
                        രതീഷ് സി വി ,  HSA ( S S )   ,   G H  S S      െപരികലര ,  വയനാട്

  PART B-  SS I     അധയായം : 1        ോലാകെത സവാധീനിച വിപവങള (  മാരക് - 6)
1.   നോവാതാനം സവിോശഷതകള :
      a.     മാനവികത b.      യകിചിന c.       അോനവഷണ കൗതകം d.  വിമരശന ബദി
2.  െമരകനലിസം :
                അസംസത വസകള ോശഖരികാനളസലമായം ഉലനങള വിലകാനള കോബാളമായം ഇംഗീഷ് കചവടകാര
         അോമരികന ോകാളനികെള കണ.   ഈനയമാണ് െമരകനലിസം.
3.   െമരകനലിസ് നിയമങള :
       a.         ോകാളനിയെട വയാപാര വാണിജയങളക് ഇംഗീഷ് കപലകോളാ ോകാളനികളില നിരമിച കപലകോളാ
           ഉപോയാഗികണം
      b.   ോകാളനികളില ഉലാദിപികന പഞസാര,പരതി,കമിളി,      പകയില തടങിയവ ഇംഗണിോലക് മാതോമ കയറി
          അയകാവ.
      c.    ോകാളനിോരഖകളിെലലാം ഇംഗണിെന സാമ് പതികണം
      d.      ോകാളനികളിെല ഇംഗീഷ് ൈസനയതിെന താമസസൗകരയങള ോകാളനികാര നലകണം
      e.    ോകാളനികളില ഇറകമതി െചയന ോതയില,ഗാസ്,     കടലാസ് എനിവയ് ഇറകമതി ചങം നലണം
4.     അോമരികന വിപവം ോലാകചരിതതിലണാകിയ സവാധീനെമന് :
     a.       പിലകാല സവാതനയ സമരങളകം വിപവങളകം പോചാദനവം ലകയോബാധവം നലി
     b.        മനഷയാവകാശ പവരതനങളക് മാതകയായി c.     റിപബികന ഭരണരീതി എന ആശയം മോനാടവച
     d.           ആദയെത എഴതെപട ഭരണഘടന തയാറാകി e.      െഫഡറല രാഷം എന ആശയം ോലാകതിന നലകി
5.   ഫഞവിപവം കാരണങള :
      a.    ലയി രാജാകനാരെട ഏകാധിപതയഭരണവം ധരതം
      b.    സാമഹിക സാമതിക അസമതവം
6.    ഫഞ് സമഹം :

        ഒനാം എോസറ്          രണാം എോസറ്         മനാം എോസറ്

 പോരാഹിതനാര ,ഭവടമകള
 നികതി നലോകണ

 ഭരണതിലം ൈസനയതിലം 
  ഉയരന പദവി വഹിച

 പഭകനാര ,ഭവടമകള
 നികതി നലോകണ

 ആഡംബരജീവിതം നയിച
 ൈസനികോസവനം നടതി

മധയവരഗം,കരഷകര
ൈകെതാഴിലകാര

 ഭരണതില ഒരവകാശവമില
  എലാ നികതിയം നലകണം

  താഴ സാമഹിക പദവി
7.   െനോപാളിയെന പരിഷാരങള :
       1.     കരഷകെര ഭവടമകളാകി 2.      ബാങ് ഓഫ് ഫാനസ് സാപിച 3.   പോരാഹിതെരയം സഭോയയം നിയനിച.  
       4.        െപാതകടം ഇലാതാകാന സിങിങ് ഫണ് രപീകരിച 5.    പതിയ നിയമസംഹിത ഉണാകി.
8.    ഫഞവിപവം മോനാടവച ആശയങള :
        a.       മധയവരഗതിെന ഉയരച b.      ഫയഡലിസതിെന അനയം c.  ോദശീയത
9.   ഫഞവിപവതിെന സവാധിനം :
       a.      ോദശീയതയെട ആവിരഭാവതിന് വഴിെയാരകി b.    മധയവരഗതിെന വളരചെയ സഹായിച
       c.     യോറാപില നിലനിന ോസവചാധിപതയ ഭരണകടങളക് ഭീഷണിയയരതി
       d.      പിലകാലത് ോലാകതണായ എലാ വിപവങളകം ആോവശം പകരന
       e.     യോറാപില ഫയഡല വയവസയെട അനയതിന് വഴിെയാരകി
       f.      ജനകീയ പരമാധികാരം എന ആശയം മനഷയരാശിക നലകി.
10.       ലാറിനോമരികന ജനജീവിതതില യോറാപയന ോകാളനിവലകരണം വരതിയ മാറങള :
     a.           ോകാളനികളിെല ഖനിവിഭവങള െകാളയടികെപട b.  വാണിജയനിയനണങള ഏരെപടതി.               
     c.     ോകാളനിജനതോയാട് വംശീയ വിോവചനം പലരതി d.    ോകാളനികാെര ോതാടങളില അടിമകളാകി പണിെയടപിച.
11.      യോറാപയനാരെട ലാറിനോമരികന ോകാളനിവലകരണതിെന ഫലങള : 
     a.   തോദശീയ സംസാരങള നശിപികെപട.      b.   യോറാപയന ഭാഷയം,മതവം,  ആചാരവം പചരിപിച
     c.     സാനിഷ് ൈശലിയിലള വീടകളം ോദവാലയങളം നിരമിച
     d.       സാനിഷ് വിദയാഭയാസതിന് വിദയാലയങള ആരംഭിച e.    പതിയ കഷിരീതികളം വിളകളം ോകാളനികളിെലതി.
12.    റഷയന വിപവം കാരണങള :
        a.        സര ചകവരതിമാരെട ഏകാധിപതയഭരണം b.    കരഷകരെടയം െതാഴിലാളികളെടയം ദരിതജീവിതം
        c.                      കരഷകരെട വലിയ നികതിഭാരം d.   കാരഷിക -  വയാവസായിക ഉലാദനകറവ്
        e.   വയവസായങള വിോദശികളെട നിയനണതിലായിരന
13.     റഷയന വിപവം ഫലങള :

  െഫബവരി വിപവം -1917  മാരച് 8-12 ,   ഫലങള   ഒോകാബര വിപവം - 1917  നവംബര 7 ,ഫലങള

  സര ചകവരതിഭരണം അവസാനിച
  െമനെഷവികകളക് അധികാരം ലഭിച

  ോബാളെഷവികകളക് അധികാരം ലഭിച
   ഒനാം ോലാകയദതിലനിന് റഷയ പിനാറി
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   ഒനാം ോലാകയദതിലനിന് റഷയ പിനാറിയില
  പഭകനാര ഭവടമകളായി തടരന

  െപാതഉടമസതയ് പാധാനയം നലകിയില

   ഭമി കരഷകരക് വിതരണം െചയ
ഫാകറികള,ബാങകള,ഗതാഗത 
സൗകരയങള,   വിോദശവയാപാരം െപാത ഉടമസതയിലാകി

14.   ൈചനീസ് വിപവം :     A.    ഒനാം ഘടം 1911-1921  വെര
       a. 1911  ല ോഡാ.       സനയാത് െസനിെന ോനതതവതില ൈചനയില വിപവം നടന.    ഇത് രാജവാഴയ് അനയം കറിച.
       b.         ദകിണ ൈചനയില െസനിെന ോനതതവതില കമിനാങ് പാരടി റിപബികന ഭരണംസാപിച.
       c.   െസന ോദശീയത,ജനാധിപതയം,     ോസാഷയലിസം എനീ ആശയങളക് പാധാനയം നലകി.
                                        B.    രണാം ഘടം 1921-1949 വെര
        a. 1921     ല ൈചനീസ് കമയണിസ് പാരടി രപീകരിച.
        b. 1924      ല കമിനാങകളം കമയണിസകളം ഒരമിച് പവരതികാന തീരമാനിച.
        c. 1925    ല സനയാത് െസന മരിച.    ചിയാങ് ൈകഷക് കമിനാങ് ോനതാവായി.     മാോവാ െസ തംഗ് കമയണിസ്
            ോനതാവായി.       ൈകഷക് ൈചനയില ൈസനിക ഏകാധിപതയഭരണതിന് തടകം കറിച.   ഇോദഹതിെന
                  നയങെള കമയണിസകാര എതിരതതിെന തടരന് അവെര കരമായി ോനരിട.
       d. 1934       ല മാോവായെട ോനതതവതില കമയണിസകാര ോലാങ് മാരച് സംഘടിപച.    മാരചില ധാരാളം കഷിഭമിയം
               ഗാമങളം പഭകളില നിന് പിടിെചടത് കരഷകരക നലകി.     മാോവായെട ചവപോസന കമിനാങ് ഭരണോകനം
           പിടിെചടത.     ൈകഷക് തായ് വാനില അഭയം ോതടി.
       e. 1949  ഒോകാബര 1       ന് ൈചന മാോവായെട ോനതതവതില ജനകീയ ൈചന റിപബികായി. 
15.   ോബാകര കലാപം :
                     വിോദശ ഇടെപടലിനം ആധിപതയതിനം അനകലനിലപാട സവീകരിച ൈചന ഭരിച മഞ രാജവംതിെനതിെര
        ൈചനയിെല ചില രഹസയ സംഘടനകള 1900   ല കലാപം സംഘടിപിച.    ോബാകരമാരെട മഷിയായിരന ആവരെട
    മദ.     അതിനാല ഇത് ോബാകര കലാപം എനറിയെപടന.
16.  പാഠസംഗഹം :

വിപവങള കാല
ഘടം

ോനതാകള  പധാന ലകയങള സവാധീനിച 
ആശയങള
തതവചിനകര

      ഫലങള

അോമരികന 
സവാതനയസമരം

1775
-
1783

ോജാരജ് 
വാഷിങടണ,
ോതാമസ് 
െജോഫഴണ

അോമരികന 
ോകാളനികളെട 
ോമാചനം,ജനാധിപതയം 
സാപികക

സവാതനയം,
ജനാധിപതയം

 ോജാണ ോലാക്,
 ോതാമസ് െപയിന

ോകാളനികളെടോമാചനം,
USA  യെട രപീകരണം,
US  സവാതന പഖയാപനം

 ഫഞ് വിപവം 1789 മധയവരഗതിെന
ഉയരച
അസമതവം 
ഇലാതാകക

സവാതനയം,സമതവം
സാോഹാദരയം
റോസാ,ോവാളടയര
െമാണസയ

രാജഭരണതിോനയം 
ഫയഡലിസതിോനയം 
തകരച,മധയവരഗതിെന
ഉയരച,മനഷയാവകാശ 
പഖയാപനം

ലാറിനോമരികന
വിപവം

1800
-
1825

ൈസമണ 
ോബാളിവര,ോജാെസ 

  ഡി സാന മാരടിന
,ഫാനസിോസാ 
മിരാനഡ

ലാറിനോമരികയെട 
ോമാചനം,തോദശീയ 
സംസാകാരങളെട 
സംരകണം

സവാതനയം,സമതവം
സാോഹാദരയം
ജനാധിപതയം

ലാറിനോമരികന 
 ോകാളനികളെട ോമാചനം

 റഷയന വിപവം 1917 െലനിന
,സാലിന,ോടാടസി

രാജാവാഴ 
അവസാനിപികക,

 െതാഴിലാളി വരഗ
 സരവാധിപതയം ോനടക

ോസാഷയലിസം
കമയണിസം
മാരക,ഏംഗലസ്
ോടാളോസായി
തരഗോനാവ്

USSR രപീകരിച
കമയണിസതിെന 
വയാപനം
,  െതാഴിലാളിവരഗ മോനറം 
ഉണായി

 ൈചനീസ് വിപവം 1911-
1949

ോഡാ.സനയാത് 
   െസന മാോവാ െസ 

തംഗ്

രാജാവാഴ 
അവസാനിപികക,
വിോദശാധിപതയം 
ഇലാതാകക

ോസാഷയലിസം
കമയണിസം

 ൈചന ജനകീയ 
റിപബികായി. 
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  PART B-    SS I   അധയായം :  2                ോലാകം ഇരപതാം നറാണില (  മാരക് - 6)
1.        ോകാളനികളില മലധന നിോകപതിന് മതലാളിത രാജയങെള ോപരിപിച ഘടകങള :
         a.            െതാഴിലാളികളെട കറഞ കലി b.   അസംസതവസകളെട ലഭയത
        c.        ോകാളനികളില ഉലപാദിപിച് ോകാളനികളില തെന വിതരണം െചയോമാഴള കറഞ െചലവ്
2.     സാമാജയതവം ോകാളനിരാജയങെള എങെനെയലാമാണ് ബാധിചത് :



                        രതീഷ് സി വി ,  HSA ( S S )   ,   G H  S S      െപരികലര ,  വയനാട്

      a.          ോകാളനികളെട പരമരാഗത സമദ് വയവസ തകരന b.   ഭരണരീതിയം നിയമവയവസയം മാറിമറികെപട
      c.                            ദാരിദയവം െതാഴിലിലായയം വരധിച d.  പകതിവിഭവങള െകാളയടികെപട
      e.  തോദശീയ ഭാഷ,കല,  സംസാരം തകരകെപട
3.     ഒനാം ോലാക യദം കാരണങള :
        a.    ൈസനികസഖയങള -   തികകിസഖയം ,  തികകി സൗഹാരദം
        b.    തീവോദശീയത -   ജരമനിയിലം ഇറലിയിലം വളരനവന
        c.    െമാോറാകന പതിസനി -       െമാോറാോകായെട ോപരില ജരമനിയം ഫാനസം തമില ഉണായത്
        d.    ബാളകണ പതിസനി -        തരകിെയ പങിെടടകനതിെന ോപരില ബാളകണ സഖയതിെല രാഷങള
               തമിലണായ അഭിപായ വയതയാസം
       e.     ആസിയന രാജകമാരെന വധം -       ആസിയന കിരീടാവകാശി ഫാനസിസ് െഫരഡിനാനിെന െസരബിയന
                യവാവ് ോബാസിയയിെല സാരയാോവായിലവച് വധിചത്
4.    തീവോദശീയതയിലധിഷിതമായി രപീകരികെപട പസാനങള :
        a.      പാന സാവ് പസാനം -      കിഴകന യോറാപിെല സാവ് വംശജെര ഏകീകരികാന റഷയയെട
                സഹായോതാെട രപീകരികെപട പസാനം
        b.     പാന ജരമന പസാനം -       ടയോടാണിക് വരഗകാെര ഏോകാപിപികാന ജരമനിയെട ോനതതവതില
              ആരംഭിച പസാനം
        c.    പതികാര പസാനം -   ജരമനി ൈകവശെപടതിയ അളൈസസ്,    ോലാൈറന പോദശങള
                 തിരിചപിടികാന ഫാനസിെന ോനതതവതില ആരംഭിച പസാനം
5.    തികകിസഖയം -  ജരമനി, ഇറലി,  ആസിയ -  ഹംഗറി
6.     തികകി സൗഹാരദം -  ഇംഗണ് ,   ഫാനസ് ,റഷയ
7.    ോവഴായ് സനി /   പാരീസ് ഉടമടി -1919-  വയവസകള :
      a.           ജരമന ോകാളനികള സഖയകകികള വീതിെചടത b.   ജരമനിെയ നിരായധീകരിച
      c.                  ജരമനിയില നിന് നഷപരിഹാരം ഈടാകി d.    യദകറം ജരമനിയെട ോമല െകടിവച
      e.    ഖനിപോദശങള ജരമനിയില നിന് ൈകകലാകി
8. 1929      െല ോലാക സാമതിക മാനയതിെന ഫലങള :
      a.   ജനങളെട വാങലോശഷി നശിച.     b.   ഉലനങള വാങാന ആളിലാതായി
      c.       ബാങകള തകരന d.     പണെപരപം വരദിച െതാഴിലിലായയം ദാരിദയവം രകമായി.
9.  ഫാസിസം -   നാസിസം സവിോശഷതകള :
    a. ജനാധിപതയം,      ോസാഷയലിസം എനിവോയാടള എതിരപ് b. രാഷം,   യദം എനിവെയ മഹതവവലകരികല
    c.              തീവോദശീയത പചരിപികല d.   ഭതകാലെത പകീരതികല
    e.                  ൈസനിക ോസവചാധിപതയം f.    രാഷീയ എതിരാളികെള ഉനലനം െചയല
10.   ഇറലി -   മോസാളിനി -   ഫാഷിസം - കരിങപായകാര
11.  ജരമനി -   ഹിറ് ലര -  നാസിസം -   തവിട കപായകാര - ഗസെപാ
12.      ഹിറ് ലെറ അധികാരതിോലറാന സഹായിച ഘടകങള :
      a.           ഒനാം ോലാക യദാനനരം ജരമനിയെട ോമല അടിോചലപിച ോവഴായ് സനി
      b.       സാമതിക തകരചയം പണെപരപവം c.     ജരമന ഭരണകടതിെന പരാജയവം രാഷീയ അസിരതയം.
13.    രണാം ോലാകയദം കാരണങള :
       a.         പാരീസ് സമാധാന സനിയം ജരമനികണായ അപമാനവം b.  ൈസനികസഖയങള
       c.                   സരവരാഷസഖയതിെന പരാജയം d.  ഫാഷിസം,   നാസിസം എനിവയെട വളരച
       e. ഫാനസ്,         ബിടന എനിവരെട പീണന നയം f.     ജരമനിയെട ോപാളണ് ആകമണം
14.    അചതണ ശകികള -  ജരമനി ,  ഇറലി , ജപാന
15.  സഖയശകികള -   ഇംഗണ് ,  ഫാനസ് , ൈചന
16.     രണാം ോലാകയദതിെന ഫലങള :
     a.          ദശലകകണകിനോപര െകാലെപട b.     യോറാപയന രാജയങളെട സാമതികനില താറമാറായി
     c.     യോറാപയന രാജയങളെട ോലാകോമധാവിതവം തകരന
     d.   ഏഷയന -    ആഫികന രാജയങളില സവാതനയസമരം ശകിെപട
     e.       അോമരികയം ോസാവിയറ് യണിയനം വന ശകികളായി മാറി
     f.    ോലാകസമാധാനതിനായി ഐകയരാഷസംഘടന (UNO)രപീകരിച.1945  ഒോകാബര 24 -നയോയാരക്
17.  ഐകയരാഷസംഘടന (UNO)   യെട ലകയങള :
    a.         ഭാവി തലമറെയ യദഭീതിയില നിന രകികക b.    അനാരാഷാ ഉടമടികളം നിയമങളം സംരകികക
    c.    ോലാകരാഷങളെട പോരാഗതികായള പവരതനങള ഏോകാപിപികക
18.  ശീതസമരം :
                 അോമരികന ോനതതവതിലള മതലാളിത ോചരിയം ോസാവിയറ് യണിയെന ോനതതവതിലള ോസാഷയലിസ്
           ോചരിയം തമിലള ആശയപരമായ സംഘരഷങളം നയതനയദങളം അണ് ശീതസമരം.   ആശയപരമായ
          ഭിനതയം രാഷീയ അവിശവാസവമാണ് ഇതിെന അടിസാനം.
19.  ോചരിോചരായ :



                        രതീഷ് സി വി ,  HSA ( S S )   ,   G H  S S      െപരികലര ,  വയനാട്

           രണാം ോലാകയദാനനരം മതലാളിത -        ോസാഷയലിസ് ോചരികളില ോചരാത പതിയ സവതനരാജയങള ോചരന്
           രപീകരിച സംഘടനയാണ് ോചരിോചരാ പസാനം.    ോചരിോചരായ ോലാകകാരയങളില നിന് മാറിനിലകലല,  
                ോലാകം അഭിമഖീകരികന പല പശങളിലം സജീവമായി ഇടെപടാനാണ് ോചരിോചരായ ആവശയെപടനത്.
20.  ോചരിോചരായ -  ോനതാകള :
       a.  െനഹറ -                            ഇനയ b.    ഗമാല അബല നാസര -  ഈജിപ്
       c.    മാരഷല ടിോറാ -        യോഗാസാവിയ d.   അഹമദ് സകാരോണാ - ഇോനാോനഷയ
21.   പശിോമഷയന ചരിതം :
    a.    പശിോമഷയ തരകി സാമാജയതിെന ഭാഗമായിരന.       ഒനാം ോലാകയദതില തരകി ോതാറോതാെട ബിടെന
       കീഴിലായി.          യദതില ജതര നലകിയ ോസവനതിന് പകരമായി സവനമായി ഒര രാജയം അനവദികാെമന്
          ആരതര ബാലഫര പഖയാപിച.  ഇതാണ്  ബാലഫര പഖയാപനം.
    b.           ജതരക് ഒര രാജയം സാപികക എന ലകയോതാെട രപീകരികെപട പസാനമാണ് സിോയാണിസ്
        പസാനം.1948     ല ഇസാോയല എന രാഷം രപീകരികെപട.   ഇസാോയല പാലസീന ൈകവശെപടതി.   ഇത്
         അറബ് -   ഇസാോയല യദതിോലക് നയിച.
    c.          പാലസീനകാരക് സവനമാെയാര രാജയം സാപികകഎന ലകയോതാെട പാലസീന വിോമാചന സംഘടന
         യാസര അറഫാത് സാപിച.1993          ല അോമരികയെട മധയസതയില ഒപെവച ഓസ് ോലാ കരാര പകാരം
           പാലസീെന സവതനരാഷമാകാന ഇസാോയല അംഗീകാരം നലകി.
22.      ോസാവിയറ് യണിയെന തകരചയ് ഇടയാകിയ കാരണങള :
     a.        ോസാഷയലിസ് ആശയങളിലനിനള വയതിചലനം b.    പതിോരാധതിന് അമിത പാധാനയം നലകിയത്
     c.   ഉോദയാഗസരെട െകടകാരയസതയം അഴിമതിയം
     d.    മിഖാോയല ോഗാരബോചവിെന ഭരണപരിഷാരങള (  ഗാോസാസ് ,  െപരിോസായിക ) 
23.       ോസാവിയറ് യണിയെന തകരച അനരോദശീയ രംഗതണാകിയ പതയാഘാതങള :
      a.          ശീതസമരം അവസാനിച b.    സാമാജയതവതിെന പവതികള ോചാദയം െചയെപടാതായി
      c.       ഇരധവോലാകം തകരകയം അോമരികയെട ആധിപതയതിലള ഏകധവോലാകം ഉയരനവരകയം െചയ.
24.       ആോഗാളരംഗത് ആധിപതയം നിലനിരതാന അോമരിക ആവിഷരിച തനങള :
      a.     അനാരാഷാ ഏജനസികെള ഉപോയാഗെപടതി രാജയങളക് സാമതിക-   ൈസനിക സഹായം നലകി
      b.        ൈസനിക കടെകടകള വയാപിപിച c.     തങളക് ഇഷമിലാത ഭരണകടങെള അടിമറിച
      d.    മാധയമങെള തങളെട താലപരയങളകായി ഉപോയാഗിച
25.  നവസാമാജയതവം :
             ഒര രാജയത് രജിസര െചയ് വിവിധ രാജയങളിലായി പവരതികന ബഹരാഷകമനികള അവരെട
         താലപരയങളകോവണി വികസവരവം അവികസിതവമായ രാജയങളെട സാമതിക-സാമഹിക-  സാംസാരിക
       ോമഖലകളില ഇടെപടനതാണ് നവസാമാജയതവം.
26.   നവസാമാജയതവതിെന ആശയങള :
      a.  ഉദാരവലകരണം -    ഇറകമതി നിയമങളം നികതികളം ഉദാരമാകി
      b.  സവകാരയവലകരണം -   െപാതോമഖലാ സാപനങെള സവകാരയവലകരിച
      c.  ആോഗാളവലകരണം -   മതര കോമാളവയവസ ,വിഭവ-   ോസവന ൈകമാറം ,
              ആോഗാളസാമതിക കമം എനി നടപാകി
27.    ആോഗാളവലകരണം തവരിതെപടതിയസാപനങള :
      a.     ോലാകബാങ് b.    അനാരാഷാ നാണയനിധി (IMF)     c.    ോലാകവയാപാര സംഘടന (WTO)
28.       ആോഗാളവലകരണം വികസവര രാജയങെള എങെന ോദാഷകരമായി ബാധിച :
      a.        കാരഷിോകാലപനങളെട വിലയിടിഞ b.     െപാതോമഖലാ സാപനങള തകരന
      c.   പകതി വിഭവങള െകാളയടിച.                  d.      തോദശീയ സംസാകാരങളെട തകരചയ കാരണമായി.

 PART B   SS I  അധയായം - 3         ബിടീഷ് ചഷണവം െചറതനിലപകളം (  മാരക് - 6)
1.       ബിടീഷകാര ഇനയയില നടപാകിയ വയതയസ ഭനികതി സമദായങള :

       ശാശവത ഭനികതി വയവസ           മഹലവാരി വയവസ           റയട് വാരി വയവസ

a.ബംഗാള,ബീഹാര,ഒറീസയില
b.ഭവടമകളെസമീനാരമാരായിരന
c.  െസമീനാരമാരാണ് നികതി 
പിരിചിരനത്
d.  കരഷകര കടിയാനാരായിരന
e.  വിളവിെന 60 ശതമാനമായിരന 

 നികതി f.  വിളവ് ോമാശമായാലം 
 നികതി നലകണമായിരന

g.   നിശിത തിയതിയില നികതി 
 പണമായി നലകണമായിരന

a.   വടകപടിഞാറന ഇനയയില നടപാകി
b.     ഗാമമായിരന നികതി പിരിവിെന
  യണിറ്
c.   ഗാമതലവന നികതി പിരിച
d.   നികതി നിരക് കടതലായിരന

a.  ദകിോണനയയില നടപാകി
b.   കരഷകരിലനിന് ോനരിട്
    നികതി പിരിച
c.   ഭമിയെട ഉടമസാവകാശം
  കരഷകരകായിരന
d.   നികതി ഇടയിെട വരദിപിചിരന
e.   നികതി നിരക് കടതലായിരന



                        രതീഷ് സി വി ,  HSA ( S S )   ,   G H  S S      െപരികലര ,  വയനാട്

2.   കഷിയെട വാണിജയവലകരണം :
          ഭകയവിളകളക പകരം നാണയവിളകള വനോതാതില കഷിെചയാന തടങിയതാണ് കഷിയെട വാണിജയവലകരണം
   കാരണങള -  a.      നികതി നിരക് കടതലായിരന b.     നിശിത തിയതിയില നികതി പണമായി നലകണമായിരന
                          c.    നാണയവിളകളക് ഉയരന വില ലഭിചിരന
3.  ോഗാതകലാപങള :

  നീലം കരഷക കലാപം 1859 ബംഗാള      നഷതിലായ നീലം കഷി അവസാനിപികാന അനവാദം ലഭികാന 
    കരഷകരം സീകളം ോചരന് നടതിയ കലാപം

  മാപിള കലാപം /
 മലബാര കലാപം

1921 ോകരളം    െതോകമലബാറിെല മാപിളകരഷകര ഭവടമകളായ ജനിമാരെകതിെര 
 നടതിയ കലാപം

 സനാള കലാപം 1855 
രാജമഹല 
കനകള

ബിടീഷകാര,െസമീനാരമാര,  െകാളപലിശകാര എനിവരെട 
     ചഷണതിെനതിെര ജീവിതം വഴിമടിയ സനാള ജനത നടതിയ 

 കലാപം

 കറിചയ കലാപം 1812 വയനാട്      ബിടീഷ് ചഷണതിെനതിെര വയനാടിെല കറിചയരം കറമരം ോചരന് 
   രാമനനമിയെട ോനതതവതില നടതിയ കലാപം

4.   കറിചയ കലാപം -  കാരണങള :
        a.          ബിടീഷകാര അമിതമായി നികതി ചമതിയത് b.     നികതി പണമായി ആവശയെപടത്
        c.    നികതി അടയാതവരെട കഷിഭമി പിടിെചടതത്
5.      ബിടീഷ് നയങള ോഗാതജനതയെട ജീവിതതിലണാകിയ പതയാഘാതങള :
       a. വനവിഭവോശഖരണം,  കനകാലി വളരതല,  പനം കഷി,    ോവടയാടല എനിവയായിരന ോഗാതജനതയെട
            ജീവിതമാരഗങള.   b.        ബിടീഷകാര നടപാകിയ വനനിയമങള ോഗാതജീവിതം ദരിതമയമാകി.
       c.     വനങെള സംരകിത പോദശങളാകി പോവശനം നിോഷധിച
       d.  കപല നിരമാണം,      െറയിലപാത നിരമാണം തടങിയവയായി ധാരാളം മരങള മറിചമാറി
       e.    ോതാടവയവസായങളകോവണി വനങള വയാപകമായി നശിപിച
       f.       ോഗാതജനത ോശഖരിചിരന വനവിഭവങളകോമല ബിടീഷകാര ഉയരന നികതി ചമതി.
6.      ഇനയയിെല പരമരാഗത തണിവയവസായതിെന നാശതിനള കാരണങള :
       a.    യനനിരമിത ബിടീഷ് തണിതരങളെട ഇറകമതി
       b.           ഇറകമതി െചയ തണിക് വിലകറവായതിനാല ോവഗം വിറഴിഞ c.   െറയിലോവയെട വയാപനം
       d.       കയറമതി െചയ ഇനയന തണിതരങളക് ഉയരന നികതി ചമതിയത്
       e.       ബിടീഷ് ഉോദയാഗസരെട ചഷണവം പീഢനവംമലം ധാരാളം ോപര െനയോപകിചത്
7.     ഗാമീണ ൈകെതാഴില വയവസായങളെട തകരച -  കാരണങള :
       a.  തണിവയവസായം -    യനനിരമിത ബിടീഷ് തണിതരങളെട ഇറകമതി
       b.  മണപാതനിരമാണം -   അലമിനീയം പാത ഇറകമതി
       c.  തകലപണി -    അസംസത തകലിെന യോറാപിോലയള കയറമതി
       d.  മരപണി -   ോലാഹനിരമിത യനങളെട ഉപോയാഗം
8.       ആധനിക വയവസായശാലകളില െതാഴിലാളികള ോനരിട പശങള :
       a.      മണികറകോളാളം നീണ ോജാലിസമയം b.      കറഞ കലി c.    അനാോരാഗയകരമായ താമസ സൗകരയങള
9.1857    െല ഒനാം സവാതനയസമരം -  കാരണങള :
    a.   കരഷകരെട ദരിതങള -  അമിത നികതിഭാരം,ജനി,   െകാളപലിശകാര എനിവരെട ചഷണം,
    b.   കരകൗശലെതാഴിലാളികളെട ദാരിദയം -   പരമരാഗത വയവസായങളെട തകരച-തണി,മണപാതം,തകല-മരപണി
    c.   രാജാകനാരക് അധികാരം നഷെപടത്-  ദതവകാശ നിോരാധനം, ൈസനികസഹായവയവസ
    d.   ശിപായിമാരെട ദരിതങള -    ഇനയാകാരായ പടാളകാരക് കറഞ കലി,ദരിതജീവിതം,    െകാഴപ് പരടിയ
          തിരയെട ഉപോയാഗം
10.  ോചാരചാസിദാനം -   ദാദാഭായ് നവോറാജി : 
     a.         ോപാവരടി ആന് അണബിടീഷ് റള ഇന ഇനയ എന പസകതില അവതരിപിച
     b.            ഇനയയില നിന് വരഷം ോതാറം വനതക ബിടനിോലക് ഒഴകനെണനം സമതിെന ഈ ഒഴകാണ്
              ഇനയയിെല ദാരിദയതിെനയം പടിണിയെടയം കാരണെമനം ോചാരചാസിദാനം വിശദീകരികന
11.       ോചാരചാസിദാനപകാരം ഇനയന സമത് ബിടനിോലക് ോചാരന രീതികള :
      a.   ഇനയയിലനിനള അസംസതവസകളെട കയറമതി
      b.     ഇനയയിെല ബിടീഷ് ഉോദയാഗസരകള ശബളവം െപനഷനം
      c.         ഇനയയില ബിടീഷ് ഉലനങള വിറകിടിയ ലാഭം d.      ഇനയയില നിന് പിരിെചടകന നികതി
12.   സവോദശി പസാനം -1905   ല ആരംഭിച -  പാധാനയം /  െചറതനിലപകള :
         a.           ോദശീയതയെട വളരചയ് സഹായിച b.    ബിടീഷ് ഉലനങളെട ബഹിഷരണം
         c.           സവോദശി വസകളെട ോപാതാഹനം d.   സവോദശിസാപനങള വളരനവന



                        രതീഷ് സി വി ,  HSA ( S S )   ,   G H  S S      െപരികലര ,  വയനാട്

         e. സീകള,കടികള,വിദയാരതികള,     െതാഴിലാളികള എനിവെരലാം സമരതില പങാളികളായി
  
PART B    SS I     അധയായം - 4           സംസാരവം ോദശീയതയം (  മാരക് - 6)
1.       ഇനയന ോദശീയതയെട രപീകരണതിന് സവാധീനം െചലതിയ ഘടകങള :
  ോകാളനിഭരണവം ചഷണവം,   സാമഹിക പരിഷരണ പസാനങള,പതങള,  വിദയാഭയാസസാപനങള,സാഹിതയം,കല
2.      ഇംഗീഷ് വിദയാഭയാസം െകാണ് ബിടീഷകാര ലകയമാകിയത് :
               a.       ബിടീഷ് ജീവിതരീതികോളാട് താലപരയമള ഒര തലമറെയ സഷികക
               b.     ഭരണം ശകിെപടതാന ഇനയന സംസാരം ആഴതിലറിയക
               c.   ഭരണപരിഷാരങളക് പിനണ ോനടക
3.       സാമഹിക പരിഷണ പസാനങളെട ആവിരഭാവതിന് വഴിെതളിച ഘടകങള :
              a.       സവതന ചിന b.        യകിചിന c.   ആധനികവലകരണ താലരയം
4.     സാമഹിക പരിഷണ പസാനങളെട ലകയങള :
                 ഇനയന സമഹതിെല അനാചാരങള എതിരകക,  വിോവചനമിലാെത വഴിനടകാനം,    മാനയമായി വസം
             ധരികാനം,   വിദയാഭയാസതിനം അവകാശങള ോനടിെയടകക
5.     സാമഹിക പരിഷരതാകള മോനാടവച ആവശയങള :
            a.                                      ജാതി നിരമാരജനം b.    എലാവരകംവിദയാഭയാസം നലകക,
            c.     വിധവാ പനരവിവാഹം നടപിലാകക,                 d.  ൈശശവവിവാഹം അവസാനിപികക.
6.    സാമഹിക പരിഷണ പസാനങള -  സാപകര :
        a.  ബഹസമാജം -              രാജാ റാം ോമാഹനോറായ് d.  ആരയസമാജം -   സവാമി ദയാനന സരസവതി
        b.     എസ് എന ഡി പി -              ശീനാരായണ ഗര e.   രാമകഷ മിഷന -  സവാമി വിോവകാനനന
        c.   ശാരദാ സദന -                    പണിത രമാബായി f.  അലിഗഡ് പസാനം-   സര സയിദ് അഹമദഖാന
7.         സാമഹിക പരിഷണ പസാനങളെട സവാധീനതാല ബടീഷകാര ൈകെകാണ നടപടികള :
             a.        സതി നിോരാധിച b.          െപണശിശഹതയ നിോരാധിച c.   അടിമതവം നിോരാധിച

d. ൈശശവവിവാഹം-          ബഹഭാരയതവം എനിവ നിോരാധിച e.   വിധവാ പനരവിവാഹം നടപാകി
f. 12      വയസിന് താെഴയള െപണകടികളെട വിവാഹതിന് വിലക് ഏരെപടതി.

8.      ോദശീയ സമരകാലെത പതങളെട പവരതന ലകയങള :
         a.     ജനങള ോനരിടന പശങെളകറിച് അവെര ോബാധവാനാരാകക,
         b.    ഇനയന ോദശീയപസാനതില എലാവോരയം പങാളികളാകക,
         c.        ഇനയയിലണാകന പശങള ഇനയാകാരെട െമാതം പശമായി കാണാന ോപരിപികക.
9.       വരതമാന പതങള ഇനയന ജനതെയ ോബാധവാനാരാകിയത് എങെനെയലാം :
            a.       ഇനയയിെല ബിടീഷ് ഭരണ ചഷണം ജനങെള ോബാധയെപടതി,
            b.  ോപഗ്,     കാമം എനിവയെട ദരിതങള എലായിടതം എതിച,
            c.       ഇനയന സമഹതില നടകന പരിഷരണെതകറിച് ജനങെള ോബാധവാനാരാകി,
            d.  ബിടീഷ് അടിചമരതലം,കടെകാലയം,    മരദകഭരണവം ഇനയയിെലമാടമള ജനങെള അറിയിച.
            e.  ോലാകതനടകന സവാതനയ-ജനാധിപതയ-    സമതവ ോപാരാടങെളകറിച് വിവരം നലി.
10.   പതങള -  ോനതാകള
             a.   അമതബസാര പതിക -    ശിശിര കമാര ോഘാഷ് ,   ോമാതിലാല ോഘാഷ് ,  

b.   സംബാദ് കൗമദി ,മിറാത്-ഉല-  അകബര -   രാജാ റാം ോമാഹനോറായ്,
c.   യങ് ഇനയ ,  ഹരിജന - ഗാനിജി,      d. ോകസരി,  –   മറാത ബാല ഗംഗാധര തിലകന,
e.   ബംഗാളി -  സോരനനാഥ് ബാനരജി,   f .  ോനഷന - ോഗാഖെല

11.          ഇനയന ോദശീയത രപെപടനതില വിദയാഭയാസ രംഗെത മാറങള വഹിച പങ് :
          a.      ഇനയാകാരില ോദശീയമായ കാഴചപാട് വളരതി,           b.     ോദശീയ വിദയാലയങളസാപികെപട,
          c.         മോതതരവിദയാഭയാസം എലാ വിഭാഗകാരകം ലഭയമായി d.  ബിടീഷ് ോമധാവിതവെതയം,    ഇനയയിെല
                                                   അസമതവങെളയം ഒറെകടായി എതിരകാന വിദയാഭയാസ പോരാഗതി സഹായിച.
12.  വിദയാഭയാസം :

   വിദയാഭയാസസാപനങള  ോദശീയ വിദയാഭയാസം 
മോനാടവചആശയങള

വരഷം സലം സാപകര

 ഡകാന എജയോകഷന 
െസാൈസറി

  ഇനയയെട സമഗപോരാഗതിക്
 ആധനിക വിദയാഭയാസം

1884 പെന ജി.ജി.അഗാരകര,
തിലകന,എം.ജി.റാനെഡ

 വനിത സരവകലാശാല  സീ വിദയാഭയാസം 1916 മഹാരാഷ ഡി.െക.കാരെവ

വിശവഭാരതിസരവകലാശാല  അനരോദശീയ സാോഹാദരയം ബംഗാള ടാോഗാര

  ജാമിഅ മിലിയ ഇസാമിയ   മോതതര വിദയാഭയാസം വളരതക അലിഗഡ്  മൗലാന മഹമദലി,
ഷൗകതലി,
ോഡാ.  സാകീര ഹൈസന,



                        രതീഷ് സി വി ,  HSA ( S S )   ,   G H  S S      െപരികലര ,  വയനാട്

എം.എ.അനസാരി

 ോകരള കലാമണലം  പാരമരയ കലാരപങെള 
സംരകികക,ഉദരികക

തശര വളോതാള

  വാരധാ വിദയാഭയാസ പദതി  െതാഴിലധിഷിത വിദയാഭയാസം 1937 ഗജറാത് ഗാനിജി
13.     സാഹിതയം ോദശീയത വളരതിയത് എങെന :
        കഥ,കവിത,നാടകം,     ോനാവല എനിവയിലെട ഇനയന സമഹതിെന ജീരണതകള,ദരിതങള,  ബിടീഷ് ചഷണം 

 എനിവ അവതരിപിച.    ഇവ ജനങളില ചഷണവിരദ മോനാഭാവവം,  രാജയോസഹവം വളരതി,  ോദശോസഹം നിറഞ 
   കതികള സാമഹിക അനരം കറച.

14. a.  ആനനമഠം -  ോനാവല -  ബങിംചന ചാറരജി-      ബംഗാളിെല കരഷകര നടതിയ സനയാസി കലാപം പോമയം
      b.   നീല ദരപണ -നാടകം-  ദിനബനമിത -   നീലം കരഷകരെട ചഷണം
c.    സാോര ജഹാം െസ അചാ.- –   കവിത മഹമദ് ഇഖബാല -   ഇനയയെട പകതി ഭംഗിയം,  ജനങളെട ഐകയവംപാടിപകഴി.

d.  ഗീതാഞലി -  കവിത -  ടാോഗാര ,         e.  എെന ഗരനാഥന,  ബാപജി -  വളോതാള
       f.   കണന പാട് ,  കയിലപാട് ,പാഞാലിശപഥം,  കളിപാട് -സബഹണയഭാരതി
15 .    കല  -   െപയിനിംഗകള  
         a.   –    ഭാരതമാത അബനീന നാഥ ടാോഗാര -      ഇനയന െസാൈസറി ഓഫ് ഓറിയനല ആടസ് സാപിച.
         b.   ശകനളയം ോതാഴിമാരം -   രാജാ രവിവരമ -         ഇനയന പരാണ സാഹിതയ കതികളിെല സനരഭങള
             ചിതീകരിച.
          c.   സതി ,   ഗാമീണ െചണകാരന -   നനലാല ോബാസ് -      ഇനയയിെല ദരാചാരങളെകതിരായ മോനാഭാവം
               വളരതി.

d.    ഗാമീണ ജീവിതം  -     അമതാ ോഷരഗില  -     ഗാമങളിെല ജീവിതദരിതങള ചിതീകരിച  .  

  PART A       SS I       അധയായം -5 ,         സമരവം സവാതനയവം (  മാരക് - 5 )
1.     ഗാനിജിയെട ോനതതവതില നടന പാോദശിക സമരങള:

സമരം വരഷം ലകയം

   ചമാരനിെല നീലം കരഷക സമരം 1917     നീലം ോതാടം െതാഴിലാളികളെട പശങളക് പരിഹാരം 
കാണക

  അഹമദാബാദ് തണിമില സമരം 1918    ോപഗ് ോബാണസ് ലഭികാന -  കലിവരദനവ് ലഭികാന

  ോഖഡ കരഷക സമരം 1918    കഷിനാശം വനതിനാല നികതിയിളവ് ലഭികക
      2.   പാോദശിക സമരങളെട ഫലങള

       a.  ഗാനിയന ആശയങളം,    സമരരീതികളം ജനങളക് പരിചയെപടാന കഴിഞ
       b.      വിദയാസമനരില ഒതങിനിനിരന ോദശീയ പസാനതിോലക് സാധാരണകാരം ആകരഷികെപട.
       c.      ോദശീയ പസാനം പടണങളില നിന് ഗാമങളിോലക് വയാപിച.
       d.     എലാവരകം സവീകാരയനായ ോദശീയോനതാവായി ഗാനിജി മാറി.
3.     ഗാനിജിയെട ോനതതവതില നടന ോദശീയ സമരങള

സമരം വരഷം ലകയം

  നിസഹകരണ സമരവം ഖിലാഫത് 
പസാനവം

1920    ബിടീഷ് വിരദ വികാരം വളരതക,ഹിന-  മസീം ൈമതി 
വളരതക,  സവോദശി ോപാതാഹനം,ോദശീയവിദയാഭയാസം 
വളരതക.

 സിവില നിയമലംഘന 
സമരം/ഉപസതയാഗഹം

1930    ബിടീശകാരെട ജനവിരദ സിവില നിയമങള 
ലംഘികക,പരണസവരാജ്.

  കവിറ് ഇനയാ സമരം 1942      എലാ അധികാരങളം ഇനയക ൈകമാറി ഇനയ വിടാന 
   ബിടീഷകാെര നിരബനികന അഹിംസയിലനിയ സമരം

4.    ജാലിയന വാലാബാഗ് കടെകാല -
1919    ഏപില 13          ന് റൗലറ് നിയമവിരദ സമരതിന് ോനതതവം നലകിയവെര അറസ െചയതില 

       പതിോഷധികാന പഞാബ് അമതറിെല ജാലിയന വാലാബാഗില ഒതകടിയ ജനങളകോനെര ജനറല 
    ഡയറിെന ഉതരവ പകാരം പടാളം െവടിെവച.379   ോപര െകാലെപട.

5.    നിസഹകരണ സമരതിെന സവിോശഷതകള :
      A.     വിോദശ വസ ബഹിഷരണം,           B.    ോകാടതിയം ഇംഗീഷ് വിദയാലയങളം ബഹിഷരികക,
      C.  െതരെഞടപകള ബഹിഷരികകD.    ബിടീഷ് പരസാരങള തിരിെക നലകക,E  നികതി നലകാതിരകക.
6.    ചൗരി ചൗര സംഭവം :
   1922   െഫബവരി 5          ന് ഉതരപോദശിെല ചൗരി ചൗര ഗാമതില ജനങളകോനെര ോപാലീസ് െവടിവചതില 



                        രതീഷ് സി വി ,  HSA ( S S )   ,   G H  S S      െപരികലര ,  വയനാട്

     ോരാഷാകലരായ ജനങള ോപാലീസ് ോസഷന ആകമിച തീയിട.22  ോപാലീസകാര െകാലെപട.  തടരന് ഗാനിജി 
  നിസഹകരണ സമരം നിരതിവച.

7.       നിസഹകരണ സമരതിന് മമ് ഗാനിജി മോനാടവച ആവശയങള :
       A.    ഉപ നികതി എടത കളയക,                B.    കഷികാരക് 50   ശതമാനം നികതിയിളവ് നലകക,
       C.   രാഷീ തടവകാെര വിടയയക,                D.     ൈസനികെചലവം ഉോദയാഗസ ശമളവം കറയക
       E.    സമരണ മദയ നിോരാധനം നടപാകക.
8.      ഉപ് സമരായധമാകാന ഗാനിജിെയ ോപരിപിച ഘടകങള :
      a.        ബിടീഷകാരെട നികതി വരമാനതിെന അഞില രണഭാഗവം ഉപനികതിയായിരന,
      b.       ദരിദരക് ഈ നികതി വലിയ ഭാരമായിരന,        c.        ഉപിെന വില മന് മടങ് വരധിച
      d.     തോദശീയ ഉപലാദനതിന് നിോരാധനം ഏരെപടതിയത്,
      e.        സാധാരണകാെര ഉണരതാന പറിയ ഒര മദാവാകയമായിരന ഇത്.
9.      കവിറ് ഇനയാ സമരതിന് കാരണമായ ഘടകങള :
          1.      ഇനയയിലഭരണഘടനാ പരിഷാരങള നടപിലാകാന ബിടന കാണിച ൈവമനസയം,
          2.     വിലകയറവം കാമവം മലമള ജനങളെട അതപി,
          3.     രണാം ോലാകയദതില ബിടന പരാജയെപടെമന ോതാനല.
10.         കവിറ് ഇനയാ സമരതിെന ഭാഗമായി ഗാനിജി ജനങളക് നലകിയ നിരോദശങള :
         a.       നാടരാജാകനാര സവനം ജനങളെട പരമാധികാരം അംഗീകരികണം,
         b.    കരഷകര ഭനികതി നലകരത്,
         c.       സരകാര ജീവനകാര രാജിവയാെത ോദശീയപസാനോതാടള കറ് പരസയമാകണം,
         d.        പടാളകാര സാനങള െവടിയാെത സവനം ആളകാരകോനെര െവടിവയാന വിസമതികണം,
         e.      കഴിയെമങില സവാതനയപാപിവെര വിദയാരതികള പഠനം ഉോപകികണം.
11.   സവരാജ് പാരടി -1923 ,   സി ആര ദാസ്,    ോമാതിലാല െനഹറ എനിവര രപീകരിച.
            നിയമനിരമാണസഭകെള ബഹിഷരികാെത ോപാരാടതിനം ബദല അഭിപായതിനമള ോവദികളാകാന
      സഭകളിോലക് മതരിച.
12. വിപവപസാനങള
വിപവപസാനം ോനതാകള

  ഹിനസാന ോസാഷയലിസ് റിപബികന 
അോസാസിോയഷന

1928   ഡലഹിയില ചനോശഖര ആസാദ്,ഭഗതിംഗ്,രാജഗര,സഖോദവ് 
  എനിവര രപം നലകി.  ോകാളനിഭരണം അടിമറികക,ഇനയന 

   സംസാനങളെട െഫഡറല റിപബിക് സാപികക,സായധവിപവം 
  സംഘടിപികക എനിവയായിരന ലകയങള.

  അഭിനവ് ഭാരത് െസാൈസറി   വി ഡി സവരകര

 അനശീലന സമിതി   ബരീനര കമാര ോഘാഷ്,   പലിന ബിഹാരി ദാസ്

 ഗദര പാരടി  ലാലാ ഹരദയാല

  ഇനയന റിപബികന ആരമി സരയെസന
12.   ോസാഷയലിസ് പസാനങള :
      െനഹറ,  സഭാഷ് ചനോബാസ്,  ജയപകാശ് നാരായണന,    അരണാ ആസഫലി എനിവര ോനതാകള.1934   ല
           ോകാണഗസ് ോസാഷയലിസ് പാരടി ോബാംെബയില രപം െകാണ.
13.    ഇനയന നാഷല ആരമി - INA -  സഭാഷ് ചനോബാസ്
       ലകയം -     ബിടീഷകാെര ഇനയന മണിലനിന് തെതറിയാന ോപാരാടക. INA     യെട വനിതാവിഭാഗം ജാനസിറാണി
                      െറജിെമന് -  കയാപറന ലകി
14.   െതാഴിലാളി പസാനങള -      അഖിോലനയാ ോടഡ് യണിയന ോകാണഗസ് AITUC- 1920     
                 എന.എം.  ോജാഷി ,    ലാലാ ലജപതറായ്
ലകയങള- a.   െതാഴിലാളിവരഗെമന നിലയില സംഘടികകയം,  പവരതികകയം െചയക
                  b.         ഇനയന െതാഴിലാളിവരഗം രാജയതിന പറതള െതാഴിലാളിവരഗവമായി ോചരന പവരതികക,
                  c.    സവാതനയതിനോവണിയള ോപാരാടതില സജീവ പങവഹികക
15.  കരഷക പസാനങള-   രപീകരണ കാരണങള :
              ബിടീഷ് നികതി നയങള,  െസമീനാരമാരെട ചഷണം,  കാരഷിക ഉലനവിലയിടിവ്,
               – അഖിോലനയ കിസാന സഭ എന.ജി.രംഗ
16.    കിസാന മാനിെഫോസായിെല ആവശയങള :
       a.    ഭനികതിയം പാടവം 50  ശതമാനം കറയക,
       b.   കടങള മരവിപികക,  ഫയഡലനികതികള റദാകക,
       c.    കരഷകയണിയനകെള അംഗീകരികക,   d.         മിനിമം ോവതനം െതാഴിലാളിക് ഉറപാകക.
17.   മൗണ് ബാറണ പദതി
       a.        മസിം ഭരിപക പോദശത് അവരക് ആഗഹമെണങില ഒര പോതയകരാജയം അനവദികണം,
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       b.    പഞാബം ബംഗാളം രണായി വിഭജികണം,
       c.       വടകപടിഞാറന അതിരതിസംസാനം പാകിസാനില ോചരകണോമാ ോവണോയാ എന
              തീരമാനികനതിന് ഒര ഹിത പരിോശാധന നടതം
      d.          ബംഗാള പഞാബ് എനിവിടങളിെല ഹിന മസീം സംസാനങളെട അതിരതി നിരണയികനതിന് ഒര
            അതിരതി നിരണയ കമീഷെന നിയമികം. 
PART A        SS I     അധയായം - 6          സവാതനയാനനര ഇനയ (  മാരക് - 4 )
1.      സവാതനയാനനര ഇനയ ോനരിട െവലവിളികള :
      a.   ഇനയാ വിഭജനം -  (  ഇനയ ,പാകിസാന)      b.   അഭയാരതി പവാഹം - (  ഭകണം ,പാരപിടം)
      c.   വരഗീയ ലഹളകള - (  ഹിന -മസിം)                d.   ഗാനിജിയെട വധം -  1948  ജനവരി 30
      e.   നാടരാജയങളെട സംോയാജനം -  (  പോടല ,    വി പി ോമോനാന )
2.     ലയനകരാറില ഒപെവയാന വിസമതിച നാടരാജയങള :
                    ജനാഗഡ് ,  കാശീര ,ൈഹദരാബാദ്
3.     ബിടീഷകാരകോശഷവം ഇനയയില തടരന യോറാപയനാര :
       a.  ഫാനസ് -ോപാണിോചരി,കാരയല,  യാനം -       വെര b.  ോപാരചഗല - ോഗാവ,ദാമന,  ദിയ -   വെര
4.   ഇനയന ഭരണഘടനാ രപീകരണം
     a. 1946  ല ോഡാ.      രാോജന പസാദ് അധയകനായി ഭരണഘടനാ നിരമാണസഭ രപകരിച.
     b.          ഭരണഘടന എഴതി തയാറാകാനായി ബി അര അംോബദകര െചയരമാനായി ഡാഫിംങ് കമിറിെയ നിയമിച.
     c. 1949  നവംബര 26     ന് ഇനയന ഭരണഘടന പാസാകി.
     d. 1950  ജനവരി 26     ന് ഇനയന ഭരണഘടന നിലവില വന.  ഇനയ റിപബികായി
     e. 1951-52    കാലയളവില ആദയ െപാതതിരെഞടപ് നടന.
5.  ഭാഷാസംസാന പനസംഘടന
      a.           െതലങ് സംസാരികനവരകായി ആനാ സംസാനം എനആവശയവമായി ോപാടി ശീരാമല നിരാഹാരസമരം
           നടതി മരണമടഞ.
      b.    ജനകീയ പോകാഭം ശകമായോപാള 1953    ല ആനാപോദശ് സംസാനം രപീകരിച.
      c.    സംസാന പനസംഘടനാ കമീഷെന നിയമിച.  ഫസല അലി,എച്.എന.കനസ,െക.എം. പണികര
      d.    കമീഷന റിോപാരട് പകാരം 1956      ല ഇനയന സംസാന പനസംഘടനാ നിയമം പാസാകി.
      e. 14   സംസാനങളം 6    ോകനഭരണ പോദശങളം നിലവില വന.
6.      ഇനയന സമദ് വയവസ സാമതിക മോനറം :
      a.     ഇനയ മിശ സമദ് വയവസ സവീകരിച.  മതലാളിതവ -    ോസാഷയലിസ് സമദ് വയവസകളെട
         സമനവയം.     ോകനീകത സാമതിക ആസതണം െനഹറ െകാണവന.
      b. 1950        ല െനഹറ അധയകനായി ആസതണ കമീഷന രപകരിച.
      c. 1951    ല പഞവതര പദതികള ആരംഭിച.   വിോദശസഹായോതാെട ഇരമരകശാലകള ആരംഭിച.
      d.    പഞവതര പദതികളിലെട കാരഷിക -    വയാവസായിക വളരചയം ദാരിദ നിരമാരജനം, 
          ഊരോജാലപാദനം,    വിദയാഭയാസ പോരാഹതി എനിവയം ഉണായി.
      e.  –     ജലോസചന ൈവദയോതാരജ സൗകരയതിനായി വനകിട അണെകടകള നിരമിച.
7.  –    ശാസ സാോങതിക ോനടങള :
     a.     നിരവധി ഗോവഷണസാപനങളആരംഭിച.  ശാസ -   വയാവസായിക ഗോവഷണ സമിതി,   ഇനയന കാരഷിക
          ഗോവഷണ സമിതി,    ഇനയന െമഡികല ഗോവഷണ സമിതി.
     b.  ശാസ -        വയാവസായിക ഗോവഷണ സമിതി പദതികളെട ോനതതവം ോഹാമി െജ
        ഭാഭയം,എസ്.എന.ഭടനാഗറിനമായിരന.     ടാറാ ഇനസിറയട് ഓഫ് ഫണെമനല റിസരച്,     ഇനയന ആണോവാരജ
              കമീഷന എനിവയ് ോഹാമി െജ ഭാഭ ോനതതവം നലകി.
     c.      ോലാോകാതര നിലവാരമള നിരവധി എനജിനീയറിങ് വിദയാലയങളസാപികെപട.
     d. 5     ഇനയന ഇനസിറയട് ഓഫ് െടോകാളജികള (IIT) 1954-64  ലസാപിതമായി.
     e.  െമഡികല വിദയാഭയാസം,  ബോയാെമഡികല എനജിനീയറിങ്,  ജനിതക ശാസം,  ൈജവ സാോങതികവിദയ,
       ആോരാഗയം,ഗതാഗതം,  സമദ ഗോവഷണം,  ഐ ടി,      ആണോവാരജം എനീ ോമഖലകളില ഇനയ ോനടം ൈകവരിച.
8.    ഇനയയം ബഹിരാകാശ ഗോവഷണവം :
     a.1962   ല െനഹറ ,          വികം സാരാഭായി എനിവരെട ോനതതവതില ോദശീയ ബഹിരാകാശ ഗോവഷണ സമിതി
        രപീകരിച.
     b. 1969      ല ഇനയന ബഹിരാകാശ ഗോവഷണ സംഘടന (ISRO) രപീകരിച.
     c.       തമയില ഇനയയിെല ആദയ ോറാകറ് വിോകപണ ോകനം ആരംഭിച.
     d. 1975       ല ഇനയ ആരയഭട എന ഉപഗഹം വിജയകരമായി വിോകപിച.
     e.     ബഹിരാകാശ വിോകപണ വാഹനങള ഇനയ വികസിപിെചടത.    ഉപഗഹങള വികസിപികാന നാഷല
           റിോമാട് െസനസിങ് ഏജനസി,    ഫിസികല റിസരച് ലോബാറടറി ,        വി എസ് എസ് സി തടങിയ ഏജനസികള
         സഹായികന.
     f.     മിൈസല സാോങതിക വിദയയില പോരാഗതി ോനടി.അഗി,   പഥവി തടങിയവ മിൈസലകളാണ്.ോഡാ.A P J    
         അബല കലാം,ോഡാ.     രാജാ രാമണ എനിവര ോനതതവം നലകി.
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     g. 2008      ല ചനയാന ദൗതയതിലെട ചന പരീകണതിന് തടകമിട.
     h. 2013      ല മംഗളയാന വിോകപണതിലെട െചാവ പരീകണതിന് തടകമിട.
9.   വിദയാഭയാസ പോരാഗതി :
     a.      സവാതനയാനനരം തോദശീയ വിദയാഭയാസനയം രപെപടതാന കമീഷനകെള നിയമിച.
     b. ോഡാ.   രാധാകഷന കമീഷന -1948 -   ോകാോളജ് വിദയാഭയാസം ,UGC ,  െതാഴിലധിഷിത വിദയാഭയാസം.

c. ോഡാ.  ലകണസവാമി -   മതലിയാര കമീഷന -1952 -  െസകണറി വിദയാഭയാസം,  തിഭാഷ പദതി,അധയാപക
  പരിശീലന സമിതി രപീകരണം.

     d. ോഡാ.     ഡി എസ് ോകാതാരി കമീഷന -1964 -    ോദശീയ വിദയാഭയാസ മതക - 10+ 2+3 മാതക
     e. 1968   ലം 1986     ലം ോദശീയ വിദയാഭയാസ നയം രപീകരിച.
     f.   വിദയാഭയാസ പദതികള - OBB,MLL,DPEP,SSA,RMSA,RUSA
    g.    വിദയാഭയാസ പരിശീലനസാപനങള - NCERT,SCERT,DIET,BRC
    h. 2009     ല വിദയാഭയാസ അവകാശ നിയമം പാസാകി.
10. 1986     െല ോദശീയ വിദയാഭയാസ നയം -  പധാന നിരോദശങള
     a.  പാഥമിക വിദയാഭയാസതിനം,    തടര വിദയാഭയാസതിനം പാധാനയം നലകണം
     b.    ൈപമറിതല വിദയാഭയാസം സാരവതികമാകാനം ,      സള സൗകരയങള െമചെപടതാനം ഓപോറഷന
           ബാക്ോബാരഡ് പദതി നടപാകണം.
     c.     ഓോരാ ജിലയിലം നോവാദയ വിദയാലയങളസാപികണം

d.    െപണകടികളെട വിദയാഭയാസതിന് ോപാതാഹനം നലകണം
11.സാംസാരികോനടങള

സാപനം പവരതനം ആസാനം

  സംഗീത നാടക അകാദമി  സംഗീത -  നാടക ോപാതാഹനം

നയഡലഹി

 ലളിതകലാ അകാദമി   ഇനയന കലകളെട പചാരണം

 സാഹിതയ അകാദമി    ഇനയന ഭാഷാ സാഹിതയതിെന ഉനമനം

   നാഷല സള ഓഫ് ഡാമ  നാടക ോപാതാഹനം

    നാഷല ബക് ടസ് ഓഫ് ഇനയ     കറഞ െചലവില പസകങള പസിദീകരികക,വായന 
വളരതക,   ഇനയന പസകങളെട ോപാതാഹനം

12.    ഇനയയെട വിോദശനയതിെന പധാനതതവങള :
      a.       സാമാജയോതാടം ോകാളനിവയവസോയാടമള എതിരപ് b.   വംശീയവാദോതാടള വിോദവഷം
      c.                               ഐകയരാഷസഭയിലള വിശവാസം d.         പഞശീലതതവങള e.   ോചരിോചരായ
       f.              സമാധാനപരമായ സഹവരതിതവം g.   വിോദശസഹായതിെന ആവശയകതയിലള ഊനല
13.    പഞശീലതതവങള -1954     ല ഇനയ ൈചനയമായി ഒപിട കരാര-     െനഹറവം ചൗ എന ലായിയം ഒപെവച.
      1.                 പരസരം ആകമികാതിരികക 2.   ആഭയനരകാരയങളില പരസരം ഇടെപടാതിരികക
      3.      സമതവവം പരസര സഹായവം പലരതക 4.   സമാധാനപരമായ സഹവരതിതവം പാലികക
      5.     രാജയതിെന അതിരതിയം പരമാധികാരവം പരസരം അംഗീകരികക
     PART A         SS I     അധയായം 7             ോകരളം ആധനീകതയിോലക് (  മാരക് - 4 )
1.    ോകരളതിെലതിയ യോറാപയനാര -   ലകയം :     ോപാരചഗീസകാര ,  ഡചകാര ,  ഫഞകാര , ഇംഗീഷകാര
       ലകയം -      കരമളകളെപെടയള ദകിോണനയന വയാപാരതിെന കതക സവനമാകക
2.      ോകരളം ഈസിനയാ കമനിയെട ആധിപതയതിോലയ് :
     a. 1615           ല കമനിയെട പതിനിധി കയാപറന വിലയം കീലിങ് സാമതിരിയമായി വയാപാര ഉടമടി ഒപെവച.
     b. വിഴിഞം,തലോശരി,       അഞെതങ് എനിവിെട പാണികശാലകള ആരംഭികാന കമനി അനമതി ോനടി.
     c.        അഞെതങില ോകാട പണിയാന ആറിങല റാണിയില നിന് അനവാദം ോനടി
     d. 1792          ല ൈമസര ഭരണാധികാരികളം ബിടീഷകാരം തമിലണാകിയ ശീരംഗപടണം ഉടമടി പകാരം മലബാര
          ബിടീഷകാരക് ലഭിച
     e. 1792         ല െകാചി രാജാവ് ബടീഷ് ോമലോകായ അംഗീകരിച് കപം നലകാന തടങി.
     f. 1795         െല ഉടമടി പകാരം തിരവിതാംകറം ബടീഷ് ോമലോകായ അംഗീകരിച
     g.          മലബാറില ോനരിടം തിരവിതാംകറിലം െകാചിയിലം സാമനരാജാകനാര വഴിയം ബിടീഷകാര ഭരണം നടതി.
3.       ബിടീഷ് ചഷണതിെനതിെര ോകരളതിലണായ ആദയകാല െചറതനിലപകള :

                വയകി        പോദശം                                കാരണം

 ോകരളവരമ പഴശിരാജ മലബാര    അധികാരം നലകാെമന വാഗാന ലംഘിചത്

 ോവലതമി ദളവ തിരവിതാംകറ   ആഭയനരകാരയങളില അമിതമായി ഇടെപടത്

പാലിയതചന െകാചി   ആഭയനരകാരയങളില അമിതമായി ഇടെപടത്
4.   ോകരളവരമ പഴശിരാജ :        ബിടീഷ് ആധിപതയതിെനതിെര മലബാരില െചറതനിലപകള നടതി.     മന



                        രതീഷ് സി വി ,  HSA ( S S )   ,   G H  S S      െപരികലര ,  വയനാട്

                ധാരണപകാരം ോകാടയം പോദശെത നികതി പിരിവധികാരം പഴശിക് നലകാതിരനതം ബിടീഷകാര വയനാടിന്
         ോമല അവകാശവാദം ഉനയിചതമാണ് പഴശികലാപങളക് കാരണം.   എടോചന കങന ,     തലയല ചന തടങിയവരെട
          സഹായോതാെട പഴശി ബിടീഷകാരെകതിെര ഒളിോപാര നടതി. 1805   നവംബര 30   ന് പഴശി മരണമടഞ.
5.   ോവലതമി ദളവ :
                തിരവിതാംകറിെന ആഭയനരകാരയങളില ബിടീഷകാര അമിതമായി ഇടെപടനതിെനതിെര ോവലതമി കലാപം
     ആരംഭിച.  1809  ജനവരി 11       ന് പറതിറകിയ കണറവിളംമരതിലെട ബിടീഷകാരെകതിെര ആയധെമടത
         ോപാരാടാന ജനങോളാട് ആഹവാനം െചയ.       ബിടീഷ് ൈസനയതിന് പിടിെകാടകാെത ോവലതമി മണടി
        ോകതതിലെവച് ആതഹതയ െചയ
6.  പാലിയതചന :
                  െകാചിയെട ആഭയനരകാരയങളില ബിടീഷകാര അമിതമായി ഇടെപടനതിെനതിെര പാലിയതചന
          കലാപം ആരംഭിച.     ബടീഷ് റസിഡന് െമകാളയെട വസതി െകാചി-     തിരവിതാംകര ൈസനയം ആകമിെചങിലം
        പിടിചനിലകാനായില.    കീഴടങിയ പാലിയതചെന മദാസിോലക് നാടകടതി.
7.     ോകരളം ോലാകകോമാളതിെന ഭാഗമായ രീതി :
               ഭരണനിയനണം ലഭിചോതാെട ബടീഷകാര ഇവിടെത ഉലപനങള ചരങിയ വിലയ് വാങി അവരെട നാടിോലക്
             െകാണോപാകകയം അവിടെത വയാവസായിക ഉലപനങള കടിയ വിലയ് ഇവിെട വിറഴികകയം െചയ.   ഇോതാെട
         ഇവിടെത സവയംപരയാപ ഗാമീണ സമതവയവസ തകരന.    വിോദശ വയാപാരം വനോതാതില വരദിച.   അങെന
        ോകരളം ോലാകകോമാളതിെന ഭാഗമായി മാറി.
8.      ബടീഷ് ഭരണവം ഭബനങളിലണായ മാറവം :
     a.       ബിടീഷ് ഭരണതില നാടവാഴികളം ജനിമാരം ഭവടമകളായി മാറി.      ഇവര കടിയാനാരെടോമല നികതിഭാരം
            ചമതകയം കടിെയാഴിപികകയം െചയ.     തടരന് ധാരാളം കരഷക കലാപങള നടന.
     b. 1929    ല മലബാര കടിയായനിയമം നടപിലാകി.     കരഷകരക് ഭമിയെടോമല നാമമാതമായ അവകാശം ലഭിച.
     c. 1865    ല പണാരപാട വിളംബരം -         തിരവിതാംകറിെല പണാരവക ഭമിയിെല കടിയാനാരക് അവര കഷി െചയന
            ഭമി സവനമായി നലകി
     d. 1896 -ജനി-   കടിയാന നിയമം -     തിരവിതാംകറിെല കടിയാന് ഭമിയെടോമല ഉടമാവകാശം ലഭിച.
9.       ോകരളതിെല വയാപാരവാണിജയം െമചെപടതാന ബിടീഷകാര സവീകരിച നടപടികള :
      a.       ോകരളതിലണായിരന വയാപാര നിയമങള തങളകനകലമായി ോഭദഗതി െചയ .
      b.     ഏകീകരിച നാണയവയവസയം അളവതക സമദായവം നടപിലാകി
      c.       ഗതാഗത സൗകരയം കടാന ോറാഡകളം പാലങളം െറയിലപാളങളം നിരമിച.
      d.    ചരകഗതാഗതം സഗമമാകാന െകാചി ,ോകാഴിോകാട്,   ആലപഴ തറമഖങള വികസിപിച.
10.   കഷിയെട വാണിജയവലകരണം :
      a.      കോമാളം ലകയമാകിയള കഷികള ബിടീഷകാര ോകരളതില ോപാതാഹിപിച
      b.       ോകോരാലപനങളക് വിോദശകോമാളതിലധാരാളം ആവശയകാരണായിരനതിനാല െനലിനപകരം െതങ
           കഷി വയാപിപിച
     c.        െനലലപാദനം കറഞോപാഴള ഭകയകാമം പരിഹരികാന മരചീനി കഷി ആരംഭിച.
     d.   മലോയാരപോദശങളില കാപി,െതയില,ഏലം,      റബര തടങിയ വാണിജയവിളകള ോതാടങളായി കഷി െചയ.
     e.   നിലമരില ോതകോതാടം ആരംഭിച.
11.      ോകരളതില ആരംഭിച ോതാടവയവസായങളം പരമരാഗത വയവസായങളം :

 ോതാടവയവസായങള               പരമരാഗത വയവസായങള

ോതയില-  ോതയില ഫാകറി
 കാപി -   കാപികര സംസരണ ഫാകറി
 റബര -  റബര ഫാകറി

 എണയാടമിലകള ,  കയര ഫാകറി,  കശവണി ഫാകറി,
ഓടകമനികള,   ൈകതറി നിരമാണ ശാലകള

  ബീഡി നിരമാണ കമനികള
12.      ോകരളതിലസാപികെപട ആധനിക വയവസായ ശാലകള :
      a.      പനലര ോപപരമില b.       കളമോശരിയിെല ഫാക് c.         കണറ സിറാമിക് d.  തിരവനനപരെത റബരവരക്
      e.          െകാചിയിെല ടാറാ ഓയില മിലസ് f.    െകാചിയിെല അളഗപ തണിമില
13.     മലയാളഭാഷാ വളരചയില യോറാപയന സവാധീനം -     സംസാരിക ോമഖലയിെല ബിടീഷ് സവാധീനം :
      a.       മലയാളതിെല ആദയ വയാകരണഗനം ോഡാകര ആഞോലാസ് ഫനസിസ് തയാറാകി.
      b.     മലയാളഭാഷയിെല ആദയനിഘണ അരോണാസ് പാതിരി തയാറാകി
      c.      മലയാളഭാഷയില അചടിച ആദയ സമരണ ഗനം സംോകപോവദാരഥം
      d. ഇംഗീഷ്-    മലയാളം നിഘണ -    െബഞമിന െബയ് ലി തയാറാകി
      e.  മലയാളം -  ഇംഗീഷ് നിഘണ,    മലയാളതിെല ആദയ പതങളായ രാജയസമാചാരം,    പശിോമാദയം എനിവ - 
          ോഡാ.   െഹരമന ഗണരട് തയാറാകി
14.       ോകരളതില വിദയാഭയാസ പവരതനങള നടതിയ മിഷനറി സംഘങള :

                 മിഷനറി സംഘം           പവരതനോമഖല

   ലണന മിഷന െസാൈസറി (L M S ) തിരവിതാംകര

   ചരച് മിഷന െസാൈസറി ( C M S ) തിരവിതാംകര,െകാചി

   ബാസല ഇവാനഞലികല മിഷന (B E M ) മലബാര



                        രതീഷ് സി വി ,  HSA ( S S )   ,   G H  S S      െപരികലര ,  വയനാട്

15.         ബിടീഷകാരെട വരവ് ോകരളതിെല നിയമ ആോരാഗയ രംഗതണാകിയ മാറങള :

                        നിയമരംഗം                   ആോരാഗയരംഗം

a.      ോകരളതിലണായിരന ജാതി അടിസാനമാകിയ
     നീതിനയായവയവസ പരിഷരിച
b.   ഏകീകത ശികാവിധികള നടപിലാകി
c.    നിയമതിനമമില എലാവോരയം തലയരായി പരിഗണിച
d.  വിചാരണോകാടതികളസാപിച.
e.    മരമകായ നിയമങള പരിഷരിച -   മകതായ
    സമദായം നടപാകി

a.    ആയരോവദചികിതാരീതിയെട സാനത്
       അോലാപതി ചികിതാരീതിക് പാധാനയം ലഭിച.
b.     വസരി പതിോരാധ കതിവയപ് മലബാറില തടങി
c. മലബാര,തിരവിതാംകര,    െകാചി എനിവിടങളില
     സരകാര ആശപതികള ആരംഭിച
d.     തിരവിതാംകറിോലക് ഇംഗണിലനിന് മരനകള
    ഇറകമതി െചയ

16.    ോകരളതിെല സാമഹിക പരിഷരണം :     ോകരളീയ സമഹം-പോതയകതകള
       a.       ജാതി വയവസ കരകശമായിരന b.     താഴജാതികാെര െതാടകടാതവരം തീണികടാതവരമായാണ്
                    പരിഗണിചത് c.     സാമഹയ പദവി ജനിച ജാതിെയ അടിസാനമാകിയായിരന
       d.      ഓോരാ ജാതിയിലം ധാരാളം അനവിശവാസങളം അനാചാരങളം നിലനിനിരന
17.       സാമഹിക പരിഷരണ പസാനങള രപം െകാളാന കാരണം :
       a.        ആധനിക വിദയാഭയാസതിെന പചാരം b.    പാശാതയ ആശയങോളാടള സമരകം
        c.     ജാതി വയവസയെടയം അനവിശവാസങളെടയം യകിരാഹിതയം ോബാധയെപടത്
18.    സാമഹിക പരിഷരണ പസാനങള :

      സാമഹിക പരിഷരതാകള            പസാനങള /പവരതനങള

ൈവകണസവാമികള സമതവസമാജം

ചടമിസവാമികള കടകടംബവയവസ,സംബനം,   മരമകതായം എനിവെയതിെര ോപാരാടി

 ശീനാരായണ ഗര ശീനാരായണധരമപരിപാലനോയാഗം

  കരയാോകാസ് ഏലിയാസ് ചാവറ   അനാഥാലയങളം വിദയാലയങളം സാപിച

അയങാളി സാധജനപരിപാലനസംഘം

  വകം അബലഖാദര മൗലവി   തിരവിതാംകര മസിം മഹാജനസഭ

വാഗഭടാനനന ആതവിദയാസംഘം

 സോഹാദരന അയപന  സോഹാദര പസാനം

 പണിറ് െക.പി.കറപന അരയസമാജം

 മനത് പതനാഭന   നായര സരവീസ് െസാൈസറി

വി.ടി.ഭടതിരിപാട് ോയാഗോകമസഭ

 കമാരഗര ോദവന പതയകരകാൈദവസഭ
19.   ചാനാര ലഹള :
       a.        മാറമറയാനള അവകാശതിനായി െതകന തിരവിതാംകറിെല ചാനാര സീകള നടതിയ ോപാരാടം.
       b. 1859       ല ജാകറം ോമലമണം ധരികാന അവരക് അവകാശം ലഭിച.
20.     ശീനാരായണ ഗരവം സാമഹിക പരിഷരണവം :
       a. 1888           ല അരവിപറത് നടതിയ ശിവപതിഷയിലെട അവരണരകം ോകതകരമവം പജകളം െചയാന
             അവകാശമെണന് സാപിച
      b.        വിജാനതിന് പാധാനയം നലകിയ ഗര ോകതങോളാടനബനിച് വിദയാലയങളം വായനശാലകളം സാപിച.
      c.     വിദയെകാണ് പബദരാവാനം സംഘടനെകാണ് ശകരാകാനം ഉദോബാധിപിച
      d.    ആലവയില സരവമത സോമളനം വിളിചകടി.
21.   ൈവകം സതയാഗഹം - 1924 :
       a.       ൈവകം ോകതതിന ചറമള െപാതനിരതിലെട സഞാരസവാതനയതിനായി നടന പോകാഭം
       b.     ടി െക മാധവന ആയിരന ോനതാവ്
       c.          ഈസമരോതാട് അനഭാവം പകടിപിച് മനത് പതനാഭെന ോനതതവതില സവരണ ജാത സംഘടിപിച.
       d.           സമരഫലമായി ൈവകം ോകതതിന ചറമള െപാതനിരതിലെട യാതെചയാന അവരണജാതികാരക് അനവാദം
            ലഭിച
22.   ഗരവായര സതയാഗഹം - 1931 :
      a.         ഗരവായര ോകതതില എലാ ജാതിയിലം െപട ഹിനകളക് പോവശനം അനവദികണെമനാവശയെപടെകാണ് 

 നടന സമരം
      b.        െക ോകളപനായിരന ോനതാവ് c.       എ െക ോഗാപാലനായിരന സമര വാളണിയര കയാപറന
      d.   ജനകീയ സമരതിെനാടവില 1936   നവംബര 12      ന് തിരവിതാംകറില ോകതപോവശന വിളംമരം
          പറെപടവിച.      തടരന് എലാ വിഭാഗകാരകം ആരാധനാ സവാതനയം ലഭിച
23.    ോകരളതിെല ോദശീയ പസാനം /     ഉതരവാദഭരണ പോകാഭങള ോകരളതില :



                        രതീഷ് സി വി ,  HSA ( S S )   ,   G H  S S      െപരികലര ,  വയനാട്

          ോകരളതിെല ോദശീയ പസാനം മലബാര ,െകാചി,    തിരവിതാംകര എനിവിടങളിലായി വയാപിചകിടന.
                                                                    A.മലബാര
    a.  1916       ലമലബാര ജിലാ ോകാണഗസിെന ആദയ സോമളനം പാലകാട് നടന.
    b. 1920    ല ഖിലാഫത് കമറി രപീകരിച.     ഗാനിജിയം ഷൗകതലിയം ോകാഴിോകാെടതി പിനണ പഖയാപിച
    c. 1921    ല മലബാര കലാപം നടന.       മലബാറിെല കരഷകരായ മാപിള മസീങള ബടീഷകാരെകതിെര ശകമായ 

 ോപാരാടം നടതി
    d. 1930    കളില നിയമലംഘനപസാനം മലബാറില ശകമായി.  െക ോകളപന,     മഹമദ് അബറഹിമാന എനിവരെട
            ോനതതവതില പയനരം ോകാഴിോകാടം നിയമം ലംഘിച് ഉപണാകി
    e. 1939       ല ോകാണഗസ് ോസാഷയലിസ് പാരടി കമയണിസ് പാരടിയായി രപെപട.     ഇവര കരഷകെരയം
               െതാഴിലാളികെളയം സംഘടിപിച് ജനിതതിനം ബിടീഷ് സാമാജയതവതിനെമതിെര സമരം നടതി .
    f.    കീഴരിയര ോബാംബ് ോകസ് -    ഫോറാക് പാലം തകരകാന െക.ബി.ോമോനാന,     കഞിരാമകിടാവ് എനിവരെട
             ോനതതവതില ഗഢാോലാചന നടന എന് ആോരാപിച് 27     ോപെര പതിോചരത് ോകസ് ഫയല െചയ.
                                                     B.  തിരവിതാംകര
a.   മലയാളി െമോമാറിയല -1891 :
               സരകാര ോജാലികളില തിരവിതാംകറകാരക് മതിയായ പാധിനിധയം ആവശയെപട് ബാരിസര ജി പി പിളയെട ോനതതവ
          തില പതിനായിരതിലധികം ോപര ഒപിട െമോമാറാണം മഹാരാജാവിന് സമരപിച.  ഇതാണ് മലയാളിെമോമാറിയല.
b.   ഈഴവ െമോമാറിയല -1896 :
      ോഡാ.         പലപവിെന ോനതതവതിലഈഴവര അനഭവികന പയാസങള ചണികാടി മഹാരാജാവിന് സമരപിച
       െമോമാറാണം.
c.   നിവരതന പോകാഭം -1932 :
              സരകാര ഉോദയാഗങളിലം നിയമസഭയിലം ജനസംഖയ ആനപാതികമായി സംവരണം ോവണെമനാവശയെപട് കിസയന -
   മസിം -    ഈഴവ സമദായകാര 1932   ല നടതിയ പോകാഭം.N V   ോജാസഫ് ,P K  കഞ് ,C.  ോകശവന എനിവരായിരന 
ോനതാകള
d. 1938         ല പടം താണപിള പസിഡനായി തിരവിതാംകര ോസറ് ോകാണഗസ് രപം െകാണ.   ഇോതാെട
         തിരവിതാംകറില രാഷീയ പവരതനം സജീവമായി
e.  പനപ -   വയലാര സമരം -1946 :
              ദിവാന സര സി പി രാമസവാമി അയരെട ഭരണപരിഷാരങളെകതിെര െതാഴിലാളികള നടതിയ സമരം .
                                                                  C.  െകാചി
a.   ഇലകിസിറി സമരം - 1936 :
              ദിവാനായ ഷണമഖം െചടി ൈവദയതി വിതരണം സവകാരയകമനിെയ ഏലപിചതിെനതിെര നടന സമരം.   ഇോതാെട
         െകാചിയില ഉതരവാദഭരണതിനള പോകാഭങള ആരംഭിച.
b. 1941       ല െകാചിരാജയ പജാമണലം രപീകതമായോശഷം രാഷീയ സമരങള ശകിെപട.ഇ.  ഇകണവാരയര ,   പനമളി
     ോഗാവിനോമോനാന ,െക,   അയപന എനിവരായിരന ോനതാകള.
24.    ോദശീയ പസാനവം സീകളം :
    a.      ഗാനിജിയെട വരോവാെടയാണ് സീകള കടതലായി ോദശീയപസാനതിോലക് ആകരഷികെപടത്.
    b.   വിോദശവസ ബഹിഷരണം ,   മദയഷാപ് പികറിങ് ,  അയിോതാചാടനം ,ഹരിജോനാദാരണം,    ഖാദി പചാരണം
          എനിവ സീ പങാളിതംെകാണ് ശോദയമായിരന.
    c. 1931       ല ോകാണഗസിെന വടകര സോമളന ഭാഗമായി മഹിളാസോമളനം ോചരന.     ഇതാണ് ോകരളതിെല ആദയ
         മഹിളാസോമളനം
    d.         മലബാറില എ വി കടിമാള അമയം തിരവിതാംകറില അകമ െചറിയാന ,      ആനി മസീന എനിവരം ോദശീയ
          പോകാഭതിന് ോനതതവം നലകി.
25.     ഐകയോകരള രപീകരണതിോലക് നയിച സാഹചരയങള :
     a.      ഒോര ഭാഷ സംസാരികനവെരങിലം മലയാളികള മലബാര ,െകാചി,       തിരവിതാംകര എനീ വയതയസ
          ഭരണോമഖലകളിലായി ഭിനിചകിടകകയായിരന.
     b. 1920           ല നാഗപരില ോചരന ോകാണഗസ് സോമളനം ഭാഷാടിസാനതില സംസാഥാന ോകാണഗസ് കമിറി
          രപീകരികാന തീരമാനിച
     c. 1921  ഏപില 23   മതല 26       വെര ഒറപാലത് ോകരള സംസാഥാന രാഷീയ സോമളനം നടന.  തടരന 3 
               പോദശങളം ോചരത് ോകരള പോദശ് ോകാണഗസ് കമിറി ( KPCC) നിലവിലവന
     d.         െനഹറവിെന അധയകതയില ോചരന പയനര ോകാണഗസ് സോമമളനം സവാതനാനനരം പോതയക
           ോകരളസംസാനെമന പോമയം അവതരിപിച
     e.1947          ല ോകളപെന അധയകതയില തശരില ോചരനഐകയോകരളകണെവനഷനിലം പിനീട് ആലവയില ോചരന
            സോമളനതിലം ഐകയോകരളപോമയം പാസാകി
     f. 1949   ജൈല 1     ന് തിരവിതാംകറിോനയം െകാചിെയയം സംോയാജിപിച് തിര-   െകാചി സംസാനം രപീകരിച
     g.     മലയാളികളകായി ോകരളം രപീകരികണെമന് EMS      നമതിരിപാട് ഒോനകാല ോകാടി മലയാളികള എന
           ഗനതില സചിപികകയണായി
     h.     സംസാഥാന പനസംഘടന കമീഷെന ശപാരശപകാരം 3   പോദശങളം ഉളെപടതി 1956   നവംബര 1  ന്
          ോകരളസംസാനം രപീകതമായി
      i.      തിരവിതാംകറിെന ചില ഭാഗങള മദിരാശി സംസാനതിന വിടെകാടത.      െതകന കരണാടകതിെന ചില
           ഭാഗങള ോകരളോതാട് കടിോചരത.
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   PART B       SS I      അധയായം 8          െപാതഭരണം      (  – മാരക് 8 ,  അധയായം 8 / 10 )
1.  െപാതഭരണം :
              രാജയത് നിലവിലള നിയമങളം ഗവണെമനിെന നയപരിപാടികളം വികസനപദതികളം നടപാകനതിന്
           ഭൗതികസാഹചരയങളം മനഷയവിഭവവം ഫലപദമായി വിനിോയാഗികനതാണ് െപാതഭരണം.
2.   െപാതഭരണതിെന പാധാനയം :
    a.            ഗവണെമനിെന നയങള രപെപടതന b.   ജനോകമം ഉറപാകന
    c.            ജനകീയ പശങളക പരിഹാരം കാണന d.    സാധനങളം ോസവനങളം ലഭയമാകന
3.   ഉോദയാഗസ വനം :
             രാജയതിെന ഭരണകാരയങള നിരവഹികകയം െപാതഭരണതിന കീഴില പവരതികകയം െചയന
          ഉോദയാഗസെര ഉോദയാഗസ വനം എന് പറയന.
4.    ഉോദയാഗസ വനതിെന സവിോശഷതകള :
     a.    ോശണിപരമായ സംഘാടനം b.   സിരത c.    ോയാഗയത അടിസാനമാകി നിയമനം d.    രാഷീയ നിഷകത e. ൈവദഗധയം.

    ോശണിപരമായ
  സംഘാടനം

       ഉയരന തലതില ഒര ഉോദയാഗസനം കീഴ് തലങളില കടതല ഉോദയാഗസരം 
ഉളെകാളനത്

   സിരത     ഉോദയാഗസനായി നിയമികെപടനവരക് നിശിതകാലം വെര ോസവനകാലാവധി 
ഉണാകം

ോയാഗയതഅടിസാനമാകി 
നിയമനം

   വിദയാഭയാസോയാഗയത അടിസാനമാകിയാണ് ഉോദയാഗസെര തിരെഞടകകയം 
 നിയമികകയം െചയനത്

  രാഷീയ നിഷകത     കകിരാഷീയ താലപരയങള ഉോദയാഗസരെട പവരതനങളില പതിഫലികാന 
പാടില.   അവര നിഷകമായി പവരതികണം

ൈവദഗധയം  ഓോരാ ഗവ.     ഉോദയാഗസനം തങള നിരവഹിോകണ െതാഴിലില ൈവദഗധയമളവരായിരികം

5.     ഇനയന സിവില സരവീസ് :

     അഖിോലനയാസരവീസ്         ോകന സരവീസ്          സംസാന സരവീസ്

a.  ോദശീയ തലതില 
തിരെഞടകന
b.   ോകന സരവീസിോലാ സംസാന 

 സരവീസിോലാ നിയമികെപടന
 ഉദാ : IAS ,IPS

a.   ോദശീയ തലതില തിരെഞടകന
b.  ോകനഗവണെമനിന് മാതം 

 അധികാരമള ഭരണവകപകളില
നിയമികെപടന

 ഉദാ .   ഇനയന ോഫാറിന സരവീസ്,
  ഇനയന െറയിലോവ സരവീസ്

a. സംസാനതലതില 
തിരെഞടകന
b.   സംസാന ഗവണെമനിന കീഴില 

  വരന വകപകളില നിയമികെപടന
ഉദാ.   െസയിലസ് ടാക് ഓഫീസര

6.  അഖിോലനയാ -         ോകന സരവീസകളിോലക് ഉോദയാഗസെര തിരെഞടകനത് യ പി എസ് സി (UPSC)ആണ്.
7.       സംസാനതലതില ഉോദയാഗസെര തിരെഞടകനത് പി എസ് സി (PSC) ആണ്.
            ഗവരണറാണ് പി എസ് സി െചയരമാെനയം അംഗങെളയം നിയമികനത്
         യ പി എസ് സി ,          പി എസ് സി എനിവ ഭരണഘടനാനിയമെത അടിസാനമാകി നിലവിലവന
      സാപനങളാണ്.     അതിനാല ഇവെയ ഭരണഘടനാസാപനങള എന വിളികന.
          ഭരണനവീകരണ നടപടികള :     െപാതഭരണരംഗെത കാരയകമത വരധിപികാനള നടപടികള
8.   ഇ ഗോവണനസ് :          ഇലോകാണിക് സാോങതിക വിദയയെട ഭരണരംഗെത ഉപോയാഗമാണ് ഇ ഗോവണനസ്.
9.      ഇ ഗോവണനസ് െകാണ് െപാതജനങളകള ോനടങള :
      a.    ോസവനതിനായി സരകാര ഓഫീസില കാതനിലോകണതില.
      b.    വിവരസാോങതികവിദയയെട സഹായതാന ോസവനം ോനടാം.
      c.     സരകാര ോസവനം കറഞെചലവിലം ോവഗതിലം ലഭികന.
      d.     ഓഫീസകളെട കാരയകമതയം ോസവനതിെന ഗണോമനയം വരധികന.
10.  വിവരാവകാശനിയമം :
     a.         ഏെതാര സരകാര സാപനതിലനിനം അവയെട പവരതനവമായി ബനെപട വിവരങള ഏെതാര ഇനയന 
             പൗരനം അറിയാനള അവകാശമാണ് വിവരാവകാശനിയമം.
     b. 2005    ലാണ് വിവരാവകാശനിയമം നിലവിലവനത്.
     c.          രാജസാനിെല മസദര കിസാന ശകിസംഘാതന എന സംഘടനയെട പവരതനങളാണ് ഈ
          നിയമനിരമാണതിന് കാരണമായത്.
     d.  അഴിമതി തടയക,  ഉോദയാഗസരകിടയില ഉതരവാദിതവോബാധമണാകക,    ഗവണെമന് പവരതനങള
             സതാരയമാകക എനിവയാണ് ഈ നിയമതിെന ലകയങള .
11.  ോസവനാവകാശനിയമം :
     a. 2012   ല ോകരളതില നിലവിലവന.        സരകാര ോസവനങള കതയമായം ഉറപായം ജനങളക് ലഭയമാകാന
            അവസരെമാരകന നിയമമാണ് ോസവനാവകാശനിയമം
     b.             ഓോരാ സരകാര ഓഫീസം നലകന ോസവനങള എത കാലപരിധികളില നലകണെമന് ഈ
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          നിയമം അനശാസികന.
     c.          അരഹതെപട ോസവനം നിശിതകാലതിനകം പൗരന് നലകിയിെലങില ഉതരവാദെപട ഉോദയാഗസര പിഴ
            ഒടകണെമന വയവസയം ഈ നിയമതിലണ്.
12.  ോലാകപാലം ോലാകായകയം
               ഭരണതലതിലം ഉോദയാഗസതലതിലം രാഷീയതലതിലമള അഴിമതി തടയനതിന് രപം നലകിയിരികന
         സാപനങളാണ് ഇവ രണം.

                       ോലാകപാല                                   ോലാകായക

    ോദശീയതലതില അഴിമതി തടയനതിന് രപം നലകിയ 
സാപനമാണിത്

  സംസാനതലതില അഴിമതി ോകസകള 
   പരിോശാധികനതിന് രപം നലകിയ സാപനമാണിത്

13.     ോകന വിജിലനസ് കമീഷന :
     a.        ോകനഗവണെമന് ഓഫീസകളിെല അഴിമതി തടയനതിന് ോദശീയതലതില രപം നലകിയസാപനമാണിത്.
     b. 1964     ല ആണ് ഇത നിലവില വനത്.      ഇതിെന തലപത് ഒര വിജിലനസ് കമീഷര ഉണാകം.  അതോപാെല എലാ 
             വകപകളിലം മഖയ വിജിലനസ് ഓഫീസറം പവരതികന.
     c.       ഇോത മാതകയില സംസാനങളിലം സംസാന വിജിലനസ് കമീഷന രപീകരിചിടണ്. 
     d.      സംസാന ഗവണെമന് ഓഫീസകളിെല അഴിമതി തടയകയാണ് ലകയം.
     e.      വിജിലനസ് ോകസകള തീരപകലപികനതിന് വിജിലനസ് ോകാടതികളം നിലവിലണ്.
14.  ഓംബഡസാന :
     a.        ജനപതിനിധികളം ഉോദയാഗസരം അഴിമതിോയാ സവജനപകപാതോമാ ധനദരവിനിോയാഗോമാ ചമതലകളില
               വീഴചോയാ വരതിയാല അതിെനതിെര പരാതിെപടാനള സംവിധാനമാണ് ഓംബഡസാന.
     b.      വിരമിച ൈഹോകാടതി ജഡജിെയയാണ് ഓംബഡസാന ആയി നിയമികനത്.
     c.     ജനങളക് ോനരിട് പരാതിയമായി ഓംബഡസാെന സമീപികാം.
     d.             പരാതി ലഭിചാല ആെരയം വിളിച വരതി അോനവഷണം നടതാനം നടപടി ശപാരശ െചയാനം ഇോദഹതിന്
         അധികാരമണ്.
    PART  A   SS I   അധയായം - 9     രാഷവം രാഷതനശാസവം (  – മാരക് 4 )
1.  രാഷം - നിരവചനം
             ഒര നിശിത ഭപോദശത് സിരമായി അധിവസികനവരം പരമാധികാരമള ഗവണെമോനാടകടിയതമായ ഒര
       ജനതയാണ് രാഷം
2.    രാഷതിെന ഘടകങള -     ജനങള ,  ഭപോദശം ,  പരമാധികാരം ,  ഗവണെമന്
3.   ജനങള -  a .     ഒര നിശിത ഭപോദശത് സിരമായി താമസികനവര
   b.    രാഷരപീകരണതിന് അനിവാരയമായ ഒര ഘടകം
   c.  പരസര ധാരണ,  പരസര ആശയതവം,      െപാതതാലപരയം എനിവയെട അടിസാനതില ജനങള ഒരമോയാെട
          പവരതികണം
   d.      ഒര രാജയത് ോവണ ഏറവം കറഞ ജനസംഖയെയതെയോനാ,   പരമാവധി എതെയോനാ നിശയികെപടിടില.
 4.   ഭപോദശം - a.     രാഷരപീകരണതിന് അനിവാരയമായ ഒര ഘടകം
      b.     കതയമായ അതിരതികോളാടകടിയ ഭപോദശം രാഷതിന് ോവണം
      c.  ഭപോദശെമനാല കരയം,ജലോമഖലയം,  വായോമഖലയം ,  തീരപോദശവം ോചരനതാണ്
      d.    ഭപോദശ വലപം രാഷരപീകരണെത ബാധികനില
5.   ഗവണെമന് -  a.    രാഷതിന് അനിവാരയമായ ഒര ഘടകം
    b.    രാഷതിനോവണി നിയമം നിരമികകയം,  നടപാകകയം ,    നീതി ഉറപാകകയം െചയനത് ഗവണെമനാണ്
    c.     വിവിധ രാജയങളില വയതയസതരം ഗവണെമനകളാണ് നിലനിലകനത്
    d.    ഗവണെമനകള കാലാനസതമായ മാറങളക വിോധയമാണ്.   എനാല രാഷം സിരമാണ്.
6.  പരമാധികാരം -  a.     ആഭയനരവിഷയങളിലം അനരോദശീയവിഷയങളിലം സവനമായ തീരമാനെമടകാനള
                                    രാഷതിെന അധികാരമാണ് പരമാധികാരം.
      b.      പരമാധികാരം ഉെണങില മാതോമ രാഷം നിലവില വരകയള
      c.     രാഷെത മറ സാപനങളിലനിന് വയതയസമാകനത് പരമാധികാരമാണ്
      d.      പരമാധികാരതിെന രണ് തലങളാണ് ആഭയനരതലവം ,ബാഹയതലവം.
7.   രാഷതിെന ചമതലകള -    രണ തരം
    1.   നിരബനിതമായ ചമതലകള -     രാഷം എലാകാലതം നിരബനമായം നിരവഹിോകണ ചമതലകള.
        ഉദാ. അതിരതിസംരകണം,  ആഭയനര സമാധാനം,  നീതി നടപാകല...
    2.   വിോവചനപരമായ ചമതലകള -       രാഷതിെന സാമതികസിതികനസരിച് നിരവഹിോകണ ചമതലകള
        ഉദാ.വിദയാഭയാസം,ആോരാഗയസംരകണം..
8.  രാഷരപീകരണസിദാനങള
         1.      ൈദവദത സിദാനം -  രാഷം ൈദവസഷിയാണ്,   രാജാവ് ൈദവതിെന പതിപരഷനാണ്,  രാജാവിന്
                  ൈദവോതാട് മാതമാണ് കടപാട്.
         2.     പരിണാമ സിദാനം -  രാഷം ചരിതസഷിയാണ്,    സാമഹികപരിണാമ പകിയകളിലെട രപം െകാണ.
         3.      സാമഹിക ഉടമടി സിദാനം -       ജനങളണാകി ഒര കരാറിലെട രാഷം രപം െകാണ
         4.     ശകി സിദാനം -       ശകര ദരബലരെട ോമല ആധിപതയം സാപിചതിലെട രാഷം രപീകരികെപട.



                        രതീഷ് സി വി ,  HSA ( S S )   ,   G H  S S      െപരികലര ,  വയനാട്

9.    പൗരതവം -        ഒര രാജയെത പരണവം തലയവമായ അംഗതവമാണ് പൗരതവം .     പൗരതവം രണതരം. 
      1.      സവാഭാവിക പൗരതവം -     ജനനാ ലഭികന പൗരതവമാണ് സവാഭാവിക പൗരതവം.
      2.     ആരജിത പൗരതവം -       ഒര രാജയത നിലവിലള നിയമാനസതനടപടികമങള പാലിചെകാണ് ഒരാള
               ോനടന പൗരതവമാണ് ആരജിത പൗരതവം.
10.    രാഷവം പൗരനം തമിലള ബനം
                        രാഷം പൗരന് രാഷീയ അവകാശങളം പൗരാവകാശങളം ഉറപനലകോമാള പൗരന് രാഷോതാട്
                 നിരവധി കടമകള ഉണ്.
11.     രാഷതനശാസം -    രാഷെതകറിചം,   ഗവണെമനിെനകറിചമള പഠനമാണ് രാഷതനശാസം.
12.     രാഷതനശാസതിെല പധാന പഠനോമഖലകള
      1.      രാഷീയ സിദാനങള 2.     അനരോദശീയ രാഷീയം 3.      താരതമയ രാഷീയം 4.  െപാതഭരണം
13.   രാഷതനശാസ പഠനതിെന പാധാനയം
     1.     ജനങളില പൗരോബാധം വളരതാന കഴിയം
     2.  സാമഹിക,രാഷീയ,     സാമതി പശങളില യകിപരവം ഇടെപടാന സഹായികം
     3.       െമചെപട രാഷീയ വയവസയ് രപം നലകാന സഹായികം
     4.    രാഷോതാടള കടമകള നിറോവറം.
 PART  B   SS I     അധയായം 10          പൗരോബാധം     (  മാരക് - 8 ,  അധയായം 8 / 10)
1.  പൗരന :           ആധനിക സമഹതിെല ഓോരാ അംഗവം പൗരന എനറിയെപടന
2.  പൗരോബാധം :  a.          ഓോരാ പൗരനം സമഹതിനോവണിയളതാെണനം സമഹതിെന ഉതമ താലപരയങളാണ്
                                    പൗരോനെതനമള തിരിചറിവാണ് പൗരോബാധം
        b.      പൗരോബാധമളവര അവനവോനാടം സമഹോതാടം മാനവികതോയാടം കറം ഉതരവാദിതവമളവരായിരികം.
3.   പൗരോബാധതിെന പാധാനയം :  a.     സമഹതിോനയം രാഷതിോനയം പോരാഗതിക് പൗരോബാധം അനിവാരയമാണ്
      b.         പൗരോബാധമിെലങില മനഷയന സവാരതനാകകയം എലാ പവരതനങളം സവനം ോനടങളകോവണി
             മാതമാവകയം െചയം.     ഇത് സാമഹിക ജീവിതെത പതികലമായി ബാധികം.
      c.     പൗരോബാധമിലാത സമഹതില സമാധാനവം സരകിതതവവം ഉണാവകയില.
      d.     ജനങളെട ോകമവം ഐശവരയവം ഉറപാകനതിനം ,  മനഷയാവകാശങള സംരകികെപടനതിനം,
              സാമഹയോബാധം വളരതനതിനം നിലനിരതനതിനം പൗരോബാധം അനിവാരയമാണ്.
4.      െപാതസമഹം ോനരിടന ചില പശങളം പരിഹാരമാരഗങളം :

      പശങള                    പരിഹാരമാരഗങള -     നമക് എെനലാം െചയാം ?

ജലകാമം a.  കാരയകമതോയാെടയള ഉപോയാഗം
b. മഴെവളസംഭരണം,   c.   ജലോസാതസകള മലിനമാകാെത സംരകികക

പരിസരമലിനീകരണം a.     ഉറവിടങളില തെന മാലിനയ സംസരണം നടതക
b.  മരങള വചപിടിപികക,   c.   െപാതസലങളില മലമതവിസരജനം ഒഴിവാകക

അഴിമതി a.  അഴിമതിെകതിരായ ോബാധവലകരണം,      b.   പരാതിെപടല
c.    അഴിമതിയില ഒര രീതിയിലം പങാളിയാകാതിരികക

5.   പൗരോബാധതിെന അടിസാനം :     ഓോരാരതരെടയം പവരതനങള സമഹനനയോവണിയാകോമാള
           സമഹതിെല പശങള പരിഹരികവാന കഴിയെമന തിരിചറിവാണ് പൗരോബാധതിെന അടിസാനം.
6.     പൗരോബാധം രപെപടതന പധാന ഘടകങള :
     a.     കടംബം b.      വിദയാലയം c.    സംഘടനകള d.     സാമഹിക വയവസ e.    മാധയമങള f.  ജനാധിപതയ വയവസ
7.     പൗരോബാധം വളരതിെയടകനതില കടംബതിെന പങ് :
     a.         മതിരനവെര ബഹമാനികാനം സമഹോസവനതിോലരെപടാനം നാം പഠികനത് പാഥമികസാപനമായ
         കടംബതിലനിനാണ്
     b.       അംഗങളില കരതവയോബാധം വളരതനതിലം നിലനിരതനതിലം കടംബം വലിയ പങവഹികന.
     c.        കടംബതിലനിനള പോചാദനവം ോപാതാഹനവം പലോപാഴം ഉനതമായ പൗരോബാധം വളരതം
8.      പൗരോബാധം രപെപടതനതില വിദയാഭയാസതിെന പങ് :
     a.           വിവിധ വിഷയങളെട പഠനതിലെട ലഭികന അറിവകള സമഹതിന് പോയാജനകരമായ രീതിയില
             ഉപോയാഗികാന വയകിെയ പാപനാകകയാണ് വിദയാഭയാസതിെന ലകയം.
     b. മലയോബാധം,സഹിഷത,ോനതതവഗണം,പരിസിതിോബാധം,       ശാസാവോബാധം തടങിയവ വളരതിെയടകാന
          വിദയാഭയാസം സഹായികം
     c.      മലയാധിഷിത വിദയാഭയാസ സമീപനതിലെട പൗരോബാധം ജനങളിെലതികാന സാധികം
     d.ശാസ-       സാോങതിക വിദയകള സമഹതിന് ഗണകരമായ രീതിയില ഉപോയാഗെപടതാന    വിദയാഭയാസതിലെട
         സാധികം
9.       പൗരോബാധം രപെപടതനതില സംഘടനകളെട പങ് :
      a. രാഷീയവം,സാമഹികവം,സാമതികവം,    സാംസാരികവമായ നിരവധി സംഘടനകള സമഹതിലണ്.
      b.      ോദശീയോബാധവം പൗരോബാധവം വളരതനതില സംഘടനകള പധാന പങവഹികന
      c.       പാരിസിതിക അവോബാധവം മനഷയാവകാശോബാധവം വയകികളില സഷികാന സംഘടനകളക് സാധികം.



                        രതീഷ് സി വി ,  HSA ( S S )   ,   G H  S S      െപരികലര ,  വയനാട്

    d.അധികാരവം,       അവകാശവം ലഭയമാകി ജനങെള ശാകീകരികനതില രാഷീയ സംഘടനകള വലിയ 
പങവഹികന
     e.        ഓോരാ വയകിയോടയം ചിനോയയം പവരതനങെളയം രപെപടതനതില വിവിധ സംഘടനകളെടയം പതയയ
          ശാസകാഴപാടകളെടയം സവാധിനം ഉണ്.
10.      പൗരോബാധം രപെപടതനതില മാധയമങളെട പങ് : a.   പൗരോബാധം രപെപടതനതില മാധയമങളക് 

  വലിയ
       സാനമണ്.  അചടിമാധയമങളം ,      ഇലോകാണിക് മാധയമങളം സമഹെത വളെരയധികം സവാധീനികന
      b.     വാരതകളം വിവരങളം ജനങളില എതികനത് മാധയമങളാണ്.
      c.       ശരിയായതം വസനിഷവമായ വിവരങള കിയാതകമായ ആശയരപീകരണതിോലക് നയികം
      d.   മാധയമങള നിഷകവം സവതനവമായിരികണം.     മാധയമവിവരങെള നാം വിമരശനാതകമായി വിലയിരതണം
11.      പൗരോബാധം വളരതനതില ജനാധിപതയവയവസയെട പങ് :
      a.     പൗരോബാധതിെന അനിവാരയമായ ഒര ഘടകമാണ് ജനാധിപതയം.     പൗരോബാധം വളരതാന സഹായികന
             എലാ ഘടകങളെടയം അടിസാനം ഇതാണ്
      b.     ജനാധിപതയം ഒര ഭരണകമം എനതിലപരി ജീവിതൈശലികടിയാണ്. 
      c.     ജനാധിപതയം സഹജീവികെളകറിച് ചിനികാനം അവരെട സവാതനയം,സമതവം,    അവകാശങള എനിവ
              സംരകികനതിന് ോവണി പവരതികാനം വയകികെള ോപരിപികം
      d.   ജനാധിപതയം നിയമവാഴയില വിശവസികന.      മറളവരിലനിനം സവീകരികന സഹകരണവം പിനണയം
              തിരിെക നലകകെയനത് ഉയരന ജനാധിപതയോബാധതിെന അടയാളമാണ്.
12.       പൗരോബാധം രപെപടനതിന് വിദയാലയങളില നടപാകന പവരതനങള :
         ൈജവകഷി,  ടാഫിക് ോബാധവലകരണം,  ലഹരിവിരദ പവരതനം,   ജീവകാരണയ പവരതനങള
13.       പൗരോബാധമളള വയകികളെട പവരതനങളില കാണാന കഴിയന സവിോശഷതകള :
a .   നിസവാരതത b.  അരപണോബാധം c.   സാമഹിക പതിബദത d.  മലയോബാധം e.  വയകമായ കാഴപാടം 
ലകയോബാധവം
14.   പൗരോബാധവം ധാരമികതയം :
      a.  ധാരമികത :        നനതിനകള തിരിചറിഞ് നനെയ സവീകരികകയം കടമകള ഉതരവാദിതവോതാെട
             നിരവഹികകയം െചയനതാണ് ധാരമികത
      b.   ധാരമികത പൗരോബാധെത സഹായികന.    എനാല അധാരമികത പൗരോബാധം ഇലാതാകന
      c.    എലാ പവരതനങളെടയം അടിതറ ധാരമികതയാണ്.     സമഹോതാടം രാഷോതാടമള കടമ നിറോവറക ഓോരാ 
           വയകിയെടയം ധരമമാണ്.
      d.          ജീവിതതിെന എലാ ോമഖലകളിലം ധാരമികോബാധം സഷികലാണ് പൗരോബാധം വളരതിെയടകാനള
            ഏറവം ഫലപദമായ മാരഗം.   പൗരോബാധം കിയാതകമാെയാര മാനസികാവസയാണ്
15.   സമഹതില നടകന ധാരമിക-   അധാരമിക പവരതനങള :

     ധാരമിക പവരതനങള / സംഭവങള        അധാരമിക പവരതനങള / സംഭവങള

a.    ോജാലി െചയ് പണം സമാദികന
b.  െപാതമതല സംരകികന
c.  സഹജീവികെള സഹായികന

a.      മറളവെര ചഷണം െചയ് പണം സമാദികന
b.  െപാതമതല നശിപികന
c.  സഹജീവികെള ോദാഹികന

16.  പൗരോബാധം -   െവലവിളികളം പരിഹാരവം :

               െവലവിളികള      പരിഹാരം /   മറികടകാനള മാരഗങള

a.   െപാതതാലപരയങെള അവഗണിച് സവനം 
  താലപരയങളകോവണി എനം െചയാന 

   തയാറാകനതാണ് പൗരോബാധം ോനരിടന പധാന 
െവലവിളി
b.    സവയം മാറാെത മറളവെര അതിന് 
ോപരിപികക
c.     അവകാശങളക വാദികകയം ചമതലകള
    മറകകയം െചയന

a.   െപാതതാലപരയങള ഹനികാെത സവനം 
  താലപരയങളകോവണി പരിശമികക

b.      മറളളവരിലനിന് പതീകികന മാറങള നമിലനിന്
തടങക
c.   അവകാശങളെകാപം ചമതലകളകം തലയ പരിഗണന 
നലകക
d.   സവനം പവരതനങെള വിമരശനാതകമായി 
വിലയിരതക

17.      പൗരോബാധ രപീകരണതിന് സാമഹയശാസപഠനെത എങെന പോയാജനെപടതാം :
     a.      ൈവവിധയങെള ബഹമാനികാനം സഹിഷതോയാെട െപരമാറാനം വയകികെള പാപരാകന
     b.  രാഷീയ -  സാമഹിക -  സാമതിക -      പാരിസിതിക പശങളെട വിവിധ പശാതലങള മനസിലാകാന സഹായികന
     c.       വിവിധ പശങളക് സമഗമായ പരിഹാരം നിരോദശികാന വയകികെള പാപരാകന
     d.    സമാധാനതിോനയം സഹവരതിതവതിോനയം സോനശം ജനങളിെലതികന
     e.        പൗരോബാധതിെന ഉതമ മാതകകളം പവരതനങളം പരിചയെപടതി വയകികെള
          പൗരോബാധമളവരാകകയം കരമനിരതരാകകയം െചയന.
18.     പൗരോബാധതിെന ഉതമ മാതകകളായ വയകികള :
      കോലന െപാകടന,  ഹജബ,    മദര െതോരസ,    മയിലമ,    ദശരഥ് മാഞി,        എ പി െജ അബള കലാം.



                        രതീഷ് സി വി ,  HSA ( S S )   ,   G H  S S      െപരികലര ,  വയനാട്

  PART A   SS I   അധയായം 11     സമഹശാസം :  എന് ?  എനിന് ?      (3  മാരക് )
1.       സരഗരചനയം സമഹശാസ പഠനവം തമിലള വയതയാസങള :

               സരഗരചന                            സമഹശാസ പഠനം

a.  ഭാവന ,      സരഗാതകത എനിവ ഉപോയാഗിച് രചന
    നടതന
b.   സാമഹിക സംഭവങെള സൗനരയാതകതലങളില 
    ആവിഷരികന
c.    സരഗരചന ആസവാദനം ലകയം വയന

a.   സാമഹിക പതിഭാസങള വിഷയങള 
  ശാസീയമായി

      വിശകലനം െചയന.
b.    സാമഹികാവസകെള കാരയകാരണബനതിെന
      അടിസാനതില അപഗഥികന
c.   സമഹെത വസനിഷമായി അപഗഥികന

2.    സാമഹയശാസശാഖകള :

സാമതിശാസം   സാമതിക വയവഹാരെതകറിചള പഠനം

ചരിതം   കഴിഞകാലെതകറിചം സംസാകാരെതകറിചമള അോനവഷണം

രാഷതനശാസം   രാഷെതകറിചം അവകാശങെളകറിചമള പഠനം

നരവംശശാസം     മനഷയ ഉലഭവെതകറിചം വംശീയ പരിണാമെതകറിചമള പഠനം

മനശാസം   മനഷയമനസിെനകറിചം മാനസികാവസകെളകറിചമള പഠനം
3.  സമഹശാസം :
             മനഷയജീവിതതിെന സാമഹികവശങെളകറിച് നടതന ശാസീയ പഠനമാണ് സമഹശാസം.    മനഷയനം
              സാമഹിക ചറപാടം തമിലള ബനം സമഗമായി പഠനവിോധയമാകന വിഷയോമഖലയാണ് സമഹശാസം.
4.      സമഹശാസതിെന ആവിരഭാവതിന് വഴിെയാരകിയ മന് വിപവങള :
     a.      ജാോനാദയം അഥവാ ശാസവിപവം b.        ഫഞ് വിപവം c.   വയാവസായിക വിപവം
5.   സമഹശാസതിന് അഗസ് ോകാംെത,     െഹരബരട് െസനസര എനിവരെട സംഭാവന :

                  അഗസ് ോകാംെത                           െഹരബരട് െസനസര

a.     ഫഞകാരനായ ോകാംെതയെട ചിനകളാണ്
      സമഹശാസ പഠനതിന് അടിതറ പാകിയത്.
b.     ോകാംെത രപെപടതിയ വിജഞാനോമഖലെയ
          ആദയം സാമഹിക ഭൗതിക ശാസെമനം പിനീട്
     സമഹശാസം (ോസാോഷയാളജി)  എനം വിളിച.
c.    അഗസ് ോകാംെതയാണ് സമഹശാസതിെന പിതാവ്

a.     ചാളസ് ഡാരവിെന പരിണാമസിദാനതതവങള
     സമഹ പഠനതിന് പോയാജനെപടതി
b.      ജീവശാസപരമായ പരിണാമം ോപാെലതെന മനഷയ
         സമഹവം വയതയസ ഘടങളിലെട പരിണമിചാണ്
      ഇനെത അവസയിെലതിോചരനെതന് വയകമാകി.

6.   പധാന പാശാതയ (യോറാപയന)    സമഹശാസ ചിനകര :
         അഗസ് ോകാംെത,  െഹരബരട് െസനസര,  കാള മാരക്,  എൈമല ദരഖിം,  മാക് െവബര
7.    ഇനയയിെല സമഹശാസ പഠനം :
     a.      ഇനയയില ഇരപതാം നറാണിെന തടകതില സമഹശാസപഠനം ആരംഭിച.
     b.      ോബാംെബ സരവകലാശാലയിലാണ് ആദയ സമഹശാസ പഠനവകപ് തടങിയത്.
     c.   ജി എസ്ഘോരയ,   എആര ോദശായി,    എം എന ശീനിവാസ് ,   ഡി പി മഖരജി
           എനിവര ഇനയന സമഹശാസതിന് സംഭാവനകള നലകി
8.    സമഹശാസപഠനം എനിന് ?      സമഹശാസപഠനതിെന പാധാനയം /  പസകി :
     a.    സമഹെതകറിചള ശരിയായ ധാരണരപീകരികാന സഹായികന.
     b.      സവനം സമഹെതയം മറളവരെട സമഹെതയം വസനിഷമായറിയാന സഹായികന.
     c.       വയകിയം സാമഹികസാപനങളം തമിലള ബനം തിരിചറിയാന സഹായികന
     d.    സാമഹിക പശങെളകറിച് സകമമായി പഠികന.
     e.      സാമഹിക പശങളക് പരിഹാരം കെണതാന സഹായികന.
9.    സമഹശാസതിെല പധാന പഠനോമഖലകള :
    a.        സാമഹികസാപനങള b.        സാമഹിക സംഘങള c.        സാമഹിക ബനങള
    d.                   സാമഹീകരണം e.        സാമഹിക നിയനണം f.     സാമഹിക പശങള
10.    സമഹശാസതില ഉപോയാഗികന പഠനരീതികള :
      a.        ോസാഷയല സരോവ b.         അഭിമഖം c.          നിരീകണം d.    ോകസ് സഡി
11.    ോസാഷയല സരോവ :
     a.       സാമഹിക വിഷയങള പഠികാന ഏറവം അനമോയാജയമായ ഒര പഠനരീതിയാണിത്.
     b.        െതരെഞടത ഒര സംഘം ജനങളിലനിന് ോശഖരിച വിവരതിെന അടിസാനതില പഠനവിഷയെതകറിച് 
              സമഗമായ കാഴപാട് രപീകരികാന സരോവ സഹായികന.
     c.       സാമഹിക സരോവയില വിവരോശഖരണതിന് മനകടി തയാറാകിയ ോചാദയാവലികള ഉപോയാഗികന.
     d.      വിവരോശഖരണതിന് ഗോവഷകര ഉപോയാഗികന ോചാദയങളെട പടികയാണ് ോചാദയാവലി.



                        രതീഷ് സി വി ,  HSA ( S S )   ,   G H  S S      െപരികലര ,  വയനാട്

     e.   പഠനവിോധയമാകന സംഘമാണ് പതികരതാകള.     ോചാദയാവലി ഇവരക് നലകിയാണ് വിവരോശഖരണം നടതനത്.
     f.       പതികരതാകള പരിപിച് നലകിയ വിവരങളെട അടിസാനതില പഠനം നടതന.
12.  അഭിമഖം :
     a.       സമഹശാസതില വിവരോശഖരണതിന് ഉപോയാഗികന ഒര രീതിയാണിത്.
     b.    വാെമാഴിയായി വിവരം ോശഖരികന രീതിയാണിത്.
     c.     ഗോവഷകനം പതികരതാകളം തമിലള സംഭാഷണമാണ് അഭിമഖം.
     d.  വയകികളെട മോനാഭാവം,കാഴപാട്,വിശവാസം,      ജീവിതചരയ തടങിയ കാരയങള സകമ തലതില അറിയനതിനം
             വിശകലനം നടതനതിനം ഉപോയാഗികന രീതിയാണ് അഭിമഖം.
13.    അഭിമഖതില ശദിോകണ കാരയങള :
     a.       ആവശയമായ വയകികെള കെണതല b.     ോശഖരിോകണ വിവരങെളകറിച ധാരണ രപീകരികല
     c.               ഉചിതമായ ോചാദയങള ഒരകല d.    ഫലവതായ രീതിയിലള ആശയവിനിമയം
     e.                                 സമയകമീകരണം f.     ലഭിച വിവരങള കമെപടതലം റിോപാരട് തയാറാകലം
14.     അഭിമഖവം ോചാദയാവലിയം തമിലള വയതയാസങള :

അഭിമഖം ോചാദയാവലി

    വിവരങള വാെമാഴിയായി ോശഖരികന   വിവരങള ോരഖെപടതി നലകന

  ഗോവഷകന വിവരങള ോരഖെപടതന   പതികരതാകള വിവരങള ോരഖെപടതന

  വിവരോശഖരണതിന് ോചാദയാവലി മനകടി തയാറാകന     ോചാദയങള വായിച് ഉതരം കെണതി ോരഖെപടതന
15.  നിരീകണം :
     a.    സമഹശാസപഠനതിെല അടിസാനപരമായ രീതിയാണ് നിരീകണം.
     b.         കാണകയം ോകളകകയം അനഭവികകയം െചയന കാരയങള സതയസനമായി ോരഖെപടതന രീതിയാണ് നിരീകണം
     c.       അഭിമഖം ോപാലള രീതികള പാോയാഗികമലാത സനരഭങളിലം മറം നിരീകണരീതിക്  ഉയരന സാധയതയണ്.
16.     നിരീകണം രണ തരതിലണ് -    പങാളിത നിരീകണം ,   പങാളിത രഹിത നിരീകണം
17.    പങാളിത നിരീകണം :
             നിരീകകന പഠനോമഖലയില നിന് ോനരിട് വിവരം ോശഖരികന രീതിയാണിത്.    സമഹശാസജന
             പഠനവിോധയമാകന സംഘതില താമസിച് അവരെട ജീവിതെതകറിച് ോനരിട് മനസിലാകന രീതിയാണിത്.
         ഇതിനായി ഗോവഷകന അവരെട ഭാഷ,        സംസാരം എനിവ പഠികകയം അവരെട ൈദനംദിന ജീവിതതില
        പങാളിയാവകയം െചയന.      ഇതവഴി പകടമലാത െപരമാറരീതികള വെര പഠനവിോധയമാകാന കഴിയന.ഇതിെന 
         ഫീലഡ് വരക് എനം വിളികാറണ്
18.    പങാളിത രഹിത നിരീകണം :      ഇതില സമഹശാസജന പഠനവിോധയമാകന സംഘതില താമസിച് പഠനം 
നടതനില.      പകരം പറതനിന് നിരീകണം നടതകയാണ് െചയനത്.
19.     ോകസ് സഡി :
            അപരവവം ോവറിടതമായ സാമഹിക പതിഭാസങെളകറിചം പശനങെളകറിചം ആഴതില പഠികാനാണ് ോകസ് 

 സഡി പോയാജനെപടതനത്.    ഇതരം പഠനങള സകവം സമഗവമായിരികം.   ഈ പഠനരീതി ഉപോയാഗിച് 
    പഠനവിോധയമാകന വിഷയെത ോകസ് എന് പറയന.     ോകസിെനകറിചള വിശദമായ പഠനമാണ് ോകസ് സററഡി.

20.    സമഹശാസതിെന പോയാഗസാധയതകള എെനലാം :
      a.          ജനോകമകരമായ ജനാധിപതയ ഗവണെമനകള ഭരണ ആസതണ ോമഖലകളില പരിശീലനം ോനടിയ
            സാമഹയശാസജരെട ോസവനം പോയാജനെപടതന.
      b. വാണിജയം,നഗരാസതണം,സാമഹികോകമം,പരസയം,വാരതാവിനിമയം,    വിദയാഭയാസ പവരതനങള തടങിയ
            ഒോടെറ ോമഖലകളില സമഹശാസതിന് പോയാഗസാധയതകളണ്.  


