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     PART B.  SS II     അധയോയം 1         ഋതോഭദങളം സമയവം (8 മോരക്- അധയോയം-1/2)
1.  പരികമണം : 
              ദീരഘവതോകതിയിലള സഞോര പഥതിലെട ഭമി സരയെന വലംവയനതോണ് പരികമണം.
2.   അചതണിെന സമോനരത :
           ഭമിയെട അചതണിന് പരികമണതലതിലനിന് അറപതിയോറര ഡിഗിയം(66.5),   ലംബതലതിലനിന്
        ഇരപതിമനര ഡിഗിയം(23.5) ചരിവണ്.      പരികമണ ോവളയിലടനീളം ഭമി ഈ ചരിവ് നിലനിരതന.   ഇതോണ്
           അചതണിെന സമോനരത എന് പറയനത്.
3.     ഋതോഭദങളക കോരണമോകന ഘടകങള :
    a.      ഭമിയെട പരികമണം b.      അചതണിെന ചരിവ് c.       അചതണിെന സമോനരത d.  സരയെന അയനമോറം
4.   സരയെന അയനം :
              അചതണിെന സമോനരത മലം ഭമിക് ആോപകികമോയി സരയെന സോനതില മോറമണോകന.ഉതരോയന- 
            ദകിണോയന ോരഖയ് ഇടയിലോണ് സരയന് ആോപകികമോയ സോന മോറമണോകനത്.   ഇതോണ് സരയെന അയനം.
5.  സമരോതദിനങള /    അഥവോ വിഷവങള :
             സരയെന ആോപകികസോനം ഭമധയോരഖയ് ോനരമകളിലോകന മോരച് 21,  െസപറംബര 23    എനീ ദിനങളോണ്
      സമരോതദിനങള.     –      സരയന ഭമധയോരഖയ് ോനരമകളിലോയിരികോമോള ഉതര ദകിണ അരധോഗോളങളില തലയ
                 അളവില സരയപകോശം ലഭികനതിനോല ഈ ദിനങളില രണ് അരധോഗോളങളിലം പകലകളെട ൈദരഘയം
       തലയമോയിരികം.   മോരച് 21 വസനവിഷവവം,  െസപംബര 23  ശരത് വിഷവവമോണ്
6.  അയനോനദിനങള :
                 സരയെന ആോപകികസോനം ഉതരോയന ോരഖയ് ോനരമകളില വരന ജണ 21    ഗീഷ അയനോനദിനം എനം,
              ദകിണോയന ോരഖയ് ോനരമകളില വരന ഡിസംബര 22    ൈശതയഅയനോനദിനം എനം അറിയെപടന.
                ഗീഷ അയനോനദിനം ഉതരോരധോഗോളതില ഏറവം ൈദരഘയോമറിയ പകലം ദകിണോരധോഗോളതില ഏറവം
         ൈദരഘയമള രോതിയം ആയിരികം.        ൈശതയഅയനോനദിനം ദകിണോരധോഗോളതില ഏറവം ൈദരഘയോമറിയ
           പകലം ഉതരോരധോഗോളതിലഏറവം ൈദരഘയമള രോതിയം ആയിരികം.
7.പടികകള

            മോസം   സരയരശിയെട സോനം
                      ഋതകള

ഉതരോരധോഗോളം ദകിണോരധോഗോളം

 മോരച് 21 -  െസപംബര 23 ഉതരോരധോഗോളം ഉഷകോലം/ോവനലകോലം ൈശതയകോലം

 െസപംബര 23 -  മോരച് 21 ദകിണോരധോഗോളം ൈശതയകോലം ഉഷകോലം/ോവനലകോലം
 

വസനകോലം          ൈശതയകോലതിലനിന് ഉഷകോലതിോലകള മോറതിെന കോലം

ോഹമനകോലം         ോവനലകോല ചടിലനിനം ൈശതയതിോലകള മോറതിെന കോലം

      മോസങള
   
      സരയെന അയനം

                ഋതകള

ഉതരോരധോഗോളം ദകിണോരധോഗോളം

 മോരച് 21 -  ജണ 21 ഭമധയോരഖയിലനിന് 
ഉതരോയനോരഖയിോലക്

   വസനം   ോഹമനം

 ജണ 21 -  െസപംബര 23 ഉതരോയനോരഖയിലനിന് 
ഭമധയോരഖയിോലക്

   ഗീഷം   ൈശതയം

 െസപംബര 23 - 
 ഡിസംബര 22

ഭമധയോരഖയിലനിന്
ദകിണോയനോരഖയിോലക്

   ോഹമനം   വസനം

 ഡിസംബര 22 -  മോരച് 21 ദകിണോയനോരഖയിലനിന് 
ഭമധയോരഖയിോലക്

   ൈശതയം   ഗീഷം

8. പോോദശികസമയം:          ഓോരോ സലതം സരയെന ഉചനിലെയ ആധോരമോകി നിരണയികന സമയമോണ് പോോദശികസമയം

9.  ഭമണം :       ഭമി സവനം അചതണിെന ആധോരമോകി കറങനതോണ് ഭമണം.   ഇത് പടിഞോറനിന് കിഴോകോടോണ്.

                  അതിനോല ആദയം സോരയോദയം അനഭവെപടക ഒര പോദശതിെന കിഴകദികിലോകം.

                  ഒര ഭമണം പരതിയോകോന 24  മണികര ോവണം.    ഭമണഫലമോയോണ് രോതിയം പകലം ഉണോകനത്.

10.   ൈപം െമറീഡിയന :          ഗീനിച് ോരഖെയ അടിസോനമോകിയോണ് ോലോകത് എവിെടയമള സമയം
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                           നിരണയികെപടനത് എനതിനോല ഈ ോരഖ ൈപം െമറീഡിയന എന് വിളികെപടന. 

11.   ഗീനിച് സമയം :           ഗീനിച് ോരഖയിെല പോോദശിക സമയമോണ് ഗീനിച് സമയം

12.  സമയോമഖലകള :           ഗീനിച് ോരഖെയ അടിസോനമോകി ഒര മണികരവീതം സമയവയതയോസമള 24 ോമഖലകളോയി 

        ോലോകെത തിരിചിരികന.  ഇവയോണ് സമയോമഖലകള.    ഓോരോ സമയോമഖലയം 15  ഡിഗി ോരഖോംശവയോപിയിലോണ് 

        സിതിെചയനത്.15     ഡിഗി തിരിയോന ഭമിക് 1   മണികറം 1    ഡിഗി തിരിയോന 4  മിനിറം ോവണം.

13.   മോനകോരഖോംശവം മോനകസമയവം :          ോലോകതിെല ഓോരോ രോജയവം ആ രോജയതിെന മധയതിലെട കടനോപോകന 

             ോരഖോംശോരഖെയ മോനകോരഖോംശമോയി കണകോകന.       മോനകോരഖോംശതിെല പോോദശിക സമയമോണ് ആ

           രോജയതിെന മോനകസമയം.

14.    ഇനയന സോനോഡരഡ് സമയം :      ഇനയയെട ഏകോദശം മധയതിലെട കടനോപോകന എണപതിരണര ഡിഗി(82.5) 

        പരവോരഖോംശമോണ് ഇനയയെട മോനകോരഖോംശം.      ഇവിടെത പോോദശിക സമയമോണ് ഇനയന സോനോഡരഡ് സമയം.

              ഇനയന സോനോഡരഡ് സമയം ഗീനിച് സമയതിലനിന് അഞര മണികര (5.30)മനിലോണ്(കടതലോണ്).

15.   അനോരോഷ ദിനോങോരഖ :     180    ഡിഗി ോരഖോംശോരഖയോണ് അനോരോഷ ദിനോങോരഖ.    ഈ ോരഖയെട കിഴോകോട് ഒര 

              ദിവസം കറവം പടിഞോോറോട് ഒര ദിവസം കടതലം ആയിരികം.    അതോയത് അനോരോഷ ദിനോങോരഖയെട കിഴകം 

          പടിഞോറം തമില 24  മണികര വയതയോസമണോകം.

16.   പധോന അകോംശോരഖകള :
    a.   0   ഡിഗി അകോംശോരഖ -ഭമധയോരഖ
    b.   23.5   ഡിഗി വടക് -  ഉതരോയന ോരഖ
    c.   23.5   ഡിഗി െതക് - ദകിണോയനോരഖ
17.   പധോന ോരഖോംശോരഖകള :
    a.  0   ഡിഗി ോരഖോംശോരഖ -  ഗീനിച് ോരഖ
    b.  180   ഡിഗി ോരഖോംശോരഖ -   അനോരോഷ ദിനോങോരഖ

   PART B.   SS II    അധയോയം 2.           കോറിെന ഉറവിടം ോതടി (8 മോരക്- അധയോയം-1 / 2)
1.  അനരീകമരദം :   a.     അനരീകവോയ െചലതന ഭോരമോണ് അനരീകമരദം .
       b.    ഇതളകനത് രസബോോരോമീറര െകോണോണ്.     െഹോകോപോസല എന ഏകകതിലോണ് ഇത് ോരഖെപടതനത്.
       c.     ചതരശ െസനീ മീററിന് 1034    മിലീഗോം ോതോതിലോണ് അനരീകവോയവിെന ഭോരം.
       d.  സടികകഴലില 76 c m    രസനിരപ് ഉയരനോല അനരീകമരദം 1013.2  മിലിബോര ആണ്.
2.    അനരീകമരദെത സവോധീനികന ഘടകങള :
       a.   പോദശതിെന ഉയരം -      ഉയരം കടോമോള അനരീകമരദം കറയന.
                                                      ഉയരവം അനരീകമരദവം വിപരീത അനപോതതിലോണ്.
       b.  തോപം -        തോപം കടോമോള അനരീകമരദം കറയന.    തോപം കറയോമോള അനരീകമരദം കടന.
                                തോപവം അനരീകമരദവം വിപരീത അനപോതതിലോണ്.
       c.  –    ആരദത അനരീകവോയവിെല ജലോംശതിെന അളവോണ് ആരദത.
                                   നീരോവിക് വോയവിോനകോള ഭോരം കറവോയതിനോല ആരദത കടോമോള മരദം കറയം.
                               ആരദതയം അനരീകമരദവം വിപരീത അനപോതതിലോണ്.
3. ഉചമരദം,  നയനമരദം :
   a.  ഉചമരദം -        ചറപോടകെള അോപകിച് ഒര പോദശത് അനരീകമരദം കടതലോെണങില അവിെട ഉചമരദമോയിരികം.
   b.  നയനമരദം -        ചറപോടകെള അോപകിച് ഒര പോദശത് അനരീകമരദം കറവോെണങില അവിെട നയനമരദമോയിരികം.
4.  സമമരദോരഖകള :              ഒോര അനരീകമരദമള സലങെള തമില ബനിപിചെകോണ് വരയന സോങലപിക
                                       ോരഖകളോണ് സമമരദോരഖകള.
5.  ആോഗോളമരദോമഖലകള :         ഭമിയില ചില അകോംശങളില ഒോര അനരീകമരദം അനഭവെപടന.    ഇവെയ ഏഴോയി
                                              തിരിചിരികന.  ഇവയോണ് ആോഗോളമരദോമഖലകള.
6.  ആോഗോളമരദോമഖലകള :

 മധയോരഖ നയനമരദോമഖല 0 ഡിഗി

 ഉോപോഷ ഉചമരദോമഖല 30    ഡിഗി വടകം 30   ഡിഗി െതകം

 ഉപധവീയ നയനമരദോമഖല 60    ഡിഗി വടകം 60   ഡിഗി െതകം

 ധവീയ ഉചമരദോമഖല 90    ഡിഗി വടകം 90   ഡിഗി െതകം
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7.    ആോഗോളമരദോമഖലകളെട രപീകരണ കോരണം :
      a.                 സോോരോരജലഭയതയിെല ഏറകറചില b.   ഭമിയെട ഭമണം
8.    കോറ് :           ഉചമരദോമഖലയില നിനം നയനമരദോമഖലയിോലകള വോയവിെന തിരശീന ചലനമോണ് കോറകള.
9.      കോറിെന ോവഗതോയയം ദിശോയയം സവോധീനികന ഘടകങള :
      a.      മരദെചരിവമോനബലം b.         ോകോറിോയോലിസ് പഭോവം c. ഘരഷണം
10.  മരദെചരിവമോനബലം :        മരദെചരിവ് കടതലോെണങില കോറിെന ോവഗത കടതലോയിരികം.
                                                  മരദെചരിവ കറവോെണങില കോറിെന ോവഗത കറവോയിരികം
11.   ോകോറിോയോലിസ് പഭോവം :         ഭൗോമോപരിതലതില സവതനമോയി ചലികന വസകളക് ഭമണം നിമിതം
                 ഉതരോരദോഗോളതില സഞോരദിശയ് വലോതോടം ദകിണോരദോഗോളതില സഞോരദിശയ് ഇടോതോടം
          വയതിചലനമണോകന.        ഇതിന് കോരണമോകന ബലെത ോകോറിോയോലിസ് ബലം എന് വിളികന.
12.  ഘരഷണം :       കോറിെന സഞോരതിന് പതികലമോയ ഘടകങളോണിത്.
13.  െഫറലനിയമം :           ോകോറിോയോലിസ് ബലെത അടിസോനമോകി കോറിെന ദിശോവയതിചലനെതകറിച് അഡിറല
              െഫറല അവതരിപിച നിയമമോണ് െഫറലനിയമം.        ഇതനസരിച് കോറിെന സഞോരദിശ ഉതരോരദോഗോളതില
              വലോതോടം ദകിണോരദോഗോളതില ഇടോതോടം ആയിരികം.
14.  ആോഗോളവോതങള :      ആോഗോളമരദോമഖലകളകിടയില രപെപടന കോറകെള ആോഗോളവോതങള എന വിളികന.
                                             വരഷം മഴവന ഒോര ദിശയില സിരമോയി വീശന കോറകളോണിവ.
15.    ആോഗോളവോതങള മന് തരം :
     a.  വോണിജയവോതങള -  30    ഡിഗിയില നിന് 0  ഡിഗിയിോലക് വീശന
     b.  പശിമവോതങള -   30    ഡിഗിയില നിന് 60  ഡിഗിയിോലക് വീശന
     c.  ധവീയവോതങള -   90    ഡിഗിയില നിന് 60  ഡിഗിയിോലക് വീശന
16.കോലികവോതങള:
            കോലികമോയ മോറങളകനസതമോയി വീശന കോറകളോണിവ.  മണസണ കോറകളകോലികവോതമോണ്.
17.      മണസണിെന രപം െകോളലിന് കോരണമോകന ഘടകങള :
      a.        സരയെന അയനം b.      ോകോറിോയോലിസ് പഭോവം c.   തോപനതിെല വയതയോസങള
18.   കരകോറം കടലകോറം :
                  കരയം കടലം അസനലിതമോയി ചടപിടികകയം തണകകയം െചയനതോണ് ഈ കോറകളക് കോരണം
19.  കരകോറ് -              രോതികോലങളില കര കടലിെന അോപകിച് തണകനതിനോല കരയില ഉചമരദവം കടലില
                         നയനമരദവം ആയിരികം.      അോപോള കരയിലനിന് കടലിോലക് വീശന കോറോണ് കരകോറ്.
20.  കടലകോറ് -            പകല കര െപെടന് ചടോകനതിനോല കരയില നയനമരദവം കടലില ഉചമരദവമോയിരികം.
                          അോപോള തോരതോമയന തണതവോയ കടലിന മകളിലനിന് തീരോതയ് വീശന.   ഇതോണ് കടലകോററ്.
21.  തോഴരകോറ് -          പകലസമയത് തോഴോരെത വോയ ചടപിടിച് ഉയരന് പരവതെചരിവിലെട വീശന.
                                ഇതോണ് തോഴരകോറ് .
22.  പരവതകോറ് -         രോതികോലങളില പരവതപോദശെത തണപമലം വോയ തണത് തോഴോരോതയ് വീശന.
                                ഇതോണ് പരവതകോറ് .
23.  പോോദശികവോതങള :
             മറ് കോറകെള അോപകിച് തോരതോമയന െചറിയപോദശതമോതമോയി അനഭവെപടന കോറകളോണിവ.

  പധോന പോോദശികവോതങള                                                     വീശന പോദശം

ചിനക്       വടോക അോമരികയിെല ോറോകി പരവതനിരയെട കിഴകന ചരിവിലെട വീശന

െഫോന      യോറോപിെല ആലപ് പരവതനിരയെട െതകന തോഴോരത് വീശന

ഹരമോറന     ആഫികയിെല സഹോറോ മരഭമിയിലനിന് പടിഞോറന ആഫികയിോലക് 
വീശന

ല    ഉതോരനയന സമതലങളില വീശന ഉഷകോറോണിത്

മോംോഗോഷോവഴ്     ഉഷകോലത് ദകിോണനയയില വീശന പോോദശിക വോതമോണിത്

   PART A.   SS II   അധയോയം 3.      മോനവവിഭവോശഷി വികസനം ഇനയയില (4 മോരക്)
1.   മോനവവിഭവോശഷി വികസനം :
       വിദയോഭയോസം,  ആോരോഗയപരിപോലനം ,       പരിശീലനം എനിവയിലെട മനഷയെന കോയികവം മോനസികവമോയ
           കഴിവകള വികസിപികനതോണ് മോനവവിഭവോശഷി വികസനം
2.     മോനവവിഭവോശഷി വികസനതിെന വിവിധ തലങള :
     a.     വയകികള സവപരിശമതിലെട സവനം കഴിവ് വികസിപികന
    b.      കടംബം വയകിയെട കഴിവകള വികസിപികനതിനോവശയമോയ സോഹചരയം ഒരകന
    c.         വിവിധ സോപനങളം ഏജനസികളം പഠനം പരിശീലനം എനിവയ് ആവശയമോയ സൗകരയങള ഒരകന
    d.      രോഷം ജനങളെട കഴിവകള വികസിപികനതിനള സൗകരയങള ഒരകന



      രതീഷ് സി വി, എച്.എസ്.  എ .   ോസോഷയല സയനസ് , GHSS െപരികലര, വയനോട്

3.     മോനവവിഭവതിെന ഗണപരവം ഗണപരവമോയ സവിോശഷതകള :
     a.   ഗണപരമോയ സവിോശഷതകള -   ജനസംഖയോ വലപം ,  ജനസോനത ,   ജനസംഖയോ വളരച ,  ജനസംഖയോഘടന ,
          പോയഘടന ,  സീ -   പരഷ അനപോതം ,    െതോഴില പങോളിത നിരക് ,ആശയതവനിരക്,ജനനനിരക്
    b.   ഗണപരമോയ സവിോശഷതകള -     വിദയോഭയോസം -   സോകരതോ നിരക് ,  ആോരോഗയപരിപോലനം - ആയരൈദരഘയം
4.   ജനസംഖയോ വലപം :
                       ഒര നിശിത സമയത് ഒര രോജയത് തോമസികന ജനങളെട ആെക എണമോണ് ആ രോജയെത ജനസംഖയോ
          വലപം.     ജനസംഖയെയകറിച് വിശകലനം െചയന സോമഹയശോസശോഖയോണ് ജനസംഖയോശോസം.
5.  ജനസംഖയകണെകടപ് /  െസനസസ് :
              ഓോരോ രോജയവം നിശിത ഇടോവളകളില രോജയെത ജനങളെട വിവരങള ോശഖരികകയം വിശകലന
        വിോധയമോകകയം െചയന പവരതനം
6.              ോപോപോലഷന രജിസോര ജനറല ആന് െസനസസ് കമീഷറെട ഓഫീസോണ് ഇനയയില െസനസസ്
    നടതനത്.   പത വരഷം കടോമോഴോണിത്.
7.    ജനസംഖയോപഠനതിെന ആവശയകത എന് :
        a.         ജനങളെട വിവിധ ആവശയങളെട അളവ് നിശയികോനം പവരതന പരിപോടികള ആസതണം െചയോനം 
            സരകോരിന് സോധികന
       b.    രോജയെത മോനവവിഭവോശഷിയെട ലഭയത അറിയക,
       c.  സോമഹിക -    സോമതിക വികസനനയങള രപീകരികക
       d.   ജനങളകോവശയമോയ അടിസോനസൗകരയങള എതെയനറിയക
8.  ജനസോനത :  
                     ഒര ചതരശകിോലോമീറര പോദശത് തോമസികന ജനങളെട എണമോണ് ജനസോനത.
9.   ജനസംഖയോ വളരച :
                     ഒര പോദശെത ജനസംഖയയില നിശിത കോലയളവില ഉണോകന വരധനവോണിത്.
                       ജനസംഖയ മനവരഷെത അോപകിച് എത ശതമോനം വരധിച എനതോണ് ജനസംഖയോ വളരച നിരക്
10.       ഒര രോജയെത ജനസംഖയയില മോറം വരതന ഘടകങള :

 ജനനനിരക് / 
മരണനിരക്

  ജനനനിരക് വരധികന
 മരണനിരക് കറയന

 ജനസംഖയ വരധികന

  ജനനനിരക് കറയന
 മരണനിരക് വരധികന

 ജനസംഖയ കറയന

  ജനനനിരകം മരണനിരകം തലയം  ജനസംഖയയില മോറമില

കടിോയറം    ഒര പോദശത് ജനസംഖയ വരധികന,    മെറോര പോദശത് ജനസംഖയ കറയന
11.  ജനനനിരക് :
                ആെക ജനസംഖയയില 1000        ോപരക് എത കഞങള ജീവോനോെട ജനികന എനതോണ് ജനനനിരക്
12.  മരണനിരക് :
                  ആെക ജനസംഖയയില 1000      ോപരില എത മരണങള നടകന എനതോണ് മരണനിരക്
13.  കടിോയറം :  
                       ഒര പോദശതനിന് ജനങള മെറോര പോദശോതക് തോമസം മോറനതോണ് കടിോയറം.
14.  ജനസംഖയോഘടന /  പോയഘടന : 
                   ജനസംഖയെയ വിവിധ പോയകോരെട ഗപകളോയി തിരിച് ആെക ജനസംഖയയില ഓോരോ ഗപം എതെയന്
          ആനപോതികമോയി വിോശഷിപികനതോണ് പോയഘടന.
15.    ഇനയയിെല പോയഘടനോ ഗപകള :
       a.    0 – 14     വയസവെര b.  15 – 59      വയസവെര c.   60  വയസിന മകളില
16.    െതോഴില പങോളിത നിരക് :
      15   വയസിനം 59      വയസിനം ഇടയില പോയമളവരില െതോഴിലളവരം െതോഴിലോനവഷകരമോയവരെട
             എണവം ആെക ജനസംഖയയം തമിലള അനപോതമോണ് െതോഴില പങോളിത നിരക്
17.  ആശയതവനിരക് :
       0  മതല 14  വയസവെരയളവരം 60  വയസകഴിഞവരം ആശയതവവിഭോഗതിലെപടന.    ആെക ജനസംഖയയില
           ഇവരെട അനപോതെത ആശയതവനിരക് എന് പറയന
18.  സീ -   പരഷ അനപോതം :   1000       പരഷനോരക് എത സീകള എനതോണ് സീ -  പരഷ അനപോതം
                                               (2011   ല 940/1000)
19.    െമചെപട മോനവവിഭവതിെന പോയോജനങള /  സവിോശഷതകള :
      a.                സോമതിക അനരം കറയോം b.      പകതി വിഭവങള ഫലപദമോയി വിനിോയോഗികോം
      c.            സോമഹികോകമം ഉറപവരതോം d.     െതോഴിലോളികളെട ഉലോദനകമത കടോം
20.      വിദയോഭയോസം സോമതിക വികസനതിോലക് നയികന വിധം : (  ോഫോചോരട് )
               വിദയോഭയോസം വയകികളെട കഴിവ് െമചെപടതന -    സോോങതിക അറിവ് ലഭികന -    െമചെപട െതോഴിലം
              വരമോനവം ോനടോനോവന -   ജീവിത നിലവോരം ഉയരന
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21.   സോകരതോ നിരക് :
          ജനസംഖയയില 100         ോപരില എത ോപരക് ആശയം മനസിലോകി എഴതോനം വോയികോനം അറിയന എനതോണ് 
          സോകരതോ നിരക്.
22.        വിദയോഭയോസവം െതോഴില ൈനപണിയം െമചെപടതോന രോജയത് നടപോകന പദതികള :

                              പദതികള                                    ലകയങള

   സംോയോജിത ശിശവികസന ോസവന പരിപോടി
                      (ICDS)

a.   6   വയസവെരയള ശിശകളെട സമഗവികസനം
b.        ഗരഭിണികളെടയം മലയടന അമമോരെടയം
     ആോരോഗയപരിപോലനം

  സരവശികോ അഭിയോന
(SSA)

a.       സോരവതിക പോഥമികവിദയോഭയോസം എലോവരകം
      ഉറപവരതക
b.    വിദയോഭയോസ സൗകരയങള െമചെപടതക

    രോഷീയ മോധയമിക് ശികോ അഭിയോന 
(RMSA)

a.     െസകനറി വിദയോഭയോസ ലഭയത ഉറപവരതക
b.    വിദയോഭയോസ സൗകരയങള െമചെപടതക

    രോഷീയ ഉചതല ശികോ അഭിയോന (RUSA) a.    ഉനതവിദയോഭയോസ ലഭയത വരധിപികക
b.    ഉനതവിദയോഭയോസതിെന ഗണനിലവോരം ഉയരതക

    നോഷല സില ഡവലപെമന് ആന് ോമോണിററി 
 റിവോരഡ് സീം

a.     യവജനങളെട െതോഴില ൈനപണി െമചെപടതക
b.      െതോഴില ൈവദഗധയം ോനടിയവരെട ലഭയത ഉറപവരതക

   വിദയോഭയോസ അവകോശ നിയമം -2009 a.    എലോവരകം പോഥമിക വിദയോഭയോസം ഉറപവരതക
23.     വിദയോഭയോസ രംഗത് നിലനിലകന പശങള :
       a.       പോഥമിക വിദയോഭയോസം പരതിയോകോത ഒര വിഭോഗം വിദയോലയങളിലനിന് െകോഴിഞോപോകനണ്
       b.      വിദയോഭയോസ ോമഖലയില അടിസോന സൗകരയങളെട ലഭയത കറവണ്
       c.   വിദയോഭയോസതിെന ഗണനിലവോരം െമചെപോടണതണ്
24.  ആോരോഗയം :
             ശോരീരികമോയം മോനസികമോയം സോമഹികവമോയം ആയ സസിതിയോണ് ആോരോഗയം എന് ോലോകോോരോഗയസംഘടന 
       (WHO) നിരവചികന.
25.     ആോരോഗയമളവയകികള എങെന രോജയപോരോഗതിയില പങോളികളോകന :
       a.   പകതിവിഭവങള ശരിയോയി വിനിോയോഗികോനോവം
       b.       െതോഴിലദിനങളെട എണം വരധികനതെകോണം കോരയകമത കടനതെകോണം ഉലോദനം കടം
       c.    ഉലോദനവരധനവിലെട സോമതിക വികസനം സോധയമോകം
       d.        ചികിതോെചലവകള കറയോനം അതവഴി സരകോരിെന സോമതിക െചലവ് കറയോനം കഴിയം
26.    ആോരോഗയപരിപോലനതിനോയി ഒരോകണ സൗകരയങള :
       a.          ോപോഷകോഹോരലഭയത b.                 ശദജലലഭയത c.      ശചിതവപരിപോലനം
       d.       ചികിതോസൗകരയങള e.     ോരോഗപതിോരോധ സംവിധോനങള
27.      ചികിതോരംഗത് വിവിധ തലങളിലോയി പവരതികന സോപനങള :
       a.               െമഡികല ോകോോളജകള b.      ജിലോ ആശപതികള c.  സോമഹിക ആോരോഗയോകനങള
       d.        പോഥമിക ആോരോഗയോകനങള e.  ആോരോഗയ ഉപോകനങള
28.       ഇനയയില ആോരോഗയോസവനം ലഭയമോകന രണ് ഏജനസികള : 

      ോദശീയ ഗോമീണ ആോരോഗയമിഷന (NRHM)   ഗോമീണോമഖലയില ആോരോഗയോസവനം ലഭയമോകന

         ോദശീയ നഗരോോരോഗയമിഷന
                   (NUHM)

50000    ല അധികം ജനസംഖയയള പടണങളിെല 
  ോചരിനിവോസികളകം മറ പോരശവവലകരികെപടവരകം 
 ആോരോഗയോസവനങള ലഭയമോകന.

  PART B  SS II   അധയോയം -   നോല് :      ഭതലവിശകലനം ഭപടങളിലെട (4 മോരക്)
1.   ധരോതലീയ ഭപടങള :
             പകതിദതവം മനഷയനിരമിതവമോയ എലോ ഭൗോമോപരിതല സവിോശഷതകെളയം വിശദമോയി ചിതീകരികന
      ഭപടങളോണ് ഇത്.
2.      –    ഇനയയില ധരോതലീയ ഭപടനിരമോണ ചമതല സരോവ ഓഫ് ഇനയകോണ്
3.    ധരോതലീയ ഭപടങളെട ഉപോയോഗങള :
         a.       ഭപോദശങളെട ഭൗതികവം സോംസോരികവമോയ സവിോശഷതകള വിശകലനം െചയനതിന്
         b.   ൈസനിക പവരതനങളകം,  ൈസനികഭപടങളെട നിരമോണതിനം
         c.   നഗരോസതണ പവരതനങളക്
         d.   വിഭവസംരകണതിനം വിഭവോസതണതിനം
4.    ധരോതലീയ ഭപടങളെട നമര :
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         a.          ഒോര വലപതിലം ആകതിയിലമള അോനകം ഷീറകളിലോയി ഓോരോ പോദശതിെനയം ധരോതലീയ
              ഭപടം തയോറോകന
         b.  4   –     ഡിഗി അകോംശ ോരഖോംശ വയോപിയള ഷീറകളോണ് മിലയണ ഷീറകള.    ഇവയെട ോതോത്
              1:1000000(1: 10 ലകം)ആണ്.
         c.    മിലയണ ഷീറിെന 1    –    ഡിഗി അകോംശ ോരഖോംശ വയോപിയള ഷീറകളോയി തിരിചിരികന.
                ഇതോണ് ഡിഗി ഷീറകള.   ഇതിെന ോതോത് 1:250000 ആണ്.
         d.    ഡിഗി ഷീറകെള 15   –   മിനിറ് അകോംശ ോരഖോംശ വയോപിയള 16  ഭോഗങളോയി തിരിചിരികന.
                ഇതിെന ോതോത് 1:50000 ആണ്.
5.       ധരോതലീയ ഭപടങളില ആോഗോളതലതില അംഗീകരിച നിറങളം ചിഹങളം ഉപോയോഗികന.

ഭസവിോശഷതകള നിറങള

 – അകോംശ ോരഖോംശ,  വരണ ജലോശയം,
െറയിലപോത,  െടലിോഫോണ ൈലന,അതിരതിോരഖ

കറപ്

ജലോശയങള നീല

വനം,പലോമട്,മരങള,ഫലവകോതോടങള പച

കഷിസലം മഞ

തരിശഭമി െവള

പോരപിടം,ോറോഡ്,  ഗിഡ് ൈലനകള ചമപ്

 ോകോണര ോരഖ,മണലകന,മണലകന് തവിട്
6.    ഗിഡ് റഫറനസ് :
         a.        ധരോതലീയ ഭപടങളിെല ഭസവിോശഷതകളെട കതയമോയ സോനനിരണയം നടതന രീതി.
         b.           ഗിഡ് റഫറനസിനോയി ധരോതലീയ ഭപടങളില വരചിരികന ചവന ോരഖകളോണ് ഈസിങസ്,
               ോനോരതിങസ് എനിവ.
         c.            ഗിഡ് റഫറനസിനോയി ആദയം ഈസിങസ് നമറം പിനീട് ോനോരതിങസ് നമറം ോരഖെപടതണം.
7.    ഈസിങസ് :
          1.     ധരോതലീയ ഭപടങളില വടക് -     െതക് ദിശയില വരചിടള ോരഖകളോണ് ഇത്.
          2.       ഇവയെട മലയം കിഴകദിശയിോലക് ോപോകം ോതോറം കടിവരന
          3.        ഭപടതിെല സവിോശഷതയെട െതോട് ഇടതവശതള ഈസിങസിെന മലയമോണ് പരിഗണികക.
8.   ോനോരതിങസ് :
    1.      ധരോതലീയ ഭപടങളില കിഴക് -     പടിഞോറ് ദിശയില വരചിടള ോരഖകളോണ് ഇത്.
    2.        ഇവയെട മലയം വടകദിശയിോലക് ോപോകം ോതോറം കടിവരന
    3.        ഭപടതിെല സവിോശഷതയെട െതോട് െതകോയി കോണെപടന ോനോരതിങസിെന മലയമോണ് പരിഗണികക.
9.   റഫറനസ് ഗിഡ് :
             ഈസിങസ് -        ോനോരതിങസ് ോരഖകള ോചോരനണോകന ജോലികകെള റഫറനസ് ഗിഡ് എന് പറയന.
10.     ോകോണര ോരഖകള :
         a.           സമദനിരപിലനിന് ഒോര ഉയരതിലള സലങെള തമില ോയോജിപിച വരയന സോങലപിക
               ോരഖകളോണ് ോകോണര ോരഖകള.
        b.        ഓോരോ ോകോണര ോരഖോയോെടോപവം സമദനിരപിലനിനള അതിെന ഉയരം ോരഖെപടതം.     ഇത് ോകോണര
              മലയങള എനറിയെപടന.
        c.          അടതടതള രണ് ോകോണര ോരഖകളെട മലയവയതയോസെത ോകോണര ഇടോവള എന് പറയന.
        d.        അടതടത് വരന ോകോണര ോരഖകള ഭപോദശതിെന കതെനയള ചരിവിോനയം,                        അകനകന
               കോണന ോരഖകള ഭപോദശതിെന െചറിയ ചരിവിോനയം സചിപികന.
11.      ോകോണര ോരഖകളില നിന് മനസിലോകോവന കോരയങള :
           a.        ഭപോദശതിെന ഉയരം b.          ചരിവിെന അളവ് c.    ഭരപതിെന ആകതി
12.    ോനരകോഴ :
           1.           ധരോതലീയ ഭപടതിെല രണ് സലങള തമില പരസരം ദശയമോെണങില അവ തമില
                 ോനരകോഴയിലോെണന് പറയോം
           2.    ൈവദയതി ോപോസകള ,   െമോൈബല ടവറകള ,      വയരെലസ് ടോനസിഷന ടവറകള തടങിയവ
                   സോപികോന ോനരകോഴോ സോധയത ഉപോയോഗികന.
13.         ധരോതലീയ ഭപട വിശകലനം മന് തരതില നടതോം :
     1.    പോഥമിക വിവരങള -       ധരോതലീയ ഭപടതിെല മോരജിന പറത് നലകിയിരികന െപോതവിവരങള.
     2.    ഭൗതിക സവിോശഷതകള -   ഭപടതിെല ജലോശയങള ,   വിവിധ ഭരപങള ,മതലോയവ. ഉദോ.  നദി ,അരവി.
     3.    സോംസോരിക സവിോശഷതകള -   ഭപടതിെല മനഷയനിരമിതമോയ സവിോശഷതകള.ഉദോ.ോറോഡ്,വീട്...
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  PART B      SS II     ആധയോയം -  5            െപോതെചലവം െപോതവരമോനവം (8 മോരക്)
 1.                         െപോതെചലവ്    2.                      െപോതവരമോനം

   സരകോരിെന െചലവോണ് െപോതെചലവ്   സരകോരിെന വരമോനമോണ് െപോതവരമോനം

   ജനോകമ പവരതനങള െപോതെചലവ് വരദിപികന     െപോതവരമോനതിെന രണ് ഭോഗമോണ് നികതി 
വരമോനവം,  നികതിയിതര വരമോനവം

    െപോതെചലവിെന വികസന െചലവകള വികസോനതര 
   െചലവകള എന് തരം തിരികോം

    നികതി വരമോനമോണ് െപോതവരമോനതില കടതല

 3.      െപോതെചലവിെന രണോയി തരം തിരികോം - :

വികസനെചലവകള ോറോഡ്,പോലം,തറമഖം,     പതിയ സംരംഭങളം സളകളം തടങക മതലോയ 
   പവരതനങളകള സരകോര െചലവോണ് വികസനെചലവകള

 വികസോനതര െചലവകള യദം,പലിശ,     െപനഷന തടങിയവയള െചലവകളോണ് വികസോനതര െചലവകള
4.   ഇനയയില െപോതെചലവ് /     െപോതകടം വരദികനതിെന കോരണങള :
             a.        പതിോരോധെചലവിെന വരദനവ് b.      സോമഹയോകമ പവരതനങള c.   നഗരവലകരണം
             d.              വികസന പവരതനങള e.   ജനസംഖയോവരദനവ്
5.  നികതി : a.   ോകമ പവരതനങള ,     വികസന പവരതനങള എനിങെന െപോതതോലപരയതിനോവണിയള
                              െചലവകള വഹികോനോയി ജനങള സരകോരിന് നിരബനമോയം നലോകണ പണമോണ് നികതി.
                   b.     നികതി നലകന വയകിയോണ് നികതിദോയകന
                   c.       നികതിെയ പതയകനികതി പോരോകനികതി എന് തരം തിരികോം

                      6.  പതയകനികതി                         7.  പോരോകനികതി

     നികതി ചമതെപടന ആള തെന നികതി അടയന     നികതി ചമതെപടനത് ഒരോളിലം നലകനത് മെറോരോളം

  നികതിഭോരം നികതിദോയകന അറിയന   നികതിദോയകര നികതിഭോരം അറിയനില

    നികതി പിരിവിന് െചലവ് തോരതോമയന കടതലോണ്      നികതി പിരിവിന് െചലവ് തോരതോമയന കറവോണ്

        8.  പതയകനികതികള                     9. പോരോകനികതികള

1.    വയകിഗത ആദോയ നികതി - വയകി 
 വരമോനതില ചമതനത്

1.   മലയവരദിത നികതി -     ഉലനതിെന വിവിധ ഘടങളിെല
                                      മലയതിനോമല ചമതനത്

2.    എക് ൈസസ് ഡയടി -    സോധനങളെട ഉലോദന ഘടതില ചമതനത്

2.   ോകോരപോററ് നികതി - കമനികളെട 
  ലോഭതിനോമല ചമതനത്

3.   –    കസംസ് തീരവ സോധനങളെട കയറമതിയിലം ഇറകമതിയിലം
                                ചമതനത്

4.   ോസവന നികതി -  ോസവനങളകോമല ചമതനത്
10.    സരചോരജ് - :    a.      നികതികോമല ചമതന അധികനികതിയോണ് സരചോരജ് ,
                                 b.       ഒര നിശിത കോലോതയോണ് സോധോരണ സരചോരജ് ചമതനത്.
11.        െസസ് - :    a.        സരകോര ചില പോതയക ആവശയങളകോയി ചമതന അധികനികതിയോണ് െസസ്.
                                 b.      ആവശയതിന് പണം ലഭിചകഴിഞോല െസസ് നിരതലോകം.
12.   െപോതകടം 2    തരം -  ആഭയനരകടം ,   വിോദശകടം :
       a.   ആഭയനരകടം -   രോജയതിനകതള വയകികള ,     സോപനങളില നിന് സരകോര വോങന വോയകള.
     b.  വിോദശകടം -   വിോദശ ഗവണെമനകള ,      അനരോദശീയ സോപനങള എനിവയില നിന് വോങന വോയകള.
13.

   െപോതവരമോനം െപോതെചലവ് െപോതകടം െപോതധനകോരയം ധനനയം

സരകോരിെന 
വരമോനമോണ് 
െപോതവരമോനം

സരകോരിെന 
െചലവോണ് 
െപോതെചലവ്

സരകോര 
വോങന 
വോയകളോണ് 
െപോതകടം

  െപോതവരമോനം,
െപോതെചലവ്,െപോതകടം 

 എനിവെയകറിച് പതിപോദികന 
 സോമതികശോസ ശോഖയോണിത്

  െപോതവരമോനം,
െപോതെചലവ്,

 െപോതകടം എനിവെയ 
 സംബനിച സരകോര 

നയമോണിത്

14.  ബജറ് - a.         ഒര സോമതികവരഷതില സരകോര പതീകികന വരവം െചലവം വിശദമോകന
                         ധനകോരയോരഖയോണ് ബജറ്.
                  b.    ഇനയയില ഏപില 1    മതല മോരച് 31  വെരയോണ് സോമതികവരഷം.
                  c.   ബജറകള മന് തരമണ്.
                        1.   സംതലിത ബജറ് -     വരമോനവം െചലവം തലയമോയി വരനത് (   വരമോനം =   െചലവ് )



      രതീഷ് സി വി, എച്.എസ്.  എ .   ോസോഷയല സയനസ് , GHSS െപരികലര, വയനോട്

                        2.          മിച ബജറ് -      വരമോനം െചലവിോനകോള കടതലളത് (  വരമോനം >   െചലവ് )
                        3.         കമി ബജറ് -    െചലവ് വരവിോനകോള കടതലളത്. (  വരമോനം <   െചലവ് )
15.      വിവിധ സരകോരകള വോങന നികതികള

           ോകനസരകോര       സംസോന സരകോര  തോദശസവയംഭരണ സരകോര

 ോകോരപോററ് നികതി  മലയവരദിത നികതി  വസ നികതി

  വയകിഗത ആദോയ നികതി  സോമ് ഡയടി,   ഭനികതി  െതോഴില നികതി

   യണിയന എക് ൈസസ് ഡയടി    സംസോന എക് ൈസസ് ഡയടി  വിോനോദ നികതി

16.   നികതിയിതര വരമോന ോസോതസകള
1  ഫീസ്      സരകോര ോസവനങളകള പതിഫലമോയി ഈടോകനത് ,

        ഉദോ.  ൈലസനസ് ഫീസ്,  രജിോസഷന ഫീസ്

2  ൈഫനകളം െപനോലറികളം     നിയമം ലംഘികനതിന നലകന ശിക,ഉദോ.  െഹലമറ് ധരികോതതിന്

3 ഗോന്        ഒര സരകോര മെറോര സരകോരിന് നലകന സോമതിക സഹോയം ,
ഉദോ.ോകന-     സംസോന ഗവണെമനകള തോദശ സരകോരകളക് നലകന

4 പലിശ   സരകോര വിവിധ സംരംഭങളകം,ഏജനസികളകം,  രോജയങളകം നലകിയ 
 വോയകളക് ലഭികനത്

5 ലോഭം     സരകോര നടതന സംരംഭങളില നിനള വരമോനം.ഉദോ.െറയിലോവ..

17.   ധനനയതിെന ലകയങള : 
       A.        സോമതിക സിരത ൈകവരികക B.   െതോഴിലവസരങള സഷികക
       C.      അനോവശയ െചലവകള നിയനികക D.     െപോതകടം കറയക E.  െപോതെചലവകള ഉലോദനപരമോകക.
   

 PART B       SS II     അധയോയം 6         ആകോശകണകളം അറിവിെന വിശകലനവം (4 മോരക്)
1.   വിദരസംോവദനം :
          ഒര വസവിോനോയോ, പോദശെതോയോ,       പതിഭോസെതോയോ സംബനികന വിവരങള സരശബനം കടോെത
             ഉപകരണങളെട സഹോയോതോെട ോശഖരികന പതിഭോസമോണിത്.
2.   സംോവദകം (  െസനസര ) :
            വിദരസംോവദനതിലെട വിവരങള ോശഖരികോനള ഉപകരണം.   കയോമറയം സോനറം സംോവദകങളോണ്.
3.     ഊരജ ഉറവിടപകോരമള വിദരസംോവദനം :
         a.    പോരോക വിദരസംോവദനം -   സൗോരോരജസഹോയോതോെട നടതനത്
         b.   പതയക വിദരസംോവദനം -      കതിമമോയ പകോശതിെന ഊരജതിെന സഹോയോതോെട നടതനത്
4.    പോറ് ോഫോം :
          വിവരോശഖരണതിനള കോമറോയോ,     സോനോറോ സോപിചിരികന പതലമോണ് പോറ് ോഫോം.  ബലണ ,വിമോനം,
            ഉപഗഹം എനിവയിെലലോം െസനസര സോപികോം.
5.       പോറ് ോഫോം അടിസോനമോകിയള വിദരസംോവദനം മന് തരം

      വിദരസംോവദനം                        പോതയകത   സംോവദകം

1    ഭതലഛോയോഗഹണം     ഭതലതിലനിോനോ അതിെല ഉയരന തലതില നിോനോ 
 ഭൗോമോപരിതല ചിതങെളടകനത്

    
    കോമറ

2    ആകോശീയ വിദരസംോവദനം  ബലണ ,    വിമോനം എനിവയില ഉറപിച കോമറയെട 
   സഹോയോതോെട ആകോശതനിന് ഭതല ചിതങള 

പകരതനത്

   
    കോമറ

3     ഉപഗഹ വിദരസംോവദനം     കതിമ ഉപഗഹങളില ഘടിപിചിരികന സോനറകള വഴി 
  വിവരോശഖരണം നടതന പകിയ    സോനര

6.      ആകോശീയ ചിതങളിെല ഓവരലോപ് :
                 ഓോരോ ആകോശീയ ചിതതിലം െതോടടതള ചിതങളിെല 60  ശതമോനോതോളം ആവരതിചവരനത്.
7.     സീരിോയോ െപയര : -        ഓവരലോോപോടകടിയ ഒര ോജോടി ആകോശീയ ചിതങള .
8.     സീരിോയോോസോപ് :
                ഓവരലോോപോടകടിയ ചിതങെള തിമോനരപതില കോണോന സഹോയികന ഉപകരണം.    പോദശെത
            ഒനോെക കോണോനം,      ഭൗോമോപരിതലതിെല ഉയരച തോഴകള ോവരതിരിചറിയോനം ഇതിലെട സോധികം.
9.      ആകോശീയ വിദരസംോവദനതിെന ോപോരോയകള :
         a.      വിമോനതിനണോകന കലകം ചിതങളെട ഗണോമനെയ ബോധികന.
         b.     വിസതമോയ പോദശങളെട ചിതീകരണം പോോയോഗികമല.
         c.       വിമോനതിന് പറനയരോനം ഇറങോനം തറസോയ സലം ആവശയമോണ്.
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         d.        ഇനനം നിറയോന വിമോനം ഇടയിെട നിലതിറകനത് െചലവ് വരദിപികന.

  10.           ഭസിര ഉപഗഹങള   11.      സൗരസിര ഉപഗഹങള

1   ഭമിയെട ഭമണതിെനോപം സഞരികനവ 1    ധവങളക് മകളിലെട ഭമിെയ വലംവയനവ

2    സഞോരപഥം ഭമിയില നിന് 36000 കി.മീ.
ഉയരതില

2    സഞോരപഥം ഭമിയില നിന് 1000  കി.മീ.ഉയരതില

3     ഭമിയെട മനിെലോന് ഭോഗം നിരീകണ പരിധിയില 
വരന

3     ഭസിര ഉപഗഹങോളകോള കറഞ നിരീകണ പരിധി

4   ഭമിയെട ഭമണതിെനോപം സഞരികനതിനോല 
   എലോയോപോഴം ഭമിയിെല ഒോര പോദശെത 

 അഭിമഖീകരിച് നിലെകോളന

4   ഒര പോദശതിെന ആവരതിചള 
 വിവരോശഖരണതിന് സോധികന.

5    ഒര പോദശതിെന സിരമോയ വിവരോശഖരണതിന് 
സോധികന

5

 പകതി വിഭവം,ഭവിനിോയോഗം,ഭഗരഭജലം 
  മതലോയവയെട വിവരോശഖരണതിന് ഉപോയോഗികന.

6   വോരതോവിനിമയതിനം ദിനോനരീക സിതിയിെല 
  വയതയോസം മനസിലോകോനം ഉപോയോഗികന

12.     െസകല സിോഗചര :
                 ഓോരോ വസവം പതിഫലിപികന ഊരജതിെന അളവോണ് ആ വസവിെന െസകല സിോഗചര.
13.     ോസഷയല െറസലയഷന :
                   ഒര െസനസറിന് തിരിചറിയോന കഴിയന ഭതലതിെല ഏറവം െചറിയ വസവിെന വലിപമോണ്
            ആ െസനസറിെന ോസഷയല െറസലയഷന.
14.      വിദരസംോവദന സോോങതിക വിദയെകോണള ഉപോയോഗങള :
        1.        കോലോവസോ നിരണയതിന് 2.      സമദപരിോവകണതിന് 3.   ഭവിനിോയോഗം മനസിലോകനതിന്
        4.           എണ പരിോവകണതിന് 5.    ഭഗരഭജലസോധയതോ പോദശങള കെണതോന
        6. വരളച,െവളെപോകം,      കോടതീ എനിവ കെണതോനം നിയനണ നടപടികള സവീകരികോനം
        7.  വിളകളെട വിസതി,   കീടബോധ എനിവെയകറിചള വിവരോശഖരണതിന്.
15.    ഭവിവരവയവസ :
           സോനീയ വിവരങെളയം അവയെട വിോശഷണങെളയം ോശഖരികനതിനം,വീെണടകനതിനം,  വിശകലനം
       െചയനതിനം,ഭപടങള,പടികകള,       ഗോഫകള എനിങെന പദരശിപികനതിനമള ഒര കമയടറധിഷിത
         വിവരസഞയ വയവസയോണ് ഭവിവരവയവസ.
16.     സോനീയ വിവരങള :
               ഭതലെത സംബനികനതം പോതയക സോനം ഉളെകോളനതമോയ സവിോശഷതകളോണ് സോനീയ
          വിവരങള .
17.    വിോശഷണങള -       സോനീയ വിവരങളെട പോതയകതകളോണ് വിോശഷണങള.
18.     പോളികള :            
                   ഭവിവരവയവസോ ോസോഫെവയറകളെട സഹോയോതോെട സോനീയ വിവരങെള വിവിധ പോളികളോകി
           മോറന.      അവയിലെട സവിോശഷതകളെട സോനീയബനം എളപം മനസിലോകനതിന് സോധികന.
19.     ഭവിവരവയവസയെട വിശകലന സോധയതകള :
           a.       ശംഖലോ വിശകലനം b.         ആവതി വിശകലനം c.   ഓവരോല വിശകലനം
20.   ശംഖലോ വിശകലനം :
           ോറോഡ്,െറയിലോവ,        നദികള തടങിയ ഭപടതിെല ോരഖീയസവിോശഷതകെളയോണ് ശംഖലോ
            വിശകലനതിന് വിോധയമോകനത്.   ഏറവം കറഞ യോതോമോരഗം,  തിരകകറഞ പോത,   ോടോള ഇലോത
              പോത തടങിയവ ഇതിലെട കെണതോം
21.     ആവതി വിശകലനം :
            ഒര ബിനവിന് ചറമോോയോ,        ോരഖീയ സവിോശഷതകളക് നിശിത ദരതിോലോ നടതോവന പവരതനങെള
              വിശകലനം െചയോനപോയോഗികന സോങതമോണ് ആവതി വിശകലനം.  ോറോഡ് വികസനം,   വിമോനതോവള
              നിരമോണം തടങിയവെയലോം ആവതി വിശകലനം ഉപോയോഗികോം.
22.     ഓവരോല വിശകലനം :
             ഒര പോദശതിെന വിവിധ ഭൗോമോപരിതല സവിോശഷതകളെട പരസരബനെതകറിചം,  കോലോനസതമോയി
             അവയിലണോയ മോറെതകറിചം മനസിലോകനതിന് ഓവരോല വിശകലനം ഉപോയോഗികന.  വിളകളെട
        വിസതിയിലണോകന മോറങള,     ഭവിനിോയോഗമോറങള എനിവെയോെക മനസിലോകോന ഇത് ഉപോയോഗികോം.
23.      ഭവിവരവയവസയെട പോയോജനങള :
        a.      പല ഉറവിടങളില നിനള വിവരങള സംോയോജിപികനതിന്
        b.       വിഷയോധിഷിത പഠനങള നടതനതിന് c.    വിവരങള എളപതില നവീകരികോനം കടിോചരകോനം
        d.   ഭതലസവിോശഷതകെള സോനീയമോയി പദരശിപികനതിന്
        e.  ഭപടങള,പടികകള,   ഗോഫകള എനിവ നിരമികനതിന്
24.    ോഗോബല െപോസിഷനിങ് സിസം - GPS  :
          a.    ഭൗോമോപരിതല വസകളെട അകോംശ-  ോരഖോംശ സോനം, ഉയരം,    സമയം എനിവ മനസിലോകോന
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                  സഹോയികന സംവിധോനമോണ് GPS.
          b.   ഭൗോമോപരിതലതിലനിന് 20000   മതല 20200 കി.മീ.    വെര ഉയരതില 6     വയതയസ ഭമണപഥങളി
               ലോയി 24      ഉപഗഹങളെട ഒര ോശണിയോണ് സോന നിരണയം നടതനത്.
         c.  ചരങിയത് 4      ഉപഗഹങളില നിനള സിഗല ലഭിചോല മോതോമ GPS   ന് അകോംശം,ോരഖോംശം,ഉയരം,
                  സമയം തടങിയ വിവരങള പദരശിപികോന സോധിക.
25.  GPS     െന സോധയതകള :
       1.    ോറോഡ് ഗതോഗതം -  വോഹനതിെന സോനം,   സഞോരദിശ എനിവ കെണതോന
       2.                  ോവയോമ ഗതോഗതം 3.   സമദഗതോഗതം
       4.   സരക -   ഉനത വയകികളെട സഞോരം,     വിലപിടിപള വസകളെട ൈകമോറം എനിവയ് ഉപോയോഗികന.
26.        വിവിധ രോജയങളെട ഉപഗഹോധിഷിത ഗതിനിരണയ സംവിധോനങള :

അോമരിക    ോഗോബല െപോസിഷനിങ് സിസം - GPS

ഇനയ      ഇനയന റീജയനല നോവിോഗഷന സോറൈലറ് സിസം ( IRNSS )

റഷയ ോഗോനോസ്

  യോറോപയന ോസസ് ഏജനസി ഗലീലിോയോ

   PART A     SS  II     അധയോയം 7       ൈവവിധയങളെട ഇനയ (  മോരക് - 7)
1.   ഇനയയെട സോനം :
        അകോംശം - 8  ഡിഗി 4   മിനിറ് വടകമതല 37   ഡിഗി 6  മിനിറ് വടകവെര
        ോരഖോംശം - 68   ഡിഗി 7      മിനിറ് കിഴകമതല 97  ഡിഗി 25    മിനിറ് കിഴകവെര
2.      ഇനയയിെല ഭപകതി വിഭോഗങള : a. ഉതരപരവതോമഖല,    b. ഉതരമഹോസമതലം,    c.  ഉപദവീപീയ പീഠഭമി
                                                                 d.       തീരസമതലങള e.    ദവീപകള       
                                                      A .  ഉതരപരവതോമഖല
  

                           ഉപവിഭോഗങള                           സവിോശഷതകള

a.   ടോനസ് ഹിമോലയം-കോരോകോറം,ലഡോക്,സസര     ഇനയയിെല ഉയരമള െകോടമടിയോയ മൗണ് K2    അഥവോ ോഗോഡ് വിന ഓസിന 
ഇവിെടയോണ്.   ശരോശരി ഉയരം 6000 മീററോണ്

b.  ഹിമോലയം - ഹിമോദി,ഹിമോചല,സിവോലിക്    ഈ പരവതനിരകളക് ഏകോദശം 2400 K.M നീളമണ്.ോലോകതിെല 
  ഉയരോമറിയ െകോടമടികള കോണെപടന.  ഏകോദശം 5  ലകം ച.കി.മീ.
 വിസതിയള പോദശം

c.   കിഴകന മലനിരകള - പതകോയിബം,
  നോഗോകനകള,ഗോോരോ,ഖോസി,  ജയനിയ കനകള,
   മിോസോ കനകള

 സമദനിരപിലനിന് 500-3000 മീ.ഉയരം.   പരവോചല എനം അറിയെപടന. 
   ഇവിടം നിബിഡമോയ ഉഷോമഖലോ മഴകോടകളോണ്

     ോലോകത് ഏറവം മഴ ലഭികന ചിറോപഞി ഇവിെടയോണ്.

               മണിനങള / െതോഴിലകള            ഉതരപരവതോമഖലയെട പോധോനയം

 പരവതമണ് -  ഫലപഷി കടിയത്,
  ഇരണ തവിടനിറോമോ കറതനിറോമോ 

ആണ്.
െതോഴിലകള-മഗപരിപോലനം 
-   െചമരിയോട് വളരതല ,

 കഷി -ഉരളകിഴങ്,ബോരലി,
കങമപവ്,ആപിള, ഓറഞ്,ോതയില

    പരോതനകോലം മതല ഇനയെയ വടകപടിഞോറന ആകമണങളിലനിന് 
സംരകികന

     മണസണ കോറകെള തടഞനിരതി ഉതോരനയയിലടനീളം മഴ െപയികന
     ൈശതയകോലത വീശന വരണ ശീതകോറിെന ഇനയയിോലക കടകോെത 

െചറകന
 നദികളെട ഉതവപോദശം

   ൈവവിധയമോരന സസയജനജോലങള ഉടെലടകനതിന് കോരണമോയി

                                                                    B. ഉതരമഹോസമതലം
                               ഉപവിഭോഗങള                          സവിോശഷതകള

a.  പഞോബ് -  ഹരിയോന സമതലം 7    ഉതോരനയന സംസോനങളിലോയി വയോപിച കിടകന

b.  രോജസോനിെല മരസലി-  ബോഗര സമതലങള       ഹിമോലയന നദികളെട അോനകം വരഷെത നിോകപണതിലെട രപം െകോണ

c. ഗംഗോസമതലം     ോലോകതിെല ഏറവം വലിയ എകല സമതലമോണിത്

d.   ആസോമിെല ബഹപത സമതലം സിന-ഗംഗ-    ബഹപത സമതലം എനം അറിയെപടന
    ഇനയയിെല ഏക മരഭമി ഥോര രോജസോനിലോണ്
       ഇനയയിെല ഏറവം ചട് കടിയ പോദശമോയ ജയസോലമീര ഈ മരഭമിയിലോണ്

                  മണിനങള / െതോഴിലകള                    ഉതരമഹോസമതലതിെന പോധോനയം

 എകലമണ് -  നല ഫലപഷിയളത്,  മരഭമിമണ് -  ഈരപം തീെര 
കറവ്,  ലവണോംശമള മണ്

    ഫലപഷിയള എകലമണില ധോരോളം വിളകള കഷി 
െചയന.    അതിനോല ഇനയയെട ധോനയപര എനറിയെപടന.



      രതീഷ് സി വി, എച്.എസ്.  എ .   ോസോഷയല സയനസ് , GHSS െപരികലര, വയനോട്

   ോലോകതിെല ഏറവം ജനനിബിഡമോയ പോദശങളിെലോനോണിത്
    ഇനയയില ഏറവം കടതല െറയില ,  ോറോഡ് ,  കനോല ശംഖല 

 ഇവിെടയോണ് കോണെപടനത്

   ജലോസചനെത ആശയിച് കഷി െചയന
ോഗോതമ്,ോചോളം,െനല്,കരിമ്,പരതി...   തടങിയവ കഷി െചയന

                                                                      C.  ഉപദവീപീയ പീഠഭമി
                              ഉപവിഭോഗങള                                സവിോശഷതകള

 ആരവലി പരവതനിര,  മോളവോ പീഠഭമി,വിനയോനിരകള
 സതപര നിരകള, കച്,  കതിയവോര ഉപദവീപ്

പശിമഘടം,  ഡകോന പീഠഭമി,പരവഘടം
 ോഛോടോനോഗപര പീഠഭമി

   ഇനയയിെല ഏറവം വിസതമോയ ഭവിഭോഗം
    ഇനയയിെല ഏറവം പഴകം െചന ഭവിഭോഗം

  ഉറോപറിയ ശിലകളോല നിരമിതമോയത്. 15  ലകം ച.കി.മീ.വിസതിയണ്
     ഇവിടെത ഏറവം ഉയരോമറിയ െകോടമടിയോണ് ആനമടി (2695 മീ.)-ോകരളം

  

                           മണിനങള / െതോഴിലകള   ഉപദവീപീയ പീഠഭമിയെട പോധോനയം

 കറതമണ് -  പരതികഷിക് അനോയോജയം.    ബസോളട് എന ആോഗയശിലയില നിന് 
ഉണോയത്.   കറതപരതിമണ് എനം അറിയെപടന

  ഇനയയിെല ഏറവം വലിയഭവിഭോഗം
പരവതങള,പീഠഭമികള,തോഴരകള 

 എനിങെന ൈവവിധയമോരന 
ഭപകതി.   ധോരോളം ധോത നിോകപം 

 കോണെപടനതിനോല ധോതകളെട 
  കലവറ എന് വിളികന.അോനകം 

 നദികളെട ഉതവപോദശമോണ്.

 െചമണ് -   തോരതോമയന ഫലപഷി കറവ്.     ഇരമിെന അംശം ഇതിന് ചവപനിറം നലകന.

  ലോറൈററ് മണ് -    മണസണ മഴയം ഇടവിടള ോവനലകോലവം
    മോറിമോറി അനഭവെപടന പോദശത് കോണന

കഷി,ഖനനം,     ധോതഅധിഷിത വയവസോയങള എനിവയോണ് പധോന െതോഴിലകള.പരതി,
പയര,കരിമ്...   തടങിയവയോണ് പധോന വിളകള.ഇരമയിര്,കലകരി,  മോംഗനീസ് ....പധോന 
ധോതകള

                                                                         D.  തീരസമതലങള
            ഉപവിഭോഗങള             സവിോശഷതകള            മണിനങള / െതോഴിലകള

a.  പടിഞോറന തീരസമതലം
b.  കിഴകന തീരസമതലം

      ഗജറോതിെല റോന ഓഫ് കച് മതല ഗംഗോ-
   ബഹപത ഡലറോപോദശം വെര നീണ 

കിടകന.  ഏകോദശം 6100 കി.മീ.നീളം

എകലമണ്,   കഷി പധോന െതോഴില,മതയബനനം,ഉപ് 
നിരമോണം,  വിോനോദസഞോരം ഉണ്.

  കഷി െനല് ,  െതങ് തടങിയവ

                                                                            E.  ദവീപകള

             ഉപവിഭോഗങള
         
                    സവിോശഷതകള

 മണിനങള / 
െതോഴിലകള

a.  ലകദവീപ് -  അറബികടലില സിതിെചയന
   36  ദവീപകളില 11   ല മോതോമ ജനതോമസമള

  ലകദവീപിെന തലസോനം കവരതിയോണ്,
ലഗണകളം,മണലതീരങളം,  പവിഴപറകളമോണ് പോതയകത.

 മതയബനനം
,വിോനോദസഞോരം 
എനിവയോണ് 

 പധോന വരമോന 
മോരഗങള.കഷി 
നോമമോതമോോയ 
ഉള.

b.  ആനഡമോന &  നിോകോബോര ദവീപസമഹം
     ബംഗോള ഉളകടലില സിതിെചയന.
 219  ദവീപകള ,   ജനവോസം തീെര കറവ്,കടതലം 
  നിബിഡവനങള

    ഇനയയിെല ഏക അഗിപരവതം ഇതിെല ബോരനദവീപിലോണ്.
  ോപോരട് െബയറോണ് തലസോനം.  നിോകോബോറിെന െതോക 
   അറമോയ ഇനിരോോപോയിനോണ് ഇനയയെട െതോകയറം.

3.   ഹിമോലയ പരവതനിരകള - ഹിമോദി, ഹിമോചല, സിവോലിക്
                  ഹിമോദി                  ഹിമോചല                    സിവോലിക്

   ഏറവം ഉയരം കടിയ നിര.
  ശരോശരി ഉയരം 6000 മീ.

ഗംഗോ,യമന,   എനീ നദികളെട ഉതവസോനം,
8000 മീ.   മകളില ഉയരമള നിരവധി 

  െകോടമടികള സിതി െചയന.(കോഞന 
ജംഗ,നനോോദവി)

 ഹിമോദിയെട െതകഭോഗതോയി 
സിതിെചയന.  ശരോശരി ഉയരം 
3000 മീ.
ഷിംല,  ഡോരജിലിങ് തടങിയ 

 സഖവോസോകനങള െതോക 
  െചരിവില സിതി െചയന.

  ഹിമോചലിന െതകഭോഗതോയി സിതിെചയന.
  ശരോശരി ഉയരം 1220 മീ.   ഹിമോലയന നദികള ഈ 

  പരവതനിരെയ മറിചെകോണ് ഒഴകനതിനോല 
  പലയിടങളിലം തടരച നഷെപടന.നീളോമറിയതം 

  വിസതവമോയ തോഴരകള കോണെപടന.ഇവെയ 
  ഡണകള എന വിളികന.(െഡറോഡണ) 

4.    ഹിമോലയന നദികള :
ഹിമോലയന 
നദികള

ഉതവസോനം നീളം ോപോഷകനദികള  ഒഴകന സംസോനങള എതിോചരന 
സമദം

സിന ടിബറിെല 
 മോനസസോരോവര തടോകം

 ഏകോദശം 2280 കി. 
മീ(ഇനയയിലെട
709 കി.മീ.)

ചല,ചിനോബ്
,രവ,ബിയോസ്,സതജ്

കോശീര,ഹിമോചല,പഞോബ് അറബികടല

ഗംഗ  ഗംോഗോതി ഹിമോനിയിെല
  ോഗോമഖ് ഗഹ

 ഏകോദശം 2500 
കി.മീ.

യമന,ോസോണ,
ോകോസി,ഗോണക്

ഉതരോഞല,ഉതരപോദശ്,
ബീഹോര,പ.ബംഗോള

ബംഗോള 
ഉളകടല

ബഹപത  ടിബറിെല െചമ-യങ്-
 തങ് ഹിമോനി

 ഏകോദശം 2900 
കി.മീ.(ഇനയയിെല 

 നീളം 725 കി.മീ.)

തിസ,മോനസ്,ലഹിത്
,സവോനസിരി

അരണോചലപോദശ്
,ആസോം,സികിം,പ.ബംഗോള

ബംഗോള 
ഉളകടല



      രതീഷ് സി വി, എച്.എസ്.  എ .   ോസോഷയല സയനസ് , GHSS െപരികലര, വയനോട്

5.  ഉപദവീപീയ നദികള
   നദി              ഉതവസോനം   നീളം ോപോഷകനദികള സംസോനങള എതിോചരന 

കടല

മഹോനദി ൈമകലോനിരകള(മധയപോദശ്) 857കി.മീ. ഇബ്,െടല ഒറീസ,മധയപോദശ്
,ഛതീസഗഡ്

ബംഗോള 
ഉളകടല

ോഗോദോവരി പശിമഘടം(മഹോരോഷയിെല 
 നോസിക് ജില)

1465കി.മീ. ഇനോവതി
,ശബരി

ആനോപോദശ്
,ഒറീസ,മഹോരോഷ

ബംഗോള 
ഉളകടല

കഷ പശിമഘടം(മഹോരോഷയിെല 
 മഹോബോലശവര കനകള)

1400കി.മീ. ഭീമ,തംഗഭദ ആനോപോദശ്
,കരണോടകം,മഹോരോഷ

ബംഗോള 
ഉളകടല

കോോവരി പശിമഘടതിെല 
ബഹഗിരിനിരകള(കരണോടകം)

800കി.മീ. കബനി
,അമരോവതി

തമിഴോട്,കരണോടകം ബംഗോള 
ഉളകടല

നരമദ ൈമകലോനിരകള 
(ഛതീസഗഡ്)

1312കി.മീ. ഹിരണ,ബനജന ഗജറോത്
,മഹോരോഷ,മധയപോദശ്

അറബികടല

തോപതി  മനതോയ് പീഠഭമി(മധയപോദശിെല 
 ൈബതല ജില)

724കി.മീ. ആനര,ഗിരന ഗജറോത്
,മഹോരോഷ,മധയപോദശ്

അറബികടല

6.     ഹിമോലയന നദികളെടയം ഉപദവീപീയ നദികളെടയം പോതയകതകള
          ഹിമോലയന നദികള                         ഉപദവീപീയ നദികള

  ഹിമോലയപരവതനിരകളില നിന് ഉതവികന     ഉപദവീപീയ പീഠഭമിയിെല മലനിരകളില നിന് ഉതവികന

 അതിവിസതമോയ വഷിപോദശം    തോരതോമയന വിസതി കറഞ വഷിപോദശം

  അതിശകമോയ അപരദന തീവത    അപരദന തീവത തോരതോമയന കറവ്

 ഉയരന ജലോസചനോശഷി  കറഞ ജലോസചനോശഷി

  സമതലപോദശങളില ഉളനോടന ജലഗതോഗതതിന് 
 സോധയത കടതല

    ഉളനോടന ജലഗതോഗതതിന് സോധയത തോരതോമയന കറവ്

7.   തീരസമതലങളെട സവിോശഷതകള :
                  പടിഞോറന തീരസമതലം                           കിഴകന തീരസമതലം

a.    അറബികടലിനം പശിമഘടതിനമിടയില ,  റോന ഓഫ് 
       കച് മതല കനയോകമോരി വെര
b.   തോരതോമയന വീതി കറവ്
c.  ഗജറോത് തീരസമതലം,  െകോങണ തീരസമതലം, മലബോര 
      തീരസമതലം എനിങെന തിരികോം
d.   കോയലകളം അഴിമഖങളം കോണെപടന

a.    ബംഗോള ഉളകടലിനം പരവഘടതിനമിടയില ,
       സനരവനപോദശം മതല കനയോകമോരി വെര
b.   തോരതോമയന വീതി കടതല
c.  ോകോറമണല തീരസമതലം,     വടകന സിരകോരസ്
     തീരസമതലം എനിങെന തിരികോം
d.   െഡലറോ രപീകരണം നടകന

 8.     ഇനയയെട കോലോവസെയ സവോധീനികന ഘടകങള :
      a.       അകോംശീയ സോനം b.        ഭപകതി c.          സമദസോമീപയം d.    സമദനിരപിലനിനള ഉയരം
9.   ഇനയയിെല ഋതകള :

                ഋത        കോലഘടം          10.   പശിമ അസവസത
ൈശതയകോലം  ഡിസംബര - െഫബവരി      ൈശതയകോലത് െമഡിറോറനിയന കടലില രപം െകോളന ശകമോയ 

    നയനമരദം കോമണ കിഴോകോട നീങി ഇനയയിെലതന.
   ഇത് ഉതര സമതലപോദശങളില ,  പോതയകിച് പഞോബില 

   ൈശതയകോല മഴ ലഭികനതിന് കോരണമോകന.   ഈ മഴ ൈശതയകോല 
  വിളകളക് ഏെറ പോയോജനകരമോണ്.

   ോടോോപോപോസിലെടയള അതിശകമോയ വോയപവോഹമോയ ജറ് 
    പവോഹങളോണ് പശിമ അസവസതെയ ഇനയയിെലതികനത്.

ഉഷകോലം  മോരച് - െമയ്

െതക്-  പടിഞോറന മണസണ 
കോലം

 ജണ - െസപംബര

 വടക് -   കിഴകന മണസണ കോലം  ഒോകോബര - നവംബര

11.      ഇനയയില ഉഷകോലത് വീശന പോോദശിക വോതങളോണ് -    ല ,   മോംോഗോഷോവഴ് എനിവ.
12. െതക്-      പടിഞോറന മണസണ കോറിെന രണ് ശോഖകള -     അറബികടല ശോഖ ,  ബംഗോള ഉളകടലശോഖ. 
      െതക്-         പടിഞോറന മണസണ കോറ് ഇനയയെട പടിഞോറന സംസോനങളില കനതമഴയ് കോരണമോകന.    ഈ കോറ്
             രോജസോനിെലതോമോള ആരവലി പരവതനിരകളക് സമോനരമോയി കടനോപോകനതിനോല രോജസോനില വിരളമോോയ 
        മഴ ലഭികനള.
13.   ഒോകോബര ചട് :
      വടക-      കിഴകന മണസണ കോറകള വീശന ഒോകോബര -       നവംബര മോസങളില ഇനയെയോടോെക അനഭവെപടന
          ഉയരന ഊഷോവം ആരദതയം പകലസമയങെള ദസഹമോകന.      ഈ പതിഭോസം ഒോകോബര ചട് എന ോപരിലറിയപടന.
14.       ഇനയയില മഴയെട വിതരണതിലള അസനലിതോവസയ് കോരണങെളെനലോം ?
     a.   ഭപകതി b.   സമദസോമീപയം c.    സമദതിലനിനള അകലം d.    പരവതനിരകളെട സോനം e.  ഭഭോഗതിെന വിസതി
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      PART A   SS  II    അധയോയം 8     –  ഇനയ സോമതിക ഭമിശോസം (  മോരക് - 5 )
1.        വയതയസങളോയ കോരഷികവിളകള ഇനയയില കഷിെചയനതിന് സഹോയകമോയ ഭമിശോസഘടകങള
     എെനലോം ?
    a.    ഭപകതി ൈവവിധയം b.        ൈവവിധയമോരന ഫലപഷിയള മണിനങള c.  അനോയോജയമോയ കോലോവസ
2.    ഇനയയിെല കോരഷിക കോലങള :
കോരഷിക 
കോലങള

      വിളയിറകല കോലം          വിളെവടപ കോലം               പധോന വിളകള

ഖോരിഫ്  ജണ (മണസണിെന 
ആരംഭം)

 നവംബര ആദയവോരം
(  മണസണിെന അവസോനം)

െനല,ോചോള,പരത,തിനവിളകള
,ചണം,കരിമ്, നിലകടല

റോബി  നവംബര മധയം
(ൈശതയകോലോരംഭം)

മോരച്(  ോവനലിെന ആരംഭം) ോഗോതമ്,പകയില,കടക്,പയരവരഗങള

ൈസദ്  മോരച് (  ോവനലിെന ആരംഭം)  ജണ (  മണസണിെന ആരംഭം) പഴവരഗങള,പചകറികള

3.     ഇനയയിെല കോരഷിക വിളകള :      A.    ഭകയവിളകള :
വിള  മഴ / 

വരഷപോതം
 ഊഷോവ് /തോപനില        മണ്                             പോതയകതകള

െനല് 150 cm ല 
കടതല

24  ഡിഗി െസലഷയ
സിന് മകളില

എകലമണ്   ഇനയയിെല മഖയ ഭകയവിള,   ഒര ഖോരിഫ് വിള,
നദീതടങള,തീരസമതലങള,  സിവോലിക് പരവതെചരി

   വിലം െനലകഷി െചയന .W.B,UP,AP

ോഗോതമ് 75 cm 10  ഡിഗി -26 
 ഡിഗി െസലഷയസ്

നീരവോരചയള 
 എകലമണ്

   ഇനയയിെല ഭകയവിളകളില രണോം സോനം.  ഒര റോബി 
വിളയോണ്.(  ൈശതയകോല വിള),UP,പഞോബ്,ഹരിയോന

ോചോളം 75 cm
    ------

നീരവോരചയള 
ഫലഭയിഷമോയ 
മണ്

   ഇനയയിെല ഭകയവിളകളില മനോം സോനം.
ഉഷകോലതം,   ൈശതയകോലതം കഷി െചയോം.
MP,KA,RAJ,UP

                                                            B.   നോണയവിളകള
വിഭോഗം  വിള     മഴ  ഊഷോവ്

/തോപനില
    മണ്                            പോതയകതകള / പോദശം

നോര
വിളകള

പരതി െചറിയ
ോതോതില

20  ഡിഗി c 
-30  ഡിഗി c 

കറതമണ്
എകലമണ്

  യണിോവഴല ൈഫബര എനറിയെപടന.  ോലോകത് നോലോം 
സോനം,     ഇനയയിെല ഏറവം വലിയ കഷിയധിഷിതവയവസോയം

 പരതിതണി വയവസോയം.  പധോനോകനം മംൈബ. 
മഹോരോഷ,ഗജറോത്,മധയപോദശ്

ചണം 150 cm ല 
കടതല

ഉയരന 
തോപനില

നീരവോരചയള 
 എകലമണ്

      ചണ ഉലപോദനതില ോലോകത് ഇനയ രണോം സോനം,
  തോരതോമയന വിലകറഞ നോരവിള.പ.ബംഗോള,ഒഡീഷ.ആസോം

പോനീയ
വിളകള

ോതയില 200 cm -
250 cm

25  ഡിഗി c 
-30  ഡിഗി c 

ൈജവോംശമള,
നീരവോരചയള 
മണ്

     ഇനയ ഏറവം കടതല ോതയില ഉലപോദിപികന രോജയം,കനിന 
  െചരിവകളോണ് കഷിക് അനോയോജയം.ആസോം,ോകരളം,തമിഴോട്

കോപി ഉയരന 
വരഷപോതം

മിതമോയ 
തോപനില

നീരവോരചയള 
വനമണ്

    ഉലപോദനതില ഇനയക് ആറോം സോനം,ഉഷോമഖലോ 
ോതോടവിള,പശിമഘടമലനിരകളില 
കടതല.കരണോടകം,ോകരളം,തമിഴോട്

മറ 
വിളകള

കരിമ് ആവശയതി
ന്

ആവശയ
തിന്

കറതമണ്
എകലമണ്

   ഉലപോദനതില ഇനയക് രണോം സോനം,ഉഷോമഖലോ 
വിള,    കരിമിലനിന് പഞസോരയം ശരകരയം ഉണോകന.
ഉതരപോദശ്,മഹോരോഷ,കരണോടകം

റബര 150 cm ല 
കടതല

25  ഡിഗി c 
 ന് മകളില

 ലോറൈററ് മണ്     ഇനയയില ഏറവം കടതല റബര ഉലപോദിപികനത് 
ോകരളതിലോണ്.--ോകരളം,തമിഴോട്,  ആനഡമോന ദവീപകള

സഗന
വയഞന
ങള

ഏലം
കരമളക്,
ജോതി

 ധോരോളം മഴ ഉഷോമഖല 
കോലോവസ

വനമണ്
,മണലമണ്

   പശിമഘട മലനിരകളിലോണ് ഏറവം കടതലളത്.

4. ധോതകള
                                                           A. ോലോഹധോതകള

 ഇരമിെന
അംശമളവ

ഇരമയിര് മോഗൈററ്,െഹമൈററ്,ലിെമോൈണറ്,   സിഡൈററ് എനീ 4  തരം ഇരമയിര് 
ഇനയയിലണ്.    ോലോകെത െമോതം ഇരമയിരിെന 20 % ഇനയയിലോണ്.ഇരമയിര് 

   കയറമതിയില ഇനയ നോലോം സോനതോണ്.     ഇനയയിെല ഏറവം വലിയ ധോത അധിഷിത 
  വയവസോയമോണ് ഇരമരക വയവസോയം.



      രതീഷ് സി വി, എച്.എസ്.  എ .   ോസോഷയല സയനസ് , GHSS െപരികലര, വയനോട്

മോംഗനീസ്     ഇരമരക വയവസോയതില ഉപോയോഗികന പധോന ോലോഹധോതവോണ്.  ഇരമയിര്
  നിോകപങളകരിെക സോധോരണ കോണെപടന.   ഇരമമോയി കലരതി സങരോലോഹ

 നിരമോണതിന് ഉപോയോഗികന.ഒഡീഷ,കരണോടകം,  മഹോരോഷയില കോണെപടന.

ഇരമിെന 
അംശമിലോതവ

സവരണം,െവളി,െചമ്,ോബോൈകറ്

ധോതകള                                         ഉപോയോഗം  പധോന ഉലപോദക 
സംസോനങള

സവരണം ആഭരണനിരമോണം കരണോടകം

െവളി ആഭരണനിരമോണം,ഇലോകോോപറിങ്,ോഫോോടോഗോഫി രോജസോന,ജോരഖണ്, കരണോടകം

െചമ്    ൈവദയോതോപകരണ വയവസോയങളില ചോലകമോയി ഉപോയോഗികന ജോരഖണ്,രോജസോന,മധയപോദശ്

ോബോൈകറ്  അലമിനിയതിെന അയിരോണിത്.വിമോനം,ൈവദയോതോപകരണങള,
   ഗോരഹിക ഉപകരണങള എനിവയോയി ഉപോയോഗികന

ജോരഖണ്ഛതീസഗഡ്,
മധയപോദശ്,ഒഡീഷ

അഭം    ൈവദയോതോപകരണ വയവസോയങളില ഇനസോലററോയി 
ഉപോയോഗികന

ആനോപോദശ്,രോജസോന,
ജോരഖണ്,ബീഹോര

5.      ഇനയയിെല പധോന ഇരമയിര് ഖനനോമഖലകള :
 സംസോനം -  പധോന ഖനനോമഖലകള

        –   ഒഡീഷ സനരഗഡ്,മയരഭഞ്,ജോര
     ജോരഖണ് -    സിംഗഭം,ദരഗ്
   കരണോടകം -    െബലോരി,ചികഗലര,ഷിോമോഗ,ചിതദരഗ്

          –  ോഗോവ മരമോഗോവ
       തമിഴോട് -    ോസലം,നീലഗിരി

6.      ഇനയയിെല പധോന ഇരമരക വയവസോയ ശോലകള :
  ഇരമരക വയവസോയ

ശോലകള
 സിതിെചയന സലം                             സവിോശഷത

  ടോറ ഇരമരക കമനി ജംഷഡപര(ജോരഖണ്)      ഏറവം വലിയ സവകോരയോമഖല ഇരമരക വയവസോയ ശോല

   ഇനയന അയണ ആന്
 സീല കമനി

കളട,ബരണപര,ഹിരോപര
(പ.ബംഗോള)

    െപോതോമഖലയിെല ആദയ ഇരമരക വയവസോയ ശോല

  വിോശവശവരയ അയണ ആന് 
  സീല വരക് ലിമിറഡ്

ഭദോവതി(കരണോടകം)     ദകിോണനയയിെല ആദയെത ഇരമരക വയവസോയ ശോല

  ഭിലോയ് സീല പോന് ദരഗ്(ഛതീസഗഡ്) 1959     ല റഷയയെട സോോങതിക സഹോയോതോെട സോപിച

  റരോകല സീല പോന്  സനരഗഡ് (ഒഡീഷ) 1959     ല ജരമനിയെട സോോങതിക സഹോയോതോെട സോപിച

  ദരഗോപര സീല പോന്  ദരഗോപര (പ.ബംഗോള) 1962  ല യ.     െക യെട സോോങതിക സഹോയോതോെട സോപിച

  െബോകോോറോ സീല പോന്  െബോകോോറോ (ജോരഖണ്) 1964     ല റഷയയെട സോോങതിക സഹോയോതോെട ആരംഭിച.

                                                             4  B.  അോലോഹധോതകള

 ധോത ഇനനങള - കലകരി,െപോോടോളിയം,   പകതിവോതകം എനിവ ഊരജവിഭവങളോണ്.    ഇവെയ ോഫോസില
                                   ഇനനങള എന് വിളികന.

കലകരി -     ഇനയയിെല മഖയ തോോപോരജോസോതസ്.   പധോന വയോവസോയിക ഇനനം.  ബിറമിനസ് വിഭോഗതിലള 
   ഇടതരം കലകരിയോണ് ഇനയയില കടതല.     ജോരഖണിെല ജോറിയയോണ് ഇനയയിെല ഏറവം വലിയ 

കലകരിപോടം.        തമിഴോടിെല െനയ് ോവലിയില ലിൈഗറ് എന ഇനനകമത കറഞ കലകരി 
കോണെപടന.പ.ബംഗോള,ജോരഖണ്,   ഒഡീഷ ,     ഛതീസഗഡ് എനിവയോണ് പധോന ഉലപോദക സംസോനങള.

 െപോോടോളിയവം ,പകതിവോതകവം -  ോറോഡ്,െറയില,    ോവയോമഗതോഗത ോമഖലകളക് മഖയ ഊരജോസോതസോണ് 
െപോടോളിയം.െപോടോള,     ഡീസല എനീ ഇനനങളക പറെമ രോസവളങള,  കതിമ റബര,  കതിമ മരനകള,വോസലിന 

    തടങിയ ഉപ ഉലപനങള െപോടോളിയതിലനിന് ോവരതിരിെചടകന.   ആസോമിെല ഡിഗോബോയിയിലോണ് ഇനയയില 
   ആദയമോയി െപോടോളിയം ഖനനം െചയത്.        മഹോരോഷയിെല മംൈബ ൈഹ യോണ് ഇനയയിെല ഏറവം വലിയ െപോടോളിയം 

ഖനി.ആസോം,ഗജറോത്,      മഹോരോഷ എനിവയോണ് ഇനയയിെല െപോടോളിയം ഉലപോദക സംസോനങള.െപോടോളിയം 



      രതീഷ് സി വി, എച്.എസ്.  എ .   ോസോഷയല സയനസ് , GHSS െപരികലര, വയനോട്

   ഖനനോതോെടോപം ലഭികന ഇനനമോണ് പകതിവോതകം.   ചിലയിടങളില പകതിവോതകനിോകപം മോതമോയം 
കോണെപടന.  പോതയകിച് തമിഴോട്,ആനോതീരങളില.

7.  ആണവധോതകള :  യോറനിയം,    ോതോറിയം എനിവയോണ് പധോന ആണവധോതകള.ജോരഖണ്,രോജസോന,   മഹോരോഷ
           എനിവിടങളില യോറനിയം നിോകപമണ്.ോകരളം,       തമിഴോട് എനിവിടങളിെല തീരോദശ മണലില കോണന
          ോമോണൈസറ്,      ഇലമൈനറ് എനീ ധോതകളില നിന് ോതോറിയം ഉലപോദിപികന.
8.   വയവസോയങളെട സോനനിരണയഘടകങള :
   A.        മംൈബ പധോന പരതിതണിവയവസോയ ോകനമോയി മോറോന അനകല സോഹചരയങള ?
          1.        സമീപപോദശങളില നിന് അസംസതവസകളെട സഗമമോയ ലഭയത 2.     കറഞ നിരകില ഊരജലഭയത
          3.      ശദജലലഭയത 4.         മനഷയവിഭവലഭയത 5.     മംൈബ തറമഖം ോകനീകരിചള കയറിറകമതി സോധയതകള
   B.     ഇരമരക വയവസോയതിെന സോനനിരണയ ഘടകങള ?
             അസംസതവസകളെട സഗമമോയ ലഭയത,   ജലലഭയത ,    ഗതോഗതസൗകരയങള,           കയറമതി സൗകരയങള
            െതോഴിലോഴികളെട ലഭയത
9.    ഇനയയിെല പധോന ആണോവോരജനിലയങള :
        A.  തോരോപര -         മഹോരോഷ B.   –       റോവതട രോജസോന C.     – ൈകഗ കരണോടകം
        D.  കലപോകം ,  കടംങളം -        തമിഴോട് E.  –         കോകോപോറ ഗജറോത് F.  നോറോറ -ഉതരപോദശ്
10.   പോരമോരയതര ഊരജോസോതസകള :
        A. സൗോരോരജം,  കോറിലനിനള ഊരജം,  തിരമോലയിലനിനള ഊരജം,ോവലിോയോരജം,     ൈജവവോതകം എനിവയോണ്
                ഇനയയിെല പധോന പോരമോരയതര ഊരജോസോതസകള.
        B.  ഇവ പനസോപികോനോവനതം,െചലവകറഞതം,   പരിസിതി പശങള ഉണോകോതതമോണ്. 
11.    പോരമരയ ഊരജോസോതസകള :
        A.  കലകരി,     െപോടോളിയം തടങിയ ധോതവിഭവങളോണ് പോരമരയ ഊരജോസോതസകള.
        B.    ഇവ ദീരഘകോലമോയി ഊരജോവശയതിന് ഉപോയോഗികന.     അതിനോല ഭമിയില ഇവയെട അളവ് കറഞവരന.
        C.  ഇവ പനസോപികെപടോതവയോണ്.      ഇവ കതികനത് വന പരിസിതി മലിനീകരണം സഷികന.
12.   ഗതോഗതം :       രോജയത് ഗതോഗതവയവസയെട ആവശയകതെയന് ?
                ഉലപോദനോമഖലകളില ആവശയമോയ അടിസോന ഘടകങള ഉറപോകനതിനം ഉലപനങള ഉപോഭോകോകളിോലക്
            ആവശയോനസരണം എതികനതിനം കോരയകമമോയ ഗതോഗതവയവസ അനിവോരയമോണ്.
13.   ഇനയയിെല ഗതോഗതമോരഗങള :
        a.      ോറോഡ് ഗതോഗതം b.      െറയില ഗതോഗതം c.      ജല ഗതോഗതം d.  ോവയോമ ഗതോഗതം
14.    ോറോഡ് ഗതോഗതം -    ഇനയയിെല ഏറവം പധോനെപട ഗതോഗതമോരഗം.   ഗോമങെളയം നഗരങെളയം ബനിപികന.
15.  നിരമോണ -      നിരവഹണ സംവിധോനെത അടിസോനമോകി ോറോഡകെള നോലോയി വരഗീകരികോം

 ോദശീയ പോതകള  സംസോന പോതകള  ജിലോ ോറോഡകള  ഗോമീണ ോറോഡകള

  രോജയെത ഏറവം പധോന 
ോറോഡകള.  വിവിധ തലസോനങള, 
നഗരങള,  തറമഖങള തടങിയ 

 ോകനങെള ബനിപികന.
 നിരമോണ -  നിരവഹണ ചമതല 

ോകനസരകോരിനോണ്.

  സംസോന തലസോനങെള ജിലോ 
ആസോനങളമോയി 

 ബനിപികന പധോന 
ോറോഡകള.നിരമോണ-നിരവഹണ 

 ചമതല സംസോന 
സരകോരകളകോണ്.

 ജിലോ ആസോനങെള 
  ജിലയിെല പധോന ോകനങള

  മോയി ബനിപികന ോറോഡ
കള.ചമതല 
ജിലോപഞോയതിനോണ്.

 ഗോമങളിെല ആഭയനര 
സഞോരതിനപോയോഗികന 
ോറോഡകള.  ചമതല തോദശ 
സവയംഭരണസോപനങളകോ
ണ്.

16.    സവരണ ചതോഷോണ സപരൈഹോവ :
         ഇനയയിെല െമഗോനഗരങളോയ ഡലഹി,മംൈബ,െചൈന,       െകോലകത എനിവെയ തമില ബനിപികന
              ആറവരിപോതകളോയ സപരൈഹോവകെള ോചരത് സവരണ ചതോഷോണ സപരൈഹോവ എന് പറയന.
           നോഷല ൈഹോവ അോതോറിറികോണ് ഇതിെന ചമതല.
17.   െറയില ഗതോഗതം :      ഇനയന െറയിലോവ -     ഏഷയയിെല ഏറവം വലിയ െറയിലോവ ശംഖല.
          ഏറവം വലിയ െപോതോമഖല സംരംഭം.   സഞോരതിനം ചരകഗതോഗതതിനം ഉപോയോഗികന.   ഇനയയെട വയോവസോയിക 
         വളരചയില നിരണോയക സോനമണ്.1853  ല ആരംഭിച.      മഹോരോഷയിെല മംൈബ മതല തോെന വെര 34 km  ആണ് ആദയ 
       െറയിലപോത.    ഭരണനിരവഹണതിനോയി ഇനയന െറയിലോവെയ 16  ോമഖലകളോയി തിരിചിരികന.  ോകരളതിെല െറയില 
           ശംഖല സോതണ െറയിലോവ ോമഖലയെട ഭോഗമോണ്.    െചൈന ആണ് ഇതിെന ആസോനം.     ആവി എഞിനകളക് പകരം
        ഡീസല -    ഇലകികല എഞിനകള ഇോപോള ഉപോയോഗികന.      പധോനനഗരങെള ോകനീകരിച് െമോടോെറയില പദതി
       നടപിലോകിവരന.     ോകരളതില െകോചി െമോടോെറയില പദതി പോരോഗമികന.
18.       പോളങള തമിലള അകലതിെന അടിസോനതില െറയിലോവയെട വരഗീകരണം :

     െറയിലോഗജ്      പോളങള തമിലള അകലം   ഇനയയിെല ആനപോതിക ൈദരഘയം

   ോബോഡോഗജ് 1.68 മീറര 74.00%

    മീറരോഗജ് 1 മീറര 21.00%

   നോോരോോഗജ് 0.762 മീറര, 0.610 മീറര 5.00%

19.   ജലഗതോഗതം :       ോമനകള
       a.             ഏറവം െചലവകറഞ ഗതോഗതമോരഗം b.     വനോതോതിലള ചരകഗതോഗതതിന് ഉചിതം



      രതീഷ് സി വി, എച്.എസ്.  എ .   ോസോഷയല സയനസ് , GHSS െപരികലര, വയനോട്

       c.           പരിസിതി മലിനീകരണം ഉണോകനില d.    അനോരോഷവയോപോരതിന് ഏറവം ോയോജിചത്.
20.      ജലഗതോഗതം :     രണ് തരം -  A.        ഉളനോടന ജലഗതോഗതം B. സമദജലഗതോഗതം
21.   ഉളനോടന ജലഗതോഗതം  : നദികള,കോയലകള,   കനോലകള തടങിയവയിലെടയള ഗതോഗതം.
         സഞോരതിനം,ചരകഗതോഗതതിനം,    ഉളനോടന മതയബനനതിനം വിോനോദസഞോരതിനം പോയോജനെപടതന.
22.  സമദജലഗതോഗതം :  അറബികടല,  ബംഗോള ഉളകടല,   ഇനയന മഹോസമദം വഴിയളത്
23.       ഇനയയില വനോതോതില ഉളനോടന ജലഗതോഗതെത ആശയികന ോമഖലകള :
      A. ഗംഗോ,         ബഹപതോ നദികളം ോപോഷകനദികളം B. ോഗോദോവരി,   കഷോ നദികളം ോപോഷകനദികളം
      C. ആനോ-    തമിഴോട് പോദശെത ബകിങഹോം കനോല.
      D.  ോഗോവയിെല മോോണോവി,               സവോരി നദികള E.  ോകരളതിെല കോയലകള
24.     ഇനയയിെല ോദശീയ ജലപോതകള :   (1986       ല ഉളനോടന ജലഗതോഗത അോതോറിറി രപീകരിച )

   ോദശീയ ജലപോത 1 (NW 1)     ഗംഗോനദിയില അലഹോബോദ് മതല ഹോലഡിയ വെര(1620 കി.മീ.)

   ോദശീയ ജലപോത 2 (NW 2)     ബഹപതനദിയില സദിയ മതല ധബിവെര (891 കി.മീ.)

   ോദശീയ ജലപോത 3 (NW 3)       ോകരളതില െകോലം മതല ോകോടപറം വെരയള പശിമതീര കനോല(205കി.മീ.)

   ോദശീയ ജലപോത 4 (NW 4) ോഗോദോവരി-        കഷ നദികളമോയി ോചരന് കോകിനോട മതല പതോചരി വെരയള കനോല 
(1095 കി.മീ.)

   ോദശീയ ജലപോത 5 (NW 5)    പരവതീര കനോലമോയി ബനിപിചള ബോഹണി-    മഹോനദി ഡലറോ നദീവയവസ (623കി.മീ.)

25.    ഇനയയിെല പധോന തറമഖങള -12
            പടിഞോറന തീരം           കിഴകന തീരം

1.  കണ് ല
2. മംൈബ
3. െനവോോഷവ
4. മരമോഗോവ
5. മംഗലോപരം
6. െകോചി

1.  തതകടി
2. െചൈന
3. വിശോഖപടണം
4. പോരോദവീപ്
5.  ഹോലഡിയ
6. െകോലകത

26. ോവയോമഗതോഗതം
    A.       എയരോപോരട് അോതോറിറി ഓഫ് ഇനയയെട നിയനണതിലോണ് ഇനയയെട ോവയോമഗതോഗതം
    B.      എയരോപോരട് അോതോറിറി ഓഫ് ഇനയയെട കീഴില 11  അനോരോഷോവിമോനതോവളങളടകം 126 വിമോനതോവളങളണ്.
    C.     നിരവധി സവകോരയകമനികളം ഇനയയില വിമോനസരവീസകള നടതനണ്
    D.  ോകരളതില 3 അനോരോഷോവിമോനതോവളങളണ്.-തിരവനനപരം,െനടമോോശരി-െകോചി,  കരിപര -   ോകോഴിോകോട് എനിവയോണവ.
27.    ോകരളതിലെട കടനോപോകന ോദശീയപോതകള NH- 47 , NH-49 ,NH-17
28.     ഇനയയിെല വയവസോയങള :

                 ധോത അധിഷിത വയവസോയങള        കഷിയധിഷിത വയവസോയങള

 ഇരമരക വയവസോയം  പരതിതണി വയവസോയം

 ആഭരണ നിരമോണം

ൈവദയോതോപകരണവയവസോയം  പഞസോര വയവസോയം

 ഗോരഹിക ഉപകരണവയവസോയം

 വോഹന നിരമോണം ചണവയവസോയം

   PART   A   SS II      അധയോയം 9     ധനകോരയസോപനങളം ോസവനങളം (  മോരക് - 4 )
1.     ഭോരതീയ റിസരവ് ബോങ് :  A.       ഇനയയില ോനോട് അചടിചിറകോന അധികോരമള സോപനം. 
        B.       ഇനയയെട ോകനബോങ് C. 1935      ല സോപിതമോയി D.   ആസോനം മംൈബ ആണ്
2.     ഭോരതീയ റിസരവ് ബോങിെന ധരമങള :
     a.      ോനോട് അചടിചിറകല b.      വോയ നിയനികല c.        സരകോരിെന ബോങ് d.  ബോങകളെട ബോങ്
3.      ഇനയയില ഒര രപോോനോടം അനബനനോണയങളം അടിചിറകനത് ോകനധനകോരയവകപോണ്. 
4.  ധനകോരയസോപനങള :  നിോകപം,      വോയ തടങിയ സോമതിക ഇടപോടകള നടതന സോപനങളോണിവ.
5.    ധനകോരയസോപനങെള രണോയി തിരികോം :   ബോങകള ,  ബോങിതര ധനകോരയസോപനങള

    A. ബോങകള              ഉദോഹരണം       B.   ബോങിതര ധനകോരയസോപനങള

 1. വോണിജയബോങകള SBI,RRBS  1.  ബോങിതര ധനകോരയകമനികള KSFE

2.  സഹകരണ ബോങകള   ജിലോ സഹകരണ ബോങ്  2.  മയചവലഫണ് സോപനങള UTI

3.  വികസന ബോങകള IFCI  3.  ഇനഷവറനസ് കമനികള LIC



      രതീഷ് സി വി, എച്.എസ്.  എ .   ോസോഷയല സയനസ് , GHSS െപരികലര, വയനോട്

4.  സവിോശഷ ബോങകള  നബോരഡ് ,SIDBI

6.                                                       ബോങകളെട പവരതനം

 വയകികള ,സോപനങള,  സരകോര എനിവയിലനിന് 
 നിോകപങള സവീകരികന

 വയകികള ,സോപനങള,  സരകോര എനിവയ് 
 വോയകള നലകന

   നിോകപതക പലിശോയോെട തിരിെക നലകന    വോയതക പലിശോയോെട തിരിെക വോങന
7.    ബോങിെന പധോന വരമോനം :         നിോകപതിന നലകന പലിശയം വോയകളക് വോങന പലിശയം തമിലള വയതയോസമോണ്.
8.   പതനതലമറ ബോങകള :    1991        ന് ോശഷം ൈലസനസ് ലഭിചതം നതനസോോങതികവിദയയെട സഹോയോതോെട
                                                       പവരതികനതമോയ ബോങകളോണ് ഇവ.
9.   വോണിജയബോങകെള രണോയി തിരികോം- A.    െപോതോമഖലോ ബോങകള ,   B.  സവകോരയ ബോങകള

              െപോതോമഖലോ ബോങകള                 സവകോരയ ബോങകള രണ് തരം

a.    ഇതിെന ഉടമസത പരണമോയം സരകോരിനോണ്
b.       ബോങിങ് ോമഖലയിെല പഴകം െചനതം ധോരോളം
    ശോഖകളളതമോയ സംവിധോനം.   നിോകപം
      സവീകരികകയം വോയകള നലകകയം െചയന.
c. ഉദോ.     ഭോരതീയ ോസറ് ബോങം അതിെന അനബന 
ബോങകളം,    ോദശസോലകത ബോങകളം റീജിയണല ററല 

   ബോങകളം ോചരനതോണ് െപോതോമഖലോ വോണിജയ 
 ബോങകള

1.   സവകോരയ ഇനയന ബോങകള

2.   സവകോരയ വിോദശ ബോങകള
a.   ഇതിെന ഉടമസത സവകോരയവയകികളകോണ്
b.  ഇവ RBI    യെട നിയനണ വിോധയമോയി പവരതികന
c.    ഇനയയില രജിസര െചയിടളതം ആസോനം 

  വിോദശത പവരതികനതമോയ ബോങകളോണ് 
 സവകോരയവിോദശ വോണിജയബോങകള

10.   വോണിജയബോങകളെട ധരമങള :  A.         നിോകപങള സവീകരികക B.  വോയകള നലകക
11.    നിോകപങള നോല് തരം -A. സമോദയനിോകപം,B. പചലിതനിോകപം,C.  സിര നിോകപം,D.  ആവരതിത നിോകപം
12.      വോയകളക് ഈടോയി ബോങകള സവീകരികന വസകള :
     a.   ഭൗതിക ആസികള - സവരണം,   വസ ആധോരം ...   b.      സിര നിോകപപതങള c.  ശബളപതം
13.         ബോങകള ഏെതോെക ആവശയങളകോണ് ജനങളക് പണവോയ നലകനത് ?
    A.     കഷി ആവശയങളക് B.     വയവസോയ ആവശയങളക് C.     വീടനിരമികോന D.   വോഹനം വോങോന
14.   പണവോയ -         ഈടകള സവീകരിച് ബോങകള വയകികളകം സോപനങളകം നലകന വോയകളോണ് ഇത്.
15.  ഓവരഡോഫ് -          വയകികളെട ബോങ് അകൗണിലള തകോയകോള കടതല പണം പിനവലികോനള
      അവസരമോണിത്.       വോണിജയബോങകള സിര ഇടപോടകോരോയ വയകികളക നലകന ഒരതരം വോയയോണിത്.  
           പചലിതനിോകപമളവരകോണ് സോധോരണ ഈ അവസരം ലഭികക.
16.      ബോങകള നലകന മറ് സൗകരയങളം ോസവനങളം :

 ോലോകര സൗകരയം      വയകികളകം സോപനങളകം അവരെട വിലപിടിപള വസകള സരകിതമോയി 
 സകികോനള അവസരം

 ഡിമോന് ഡോഫ്       പണം ഒര സലതനിന് മെറോര സലോതക് അയയോനള സൗകരയം

 െമയില ടോനസര     ോലോകെതവിെടനിനം സവനം അകൗണിോലോകോ മെറോരോളെട അകൗണിോലോകോ 
  പണം അയയോനള സൗകരയം

എ.ടി.എം,  െഡബിറ് കോരഡ്      ബോങിലോപോകോെത ഏത സമയതം പണം നിോകപികോനം പിനവലികോനമള 
സൗകരയം

 െകഡിറ് കോരഡ്       പണം ൈകയില സകികോെത സോധനങള വോങോന സഹോയികന സൗകരയം

 റീചോരജ് &  ബില് തക 
അടയല

 ഇനഷവറനസ് പീമിയം,  െടലിോഫോണ ചോരജ്,    ൈവദയതി ചോരജ് മതലോയവ അടയോനം 
  െമോൈബല റീചോരജ് െചയോനം,    യോതോടികറകള എടകോനം ോസവനം നലകന.

                                        ബോങിങ് രംഗെത നതന പവണതകള
17.  ഇലോകോണിക് ബോങിങ്  :           െനറ് ബോങിങിലെടയം െടലി ബോങിങിലെടയം എലോവിധ ഇടപോടകളം നടതോന
       കഴിയന രീതിയോണ് ഇലോകോണിക് ബോങിങ്.   എലോ സമയതം ബോങിങ്,   എലോയിടതം ബോങിങ് ,   െനറ് ബോങിങ്,
         െമോൈബലോഫോണ വഴിയള ബോങിങ് എനിവ ഇതിെന ഭോഗമോണ്.
18.   ോകോര ബോങിങ്  :            എലോ ബോങകളെടയം ശോഖകള ഒര െസനടല െസരവറിെന കീഴില െകോണവന് ബോങിങ്
                 ോസവനങള ഒര ബോങിലനിന് മെറോര ബോങിോലക് സോധയമോകനതരതില കമീകരിചിടള ഒര സോകരയമോണ്
         ോകോര ബോങിങ് .     ഇോതോെട ബോങ് ഇടപോടകള ലളിതമോയി.
19.    ഇലോകോണിക് ബോങിങിെന പോയോജനങള (ഇ-ബോങിങ്) :  
      a.    വീടിലനിനതെന ോലോകെതവിെടയം പണം അയയോനം,   ബിലകള അടയോനം കഴിയം.
      b.   കറഞ സമയം മതിയോകം.        c.    സരവീസ് ചോരജ് കറവോണ്
20.  സഹകരണ ബോങകള - സഹകരണം,   സവയം സഹോയം ,       പരസര സഹോയം എനതോണ് സഹകരണ ബോങകളെട



      രതീഷ് സി വി, എച്.എസ്.  എ .   ോസോഷയല സയനസ് , GHSS െപരികലര, വയനോട്

     പവരതനതതവം.        സോധോരണകോരക് പോതയകിച് ഗോമീണരക് സോമതികസഹോയം നലകക എനതോണ്
         സഹകരണ ബോങകളെട പധോന ലകയം.
21.     സഹകരണ ബോങകളെട പധോന ഉോദശയങള :
      A.        ജനങളക് വോയ നലകക B.       സവകോരയ പണമിടപോട് നടതന വയകികളിലനിന് ഗോമീണെര രകികക
      C.             കറഞ പലിശ നിരകില വോയ നലകക D.    ജനങളില സമോദയശീലം വളരതക.  
22.     സഹകരണ ബോങകളെട വിവിധ തലങള :

  സംസോന സഹകരണ ബോങ്    സംസോനെത സഹകരണരംഗെത ഉയരന ഘടകം.ജിലോ-  പോഥമിക സഹകരണ 
   ബോങകളക് സോമതിക സഹോയം നലകന

  ജിലോ സഹകരണ ബോങകള   ജിലോ ോകനങളില പവരതികന.   പോഥമിക സഹകരണ ബോങകളക് 
  സഹോയവം ഉപോദശവം നലകന

  പോഥമിക സഹകരണ ബോങകള  ഗോമങളില പവരതികന.    പവരതന പോദശതിെന പരിധി കറവ്.ഗോമീണരക് 
      കറഞ പലിശനിരകില വോയ നലകകയം സമോദയശീലം വളരതകയം െചയന.

23.   വികസന ബോങകള :     വയവസോയശോലകളെട സോോങതികവലകരണം,     നവീകരണം തടങിയ ആവശയങളകോയി
           ദീരഘകോല വോയകളം കോരഷിക-   വോണിജയവോയകളം നലകന സോപനങളോണിത്. 
24.     വികസന ബോങകളെട പധോന സവിോശഷതകള :
        a.     വിവിധോമഖലകളെട വികസനതിന സഹോയികന ഏജനോയി പവരതികന. 
        b. വീടനിരമോണം,   െചറകിട വയവസോയം ,     അടിസോന സൗകരയവികസനം എനിവയ് വോയ നലകന.
25.   സവിോശഷ ബോങകള :         ചില പോതയക ോമഖലകളെട വികസനതിനമോതമോയി സോമതികസഹോയം നലകന
                                             സോപനങളോണിവ. 
26.      ചില സവിോശഷ ബോങകളം അവയെട സവിോശഷതകളം :

                 ബോങ്                                     സവിോശഷത

   എകിം ബോങ് ഓഫ് ഇനയ       ഉലപനങള കയറി അയയനതിനം ഇറകമതി െചയനതിനം വോയ നലകന.
     ഈ ോമഖലകളിോലക കടനവരന വയകികളകോവശയമോയ നിരോദശങള നലകന.

  ഇനയന െചറകിട വയവസോയ 
  വികസന ബോങ് (SIDBI)

  പതിയ െചറകിടവയവസോയം തടങോനം,  വയവസോയങള ആധനികവലകരികോനം 
 സഹോയം നലകന.    ഗോമീണ വയവസോയെത ഉണരതകയോണ് ലകയം.

 നബോരഡ് (NABARD)  ഗോമീണ വികസനതിനം,   കോരഷികവികസനതിനമോയി പവരതികന ഇനയയെട 
 പരോമോനത ബോങ്.     ഗോമീണ വികസനതിനോയി പവരതികന ബോങകെള ഏോകോപി

പികന.കഷി,ൈകെതോഴില,    െചറകിടവയവസോയം എനിവയ് സഹോയം നലകന.

27.        ബോങിങ് രംഗത് പോതയക ലകയോതോെട കടനവന പതിയ ബോങകള :

മഹിളോബോങകള 2013     നവംബറില ആരംഭിചതോണ് ഭോരതീയ മഹിളോബോങ്.  വനിതോശോകീകരണം ഇനയയെട 
   ശോകീകരണം എനതോണ് ഇതിെന മദോവോകയം.   എലോവരിലനിനം നിോകപം സവീകരികകയം 

    വനിതകളക് കടതലോയി വോയകള നലകകയം െചയന.

 െപെയന് ബോങകള  കറഞ വരമോനകോെരയം,െചറകിടവയവസോയികെളയം,   കടിോയറ െതോഴിലോളികെളയം സഹോയികോനോയി 
 രപംെകോണവയോണ് ഇവ.      ബോങ് നലകന ോസവനങള പരണമോയം ഇവ നലകനില

   മദോബോങ്     െചറകിട വോയ നലകനതിനോയി അടതകോലത് അനവദിചതോണിത്.
െചറകിടസംരംഭകരകം,     ൈമോകോഫിനോനസിനം ഇത് സോമതിക സഹോയം നലകന

28.    െപെയന് ബോങകളെട സവിോശഷതകള :
      a.          ഒര ലകം രപവെര മോതോമ നിോകപമോയി സവീകികകയള b.  നിോകപകരക് RBI   നിശയിച പലിശ നലകന.
      c.            ഇവ വോയ നലകനില d.    െഡബിറ് കോരഡ് നലകം,   െകഡിറ് കോരഡ് നലകില.
      e.     ബോങിടപോടകളക് നിശിത ഫീസ് കമീഷനോയി ഈടോകം
                                      ബോങിതര ധനകോരയസോപനങള
29.  ബോങിതര ധനകോരയസോപനങള -          ധനകോരയരംഗത് പവരതികകയം ബോങ് നലകന എലോ ധരമങളം
         നിരവഹികോതിരികകയം െചയന സോപനങളോണിവ.  നിോകപം സവീകരികക,     വോയ നലകക എനീ അടിസോന
         ധരമങള ഇവ െചയന.       എനോല െചക് ഉപോയോഗിച് പണം പിനവലികല െമയില ടോനസര,    ോലോകര എനീ
         ോസവനങള ഇവിെടനിന് ലഭികില.   ഇവ മന് തരമണ്.
30.    ബോങിതര ധനകോരയ കമനികള :     RBI   യെട ോമലോനോടതില പവരതികന.
     1936            െല കമനി ആക് പകോരം രജിസര െചയിടള ഇവ ബോങകളെട അടിസോന ധരമങള നിരവഹികന.ഉദോ.KSFE
31.       ബോങിതര ധനകോരയ കമനികള നലകന പധോന ോസവനങള :
       a.     ഹയരപരോചസിന് വോയ നലകന b.     വീടനിരമോണതിന് വോയ നലകന c.    സവരണപണയതിോനല വോയ നലകന 
       d.        ചിടികള നടതന e.    സിരനിോകപതിെന അടിസോനതില വോയ നലകന.
32.    മയചവലഫണ് സോപനങള :    ഇെതോര നിോകപമോരഗമോണ്.     നിോകപകരില നിന് പണം സമോഹരിച് ഓഹരി
       കോമോളതിലം കടപതങള,    അടിസോന വികസനോമഖല എനിവയിലം നിോകപികന.   ഇങെന ലഭികന ലോഭം 
          അഥവോ നഷം നിോകപകരക് വീതിചനലകന.    െപോതോമഖലയില പവരതികന സോപനങളോണ് UTI,LIC MF,SBI MF.



      രതീഷ് സി വി, എച്.എസ്.  എ .   ോസോഷയല സയനസ് , GHSS െപരികലര, വയനോട്

33.   ഇനഷവറനസ് കമനികള :       വയകികളെട ജീവനം സവതിനം സോമതികസംരകണം നലകന സോപനങളോണ് ഇവ.
           സോമഹിക സരകിതതവവം വയകിഗത ോകമവം ഇവ ഉറപവരതന.  െപോത -    സവകോരയോമഖലകളില ഇനഷവറനസ്
        കമനികള ഇന് പവരതികന.ഉദോ.LIC   ഓഫ് ഇനയ .
           ോനോണ ൈലഫ് ഇനഷവറനസ് കമനികളം ഇനയയിലണ്.  ഇവ അപകടം,   പകതിദരനം എനിവയിലെടയണോകന
         നഷങളിലനിന് സംരകണം നലകന.ഉദോ.   ജനറല ഇനഷവറനസ് കമനി.
34.  ൈമോകോഫിനോനസ് :        സോധോരണകോരക് ലഘവോയയളെപെട വിവിധ തരതിലള സോമതികോസവനങള
           നലകകയോണ് ഇതിെന ലകയം.        സോധോരണകോരില സമോദയശീലം വളരതോനം സവയംെതോഴില കെണതോനം ഇത്
          സഹോയികന.ഉദോ. കടംബശീ,പര,സവയംസഹോയസംഘങള.
35.     ൈമോകോഫിനോനസ് സംരംഭങളെട പധോന ലകയങള( കടംബശീ,പര,സവയംസഹോയസംഘങള) :
     a.       വയകികളിലനിന് പണം സമോഹരിച് കടോയ സോമതിക വികസനതിന് സഹോയികന
     b.    സമോദയശീലം വളരതന c.    െചറകിട സംരംഭങള ആരംഭികന d.      അംഗങളക് ആവശയസമയത് വോയ നലകന
     e.     പോവെപടവരെട ജീവിതനിലവോരം ഉയരതോന സഹോയികന.  f.     വയകിഗത കഴിവകള ഗപ് വികസനതിന് പോയോജനെപടതന.

   PART  B  SS II   അധയോയം 10        ഉപോഭോകോവ് സംതപിയം സംരകണവം (  മോരക് - 8 )
1.  ഉപോഭോഗം :          മനഷയെന ആവശയങള തപിെപടതനതിനോയി സോധനങളം ോസവനങളം
                              ഉപോയോഗെപടതനതിെനയോണ് ഉപോഭോഗം എന് പറയനത്.
2.  ഉപോഭോകോവ് :           വിലെകോടോതോ െകോടകോെമന കരോറിോലോ ഏെതങിലം സോധനോമോ ോസവനോമോ വോങി
                                 ഉപോയോഗികന ആള ഉപോഭോകോവോണ്
3.      സോധനങളം ോസവനങളം ഉപോയോഗെപടതോമോള ഉപോഭോകോവ് പതീകികനവ :  a.       ഗണോമന
    b.      വിശവോസയത c.      വിലപനോനനര ോസവനം d.       ശരിയോയ അളവം തകവം e.   നയോയമോയ വിലയ് ലഭികണം
4.  സംതപി :            സോധനങളെടയം ോസവനങളെടയം ഉപോഭോഗതിെന ഫലമോയി ഉപോഭോകോകളെട ആവശയങള
                           സഫലീകരികനതിെനയോണ് സംതപി എന് പറയനത്
5.       ഉപോഭോകോവ് ചഷണം െചയെപടകോയോ കബളിപികെപടകോയോ െചയന സനരഭങള /
             വിപണിയില ഉപോഭോകോവ് ോനരിടന പശങള ?
    a.        ഗണോമനയിലോത സോധനങള വിലകനത് b.        മോയം ോചരകനത് c.    അമിതവില ഈടോകനത്
    d.    അളവിലം തകതിലം കതിമം കോണികനത്
6. 1986       െല ഉപോഭോകസംരകണനിയമം അനശോസികന ഉപോഭോകോകളെട അവകോശങള :
     a.       ജീവനം സവതിനം ഹോനികരമോകന സോധനങളിലനിന് സംരകണം ലഭികോനള അവകോശം
     b.     നയോയവിലയ് സോധന ോസവനങള ലഭികോനള അവകോശം
     c.     ഗണോമനയള സോധന ോസവനങള    ലഭികോനള അവകോശം  d.   ഉപോഭോകവിദയോഭയോസം ലഭികോനള അവകോശം
     e.      അധികോരികളെട മമില തരകങളക പരിഹോരം ോതടോനള അവകോശം
7.  ഉപോഭോകോകോടതികള :           ഉപോഭോകോവിന് ഉലപോദകരിലനിോനോ വിതരണകോരില നിോനോ തപികരമലോത
               അനഭവങള ഉണോകോമോള ഉപോഭോകോവിെന നിയമപരമോയി സഹോയികോന ചമതലെപട സംവിധോനമോണിത് .  
                 ഉപോഭോകോകളില ആതവിശവോസം സഷികകയം ജീവിതതില ഗണപരമോയ മോറം വരതകയം െചയനതിന്
          ഉപോഭോകോകോടതികളക് കഴിയനണ് .
8. ജിലോ-  –     സംസോന ോദശീയ ഉപോഭോകോകോടതികളെട ഘടനയം അധികോരങളം :

ഉപോഭോകോകോടതികള                        ഘടന              അധികോരം

  ജിലോ ഉപോഭോക
 തരകപരിഹോര ോഫോറം

 ജിലോതലതില പവരതികന
  പസിഡനം രണ് അംഗങളം

  ഒരംഗെമങിലം വനിത ആകണം

20   ലകം രപ വെരയള 
 ഉപോഭോകതരകങളില പരോതി 

  സവീകരിച് െതളിെവടപ് നടതി 
തീരപകലപികന

 സംസോന ഉപോഭോക 
 തരകപരിഹോര കമീഷന

 സംസോനതലതിന പവരതികന
  പസിഡനം രണ് അംഗങളം

  ഒരംഗെമങിലം വനിത ആകണം.
   കടതല അംഗങെള നിയമികോന സംസോന 

 സരകോരിന് അധികോരമണ്

20    ലകം രപയ് മകളില ഒര 
  ോകോടി വെരയള തരകങളില 
 തീരപ് കലപികന

 ോദശീയ ഉപോഭോക 
 തരകപരിഹോര കമീഷന

 ോദശിയതലതില പവരതികന
    പസിഡനം നോലില കറയോത അംഗങളം .

  കടതല അംഗങെള നിയമികോന 
 ോകനസരകോരിന് അധികോരമണ്

   ഒര ോകോടി രപയ് മകളില 
 നഷപരിഹോരം ആവശയെപടന 

 തരകങളില തീരപകലപികന

9.    ഉപോഭോകോകോടതികളെട പധോന സവിോശഷതകള :
     a.     നടപടികമങള ലളിതമോണ് b.        അതിോവഗം നീതി ഉറപവരതന c.   വയവഹോരെചലവ് വളെര കറവോണ്
10.     ഉപോഭോകോവിന് പരോതി നലകോവന സനരഭങള :
     a.    വിലയവോങിയ സോധനതിന് ോകടപോടകള /  ോപോരോയകള സംഭവികക
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     b.     മോയം ോചരകല നിോരോധന നിയമം ലംഘികക
     c.  വിവിധ സരകോര-     സവകോരയസോപനങളിലനിന് ലഭിച ോസവനതിന് ോപോരോയകള ഉണോവക
    d.         നിയമോനസതമള വിലോയകോള കടതല തക ഈടോകക e.    വിലപനകടോന െതറിദരിപികന പരസയങള നലകക
11.         ഉപോഭോക തരകങളില ഉപോഭോക ോകോടതികള വഴി ലഭികന പരിഹോരങള :
     a.     പകരം സോധനം നലകല b.        അധികമോയി ഈടോകിയ പണം തിരിച നലകല c.    പരോതി െചലവ് ലഭയമോകല
      d.         നഷം നികതനതിനള തക ലഭയമോകല e.    ഹോനികരമോയ ഭകയവസകളെട വിലപന നിോരോധികല
12.      ഉപോഭോക സംരകണതിനള തിതല ഉപോദശക സമിതികള :
      a.         ജിലോ ഉപോഭോകസംരകണ കൗണസില b.     സംസോന ഉപോഭോകസംരകണ കൗണസില
      c.   ോദശീയ ഉപോഭോകസംരകണ കൗണസില.        അതത സരകോരകളക് ഉപോഭോകോവിെന അവകോശങളമോയി
                    ബനെപട കോരയങളില ഉപോദശം നലകക എനതോണ് ഈ സമിതികളെട ധരമം.
13. 1986       െല ഉപോഭോകസംരകണനിയമതിന് പറോമയള പധോന നിയമങള :

                 നിയമം വരഷം                           പോതയകത / ലകയം

  സോധന വിലപന നിയമം 1930    സോധനങള വോങനതിനള വയവസകള പോലികെപടനെവന് 
ഉറപവരതന.  ഗോരണി , വോറണി, വിലപനോനനരോസവനം 

    എനിവയെട ലംഘനം ഈ നിയമതിെന പരിധിയിലെപടന

 കോരഷിോകലപന
(  ോഗഡിങ് &മോരകിങ്) നിയമം

1937    കോരഷിോകലപനങളെട നിലവോരം നിശയികനത് ഈ 
നിയമമനസരിചോണ്

 അവശയസോധന നിയമം 1955 െകോളലോഭം,പഴിവയ്,    കരിഞന എനിവയിലനിന് ഈ നിയമം 
  ഉപോഭോകോവിന് സംരകണം നലകന

 അളവ് -   തക നിലവോര നിയമം 1976      അളവിലം തകതിലം ഉള കബളിപികലകള തടയനതിന് ഈ 
  നിയമം ഉപകരികന

14.        ഉപോഭോകോകളെട തോലപരയങള സംരകികനതിന് പവരതികന വിവിധ വകപകളം സോപനങളം :

                  വകപ് / സോപനം                                 പവരതനം

  ലീഗല െമോടോളജി വകപ്  അളവ് -   തക നിലവോരം ഉറപവരതന

 ഭകയ സരകോവകപ്   ഭകയവസകളെട ഗണോമന ഉറപവരതന

  ോകന ഔഷധവിലനിയനണ കമിറി   മരനകളെട വില നിയനികന

  ഡഗസ് കണോടോള വകപ്  മരനകളെട ഗണോമന,   സരകിതതവം എനിവ ഉറപവരതന

   ഫഡ് ോസഫി ആന്
   സോോനരഡ് അോതോറിറി ഓഫ് ഇനയ

ഉലപോദനം,വിതരണം,സംഭരണം,വിലപന,   ഇറകമതി തടങിയ വിവിധ 
   ഘടങളില ഭകയവസകളെട ഗണനിലവോരം ഉറപോകന

15.        സോധനങളെടയം സോപനങളെടയം ഗണോമന ഉറപവരതോന ഉപോഭോകോവിെന സഹോയികന ചിഹങള :

         ബയോറോ ഓഫ് ഇനയന സോനോഡരഡ് ഉലപനങളെട നിശിത ഗണനിലവോരം ഉറപോകനതിന് ISI 
 മദ നലകന

     ഇനരനോഷല ഓരഗൈനോസഷന ോഫോര സോനോഡരൈഡോസഷന ഇനയയടകം 120 രോഷങളിെല 
   സോധന ോസവനങളെട ഗണോമന സോകയെപടതന

  സവരണോഭരണങളെട പരിശദി സചിപികന

ഇലോകോണിക്,     ഇലകികല ഉപകരണങളെട സരക സോകയെപടതോന ഉപോയോഗികന

കോരഷിക-        വന ഉലപനങളെട ഗണോമന ഉറപോകനതിന് അഗോരക് എനറിയെപടന ഈ ചിഹം 
ഉപോയോഗികന

സസയ-      സോസയതര ആഹോരവസകള തിരിചറിയോന ഈ ചിഹങള അടയോളെപടതന

    പഴവരഗങളിലനിനം പചകറികളിലനിനമള ഉലപനങളെട സരകിതതവവം നിലവോരവം 
സോകയെപടതന.      ഫഡ് െപോഡക്സ് ഓരഡര എനതിെന ചരകമോണ് എഫ്.പി.  ഒ (FPO)

16.       ഉപോഭോകോകളെട സംതപി ഉറപവരതോന സോധികന സോമഹിക ഇടെപടലകള :
       a.           ഉപോഭോകസംഘടനകളെട പവരതനം b.   ഉപോഭോകോബോധവലകരണം
       c.        െപോതതോലപരയ ഹരജികള സമരപികല d.    ചഷണതിെനതിെര പതികരികല
17.     ഉപോഭോഗെത സങീരണവം വിപലവമോകിയ ഘടകങള :
      a.    ഉലപനങളെട ൈവവിധയം b.     വയകിപരമോയ തോലപരയങള c.     െപരകിവരന ആവശയങള d.  കോമോളശകികളെട സവോധീനം
18.    ഉപോഭോകവിദയോഭയോസതിന് ഉപോയോഗെപടതോവന മോരഗങള :
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      a.       ോബോധവലകരണ പരിപോടികള b.       പോഠയപദതിയില ഉളെപടതല c.      ദിനോചരണം
      d.  വോരതോമോധയമങളിലെടയള പചോരണം
19.       ഉപോഭോകവിദയോഭയോസം ഉപോഭോകോവിെന ശോകീകരികനത് ഏെതലോം വിധതില :
      a.      ആവശയങള കതയമോയി നിജെപടതി ഉപോഭോഗം നടതോന തയോറോവന
      b.        ശരിയോയ തിരെഞടകലിന് പോപി ോനടന c.   അവകോശോബോധമള ഉപോഭോകോവോയി മോറന
      d.      ഉപോഭോകപശങളില ഇടെപടോന ോശഷി ോനടന e.      ഉലപനങെളയം ോസവനങെളയം സംബനിച് അറിവ് ോനടോന സനദരോവന
20.       ഉപോഭോകവിദയോഭയോസം നലകനതിെന ഫലമോയി രപെപടന ഉപോഭോകശീലങള ഏെതലോം ?
    a.        സോധനങള വോങോമോള ബില് ോചോദിച് വോങക b.    അളവം തകവം ശരിയോെണന് ോബോധയെപടക
    c.     സോധനങളെട നിലവോരം സചിപികന ചിഹങള ശദികക
    d.    വോങന സോധനങളെട ഉപോയോഗകമം ,    പവരതിപികന വിധം എനിവ മനസിലോകക
    e.        പോയ് െചയ സോധനങള വോങോമോള ഉലപനതിെന വിശദോംശങള ഉെണന് ഉറപവരതക.


