂ \ne-bn¬ IpSpw_w hy‡nXz cq]o-I-c-WØn¬ ]¶vhln-°p-∂p.

* apXn¿∂-hsc _lp-am-\n -°m\pw kaq-l-tk-h-\-Øn-te¿s∏-Sm\pw \mw ]Tn-°p-∂Xv

IpSpw-_-Øn¬ \n∂m-Wv.

* AwK-ß-fn¬ I¿Ø-hy-t_m[w hf¿Øm\pw \ne-\n¿Øm\pw IpSpw_w ]¶p-h-ln-°p-∂p.

* IpSpw-_-Øn¬ \n∂p≈ {]tNm-Z-\hpw t{]m’m-l-\hpw D∂-Xamb ]uc-t_m[w

hf¿Øpw.

* Hmtcm hy‡nbpw IpSpw-_-Øn-\p-th-≠nbpw IpSpw_w kaq-l-Øn-\p-th-≠n-bp-

am-sW∂ t_m[y-ap-≠m-Ip-∂p.

hnZym-̀ ymkw

* hnhn[ hnj-b-ß-fpsS ]T-\-Øn-eqsS Adnhv e`n-°p-∂p.

* kaq-l-Øn\v {]tbm-P-\-I-c-amb coXn-bn¬ D]-tbm-Kn-°p-hm≥ {]m]vX-\m-Ip-∂p.

* aqey-t_m-[w, kln-jvWp-X, t\Xr-Xz -Kp-Ww, ]cn-ÿn-Xn-t_m-[w, imkv{Xm-h-t_m-[w,

XpS-ßnbh hf¿Øm≥ klm-bn-°p-∂p.

* imkv{X-hpw, kmt¶-Xn-I-hn-Zybpw kaq-l-Øn\v {]tbm-P-\-s∏-Sp-Øm≥ km[n-°-Ww.

* aqeym-[n-jvTnX hnZym-̀ ym-k-co-Xn-bn-eqsS ]uc-t_m-[-ap-≠m-°p-I.



kwL-S-\-Iƒ

* cm{„o-bhpw kmaq-ln-I-hpw -km-º-Øn-Ihpw kmwkvIm-cn -I-hp-amb \nc-h[n kwL-S

-\-Iƒ kaq-l-Øn-ep-≠v.

* tkh\ k∂≤-X-tbmsS {]h¿Øn-°m≥ hy‡nsb {]m]vX-\m-Ip-∂p.

* cmjv{Sob kwL-S-\-Iƒ P\m-[n-]Xy cmjv{So-b-Øns‚ `mK-am-Wv.

* A[n-Im-chpw Ah-Im-i-ßfpw e`y-am°n P\-ßsf im‡o-I-cn-°p-∂p.

* cmjv{Sob kwL-S-\-Iƒ hy‡n-I-fn¬ ]uc-t_m[w cmjv{Sob t_m[w F∂nh

hf¿Øp-∂p.

* tZio-b-t_m-[hpw ]uc-t_m-[hpw hf¿Øp-∂p.

* ]mcn-ÿn-XnI Ah-t_m-[hpw a\p-jym-h-Im-i-t_m-[hpw krjvSn-°m≥ Ign-bp-∂p.

am[y-a-ßƒ

* ]uc-t_m-[-cq]oI-c-W-Øn¬ am[y-a-ßƒ°v hen-b-]-¶p-≠v.

* A®-Sn-am-[y-a-ßfpw Ce-Iv{SmWnIv am[y-a-ßfpw kaq-lsØ kzm[o-\n-°p-∂p.

* hm¿Ø-Ifpw hnh-c-ßfpw P\-ß-fn¬ FØn-°p∂Xv am[y-a-ß-fm-Wv.

* am[y-a-ßƒ \njv]-£hpw kzX-{¥-hp-am-bn-cn-°-Ww.

]uc-t_m-[w : sh√p-hn-fn-Iƒ

* s]mXp-Xm¬]-cy-ßsf Ah-K-Wn®v kz¥w Xm¬]-cy-ßƒ°p-th≠n F¥pw sNøm≥

Xøm-dm-hp-∂-Xm-Wv ]uc-t_m[w t\cn-Sp∂ {][m\ sh√p-hn-fn.

* ]uc-t_m[w t\cn-Sp∂ sh√p-hn-fn-Isf Fßns\sb√mw t\cn-Smw.

* Hmtcm-cp-Øcpw Ah-c-h-cpsS {]h¿Ø-\-ßsf hna¿i-\m-fl-I-ambn hne-bn-cp-Øp-I.

* s]mXp-Xm¬]-cy-ßƒ l\n-°msX kz¥w Xm¬]-cy-ßƒ°p-th≠n ]cn-{i-an-°p-I.

* a‰p-≈-h-cn¬ \n∂pw {]Xo-£n-°p∂ am‰-ßƒ \Ωn¬ \n∂pw XpS-ßp-I.

* P\m-[n-]-Xy-Ønepw kln-jvWp-X-bnepw A[n-jvTn-X-ambn {]h¿Øn-°p-I.

* Ah-Im-i-ßƒs°m∏w Npa-X-e-Iƒ°pw Xpey-]-cn-K-W\ \¬Ip-I.

t^m°kv ]mT-̀ m-KsØ tNmZy-ßƒ

1. ]uc-t_m[w hf¿Øn-sb-Sp -°p-∂-Xn¬ IpSpw-_w, hnZym-`ym -kw, kwL-S-\-Iƒ,

am[y-a-ßƒ, F∂nh hln-°p∂ ]¶v hni-Z-am-°pI ?     (kvtIm¿ 4)

2. ]uc-t_m-[w hf¿Øn-sb-Sp-°m≥ klm-bn-°p∂ hnhn[am¿K-ßƒ hni-Zo-I-cn-°pI? (kvtIm¿ 4)

3. ]uc-t_m[w hf¿Øn-sb-Sp -°p-∂-Xn¬ IpSpw_w F∂ kmaq-ln-I-ÿm-]\w

hln-°p∂ ]¶v F¥mWv   (kvtIm¿ 3)

4. ]uc-t_m[w t\cn-Sp∂ {][m-\-sh-√p-hnfn GXmWv ?   (kvtIm¿ 2)

5. ]uc-t_m[w t\cn -Sp∂ sh√p-hn -fn -Iƒ ]cn-l-cn -°m-\p≈ am¿§-ßƒ

\n¿t±-in-°pI ?   (kvtIm¿ 4)



]uc-t_m[w

t\m¨ t^m°kv ]mT-̀ m-K-ßƒ

* Hmtcm ]uc\pw kaq-l-Øn\v th≠n-bp≈XmsW∂pw kaq-l-Øns‚ DØa Xm¬]

-cy-ß-fmWv ]uc-t‚-sX-∂p-ap≈ Xncn-®-dn-hmWv ]uc-t_m-[w.

* ]uc-t_m-[-ap -≈-h¿ Ah-t\mSpw kaq-l-tØmSpw am\-hn -I-X-tbmSpw Iqdpw DØ-c

-hm-Zn-Ø-hp-ap≈hcm-bn-cn-°pw.

* aw-K-em-]p-csØ l÷-∫, IÆq-cnse It√¬s]m-°p-S≥ F∂n-h-cpsS PohnXw \¬Ip-∂

- k-tμiw.

* km[m-cW hy‡n-Iƒ°p-t]mepw hfsc i‡-amb {]h¿Ø-\-ßƒ Gs‰-Sp -°m≥

Ign-bp-sa∂ ktμ-i-amWv Ch-cpsS Pohn-Xw.

]uc-t_m-[-Øns‚ {][m\yw

* kaq-l-Øn-s‚bpw cmjv{So -b-Øn-s‚bpw ]ptcm-K-Xnsb ]uc-t_m[w hf-sc-b-[nIw

kzm[o-\n-°p-∂p.

* ]uc-t_m-[-an -s√-¶n¬ a\p-jy≥ kzm¿Y-\m-hp-Ibpw F√m {]h¿Ø-\-ßfpw kz¥w

t\ -́ßƒ°p-th≠n am{X-am-hp-Ibpw sNøpw.

* CXv kmaq-ly-Po-hn-XsØ {]Xn-Iq-e-ambn _m[n-°pw.

* CØ-c-samcp kaq-l-Øn¬ kam-[m-\hpw kpc-£n-X-Xzhpw D≠m-In-√.

* s]mXp-k-aqlw A`n-ap -Jo -cn -°p∂ ]e-{]-iv\-ßƒ°pw ]cn -lmcw ImWm≥ ]uc

-t_m[w klm-bn-°p-∂p.

* Hmtcm-cp-Ø-cp-tSbpw {]h¿Ø-\-ßƒ kaq-l-\-∑bv°v th≠n-bm-h-Ww.

* kaq-l-Ønse {]iv\-ßƒ ]cn-l-cn -°m≥ Ign -bp-sa∂ Xncn -®-dn -hmWv ]uc-t_m-[

-Øns‚ ASn-ÿm-\w.

]uc-t_m-[sØ \n¿W-bn-°p∂ LS-I-ßƒ

* ]uc-t_m[ cq]o-I-c-WsØ Pohn-X-km-l-N-cy-ßfpw A\p-̀ -h-ßfpw kzm[o-\n-°p-∂p.

* ]uc-t_m[w cq]-s∏-Sp-Øp∂ {][m-\-L-S-I-ßƒ:

IpSpw-_w, hnZym-̀ ym-kw, kmaq-ln-Im-hÿ, kwL-S-\-Iƒ, cmjv{So-b-hy-h-ÿ.

* Hmtcm LS-Ihpw hy‡nXz cq]o-I-c-WsØ hf-sc-b-[nIw kzm[o-\n-°p-∂p.

* a\p-jys‚ Nn¥-sbbpw {]h¿Ø-\-sØbpw cq]-s∏-Sp-Øp-∂p.

P\m-[n-]Xy hyhÿ

* ]uc-t_m-[-Øn\v A\n-hm-cy-amb LS-I-amWv P\m-[n-]Xyw

* ]uc-t_m[w hf¿Øn-sb-Sp -°p-∂-Xn\v klm-bn -°p∂ F√m LS-I-ß-fp-tSbpw

ASn-ÿm\w P\m-[n-]-Xy-am-Wv.

* P\m-[n-]Xyw Hcp `c-W-{I-a-sa-∂-Xn-ep-]cn Hcp Pohn-X-ssi-en-bm-Wv.



* \ΩpsS F√m-{]-h¿Ø-\-ß-fnepw P\m-[n-]-Xy-k-ao-]\w D≠m-bn-cn-°-Ww.

* P\m-[n-]Xyw \nb--a-hm-gvN-bn¬ hniz-kn-°p-∂p.

* F√m-hcpw \nba hnt[-b-cmWv F∂-XmWv CXns‚ ASn-ÿm-\w.

DØa amXr-I-Iƒ ]cn-N-b-s∏-S¬

* F.-]n.-sP. A_vZpƒIemw

* aZ¿ sXtck

* abn-eΩ

* Zi-c-Yvam©n

* kaq-l-Øn\v henb kw`m-h-\-Iƒ \¬Inb DØ-a-]u-c-t_m-[-ap≈ hy‡n-Xz-ß-fn¬

Nne-cm-Wv.

* hnhn[ taJ-e-I-fn¬ {]h¿Øn-°p-tºmgpw am\p-jn-I-Xbpw kl-Pohn kvt\lhpw

I¿Ø-hy-t_m-[hpw Ch¿ {]I-Sn-∏n-®p.

* kz¥w {]h¿Ø\ taJ-e-bn¬ \nkzm¿∞hpw A¿]-W-a-t\m-`m-h-tØm-sSbpw F√m

-hcpw {]h¿Øn-°-W-sa∂ ktμiw Ch¿ \¬Ip-∂p.

]uc-t_m-[hpw [m¿an-I-Xbpw

* \∑ Xn∑-Iƒ Xncn-®-dn™v \∑sb kzoI-cn-°p-Ibpw IS-a-Iƒ DØ-c-hm-Zn-Xz-tØmsS

\n¿h-ln-°p-I-bp-amWv [m¿an-I-X.

* F√m {]h¿Ø-\-ß-fp-sSbpw ASn-Ød [m¿an-I-X-bm-Wv.

* kaq-l-tØmSpw cmPy-tØm-Sp-ap≈ IS-a -\n-d-th-‰pI Hmtcm hy‡n-bp-tSbpw [¿a-am-Wv.

* [m¿an-IX ]uc-t_m-[sØ klm-bn-°p-∂p.

* A[m¿an-IX ]uc-t_m[w C√m-Xm-°p-∂p.

* Pohn -X-Øns‚ F√m taJ-e-I-fnepw [m¿an -I-t_m[w krjvSn -°-emWv ]uc-t_m[w

hf¿Øn-sb-Sp-°m-\p≈ G‰hpw ^e-{]-Z-amb am¿Kw

* ]uc-t_m[w {Inbm-fl-I-amb Hcp am\-kn-Im-h-ÿ-bm-Wv.

kmaq-ly-im-kv{X-]-T-\hpw ]uc-t_m-[hpw

* kmaq-ly-im-kv{X-]-T-\-Øn\v ]uc-t_m[w cq]o-I-cn-°p-∂-Xn¬ {][m-\-]¶v hln-°m≥

Ign-bp-∂p.

* ]uc-t_m[ cq]o-I-c-W-Øn\v kmaq-ly-im-kv{X-]-T-\sØ NphsS sImSpØ {]Imcw

{]tbm-P-\-s∏-Sp-Ømw.

˛ sshhn-[y -ßsf _lp-am-\n -°m\pw kln-jvW-X-tbmsS s]cp-am-dp -hm\pw hy‡n

-Isf {]m]vX-cm-°p-∂p.

˛ cmjv{So -b-˛ -km-aq-ln-I-˛ -km-º-Øn-I-˛ -]m-cn -ÿn-XnI {]iv\-ß-fpsS hnhn[ ]›m-Ø

-e-ßƒ a\-kn-em°m≥ klm-bn-°p-∂p.

˛ hnhn[ {]iv\-ßƒ°v ka-{K-amb ]cn-lmcw \n¿t±-in -°m≥ hy‡n-Isf {]m]vX

-cm-Ip-∂p.



˛ kam-[m-\-Øn-s‚bpw kl-h¿Øn-Xz-Øn-s‚bpw ktμiw P\-ß-fn-se-Øn-°p-∂p.

˛ ]uc-t_m-[-Øns‚ DØ-a-am-Xr-I-Ifpw {]h¿Ø-\-ßfpw ]cn-N-b-s∏-SpØn hy‡n

-Isf ]uc-t_m-[-ap-≈-h-cm-Ip-∂p. I¿a-\n-c-X-cm-°p-∂p.

t\m¨t^m-°kv ]mT-̀ m-KsØ tNmZy-ßƒ

* ]uc-t_m[w F∂m-se¥v ? (kvtIm¿ 2)

* ]uc--t_m[w cq]-s∏-Sp-Øp∂ {][m-\-L-S-I-ßƒ ]´n-I-s∏-Sp-Øp-I?  (kvtIm¿ 2)

* P\m-[n-]-Xy-t_m[w ]uc-t_m[w hf¿Øm≥ klm-b-I-c-am-Ip-∂-sX-ßs\ ? (kvtIm¿ 3)

* DØa ]uc-t_m-[-ap-≈-h¿ ]I¿∂p \¬Ip∂ {][m\ ktμ-i-sa-¥mWv ? (kvtIm¿ 1)

* ]uc-t_m-[hpw [m¿an-I-Xbpw XΩn-ep≈ _‘w hni-I-e\w sNøpI ?  (kvtIm¿ 3)

* kmaq-ly-imkv{X ]T-\-Øn¬ ]uc-t_m[w hln-°p∂ ]¶v hni-Z-am-°pI ? (kvtIm¿ 4)



11.സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം:എന്ത്?എന്തിന്?

ഫ�ോക്കസ് ഏരിയ

 ആദ്യകാല സമൂഹശാസ്ത്ര ചിന്തകർ
 സമൂഹ ശാസ്ത്രത്തിലെല പഠന രീതികൾ

ആദ്യകോല സോമൂഹ്യശോസ്ത്ര ചിന്തകർ

1. അഗസ്ത് ഫകോംതെ!

 ഫ്രഞ്ചുകാരനായ അഗസ്ത് കകാംലെതലെയ സമൂഹശാസ്ത്രത്തിsa പിതാവായി 
കണക്കാക്കുന്നു.  

 കകാംലെതയുലെ- ചിന്തകളാണ് സമൂഹശാസ്ത്രപഠനത്തിന് അ-ിത്തറ പാകിയത്.
2. തെഹർബർട്ട് സ് തെ%ൻസർ  

 ചാൾസ് ഡാർവിsa  പരിണാമ സിദ്ധാന്ത തത്വങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പഠനത്തിന് 
പ്രകയാജനലെ7ടുത്തി.

  ജീവശാസ്ത്രപരയമായ പരിണാമം കപാലെല തലെ9 മനുഷ്യസമൂഹവും വ്യത്യസ്ഥ 
ഘട്ടങ്ങളിലൂലെ- പരിണമിച്ചാണ് ഇ9ലെത്ത അവസ്ഥയിലെലത്തികച്ചർ9ലെത9് 
വ്യക്തമാക്കി.

3. സമൂഹശാസ്ത്രത്തിsa വികാസത്തിന് പ്രധാന സംഭാവനകൾ നൽകിയവരാണ് 
കാൾമാർക്സ്,എമൈമൽ ദുർഖിം,മാക് സ് ലെവബർ മുതലായവർ.

സമൂഹശോസ്ത്രത്തിതെല %ഠനരീ!ികൾ

1. ഫസോഷ്യൽ സർഫ/ 

 സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുകയാജ്യമായ ഒരു 
പഠനരീതിയാണ് സർകവ

 തിരലെSടുത്ത ഒരു സംഘം ജനങ്ങളിൽ നി9് കശഖരിച്ച വിവരത്തിsa 
അ-ിസ്ഥാനത്തിൽ പഠന വിഷയലെത്ത കുറിച്ച് സമഗ്രമായ കാഴ്ച7ാ-് 
രൂപീകരിക്കാൻ  സർകവ സഹായിക്കുന്നു.

 വലിയ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളിൽ നി9് വിവരം കശഖരികക്കണ്ടി വരു9 
സന്ദർഭത്തിലാണ് സർകവ രീതി ഉപകയാഗിക്കു9ത്.

 കസാഷ്യൽ സർകവയിൽ വിവരങ്ങൾ കശഖരിക്കാൻ സാധാരണയായി മുൻകൂട്ടി
തയ്യാറാക്കിയ കചാദ്യാവലികൾ ഉപകയാഗിക്കാറുണ്ട്.

2. അഭിമുഖം

 
 വാലെമാഴിയായി വിവരം കശഖരിക്കു9 ഒരു രീതിയാണ് ഇത്.
 ഗകവഷകനും പ്രതികർത്താവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ് അഭിമുഖം.



 വ്യക്തികളുലെ- മകനാഭാവം ,കാഴ്ച7ാ-്,വിശ്വാസം,ജീവിതചര്യ തു-ങ്ങിയ 
കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ് മതലങ്ങളിൽ അറിയു9തിനും വിശകലനം ന-ത്തു9തിനും
ഉപകയാഗിക്കു9 പഠന രീതിയാണ് ഇത്

3. നിരീക്ഷണം   

 നമ്മൾ പഠിക്കാനുകgശിക്കു9 വിഭാഗലെത്ത കനരിട്ട് നിരീക്ഷിച്ച് കാര്യങ്ങൾ 
സത്യസന്ധമായി കരഖലെ7ടുത്തു9 രീതിയാണ് നിരീക്ഷണം.

 നിരീക്ഷണം രണ്ടുതരത്തിലുണ്ട്

a) പങ്കാളിത്ത നിരീക്ഷണം 

b) പങ്കാളിത്ത രഹിത നിരീക്ഷണം 
 ഗകവഷകൻ പഠനവികധയമാക്കു9 സംഘത്തിsa കൂലെ- താമസിച്ച് അവരുലെ- 

ജീവിതലെത്തക്കുറിച്ച് കനരിട്ട് മനസ്സിലാക്കു9 രീതിയാണ് പങ്കാളിത്ത 
നിരീക്ഷണം.

 ഗകവഷകൻ അവരുലെ- ഭാഷ,സംസ്കാരം,എ9ിവ പഠിക്കുകയും അവരുലെ- 
മൈദനംദിന ജീവിതത്തിൽ പങ്കാളിയാവുകയും ലെചയ്യുന്നു.

 ഇതുവഴി പ്രക-മല്ലാത്ത ലെപരുമാറ്റരീതികൾ വലെര പഠന വികതയമാക്കാൻ 
കഴിയുന്നു.

 പങ്കാളിത്ത രഹിത നിരീക്ഷണത്തിൽ ഗകവഷകൻ പഠനവികധയമാക്കു9 
സംഘത്തിsa കൂലെ- താമസിച്ച് പഠനം ന-ത്തു9ില്ല.

 പുറത്തു നി9് നിരീക്ഷണം ന-ത്തുകയാണ് ലെചയ്യു9ത്. 

4. ഫകസ് സ്റ്റഡി 

 അപൂർവ്വവും കവറിട്ടതുമായ സാമൂഹിക പ്രതിഭാസങ്ങലെളക്കുറിച്ചും 
പ്രശ് നങ്ങലെളക്കുറിച്ചും ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനാണ് കകസ് സ്റ്റഡി 
പ്രകയാജനലെ7ടുത്തു9ത്.

 ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ സൂക്ഷ് മവും സമഗ്രവുമായിരിക്കും 
 കകസ് സ്റ്റഡി ഉപകയാഗിച്ച് പഠനവികധയമാക്കു9 വിഷയലെത്ത കകസ് എ9് 

പറയുന്നു.

 കകസിലെനക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനമാണ് കകസ് സ്റ്റഡി.

അഭിമുഖത്തിൽ ശ്രദ്ധിഫക്കണ്ട കോര്യങ്ങൾ

 ആവശ്യമായ വ്യക്തികലെള കലെണ്ടത്തൽ 
 കശഖരികക്കണ്ട വിവരങ്ങലെളക്കുറിച്ച് ധാരണ രൂപീകരിക്കൽ
 ഉചിതമായ കചാദ്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ 
 ഫലവത്തായ രീതിയിലുള്ള ആശയവിനിമയം 
 സമയക്രമീകരണം 
 ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ക്രമലെ7ടുത്തലും റിക7ാർട്ട് തയ്യാറാക്കലും 



ഫ�ോക്കസ് ഏരിയ

മോതൃകോ ഫചോദ്യങ്ങൾ 

1. സമൂഹശാസ്ത്രത്തിsa പിതാവ് ആരാണ് ?

      Ans:-ആഗസ് ത്  കകാംലെത 

2. തിരലെSടുക്കു9 നിശ്ചിത എണ്ണം ആളുകളിൽ നി9് വിവരകശഖരണം ന-ത്തു9 
പഠനരീതി 

      Ans:-സാമ്പിൾ സർകവ 

3. നിരീക്ഷകൻ പഠനകമഖലയിൽ നി9് കനരിട്ട് വിവരം കശഖരിക്കു9 രീതി?

      Ans:-പങ്കാളിത്ത നിരീക്ഷണം 

4. അപൂർവ്വവും കവറിട്ടതുമായ സാമൂഹിക പ്രതിഭാസങ്ങലെളക്കുറിച്ചും പ്രശ് നങ്ങലെളക്കുറിച്ചും 
ആഴത്തിൽ പഠിക്കു9 സമൂഹ ശാസ്ത്രത്തിലെല പഠനരീതി?

      Ans:-കകസ് സ്റ്റഡി

അഭിമുഖവും കചാദ്യാവലിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

അഭിമുഖം കചാദ്യാവലി

 വിവരങ്ങൾ വാലെമാഴിയായി   
കശഖരിക്കുന്നു 

 ഗകവഷകൻ വിവരങ്ങൾ കരഖലെ7ടുത്തുന്നു  
 ഒകര സമയം ഒരു വ്യക്തിലെയകയാ    

ലെചറിയ ഒരു ഗ്രൂ7ിലെനകയാ മാത്രകമ 
അഭിമുഖം ന-ത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ  .  

 വിവരങ്ങൾ കരഖലെ7ടുത്തി നൽകുന്നു 
 പ്രതികർത്താക്കൾ വിവരങ്ങൾ 

കരഖലെ7ടുത്തുന്നു 
 ഒകര സമയം എത്ര കപർക്കും കചാദ്യാവലി

വിതരണം ലെചയ് ത്  ലെകാണ്ട് 
വിവരകശഖരണം ന-ത്താം.

ഫനോൺ ഫ�ോക്കസ് ഏരിയ

സമൂഹശോസ്ത്ര %ഠനത്തിതെ? പ്രോധോന്യം 

 സമൂഹലെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ധാരണ രൂപീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

 സ്വന്തം സമൂഹലെത്തയും മറ്റുള്ളവരുലെ- സമൂഹലെത്തയും വസ്തുനിഷ്ഠമായറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.

 വ്യക്തിയും സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.

 സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങലെളക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ് മമായി പഠിക്കുന്നു.



 സാമൂഹിക പ്രശ് നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരങ്ങൾ കലെണ്ടത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

 സാമൂഹികാസൂത്രണത്തിനും  വികസനത്തിനും പ്രകയാജനലെ7ടുത്തുന്നു.

 പിക9ാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ,ചൂഷിതർ,വികവചനത്തിനും,പീഡനത്തിനും വികധയരാകു9വർ 

എ9ിവലെരക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ സാമൂഹിക കക്ഷമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 

മാർഗദർശനമായിത്തീരുന്നു.

സമൂഹ ശോസ്ത്രത്തിതെല %ഠനഫമഖലകൾ 

 സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങൾ 
 സാമൂഹിക സംഘങ്ങൾ 
 സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ 
 സാമൂഹികാരണം 
 സാമൂഹിക നിയന്ത്രണം 
 സമുദായങ്ങൾ 
 സാമൂഹിക മാറ്റം
 സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ 

സോമൂഹിക ശോസ്ത്രത്തിതെ?/ി/ിധ ശോഖകൾ 

 സാമ്പത്തിക വ്യവഹാരലെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം-സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം 

 കഴിS കാലലെത്തക്കുറിച്ചും സംസ്കാരലെത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള അകന്വഷണം-ചരിത്രം 

 രാഷ്ട്രലെത്തക്കുറിച്ചും അവകാശങ്ങലെളക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനം -രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രം 

 മനുഷ്യ ഉത്ഭവലെത്തക്കുറിച്ചും വംശീയ പരിണാമലെത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനം-നരവംശശാസ്ത്രം 
 മനുഷ്യമനസ്സിലെനക്കുറിച്ചും മാനസികാവസ്ഥലെളക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനം മനഃശാസ്ത്രം.

ഫനോൺ ഫ�ോക്കസ് ഏരിയ-ഫചോദ്യങ്ങൾ

1. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ� സാമൂഹിക വശങ്ങലെളക്കുറിച്ച് ന-ത്തു9 ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിന് 
പറയു9 കപലെരന്ത്?

2. Ans:- സമൂഹശാസ്ത്രം 
3. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സമൂഹശാസ്ത്രപഠനവകു7് ആരംഭിച്ചലെതവിലെ-?

  Ans:- കബാംലെബ സർവ്വകലാശാല

4. ഇന്ത്യയിലെല പ്രധാന സമൂഹശാസ്ത്ര ചിന്തകൻമാർ ആലെരാലെക്ക ?

  Ans:-ജി.എസ്.ഘുകര്യ,എ.ആർ കദശായി,എസ്.സി ദുകബ, എം.ശ്രീനിവാസ് ഡി.പി മുഖർജി.



ഋതുഭേ�ദങ്ങളും സമയവും

പ്രഭേ��കം ശ്രദ്ധനൽകുന്ന ഭേമഖലകൾ

സൂര�ന്റെ� അയനവും ഋതുക്കളും

ഭ്രമണവും സമയനിർണയവും

ഗ്രീനിച്ച് സമയം

സ്റ്റാൻഭേ,ർ,് സമയം

ഇന്ത�ൻ സ്റ്റാൻഭേ,ർ,് സമയം

അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്കഭേരഖ

➔  സൂര�ന്റെ� അയനവും ഋതുക്കളും

�ിയ്യ�ി  ദിവസം പ്രഭേ��ക�കൾ സൂര�ന്റെ�
ആഭേ4ക്ഷികസ്ഥാനം

ഉത്തരാർധ ഭേ:ാളം ദക്ഷിണാർധ
ഭേ:ാളം

മാർച്ച് 21 സമരാത്രദിന
ങ്ങൾ അഥവാ
വിഷുവങ്ങൾ

രാത്രിയുടെ�യും
പകലിടെ�യും
ദൈദർഘ്യം
തുല്യമായിരിക്കും

ഭൂമധ്യരേരഖയ്ക്ക്
രേനർമുകളിൽ

മാർച്ച് 21 മുതൽ

ജൂൺ 21 വടെര
വസന്തകാലം

രേ-മന്തകാലം,

ജൂൺ 21 ഗ്രീഷ്മ 
അയനാന്തദിനം

ഉത്തരാർദ്ധരേ4ാളത്തിൽ 
ഏറ്റവും 

ദൈദർഘ്യമുള്ളപകലും, 
ഏറ്റവുംഹൃസ്വമായ 
രാത്രിയുംഅനുഭവടെ>ടുന്നു

ഉത്തരായന രേരഖയ്ക്ക്

(23 ½° വ�ക്ക് )
രേനർമുകളിൽ

ജൂൺ 21 മുതൽ

ടെസപ്തംബർ 23 വടെര

ഗ്രീഷ്മകാലം.

ദൈDത്യകാലം

ടെസപ്തംബർ 23 സമരാത്രദിന
ങ്ങൾ അഥവാ
വിഷുവങ്ങൾ

രാത്രിയുടെ�യും
പകലിടെ�യും
ദൈദർഘ്യം
തുല്യമായിരിക്കും

ഭൂമധ്യരേരഖയ്ക്ക്
രേനർമുകളിൽ

ടെസപ്തംബർ 23 മുതൽ

ഡിസംബർ 22 വടെര

രേ-മന്തകാലം.

വസന്തകാലം

ഡിസംബർ 22 ദൈDത്യ 
അയനാന്തദിനം

 ഉത്തരാർദ്ധ
രേ4ാളത്തിൽ ഏറ്റവും
ഹൃസ്വമായ പകലും 
ഏറ്റവും
ദൈദർഘ്യമുള്ള 

രാത്രിയുംഅനുഭവടെ>ടുന്നു.

ദക്ഷിണായനരേരഖയ്ക്ക്

(23 ½° ടെതക്ക് )
രേനർമുകളിൽ

ഡിസംബർ 22 മുതൽ

മാർച്ച് 21 വടെര
ദൈDത്യകാലം

ഗ്രീഷ്മകാലം.

➢ 4രിക്രമണം (Revolution)

ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള സഞ്ചാരപഥ (Elliptical orbit)ത്തിലൂടെ�യാണ് ഭൂമി സൂര്യടെന 

വലംവയ്ക്കുന്നത് . ഇതിടെനയാണ് പരിക്രമണം (Revolution) എന്നു വിളിക്കുന്നത്.



● അച്ചു�ണ്ടിന്റെ� സമാന്തര� (Parallelism of axis)

● ഭൂമിയുടെ� അച്ചുതണ്ടിന് പരിക്രമണതലത്തിൽ നിന്ന് 66½ ° ചരിവുണ്ട്.

●  ലംബതലത്തിൽ നിന്നു കണക്കാക്കിയാൽ ഈ ചരിവ് 23½°  ആണ്.

● പരിക്രമണരേവളയിലു�നീളം ഭൂമി ഈ ചരിവ് നിലനിർത്തുന്നു. 

● ഇതിടെന അച്ചുതണ്ടിടെ� സമാന്തരത (Parallelism of axis) എന്നാണ് പറയുന്നത്.

➢ സൂര�ന്റെ� അയനം (Apparent movement of the sun)

അച്ചുതണ്ടിടെ� ചരിവ് പരിക്രമണരേവളയിലു�നീളം ഒരു രേപാടെല നിലനിർത്തുന്നതിനാൽ സൂര്യടെ� ആരേപക്ഷിക 

സ്ഥാനം ഉത്തരായനരേരഖയ്ക്കും (23½ °  വ�ക്ക്) ദക്ഷിണായനരേരഖയ്ക്കും (23 ½ ° ടെതക്ക്) ഇ�യിൽ മാറിടെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഇതിടെന സൂര്യടെ� അയനം (Apparent movement of the sun) എന്നു വിളിക്കുന്നു

➢ ഉത്തരായനം

• സൂര്യടെ� ദക്ഷിണായനരേരഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേരഖയിരേലക്കുള്ള അയനം

• ഡിസംബർ 22 മുതൽ ജൂൺ 21 വടെര

• ഉത്തരായന കാലത്ത് ഉത്തരാർദ്ധരേ4ാളത്തിൽ പകലിടെ� ദൈദർഘ്യം ക്രരേമണ കൂ�ിവരുന്നു.

➢ ദക്ഷിണായനം

• സൂര്യടെ� ഉത്തരായന രേരഖയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണായന രേരഖയിരേലക്ക് അയനം 

• ജൂൺ 21 മുതൽ ഡിസംബർ 22 വടെര

• ദക്ഷിണായന  കാലത്ത് ദക്ഷിണാർദ്ധരേ4ാളത്തിൽ പകലിടെ� ദൈദർഘ്യം ക്രരേമണ കൂ�ിവരുന്നു.

➢ ഭ്രമണവുമായി ബന്ധന്റെAട്ട ചില വസ്ത�കൾ 

➔ ഭൂമി ഭ്രമണം ടെചയ്യുന്നത് പ�ിഞ്ഞാറുനിന്നും കിഴരേക്കാട്ടാണ് 

➔ ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ 24 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു.

➔  ഭ്രമണം പ�ിഞ്ഞാറുനിന്നും കിഴരേക്കാട്ടായതിനാൽ സൂരേര്യാദയം കിഴക്കു നിന്നായിരിക്കും.

➢ സമയനിർണയം

 360° തിരിയാൻ ഭൂമിക്ക് രേവണ്ടത് 24 മണിക്കൂറാണ്.

  24 മണിക്കൂറിടെന മിനിറ്റിരേലക്ക് മാറ്റിയാൽ 24 X 60 = 1440 മിനിറ്റ്.

 അതായത് 360° തിരിയാൻ രേവണ്ട സമയം 1440 മിനിറ്റ്.

 ഒരു ഡിഗ്രി രേരഖാംDപ്രരേദDം തിരിയാൻ ഭൂമിക്ക് രേവണ്ട സമയം 1440/360 = 4 മിനിറ്റാണ്.

 15° രേരഖാംDപ്രരേദDം തിരിയുരേgാൾ ഒരു മണിക്കൂർ സമയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നു.

 15 X4 മിനിറ്റ് = 60 മിനിറ്റ് (1 മണിക്കൂർ).

 അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഭൂമിയുടെ� 15 ഡിഗ്രി രേരഖാംDരേരഖാ പ്രരേദDമാണ് സൂര്യന് മുന്നിലൂടെ� 

ക�ന്നുരേപാകുന്നത്.
 ഭൂമിയുടെ� ഭ്രമണം പ�ിഞ്ഞാറുനിന്നു കിഴരേക്കാട്ടായതിനാൽ സമയക്കൂടുതൽ രേരഖടെ>ടുത്തുന്നത് കിഴരേക്കാട്ടും 

സമയക്കുറവ് രേരഖടെ>ടുത്തുന്നത് പ�ിഞ്ഞാരേറാട്ടും ആയിരിക്കും. 



➢ ഗ്രീനിച്ച് സമയം(Greenwich Mean Time) 

● പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേരഖാംDരേരഖ ഗ്രീനിച്ച് രേരഖടെയന്നറിയടെ>ടുന്നു. 

● ഇംഗ്ലണ്ടിടെല രേറായൽ ബ്രിട്ടീഷ് വാനനിരീക്ഷണDാല സ്ഥിതിടെചയ്യുന്ന ഗ്രീനിച്ച് എന്ന സ്ഥലത്തുകൂ�ി 
ക�ന്നുരേപാകുന്നതിനാലാണ് ഈ രേരഖയ്ക്ക് ഗ്രീനിച്ച് രേരഖ എന്ന രേപര് നൽകടെ>ട്ടത് 

● ഗ്രീനിച്ച് രേരഖടെയ അ�ിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് രേലാകത്ത് എവിടെ�യുമുള്ള സമയം നിർണയിക്കടെ>ടുന്നത് എന്ന 

തിനാൽ ഈ രേരഖ ദൈപ്രംടെമറീഡിയൻ (Prime Meridian) എന്നും വിളിക്കടെ>ടുന്നു. 

● ഗ്രീനിച്ച് രേരഖയിടെല പ്രാരേദDികസമയടെത്ത ഗ്രീനിച്ച് സമയം (Greenwich Mean Time) എന്നു പറയുന്നു. 

➢ സമയഭേമഖലകൾ

ഗ്രീനിച്ച് രേരഖടെയ അ�ിസ്ഥാന മാക്കി ഒരുമണിക്കൂർ വീതം സമയവ്യത്യാസമുള്ള 24 രേമഖലകളായി 

രേലാകടെത്ത തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവ സമയരേമഖലകൾ എന്ന് അറിയടെ>ടുന്നു.

➢ മാനകസമയം (Standard Time).

 രാജ്യങ്ങളുടെ� രേകന്ദ്രഭാ4ത്തുകൂ�ി ക�ന്നുരേപാകുന്ന രേരഖാംDത്തിടെല പ്രാരേദDികസമയടെത്ത രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ 

ടെപാതുസമയമായാണ് സാധാരണ കണക്കാക്കുന്നത്. 
 എന്നാൽ രേരഖാംDവ്യാപ്തി കൂ�ിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിരേലടെറ രേരഖാംDങ്ങടെള മാനകരേരഖാംDമായി പരി4ണിച്ച്

ഒന്നിലധികം മാനകസമയങ്ങൾ നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  രേലാകത്തിടെല ഓരേരാ രാജ്യവും ഇത്തരത്തിൽ ഏറക്കുരേറ മധ്യത്തിലൂടെ� ക�ന്നുരേപാകുന്ന രേരഖാംDരേരഖടെയ 

മാനകരേരഖാംDമായി (Standard Meridian) പരി4ണിക്കുന്നു.

  മാനകരേരഖാംDത്തിടെല പ്രാരേദDികസമയമാണ് ആ രാജ്യത്തിടെ� മാനകസമയം (Standard Time).

➢ ഇന്ത�ൻ സ്റ്റാൻഭേ,ർ,് സമയം (IST)

 പൂർവരേരഖാംDം 68°മുതൽ 97 °വടെരയാണ് ഇന്ത്യയുടെ� രേരഖാംDീയ വ്യാപ്തി. 

 ഇവയുടെ� ഏകരേദDം മധ്യത്തിലായി സ്ഥിതി ടെചയ്യുന്ന 82 ½ °പൂർവരേരഖാംDടെത്തയാണ് ഇന്ത്യയുടെ� 

മാനകരേരഖാംDമായി കണക്കാക്കുന്നത്. 

 ഈ രേരഖാംDത്തിടെല പ്രാരേദDികസമയമാണ് ഇന്ത്യയുടെ� ടെപാതുവായ സമയമായി അം4ീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

 ഇതിടെന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻരേഡർഡ് സമയം (Indian Standard Time) എന്ന് അറിയടെ>ടുന്നു.

➢ അന്താരാഷ്ദിനാങ്കഭേരഖ (International Date Line)

● 180° രേരഖാംDം ഗ്രീനിച്ച് രേരഖയിൽനിന്നും കിഴരേക്കാരേട്ടാ പ�ിഞ്ഞാരേറാരേട്ടാ 180° രേരഖാംDത്തിൽ  24 

മണിക്കുറിടെ� സമയ വ്യത്യാസം കാണാൻ കഴിയുന്നു. 

● ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കരഭാ4ങ്ങളിൽ കൂ�ി ക�ന്നുരേപാകാത്തവിധം ഈ രേരഖയിൽ ചില 
ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്

● പസഫിക് സമുദ്രത്തിടെല ടെബറിങ് ക�ലിടുക്കിലൂടെ� ക�ന്നുരേപാകും വിധവും ജനവാസമുള്ള ചില ദ്വീപുകടെള 

ഒഴിവാക്കിയുമാണ് ഈ രേരഖ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
● ഈ രേരഖ മുറിച്ചുക�ന്ന് പ�ിഞ്ഞാരേറാട്ട് രേപാകുന്ന സഞ്ചാരികൾ കലണ്ടറിൽ ഒരുദിവസം കൂട്ടിയും കിഴരേക്കാട്ട് 

രേപാകുന്നവർ ഒരു ദിവസംകുറച്ചും സമയം കണക്കാക്കുന്നു.

●  ഈ സാങ്കൽ>ികരേരഖ അന്താരാഷ്ട്രദിനാങ്കരേരഖ (International Date Line) എന്നറിയടെ>ടുന്നു.



മാതൃകാ ഭേചാദ�ങ്ങൾ

1.ഏത് രേരഖാംDത്തിടെല പ്രാരേദDിക സമയടെത്തയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻരേഡർഡ്

സമയമായി തിരടെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നത് ? (Score 1 , March 2021)

(1) പൂജ്യം ഡി4ി

(ii) 82 ½° E
(iii) 180°
(iv) 15°E

2.ഡിസംബർ 22 മുതൽ മാർച്ച് 21 വടെരയുള്ള കാലയളവിൽ ഉത്തരാർദ്ധ രേ4ാളത്തിൽ

അനുഭവടെ>ടുന്ന പ്രധാന ഋതുവിടെ� രേപടെരഴുതുക.  (Score 1 , March 2021)

(1) ഗ്രീഷ്മം

(ii) വസന്തം

(ii) രേ-മന്തം

(iv) ദൈDത്യം

3.സ്റ്റാൻരേഡർഡ് സമയം എന്നാടെലന്ത് ? ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻരേഡർഡ് സമയം കണക്കാക്കുന്നടെതങ്ങടെനടെയന്ന് 

വ്യക്തമാക്കുക.(Score 3 , March 2020)

4.അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്കരേരഖടെയക്കുറിച്ച് ഒരു കുറി>് തയ്യാറാക്കുക.  (Score 4 , March 2021)

5.ഋതുരേഭദങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം സൂര്യടെ� അയനമാണ്.

(1) എന്താണ് സൂര്യടെ� അയനം ?

(1) ഉത്തരായനം, ദക്ഷിണായനം എന്നിവ താരതമ്യം ടെചയ്യുക. (Score 5, March 2020)

6.4ീനിച്ച് സമയവും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻരേഡർഡ് സമയവും എടെന്തന്ന് വിDദമാക്കുക.(Score 6 ,

March2021)

7.പ്രാരേദDിക സമയം എന്നാടെലന്ത് ? ഗ്രീനിച്ച് സമയം രാവിടെല 10 മണിയാടെണന്ന് സങ്കൽ>ിച്ച്

താടെഴ പറയുന്ന രേരഖാംDങ്ങളിടെല പ്രാരേദDിക സമയം കണക്കാക്കുക.

(i) 45° പൂർവ്വരേരഖാംDം  

(ii) 30° പശ്ചിമരേരഖാംDം  (Score 5 , March 2018)

8.കുറിടെ>ഴുതുക

വിഷുവങ്ങൾ
അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്കരേരഖ

ഗ്രീനിച്ച് സമയം (Score 2)

9.ഋതുരേഭദങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഘ�കങ്ങൾ? (Score 4)

10.അച്ചുതണ്ടിടെ� സമാന്തരത എന്നാടെലന്ത്?  (Score 2)

11.ഗ്രീനിച്ച് സമയം 2pm ആടെണങ്കിൽ താടെഴ പറയുന്ന രേരഖാംDങ്ങളിടെല സമയടെമത്ര ?

a) 82 ½ ° കിഴക്ക് b)  82 ½ ° പ�ിഞ്ഞാറ് (Score 4)

12.മാനകസമയം എന്നാടെലന്ത് ? ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻരേഡർഡ് സമയം കണക്കാക്കുന്നടെതങ്ങിടെന ? (Score 4)



13.അയനാന്തദിനങ്ങളും വിഷുവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉൾടെക്കാള്ളിച്ച് വിവരണം

തയാറാക്കുക. (Score 4)

14.പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക (Score 3)

ക്രമ നgർ മാസങ്ങൾ സൂര്യടെ� അയനം

1 മാർച്ച് 21 മുതൻ ജൂൺ 21 വടെര

2 ദക്ഷിണായന രേരഖയിൽ നിന്ന് 
ഭൂമദ്ധ്യരേരഖയിരേലക്ക്

3 ടെസപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ 

ഡിസംബർ 22 വടെര
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3.am\htijn hnIk\w C´ybnÂ 

പ്രധാന ആശയങ്ങൾ

 മാനവവിഭവം

 മാനവ വിഭവത്തിന്റെ പ്രാധാനയം

 മാനവശേഷി വികസനം - വിവിധ തലങ്ങൾ - സവിശേഷതകൾ

 മാനവവിഭവം - ഗുണരരമായ സവിശേഷതകൾ

 വിദ്യാഭയാസവും വികസനവും

 വിദ്യാഭയാസവും നനരുണയ വികസനവും

 ആശരാഗയ രരിരാലനവും മാനവ വിഭവവും

 പ്രധാന സ്ഥാരനങ്ങളും സംവിധാഞങ്ങളും

മാനവ വിഭവം

 ഉൽപ്പാദ്നരംഗത്ത് ഉരശയാഗറപ്പടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന അധവാന 

ശേഷിയുള്ള ജനങ്ങളാണ് മാനവ വിഭവം

മാനവശശഷി വികസനം

 വിദ്യാഭയാസം ആശരാഗയരരിരാലനം നനരുണിവികസനം 

രരിേീലനം എന്നിവയിലൂറട മനുഷയ വിഭവ ശേഷി 

വർദ്ധിപ്പിക്ാം   

 മാനവശശഷി വികസനം

 മാനവശേഷി വികസനത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ .

 വയക്തികൾ സവരരിപ്േമത്തിലൂറട സവന്തം കഴിവുകൾ 

വികസിപ്പിക്ുന്നു .

 കുടുംബം വയക്തിയുറട കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്ുന്നതിന് 

ആവേയമായ സാഹചരയങ്ങൾ ഒരുക്ുന്നു.

 വിവിധ സ്ഥാരനങ്ങളും ഏജൻസികളും രഠനം രരിേീലനം 

എന്നിവക്് ആവേയമായ സൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്ുന്നു .



അധവാനശശഷിയയ യമച്ചയെടുത്തുന്ന ഗുണരരമായ ഘടകങ്ങൾ

 വിദ്യാഭയാസം

 ആശരാഗയരരിരാലനം

 രരിേീലനങ്ങൾ

 സാമൂഹിക മൂലധനം

മാനവശശഷി യമച്ചയെടുത്തുന്നതിന്യെ പ്രശയാജനങ്ങൾ

 റതാഴിലാളികളുറട ഉൽപ്പാദ്നക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്ാം

 സാമ്പത്തിക അന്തരം കുെക്ാം

 പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ ഫലപ്രദ്മായി വിനിശയാഗിക്ാം

 റമച്ചറപ്പട്ട സാശേതിക വിദ്യകളുറട ഉരശയാഗം സാധയമാക്ാം

 സംരംഭകതവം റമച്ചറപ്പടുത്താം

വിദ്യാഭയാസം രാജയവികസനത്തിനും



 വിദ്യാഭയാസത്തിലൂറട വയക്തികളുറട കഴിവ് റമച്ചറപ്പടുത്തുന്നു

 സാശേതികവിദ്യ ഉരശയാഗിക്ുവാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്ുന്നു

 റമച്ചറപ്പട്ട റതാഴിലും വരുമാനവും ശനടാനാവുന്നു

 ജീവിത നിലവാരം ഉയരുന്നു

 സാമൂഹയശക്ഷമം ഉെപ്പാക്ാം

ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭയാസ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങൾ

 പ്രാഥമിക വിദ്യാഭയാസം രൂർത്തിയാക്ാറത ഒരു വിഭാഗം 

വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും റകാഴിഞ്ഞുശരാകുന്നു .

 വിദ്യാഭയാസ ശമഖലയിറല അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുറട 

ലഭയതക്ുെവ് .

 വിദ്യാഭയാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം റമച്ചറപ്പശടണ്ടതുണ്

വിദ്യാഭയാസ അവകാശനിയമം (RTE Act 2009) 

 രാസ്സാക്ിയവർഷം -

 ലക്ഷയം - എല്ലാവർക്ും പ്രാഥമികവിദ്യാഭയാസം

 വിദ്യാഭയാസം മൗലികാവകാേമാക്ി

ഇന്ത്യ - സാക്ഷരതാ നിരക്ക്                                                                                                                                              

സ്പ്തീകൾ

രുരുഷന്മാർ

ആറക

ആശരാഗയം

ോരീരികമായും മാനസികമായും സാമൂഹികവുമായ സുസ്ഥിതിയാണ് 

ആശരാഗയം ശലാകാശരാഗയസംഘടനയുറട(WHO നിർവചനം

മികച്ച ആശരാഗയം ഒരു വയക്തിക്്ക രാജയരുശരാഗതിയിൽ 

രങ്കാളിയാവാൻ സഹായിക്കുന്നു

 റതാഴിൽ ദ്ിനങ്ങളുറട എണ്ണം വർദ്ധിക്ുന്നശതാറടാപ്പം 

കാരയക്ഷമതയും വർദ്ദിക്ുന്നതിനാൽ ഉൽപ്പാദ്നം കൂടും

 പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ േരിയായ രീതിയിൽ 

വിനിശയാഗിക്ാനാവും

 ചികിത്സാറച്ചലവുകൾ കുെക്ാനും അതുവഴി  സർക്ാരിന്റെ 

സാമ്പത്തികറച്ചലവ് കുെക്ാനും കഴിയും

 ഉൽപ്പാദ്ന വർദ്ധനവിലൂറട സാമ്പത്തികവികസനം സാധയമാവും

ആശരാഗയരരിരാലനത്തിനായി ഒരുശക്കണ്ട സൗകരയങ്ങൾ

 ശരാഷകാഹാര ലഭയത

 േുദ്ധജല ലഭയത



 ശരാഗപ്രതിശരാധ സംവിധാനങ്ങൾ

 േുചിതവ രരിരാലനം

 ചികിത്സാ സൗകരയങ്ങൾ

 വിപ്േമവും വിശനാദ്വും ഉെപ്പുവരുത്തൽ

 ആശരാഗയകരമായ രരിസ്ഥിതി

ചികിത്സാ രംഗത്ത ്വിവിധ തലങ്ങളിലായി സർക്കാർ 

ഒരുക്കിയ സ്ഥാരനങ്ങൾ

 റമഡിക്ൽ ശകാശളജുകൾ

 ജില്ലാ ആേുരപ്തികൾ

 സാമൂഹിക ആശരാഗയശകപ്രങ്ങൾ

 പ്രാഥമികാശരാഗയ ശകപ്രങ്ങൾ

 ആശരാഗയ ഉരശകപ്രങ്ങൾ

NRHM – NUHM 

 ഗുണശമന്മയുള്ള ആശരാഗയശസവനങ്ങൾ എല്ലാവര്ക്ും 

ലഭയമാക്ുന്നതിനാണ് ഇവ രണ്ടും പ്രവർത്തിക്ുന്നത്

 ശദ്േീയ പ്ഗാമീണ ആശരാഗയ മിഷൻ (NRHM)പ്ഗാമീണ ശമഖലയിലും 

ശദ്േീയ നഗരാശരാഗയ മിഷൻ (NUHM)  ത്തിലധികം 

ജനസംഖയയുള്ള രട്ടണങ്ങളിറല ശചരിനിവാസികൾക്ും മറ്റു 

രാർേവവൽക്രിക്റപ്പട്ടവർക്ും ശവണ്ടി പ്രവർത്തിക്ുന്നു

ആയുർദദ്ർഘയം

 ഒരു വയക്തി േരാേരി എപ്ത വയസ്സുവറര ജീവിക്ുന്നു 

എന്നതാണ ്ആയുർനദ്ർഘയം  

ഇന്ത്യയിൽ ആശരാഗയശമഖലയിൽ നിലവിലുള്ള വിവിധ 

ചികിത്സാ സപ്രദ്ായങ്ങൾ

 അശലാപ്പതി

 ആയുർശേദ്ം

 ശയാഗ

 ശനച്ചശൊപ്പതി

 യുനാനി

 സിദ്ധ

 ശഹാമിശയാപ്പതി

 മാതൃകാ ശചാദ്യങ്ങൾ

എന്താണ് മാനവവിഭവം 

എങ്ങറനയാണ് മാനവശേഷി വികസിപ്പിക്ുക 

മാനവശേഷി വികസനത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ ഏവ 



അധവാനശേഷി റമച്ചറപ്പടുത്തുന്ന ഗുണരരമായ ഘടകങ്ങൾ 

എറന്തല്ലാം 

മാനവശേഷി റമച്ചറപ്പടുത്തുന്നതിലൂറട സാമൂഹയശക്ഷമം 

ഉെപ്പാക്ാൻ കഴിയും .മാനവശേഷി റമച്ചറപ്പടുത്തുന്നതിന്റെ മറ്റു 

പ്രശയാജനങ്ങൾ എഴുതുക 

വിദ്യാഭയാസവും നനരുണയവും റമച്ചറപ്പടുത്തുവാനുള്ള വിവിധ 

രദ്ധതികൾ ചുവറട നൽകുന്നു അവ ഓശരാന്നിന്റെയും ലക്ഷയങ്ങൾ 

എഴുതുക 

                   രദ്ധതികൾ       ലക്ഷയങ്ങൾ  

ICDS 

SSA                                                          

RUSA                       

നാഷണൽ സ്കിൽ റഡവലര്റമന്െ ്

ആന്െ ്ശമാണിറ്റെിങ് െീവാർഡ് 

സ്കീം

രാജയത്തിൻറെ വികസനത്തിന് വിദ്യാഭയാസം 

സഹായകമാകുന്നറതങ്ങറന 

ഇന്തയയിൽ വിദ്യാഭയാസരംഗത്ത ്നിലനിൽക്ുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ 

എറന്താറക് 

ഏത ്നിയമത്തിലൂറടയാണ് എല്ലാവര്ക്ും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭയാസം 

എന്ന ലക്ഷയം ഭരണഘടന ഉെപ്പു നൽകുന്നത് 

ആശരാഗയത്തിന് ശലാകാശരാഗയ സംഘടനാ നൽകിയ നിർേചനം 

എന്താണ് 

മികച്ച ആശരാഗയം ഒരു വയക്തിറയ രാജയരുശരാഗതിയിൽ 

രോളിയാവാൻ സഹായിക്ുന്നു വയക്തമാക്ുക 

ആശരാഗയ രരിരാലനത്തിന് ഒരുശക്ണ്ട സൗകരയങ്ങൾ 

രട്ടികറപ്പടുത്തുക 



ചികിത്സാരംഗത്ത് വിവിധ തലങ്ങളിലായി സർക്ാർ ഒരുക്ിയ 

സ്ഥാരനങ്ങൾ ഏവ 

NRHM ,NUHMഇവ എറന്തന്ന് വയക്തമാക്ുക 

എന്താണ് ആയുർനദ്ർഘയം 

വിദ്യാഭയാസവും ആശരാഗയരരിരാലനവും മാനവ വിഭവ ശേഷിറയ 

വികസിപ്പിക്ുന്നത് എങ്ങറനറയന്ന് വിേദ്മാക്ുക 

 

Non Focus Area 

 am\h hn`hw 

DÂ]mZ\cwK¯v D]tbmKs¸Sp¯m³ Ignbp¶ A[zm\tijnbpÅ 

P\§ 

fmWv am\h hn`hw 

 am\htijn hnIk\w 

hnZym`ymkw, BtcmKy]cn]me\w, ]cnioe\w, ss\]pWn hnIk\w F¶nhbn 

eqsS a\pjyhn`htijn hÀ²n¸n¡mw. 

 am\htijn hnIk\¯nsâ hnhn[ Xe§Ä 

 hyànIÄ kz]cn{ia¯neqsS kz´w IgnhpIÄ hnIkn¸n¡p¶p. 

 IpSpw_w hyànbpsS IgnhpIÄ hnIkn¸n¡p¶Xn\mhiyamb 

kmlNcy§Ä Hcp¡p¶p. 

 hnhn[ Øm]\§fpw GP³knIfpw ]T\w, ]cnioe\w F¶nhbv¡p 

Bhiyamb kuIcy§Ä Hcp¡p¶p. 

 cmjv{Sw P\§fpsS IgnhpIÄ hnIkn¸n¡p¶Xn\mhiyamb 

kuIcy§Ä Hcp¡p¶p. 

 P\kwJymhep¸w 

Hcp \nÝnX kab v̄ Hcp cmPy¯v Xmakn¡p¶ P\§fpsS BsI 

F®w.  

 P\kwJymimkv{Xw 



P\kwJy, AXnsâ F®¯nÂhcp¶ amäw, LS\m]camb 

khntijXIÄ XpS§nbh hniIe\w sN¿p¶ kmaqlyimkv{X imJ. 

 P\kwJymhfÀ¨ 

Hcp {]tZis¯ P\kwJybnÂ \nÝnX ImebfhnÂ DmIp¶ 

hÀ²\. 

 P\km{µX 

Hcp NXpc{i IntemaoäÀ {]tZi¯v Xmakn¡p¶ P\§fpsS F®w. 

 temIP\kwJymZn\w 

Pqsse 11 

 P\kwJym]T\¯nsâ  BhiyIX 

 P\§fpsS Bhiy§fpsS Afhv \nÝbn¡m\pw {]hÀ¯\ 

]cn]mSnIÂ Bkq{XWw sN¿m\pw. 

 cmPys¯ am\htijnbpsS e`yXbdnbm³. 

 P\§Ä¡mhiyamb ASnØm\ kuIcy§Ä F{Xsb¶dnbm³. 

 Bhiyamb km[\§fpsSbpw tkh\§fpsSbpw Afhv 

Xn«s¸Sp¯m³. 

 km¼¯nI þkmaqlnI hnIk\ \b§Ä cq]oIcn¡m³. 

 B{ibXz\nc¡v 

0þ14 hbÊpÅhcpw 60hbÊn\p apIfnÂ DÅhcpw 

B{ibXzhn`mKamWv. BsI P\kwJybnÂ ChcpsS A\p]mXamWv 

B{ibXz\nc¡v. 

 kv{Xoþ]pcpj A\p]mXw 

1000 ]pcpj·mÀ¡v F{X kv{XoIÄ F¶p IW¡m¡p¶XmWv 

kv{Xoþ]pcpj A\p]mXw. 

 am\htijn sa¨s¸Sp¯p¶Xnsâ {]tbmP\§Ä 

 sXmgnemfnIfpsS DÂ]mZ\ £aX hÀ²n¸n¡mw. 

 km¼¯nI A´cw Ipdbv¡mw. 

 {]IrXn hn`h§Ä ^e{]Zambn hn\ntbmKn¡mw. 

 sa¨s¸« kmt¦XnI hnZyIfpsS D]tbmKw km[yam¡mw. 



 kwcw`IXzw sa¨s¸Sp¯mw. 

 

amXrIm tNmZy§Ä 

1. F´mWv am\h hn`hw? 

2. F§ns\bmWv am\htijn hnIkn¸n¡pI? 

3. am\htijn hnIk\¯nsâ hnhn[ Xe§Ä Gh? 

4. P\kwJymhep¸w F¶XpsImpt±in¡p¶Xv F´mWv? 

5. P\kwJym imkv{Xw F¶mse´v? 

6. F´mWv P\kwJym hfÀ¨? 

7. F´mWv P\km{µX? 

8. temIP\kwJymZn\w? 

9. C´ybnÂ P\kwJym IWs¡Sp¸n (Imt\jpIpamcn) \S¯p¶ GP³kn 

GXv? 

10. P\kwJym ]T\¯nsâ BhiyIX F´v? ]«nIs¸Sp¯pI. 

11. F´mWv BÝb¯z\nc¡v? 

12. F´mWv kv{Xo]pcpj A\p]mXw? 

13. am\htijn sa¨s¸Sp¯p¶Xnsâ {]tbmP\§Ä Fs´Ãmw? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. `qXe hniIe\w `q]S§fneqsS 

(Focus Area) 

Focus Zones :  [cmXeob `q]S§Ä, [cmXeob `q]S§fpsS D]tbmK§Ä,  

{KnUv d^d³kv 

   CuÌnMvkv, t\mÀ¯n§vkv, \me¡ {KnUv d^d³kv. 

 [cmXeob `q]S§Ä 

{]IrXnZ¯hpw \nÀ½nXhpamb FÃm `utam]cnXe khntijXItfbpw 

hfsc kq£vaambn Nn{XoIcn¡p¶ `q]S§fmWv [cmXeob `q]S§Ä 

 `utam]cnXe¯nse DbÀ¨ XmgvNIÄ, \ZnIÄ, aäp Pemib§Ä, 

h\§Ä, IrjnØe§Ä, Xcnip`qanIÄ, {Kma§Ä, ]«W§Ä, 

KXmKX hÀ¯mhn\nab amÀ¤§Ä XpS§nbh Cu `q]S¯nÂ 

Nn{XoIcn¡p¶p. 

 C´ybnÂ [cmXeob `q]S \nÀ½mW NpaXe hln¡p¶Xv kÀtÆ Hm v̂ 

C´y 

 

 [cmXeob `q]S§fpsS D]tbmK§Ä 

 `q{]tZi§fpsS `uXnIhpw kmwkvImcnIhpamb khntijXIÄ 

hniIe\w sN¿p¶Xn\v. 

 ssk\nI {]hÀ¯\§Ä¡pw ssk\nI `q]S\nÀ½mW¯n\pw. 

 km¼¯nI Bkq{XW¯nsâ `mKambn Hcp {]tZi¯nsâ 

{]IrXnZ¯hpw a\pjy\nÀ½nXhpamb hn`h§Ä Is¯n 

]Tn¡p¶Xn\v. 

 \Kcmkq{XW {]hÀ¯\§Ä¡v. 

 `q{]IrXn a\Ênem¡p¶Xn\v. 

 CuÌnMvkv 



 [cmXeob `q]S¯nÂ hS¡v þsX¡v ZnibnÂ hc¨n«pÅ Nph¶ 

tcJIfmWnXv. 

 ChbpsS aqeyw Ing¡v Znibnte¡p t]mIpt´mdpw IqSp¶p. 

 `q]S¯nse khntijXIÄ¡v sXm«v CSXphi¯mbn ImWs¸Sp¶ 

CuÌnMvknsâ aqeyamWv Øm\ \nÀ®b¯n\p ]cnKWn¡pI. 

 t\mÀ¯nMvkv 

 [cmXeob `q]S¯nÂ Ing¡vþ]Snªmdv ZnibnÂ hc¨n«pÅ 

hcIfmWnXv 

  ChbpsS aqeyw hS¡pZnibnte¡p t]mIpt´mdpw IqSn hcp¶p. 

 `q]S¯nse khntijXIÄ¡p sXm«p sX¡mbn ImWs¸Sp¶ 

t\mÀ¯n 

Mvknsâ aqeyamWv Øm\\nÀ®b¯n\p ]cnKWn¡pI. 

 {KnUv d^d³kv 

 [cmXeob `q]S§fnÂ hS¡p sX¡p Znibnepw, Ing¡p ]Snªmdv 

Znibnepw Nph¶ tcJIÄ DÄs¸Sp¯nbncn¡p¶p. 

 hS¡pþsX¡p ZnibnÂ hcbv¡s¸«ncn¡p¶ tcJIÄ CuÌnMvkv 

(easting)F¶pw Ing¡pþ]Snªmdv ZnibnÂDÅ tcJIÄ  

t\mÀ¯nMvkv (Northings)F¶pw Adnbs¸Sp¶p. 

 Cu hcIfpsS aqeyw AXmXnS§fnÂ tcJs¸Sp¯nbncn¡pw. 

 CuÌnMvkv þ t\mÀ¯nMvkv tcJIÄ tNÀ¶pmIp¶ PmenIIsf 

d^d³kv {KnUv (Reference Grid)  F¶p]dbp¶p. 

 `utam]cnXe¯nÂ 1 IntemaoäÀ \ofhpw 1 IntemaoäÀ hoXnbpapÅ 

`q{]tZi§sf 1:50,000 tXmXnepÅ [cmXeob `q]S¯nÂ 2 sk.ao 

\of¯nepw 2 sk.ao hoXnbnepapÅ {KnUpIfmbn Xncn¨ncn¡p¶p. 

 

 

 

 



AwKoIrX ASbmf§fpw NnÓ§fpw 

 



 

 \me¡ {KnUv d^d³kv 

 

\me¡ d^d³kneqsS Øm\ \nÀ®bw \S¯pt¼mÄ BZyw `qkhnti 

jXbpsS sXm«v CSXphi¯pÅ CuÌnPvknsâ aqeyw BZyw FgpXWw. 



AXn\ptijw `q khntijXbpsS sXm«pXmsgbpÅ t\mÀ¯nMvknsâ 

aqeyw CuÌnMvknsâ aqeyt¯mSv tNÀs¯gpXpI. 

`qanimkv{X 

khntijX 

\me¡ {KnUv 

d^d³kv 

`qanimkv{X 

khntijX 

\me¡ {KnUv 

d^d³kv 

tIm« 

]mew 

 

ih¸d¼v 

8134 

8236 

 

8535 

XSmIw 

tI{µoIrX hmk 

Øe§Ä 

sseäv lukv 

8235 

8534 

 

8537 

 

 

Non - Focus 

 C´ybpsS tSmt¸mjoäpIÄ¡v \¼dpIÄ \ÂInbncn¡p¶Xv ‘C´ybpw 

kao] cmPy§fpw AS§nb ]S]c¼c' ASnØm\am¡nbmWv. 

 Cu ]c¼cbnse Hmtcm joäpw 1:10,00,000 F¶  tXmXnembXn\mÂ Ch aney¬ 

joäpIsf¶pw Adnbs¸Sp¶p. 

 4o
 A£mwihpw 4

o
 tcJmwihpw hym]vXnbmbpÅ aney¬ joäpIÄ¡v 1 apXÂ 

105hsc \¼dpIÄ \ÂInbncn¡p¶p. Cu \¼dpIÄ ‘kqNI 

\¼dpIÄ’(Index Number)  F¶dnbs¸Sp¶p. 

 Hmtcm aney¬joäns\bpw 16 `mK§fmbn Xncn¨ncn¡p¶p. Ch Un{Kn joäpIÄ 

F¶dnbs¸Sp¶p.  1
o
A£mwi hym]vXnbpÅ ChbpsS tXmXv 1:2,50,000 

Bbncn¡pw. 

 Hmtcm Un{Kn joänt\bpw 15' (15 an\näv) A£mwi tcJmwi hym]vXnbpÅ 16 

`mK§fmbn Xncn¨ncn¡p¶p. Ch Hmtcm¶nsâbpw tXmXv 1:50,000 

Bbncn¡pw. 

 DZmlcWambn  45 D/3 F¶ joänsâ \¼dnse 45 aney¬ joänt\bpw ‘D’    Un{Kn 

joänt\bpw 3 an\näv joänt\bpw kqNn¸n¡p¶p. 



 tImqÀ tcJIÄ 

 kap{Z \nc¸nÂ\n¶pw Htc Dbc¯nepÅ Øe§sf X½nÂ tbmPn¸n¨p 

hcbv¡p¶ km¦Â¸nI tcJIfmWv tImqÀ tcJIÄ. 

 Hmtcm tImqÀ tcJtbmsSm¸hpw kap{Z\nc¸nÂ \n¶pÅ AhbpsS 

Dbcw tcJs¸Sp¯nbn«pmhpw. CXns\ tImqÀ aqey§Ä (Contour 

values) F¶p ]dbp¶p. 

 ASp¯Sp¯ cv tImqÀ tcJIepsS aqey hyXymks¯ tImqÀ 

CSthf (Contour interval) F¶p ]dbp¶p. 

 [cmXeob `q]S¯nse tImqÀ tcJIfnÂ\n¶pw aq¶pImcy§Ä 

a\Ênem¡mw. 

1. `q{]tZi¯nsâ Dbcw. 

2. Ncnhnsâ kz`mhw. 

3. `qcq]¯nsâ BIrXn. 

 t\ÀImgvN 

 [cmXeob `q]S¯nÂ cv Øe§Ä X½nÂ ZriyamsW¦nÂ Ah 

X½nÂ t\ÀImgvNbnemsW¶p ]dbmw. 

 Øe§Ä X½nepÅ t\ÀImgvN Is¯m\mbn tImqÀ 

tcJIfnÂ\n¶pw ØemIrXn Is¯Ww. 

 [cmXeob `q]S hniIe\w 

[cmXeob `q]S§fpsS ]T\hpw hniIe\hpw NphsS \ÂInb hn[¯nÂ 

XcwXncn¨v \S¯mhp¶XmWv. 

 {]mYanI hnhc§Ä 

[cmXeob `q]S§fnse amÀPn\pIÄ¡v ]pd¯v \ÂInbncn¡p¶ 

s]mXphnhc§fmWv  Ch. (`q]S \¼À, {]tZi¯nsâ t]cv, 

A£mwi þtcJwi Øm\w, tXmXv, CuÌnPvkntâbpw 

t\mÀ¯nMvknsâbpw aqey§Ä, tImqÀ CSthf......) 

 `uXnI khntijXIÄ 

(Pemib§Ä, hnhn[ `qcp]§Ä) 

 kmwkvImcnI khntijXIÄ 



(a\pjy \nÀ½nX khntijXIÄ) 

 

amXrIm tNmZy§Ä 

1. [cmXeob `q]S§Ä F¶mse´v? 

2. [cmXeob `q]S§fpsS D]tbmK§Ä Fs´Ãmw? 

3. F´mWv d^d³kv {KnUpIÄ. 

4. CuÌnMvkv, t\mÀ¯nMvkv Ch Fs´¶p hyàam¡pI. 

5. NphsS X¶ncn¡p¶ {KnUv ]cntim[n¨v tNmZy§Ä¡p D¯csagpXpI. 

 

 

A. tIm«bpsS \me¡ {KnUv d^d³kv 

B. 8315 F¶ {KnUv d^d³kv F´ns\ kqNn¸n¡p¶p. 

{KnUnÂ ImWn¨ncn¡p¶ `uXnI khntijXIÄ FgpXpI 



5.പ�ൊതുപ�ലവും പ�ൊതുവരുമൊനവും

Focus Area
പ�ൊതുവരുമൊനം

  സർക്കാരിന്റെ� വരുമാനന്റെ�യാണ് ന്റെ�ാതുവരുമാനം എന്നു �റയുന്നത്.

സർക്കൊരിപ� വരുമൊനമൊർഗങ്ങൾ

     നികുതികൾ  

സർക്കാരിന്റെ� പ്രധാന വരുമാന സ്ര(ാതസ്സാണ് നികുതികൾ. സ്ര-മപ്രവർ�നങ്ങൾ, 
വികസനപ്രവർ�നങ്ങൾ എന്നിങ്ങന്റെന ന്റെ�ാതു താല്പര്യ�ിനു സ്രവണ്ടിയുള്ള ന്റെ5ലവുകൾ വഹിക്കാനായി 
ജനങ്ങൾ സർക്കാരിന് നിർബന്ധമായും നൽസ്രകണ്ട �ണമാണ് നികുതി.നികുതി നൽകുന്ന വ്യക്തിന്റെയ 
നികുതിദായകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

       നികുതികൾ രണ്ടുവിധമുണ്ട്

പ്രത്യ-നികുതി �സ്രരാ- നികുതി

ആരിലാസ്രണാ നികുതി ചുമത്തുന്നത് അയാൾതന്റെന്ന 
നികുതി അടയ്ക്കുന്നു.ഇവിന്റെട നികുതി ചുമ�ന്റെIടുന്നതും
നികുതി മൂലമുള്ള സാമ്പ�ികഭാരം 
അനുഭവിക്കുന്നതും ഒരാൾ തന്റെന്നയാണ്.

• ന്റെതാഴിൽനികുതി
• ഭൂനികുതി
• വസ്തുനികുതി
• വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതി
• സ്രകാർIസ്രററ്റ് നികുതി

�സ്രരാ- നികുതി ഒരാളിൽ ചുമ�ന്റെIട്ട നികുതിയുന്റെട
ഭാരം മന്റെറ്റാരാളിസ്രലക്ക് കൈകമാറ്റം ന്റെ5യ്യന്റെIടുന്നു 
ഉ�സ്രഭാക്താവ് നൽകുന്ന വിലയിൽ നികുതിയും 
ഉൾന്റെIടുന്നു ഉദാഹരണം: G. S. T. (2017 ജൂകൈല ഒന്നു 
മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നു.)



പ്രധൊനപ"ട്ട പ്രത്യക്ഷ നികുതികൾ

വ്യക്തിഗത ആദായനികുതി വ്യക്തികളുന്റെട വരുമാന�ിൻസ്രമൽ ചുമത്തുന്ന 
നികുതി. വരുമാനം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നികുതി 
നിരക്ക് കൂടുന്നു. നിശ്ചിത വരുമാന�രിധിക്ക് മുകളിൽ
വരുന്ന തുകയ്ക്കാണ് നികുതി ബാധകമായിരിക്കുന്നത്. 
ഇന്ത്യയിൽ ആദായനികുതി നിയമം 1961 പ്രകാരം 
സ്രകന്ദ്രസർക്കാരാണ് ഈ നികുതി �ിരിക്കുന്നത്.

സ്രകാർIസ്രററ്റ് നികുതി കമ്പനികളുന്റെട അറ്റ വരുമാന�ിസ്രnൽ അഥവാ 
ലാഭ�ിൻസ്രമൽ ചുമത്തുന്ന നികുതി.

�രക്കുസേസവന നികുതി (ജി എസ് ടി)
            ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള �സ്രരാ- നികുതി കളുന്റെട നന്റെqാരുവിഭാഗം ഉൾന്റെIടു�ിയാണ് 5രക്ക് 
സ്രസവന നികുതി നടIാക്കിയത്.ജിഎസ്ടിയിൽ ഉൾന്റെIടാ� ഇനങ്ങളുന്റെട �സ്രരാ- നികുതി നിരക്ക് 
നിലവിലുള്ള രീതിയിൽ തന്റെന്നയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ജി എസ് ടി യിൽ ലയിIിക്കന്റെIട്ട പ്രധാന 
നികുതികളാണ് സ്രകന്ദ്ര എകൈtസ് ഡ്യൂട്ടി,സ്രസവന നികുതി, സ്രകന്ദ്ര വില്പനനികുതി, സംസ്ഥാന മൂല്യവർധിത 
നികുതി, ആഡംബരനികുതി മുതലായവ.
സ്രകന്ദ്ര ഗവൺന്റെമന്റും സംസ്ഥാന ഗവൺന്റെമന്റുകളും ചുമ�ിയിരുന്ന വിവിധ �സ്രരാ-നികുതികന്റെള ലയിIിച്ച് 
2017 ജൂകൈല ഒന്നുമുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്ന ഏകീകൃത �സ്രരാ- നികുതി സമ്പ്രദായമാണ് 
5രക്കുസ്രസവന നികുതി( Goods and Services Tax - GST ) 5രക്കുകളുന്റെടയും സ്രസവനങ്ങളുന്റെടയും നിർമ്മാണം 
മുതൽ ഉ�സ്രഭാഗം വന്റെരയുള്ള എqാ ഘട്ടങ്ങളിലും നികുതി ചുമ�ന്റെIടുന്നു.
ഓസ്രരാഘട്ട�ിലും മൂല്യവർദ്ധനവ് ഉണ്ടാവുകയും അത് ഈടാക്കുകയും ന്റെ5യ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം ഓസ്രരാ 
ഘട്ട�ിലും ഉണ്ടാകുന്ന മൂല്യവർധനവിനു മാത്രസ്രമ നികുതി ചുമ�ന്റെIടുന്നുള്ളൂ. അന്തിമ ഉ�സ്രഭാക്താവ് ആദ്യം 
അടച്ച നികുതികൾ �ിന്നീട് നൽസ്രകണ്ടതിq.

വിവിധതരം �രക്ക് സേസവന നികുതികൾ

ന്റെസൻട്രൽ ജി എസ് ടി(CGST) സ്ര�റ്റ് ജി എസ് ടി(SGST) ഇ�സ്ര�റ്റഡ് ജി എസ് ടി (IGST)

സ്രകന്ദ്ര ഗവൺന്റെമ�് ചുമത്തുന്നു. സംസ്ഥാന ഗവൺന്റെമ�് ചുമത്തുന്നു. അന്തർസംസ്ഥാന 
ക്രയവിക്രയങ്ങളുന്റെട സ്രമൽ ജി 
എസ് ടി ചുമത്തുന്നതും 
�ിരിക്കുന്നതും സ്രകന്ദ്ര 
ഗവൺന്റെമ�ാണ്. ഇതിന്റെല 
സംസ്ഥാന വിഹിതം സ്രകന്ദ്ര 
ഗവൺന്റെമ�ാണ് നൽകുന്നത്.

ഈ നികുതികൾ ഉ�സേ/ൊക്തൊക്കളിൽ നിന്നും ഒരുമിച്ച് �ിരിപച്ചടുത്ത് 
സേകന്ദ്രവും സംസ്ഥൊനവും തുല്യമൊയി വീതിപച്ചടുക്കുന്നു.

മൊതൃകൊ സേ�ൊദ്യങ്ങൾ
1. Focus Area

1. എന്താണ് ന്റെ�ാതു വരുമാനം? സർക്കാരിന്റെ� പ്രധാന വരുമാന സ്ര(ാതസ്സുകൾ ഏന്റെതqാം? 4 മാർക്ക്
2. പ്രധാനന്റെIട്ട രണ്ട് തരം നികുതികൾ ഏന്റെതqാം?അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉദാഹരണസഹിതം 
�ട്ടികന്റെIടുത്തുക. 6 മാർക്ക്



3. ഇന്ത്യയിൽ 5രക്കുസ്രസവന നികുതി നിലവിൽ വന്നത് എന്ന്? 1 മാർക്ക്
4. GST ഒരു ______നികുതിയാണ്. 1 മാർക്ക്
5. വിവിധതരം 5രക്ക് സ്രസവന നികുതികൾ ഏന്റെതqാം?ഓസ്രരാന്നും വിശദമാക്കുക. 6 മാർക്ക്

Non Focus Area
പ�ൊതുപ�ലവ്
    സർക്കാരിന്റെ� ന്റെ5ലവുകൾ ന്റെ�ാതുന്റെ5ലവ് എന്നറിയന്റെIടുന്നു. സർക്കാരിന്റെ� പ്രവർ�നങ്ങൾ 
വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ന്റെ5ലവും വർധിക്കും.

• ന്റെ�ാതു ന്റെ5ലവുകൾ രണ്ടുതരമുണ്ട്. വികസനന്റെ5ലവുകളും വികസസ്രനതര ന്റെ5ലവുകളും
• സ്രറാഡ്,�ാലം,തുറമുഖം തുടങ്ങിയവ നിർമ്മിക്കുക,പുതിയ സംരംഭങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാ�നങ്ങളും 

തുടങ്ങുക എന്നിവയാണ് വികസന ന്റെ5ലവുകൾ
• യുദ്ധം �ലിശ ന്റെ�ൻഷൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ന്റെ5ലവുകളാണ് വികസസ്രനതരന്റെ5ലവുകൾ

                 ഇന്ത്യയി ൽ പ�ൊതുപ�ലവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള കൊരണങ്ങൾ
• പ്രതിസ്രരാധന്റെ5ലവിന്റെ� വർധനവ്
• സ്ര-മപ്രവർ�നങ്ങൾ
• നഗരവൽക്കരണം
• ജനസംഖ്യ വർധനവ്

ജി.എസ്.ടി സമിതി അംഗങ്ങൾ
• ന്റെ5യർമാൻ :സ്രകന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി
• അംഗങ്ങൾ : സംസ്ഥാന ചുമതലയുള്ള സ്രകന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി, സംസ്ഥാനങ്ങളിന്റെല ധനകാര്യ 

മന്ത്രിമാർ
ജി എസ് ടി സമിതിയുപട ശു�ൊർശകൾ

• ജി എസ് ടി യിൽ ലയിIിസ്രക്കണ്ട നികുതികൾ ന്റെസസ്സുകൾ, സർ 5ാർജുകൾ
• ജി എസ് ടി �രിധിയിൽ വരുസ്ര�ണ്ടതും ഒഴിവാസ്രക്കണ്ടതുമായ 5രക്കുകളും സ്രസവനങ്ങളും
• നികുതി നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിക്കൽ
• ഒഴിവാക്കന്റെIട്ടിരിക്കുന്ന 5രക്കുകളും സ്രസവനങ്ങളും ജിഎസ്ടിയിൽ ഉൾന്റെIടുസ്ര�ണ്ട സമയം
• ന്റെമാ�ം വിറ്റുവരവിന്റെ� അടിസ്ഥാന�ിലുള്ള നികുതി ഒഴിവിന്റെ� �രിധി നിശ്ചയിക്കൽ

നികുതിസേയൊപടൊ"ം സർക്കൊരിന് വരുമൊനം ല/ിക്കുന്ന മറ്റു രണ്ടു സേVൊതസ്സുകളൊണ് സർ�ൊർജ്,പസസ്സ്
സർ�ൊർജ്

• നികുതിക്കു സ്രമൽ ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി.ഒരു നിശ്ചിത കാലസ്ര�ക്കാണ് സർ5ാർജ് ചുമത്തുന്നത്.
സാധാരണ വരുമാനനികുതിയുന്റെട നിശ്ചിത ശതമാനമാണ് സർ5ാർജായി ഈടാക്കുന്നത്.

പസസ്സ്

• സർക്കാർ 5ില പ്രസ്രത്യക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി.ആവശ്യ�ിന് �ണം 
ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ന്റെസസ് നിർ�ലാക്കാം. ഉദാഹരണം:വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതിസ്രയാന്റെടാIം 
ചുമത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസന്റെസസ്.

സേകന്ദ്ര സംസ്ഥൊന തസേZശ സ്വയം/രണ സർക്കൊരുകൾ ചുമത്തുന്ന നികുതികൾ



പ�ൊതുകടം

സർക്കാർ വാങ്ങുന്ന വായ്പകളാണ് ന്റെ�ാതുകടം. രാജ്യ�ിനകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും വായ്പകൾ 
വാങ്ങാറുണ്ട്.

ആ/്യന്തര കടം

രാജ്യ�ിനകത്തുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സ്ഥാ�നങ്ങളിൽ നിന്നും സർക്കാർ വാങ്ങുന്ന വായ്പകൾ.
വിസേദശകടം

വിസ്രദശ ഗവൺന്റെമന്റുകളിൽ നിന്നും അന്തർസ്രദശീയ സ്ഥാ�നങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന വായ്പകൾ.
ഇന്ത്യയിൽ പ�ൊതുകടം വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള കൊരണങ്ങൾ

• പ്രതിസ്രരാധ രംഗന്റെ� വർധിച്ച ന്റെ5ലവ്
• ജനസംഖ്യാവർദ്ധനവ്
• സാമൂഹിക സ്ര-മ പ്രവർ�നങ്ങൾ
• വികസനപ്രവർ�നങ്ങൾ

പ�ൊതുധനകൊര്യം

ന്റെ�ാതു വരുമാനം, ന്റെ�ാതുന്റെ5ലവ്, ന്റെ�ാതുകടം എന്നിവന്റെയക്കുറിച്ച് പ്രതി�ാദിക്കുന്ന സാമ്പ�ിക ശാസ്ത്രശാഖ.
ന്റെ�ാതുധനകാര്യസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ബജറ്റിലൂന്റെടയാണ് പ്രതി�ാദിക്കുന്നത്.

ബജറ്റ്
ഒരു സാമ്പ�ിക വർഷ�ിൽ സർക്കാർ പ്രതീ-ിക്കുന്ന വരവും ന്റെ5ലവും വിശദമാക്കുന്ന 
ധനകാര്യസ്രരഖയാണ് ബജറ്റ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വന്റെരയാണ് സാമ്പ�ിക വർഷമായി 
കണക്കാക്കുന്നത്.



മൂന്നുതരം ബജറ്റുകൾ

സന്തുലിതബജറ്റ് മിച്ചബജറ്റ് കമ്മിബജറ്റ്

വരുമാനവും ന്റെ5ലവും തുല്യമായി 
വരുന്ന ബജറ്റ്

വരുമാനം ന്റെ5ലവിസ്രനക്കാൾ 
കൂടുതലുള്ള ബജറ്റ്

ന്റെ5ലവ് വരവിസ്രനക്കാൾ കൂടുന്ന 
ബജറ്റ്

ധനനയം
ന്റെ�ാതു വരുമാനം, ന്റെ�ാതുന്റെ5ലവ്, ന്റെ�ാതുകടം എന്നിവന്റെയ സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ നയമാണ് ധനനയം. 
ധനനയം നടIിലാക്കുന്നത് ബജറ്റിൽ കൂടിയാണ്.

ധനനയത്തിപ� ലക്ഷ്യങ്ങൾ
• സാമ്പ�ികസ്ഥിരത കൈകവരിക്കുക
• ന്റെതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക
• അനാവശ്യ ന്റെ5ലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക
• വിലക്കയറ്റം,വിലച്ചുരുക്കം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുക.

മൊതൃകൊ സേ�ൊദ്യങ്ങൾ

Non Focus Area
1. GST സമിതിയുന്റെട ന്റെ5യർമാൻ ആരാണ്? 1 മാർക്ക്
2. ജി എസ് ടി സമിതിയുന്റെട ശു�ാർശകൾ എന്റെന്തqാം? 4 മാർക്ക്
3. സർ5ാർജും ന്റെസസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം �ട്ടികന്റെIടുത്തുക. 6 മാർക്ക്
4. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ചുമത്തുന്ന നികുതിക്ക് ഉദാഹരണം എഴുതുക. 1 മാർക്ക്
5. സർക്കാറിന്റെ� പ്രധാന നികുതിസ്രയതര വരുമാന സ്ര(ാതസ്സുകൾ ഏന്റെതqാം? ഉദാഹരണസഹിതം 
വിശദമാക്കുക.                                                                                   8 മാർക്ക്
6. ന്റെ�ാതുകടം എന്നതുന്റെകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നന്റെതന്ത്? ആഭ്യന്തരകടം, വിസ്രദശകടം വിശദമാക്കുക.

6 മാർക്ക്
7. ഇന്ത്യയിൽ ന്റെ�ാതുകടം വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്റെന്തqാം? 4 മാർക്ക്
8. എന്താണ് ന്റെ�ാതു ധനകാര്യം?                                                      2 മാർക്ക്
9. ബജറ്റ് എന്നാന്റെലന്ത്? മൂന്നുതരം ബജറ്റുകൾ ഏന്റെതqാം? വിശദമാക്കുക. 8 മാർക്ക്
10. എന്താണ് ധനനയം? ധന നയ�ിന്റെ� ഏന്റെതങ്കിലും മൂന്ന് ല-്യങ്ങൾ എഴുതുക.         4 മാർക്ക്
11. സർക്കാരിന്റെ� ധനനയം രാജ്യ പുസ്രരാഗതിന്റെയ സ്വാധീനിക്കുന്നന്റെതങ്ങന്റെന? 2 മാർക്ക്
12. ന്റെ�ാതുന്റെ5ലവുകൾ എന്നാന്റെലന്ത്? രണ്ട് തരം ന്റെ�ാതുന്റെ5ലവുകൾ ഏന്റെതqാം? ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതുക.

                                                                                                            4 മാർക്ക്
13. ഇന്ത്യയിൽ ന്റെ�ാതു ന്റെ5ലവുകൾ വർധിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കന്റെണ്ടത്തുക. 4 മാർക്ക്
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Chapter 7

വൈ��ിധ്യങ്ങളുടെ	 ഇന്ത്യ

Focus Area

ഇന്ത്യയുടെ	 ഭൂപ്രകൃതി

ഉത്തരപർവതമേ	ഖല ഉത്തര	ഹാസ	തലം ഉപദ്വിപീയ 
പീഠഭൂ	ി

തീരസ	തലം ദ്വീപുകൾ

ഹിമ�ൽ ഭൂ�ിൽ

കാശ്മീരിനു വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് മുതൽ ഇന്ത്യയുടെട
കിഴക്കൻ അതിർത്തി വടെര ഒരു വൻ	തിൽ
മേപാടെല നിലടെകാള്ളുന്ന പർവതനിരകളാണ്

ഉത്തരപർവതമേ	ഖല.

• ഉത്തരപർവ തമേ	ഖലടെയ ട്രാൻസ് ഹി	ാലയം, ഹി	ാലയം, കിഴക്കൻ 	ലനിരകൾ എന്നിങ്ങടെന 

മൂന്നായി തിരിക്കാം.

ട്രാൻസ് ഹിമാലയം

കാറമേകാറം, ലഡാക്ക്, സസ്കർ എന്നീ പർവതനിരകൾ മേ:ർന്നതാണ് ട്രാൻസ് ഹി	ാലയം.

 ഇന്ത്യയിടെല ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ടെകാടുമുടിയായ 	ൗണ്ട് K. അഥവാ മേCാഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ (8661 	ീറ്റർ ഉയരം) 

ഇവിടെടയാണ് . ട്രാൻസ് ഹി	ാലയത്തിടെF ശരാശരി ഉയരം 6000 	ീറ്ററാണ്.



ഹിമാലയം

ട്രാൻസ് ഹി	ാലയത്തിനും കിഴക്കൻ 	ലനിരകൾക്കു 	ിടയിൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറ്-ടെതക്കുകിഴക്ക് ദിശ 

യിലാണ് ഹി	ാലയ പർവതനിരകൾ സ്ഥിതി ടെ:യ്യുന്നത്.

 ഏകമേദശം 2400 കി.	ീ. നീളമുണ്ട്. മേലാകത്തിടെല ഉയരമേ	റിയ നിരവധി ടെകാടുമുടികൾ ഇതിൽ ഉൾടെKടുന്നു.

കിഴക്കൻ പ്രമേദശങ്ങളിമേലക്കു മേപാകുമേന്താറും പർവത ങ്ങളുടെട ഉയരം കുറഞ്ഞുവരുന്നു.  സ	ാന്തരങ്ങളായ മൂന്നു 

പർവതനിരകൾ (ഹി	ാദ്രി, ഹി	ാ:ൽ, സിവാലിക് )ഉൾടെKട്ടതാണ് ഹി	ാലയം .ഓക്ക്, ടെ:സ്നട്ട്, മേ	Kിൾ, 

മേദവദാരു, സ്പ്രൂസ് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സസ്യജാലങ്ങൾ കാണടെKടുന്നു.

കിഴക്കൻ മലനിരകൾ 

 പൂർവാ:ൽ എന്നും അറിയടെKടുന്നു. മേലാകത്തിടെലതടെന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ 	ഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രമേദശ	ായ 

:ിറാപുഞ്ചി ഇവിടെടയാണ്. ഈ പ്രമേദശത്ത് ഉഷ്ണമേ	ഖലാ 	ഴക്കാ ടുകളുണ്ട്.
ഹിമാലയൻ നദികൾ

    സിന്ധു
    CംC
    ബ്രഹ്മപുത്ര

ഹിമാലയൻ നദികൾ

ഹി	ാലയൻ
നദികൾ

ഉത്ഭവ സ്ഥാനം നീളം മേപാഷക നദികൾ എത്തിമേeരുന്ന
സമുദ്രം

സിന്ധു ടിബറ്റിടെല 
	ാനസമേരാവർ 
തടാകം

ഏകമേദശം

2880 KM
(ഈ നദിയുടെട 

709 KM

• ഝലം
• :ിനാബ്
• രവി
• ബിയാസ്

അറബിക്കടൽ



	ാത്രമേ	 
ഇന്ത്യയിലൂടെട 

ഒഴുകുന്നുള്ളൂ)

• സത് ലജ്

CംC CംമേCാത്രി 
ഹി	ാനിയിടെല 
മേCാമുഖ് ഗുഹ

ഏകമേദശം 2500 

കി.	ീ.

• :ംബൽ
• ടെകൻ
• മേസാൺ
• മേCാ	തി
• യമുന

ബംCാൾ 
ഉൾക്കടൽ

ബ്രഹ്മപുത്ര തിബറ്റിടെല ടെ:	-
യുങ് തുങ് 
ഹി	ാനി

ഏകമേദശം 2900 

കി.	ീ. 

(ഇന്ത്യയിടെല 725 

KM)

• സുബൻസിരി
• മേലാഹിത്
• തിസ്ത

ബംCാൾ 
ഉൾക്കടൽ

 ഉപദ്വീപിയ നദികൾ

 ഉപദ്വീപിയ പീഠഭൂ	ിയിടെല ഉയർന്ന പ്രമേദശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികൾ. ഉപദ്വീപിയ നദികളിടെല 

നീടെരാഴുക്ക് പൂർണ്ണ	ായും 	ഴടെയ ആശ്രയിeായതിനാൽ മേവനൽക്കാലത്ത് ടെവള്ളം തീടെര കുറവായിരിക്കും.

പ	ിഞ്ഞാറ*ാടെ+ാഴുകുന്ന നദികൾ കിഴറക്കാടെ+ാഴുകുന്ന നദികൾ

• നർമ്മദ 
• താപ്തി 

• 	ഹാനദി 
• മേCാദാവരി 
• കൃഷ്ണ 
• കാമേവരി

 ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഉപദ്വീപിയ നദിയാണ് മേCാദാവരി. കർണാടകത്തിടെല ശരാവതി നദിയിലാണ് മേജാC്

ടെവള്ളeാട്ടം. (225 	ീറ്റർ ഉയരം )



ഉപദ്വീപിയ നദികൾ

നദി ഉത്ഭവം ഏകമേദശ 
നീളം

പ്രധാന മേപാഷക 
നദികൾ

സംസ്ഥാനങ്ങ
ൾ

ടെ:ന്നുമേ:രുന്ന
കടൽ

	ഹാനദി മൈ	ക്കാലാനിരകൾ 

(ഛത്തീസ്Cഢ്)
857 KM • ഇബ്

• ടെടൽ
ഛത്തീസ് Cഢ്
ഒഡിഷ

ബംCാൾ 
ഉൾക്കടൽ

മേCാദാവരി പശ്ചി	ഘട്ടം 

(	ഹാരാഷ്ട്രയിടെല 

നാസിക് ജില്ല)

1465 
കി.	ീ.

• ഇന്ദ്രാവതി
• ശബരി

	ഹാരാഷ്ട്ര
ടെതലങ്കാന
ആന്ധ്രപ്രമേദശ്
ഛത്തീസ് Cഢ്
കർണാടക

ബംCാൾ 
ഉൾക്കടൽ

കൃഷ്ണ പശ്ചി	ഘട്ടം 

(	ഹാരാഷ്ട്രയിടെല 
	ഹാബമേലശ്വർ 

കുന്നുകൾ)

1400 KM
• ഭീ	
• തുംCഭദ്ര

	ഹാരാഷ്ട്ര
ടെതലങ്കാന
ആന്ധ്രപ്രമേദശ്
കർണാടക

ബംCാൾ 
ഉൾക്കടൽ

കാമേവരി പശ്ചി	ഘട്ടത്തിടെല 
ബ്രഹ്മCിരിനിരകൾ 

(കർണാടകം)

800 കി.	ീ.
• കബനി
• അ	രാവതി

ത	ിഴ്നാട്
കർണാടക

ബംCാൾ 
ഉൾക്കടൽ

നർ	ദ മൈ	ക്കാലാനിരകൾ 

(	ധ്യപ്രമേദശ്) 1312 
കി.	ീ.

• ഹിരൺ
• ബൻജൻ

	ഹാരാഷ്ട്ര
ഗുജറാത്ത് 
	ധ്യപ്രമേദശ്

അറബിക്കടൽ

താപ്തി മുൻതായ് പീഠഭൂ	ി 

(	ധ്യപ്രമേദശിടെല 

മൈബതുൽ ജില്ല)

724 KM
• ആനർ
• Cിർന

	ഹാരാഷ്ട്ര
ഗുജറാത്ത് 
	ധ്യപ്രമേദശ്

അറബിക്കടൽ

   ഹിമാലയൻ നദികളുടെ	യും ഉപദ്വീപിയ നദികളുടെ	യും സ�ിറ/ഷതകൾ :



  സുന്ദര തീരങ്ങളിലൂടെ	.....

 ഗുജറാത്തിടെല റാൻ ഓഫ് കeിൽ തുടങ്ങി CംC - ബ്രഹ്മപുത്ര ടെഡൽറ്റ പ്രമേദശം വടെര നീളുന്ന 

തീരപ്രമേദശത്തിന് ഏകമേദശം 6100 കിമേലാ	ീറ്റർ നീളമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെട തീര സ	തലടെത്ത രണ്ടായി 

തിരിക്കാം -പടിഞ്ഞാറൻ തീരസ	തലം,കിഴക്കൻ തീരസ	തലം

  തീരസമതലങ്ങളു ടെ	 സ�ിറ/ഷതകൾ

  തീരസമതലങ്ങളിടെല ജീ�ിതം

 പ്രധാന ടെതാഴിൽ 	ത്സ്യബന്ധന	ാണ്. വിമേനാദസഞ്ചാരത്തിനും സാധ്യതകളുണ്ട്. ടെനല്ല്, ടെതങ്ങ് 

എന്നിവയാണ് ഇവിടുടെത്ത പ്രധാന കാർഷികവിളകൾ. കാമേവരി, കൃഷ്ണ, മേCാദാവരി,	ഹാനദി എന്നീ 

നദീതടങ്ങളിൽ വ്യാപക	ായി കൃഷിടെ:യ്യുന്നു.

   കാലാ�സ്ഥ  
ഇന്ത്യയുടെട കാലാവസ്ഥടെയ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

• അക്ഷാംശീയസ്ഥാനം
• ഭൂപ്രകൃതി
• സമുദ്രസാ	ീപ്യം
• സമുദ്രനിരKിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം

ഇന്ത്യയിടെല ഋതുക്കൾ

മൈശത്യകാലം ഉഷ്ണകാലം ടെതക്കു പടിഞ്ഞാറൻ 
	ൺസൂൺ കാലം

	ൺസൂണിടെF 
പിൻവാങ്ങൽ കാലം

ഡിസംബർ മുതൽ 
ടെഫബ്രുവരി വടെര

	ാർe് മുതൽ മേ	യ് വടെര ജൂൺ മുതൽ 
ടെസപ്റ്റംബർ വടെര

ഒമേ�ാബർ-നവംബർ



     ടെതക്കു പ	ിഞ്ഞാ*ൻ മൺസൂൺ കാലം  

സൂര്യൻ ഉത്തരാർദ്ധമേCാളത്തിലായിരിടെക്ക ഉത്തമേരന്ത്യൻ ഭാCങ്ങളിൽ ശക്ത	ായ ന്യൂന	ർദ്ദം 

രൂപംടെകാള്ളുന്നു. ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിനു മുകളിൽ താരതമേ	്യന ഉയർന്ന 	ർദ്ദം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇത് 
ടെതക്കുനിന്ന് വടമേക്കാട്ട് അതായത് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിമേലക്ക് കാറ്റു 

വിശാൻ ഇടയാക്കുന്നു. ടെകാറിടെയാലിസ് പ്രഭാവത്താൽ ഈ കാറ്റ് സഞ്ചാരദിശക്ക് വലമേത്താട്ട് 

തിരിയുന്നതിനാൽ ടെതക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റുകളായി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിമേeരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിടെF സവിമേശഷ ആകൃതി കാരണം ടെതക്കുപടിഞ്ഞാറൻ 	ൺസൂൺ കാറ്റ് രണ്ടു 

ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞ് കരയിമേലക്ക് പ്രമേവശിക്കുന്നു.

• അറബിക്കടൽ ശാഖ

• ബംCാൾ ഉൾക്കടൽ ശാഖ

   അ*ബിക്ക	ൽ /ാഖ  
ജൂൺ ആരംഭമേത്താടെട മേകരള തീരത്തിടെലത്തുന്ന അറബിക്കടൽ ശാഖ മേകരളത്തിൽ വ്യാപക	ായ 	ഴ 

നൽകുന്നു.തുടർന്ന് കർണാടക,മേCാവ, 	ഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെട പടിഞ്ഞാറൻ 

ഭാCങ്ങളിമേലക്ക് കടക്കുകയും അവിടെട കനത്ത 	ഴക്ക് കാരണ	ാകുകയും ടെ:യ്യുന്നു. ഗുജറാത്തി ലൂടെട 
രാജസ്ഥാനിൽ പ്രമേവശിക്കുന്ന ഈ ശാഖ ആരവല്ലി പർവ്വതനിരകൾക്ക് സ	ാന്തര	ായി കടന്നു 

മേപാകുന്നതിനാൽ രാജസ്ഥാനിൽ വിരള	ായി 	ാത്രമേ	 	ഴ ലഭ്യ	ാകുന്നുള്ളൂ.

   ബംഗാൾ ഉൾക്ക	ൽ /ാഖ  
ബംCാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഈർKം ആCിരണം ടെ:യ്തു മുമേന്നറുന്ന ബംCാൾ ഉൾക്കടൽ ശാഖ 

സുന്ദരവനം ടെഡൽറ്റ പിന്നിട്ട് പശ്ചി	ബംCാളിൽ പ്രമേവശിക്കുകയും രണ്ടായി പിരിയുകയും ടെ:യ്യുന്നു. ഒരു 
ശാഖ ബ്രഹ്മപുത്രാ സ	തലത്തിലൂടെട വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തി വലിയ മേതാതിൽ 	ഴക്ക് 

കാരണ	ാകുന്നു. ബംCാൾ മേ	ഖലയിലൂടെട CംCാ സ	തലത്തിമേലക്ക് പ്രമേവശിക്കുന്ന രണ്ടാ	ടെത്ത ശാഖ 

പശ്ചി	ബംCാൾ, ബീഹാർ, ഉത്തർപ്രമേദശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 	ഴ നൽകുന്നു. പഞ്ചാബ് 
സ	തലത്തിൽ വe് അറബിക്കടലിൽ ശാഖയു	ായി കൂടിമേeർന്ന് വടമേക്കാട്ടു നീങ്ങുന്ന ഈ 	ൺസൂൺ 

കാറ്റുകൾ ഹി	ാലയത്തിടെF അടിവാരമേ	ഖലകളിൽ കനത്ത 	ഴ നൽകുന്നു.

   മൺസൂണിടെA പിൻ�ാങ്ങൽ കാലം  
ടെസപ്റ്റംബർ പിന്നിടുന്നമേതാടെട സൂര്യൻ ദക്ഷിണാർദ്ധമേCാളത്തിമേലക്ക് അയനം ടെ:യ്യുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയുടെട

ഉത്തര സ	തലപ്രമേദശത്ത് കനത്ത ഉe	ർദ്ദം രൂപടെKടുന്നു.ഇന്ത്യൻ 	ഹാസമുദ്രത്തിനും മുകളിൽ താരതമേ	്യന
കുറഞ്ഞ 	ർദ്ദം ആയതിനാൽ ഇന്ത്യയുടെട വടക്കു ഭാCത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യൻ 	ഹാസമുദ്രത്തിമേലക്ക് കാറ്റ് 

വീശുന്നു. ബംCാൾ ഉൾക്കടലിടെല ന്യൂന	ർദ്ദത്താൽ ആകർഷിക്കടെKട്ടു കരയിൽ നിന്നും കടലിമേലക്ക് 
നീങ്ങുന്ന കാറ്റുകൾ ബംCാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിന്ന് ഈർKം ആCിരണം ടെ:യ്തു വടക്കുകിഴക്ക് 
ടെതക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നീങ്ങുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയുടെട മേകാറ	ാൻഡൽ തീരത്ത് പ്രമേത്യകിe് ത	ിഴ്നാട് 

തീരത്ത് കനത്ത 	ഴ ലഭിക്കുന്നു.ഇതാണ് ത	ിഴ്നാടിടെF പ്രധാന 	ഴക്കാലം. മേകരളം കർണാടകത്തിടെല :ില 

ഭാCങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും വടക്കുകിഴക്കൻ 	ൺസൂൺ 	ഴ ലഭിക്കാറുണ്ട്.

വടക്കുകിഴക്കൻ 	ൺസൂൺ കാലത്ത് ഒമേ�ാബർ - നവംബർ 	ാസങ്ങളിലായി ഇന്ത്യടെയാട്ടാടെക 

അനുഭവടെKടുന്ന ഉയർന്ന ഊഷ്മാവും ആർദ്രതയും പകൽസ	യങ്ങടെള ദുസ്സഹ	ാക്കുന്നു.ഈ പ്രതിഭാസം 

ഒമേ�ാബർ ചൂട് എന്ന മേപരിൽ അറിയടെKടുന്നു.



മാതൃകാ റCാദ്യങ്ങൾ

Focus Area
1. ടെതക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിടെF രണ്ടു ശാഖകൾ ഏടെതല്ലാം? അറബിക്കടൽ ശാഖയുടെട മുമേന്നറ്റടെത്തക്കുറിe് 
കുറിK് തയ്യാറാക്കുക. 6 	ാർക്ക്
2. വടക്കുകിഴക്കൻ 	ൺസൂൺ കാലം അറിയടെKടുന്ന 	ടെറ്റാരു മേപര്? 1 	ാർക്ക്
3. എന്താണ് ഒമേ�ാബർ ചൂട്? 2 	ാർക്ക്
4. വടക്കുകിഴക്കൻ 	ൺസൂൺ കാലത്ത് ത	ിഴ്നാട് തീരത്ത് താരതമേ	്യന കനത്ത 	ഴ ലഭിക്കുന്നടെതന്തുടെകാണ്ട്?
വടക്കുകിഴക്കൻ 	ൺസൂൺ കാലടെത്ത വിളിക്കുന്ന 	ടെറ്റാരു മേപടെരന്ത്? 4 	ാർക്ക്
5. ബംCാൾ ഉൾക്കടൽ ശാഖയുടെട മുമേന്നറ്റടെത്തക്കുറിe് കുറിK് തയ്യാറാക്കുക. 4 	ാർക്ക്
6. ഇന്ത്യയുടെട കാലാവസ്ഥടെയ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏടെതല്ലാം? 4 	ാർക്ക്
7. ഇന്ത്യയിടെല പ്രധാനടെKട്ട ഋതുക്കൾ ലിസ്റ്റ് ടെ:യ്യുക. 4 	ാർക്ക്
8. രാജസ്ഥാനിൽ വളടെര കുറച്ചു 	ാത്രം 	ഴ ലഭിക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്ത്? 1 	ാർക്ക്
9. വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ,പശ്ചി	 ബംCാൾ,ബീഹാർ, ഉത്തർപ്രമേദശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 	ഴ 
നൽകുന്ന 	ൺസൂൺ കാറ്റിടെF ശാഖ ഏത്? 1 	ാർക്ക്
10. മേകരളം, കർണാടക, മേCാവ, 	ഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാപക	ായി 	ഴ നൽകുന്ന 	ൺസൂൺ 
കാറ്റിടെF ശാഖ ഏത്? 1 	ാർക്ക്
11. കുറിടെKഴുതുക:
 ഹി	ാദ്രി
ഹി	ാ:ൽ
സിവാലിക് 6 	ാർക്ക്  
12. ട്രാൻസ് ഹി	ാലയത്തിടെല യും കിഴക്കൻ 	ലനിരകളുടെടയും സവിമേശഷതകൾ വിവരിക്കുക. 4 	ാർക്ക് 
13. ഹി	ാലയൻ നദികളുടെടയും ഉപദ്വിപീയ നദികളുടെടയും പ്രമേത്യകതകൾ താരത	്യം ടെ:യ്ത് 
പട്ടികടെKടുത്തുക. 8 	ാർക്ക് 
14. താടെഴ ടെകാടുത്തിട്ടുള്ള സൂ:നകളുടെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ CംCാനദിടെയക്കുറിe് കുറിK് എഴുതുക.

4 	ാർക്ക്  
           സൂCനകൾ :
• ഉൽഭവസ്ഥാനം
•നീളം
•മേപാഷകനദികൾ 
•പതനസ്ഥാനം 
15. ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഉപദ്വീപീയ നദി ഏത്? 1 	ാർക്ക്  
16. കിഴക്കൻ തീരസ	തലത്തിടെFയും പടിഞ്ഞാറൻ തീരസ	തലത്തിടെFയും സവിമേശഷതകൾ 
പട്ടികടെKടുത്തുക. 8 	ാർക്ക് 
17. പടിഞ്ഞാമേറാടെട്ടാഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികൾക്ക് ഉദാഹരണം എഴുതുക. 2 	ാർക്ക് 
           Non Focus Area
   ഹിമ�ാടെA മ	ിത്ത+ിടെല ജീ�ിതം
മൃCപരിപാലന	ാണ് ജനങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത	ാർCം.   കാശ്മീർ, ഹി :ൽപ്രമേദശ് 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടെ:മ്മരിയാടുകടെള വളർത്തുന്നു.   ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, 
ബാർലി, കുങ്കു	പ്പൂവ്, ആKിൾ, ഓറഞ്ച് ,മേതയില മുതലായവ ഈ മേ	ഖലയിൽ കൃഷിടെ:യ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേതയില ഉൽKാദിKിക്കുന്നത് ആസാം 	ലനിരകളിലാണ്.  ഉത്തരപർവതമേ	ഖല 
വിമേനാദസഞ്ചാരികളുടെട പറുദീസയാണ്.
സിംല, ഡാർജിലിങ്, കുളു, 	ണാലി തുടങ്ങിയ സുഖ വാസമേകന്ദ്രങ്ങൾ ഇവിടെടയാണ്.



ഉത്തരപർവത മേ	ഖലയിലുടനീളം ടെപാതുടെവ ഫലപുഷ്ടി കൂടിയ പർവത	ണ്ണാണ് 
കാണടെKടുന്നത്.സിവാലിക്കിടെF താഴ് വരയിൽ എക്കൽ 	ണ്ണും കാണടെKടുന്നു.
ഉത്തരപർ�ത റമഖലയുടെ	 പ്രാധാന്യം
ഇന്ത്യയുടെട കാലാവസ്ഥ, ജനജീവിതം എന്നിവ രൂപടെKടുത്തുന്നതിൽ ഈ പർവതമേ	ഖല പ്രധാന പങ്കു വഹി
ക്കുന്നു.
•പുരാതനകാലം മുതൽ തടെന്ന വടക്കു പടിഞ്ഞാറു നിന്നുള്ള മൈവമേദശിക ആക്ര	ണങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു 
പരിധിവടെര നടെമ്മ സംരക്ഷിച്ചുമേപാരുന്നു.
•	ൺസൂൺകാറ്റുകടെള തടഞ്ഞുനിർത്തി ഉത്തമേരന്ത്യയിൽ ഉടനീളം 	ഴ ടെപയ്യിക്കുന്നു.
• മൈശത്യകാലത്ത് വടക്കുനിന്നു വീശുന്ന വരണ്ട ശീത ക്കാറ്റിടെന ഇന്ത്യയിമേലക്കു കടക്കാടെത ടെ:റുക്കുന്നു.
• മൈവവിധ്യ	ാർന്ന സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾ ഉടടെലടുക്കുന്നതിന് കാരണ	ായി.
• നദികളുടെട ഉത്ഭവപ്രമേദശം.
സ	തലങ്ങളിലൂടെട  ..  
ഏഴു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന അതിവിശാലവും ഫലഭൂയിഷ്ഠ	ായ ഭൂഭാC	ാണ് 
ഉത്തര	ഹാസ	തലം. ഹി	ാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിടെയത്തുന്ന നദി കളുടെട നിമേക്ഷപണപ്രക്രിയയുടെട 
ഫല	ായാണ് ഈ സ	തലം രൂപംടെകാണ്ടത്. മേലാകത്തിടെലതടെന്ന ഏറ്റവും വിസ്തൃത	ായ എക്കൽ 
സ	തലങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.സിന്ധു -CംC -ബ്രഹ്മപുത്ര സ	തലം എന്നും ഇത് അറിയടെKടുന്നു. 
ഫലപുഷ്ടിയുള്ള എക്കൽ	ണ്ണ് ഈ സ	തലത്തിടെF സവിമേശഷതയാണ്.

     ഇന്ത്യയുടെ	 ധാന്യപ്പുര  
മേCാതമ്പ്, മേ:ാളം, ടെനല്ല്, കരിമ്പ്,പരുത്തി, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങടെന ഉത്തര	ഹാസ	തലങ്ങളിൽ കൃഷി 
ടെ:യ്യുന്ന വിളകൾ നിരവധിയാണ്. ഈ പ്രമേദശം ഇന്ത്യയുടെട ധാന്യപ്പുര എന്നാണ് അറിയടെKടുന്നത്. 
മേലാകത്തിടെല ഏറ്റവും ജനനിബിഡ	ായ പ്രമേദശങ്ങളിടെലാന്നാണ് ഉത്തര	ഹാസ	തലം.
ഉത്തര	ഹാസ	തലത്തിടെF പടിഞ്ഞാറുഭാCത്ത് 	ഴ തീടെര കുറവാണ് .ഥാർ 	രുഭൂ	ി രാജസ്ഥാനിൽ സ്ഥിതി 
ടെ:യ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവടെKടുന്ന ജയ്സാൽ	ീർ ഈ 	രുഭൂ	ിയിലാണ്. ലൂണി 
നദിയും സരസ്വതി നദിയു	ാണ് ഈ സ	തലത്തിടെF രൂപീകരണത്തിൽ പങ്ക് വഹിeിട്ടുള്ളത്. ഈർKം 
തീടെരയില്ലാത്ത ലവണാംശം ഉള്ള 	രുഭൂ	ി 	ണ്ണാണ് ഇവിടെട കാണുന്ന ടെപടുന്നത് ടെ:ടികളും കുറ്റിക്കാടുകളും 
ആണ് ഇവിടടെത്ത സ്വാഭാവിക സസ്യജാലങ്ങൾ. ബജറ, മേജാവർ എന്നിവയാണ് പ്രധാന വിളകൾ.
സിന്ധു നദിയും അതിടെF മേപാഷകനദികളും മേ:ർന്ന് രൂപം നൽകിയ വിശാല	ായ സ	തല പ്രമേദശ	ാണ് 
പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സ	തലപ്രമേദശം. മേCാതമ്പ്,മേ:ാളം,കരിമ്പ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന വിളകൾ.
    ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി
       സ�ിറ/ഷതകൾ 
 ഏറ്റവും വിസ്തൃതവും പഴക്കം ടെ:ന്നതും ഉറമേKറിയ ശിലകൾ നിർമ്മിതവു	ായ ഭൂവിഭാC	ാണ് ഉപദ്വീപിയ 
പീഠഭൂ	ി.



 പർവതങ്ങൾ, പീഠഭൂ	ികൾ, താഴ് വരകൾ എന്നിങ്ങടെന മൈവവിധ്യ	ാർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയാണ് 
ഇവിടെടയുള്ളത്.ഈ മേ	ഖലയിടെല ഏറ്റവും ഉയരമേ	റിയ ടെകാടുമുടിയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിടെല ആനമുടി. 
വിവിധതരം ധാതുക്കളുടെട നിമേക്ഷപങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഈ മേ	ഖല ധാതുക്കളുടെട കലവറ എന്നും 
അറിയടെKടുന്നു.
 ഉഷ്ണമേ	ഖലാ ഇലടെപാഴിയും കാടുകളും ഉഷ്ണമേ	ഖല 	ഴക്കാടുകളും ഈ പ്രമേദശത്തിടെF സവിമേശഷതയാണ്. 
മേതക്ക്,:ന്ദനം,മുള എന്നിവ ഇവിടെട കാണടെKടുന്നു
 ഉപദ്വീപിയ പീഠഭൂമിയിടെല പ്രധാന മണ്ണിനങ്ങൾ
 ഡക്കാൻ പീഠഭൂ	ിയുടെട 	ിക്ക പ്രമേദശങ്ങളും ലാവ തണുത്തുറഞ്ഞുണ്ടായതാണ്. പ്രധാന	ായും ബസാൾട്ട് 
എന്ന ആമേ¾യ ശിലകളാൽ നിർമ്മിത	ായ ഈ പീഠഭൂ	ിയിൽ കറുത്ത 	ണ്ണ് കാണടെKടുന്നു.പരുത്തി 
കൃഷിക്ക് അനുമേയാജ്യ	ായതിനാൽ ഇതിടെന 'കറുത്ത പരുത്തി	ണ്ണ്' എന്നും അറിയടെKടുന്നു. ഫലപുഷ്ടി 
കുറവായ ടെ:മ്മണ്ണും ഇവിടെട കാണടെKടുന്നു. 	ണ്ണിടെല ഇരുമ്പിടെF അംശം ചുവപ്പുനിറം 
നൽകുന്നതുടെകാണ്ടാണ് ടെ:മ്മണ്ണ് എന്നറിയടെKടുന്നത്. ഇവിടെട കാണടെKടുന്ന 	ടെറ്റാരു 	ണ്ണിന	ാണ് 
ലാറ്റമൈററ്റ് 	ണ്ണ്. അമേനകം നദികളുടെട ഉത്ഭവസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഉപദ്വീപിയ പീഠഭൂ	ി.
   പീഠഭൂമിയിടെല ജീ�ിതം
 കൃഷി,ഖനനം, ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ടെതാഴിൽ മേ	ഖലകൾ. പരുത്തി, 
പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, നിലക്കടല,കരിമ്പ് തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രമേദശത്ത് കൃഷി ടെ:യ്യുന്നു. ഇരുമ്പയിര്, മേബാമൈÁറ്റ്, 
ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ധാതുവിഭവങ്ങൾ.
  നമ്മുടെ	 സ്വന്തം ദ്വീപുകളിറലക്ക്..
    ലക്ഷദ്വീപ്  
36 ദ്വീപുകളാണ് അറബിക്കടലിടെല ഈ ദ്വീപസമൂഹത്തിലുള്ളത്. ബംCാരം,കട	ത്ത്, 	ിനിമേക്കായ്, 
കവരത്തി, അCത്തി,ആമേÃാത്ത് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ദീപുകൾ.കവരത്തിയാണ് തലസ്ഥാനം. 
ലഗൂണുകളും,	ണൽത്തീരങ്ങളും പവിഴപ്പുറ്റുകളു	ാണ് ലക്ഷദ്വീപ സമൂഹത്തിടെF പ്രമേത്യകത. 	ത്സ്യബന്ധനം, 
വിമേനാദസഞ്ചാരം എന്നിവയാണ് പ്രധാന വരു	ാന 	ാർഗ്ഗങ്ങൾ.
    ആൻഡമാൻ നിറക്കാബാർ ദ്വീപുകൾ  
   ബംCാൾ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതിടെ:യ്യുന്നു. ഭൂരിഭാCം ദ്വീപുകളിലും ജനവാസ	ില്ല, 
നിബിഡവനങ്ങളാണ്.ഇന്ത്യയിടെല ഏക അ¾ിപർവ്വതം ബാരൻ ദ്വീപിലാണുള്ളത്. മേപാർട്ട്ടെÅയർ ആണ് 
ഇതിടെF തലസ്ഥാനം. നിടെക്കാബാർ ദ്വീപുകളുടെട ടെതമേക്ക അറ്റ	ായ ഇന്ദിരാ മേപായിF് ആണ് ഇന്ത്യയുടെട 

ടെതമേക്ക അറ്റ	ായി കണക്കാക്കുന്നത്.

    കാലാ�സ്ഥ
വൈ/ത്യകാലം

സൂര്യടെF ദക്ഷിണായന കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ മൈശത്യകാലം അനുഭവടെKടുന്നത്. മൈശത്യകാലത്ത് 
ഉത്തമേരന്ത്യയിൽ പകൽസ	യത്ത് 	ിത	ായ ചൂടും രാത്രികാലങ്ങളിൽ മൈശത്യവും 

അനുഭവടെKടുന്നു.ഷിംല,	ണാലി തുടങ്ങിയ പ്രമേദശങ്ങളിൽ 	ഞ്ഞുവീഴ്ച സർവസാധാരണ	ാണ്.
പശ്ചിമ അസ്വസ്ഥത
മൈശത്യകാലത്ത് ടെ	ഡിറ്റമേറനിയൻ കടലിൽ രൂപംടെകാള്ളുന്ന ശക്ത	ായ ന്യൂന	ർദ്ദം ക്രമേ	ണ കിഴമേക്കാട്ടു 

നീങ്ങി ഇന്ത്യയിടെലത്തുന്നു.ഇത് ഉത്തര സ	തലപ്രമേദശങ്ങളിൽ പ്രമേത്യകിe് പഞ്ചാബിൽ മൈശത്യകാല 	ഴ 

ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണ	ാകുന്നു.ഇത് മൈശത്യകാല വിളകൾക്ക് ഏടെറ പ്രമേയാജനകര	ാണ്. പശ്ചി	 

അസ്വസ്ഥതടെയ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ ടെജറ്റ് പ്രവാഹങ്ങൾക്ക് സുപ്രധാന	ായ പങ്കുണ്ട്. 

മേട്രാമേപാപാസി ലൂടെടയുള്ള ശക്ത	ായ വായുപ്രവാഹ	ാണ് ടെജറ്റ് പ്രവാഹങ്ങൾ.



         ഉഷ്ണകാലം  

സൂര്യടെF ഉത്തരായന കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉഷ്ണകാലം അനുഭവടെKടുന്നത്. ഉഷ്ണകാലത്ത് രാജ്യടെത്ത 

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവടെKടുന്നത് രാജസ്ഥാനിടെല ബാ	ർ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇക്കാലയളവിൽ 

വീശുന്ന പ്രാമേദശിക വാതങ്ങളാണ് ലൂ, 	ാംമേCാ ഷമേവഴ്സ്.

               മാതൃകാറCാദ്യങ്ങൾ

         Non Focus Area

1. ഉത്തരപർവത മേ	ഖലയിടെല ജനജീവിതടെത്തക്കുറിe് കുറിK് തയ്യാറാക്കുക. 2 score

2. ഉത്തരപർവത മേ	ഖലയുടെട പ്രാധാന്യം വിവരിക്കുക .

OR
     ഇന്ത്യയുടെട കാലാവസ്ഥയിലും ജനജീവിതടെത്തയും ഉത്തരപർവ്വതമേ	ഖല സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.        

വിശദ	ാക്കുക . 4 score

3. ഉത്തര	ഹാസ	തല ത്തിടെF പടിഞ്ഞാറുഭാCടെത്ത ഭൂപ്രകൃതി സവിമേശഷതകളുടെട ഒരു കുറിK് തയ്യാറാക്കുക

. 2 score
4. ഉപദ്വീപിയ പീഠഭൂ	ിയിടെല പ്രധാന പർവതനിരകളുടെട മേപടെരഴുതുക . 2 score

5. തനതായ സവിമേശഷതകമേളാടു കൂടിയ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാC	ാണ് ഉപദ്വീപിയ പീഠഭൂ	ി. എടെന്താടെക്കയാണീ  

സവിമേശഷതകൾ . 6 score

6. ഉപദ്വീപിയ പീഠഭൂ	ിയിടെല കണ്ടുവരുന്ന വിവിധയിനം 	ണ്ണിനങ്ങൾ ഏടെതല്ലാം? അവയുടെട 

പ്രമേത്യകതകൾ എടെന്തല്ലാം?  4 score

7. പീഠഭൂ	ിയിടെല ജനജീവിതടെത്തക്കുറിe് കുറിK് എഴുതുക . 2 score

8. പശ്ചി	 അസ്വസ്ഥത എന്നാടെലന്ത്?  2 score

9. ഇന്ത്യയിൽ ഉഷ്ണകാലത്ത് വീശുന്ന രണ്ട് പ്രാമേദശിക വാതങ്ങളുടെട മേപര് എഴുതുക . 2 score

10. ഉത്തര	ഹാസ	തലം ത്തിടെF സവിമേശഷതകടെളക്കുറിe് വിശദ	ാക്കുക. . 4 score

11. കുറിടെKഴുതുക :

           ലക്ഷദ്വീപ്

            ആൻഡ	ാൻ നിമേക്കാബാർ ദ്വീപുകൾ  4 score

12. മൈശത്യ കാലത്തിടെF സവിമേശഷതകൾ വിശദ	ാക്കുക . 4 score

13. ധാതുക്കളുടെട കലവറ എന്നറിയടെKടുന്ന ഭൂപ്രകൃതി വിഭാCം ഏത്?. 1 score



ഉത്തരപർ�തനിരകൾ

ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിടെല പർ�തനിരകൾ



പീഠഭൂമികൾ
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8. ഇന്ത്യ - സാമ്പത്തിക ഭൂമിശാസ്ത്രം

ഫ�ാക്കസ് ഫമഖലകള്

● കാർഷികകാലങ്ങൾ
● ഭക്ഷ്യവിളകൾ
● ഗതാഗതം 
● ജലഗതാഗതം
● ഇന്ത്യയിലെല പ്രധാന തുറമുഖങ്ങൾ(ഭൂപടം)

➔ കാർഷികകാലങ്ങള് :  കൃഷി ചെ�യ്യുന്ന കാലത്തിചെ� അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഖാരി�്, റാബി, സൈസദ് എന്നിങ്ങചെന മൂന്ന് 
കാർഷികകാലങ്ങള് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്.

കാർഷികകാലങ്ങള് വിളയിറക്കൽ കാലം വിളചെവടുപ്പു കാലം വിളകള്

ഖാരിഫ്  ജൂൺ (മൺസൂണിലെ) 
ആരംഭം)

നവംബർ ആദ്യവാരം
(മൺസൂണിലെ)
അവസാനം)

ലെനല്ല്, ച1ാളം, പരുത്തി,
തിനവിളകൾ, 1ണം, കരിമ്പ്,
നിലക്കടല

റാബി നവംബർ മധ്യം 
(ശൈ7ത്യകാലാരംഭം) 

മാർച്ച്
(ചവനലിലെ) ആരംഭം)

ചഗാതമ്പ്, പുകയില, കടുക്,
പയർ വർഗങ്ങൾ

ശൈസദ് മാർച്ച്
(ചവനലിലെ) ആരംഭം)

ജൂൺ (മൺസൂൺ ആരംഭം) പഴവർഗങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ

➔ കാർഷികവിളകള്

ഇന്ത്യ യിലെല കാർഷിക വിളകലെള ഭക്ഷ്യവിളകൾ, നാണ്യവിളകൾ എന്നിങ്ങലെന തരം തിരിക്കാം. 

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളായി ചനരിട്ട് ഉപചയാഗിക്കാവുന്ന വിളകളാണ് ഭക്ഷ്യവിളകൾ, വാണിജ്യ-വ്യാവസായിക 

പ്രാധാന്യമുള്ള വിളകളാണ് നാണ്യവിളകൾ.

➔ ഭക്ഷ്യവിളകള്

വിളകള് താപനില മഴ മണ്ണ് മറ്റു പ്രഫത്യകതകള്

ലെനല്ല് 24°C ന് മുകളിൽ 150cm ൽ
കൂടുതൽ

എക്കൽമണ്ണ് • ഖാരിഫ് വിള
• ഇന്ത്യയിലെല മുഖ്യഭക്ഷ്യവിള
• മഴ കുറഞ്ഞ പ്രചദ7ങ്ങളിലും ജലചസ1നസൗകര്യചത്താലെട

കൃഷി ലെ1യ്തുവരുന്നു.

• നദീതടങ്ങളിലും തീരസമതലങ്ങളിലുമാണ് മുഖ്യമായും 
ലെനൽകൃഷി ലെ1യ്യുന്നത്

• സിവാലിക് പർവതച്ചരിവുകളിലും തട്ടുകളാക്കി ലെനൽകൃഷി

ലെ1യ്തവരുന്നു.

ചഗാതമ്പ് 10° C മുതൽ 26° 

C വലെര

 75 cm നീർവാർച്ചയുള്ള 
എക്കൽമണ്ണ്

• റാബി വിള

• ഉൽപ്പാദനത്തിൽ രണ്ടാംസ്ഥാനം

• മുഖ്യമായും ജലചസ1നലെത്ത ആശ്രയിക്കുന്നു

ച1ാളം ഉഷ്ണകാലത്തും 
ശൈ7ത്യകാലത്തും

കൃഷിലെ1യ്യുന്നു.

7രാ7രി 

75 
ലെസ)ിമീറ്റ
ർ 

നീർവാർച്ചയുള്ള 
ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ
മണ്ണാണ് 

അനുചയാജ്യം.

• ഉൽപാദനത്തിൽ മൂന്നാംസ്ഥാനം

• മധ്യപ്രചദ7്, കർണാടകം, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രചദ7് 

എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് മുഖ്യമായും കൃഷിലെ1യ്യുന്നത്.

കൂടാലെത ബാർളി, തിനവിളകൾ, പയർവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ഇന്ത്യയിലെല ഭക്ഷ്യവിളകളിൽ ഉൾലെപ്പടുന്നു.



➔ ഗതാഗതം

ഫറാഡ് ഗതാഗതം ചെറയിൽ ഗതാഗതം ഫവ്യാമഗതാഗതം ജലഗതാഗതം

• രാജ്യത്ത് 
അചങ്ങാളമിചങ്ങാളം 
വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 
ഗ്രാമങ്ങലെളയും 
നഗരങ്ങലെളയും പരസ്പരം 
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും 
പ്രധാന മാർഗം ചറാഡ് 

ഗതാഗതമാണ്.

•  നിർമാണ- നിർവഹണ 
സംവിധാനങ്ങൾ 
അടിസ്ഥാനമാക്കി 
ഇന്ത്യയിലെല ചറാഡുകലെള 
വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്  

ഫറാഡുകള് നിർമാണ നിർവ
ഹണച്ചുമതല

ചദ7ീയപാതകൾ ചകന്ദ്രസർക്കാർ

സംസ്ഥാന
പാതകൾ

സംസ്ഥാന
സർക്കാർ

ജില്ലാ ചറാഡുകൾ ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത്

ഗ്രാമീണ
ചറാഡുകൾ

തചh7 സ്വയംഭ
രണസ്ഥാപനങ്ങ
ൾ

• ഇന്ത്യയിലെല 

ലെമഗാനഗരങ്ങളായ ഡൽഹി,

മുംശൈബ, ലെ1ശൈന്ന, 
ലെകാൽക്കലെത്ത 
എന്നിവിടങ്ങലെള തമ്മിൽ 
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആറുവരി 
പാതലെയ  ച1ർത്ത് സുവർണ
�തുഫDാണ സൂപ്പർസൈഹഫവ 

എന്നാണ് അറിയചെപ്പടുന്നത്. 
നാഷണൽ സൈഹഫവ 
അഫതാറിറ്റിക്കാണ് ഈ 

ചറാഡുകളുലെട ചുമതല. 

• ഏഷ്യയിലെല 
ഏറ്റവും വലിയ 
ലെറയിൽചവ 
ശൃംഖല 

ഇന്ത്യയിലാണ്.

 
• ഇന്ത്യയിലെല

ഏറ്റവും വലിയ 
ലെപാതുചമഖലാ 
സംരംഭം
കൂടിയാണ് 
ഇന്ത്യൻ 
ലെറയിൽചവ

• ഭരണനിർവഹ
ണത്തിനായി 
ഇന്ത്യൻ 
ലെറയിൽചവലെയ 

16 
ചമഖലകളായി 
തിരിച്ചിരിക്കുന്നു

.

• എയർചപാർട്ട് 
അചതാറിറ്റി ഓഫ് 
ഇന്ത്യയുലെട 
നിയന്ത്രണത്തിലാ
ണ് ഇന്ത്യയുലെട 

ചവ്യാമഗതാഗതം.

•  ഇതിനു കീഴിൽ 11
അന്താരാഷ്ട്ര 
വിമാനത്താവളങ്ങ

ളടക്കം 126 
വിമാനത്താവളങ്ങ
ളാണുള്ളത്

ജലഗതാഗതത്തിചെ� ചെപാതുവായ 
ഫമന്മകള് 

• ഏറ്റവും ലെ1ലവു 

കുറഞ്ഞഗതാഗതമാർഗം.

• വൻചതാതിലുള്ള 
1രക്കുഗതാഗതത്തിന് 

ഉ1ിതം.

• പരിസ്ഥിതി 
മലിനീകരണം

ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

• അന്താരാഷ് ട 
വ്യാപാരത്തിന് ഏറ്റവും 
ചയാജിച്ചത്

ജലഗതാഗതചെത്ത ചെപാതുചെവ 

രണ്ടായി തിരിക്കാം.

• ഉള്നാടൻ ജലഗതാഗതം

• സമുദജലഗതാഗതം

• നദികൾ, കായലുകൾ, 
കനാലുകൾ തുടങ്ങിയ 
ജലാ7യങ്ങലെളയാണ് 
ഉൾനാടൻ 
ജലഗതാഗതത്തിനായി 

ഉപചയാഗലെപ്പടുത്തുന്നത്. 

താചെഴപറയുന്ന ജലാശയങ്ങചെളയാണ് വൻ ഫതാതിൽ ഉള്നാടൻ ജലഗതാഗത്തിനായി പ്രഫയാജനചെപ്പടുത്തുന്നത്

 ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്രാ നദികളും ചപാഷകനദികളും.

 ചഗാദാവരി, കൃഷ്ണാ നദികളും ചപാഷകനദികളും.

 ആന്ധ്ര- തമിഴ്നാട് പ്രചദ7ലെത്ത ബക്കിങ്ഹാം കനാൽ



 ചഗാവയിലെല മാചzാവി, സുവാരി നദികൾ.

 ചകരളത്തിലെല കായലുകൾ

1986 ൽ ഉള്നാടൻ ജലഗതാഗത അഫതാറിറ്റി രൂപംചെകാണ്ടഫശഷം ഇന്ത്യയിചെല അഞ്ച് ജലപാതകചെള ഫദശീയ 

ജലപാതകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

• ചദ7ീയ ജലപാത 1 (NW 1) ഗംഗാനദിയിൽ അലഹാബാദ് മുതൽ ഹാൽഡിയ വലെര ( 1620 കി.മീ.)

• ചദ7ീയ ജലപാത 2 (NW 2) ബ്രഹ്മ പുത്രനദിയിൽ സദിയ മുതൽ ധുബ്രി വലെര (891 കി.മീ.)

• ചദ7ീയ ജലപാത 3 (NW 3) | ചകരളത്തിൽ ലെകാല്ലം മുതൽ ചകാട്ടപ്പുറംവലെരയുള്ള പശ്ചിമ തീരകനാൽ

(205 കി.മീ.)

• ചദ7ീയ ജലപാത 4 (NW 4) ചഗാദാവരി കൃഷ്ണ നദികളുമായിച1ർന്ന് കാക്കിനട മുതൽ പുതുചച്ചരി വലെരയുള്ള 

കനാൽ (1095 കി.മീ.)

• ചദ7ീയ ജലപാത 5 (NW 5) പൂർവതീര കനാലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ബ്രഹ്മണി മഹാനദി ഡൽറ്റ നദീവ്യവസ്ഥ

(623 കി.മീ.)

തുറമുഖങ്ങള്

 ഇന്ത്യയുലെട പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കുമായി 12 ഓളം പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളും 185 ഓളം ലെ1റിയ തുറമുഖങ്ങളുമുണ്ട്.

 അന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെല തുറമുഖങ്ങൾക്ക് ശ്രച�യമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്.

ഇന്ത്യയിചെല പ്രധാന തുറമുഖങ്ങള്.-

 പടിഞ്ഞാറൻ തീരം കിഴക്കൻ തീരം

• കണ്ട് ല       - ഗുജറാത്ത്

• മുംസൈബ       -  മഹാരാഷ്ട്ര

• നവാഷവ      -മഹാരാഷ്ട്ര

• മർമഫഗാവ     -ഫഗാവ

• മംഗലാപുരം   -കർണ്ണാടക

• ചെകാച്ചി          -ഫകരളം

• തൂത്തുക്കുടി          -തമിഴ്നാട്

• ചെ�സൈന്ന           -തമിഴ്നാട്

• വിശാഖപട്ടണം    -ആന്ധ്ര

•  പാരദ്വീപ്           -ഒഡിഷ

• ഹാൽഡിയ         -പശ്ചിമ ബംഗാള്

• ചെകാൽക്കത്ത      -പശ്ചിമ ബംഗാള്

 മാതൃകാ ഫ�ാദ്യങ്ങള്

1.സംസ്ഥാന ശൈഹചവകൾ, ജില്ലാ ചറാഡുകൾ, ഗ്രാമീണ ചറാഡുകൾ എന്നിവയുലെട നിർമ്മാണ -

നിർവഹണ ചുമതലകൾ വ്യക്തമാക്കുക. ? (Score 3, Model 2018)

2.ഇന്ത്യയിൽ വൻചതാതിൽ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതലെത്ത ആശ്രയിക്കുന്ന ചമഖലകൾ ഏലെതല്ലാം ?(Score 3, 

Model 2018)
3.“ശൈ7ത്യകാലത്തിലെ) അവസാനചത്താലെട കൃഷിയാരംഭിക്കുകയുംമഴക്കാലത്തിനു മുമ്പായി വിളലെവടുക്കുകയും 

ലെ1യ്യുന്നു”. ഇന്ത്യയിലെല ഏത് കാർഷികകാലലെത്തക്കുറിച്ചാണ് ഈ പ്രസ്താവന? ഈകാലത്ത് കൃഷിലെ1യ്യുന്ന 

പ്രധാന വിളകൾ ഏലെതല്ലാം?(Score 3)

4.ജലഗതാഗതത്തിലെ) ലെപാതുവായ ചമൻമകൾ ?(Score 3)

5.പ്രധാന ചദ7ീയ ജലപാതകചളലെതാലെക്ക ? (Score 5)

6.ഇന്ത്യയിലെല ഭക്ഷ്യ വിളകലെള കുറിച്ച് വി7ദീകരിക്കുക (Score 5)

7.ഇന്ത്യയിലെല ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങലെള കുറിച്ച് കുറിലെപ്പഴുതുക(Score 4)



ഫ�ാക്കസ്   ഇതര ഫമഖലകള്

● നാണ്യവിളകൾ ( നാരുവിളകൾ, 

പാനീയവിളകൾ,സുഗന്ധവിളകൾ ,മറ്റു വിളകൾ)

● ധാതുക്കളും ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങളും
● ധാതു ഇന്ധനങ്ങൾ,ആണവധാതുക്കൾ
● പാരമ്പചര്യതര ഊർജച�ാതസ്സുകൾ

നാണ്യവിളകള്

നാരുവിളകൾ                   പാനീയവിളകൾ                              സുഗന്ധവിളകൾ                   മറ്റു വിളകൾ

ഉദാ: പരുത്തി,1ണം         ഉദാ: ചതയില, കാപ്പി                   ഉദാ: ഏലം,കുരുമുളക്               ഉദാ: കരിമ്പ്, റബ്ബർ

➔ നാരുവിളകള് 

പരുത്തിക്ക്യഷി �ണംകൃഷി

● മഞ്ഞുവീഴ്ചയില്ലാത്ത വളർച്ചാകാലവും 20 മുതൽ 

30 ഡിഗ്രി ലെസൽഷ്യസ് വലെര താപനിലയും 
ലെ1റിയ ചതാതിൽ വാർഷിക വർഷപാതവും 

പരുത്തിക്ക്യഷിക്ക് ആവ7്യമാണ്.
● കറുത്തമണ്ണും എക്കൽമണ്ണുമാണ് ഏറ്റവും 

അനുചയാജ്യം.

● വസ്ത്രനിർമാണരംഗത്ത് ചലാകവ്യാപകമായി 
ഉപചയാഗിക്കുന്നതിനാൽ പരുത്തിലെയ 

"യുണിവഴ്സൽ ശൈഫബർ' എന്ന് പറയുന്നു. 

● പരുത്തി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നാലാം 

സ്ഥാനമാണുള്ളത്.
● ഇന്ത്യയിലെല ഏറ്റവും വലിയ കൃഷിയധിഷ്ഠിത 

വ്യവസായം 

'ഫകാഫട്ടാഫണാഫപാളിസ്' 

ഇന്ത്യയിലെല ഏറ്റവും പ്രധാന പരുത്തിത്തുണി 
ഉൽപ്പാദനചകന്ദ്രം മുംശൈബ ആയതിനാൽ ആ നഗരലെത്ത 

'ചകാചട്ടാചണാചപാളിസ്' എന്നു വിച7ഷിപ്പിക്കുന്നു. 

➢ ഇന്ത്യയിലെല മലെറ്റാരു നാരുവിളയാണ് 1ണം. 

➢ ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള സാഹ1ര്യങ്ങളിലാണ് 1ണം 

വളരുന്നത്. 

➢ ഉയർന്ന താപനിലയും 150 ലെസ)ിമീറ്ററിൽ 
കൂടുതൽ മഴയും 1ണം കൃഷിക്ക് 

അത്യന്താചപക്ഷിതമാണ്.
➢ നീർവാർച്ചയുള്ള എക്കൽമണ്ണ് ചവണം

➢ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെല  ഗംഗ-ബ്രഹ്മപൂത്ര 

ഡൽറ്റാപ്രചദ7മാണ് പ്രധാന ഉൽപ്പാദനചമഖല. 

➢ പശ്ചിമബംഗാൾ, അസം, ഒഡിഷയുലെട 1ില 
ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും 1ണം
ക്യഷിലെ1യ്യുന്നത്

➢ 1ണമുൽപ്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ചലാകത്തു 

രണ്ടാം സ്ഥാനമാണുളളത്.

മുംസൈബ പ്രധാന പരുത്തിത്തുണി വ്യവസായഫകന്ദ്രമായി മാറാൻ അനുകൂലമായ സാഹ�ര്യങ്ങള് 

  സമീപപ്രചദ7ങ്ങളിൽനിന്ന് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലെട സുഗമമായ ലഭ്യത.

 കൂറഞ്ഞനിരക്കിൽ ഊർജലഭ്യത.

 മുംശൈബ തുറമുഖം ചകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കയറ്റിറക്കുമതി സാധ്യതകൾ



  ശു�ജലലഭ്യത

  മനുഷ്യവിഭവലഭ്യത

➔ പാനീയവിളകള് 

ഫതയില കാപ്പി

● ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചതയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 

രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. 

● 200 മുതൽ 250 ലെസ)ിമീറ്റർ വലെര വാർഷിക 

വർഷപാതവും 25 മുതൽ 30° ലെസൽഷ്യസ് വലെര 
താപനിലയുമുള്ള കുന്നിൻ 1രിവുകളാണ് 

ചതയിലകൃഷിക്ക് എറ്റവും അനുചയാജ്യം. 

● ശൈജവാം7മുള്ള ജലം വാർന്നു ചപാകുന്ന മണ്ണാണ്

ഈ ചതാട്ടവിളയ്ക്ക് ആവ7്യം.

● ഒരു ഉഷ്ണമഖലാ ചതാട്ടവിളയായ കാപ്പിയുലെട 

ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യ ആറാംസ്ഥാനത്താണ്.
● മിതമായ താപനിലയും ഉയർന്ന വർഷപാതവു 

മാണ് കാപ്പി ക്യഷിക്ക് ചവണ്ടത്

➔ സുഗന്ധവിളകള്

പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലാണ് സുഗന്ധവിളചത്താട്ടങ്ങൾ ഏലെറയും ചകന്ദ്രീ കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നീർവാർച്ചയുള്ള 

വനമണ്ണ്, മണൽമണ്ണ് എന്നിവയും ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്ന ഉഷ്ണചമഖലാ കാലാവസ്ഥയുമാണ് ഇവിടലെത്ത 

അനുകൂലഘടകങ്ങൾ.

➔ മറ്റു വിളകള്

കരിമ്പുകൃഷി റബർ

➔ ഉഷ്ണചമഖലാ വിളയായ കരിമ്പിന് ചൂടും മഴയുമുള്ള 

കാലാവസ്ഥയാണ് ചവണ്ടത്.

➔ കറുത്ത മണ്ണ്, എക്കൽമണ്ണ് തുടങ്ങിയ 

മണ്ണിനങ്ങൾ കരിമ്പുകൃഷിക്ക് അനുചയാജ്യമാണ്.
➔ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് 

രണ്ടാംസ്ഥാനമാണുള്ളത്.
➔ ഉത്തർപ്രചദ7ാണ് കരിമ്പിലെ)യും 

പഞ്ചസാരയുലെടയും ഉൽപ്പാദനത്തിൽ
ഒന്നാംസ്ഥാനത്ത്

➔  പഞ്ചസാരയും 7ർക്കരയും കരിമ്പിൽ നിന്നാണ്

 ഉൽപ്പാദിക്കുന്നത്.

➔ 25° ലെസൽഷ്യസിൽ കൂടിയ താപനിലയും 150 

ലെസ.മീറ്ററിന് മുകളിൽ മഴയുമാണ് റബർകൃഷിക്ക് 

അനുചയാജ്യം, 

➔ മറ്റു കൃഷികൾക്ക് ലെപാതുലെവ അനുകൂലമല്ലാത്ത 
ലാറ്റശൈററ്റ് മണ്ണ് റബർകൃഷിക്ക് ഏലെറ 

അനുചയാജ്യമാണ്.
➔ ചകരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബർ 

ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം



 ധാതുക്കളും ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങളും (Minerals and Mineral based industries)

ധാതുക്കള്

ചലാഹധാതുക്കൾ                                                                                                     അചലാഹധാതുക്കൾ      

ഇരുമ്പിലെ) അം7മുള്ളവ              ഇരുമ്പിലെ) അം7മില്ലാത്തവ              ധാതുഇന്ധനങ്ങൾ              മറ്റു ധാതുക്കൾ

ഉദാ: ഇരുമ്പയിര്                     ഉദാ; സ്വർണം, ലെവള്ളി,                         ഉദാ: കൽക്കരി,                    ഉദാ: അഭ്രം

        മാംഗനീസ്                             ലെ1മ്പ്, ചബാശൈ�റ്റ്                           ലെപടാളിയം

ഇരുമ്പയിരുനിഫക്ഷപങ്ങളും ഇരുമ്പുരുക്കുവ്യവസായവും

● ഇന്ത്യയിലെല ഏറ്റവും വലിയ ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായമാണ് ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായം,

● ഇരുമ്പയിരിൽ നിന്നാണ് ഇരുമ്പ് എന്ന ചലാഹം ചവർതിരിലെച്ചടുക്കുന്നത്.

● മാശൈ�റ്റ്, ലെഹമചറ്ററ്റ്, ലിലെമാണറ്റ്, സിഡശൈററ്റ് എന്നീ നാലു തരം ഇരുമ്പയിരുനിചക്ഷപങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ 

കാണലെപ്പടുന്നു.

● ചലാകലെത്ത ലെമാത്തം ഇരുമ്പയിരുനിചക്ഷപത്തിലെ) 20 7തമാനവും ഇന്ത്യയിലാണ്.

● ഇരുമ്പയിരു കയറ്റുമതിയിൽ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. 

● ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ7ാലകൾക്ക് ആവ7്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളാണ് ഇരുമ്പയിര്, കൽക്കരി, 

മാംഗനീസ്, ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്. ലെഡാളശൈമറ്റ് എന്നിവ.

● ഇരുമ്പുരുക്കുവ്യവസായത്തിലെല ഒരു പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തുവാണ് കൽക്കരി. ഇന്ത്യയിലെല 
ഇരുമ്പയിരുനിചക്ഷപങ്ങൾ കൽക്കരിപ്പാടങ്ങൾക്ക് സമീപത്തായി കാണലെപ്പടുന്നു 

● ചമൽ പറഞ്ഞ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കലെള കൂടാലെത ജലലഭ്യത, ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ, കയറ്റുമതിസൗകര്യങ്ങൾ, 
ലെതാഴിലാളികളുലെട ലഭ്യത തുടങ്ങിയവയും ഇരുമ്പുരുക്കുവ്യവസായത്തിലെ) സ്ഥാനനിർണയത്തിന് 

പരിഗണിക്കുന്നു.

 ഇന്ത്യയിചെല പ്രധാന ഇരുമ്പയിര് ഖനനഫമഖലകള് 

സംസ്ഥാനം പ്രധാന ഖനനചമഖലകൾ 

ഒഡിഷ സുന്ദർഗഡ്, മയൂർഭഞ്ജ്, ഝാർ

ഝാർഖz് സിംഗ്ഭം, ദുർഗ്

കർണാടക ലെബല്ലാരി, 1ികമഗലൂർ, ഷിചമാഗ, 1ിത്രദുർഗ്

ചഗാവ മർമചഗാവ

തമിഴ്നാട് ചസലം, നീലഗിരി



പ്രധാന ഇരുമ്പുരുക്കുവ്യവസായശാലകള്

ഇരുമ്പുരുക്കു7ാല സ്ഥിതിലെ1യ്യുന്ന സ്ഥലം സവിച7ഷത

ടാറ്റാ ഇരുമ്പുരുക്കു കമ്പനി

(TISCO).
ജംഷഡ്പൂർ (ഝാർഖz്) എറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ചമഖലാ

ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ7ാല.

ഇന്ത്യൻ അയൺ ആ)് സ്റ്റീൽ

കമ്പനി (IISCO)
കുൾട്ടി, ബർൺപുർ, ഹിരാപൂർ | 

(പശ്ചിമബംഗാൾ)

ലെപാതുചമഖലയിലെല ആദ്യ 
ഇരുമ്പുരുക്ക്  വ്യവസായ7ാല

വിച7്വ7രയ്യ അയൺ ആ)് സ്റ്റീൽ

വർ�സ് ലിമിറ്റഡ് (ISL)
ഭദ്രാവതി (കർണാടകം)  ദക്ഷിചണന്ത്യയിലെല ആദ്യലെത്ത 

ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ7ാല.

 ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ്,
ഭിലായ്

ദുർഗ് (ഛത്തീസ്ഗഡ്) 1959 ൽ റഷ്യയുലെട സാച¥തിക 

സഹായചത്താലെട സ്ഥാപിച്ചു.

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ്,
റൂർചക്കല

സുന്ദർഗഡ് (ഒഡിഷ) 1959 ൽ ജർമനിയുലെട സാച¥തിക 

സഹായചത്താലെട സ്ഥാപിച്ചു.

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ്,
ദുർഗാപൂർ

ദുർഗാപൂർ(ബംഗാൾ) 1962 ൽ യു ലെക യുലെട സാച¥തിക 
സഹായാത്താലെട 

പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ്,
ലെബാക്കാചറാ 

ലെബാക്കാചറാ (ഝാർഖz്) 1964- ൽ റഷ്യയുലെട സാച¥തിക 

സഹായാചത്താലെട ആരംഭിച്ചു.

മാംഗനീസ്

● ഇരമ്പരുക്കുവ്യവസായത്തിൽ ഉപചയാഗിക്കുന്ന പ്രധാന ചലാഹധാതുവാണ് മാംഗനീസ്

● ഇരുമ്പയിരു നിചക്ഷപങ്ങൾക്കു സമീപമായി ലെപാതുലെവ മാംഗനീസ് നിചക്ഷപങ്ങളും കണ്ടുവരുന്നു.

● ഒഡിഷയാണ് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ. കർണാടകം, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രചദ7് എന്നിവയാണ് മറ്റ് 

പ്രധാന ഉൽപ്പാദക സംസ്ഥാനങ്ങൾ.

● ഇരുമ്പുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തി സ¥രചലാഹങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിന് മാംഗനീസ് ഉപചയാഗിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിചെല മറ്റു �ില ധാതുക്കള്

ധാതുക്കള് ഉപഫയാഗം പ്രധാന ഉൽപ്പാദക
സംസ്ഥാനങ്ങള്

സ്വർണ്ണം(Gold) ആഭരണനിർമാണം കർണാടകം

ലെവള്ളി (Silver) ആഭരണനിർമാണം, ഇലച¨ാപ്ലറ്റിങ്, ചഫാചട്ടാഗ്രാഫി രാജസ്ഥാൻ, ഝാർഖz്,കർണാടകം

ലെ1മ്പ്

(Copper)

ശൈവദ്യുചതാപകരണ വ്യവസായങ്ങളിൽ

1ാലകമായി ഉപചയാഗിക്കുന്നു. 
ഝാർഖz്, രാജസ്ഥാൻ,മധ്യപ്രചദ7്

ചബാശൈ�റ്റ്

(Bauxite)
അലുമിനിയത്തിലെ) അയിരാണ് ചബാശൈ�റ്റ് .വിമാനം, 

ശൈവദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ, ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങൾ
എന്നിവയ്ക്കായി ഉപചയാഗിക്കുന്നു

ഝാർഖz്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, 

മധ്യപ്രചദ7്, ഒഡിഷ

അഭ്രം ശൈവദ്യുചതാപകരണ വ്യവസായങ്ങളിൽ

ഇൻസുചലറ്ററായി ഉപചയാഗിക്കുന്നു.
 ആന്ധാപ്രചദ7്, രാജസ്ഥാൻ



ധാതു ഇന്ധനങ്ങള്

• കൃഷി, വ്യവസായം, ഗതാഗതം തുടങ്ങി വിവിധ ചമഖലകളിലെല ഊർജാവ7്യങ്ങൾക്ക് നാം ആശ്രയിക്കുന്നത് 

ധാതുവിഭവങ്ങലെളയാണ്.

• കൽക്കരി, ലെപച«ാളിയം, പ്രകൃതിവാതകങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഊർജവിഭവങ്ങൾ.

• ഇവലെയ ചഫാസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു.

കൽക്കരി

• ഇന്ത്യയിലെല മുഖ്യ താചപാർജച�ാതസ്സാണ് കൽക്കരി.

• പ്രധാന വ്യാവസായിക ഇന്ധനമാണ് കൽക്കരി.
• ബിറ്റുമിനസ് വിഭാഗത്തിൽലെപ്പട്ട ഇടത്തരം നിലവാരത്തിലുള്ള കൽക്കരിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായും 

കാണലെപ്പടുന്നത്.

• പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഝാർഖz്, ഒഡിഷ, ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഉൽപ്പാദക സംസ്ഥാനങ്ങൾ.

• ഝാർഖzിലെല ഝാറിയയാണ് ഇന്ത്യയിലെല ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടം.

• തമിഴ്നാട്ടിലെല ലെനയ് ചവലിയിൽ ലിലെ�റ്റ് എന്ന ഇന്ധനക്ഷമത കുറഞ്ഞ കൽക്കരി കാണലെപ്പടുന്നു.

ചെപഫhാളിയവും പ്രകൃതിവാതകവും

• ചറാഡ്-ലെറയിൽ-ചവ്യാമ ഗതാഗത ചമഖലകൾക്ക് മുഖ്യ ഊർജസാതസ്സാണ് ലെപച«ാളിയം,

• ലെപച«ാൾ, ഡീസൽ തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങൾ കൂടാലെത രാസവളങ്ങൾ, കൃത്രിമ റബർ, കൃത്രിമനാരുകൾ, വാസ്ലിൻ 

തുടങ്ങി വിവിധ തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾലെപച«ാളിയത്തിൽനിന്നു ചവർതിരിലെച്ചടുക്കുന്നു.

• അസമിലെല "ഡിഗ്ചബായി'ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലെപച«ാളിയം ഖനനം ലെ1യ്തത്.

• അസം, ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യ യിലെല ലെപച«ാളിയം ഉൽപ്പാദകസംസ്ഥാനങ്ങൾ.

• മഹാരാഷ്ട്രയിലെല മുംബ-ശൈഹ'യാണ്ഇന്ത്യയിലെല ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണപ്പാടം

• ലെപച«ാളിയം ഖനനചത്താലെടാപ്പം ലഭിക്കുന്ന ഇന്ധനമാണ് പ്രകൃതിവാതകം.1ിലയിടങ്ങളിൽ പ്രകൃതിവാതക 

നിചക്ഷപങ്ങൾ മാത്രമായും കാണലെപ്പടുന്നുണ്ട്.

ആണവധാതുക്കള്

യുചറനിയം, ചതാറിയം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആണവധാതുക്കൾ. ധാർഖz്, രാജസ്ഥാൻ, മഹാരാഷ്ട്ര 

സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി സമ്പന്നമായ യുചറനിയം നിചക്ഷപങ്ങളുണ്ട്. 

ഇന്ത്യയിചെല പ്രധാന ആണഫവാർജ നിലയങ്ങള്

താരാപൂർ (മഹാരാഷ്ട്ര)

റാവത്ഭട്ട (രാജസ്ഥാൻ)

കൽപ്പാക്കം, കൂടങ്കുളം (തമിഴ്നാട്)

ശൈകഗ (കർണാടകം)

കാക്രാപാറ (ഗുജറാത്ത്)

നചറാറ (ഉത്തർപ്രചദ7്)



പാരമ്പഫര്യതര ഊർജ്ജഫlാതസ്സുകള്

• സൗചരാർജം, കാറ്റിൽനിന്നുള്ള ഊർജം, തിരമാലയിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം, ചവലിചയാർജം, ശൈജവവാതകം 

എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെല പ്രധാന പാരമ്പചര്യതര ഊർജ്ജച�ാതസ്സുകൾ.

• പുനസ്ഥാപനച7ഷിയുള്ളതും ലെ1ലവു കുറഞ്ഞതും പരിസ്ഥിതിപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്തതുമായ ഈ 

ച�ാതസ്സുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏലെറ പ്രാമുഖ്യം നൽകിവരുന്നു.

പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജഫlാതസ്സുകള്

• കൽക്കരി, ലെപച«ാളിയം തുടങ്ങിയ ധാതുവിഭവങ്ങളാണ് നാം ഏലെറക്കാലമായി ഊർജാവ7്യങ്ങൾക്കായി 

പ്രചയാജനലെപ്പടുത്തുന്നത്. 

•  ഇത്തരം പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജച�ാതസ്സുകലെള പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജച�ാതസ്സുകൾ എന്നു  വിളിക്കുന്നു. 

•  ഇത്തരം ധാതുക്കൾ പുനസ്ഥാപിക്കലെപ്പടാത്തവയായതിനാൽ ഭൂമിയിൽ ഈ വിഭവങ്ങൾ 

ശുഷ്കമായിലെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 

• ഇത്തരം ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നത് വൻചതാതിൽ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

 മാതൃകാ ഫ�ാദ്യങ്ങള്

1.പാരമ്പചര്യതര ഊർജച�ാതസുകളുലെട ചമന്മകൾ എലെന്തല്ലാം (Score 3, March 2021)

2.ഇന്ത്യയിലെല ലെപാതുചമഖലയിലുള്ള ആദ്യലെത്ത ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ7ാല :

(a) ഇന്ത്യൻ അയൺ ആ)് സ്റ്റീൽ കമ്പനി

(6) ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ്

(c) വിച7്വ7്വരയ്യ അയൺ ആ)് സ്റ്റീൽ വർക്ക്സ് ലിമിറ്റഡ്

(d) ടാറ്റാ ഇരുമ്പുരുക്ക് കമ്പനി       (Score 1, March 2020)

3.ഇന്ത്യയിലെല ഏറ്റവും വലിയ കൃഷിയധിഷ്ഠിത വ്യവസായചമത് ?(Score 1, Model 2018)

4.ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തുനിന്നാണ് ?  (Score 1, Model 

2018)

5.ഇന്ത്യയിലെല കൽക്കരി ഉൽപാദനലെത്ത സംബന്ധിച്ച് ലഘു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക (Score 3, March 2020)

6.ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി ലെ1യ്യുന്ന പ്രധാന പാനിയ വിളകൾ ഏലെതാലെക്ക? (Score 3)

7.പഞ്ചസാരമില്ലുകൾ കരിമ്പുൽപാപ്പിക്കുന്ന ചമഖലയിൽ തലെന്ന ചകന്ദ്രീകരിക്കാൻ കാരണലെമന്ത്?(Score 3)

  



 



  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

  

 


