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ആ�ഖം

േകാവിഡാന�ര കാലഘ��ിൽ പഠന പിേ�ാ�ാവ�യി�� വിദ�ാർ�ികൾ േനരി��
മാനസിക സ�ർ��ം പഠനാ�ഭവ��ം ��ിൽ ക�് െകാ�് �ഗമ�ം ലളിത�മായ പഠന
ത��ൾ സ�ീകരി�് ��ികെള ൈകപിടി�് ഉയർേ��ത് അധ�ാപക സ�ഹ�ിെ�
കടമയാണ്. ന�െട �ാ�ിെല ഓേരാ ��ി�െട�ം മന�റി�് പഠന നിലവാരമറി�്
അവർ�് ആവശ�മായ പഠന സാമ�ികൾ െകാ�േ����്. ഈ െമാഡ�ൾ അതിന്
ഉത�െമ�് ക���. സാ�ഹ�ശാ� വിഷയ�ിൽ ��ികെള 100 %
വിജയ�ിെല�ി�വാൻ ഈ െമാഡ�ൾ പരമാവധി �േയാജനെ���ണെമ�്
അഭ�ർ�ി��.

ത�ാറാ�ിയവർ :

1 െക. േവ�, GHSS �േ�രി

2.പി. വിേനാദ്, ച�ാര�ടവ് HSS

3. എം.പി. സലിം, സർ സ�ിദ് HSS തളി�റ�്

4.ര�ീവ് േതാ��ി, GHSS ��പറ�്

5. റിയാസ് KTK, NAM HSS െപരി��ർ
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അ��ായം :  1
േലാകെ� സ�ാധീനി� വി�വ�ൾ

അേമരി�ൻ സ�ാത��  സമരം :
അേമരി�ൻ സ�ാത�� സമരം - കാരണ�ൾ :

- ഇം�ീ�കാ�െട െത�ായ നി�തി നയം
- െമർ��ലി�്  നിയമ�ൾ.
- ചി�ക�ാ�െട ആശയ�ൾ.

െമർ��ലി�്  നിയമ�ിെല �ധാന വ�വ�കൾ :
- �ി�ീഷ് ക�ലി�െട മാ�ം  ചര�് ഗതാഗതം.
- ഇം��ിേല�് മാ�േമ കയ�മതി െച�ാൻ കഴി�
- എ�ാ േരഖകളി�ം �ി�ീഷ് �ാ�് പതി�ിരി�ണം
- േകാളനികളിെല �ി�ീഷ് ൈസനിക�െട െചല�കൾ നൽകണം.

അേമരി�ൻ സ�ാത�� സമര ചി�കർ :
- െജയിംസ്  ഓ�ിസ് , േതാമസ്  െപയിൻ.

ഒ�ാം േകാ�ിെന�ൽ േകാൺ�സ്  :
- 1774  േകാളനിക�െട �തിനിധികൾ ഫിലാഡൽഫിയയിൽ സേ�ളി�.
- വിവിധ ആവശ��ൾ ഉ�യി� ഇം��ിെല രാജാവിന്  നിേവദനം നൽകി.

ര�ാം േകാ�ിെന�ൽ േകാൺ�സ്  :
- 1775 ഫിലാഡൽഫിയയിൽ േചർ� ര�ാം േകാ�ിെന�ൽ േകാൺ�സിൽ േജാർ�്  വാഷിങ്ടണിെന

േകാ�ിെന�ൽ ൈസന��ിെ� തലവനായി െതരെ���.

അേമരി�ൻ സ�ാത�സമരം പിൽ�ാല േലാക ചരി��ിൽ െച��ിയ സ�ാധീനം:
- റി��ി�ൻ ഭരണരീതി എ� ആശയം �േ�ാ�വ�.
- ആദ�െ� എ�തെ�� ഭരണഘടന ത�ാറാ�ി.
- െഫഡറൽ രാ�െമ� ആശയം േലാക�ിന്  നൽകി.

��് വി�വം
കാരണ�ൾ :

- രാജാ��ാ�െട േസ��ാധിപത� ഭരണ�ം ആഡംബര�ം �ർ�ം നിറ� ജീവിതം.
- �ാൻസിൽ നിലനി�ി�� സാ�ഹിക സാ��ിക അസമത�ം.
- ചി�കൻമാ�െട സ�ാധീനം

�ാൻസിൽ നിലനി�ി�� സാ�ഹികസാ��ിക അസമത�ം :
��്  സ�ഹെ� �� ത�കളായി തിരി�ി��.അവ ��്  എേ��കൾ എ�റിയെ��.

ഒ�ാം എേ��് : �േരാഹിതർ ര�ാം എേ��് : ����ാർ ��ാം എേ��് :
സാധാരണ�ാർ

എ�ാ അവകാശ��ം ഉ�്.
നി�തി ഭാരമി�.

എ�ാ അവകാശ��ം ഉ�്.
നി�തി ഭാരമി�.

��വൻ നി�തി ഭാര�ം
അവകാശ�ൾ ഇ�.
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��് വി�വ ചി�കർ:
- േവാൾ�യർ, �േ�ാ, െമാ���.

��്  വി�വ�ിെ� ല����ം സ�ാധീന�ം :
- മധ�വർഗ�ിെ� വളർ�െയ സഹായി�.
- പിൽ�ാല വി�വ�ൾ�് ആേവശം പകർ�.
- �േറാ�ിൽ ഫ�ഡൽ വ�വ��െട അ���ിന്  വഴിെയാ��ി.

െനേ�ാളിയെ� ഭരണപരി�ാര�ൾ :
- കർഷകെര �ഷി�മി�െട ഉടമകളാ�ി.
- നിരവധി േറാ�കൾ നിർമി�.
- ബാ�്  ഓഫ്  �ാൻസ്  �ാപി�.
- െപാ�കടം ഇ�ാതാ�ാൻ സി�ിങ്  ഫ�്  �പീകരി�.

റഷ�ൻ വി�വം
കാരണ�ൾ :

- ഏകാധിപത� ഭരണം.
- കർഷക�െട�ം െതാഴിലാളിക�െട�ം �രിത ജീവിതം
- കാർഷികേമഖലയിെല �റ� ഉ�ാദനം.
- കർഷകർ�് ��തൽ നി�തിഭാരം.

ചി�ക�ാ�െട സ�ാധീനം :
- കാൾ മാ�് , െഫഡറിക്  ഏംഗൽസ് , ലിേയാ േടാൾേ�ായ് .

െ��വരി വി�വം :
- എതിർ�ിെന അവഗണി�്  നിേ�ാളാസ്  ര�ാമൻ ഒ�ാം േലാക ���ിൽ പെ���ാൻ തീ�മാനി�.
- 1917 ൽ ഭ�� ദൗർലഭ�ം ��മായി.
- ൈസനികർ െതാഴിലാളികേളാെടാ�ം േചർ� െപേ�ാ�ാഡ്  പ�ണം പിടിെ���.
- നിേ�ാളാസ്  ര�ാമൻ �ാനം ഒഴി�ക�ം റഷ�യിൽ െമൻെഷവി�്  േനതാവായ അല�ാ�ർ

െകറൻ�ി�െട േന�ത��ിൽ ഒ� താൽ�ാലിക ഗവൺെമ�്  നിലവിൽ വ�. ഇത്  െഫ�വരി വി�വം
എ�റിയെ���.

ഒേ�ാബർ വി�വം :
- താൽ�ാലിക ഗവൺെമ�ിെന േസാവിയ�കളിൽ അംഗീകരി�ി�.
- െലനിൻ റഷ�യിെല�ി താൽ�ാലിക ഗവൺെമ�ിെന വിമർശി�.
- േബാൾെഷവി�കൾ േസാവിയ�ക�ം െലനിെ� നിലപാടിെന പി�ണ�.
- 1917 ഒേ�ാബറിൽ േബാൾെഷവി�കൾ താൽ�ാലിക ഗവൺെമ�ിെന പരാജയെ���ി.
- െകറൻസി രാജ�ം വി�ക�ം റഷ� േബാൾെഷവി�ക�െട നിയ�ണ�ിലാ�ക�ം െചയ്�.
- േബാൾെഷവി�കൾ�്  അധികാരം ലഭി� ഈ സംഭവം ഒേ�ാബർ വി�വം എ�റിയെ���.

ഒേ�ാബർ വി�വ�ിെ� ഫല�ൾ :
- ഒ�ാം േലാക���ിൽ നി�ം റഷ� പി�ാറി.
- �മി പിടിെ���്  കർഷകർ�്  വിതരണം െചയ്�.
- െപാ� ഉടമ�ത�്  �ാധാന�ം െകാ��.
- േക�ീ�ത ആ��ണം നട�ിലാ�ി.
- 1924 �തിയ ഭരണഘടന നിലവിൽ വ�.
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ൈചനിസ്  വി�വം
കാരണ�ൾ :

- ൈചന ഭരി�ി�� മ� രാജവംശം വിേദശ ഇടെപടലി�ം, ആധിപത��ി�ം അ��ലമായ നിലപാട് 
സ�ീകരി�ത്.

ൈചനിസ്  വി�വ�ിൽ േഡാ. സൺയാത്  െസ�ിെ� പ�് :
- 1911 േഡാ. സൺയാത്  െസ�ിെ� േന�ത��ിൽ മ� രാജഭരണ�ിെനതിെര വി�വം നട�.
- ൈചനയിൽ രാജഭരണ�ിന്  അ��ം �റി�.
- ദ�ിണ ൈചനയിൽ സൺയാത്  െസ�ിെ� േന�ത��ിൽ �മി�ാ�്  പാർ�ി റി��ി�ൻ ഭരണം

�ാപി�.

ൈചനെയ ജനകീയ റി��ിക്  ആ��തിൽ മാേവാേസ�ങ് വഹി� പ�് :
- ൈസനിക ഏകാധിപത� ഭരണ�ിന്  എതിെര േലാ�്  മാർ�്  നട�ി.
- ധാരാളം �ഷി�മി�ം, �ാമ��ം ����ാരിൽ നി�്  പിടിെ���്  കർഷകർ�്  നൽകി.
- �വ�്  േസന �മി�ാങ്  ഭരണ�ിെ� േക�ം ൈക�ലാ�ി.
- 1949 ഒേ�ാബർ 1 ന്  ൈചന മാേവാ െസ �ംങിെ� േന�ത��ിൽ ജനകീയ ൈചന റി��ി�ായി മാറി.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

അ��ായം :  2
േലാകം ഇ�പതാം ��ാ�ിൽ

ഒ�ാം േലാക ��ം - ൈസനിക സഖ��ൾ:
- �ിക�ി സഖ�ം : ജർ�നി, ആസ്�ിയ - ഹംഗറി, ഇ�ലി.
- �ിക�ി സൗഹാർദം : ഇം��് , �ാൻസ് , റഷ�.

സാ�ാജ�ത� രാ���െട �തിസ�ികൾ :
- െമാേറാ�ൻ�തിസ�ി.
- ബാൾ�ൻ �തിസ�ി.

െമാേറാ�ൻ �തിസ�ി :
- രഹസ� കരാറി�െട �ാൻസിെ� െമാേറാേ�ായിെല  ആധിപത�ം �ി�ൺ അംഗീകരി��.

ഇതിെനതിെര�� ജർമനി�െട എതിർ�് �തിസ�ി�് കാരണമായി.

ബാൾ�ൻ �തിസ�ി :
ബാൾ�ൻ �േദശ�്  ആധിപത�ം ഉറ�ി�ാൻ റഷ�ൻ സഹായേ�ാെട െസർബിയ�ം, ജർമനി�െട
പി�ണേയാെട ആസ്�ിയ�ം �മി�താണ്  �തിസ�ികൾ�്  കാരണം.

ഒ�ാം േലാക �� കാരണ�ൾ :
- സാ�ാജ�ത� ശ�ികൾ ത�ി�� തർ��ൾ
- േകാളനികൾ� േവ�ി �േറാപ�ൻരാജ��ൾത�ിൽ നട� മ�ര�ൾ
- ൈസനിക സഖ���െട �പീകരണം.
- സാ�ാജ�ത� രാ���െട �തിസ�ികൾ.
- ആസ്ടരിയ�െട കിരീടാവകാശിയായ �ാൻസിസ്  െഫർഡിന�്  െകാ�െ��ത് .
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ഒ�ാം േലാക���ിെ� ഫല�ൾ :
- ദശല��ണ�ിന്  ജന�ൾ െകാ�െ��.
- �ഷി, വ�വസായം, വാർ�ാവിനിമയം �ട�ിയ േമഖലകൾ തകർ�.
- ദാരി��ം, െതാഴിലി�ായ്മ, നാണയെ���ം എ�ിവ വർധി�.
- �േറാ�ിെ� സാ��ിക േമധാവിത�ം �ർബലമായി.

ഫാഷിസ�ിെ� സവിേശഷതകൾ :
- ജനാധിപത�േ�ാ�� വിേരാധം
- േസാഷ�ലിസേ�ാ�� എതിർ�് 
- രാ�െ� മഹത�വൽ�രി�ൽ
- വംശ മഹിമ ഉയർ�ി പിടി�ൽ

ര�ാം േലാക���ിെ� കാരണ�ൾ :
- �ീണനനയം
- തീ�േദശീയത
- ഫാഷിസ�ം നാസിസ�ം
- ൈസനിക സഖ���െട �പീകരണം
- േവഴ്സായ് സ�ിയിെല വ�വ�കൾ.

ര�ാം േലാക���ിെ� ഫല�ൾ :
- ജീവഹാനി
- സാ��ിക�കർ�
- �േറാപ�ൻ േമധാവിത��ിെ� തകർ�
- അപേകാളനീകരണം
- ഏഷ�ൻ ആഫി�ൻ രാജ��ളിെല സ�ാത��സമരം ശ�ിെ��.
- അേമരി��ം േസാവിയ�്  �ണിയ�ം വൻശ�ികളായി മാറി.
- ഐക�രാ� സംഘടന�െട �പീകരണം

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

അ��ായം : 3
െപാ�ഭരണം

െപാ�ഭരണ�ിെ�  �ാധാന�ം:
- ഗവൺെമൻറ് നയ�ൾ �പെ����
- സാധന��ം േസവന��ം ലഭ�മാ��
- ജനകീയ ���ൾ�് ���ൾ�് പരിഹാരം കാ��
- ജനേ�മം ഉറ�ാ��
- വികസന പ�തികൾ നട�ിൽ വ���.

ഉേദ�ാഗ� ���ിെ� സവിേശഷതകൾ :
- േ�ണിപരമായ സംഘാടനം
- �ിരത
- േയാഗ�ത അടി�ാനമാ�ി�� നിയമനം
- രാ�ീയ നിക്��ത
- ൈവ���ം
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വിവിധ തരം ഇ��ൻ സിവിൽ സർവീസ് :

അഖിേല�� സർവീസ് േക� സർവീസ് സം�ാന സർവീസ്

-േദശീയതല�ിൽ
തിരെ����
-േക�  സം�ാന
സർവീസിൽ നിയമി��
ഉദാ: IAS, IPS

-േദശീയതല�ിൽ
തിരെ����
- േക� സർവീസിൽ
നിയമി��
ഉദാ: IRS, IFS

-സം�ാന തല�ിൽ
തിരെ����
-സം�ാന സർവീസിൽ
നിയമി��
ഉദാ: െസയിൽസ് ടാ�്
ഓഫീസർ

�. പി. എസ്. സി �ം പി. എസ്.  സി �ം താരതമ�ം :

UPSC PSC

േക� തല�ി�ം  അഖിേല��ാ തല�ി�ം
ഉേദ�ാഗ�െര െതരെ����.
UPSC  െചയർമാെന നിയമി��ത്
രാ�പതിയാണ്.

സം�ാന തല�ിൽ ഉേദ�ാഗ�െര
തിരെ����
PSC  െചയർമാെന നിയമി��ത്
ഗവർണറാണ്.

ഭരണ പരിഷ് കാര�ൾ :
- ഇ ഗേവണൻസ്
- അറിയാ�� അവകാശം
- േസവനാവകാശം
- േലാക്പാ�ം േലാകാ���ം
- െസൻ�ൽ വിജിലൻസ് ക�ീഷൻ
- ഓം�ഡ്�ാൻ

ഇ - ഗേവണൻസ് :
- ഇലേ�ാണിക് സാേ�തിക വിദ��െട ഭരണരംഗെ� ഉപേയാഗമാണ് ഇ – ഗേവണൻസ്.

ഇ - ഗേവണൻസ് - �േയാജന�ൾ :
- വിവരസാേ�തികവിദ��െട സഹായ�ാൽ േസവനം േനടാം
- േസവന�ിനായി സർ�ാർ ഓഫീസിൽ കാ�നിൽേ��
- വിവരസാേ�തികവിദ��െട സഹായ�ാൽ േസവനം േനടാം.
- സർ�ാർ േസവനം �റ� െചലവി�ം േവഗ�ി�ം ലഭി��.
- ഓഫീ�ക�െട കാര��മത�ം േസവന�ിെ� �ണേമ��ം വർധി��.

േലാക്പാൽ :
- േദശീയതല�ിൽ െപാ��വർ�കർെ�തിെര�ം ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര�ം ഉ�യി�െ��� അഴിമതി
തട��തിന് �പം നൽകിയിരി�� �ാപനം.

േലാകാ�� :
- സം�ാനതല�ിൽ അഴിമതി തട��തിന് �പം നൽകിയിരി�� �ാപനമാണ് േലാകാ��.
- േകാടതി നടപടിക�െട രീതിയാണ് ഇവ��ത്.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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അ��ായം : 4

�ി�ീഷ് �ഷണ�ം െച�� നിൽ�ം

�ീ�ീഷ് ഭരണ�ിന് കീഴി�ളള വിവിധ �േദശ�ളിൽ നട�ിലാ�ിയ �നി�തി സ�ദായ�ൾ :

�നി�തി വ�വ� നട�ിലാ�ിയ �േദശ�ൾ

ശാശ�ത �നി�തി വ�വ� ബംഗാൾ, ബീഹാർ, ഒറീ�

റയ്�് വാരി ദ�ിേണ��ൻ �േദശ�ൾ

മഹൽവാരി വട�് പടി�ാറ്  ഇ��

ശാശ�ത �നി�തി വ�വ��െട സവിേശഷതകൾ :
- നി�തി പിരിെ���ത് െസമീ�ാർമാരായി��
- �മി�െട ഉടമ�ൻ െസമി�ാർ ആയി��
- യഥാർ� കർഷകൻ �ടിയാ�ാരായി.
- വിളവിെ� 60 ശതമാനം വെര കർഷകർ നി�തിയായി നൽകണമായി��

റയ�് വാരി വ�വ� :
- ദ�ിേണ��യിൽ നട�ിലാ�ിയ �നി�തി നയം
- കർഷകരിൽ നി�് േനരി�് നി�തി പിരി�� രീതി.

മഹൽവാരി :
- നി�തി പിരിെ���ത് �ാമ�ലവനായി��
- നി�തി നിര�് അമിതമായി��
- �ാമെ� ഒ� �ണി�ായി കണ�ാ�ിയി��

മാ�ിള കലാപ�ൾ കാരണ�ൾ :
- ജ�ിമാ�െട�ം �ി�ീ�കാ�െട�ം �ഷണ�ം അടി�മർ��ം
- ജ�ിമാെര ��ടമകളായി കണ�ാ�ി.
- ��ടമകളായി�� ജ�ിമാരിൽ നി�് �ലം പാ��ിെന��് �ഷി െച� പാ� �ടിയാ�ാരായി��

െതെ� മലബാറിെല കർഷകർ ഇവരിൽ �രിഭാഗ�ം മാ�ിളമാരായി��. അത് െകാ�് ഈ കലാപെ�
മാ�ിള കലാപ�ൾ എ� േപരിൽ അറിയെ���

�റിച� കലാപം 1812 :
- �ി�ീ�ാ�െട �ഷണ�ിെനതിെര വയനാ�ിൽ നട� േഗാ� കലാപം
- �റിച��ം ����മാണ് കലാപം നട�ിയത്.
- കലാപം നട�ത് �റിച� േനതാവായ രാമൻ ന�ി�െട േന�ത��ിൽ

�റിച� കലാപം - കാരണ�ൾ :
- �ി�ീ�ാ�െട അമിത നി�തി
- നി�തി പണമായി അട�ാൻ നിർബ�ി�
- നി�തി അട�ാ�വ�െട �ഷി �മി �ി�ി�കാർ പിടിെ���.

ഇ��ൻ �ണി വ�വസായ�ിെ� തകർ��െട കാരണ�ൾ :
- അസം�ത വ���െട ഇറ�മതി
- യ�നിർ�ിത �ി�ിഷ് �ണി�ര�ൾ
- െറയിൽെവ�െട വ�ാപനം
- �ീ�ിഷ് ഗവൺെമ�് �മ�ിയ ഉയർ� നി�തി..
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1857 െല ഒ�ാം സ�ത��സമര�ിെ� കാരണ�ൾ :
- കർഷക�െട �രിത�ൾ
- രാജാ��ാ�െട ���ൾ
- ശിപായിമാ�െട �രിത�ൾ
- കരകൗശല െതാഴിലാളിക�െട ദാരി��ം

ശിപായിമാ�െട �രിത�ൾ :
- ��മായ ശ�ളം
- �ി�ിഷ് ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�് േനരി� അവേഹളനം
- ൈസനികർ�് ��തായി നൽകിയ എൻഫീൽഡ് േതാ�കൾ ഉപേയാഗി�� തിരകളിൽ പ�വിെ��ം

പ�ി�െട�ം െകാ��് ഉപേയാഗി�� എ� �ചാരണം ഹി�-��ിം മത വികാര�െള �ണെ���ി.

ഒ�ാം സ�ാത�� സമര�ിെ� ഫല�ൾ :
- കലാപെ� �ി�ീഷ് കാർ അടി�മർ�ി.
- �ഷി�െട വാണിജ� വൽ�രണം
- ഇ���െട ഭരണം �ി�ിഷ് ഈ�ി��ാ ക�നിയിൽ നി�് �ി�ിഷ് പാർലെമ�് ഏെ���.
- �ി�ിഷ് ഭരണ�ി�ം നയ�ി�ം മാ�ം വ��ി.
- പരാജയമായി�െ��ി�ം മഹ�ായ സമരമായി��.

േചാർ� സി�ാ�ം :
- ഇ��യിെല ദാരി��ിെ��ം പ�ിണി�െട�ം കാരണ�െള �റി�് 'േപാവർ�ി ആ�് �ി�ീഷ് �ൾ ഇ��'

എ� ��ക�ിൽ ദാദാഭായ് നവേറാജി വ��മാ�ി.

ഇ��ൻ സ��് �ി�നിേല�് േചാർ�ത് എ�കാരമായി�� :
- ഇ��യിൽ നി�� അസം�ത വ���െട കയ�മതി.
- ഇ��യിെല �ീ�ീഷ് ഉേദ�ാഗ�ർ�് നൽ�� ശ�ള�ം െപൻഷ�ം
- ഇ��യിൽ �ി�ീഷ് ഉൽ���ൾ വി�ഴി�കവഴി ലഭി� ലാഭം
- ഇ��യിൽ നി�ം പിരിെ���� നി�തി.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

അ��ായം : 5
സം�ാര�ം േദശീയത�ം

ഇ��യിൽ വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് ഇടെപ��തായി �ി�ീഷ് നിർമി� �ാപന�ൾ :
- A േകാള�ിന് ശരിയായവ B േകാള�ിൽ നി�് െതരെ���ക

A-ഏഷ�ാ�ിക് െസാൈസ�ി ഓഫ് ബംഗാൾ 1.വാറൻ േഹാ�ിംഗ്സ്

B-കൽ�� മ�സ 2.േജാനാഥൻ ഡ�ൻ

C-ബനാറസ് സം�ത േകാേളജ് 3.വില�ം േജാൺസ്

ഉ�രം
A-3 ,B-1,C-2

സാ�ഹികപരി�രണ ��ാന��െട ല���ൾ :
- ഇ��ൻ സ�ഹ�ിൽ നിലനി�ി�� അനാചാര�ൾ എതിർ�ക.
- എ�ാ മ�ഷ�ർ�ം വഴിനട�ാ�ം,വ�ം ധരി�ാ�ം,വിദ�ാഭ�ാസം േനടാ��� പൗരാവകാശം

േനടിെയ��ക.

സാ�ഹിക പരി�ർ�ാ�ൾ �േ�ാ�െവ� ആവശ��ൾ :
- ജാതി വ�വ� നിർമാർജനം െച�ക
- എ�ാവ�െട�ം അവകാശ�ൾ സംര�ി�ക
- �ീകൾെ�തിരായ വിേവചന�ൾ അവസാനി�ി�ക .
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- എ�ാവർ�ം വിദ�ാഭ�ാസം നൽ�ക .
- വിധവ �നർവിവാഹം നട�ിലാ�ക .
- ൈശശവ വിവാഹം അവസാനി�ി�ക

താെഴ�റ�� സാ�ഹികപരി�രണ ��ാന�ൾ ഏത് മഹാ�ാ�െടതാെണ�് പ�ികെ���ക :
1)സതി , 2) ��സമാജം 3) വിധവ �നർവിവാഹ�ിന് േവ�ി �യ�ി�. ,4) ശാരദാസദൻ ,5)  �ീ പദവി
ഉയർ��തി� േവ�ി സ��ിേ�ൽ അവകാശം ,6)രാ��ിൻെറ ഐക�ം ,7)ഒെരാ� ഇ��ൻ സ�ഹം.

ഉ�രം

രാജാറാം േമാഹൻ േറായ് ഈശ�ര ച� വിദ�ാസാഗർ പ�ിത രമാബായ്

1
2
5
6
7

3 4

A േകാള�ിൽ അ�േയാജ�മായവ B േകാള�ിൽ നി�് കെ��ക :
1 ആര�സമാജം A �ീനാരായണ��

2 രാമ�� മിഷൻ B സ�ാമി വിേവകാന�ൻ

3 അലിഗഡ് ��ാനം C ആനി ബസൻറ്

4 �ാർ�നാ സമാജം D വിേരശലിംഗം

5 തിേയാസഫി�ൽ
െസാൈസ�ി

E േജ�ാതിബാ �െല

6 ഹിതകാരിണി സമാജം F ആ�ാറാം പാ�രംഗ്

7 സത�േശാധക് സമാജം G സ�ാമി ദയാന�
സരസ�തി

8 സ�ാഭിമാന ��ാനം H സർ സ�ിദ് അഹ�ദ്
ഖാൻ

9 �ീനാരായണ ധർ�
പരിപാലന േയാഗം

Iഇ.വി. രാമസ�ാമി നാ�ർ

ഉ�രം
1-G, 2-B, 3-H, 4-F,  5-C,  6-D,  7-E, 8-I,  9-A.

�ി�ീ�കാർ നിയമം �ലം നിേരാധി� സാ�ഹിക അനാചാര�ൾ :
- അടിമ�ം നിേരാധി�
- സതി നിേരാധി�
- െപൺശി�ഹത� നിേരാധി�
- വിധവ �നർവിവാഹം നട�ിലാ�ി
- ൈശശവ വിവാഹ�ം ബ�ഭാര�ത��ം നിേരാധി�
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േദശീയത �പെ���തിൽ സാഹിത��ി�� പ�് :

കവിതകൾ സാേര ജഹാംെസ അ�
ഹി��ാൻ ഹമാര

ഉ�� കവി അലാമ �ഹ�ദ് ഇഖ്ബാൽ

നാടക�ൾ നീൽ ദർ�ൺ ദിനബ� മി�

േനാവ�കൾ ആന�മഠം
സന�ാസി കലാപം

ബ�ിം ച� ചാ�ർജി
േദശീയഗീതം -വേ�മാതരം

അ�േയാജ�മായ വിധ�ിൽ �രി�ി�ക :

�തികൾ എ��കാർ ഭാഷ

േഗാര A ബംഗാളി

േസവാസദൻ B H

പാ�ാലി ശപഥം ���ണ� ഭാരതി I

ഗീതാ�ലി C ബംഗാളി

േ�മാ�മം േ�ംച�് J

കളി�ാ�് D തമിഴ്

രംഗ�മി E ഹി�ി

ക�ൻ പാ�് F തമിഴ്

േഗാദാൻ േ�ംച�് K

�യിൽ പാ�് G തമിഴ്

ഉ�രം :
A) രവീ�നാഥ ടാേഗാർ  B)  േ�ംച�് C)  ടാേഗാർ D)  ���ണ� ഭാരതി E) േ�ംച�് F)  ���ണ� ഭാരതി
G) ���ണ� ഭാരതി  H)  ഹി�ി I)  തമിഴ്  J)  ഹി�ി  K)  ഹി�ി.

ഇ��ൻ േദശീയത �പെ����തിൽ വിദ�ാഭ�ാസം വഹി� പ�് -പ�ിക �ർ�ിയാ�ക :

�ാപന�ൾ വ��ികൾ ആശയ�ൾ

ഡ�ാൻ എഡ�േ�ഷൻ െസാൈസ�ി _A.________ േദശീയ കാ��ാേടാെട ഇ��യിൽ
�പീ�തമായ �ാപനം

വനിതാ സർ�കലാശാല ഡി.െക. കാർ െവ B.___________
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വിശ�ഭാരതി സർ�കലാശാല C___________ അ�ർേദശീയ സാേഹാദര�ം .
പാ�ാത� പൗര�� സം�ാര േയാജനം

ജാമിയ മി�ിയ ഇ�ാമിയ D_________ മേതതരത� വിദ�ാഭ�ാസം

വാർധാ വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി E—----------. െതാഴിലധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസം

േകരള കലാമ�ലം വ�േ�ാൾ F.__________

ഉ�രം
A ജി.ജി. അഗാർ�ർ , ബാല ഗംഗാധര തിലക് മഹാേദവ േഗാവി� റാനെഡ
B വനിതാ സർ�കലാശാല
C രവീ�നാഥ ടാേഗാർ
D മേതതര വിദ�ാഭ�ാസം
E മഹാ�ാഗാ�ി
F പാര�ര� കലാ �പ�െള ഉ�രി�ൽ

േദശീയത �പെ���തിൽ കല�െട പ�് :
ഭാരത് മാത, ഇ��ൻ െസാൈസ�ി
ഓഫ് ഓറിയൻറൽ ആർട്സ്

അബനീ�നാഥ ടാേഗാർ

സതി
�ാമീണ െച��ാരൻ

ന�ലാൽ േബാസ്

േദശീയ ഗാനം രവീ�നാഥ ടാേഗാർ

�ിവർ�പതാക 8 താമര�ം ഒ� ച��ല�ം
ഹി�– ��ിം ഐക�ം

േദശീയ പതാക ചർ� –സ�ാ�യത�ം

േദശീയ�� സാരാനാഥിെല
അേശാക�ംഭ�ിൽ നി�്

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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അ��ായം : 6
സമര�ം സ�ാത���ം

ഗാ�ിജി�െട ആദ�കാല സമര�ൾ പ�ികെ���ക :
ബീഹാർ ,�ജറാ�് ,1917,1918, േഖഡയിെല കർഷക സമരം ,ച�ാരൻ സത�ാ�ഹം ,അഹ�ദാബാദ് �ണിമിൽ
സമരം, �ജറാ�് .

ഉ�രം

ച�ാരനിെല നീലം കർഷക�െട
സമരം

ബീഹാർ 1917

അഹ�ദാബാദിെല �ണിമിൽ
സമരം

�ജറാ
�്

1918

േഖഡയിെല കർഷക സമരം �ജറാ
�്

1918

ഗാ�ിജി�െട ആദ�കാല സമര��െട �േത�കതകൾ :
ച�ാരൻ നീലം കർഷക�െട സമരം �ാഥമിക വിദ�ാലയ�ൾ

�ചീകരണ �വർ�ന�ൾ
ൈവദ�സഹായം

അഹ�ദാബാദ് �ണിമിൽ
സമരം

േ�ഗ് േബാണസ് ശ�ള വർ�നവ് കി�ി

േഖഡ കർഷകസമരം വരൾ��ം �ഷിനാശ�ം
ഉ�ായേ�ാൾ നി�തി �മ�ി.

സർ�ാർ നി�തി ഇള�കൾ
നൽകി

ഗാ�ിജി ഇ��യിൽ നട�ിയ ആദ� കാല സമര��െട ഫല�ൾ :
- ഗാ�ിജി�െട സമര രീതി�ം ആശയ��ം സാധാരണ�ാരായ ജന�ൾ�് പരിചയെ�ടാൻ അവസരം

ലഭി�.
- വിദ�ാസ��രിൽ മാ�ം ഒ��ിയ സമരം സാധാരണ�ാരായ ജന��ം ആകർഷി�െ�� .
- പ�ണ�ളിൽ മാ�ം ഒ��ിയ സമരം �ാമ�േദശ�ളി�ം വ�ാപി� .
- ഗാ�ിജി എ�ാ ജന�ൾ�ം സ�ീകാര�നായ േനതാവായി മാറി .

റൗല�് ആ�് :
- ഏെതാരാെള�ം അറ�് െചയ്� വിചാരണ �ടാെത തട�ലിൽ െവ�ാമായി�� .

ഗാ�ിജി�െട േന�ത��ിൽ ഇ��ൻ നാഷണൽ േകാൺ�സ് നട�ിയ ആദ�െ� േദശീയ �േ�ാഭം
ഏത് ?

- നി�ഹകരണ സമരം

ഗാ�ിജിെയ നി�ഹകരണസമരം �ഖ�ാപി�ാൻ േ�രി�ി� ഘടകം ഏത് ?
- റൗല�് വി�� സമരം നൽകിയ ആ�വിശ�ാസം .

നി�ഹകരണ സമര�ിെ� സവിേശഷതകൾ :
- വ�ീല�ാർ േകാടതി ബഹി�രി�ക.
- വിേദശ വ��ൾ ബഹി�രി�ക.
- തിരെ���്കൾ ബഹി�രി�ക
- �ി�ീഷ് �ര�ാര�ൾ തിരിെക നൽ�ക
- നി�തികൾ നൽകാതിരി�ക
- വിദ�ാർ�ികൾ ഇം�ീഷ് വിദ�ാലയ�ൾ ബഹി�രി�ക
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നി�ഹകരണ സമര�ിൽ ബഹി�രണേ�ാെടാ�ം നട�ിയ നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ :
- ചർ�യിൽ �ൽ ��ി ഖാദി വ��ൾ െനയ്�
- അയിേ�ാ�ാടന �വർ�ന�ൾ
- ഹി�ി �ചാരണം

നി�ഹകരണ സമര കാല�് ആരംഭി� േദശീയ വിദ�ാലയ�ൾ:
- �ജറാ�് വിദ�ാപീഠം
- കാശി വിദ�ാപീഠം
- ജാമിയ മി�ിയ.

ഖിലാഫ�് ��ാന�ിന് ഇ��യിൽ േന�ത�ം നൽകിയത് ആെരാെ� :
- മൗലാനാ �ഹ�ദലി
- മൗലാനാ ഷൗ��ലി

ഗാ�ിജി കിലാഫ�് ��ാന േനതാ�േളാെടാ�ം ഇ��യി�ടനീളം സ�രി�തിെ� ഫലം :
- ഹി� -��ിം ഐക�ം
- �ി�ീഷ് വി�� വികാരം ഇ���െട ��ി�ം �ലയി�ം എ�ി .

ഗാ�ിജി നി�ഹകരണ ��ാനം നിർ�ി െവ�ാൻ കാരണം :
- ചൗരി ചൗരാ സംഭവം

ലാേഹാർ േകാൺ�സ്.1929 :
- ജവഹർലാൽ െനഹ്�വിൻെറ അധ��ത
- അ�ിമല��ം �ർ�സ�രാജ്
- ഗാ�ിജി�െട േന�ത��ിൽ സിവിൽ നിയമ ലംഘനം ആരംഭി�ാൻ തീ�മാനി�

സിവിൽ നിയമലംഘന�ിെ� ഭാഗമായി ഗാ�ിജി �േ�ാ�വ� ആവശ��ൾ :
- സ�ർണ മദ�നിേരാധനം നട�ിലാ�ക
- ഇ���ാെര നിരീ�ി��തി�� രഹസ�ാേന�ഷണ വിഭാഗെ� പിരി�് വി�ക
- രാ�ീയ തട�കാെര വി�യ�ക

ഉ� സത�ാ�ഹ േക��ൾ പ�ികെ���ക :
േകരളം A

തമിഴ് നാട് േവദാരണ�ം

ബംഗാൾ B

മഹാരാ� �ംൈബ

�ജറാ�് ധരാസന

ഉ�രം :
A)പ��ർ
B)നവഖാലി

ക�ി�ി��ാ സമരം :
- േബാംെബയിൽ േചർ� േകാൺ�സ് സേ�ളനം .
- ഇ��ൻ നാഷണൽ േകാൺ�സ് ഗാ�ിജി�െട േന�ത��ിൽ നട�ിയ അവസാനെ� ബ�ജന

സമരം.
- എ�ാ അധികാര��ം ഇ���് ൈകമാറി �ി�ീ�കാർ ഇ�� വി�ക .

16



ക�ി�ി��ാ സമര കാരണ�ൾ :
- ഇ��യിൽ ഭരണഘടനാ പരി�ാര�ൾ നട�ിലാ�ാൻ �ി�ൻ കാണി�് ൈവമനസ�ം .
- വില�യ��ം �ാമ�ം .
- ര�ാം േലാക ���ിൽ �ി�ൻ പരാജയെ��ം എ� േതാ�ൽ

ക�ി�ി��ാ സമര�ിെ�  ഭാഗമായി ഗാ�ിജി ജന�ൾ�് നൽകിയ നിർേ�ശ�ൾ :
- നാ�രാജാ��ാർ സ��ം ജന��െട പരമാധികാരം അംഗീകരി�ണം.
- കർഷകർ �നി�തി െകാ���ത് .
- സർ�ാർ ജീവന�ാർ രാജിെവ�ാെത േദശീയ ��ാനേ�ാട് �റ് പരസ�മാ�ണം .
- പ�ാള�ാർ സ��ം ആൾ�് േനെര െവടിെവ�ാൻ വി��തി�ണം .
- സ�ാത���ാ�ി വെര പിടി�നിൽ�ാൻ കഴി�െമ�ിൽ വിദ�ാർ�ികൾ പഠനം ഉേപ�ി�ണം .

സ�ാത�� സമര�ിൽ �ഭാഷ് ച� േബാസിെ� പ�് :
- േഫാർേവഡ് േ�ാ�് �പീകരി� .
- INA �െട േന�ത�ം ഏെ��� .
- ഇംഫാലിൽ േദശീയ പതാക ഉയർ�ി .
- ഗാ�ിയൻ സമര രീതികേളാട് വിേയാജി�് �കടി�ി� .
- സിംഗ�രിൽ െവ�് ഭാരത�ിന് താൽ�ാലിക ഗവൺെമൻറ് �പീകരി� .
- ഝാൻസി റാണി  െറജിെമൻറ് �പീകരി�.

മൗ�് ബാ�ൺ പ�തി :
- പ�ാ�ം ബംഗാ�ം ര�ായി വിഭജിേ��താണ്.
- ��ിം �രിപ��� �േദശ�് അവർ ആ�ഹി�കയാെണ�ിൽ ഒ� �േത�ക രാജ�ം

അ�വദിേ��താണ്.
- വട�് പടി�ാറൻ അതിർ�ി സം�ാനം പാ�ി�ാനിൽ േചർ�ണേമാ േവ�േയാ എ�്

തീ�മാനി��തിന് ഒ� ഹിതപരിേശാധന നട��താണ്.
-    ബംഗാളിെല�ം പ�ാബിെല�ം ഹി� ��ിം സം�ാന��െട അതിർ�ി നിർണയി��തിന് ഒ�

അതിർ�ി നിർണയ ക�ീഷെന നിയമി��താണ് .

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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അ��ായം : 7
സ�ാത��ാന�ര ഇ��

സ�ാത�ാന�ര ഇ�� അഭി�ഖീകരി� �ധാനെവ�വിളികൾ :
- അഭയാർ�ി �വാഹം
- നാ�രാജ���െട സംേയാജനം
- ഭരണഘടനാ �പീകരണ�ം െപാ�െതരെ���ം
- ഭാഷാടി�ാന�ിൽ സം�ാന �പീകരണം

നാ�രാജ���െട സംേയാജനം :
- 600-ൽ പരം നാ�രാജ���െട സംേയാജന�ിെൻ്റ�മതല സർദാർ വ�ഭായി പേ�ലിന് നൽകി
- േ��് ഡി�ാർ�്െമൻറ് െസ��റിയായി മലയാളിയായ വി പി േമേനാെന നിയമി�.
- പേ��ം വി പി േമേനാ�ം േചർ�് ലയന കരാർ �പീകരി� .
- �തിേരാധം ,വിേദശകാര�ം ,വാർ�ാവിനിമയം ,എ�ിവ�െട നിയ�ണം നാ�രാജ��ൾ അവ

േക�സർ�ാറിന് ൈകമാറണം.
- ലയന കരാർ ഒ�് െവ�ാെത മാറി നി� നാ�രാജ��ൾ : �നഗഡ് ,ൈഹദരാബാദ് ,കാ�ീർ
- 1954 ൽ�ാൻസ് –മാഹി ,യാനം ,കാര�ൽ ,േപാ�ിേ�രി എ�ീ �േദശ�ൾ ഇ��ൻ �ണിയനിൽ

േചർ�
- 1961ൽ േപാർ�ഗലിെൻ്റ അധിന �േദശ�ൾ േഗാവ ,ദാമൻ,ദി� ഇ��ൻ �ണിയനിൽ േചർ�.

സം�ാന �നഃസംഘടന ക�ീഷൻ അംഗ�ൾ :
- ജ�ിസ് ഫസൽ അലി ( അധ��ൻ )
- H N �ൻ�
- െക .എം .പണി�ർ

ശാ� സാേ�തിക േന��ൾ :
- ശാ� വ�ാവസായിക ഗേവഷണ സമിതി
- ഇ��ൻ കാർഷിക ഗേവഷണ സമിതി
- ഇ��ൻ െമഡി�ൽ ഗേവഷണ സമിതി
- േലാേകാ�ര നിലവാര�� 5 IIT കൾ �ാപി�
- െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസം

ബഹിരാകാശ ഗേവഷണ േന��ൾ :
- ഇ��ൻ േദശീയ ബഹിരാകാശ ഗേവഷണ സമിതി
- ISRO
- �� -ആദ�െ� േറാ��് വിേ�പണ േക�ം
- ആര�ഭ� എ� ഉപ�ഹം
- നാഷണൽ റിേമാ�് െസൻസിങ് ഏജൻസി.
- ഫിസി�ൽ റിസർ�് ലേബാറ�റി
- അ�ി ,�ഥ�ി ,മിൈസ�കൾ
- ചാ�യാൻ - ചാ� പര�േവഷണം
- മംഗൾയാൻ–െചാ� പര�േവഷണം

ഇ��ൻ വിേദശ നയം :
- േചരിേചരായ്മ
- വംശീയ വാദേ�ാ�� വിേദ�ഷം
- പ�ശീല തത��ൾ
- സാ�ാജ�േ�ാ�ം െകാേളാണിയൽ വ�വ�േയാ��� വിേദ�ഷം
- പ�ശീല തത���െട �പീകരണം

പ�ശീല തത��പീകരണം
- ഇ�� ൈചന കരാർ
- െന��ം ചൗ എൻ ലായി�ം സം�� ��ാവനയിൽ ഒ�െവ� കരാർ
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പ�ശീല തത��ൾ :
- പര�രം അ�മി�ാതിരി�ൽ
- ആഭ��ര കാര��ളിൽ പര�രം ഇടെപടാതിരി�ൽ
- സമാധാനപരമായ സഹവർ�ി��ം പാലി�ക
- സമത��ം പര�ര സഹായ�ം
- രാജ��ിെ� അതിർ�ി�ം പരമാധികാര�ം പര�രം അംഗീകരി�ക.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

അ��ായം : 8
േകരളം ആ�നികതയിേല�്

േകരള�ിൽ നട� ആഭ��ര സംഘടിത കലാപം :
- ആ�ി�ൽ കലാപം

മലയാളഭാഷയിൽ അ�ടി� ആദ�െ� സ�ർ� ��ം :
- സംേ�പ േവദാർ�ം

േകരള�ിൽ �ി�ീ�കാർെ�തിെര നട� ആദ�കാല െച�� നിൽ�കൾ�് േന�ത�ം നൽകിയവർ
അതിെ�  കാരണ�ൾ എ�ിവ ഉൾെ���ി പ�ിക ത�ാറാ�ക :

േന�ത�ം കാരണ�ൾ

േകരള വർ� പഴ�ി രാജ ൈമ�രിെല ഭരണാധികാരികൾെ�തിെര �ി�ീ�കാെര സഹായി�തിന്
പകരമായി േകാ�യം �േദശെ� നി�തി പിരി�ാ�� അധികാരം
�ി�ീ�കാർ പഴ�ിരാജ�് വാ�ാനം െച�ി��. എ�ാൽ വിജയി� േശഷം
വാ�ാനം നിറേവ�ാൻ �ി�ീ�കാർ ത�ാറായി�.

േവ���ി ദളവ തി�വിതാം�റിെല ആഭ��ര കാര��ളിൽ
�ി�ീ�കാർ അനിയ�ിതമായി ഇടെപ�തിന് എതിെര�� �തിേഷധം

പാലിയ��ൻ െകാ�ിയിെല ആഭ��ര കാര��ളിൽ
�ി�ീ�കാർ അനിയ�ിതമായി ഇടെപ�തിന് എതിെര�� �തിേഷധം

ൈവ�ം സത�ാ�ഹം :
- ൈവ�ം േ���ി� ���� െപാ�നിര�ി�െട യാ� െച�ാൻ അവർ� ജാതി�ാർ�് അ�വാദം

ലഭി�.

��വാ�ർ സത�ാ�ഹം :
- േ���ളിൽ എ�ാ ജാതിയിൽ െപ� ഹി��ൾ�ം �േവശനം അ�വദി� (േ���േവശന വിളംബരം

1936 നവംബർ 12)
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േകരള�ിെല സാ�ഹ� പരി�ർ�ാ�ൾ, അവർ �ാപി� ��ാന�ൾ എ�ിവ ഉൾെ�ാ��
പ�ിക �ർ�ീകരി�ക :

സാ�ഹ� പരി�ർ�ാ�ൾ ��ാന�ൾ

ൈവ��സ�ാമികൾ (എ)

( ബി) സാ�ജന പരിപാലന സംഘം

മ��് പ�നാഭൻ (സി)

( ഡി) േയാഗേ�മസഭ

സേഹാദരൻ അ��ൻ (ഇ)

( എഫ്) തി�വിതാം�ർ ��ിം മഹാജനസഭ

(A) സമത�ം സമാജം
(B) അ��ാളി
(C) നായർ സർവീസ് െസാൈസ�ി
(D) വി ടി ഭ�തിരി�ാട്
(E) സേഹാദര ��ാനം
(F) വ�ം അബ്�ൽ ഖാദർ മൗലവി

േകരള�ിെല േദശീയ ��ാന�ിൽ �ീക�െട പ�് വിലയി��ക :
- വിേദശ വ� ബഹി�രണം, മദ�ഷാ�് പി��ിംഗ്, അയിേ�ാ�ാടനം, ഹരിജേനാ�ാരണം , ഖാദി

�ചാരണം എ�ിവയിെലാെ� �ീക�െട പ�ാളി�ം.
- 1931 -ൽ േകാൺ�സിെ� വടകര സേ�ളന�ിൻെറ ഭാഗമായി മഹിളാ സേ�ളനം േചർ�.
- മലബാറിൽ എ വി ��ിമാ� അ��ം തി�വിതാം�റിൽ അ�� െചറിയാൻ, ആനി മ�ീൻ �ട�ിയവ�ം

േദശീയ �േ�ാഭ�ിന് േന�ത�ം നൽകി.

ആ�നിക വ�വസായം േകരള�ിൽ :
- �ന�ർ േപ�ർ മിൽ
- കളമേ�രിയിെല ഫാ�്(FACT)
- ��റ സിറാമി�്
- ടാ�ാ ഓയിൽ മിൽസ്
- റ�ർ വർ�്

' എ' േകാള�ിന് േയാജി�വ ' ബി' േകാള�ിൽ നി�ം കെ��ി എ��ക :
A B

മലയാളി െമേ�ാറിയൽ
ഒേ�കാൽ േകാടി
മലയാളികൾ
േ�� �േവശന വിളംബരം
�ത�� ര�ാ ൈദവസഭ
ല�ൻ മിഷൻ െസാൈസ�ി

ഇഎംഎസ് ന�തിരി�ാട്
�മാര ��േദവൻ
�ീചി�ിര തി�നാൾ
ബാലരാമവർ�
ബാരി�ർ ജി പി പി�
തി�വിതാം�ർ

- മലയാളി െമേ�ാറിയൽ                            - ബാരി�ർ ജി പി പി�
- ഒേ�കാൽ േകാടി മലയാളികൾ              - ഇഎംഎസ് ന�തിരി�ാട്
- േ���േവശന വിളംബരം                    - തി�വിതാം�ർ
- �ത�� ര�ാ ൈദവസഭ                       -  �മാര ��േദവൻ
- ല�ൻ മിഷൻ െസാൈസ�ി                     - �ീചി�ിര തി�നാൾ ബാലരാമവർ�.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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അ��ായം : 9
രാ��ം രാ�ത� ശാ��ം

രാ�ം - നിർവചനം :
- ഒ� നി�ിത �േദശ�് �ിരമായി   അധിവസി��വ�ം പരമാധികാര�� ഗവൺെമേ�ാ�

�ടിയ�മായ  ഒ� ജനതയാണ് രാ�ം.

രാ��ിെ�  വിവിധ ഘടക�ൾ :
- ജന�ൾ, ഗവൺെമൻറ്, പരമാധികാരം,  ��േദശം.

രാ��ി�േവ�ി  ഗവൺെമൻ�കൾ  നിർവഹി�� �മതലകൾ  പ�ികെ���ക :
- �മസമാധാനം ഉറ�വ��ക
- െതാഴിലവസര�ൾ വർ�ി�ി�ക
- വികസന പ�തികൾ നട�ിലാ�ക .

രാ��ിെ� നിർബ�ിത �മതലകൾ, വിേവചനപരമായ �മതലകൾ താരതമ�ം െച�ക :
- നിർബ�ിത �മതലകൾ : രാ�ം എ�ാ കാല�ം നിർബ�മാ�ം നിർവഹിേ��ത്.
- വിേവചനപരമായ �മതലകൾ : രാ��ിെ� സാ��ീക �ിതി��സരി�് നിർവഹിേ��ത്.

രാ��ിെ� നിർബ�ിത �മതലകൾ, വിേവചനപരമായ �മതലകൾ പ�ികെ���ക :
നിർബ�ിത �മതല വിേവചനപരമായ �മതല

അതിർ�ി സംര�ണം
ആഭ��ര സമാധാനം
നീതി നട�ാ�ൽ

ആേരാഗ�  സംര�ണം നൽ�ക
വിദ�ാഭ�ാസ സൗകര�ം  ഒ��ക
േ�മപ�തികൾ നട�ാ�ക
അവകാശ സംര�ണം.

പൗരത�ം ര� തരം :
സ�ാഭാവിക പൗരത�ം :

- ജ�നാ ലഭി�� പൗരത�ം.

ആർ�ിത പൗരത�ം :
- ഒ� രാജ��് നിലവി��  നിയമാ��ത നടപടി�മ�ൾ പാലി�െകാ�് ഒരാൾ േന�� പൗരത�ം.

പദ�ര�ൻ �ർ�ിയാ�ക :
ശ�ി സി�ാ�ം

- ൈദവദ�  സി�ാ�ം, പരിണാമ സി�ാ�ം, സാ�ഹിക ഉട�ടി സി�ാ�ം

പരമാധികാരം :
- ബാഹ� നിയ�ണ�ളി�ാെത ആഭ��ര വിഷയ�ളിൽ തീ�മാനെമ��ാ�ം അ�ർേദശീയ

വിഷയ�ളിൽ സ��മായ  നിലപാെട��ാ�ം ഉ�  രാ��ിെ�  അധികാരം..
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ര�് തല�ി��  പരമാധികാര�ൾ :
- ആഭ��ര തലം :    ��േദശ പരിധി��ിൽ എ�ാ വിഷയ�ി�ം തീ�മാനെമ��ൽ .
- ബാഹ�തലം       :   അ�ർേദശീയ  വിഷയ�ളിൽ  സ��മായ    തീ�മാനെമ��ൽ.

രാ�ത� ശാ��ിെ� പിതാവ് :
- അരിേ�ാ�ിൽ

രാ�ത�ശാ�ം നിർവചി�ക :
- രാ�െ� �റി�ം   ഗവൺെമെമ�ിെന  �റി��� പഠനമാണ്  രാ�ത� ശാ�ം.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

അ��ായം :  10
പൗരേബാധം

പദ�ര�ൻ �ർ�ിയാ�ക :
പൗര േബാധെ� നിർണയി�� ഘടക�ൾ എെ��ാമാണ്?

��ംബം

- വിദ�ാഭ�ാസം     - സംഘടനകൾ       - മാധ�മ�ൾ      - ജനാധിപത� വ�വ�

പൗരേബാധം േനരി�� െവ�വിളികൾ : അതി�� പരിഹാരമാർ��ൾ :
- െപാ� താൽപര��െള അവഗണി�് സ��ം താൽപര��ൾ�േവ�ി എ�ം െച�ാൻ ത�ാറാ�ക.

പരിഹാരമാർ��ൾ :
- സ�യം വിമർശനം
- സ�യം മാ�ക
- െപാ�താൽപര�ം ഹനി�ാെത സ��ം താ�ര��ിന് േവ�ി �മി�ക
- അവകാശ�ൾെ�ാ�ം �മതലകൾ�ം �ല� പരിഗണന നൽ�ക.

പൗരേബാധം �പെ����തിൽ വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� പ�് :
- ��ികളിൽ �ല�േബാധം, സഹി�ത, േന�ത��ണം, പരി�ിതിേബാധം, ശാ�േബാധം എ�ിവ

വളർ�ിെയ��വാൻ വിദ�ാഭ�ാസം സഹായി��.

പൗരേബാധം �പെ����തിൽ മാധ�മ��െട പ�് :
- ശരിയായ�ം വ�നി��മായ വിവര�ൾ �ിയാ�ക ആശയ �പീകരണ�ിേല�് വ��ിെയ

�ാ�നാ��.

പൗരേബാധം �പെ����തിൽ ജനാധിപത� വ�വ�ിതി�െട പ�് :
- എ�ാവ�ം നിയമ�ിന് വിേധയരാണ് അ�േപാെലതെ� ജനാധിപത� നിയമവാ� യിൽ എ�ാവ�ം

വിശ�സി��.
- ജനാധിപത�ം ഒ� ഭരണ �മം എ�തി�പരി ജീവിത ൈശലിയാണ്

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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അ��ായം 11
സ�ഹശാ�ം എ�്? എ�ിന് ?

സ�ഹ ശാ��ിെ� ആവിർഭാവ�ി� കാരണമായ വി�വ�ൾ :
- ശാ� വി�വം
- ��് വി�വം
- വ�വസായ വി�വം

സ�ഹ ശാ��ിെ� പിതാവ് :
- അഗ�് േകാംെത.

സ�ഹശാ�ം :
- മ�ഷ�ജീവിത�ിെ� സാ�ഹിക വശ�െള�റി�് നട�� ശാ�ീയ പഠനമാണ് സ�ഹശാ�ം.

സ�ഹശാ� പഠനരീതികൾ ഏെതാെ�െയ�് കാണി�� പദ�ര�ൻ �ർ�ിയാ�ക :

േസാഷ�ൽ സർേ�

- അഭി�ഖം        -  നിരീ�ണം       -   േകസ് �ഡി

േസാഷ�ൽ സർേ� :
- തിരെ���� നി�ിത എ�ം ആ�കളിൽ �ൻ��ി ത�ാറാ�ിയ േചാദ�ാവലി ഉപേയാഗി�് നട��

സർേ�

അഭി�ഖം  :
വാെമാഴിയായി വിഭവ േശഖരണം നട��. വ��ിക�െട മേനാഭാവം കാ��ാട് ജീവിത ൈശലി വിശ�ാസം
�ട�ിയ കാര��ൾ അറി��തി�ം വിശകലനം നട��തി�ം ഉപേയാഗി��

നിരീ�ണം  :
- കാ�ക�ം േകൾ�ക�ം െച�� കാര��ൾ സത�സ�മായി േരഖെ���� രീതി

ര� തരം നിരീ�ണം  :
- പ�ാളി� നിരീ�ണം
- പ�ാളി� രഹിത നിരീ�ണം

േകസ് �ഡി :
- ഒ� സാ�ഹിക വിഷയെ� �റി�� വിശദമായ പഠനമാണ് േകസ് �ഡി.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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സാ�ഹ� ശാ�ം II
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അ��ായം : 1
ഋ�േഭദ��ം സമയ�ം

ഋ�േഭദ�ൾ�് കാരണം :
- �ര�െ� അയനം
- അ�ത�ിെ� സമാ�രത
- �മി�െട പരി�മണം

േകാള�ിന�േയാജ�മായവ �വെട നി�ം െതരെ���് എ��ക :
365 1/4 ദിവസം െകാ�് �മി �ര�െന ദീർഘ��ാ�തിയിൽ വലം വ��.

�മി�െട അ�ത�ിന്പരി�മണ തല�ിൽ നി�് 66 1/20 �ം
ലംബതല�ിൽ നി�് 23 1/20 �ം ചരിവ്

അ�ത�ിെ� ചരിവ് പരി�മണ േവളയി�ടനീളം നിലനിർ��.

- �മി�െട പരി�മണം
- അ�ത�ിെ� ചരിവ്
- അ�ത�ിെ� സമാ�രത

�വെട നൽകിയ ചി�െ� ആ�ദമാ�ി വി��ൾ,�ീ�അയനാ�ദിനം , ൈശത�അയനാ�ദിനം
എ�ിവ�െട സവിേശഷതകൾ തിരി�റി�ക :

വി�വ �ൾ / സമരാ� ദിന�ൾ :
- മാർ�് 21, സ�ംബർ 23 എ�ീ ദിവസ�ളിൽ �ര�െ� ആേപ�ിക �ാനം �മധ�േരഖ�് േനർ�കളിൽ.
- ഉ�രാർ� േഗാള�ി�ം ദ�ിണാർ� േഗാള�ി�ം �ല� അളവിൽ �ര� �കാശം.
- ര�് അർ�േഗാള�ളി�ം രാ�ി�േട�ം പകലിേ��ം ൈദർഘ�ം �ല�മായി��ം.

�ീ� അയനാ�ദിനം :
- �ൺ 21 �ീ� അയനാ�ദിനം
- �ര�െ� ആേപ�ിക �ാനം ഉ�രായന േരഖ�െട േനർ�കളിൽ എ�� ദിനം
- ഉ�ാരാ�േഗാള�ിൽ ൈദർഘ�േമറിയ പക�ം �സ�മായ രാ�ി�ം അ�ഭവെ���.

ൈശത� അയനാ�ദിനം :
- ഡിസംബർ 22 ൈശത� അയനാ�ദിനം
- �ര�െ� ആേപ�ിക �ാനം ദ�ിണായന േരഖ�െട േനർ�കളിൽ എ��.
- ദ�ിണാർധേഗാള�ിൽ ഏ��ം ൈദർഘ�േമറിയ പക�ം �സ�മായ രാ�ി�ം അ�ഭവെ���.

�ര�െ� അയനം :
- �മി�് ആേപ�ികമായി �ര�െ� �ാനം ഉ�രായന േരഖ�ം ദ�ിണായന േരഖ�മിടയിലായി

നീ��. അ�ത�ിെ� സമാ�രത�ലം �ര�െ� ആേപ�ിക �ാനമാ�മാണ് അയനം.
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പ�ിക �ർ�ിയാ�ക :
............(A)......... ദ�ിണായനം

ദ�ിണായന േരഖയിൽ നി�്
ഉ�രായന േരഖയിേല�� �ര�െ�
അയനം

..........(B)........

...........(C)............. ദ�ിണാർധ േഗാള�ിൽ പകലിെ�
ൈദർഘ�ം �േമണ �ടിവ��.

(A) ഉ�ാരായനം
(B) ഉ�രായന േരഖയിൽ നി�് ദ�ിണായന േരഖയിേല�� �ര�െ� അയനം
(C) ഉ�രാ� േഗാള�ിൽ പകലിെ� ൈദർഘ�ം �േമണ �ടിവ��.

�ര�െ� ആേപ�ിക �ാനമാ�േ��ം, ഉ�രാ� േഗാള�ി�ം ദ�ിണാർ� േഗാള�ി�ം
അ�ഭവെ��� ഋ��േള�ം �വെട നൽകിയ പ�ികയിൽ നി�് തിരി�റി�ക :

മാസ�ൾ �ര�െ� അയനം
ഋ��ൾ

ഉ�രാ�
േഗാള�ിൽ

ദ�ിണാർ�
േഗാള�ിൽ

മാർ�് 21 �ൺ 21 വെര �മധ�േരഖയിൽ നി�്
ഉ�രായന േരഖയിേല�്

വസ�ം േഹമ�ം

�ൺ 21�തൽ സ�ംബർ
23 വെര

ഉ�രായന േരഖയിൽ നി�്
�മധ� േരഖയിേല�്

�ീ�ം ൈശത�ം

സ�ംബർ 23 �തൽ
ഡിസംബർ 22വെര

�മധ�േരഖയിൽ നി�്
ദ�ിണായന േരഖയിേല�്

േഹമ�ം വസ�ം

ഡിസംബർ 22�തൽ
മാർ�് 21വെര

ദ�ിണായന േരഖയിൽ നി�്
�മധ� േരഖയിേല�്

ൈശത�ം �ീ�ം

വസ�കാലം - സവിേശഷതകൾ :
- ൈശത�കാല�ിൽ നി�്ഉ� കാല�ിേല�� മാ��ിെ� കാലം
- െചടികൾ തളിർ��.
- മര�ൾ ��ി�ം
- മാവ് ���, �ാവ് കാ��.

േഹമ�കാലം :
- ഉ�കാല�ിൽ നി�് ൈശത�കാല�ിേല�� മാ��ിെൻറ കാലം .
- അ�രീ� ഊ�ാവ് ഗണ�മായി �റ��.
- പകലിെ� ൈദർഘ�ം �റ�് രാ�ി ���.
- ���ൾ ഇല െപാഴി��.

�ാേദശിക സമയം :
- ഓേരാ �ല�ം �ര�െ� ഉ�നിലെയ അടി�ാനമാ�ി നിർ�യി�� സമയം.

ഒ� രാജ��് നിരവധി �ാേദശിക സമയ��ായാൽ അ��ാ�� �യാസ�ൾ എെ��ാം?
- �യിൻ , വിമാനയാ� സർ�ീ�ക�െട സമയ�മെ� �തി�ലമായി ബാധി�ം.
- േറഡിേയാ, െടലിവിഷൻ പരിപാടിക�െട സമയ�മീകരണെ� ബാധി�ം.
- രാജ�വ�ാപകമായി നട�� െപാ�പരീ�ക�െട സമയ�മീകരണെ� ബാധി�ം.

26



സമയനിർ�യ�മായി ബ�െ�� �ധാന വിവര�ൾ :
- �മി�െട േകാണളവ് 3600 ആണ്.
- ഒ� �മണം �ർ�ിയാ�ാൻ എ��� സമയം 24മണി�റാണ്. അതായത് 3600 തിരിയാൻ �മി�്

േവ�ത് 24മണി�ർ.
- 24മണി�റിെന മി��ിേല�് മാ�ിയാൽ 1440മി��്

(24 x 60 മി��് =1440 മി��്)
- ഒ� ഡി�ി േരഖാംശം തിരിയാൻ ആവശ�മായ സമയം 4മി��് ( 1440/ 3600 = 4മി��്)
- ��മണ�ം പടി�ാറ് നി�് കിഴേ�ാ�് ആയതിനാൽ ഓേരാ ഡി�ി േരഖാംശ�ി�ം കിഴേ�ാ�് 4മി��്

�ടി�ം പടി�ാേറാ�് 4മി��് �റ�ം വ��.
- 150േരഖാംശം തിരിയാൻ 150 x 4മി��്= 60മി��് (1മണി�ർ).

�ീനി�് സമയ�ം സമയ േമഖല�ം :
- 00 േരഖാംശേരഖ
- ഇം��ിെല �ീനി�് എ� �ല�് �ടി കട� േപാ��.
- േലാക�ാകമാനം സമയ നിർ�യ�ി�� അടി�ാന േരഖ ആയതിനാൽ

ൈ�ം െമറീഡിയൻ എ�് വിളി��.
- ഈ േരഖ അടി�ാനമാ�ി ഒ� മണി�ർ വീതമ സമയ വ�ത�ാസം ഉ� 24 സമയ േമഖലകളായി

േലാകെ� തിരി�ിരി��.
- ഓേരാ സമയ േമഖല�േട�ം േരഖാംശ വ�ാ�ി 150 ആണ്.
- �ീനി�് േരഖയിെല �ാേദശിക സമയമാണ് �ീനി�് സമയം

�ാേ�ർഡ് സമയം :
- രാജ��ിെ� ഏെറ�െറ മധ��ി�െട കട� േപാ�� േരഖാംശ േകഖെയ മാനക േരഖാംശം (

�ാേ�ർഡ് മറീഡിയൻ) എ�് വിളി��.
- മാനക േരഖാംശ�ിെല �ാേദശിക സമയെ� മാനക സമയം (�ാേ�ർഡ് സമയം) എ�് വിളി��.

ഇ��ൻ �ാേ�ർഡ് സമയം :
- 82 1/2 �ർ� േരഖാംശം ആണ് ഇ���െട മാനക േരഖാംശം
- ഇ���െട മാനക േരഖാംശ�ിെല �ാേദശിക സമയമാണ് ഇ��ൻ �ാേ�ർഡ് സമയം.
- ഇ��ൻ �ാേ�ർഡ് സമയം �ീനി�് സമയേ��ാൾ 5 ½ മണി�ർ ��തലാണ്.

അ�ാരാ� ദിനാ�േരഖ :
- 1800 േരഖാംശ േരഖ
- ഈ േരഖ�െട കിഴ�ം പടി�ാ�ം ത�ിൽ 24 മണി�റിെ� സമയ വ�ത�ാസ��്.
- പടി�ാറ് 24 മണി�റിെ� ��ത�ം കിഴ�് 24 മണി�ർ �റ�മായിരി�ം.
- കര ഭാഗ�ളി�െട കട�് േപാ�േ�ാ��ാ�� ദിവസ വ�ത�ാസം പരിഹരി��തിനായി കര ഭാഗെ�

ഒഴിവാ�ി കടലി�െട വള�് വര�ിരി��.
- പസഫിക് സ���ിെല െബറിംഗ് കടലി��ി�െട കട�് േപാ��.

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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അ��ായം : 2
കാ�ിെ� ഉറവിടം േതടി

അ�രീ� മർ�ം :
- അ�രീ� വാ� െച��� ഭാരമാണ് അ�രീ�മർ�ം .
- അ�രീ� മർദ�ിൽ ഉ�ാ�� വ�തിയാന�ളാണ് കാ�കൾ ഉ�ാ��തി�� കാരണം.

�വെട നൽകിയിരി�� �ചക�ളിൽ അ�േയാജ�മായവ െതരെ���് പ�ിക �ർ�ിയാ�ക :
(രസബാേരാമീ�ർ, െഹേ�ാ പാ�ൽ, 1013.2 മി�ിബാർ, ഉ�മർ�ം, ആർ�ത, ന�നമർ�ം)

അ�രീ�മർ�ം അള�� ഉപകരണം

അ�രീ�മർ�ം അള��തി�� ഏകകം

സ��നിര�ിെല ശരാശരി അ�രീ�മർ�ം

��പാ�കെള അേപ�ി�് ഒ� �ലെ�
അ�രീ�മർ�ം ��തൽ

അ�രീ�വാ�വിെല ജലാംശ�ിെ�
അളവ്

��പാ�കെള അേപ�ി�് ഒ� �ലെ�
അ�രീ�മർ�ം �റവ്

അ�രീ��ിൽ മർ�വ�തിയാന�ൾ�് കാരണമാ�� ഘടക�ൾ ഏവ?
ഇവ മർ��മായി എ�െന ബ�െ��ിരി�� ?

- ഉയരം :  ഉയരം ���തിന�സരി�് വാ�വിെ� അളവ് �റ�� .അതിനാൽ മർ�ം �റ��.
- താപം : വാ� �ട് പിടി�് സാ�ത �റ�് �കളിേല� യ��,മർ�ം �റ��.
- ആർ�ത :   അ�രീ�വാ�വിെല ജലകണിക�െട അളവ് ��േ�ാൾ വാ�വിെ� അളവ് �റ��, മർ�ം

�റ�� .
- ഈ ��് ഘടക��ം അ�രീ�മർ��മായി വിപരീതാ�പാത�ിലാണ്.

ചി�ം നിരീ�ി�് ആേഗാള മർ�േമഖലക�െട േപെര��ക :

A- മധ�േരഖ ന�നമർ�േമഖല.
B - ഉപാ� ഉ�മർ�േമഖല.
C - ഉപ�വീയ ന�നമർ�േമഖല.
D - �വീയ ഉ�മർ�േമഖല.
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ആേഗാള മർ�േമഖല, �പം െകാ�ാ�� കാരണം :
a . മധ�േരഖ ന�നമർ�േമഖല    :  �ര�ര�ികൾ ലംബമായി പതി��തിനാൽ വാ� ��പിടി�് ഉയർ�്

െപാ��.
b.  ഉേപാ� ഉ�മർ�േമഖല       : �മണ�ിെ� ഫലമായി ത�� വാ� താഴ്�ിറ�� .
c.  ഉപ�വീയ ന�നമർ�േമഖല  :  �മണ�ിെ� ഫലമായി വാ� �കളിേല�് �ഴ�ി എറിയെ���.
d.  �വീയ ഉ�മർ�േമഖല        :  െകാ�ം ത��ിനാൽ വാ� ത��് അടി� ���.

കാ�ിെ� േവഗതെയ�ം ദിശെയ�ം സ�ാധീനി�� ഘടക�ൾ :
a. മർ�ചരിവ്  മാനബലം : മർ�ചരിവ്   ��തലാെണ�ിൽ കാ�ിെ� േവഗം ��ം, മർ�േ�രിവ്

�റവാെണ�ിൽ കാ�ിെ� േവഗത �റവായിരി�ം
b. േകാറിേയാലിസ് �ഭാവം : ഭൗേമാപരിതല�ിൽ സ�ത�മായി ചലി�� വ��ൾ�് �മണം നിമി�ം

ഉ�രാർഥേഗാള�ിൽ സ�ാര ദിശ�െട വലേ�ാ� ദ�ിണർഥേഗാള�ിൽ ഇടേ�ാ�്
വ�തിചലന��ാ��.

c. ഘർഷണം : ഘർഷണം �റവായാൽ കാ�ിന് േവഗം ��തലായിരി�ം, ഘർഷണം �ടിയാൽ കാ�ിെ� േവഗം
�റ�ം.

ആേഗാളവാത�ൾ :
- ആേഗാളമർ�േമഖലകൾ�ിടയിൽ �പം െകാ�� കാ�കെള ആേഗാളവാത�ൾ എ�് വിളി��.
- വർഷം ��വൻ ഒേര ദിശയിൽ �ിരമായി വീ�� കാ�കൾ.

വാണിജ�വാത�ൾ :
- ര�് അർ�േഗാള�ളിെല�ം ഉേപാ� ഉ�മർ� േമഖലയിൽ നി�് മധ�േരഖ ന�നമർ� േമഖലയിേല�്

വീ��
(30°N →0°←30°S)

- ഉ�രാർ� േഗാള�ിൽ വട�് കിഴ�് നി�ം വീ��തിനാൽ വട�കിഴ�ൻ വാണിജ�വാതം എ�ം
ദ�ിണാർ� േഗാള�ിൽ െത�് കിഴ�് നി�ം വീ��തിനാൽ െത�് കിഴ�ൻ വാണിജ� വാതം എ�ം
അറിയെ���.

- ഇവ ര�ം �ടി േച�� േമഖല ITCZ എ�റിയെ���.

പശ് ചിമവാത�ൾ :
- ര�് അർ�േഗാള�ളിെല�ം ഉേപാഷ് ണ ഉ�മർ� േമഖലകളിൽ നി�ം ഉപ�വീയ

ന�നമർ�േമഖലയിേല�് വീ��.
- കാ�ിെ� ദിശ പടി�ാ�നി�മായതിനാൽ പശ് ചിമ വാത�ൾ എ�റിയെ���.
- ദ�ിണർ� േഗാള�ിൽ ഏറിയ പ�ം സ��ം ആയതിനാൽ പശ് ചിമ വാത��െട േവഗം ��തലാണ്.

ഇവ വിവിധ അ�ാംശ�ളിൽ  േറാറിങ് േഫാർ�ിസ്, ഫ�റിയസ് ഫിഫ്�ീസ്, �ീമിങ് സി�്�ീസ്  എ�ം
വിളി��.

�വീയ വാത�ൾ :
- �വീയ ഉ�മർ� േമഖലയിൽ നി�ം ഉപ�വീയ ന�നമർ� േമഖലകളിേല�് വീ�� കാ�കൾ
- കിഴ�് നി�ം വീ��തിനാൽ �വീയ �ർ�വാത�ൾ എ�ം വിളി��.

മൺ�ണിെ� �പം െകാ�ലി� കാരണമാ�� ഘടക�ൾ :
- �ര�െ� അയനം
- േകാറിേയാലിസ് �ഭാവം
- തപന�ിെല വ�ത�ാസ�ൾ

കര�ാ�് :
- രാ�ികാല�ളിൽ കര കടലിെന അേപ�ി� േവഗം ത���തിനാൽ കരയിൽ ഉ�മർദ�ം കടലിൽ

ന��ാമർദ�ം �പം െകാ��.
- അേ�ാൾ കരയിൽ നി�് കടയിേല�് വീ��താണ് കര�ാ�് .

കടൽ�ാ�് :
- പകൽ കര െപെ��് �ടാ��തിനാൽ കരയിൽ ന�നമർദ�ം കടലിൽ ഉ�മർദ�ം ആയിരി�ം. അേ�ാൾ

കടലിൽ നി�് കരയിേല�് വീ��താണ്  കടൽ�ാ�്.
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പർവതകാ�് :
- രാ�ികാല�ളിൽ പർവത �േദശെ� ത���ലം വാ� ത�� താഴ് വാരേ��് വീ��.

താഴ് വാരകാ�് :
- പകൽ സമയ�് താഴ് വാരയിെല വാ� ��പിടി� ഉയർ� പർവത െചറിവി�െട വീ��

�ധാന �ാേദശികവാത�ൾ :

ചി��് വടേ� അേമരി� - േറാ�ി
പാർവതനിര

മ����, േഗാത�് �ഷി

ഹർമാ�ൻ ആ�ി�, സഹാറ മ��മി കാലാവ� െമ�െ���

� ഉ�േര�� േവനലിെ� തീ�ണത
വര്ധി��

മാംേഗാ ഷവർ ദ�ിേണ�� മാ�ഴ�ൾ െപാഴി��

അ�ിര വാത�ൾ :
- ചില �േത�ക അ�രീ� അവ�കളിൽ  �പം െകാ���ം തിക�ം വ�ത�� സ�ഭാവ

സവിേശഷതകേളാട് �ടിയ�മായ കാ�കളാണിവ. ഉദാ : ച�വാത�ൾ,�തിച�വാത�ൾ.

ച�വാത�ൾ :
- അ�രീ��ിൽ ഒ� ന�നമർ��േദശ�ം അതി� ��ി�മായി ഒ� ഉ�മർദ�ം ��ി�െപ�ാൽ

ന�നമർ�േക��ിേല�് ���� ഉ�മർ� �േദശ�ളിൽ നി�് അതിശ�മായി കാ� �ഴ�ി വീ��.
ഉ�രാർമർ�േഗാള�ിൽ ഇത് എതിർ ഘടികാര ദിശയി�ം ദ�ിണർ� േഗാള�ിൽ ഘടി�ാര
ദിശയി�മണിവ വീ�ക.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

അ��ായം : 3
മാനവ വിഭവേശഷി വികസനം ഇ��യിൽ

മാനവ വിഭവേശഷി വികസന�ിെ� വിവിധ തല�ൾ :
- വ��ികൾ സ�പരി�മ�ി�െട സ��ം കഴി�കൾ വികസി�ി�ാൻ �മി��.
- ��ംബം വ���െട കഴി�കൾ വികസി�ി��തിനാവശ�മായ സാഹചര��ൾ ��ി��.
- വിവിധ �ാപന��ം ഏജൻസിക�ം വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം പരിശീലന�ി�ം സൗകര��ൾ നൽ��.
- രാ�ം  ജന��െട കഴി�കൾ വികസി�ി��തിനാവശ�മായ സൗകര��ൾ നൽ��.

മാനവ വിഭവേശഷി�െട �ണപരമായ സവിേശഷതകൾ :
- വിദ�ാഭ�ാസം, ആേരാഗ� പരിപാലനം, പരിശീലനം, സാ�ഹിക �ലധനം.

ജനസംഖ�ാ പഠന�ൾ - ആവശ�കത :
- രാജ�െ� മാനവവിഭവേശഷി�െട ലഭ�ത അറി�ക
- ജന�ൾ�ാവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ എ�െയ�് അറി�ക
- ആവശ�മായ സാധന��െട�ം േസവന��െട�ം അളവ് തി�െ���ക
- സാ��ിക- സാ�ഹിക വികസന നയ�ൾ �പീകരി�ക.
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െതാഴിൽ പ�ാളി� നിര�് :
- 15 വയ�ി�ം 59 വയ�ി�ം ഇടയിൽ  �ായ��വരിൽ െതാഴി��വ�ം െതാഴിലേന�ഷക�മായവ�െട

എ��ം ആെക ജനസംഖ��ം ത�ി�� അ�പാതം.

ആ�യത� നിര�് :
14 വയ�ിന് താെഴ�ം 60 വയ�ിന് �കളി��  ആ�ക�െട എ��ം ആെക ജനസംഖ��ം ത�ി��

അ�പാതം.

മാനവവിഭവേശഷി െമ�െ����ത്  െകാ�� �േയാജന�ൾ :
- ഉ�ാദന�മതവർ�ി�ി��
- സാ��ിക അസമത�ം �റ��
- ��തി വിഭവ�ൾ ഫല�ദമായി �േയാജനെ���ാൻ  കഴി��
- സംരംഭകത� െമ�െ���ാം
- സാ�ഹിക േ�മം ഉറ�ാ�ാം.

വിദ�ാഭ�ാസം എ�െന ഒ� രാജ��ിെ� വികസനെ�  സഹായി�ം :
വിദ�ാഭ�ാസം → വ��ിക�െട കഴി�കൾ െമ�െ���� → സാേ�തിക പരി�ാനെ� മിക�താ�� →
മിക� േജാലി�ം വ�മാന�ം േനടാനാ��  → ജീവിത നിലവാരം ഉയ��

വിദ�ാഭ�ാസ�ം ൈന�ണി�ം വികസി�ി��തിന് ഇ��യിൽ നട�ാ�ിയ പരിപാടികൾ :

പ�തികൾ ല���ൾ

ICDS 6 വയ� വെര�� ശി���െട സമ�വികസനം.
ഗർഭിണികൾ�ം �ല��� �ീകൾ�ം ആേരാഗ�
സംര�ണം നൽ�ക.

സമ� ശി�ാ അഭിയാൻ
(എസ്എസ്എ)

സാർവ�ിക വിദ�ാഭ�ാസം ഹയർ െസ��റി വെര
ഉറ� വ��ക.
�ല�ത�ം �ണനിലവാര�ം ഉറ� വ��ക.

RUSA ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസലഭ�ത വർധി�ി�ക

ആേരാഗ��� വ��ികൾ എ�ിെന രാജ� �േരാഗതിയിൽ പ�ാളികളാ�� :
- ��തി വിഭവ�ൾ ശരിയായി വിനിേയാഗി�ാൻ കഴി�ം.
- ഉൽപാദന വർ�നവി�െട സാ��ിക വികസനം സാധ�മാണ്.
- കാര��മത�ം ���ി ദിവസ��െട എ��ം ���തിന�സരി�് ഉത്പാദനം വർ�ി��.
- ചികി�ാ െചല�കൾ �റ�ാ�ം അ�വഴി സർ�ാരിെ� െചലവ് �റ�ാ�ം കഴി�ം.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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അ��ായം : 4
�തല വിശകലനം �പട�ളി�െട

ധരാതലിയ �പട�ൾ :
- ��ത�ം മ�ഷ�നിർ�ിതമായ എ�ാ ഭൗേമാപരിതല സവിേശഷതകെള�ം വിശദമായ ചി�ീകരി��

�പടം.

ഇ��യിൽ ധരാതലീയ �പടം നിർ�ി��ഏജൻസി : ആ�ാനം :
- സർേ� ഓഫ് ഇ��- െഡറാ�ൺ

ധരാതലിയ �പട��െട ഉപേയാഗ�ൾ :
- നഗരാ��ണ�ിന്
- ൈസനിക �വർ�ന�ൾ�ം ൈസനിക �പട��െട നിർമാണ�ി�ം
- � �േദശ�ിൻെറ ഭൗതിക�ം സാം�ാരിക�മായ സവിേശഷതകൾ വിശകലനം െച��തിന്

േച�ംപടി േചർ�ക :
A B

തരി��മി
ജലാശയ�ൾ
േറാഡ്
വനം
�ഷി�ലം
അ�ാംശ
േരഖാംശം

നീല
ക��്
െവ�
�വ�്
പ�
മ�്

ഉ�രം :
- തരി��മി                - െവ�ം
- ജലാശയ�ൾ          - നീല
- േറാഡ്                     - �വ�്
- വനം                       - പ�
- �ഷി�ലം              - മ�
- അ�ാംശ േരഖാംശം  - ക��്

ഈ�ിങ്സ് :
- വട�്- െത�് ദിശയിൽ വര�� േരഖയാണിത്
- അവ�െട �ല�ം കിഴേ�ാ�് േപാ�േ�ാൾ �ടിവ��
- �പട�ിെല സവിേശഷതകൾ�് െതാ�് ഇട�വശ�ായി കാണെ��� ഈ�ിങ്സ്  �ല�മാണ് �ാന

നിർണയ�ിനായി പരിഗണി��ത്.

േനാർ�ിങ്സ് :
- കിഴ� പടി�ാറ് ദിശയിൽ വര�ി�� േരഖയാണിത്
- അവ�െട �ല�ം വട�് ദിശയിേല�് േപാ�േ�ാ�ം �ടിവ��
- �പട�ിെല സവിേശഷത �് െതാ� െത�ായി കാണെ��� േനാർ�ിങ്സ് �ല�മാണ് �ാന

നിർ�യ�ിന് പരിഗണി��ത്.

േകാ�ർ േരഖകൾ :
- സ��നിര�ിൽ നി�ം ഒേര ഉയര�� �ല�െള ത�ിൽ േയാജി�ി� വര�� സാ�ൽ�ിക േരഖ.

േകാ�ർ േരഖകൾ - ഉപേയാഗ�ൾ :
- �േദശ�ിെ�  ഉയരം, ചരിവിെ� അളവ്, ��പ�ിെ� ആ�തി �ട�ിയ കാര��ൾ ന��്

മന�ിലാ�ാം.
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താെഴ െകാ��ി�� �സവിേശഷതക�െട �ാനം നാല� �ിഡ് റഫറൻസി�െട കെ��ക :
വാസ�ലം, ശവ�റ�്, �ി��ൻ പ�ി , കിണർ , േകാ� , ജലാശയം , ൈല�് ഹൗസ് , �ഴൽ കിണർ

വാസ�ലം    : 6325                    ശവ�റ�്       : 6323                       �ി��ൻ പ�ി : 6126
കിണർ           : 6526                     േകാ�             : 6524                       ജലാശയം       : 6226
ൈല�് ഹൗസ് : 6425                     �ഴൽ കിണർ   : 6124
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

അ��ായം : 5
െപാ�െചല�ം െപാ� വ�മാന�ം

ഇ��യിൽ െപാ�െചലവ് �ടാ�� കാരണ�ൾ :
- ജനസംഖ� വർ�നവ്          -  േ�മ�വർ�ന�ൾ          - നഗരവൽ�രണം
- �തിേരാധ െചലവിെല വർ�നവ്    - പകർ�വ�ാധികൾ       - ��തിേ�ാഭ�ൾ

�ത�� നി�തി�െട സവിേശഷതകൾ :
- നി�തി �മ�െ�� വ��ി തെ� നി�തി അട��
- നി�തിഭാരം നി�തിദായകന് അ�ഭവെ���
- നി�തി പിരിവിനായി താരതേമ�െന ഉയർ� െചലവ് ആയിരി�ം.
- ഉദാ : വ��ിഗത ആദായനി�തി, േകാർ�േറ�് നി�തി

പേരാ� നി�തി�െട സവിേശഷതകൾ :
- നി�തി �മതലെ����ത് ഒരാളി�ം നൽ��ത് മെ�ാരാ�ം ആയിരി�ം .
- നി�തിഭാരം നി�തി ദായകൻ അ�ഭവെ�ടാറി�
- നി�തി പിരിവിന് താരതേമ�ന �റ� െചലവാണ്.
- ഉദാ :ചര�േസവന നി�തി ( ജി എസ് ടി )

പദ�ര�ൻ നിർ�ി�ക :
ഫീസ്

- പലിശ       -  ലാഭം        -  �ാൻഡ്          - ൈഫ�ക�ം െപനാൽ�ിക�ം.
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താെഴ െകാ�� നി�തികെള േക� സം�ാന തേ�ശസ�യംഭരണ സർ�ാ�കൾ �മ�� �മ�ിൽ
തരംതിരി�് പ�ികെ���ക:
( െതാഴിൽ നി�തി, �നി�തി, വ��ിഗത ആദായനി�തി, �ാ�് ഡ��ി, വിേനാദനി�തി, േകാർ�േറ�് നി�തി )

േക�സർ�ാർ സം�ാന സർ�ാർ തേ�ശസ�യംഭരണ സർ�ാർ

വ��ിഗത
ആദായനി�തി
േകാർ�േറ�് നി�തി.

�നി�തി
�ാ�് ഡ��ി.

െതാഴിൽ നി�തി
വിേനാദനി�തി.

ബജ�് :
- ഒ� സാ��ിക വർഷ�ിൽ സർ�ാർ �തീ�ി�� വര�ം െചല�ം വിശദീകരി�� സാ��ിക
േരഖയാണ് ബജ�്.

വിവിധ തരം ബജ�കൾ :
- ക�ി ബജ�്          - െചലവ് വരവിേന�ാൾ ��തലാണ്.
- മി� ബജ�്            - വ�മാനം െചലവിേന�ാൾ ��തലാണ്.
- സ�ലിത ബജ�്  - വ�മാന�ം െചല�ം �ല�മായിരി�ം.

ധനനയം :
- െപാ� വ�മാനം, െപാ�െചലവ്, െപാ�കടം എ�ിവെയ സംബ�ി�് സർ�ാർ നയം.

വികസന െചല�ക�ം വികസേനതര െചല�ക�ം :
- േറാഡ്, പാലം ,�റ�ഖം �ട�ിയവ നിർ�ി�ക, �തിയ സംരംഭ��ം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��ം

�ട�ക ,ഇ�രം െചല�കളാണ് വികസന െചല�കൾ .
- ��ം, പലിശ ,െപൻഷൻ �ട�ിയവ�� ഗവൺെമ�ിെ�  െചല�കളാണ് വികസേനതര െചല�കൾ.

െസ�് , സർ�ാർജ് :
- െസ�് :  സർ�ാർ ചില �േത�ക ആവശ��ൾ�ായി �മ�� നി�തിയാണ് െസ�്. ആവശ��ിന്

പണം ലഭി�ാൽ െസ�് നിർ�ലാ�ാം.
- സർ�ാർ�്  :  നി�തി� േമൽ �മ�� അധിക നി�തിയാണ് സർചാർജ്. ഒ� നി�ിത

കാലേ��ാണ് സർ�ാർ�് �മ��ത്.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

അ��ായം : 6
ആകാശ��ക�ം അറിവിെ� വിശകലന�ം

താെഴ നൽകിയിരി�� വിവര�ളിൽ നി�് �ാ�്േഫാം, സംേവദക�ൾ എ�ിവ തിരി�റി�്
പ�ികെ���ൽ :

വിമാന�ൾ
ക�ാമറകൾ
�ാന�കൾ
��ിേമാപ�ഹ�ൾ

�ാ�്േഫാം സംേവദക�ൾ

വിമാന�ൾ
��ിേമാപ�ഹ�ൾ

ക�ാമറകൾ
�ാന�കൾ
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ആകാശീയ വി�ര സംേവദന�ിെല ഓവർലാ�് :
- ഓേരാ ആകാശീയ ചി��ളി�ം െതാ� ��� �േദശ�ിെ� ഏകേദശം 60%  ആവർ�ി�െ���.

ആകാശീയ വി�ര സംേവദന�ിെല പരിമിതികൾ :
- വിമാന�ിെ� ���ം ചി���െട �ണേമ�െയ ബാധി��.
- വിമാനം പറ�യ��തി�ം ഇറ��തി�ം �റസായ�ലം ആവശ�മാണ്.
- ഇ�നം നിറ��തിന് ഇട�ിെട നില�് ഇറ��ത് ചിലവ് വർ�ി�ി��.
- താരതേമ�ന വിശാലമായ �േദശ��െട ചി�ീകരണ�ിന് അ�േയാജ�മ�.

വി�രസംേവദന സാേ�തിക വിദ�െകാ�ളള ഉപേയാഗ�ൾ:
- കാലാവ�ാ നിർ�യ�ിന് .
- സ�� പര�േവഷണ�ിന് .
- �വിനിേയാഗം മന�ിലാ��തിന് .
- വരൾ�, െവ�െ�ാ�ം എ�ിവ ബാധി� �േദശ�ൾ കെ���തിന് .

��ിര ഉപ�ഹ��േട�ം സൗര�ിര ഉപ�ഹ��െട�ം സവിേശഷതകൾ പ�ികെ���ൽ :

��ിര ഉപ�ഹ�ൾ സൗര�ിര ഉപ�ഹ�ൾ

സ�ാരപഥം �മിയിൽ നി�് ഏകേദശം
36000 കിേലാമീ�ർ ഉയര�ിൽ.

�മി�െട ��ിെലാ�് ഭാഗം നിരീ�ണ
പരിധിയിൽ വ��.

ഒ� �േദശ�ിെ� �ിരമായ
വിവരേശഖരണ�ിന് സാധി��.

സ�ാരപഥം ഭനേമാപരിതല�ിൽ നി�് 
900 കിേലാമീ�ർ ഉയര�ിലാണ് .

��ിര ഉപ�ഹ�േള�ാൾ �റ�
നിരീ�ണപരിധി.

�ത�മായ ഇടേവളകളിൽ �േദശ�ിെ�
ആവർ�ി�� വിവരേശഖരണം
സാധ�മാ��.

�വിവര വ�വ��െട വിശകലന സാധ�തകൾ :
- ഓവർേല വിശകലനം.
- ആ��ി വിശകലനം
- �ംഖല വിശകലനം

ഒ� �േദശ�്കാലാ��തമായി ഉ�ാ�� മാ��ൾ മന�ിലാ��തിന് ഉപേയാഗി�� വിശകലന
സാധ�ത :

- ഓവർേല വിശകലനം

വികസന �വർ�ന�ൾ�ായി �മി ഏെ��േ��ി വ��സാഹചര��ിൽ ഉപേയാഗെ���ാ��
വിശകലന സാധ�ത :

- ആ��ി വിശകലനം.

യാ�ാ േവളകളിൽ എ���ിൽ എ�ിേ�രാ�� തിര�്  �റ� വഴികൾ കെ��ാൻ
ഉപേയാഗെ���ാ�� വിശകലന സാധ�ത :

- �ംഖല വിശകലനം.

�വിവര വ�വ��െട(GIS) �േയാജന�ളിൽ കെ��ൽ :
- പല ഉറവിട�ളിൽ നി�� വിവര�ൾ  സംേയാജി�ി��തിന്.
- വിഷയാധി�ിത പഠന�ൾ  നട��തിന്.
- വിവര�ൾ എ���ിൽ  നവീകരി�ാ�ം ��ിേ�ർ�ാ�ം.
- �പട�ൾ, പ�ികകൾ, �ാ�കൾ എ�ിവ നിർ�ി��തിന്.
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േ�ാബൽ  െപാസിഷനിങ് സി�ം(GPS) ഉപേയാഗ�ൾ :
- ഭൗേമാപരിതല വ���െട അ�ാംശ േരഖാംശ �ാനം മന�ിലാ��തിന്.
- ഭൗേമാപരിതല വ���െട ഉയരം മന�ിലാ��തിന്.
- സമയം കെ���തിന്.

—----------------------------------------------------------------------------------------------

അധ�ായം : 7
ൈവവിധ���െട ഇ��

ഉ�ര പർ�ത േമഖല പ�ിക ത�ാറാ�ൽ :

�ാൻസ് ഹിമാലയം ഹിമാലയം കിഴ�ൻ മല നിരകൾ

കാരേ�ാറം
ലഡാ�്
സ�ർ

ഹിമാ�ി
ഹിമാചൽ
സിവാലി�്

പാത്കായ്ബം
നാഗാ ��്
മിേസാ ��്
ഖാസി, ഗാേരാ,ജയ�ിയ

ഹിമാലയം സമാ�ര�ളായ ��് പർ�ത നിരകൾ ഉൾെ��താണ്. ഓേരാ�ിെ��ം സവിേശഷതകൾ
പ�ികെ���ൽ :

ഹിമാലയം

ഹിമാ�ി ഹിമാചൽ സിവാലീക് 

ഏ��ം ഉയരം �ടിയ നിര.
ശരാശരി ഉയരം 6,000 മീ.
ഗംഗ, യ�ന നദിക�െട ഉ�വ�ാനം.
8000 മീ�റിന്  �കളി�ളള
െകാ��ടികൾ.

ഹിമാ�ി�െട െത�് .
ശരാശരി ഉയരം 3,000 മീ
�ഖവാസ േക��ൾ
ഉദാ:;ഷിംല,ഡാർജിലി�് 

ഹിമാചലിന്  െത�് .
ശരാശരി ഉയരം 1220 മീ.
താഴ് വരകൾ, ഇവ ��കൾ
ഉദാ: െഡറാ�ൺ

ഇ���െട കാലാവ�, ജനജീവിതം എ�ിവ �പെ����തിൽ ഉ�ര പർ�ത േമഖല�െട പ�്
വ��മാ�ൽ :

- ൈവേദശിക ആ�മണ�ളിൽ നി�് ഒ� പരിധി വെര നെ� സംര�ി�് േപാ��
- മൺ�ൺ കാ�കെള തട�് നിർ�ി ഉ�േര��യിൽ ഉടനീളം മഴ െപ�ി��
- ൈശത�കാല�് വട�് നി�് വീ�� ശീത�ാ�ിെന ഇ��യിേല�് കട�ാെത െച���.
- നദിക�െട ഉൽഭവ �ാനം

ഹിമാലയൻ നദിക�െട�ം ഉപദ�ീപീയ നദിക�െട�ം സവിേശഷതകൾ പ�ികെ���ൽ :

ഹിമാലയൻ നദികൾ ഉപദ�ീപിയ നദികൾ

ഹിമാലയ പർ�ത നിരകളിൽ നി�് ഉൽഭവി��.
അതിവി�തമായ ��ി�േദശം.
അപരദന തീ�ത ��തൽ.
ഉയർ� ജലേസചന േശഷി.

ഉപദ�ീപീയ പീഠ�മിയിൽ നി�് ഉൽഭവി��.
വി�തി �റ� ��ി�േദശം .
അപരദന തീ�ത �റവ്.
�റ� ജലേസചനേശഷി.
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ഉപദ�ീപിയ പീഠ�മി�െട സവിേശഷതകൾ :
- ധാ���െട കലവറ.
- ആന�ടി ഈ േമഖലയിെല ഉയരേമറിയ െകാ��ടി
- ഏ��ം പഴ�ം െച��ം വി�ത�മായ�വിഭാഗം
- ഏകേദശം 15 ല�ം ച�ര� കി.മീ.വി�തി.

പടി�ാറൻ തീരസമതലം കിഴ�ൻ തീരസമതലം താരതമ� പഠനം :

പടി�ാറൻ തീരസമതലം കിഴ�ൻതീര സമതലം

റാൻ ഓഫ് ക�് �തൽ കന�ാ�മാരി വെര.

അറബി�ടലി�ം പ�ിമഘ��ി�മിടയിൽ

താരതേമ�ന വീതി �റവ് 

കായ�ക�ം അഴി�ഖ��ം കാണെ���.

�ജറാ�്  തീരം, െകാ�ൺതീരം, മലബാർ തീരം.

��രവന �േദശം �തൽ കന�ാ�മാരി വെര.

ബംഗാൾ ഉൾ�ടലി�ം �ർ�ഘ��ി�മിടയിൽ

വീതി ��തൽ

ഡൽ�കൾ �പം െകാള��

േകാറമാ�ൽ തീരം, വട�ൻ സിർകാർസ് 

ഇ���െട കാലാവ�െയ സ�ാധീനി�� ഘടക�ൾ :
- അ�ാംശീയ �ാനം
- ���തി
- സ��സാമീപ�ം
- കാ�കൾ
- സ��നിര�ിൽ നി�� ഉയരം

െത�്  പടി�ാറൻ മൺ�ൺ കാല�ിെ� സവിേശഷതകൾ :
- �ൺ -െസപ്�ംബർ വെര മാസ�ളിലാണ്  അ�ഭവെ���ത് .
- ഇ���െട മഴ�ാലം.
- �ര�ൻ ഉ�രാർധ േഗാള�ിൽ.
- ഇ��ൻ സ���ിന്  �കളിൽ ഉ� മർദം
- ഇ��ൻ സ���ിൽ നി�്  ഇ��യിേല�്  കാ�്  വീ��.
- െകാറിേയാലിസ്  �ഭാവം കാരണം െത�്-പടി�ാറൻ കാ�കളായി ഇ��യിൽ എ�ിേ���.
- 2 ശാഖകളായി പിരി�്  കാ�്  ഇ��യിേല�്  �േവശി��.

െത�്  പടി�ാറൻ മൺ�ൺ ശാഖകൾ :
1) അറബി�ടൽ ശാഖ :
- �ൺ ആദ�വാരം േകരള തീര�് 
- േകരള�ിൽ വ�ാപക മഴ ന�ി �ടർ�്  കർണാടകം, േഗാവ, മഹാരാ�, �ജറാ�്  എ�ീ

സം�ാന�ളിൽ മഴ ന�ക�ം െച��.
- േകരള�ിൽ ഈ കാലവർഷം ഇടവ�ാതി എ�റിയെ���.
2) ബംഗാൾ ഉൾ�ടൽ ശാഖ :
- ബംഗാൾ ഉൾ�ടലിൽ നി�ം ഈർ�ം നിറ� ഈ ശാഖ ��രവനം ഡൽ� പി�ി�്  പ�ിമബംഗാളിൽ

�േവശി��.
- ര�ായി പിരി�്  ഒ� ശാഖ ����ാ സമതല�ി�െട വട� കിഴ�ൻ സം�ാന�ളിൽ എ�ി മഴ

ന��.
- ഒ� ശാഖ ഗംഗാ സമതല�ി�െട പ�ിമബംഗാൾ, ബീഹാർ, �.പി എ�ീ സം�ാന�ളിൽ മഴ ന��.
- പ�ാബ്  സമതല�ിൽ െവ�്  അറബി�ടൽ ശാഖ�മായി �ടിേ�ർ�്  വടേ�ാ�്  നീ��.

മൺ�ണിെ� പിൻവാ�ൽ കാലം സവിേശഷതകൾ (വട�-കിഴ�ൻ മൺ�ൺ):
- ഒേ�ാബർ, നവംബർ മാസ�ളിൽ
- ഇ���െട വട�്  ഭാഗ�്  നി�ം ഇ��ൻ സ���ിേല�്  കാ�്  വീ��.
- മഴ�ാല�ി�ം ൈശത�കാല�ി�മിടയി�ളള ഒ� ഇടേവള.
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- ഉയർ� ഊ�ാ�ം ആർ�ത�ം പകൽ സമയ�െള ��ഹമാ��. ഈ �തിഭാസം ഒേ�ാബർ �ട് 
എ�റിയെ���.

- ബംഗാൾ ഉൾ�ടലിെല ന�നമർദം വട�് - കിഴ�ൻ മൺ�ൺ കാ�ിെന ആകർഷി��.
- തമിഴ്നാട്  തീര�്  കന� മഴ ന��. തമിഴ്നാടിെ� �ധാന മഴ�ാലം.
- േകരള�ിൽ ഈ കാലം “�ലാവർഷം” എ�റിയെ���.

ത�ിരി�� ഇ���െട �പേരഖയിൽ താെഴ പറ�� വിവര�ൾ അടയാളെ���ക :
1 ഉ�ര പർ�ത േമഖലാ ഭാഗ�ൾ :

A. മൗ�് K2
B. ഖാസി ഗാേരാ ജയ�ിയ ��കൾ
C. മിേസാ ��്
D. നാഗാ ��്
E. പാത് കായ്ബം ��്
F. ചിറാ��ി

2. ഉപദ�ീപീയ പീഠ�മി ഭാഗ�ൾ :
A.  ആരവ�ി പർ�ത നിര
B.  വി��ാ പർ�ത നിര
C.  സത്�ര പർ�ത നിര
D. മാൾവ പീഠ�മി
E. പ�ിമ ഘ�ം
F. �ർ�ഘ�ം
G.  േഛാ�ാ നാഗ�ർ പീഠ�മി
H.  ഡ�ാൻ പീഠ�മി

3. ഉപദ�ീപിയ നദികൾ
A മഹാനദി
B േഗാദാവരി
C �ഷണ
D കാേവരി
E നർ�ദ
Fതാ�ി

ഇ��- മ�ിന�ൾ :
മ�ിന�ൾ സവിേശഷതകൾ കാണെ��� ���തി

പർ�ത മ�് ഫല��ി ��തൽ ഉ�ര പർ�ത േമഖല

എ�ൽമ�് വളെരയധികം ഫല��ി ഉ�ര മഹാ സമതലം, തീര സമതലം

മ��മി മ�് ഈർ�ം തീെരയി�ാ�
ലവണാംശ�� മ�്

ഉ�രമഹാ സമതല�ിെ�
പടി�ാറ് ഭാഗം (ഥാർ മ��മി)

ക��മ�് പ��ി മ�് ഉപദ�ീപിയ പീഠ�മി
(ഡ�ാൺ �േദശം)

െച��് ഫല��ി �റവ്, ഇ��ിെ�
അംശം �വ�് നിറം നൽ��.

ഉപദ�ീപിയ പീഠ�മി

ലാ�ൈറ�്  മ�് വളെര �റ� ഫല��ി (മഴ�ം േവന�ം മാറി മാറി
അ�ഭവെ���
��േദശം)ഉപദ�ീപിയ പീഠ�മി

—------------------------------------------------------------------------------------------------------
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അധ�ായം : 8
ഇ��- സാ��ിക �മിശാ�ം

ഇ��യിെല കാർഷിക കാല��ം കാർഷിക കാല�െള അടി�ാനമാ�ി�� കാർഷിക വിളക�ം
വർ�ീകരണം :

കാർഷിക
കാല�ൾ

വിളയിറ�ൽ കാലം വിളെവ��് കാലം �ധാന വിളകൾ

ഖാരിഫ് �ൺ(മൺ�ണിെ�
ആരംഭം)

നവംബർ
ആദ�വാരം(മൺ�ണിെ�
അവസാനം)

െന�് ,േചാളം,പ��ി,തിന
വിളകൾ,ചണം,കരി�് ,
നില�ടല

റാബി നവംബർ
മധ�ം(ൈശത�കാലാരംഭം)

മാർ�്  (േവനലിെ� ആരംഭം) േഗാത�് ,�കയില,ക�ക് ,പ
യർവർ��ൾ

ൈസദ് മാർ�്  (േവനലിെ� ആരംഭം) �ൺ (മൺ�ണിെ� ആരംഭം) പഴം, പ��റികൾ

ഇ��യിെല കാർഷിക വിളകൾ : ഭ��വിളകൾ

വിളകൾ മഴ താപനില മ�് 

െന�് 150 cm 24℃ എ�ൽ മ�് 

േഗാത�് 75cm 10℃ -26℃ എ�ൽ മ�് 

േചാളം 75cm ഉ�കാല�ം,ൈശത�കാല�ം �ഷി
െച�ാം

ഫല��മായ മ�് 

�ംൈബ �ധാന പ��ി �ണി വ�വസായ േക�മായി മാറാൻ അ��ലമായ സാഹചര��ൾ :
- അസം�ത വ���െട  ലഭ�ത
- �റ� നിര�ിൽ ഊർജ ലഭ�ത
- �റ�ഖം േക�ീകരി�് കയ�മതി സാധ�ത
- ��ജല ലഭ�ത

പാര�ര� ഊർ� േ�ാത�കൾ, പാര�േര�തര ഊർ� േ�ാത�കൾ താരതമ� പഠനം :

പാര�ര� ഊർ� േ�ാത�കൾ പാര�േര�തര ഊർ� േ�ാത�കൾ

�ന�ാപി�െ�ടാ�വ

പരി�ിതി മലിനീകരണം ��ി��.

െചലവ് ��തൽ

ഉദാ :- കൽ�രി, െപേ�ാളിയം, ��തി
വാതകം

�ന�ാപന േശഷി��ത്

പരി�ിതി ���ൾ ഉ�ാ�ാ�ത്

െചലവ് �റ�ത്.

ഉദാ:- സൗേരാർ�ം, കാ�ിൽ നി�� ഊർ�ം,
തിരമാലകളിൽ നി�� ഊർ�ം,
േവലിേയാർ�ം

ജലഗതാഗത�ിെ� െപാ�വായ േമ�കൾ :
- ഏ��ം െചലവ് �റ� ഗതാഗത മാർ�ം
- വൻ േതാതി�� ചര�് ഗതാഗത�ിന് ഉചിതം
- പരി�ിതി മലിനീകരണം ഉ�ാ��ി�.
- അ�ാരാ� വ�ാപാര�ിന് ഏ��ം അ�േയാജ�ം
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ഇ��യിൽ ഉൾനാടൻ ജല ഗതാഗത�ിന് �േയാജനെ���ാ�� ജലാശയ�ൾ :
- ഗംഗ ���� നദിക�ം േപാഷക നദിക�ം
- േഗാദാവരി �� നദിക�ം േപാഷക നദിക�ം
- ആ� തമിഴ് നാട് �േദശെ� ബ�ിങ് ഹാം കനാൽ
- േകരള�ിെല കായ�കൾ

ഇ��യിെല �റ�ഖ�ൾ താെഴ നൽകിയിരി�� ഇ���െട �പേരഖയിൽ അടയാളെ���ക :
- ക�് ല
- �ംൈബ
- മംഗലാ�രം
- െകാ�ി
- ���ടി
- െചൈ�
- വിശാഖപ�ണം
- െകാൽ��

A േകാള�ി��വ�് അ�േയാജ�മായി B േകാള�ി��വെയ �മെ���ക :

A B

�ംൈബ ൈഹ
ഝാരിയ
െനയ് േവലി
�ംൈബ

കൽ�രി പാടം
േകാ�േണാ േപാളിസ്
എ� പാടം
ലീഗ് ൈന�്

ഉ�രം
�ംൈബ ൈഹ -  എ��ാടം
ഝാരിയ          -   കൽ�രി പാടം
െനയ് േവലി      - ലീഗ് ൈന�്
�ംൈബ           -  േകാ�േണാ േപാളീസ്.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------

അ��ായം : 9
ധനകാര� �ാപന��ം േസവന��ം

പദ�ര�ൻ നിർ�ി�ക :
േനാ�് അ�ടി�ിറ�ൽ

- വായ്പ നിയ�ി�ൽ             -  ബാ�ക�െട േബ�്               - സർ�ാറിെ� േബ�്

വാണിജ� േബ�ിെല നിേ�പ�ൾ :
a ) സ�ാദ�ം നിേ�പം  : സ�ാദ� ശീലം വളർ�ക ,�റ� പലിശ നിര�് ,നിയ�ണവിേധയമായി പണം

പിൻവലി�ാം.
b )  �ചലിത നിേ�പം  : വ�ാപാരിക�ം വ�വസായിക�ം ��തൽ ഉപേയാഗി��, നിേ�പ�ിന് പലിശ ഇ�
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ഒ� ദിവസം തെ� ധാരാളം �ാവശ�ം നിേ�പി�ാ�ം പിൻവലി�ാ�ം അവസര��്.
c ) �ിരനിേ�പം         : നി�ിത കാലയളവിേല�് േസവി�ാം, കാലാവധി അടി�ാനമാ�ിയാണ്

പലിശനിര�്.
d ) ആവർ�ിത നിേ�പം : ഒ� നി�ിത �ക വീതം ഒേരാ മാസ�ം  നി�ിത കാലയളവിേല�് നിേ�പി�ാം,

�ിരനിേ�പേ��ാൾ പലിശ �റവാണ്.

േബ�കൾ വായ്പ നൽ��ത് എെ�ാെ�  ആവശ��ൾ�ാണ് :
- �ഷി ആവശ��ൾ�്            -  വ�വസായ ആവശ��ൾ�്               - വീട് നിർ�ി�വാൻ
- വാഹന�ൾ വാ�വാൻ        -  വീ�പകരണ�ൾ വാ�വാൻ.

ഇലേ�ാണിക് േബ�ിെ� �േയാജന�ൾ :
a ) �റ� സമയം മതിയാ�ം
b) സർവീസ് ചാർജ് �റവാണ്
c) വീ�ിൽ നി� തെ� േലാകെ�വിെട�ം പണമയ�ാ�ം ബി�കൾ അട�ാ�ം കഴി�ം.

സഹകരണ േബ�ക�െട �ധാന ഉേ�ശ�ളിെലാ�ാണ് ജന�ൾ�് വായ്പ നൽ�ക എ�ത് - മ�
ല���ൾ എെ�ാെ�യാണ്?

- സ�കാര� പണം ഇടപാ�കളിൽ നി�ം �ാമീണെര ര�ി�ക.
- �റ� പലിശ നിര�ിൽ വായ്പ നൽ�ക.
- ജന�ളിൽ സ�ാദ�ശീലം വളർ�ക.

ൈമേ�ാ ഫിനാൻസ് സാധാരണ�ാർ�് എ�ിെന സഹായകരമാ�െമ�് വിലയി��ക :
- സ�ാദ� ശീലം വളർ�ക                                       -  വായ്പ നൽ�ക.
- െച�കിട സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ക.                    -  പാവെ��വ�െട ജീവിത നിലവാരം ഉയർ�ാൻ

സഹായി�ക.
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

അ��ായം : 10
ഉപേഭാ�ാവ് സം��ി�ം സംര�ണ�ം

1986-െല  ഉപേഭാ� സംര�ണ നിയമം :
- ഉപേഭാ� വിദ�ാഭ�ാസം ലഭി�ാ�� അവകാശം
- ന�ായവില�് സാധന�ം േസവന�ം ലഭി�ാ�� അവകാശം
- അധികാരിക�െട ��ിൽ തർ��ൾ�് പരിഹാരം േതടാ�� അവകാശം
- സാധന��െട�ം േസവന��െട�ം �ണേമ� സംബ�ി� വിവര�ൾ ലഭി��തി�� അവകാശം

ഉപേഭാ� സംര�ണ�ി�� ഭരണതല�ിെല സംവിധാന�ൾ :
ലീഗൽ െമേ�ാളജി വ��്                      —  അളവ് �� നിലവാരം ഉറ� വ���
ഭ���ര�ാ വ��്                            —  ഭ��വ���െട �ണേമ� ഉറ� വ���
േക� ഔഷധ വില നിയ�ണ ക�ി�ി     —  മ��ക�െട വില നിയ�ി��
�ഗ്സ് കൺേ�ാൾ വ��്                    —  മ��ക�െട �ണേമ� �ര�ിതത�ം എ�ിവ ഉറ�വ���
�ഡ് േസഫ്�ി ആൻഡ് �ാൻേഡർഡ്സ് അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ��

— ഉ�ാദനം വിതരണം സംഭരണം വി�ന ഇറ�മതി �ട�ിയ വിവിധ
ഘ��ളിൽ ഭ��വ���െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��.
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ഉപേഭാ� േകാടതികൾ :

ഉപേഭാ�ത േകാടതികൾ ഘടന അധികാരം

ജി�ാ ഉപേഭാ� തർ�
പരിഹാര േഫാറം

ജി�ാതല�ിൽ �വർ�ി��
�സിഡൻറ് ര�് അംഗ��ം
ഒ� അംഗം എ�ി�ം വനിത

20ല�ം �പ വെര��
ന�പരിഹാരം

സം�ാന ഉപേഭാ� തർ�
പരിഹാര ക�ീഷൻ

സം�ാനതല�ിൽ
�വർ�ി��
�സിഡൻറ് ര�് അംഗ��ം
ഒ� അംഗം എ�ി�ം വനിത

20ല�ം �തൽ 1േകാടി വെര
ന�പരിഹാരം

േദശീയ ഉപേഭാ� തർ�
പരിഹാര ക�ീഷൻ

േദശീയതല�ിൽ
�വർ�ി��

�സിഡൻ�ം നാലിൽ
�റയാ� അംഗ��ം

1േകാടി �പ�് �കളിൽ
ന�പരിഹാരം

ഉപേഭാ�ാ�ൾ �ഷണം െച�െ��� സ�ർഭ�ൾ :
- �ണേമ�യി�ാ� സാധന�ൾ വിൽ��ത്
- മായം േചർ��ത്
- അമിതവില ഈടാ��ത്
- അളവി�ം ���ി�ം ��ിമം കാണി��ത്.

ഉപേഭാ�ത തർ��ിൽ പരാതി നൽകാ�� സ�ർഭ�ൾ :
- വില�് വാ�ിയ സാധന�ിന്  േക�പാ�കൾ സംഭവി�ക.
- മായം േചർ�ൽ നിേരാധന നിയമം ലംഘി�ക.
- വിൽ�ന  ത�രിതെ����തിന് േവ�ി െത�ി�രി�ി�� പരസ��ൾ നൽ�ക.
- ഹാനികരമായേതാ അ�ാ�േതാ ആയ സാധന�ൾ വിൽ�ക.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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