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ഇത് െചറിെയോര ശമം മോതം.

        ോചോദയങള വളെര കറവോയി ോതോനോം.

     ഉതരങളക് വലിപം കറഞതോയം ോതോനോം.

   എങിലം ഓണപരീകക് തയോറോകന കടികളക് െചറിെയോര സഹോയം 
മോതം.

 കടതല ോചോദയങള ഉളെപടതിയം ഉതരങള ആകരഷകമോകിയം 
നിങള മോനറക

 എലോവരകം വിജയോശംസകള.
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പോദവോരഷിക പരികകോവണിയള പോഠഭോഗങള
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 2. ോലോകം ഇരപതോം നറോണില                   SS-1
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                     1.ഋതോഭദങളം സമയവം
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                     3.മോനവവിഭവോശഷി വികസനം ഇനയയില
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ോസോഷയല സയനസ് - 1

യണിറ് - 1

           ോലോകെത സവോധീനിച വിപവങള
1. നോവോതോനം മനഷയെന ചിനയിലം കോഴപോടിലം ജീവിതതിലം ശോദയമോയ മോറങള

ഉണോകി.     അവ ഏെതലോം ?

                         - മോനവികത
                         - ശോസോബോധം
                         - യകിചിന
                         - അോനവഷണ കൗതകം
                         - വിമരശന ബദി

        2. ജോോനോദയചിനകര പചരിപിച ആശയങള എെനലോം?

                        * സവോതനയം
                        * ജനോധിപതയം
                        * സമതവം
                        * ോദശിയത

       3. ' പോതിനിധയമിലോെത നികതിയില. ' എന മദോവോകയതിന് രപം നലകിയ അോമരികന  
          ചിനകനോര് ? ഈ മദോവോകയതിലെട ജനങള എെനലോമോണ് ആവശയെപടത് ?

          െജയിംസ് ഓടീസ് ആണ് ഈ മദോവോകയതിന് രപം നലകിയത്. ഈ മദോവോകയതിലെട 
          ജനങള ആവശയെപടത് ,
                      - ഭരണപങോളിതം
                      - പോരലെമനില അംഗതവം
                      - സവതനയ വയോപോരം

4. എനോണ് െമരകനലിസം ? െമരകനലിസ് നിയമങെളെനലോം ?

                  മോതയരോജയമോയ ഇംഗണിെന സഹോയതോല കചവടകോ  അോമരികന ോകോളനികളില 
              നടപോകിയ നിയമങളോണ് െമരകനലിസം.

              െമരകനലിസ് നിയമങളോണ് ,

                     1. ോകോളനികളില നിോനോ ോകോളനികളിോലോകോ സോധനങള െകോണോപോകനത്  
                   ഇംഗീഷ് കപലകളിെലോ അോമരികയെട കപലകളിോലോ മോതമോയിരികണം.

                     2. ോകോളനികളില ഉദപോദിപിചിരന പഞസോര , പരതി, പകയില , കമിളി എനിവ 
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                   ഇംഗണിോലക് മോതോമ കയറി അയകോവ.

                     3. ോകോളനികളിെല എലോ നിയമപരമോയ ോരഖകളിലം ഇംഗണിെന സോമ് പതികണം
                     4. ോകോളനികളിോലക്   ഇറകമതി െചയിരന ോതയില , ഗോസ് , കടലോസ് എനിവക് 
                    ഇറകമതി ചങം നലകണം. 

                     5. ോകോളനികളീലള ഇംഗീഷകോരെട ൈസനയതിനള തോമസ സൗകരയവം മറം  
                    ോകോളനികോര നലകണം.

        5. ഇംഗീഷകോരെട ചഷണ നിയമങലെകതിരോയി ോപോരോടോന അോമരികന ജനതെയ       
             പോചോദിപിച ചിനകര ആെരലോം ? അവരെട ആശയങള എെനലോം ?

                          ോജോണ ോലോക് - മനഷയോവകോശങെള പറി ജനങെള ഓരമെപടതി
                          ോതോമസ് െപയിന - വിോദശ ഭരണതിെനതിെര ജനങെള ചിനിപിച.

6. അോമരികന സവോതനയപഖയോപനം നടതിയെതന് ? ോനതയതവം നലകിയതോര് ?
എെനലോം കോരയങളോണ് ഈ പഖയോപനതില ഉളെപടതിയിടളത് ?

                         -  1776 ജൈല 4 ന്
                         -  ോതോമസ് ജോഫഴന , െബഞമിന ഫോങലിന എനിവര
                         -  എലോ മനഷയരം തലയരോണ് 
                         -  എലോവരകം ചില അവകോശങളണ്.

           7. അോമരികന ഐകയനോടകളെട രപീകരണതിോലക് നയിച വിവിധ സംഭവങള 
              ഉളെകോളിച് ഒര ോഫോചോരട് തയോറോകക. 

                        1773 ോബോസണ ടീ പോരടി
                
                        1774 ഒനോം ോകോണിെനനല ോകോണഗസ്

                        1775 രണോം ോകോണിെനനല ോകോണഗസ്

                        1776 സവോതന പഖയോപനം

                        1781 യദം അവസോനിച

                        1783 പോരീസ് ഉടമടി

        8. പിലകോല ോലോകചരിതതില അോമരികന സവോതനയ സമരം െചലതിയ സവോധീനെമന് ?

                   -  പിലകോല വിപവങളക് പോചോദനോമകി
                   -  മനഷയോവകോശ പവരതനങളക് പോചോദനമോയി
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                   -  റിപബികന ഭരണരീതി എന ആശയം
                   -  ആദയെത എഴതെപട ഭരണഘടന 
                   -  െഫഡറല രോഷം എന ആശയം

      9. അോമരികന സവോതനയസമരം മോനോട് െവച ഏെതലോം ആശയങളോണ് ഇനയയെട  
          ഭരണഘടനയില കോണോന കഴിയനത് ?

                   - മനഷയോവകോശങള
                   - റിപബികന ഭരണരീതി
                   - എഴതെപട ഭരണഘടന
                   - െഫഡറല സംവിധോനം

       10. ഫോനസില നിലനിന സോമഹിക സോമതിക അസമതവങളോണ് ജനങളെട  
             ദരിതതിനടിസോനം. സമരതികക

                  ഫോനസില  മന് എോസറകള നിലനിനിരന.

          
 ഒനോം എോസറ്

 - പോരോഹിതനോര - എലോ ആനകലയങളം, എനോല നികതി നലോകണതില.

          
 രണോം എോസറ്

 - പഭകള - എലോ ആനകലയങളം, എനോല നികതി നലോകണതില.

          
 മനോം എോസറ് 

- സോധോരണകോര - ആനകലയങളം അവകോശങളമില , എനോല ഉയരന നികതി നലകണം. 

              ഈ സോമഹിക അസമതവം ഫഞ് വിപവതിോലക് നയിച.

      11.ഫോനസിെല അസമതവങെളയം ചഷണോതയം തറനകോടനതില ചിനകരം  
            ചിനോധോരകളം നിരണോയക സവോധീനം െചലതി. വിശകലനം െചയക.

              റോസോ         - സവതനനോയി ജനികന മനഷയന ചങലകളിലോണ് എന് പസോവിച
       െമോണസയ         - ഗവെണനിെന നിയമനിരമോണം, കോരയനിര വഹണം , നീതിനയോയം  
                                    എനിങെന  തരം തിരികണെമന് വോദിച.

      ോവോളടയര         -   പോരോഹിതനോരെട ചഷണെത പരിഹസിച
  ഫിസിോയോകോറകള - ഏെതോരോളകം സവത് ൈകവശം െവകോനള സവോതനയം ോവണെമന്  
                                     ആവശയെപട.

 ഫിോലോസഫകള      -  യകിചിനയ് പോധോനയം നലകിയവര.
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  12. െനോപോളിയന നടപിലോകിയ ഭരണ പരിഷോരങള എെനലോം ? 

                   - കയഷി ഭമി കരഷകരക് നലകി
                   - ബോങ് ഓഫ് ഫോനസ് സോപിച
                   - പതിയ നിയമസംഹിതയണോകി
                   -  നിരവധി ോറോഡകള നിരമിച 
                   - പോരോഹിതനോെര രോജയതിെന നിയനണതില െകോണവന

13.ഫഞ് വിപവതില മഴങിോകട മദോവോകയോമത് ? ഇതിെന പസകിെയന് ?

                        - സവോതനയം , സമതവം , സോോഹോദരയം
                        - പിലകോല വിപവങളക് ഇത് പോചോദനോമകി.

14.യോറോപിെന ചരിതതില വോടരല യദതിെന പോധോനയെമന് ?
         -  1815   ല 

                   -  െനോപോളിയന പരോജയെപട യദം.

                   -  യോറോപയന രോജയങള ഒറെകടോയി നിന് െനോപോളിയെന പരോജയെപടതി.

15.ലോറിനോമരികന ജനത അനഭവിച വിോവചനങള എെനലോം ?

              - ഖനികളില സരകിതതവമിലോെത പണിെയടോകണി വന.

              - അടിമകെള ോപോെല പണിെയടോകണി വന.

              - സവരണം , െവളി എനിവ കവരെനടത
              - കചവട നിയനണോമരെപടതി.

16.റഷയന വിപവതിോലക് നയിച സോഹചരയങള എെനലോം ?

                     - സോര ചകവരതിമോരെട ഏകോധിപതയഭരണം
                     - കോരഷിക ോമഖലയിെല കറഞ ഉതപോദനം
                     - വയവസോയ മരടിപ്.
                     -ോസോഷയല െഡോമോകോറിക് വരോകഴ് പോരടിയെട രപീകരണം.

      
          

17.റഷയയില ഒര തോലകോലിക ഗവെണന് നിലവില വരോനിടയോയ സോഹചരയം വിശകലനം

            െചയക.            

           

                    സോര ചകവരതിമോരെട ോസവചോധിപതയ ഭരണം

                    ജനങളെട ദരിതം
www.mathsblog.in



                    മോരകിെന ആശയങള

                    ോസോഷയല െഡോമോകോറിക് വരോകഴ് പോരടിയെട രപീകരണം

                    പോരടിയെട പിളരപ് - െമനെഷവികകള , ോബോളെഷവികകള

                    1905 ജനവരി 9 ന് രകരഷിതമോയ ഞോയറോഴ

                    1914 ഒനോം ോലോകയദം - സോമതിക പതിസനി , കടതല തീവ പരിഷോരങള

                    ജനങളെട പതിോഷധം - െപോടോഗോഡ് പിടിെചടകല

                    െകറനസിയെട സോനോോരോഹണം.

       18. റഷയയില ഒര െതോഴിലോളിവരഗ ഭരണം സോപികോന ഒോകോബര വിപവം വഹിച പെങന്?

                 - െമനെഷവിക് പോരടിയെട െതോഴിലോളി വിരദ നടപടികള

                - അധികോരം ോസോവിയറകളക് ൈകമോറണെമന് ോബോലെഷവികകകള ആവശയെപട.

                - െതോഴിലോളി വരഗ ഭരണകടം സോപിചോല മോതോമ റഷയയെട പിോനോകോവസ  

                  മോറകയളെവന് ോബോളെഷവികകള പചരിപിച.'

                 -1917 ഒെകോബറില സോയധകലോപം ആരംഭിച.

                - െകറനസി രോജയം വിടോപോകകയം ോബോളെഷവികകള അധികോരം സോപികകയം  

                  െചയ.

                 - െലനിന ോസോവിയററ് യണിയന പസിഡനോയി

      19. ൈചനീസ് ചരിതതില ോബോകര കലോപതിെന പോധോനയെമന് ?

                   ൈചനയിെല മഞരോജവംശം വിോദശ ഇടെപടലിന് അനകലമോയ നിലപോടോണ്  

            സവീകരിചിരനത്. ഇതിെനതിെര ചില രഹസയ സംഘടനകള  1900 ല  

            കലോപമോെരോഭിച. ോബോകരമോരെട മഷിയോയിരന അവരെട മദ. ഇതോണ് ോബോകര കലോപം 

             എനറിയെപടനത്. കലോപം പരോജയെപടെവങിലം പിലകോലവിപവങളക് ഇത്  

             ശകിപകരന.

    20. ൈചനയില ോഡോ: സണ യോെതന മോനോട് െവച ആശയങള എെനലോം ?

               ോദശീയത.

               ജനോധിപതയം

               ോസോഷയലിസം
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   21.ൈചന ഒര ജനകീയ റിപബിക് ആയെതങെന ?

                 ചിയോങ് ൈകഷകിെന ൈസനീക ഏകോധിപതയഭരണം.

                 വിോദശശകികളമോയള അോദഹതിെന ചങോതം.

                ൈചനീസ് വയവസോയങള പലതം നിയനിചിരനത് വിോദശീകളോയിരന.

                ഈ നടപടികെള ൈചനീസ് കമയയണിസ് പോരടി എതിരത.

                മോോവോ െസ തങ് കമയണിസ് ോനതോവോയി ഉയരന വന.

                1934 ല 12000 കിമി സഞരിച് ോലോങ്മോരച് നടതി.

               പല പോദശങളം പിടിെചടത.

               കമിനോങ് ഭരണ ോകനവം പിടിെചടത.

               1949 ഒോകോബര 1 ന് ൈചന ജനകീയ റിപബികോയി.

 22.    റഷയന വിപവതിെന രണ് ഘടങള ഏെതലോം 

              െഫബവരി വിപവം - െകറനസി  ,  െമനെഷവിക് പോരടിയെട ോനതയതവതില .

               ഒോകോബര വിപവം - െലനിന  ,   ോബോളെഷവിക് പോരടിയെട ോനതയതവതില.
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യണിറ് - 8

             ോലോകം ഇരപതോം നറോണില    
1. ആഫികന വന കരയിെല രോഷങളെട അതിരകള ോനരോരഖയിലോയിരന. എനെകോണ് ?

               വിഭവങള ോതടി ആഫികയിെലതിയ യോറോപയര ഇരപതോം നറോണിെന തടകതില  

      ആഫികെയ വീതിെചടത.  യോറോപയന രോജയങള തമിലണോകിയ ധോരണയെട  

      അടിസോനതില വീതം െവചതിനോലോണ് അതിരകള ോനര ോരഖയിലോയത് .

2. മതലോളിതം , സോമോജയതവം ഇവ തോരതമയം െചയക.

            ലോഭം ലകയമോകി ഉലോദനവം വിതരണവം സവകോരയവയകികള നിയനിചിരന സമദ്    

      യവസയോണ് മതലോളിതം.

            മതലോളിതതിെന വികസിതരപമോണ് സോമോജയതവം. ോകോളനികളീോലകള    

      മലധനകയറമതിയെട കോലഘടമോണിത്.

3. വയവസോയ വിപവം ോകോളനിവലകരണതിന് കോരണമോയെതങെനെയന് കോണികന 
ോഫോചോരട് ചിതീകരികക.

                      വയവസോയ വിപവം 

                    ഉലോദന വരദനവ്

                   മലധന നിോകപം

                മതലോളിത കിടമതരം

                  ോകോളനിവതകരണം

4.സോമോജയതവം ോകോളനീരജയങെള ബോധിചെതങെന ?

  

               - ോകോളനികളിെല പരമരോഗത സമദ് വയവസ തകരന.

               - ഭകയ വിളകളകപകരം നോണയവിളകള ൈകഅഷി െചയോന തടങി
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               - ദോരിദയവം െതോഴിലിലോയയം വരദിച

               - പകയതി വിഭവങള െകോളയടിച.

5.ഒനോം ോലോകയദതിോലക് നയിച സോഹചരയങള എെനലോം ?

       a]  ൈസനീക സഖയങളെട രപീകരണം

                      തികകി സഖയം - ജരമനി , ഇറലി, ആസിയ ഹങറി

                       തികകി സൗഹോരദം - ഇംഗണ് , ഫോനസ് , റഷയ

       b] തീവ ോദശീയത.

                     പോനസോവ് പസോനം

                     പോന ജരമന പസോനം

                     പതികോര പസോനം

      c]  അനോരോഷ പതിസനികള

                     െമോോറോകന പതിസനി

                     ബോളകന പതിസനി

     d ]  െപെടനള കോരണം

                   ആരച് ഡയക് ഫോനസിസ് െഫരഡിനോനിെന െകോലപോതകം.

6.ഒനോം ോലോകയദതിെന ഫലങല എെനലോം ?

             - ദശലകകണകിന് ജനങള െകോലെപട.

             - യോറോപിെന സോമതിക സിതി ദരബലമോയി

             - ദോരിദയം െതോഴിലിലോയ വരദിച

             -ഏഷയയിോലയം ആഫികയിോലയം സവോതനയ സമരങള ശകിെപട.

7. ഒനോം ോലോകയദതില വിജയിചവരക് പരോജയെപടവോരോടള പതികോരതിെന 
ഉദോഹരണമോയിരന ോവഴോയ് സനി. സമരതികക.

          1919 ലജരമനിയം വിജയിച രോഷങളം തമില ഒപ െവച സനിയോണ് ോവഴോയ് സനി.

ഇതപകോരം, 

           -  ജരമനിയെട ോകോളനികള മഴവന വിജയിചവര വീതിെചടത.

           -  യദ നഷപരിഹോരതകയോയി വനതക ജരമനി വിജയിച രോഷങളക് നലോകണീ വന.

           -  യദകറം ജരമനിയെടോമല അടിോചലപിച.
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8. ഫോഷിഷതിെന സവിോശഷതകള എെനലോം ?

          - ജനോധിപതയോതോടള വിോരോധം

          - ോസോഷയലിസോതോടളള വിോരോധം

          - ൈസനീക ോസവചോധിപതയം

          - തീവ ോദശീയത

          - യദെവറി.

9. രണോം ോലോകയദതിെന കോരണങള എെനലോം ?

           a] ൈസനീകസഖയങള

                             അചതണ് സഖയം - ജരമനി , ഇറലി , ജപോന

                             സഖയ ശകികള - ഇംഗണ് , ഫോനസ് , ൈചന

          b] ഫോഷിസതിോനയം നോസിസതിോനയം വളരച 

                            ഇറലിയില ഫോഷിസം 

                            ജരമനിയില നോസിസം

          c]  ോവഴോയ് സനി

                          ഒനോം ോലോകയദതിന ോശഷം ജരമനിയം വിജയിച രോഷങളം തമിലണോകിയ 

                   സനി ജരമനിെയ അപമോനിതരോകി

          d]  സരവ രോഷസഖയതിെന പരോജയം

                          ഒനോം ോലോകയദതിന ോശഷം രപീകരിച സമോധോനസനിയോയ  

                    സരവ രോഷസഖയതിെന പരോജയം.

10. രണോം ോലോകയദതിെന ഫലങള എെനലോം ?

                   - ദശലകകണകിന ോപര െകോലെപട

                  -  യോറോപയന രോജയങളെട സോമതിക നില തകരന

                  -  ഏഷയന ആഫികന രോജയങളില സവോതനയ സമര ശകിെപട

                  -  അോമരികയം ോസോവിയറ് യണിയനം വന ശകികളോയി മോറി

                  -   ഐകയരഷ സംഘടന നിലവില വന.

11. ഐകയരോഷസംഘടനയെട ലകയങള എെനലോം ?

                - ോലോകസമോധോനം കോത സകികക

                -  ഭോവി തലമറെയ യദഭീതിയില നിന് സംരകികക
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                -  അനോരഷ ഉടമടികളം നിയമങളം സംരകികക

               - മനഷയോവകോശങള സംരകികക

12.രണോം ോലോകയദോനനരം ോലോകതണോയ പധോനെപട സംഭവങളോണ് അപോകോളനീകരണം, 

ശീതസമരം , ോചരിോചരോപസോനം എനിവ . ഇവെയ കറിച് കറിപ് തയറോകക

     അപോകോളനീകരണം 

            രണോം ോലോകയദതിനോശഷം സോമോജയതവശകികളില നിന് ോകോളനികള സവോതനയം 
ോനടിയതിെന അപോകോളനീകരണം എന പറയന.

 ഉദോ 1947 ല ഇനയ സവോതനയം ോനടിയത്.

                 ശീതസമരം  

             രണോം ോലോകയദതിനോശഷം ോലോകത് നിലവില വന രണ് ോചരികളോണ് 
അോമരികയെട ോനതയതവതിലള മതലോളിത ോചരിയം ോസോവിയറ് യണിയെന ോനതയതവതിലള 
ോസോഷയലിസ് ോചരിയം. ഈ രണ് ോചരികളം തമിലണോയ ആശയപരമോയ സംഘരഷങളം 
നയതനയദങളമോണ് ശീതസമരം എന് വിളികനത്.

       ോചരിോചരോപസോനം 

   രണോം ോലോകയദതിനോശഷം മതലോളിത ോചരിയോടോയോ ോസോഷയലിസ് ോചരിയോടോയോ ഭോഗം 
നിലകോെത സവതനമോയി നിലനിന മനോം ോലോകരോജയങളെട ഐകയമോണ് ോചരിോചരോപസോനം.

ഇതിെന രപീകരണതിന് മനൈക എടത ോനതോകളം രോജയവം

             ജവഹരലോല െനഹറ  - ഇനയ

           ഗമോല അബല നോസര  - ഈജിപ്

                        മോരഷല ടിോറോ -യോഗോസോവിയ 

           അഹമദ് സകോരോണോ - ഇോനോോനഷയ

13. ോസോവിയറ് യണിയെന തകരചകള കോരണങള എെനലോം ?

            - ോസോഷയലിസതില നിനള വയതിചലനം

            - സോമതിക രംഗെത മോറങള ഉളെകോളനതിലണോയ പരോജയം

            - ോഗോരബോചവിെന ഭരണ പരിഷോരങള  [ ഗോോസോസ് െപരിോസോയിക ]

            - ഉോദയോഗസരെട അഴിമതി.
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14.എനോണ് നവസോമോജയതവം ?

           ബഹരോഷകമനികള അവരെട തോലരയങളകോവണി വികസവര- അവികസിത രോജയങളില 

    ഇടെപടനതിെന നവസോമോജയതവം എന പറയന.

15. നവസോമോജയതവതിെന ആശയങള എെനലോം ?

            ഉദോരവതകരണം - ബഹരോഷോ കമനികളെട ഉലനങളക് കടനവരോനോയി ഇറകമതി  

                        നയങള ഉദോരമോകിയതിെനയോണ് എന പറയനത്

            സവകോരയവതകരണം - െപോതോമഖലോസോപനങെള സവകോരയവതകരിചതിോനയോണ് 

                       സവകോരയവതകരണം എന പറയനത്

            ആോഗോളവതകരണം - അതിരകളിലോെത ഉലനങള , ോസവനങള , വിഭവങള എനിവ 

                      ോലോകെതലോയിടതം വയോപിചതിോനയോണ് ആോഗോളവതകരണം എന പറയനത്.

16.ആോഗോളവതകരണം വികസവര രോജയങെള ോദോഷകരമയി ബോധിചെതങെന ?

           - കോരഷിോകോതപനങളെട വില ഇടിഞ

           - െപോതോമഖലോ സോപങള തകരന

          - പകയതിവിഭവങള െകോളയടിച

          - തോദശിയ സംസോരങള തകരന.

17. പശിോമഷയയമോയി ബനെപട് നോം ോകളകന ോപരകളോണ് ബോലഫര പഖയോപനം ,   

     സിോയോണിസ് പസോനം പോലസീന വിോമോചന സംഘടന എനിവ. ഇവെയ കറിച് കറിപ് 

      തയോറോകക.

                

               ഒനോം ോലോകയദതില ജതര നലകിയ ോസവനതിന് പകരമോയി യദതിനോശഷം 

      അവരക് സവനമോയി ഒര രോഷം അനവദികെമന് ബിടീഷ് വിോദശെസകടറിയോയിരന 

     ആരതര ബോലഫര പഖയോപിച . ഇതോണ്  ബോലഫര പഖയോപനം   .  

             ജതരക് ഒര രോജയം സോപികക എന ലകയോതോെട രപീകരിച പസോനമോണ്   

      സിോയോണീസ് പസോനം  .  
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           ഇസോോയലിെന രപീകരണോതോെട അഭയോരതികളോോകണി വന പോലസീന കോരക് 

         സവനമോെയോര രോജയം സയഷികക എന ലകയോതോെട രപീകരിചതോണ് പോലസീന  

       വിോമോചന സംഘടന. യോസര അറഫോത് ആണ് ഇതിെന ോനതോവ്.

       

യണിറ് - 3

                   ബിടീഷ് ചഷണവം െചറതനിലകളം
1. ഇനയയില ബിടീഷകോര സവീകരിച നയങള സമഹതിെല വിവിധ വിഭോഗം ജനങെള 
എങെനയോണ് ബോധിചത് ?

          - ബിടീഷ് ഭനികതി സമദോയങല ഇനയന കരഷകെര ദരിതതിലോകി

          - കയഷിയെട വോണിജയവതകരണം പടിണി കോമം എനിവയണോകി

          - പരമരോഗത വയവസോയങള തകരന

          -ോഗോതവരഗകോര നിരോലംബരോയി.

2. ബിടിഷകോര ഇനയയിെലോ നടപിലോകിയ ഭനികതി നയങള ഏെതലോം ?

    ശവോശവത ഭനികതി വയവസ - ബംഗോള , ബിഹോര , ഒറീസ എനിവിടങളില

                   നികതി പിരിചിരനത് െസമീനോരമോര.

                   വിളവിെന 60 ശതമോനം നികതി.

                   നികതി പണമോയി നലകണമോയിരന.

    റയട് വോരി സമദോയം - ദകിോണനയയിലണോയ നികതി സമദോയം

                കരഷകരില നിന് ോനരിട് നികതി പിരിച.

                അമിതമോയി നികതി നലോകണി വന
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    മഹല വോരി സംമദോയം- വടക പടിഞോറന ഇനയയിലണോയ നികതി സമദോയം

               ഗോമതലവന മോരോണ് നികതി പിരിചിരനത്. നികതിനിരക് കടതലോയിരന.

3. കയഷിയെട വോണിജയവതകരണം എനതെകോണ് അരതമോകനെതന് ?

              ഭകയവിളകളക പകരം നോണയവിളകള കയഷി െചയോന തടങിയതിെന കയഷിയെട    

    വോണിജയവതകരണം എന പറയന.

4. നീലം കരഷകരെട കലോപതിനള കോരനങള എെനലോം ?

               ബിടീഷകോരെട തോലപരയ പകോരം ഇനയയില നീലം കയഷി െചയോന കരഷകര  

     നിരബനിതരോയി. ഇത പകോരം ബംഗോളിെല കരഷകര  വളകറള മണില നീലം കയഷി െചയ. 

     എനോല വിളെവടപ് സമയത് നീലതിന് കറഞ വില മോതോമ ലഭിചള. കയതിമ നിറങള  

    കെണതിയോതോെട നീലതിെന ആവശയകത കറഞ. ഇത് കരഷകെര ദരിതതിലോകി.1859 ല 

    ബംഗോളിെല നീലം കരഷകര നീലം കയഷി ഉോപകികകയം കലോപം നടതകയം െചയ.

5. കറിചയ കലോപതിനള കോരണങള എെനലോം ?

             - അമിത നികതി

             - നികതി പണമോയി നലെകണി വനത്

             - നികതി അടകോതവരെട ഭമി പിടിെചടതത്.

 6.  പെതോമതോം നറോണില ഇനയയില നടനിടള പധോനെപട ോഗോതകലോപങള ഏെതലോം ?

                - സോനോള കലോപം                    - ഖോസി കലോപം

                - ഭീല കലോപം                           - പഹോരിയ കലോപം

                - മണ കലോപം                           - ോകോള കലോപം

 7.ഇനയന തണിവയവസോയതിെന തകരചകള കോരണങള ഏെതലോം ?

               - അസംസയത വസകളെട കയറമതി

               - യന നിരമിത തണികളെട ഇറകമതി

               - ഉലനങളക് ലഭിച കറഞ വില.
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8.   1857 െല ഒനോം സവോതനയ സമരതിെന കോരണങള എെനലോം ?

   

                  - കരകൗശല െതോഴിലോളികളെട ദോരിദയം

                  - രോജോകനോരെട പശങള

                  - ശിപോയിമോരെട ദരിതങല

                  - ബിടീഷ് ഭനികതി നയങളം കരഷകരെട ദരിതങളം

                  - പരമരോഗത വയവസോയതിെന തകരച.

9. 1857 ഒനോം സവോതനയ സമരതിെന കലോപസലങോളയം ോനതോകോളയം പടികെപടതക.

  

കലോപസലങള ോനതോകള

ഝോനസി 
ഡലഹി
ലഖനൗ
കോണപര
ൈഫസോബോദ്

ബഹോദരഷോ രണോമന
റോണി ലകീഭോയി
ബീഗം ഹസത് മഹല
നോനോസോെഹബ്
മൗലവി അഹമദള

10. ഇനയയില നിന് ബീടനിോലകള സമതിെന ോചോരചയെട വിവിധ ോസോതസകള  

      ഏെതോെകയോയിരന.

               - ഇനയയില നിനള അസംസയത വസകളെട കയറമതി

               - ബിടിഷകോരക് നലകന ശമളം, െപനഷന

               - ഇനയയില നിന് പിരിെചടത നികതി

               - ഇനയയില ഉലനങള വിറഴികകവഴി അവരക് ലഭിച ലോഭം.

11.സവോദശീ പസോനം ഒര ബഹജന സമരമോയിരനെവന് നിങള കരതനോണോ ? എനെകോണ് 

             ഉണ്. സമഹതിെല എലോവിഭോഗം ജനങളം ഇതില പെങടത. സീകള , വിദയോരതികള , 

   െതോഴിലോളികള , അധയോപകര,  പോരോഹിതനോര എനിവെരലോം ഈ സമരതില പെങടത
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യണിറ് - 8

െപോതഭരണം
     1. െപോത ഭരണം എനത െകോണ് അരതമോകനെതന് ?

                 രോജയത് നിലവിലള നിയമങളം ഗവണ െമനിെന നയപരിപോടികളം വികസന   

        പദതികളം നടപോകനതിന് ഭൗതിക സോഹചരയങളം മനഷയ വിഭവവം ഫലപദമോയി          

        വിനിോയോഗികനതിെന  െപോതഭരണം എന പറയന.

     2. ഭരണരീതികനസരിച് െപോതഭരണതിലം വയതയോസം കോണോം . രോജഭരണതിലം  

         ജനോധിപതയതിലം െപോതഭരണതിനള വയതയോസെമന് ?

രോജഭരണം ജനോധിപതയം

രോജോവിെന തോലരയങളക് മനതകം ജനങളെട തോലരയം പരിഗണികന

രോജോവിെന തീരമോനങള നടപോകന ജനോഭിലോഷതിനനസരിച് 
ഭരണനടപടികള

    3. െപോതഭരണതിെന പോധോനയെമന് ?

                 ഗവണ െമന് നയങള രപെപടതന.

                 ജനോകമം ഉറപോകന

                 സോധനങളം ോസവനങളം ലഭയമോകന.

                 ജനകീയ പശങളക് പരിഹോരം കോണന.

    4. െപോതഭരണെതകറിചള ഗോനിജിയെട കോഴപോെടന് ?

             എലോവരെടയം തോലരയ സംരകണം

             കടതല പരിഗണനയം പരിരകയം ോവണവെര പോതയകം പരിഗണികം

             ഗോമസവരോജ് എന ആശയം.

    5. ഉോദയോഗസവയനം എനോെലന് ? അതിെന സവിോസഷതകള എെനലോം ?

                          രോജയതിെന ഭരണകോരയങള നിര വഹികകയം െപോതഭരണതിന കീഴില  

         പവരതികകയം െചയനവെര  ഉോദയോഗസവയനം എന പറയന. 
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           സവിോശഷതകള

               ോശണീപരമോയ സംഘോടനം

               ൈവദഗധയം

               സിരത

               ോയോഗയത അടിസോനമോകിയള നിയമനം

               രോഷീയ നിഷകത

   6. ഇനയന സിവില സര വീസിെന ഘടന വയകമോകക.

               അഖിോലനയോ സരവീസ് - ോകന സരവീസിോലോ സംസോന സരവീസിോലോ 

                                            നിയമികെപടന. ഉദോ : IAS

                     ോകന സരവീസ് -   ോകന ഗവെണനിെന ഭരണ വകപകളില നിയമികെപടന.

                                              ഉദോ : IFS

               സംസോന സരവീസ് - സംസോന ഗവെണനിെന കീഴില നിയമികെപടന.

                                               ഉദോ :   െസയില ടോക് ഓഫീസര

   7. അഖിോലനയോ സരവീസില ഉോദയോഗോരതികെള െതരെഞടകോനള അധികോരം ഭരണഘടന  

       ആരകോണ് നലകിയിരികനത് ?

                     UPSC

8. ഭരണ നവീകരണം എനോെലന് ? ഭരണനവീകരണതിനോയി ഇനയയില നടപോകിയിടള

വിവിധ നടപടികള എെനലോം ?

        ഭരണ നിരവഹണതിെന കോരയകമത വരദിപികോനം കോലവിളംബം കടോെത ോസവനങള   

        സമയബനിതമോയി െപോതജനങളക് ലഭയമോകോന ഗവണെമന് സവീകരിചിടള വിവിധ   

        നടപടികളോണ് ഭരണനവീകരണം എന പറയനത്.

                           ഇ- ഗോവണനസ്

                           അറിയോനള അവകോശം

                           ോസവനോവകോശം

                           െസന ടല വിജിലനസ് കമീഷന

                           ോലോകപോല
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    9. ഇ- ഗോവണനസ് െകോണ് െപോതജനങളകള ോനടങള എെനലോം ?

                     ോസവനതിനോയി സരകോര ഓഫീസില കോതനിലോകണതില.

                     ോസവനം കറഞ െചലവിലം ോവഗതിലം ലഭികന

                  ഓഫീസകളെട കോരയകമത വരദികന

                  വിവര സോോങതിക വിദയയെട സഹോയതോല ോസവനം ോനടോം .

    10. അറിയോനള അവകോശം , ോസവനോവകോശം എനിവ നമെട െപോതഭരണ സം വിധോനെത   

         ജനകീയമോകോന ഏെതലോം വിധതില സഹോയികം ?

         അറിയോനള അവകോശം

          അറിയോനള അവകോശം 2005 െല വിവരോവകോശനിയമപകോരം ലഭയമോയതോണ് 

         അഴിമതി നിയനികനതിനം ഉോദയോഗോരതികളകിടയില ഉതരവോദിതം ഉണോകനതിനം 

         ഗവണ െമനിെന പവരതനങള സതോരയമോകനതിനം ഈ നിയമം ലകയമിടന.

         ോസവനോവകോശം

        സരകോര ോസവനങള കയതയമോയം ഉറപോയം ജനങളക് ലഭയമോകോന അവസരെമോരകന 

        നിയമം.

        ോസവനങള എത കോലപരിധികളില നലകണെമന് ഈ നിയമം അനശോസികന.

   11. ോലോകപോലം ോലോകോയകയം അഴിമതി തടയനതില വഹികന പങ് വിശദമോകക.

                 ഭരണതലതിലം , ഉോദയോഗസ തലതിലം രോഷീയ തലതിലമള അഴിമതി   

        തടയനതിന് രപം നലകിയ സോപനങളോണിവ.

        ോദശീയ തലതില അഴിമതി തടയനതിനോണ് ോലോകപോല.

        സംസോനതലതില അഴിമതി തടയനതിനോണ് ോലോകോയക.

   12. കറിപ് തയോറോകക. 

                a] െസനടല വിജിലനസ് കമിഷന

                b]ഓംബഡസോന

  a]   െസനടല വിജിലനസ് കമിഷന  

              അഴിമതി തടയനതിന് ോദശീയതലതില രപം നലകിയ സോപനം .

              1964 ല രപം നലകിയ സോപനം

              കമിഷെന തലപത് ഒര വിജിലനസ് കമിഷനം എലോ വകപകളിലം മഖയ വിജിലനസ്   
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              ഓഫീസറം ഉണോകം . സം സോനങളില സംസോന വിജിലനസ് കമിഷന         

              രപീകരിചിരികന.

  b] ഓംബഡസോന

          ജനപതിനിധികളം ഉോദയോഗസരം അഴിമതി , സവജനപകപോതം, ധനദരവിനിോയോഗം , 
ചമതലകളില വീഴ വരതല എനിവ നടതിയോല അതിെനതിെര പരോതി നലകോനള സോപനം.

        സരവീസില നിന് വിരമിച ൈഹോകോടതി ജഡജിമോെരയോണ് ഓംബഡസോനോയി 
നിയമികനത്.
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ോസോഷയല സയനസ് - 2
യണിറ് - 1

ഋതോഭദങളം സമയവം
     
    1.ഭമിയെട രണ് ചലനങള ഏെതലോം ? 

         ഭമണം - ഭമി അതിെന സോങലിക അചതണീല സരയന ചറം സഞരികനതിെന ഭമണം   
          എന  പറയന.  ഇതിന  24 മണികര അഥവോ ഒര ദിവസം ആവശയമോണ്.
       പരികമണം - ഭമി സരയെന ഒര വടം വലം െവകനതിെന പരികമണം എന പറയന. ഇത്   
          ദീരഘവയതോകയതിയിലോണ് . ഇതിന ഒര വരഷം അഥവോ 365 ¼ ദിവസം ആവശയമോണ് .

2. അച തണിെന സമോനരത എനതെകോണ് അരതമോകനെതന് ?

             സരയന ചറം ഭമിയെട പരികമണോവളയിലടനീളം അചതണിെന െചരിവോയ 23 1/2 ഡിഗീ 
         നിലനിരതനണ് . ഇതിനോണ് അചതണിെന സമോനരത എന് പറയനത്.

3. എനോണ് സരയെന അയനം ?

          സരയന് ഉതോരോയന ോരഖകം ദകിണോയന ോരഖകം ഇടയിലണോകന ആോപകിക 
         സോനമോറോതയോണ് സരയെന അയനം എന് പറയനത് .

4. വസനം , ോഹമനം ഇവ തമിലള വയതയോസെമന് ?

         ഉഷകോലതിനം ൈശതയകോലതിനമിടയിെല രണ് പരിവരതന കോലഘടമോണ് വസനവം    
         ോഹമനവം.

         ൈശതയകോലത നിനം ോവനലകോലതിോലകള മോറതിെന  കോലമോണ് വസനകോലം.  

         െചടികള  പകനതം ചകയണോകനതം ഈ കോലതോണ്. മോരച് ഏപില   
         മോസങളിലോണിത്.
         ോവനലകോലതിെന തീഷതയില നിനം ൈശതയകോലതിോലകള മോറതിെന കോലമോണ്   
         ോഹമനകോലം. മരങള ഇലെപോഴികന കോലമോണിത്. ഒോകോബര ,നവംബര 
         മോസങളിലോണിത്.

5. എനെകോണോണ് 82 1/2 ഡിഗീ പരവ ോരഖോംശം ഇനയയെട മോനക ോരഖോംശമോയി 
കണകോകനത് ?

          പരവ ോരഖോംശം 68 ഡിഗീ മതല 97 ഡിഗീ വെരയോണ് ഇനയയെട ോരഖോംശ വയോപി.      
          അതെകോണ് തെന 68 ഡിഗിയിലം 97 ഡിഗിയിലം വയതയസ സമയമോയിരികം. അതെകോണ് 
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          ഇതിെന മധയ ോരഖോംശമോയ 82 1/2 ഡിഗി മോനകോരഖോംശമോയി കണകോകിെകോണോണ് 
          ഇനയയിലടനീളം സമയം കണകോകനത്.
     
         6. മറ് ോരഖോംശോരഖയില നിന് വയതയസമോയി അനോരോഷ ദിനോങോരഖ ോനരോരഖയലോതത്  
             എനെകോണ് ?

              അനോരോഷ ദിനോങോരഖയെട കിഴകം പടിഞോറം ഭോഗത് ഒര ദിവസതിെന 
             വയതയോസമണോകനതിനോലോണ്  കരഭോഗെത പരണമോയം ഒഴിവോകിെകോണ് കടലിലെട   
              കമീകരിചിരികനത്.

7. കിഴോകോട് സമയകടതലം പടിഞോോറോട് സമയകറവം അനഭവെപടനെതനെകോണ് ?

                  ഭമിയെട ഭമണം പടിഞോറ നിനം കിഴോകോടോയതെകോണ് .

8. പടിക പരതിയോകക

ോപര്  ദിവസം    സരയെന സോനം പോതയകത 

സമരോത ദിനങള
 [ വിഷവങള ]

മോരച് 21
ഭമധയോരഖയ് മകളില

പകലം രോതിയം 
തലയം

ഗീഷ അയനോന 
ദിനം

ജണ 21 ഉതരോയന ോരഖക 
മകളില

ഉതരോരദോഗോളതി
ല പകല കടതല

സമരോത ദിനങള 
[ വിഷവങള ]

െസപംബര 23 ഭമധയോരഖയ് മകളില പകലം രോതിയം 
തലയം

ൈശതയ അയനോന 
ദിനം 

ഡിസംബര 22  ദകിണോയന ോരഖയ 
മകളില

ദകിണോരദ 
ോഗോളതില പകല 
കടതല

9. ഗീനിച് സമയം ഉചക് 12 മണിയോയിരികോമോള നയോയോരകിെല സമയം എതയോയിരികം 
?

                     74 ഡിഗി                        0 ഡിഗി

        Newyork          West        ഉചക് 12               East

        നയോയോരകം ഗീനിചം തമിലള ോരഖോംശ വയതയോസം = 74 

                          1 ഡിഗീ ോരഖോംശതിന്  സമയവയതയോസം = 4 മിനട്
                        74 ഡിഗീ ോരഖോംശതിന്  സമയവയതയോസം = 4  x  74 

                                                                                            = 296 മിനട്
                                                                                            = 4.56 മണികര
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                                                       നയോയോരകിെല സമയം = 12 - 4.56 

                                                                                            = 7.04 AM

യണിറ് - 2

  കോറിെന ഉറവിടം ോനടി

 1. എനോണ് അനരീക മരദം ? അനരീക മരദം അളകനതിനള ഉപകരണോമത് ? യണിോറത് ?
                  അനരീക വോയ െചലതന ഭോരമോണ് അനരീക മരദം .
                   ഉപകരണം - രസബോോരോമീറര
                    യണിറ് - മിലീബോര [mb] , െഹെകോ പോസല 

  2. അനരീക മരദെത സവോധീനികന ഘടകങള ഏെതലോം ?
                   തോപം 
                   പോദശതിെന ഉയരം
                   ആരദത
     തോപം കടോമോള മരദം കറയന.

    പോദശതിെന ഉയരം  കടോമോള മരദം കറയന.

    ആരദത കടോമോള മരദം കറയന.

    അതോയത് അനരീകമരദം   തോപം,  ഉയരം, ആരദത എനിവയമോയി വിപരീതോനഭോവതിലോണ്.

  3. ആോഗോള മരദോമഖലകോളെതലോം ?
                  4 ആോഗോള മരദോമഖലകള ആണളത്.
           1. മധയോരഖോനയനമരദോമഖല -: ഭമധയോരഖകിരവശവം 5 ഡിഗി വെര. വരഷം മഴവന ചട്  
    കടിയ ോമഖല. സരയെന ചോടറ് വോയ വികസിച് മകളിോലക് ോപോകനതിനോല നയനമരദോമഖല   
    രപെപടന. കോറകള ഇവിെട ദരബലമോയതിനോല നിരവോതോമഖല എനം അറിയെപടന.

        2.ഉോപോഷ ഉചമരദ ോമഖല :- രണ അരദോഗോളങളിലം 30 ഡിഗി അകോംശങളിലോണ്  
     ഉോപോഷ ഉചമരദ ോമഖല സിതിെചയനത് . മധയോമഖലയില നിനം ഉയരന വോയ തണത്  
    ഭഭമണതിെന സവോധീനതോല ഉോപോഷോമഖലയില തോഴന. അങെന അവിെട ഉചമരദം
     അനഭവെപടന.

       3.ഉപധവീയ നയനമരദോമഖല :- രണ അരദോഗോളങളിലം 60 ഡിഗി അകോംശങളിലോണ് 
    ഉപധവീയ നയനമരദ ോമഖല സിതി െചയനത് .ഇവിെട തണത വോയ ആെണങിലം ഭഭമണം 
    നിമിതം വോയ ധവ പോദശോതക് ചഴറി എറിയെപടന. അങെന നയന മരദം രപം െകോളന.

     4. ധവീയ ഉചമരദോമഖല:- ധവ പോദശത്. അതികഠിനമോയ തണപോയതിനോല ഉചമരദം 
     അനഭവെപടന.

     [  ോപജ് നമര 25 െല  ചിതം 2.5 വരകനത് നലതോയിരികം ]

   4. എനോണ് കോറ് ? കോറകളക് ോപര് നലകനെതങെന ?
         മരദം കടിയ ോമഖലയില നിന് മരദം കറഞ ോമഖലയിോലകള വോയവിെന തിരശീന   
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      ദിശയിലള ചലനമോണ് കോറ്. 
     കോറകളക് ോപര് നലകനത് അവ എവിെട നിന് വീശന എനതിെന അടിസോനമോകിയോണ് .

   

      5. കോറിെന ോവഗതോയയം ദിശോയയം സവോധീനികന ഘടകങോളവ ?
                    മരദ ചരിവ് മോനബലം
                    ോകോറിോയോലിസ് പഭോവം
                    ഘരഷണം

6. ആോഗോള വോതങോളവ ?
 ആോഗോള മരദോമഖലകിടയില അനഭവെപടന് കോറകളോണ് ആോഗോളവോതങള. 

        പധോനെപട ആോഗോളവോതങളോണ് ,
        1. വോണിജയവോതങള - ഉോപോഷ ഉചമരദോമഖലകളില നിനം    
         മധയോരഖോനയനമരദോമഖലയിോലക് വിശന കോറകളോണിവ. പണകോലത് കചവടകോെര   
        സഹോയിചിരനതെകോണോണ് ഈ ോപര വനത്. 
        2. പശിമ വോതങള - ഉോപോഷ ഉചമരദോമഖലകളില നിനം   
        ഉപധവീയനയനമരദോമഖലയിോലക് വീശന കോറകളോണിവ. പടിഞോറ നിനം വീശന 
        കോറോയതെകോണോണ് ഇവയ് പശിമ വോതം എന ോപര് വനത്.
        3.   ധവീയ പരവവോതങള   - ധവീയ ഉചമരദോമഖലയില നിനം  
        ഉപധവീയനയനമരദോമഖലയിോലക് വീശന കോറകളോണിവ. കിഴക നിനം വീശന  
        കോറോയതെകോണോണ് ഇവയ് ഈ ോപര്  എന ോപര് വനത്.
   [ ോപജ് നമര 29 െല  ചിതം 2.9 വരകനത് നലതോയിരികം ]

   7. മണസണ കോറകളെട രപം െകോളലിന് കോരണമോകന ഘടകങള ഏവ ?
                   സരയെന അയനം 
                   ോകോറിോയോലിസ് പഭോവം 
                    തോപ വയതയോസം

   8. മണസണ കോറകെള കറിച് കറിെപഴതക .
     'മൗസം' എന അറബിപദതില നിനോണ് മണസണ ഉണോയത്. കോലതിെനോത് ദിശമോറന  
      കോറകള എനോണ് ഇതിനരതം .രണ് മണസണ കോറകളോണളത്.
           1. െതകപടിഞോറന മണസണ കോറ് : ോവനലകോലത് രപം െകോളന. െതക കിഴകന  
      മണസണോയി ആരഭികകയം മധയോരഖ കടകോമോള ോകോറിോയോലിസ് പഭോവതിെന 
      സവോധീനതോല ദിശ മോറി െതക പൈടഞോറന മണസണകോറോയി മോറകയം െചയന. ഇത്  
      ഇനയന  ഉപഭഖണതില ശകമോയ മഴ െപയികന. 

          2. വടക കിഴകന മണസണ കോറ് : ൈശതയകോലത് രപം െകോളന. ഏഷയോ വനകരയ 
       മകളില ഉചമരദം രപെപടനതിെന ഫലമോയി അവിെട നിന് കോറ് 
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       ഇനയന  മഹോസമദതിോലക് നിങന. ഇതോണ് വടക കിഴകന മണസണ. ഇത്    
       മണസണിെന പിന വോങല കോലം എനം  അറിയെപടന. 

   
     9.  കരകോറം കടലകോറം തോരതമയം െചയക.

             രോതി സമയത് കരയില നിനം കടലിോലക് വീശന കോറകളോണ് കരകോറ്.
             പകല സമയങളില കടലില നിന് കരയിോലക് വീശന കോറകളോണ് കടലകോറ്.

     10.  പരവതകോറം തോഴരകോറം തോരതമയം െചയക.

      രോതി സമയത് പരവതതില നിനം തോഴ് വരയിോലക് വീശന കോറകളോണ് പരവതകോറകള
      പകല സമയത് തോഴരയില നിന് പരവതതിോലക് വീശന കോറകളോണ് തോഴരകോറകള.

   11. പധോനെപട പോോദശികവോതങള പടികെപടതക.

കോറ് വീശന പോദശം സവിോശഷത

ല ഉഷകോലത് ഉതോരനയന 
സമതലങളില വീശന

ഉതോരനയയില ോവനലിെന 
തീഷത വരദികന

മോംോഗോഷവര ഉഷകോലത് ദകിോണനയയില 
വീശന

മോമഴങള െപോഴിയന

ചിനക് വടോക അോമരിക- ോറോകിസ് 
പരവതനിരയെട കിഴകന 
ചരിവ്

മഞ തീനി എനരതം

െഫോന യോറോപ്- ആലപ് പരവത നിര 
െതകന ഭോഗം

തണപിെന കോഠിനയം 
കറകന

ഹരമോറന ആഫിക- സഹോറോ 
മരഭമിയില നിന് പടിഞോറ 
ഭോഗോതക് 

കോലോവസ െമചെപടന
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യണിറ് - 3

മോനവവിഭവോശഷി വികസനം ഇനയയില
1. മോനവവിഭവോശഷി വികസനം എനത െകോണ് അരതമോകനെതന് ?

             വിദയോഭയോസം , ആോരോഗയപരിപോലനം, പരിശീലനം എനിവയിലെട മനഷയെന കോയികവം 
             മോനസികവമോയ കഴിവകള വികസിപികനതിോനയോണ് മോനവവിഭവോശഷി വികസനം  
             എന് പറയനത്. 

2. മോനവവിഭവോശഷി വികസനതിെന വിവിധ തലങോളവ ?

            1. വയകികള സവപയതതിലെട സവനം കഴിവകള വികസിപികോന ശമികന.

            2. കടംബം സോഹചരയം ഒരകന
            3. വിവിധ സോപനങളം ഏജനസികളം സൗകരയങള ഒരകന.

            4. രോഷം സൗകരയങള ഒരകന

3. മോനവവിഭവതിെന ഗണപരവം ഗണപരവമോയ സവിോശഷതകള പടികെപടതക.

ഗണപരമോയ സവിോശഷതകള ഗണപരമോയ സവിോശഷതകള

ജനസംഖയോവലിപം
ജനസംഖയോവളരച
ജനസംഖയോഘടന
ജനസോനത

വിദയോഭയോസം
ആോരോഗയപരിപോലനം
പരിശീലനങള
സോമഹിക മലധനം

4. ജനസംഖയോ പഠനതിെന ആവശയകതെയന് ?

                            രോജയെത മോനവവിഭവോശഷിയെട ലഭയത അറിയോന
                            ജനങളകോവശയമോയ അടിസോന സൗകരയങള എതെയനറിയോന
                            ആവശയമോയ സോധനങളോടയം ോസവനങളോടയം അളവ് തിടെപടതോന
                            സോമതിക-സോമഹിക വികസന നയങള രപീകരികോന

5. ജനനനിരക് , മരണനിരക്  ഇവ വിശദമോകക

                              ആെക ജനസംഖയയില 1000 ോപരക് എത കഞങള ജീവോനോെട ജനികന 
               എനതോണ് ജനനനിരക്
                              ആെക ജനസംഖയയില 1000 ോപരക് എത മരണങള നടകന എനതോണ്  
               ജനനനിരക്

         6.ഒര രോജയെത ജനസംഖയയില മോറം വരതന ഘടകങളോണ് ജനന നിരക്, മരണനിരക് 
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         കടിോയറം എനിവ. ഇവ എങെന മോറം വരതനെവന് പടികെപടതക.

               
ജനന നിരക്  വരദികന.   മരണനിരക് 
കറയന

ജനസംഖയ വരദികന

ജനന നിരക്  കറയന   മരണനിരക് 
വരദികന. 

ജനസംഖയകറയന

ജനന നിരകം    മരണനിരകം തലയം ജനസംഖയയില മോറമില

കടിോയറം ഒര പോദശെത ജനസംഖയ 
വരദികന.മെറോര പോദശെത 
ജനസംഖയ കറയന

7. പോയ ഘടനയനസരിച് ഇനയയിെല ജനസംഖയെയ തരം തിരികക.

                 1.  14 വയസ വെര 
                 2. 15 മതല 59 വയസ വെര 
                 3. 60 വയസിന മകളില 
ഇതില 14 വയസിന തോെഴയളവോരയം 60 വയസിന മകളിലളവോരയം  ആശയതവ 
വിഭോഗതിലെപടതന. 

15 മതല 59 വയസവെരയളവെര െതോഴില പങോളിത നിരകിലെപടതന.

8. മോനവ വിഭവ ോശഷി െമചെപടതനത െകോണ് എെനലോം പോയോജനങള ഉണ് ?
 1. െതോഴിലോളികളെട ഉദപോദനകമത വരധിപികോം 
 2. സോമതിക അനരം കറകോം
 3. സോമഹിക ോകമം ഉറപ വരതോം 
 4. പകയതി വിഭവങള ഫലപദമോയി ഉപോയോഗികോം

9. വിദയോഭയോസം എങെന രോജയതിെന വികസനെത സഹോയികനെവന് ോഫോചോരടിെന 
സഹോയോതോെട ചിതീകരികക.

                                വിദയോഭയോസം 

               വയകികളെട കഴിവ് വരദികന

       സോോങതിക വിദയകള ഉപോയോഗികോനള കഴിവ് വരദികന

            െമചെപട െതോഴിലം വരമോനവം ലഭികന

                    ജീവിത നിലവോരം ഉയരന
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10.വിദയോഭയോസവം ൈനപണീയം െമചെപടതനതിനോയി എെനലോം പദതികളോണ് നമെട 
രോജയത് നടപോകനത് ?
                        ICDS -സംോയോജിത ശിശവികസന ോസവന പരിപോടി - 6 വയസവെരയള 
ശിശകളെട സമഗ വികസനം
                       SSA -സര വ ശികോ അഭിയോന - ഒന മതല എട് വെരയള കടികളെട 
വിദയോഭയോസം
                     RMSA- രോഷീയ് മധയമിക് ശികോഅഭിയോന - െസകനറി വിദയോഭയോസം
                     RUSA- രോഷീയ ഉചതല ശികോ അഭിയോന - ഉനത വിദയോഭയോസം

11.വിദയോഭയോസ രംഗത് ഇനിയം പരിഹരികോത പശങള നിലനിലകനണ്. അവ ഏെതലോം 
  1. കടികളെട െകോഴിഞ ോപോക്
  2. അടിസോന സൗകരയങളെട ലഭയത കറവ് 
  3. വിദയോഭയോസഗണനിലവോരമിലോയ

12.ോലോകോോരോഗയ സംഘടന ആോരോഗയെത നിര വചികനെതങെന ?
           ശോരീരികമോയം മോനസികമോയം സോമഹികവമോയ സസിതിയോണ് ആോരോഗയം

13.    ആോരോഗയമള വയകികള എങെനയോണ് രോജയ പോരോഗതിയില പങോളികളോകനെതന് 
വിശദമോകക.

   1. െതോഴിലദിനങളെട എണം വരദികനത െകോണ് ഉദപോദനം കടന. 

   2. പകയതി വിഭവങള ശരിയോയി ഉപോയോഗികന
   3. ചികിതോെചലവ് കറകോന സഹോയികന

14.ആോരോഗയരംഗത് ഇനിയം പരിഹരിോകണ പശങള പടികെപടതക. 

                     ചികിതോ സൗകരയ കറവ് 
                     ആവശയതിന് ോഡോകരമോരിലോതത്
                     മരനകളെട വിലവരദന
                     പകരച വയോധികള
                     മോലിനയ പശം

15. ആോരോഗയ പരിപോലനം മോനവോശഷീ വികസനെത സഹോയികനെതങെനെയന് 
ോഫോചോരടിെന സഹോയോതോെട ചിതീകരികക.         

                          ആോരോഗയപരിപോലനം 

                       കടതല ോജോലി െചയന

                         ഉദപോദന വരദനവ്

                          വരമോന വരദനവ് 

                      ഉയരന ജീവിത നിലവോരം
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ജി എച് എസ് എസ് പരപ
                                           മോതയകോ ോചോദയോപപര                      Mark : 80

SSLC                                            ോസോഷയല സയനസ്                              Time : 2:30 hr

                
1. മധയവരഗതിെന അതയപി ഫഞ് വിപവതിന് വഴിെതളിചെതങെന ?          4

2.   'അചതണിെന സമോനരത' എനത െകോണ് അരതമോകനെതന് ?             2   

3. തീവോദശിയതയെട പോതയകതെയന് ?                                                          1  

4. മോനവ വിഭവതിെന ഗണപരമോയ സവിോശഷതകള എെനലോം ?                   3

5. നീലം കരഷകരെട കലോപതിനിടയോകിയ സോഹചരയങള എെനലോം ?       3

6. ആോഗോള മരദോമഖലകളോണ് ആോഗോളവോതങളകടിസോനം . സമരതികക.

             അെലങില
വിഷവങള , ഗീഷ അയനോനം , ൈശതയ അയനോനം എനിവ വിശദമോകക  6

7. ഇനയന സിവില സരവീസിെന മന് വിഭോഗങള ഏെതലോം ?                          3     

8.  ോകോറിോയോലിസ് പഭോവം കോറകളെട ദിശോവയതിയോനതിന് 
കോരണമോകനെതങെനെയന് ചവെട നലകിയിടള കോറകളെട ദിശയെട 
അടിസോനതില വിശദീകരികക
             a -  വോണിജയവോതങള
             b -  പശിമ വോതങള                                                                4 

9. അോമരികന സവോതനയസമരതിന് പോചോദനോമകിയ ചിനകോരയം അവരെട 
ആശയങോളയം അടിസോനമോകിന ഒര ലഘകറിപ് തയോറോകക.               4

10. മറ് ോരഖോംശോരഖയില നിന് വയതയസമോയി അനോരോഷ ദിനോങോരഖ 
ോനരോരഖയലോതത് എനെകോണ് ?                                                             4

11. ശരിയോയ കമതില ോയോജിപികക

A B
അോഡോളഫ് ഹിറ് ലര ഒനോം ോലോക മഹോയദം

ോവഴോയ് സനി ഗസോപോ

ോസോവിയറ് യണിയെന തകരച ഇറലി

െബനിോറോ മോസോളിനി മിഖോോയല ോഗോരബോചവ്

                                                                                                                 2
12. കരകോറം കടലകോറം തമിലള വയതയോസെമന് ?                          4

13. റഷയന വിപവതിെന കോരണങളം ഫലങളം വിശകലനം െചയക 
                                     അെലങില
           ഒനോം ോലോകയദതിോലക് നയിച സോഹചരയങള എെനലോം ?   6

14. ജനസംഖയോവിശകലനതിെന ആവശയകതെയന് ?                            3

15. എനോണ് ഇ-ഗോവണനസ് ? ഇ-ഗോവണനസ് െകോണ് െപോതജനങളക് 
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എെനലോം പോയോജനങളോണ് ലഭികനത് ?                                              4

16. ആോരോഗയരംഗത് ഇനിയം നിലനിലകന പശങള പടികെപടതക.  3

17. ഇനയയില നിനം ബിടണിോലകള സമതിെന ോചോരചയെട വിവിധ് 
ോസോതസകള ഏെതോെകയോയിരന ?                                                          4

18. കോറിെന ോവഗതോയയം ദിശോയയം സവോധീനികന ഘടകങള ഏെതലോം ? 3

19. കറിചയ കലോപതിെന കോരണങള എെനലോം ?                                   2

20. ഗീനിച് സമയം ഉചക് 2 മണിയോയിരികോമോള 70 ഡിഗി പടിഞോറിെല 
സമയം എതയോയിരികം ?                                                                             4

21. ഫോഷിസതിെന മഖയ സവിോശഷതകള പടികെപടതക                   3
22. ല , മോംോഗോഷോവഴ് ഇവ തമിലള വയതയോസെമന് ?                            4

23. ൈചന ഒര ജനകീയ റിപബിക് ആയെതങെന ?                                4

 *****                  
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Dr.AMMRHSS KATTELA, TVPM
                                  ഒനോം പോദവോരഷിക മലയനിരണയം         Time : 2 ½  hrs

SSLC                               ോസോഷയല സയനസ്                            Score : 80

     1. കറിപ് തയോറകക
                 a ]ോലോങ് മോരച്     b ]രണോം ോകോണിെനനല ോകോണഗസ്
                                       c ]സോമതിക ോദശീയത                                            3
     2. ോവഴോയ് സനിയിെല പധോന വയവസകള എെനലോം ?                                 3

3. ഇനയയെട മോനകോരഖോംശം എത ? എനെകോണോണ് ഇതിെന മോനകോരഖോംശമോയി
കണകോകനത് ?                                                                                         2

      4. അനരീക മരദെത സവോധീനികന ഘടകങള എെനലോം ?                       3

      5.സവോദശി സമരം ഒര ബഹജനസമരമോയിരന . സമരതികക.                       3

      6.രോഷീയ നിഷകത ഉോദയോഗസവയനതിെന ഒര സവിോശഷതയോണ്. മറ്  
          സവിോശഷതകള എെനലോം ?                                                                      3

      7. ഇനയയെട ഒനോം സവോതനയസമരതിെന കോരണങള എെനലോം ?
                                             അെലങില
         ഫോനസില നിലനിന അസമതവങോളയം ചഷണങോളയം കറിച് ജനങെള  
         ോബോധവോനോരോകനതില അകോലെത ചിനകനോരം ചിനോധോരകളം പധോന പങ  
         വഹിച. സമരതികക.                                                                                   6

     8. എനോണ് സരയെന അയനം ?                                                                          2 

     9. ോപെരഴതക.

             a]ആഫികയിെല സഹോറോമരഭമിയില നിന്പടിഞോറന ആഫികയിോലക്  
                വീശന പോോദശികവോതം
            b]ഉതോരനയന സമതലങളില വീശന ഉഷകോറ്
            c]ആലപ് പരവത നിര കടന് െതകന തോഴരയിോലക് വീശന കോറ്        3
    10.തോെഴ നലകിയിരികന മോനവവിഭവ സവിോശഷതകെള ഗണപരമോയവ ,     
         ഗണപരമോയവ എനിങെന തരംതിരികക.

          ( ജനസംഖയോ വലിപം , വിദയോഭയോസം, ജനസംഖയോഘടന, ആോരോഗയപരിപോലനം ,   
             പോയഘടന , ആയരൈദരഘയം )                                                                  3

11.ഇനയയില ഭരണതലതിലള അഴിമതി തടയോന നടപിലോകിയിടള
സംവിധോനങള എെനലോം ?                                                                         3

12. ഫോനസില െനോപോളിയന നടപിലോകിയ ഭരണപരിഷോരങള എെനലോം ?   3

13. "പരതി െനയകോരെട എലകള ഇനയന സമതലങെള െവളപികന.” വിലയം െബനിക് 
പഭവിെന നിരീകണതിെന അടിസോനതില ഇനയന തണി വയവസോയതിെന 
തകരചകള കോരണങള എഴതക.                                    3

14. െപോതഭരണെതകറിചള ഗോനിജിയെട കോഴപോെടന് ?                               2

15. ഇംഗീഷ് ജനത ഇംഗണിെനതിെര നടതിയ സമരമോയിരന അോമരികന സവോതനയസമരം. 
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സമരതികക.                                                                  3

16. കരഷകര ഉളെപെടയള ഏത ജനവിഭോഗങെളകോളം തീവവം നിരനരവം 
ആകോമോതകവമോയ ബിടീഷ് വിരദസമരങളോയിരന നിരകരരോയ ോഗോതജനത 
നടതിയത്. പധോന ോഗോതകലോപങള ഏെതലോം ? അതിന് ോനതയതവം െകോടതവര 
ആെരലോം ?                                                                              6 

17. വിഷവങള , ഗീഷ അയനോനം, ൈശതയ അയനോനം എനിവ വിശദമോകക.

                                            അെലങില 
            ആോഗോളമരദോമഖലകള ചിതതിെന സഹോയെതോെട വിശദമോകക.          6

     18.ഒര രോജയതിെന ജനസംഖയയില മോറം വരതന ഘടകങളോണ് ജനനനിരകം  
          മരണനിരകം കടിോയറവം.വയകമോകക.                                                        3

     19.കോറിെന ോവഗതോയയം ദിശോയയം സവോധീനികന ഘടകങള ഏെതലോം >  

          ഒെരണം വയകമോകക.                                                                                   4

     20.ഡലഹിയില തിങളോഴ 10 am ആയിരികോമോള 135 ഡിഗി കിഴക്    
         ോരഖോംശതിലം 45 ഡിഗി പടിഞോറ് ോരഖോംശതിലം സമയം എതയോയിരികം ?2

     21.ഓോരോ സമയോമഖലയം എത ഡിഗി ോരഖോംശവയോപിയിലോണ് സിതി െചയനത് ?1

     22. ോസോവിയറ് യണിയെന തകരചയെട കോരണങള എെനലോം ?                        4

     23. വിദയോഭയോസ രംഗത് ഇനിയം പരിഹരിോകണ പശങള എെനലോം ?             3

     24. എനോണ് നവസോമോജയതവം ? നവസോമോജയതവതിെന ആശയങള എെനലോം ?3

     25   A  ക്  അനോയോജയമോയവ B, C  ോകോളങളില നിന് കെണതി ോയോജിപികക. 

                                                                                                                                 3
    

A B C

അഖിോലനയോസരവീസ്
ോകന ഗവണെമനിെന കീഴില 
മോതം നിയമികന.

െസയിലസ് ടോക് ഓഫീസര

സംസോന സരവീസ്
ോദശീയ തലതില 
െതരെഞടകന

ഇനന ോപോലീസ് സരവീസ്

ോകനസരവീസ്   
സംസോനതലതില 
െതരെഞടകന

ഇനയന ോഫോറിന സരവീസ്

                                                           *****
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എസസ് എസസ് എല് സസി - 2017

സസസോഷഷ്യല് സയന്സസ

സ്റ്റഡഡി സനസോടസസസ
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കഡിസ്മസസ പരരീക്ഷയസ തയസോററെടുക്കുന
കുടഡികള്കസ ഉപകസോരപ്രദമസോകുന രരീതഡിയഡില്

തയസോറെസോകഡിയഡിരഡിക്കുന പതസോത്താം തരത്താം
സസോമൂഹഷ്യശസോസ്ത്രതഡിറന

പഠനക്കുറെഡിപ്പുകളസോണഡിവ.

ഇതസ റചെറെഡിറയസോരു ശ്രമത്താം മസോത്രമസോണസ.
പഠനതഡിനഡിടയഡില് കഡിട്ടുന റചെറെഡിറയസോരു

സഹസോയത്താം. കൂടുതല് വസോയഡിചത്താം കൂടഡിസച്ചേര്തത്താം
വലഡിറയസോരു പഠനസോനുഭവമസോക്കുറമന

പ്രതരീക്ഷസയസോറട,
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കഡിസ്മസസ പരരീക്ഷയസ ആവശഷ്യമസോയ പസോഠങ്ങള്

ഓണപരരീക്ഷസോ പസോഠങ്ങളത്താം,

ഒപത്താം

- സത്താംസസോരവത്താം സദശരീയതയത്താം

- സമരവത്താം സസസോതനഷ്യവത്താം

- രസോഷ്ട്രവത്താം രസോഷ്ട്രതനശസോസ്ത്രവത്താം

- സസതനസോനന്തര ഇന്തഷ്യ 

- പപൗരസബസോധത്താം

- ഭൂതല വഡിശകലനത്താം ഭൂപടങ്ങളഡിലൂറട

- റപസോതു റചെലവത്താം റപസോതുവരുമസോനവത്താം

- ആകസോശകണ്ണുകളത്താം അറെഡിവഡിറന വഡിശകലനവത്താം

-വവവഡിധഷ്യങ്ങളറട ഇന്തഷ്യ
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ആകകാശക്കണ്ണുകളളും അറസിവസിനന്റെ വസിശകലനവളും

1. വഡിദൂര സത്താംസവദനത്താം എനസോല് എന്തസ ?
          ഒരു വസ്തുവഡിസനസയസോ പ്രസദശസതസയസോ പ്രതഡിഭസോസസതസയസോ സത്താംബനഡിക്കുന 
വഡിവരങ്ങള് സ്പര്ശബനത്താം കൂടസോറത ഉപകരണങ്ങളറട സഹസോയസതസോറട സശഖരഡിക്കുന 
രരീതഡിയസോണസ വഡിദൂര സത്താംസവദനത്താം

2. എന്തസോണസ സത്താംസവദകങ്ങള് ? ഉദസോഹരണത്താം എഴുതുക 
          വഡിദൂര സത്താംസവദനതഡിലൂറട വഡിവരങ്ങള് സശഖരഡികസോനുള്ള ഉപകരണങ്ങളസോണസ സത്താം 
സവദകങ്ങള്.

ഉദസോ:- കഷ്യസോമറെ, സസോനര്

3.ഊര്ജ്ജ ഉറെവഡിടറത അടഡിസസോനമസോകഡി വഡിദൂര സത്താംസവദനറത എങ്ങറന തരത്താം തഡിരഡികസോത്താം  
അവയറട വഷ്യതഷ്യസോസങ്ങള് പടഡികറപടുതക.

       പരരകാക്ഷ വസിദൂര സളുംരവദനളും 
     സപൗസരസോര്ജ്ജതഡിറന സഹസോയസതസോറട നടതന വഡിദൂര സത്താംസവദനത്താം.

      പ്രതത്യക്ഷ വസിദൂര സളുംരവദനളും
      കഷ്യത്രഡിമമസോയ പ്രകസോശതഡിറന സഹസോയസതസോറട നടതന വഡിദൂര സത്താംസവദനത്താം

4. എന്തസോണസ പസോറസസഫസോത്താം ? പസോറസ സഫസോമഡിറന അടഡിസസോനമസോകഡി വഡിദൂര സത്താംസവദനറത 
എങ്ങറന തരത്താംതഡിരഡികസോത്താം ?
          - വഡിദൂര സത്താം സവദനതഡിലൂറട വഡിവരങ്ങള് സശഖരഡിക്കുനതഡിനുള്ള കഷ്യസോമറെസയസോ സസോനസറെസോ 
സസോപഡിച്ചേഡിരഡിക്കുന പ്രതലറത പസോറസസഫസോത്താം എന്നു പറെയന്നു. 

          - പസോറസസഫസോമഡിറന അടഡിസസോനമസോകഡി വഡിദൂര സത്താംസവദനറത ഭൂതല ചെസോയസോഗ്രഹണത്താം , 
ആകസോശരീയ വഡിദൂര സത്താംസവദനത്താം , ഉപഗ്രഹ വഡിദൂര സത്താംസവദനത്താം എനഡിങ്ങറന തരത്താം 
തഡിരഡിച്ചേഡിരഡിക്കുന്നു.

5. പസോറസ സഫസോമഡിറന അടഡിസസോനമസോകഡി വഡിദൂര സത്താംസവദനറത മൂനസോയഡി തഡിരഡിച്ചേഡിരഡിക്കുന്നു. അവ 
ഓസരസോന്നുത്താം വഡിശദമസോക്കുക.

     ഭൂതല ചകായകാഗ്രഹണളും 
ഭൂതലതഡില് നഡിസനസോ അതഡിറല ഉയര്ന തലങ്ങളഡില് നഡിസനസോ ഭപൗസമസോപരഡിതലതഡിറന 
ചെഡിത്രങ്ങള് എടുക്കുന്നു. 

ഉദസോ:- കഷ്യസോമറെ ഉപസയസോഗഡിച്ചേസ ചെഡിത്രങ്ങള് എടുക്കുനതസ.
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     ആകകാശസിയ വസിദൂര സളുംരവദനളും   
  ബലൂണുകളഡിസലസോ വഡിമസോനങ്ങളഡിസലസോ ഉറെപഡിച്ചേഡിട്ടുള്ള കഷ്യസോമറെയറട സഹസോയസതസോറട  
ഭൂതലതഡിറന ചെഡിത്രങ്ങള് പകര്തന്നു.

  തസോരതസമഷ്യന വഡിസഷ്യതഡി കുറെഞ്ഞ പ്രസദശതഡിറന ചെഡിത്രങ്ങള് പകര്തനതഡിനസ .

    ഉപഗ്രഹ വസിദൂര സളുംരവദനളും
കഷ്യത്രഡിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളഡില് ഘടഡിപഡിച്ചേഡിട്ടുള്ള റസന്സറുകള് വഴഡി വഡിവര സസഖരണത്താം നടതന 
പ്രകരീയ.

6. എന്തസോണസ ആകസോശഡിയ ചെഡിത്രങ്ങളഡിറല ഓവര്ലസോപസ ? ഇതഡിറന ഉപസയസോഗത്താം എന്തസ ?
            ഓസരസോ ആകസോശഡിയ ചെഡിത്രതഡിലത്താം റതസോടടുതള്ള ചെഡിത്രങ്ങളഡിറല ഏകസദശത്താം 60 

ശതമസോനസതസോളത്താം ഭസോഗത്താം പകര്തഡിറയടുകസോറുണസ. ഇതസോണസ ആകസോശരീയ ചെഡിത്രങ്ങളഡിറല 
ഓവര്ലസോപസ.
ഉപസയസോഗങ്ങള് 

1. ചെഡിത്രങ്ങളറട തുടര്ച്ചേ നഡിലനഡിര്തക.

2. ത്രഡിമസോനദഷ്യശഷ്യത്താം സസോധഷ്യമസോക്കുക.

7.കുറെഡിപസ തയസോറെസോക്കുക.

  1. സ്റ്റരീരഡിസയസോ റപയര് 
  2. സ്റ്റരീരഡിസയസോ സസസോപസ 

1. ഓവര്ലസോസപസോടുകൂടഡിയ ഒരു സജസോഡഡി ആകസോശരീയ ചെഡിത്രങ്ങളസോണസ സസ്റ്റീരസിരയകാ നപയര് 
2. ആകസോശഡിയ ചെഡിത്രങ്ങളഡില് നഡിന്നുത്താം ത്രഡിമസോന ദഷ്യശഷ്യത്താം ലഭഡികസോന് സഹസോയഡിക്കുന 
ഉപകരണമസോണസ സസ്റ്റീരസിരയകാ രസകാപസ്

8. "വഡിസ്ത്രഷ്യതമസോയ പ്രസദശങ്ങളറട ചെഡിത്രരീകരണത്താം പ്രസോസയസോഗഡികമല."ഇതസ ഏതസ  വഡിദൂര സത്താം 
സവദനതഡിറന സപസോരസോയ്മയസോണസ ?അതഡിറന മറസ മൂനസ സപസോരസോയ്മകള് കൂടഡി കറണതഡി എഴുതുക.

 1. ആകസോശരീയ വഡിദൂര സത്താം സവദനത്താം.

      - വഡിമസോനതഡിനുണസോകുന കുലകത്താം ചെഡിത്രങ്ങളറട ഗുണസമന്മറയ ബസോധഡിക്കുന്നു.

      - വഡിമസോനതഡിനസ പറെന്നുയരസോനുത്താം ഇറെങ്ങസോനുത്താം തുറെസസോയ സലത്താം ആവശഷ്യമസോണസ.
      - ഇനനത്താം നഡിറെക്കുനതഡിനസ വഡിമസോനത്താം ഇടകഡിറട നഡിലതഡിറെക്കുനതസ റചെലവസ വര്ദഡിപഡിക്കുന്നു.

9. ഉപഗ്രഹ വഡിദൂര സത്താംസവദനതഡില് സത്താംസവദകമസോയഡി ഉപസയസോഗഡിക്കുന ഉപകരണത്താം ഏതസ ? 

                  സസോനര്
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10.ഭൂസഡിര ഉപഗ്രഹവത്താം സപൗരസഡിര ഉപഗ്രഹവത്താം തസോരതമഷ്യത്താം റചെയ്യുക.     

 ഭൂസഡിര ഉപഗ്രഹത്താം

     - ഭൂമഡിയഡില് നഡിന്നുത്താം ഏകസദശത്താം 36000 കഡിമഡി ഉയരതഡില് സഡിതഡിറചെയ്യുന്നു.

     - ഭൂമഡിയറട ഭ്രമണതഡിറനസോപത്താം സഞ്ചരഡിക്കുന്നു.

     - ഭൂമഡിയറട മൂനഡിറലസോനസ ഭസോഗത്താം നഡിരരീക്ഷണ പരഡിധഡിയഡില് 
ഉദസോ: ഇന്സസോറസ

     
 സപൗരസഡിര ഉപഗ്രഹത്താം

     - ഭപൗസമസോപരഡിതലതഡില് നഡിന്നുത്താം 1000 കഡിമഡില് തസോറഴ സഞ്ചസോരപഥത്താം
     - ധ്രുവങ്ങള്കസ മുകളഡിലൂറട ഭൂമഡിറയ വലത്താം റവക്കുന്നു.

     - ഭൂസഡിര ഉപഗ്രഹങ്ങസളകസോള് കുറെഞ്ഞ നഡിരരീക്ഷണ പരഡിധഡി
ഉദസോ: IRS

11.ഭൂസഡിര സപൗരസഡിര ഉപഗ്രഹങ്ങളറട രണസ വരീതത്താം ഉപസയസോഗങ്ങള് എഴുതുക.

      
ഭൂസഡിര ഉപഗ്രഹങ്ങള്

- വസോര്തസോവഡിനഡിമയതഡിനസ 
- ദഡിനസോന്തരഡിക്ഷ സഡിതഡിയഡിലണസോകുന വഷ്യതഷ്യസോസത്താം മനസഡിലസോക്കുനതഡിനസ 

      
 സപൗരസഡിര ഉപഗ്രഹങ്ങള്

- പ്രകഷ്യതഡി വഡിഭവങ്ങളറട വഡിവര സശഖരതഡിനസ 
- ഭൂവഡിനഡിസയസോഗതഡിറന കുറെഡിചളള വഡിവര സശഖരതഡിനസ 

12.കുറെഡിപസ തയസോറെസോക്കുക
         a]  റസ്പക്ട്രല് സഡിസഗ്നേച്ചേര്
         b]  സസ്പഷഷ്യല് ററെസലൂഷന്
         c]  ഉപഗ്രഹ ചെസോയസോചെഡിത്രങ്ങള്
         - ഭപൗസമസോപരഡിതലതഡിറല ഓസരസോ വസ്തുവത്താം പ്രതഡിഫലഡിപഡിക്കുന ഊര്ജ്ജതഡിറന 
അളവസോണസ ആ വസ്തുവഡിറന  നസ്പെക്ട്രല് സസിരഗ്നേച്ചര്

        - ഒരു റസന്സറെഡിനസ തഡിരഡിച്ചേറെഡിയസോന് സസോധഡിക്കുന ഭൂതലതഡിറല ഏറവത്താം റചെറെഡിയ 

വസ്തുവഡിറന വലഡിപമസോണസ ആ റസന്സറെഡിറന രസ്പെഷത്യല് നറസലൂഷന.

       - കഷ്യത്രഡിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളഡില് ഘടഡിപഡിച്ചേഡിരഡിക്കുന സസോനറുകള് വഡിവഡിധ വസ്തുകറള റസ്പക്ട്രല് 
സസസഗ്നേച്ചേറെഡിറന അടഡിസസോനതഡില് തഡിരഡിച്ചേറെഡിഞ്ഞസ വഡിവരങ്ങള് സത്താംഖഷ്യസോരൂപതഡില് 
ഭൂതലതഡിസലകസ അയക്കുന്നു. ഇതസോണസ ഉപഗ്രഹ ചകായകാചസിത്രങ്ങള
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13. വരള്ച്ചേ , റവള്ളറപസോകത്താം എനഡിവ ബസോധഡിച്ചേ പ്രസദശങ്ങള് കറണതനതഡിനസ വഡിദൂര സത്താം 
സവദന സസോസങ്കേതഡിക വഡിദഷ്യ ഉപസയസോഗഡിക്കുന്നു. വഡിദൂര സത്താംസവദനതഡിറന മറസ മൂനസ 
ഉപസയസോഗങ്ങള് എഴുതുക.

- എണ്ണ പരഷ്യസവഷണതഡിനസ
- കസോലസോവസസോ നഡിര്ണ്ണയതഡിനസ 
- ഉള്വനങ്ങളഡിറല കസോട്ടുതരീ കറണതനതഡിനസ.

14. എന്തസോണസ ഭൂവഡിവര വഷ്യവസ ? ഭൂവഡിവര വഷ്യവസ സസസോഫസ റസ റവയറുകള് എന്തഡിറനസോറക 
ഉപസയസോഗഡിക്കുന്നു ?

വഡിദൂര സത്താംസവദന സസോസങ്കേതഡികവഡിദഷ്യയറട സഹസോയസതസോറട സശഘരഡിക്കുന വഡിവരങ്ങല് 
ഉള്റപടുതഡി ഭൂപടങ്ങല് തയറെസോക്കുനതഡിനുത്താം ഭൂപടങ്ങളഡില് ആവശഷ്യമസോയ മസോറങ്ങള് 
വരുതനതഡിനുത്താം വഡിശകലനത്താം റചെയ്യുനതഡിനുത്താം  ഇനസ സസസോഫസ റസ റവയറുകള് 
ഉപസയസോഗറപടുതന്നു. ഈ പ്രകരീയയസോണസ ഭൂവഡിവര വഷ്യവസ.

       - ഭൂപടങ്ങള് പ്രദര്ശഡിപഡിക്കുക, ഭൂപടങ്ങള് നവരീകരഡിക്കുക , പുതഡിയവ ഉണസോക്കുക, 

സശഘരഡിച്ചേ വഡിവരങ്ങള് വഡിശകലനത്താം റചെയസ പടഡികകള് , ഗ്രസോഫുകള് എനഡിവ നഡിര്മഡിക്കുക 
എനഡിവയസ ഭൂവഡിവരവഷ്യവസസോ സസസോഫസ റസ റവയറുകള് ഉപസയസോഗഡിക്കുന്നു. 

15. ഭൂവഡിവര വഷ്യവസയഡില് വഡിശകലനത്താം സസോധഷ്യമസോകണറമങ്കേഡില് രണ്ടുതരത്താം വഡിവരങ്ങള് 
ആവശഷ്യമസോണസ . അവ ഏറതലസോത്താം ?
      1. സസോനരീയ വഡിവരങ്ങള് - ഒരു പ്രസദശതഡിറന അക്ഷസോത്താംശ സരഖസോത്താംശ സസോനത്താം 
      2. വഡിസശഷണങ്ങള്- ഉദസോഹരണതഡിനസ ഒരു കഡിണര് അടയസോളറപടുതസമസോള് ആ 
കഡിണറെഡിനസ പസോറസ സഫസോമുസണസോ , എത്ര ആഴമുണസ ശുദ്ധ ജലമസോസണസോ ഉടമസത ആര്കസോണസ 
തുടങ്ങഡിയ വഡിവരങ്ങളസോണസ കഡിണറെഡിറന വഡിസശഷണങ്ങള്

16.എന്തസോണസ പസോളഡികള് ?
      ഭൂവഡിവര വഷ്യവസസോ സസസോ ഫസ റസ റവയറുകളറട സഹസോയതസോല് പര്വതങ്ങള് ,നദഡികള്
,കഷ്യഷഡി ഇടങ്ങള് ,പരീഠഭൂമഡികള് തുടങ്ങഡി വഡിവഡിധ വഡിഷയങ്ങറള അടഡിസസോനമസോകഡി റവസവ്വേററെ 
ഭൂപടത്താം നഡിര്മഡികസോത്താം . ഇങ്ങറന നഡിര്മഡിച്ചേ ഓസരസോ ഭൂപടവത്താം " പസോളഡി" എനസോണസ 
അറെഡിയറപടുനതസ. 
      - നമുകസോവശഷ്യമുളള വഡിവരങ്ങള് മസോത്രത്താം ഉള്റപടുതഡി പടഡികകസളസോ ഭൂപടങ്ങസളസോ 
എളപതഡില് തയസോറെസോകസോന് കഴഡിയത്താം .
      - രണസ പസോളഡികള് തമഡിലളള ബനത്താം വഡിശകലനത്താം റചെയ്യുനതഡിനസ സസോധഡിക്കുത്താം. 

ഉദസോ: ഇന്തഷ്യയഡിറല സറെസോഡസ ശഷ്യത്താംഘലയത്താം ഭൂപ്രകഷ്യതഡിയമസോയളള ബനത്താം.
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17. ഭൂവഡിവര വഷ്യവസയറട വഡിവഡിധ വഡിശകലന സസോധഷ്യതകള് ഏറതലസോത്താം ? വഡിശദരീകരഡിക്കുക.

        ശത്യളുംഘലകാവസിശകലനളും : ഭൂപടതഡിറല സറെസോഡസ , ററെയഡില്സവ , നദഡികള് തുടങ്ങഡിയ സരഖരീയ 
സവഡിസശഷതകളസോണസ ശഷ്യത്താംഘലസോവഡിശകലനതഡിനസ വഡിസധയമസോക്കുനതസ .
ഏറവത്താം ദൂരത്താം കുറെഞ്ഞ യസോത്രസോമസോര്ഗത്താം , തഡിരകസ കുറെഞ്ഞ പസോത , സടസോള് ഇലസോത പസോത 
മുതലസോയവ കറണതസോന് ഈ വഡിശകലനതഡിലൂറട സസോധഡിക്കുന്നു.

       ആവത്യതസി വസിശകലനളും   :  ഒരു ബഡിന്ദുവഡിനസ ചുറ്റുസമസോ സരഖരീയ സവഡിസശഷതകള്കസ നഡിശഡിത 
ദൂരതഡിസലസോ നടതസോവന പ്രവര്തനങ്ങറള വഡിശകലനത്താം റചെയ്യുനതഡിനസ 
ഉദസോ: നഡിലവഡിലള്ള സറെസോഡഡിനസ വരീതഡി കൂട്ടുസമസോള് ഏററടുസകണഡി വരുന വരീടുകള് കറണതസോന്
        ഓവര്രല വസിശകലനളും : ഒരു പ്രസദശതഡിറന വഡിവഡിധ ഭപൗസമസോപരഡിതല സവഡിസശഷതകളൂസട
പരസ്പര ബനറതക്കുറെഡിചത്താം അവയഡിലണസോയ മസോററതക്കുറെഡിചുത്താം മനസഡിലസോക്കുനതഡിനസ 
    ഉദസോ: ഒരു പ്രസദശതസ റനല്പസോടങ്ങളറട വഡിസ്ത്രഷ്യതഡിയഡിലണസോയ മസോറത്താം മനസഡിലസോക്കുനതഡിനസ .

18. ഭൂവഡിവര വഷ്യവസയറട ഏറതങ്കേഡിലത്താം 3 പ്രസയസോജനങ്ങള് എഴുതുക.

               -  വഡിഷയസോധഡിഷഡിത പഠനങ്ങള് നടതനതഡിനസ 
               -  പല വഡിവരങ്ങളഡില് നഡിന്നുള്ള വഡിവരങ്ങള്  സത്താംസയസോജഡിപഡിക്കുനതഡിനസ 
               - ഭൂപടങ്ങള് , പടഡികകള്, ഗ്രസോഫുകള് എനഡിവ നഡിര്മഡിക്കുനതഡിനസ 

19. എന്തസോണസ  GPS സത്താംവഡിധസോനത്താം ? ഈ സത്താംവഡിധസോനത്താം ആരഭഡിച്ചേ രസോജഷ്യത്താം ഏതസ ?
           -  ഭപൗസമസോപരഡിതല വസ്തുകളറട അക്ഷസോത്താംശ- സരഖസോത്താംശസസോനത്താം , ഉയരത്താം , സമയത്താം 
എനഡിവ  മനസഡിലസോകസോന് സഹസോയഡിക്കുന സത്താംവഡിധസോനത്താം .
          -  അസമരഡികന് ഐകഷ്യനസോടുകള് ആരത്താംഭഡിച.

20. എ സകസോളതഡിനനുസയസോജഷ്യമസോയ ബഡി, സഡി സകസോളങ്ങള് കമരീകരഡിക്കുക.

A B C
റസ്പക്ട്രല് സഡിസഗ്നേച്ചേര് ധ്രുവങ്ങറള ചുറ്റുന്നു റസന് സര്

സസ്പഷഷ്യല് ററെസലൂഷന് ഭൂമഡിസയസോറടസോപമുള്ള ഭ്രമണത്താം IRS
സപൗരസഡിര ഉപഗ്രഹങ്ങള് വവദദ്യുത കസോന്തഡിക 

വഡികഡിരണങ്ങളറട 
പ്രതഡിഫലനത്താം

INSAT

ഭൂസഡിര ഉപഗ്രഹങ്ങള് ഏറവത്താം റചെറെഡിയ വസ്തുവഡിറന 
വലഡിപത്താം തഡിരഡിച്ചേറെഡിയന്നു

വസ്തുകളറട ഭപൗതഡിക 
സസഭസോവത്താം
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A B C
റസ്പക്ട്രല് സഡിസഗ്നേച്ചേര് വവദദ്യുത കസോന്തഡിക 

വഡികഡിരണങ്ങളറട 
പ്രതഡിഫലനത്താം

വസ്തുകളറട ഭപൗതഡിക 
സസഭസോവത്താം

സസ്പഷഷ്യല് ററെസലൂഷന് ഏറവത്താം റചെറെഡിയ വസ്തുവഡിറന 
വലഡിപത്താം തഡിരഡിച്ചേറെഡിയന്നു

റസന്സര്

സപൗരസഡിര ഉപഗ്രഹങ്ങള് ധ്രുവങ്ങറള ചുറ്റുന്നു IRS
ഭൂസഡിര ഉപഗ്രഹങ്ങള് ഭൂമഡിസയസോറടസോപമുള്ള ഭ്രമണത്താം INSAT

21. ഭൂവഡിവര വഷ്യവസയറട വഡിശകലന സസോധഷ്യതകളമസോയഡി ബനറപട 
പ്രസസോവനകളസോണസ തസോറഴ നല്കഡിയഡിരഡിക്കുനതസ. അനുസയസോജഷ്യമസോയ വഡിശകലന സധഷ്യത 
കറണതക.

           a]ഒരു സലതസ വഷ്യതഷ്യസകസോലഘടതഡില് ഭൂവഡിനഡിസയസോഗതഡില് വന മസോറത്താം 
മനസഡിലസോക്കുനതഡിനസ 

b]നഡിലവഡിലള്ള സറെസോഡസ വരീതഡി കൂട്ടുസമസോല് ഏററടുസകണഡിവരുന വരീടുകള് 
കറണതസോന് 

C] തഡിരകസ കുറെഞ്ഞ സറെസോഡസ കറണതസോന്

a]ഓവര്സല വഡിശകലനത്താം 
b]ആവഷ്യതഡി വഡിശകലനത്താം
c]ശഷ്യത്താംഘലസോ വഡിശകലനത്താം 
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ഭൂതല വഡിശകലനത്താം ഭൂപടങ്ങളഡിലൂറട

1. എന്തസോണസ ധരസോതലരീയ ഭൂപടങ്ങള് ? ധരസോതലരീയ ഭൂപടങ്ങളറട ഏറതങ്കേഡിലത്താം രണസ 
ഉപസയസോഗങ്ങള് എഴുതുക.

           ഒരു റചെറെഡിയ പ്രസദശതഡിറന പ്രകഷ്യതഡി ദതവത്താം മനുഷഷ്യ നഡിര്മഡിതവമസോയ എലസോ 
ഭപൗസമസോപരഡിതല സവഡിസശഷതകസളയത്താം വളറര വഡിശദമസോയഡി ചെഡിത്രരീകരഡിക്കുന 
ഭൂപടങ്ങളസോണസ ധരസോതലരീയ ഭൂപടങ്ങള്.
ഉപസയസോഗങ്ങള് 
- ഭൂപ്രസദശങ്ങളറട ഭപൗതഡികവത്താം സസോത്താംസസോരഡികവമസോയ സവഡിസശഷതകള് വഡിശകലനത്താം 
റചെയ്യുനതഡിനസ
- വസനഡിക പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുത്താം വസനരീക ഭൂപടങ്ങളറട നഡിര്മസോണതഡിനുത്താം.

2. ഇന്തഷ്യയഡില് ധരസോതലരീയ ഭൂപടങ്ങളറട നഡിര്മസോണതഡിറന ചുമതലയള്ള ഏജന്സഡി 
ഏതസ ?
      സര്സവ്വേ ഓഫസ ഇന്തഷ്യ

3.ധരസോതലരീയ ഭൂപടങ്ങളറട നമറുകള് ഉദസോ 45 D/10  എന്തഡിസനയസോണസ സൂചെഡിപഡിക്കുനതസ
        ഭൂപടത്താം പ്രതഡിനഡിധസോനത്താം റചെയ്യൂന പ്രസദശറത

4.ഒസര വലഡിപതഡിലത്താം ആകഷ്യതഡിയഡിലമുള്ള എത്ര ഷരീറ്റുകളസോയസോണസ സലസോകറത മുഴുവന് 
ചെഡിത്രരീകരഡിച്ചേഡിരഡിക്കുനതസ 
        2222 ഷരീറ്റുകള്

5.ഇന്തഷ്യയത്താം സമരീപ രസോജഷ്യങ്ങളമടങ്ങഡിയ ഭൂപടപരമരയഡില് ഉള്റപട ഷരീറ്റുകള് മഡിലഷ്യണ് 
ഷരീറ്റുകള് എനറെഡിയറപടുനറതന്തുറകസോണസ 
       ഈ ഷരീറ്റുകള് ഓസരസോന്നുത്താം 1:1000000 എന സതസോതഡിലസോയതഡിനസോല്

6.എന്തസോണസ ധരസോതലരീയ ഭൂപടതഡിറല സൂചെക നമറുകള് ?
         4 ഡഡിഗ്രരീ അക്ഷസോത്താംശവത്താം 4 ഡഡിഗ്രരീ സരഖസോത്താംശവത്താം വഷ്യസോപഡിയസോയഡി ഉള്റകസോള്ളുന 
മഡിലഷ്യണ് ഷരീറ്റുകള്കസ 1 മുതല് 105 വറര നമറൂകള് നല്കഡിയഡിരഡിക്കുന്നു. ഈ നമറുകള്
സൂചെക നമറുകള് എനറെഡിയറപടുന്നു.
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7. തനഡിരഡിക്കുന ഭൂസവഡിസശഷതകള്  ചെഡിത്രരീകരഡികസോന് ഉപസയസോഗഡിക്കുന അത്താംഗരീകഷ്യത 
നഡിറെങ്ങള്  കറണതഡി പടഡിക പൂര്തഡിയസോക്കുക.

ഭൂസവഡിസശഷതകള് നഡിറെത്താം

അതഡിര്തഡിസരഖകള് കറുപസ

പുല്സമടുകള് പച്ചേ

കഷ്യഷഡിസലങ്ങള് മഞ്ഞ

തരഡിശുഭൂമഡി റവള്ള

ഗ്രഡിഡസ വലനുകള് ചുമപസ

ജലസോശയങ്ങള് നരീല

സകസോണ്ടൂര് സരഖകള് തവഡിടസ

8.ധരസോതലരീയ ഭൂപടതഡിറല ഈസ്റ്റസങസസസ , സനസോര്തഡിങസസസ സരഖകളറട 
സവഡിസശഷതകള് പടഡികറപടുതക

         ഈസ്റ്റഡിങസസസ

- വടകസ-റതകസ ദഡിശയഡില് വരച്ചേഡിട്ടുള്ള സരഖകള്
- മൂലഷ്യത്താം കഡിഴകസ ദഡിശയഡിസലകസ സപസോകുസന്തസോറുത്താം കൂടഡി വരുന്നു
- സസോന നഡിര്ണ്ണയതഡിനസ ഭൂപടതഡിറല സവഡിസശഷതകള്കസ റതസോടസ ഇടതുവശതസോയഡി 
കസോണറപടുന ഈസ്റ്റഡിങസസഡിറന മൂലഷ്യമസോണസ പരഡിഗണഡിക്കുനതസ.

        സനസോര്തഡിങസസസ 
- കഡിഴകസ - പടഡിഞ്ഞസോറെസ ദഡിശയഡില് വരച്ചേഡിട്ടുള്ള സരഖകള്
- ഇവയറട മൂലഷ്യത്താം വടകസ ദഡിശയഡിസലകസ സപസോകുസന്തസോറുത്താം കൂടഡി വരുന്നു.

- ഭൂപടതഡിറല സവഡിസശഷതകള്കസ റതസോടസ റതകസോയഡി കസോണറപടുന 
സനസോര്തഡിങസസഡിറന മൂലഷ്യമസോണസ സസോനനഡിര്ണ്ണയതഡിനസ പരഡിഗണഡിക്കുനതസ.
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9. ധരസോതലരീയ ഭൂപടതഡില് കസോണുന സവഡിസശഷതകളസോണസ തസോറഴ നല്കഡിയഡിരഡിക്കുനതസ. 
അവറയ പ്രസോഥമഡിക വഡിവരങ്ങള്, ഭപൗതഡിക സവഡിസശഷതകള് , സസോത്താംസസോരഡിക 
സവഡിസശഷതകള് എനഡിങ്ങറന പടഡികറപടുതക
     പ്രസോഥമഡിക വഡിവരങ്ങള് - സകസോണ്ടൂര് ഇടസവള , പ്രസഡിദ്ധരീകരഡിച്ചേ വര്ഷത്താം 
    ഭപൗതഡിക സവഡിസശഷതകള് - നദഡി 
സസോത്താംസരഡിക സവഡിസശഷതകള് - സപസോലരീസസ സസ്റ്റഷന് , ആരസോധനസോലയങ്ങള് 

10.റതറ്റുറണങ്കേഡില് തഡിരുതക
          - തസോരതസമഷ്യന വലഡിപത്താം കൂടഡിയ ഭൂസവഡിസശഷതകളസോണസ ആറെകസ ഗ്രഡിഡസ  
റെഫറെന്സഡിലൂറട സസോന നഡിര്ണ്ണയത്താം നടതനതസ.
         - നസോലക റെഫറെന്സഡിലൂറട സസോന നഡിര്ണ്ണയത്താം നടതസമസോള് ആദഷ്യത്താം 
ഭൂസവഡിസശഷതകളറട റതസോടസ വലതസ ഭസോഗതള്ള ഈസ്റ്റസങസസഡിറന മൂലഷ്യത്താം 
ആദഷ്യറമഴുതണത്താം.

                              -  വലഡിപത്താം കുറെഞ്ഞ
 -  റതസോടസ ഇടതുഭസോഗതളള

റപസോതുറചെലവത്താം റപസോതുവരുമസോനവത്താം

1. വഡികസനറചെലവത്താം വഡികസസനതര റചെലവത്താം തമഡിലള്ള വഷ്യതഷ്യസോസറമന്തസ ?
          വഡികസനപരമസോയ കസോരഷ്യങ്ങള്ക്കു സവണഡി സര്കസോര് നടതന റചെലവസോണസ 
വഡികസനറചെലവസ. 
ഉദസോ: സറെസോഡസ , പസോലത്താം , തുറെമുഖത്താം തുടങ്ങഡിയവ നഡിര്മഡിക്കുനതസ.

വഡികസനപരമലസോത കസോരഷ്യങ്ങള്ക്കുസവണഡി സര്കസോര് നടതന റചെലവസോണസ 
വഡികസസനതര റചെലവസ.
ഉദസോ: യദ്ധത്താം, പലഡിശ , റപന്ഷന് തുടങ്ങഡിയവക്കുള്ള റചെലവകള്

2. ഇന്തഷ്യയഡില് റപസോതുറചെലവസ വര്ദ്ധഡികസോനുള്ള രണസ കസോരണങ്ങള് എഴുതുക ?
- സക്ഷമപ്രവര്തനങ്ങള്
- പ്രതഡിസരസോധറചെലവഡിറന വര്ദ്ധനവസ
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3. ഇന്തഷ്യയഡിറല നഡികുതഡിസയതര വരുമസോന മസോര്ഗങ്ങള് ഏറതലസോത്താം?

                                   

പലഡിശ - മറസ രസോജഷ്യങ്ങള്കസ നല്കഡിയ വസോയ്പയഡില് നഡിനസ
ലസോഭത്താം - റപസോതുസമഖലസോസസോപനങ്ങളറട ലസോഭത്താം
ഗ്രസോനസ - ഒരു സര്കസോര് മററസോരു സര്കസോരഡിനസ നല്കുന സസോമതഡിക സഹസോയത്താം
വഫന്, റപനസോല്ടഡി - നഡിയമത്താം ലത്താംഘഡിക്കുനവര്കസ നല്കുന ശഡിക്ഷ

4. ഇന്തഷ്യയഡിറല ചെഡില പ്രധസോന നഡികുതഡികളസോണസ ചുവറട നല്കഡിയഡിരഡിക്കുനതസ. അവറയ 
അനുസയസോജഷ്യമസോയ രരീതഡിയഡില് തരത്താം തഡിരഡിക്കുക.

സൂചെകത്താം : സകനത്താം , സത്താം സസോനത്താം , തസദശസസയത്താം ഭരണത്താം
[ സകസോര്പസറെറസ നഡികുതഡി , സത്താംസസോന എവക്സൈസസ ഡഡ്യൂടഡി , വസ്തു നഡികുതഡി, വഷ്യകഡിഗത 
ആദസോയ നഡികുതഡി, മൂലഷ്യ വര്ദ്ധഡിത നഡികുതഡി , വഡിസനസോദ നഡികുതഡി ]

സകന സര്കസോര് ചുമതനവ

സകസോര്പസറെറസ നഡികുതഡി
വഷ്യകഡിഗത ആദസോയ നഡികുതഡി

സത്താംസസോന സര്കസോര് ചുമതനവ

മൂലഷ്യ വര്ദ്ധഡിത നഡികുതഡി
സത്താം സസോന എവക്സൈസസ ഡഡ്യൂടഡി

തസദശ സസയത്താംഭരണ സര്കസോരുകള് ചുമതനവ

വഡിസനസോദ നഡികുതഡി
വസ്തു നഡികുതഡി

5. വഡിവഡിധ തരത്താം ബജറ്റുകള് ഏറതലസോത്താം ?
സന്തുലഡിത ബജറസ - വരവത്താം റചെലവത്താം തുലഷ്യത്താം
കമഡി ബജറസ - റചെലവസ കൂടുതല് വരവസ കുറെവസ
മഡിച്ചേ ബജറസ - വരവസ കൂടുതല് റചെലവസ കുറെവസ
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6. പ്രതഷ്യക്ഷ നഡികുതഡിയത്താം പസരസോക്ഷനഡികുതഡിയത്താം തമഡിലള്ള രണസ വഷ്യതഷ്യസോസത്താം എഴുതുക
പ്രതഷ്യക്ഷ നഡികുതഡി 
നഡികുതഡി ചുമതറപടുന ആള് തറന നഡികുതഡി അടക്കുന്നു.

നഡികുതഡി ഭസോരത്താം നഡികുതഡിദസോയകര് അറെഡിയന്നു.

പസരസോക്ഷ നഡികുതഡി
നഡികുതഡി ചുമതറപടുനതസ ഒരസോളഡിലത്താം നല്കുനതസ മററസോരസോളത്താം.

നഡികുതഡിഭസോരത്താം നഡികുതഡിദസോയകര് അറെഡിയനഡില.

7. നഡികുതഡിസയസോറടസോപത്താം സര്കസോരഡിനസ വരുമസോനത്താം ലഭഡിക്കുന രണസ സസസോതസ്സുകള് 
ഏറതലസോത്താം ?

സര്ചെസോര്ജത്താം റസസ്സുത്താം (ഇവ രണ്ടുത്താം തസോല്കസോലഡികമസോയഡി ചുമതന 
അധഡികനഡികുതഡികളസോണസ )

8.എന്തസോണസ റപസോതുകടത്താം ? വഡിവഡിധതരത്താം റപസോതുകടങ്ങള് ഏറതലസോത്താം ?
സര്കസോര് വസോങ്ങുന  വസോയ്പകളസോണസ റപസോതുകടത്താം

ആഭഷ്യന്തര കടവത്താം വഡിസദശകടവത്താം

9.ആഭഷ്യന്തര കടവത്താം വഡിസദശകടവത്താം തമഡിലള്ള വഷ്യതഷ്യസോസങ്ങള് എറന്തലസോത്താം ?
ആഭഷ്യന്തര കടത്താം

രസോജഷ്യതഡിനകറത വഷ്യകഡികളഡില് നഡിന്നുത്താം സസോപനങ്ങളഡില് നഡിന്നുത്താം വസോങ്ങുന വസോയ്പകള്
വഡിസദശകടത്താം

വഡിസദശ ഗവറണ്മെന്റുകളഡില് നഡിന്നുത്താം അന്തര്സദശരീയ സസോപനങ്ങളഡില് നുന്നുത്താം വസോങ്ങുന 
വസോയ്പകള്.

11. റപസോതുകടത്താം വര്ദ്ധഡിക്കുനതഡിനുള്ള കസോരണങ്ങല് എറന്തലസോത്താം ?
- ജനസത്താംഖഷ്യസോവര്ദ്ധനവസ
- സസോമൂഹഡിക സക്ഷമപ്രവര്തനങ്ങള്
- പ്രതഡിസരസോധ രത്താംഗറത വര്ദ്ധഡിച്ചേ റചെലവസ 

12. എന്തസോണസ റപസോതു ധനകസോരഷ്യത്താം ?
-റപസോതുവരുമസോനത്താം , റപസോതുറചെലവസ , റപസോതുകടത്താം എനഡിവറയക്കുറെഡിച്ചേസ പ്രതഡിപസോദഡിക്കുന 
സസോമതഡിക ശസോസ്ത്രശസോഖയസോണസ റപസോതുധനകസോരഷ്യത്താം .
-ഇതസ ബജറഡിലൂറടയസോണസ സര്കസോര് വഷ്യകമസോക്കുനതസ . 
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13. ബജറസ എനസോറലന്തസ ?
ഒരു സസോമതഡിക വര്ഷതഡില് സര്കസോര് പ്രതരീക്ഷഡിക്കുന വരവത്താം റചെലവത്താം 

വഡിശദമസോക്കുന ധനകസോരഷ്യ സരഖയസോണസ ബജറസ.

14. ധനനയത്താം എനസോറലന്തസ ?ധനനയതഡിറന ലക്ഷഷ്യങ്ങള് എറന്തലസോത്താം ?
റപസോതുവരുമസോനത്താം റപസോതുറചെലവസ  , റപസോതുകടത്താം എനഡിവറയ സമനഡിച്ചേ സര്കസോര്

നയമസോണസ ധനനയത്താം.

ലക്ഷഷ്യങ്ങള്
- സസോമതഡിക സഡിരത വകവരഡിക്കുക
- റതസോഴഡിലവസരങ്ങള് സഷ്യഷഡിക്കുക
- അനസോവശഷ്യ റചെലവകള് നഡിയനഡിക്കുക.

15. ധനനയത്താം വഡിലകയറസതയത്താം വഡിലചരുകസതയത്താം നഡിയനഡിക്കുനറതങ്ങറന ?
-വഡിലകയറസമയതസ നഡികുതഡി വര്ദ്ധഡിപഡിക്കുന്നു. ഇതഡിറന ഫലമസോയഡി ജനങ്ങളറട 

വസോങ്ങല് സശഷഡി കുറെയന്നു. 

-വഡിലചരുക സമയതസ നഡികുതഡി കുറെക്കുന്നു. ഇതസ ജനങ്ങളറട വസോങ്ങല്സശഷഡി 
ഉയര്തന്നു.

 വവവഡിധഷ്യങ്ങളറട ഇന്തഷ്യ
1. ഇന്തഷ്യയഡിറല ഏറവത്താം ഉയരമുള്ള റകസോടുമുടഡിയസോയ മപൗണസ റക2 [ സഗസോഡസഡിന് ആസ്റ്റഡിന്] 

ഏതസ മലനഡിരയഡിലസോണസ സഡിതഡി റചെയ്യുനതസ ?
കസോറെസകസോറെത്താം

2. തനഡിരഡിക്കുന സവഡിസശഷതകറള ഹഡിമസോദഡി , സഡിവസോലഡികസ , ഹഡിമസോചെല് എനഡിങ്ങറന 
തരത്താംതഡിരഡിറച്ചേഴുതുക

a-ഡൂണുകള് എന തസോഴ്വരകള്
b-ഷഡിത്താംല , ഡസോര്ജഡിലഡിങ്ങസ തുടങ്ങഡിയ സുഖവസോസ സകനങ്ങള്
c-ശരസോശരഡി ഉയരത്താം 3000 മരീറര്
d-ഗത്താംഗ , യമുന നദഡികളറട ഉത്ഭവസസോനത്താം
e-ഹഡിമസോചെലഡിനസ റതക്കു ഭസോഗതസ
f-ഏറവത്താം ഉയരത്താം കൂടഡിയ നഡിര
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ഹഡിമസോദഡി - d , f

സഡിവസോലഡികസ - b , c

ഹഡിമസോചെല് - a , e

3. പൂര്വസോചെല് എനറെഡിയറപടുന ഭൂവഡിഭസോഗത്താം ഏതസ ? 

കഡിഴകന് മലനഡിരകള്

4. ഇന്തഷ്യയറട സത്താംസസോരതഡിലത്താം ജനജരീവഡിതതഡിലത്താം ഉതര പര്വതസമഖലയറട പങ്കേസ 
വഷ്യകമസോക്കുക.

-പണ്ടുമുതസല വടക്കുപടഡിഞ്ഞസോറെസ നഡിന്നുള്ള വവസദശഡിക ആകമണങ്ങളഡില് നഡിന്നുത്താം 
നറമ സത്താം രക്ഷഡിച സപസോരുന്നു.

-മണ്സൂണ് കസോറ്റുകറള തടഞ്ഞുനഡിര്തഡി ഉതസരന്തഷ്യയഡില് മഴ റപയഡിക്കുന്നു.

-വശതഷ്യകസോലതസ വടക്കുനഡിന്നുത്താം വരീശുന വരണ ശരീതകസോറഡിറന ഇന്തഷ്യയഡിസലകസ 
കടകസോറത റചെറുക്കുന്നു.

5. തനഡിരഡിക്കുന പടഡിക പൂര്തഡിയസോക്കുക
   [സതസ ലജസ , ലൂഹഡിതസ , സകസോസഡി , മസോനസസ , സസസോണ് , ചെഡിനസോബസ ]

സഡിന്ധുവഡിറന
സപസോഷകനദഡികള്

ഗത്താംഗയറട സപസോഷക
നദഡികള്

ബ്രഹ്മപുത്രയറട സപസോഷക
നദഡികള്

സതസ ലജസ
ചെഡിനസോബസ 

സകസോസഡി
സസസോണ്

ലൂഹഡിതസ
മസോനസസ

6.ഉതര മഹസോസമതലത്താം ഉള്റപടുന 3 സത്താംസസോനങ്ങളറട സപറരഴുതുക
പശഡിമ ബത്താംഗസോള് , ബരീഹസോര് , ഉതര് പ്രസദശസ

7. ബത്താംഗസോസദശഡില് ജമുന എന്നുത്താം ടഡിബറഡില് സസോങസസപസോ എന്നുത്താം വഡിളഡിക്കുന ഹഡിമസോലയന് 
നദഡിസയതസ ?

ബ്രഹ്മപുത്ര

8. ടഡിബറഡിറല റചെമയങസദുങസ ഹഡിമസോനഡിയഡില് നഡിന്നുത്താം ഉത്ഭവഡിക്കുന നദഡിസയതസ ?
ബ്രഹ്മപുത്ര
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9. ടഡിബറഡിറല മസോനസസ സസരസോവര് തടസോകതഡില് നഡിന്നുത്താം ഉത്ഭവഡിക്കുന നദഡിസയതസ ?
ഗത്താംഗ

10. ഇന്തഷ്യയറട ധസോനഷ്യപ്പുര എന്നു വഡിളഡിക്കുന ഭൂപ്രകഷ്യതഡി വഡിഭസോഗസമതസ ?
ഉതരമഹസോസമതലത്താം

11. ഉപദസരീപഡിയസോ പരീഠഭൂമഡിയഡിറല ചെഡില ഭൂവഡിവരങ്ങളസോണസ ചുവറട റകസോടുതഡിരഡിക്കുനതസ . 
അവറയ പര്വതങ്ങള് , പരീഠഭൂമഡികള് , എനഡിങ്ങറന തരത്താംതഡിരഡിക്കുക.

[ മസോള് വ , വഡിനഷ്യ , പശഡിമഘടത്താം , സചെസോടസോനസോഗസപൂര് , സതസപുര , ഡകസോന് ]

 പര്വതങ്ങള് പരീഠഭൂമഡികള്

വഡിനഷ്യ
പശഡിമഘടത്താം

സതസപുര

മസോള്വ
സചെസോടസോനസോഗസപൂര്

ഡകസോന് 

12.ഉപദസരീപരീയ നദഡികറള അവ ഒഴുകുന ദഡിശയറട അടഡിസസോനതഡില് പടഡികറപടുതക.

പടഡിഞ്ഞസോസറെസോറടസോഴുകുനവ
നര്മദ
തസോപഡി

കഡിഴസകസോറടസോഴുകുനവ
മഹസോനദഡി
സഗസോദസോവരഡി
കഷ്യഷ
കസോസവരഡി

13. ഉപദസരീപരീയ പരീഠഭൂമഡിയഡിറല ഏറവത്താം ഉയരമുള്ള റകസോടുമുടഡി ഏതസ ? 

ആനമുടഡി

14. ഉപദസരീപഡിയ പരീഠഭൂമഡിറയ ധസോതുകളറട കലവറെ എന്നു വഡിളഡിക്കുന്നു. എന്തുറകസോണസ ?
വഡിവഡിധ തരത്താം ധസോതുകളറട ധസോരസോളത്താം നഡിസക്ഷപങ്ങള് ഇവഡിറട ഉള്ളതഡിനസോല്

15. പരുതഡികഷ്യഷഡികസ അനുസയസോജഷ്യമസോയ മസണ്ണതസോണസ ? 

കറുത പരുതഡിമണ്ണസ

www.mathsblog.in



16. ചെഡില ഉപദസരീപരീയനദഡികളറട  സവഡിസശഷതകളസോണസ തസോറഴ റകസോടുതഡിരഡിക്കുനതസ . 
സൂചെകങ്ങളറട അടഡിസസോനതഡില് നദഡി ഏറതനസ കറണതക.

a]മധഷ്യപ്രസദശഡിറല വകലസോസ നഡിരകളഡില് നഡിനസ ഉത്ഭവഡിച്ചേസ കഡിഴസകസോറടസോഴുകഡി 
ബത്താംഗസോള് ഉള്കടലഡില് പതഡിക്കുന്നു.

b]മഹസോരസോഷ്ട്രയഡിറല മഹസോബസലശസര് കുന്നുകളഡില് നഡിനസ ഉത്ഭവഡിച്ചേസ ബത്താംഗസോള് 
ഉള്കടലഡില് പതഡിക്കുന്നു.

c]മുന് തസോയസ പരീഠഭൂമഡിയഡില് നഡിനസ ഉത്ഭവഡിച്ചേസ പടഡിഞ്ഞസോസറെസോറടസോഴുകഡി 
അറെബഡികടലഡില് പതഡിക്കുന്നു.

a]മഹസോനദഡി 
b]കഷ്യഷ
c]തസോപഡി

17.A സകസോളതഡിനനുസയസോജഷ്യമസോയവ B, C സകസോളങ്ങളഡില് നഡിനസ റതരറഞ്ഞടുറതഴുതുക.

A B C

 വശതഷ്യകസോലത്താം മണ്സൂണഡിറന പഡിന് 
വസോങ്ങള്

 ബസോമര്

ഉഷകസോലത്താം പശഡിമ അസസസത  ഒസകസോബര് ചൂടസ

 വടക്കുകഡിഴകന് മണ്സൂണ്  മസോത്താംസഗസോഷവര്  പഞ്ചസോബഡില് മഴ 
ലഭഷ്യമസോകുന്നു

18.ഹഡിമസോലയന് നദഡികസളയത്താം ഉപദസരീപഡിയന് നദഡികസളയത്താം തസോരതമഷ്യത്താം റചെയ്യുക
ഹഡിമസോലയന് നദഡികള്

- അതഡിവഡിസഷ്യതമസോയ വഷ്യഷഡിപ്രസദശത്താം
- അതഡിശകമസോയ അപരദന തരീവ്രത
- ഉയര്ന ജലസസചെന സശഷഡി

             ഉപദസരീപഡിയന് നദഡികള്
-തസോരതസമഷ്യന വഡിസഷ്യതഡി കുറെഞ്ഞ വഷ്യഷഡി പ്രസദശത്താം
-അപരദന തരീവ്രത തസോരതസമഷ്യന കുറെവസ
-കുറെഞ്ഞ ജലസസചെന സശഷഡി
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19. കഡിഴകന് തരീര സമതലതഡിസനയത്താം പടഡിഞ്ഞസോറെന്  തരീരസമതലതഡിസനയത്താം 
ഏറതങ്കേഡിലത്താം 4 സവഡിസശഷതകള് പടഡികറപടുതക.

കഡിഴകന് തരീരസമതലത്താം
- ബത്താംഗസോള് ഉള്കടലഡിനുത്താം പൂര്വഘടതഡിനുത്താം ഇടയഡില്
- സുന്ദരവനത്താം മുതല് കനഷ്യസോകുമസോരഡി വറര 
- വരീതഡി 80 കഡിമഡി മുതല് 160 കഡിമഡി വറര
- റഡല്റ രൂപരീകരണത്താം നടക്കുന്നു.

പടഡിഞ്ഞസോറെന് തരീരസമതലത്താം
 - അറെബഡികടലഡിനുത്താം പസശഡിമഘടതഡിനുമഡിടയഡില്
- റെസോന് ഓഫസ കച്ചേസ മുതല് കനഷ്യസോകുമസോരഡി വറര
- ഏകസദശത്താം 64 കഡിമഡി മസോത്രത്താം വരീതഡി
- കസോയലകളത്താം അഴരീമുഖങ്ങളത്താം കസോണറപടുന്നു.

20.ഇന്തഷ്യയഡിറല കസോലസോവസറയ സസസോധരീനഡിക്കുന ഘടകങ്ങള് ഏവ ?
 - അക്ഷസോത്താംശരീയ സസോനത്താം
 - ഭൂപ്രകഷ്യതഡി
 - സമുദ സസോമഡിപഷ്യത്താം

21. ഇന്തഷ്യയഡിറല റതക്കു പടഡിഞ്ഞസോറെന് മണ്സൂണ് കസോലതഡിറന സവഡിസശഷതകള് 
വഡിശദമസോക്കുക
      റതക്കു പടഡിഞ്ഞസോറെന് മണ്സൂണ് കസോറസ രണസ ശസോഖകളസോയഡി പഡിരഡിഞ്ഞസോണസ 
ഇന്തഷ്യയഡിസലകസ പ്രസവശഡിക്കുനതസ.ഒനസ അറെബഡികടല് ശസോഖയത്താം മററസോനസ ബത്താംഗസോള് 
ഉള്കടല് ശസോഖയത്താം
അറെബഡികടല് ശസോഖ
 - ജൂണ് ആരത്താംഭസതസോറട സകരളതരീരറതതന അറെബഡികടല് ശസോഖ സകരളതഡില് 
വഷ്യസോപകമസോയ മഴ നല്കുന്നു.

- തുടര്നസ കര്ണ്ണസോടകത്താം , സഗസോവ , മഹസോരസോഷ്ട്ര , ഗുജറെസോതസ എനരീ സത്താംസസോനങ്ങളഡിലൂറട 
പടഡിഞ്ഞസോറെസ കടനസ അവഡിറട ശകമസോയ മഴ റപയഡിക്കുന്നു.

- ഗുജറെസോതഡിലൂറട രസോജസസോനഡില് കടക്കുന ഈ ശസോഖ ആരവലഡി പര്വത നഡിരകള്കസ 
സമസോന്തരമസോയഡി കടന്നുസപസോകുനതഡിനസോല് രസോജസസോനഡില് വളറര കുറെഞ്ഞ മഴ മസോത്രത്താം 
ലഭഡിക്കുന്നു.
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ബത്താംഗസോള് ഉള്കടല് ശസോഖ
- ബത്താംഗസോള് ഉള്കടലഡില് നഡിന്നുത്താം ഈര്പത്താം ആഗഡിരണത്താം റചെയസ വരുന ബത്താംഗസോള് 
ഉള്കടല് ശസോഖ പശഡിമ ബത്താംഗസോളഡില് പ്രസവശഡിച്ചേസ രണസോയഡി പഡിരഡിയന്നു.

- ഒരു ശസോഖ ബ്രഹ്മപുത്രസോ സമതലതഡിലൂറട വടകസ കഡിഴകന് സത്താംസസോനങ്ങളഡില് എതഡി 
വലഡിയ സതസോതഡില് മഴ നല്കുന്നു.

- രണസോമറത ശസോഖ പശഡിമ ബത്താംഗസോള് , ബരീഹസോര്,  ഉതര്പ്രസദശസ തുടങ്ങഡിയ 
സത്താംസസോനങ്ങളഡില് മഴ നല്കുന്നു.

- ഈ ശസോഖ പഞ്ചസോബസ സമതലതഡില് റവച്ചേസ അറെബഡികറല് ശസോഖയമസോയഡി കൂടഡിസച്ചേര്നസ 
വടസകസോടസ നരീങ്ങഡി ഹഡിമസോലയതഡിറന അടഡിവസോരസമഖലകളഡില് കനത മഴ നല്കുന്നു.

[ സസസോര് അനുസരഡിച്ചേസ സപസോയഡിന്റുകള് നല്കുക]

22. എന്തസോണസ ഒസകസോബര് ചൂടസ
ഒസകസോബര് നവത്താംബര് മസോസങ്ങളഡിലസോയഡി ഇന്തഷ്യറയസോടസോറക അനുഭവറപടുന ഉയര്ന

ഉഷവത്താം ആര്ദതയത്താം പകല് സമയങ്ങറള ദുസഹമസോക്കുന്നു.ഈ പ്രതഡിഭസോസത്താം ഒസകസോബര് 
ചൂടസ എനറെഡിയറപടുന്നു.

23.ഭൂപടതഡില് അടയസോളറപടുതക
1. a)മഹസോനദഡി
   b)ആരവലഡി
   c)പശഡിമഘടത്താം
   d)സതസപുര

        2. a) 60 റസമഡി തസോറഴ മഴ ലഭഡിക്കുന പ്രസദശത്താം
b)ഡകസോന് പരീഠഭൂമഡി
c)വഡിനഷ്യസോ നഡിരകള്
d)സഡിന്ധു നദഡി

3. a)കഷ്യഷ നദഡി
b)മപൗണസ റക 2
c)സസര്
d)ഗസോറരസോ കുന്നുകള്

4. a)പടഡിഞ്ഞസോറെന് തരീര സമതലത്താം
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b)നര്മദ നദഡി
c)കച്ചേസ
d)സചെസോടസോനസോഗസപൂര്

സത്താംസസോരവത്താം സദശരീയതയത്താം
1. ഇന്തഷ്യന് സദശരീയ ഐകഷ്യതഡിറന അടഡിസസോനറമന്തസ ?

നസോനസോതസതഡില് ഏകതസത്താം

2.എന്തസോണസ സദശരീയത ?
ജസോതഡി മത വര്ഗ പ്രസോസദശഡിക വഷ്യതഷ്യസോസങ്ങള്ക്കുപരഡിയസോയഡി ഒരു രസോജഷ്യറത 

ജനതയറട മസോനസഡിക ഐകഷ്യമസോണസ സദശരീയത

3.പറതസോമതസോത്താം നൂറസോണഡില് ഇന്തഷ്യയഡില് സസോത്താംസസോരഡികരത്താംഗതത്താം ആശയതലങ്ങളഡിലത്താം 
രണസ തരതഡിലള്ള പ്രതഡിസഷധങ്ങള് ഉയര്ന്നു വന്നു . അവ ഏറതലസോത്താം ?

1. അസമതസതഡിറനതഡിസരയള്ള പ്രതഡിസഷധത്താം
2. സസോമസോജഷ്യതസതഡിറനതഡിസരയള്ള പ്രതഡിസഷധത്താം

4. ബ്രഡിടരീഷുകസോരുറട സനതഷ്യതസതഡില് പറതസോമതസോത്താം നൂറസോണഡില് സസോപഡിച്ചേ  
സസോപനങ്ങളറട സപരുത്താം അവയറട സസോപകരുറട സപരുത്താം പടഡികയസോയഡി എഴുതുക.

ഏഷഷ്യസോറഡികസ റസസോവസറഡി ഓഫസ ബത്താംഗസോള് - വഡിലഷ്യത്താം സജസോണ്സസ
കല്കട മദസ - വസോറെന് സഹസ്റ്റസങസസസ
ബനസോറെസസ സത്താംസഷ്യത സകസോസളജസ - സജസോനസോഥന് ഡങ്കേന്

5. ഇന്തഷ്യയഡില് ഇത്താംഗരീഷസ വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസത്താം നടപസോകഡിയതഡിറന ലക്ഷഷ്യറമന്തസ ?
1. ഇത്താംഗരീഷുകസോരുറട ജരീവഡിതരരീതഡികസളസോടസ തസോല്പരഷ്യമുള്ള ഒരു തലമുറെറയ 

സഷ്യഷഡിക്കുക

2. ഇത്താംഗരീഷസ ഭസോഷകസ പ്രചെസോരത്താം നല്കുക.
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6.പറതസോമതസോത്താം നൂറസോണഡില് വഷ്യതഷ്യസ സമൂഹഡിക പരഡിഷ്കരണ പ്രസസോനങ്ങളറട 
ആവഡിര്ഭസോവതഡിനസ വഴഡിറതളഡിച്ചേ ഘടകങ്ങള് എറന്തലസോത്താം ?

- ഇന്തഷ്യന് ജനങ്ങളഡില് വളര്ന്നു വനസ സസതനചെഡിന്ത
- ആധുനഡിക വതസകരണസതസോടുള്ള തസോല്പരഷ്യത്താം
- യകഡിചെഡിന്ത

7.ഇന്തഷ്യയഡിറല സസോമൂഹഡിക പരഡിഷ്കരണ പ്രസസോനങ്ങള്ക്കുണസോയഡിരുന രണസ ലക്ഷഷ്യങ്ങള് 
എറന്തലസോമസോയഡിരുന്നു ?

- ഇന്തഷ്യന് സമൂഹതഡില് നഡിലനഡില്ക്കുന അനസോചെസോരങ്ങറള എതഡിര്ക്കുക
- എലസോ മനുഷഷ്യര്ക്കുത്താം പപൗരസോവകസോശങ്ങള് സനടഡിറയടുക്കുക

8. സമൂഹഡിക പരഡിഷ്കര്തസോകള് മുസനസോടസ റവച്ചേ ആവശഷ്യങ്ങള് എറന്തലസോമസോയഡിരുന്നു ?
 - ജസോതഡി വഷ്യവസ നഡിര്മസോര്ജ്ജനത്താം റചെയ്യുക

- എലസോവരുസടയത്താം അവകസോശങ്ങള് സത്താംരക്ഷഡിക്കുക
- എലസോവര്ക്കുത്താം വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസത്താം നല്കുക
- വഡിധവസോ പുനര് വഡിവസോഹത്താം നടപഡിലസോക്കുക
- വശശവ വഡിവസോഹത്താം അവസസോനഡിപഡിക്കുക

9. ഇന്തഷ്യന് സമൂഹതഡിറന ആധുനഡിക വതസകരണതഡിനസ രസോജസോറെസോത്താം സമസോഹന്റെസോയഡിയറട 
പറങ്കേന്തസ ?

-ജസോതഡി വഷ്യവസറയ എതഡിര്ത
-സതഡി എന ദുരസോചെസോരറത എതഡിര്ത.

-ബ്രഹ്മസമസോജത്താം സസോപഡിച
-ഒറരസോറ ഇന്തഷ്യ എന ആശയത്താം പ്രചെരഡിപഡിച

10. ഇന്തഷ്യയറട വഡിവഡിധ ഭസോഗങ്ങളഡില് നഡിലനഡിന വഡിവഡിധ സമൂഹഡിക 
പരഡിഷ്കരണപ്രസസോനങ്ങറള കുറെഡിച്ചേസ കുറെഡിപസ തയസോറെസോക്കുക

- ഈശസര ചെന വഡിദഷ്യസോസസോഗര് - വഡിധവകളറട പുനര് വഡിവസോഹതഡിനസ സവണഡി 
പ്രവര്തഡിച.സ്ത്രരീകളറട വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസ പുസരസോഗതഡികസോയഡി അസദഹത്താം വഡിദഷ്യസോലയങ്ങള് 
സസോപഡിച.

- പണഡിത രമസോബസോയഡി - വഡിധവകള്കസ വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസത്താം നല്കുനതഡിനസോയഡി 
സബസോറബയഡില് ശസോരദസോസദന് സസോപഡിച.

- സസസോമഡി ദയസോനന്ദ സരസസതഡി - ആരഷ്യസമസോജത്താം സസോപഡിച. വഡിഗ്രഹസോരസോധനറയ 
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എതഡിര്ത.

- സസസോമഡി വഡിസവകസോനന്ദന് - രസോമകഷ്യഷമഡിഷന് സസോപഡിച. ജസോതഡിവഷ്യവസറയ 
എതഡിര്ത.

- സര് സയഡിദസ അഹമദസഖസോന് - അലഡിഗഡസ പ്രസസോനത്താം സസോപഡിച. മുസരീങ്ങളറട 
വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസ പുസരസോഗതഡിക്കു സവണഡി വസോദഡിച.

- ആത്മറെസോത്താം പസോണ്ഡുരത്താംഗസ - പ്രസോര്തസോനസോസമസോജത്താം സസോപഡിച. മഡിശ്രസഭസോജനതഡിനുത്താം 
മഡിശ്രവഡിവസോഹതഡിനുത്താം സവണഡി വസോദഡിച. 

- ആനഡിബസനസ - തഡിസയസോസഫഡികല് റസസോവസറഡി സസോപഡിച.

11. ബ്രഡിടരീഷുകസോര് സസോമൂഹഡിക അനസോചെസോരങ്ങറള നഡിസരസോധഡിചറകസോണ്ടുള്ള എറന്തലസോത്താം 
നടപടഡികളസോണസ വകറകസോണതസ ?

- സതഡി നഡിസരസോധഡിച.

 - അടഡിമതത്താം നഡിസരസോധഡിച
- വഡിധവസോപുനര് വഡിവസോഹത്താം നടപഡിലസോകഡി
- വശശവ വഡിവസോഹത്താം നഡിസരസോധഡിച.

- ബഹുഭസോരഷ്യസോതസത്താം നഡിസരസോധഡിച
- റപണ് ശഡിശുഹതഷ്യ നഡിസരസോധഡിച

12. സദശരീയ സമരകസോലതസ വര്തമസോന പത്രങ്ങളറട ലക്ഷഷ്യങ്ങള് എന്തസോയഡിരുന്നു ?
-ബ്രഡിടരീഷസ ഭരണതഡിറന സസോമതഡിക ചൂഷണറതക്കുറെഡിച്ചേസ ജനങ്ങറള 

സബസോധവസോന്മസോരസോകഡി
-ബ്രരീടരീഷസ ഭരണതഡിറനതഡിറര പ്രതഡിസഷധഡികസോന് ജനങ്ങറള സപ്രരഡിപഡിച.

-സലസോകതഡിറന വഡിവഡിധ ഭസോഗങ്ങളഡില് നടന സസസോതനഷ്യ സമര 
സപസോരസോടങ്ങറളക്കുറെഡിച്ചേസ ജനങ്ങള്കസ വഡിവരത്താം നല്കഡി.

-ഇന്തഷ്യയഡിറല സസോമൂഹഡിക പരഡിഷ്കരണങ്ങറളക്കുറെഡിച്ചേസ ജനങ്ങറള 
സബസോധവസോന്മസോരസോകഡി.

13.സദശരീയ സമരകസോലറത പ്രധസോന പത്രങ്ങസളയത്താം  സനതഷ്യതസത്താം നല്കഡിയവസരയത്താം 
പടഡികറപടുതക.

ഹഡിന്ദു - ജഡി സുബ്രഹ്മണഷ്യ അയര്
സസസദശരീമഡിത്രത്താം - ജഡി സുബ്രഹ്മണഷ്യ അയര്
അമഷ്യത ബസസോര് പത്രഡിക - ശഡിശഡിര്കുമസോര് സഘസോഷസ , സമസോതഡിലസോല് സഘസോഷസ 
സബസോത്താംറബ സമസോചെസോര് - ഫര്ദുര്ജഡി മര്സസബസോന് 
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സകസരഡി , മറെസോത - ബസോലഗത്താംഗസോധര തഡിലകസ
ബത്താംഗസോളഡി - സുസരനനസോഥ ബസോനര്ജഡി
വസന്ദമസോതരത്താം - ലസോലസോലജസ പതസറെസോയസ

14. സദശരീയ സമരകസോലതസ മലയസോളതഡില് പ്രസഡിദ്ധരീകരഡിച്ചേ പത്രങ്ങള് ഏറതലസോത്താം ?
സസസദശസോഭഡിമസോനഡി - വകത്താം അബ്ദുള്ഖസോദര് മപൗലവഡി
സകസരഡി - സകസരഡി ബസോലകഷ്യഷപഡിളള
മലയസോളമസനസോരമ - കണ്റതഡില് വര്ഗരീസസ മസോപഡിള
സസഹസോദരന് - റക അയപന്

15. സദശരീയ കസോഴ്ചപസോസടസോടൂകൂടഡി ഇന്തഷ്യയഡില് പത്രങ്ങള്കസ തുടകത്താം കുറെഡിച്ചേ സമൂഹഷ്യ 
പരഡിഷ്കര്തസോവസ ആരസോണസ ? അസദഹതഡിറന പത്രങ്ങള് ഏറതലസോത്താം?

 - രസോജസോറെസോത്താം സമസോഹന് സറെസോയസ 
*സത്താംബസോദസ കപൗമുദഡി
*മഡിറെതസ- ഉല്-അകസബര്

16. ഇന്തഷ്യന് സദശരീയതയറട വളര്ച്ചേകസ വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസ രത്താംഗറതപുസരസോഗതഡി 
സഹസോയമസോയറതങ്ങറന ?

ബ്രഡിടരീഷുകസോരുറട ആധഡിപതഷ്യതഡില് നഡിനസ സമസോചെനത്താം സനടസോനുത്താം ഇന്തഷ്യയഡില് 
ഐകഷ്യത്താം റകടഡിപടുകസോനുമസോയഡി സസോമൂഹഷ്യപരഡിഷ്കര്തസോകല് വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസറത 
ഉപസയസോഗറപടുതഡി.
അതഡിനസ ചെഡില ഉദസോഹരണങ്ങള്

1- ഡകസോന് എജുസകഷന് റസസോവസറഡി - 1884 - തഡിലകസ , റെസോനറഡ  സസോപഡിച
2- സസസദശഡിപ്രസസോനത്താം - നഡിരവധഡി വഡിദഷ്യസോലയങ്ങള് ആരത്താംഭഡിച
3- ഡഡി റക കസോര്റവ - 1916 മഹസോരസോഷ്ട്രയഡില് ആദഷ്യറത വനഡിതസോ സര് 

വകലസോശസോല സസോപഡിച.

4- രവരീന നസോഥ ടസോസഗസോര് - വഡിശസഭസോരതഡി സര്വകലസോശസോല
5 - ജസോമഡിഅ മഡിലഡിയ ഇസസോമഡിയ - മപൗലസോനസോ മുഹമദലഡി , ഷപൗകതലഡി , സസോകരീര് 

ഹുവസന് എനഡിവര് അലഡിഗഡഡില് സസോപഡിച. 

6- സകരള കലസോമണലത്താം - തഷ്യശൂര് - വള്ളസതസോള് നസോരസോയണസമസനസോന്
7- മഹസോതമസോ ഗസോനഡി - 1937 - വസോര്ധസോ പദ്ധതഡി
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17. വഡിവഡിധ ഭസോഷകളഡില് രചെഡികറപട സസോഹഡിതഷ്യകഷ്യതഡികള് ഇന്തഷ്യന് സദശരീയതയറട 
ആവഡിര്ഭസോവതഡിനസ വഴഡി റതളഡിച്ചേറതങ്ങറന ?

-ശഡിശരീര് കുമസോര് സഘസോഷസ , സസതഷ്യനനസോഥസ ടസോസഗസോര് എനഡിവര് സത്താംഘടഡിപഡിച്ചേ 
നസോടകതഡിലൂറടയസോണസ ഭസോരതമസോതസോ എന സങ്കേല്പത്താം ആദഷ്യമസോയഡി 
റപസോതുസവദഡിയഡിറലതഡിയതസ.

-ബങ്കേരീത്താം ചെന ചെസോറര്ജഡി എഴുതഡിയ ആനന്ദമഠത്താം എന സനസോവല് ബത്താംഗസോളഡിറല നരീലത്താം 
കര്ഷകരുറട സനഷ്യസോസഡി കലസോപറതക്കുറെഡിച്ചേസ വഡിശദരീകരഡിക്കുന്നു.

-ദരീനബന്ധു മഡിത്ര എഴുതഡിയ നരീല്ദര്പണ് എന നസോടകത്താം ബത്താംഗസോളഡിറല നരീലത്താം 
കര്ഷകര് അനുഭവഡിച്ചേ ചൂഷണത്താം വഡിശദമസോക്കുന്നു.

18.ഇന്തഷ്യന് സദശരീയതയറട ആവഡിര്ഭസോവതഡില് ചെഡിത്രകസോരന്മസോരുറട പങ്കേഡിറന കുറെഡിച്ചേസ 
കുറെഡിറപഴുതുക.

-അബനസ്റ്റീന്ദ്രനകാഥ ടകാരഗകാര് വരച്ചേ ഭസോരതമസോതസോ എന ചെഡിത്രത്താം ഇന്തഷ്യകസോരഡില് 
സദശസസ്നേഹത്താം വളര്തസോന് ഉപകരഡിച.

-നന്ദലകാല് രബകാസസ് വരച്ചേ സതഡി എന ചെഡിത്രത്താം ഇന്തഷ്യയഡിറല അനസോചെസോരങ്ങറള 
തുറെന്നുകസോട്ടുന്നു.'ഗ്രസോമരീണ റചെണകസോരന്' എനസ ചെഡിത്രത്താം  ഇന്തഷ്യന് ജരീവഡിത ദുരഡിതങ്ങള് 
തുറെന്നു കസോട്ടുന്നു

-രകാജകാരവസിവര്മയറട ചെഡിത്രങ്ങള് ഇന്തഷ്യന് സത്താംസഷ്യതഡിറയ ഉയര്തഡികസോട്ടുന്നു.

-അമത്യതകാ രഷര്ഗസിലസിനന്റെ 'ഗ്രസോമരീണ ജരീവഡിതത്താം' എന ചെഡിത്രത്താം ഗ്രസോമരീണ ദുരഡിതങ്ങള് 
തുറെന്നുകസോട്ടുന്നു

19.ഇന്തഷ്യയഡില് ആദഷ്യമസോയഡി ത്രഡിവര്ണ്ണ പതസോകകസ രൂപത്താം നല്കഡിയറതനസ ? എന്തസോണസ 
അതഡിറന സവഡിസശഷത ?

- സസസദശരീ സമരകസോലതസ.
- ബ്രഡിടഡിഷസ ഇന്തഷ്യയഡിറല 8 പ്രവശഷ്യകറള പ്രതഡിനഡിധരീകരഡിക്കുന 8 തസോമരകളത്താം ഹഡിന്ദു മുസരീത്താം
ഐകഷ്യതഡിറന പ്രതരീകമസോയഡി ഒരു അര്ദ്ധ ചെനനുമസോയഡിരുന്നു ആ പതസോക.
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സമരവത്താം സസസോതനഷ്യവത്താം

1.ഗസോനഡിജഡി ഇന്തഷ്യയഡില് റപസോതു പ്രവര്തനത്താം ആരത്താംഭഡിക്കുനതസ ഏതസ സമരതഡില് 
പറങ്കേടുതറകസോണസോണസ ?

ചെമസോരന് സമരതഡില്

2.വളറര റപറടന്നു തറന ഇന്തഷ്യയഡിറല സസോധസോരണകസോരുറട വഡിശസസോസവത്താം 
അത്താംഗരീകസോരവത്താം സനടസോന് ഗസോനഡിജഡികസ കഴഡിഞ്ഞതഡിനുള്ള കസോരണങ്ങള് എറന്തലസോത്താം ?

- ദക്ഷഡിണസോഫഡികയഡില് ഗസോനഡിജഡി നടതഡിയ സമരങ്ങള് അസദഹറത 
പ്രശസനസോകഡി.

- സസോധസോരണകസോറരസപസോറല വസ്ത്രത്താം ധരഡിക്കുകയത്താം സസോധസോരണകസോറരസപസോറല 
സത്താംസസോരഡിക്കുകയത്താം റചെയ്യുന ഗസോനഡിജഡി വളറര റപറടന്നു തറന ഇന്തഷ്യകരുറട 
പ്രഡിയങ്കേരനസോയഡി.

3. ഗസോനഡിജഡിയറട ആദഷ്യകസോല സമരങ്ങള് ഏറതലസോത്താം ? അതഡിറന സവഡിസശഷതകള് 
എറന്തലസോത്താം ?

-ചെമസോരനഡിറല നരീല കര്ഷകരുറട സമരത്താം - 1917

-അഹമദസോബസോദഡിറല തുണഡിമഡില് സമരത്താം - 1918

-സഖഡയഡിറല കര്ഷക സമരത്താം - 1918

- ഈ മൂനസ സമരങ്ങളത്താം പ്രസോസദശഡികവത്താം സസോമതഡിക പ്രശ്നങ്ങളറട 
അടഡിസസോനതഡിലള്ളവയമസോണസ . 

4. ഗസോനഡിജഡി ഇന്തഷ്യയഡില് നടതഡിയ ആദഷ്യകസോല സമരങ്ങളറട ഫലങ്ങള് 
എറന്തലസോമസോയഡിരുന്നു ?

-ഗസോനഡിജഡിയറട സമരരരീതഡിയത്താം ആശയങ്ങളത്താം സസോധസോരണകസോര്കസ 
പരഡിചെഡിതമസോയഡി.

-സസോധസോരണകസോരുത്താം ഇന്തഷ്യന് സദശഡിയപ്രസസോനതഡില് പങ്കേസോളഡികളസോയഡി.
-ഗ്രസോമപ്രസദശങ്ങളഡിസലക്കുത്താം വഷ്യസോപഡിച.

-എലസോവഡിഭസോഗത്താം ജനങ്ങള്ക്കുത്താം സസരീകസോരഷ്യനസോയ സനതസോവസോയഡി ഗസോനഡിജഡി മസോറെഡി.
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5. എന്തസോണസ റെപൗലറസ നഡിയമത്താം ?
1919 ല് ബ്രഡിടരീഷസ ഗവറണ്മെനസ പസോസസോകഡിയ നഡിയമമസോണഡിതസ. ഈ നഡിയമപ്രകസോരത്താം 

ഏറതസോരസോസളയത്താം അറെസ്റ്റസ റചെയസ വഡിചെസോരണ കൂടസോറത തടങ്കേലഡില് റവയസോത്താം. 
ഈ നഡിയമത്താം പസോസസോകസോന് നഡിര്സദശത്താം നല്കഡിയ കമഡിറഡിയറട അധഷ്യക്ഷന് സര് സഡിഡസനഡി
റെപൗലറസ ആയതുറകസോണസോണസ ഈ കരഡിനഡിയമത്താം റെപൗലറസനഡിയമത്താം എനറെഡിയറപടതസ .

6.ജസോലഡിയസോന് വസോലസോബസോഗസ കൂടറകസോലറയ കുറെഡിച്ചേസ കുറെഡിറപഴുതുക
1919 ഏപ്രഡില് 13 നസോണസ ജസോലഡിയസോന് വസോലസോബസോഗസ കൂടറകസോല നടനതസ. റെപൗലറസ 

നഡിയമതഡിറനതഡിറര പഞ്ചസോബഡില് സമരത്താം നടതഡിയ നസയസ്ഫുദസ്റ്റീന കസിച്ചസ് ല , സതത്യപകാല് 
എനഡിവറര അറെസ്റ്റസ റചെയതഡില് പ്രതഡിസഷധഡികസോനസോയഡി ജനങ്ങള് അമഷ്യതസറെഡിറല 
ജസോലഡിയസോന് വസോലസോബസോഗഡില് ഒതസചെര്ന്നു. ഈ വമതസോനറത ബ്രഡിടരീഷസ പടസോളത്താം 
വളയകയത്താം യസോറതസോരു മുനറെഡിയഡിപ്പുമഡിലസോറത റവടഡിയതഡിര്ക്കുകയത്താം റചെയ. ജനറല് 
ഡയറകാണസ് റവടഡിറവപഡിനസ ഉതരവഡിടതസ. പതസ മഡിനുടസ നരീണ റവടഡിറവപഡില് 379 സപര് 
റകസോലറപട്ടു. ഈ സത്താംഭവത്താം ജസോലഡിയവസോലസോബസോഗസ കൂടറകസോല എനറെഡിയറപടുന്നു.

7.ഗസോനഡിജഡിയറട സനതഷ്യതസതഡില് ഇന്തഷ്യന് നസോഷണല് സകസോണ്ഗ്രസസ നടതഡിയ 
ആദഷ്യറത സദശരീയ പ്രസക്ഷസോഭസമതസ ?
    നഡിസഹകരണപ്രസസോനത്താം

8.നഡിസഹകരണപ്രസസോനതഡിറന സവഡിസശഷതകള് എറന്തലസോത്താം ?
1. വഡിസദശ വസ്തുകള് ബഹഡിഷ്കരഡിക്കുക
2. നഡികുതഡി നല്കസോതഡിരഡിക്കുക
3. റതരറഞ്ഞടുപസ ബഹഡിഷ്കരഡിക്കുക
4. വഡിദഷ്യസോലയങ്ങള് ബഹഡിഷ്കരഡിക്കുക
5. സകസോടതഡികള് ബഹഡിഷ്കരഡിക്കുക

9.നഡിസഹകരണ സമരകസോലതസ ബഹഡിഷ്കരണസതസോറടസോപത്താം നഡിര്മസോണ 
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുത്താം ഗസോനഡിജഡി ആഹസസോനത്താം നല്കഡി . സമര്തഡിക്കുക.

ഗസോനഡിജഡിയറട നഡിര്സദശസോനുസരണത്താം ജനങ്ങള് തസദശരീയമസോയ ഉതസപനങ്ങള് 
നഡിര്മഡിക്കുകയത്താം ചെര്കയഡില് നൂല് നൂറസ ഖസോദഡി വസ്ത്രങ്ങള് റനയ്യുകയത്താം സദശരീയ 
വഡിദഷ്യസോലയങ്ങല് ആരഭഡിക്കുകയത്താം ഹഡിന്ദഡി പ്രചെരഡിപഡിക്കുകയത്താം റചെയ. 
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10.ഗസോനഡിജഡി നഡിസഹകരണ പ്രസസോനത്താം നഡിര്തഡിറവകസോന് ഇടയസോകഡിയ 
സസോഹചെരഷ്യറമന്തസ ?

1922 റല ചെപൗരഡി ചെപൗരസോ സത്താംഭവസതസോറടയസോണസ ഗസോനഡിജഡി നഡിസഹകരണസമരത്താം 
നഡിര്തഡിറവച്ചേതസ.

11.1929 റല ലസോസഹസോര് സകസോണ്ഗ്രസഡില് എടുത തരീരുമസോനങ്ങള് എറന്തലസോത്താം ?
1. ഇന്തഷ്യന് സസസോതനഷ്യ സമരതഡിറന അന്തഡിമ ലക്ഷഷ്യത്താം പൂര്ണ്ണ സസരസോജസ 

ആറണനസ പ്രഖഷ്യസോപഡിച.

2.ഗനഡിജഡിയറട സനതഷ്യതസതഡില് സഡിവഡില് നഡിയമലത്താംഘന സമരത്താം ആരത്താംഭഡികസോന് 
തരീരുമസോനഡിച.

12.നഡിയമലത്താംഘന സമരതഡിറന ഭസോഗമസോയഡി ഗസോനഡിജഡി മുസനസോടസ റവച്ചേ ആവശഷ്യങ്ങള് 
എറന്തലസോമസോയഡിരുന്നു ?

-ഉപസ നഡികുതഡി എടുതകളയക
-കഷ്യഷഡികസോര്കസ 50 ശതമസോനത്താം നഡികുതഡിയഡിളവസ നല്കുക
-മദഷ്യനഡിസരസോധനത്താം നടപഡിലസോക്കുക
-രസോഷ്ട്രരീയ തടവകസോറര വഡിടയക്കുക.

13.ഉപസ സമരസോയധമസോയഡി റതരറഞ്ഞടുകസോന് ഗസോനഡിജഡിറയ സപ്രരഡിപഡിച്ചേ ഘടകങ്ങള് 
എറന്തലസോത്താം ?

-സസോധസോരണകസോറര ഉണര്തസോന് പറ്റുന മുദസോവസോകഷ്യമസോയഡിരുന്നു അതസ.
-ബ്രഡിടഡിഷുകസോരുറട നഡികുതഡി വരുമസോനതഡിറന അഞ്ചഡില് രണ്ടു ഭസോഗവത്താം ഉപഡിനുസമല് 

ചുമതന നഡികുതഡിയസോയഡിരുന്നു.

-ഉപഡിറന വഡില മൂനസ മടങ്ങ വര്ദ്ധഡിച
-ദരഡിദര്കസ ഈ നഡികുതഡി വലഡിയ ഭസോരമസോയഡിരുന്നു.

14.ഇന്തഷ്യയഡില് ഉപസ സതഷ്യസോഗ്രഹതഡിറന സകനങ്ങള് ഏറതലസോത്താം ?
   സകരളതഡില് പയന്നൂര്

തമഡിഴസോടഡില് സവദസോരണഷ്യത്താം 
മഹസോരസോഷ്ട്രയഡില് സബസോത്താംറബ
ബത്താംഗസോളഡില് നവഖസോലഡി

15.കസഡിറസ ഇന്തഷ്യസോ സമരതഡിനസ കസോരണമസോയ ഘടകങ്ങള് എറന്തലസോത്താം ?

-ഇന്തഷ്യയഡില് ഭരണഘടനസോ പരഡിഷ്കസോരങ്ങള് നടപസോകസോന് ബ്രഡിടന് കസോണഡിച്ചേ 
വവമനസഷ്യത്താം
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-വഡിലകയറത്താം , ക്ഷസോമത്താം
-രണസോത്താം സലസോകയദ്ധതഡില് ബ്രഡിടന് പരസോജയറപടുറമനസ സതസോനല്

16.കസഡിറസ ഇന്തഷ്യസോ സമരതഡിറന ഭസോഗമസോയഡി ഗസോനഡിജഡി ജനങ്ങള്കസ നല്കഡിയ 
നഡിര്സദശങ്ങറളറന്തലസോമസോയഡിരുന്നു ?

-നസോട്ടുരസോജസോകന്മസോര് സസന്തത്താം ജനങ്ങളറട പരമസോധഡികസോരത്താം അത്താംഗരീകരഡികണത്താം
-കര്ഷകര്ഭൂനഡികുതഡി റകസോടുകരുതസ.
-സര്കസോര് ജരീവനകസോര് സജസോലഡി രസോജഡിറവകസോറത സമരതഡില് പങ്കു സചെരുക
-സസസോതനഷ്യ പ്രസോപഡിവറര കഴഡിയറമങ്കേഡില് പഠനത്താം ഉസപക്ഷഡികണത്താം.

17. ഗസോനഡിയന് സമരരരീതഡികളഡില് നഡിനസ വഷ്യതഷ്യസമസോയ കസോഴ്ചപസോടുകളത്താം സമരരരീതഡിയത്താം 
ഇന്തഷ്യന് സസസോതനഷ്യ സമരതഡിറന ഭസോഗമസോയഡിട്ടുണസോയഡിട്ടുണസ. അവ ഏറതലസോത്താം ? കുറെഡിപസ 
തയസോറെസോക്കുക

1. സസരസോജസ പസോര്ടഡി - സമസോതഡിലസോല് റനഹസറു , സഡി ആര് ദസോസസ - 
നഡിയമനഡിര്മസോണസഭകറള ബഹഡിഷ്കരഡികസോറത സപസോരസോടതഡിനുളള സവദഡിയസോകണത്താം.

2. ഹഡിന്ദുസസോന് സസസോഷഷ്യലഡിസ്റ്റസ റെഡിപബഡികന് അസസസോസഡിസയഷന് - 1928 - ഭഗസതസ 
സഡിങ്ങസ, ആസസോദസ , രസോജസ ഗുരു , സുഖസസദവസ

3. വഡിപവപ്രസസോനങ്ങള് - അഭഡിനവസ ഭസോരതസ റസസോവസറഡി- വഡി ഡഡി സവര്കര്
അനുശരീലന് സമഡിതഡി - ബരരീന്ദര് കുമസോര് സഘസോഷസ
ഗദര്പസോര്ടഡി - ലസോലസോ ഹര്ദയസോല്
ഇന്തഷ്യന് റെഡിപബഡികന് ആര്മഡി - സൂരഷ്യറസന്

4. സകസോണ്ഗ്രസസ സസസോഷഷ്യലഡിസ്റ്റസ പസോര്ടഡി - ജയപ്രകസോശസ നസോരസോയണന് - 1934

5. ഇന്തഷ്യ നസോഷനല് ആര്മഡി - റെസോഷസ ബഡിഹസോരഡി സബസോസസ
6.സഫസോര് സവഡസ സബസോകസ - സുഭസോഷസ ചെനസബസോസസ

18. ഇന്തഷ്യയറട സസസോതനഷ്യതഡിനസോയഡി രൂപരീകരഡികറപട വഡിപവ പ്രസസോനങ്ങസളയത്താം 
സനതസോകസളയത്താം പടഡികറപടുതക.

അഭഡിനവസ ഭസോരതസ റസസോവസറഡി- വഡി ഡഡി സവര്കര്
അനുശരീലന് സമഡിതഡി - ബരരീന്ദര് കുമസോര് സഘസോഷസ
ഗദര്പസോര്ടഡി - ലസോലസോ ഹര്ദയസോല്
ഇന്തഷ്യന് റെഡിപബഡികന് ആര്മഡി - സൂരഷ്യറസന്
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19.ആദഷ്യകസോലതസ ഇന്തഷ്യയഡില് രൂപരീകരഡികറപട റതസോഴഡിലസോളഡി സത്താംഘടനകള് 
ഏറതലസോത്താം ?

-അഹമദസോബസോദസ റടക്സൈസവറല് അസസസോസഡിസയഷന് 
-മദസോസസ സലബര് യൂണഡിയന്

20.അഖഡിസലന്തഷ്യസോ സട്രേഡസ യൂണഡിയന് സകസോണ്ഗ്രസഡിറന ലക്ഷഷ്യങ്ങറളറന്തലസോത്താം ?
1. റതസോഴഡിലസോളഡി വര്ഗറമന നഡിലയഡില് സത്താംഘടഡിക്കുകയത്താം പ്രവര്തഡിക്കുകയത്താം 

റചെയ്യുക.

2. രസോജഷ്യതഡിനസ പുറെതള്ള റതസോഴഡിലസോളഡി വര്ഗവമസോയഡി സചെര്നസ പ്രവര്തഡിക്കുക
3. സസസോതനഷ്യ സപസോരസോടങ്ങളഡില് സജരീവമസോയഡി ഇടറപടുക

21.അഖഡിസലന്തഷ്യസോ കഡിസസോന് സഭയറട സനതഷ്യതസതഡില് രൂപത്താം നല്കഡിയ കഡിസസോന് 
മസോനഡിറഫസസ്റ്റസോയഡില് ഉള്റപടുതഡിയഡിരഡിക്കുന ആവശഷ്യങ്ങറളറന്തലസോത്താം ?

ഭൂനഡികുതഡിയത്താം പസോടവത്താം 50 ശതമസോനത്താം കുറെക്കുക
കടങ്ങള് മരവഡിപഡിക്കുക
ഫഡ്യൂഡല് നഡികുതഡികള് എടുതകളയക
റതസോഴഡിലസോളഡികള്കസ മഡിനഡിമ സവതനത്താം ഉറെപസോക്കുക

22.റതസോഴഡിലസോളഡികളസടയത്താം കര്ഷകരുസടയത്താം സനതഷ്യതസതഡില് ഇന്തഷ്യയഡില് നടന 
പ്രധസോനറപട സമരങ്ങള് ഏറതലസോത്താം ?

സതഭസോഗസോ സമരത്താം - ബത്താംഗസോള്
റതലങ്കേസോനസോ സമരത്താം - ആന
നസോവഡിക കലസോപത്താം - സബസോത്താംറബ

23. 1947 ല് ഇന്തഷ്യയസ സസസോതനഷ്യത്താം നല്കസോന് ബ്രഡിടരീഷുകസോറര നഡിര്ബനഡിതരസോകഡിയ 
ഘടകങ്ങള് എറന്തലസോത്താം ?

- ഇന്തഷ്യയഡിറല സസസോതനഷ്യ സമരതഡിനസ ലഭഡിക്കുന വമഡിച്ചേ പഡിന്തുണ
- ഏഷഷ്യയഡിലത്താം ആഫഡികയഡിലത്താം സസസോതനഷ്യ സമരങ്ങള് ശകഡിറപടതസ.
- അസമരഡികയത്താം സസസോവഡിയറസ യൂണഡിയനുത്താം സകസോളനഡിവസോഴ്ചറകതഡിരസോയഡി ശകമസോയ 

നഡിലപസോറടറ്റുതതസ.
- ക്ലമനസ ആറസലഡിയറട സനതഷ്യതസതഡില് ബ്രഡിടണഡില് സലബര് പസോര്ടഡി 

അധഡികസോരതഡില് വനതസ
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24. എന്തസോണസ മപൗണസ ബസോറണ് പദ്ധതഡി ?

ഇന്തഷ്യറയ വഡിഭജഡിചറകസോണസ ഇന്തഷ്യയസ സസസോതനഷ്യത്താം നല്കസോന് ഇന്തഷ്യന് 
വവസസസോയഡി മപൗണസ ബസോറണ് തയസോറെസോകഡിയ പദ്ധതഡിയസോണസ മപൗണസ ബസോറണ് പദ്ധതഡി.

സസതനഷ്യസോനന്തര ഇന്തഷ്യ

1. സസസോതനഷ്യതഡിനുസശഷത്താം ഇന്തഷ്യ സനരഡിസടണഡി വന പ്രധസോനറപട റവല്ലുവഡിളഡികള് എറന്തലസോത്താം 
- ഇന്തഷ്യസോ വഡിഭജനത്താം 
- അഭയസോര്തഡി പ്രവസോഹത്താം
- നസോട്ടുരസോജഷ്യ സസമഷ്യസോജനത്താം
- ജനസോധഡിപതഷ്യ വഷ്യവസയറട രൂപരീകരണത്താം

2. ഇന്തഷ്യന് യൂണഡിയനഡില് സചെരസോന് വഡിസമതഡിച്ചേ നസോട്ടുരസോജഷ്യങ്ങള് ഏറതലസോത്താം ?
വഹദസോബസോദസ , കസോശരീര് , ജുനഗഡസ

3. ഫസോന്സസ , സപസോര്ചഗല് എനരീ രസോജഷ്യങ്ങള് ഇന്തഷ്യയഡില് ഏറതലസോത്താം പ്രസദശങ്ങളഡിലസോണസ 
സകസോളനഡികള് സസോപഡിച്ചേതസ ? ആ സകസോളനഡികള് ഇന്തഷ്യസയസോടസ കൂടഡിസച്ചേര്കറപടറതനസ ?

 ഫസോന്സസ
സപസോണഡിസച്ചേരഡി, കസോരകല് , മസോഹഡി യസോനത്താം

സപസോര്ചഗല്
സഗസോവ ,ദസോമന്, ദഡിയ

ഫഞ്ചസ സകസോളനഡികള് 1954 ലത്താം സപസോര്ചഗരീസസ സകസോളനഡികള് 1961 ലത്താം ഇന്തഷ്യസയസോടസ 
കൂടഡിസച്ചേര്കറപട്ടു.

4. ഇന്തഷ്യന് ഭരണഘടനയറട രൂപരീകരണറതക്കുറെഡിച്ചേസ കുറെഡിപസ തയസോറെസോക്കുക.

1946 ല് സഡസോ: രസോസജന പ്രസസോദസ അധഷ്യക്ഷനസോയഡി ഭരണഘടനസോനഡിര്മസോണ സഭ 
രൂപരീകരഡിച.
ഭരണഘടന എഴുതഡി തയസോറെസോകസോനസോയഡി ബഡി ആര് അത്താംസബദസകര് റചെയര്മസോനസോയഡി ഒരു 
ഡസോഫഡിങ്ങസ കമഡിറഡിറയ നഡിയമഡിച.നഡിരവധഡി ചെര്ച്ചേകള്ക്കുത്താം സത്താം വസോദങ്ങള്ക്കുത്താം സശഷത്താം 1950 

ജനുവരഡി 26 നസ ഇന്തഷ്യന് ഭരണഘടന് നഡിലവഡില് വന്നു.
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5.സത്താംസസോന പുനസത്താംഘടനസോ കമഡിഷനഡിറല അത്താംഗങ്ങള് ആറരലസോത്താം ?
- ഫസല് അലഡി [ അധഷ്യക്ഷന്]

- റക എത്താം പണഡികര്
- എച്ചേസ എന് കുന്സ

6.സസതനഷ്യ ഇന്തഷ്യ സത്താംസസോന പുനസത്താംഘടനയ്ക്കുളള മസോനദണമസോയഡി ഭസോഷറയ 
സസരീകരഡിച്ചേറതന്തുറകസോണസ ?

1. സപസോടഡി ശ്രരീരസോമലവഡിറന നഡിരസോഹസോരവത്താം മരണവത്താം
2. ജനകരീയ പ്രസക്ഷസോഭങ്ങള്
3. സത്താംസസോന പുനസത്താംഘടനസോകമരീഷറന നഡിര്സദശങ്ങള്

7.സസതനഷ്യസോനന്തര ഇന്തഷ്യയറട സമദസ വഷ്യവസയറട സവഡിസശഷത എന്തസ ?
മുതലസോളഡിത സസസോഷഷ്യലഡിസ്റ്റസ സമദസ വഷ്യവസകളറട സമനസയമസോയ മഡിശ്രസമദസ 

വഷ്യവസയസോണസ ഇന്തഷ്യന് സമദസ വഷ്യവസ.
എനസോലത്താം റപസോതുസമഖലകസോണസ കൂടുതല് പ്രസോധസോനഷ്യത്താം നല്കഡിയതസ

8.ഇന്തഷ്യയഡിറല പ്രധസോന ഇരുമ്പുരുകസ വഷ്യവസസോയശസോലകള് , അവയസ സഹസോയത്താം നല്കഡിയ 
രസോജഷ്യങ്ങള് ഇവ പടഡികറപടുതക.

ഇരുമ്പുരുകസ വഷ്യവസസോയശസോലകള് സഹസോയത്താം നല്കഡിയ രസോജഷ്യങ്ങള്

ഭഡിലസോയസ
റബസോകസോസറെസോ

റൂര്സകല
ദുര്ഗസോപ്പൂര്

സസസോവഡിയറസ യൂണഡിയന്
സസസോവഡിയറസ യൂണഡിയന്

ജര്മനഡി
ബ്രഡിടണ്

9.സസതനഷ്യസോനന്തര ഇന്തഷ്യ ആരത്താംഭഡിച്ചേ പ്രധസോനറപട ഗസവഷണ സസോപനങ്ങള് ഏറതലസോത്താം ?
- ഇന്തഷ്യന് കസോര്ഷഡിക ഗസവഷണ സമഡിതഡി
- ഇന്തഷ്യന് റമഡഡികല് ഗസവഷണ സമഡിതഡി
- ശസോസ്ത്ര- വഷ്യസോവസസോയഡിക ഗസവഷണ സമഡിതഡി

10. IIT ഇന്തഷ്യയഡില് സസോപഡിച്ചേറതനസ ? അതഡിറന അടഡിസസോനറമന്തസ ?
      - 1954 നുത്താം 1964 നുത്താം ഇടയഡിലസോണസ സസോപഡിച്ചേതസ.

- ശസോസ്ത്ര സസോമഗ്രഡികളസടയത്താം വഡിജസോനതഡിസനയത്താം കസോരഷ്യതഡില് പസോശസോതഷ്യ രസോജഷ്യങ്ങറള 
ആശ്രയഡിക്കുനതസ കുറെകണത്താം എന റനഹസറുവഡിറന കസോഴ്ചപസോടസോണസ ഇതഡിറന അടഡിസസോനത്താം .

11.ബഹഡിരസോകസോശ ഗസവഷണരത്താംഗതസ ഇന്തഷ്യയറട സനടങ്ങള് എറന്തലസോത്താം ?
- 1969 ല് ഐ എസസ ആര് ഒ രൂപഡികരഡിച
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- തഡിരുവനന്തപുരതസ തുമയഡില് സറെസോകറസ വഡിസക്ഷപണസകനത്താം ആരത്താംഭഡിച.

- 1975 ല് ആദഷ്യ ഉപഗ്രഹമസോയ ആരഷ്യഭട വഡിസക്ഷപഡിച.

- ചെനയസോന് പദ്ധതഡി
- മത്താംഗള്യസോന് പദ്ധതഡി

12.സസതനസോനന്തര ഇന്തഷ്യയഡിറല പ്രധസോനറപട വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസ കമഡിഷനുകള് ഏറതലസോത്താം ?
കമഡിഷനുകള് ലക്ഷഷ്യങ്ങള് ശുപസോര്ശകള്

സഡസോ: രസോധസോകഷ്യഷന് 
കമഡിഷന് [ 1948]

സര്വകലസോശസോലസോ 
വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസറതക്കുറെഡിചള്ള 
പഠനത്താം

യ ജഡി സഡി രൂപരീകരഡികണത്താം

സഡസോ: മുതലഡിയസോര് കമരീഷന്
[ 1952 ]

റസകനറെഡി 
വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസറതക്കുറെഡിചള്ള 
പഠനത്താം

ത്രഡിഭസോഷസോ പദ്ധതഡി 
നടസോപഡിലസോകണത്താം

സഡസോ: സകസോതസോരഡി കമഡിഷന്
[1964]

വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസതഡിറന സദശരീയ 
മസോതഷ്യകറയപറഡിയള്ള 
നഡിര്സദശത്താം

10+2+3 മസോതഷ്യകയഡില് 
വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസത്താം 
നടപഡിലസോകണത്താം

13.1986 റല സദശരീയ വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസ നയതഡിറന നഡിര്സദശങ്ങള് എറന്തലസോത്താം ?
1.പ്രസോഥമഡിക വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസതഡിനുത്താം തുടര് വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസതഡിനുത്താം പ്രസോധസോനഷ്യത്താം നല്കണത്താം
2.വപ്രമറെഡി പഠനത്താം റമച്ചേറപടുതനതഡിനുത്താം ഭപൗതഡിക സപൗകരഷ്യങ്ങള് 
റമച്ചേറപടുതനതഡിനുത്താം ഓപസറെഷന് ബസോകസ സബസോര്ഡസ പദ്ധതഡി നടപസോകണത്താം.

3.ഓസരസോ ജഡിലയഡിലത്താം നസവസോദയസോവഡിദഷ്യസോലയങ്ങള് സസോപഡികണത്താം
4. റപണ് കുടഡികളറട വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസതഡിനസ സപ്രസോതസോഹനത്താം നല്കണത്താം.

14.ഇന്തഷ്യയറട സസോത്താംസസോരഡിക മുസനറത്താം ലക്ഷഷ്യമസോകഡി ആരത്താംഭഡിച്ചേ സസോപനങ്ങള് 
പടഡികറപടുതക.

1.സത്താംഗരീത നസോടക അകസോദമഡി - സത്താംഗരീതതഡിസനയത്താം നസോടകതഡിസനയത്താം 
സപ്രസോതസോഹനമസോണസ ലക്ഷഷ്യത്താം - ആസസോനത്താം നഡ്യൂഡല്ഹഡി

2.ലളഡിതകലസോഅകസോദമഡി - ഇന്തഷ്യന് കലകളറട പ്രചെരണത്താം ലക്ഷഷ്യത്താം - ആസസോനത്താം 
നഡ്യൂഡല്ഹഡി

3.സസോഹഡിതഷ്യ അകസോദമഡി - ഇന്തഷ്യന് ഭസോഷസോ സസോഹഡിതഷ്യതഡിറന ഉനമനത്താം ലക്ഷഷ്യത്താം 
-ആസസോനത്താം നഡ്യൂഡല്ഹഡി

4.നസോഷണല് സ്കൂള് ഓഫസ ഡസോമ - നസോടക സപ്രസോതസോഹനത്താം ലക്ഷഷ്യത്താം -ആസസോനത്താം 
നഡ്യൂഡല്ഹഡി

5.നസോഷണല് ബുകസ ട്രേസ്റ്റസ ഓഫസ ഇന്തഷ്യ - ഇന്തഷ്യന് പുസകങ്ങളറട പ്രചെരണത്താം ലക്ഷഷ്യത്താം 
-ആസസോനത്താം നഡ്യൂഡല്ഹഡി
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15.ഇന്തഷ്യന് വഡിസദശനയതഡിറന പ്രധസോന തതസങ്ങള് എറന്തലസോത്താം ?
- സസോമസോജഷ്യതസസതസോടുള്ള എതഡിര്പസ
- സചെരഡിസചെരസോയ്മ
- പഞ്ചശരീല തതസത്താം
- വത്താംശരീയവസോദസതസോടുളള വഡിസദസഷത്താം 

16.എന്തസോണസ പഞ്ചശരീലതതസത്താം ? അതഡിറല വഷ്യവസകള് എറന്തലസോത്താം ?
1954 ല് ഇന്തദ്യുത്താം വചെനയത്താം തമഡില് ഒപസ റവച്ചേ ഉടമടഡിയസോണസ പഞ്ചശരീലതതസത്താം.

 - രസോജഷ്യതഡിറന അതഡിര്തഡിയത്താം പരമസോധഡികസോരവത്താം പരസ്പരത്താം അത്താംഗരീകരഡിക്കുക.

 -പരസ്പരത്താം ആകമഡികസോതഡിരഡിക്കുക.

 - ആഭഷ്യന്തരകസോരഷ്യങ്ങലഡില് പരസ്പരത്താം ഇടറപടസോതഡിരഡിക്കുക
 - സമതസവത്താം പരസ്പര സഹസോയവത്താം പുലര്തക
- സമസോധസോനപരമസോയ സഹവര്തഡിതസത്താം പസോലഡിക്കുക

രസോഷ്ട്രവത്താം രസോഷ്ട്രതനശസോസ്ത്രവത്താം

1. എന്തസോണസ രസോഷ്ട്രത്താം ?

 ഒരു നഡിശഡിത ഭൂപ്രസദശതസ സഡിരമസോയഡി അധഡിവസഡിക്കുനവരുത്താം പരമസോധഡികസോരമുള്ള 
ഗവറണ്മെസനസോടുകൂടഡിയതുമസോയ ഒരു ജനതയസോണസ രസോഷ്ട്രത്താം.

2.ഒരു രസോഷ്ട്രതഡിനുണസോയഡിരഡിസകണ അടഡിസസോന ഘടകങ്ങള് എറന്തലസോത്താം?

ജനങ്ങള് 
ഭൂപ്രസദശത്താം
പരമസോധഡികസോരത്താം
ഗവണ്റമനസ

3.അമഡിതമസോയ ജനസത്താംഖഷ്യയത്താം കുറെഞ്ഞ ജനസത്താംഖഷ്യയത്താം ഏതസ വഡിധതഡിലസോണസ രസോഷ്ട്രറത 
പ്രതഡികൂലമസോയഡി ബസോധഡിക്കുനതസ ?

അമഡിതമസോയ ജനസത്താംഖഷ്യ റതസോഴഡിലഡിലസോയ്മയത്താം ദസോരഡിദഷ്യവത്താം ഉണസോക്കുന്നു.

ജനസത്താംഖഷ്യ കുറെഞ്ഞസോല് മനുഷഷ്യവഡിഭവസശഷഡിയറട കുറെവണസോക്കുന്നു. 

രണ്ടുത്താം രസോഷ്ട്രതഡിനസ ഗുണകരമല.ഇതസ രസോഷ്ട്രതഡിറന വഡികസനറത പ്രതഡികൂലമസോയഡി 
ബസോധഡിക്കുന്നു.
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4.ഇന്തഷ്യയഡിറല ജനങ്ങളൂറട റപസോതു സവഡിസശഷതകള് എറന്തലസോത്താം ?
വഷ്യതഷ്യസ മത വഡിഭസോഗതഡില് റപടവരസോണസ.
വഷ്യതഷ്യസ ഭസോഷകള് സത്താംസസോരഡിക്കുനവരസോണസ .
വഷ്യതഷ്യസ ആചെസോരങ്ങള് പഡിന്തുടരുനവരസോണസ .

5.എന്തസോണസ ഭൂപ്രസദശത്താം ?
ഭൂപ്രസദശത്താം എനസോല് കരപ്രസദശത്താം മസോത്രമല, മറെഡിച്ചേസ അതഡിര്തഡിക്കുള്ളഡില് വരുന കരയത്താം 

ജലസമഖലയത്താം വസോയസമഖലയത്താം തരീരപ്രസദശവത്താം ഉള്റപടുനതസോണസ.

6.പരമസോധഡികസോരത്താം എനതുറകസോണസ അര്തമസോക്കുനറതന്തസ ?
ബസോഹഷ്യ നഡിയനണങ്ങളഡിലസോറത ആഭഷ്യന്തരവഡിഷയങ്ങളഡില് തരീരുമസോനറമടുകസോനുത്താം , 

അന്തര്സദശരീയവഡിഷയങ്ങളഡില് സസന്തമസോയ നഡിലപസോറടടുകസോനുമുള്ള രസോഷ്ട്രതഡിറന 
അധഡികസോരസതയസോണസ പരമസോധഡികസോരത്താം എന്നു പറെയനതസ.

7.പരമസോധഡികസോരതഡിറന രണസ തലങ്ങറളറന്തലസോത്താം ?
1. ആഭഷ്യന്തര തലത്താം - ഭൂപ്രസദശ പരഡിധഡിക്കുള്ളഡില് എലസോ വഡിഷയങ്ങളഡിലത്താം
തരീരുമസോനറമടുകനുള്ള അധഡികസോരത്താം.

2. ബസോഹഷ്യതലത്താം - അന്തര് സദശഡിയ വഡിഷയങ്ങളഡില് സസന്തമസോയ തരീരുമസോനറമടുകനുള്ള 
അധഡികസോരത്താം.

8.ഒരു രസോഷ്ട്രതഡിറന ചുമതലകള് എറന്തലസോത്താം ?
ഒരു രസോഷ്ട്രതഡിനസ രണസ ചുമതലകളസോണുള്ളതസ.

1. നഡിര്ബനഡിത ചുമതലകള്
2. വഡിസവചെനപരമസോയ ചുമതലകള്

1.   നഡിര്ബനഡിത ചുമതലകള്
അതഡിര്തഡി സത്താം രക്ഷണത്താം
ആഭഷ്യന്തര സമസോധസോനത്താം
അവകസോശ സത്താം രക്ഷണത്താംനരീതഡി നടപസോകല്

2.   വഡിസവചെനപരമസോയ ചുമതലകള്
ആസരസോഗഷ്യ സത്താം രക്ഷണത്താം
വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസത്താം ഒരുകല്
സക്ഷമ പദ്ധതഡികള് നടപസോകല്
ഗതസോഗതസപൗകരഷ്യത്താം ഒരുകല്
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9.രസോഷ്ട്രരൂപരീകരണ സഡിദ്ധസോന്തങ്ങള് എറന്തലസോത്താം ?
ശകസി സസിദകാനളും - ശകരസോയവര് ദുര്ബലരുറട സമല് അധഡികസോരത്താം സസോപഡിച്ചേതഡിലൂറട 

രസോഷ്ട്രത്താം രൂപഡികരഡികറപട്ടു.

ദദവദത സസിദകാനളും - രസോഷ്ട്രത്താം വദവ സഷ്യഷഡിയസോറണന്നുത്താം രസോജസോവസ വദവതഡിറന 
പ്രതഡിപുരുഷനസോറണന്നുമുള്ള കസോഴ്ചപസോടഡിലൂറട വളര്ന്നുവനതസ.

സകാമൂഹസിക ഉടമ്പടസി സസിദകാനളും - ജനങ്ങള് രൂപത്താം നല്കഡിയ ഒരു കരസോറെഡിലൂറട രസോഷ്ട്രത്താം 
നഡിലവഡില് വന്നു.

പരസിണകാമ സസിദകാനളും - സസോമൂഹഡിക പരഡിണസോമ പ്രകരീയയഡിലൂറട രൂപത്താം റകസോണതസോണസ 
രസോഷ്ട്രത്താം 

10.ഇനസ രസോഷ്ട്രങ്ങറള സദശരസോഷ്ട്രത്താം എന്നു വഡിളഡികസോന് കസോരണറമന്തസ ?
റപസോതുവസോയ സദശരീയ കസോഴ്ചപസോടഡിറന അടഡിസസോനമസോകഡി രൂപത്താം റകസോള്ളൂനതഡിനസോലസോണസ 

ഇനസ രസോഷ്ട്രങ്ങള് സദശരസോഷ്ട്രത്താം എനറെഡിയറപടുനതസ.

11.എന്തസോണസ പപൗരതസത്താം ?
ഒരു രസോജഷ്യറത പൂര്ണ്ണവത്താം തുലഷ്യവമസോയ അത്താംഗതസമസോണസ പപൗരതസത്താം

12.രണസ തരതഡിലള്ള പപൗരതസങ്ങള് എറന്തലസോത്താം ?
1. സസസോഭസോവഡിക പപൗരതസത്താം - ജന്മനസോ ലഭഡിക്കുന പപൗരതസത്താം.

2. ആര്ജഡിത പപൗരതസത്താം - സനടഡിറയടുക്കുന പപൗരതസത്താം

13.എന്തസോണസ രസോഷ്ട്രതന ശസോസ്ത്രത്താം ?
രസോഷ്ട്രത്താം , ഗവണ്റമനസ എനഡിവറയക്കുറെഡിചള്ള പഠനമസോണസ രസോഷ്ട്രതന ശസോസ്ത്രത്താം.

14.രസോഷ്ട്രതന ശസോസ്ത്രതഡിറല പ്രധസോന പഠനസമഖലകള് ഏറതലസോത്താം ?
റപസോതുഭരണത്താം
അന്തര്സദശരീയ രസോഷ്ട്രരീയത്താം
രസോഷ്ട്രരീയ സഡിദ്ധസോന്തങ്ങള്
തസോരതമഷ്യ രസോഷ്ട്രരീയത്താം

15.രസോഷ്ട്രതന പഠനതഡിറന ആവശഷ്യകതറയന്തസ ?
റപസോതുവസോയ ഏതസ വഡിഷയതഡിലത്താം യകഡിപൂര്വത്താം വഡിശകലനത്താം റചെയ്യുകയത്താം 

കരീയസോത്മകമസോയഡി ഇടറപടുകയത്താം സവണത്താം . ഇതഡിനസ രസോഷ്ട്രതനപഠനത്താം അനഡിവസോരഷ്യമസോണസ.

www.mathsblog.in



പപൗരസബസോധത്താം

1. എന്തസോണസ പപൗരസബസോധത്താം ?
 ഓസരസോ പപൗരനുത്താം സമൂഹതഡിനസ സവണഡിയള്ളതസോറണന്നുത്താം സമൂഹതഡിറന ഉതമ 
തസോല്പരഷ്യങ്ങളസോണസ പപൗരസനറതന്നുമുള്ള തഡിരഡിച്ചേറെഡിവസോണസ പപൗരസബസോധത്താം

2.ആധുനഡികകസോലതസ പപൗരസബസോധതഡിറന പ്രസോധസോനഷ്യറമന്തസ ?
         രസോഷ്ട്രതഡിസനയത്താം സമൂഹതഡിസനയത്താം പുസരസോഗതഡിറയ പപൗരസബസോധത്താം വളറരയധഡികത്താം  
സസസോധരീനഡിക്കുന്നു.

          പപൗരസബസോധമഡിറലങ്കേഡില് മനുഷഷ്യന് സസസോര്തനസോകുന്നു. അവറന പ്രവര്തനങ്ങറളലസോത്താം  
സസന്തത്താം സനടങ്ങള്ക്കുമസോത്രമസോകുത്താം . 
         ഇതഡിറന മസോറഡിറയടുകസോന് പപൗരസബസോധത്താം സഹസോയഡിക്കുന്നു.

3.റപസോതു സമൂഹത്താം ഇനസ സനരഡിടുന ഏറതങ്കേഡിലത്താം 3 പ്രശ്നങ്ങളത്താം അവയ്ക്കുള്ള രണസ 
പരഡിഹസോരമസോര്ഗങ്ങളത്താം പടഡികറപടുതക.

   ജലക്ഷസോമത്താം - 1. മഴറവള്ള സത്താംഭരണത്താം
                               2. കസോരഷ്യക്ഷമതസയസോറടയള്ള റവളളതഡിറന ഉപസയസോഗത്താം

പരഡിസരമലഡിനരീകരണത്താം - 1. മരങ്ങള് റവച്ചേസ പഡിടഡിപഡിക്കുക
                                                2. മസോലഡിനഷ്യ സത്താംസരണത്താം

അഴഡിമതഡി - 1. സബസോധവതസകരണത്താം
                           2. പരസോതഡിറപടല്

4.പപൗരസബസോധറത നഡിര്ണ്ണയഡിക്കുന ഘടകങ്ങള് എറന്തലസോത്താം ?

കുടുത്താംബത്താം 
വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസത്താം
സത്താംഘടനകള്
രസോഷ്ട്രരീയ വഷ്യവസ
സസോമൂഹഡിക വഷ്യവസ
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5.പപൗരസബസോധത്താം വളര്തഡിറയടുകസോന് സഹസോയഡിക്കുന മസോര്ഗങ്ങള് എറന്തലസോത്താം ?

കുടുത്താംബത്താം 
വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസത്താം
സത്താംഘടനകള്
മസോധഷ്യമങ്ങള്

6.കുടുത്താംബത്താം പപൗരസബസോധറത ഏതസ രരീതഡിയഡില് സസസോധരീനഡിക്കുന്നു?

- മുതഡിര്നവറര ബഹുമസോനഡികസോനുത്താം സമൂഹ സസവനതഡിസലര്റപടസോനുത്താം നസോത്താം പഠഡിക്കുനതസ
കുടുത്താംബതഡില് നഡിനസോണസ. 

- അത്താംഗങ്ങളഡില് കര്തവഷ്യസബസോധത്താം വളര്തനതുത്താം കുടുത്താംബതഡില് നഡിനസോണസ .
          - ഒസരസോ വഷ്യകഡിയത്താം കുടുത്താംബതഡിനുസവണഡിയത്താം കുടുത്താംബത്താം സമൂഹതഡിനുസവണരീയമസോറണന 
സബസോധഷ്യത്താം കുടുത്താംബസോന്തരരീക്ഷതഡില് വളര്തഡിറയടുകസോന് കഴഡിയണത്താം.

7. വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസത്താം പപൗരസബസോധറത വളര്തഡിറയടുക്കുനറതങ്ങറന ?
- മൂലഷ്യസബസോധത്താം , സഹഡിഷ്ണുത, സനതഷ്യതസഗുണത്താം പരഡിസഡിതഡി സബസോധത്താംതുടങ്ങഡിയവ 

വളര്തഡിറയടുകസോന് വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസത്താം സഹസോയഡിക്കുത്താം.

          - ശസോസ്ത്രവത്താം സസോസങ്കേതഡികവഡിദഷ്യയത്താം സമൂഹതഡിനസ പ്രസയസോജനകരമസോയ രരീതഡിയഡില് 
ഉപസയസോഗറപടുതസോന് വഡിദഷ്യസോഭഷ്യസോസതഡിലൂറട സസോധഡികണത്താം.

8.പപൗരസബസോധവത്താം മസോധഷ്യമവത്താം തമഡിലള്ള ബനറമന്തസ ?
        - വസോര്തകളത്താം വഡിവരങ്ങളത്താം ജനങ്ങളഡില് എതഡിക്കുനതസ മസോധഷ്യമങ്ങളസോണസ .
        - മസോധഷ്യമങ്ങള് നഡിഷ്പക്ഷമസോയഡിരഡികണത്താം , സസതനമസോയഡിരഡികണത്താം
        - മസോധഷ്യമങ്ങളഡില് നഡിനസ ലഭഡിക്കുന വഡിവരങ്ങല് വഡിമര്ശനസോത്മകമസോയഡി വഡിലയഡിരുതണത്താം.

9.ഉയര്ന പപൗരസബസോധത്താം പ്രകടഡിപഡിച്ചേ ഉതമമസോതഷ്യകകള്കസ ചെഡില ഉദസോഹരണങ്ങല് എഴുതുക.

എപഡിറജ അബ്ദുള് കലസോത്താം 
മദര് റതസരസ
മയഡിലമ
കസലല് റപസോക്കുടന്

10.പപൗരസബസോധവത്താം ധസോര്മഡികതയത്താം തമഡിലള്ള ബനറമന്തസ ?
ധസോര്മഡികത പപൗരസബസോധറത സഹസോയഡിക്കുന്നു. എനസോല് അധസോര്മഡികത 

പപൗരസബസോധത്താം ഇലസോതസോക്കുന്നു.
ജരീവഡിതതഡിറന എലസോ സമഖലയഡിലത്താം ധസോര്മഡികസബസോധത്താം സഷ്യഷഡികലസോണസ  പപൗരസബസോധത്താം 
വളര്തഡിറയടുകസോനുള്ള ഏറവത്താം ഫലപ്രദമസോയ മസോര്ഗത്താം.
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11.പപൗരസബസോധത്താം സനരഡിടുന റവല്ലുവഡിളഡികള് എറന്തലസോത്താം ? അവയ്ക്കുള്ള 
പരഡിഹസോരമസോര്ഗങ്ങള്എറന്തലസോത്താം ?
 -റപസോതുതസോല്പരഷ്യറത അവഗണഡിച്ചേസ സസന്തത്താം തസോല്പരഷ്യങ്ങളഡിക്കുസവണഡി എന്തുത്താം റചെയസോന് 
തയസോറെസോകുനതസോണസ പപൗരസബസോധത്താം സനരഡിടുന പ്രധസോന റവല്ലുവഡിളഡി.
                 ഇതസ മറെഡികടകസോനുള്ള മസോര്ഗങ്ങളസോണസ   ,
       - സസന്തത്താം പ്രവര്തനങ്ങറള വഡിമര്ശനസോത്മകമസോയഡി വഡിലയഡിരുതക.

       - മറ്റുള്ളവരഡില് നഡിനസ പ്രതരീക്ഷഡിക്കുന മസോറങ്ങള് നമഡില് നഡിനസ തുടങ്ങുക.

       - അവകസോശങ്ങള്റകസോപത്താം ചുമതലകള്ക്കുത്താം തുലഷ്യ പരഡിഗണന് നല്കുക

12.പപൗരസബസോധരൂപരീകരണതഡിനസ സമൂഹഷ്യശസോസ്ത്രപഠനറത എങ്ങറന പ്രസയസോജനറപടുതസോത്താം 
 -  സമസോധസോനതഡിസനയത്താം സഹവര്തഡിതസസനയത്താം സസന്ദശത്താം ജനങ്ങളഡിറലതഡിക്കുന്നു.

          - വവവഡിധഷ്യങ്ങറള ബഹുമസോനഡികസോനുത്താം സഹഡിഷ്ണുതസയസോറട റപരുമസോറെസോനുത്താം വഷ്യകഡികറള 
പ്രസോപരസോക്കുന്നു.

13. എന്തസോണസ ധസോര്മഡികത ?
നന്മതഡിന്മകള് തഡിരഡിച്ചേറെഡിഞ്ഞസ നന്മറയ സസരീകരഡിക്കുകയത്താം കടമകള് 

ഉതരവസോദഡിതസതസോറട നഡിര്വഹഡിക്കുകയമസോണസ ധസോര്മഡികതറകസോണസ അര്തമസോക്കുനതസ.

Prepared By

BIJU.M                                                                      COLIN JOSE .E
HSA SOCIAL SCIENCE                                          HSA SOCIAL SCIENCE
GHSS PARAPPA                                                      Dr. AMMRHSS KATTELA
KASARGOD                                                            TVPM
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ഒനനന്നാം പനദവനര്ഷഷിക പരരീക്ഷയന്നാം രണനന്നാം പനദവനര്ഷഷിക
പരരീക്ഷയന്നാം ഞങ്ങള് പ്രധനന ചചനദദ്യങ്ങള്

ഉള്കകനളഷിച്ചുകകനണണ്ട് പഠന സഹനയഷി തയനറനകഷിയഷിരുന.
അതഷികന്റെ തുടര്ച്ചയനയഷി ബനകഷിവന പനഠങ്ങകള

ഉള്കകനളഷിച്ചുകകനണണ്ട് സമനന രരീതഷിയഷിലുള
ചചനചദദ്യനത്തരങ്ങള് തയനറനകഷിയഷിരഷിക്കുകയനണഷിവഷികട.
കുടഷികള്കണ്ട് ഉപകനരപ്രദമനകുകമന പ്രതരീക്ഷചയനകട,

                                    - ബഷിജു ആന്റെണ്ട് ചകനളഷിന് ചജനസണ്ട്
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7. ചകരളന്നാം ആധഷിനഷികതയഷിചലേകണ്ട്

1. കകേരളതത്തികലേക്കുള്ള യൂകററോപപ്യന് ആഗമനതതക്കുറത്തിചച്ച് കുറത്തിതപ്പെഴുതുകേ.

   കകേരളതത്തികലേകക്ക് വന്ന ആദദ്യതത യയൂകററോപദ്യര് കപറോര്ചച്ചുഗഗീസച്ചുകേറോരറോണക്ക്. 
അറബത്തികേളച്ചുകടേയച്ചുയും ചചൈനകറോരച്ചുതടേയച്ചുയും വദ്യറോപറോരകേച്ചുതകേ അവസറോനത്തിപത്തികച്ചുകേ 
എന്നതറോയത്തിരച്ചുന്നച്ചു അവരച്ചുതടേ ലേകദ്യയും . അതത്തിനച്ചു കവണത്തി അവര് സറോമയൂതത്തിരത്തിയച്ചുമറോയത്തി 
കേയൂടച്ചുകേയൂടേത്തി. അറബത്തികചവടേകറോതര പച്ചുറതറോകണതമന്നറോയത്തിരച്ചുന്നച്ചു അവരച്ചുതടേ 
ആവശദ്യയും. സറോമയൂതത്തിരത്തി ഈ ആവശദ്യയും അയുംഗഗീകേരത്തിചത്തില. 

തച്ചുടേര്ന്നക്ക് കപറോര്ചച്ചുഗഗീസച്ചുകേറോര് തകേറോചത്തിരറോജദ്യവച്ചുമറോയത്തി ചൈങറോതമച്ചുണറോകത്തി. 
കപറോര്ചച്ചുഗഗീസച്ചുകേറോര്കച്ചുകശഷയും ഡചച്ചുകേറോരച്ചുയും ഇയുംഗഗീഷച്ചുകേറോരച്ചുയും ഫ്രഞച്ചുകേറോരച്ചുയും 
കകേരളതത്തിതലേതത്തി. കേച്ചുരമച്ചുളകേത്തിനച്ചുകവണത്തി അവര് മത്സരത്തിചച്ചു. 

1663 ല് ഡചച്ചുകേറോര് കപറോര്ചച്ചുഗഗീസച്ചുകേറോതര കകേരളതത്തില് നത്തിന്നക്ക് തച്ചുരതത്തി. 
1741 ല് മറോര്തറോണ്ഡവര്മ്മ കേച്ചുളചല് യച്ചുദ്ധതത്തിലേയൂതടേ ഡചച്ചുകേറോതര പച്ചുറതറോകത്തി. 
കേര്ണറോടത്തികേക്ക് യച്ചുദ്ധതത്തില് ഫ്രഞച്ചുകേറോതര ഇയുംഗഗീഷച്ചുകേറോര് പരറോജയതപടേച്ചുതത്തിയകതറോതടേ 
കകേരളതത്തിതന്റെ വദ്യറോപറോര കേച്ചുതകേ ബത്തിടത്തിഷച്ചുകേറോര്കറോയത്തി.

2. മലേബറോര് , തകേറോചത്തി , തത്തിരുവത്തിതറോതാംകൂര് എനന്നീ പ്രകദേശങ്ങള് ബത്തിടന്നീഷച്ച് നത്തിയന്ത്രണതത്തില് 
വനതതങ്ങതന ?

- 1792 തലേ ശഗീ രയുംഗയും പടണയും സനത്തിപ്രകേറോരയും മലേബറോര് ബത്തിടഗീഷക്ക് 
നത്തിയന്ത്രണതത്തിലേറോയത്തി.

- 1792 ല് തകേറോചത്തി രറോജറോവക്ക് ബത്തിടഗീഷക്ക് കമല്കകേറോയ്മ അയുംഗഗീകേരത്തിചച്ചു.
- 1795 ല് തത്തിരച്ചുവത്തിതറോയുംകേയൂറച്ചുയും  ബത്തിടഗീഷക്ക് കമല്കകേറോയ്മ അയുംഗഗീകേരത്തിചച്ചു.

3. ബത്തിടന്നീഷറോര്തക്കെതത്തിതര കകേരളതത്തില് നടന ആദേപ്യകേറോലേ തചെറുത്തുനത്തില്പുകേള് ഏതതലറോതാം ?
പഴശത്തിരറോജ - മലേബറോര്
പറോലേത്തിയതചന് - തകേറോചത്തി
കവലേച്ചുതമത്തിദളവ  തത്തിരച്ചുവത്തിതറോയുംകേയൂര്–

4.കകേരളതാം കലേറോകേ കേകമറോളതത്തിതന്റെ ഭറോഗമറോയതതങ്ങതന ?
ബത്തിടഗീഷച്ചുകേറോര് ഇവത്തിടേതത ഉല്പന്നങള് കേച്ചുറഞ്ഞ വത്തിലേയക്ക് വറോങച്ചുകേയച്ചുയും 

ബത്തിടണത്തിതലേ ഉല്പന്നങള് ഉയര്ന്ന വത്തിലേയക്ക് വത്തില്കച്ചുകേയച്ചുയും തചൈയച്ചു. ഇകതറോതടേ സസ്വയയും 
പരദ്യറോപ്തമറോയത്തിരച്ചുന്ന നമ്മച്ചുതടേ ഗറോമഗീണ സമദക്ക് വദ്യവസ്ഥ തകേര്ന്നച്ചു. വത്തികദശവദ്യറോപറോരയും 
വളര്ന്നച്ചു. കകേരളയും കലേറോകേ കേകമറോളതത്തിതന്റെ ഭറോഗമറോയത്തി. 

5. കകേരളതത്തില് വപ്യറോപറോരതാം തമചതപ്പെടുതറോന് ബത്തിടത്തിഷുകേറോര് സസന്നീകേരത്തിച നടപടത്തികേള് എതന്തെലറോതാം

 വദ്യറോപറോര  നത്തിയമങള് തങള്കനച്ചുകേയൂലേമറോകത്തി
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 ഏകേഗീകേരത്തിച നറോണയവദ്യവസ്ഥയച്ചുയും അളവച്ചു തയൂകസമ്പ്രദറോയവച്ചുയും നടേപത്തിലേറോകത്തി
 ഗതറോഗതസസൗകേരദ്യങള് തമചതപടേച്ചുതത്തി
 തകേറോചത്തി, കകേറോഴത്തികകറോടേക്ക് , ആലേപച്ചുഴ എന്നഗീ തച്ചുറമച്ചുഖങള് വത്തികേസത്തിപത്തിചച്ചു.

6. ബത്തിടന്നീഷച്ച് ഭരണകേറോലേതച്ച് കകേരളതത്തില് കുടത്തിയറോയ്മ നത്തിയമതാം നത്തിലേവത്തില് വനതതനച്ച് ?
- 1865 ല് തത്തിരച്ചുവത്തിതറോയുംകേയൂര്
- 1914 ല് തകേറോചത്തി
- 1929 ല് മലേബറോര്

7. വറോണത്തിജപ്യവതച്ച്കേരണതാം കകേരളതത്തിതലേ കേറോര്ഷത്തികേ കമഖലേയത്തില് വരുതത്തിയ മറോറ്റങ്ങള് 
എതന്തെലറോതാം ?

- നറോണദ്യവത്തിളകേള് ധറോരറോളമറോയത്തി കേദ്യഷത്തിതചൈയറോന് തച്ചുടേങത്തി
- തനലത്തിനച്ചു പകേരയും തതങക്ക് ധറോരറോളമറോയത്തി കേദ്യഷത്തി തചൈയതതത്തിനറോല് 

ഭകദ്യകറോമമച്ചുണറോയത്തി.
- അതക്ക് പരത്തിഹരത്തികറോന് മരചഗീനത്തി കേദ്യഷത്തി വദ്യറോപകേമറോയത്തി.
- മലേകയറോരങളത്തില് കേറോപത്തി ,കതയത്തിലേ, റബ്ബര് എന്നത്തിവ കേദ്യഷത്തി തചൈയറോന് തച്ചുടേങത്തി.

8. കകേരളതത്തിതലേ വത്തിവത്തിധ പ്രകദേശങ്ങളത്തില് വളര്ച പ്രറോപത്തിച വപ്യവസറോയങ്ങള് ഏതതലറോതാം ?
കതറോട വദ്യവസറോയങള് - കതയത്തിലേ ഫറോക്ടറത്തികേള് ,  റബ്ബര് ഫറോക്ടറത്തികേള്
കേണന് കദവന് കേമനത്തി, മലേയറോളയും പറോകന്റെഷന്
എണയറോടക്ക് മത്തിലച്ചുകേള് - ആലേപച്ചുഴ 
കേയര് ഫറോക്ടറത്തി - ആലേപച്ചുഴ
കേശച്ചുവണത്തി ഫറോക്ടറത്തി - തകേറോലയും
പളത്തിവറോസല് ചവദദ്യച്ചുത നത്തിലേയയും
പച്ചുനലേയൂര് കപപര് മത്തില്
കേളമകശരത്തിയത്തിതലേ ഫറോക്ടക്ക്

9. ബത്തിടന്നീഷച്ച് ഭരണകേറോലേതത കകേരളതത്തിതലേ വപ്യറോവസറോയത്തികേ പുകരറോഗതത്തിതയകുറത്തിചച്ച് കുറത്തിപ്പെച്ച് 
തയറോററോക്കുകേ.

കതറോട വദ്യവസറോയങള് - കതയത്തിലേ ഫറോക്ടറത്തികേള് ,  റബ്ബര് ഫറോക്ടറത്തികേള്
കേണന് കദവന് കേമനത്തി, മലേയറോളയും പറോകന്റെഷന്
എണയറോടക്ക് മത്തിലച്ചുകേള് - ആലേപച്ചുഴ 
കേയര് ഫറോക്ടറത്തി - ആലേപച്ചുഴ
കേശച്ചുവണത്തി ഫറോക്ടറത്തി - തകേറോലയും
പളത്തിവറോസല് ചവദദ്യച്ചുത നത്തിലേയയും
പച്ചുനലേയൂര് കപപര് മത്തില്
കേളമകശരത്തിയത്തിതലേ ഫറോക്ടക്ക്

10. കകേരളതത്തിതലേ സറോമൂഹപ്യരതാംഗതച്ച്  മത്തിഷനറത്തിമറോരുതട സതാംഭറോവനതയകുറത്തിചച്ച് കുറത്തിപ്പെച്ച് 
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തയറോററോക്കുകേ.
മത്തിഷനറത്തി പ്രവര്തനങളത്തിലേയൂതടേ കകേരളതത്തിതലേ സറോയുംസറോരത്തികേ സറോഹത്തിതദ്യഭറോഷയക്ക്

നകവറോകന്മേഷയും ചകേവന്നച്ചു.
ചൈത്തിലേ ഉദറോഹരണങള്
മലേയറോളതത്തിതലേ ആദദ്യതത വദ്യറോകേരണ ഗനയും - കഡറോ: ആഞകലേറോസക്ക് ഫ്രറോന്സത്തിസക്ക് 
മലേയറോളതത്തിതലേ ആദദ്യതത നത്തിഘണച്ചു - അര്കണറോസക്ക് പറോതത്തിരത്തി 
മലേയറോളതത്തിതലേ ആദദ്യതത സമയൂര്ണ ഗനയും - സയുംകകപ കവദറോര്തയും
മലേയറോളയും ഇയുംഗഗീഷക്ക് നത്തിഘണച്ചു - തഹര്മന് ഗച്ചുണര്ടക്ക്
മലേയറോളതത്തിതലേ ആദദ്യതത പത്രങള് - രറോജദ്യസമറോചൈറോരയും , പശത്തികമറോദയയും - 
തഹര്മന് ഗച്ചുണര്ടക്ക്

മൂനച്ച് മത്തിഷനറത്തിമറോര് കകേരളതത്തിതലേതത്തി
1.   ചെര്ചച്ച് മത്തിഷന് തസറോസസറ്റത്തി - തത്തിരുവത്തിതറോതാംകൂര്
2.  ലേണ്ടന് മത്തിഷന് തസറോസസറ്റത്തി - തകേറോചത്തി
3. ബറോസല് ഇവറോഞ്ചലേത്തിക്കെല് മത്തിഷന് - മലേബറോര്
ഇവര് ധറോരറോളതാം വത്തിദേപ്യറോഭപ്യറോസ സറോപനങ്ങള് തുടങ്ങത്തി . 

11. ബത്തിടന്നീഷുകേറോരുതട വരവച്ച് കകേരളതത്തിതലേ നത്തിയമരതാംഗത്തുതാം ആകരറോഗപ്യരതാംഗത്തുതാം ഉണ്ടറോക്കെത്തിയ 
മറോറ്റങ്ങള് എതന്തെലറോതാം ?

നഗീതത്തിനദ്യറോയ വദ്യവസ്ഥതയ ബത്തിടത്തിഷച്ചുകേറോര് പരത്തിഷ്കരത്തിചച്ചു.കേച്ചുറ്റവറോളത്തിയച്ചുതടേ വറോദയും 
കകേട കശഷയും കേച്ചുറ്റതത്തിതന്റെ സസ്വഭറോവമനച്ചുസരത്തിചക്ക് ഏകേഗീകേദ്യത ശത്തികറോവത്തിധത്തികേള് 
നടേപറോകത്തി.
- ജറോതത്തികതഗീമറോയത്തി നത്തിയമതത്തിനച്ചു മച്ചുന്നത്തില് എലറോരച്ചുയും തച്ചുലേദ്യരറോയത്തി.
- കകേറോടേതത്തികേള് സ്ഥറോപത്തിചച്ചു.

ചൈത്തികേത്തിത്സറോരയുംഗതക്ക് അകലേറോപതത്തി തകേറോണച്ചു വന്നച്ചു. 
- വസയൂരത്തി തടേയറോനച്ചുള കേച്ചുതത്തിതവപക്ക് ആദദ്യമറോയത്തി മലേബറോറത്തില് നടേതത്തി.
- മലേബറോര് , തകേറോചത്തി , തത്തിരച്ചുവത്തിതറോയുംകേയൂര് എന്നത്തിവത്തിടേങളത്തില് സര്കറോര് 
ആശച്ചുപത്രത്തികേള് സ്ഥറോപത്തിചച്ചു.

12.കകേരളതത്തിതന്റെ പുകരറോഗതത്തിക്കെച്ച് സറോമൂഹപ്യപരത്തിഷര്തറോക്കെളുതട പങച്ച് നത്തിസ്തൂലേമറോണച്ച്. 
സമര്തത്തിക്കുകേ.

പ്രധറോന സറോമയൂഹദ്യ പരത്തിഷ്കര്തറോകള്
ചവകേച്ചുണ്ഠ സസ്വറോമത്തികേള് - സമതസ്വ സമറോജയും
ചൈടമത്തി സസ്വറോമത്തികേള് - മരച്ചുമകറോയതത്തിതനതത്തിതര കപറോരറോടേത്തി.
ശഗീനറോരറോയണഗച്ചുരച്ചു - ശഗീനറോരറോയണ ധര്മ്മ പരത്തിപറോലേന കയറോഗയും
കേച്ചുരദ്യറോകകറോസക്ക് ഏലേത്തിയറോസക്ക് ചൈറോവറ - അനറോഥറോലേയങളച്ചുയും വത്തിദദ്യറോലേയങളച്ചുയും 

സ്ഥറോപത്തിചച്ചു.
അയങറോളത്തി - സറോധത്തി ജന പരത്തിപറോലേന സയുംഘയും
വകയും അബച്ചുള് ഖറോദര് മസൗലേവത്തി - തത്തിരച്ചുവത്തിതറോയും കേയൂര് മച്ചുസഗീയും മഹറോജനസഭ
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13. കകേരളതത്തിതന്റെ സറോമൂഹപ്യമറോറ്റതത്തിനച്ച് ചെറോനറോര് കേലേറോപതാം , സവക്കെതാം സതപ്യറോഗ്രഹതാം , 
ഗുരുവറോയൂര് സതപ്യറോഗ്രഹതാം എനത്തിവ വഹത്തിച പങച്ച് വത്തിലേയത്തിരുത്തുകേ.

ചൈറോന്നറോര് കേലേറോപയും - മറോറച്ചു മറകറോനച്ചുള അവകേറോശതത്തിനറോയത്തി തതകന് 
തത്തിരച്ചുവത്തിതറോയുംകേയൂറത്തിതലേ ചൈറോന്നറോര് സസഗീകേള് നടേതത്തിയ കേലേറോപയും - 1859 ല് ജറോകറ്റച്ചുയും 
കമല്മച്ചുണച്ചുയും ധരത്തികറോനച്ചുള അവകേറോശയും കനടേത്തി. 

ചവകയും സതദ്യറോഗഹയും - 1924 ല് - ടേത്തി തകേ. മറോധവതന്റെ കനതദ്യതസ്വയും - മന്നതക്ക്
പത്മനറോഭന് സവര്ണ ജറോഥ നടേതത്തി. ചവകയും കകത്രതത്തിനടേച്ചുതച്ചുള നത്തിരതത്തില് 
കേയൂടേത്തി യറോത്ര തചൈയറോനച്ചുള സസ്വറോതന്ത്രദ്യതത്തിനച്ചു കവണത്തി. സമരയും വത്തിജയത്തിചച്ചു.

ഗച്ചുരച്ചുവറോയയൂര് സതദ്യറോഗഹയും - 1931 ല് - എ തകേ കഗറോപറോലേന് വളണത്തിയര് 
കേദ്യറോപറ്റന് - കകത്രതത്തികലേകക്ക് എലറോ ഹത്തിനച്ചുകള്കച്ചുയും പ്രകവശനയും ലേഭത്തികറോന് 
കവണത്തി. 1936 തലേ കകത്രപ്രകവശന വത്തിളയുംബരതത്തിലേയൂതടേ എലറോ വത്തിഭറോഗകറോര്കച്ചുയും 
പ്രകവശനയും ലേഭത്തിചച്ചു.

14. മലേബറോര് , തത്തിരുവത്തിതറോതാംകൂര് , തകേറോചത്തി എനത്തിവത്തിടങ്ങളത്തില് കദേശന്നീയ പ്രകകറോഭതത്തിതന്റെ 
ഭറോഗമറോയുണ്ടറോയ  രറോഷന്നീയ പ്രകകറോഭങ്ങതള കുറത്തിചച്ച് കുറത്തിപ്പെച്ച് തയറോററോക്കുകേ.

മലേബറോര് - മലേബറോര് ജത്തിലറോ കകേറോണ്ഗസത്തിതന്റെ പ്രഥമ സകമ്മളനയും 1916 ല് 
ആനത്തിബസന്റെത്തിതന്റെ അധദ്യകതയത്തില് പറോലേകറോടക്ക് തവചച്ചു കചൈര്ന്നച്ചു.
1920 ല് മകഞരത്തിയത്തില് അവസറോനതത രറോസഷഗീയ സകമ്മളനയും കചൈര്ന്നച്ചു. 
1920 ല് ഗറോനത്തിജത്തിയച്ചുയും ഷസൗകതലേത്തിയച്ചുയും കകേറോഴത്തികകറോടേക്ക് ഖത്തിലേറോഫതക്ക് പ്രസ്ഥറോനതത്തിനക്ക് 
പത്തിനച്ചുണ പ്രഖദ്യറോപത്തിചച്ചു.
ഖത്തിലേറോഫതക്ക് കേമ്മത്തിറ്റത്തിയച്ചുതടേ കനതദ്യതസ്വതത്തില് ഖത്തിലേറോഫതക്ക് പ്രസ്ഥറോനയും ശകത്തിതപടച്ചു.
1930 ല് തകേ .കകേളപ്പെതന്റെ കനതപ്യതസതത്തില് പയന്നൂറത്തില് ഉപ്പെച്ച് സതപ്യറോഗ്രഹതാം നടന.
1934 ല് കകേറോണ്ഗസക്ക് കസറോഷദ്യലേത്തിസക്ക് പറോര്ടത്തി രയൂപഗീകേദ്യതമറോയത്തി
1939 ല് കേമ്മദ്യയൂണത്തിസക്ക് പറോര്ടത്തി നത്തിലേവത്തില് വന്നച്ചു.
കേയയൂര് , തമറോററോഴ , കേരത്തിതവളയൂര് സമരങള്.

തതിരുവതിതതതാംകൂര് 
1891 ല് മലേയറോളത്തി തമകമ്മറോറത്തിയല്
1896 ല് ഈഴവ തമകമ്മറോറത്തിയല്
1932 ല് നത്തിവര്തന പ്രകകറോഭങള് 
1946 ല് പച്ചുന്നപ്രവയലേറോര് സമരയും

കകതചതി
1936 തലേ ഇലേസക്ടത്തിസത്തിറ്റത്തി സമരയും
1941 ല് തകേറോചത്തി രറോജദ്യ പ്രജറോമണ്ഡലേയും രയൂപഗീകേദ്യതമറോയത്തി

15. കകേരളതത്തിതലേ കദേശന്നീയ പ്രസറോനതത്തിനച്ച് സന്നീകേളുതട സതാംഭറോവനതയന്തെച്ച് ?
ഗറോനത്തിജത്തിയുതട രതാംഗ പ്രകവശകതറോതട സന്നീകേള് സജന്നീവ മറോയത്തി പതങടുത്തു.

1931 ല് മഹത്തിളറോസകമ്മേളനതാം കചെര്ന.
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മലേബറോരത്തില് എ വത്തി കുടത്തിമറോളു അമ്മേയുതാം തത്തിരുവത്തിതറോതാംകൂറത്തില് അക്കെമ്മേ തചെറത്തിയറോന് , ആനത്തി 
മസന്നീന് എനത്തിവര് കനതപ്യതസതാം നല്കേത്തി.
16. ഐകേപ്യകകേരളതത്തിതന്റെ രൂപന്നീകേരണതത്തികലേക്കെച്ച് നയത്തിച സറോഹചെരപ്യങ്ങള് എതന്തെലറോതാം ?

- ജവഹര്ലലാല് നനെഹഹ്റുവവിനന്റെ അധധ്യക്ഷതയവില് ചചേര്ന്ന പയ്യന്നൂര് ചകലാണ്ഗ്രസഹ് 
സസലാതനധ്യതവിനുചശേഷഷം ചകരളനത ഒരു പ്രചതധ്യക സഷം സലാനെമലായവി 
പുനെസഷംഘടവിപവിക്കണനമന്ന പ്രചമയഷം അവതരവിപവിച.

-1947 ല് ഐകധ്യ ചകരള പ്രചമയഷം പലാസലാക്കവി. 
-1949 ല് തവിരുനകലാചവി സഷംസലാനെഷം നെവിലവവില് വന. 
-1956 നെവമ്പര് 1 ന് തവിരുനകലാചവിയഷം മലബലാറുഷം ചചേര്ന്നഹ് ഇന്നനത ചകരളമുണലായവി. 
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11. സമൂഹശനസന്നാം : എനണ്ട് ?എനഷിനണ്ട് ?
1. സര്ഗരചെനയുതാം സര്ഗറോത്മകേ രചെനയുതാം തമ്മേത്തിലുള്ള വപ്യതപ്യറോസതമന്തെച്ച് ?

സര്ഗ രചന 
- ഭറോവന ഉപകയറോഗത്തിചക്ക് രചൈന നടേതച്ചുന്നച്ചു
- സറോമയൂഹത്തികേ സയുംഭവങതള സസൗനരദ്യറോത്മകേതലേങളത്തില് ആവത്തിഷ്കരത്തികച്ചുന്നച്ചു.
- ആസസ്വറോദനയും ലേകദ്യയും തവകച്ചുന്നച്ചു.
          സമൂഹശതസ്ത്ര പഠനതാം
- സറോമയൂഹത്തികേ പ്രതത്തിഭറോസങള് ശറോസസഗീയമറോയത്തി വത്തിശകേലേനയും തചൈയച്ചുന്നച്ചു
- സറോമയൂഹത്തികേറോവസ്ഥകേതള കേറോരദ്യകേറോരണ ബനതത്തിതന്റെ അടേത്തിസ്ഥറോനതത്തില് 
അപഗഥത്തികച്ചുന്നച്ചു
- സമയൂഹതത വസത്തിനത്തിഷമറോയത്തി അപഗഥത്തികച്ചുന്നച്ചു.

2. സമൂഹശറോസതത്തിതലേ പ്രധറോന പഠനശറോഖകേള് ഏതന്തെലറോതാം ?അവ പ്രതത്തിപറോദേത്തിക്കുന 
വത്തിഷയങ്ങകളതതലറോതാം ?
               സറോമതത്തികേശറോസസയും - സറോമതത്തികേ വദ്യവഹറോരതത കേച്ചുറത്തിചച്ചുള പഠനയും
          ചൈരത്തിത്രയും - കേഴത്തിഞ്ഞ കേറോലേതത കേച്ചുറത്തിചച്ചുള പഠനയും
          രറോസഷ തന്ത്രശറോസസയും - രറോസഷതത കേച്ചുറത്തിചച്ചുയും അവകേറോശങതള കേച്ചുറത്തിചച്ചുമച്ചുള
പഠനയും
          നരവയുംശ ശറോസസയും - മനച്ചുഷദ്യ ഉത്ഭവതതകച്ചുറത്തിചച്ചുയും വയുംശഗീയ 
പരത്തിണറോമതതകച്ചുറത്തിചച്ചുമച്ചുള പഠനയും
          മനശറോസസയും - മനച്ചുഷദ്യമനസത്തിതന കേച്ചുറത്തിചച്ചുയും 
മറോനസത്തികേറോവസ്ഥകേതളകേച്ചുറത്തിചച്ചുമച്ചുള പഠനയും

3. സമൂഹശറോസതത്തിതന്റെ ആവത്തിര്ഭറോവതത്തിനച്ച് വഴത്തിതയറോരുക്കെത്തിയ മൂനച്ച് വത്തിപ്ലവങ്ങകളതതലറോതാം ?
- ജറോകനറോദയയും അഥവറോ ശറോസസവത്തിപവയും
- ഫ്രഞക്ക് വത്തിപവയും

       - വദ്യറോവസറോയത്തികേ വത്തിപവയും

4. വത്തിപ്ലവയുഗതാം എനറത്തിയതപ്പെടുനതച്ച് ഏതച്ച് നൂറ്ററോണ്ടത്തിലേറോണച്ച് ?
പതതറോമതറോയും നയൂറ്ററോണക്ക്

5. പതതറോമതറോതാം നൂറ്ററോണ്ടത്തില് പടത്തിഞറോറന് യൂകററോപ്പെത്തിലേറോണച്ച് സമൂഹശറോസതാം ഉടതലേടുതതച്ച്.
a]സമൂഹശശാസ്ത്രതത്തിനന് അടത്തിതറ പശാകത്തിയ ചത്തിന്തകനശാരന് ?
b]സമൂഹശശാസ്ത്രതത്തിനന്റെ ആദദ്യകശാല പപനരന്തന് ?
c]സമൂഹശശാസ്ത്രതത്തിനന്റെ പത്തിതശാവശാരന് ?

- അഗസന് പകശാകോംനത 
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- സശാമൂഹത്തിക ഭഭൗതത്തിക ശശാസ്ത്രകോം
- അഗസന് പകശാകോംനത

6.സമൂഹശറോസപഠനതത്തിനച്ച് തഹര്ബര്ടച്ച് തസ്പെന്സറുതട പതങന്തെച്ച് ?
ചൈറോള്സക്ക് ഡറോര്വത്തിതന്റെ പരത്തിണറോമ സത്തിദ്ധറോനതതസ്വങള് സമയൂഹ പഠനതത്തിനക്ക് 

പ്രകയറോജനതപടേച്ചുതത്തിയ ചൈത്തിനകേനറോണക്ക് തഹര്ബര്ടക്ക് തസ്പെന് സര്.
ജഗീവത്തികേളച്ചുതടേ പരത്തിണറോമയും കപറോതലേ മനച്ചുഷദ്യ സമയൂഹവച്ചുയും വദ്യതദ്യസ ഘടങളത്തിലേയൂകടേ 
പരത്തിണമത്തിചറോണക്ക് ഇന്നതത അവസ്ഥയത്തിതലേതതകചര്ന്നതതന്നക്ക് അകദ്ദേഹയും 
വദ്യകമറോകത്തി.

7.ഇന്തെപ്യയത്തില് സമൂഹശറോസ പഠന വകുപ്പെച്ച് ആദേപ്യമറോയത്തി ആരതാംഭത്തിചതച്ച് എവത്തിതടയറോണച്ച് ?
കബറോയുംതബ സര്വകേലേറോശറോലേ

8.ഇന്തെപ്യയത്തില് സമൂഹശറോസ പഠനതത്തിനച്ച് പ്രധറോന സതാംഭറോവനകേള് നല്കേത്തിയ ഏതതങത്തിലുതാം രണ്ടച്ച് 
ചെത്തിന്തെകേരുതട കപതരഴുതുകേ.

- എ ആര് കദശറോയത്തി
      - എയും എന് ശഗീനത്തിവറോസന്

9.എന്തെറോണച്ച് സമൂഹ ശറോസതാം ?
മനച്ചുഷദ്യജഗീവത്തിതതത്തിതന്റെ സറോമയൂഹത്തികേ വശങതളകേച്ചുറത്തിചക്ക് നടേതച്ചുന്ന ശറോസസഗീയ 

പഠനമറോണക്ക് സമയൂഹശറോസസയും

10.സമൂഹശറോസതത്തിതന്റെ പ്രറോധറോനപ്യതമന്തെച്ച് ?
- സമയൂഹതതകച്ചുറത്തിചക്ക് ശരത്തിയറോയ ധറോരണ ലേഭത്തികറോന്
- സറോമയൂഹത്തികേ പ്രശ്നങതള സയൂഷ്മമറോയത്തി പഠത്തികറോന്
- സറോമയൂഹത്തികേ പ്രശ്നങള്കക്ക് പരത്തിഹറോരങള് കേതണതറോന്

11.സമൂഹശറോസതത്തില് പഠനവത്തികധയമറോക്കുന വത്തിവത്തിധ കമഖലേകേള് ഏതതലറോതാം ?
സറോമയൂഹത്തികേസ്ഥറോപനങള്
സറോമയൂഹത്തികേ സക്ക്യുംഘങള്
സറോമയൂഹത്തികേബനങള്
സറോമയൂഹഗീകേരണയും
സമച്ചുദറോയങള്

12.സമൂഹശറോസതത്തിതലേ പഠനരന്നീതത്തികേള് ഏതതലറോതാം ?
കസറോഷദ്യല് സര്കവ -സറോമയൂഹത്തികേ വത്തിഷയങള് പഠത്തികറോന് ഏറ്റവച്ചുയും 

അനച്ചുകയറോജദ്യമറോയ രഗീതത്തി.  തതരതഞ്ഞടേച്ചുത ഒരച്ചു സയുംഘയും ആളച്ചുകേളത്തില് നത്തിന്നക്ക് വത്തിവരയും 
കശഘരത്തികച്ചുന്നച്ചു.

അഭത്തിമച്ചുഖയും - ഗകവഷകേനച്ചുയും പ്രതത്തികേര്തറോവച്ചുയും തമ്മത്തിലേച്ചുള സയുംഭറോഷണമറോണക്ക് 
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അഭത്തിമച്ചുഖയും.
നത്തിരഗീകണയും- കേറോണച്ചുകേയച്ചുയും കകേള്കച്ചുകേയച്ചുയും അനത്തിഭവത്തികച്ചുകേയച്ചുയും തചൈയച്ചുന്ന 

വത്തിവരങള് സതദ്യസനമറോയത്തി കരഖതപടേച്ചുതച്ചുന്ന രഗീതത്തിയറോണക്ക് നത്തിരഗീകണയും.

13.അഭത്തിമുഖതാം , കചെറോദേപ്യറോവലേത്തി ഇവ തമ്മേത്തിലുള്ള വപ്യതപ്യറോസതമന്തെച്ച് ?
അഭത്തിമച്ചുഖയും കചൈറോദദ്യറോവലേത്തി

- വത്തിവരങള് വറോതമറോഴത്തിയറോയത്തി 
കശഖരത്തികച്ചുന്നച്ചു
- ഗകവഷകേന് വത്തിവരങള് 
കരഖതപടേച്ചുതച്ചുന്നച്ചു

- വത്തിവരങള് കരഖതപടേച്ചുതത്തി 
നല്കേച്ചുന്നച്ചു
- പ്രതത്തികേര്തറോകള് വത്തിവരങള് 
കരഖതപടേച്ചുതച്ചുന്നച്ചു

14.അഭത്തിമുഖതത്തില് ശ്രദത്തികക്കെണ്ട കേറോരപ്യങ്ങള് എതന്തെലറോതാം ?
- ആവശദ്യമറോയ വദ്യകത്തികേതള കേതണതല്
- ഉചൈത്തിതമറോയ കചൈറോദദ്യങള് ഒരച്ചുകല്
- സമയക്രമഗീകേരണയും
- ഫലേവതറോയ രഗീതത്തിയത്തിലേച്ചുള ആശയവത്തിനത്തിമയയും
- വത്തിവരങള് ക്രമതപടേച്ചുതലേച്ചുയും റത്തികപറോര്ടക്ക് തയറോററോകലേച്ചുയും

15.പങറോളത്തിത നത്തിരന്നീകണതാം , പങറോളത്തിതരഹത്തിത നത്തിരന്നീകണതാം ഇവ തമ്മേത്തിലുള്ള 
വപ്യതപ്യറോസതമന്തെച്ച് ?

      നത്തിരഗീകകേന് പഠനകമഖലേയത്തില് നത്തിന്നക്ക് കനരത്തിടക്ക് വത്തിവരയും കശഖരത്തികച്ചുന്ന 
രഗീതത്തിയറോണക്ക് പങറോളത്തിത നത്തിരഗീകണയും പഠന വത്തികധയമറോകകണ സയുംഘതത്തില് 
തറോമസത്തിചക്ക് അവരച്ചുതടേ ജഗീവത്തിതതതകച്ചുറത്തിചക്ക് കനരത്തിടക്ക് മനസത്തിലേറോകച്ചുന്ന രഗീതത്തിയറോണക്ക് 
പങറോളത്തിത നത്തിരഗീകണയും.പങറോളത്തിത നത്തിരഗീകണതത ഫഗീല്ഡക്ക് വര്കക്ക് എന്നച്ചുയും 
വത്തിളത്തികറോറച്ചുണക്ക്.

   പച്ചുറതച്ചുനത്തിന്നച്ചുയും നത്തിരഗീകണയും നടേതച്ചുന്നതത്തികനയറോണക്ക് പങറോളത്തിതരഹത്തിത 
നത്തിരഗീകണയും എന്നച്ചു പറയച്ചുന്നതക്ക്. ഇതത്തില് പഠന സയുംഘങള് തറോമസത്തിചക്ക് പഠനയും 
നടേതച്ചുന്നത്തില.

www.mathsblog.in



8. ഇനദ്യ- സനമ്പത്തഷിക ഭൂമഷിശനസന്നാം

1. മൂനച്ച് കേറോര്ഷത്തികേ കേറോലേങ്ങള് ഏവ ?
 - ഖറോരത്തിഫക്ക് - മഴകറോലേ കേദ്യഷത്തി - ഉദറോ: തനലക്ക്
 - ററോബത്തി - ചശതദ്യകേറോലേ കേദ്യഷത്തി - ഉദറോ: കഗറോതമക്ക്
 - ചസദക്ക് - കവനല്കറോലേ കേദ്യഷത്തി - ഉദറോ: പചകറത്തികേള്

2. തനലച്ച് , കഗറോതമച്ച് എനന്നീ ഭകപ്യവത്തിളകേളുതട വളര്ചയച്ച് ആവശപ്യമറോയ ഭൂമത്തിശറോസമറോയ 
സവത്തികശഷതകേള് എതന്തെലറോതാം ?

തനലക്ക് 
മഴ - 150 തസ.മഗീ കേയൂടേച്ചുതല്
തറോപനത്തിലേ - 24 ഡത്തിഗഗീ തസല്ഷദ്യസത്തിനച്ചു മച്ചുകേളത്തില്
മണക്ക് - എകല് മണക്ക്

കഗറോതമക്ക്
മഴ - 75 തസ.മഗീ
തറോപനത്തിലേ - 10 ഡത്തിഗഗീ മച്ചുതല് 26 ഡത്തിഗഗീ തസല്ഷദ്യസക്ക് വതര
മണക്ക് - നഗീര് വറോഴക്ക്ചൈയച്ചുള എകല് മണക്ക്.

3. യൂണത്തികവഴ്സല് സഫൈബര് എനറത്തിയപ്പെടുനകതതച്ച് ?
പരച്ചുതത്തി

4. മുതാംസബ പ്രധറോന പരുതത്തിത്തുണത്തി വപ്യവസറോയ കകേന്ദ്രമറോയത്തി മറോററോന് അനുകൂലേമറോയ 
സറോഹചെരപ്യങ്ങള് എതന്തെലറോതാം ?
മച്ചുയുംചബ നഗരതത കകേറോടകണറോ കപറോളഗീസക്ക് എന്നച്ചു വത്തിളത്തികച്ചുന്നച്ചു.

- സമഗീപപ്രകദശങളത്തില് നത്തിന്നക്ക് അസയും സദ്യത വസച്ചുകളച്ചുതടേ ലേഭദ്യത.
- കേച്ചുറഞ്ഞ നത്തിരകത്തില് ഊര്ജ്ജ ലേഭദ്യത
- മച്ചുയുംചബ തച്ചുറമച്ചുഖതത്തിതന്റെ സറോനത്തിധദ്യയും

      - മനച്ചുഷദ്യ വത്തിഭവ ലേഭദ്യത

5. കതയത്തിലേ , കേറോപ്പെത്തി എനന്നീ കേപ്യഷത്തികേള്ക്കെച്ച് അനുകൂലേമറോയ ഭൂമത്തിശറോസ സറോഹചെരപ്യങ്ങള് 
എതന്തെലറോതാം ?
കതയത്തിലേ

മഴ - 200 മച്ചുതല് 250 തസമത്തി വതര
തറോപനത്തിലേ - 25 ഡത്തിഗഗീ മച്ചുതല് 30 ഡത്തിഗഗീ വതര
മണക്ക് - ചജവറോയുംശമച്ചുള ജലേയും വറോര്ന്നച്ചു കപറോകേച്ചുന്ന മണക്ക് 

ചൈണയും
മഴ - 150 തസമഗീ
തറോപനത്തിലേ - ഉയര്ന്ന തറോപനത്തിലേ
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മണക്ക് - നഗീര് വറോര്ചയച്ചുളള എകല്മണക്ക്

8. പഞ്ചസറോരമത്തില്ലുകേള് കേരത്തിമച്ച് ഉലറോദേന കകേന്ദ്രങ്ങളത്തില് തതനയറോകേറോന് കേറോരണതമന്തെച്ച് ?
കേരത്തിമക്ക് വത്തിളതവടേച്ചുതക്ക് കേഴത്തിഞ്ഞറോല് ഉടേതന തതന്ന ഫറോക്ടറത്തികേളത്തിതലേതത്തിചക്ക് 

അതത്തിതന്റെ നഗീതരടേച്ചുകകണതച്ചുണക്ക്. അതലങത്തില് കേരത്തിമത്തിതലേ സച്ചുകക്രറോസത്തിതന്റെ അളവക്ക് 
കേച്ചുറയച്ചുയും.

9. ഇന്തെപ്യയത്തിതലേ പ്രധറോന ഇരുമ്പുരുക്കെച്ച് വപ്യവസറോയ ശറോലേകേള് ഏതതലറോതാം ?
ടേറോറ്ററോ ഇരച്ചുമച്ചുരച്ചുകക്ക് കേമനത്തി -  ജയുംഷഡക്ക്പയൂര് ഏറ്റവച്ചുയും വലേത്തിയ സസ്വകേറോരദ്യകമഖലേറോ 

ഇരച്ചുമച്ചുരച്ചുകക്ക് കേമത്തിനത്തി
ഇനദ്യന് അകയണ് ആന്റെക്ക് സഗീല് കേമനത്തി - കേച്ചുള്ടത്തി - തപറോതച്ചുകമഖലേയത്തിതലേ 

ആദദ്യതത ഇരച്ചുമച്ചുരച്ചുകക്ക് കേമത്തിനത്തി.

10. കഫൈറോസത്തില് ഇനനങ്ങള്ക്കെച്ച് ഉദേറോഹരണതമഴുതുകേ.

കേല്കരത്തി , തപകടറോളത്തിയയും , പ്രകേദ്യതത്തി വറോതകേങള് 

11. ആണവധറോതുക്കെള് എനറത്തിയതപ്പെടുന ധറോതുക്കെള് ഏവ ?
യച്ചുകറനത്തിയയും , കതറോറത്തിയയും

12. ഇന്തെപ്യയത്തികലേ ഏതതങത്തിലുതാം മൂനച്ച് ആണകവറോര്ജ്ജനത്തിലേയങ്ങള്ക്കെച്ച് ഉദേറോഹരണതാം എഴുതുകേ.

തറോരറോപയൂര് - മഹറോരറോസഷ
കേല് പറോകയും - തമത്തിഴക്ക് നറോടേക്ക്
ചകേഗ - കേര്ണറോടേകേയും
കേയൂടേയുംകേച്ചുളയും - തമത്തിഴക്ക് നറോടേക്ക്

13. പറോരമരപ്യ ഊര്ജ്ജകസറോതസ്സുകേളുതാം , പറോരമകരപ്യതര ഊര്ജ്ജകസറോതസ്സുകേളുതാം  തമ്മേത്തിലുള്ള 
വപ്യതപ്യറോസതമന്തെച്ച് ?

നറോയും ഏതറകറോലേമറോയത്തി ഉപകയറോഗത്തികച്ചുന്ന കേല്കരത്തി , തപകടറോളത്തിയയും എന്നഗീ 
ധറോതച്ചു വത്തിഭവങകളയറോണക്ക് പറോരമരദ്യകസറോതസച്ചുകേള് എന്നച്ചു പറയച്ചുന്നതക്ക്. ഇതരയും 
ധറോതച്ചുകള് പച്ചുനസ്ഥറോപത്തികതപടേറോതതത്തിനറോയതത്തിനറോല് ഇവ 
ശച്ചുഷ്കമറോയത്തിതകറോണത്തിരത്തികച്ചുന്നച്ചു. 

സസൗകരറോര്ജ്ജയും , കേറോറ്റത്തില് നത്തിന്നച്ചുള ഊര്ജ്ജയും , തത്തിരമറോലേ , കവലേത്തി , ചജവ 
വറോതകേയും എന്നത്തിവയറോണക്ക് പറോരമകരദ്യതര ഊര്ജ്ജ കസറോതസച്ചുകേള്. ഇവ 
പച്ചുനസ്ഥറോപന കശഷത്തിയച്ചുളതച്ചുയും , തചൈലേവക്ക് കേച്ചുറഞ്ഞതച്ചുയും , പരത്തിസ്ഥത്തിതത്തി പ്രശ്നങള് 
ഉണറോകറോതതച്ചുമറോണക്ക്.

14. നത്തിര്മ്മേറോണ നത്തിര്വഹണ സതാംവത്തിധറോനതത അടത്തിസറോനമറോക്കെത്തി ഇന്തെപ്യയത്തിതലേ കററോഡുകേതള 
എങ്ങതനയറോണച്ച് വര്ഗന്നീകേരത്തിക്കുനതച്ച് ?
   

കദശഗീയ പറോതകേള് - നത്തിര്മ്മറോണ ചൈച്ചുമതലേ കകേന്ദ്ര സര്കറോറത്തിനക്ക് - പ്രധറോന 
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നഗരങതള തമ്മത്തില് ബനത്തിപത്തിചക്ക്
സയുംസ്ഥറോന പറോതകേള് - നത്തിര്മ്മറോണ ചൈച്ചുമതലേ സയും സ്ഥറോന സര്കറോറത്തിനക്ക് - 

സയും സ്ഥറോനതത പ്രധറോന നഗരങതള തമ്മത്തില് ബനത്തിപത്തിചക്ക്
ജത്തിലറോ കററോഡച്ചുകേള് - ജത്തിലറോ പഞറോയതത്തിനക്ക് - ജത്തിലയത്തികലേ പ്രധറോന നഗരങതള

തമ്മത്തില് ബനത്തിപത്തിചക്ക്
ഗറോമഗീണ കററോഡച്ചുകേള് - തകദ്ദേശസസ്വയയും ഭരണ സ്ഥറോപനങള് - ഗറോമങതള 

തമ്മത്തില് ബനത്തിപത്തിചക്ക്

15.ജലേഗതറോഗതതത്തിതന്റെ കമന്മകേള് എതന്തെലറോതാം ?
- ഏറ്റവച്ചുയും തചൈലേവക്ക് കേച്ചുറഞ്ഞ ഗതറോഗത മറോര്ഗയും
- വന് കതറോതത്തിലേച്ചുള ചൈരകക്ക് ഗതറോഗതതത്തിനക്ക് ഉചൈത്തിതയും
- പരത്തിസ്ഥത്തിതത്തി മലേത്തിനഗീകേരണയും ഉണറോകച്ചുന്നത്തില

16. ഇന്തെപ്യയത്തിതലേ പ്രധറോന തുറമുഖങ്ങള് ഏതതലറോതാം ?
              കേണക്ക് ലേ                       വത്തിശറോഖപടണയും
              മച്ചുയുംയുംചബ                     പറോരറോദസ്വഗീപക്ക്
             മര്മ കഗറോവ                  ഹറോല്ഡത്തിയ
             തയൂതച്ചുകേച്ചുടേത്തി                    തകേറോല്കത
                                          തചൈചന്ന

16. ജലേഗതറോഗതതത എത്രയറോയത്തി തത്തിരത്തിക്കെറോതാം ? ഏതതലറോതാം ?
    - രണറോയത്തി തത്തിരത്തികറോയും
  1. ഉള്നറോടേന് ജലേഗതറോഗതയും
       2. സമച്ചുദ്ര ജലേഗതറോഗതയും

17. ഇന്തെപ്യയത്തില് ഉള്നറോടന് ജലേഗതറോഗതരതാംഗതത പ്രധറോനതപ്പെട കമഖലേകേള് ഏതതലറോതാം ?
- ഗയുംഗറോ ബഹ്മപച്ചുത്രറോ നദത്തികേളച്ചുയും കപറോഷകേ നദത്തികേളച്ചുയും
- കഗറോദറോവരത്തി കേദ്യഷറോ നദത്തികേളച്ചുയും കപറോഷകേ നദത്തികേളച്ചുയും
- ആനറോ- തമത്തിഴക്ക്നറോടേക്ക് പ്രകദശതത ബകത്തിങക്ക്ഹറോയും കേനറോല്
- കഗറോവയത്തിതലേ മറോകണ്ഡറോവത്തി , സച്ചുവറോരത്തി നദത്തികേള്
- കകേരളതത്തിതലേ കേറോയലേച്ചുകേള്

18. ഇന്തെപ്യയത്തില് എത്ര കദേശന്നീയ ജലേപറോതകേള് ഉണ്ടച്ച് ? അവ ഏതതലറോതാം ?
         -  അഞക്ക് ജലേപറോതകേള്
      1. കദശഗീയ ജലേപറോത -1 - ഗയുംഗറോനദത്തിയത്തില് - അലേഹറോബറോദക്ക് മച്ചുതല് ഹറോല്ഡത്തിയ
വതര
      2. കദശഗീയ ജലേപറോത -2 - ബഹ്മപച്ചുത്രറോ നദത്തിയത്തില് - സദത്തിയ മച്ചുതല് ധയൂബത്തി 
വതര
      3. കദശഗീയ ജലേപറോത -3 - കകേരളതത്തില് - തകേറോലയും മച്ചുതല് കകേറോടപച്ചുറയും വതര
      4.  കദശഗീയ ജലേപറോത -4 - കഗറോദറോവരത്തി , കേദ്യഷ - കേറോകത്തി നടേ മച്ചുതല് 
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പച്ചുതച്ചുകചരത്തി വതര
      5.  കദശഗീയ ജലേപറോത -5 - ബഹ്മണത്തി മഹറോനദത്തി തഡല്റ്റയത്തില്

19. പറോളങ്ങള് തമ്മേത്തിലുള്ള അകേലേതത്തിതന്റെ അടത്തിസറോനതത്തില് തറയത്തില് കവതയ എങ്ങതന 
വര്ഗന്നീകേരത്തിക്കെറോതാം ?

- കബറോഡക്ക് കഗജക്ക് - 1.76 മഗീറ്റര്
- മഗീറ്റര് കഗജക്ക് - 1 മഗീറ്റര്

- നറോകരറോ കഗജക്ക് - 0.76 മഗീറ്റര്
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9. ധനകനരദ്യസനപനങ്ങളന്നാം ചസവനങ്ങളന്നാം

1. റത്തിസര്വച്ച് ബറോങത്തിതന്റെ ധര്മ്മേങ്ങള് എതന്തെലറോതാം ?
-  കനറോടക്ക് അചടേത്തിചത്തിറകല്
- വറോയ്പ നത്തിയന്ത്രത്തികല്
- സര്കറോറത്തിതന്റെ ബറോങക്ക്
- ബറോങച്ചുകേളച്ചുതടേ ബറോങക്ക്

2. ഇന്തെപ്യയത്തില് ബറോങ്കുകേളുതട വളര്ചയുതട മൂനച്ച് ഘടങ്ങള് ഏതതലറോതാം ?
ഒന്നറോയും ഘടയും  -  1970-1969 

ബറോങച്ചുകേളച്ചുതടേ കദശസറോല്കരണയും വതര
രണറോയും ഘടയും -   1969 - 1990 

ബറോങത്തിതന്റെ കദശസറോതക്ക്കേരണയും മച്ചുതല് ആകഗറോളവതക്ക്കേരണതത്തിതന്റെ തച്ചുടേകയും വതര
മയൂന്നറോയും ഘടയും  -  1961 നച്ചു കശഷയും 

ബറോങത്തിങക്ക് കമഖലേയത്തില് നയൂതന സകങതങള്

3. വറോണത്തിജപ്യബറോങ്കുകേളുതട ധര്മ്മേങ്ങള് എതന്തെലറോതാം ?
വറോയ്പകേള് നല്കേല്
നത്തികകപയും സസ്വഗീകേരത്തികല്
എ ടേത്തി എയും കസവനയും
കലേറോകര് സസൗകേരദ്യയും

4. നറോലേച്ച് തരതത്തിലുള്ള നത്തികകപങ്ങള് ഏതതലറോതാം ?
സമറോദദ്യ നത്തികകപയും - തപറോതച്ചുജനങളച്ചുതടേ സമറോദദ്യങള് നത്തികകപത്തികറോനച്ചുള 
പദ്ധതത്തി.
                                    കേച്ചുറഞ്ഞ പലേത്തിശ
                                    എകപറോള് കവണതമങത്തിലേച്ചുയും പത്തിന് വലേത്തികറോയും
പ്രചൈലേത്തിത നത്തികകപയും- ഒരച്ചു ദത്തിവസയും ധറോരറോളയും പ്രറോവശദ്യയും പണയും നത്തികകപത്തികറോനച്ചുയും 
പത്തിന് വലേത്തികറോനച്ചുമച്ചുള സസൗകേരദ്യയും.
                                    പലേത്തിശ ഇല
                                    വദ്യറോപറോരത്തികേളച്ചുയും വദ്യവസറോയത്തികേളച്ചുയും ഇതക്ക്             
                                     ഉപകയറോഗത്തികച്ചുന്നച്ചു.
സ്ഥത്തിര നത്തികകപയും - നത്തിശത്തിത കേറോലേയളവത്തികലേകക്ക് നത്തികകപത്തികച്ചുന്നച്ചു.
                                 ഉയര്ന്ന പലേത്തിശ
                                 കേറോലേറോവധത്തികച്ചു കശഷയും മറോത്രയും പണയും പത്തിന് വലേത്തികറോയും
ആവര്തത്തിത നത്തികകപയും - ഒരച്ചു നത്തിശത്തിത തച്ചുകേ വഗീതയും ഒരച്ചു പ്രകതദ്യകേ 
കേറോലേയളവത്തികലേകക്ക് എലറോ മറോസവച്ചുയും നത്തികകപത്തികച്ചുന്നതക്ക്.
                                    സമറോദദ്യ നത്തികകപകതകറോള് കേയൂടേത്തിയ പലേത്തിശ
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                                    സ്ഥത്തിര നത്തികകപകതകറോള് കേച്ചുറവക്ക്

5. ബറോങ്കുകേള് നല്കുന കസവനങ്ങള് എതന്തെലറോതാം ?
- വറോയ്പകേള് നല്കേല്
- നത്തികകപയും സസ്വഗീകേരത്തികല്
- എ ടേത്തി എയും കസവനയും
- കലേറോകര് സസൗകേരദ്യയും

6. ബറോങത്തിങ്ങച്ച് രതാംഗതത നൂതന പ്രവണതകേള് എതന്തെലറോതാം ? വത്തിശദേമറോക്കുകേ.

ഇലേകസക്ടറോണത്തികേക്ക് ബറോങത്തിങക്ക് -തനറ്റക്ക് ബറോങത്തിങത്തിലേയൂതടേ ഇടേപറോടേക്ക് നടേതച്ചുന്ന 
സയുംവത്തിധറോനയും .വഗീടത്തിലേത്തിരച്ചുന്നച്ചുയും തചൈയറോയും
              ഗച്ചുണങള് 
      - സമയലേറോഭയും
      - കേച്ചുറഞ്ഞ തചൈലേവക്ക്

കകേറോര് ബറോങത്തിങക്ക് -എലറോ ബറോങച്ചുകേളച്ചുതടേയച്ചുയും കസവനങള് ഒരച്ചു കേച്ചുടേകേഗീഴത്തില് 
തകേറോണച്ചുവന്നക്ക് ബറോങത്തിങക്ക് കസവനയും നല്കേച്ചുന്ന സയുംവത്തിധറോനയും.

7. സഹകേരണബറോങ്കുകേളുതട ഉകദ്ദേശപ്യങ്ങള് എതന്തെലറോതാം ?
- ജനങള്കക്ക് വറോയ്പ നല്കേച്ചുകേ
- കേച്ചുറഞ്ഞ പലേത്തിശ നത്തിരകത്തില് വറോയ്പ നല്കേച്ചുകേ
- ജനങളത്തില് സമറോദദ്യശഗീലേയും വളര്തച്ചുകേ.

8. സഹകേരണബറോങ്കുകേളുതട മൂനച്ച് തലേങ്ങള് എതന്തെലറോതാം ?
സയുംസ്ഥറോന സഹകേരണ ബറോങക്ക്

ജത്തിലറോ സഹകേരണ ബറോങക്ക്

പ്രറോഥമത്തികേ സഹകേരണ ബറോങക്ക്

9. വത്തികേസനബറോങ്കുകേളുതട പ്രധറോന സവത്തികശഷതകേള് എതന്തെലറോതാം ?
-  കേദ്യഷത്തി വദ്യവസറോയയും തച്ചുടേങത്തിയ വയച്ചുതടേ വത്തികേസനതത്തിനക്ക് സഹറോയത്തികച്ചുന്ന 

ഏജന്റെറോയത്തി പ്രവര്തത്തികച്ചുന്നച്ചു.
- വഗീടേച്ചു നത്തിര്മ്മറോണയും , തചൈറച്ചുകേത്തിടേ വദ്യവസറോയയും എന്നത്തിവയക്ക് വറോയ്പ നല്കേച്ചുന്നച്ചു

10. സവത്തികശഷ ബറോങ്കുകേള്ക്കെച്ച് ഉദേറോഹരണതാം എഴുതുകേ.

 എകഗീയും ബറോങക്ക് ഓഫക്ക് ഇനദ്യ- കേയറ്റച്ചുമതത്തികച്ചുയും ഇറകച്ചുമതത്തികച്ചുയും വറോയ്പ 
നല്കേച്ചുന്നച്ചു.

 നബറോര്ഡക്ക് - ഗറോമഗീണ വദ്യവസറോയതത്തിനച്ചുയും കേദ്യഷത്തികച്ചുയും വറോയ്പ നല്കേച്ചുന്നച്ചു.
11. മഹത്തിളറോബറോങ്കുകേള് , കപയച്ച് തമന്റെച്ച് ബറോങ്കുകേള് , മുദറോബറോങച്ച് എനത്തിവയുതട സവത്തികശഷതകേള് 
എതന്തെലറോതാം ?
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മഹത്തിളറോബറോങക്ക്
- 2013 നവമറത്തില് ആരയുംഭത്തിചച്ചു. 
- വനത്തിതറോശറോകഗീകേരനയും ഇനദ്യയച്ചുതടേ ശറോകഗീകേരണയും എന്നതറോണക്ക് ഇതത്തിതന്റെ 

മച്ചുദ്രറോവറോകേദ്യയും
- എലറോവരച്ചുകടേയച്ചുയും നത്തികകപയും സസ്വഗീകേരത്തികച്ചുന്നച്ചു എന്നറോല് സസഗീകേള്കക്ക് മറോത്രയും 

വറോയ്പ നല്കേച്ചുന്നച്ചു.
കപയക്ക് തമന്റെക്ക് ബറോങച്ചുകേള്

- ഒരച്ചു ലേകയും രയൂപ വതര മറോത്രയും നത്തികകപയും സസ്വഗീകേരത്തികച്ചുന്നച്ചു.
- വറോയ്പ നല്കേച്ചുന്നത്തില.
- തഡബത്തിറ്റക്ക് കേറോര്ഡക്ക് നല്കേച്ചുന്നച്ചു. എന്നറോല് ക്രഡത്തിറ്റക്ക് കേറോര്ഡക്ക് നല്കേച്ചുന്നത്തില.

മച്ചുദ്രറോബറോങക്ക് 
         - തചൈറച്ചുകേത്തിടേ വറോയ്പ നല്കേച്ചുന്നച്ചു

- ചമകക്രറോ ഫത്തിനറോന്സത്തിനച്ചുയും വറോയ്പ നല്കേച്ചുന്നച്ചു

12.ബറോങത്തിതര ധനകേറോരപ്യ സറോപനതത്തിനച്ച് ഉദേറോഹരണതാം എഴുതുകേ.

                  KSFE
13. മമ്യൂചെസല് ഫൈണ്ടച്ച് സറോപനങ്ങളുതട സവത്തികശഷത എന്തെച്ച് ? ഉദേറോഹരണതാം എഴുതുകേ.

നത്തികകപകേരത്തില് നത്തിന്നച്ചുയും പണയും സസ്വഗീകേരത്തിചക്ക് ഓഹരത്തികേകമറോളതത്തില് 
നത്തികകപത്തികച്ചുന്നച്ചു.
ഇതത്തിലേയൂതടേ ലേഭത്തികച്ചുന്ന ലേറോഭയും നത്തികകപകേര്കക്ക് വഗീതത്തിചക്ക് നല്കേച്ചുന്നച്ചു

ഉദറോ: യയൂണത്തിറ്റക്ക് ടസക്ക് ഓഫക്ക് ഇനദ്യ [ ]UTI

14. സമകകറോഫൈത്തിനറോന്സത്തിതന്റെ ലേകപ്യങ്ങള് എതന്തെലറോതാം ?
- സമറോദദ്യ ശഗീലേയും വളര്തച്ചുകേ.
- പറോവതപടവരച്ചുതടേ ജഗീവത്തിത നത്തിലേവറോരയും ഉയര്തച്ചുകേ
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10. ഉപചഭനകനവണ്ട്: സന്നാംതദ്യപഷിയന്നാം സന്നാംരക്ഷണവന്നാം
1. ആരറോണച്ച് ഉപകഭറോകറോവച്ച് ?

വത്തിലേതകേറോടേച്ചുകതറോ തകേറോടേച്ചുകറോതമന്ന കേരറോറത്തികലേറോ ഏതതങത്തിലേച്ചുയും സറോധനകമറോ 
കസവനകമറോ വറോങത്തി ഉപകയറോഗത്തികച്ചുന്ന ആളറോണക്ക് ഉപകഭറോകറോവക്ക്.

2. സറോധനങ്ങള് വറോങ്ങുകമറോഴുതാം കസവനങ്ങള് ഉപകയറോഗതപ്പെടുത്തുകമറോഴുതാം എന്തെറോണച്ച് 
ഉപകഭറോകറോവച്ച് പ്രതന്നീകത്തിക്കുനതച്ച്.

ഗച്ചുണകമന്മേ.
വത്തിശസ്വറോസദ്യത
വത്തില്പനറോനനര കസവനയും.

3. ഉപകഭറോകറോക്കെള് ചൂഷനതത്തിനച്ച് വത്തികധയമറോകുന ഏതതങത്തിലുതാം രണ്ടച്ച് സന്ദര്ഭങ്ങള് എഴുതുകേ.
1. അമത്തിതവത്തിലേ ഈടേറോകച്ചുന്നതക്ക്.
2. അളവത്തില് കേദ്യത്രത്തിമയും കേറോണത്തികച്ചുന്നതക്ക്
3. മറോയയും കചൈര്കച്ചുന്നതക്ക്.

4. ഉപകഭറോകപ്യ സതാം രകണ നത്തിയമതാം നത്തിലേവത്തില് വനതതനച്ച് ? അതത്തിതലേ പ്രധറോന വപ്യവസകേള് 
എതന്തെലറോതാം ?
                - 1986 ല്
               1. ജഗീവനച്ചുയും സസ്വതത്തിനച്ചുയും ഹറോനത്തികേരമറോകേച്ചുന്ന സറോധനങള് വത്തിപണനയും 
തചൈയച്ചുന്നതത്തില് നത്തിന്നക്ക് സയും രകണയും ലേഭത്തികച്ചുന്നതത്തിനച്ചുള അവകേറോശയും
               2. നദ്യറോയ വത്തിലേയക്ക് സറോധനങളച്ചുയും കസവനങളച്ചുയും ലേഭത്തികച്ചുന്നതത്തിനച്ചുളള 
അവകേറോശയും

5. ഉപകഭറോകറോക്കെളുതട അവകേറോശ സതാം രകണതത്തിതന്റെ കേറോവല്ക്കെറോരറോണച്ച് 
ഉപകഭറോകപ്യകകേറോടതത്തികേള്. പ്രസറോവന സമര്തത്തിക്കുകേ.

ഉപകഭറോകറോവത്തിനക്ക് ഉല്പറോദകേരത്തില് നത്തികന്നറോ മകറ്ററോ തദ്യപ്തത്തികേരമലറോത 
അനച്ചുഭവങള് ഉണറോയറോല് ഉപകഭറോകറോവത്തിതന നത്തിയമപരമറോയത്തി സഹറോയത്തികറോനച്ചുള 
സയും വത്തിധറോനമറോണക്ക് ഉപകഭറോകദ്യകകേറോടേതത്തികേള്.

തര്കങളത്തില് ഇടേതപടക്ക് നഗീതത്തി ലേഭദ്യമറോകറോന് ഇവ ശമത്തികച്ചുന്നച്ചു.
ഉപകഭറോകറോകളച്ചുതടേ ആത്മവത്തിശസ്വറോസയും വളര്തച്ചുന്നച്ചു, ഗച്ചുണപരമറോയ മറോറ്റയും 

ഉണറോകച്ചുന്നച്ചു

6. ജത്തിലറോ സതാം സറോന കദേശന്നീയ ഉപകഭറോകപ്യകകേറോടതത്തികേളുതട ഘടനയുതാം അധത്തികേറോരങ്ങളുതാം 
പടത്തികേതപ്പെടുത്തുകേ.
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         ജത്തിലറോ ഉപകഭറോകദ്യ തര്ക പരത്തിഹറോര കഫറോറയും - ജത്തിലറോതലേതത്തില് 
പ്രവര്തത്തികച്ചുന്നച്ചു - 20 ലേകയും രയൂപ വതരയച്ചുള തര്കങളത്തില് പരറോതത്തി കേറോണച്ചുന്നച്ചു.

സയുംസ്ഥറോന ഉപകഭറോകദ്യ തര്ക പരത്തിഹറോര കേമ്മത്തിഷന് - സയും സ്ഥറോന 
തലേതത്തില് പ്രവര്തത്തികച്ചുന്നച്ചു - 20 ലേകയും മച്ചുതല് ഒരച്ചു കകേറോടേത്തി വതരയച്ചുള 
തര്കങളത്തില്

കദശഗീയ ഉപകഭറോകദ്യ തര്ക പരത്തിഹറോര കേമ്മത്തിഷന് - കദശത്തിയ 
തലേതത്തില് പ്രവര്തത്തികച്ചുന്നച്ചു -  ഒരച്ചു കകേറോടേത്തികച്ചു മച്ചുകേളത്തിലേച്ചുള തര്കങളത്തില്

7.ഉപകഭറോകപ്യകകേറോടതത്തികേളുതട പ്രധറോന സവത്തികശഷതകേള് എതന്തെലറോതാം ?
- നടേപടേത്തിക്രമങള് വളതര ലേളത്തിതമറോണക്ക് 
- അതത്തികവഗയും നഗീതത്തി ഉറപച്ചു വരച്ചുതച്ചുന്നച്ചു
- വദ്യവഹറോരതചൈലേവക്ക് വളതര കേച്ചുറവറോണക്ക്

8.ഉപകഭറോകപ്യകകേറോടതത്തിയത്തില് പരറോതത്തി നല്കേറോവുന ഏതതങത്തിലുതാം രണ്ടച്ച് സന്ദര്ഭങ്ങള് എഴുതുകേ
- വത്തിലേയക്ക് വറോങത്തിയ സറോധനതത്തിനക്ക് കകേടേച്ചുപറോടേച്ചുകേള് സയുംഭവത്തിചറോല്
- മറോയയും കചൈര്കല് നത്തികരറോധന നത്തിയമയും ലേഘത്തിചറോല്
- തതറ്റത്തിദ്ധരത്തിപത്തികച്ചുന്ന പരസദ്യങള് നല്കേല്

9. ഉപകഭറോകപ്യകകേറോടതത്തി വഴത്തി ലേഭത്തിക്കുന പരത്തിഹറോരങ്ങളത്തില് ഏതതങത്തിലുതാം രതണ്ടണതാം എഴുതുകേ.

- പകേരയും സറോധനയും നല്കേല്
- നഷമറോയ തച്ചുകേ നല്കേല്
- പരറോതത്തി തചൈലേവക്ക് ലേഭദ്യമറോകല്

10.ഉപകഭറോകപ്യ സതാം രകണതത്തിനറോയത്തി നത്തിലേവത്തിലുള്ള നത്തിയമങ്ങള് എതന്തെലറോതാം ?
- സറോധന വത്തില്പന നത്തിയമയും - 1930 
- കേറോര്ഷത്തികകേറോല്പന്ന നത്തിയമയും [ കഗഡത്തിങക്ക് ആന്റെക്ക് മറോര്കത്തിങക്ക് നത്തിയമയും ] - 1937
- അവശദ്യ സറോധന നത്തിയമയും - 1955
- അളവക്ക് തയൂക നത്തിലേവറോര നത്തിയമയും - 1976

11. ഉപകഭറോകറോക്കെളുതട തറോലരപ്യങ്ങള് സതാം രകത്തിക്കെറോനുള്ള പ്രധറോനതപ്പെട സറോപനങ്ങള് 
ഏതതലറോതാം ?
           - ലേഗീഗല് തമകടറോളജത്തി വകേച്ചുപക്ക് - അളവക്ക് തയൂക നത്തിലേവറോരയും ഉറപച്ചുവരച്ചുതച്ചുന്നച്ചു
       - ഭകദ്യ സച്ചുരകറോവകേച്ചുപക്ക് - ഭകദ്യവസച്ചുകളച്ചുതടേ ഗച്ചുണകമന്മേ ഉറപച്ചു 
വരച്ചുതച്ചുന്നച്ചു.
       - കകേന്ദ്ര ഔഷധ വത്തിലേ നത്തിയന്ത്രണകേമ്മത്തിറ്റത്തി - മരച്ചുന്നച്ചുകേളച്ചുതടേ വത്തിലേ 
നത്തിയന്ത്രത്തികച്ചുന്നച്ചു.

12. ഉപകഭറോകപ്യ വത്തിദേപ്യറോഭപ്യറോസതത്തിനച്ച്  എതന്തെലറോതാം മറോര്ഗങ്ങള് ഉപകയറോഗതപ്പെടുതറോതാം ?
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- കബറോധവതക്ക്കേരണ പരത്തിപറോടേത്തികേള്
- ദത്തിനറോചൈരണയും 
- പറോഠദ്യപദ്ധതത്തിയത്തില് ഉള്തപടേച്ചുതല്

13. ഉപകഭറോകപ്യ വത്തിദേപ്യറോഭപ്യറോസതാം ഏതതലറോതാം വത്തിധതത്തിലേറോണച്ച് ഉപകഭറോകറോവത്തിതന 
ശറോകന്നീകേരത്തിക്കുനതച്ച് ?

- ഉല്പന്നങകളയച്ചുയും കസവനങകളയച്ചുയും സയുംബനത്തിചക്ക് അറത്തിവക്ക് കനടേറോന് 
സന്നദ്ധരറോവച്ചുന്നച്ചു.

- ശരത്തിയറോയ തതരതഞ്ഞടേച്ചുകലേത്തിനക്ക് പ്രറോപ്തത്തി കനടേച്ചുന്നച്ചു.
- അവകേറോശകബറോധമച്ചുള ഉപകഭറോകറോവറോയത്തി മറോറച്ചുന്നച്ചു.

       - ഉപകഭറോകദ്യ പ്രശ്നങളത്തില് ഇടേതപടേറോന് കശഷത്തി കനടേച്ചുന്നച്ചു.

തയയ്യാറയ്യാകക്കിയതത

ബഷിജു. എന്നാം                                                ചകനളഷിന് ചജനസണ്ട് .ഇ                       
എച്ചണ്ട് എസണ്ട് എ ചസനഷദ്യല് സയന്സണ്ട്              എച്ചണ്ട് എസണ്ട് എ ചസനഷദ്യല് സയന്സണ്ട്    
ജഷി എച്ചണ്ട് എസണ്ട് എസണ്ട് പരപ്പ                   എ.എന്നാം.എന്നാം.ആര്.എച്ചണ്ട് . എസണ്ട്.എസണ്ട്  
 കനസര്ചഗനഡണ്ട്                                          കചടലേ .       തഷിരുവനനപുരന്നാം           
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