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PART I

CHAPTER 1 രാഷ്$ട നിർമാണ+ിെല െവ/0വിളികൾ

1, ‘വിധിയുമായു7കൂടി9ാഴ്ച' എ= $പസംഗം നട+ിയതാര്? ജവഹർലാൽ െനഹ്റു

2, ഭരണഘടനാ നിർIാണസമിതി ഇKLൻ ഭരണഘടനഅംഗീകരിP വർഷം? 1949 നവംബർ 26

3, ഇKLൻ ഭരണഘടന $പാബലL+ിൽവ=വർഷം? 1950 ജനുവരി 26

4, സRത$KഇKLയുെടആദLെ+ $പധാനമ$Kിആര്? ജവഹർലാൽ െനഹ്റു

5, സRത$KഇKL േനരിV െവ/0വിളികൾഎെK/ാം?

(a) രാഷ്$ടനിർIാണം. രാഷ്$ടനിർമാണ+ിെല െവ/0വിളികൾതാെഴ പറയു=ു.

 ഇKLയിെല വLതLസ്ത സംസ്കാരWെളയും, മതWെളയും, ജാതികെളയും, വിശRാസWെളയും, ഭാഷകെളയും
ഏേകാപിZി9ുകയും, േദശീയതയ രൂപെZടു+ുകയും െച[0ക.

 ഇKL പാകി\ാൻവിഭജനെ+തുടർ=ു]ായവർഗീയ ലഹളകള0ം, കുടിേയ^Wള0ം.

 നാV0രാജLWെള ഇKLൻയൂണിയനിൽ ലയിZി9ുക.

 ഭാഷാടി\ാന+ിൽസം\ാനWള0െട രൂപീകരണം.

(b) ജനാധിപതLം \ാപി9ുക- $പായപൂർ+ി േവാVവകാശ+ിെ_ അടി\ാന+ിൽ ഇKLയിലാകമാനം തിരെ`ടുZ0
നട+ുക.

(c) എ/ാ ജനWള0െടയും േaമം ഉറZാ9ുക- അസമതRWൾ, നിരaരത, െതാഴിലി/ായ്മ, ദാരി$ദLം എ=ിവ
സർcസാധാരണമായിരു=ു. ആയതിനാൽ സാd+ിക വികസന+ിനും, ദാരി$ദLനിർമാർജന+ിനും ഫല$പദമായ നയWൾ
രൂപീകരി9ുകയും, നടZിലാ9ുകയും െച[0ക.

6, ഇKLൻ േദശീയ $പ\ാന+ിെലഎ/ാവരാലുംഅംഗീകരി9െZV ര]ു ലaLWൾഏെത/ാമായിരു=ു?

 ജനാധിപതL ഭരണ$കമം\ാപി9ുക.

 എ/ാ വിഭാഗം ജനWള0െടയും േaമം, $പേതLകിP് പിേ=ാ9വിഭാഗWള0െട.

7, ഇKL പാ9ി\ാൻവിഭജന+ിേല9് നയിPസിfാKേമത?് ദRിരാഷ്$ട സിfാKം

8, ദRിരാഷ്$ട സിfാK+ിെ_വLgാവായിരു= മുhിംലീഗ് േനതാവ?് മുഹIദലി ജി=

9, ദRിരാഷ്$ട സിfാKം മുേ=ാV0 വP $പ\ാനം? മുhിം ലീഗ്

10. ഇKLാവിഭജനെ+എതിർ+മുhിം ഭൂരിപa $പേദശമായിരു=ു.

വട9ു-പടി`ാറൻഅതിർ+ി $പവിശL.

11, ഇKLാവിഭജനെ+എതിർ+വട9ു-പടി`ാറൻഅതിർ+ി $പേദശെ+േനതാവാരായിരു=ു?

ഖാൻഅബ്ദുൽ ഗാഫർ ഖാൻ

12, 'അതിർ+ി ഗാjി' എ=േപരിലറിയെZടു=താര്? ഖാൻഅബ്ദുൽ ഗാഫർ ഖാൻ

13, ഇKLാ പാകി\ാൻവിഭജനം നടZിലാ9ുേdാൾഅഭിമുഖീകരിേ9]ിവ= $പധാനെZV $പശ്നWൾഏെത/ാം?

 മുhിം ഭൂരിപaമു7 $പേദശWൾഇKLയുെട പടി`ാറുഭാഗ+ും, കിഴ9ുഭാഗ+ുമായി േക$kീകരിPിരു=ത.്

 ചില മുhിം ഭൂരിപa $പേദശWൾപാകി\ാനിൽ േചരാൻ വിസIതിP0.

 മുhിം ഭൂരിപa $പവശLകളായ പlാബിലും, ബംഗാളിലും ഹിkു9ൾ ഭൂരിപaമായ $പേദശWള0ം ഉൾെZVിരു=ു.

 നLmനപaWൾനിരവധിഅ$കമWൾ9് വിേധയരായി.

 നLmനപaWൾകൂVേ+ാെട പാലായനം െചേ[]ി വ=ു.

14, ഇKLസRത$Kമാകുേdാൾഎ$ത നാV0രാജLWളാണ് ഉ]ായിരു=ത?് 565
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15, നാV0രാജLWെള ഇKLൻയൂണിയനിൽ േചർ9ു=തിന് $പധാന പnു വഹിPതാര്? സർദാർ വ/ഭായി പേVൽ

16, ഇKLയുെടആദLെ+ഉപ$പധാനമ$Kിയും, ആഭLKരമ$Kിയുമായിരു=ു വLgി? സർദാർ വ/ഭായ് പേVൽ

17, മി9വാറും നാV0രാജLWൾഇKLൻയൂണിയനിൽ േചർ=ത് ഏത് കരാർ $പകാരമായിരു=ു?

ലയനകരാർ

18, ഇKLൻയൂണിയനിൽ േചർ=തിന് വിസIതിP നാV0രാജLWൾഏെത/ാം?

തിരുവിതാംകൂർ, ജുനഗഡ്, ൈഹദരാബാദ്, കാശ്മീർ, മണിZmർ.

19, ൈഹദരാബാദ് ഇKLൻയൂണിയനിൽ േചർ9െZടുവാനു]ായസാഹചരLം വിവരി9ുക?

ഇKLൻ ഭൂ$പേദശെ+ ഒരു നാV0രാജLമായിരു=ു ൈഹദരാബാദ്. ൈഹദരാബാദിെല നിrാം ഇKLൻ യൂണിയനിേലാ,
പാകി\ാനിേലാ േചരാെത സRത$Kമായി നിൽ9ാൻ തീരുമാനെമടു+ു. എ=ാൽ ൈഹദരാബാദിെല ജനWൾ നിസാമിെ_
ദുർഭരണ+ിെനതിെര കലാപമാരംഭിP0. കലാപെ+ അടിPമർ+ാനായി നിസാം 'റസാ9ർ’ എ= അർs ൈസനLെ+
ഉപേയാഗിP0. ഇവർ നട+ിയ $കൂരതകള0ം, െകാലപാതകWള0ം, െകാ7യും േക$k ൈസനLെ+ വിനLസി9ു=തിേല9്
വഴിെതളിP0. 1948 െസപ്^ംബറിൽ ഇKLൻ ൈസനLം നിസാമിെ_ ൈസനLെ+ പരാജയെZടു+ുകയും, നിസാം
കീഴടWുകയും െചയ്തു. ഇ$പകാരംൈഹദരാബാദ് ഇKLയുെട ഭാഗമായി+ീർ=ു.

20, മണിZmർ ഇKLയുെട ഭാഗമായി തീർ=െതWെനെയ=് വിശദമാ9ുക?

മണിZmരിെല മഹാരാജാവായിരു= േബാധച$k സിംഗ് ഇKLയുമായി ലയന കരാറിൽ ഒZിടുകയും, രാജവായി
തുടരുകയും െചയ്തു. എ=ാൽ ജനകീയ സIർtെ+ തുടർ=് 1948 ൽ തിരെ`ടുZ് നട+ുവാൻ മഹാരാജാവ്
തീരുമാനിP0. െലജിേh^ീവ് അസംuിയിൽ മണിZmർ ഇKLൻ യൂണിയനിൽ ലയി9ു=തുമായി ബjെZV് അഭി$പായ
വLതLാസWള0]ായി. േv^് േകാൺ$ഗസ് മണിZmർ ഇKLൻ യൂണിയനിൽ േചരണെമന=ു വാദിPേZാൾ, മ^0 രാഷ്$ടീയ
കaികൾ ഇതിെന ശgമായി എതിർ+ു. എ=ാൽ 1949 ൽ മഹാരാജ േബാധച$k സിംഗ് െലജിേh^ീവ് അസംuിയുെട
അഭി$പായമാരായാെത േക$kസർ9ാരുമായി കൂടിയാേലാചിP് ഇKLൻയൂണിയനിൽ േചരു=തായി $പഖLാപിP0.

21, ഇKLയിൽആദLമായി $പായപൂർ+ി േവാVവകാശ+ിെ_അടി\ാന+ിൽതിരെ`ടുZ് നട= $പേദശംഏത?് മണിZmർ

22, ആദLമായി ഭാഷാടി\ാന+ിൽ സം\ാനWൾ രൂപീകരി9ണെമ= ആവശLം മുേ=ാV0 െവP േകാൺ$ഗസ് സേIളനം
ഏത?് നാഗ്പൂർസേIളനം (1920)

23, 1956 െലസം\ാന പുനസംഘടനാ നിയമ+ിേല9് വഴിെതളിPസാഹചരLWൾവിശദമാ9ുക?

സRാത$KLനKരം ഭാഷാടി\ാന+ിൽ സം\ാനWൾ രൂപീകരി9ണെമ=ാവശLെZV0െകാ]് നിരവധി
$പേaാഭWൾ ആരംഭിP0. െതലുn് സംസാരി9ു=വർ9ായി ആ$j സം\ാനം രൂപീകരി9ണെമ= ആവശLം മുേ=ാV്
െവP0െകാ]് വിശാല ആ$j മൂവ്െമ_ ് $പേaാഭമാരംഭിP0. ഇതിനായി നിരാഹാരമനുഷ്ഠിP േപാ^ി $ശീരാമലുവിെ_ മരണം
$പേaാഭം ആളി9+ിP0. തുടർ=് 1952 ആ$jാ സം\ാനം രൂപീകരി9ു=തായി ഇKLൻ $പധാനമ$Kി $പഖLാപിP0. ഈ
$പഖLാപനം മ^0 $പേദശWളിലും ഭാഷാടി\ാന+ിൽ സം\ാനWൾ രൂപീകരണെമ=യാവശLം ശgമാ9ി. തുടർ=് േക$k
ഗവൺെമ_ ് 1953 ഫസൽഅലി െചയർമാനായു7സം\ാന പുനസംഘടന കIീഷെന നിയമിP0. സം\ാന പുനഃസംഘടന
കIീഷെ_ റിേZാർV് ഭാഷാടി\ാന+ിലു7 സം\ാനWള0െട രൂപീകരണ+ിന് അനുകൂലമായിരു=ു. ഈ റിേZാർVിെ_
അടി\ാന+ിൽ 1956-ൽസം\ാന പുനസംഘടനാ നിയമം പാസാ9ി. ഈനിയമപ$പകാരം 1956-ൽ 14 സം\ാനWള0ം
6 േക$kഭരണ$പേദശWള0ം നിലവിൽവ=ു.

24, ആ$j സം\ാനം രൂപീകരി9ണെമ=യാവശLവുമായി നിരാഹാരമനുഷ്ടിP0 മരണമട` വLgി ആര്? േപാ^ി
$ശീരാമലു

25, ഭാഷാടി\ാന+ിൽ രൂപം െകാ]ആദL സം\ാനംഏത?് ആ$jസം\ാനം (1953)

26, ഭാഷാടി\ാന+ിൽസം\ാനWൾരൂപീകരി9ണെമ=് നിർേtശിP കIീഷൻഏത?്

സം\ാന പുനസംഘടനകIീഷൻ

27, സം\ാന പുനസംഘടനകIീഷെ_തലവൻആരായിരു=ു? ഫസൽആലി

28, സം\ാന പുനസംഘടനകIീഷെന നിേയാഗിPത് എ=്? 1953

29, സം\ാന പുനസംഘടനാ നിയമം പാസാ9ിയ വർഷം? 1956

30, സം\ാന പുനസംഘടനാ നിയമ$പകാരം 14 സം\ാനWള0ം 6 േക$kഭരണ$പേദശWള0ം നിലവിൽ വ= വർഷം ഏത?്
1956
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31, ഇKLയിെലആദL തിരെ`ടുZ് കIീഷണർആര്? സുകുമാർ െസൻ

32. ഇKLയിൽആദLെ+െപാതു തിരെ`ടുZ് പൂർ+ിയായ വർഷം? 1952

CHAPTER -2 ഏകകaി േമധാവി+കാലഘVം

1. എKുെകാ]ാണ് 1952 െല ഇKLൻ െപാതു തിരെ`ടുZ് േലാക ജനാധിപതL ചരി$ത+ിെല ഒരു നാഴിക9/ായി
അറിയെZടു=ത?്

ഇKL േപാലു7 ഒരു ബൃഹ+ായ രാജL+് സRത$Kവും, നിഷ്പaവുമായ െതരെ`ടുZ് അസാധLമാെണ=് പലരും
വാദിP0. ഭൂരിപaം സIതിദായകരും നിരaരരും, ദരി$ദരുമായിരു=ു. ആ കാലഘV+ിൽ ജനാധിപതLം നിലനി=ിരു=ത്
ചില സd=രാജLWളിൽ മാ$തമായിരു=ു. യൂേറാZിെല തെ= മി9 രാജLWളിലും സ്$തീകൾ9് േവാVവകാശവും
നൽകിയിരു=ി/. ഈ സാഹചരL+ിലാണ് ഇKLയിയിൽ സാർവ$തിക $പായപൂർ+ി േവാVവകാശ+ിെ_ അടി\ാന+ിൽ
െതരെ`ടുZ് വിജയകരമായി പൂർ+ിയാ9ിയത.്

2. ഇKLയിൽതിരെ`ടുZ് കIീഷൻനിലവിൽ വ=െത=്? 1950, ജനുവരി 25

3. ഇKLയിെലആദLെ+തിരെ`ടുZ് കIീഷണർആര്? സുകുമാർ െസൻ

4. ഇKLയിൽസRീകരിPിരി9ു= െതരെ`ടുZ് സ$dദായംഏത?് േകവല ഭൂരിപaസ$dദായം

5. ആദL കാല െപാതു െതരെ`ടുZ0കളിൽ േകാൺ$ഗസ് പാർVിയുെടഅസാധാരണവിജയ+ിെ_കാരണWൾഎെK/ാം?

 േദശീയ $പ\ാന+ിെ_ൈപതൃകമു7പാർVിയായിരു=ു േകാൺ$ഗസ് .

 സRാത$KL സമര+ിെ_ മു=ണി േപാരാളികളിൽ പലരും േകാൺ$ഗസ് \ാനാർഥികളായി െതരെ`ടുZിൽ
മ}രിP0.

 േകാൺ$ഗസ് വളെര മുേ=സുസംഘടിതമായ ഒരു രാഷ്$ടീയ $പ\ാനംആയിരു=ു.

 േകാൺ$ഗസ്എ/ാ വിഭാഗം ജനWെളയും, ഉൾെ9ാ7m= $പ\ാനമായിരു=ു.

 ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവിെ_വLgി$പഭാവവും, ജനകീയതയും

6. 1952 െല േലാകസഭാ തിരെ`ടുZിൽ േകാൺ$ഗസ്എ$തസീ^0കൾകര\മാ9ി? 364

7. 1952 മുതൽ 1967 വെരയു7 േകാൺ$ഗസ് വിജയ+ിെ_ വLാപ്തി കൃ$തിമമായി െപരുZിP0കാVിയതാെണ=് പറയാനു7
കാരണെമK്?

േകവല ഭൂരിപa സ$dദായമനുസരിP് ഏ^വും കൂടുതൽ േവാV് ലഭി9ു= വLgി വിജയിPതായി $പഖLാപി9ു=ു.
1952െല തിരെ`ടുZിൽ േകാൺ$ഗസിന് 74 ശതമാനം സീ^0കൾ ലഭിെPnിലും, െമാ+ം േവാVിനെ_ 45 ശതമാനം മാ$തേമ
േകാൺ$ഗസിന് ലഭLമായിV07m. വിവിധ രാഷ്$ടീയ കaികൾ9ിടയിൽ േവാV0കൾ വിഭജി9െZVതു െകാ]ാണ്
േകാൺ$ഗസിന് ഉയർ=വിജയം േനടാനായത.്

8. സRാത$KL+ിനു േശഷമു7 ആദL ദശകWളിെല രാഷ്$ടീയെ+ 'േകാൺ$ഗസ് വLവ\' എ=് വിേശഷിZി9െZടു=ത്
എKുെകാ]്?

േകാൺ$ഗസിനു7ിൽ തെ= വLതLസ്ത ആശയWള0ം, താ~രLWള0ം, $പതLയശാസ്$തWള0ം പിKുടരു=
വിഭാഗWള0]ായിരു=ു. ഇവർ പാർVിയിൽ നി=ും പുറ+ു േപാകാെത പാർVി9ു7ിൽ തെ= തുടർ=ു. ആയതിനാൽ മ^0
രാഷ്$ടീയ കaികൾ ഒരി9ലും േകാൺ$ഗസിന് ബദലായിരു=ി/. േകാൺ$ഗസിനു7ിെല $ഗൂZ0കൾ േകാൺ$ഗസിെന
വിമർശി9ുകയും െചയ്തിരു=ു. ഈ അർs+ിൽ സRത$K+ിെ_ ആദLദശകWളിൽ േകാൺ$ഗസ് ഭരണകaിയായും,
$പതിപaമായും $പവർ+ിP0. അതിനാലാണ്ഈകാലഘVെ+ 'േകാൺ$ഗസ് വLവ\' എ=്വിേശഷിZി9െZടു=ത.്

9. ഏകകaി േമധാവിതR വLവ\ഇKLൻ രാഷ്$ടീയ+ിെ_ജനാധിപതL സRഭാവെ+ $പതികൂലമായി ബാധിPിരുേ=ാ?

ഇ/. കാരണം േകാൺ$ഗസ് വLതLസ്ത $പതLയശാസ്$തWള0ം, താൽപരLWള0ം, ൈവവിധLWള0ം ഉൾെ9ാ70=
രാഷ്$ടീയ $പ\ാനമായിരു=ു. മാ$തമ/ സRത$Kവും, നീതിപൂർcകവുമായ തിരെ`ടുZിലൂെടയാണ് േകാൺ$ഗസ്
തിരെ`ടുZിൽ വിജയിPിരു=ത.്

10. എK് അർs+ിലാണ് േകാൺ$ഗസ് ഒരു $പതLയശാസ്$തപരമായ മു=ണി ആകു=ത?് േകാൺ$ഗസിനു7ിെല വിവിധ
ആശയധാരകൾഎെK/ാം?

േകാൺ$ഗസ് വിവിധ $ഗൂZ0കെളയും, താൽപരLWെളയും, രാഷ്$ടീയ $പതLയശാസ്$തWെളയും വിഭാഗWെളയും ഒ=ിP0
നിർ+ി. േകാൺ$ഗസ് വിവിധ ജാതി, മത, ഭാഷ, വർ� താൽപരLWെള $പതിനിധാനം െച[0= ഒരു സാമൂഹL
മു=ണിയായിരു=ു. വിവിധ $ഗൂZ0കൾ തWള0െട സRതRെ+ േകാൺ$ഗസിനു7ിൽ ലയിZിP0. ഇത് വി�വകാരിെയയും,
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സമാധാന വാദിേയയും, യാഥാ\ിതികേനയും, സമൂലപരിവർ+കെനയും, ഇടതുപaെ+യും, വലതുപaെ+യും
ഉൾെ9ാ]ു. നിഈഅർs+ിലാണ് േകാൺ$ഗസ് ഒരു $പതLയശാസ്$ത മു=ണിയാെണ=ു പറയു=ത.്

11. വിമതവിഭാഗWൾ എ=ാൽ എK്? ഒരു രാഷ്$ടീയ പാർVി9ു7ിൽ വLതLസ്ത അഭി$പായWൾ െവP0പുലർ+ു=
$ഗൂZ0കളാണ് വിമതവിഭാഗWെള=ു പറയു=ത.്

12. 1920-കളിൽ ഇKLയിൽകILmണിv് $ഗൂZ0കൾ രൂപീകരി9ു=തിന് വഴിെതളിPസംഭവം?

റഷLയിെല േബാൾെഷവിക് വി�വം

13. കILmണിv് പാർVി ഓഫ് ഇKLയുെട $പധാന േനതാ9�ാർആെര/ാമായിരു=ു? എ. െക േഗാപാലൻ, എസ്. എഡാെn, ഇ.
എം. എസ്നdൂതിരിZാട്, പി. സി േജാഷി, അജയ്േഘാഷ,് പി സുkര[

14. 1952 െല െപാതു തിരെ`ടുZിൽ ഏ^വും കൂടുതൽ സീ^0കൾ കര\മാ9ിയ ര]ാമെ+ രാഷ്$ടീയകaി ഏത?്
കILmണിv് പാർVി ഓഫ് ഇKL

15. 1952 െല േലാകസഭതിരെ`ടുZിൽകILmണിv് പാർVി ഓഫ് ഇKL9്എ$തസീ^0കൾ ലഭLമായി? 16

16. േലാക+ിലാദLമായി ജനാധിപതL തിരെ`ടുZിലൂെട നിലവിൽ വ=കILmണിv് ഗവൺെമ_ ് എവിടാണ്? േകരളം

17. േകരള+ിെലആദLെ+മുഖLമ$Kിആര്? ഇഎംഎസ് നdൂതിരിZാട്

18. േകരള+ിെലആദL കILmണിv് മ$Kിസഭെയ പുറ+ാ9ു=തിനു വഴിെതളിPസമരം?

വിേമാചനസമരം

19. 1964 ൽകILmണിv് പാർVിയിൽ പിളർZ0]ായതിനു കാരണം?

ൈചനയും, േസാവിയ^് യൂണിയനും തIിലു7 $പതLയശാസ്$ത ഭി=തയാണ് 1964 ൽ കILmണിv് പാർVി ഓഫ്
ഇKLയിൽ പിളർZ് ഉ]ാ9ിയത.് േസാവിയ^് യൂണിയൻ അനുകൂല വിഭാഗം സി. പി. ഐ ആയി തുടരുകയും, എതിരാളികൾ
സി.പി. ഐ (എം) രൂപീകരി9ുകയും െചയ്തു.

20. കILmണിv് പാർVി ഓഫ് ഇKLയിൽ പിളർZ് ഉ]ായവർഷം? 1964

21. സRത$KഇKLയിെലആദL വിദLാഭLാസ മ$Kി? മൗലാനാഅബ്ദുൽകലാംആസാദ്

22. േകാൺ$ഗസ് േസാഷLലിv് പാർVി രൂപം െകാ]വർഷം? 1934

23. േകാൺ$ഗസ് േസാഷLലിv് പാർVിയുെടഏ^വും മുഖLമായ $പതLയശാസ്$തേമത?്

ജനാധിപതL േസാഷLലിസം

24. േകാൺ$ഗസ് േസാഷLലിv് പാർVിയുെടആദLെ+ $പസിഡ_ ്ആരായിരു=ു? ആചാരL നേര$k േദവ്

25. േകാൺ$ഗസ് േസാഷLലിv് പാർVിയുെട $പധാനെZV േനതാ9�ാർആെര/ാം?

റാം മേനാഹർ േലാഹിയ, അേശാക േമ+, ആചാരL നേര$k േദവ,് ജയ$പകാശ് നാരായണൻ

26. േകാൺ$ഗസ് േസാഷLലിv് പാർVി 1948 േകാൺ$ഗസ് വിV് േസാഷLലിv് പാർVി രൂപീകരിPെതKിന്?

േകാൺ$ഗസ് പാർVി9ു7ിെല ഇരV അംഗതRം തടയു=തിനായി 1948 ൽ േകാൺ$ഗസ് അതിെ_ ഭരണഘടന േഭദഗതി
െചയ്തു. ഇത് 1948 ൽ േസാഷLലിv് പാർVിയുെട രൂപീകരണ+ിന് വഴിെതളിP0.

27. ഹിkു േകാഡ് ബി/0മായു7 അഭി$പായവLതLാസെ+ തുടർ=് െനഹ്റു മ$Kിസഭയിൽ നി=് 1951 രാജി സമർZിPതാര്?
േഡാ. ബി. ആർഅംേബദ്കർ

28. 1936 ൽസRത$K േലബർ പാർVി രൂപീകരിPതാര്? േഡാ. ബി. ആർഅംേബദ്കർ

29. 1942 പVികജാതി െഫഡേറഷൻ\ാപിPതാര്? േഡാ. ബി. ആർഅംേബദ്കർ

30. ഇKL-പാകി\ാൻവിഷയ+ിെ_ േപരിൽ 1950 െനഹ്റു മ$Kിസഭയിൽ നി=് രാജിവP മ$Kി?

ശLാമ$പസാദ് മുഖർജി

31. ഭാരതീയ ജനസംഘ+ിെ_\ാപക $പസിഡ_ ?് ശLാമ$പസാദ് മുഖർജി

32. ഭാരതീയ ജനസംഘം രൂപീകരിPവർഷം? 1951
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33. ഭാരതീയ ജനസംഘ+ിെ_ $പതLയശാസ്$തം മ^് രാഷ്$ടീയ പാർVികളിൽ നി=്എWെനവLതLസ്തമായിരി9ു=ു?

ഭാരതീയ ജനസംഘ+ിെ_അടി\ാനആശയWൾതാെഴ പറയു=ു

 ഒരു രാജLം, ഒരു സംസ്കാരം, ഒരു േദശംഎ=ആശയ+ിന്ഊ=ൽനൽകു=ു.

 ഇKLൻസംസ്കാര+ിെ_യും, പാരdരL+ിെ_യുംഅടി\ാന+ിലു7 രാജLപുേരാഗതി.

 'അഖ�ഭാരതം' എ=ആശയ+ിലൂെട ഇKLയും, പാകി\ാനും പുനേരകീകരി9ുക.

 ഹിkി ഇKLയുെടഔേദLാഗികഭാഷയാ9ുക.

 മത-സാംസ്കാരിക നLmനപaWൾ9ു7ആനുകൂലLWൾനിർ+ലാ9ുക.

 ഇKLആണവായുധWൾവികസിZി9ണം.

34. ഭാരതീയ ജനസംഘ+ിെ_ േനതാ9�ാർആെര/ാമായിരു=ു? ശLാമ$പസാദ് മുഖർജി, ദീൻ ദയാൽ ഉപാധLായ, ബാൽരാജ്
മേധാ9്

35. സമ$ഗ മാനവവാദ+ിെ_വLgാവാരായിരു=ു? ദീൻ ദയാൽ ഉപാധLായ

36. ഭാരതീയ ജനതാ പാർVിയുെടആവിർഭാവംഏതു രാഷ്$ടീയ പാർVിയിൽ നി=ാണ്? ഭാരതീയ ജനസംഘം

37. സRത$K പാർVി രൂപീകരിPത്ആര്? സി. രാജേഗാപാലാചാരി (1959)

38. സാd+ിക വിഷയWളിൽ സRത$K പാർVിയുെട നിലപാട് മ^് രാഷ്$ടീയ പാർVികളിൽ നി=് എWെന
വLതLാസെZVിരി9ു=ു?

േകാൺ$ഗസിെ_ നാഗ്പൂർ $പേമയമാണ് േകാൺ$ഗസിെല ഒരു വിഭാഗം സി. രാജേഗാപാലാചാരിയുെട േനതൃതR+ിൽ
1959 ൽ സRത$K പാർVി രൂപീകരി9ു=തിനു വഴി െതളിPത.് സdദ് വLവ\യിലു7 രാഷ്$ട+ിെ_ ഇടെപടൽ, േക$kീകൃത
ആസൂ$തണം, േദശസാൽ9രണം, ൈലസൻസ് നയം, െപാതുേമഖല എ=ിവെയ സRത$K പാർVി വിമർശിP0.
വLgിസRാത$KL+ിൽ നി=ു മാ$തേമഅഭിവൃfിയു]ാവുകയു7mെവ=് സRത$K പാർVി വിശRസി9ു=ു. സRത$KസRകാരL
േമഖലയുെട വLാപന+ിനായി ഇവർ നിലെകാ]ു.

39. സRത$K പാർVിെയ മുേ=ാV് നയി9ു= $പധാന $പതLയശാസ്$തംഏത?്

രാഷ്$ട നിയ$Kണമുgമായസdദ്ഘടന

40. സRത$KഇKLയുെട ഇKL9ാരനായആദL ഗവർണർജനറൽ? സി. രാജേഗാപാലാചാരി

41. ഇKLയിെലആദL ഭാരതര�പുരസ്കാര േജതാവ?് സി. രാജേഗാപാലാചാരി

42. ഇKLയിൽ മാറിവരു= േവാVിംഗ് രീതികെള കുറിP് വിവരി9ുക?

ആദLെ+ തിരെ`ടുZ0കളിൽ ഓേരാ \ാനാർഥി9ും അവരുെട ചി�ം പതിP ഓേരാ ബാല^0 െപVി ഓേരാ
േപാളിംഗ് ബൂ+ിലും \ാപിP0. ഓേരാ േവാVർ9ും ഒരു ശൂനLമായ ബാല^് േപZർ നൽകുകയും േവാV് െച[ാൻ
ആ$ഗഹി9ു= \ാനാർsിയുെട െപVിയിൽ അത് നിേaപി9ുകയും േവണം. ആദL ര]് െതരെ`ടുZ0കൾ9് േശഷം
ഈ സ$dദായം മാ^ി. എ/ാ \ാനാർഥികള0െടയും േപര്, ചി�ം എ=ിവയടWു= ബാല^് േപZർ േവാVർ9് നൽകുകയും,
േവാV് േരഖെZടു+ാൻ ആ$ഗഹി9ു= \ാനാർsിയുെട േപരിനു മുdിൽ സIതിദായകൻ സീൽ പതിZി9ുകയും ബാല^0
െപVിയിൽ നിേaപി9ുകയും െച[=ു. 2004 േലാടു കൂടി രാജLം മുഴുവനും ഇലക്േ$ടാണിക് േവാVിംഗ് യ$K+ിേല9് മാറി.

CHAPTER - 4 ഇKLയുെട വിേദശബjWൾ

1. ഇKLൻ ഭരണഘടനയുെടഏത്ആർVി9ിളാണ്അKർേദശീയസമാധാനവും, സുരaിതതRവും പരിേപാഷിZി9ു=ത?്
ആർVി9ിൾ 51

2. ഇKLൻ ഭരണഘടനയുെടആർVി9ിൾ 51 െ_സവിേശഷതകെളെK/ാം?

 അKർേദശീയസമാധാനവും, സുരaിതതRവും പരിേപാഷിZി9ുക.

 രാഷ്$ടWൾ9ിടയിൽ നീതിയുgവും, അKr0^തുമായബjWൾനിലനിർ+ുക.

 അKർേദശീയ നിയമWെളയും, വLവ\കെളയും ബഹുമാനി9ുക.

 അKർേദശീയ തർ9WൾമധL\തീരുമാന+ിലൂെട പരിഹരി9ു=തിന് േ$പരിZി9ുക.
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3. സRത$KഇKLയുെടആദLെ+വിേദശകാരL മ$Kിയാര്? ജവഹർലാൽ െനഹ്റു

4. െനഹ്റുവിെ_വിേദശ നയ+ിെ_ $പധാനെZV മൂ=ു ലaLWെളെത/ാം?

 രാഷ്$ട+ിെ_ പരമാധികാരം നിലനിർ+ുക.

 ഭൂമിശാസ്$തപരമായഅഖ�തസംരaി9ുക.

 $ദുതഗതിയിലു7സാd+ികവികസനെ+േ$പാ}ാഹിZി9ുക.

5. ഇKLഎKുെകാ]ാണ് േചരിേചരാനയംസRീകരിPത?്

മ^0 രാഷ്$ടWള0െട പരമാധികാരെ+ ബഹുമാനി9ുകയും, സമാധാനപരമായ മാർ�Wളിലൂെട രാഷ്$ട സുരa
ഉറZാ9ുകയുമായിരു=ു ഇKLയുെട വിേദശ ബj+ിെ_ $പധാന ലaLം. ആയതിനാൽ അേമരി9യുെടയും, േസാവിയ^്
യൂണിയെനയും േനതൃതR+ിലു7 ശാgിക േചരികളിൽ നി=ു വിV0 നിൽ9ുവാൻ ഇKL തീരുമാനിP0. പരസ്പരം
എതിർ9ു= ഇവരുെട ൈസനിക സഖLWളിൽ നി=ും ഇKL അകലം പാലി9ുകയും, േചരിേചരാ നയമാണ് മാതൃകാ
വിേദശനയ സമീപനെമ=ു $പഖLാപി9ുകയും െചയ്തു. അേതസമയം ര]് ശാgിക േചരികളിലുമു7 അംഗWളിൽനി=്
സഹായവും, പിKുണയും ഇKLയ്9് ഉറZാ9ുവാനും സാധിP0.

6. േചരിേചരാ $പ\ാന+ിെ_ രൂപീകരണ+ിന് വഴിെതളിPസേIളനം?

ബkുങ് സേIളനം (ഇേKാേനഷL) 1955

7. േചരിേചരാ $പ\ാന+ിെ_ആദL സേIളനംഎവിെടയായിരു=ു? ബൽേ$ഗഡ് (1961)

8.േചരിേചരാ $പ\ാന+ിെ_ രൂപീകരണ+ിന് പnുവഹിP ഇKLൻ $പധാനമ$Kിയാര്?

ജവഹർലാൽ െനഹ്റു

9. എKാണ് പlശീല തതRWൾ?

ഇKLൻ $പധാനമ$Kിയായിരു= ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവും, ൈചനീസ് $പീമിയറായിരു= ചൗ എൻലായും 1954-ൽ
സംയുgമായി $പഖLാപിP അl് തതRWളാണ് പlശീല തതRWൾ. ഇKLയും ൈചനയും തIിലു7 സമാധാനപരമായ
സഹവർ+ിതR+ിനു7തതRWളായിരു=ിവ.

10. 1956-ൽ ൈചനീസ് $പീമിയർ ആയിരു= ചൗ എൻലായ് ഇKL സkർശിPേZാൾ അേtഹെ+ അനുഗമിP ടിബ^ിെ_
ആ�ീയ േനതാവാരായിരു=ു? ദൈലലാമ

11. ഇKLയിൽഅഭയം $പാപിP ടിബ^ിെ_ആ�ീയ േനതാവാര്? ദൈലലാമ

12. ഇKLയിെലഏ^വും വലിയ ടിബ^ൻഅഭയാർsി േക$kം ഏത?് ധർIശാല

13. ഇKLയിെലവിെടയാണ് ദൈലലാമ താമസമുറZിPത?് ഹിമാചൽ $പേദശിെല ധർIശാല

14. 1962 െല ഇKLാ-ൈചനയുf+ിേല9് വഴിെതളിPസാഹചരLം വിവരി9ുക?

1950-ൽ ൈചന ടിബ^് കീഴട9ുകയും, ടിബ^ൻ സംസ്കാരെ+ അടിPമർ+ാൻ $ശമി9ുകയും െചയ്തു. ഇKL
ഇതിൽ അസംതൃപ്തി േരഖെZടു+ുകയും, ടിബ^ൻ ആ�ീയ േനതാവായ ദൈലലാമ9് 1959-ൽ രാഷ്$ടീയാഭയം
നൽകുകയും െചയ്തു. ഇKL ൈചന വിരുf $പവർ+നWൾ9് േ$പാ}ാഹനം നൽകുകയാെണ=് ൈചന ആേരാപിP0.
ജIു-കാശ്മീരിെല അക്സായി ചിൻ $പേദശ+ിെ_യും, അരുണാചൽ$പേദശിെല ചില $പേദശWള0െടയും േമൽ ൈചന
അവകാശവാദമു=യിP0. 1962, ഒക്േടാബർ മാസ+ിൽ ഈ ര]് തർ9 $പേദശWളിലും ൈചന അധിനിേവശം
നട+ുകയും, അരുണാചൽ$പേദശിെല ചില $പേദശWൾ ൈകവശെZടു+ുകയും െചയ്തു. ഇതാണ് ഇKL- ൈചന
യുf+ിേല9് വഴിെതളിPത.്

15. 1962-െല ഇKL-ൈചനയുfം ഇKLൻ രാഷ്$ടീയ+ിലു]ാ9ിയ $പതLാഘാതWൾഎെK/ാം?

 ഇKLയിൽ േദശീയതശgിെZV0.

 കരേസനയിെല ഉയർ=ചില ഉേദLാഗ\ർ രാജിെവP0.

 $പതിേരാധ മ$Kിയായിരു= വി. െകകൃഷ്ണേമേനാൻ രാജിെവP0.

 െനഹ്റുവിെ_വിേദശനയം വിമർശി9െZV0.

 െനഹ്റു മ$Kിസഭെ9തിെരഅവിശRാസം േലാകസഭയിൽഅവതരിZിP0.
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 ചില ഉപെതരെ`ടുZ0കളിൽ േകാൺ$ഗസ് പരാജയം േനരിV0.

 രാജL+ിെ_ രാഷ്$ടീയ മേനാഭാവ+ിൽ മാ^ം വ=ു.

 കILmണിv് പാർVി9ു7ിൽ പിളർZ് ഉ]ായി.

 വട9ു കിഴ9ൻ േമഖലകള0െട പുനസംഘടനാ $പ$കിയആരംഭിP0.

16 െനഹ്റുവിനു േശഷംൈചനസkർശിP ഇKLൻ $പധാനമ$Kിയാര്? രാജീവ് ഗാjി

17. ഇKL ൈചന യുf+ിൽ തുടർ=് മ$Kിസഭയിൽ നി=് പുറ+ുേപാേക]ിവ= $പതിേരാധ മ$Kിയാര്? വി െക
കൃഷ്ണേമേനാൻ

18. കILmണിv് പാർVിയിലു]ായ പിളർZിെന9ുറിP് വിവരി9ുക?

ഇKL- ൈചന യുfം കILmണിv് പാർVിയുെട പിളർZിേല9് വഴിെതളിP0. കILmണിv് പാർVി9ു7ിെല േസാവിയ^്
അനുകൂല വിഭാഗം, േകാൺ$ഗസുമായി അടു+ ബjം \ാപിP0. എ=ാൽ കILmണിv് പാർVി9ു7ിെല ഒരു വിഭാഗം
ൈചനയുമായി അടുZം പുലർ+ുകയും, േകാൺ$ഗrിെന എതിർ9ുകയും െചയ്തു. ഇതിെന തുടർ=് 1964-ൽ പാർVി
പിളരുകയും, ൈചനയുമായിഅടുZം പുലർ+ിയ േനതാ9ൾകILmണിv് പാർVി ഓഫ് ഇKL (മാർക്സിv്) (സി.പി. ഐ (എം))
എ=പാർVി രൂപീകരിP0. േസാവിയ^്അനുകൂല വിഭാഗം സി.പി. ഐആയി തെ=തുടർ=ു.

19. 1965-െല ഇKL-പാകി\ാൻയുf+ിേല9് വഴിെതളിPസാഹചരLWെളെK/ാം?

സRാത$KL+ിനുേശഷം കാശ്മീർ വിഷയ+ിൽ ഇKLയും, പാകി\ാനും തIിൽസംഘർഷം നിലനി=ിരു=ു. 1965-ൽ
പാ9ി\ാൻ ഗുജറാ+ിെല റാൻ ഓഫ് കP് േമഖലയിൽ ആ$കമണം നട+ി. തുടർ=് ജ�ു-കാശ്മീർ േമഖലയിലും
പാ9ി\ാൻ വLാപകആ$കമണം അഴിP0വിV0. എ=ാൽ ഈൈസനികആ$കമണWൾ9് $പാേദശിക ജനതയുെട പിKുണ
ലഭLമായി/. തുടർ=് ഇKLൻ $പധാനമ$Kി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്$തി $പതLാ$കമണം നട+ാൻ ഇKLൻ ൈസനL+ിന് ഉ+രവ്
നൽകി. ഈ യുf+ിൽ ഇKLൻ ൈസനLം ലാേഹാറിനു സമീപം വെര എ+ുകയു]ായി. ഐകLരാഷ്$ടസഭയുെട
ഇടെപടേലാടുകൂടിയാണ് യുfംഅവസാനി9ു=ത.്

20. 1965-െല ഇKL-പാകിസ്താൻയുfംഅവസാനിPത് ഏത് കരാർ $പകാരമാണ്? താഷ്9_ ് കരാർ

21. എKാണ് താഷ്9_ ് കരാർ?

1965-െല ഇKL-പാകിസ്താൻ യുfെ+ തുടർ=ു]ാ9ിയ കരാറാണ് താഷ്9_ ് കരാർ. 1966-ൽ ഇKLൻ
$പധാനമ$Kിയായിരു= ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്$തിയും, പാകി\ാൻ ജനറൽ അയൂബ് ഖാനുമാണ് ഇതിൽ ഒZ0വPത.് ഇതിന്
മധL\തവഹിPത് േസാവിയ^് യൂണിയനായിരു=ു.

22.1971-െലബം�ാേദശ് യുfെ+9ുറിP് വിവരി9ുക. or

23. 1971-െല ഇKL പാകി\ാൻയുfെ+9ുറിP് വിവരി9ുക

1970-െല െപാതുതിരെ`ടുZിൽ സുൽഫി9ർ അലി ഭൂേVായുെട േനതൃതR+ിലു7 പാർVി പടി`ാറൻ
പാകി\ാനിൽ ഭൂരിപaം േനടി. എ=ാൽ െഷയ്ഖ് മുജീബുർ റ�ാെ_ േനതൃതR+ിലു7 അവാമി ലീഗാണ് കിഴ9ൻ
പാകിസ്താനിൽ ഭൂരിപaം േനടിയത.് പടി`ാറൻ പാകി\ാനിൽ നി=ു7 ഭരണാധികാരികൾ കിഴ9ൻ പാകി\ാനിെല
ജനWെള ര]ാംതരം പൗര�ാരായാണ് പരിഗണിPത.് ഇതാണ് അവാമി ലീഗിെന വിജയിZിPത.് എ=ാൽ പടി`ാറൻ
പാകി\ാൻ ഈ വിധിെയ അംഗീകരിPി/. 1971- ൽ പാ9ി\ാൻ ൈസനLം േഷ9് മുജീബ് റ�ാെന അറv് െച[0കയും,
കിഴ9ൻ പാകിസ്താനിൽ ഭീകര ഭരണം അഴിP0വിടുകയും െചയ്തു. തുടർ=് ബം�ാേദശിെന പാകി\ാനിൽ നി=്
േമാചിZി9ു=തിനു7 േപാരാVം ജനWൾ ആരംഭിP0. കിഴ9ൻ പാകിസ്താനിൽ നി=ു7 അഭയാർഥികെള ഇKL
സRീകരിPതും, ബം�ാേദശിെ_ സRാത$K സമര+ിന് ഇKL പിKുണ നൽകിയതും 1971-െല ഇKL- പാകി\ാൻ
യുf+ിേല9് വഴിെതളിP0. ഇKLൻ ൈസനLം പാ9ി\ാൻ ൈസനLെ+ പരാജയെZടു+ി. ബം�ാേദശ് ഒരു സRത$K
രാഷ്$ടമായി മാറി.

24.എKാണ്സിംലാ കരാർ?

1971 െല ഇKL-പാകി\ാൻ യുfെ++ുടർ=്, ഇKLൻ $പധാനമ$Kിയായിരു= ഇkിരാ ഗാjിയും, പാ9ി\ാൻ
$പസിഡ_ായിരു= സുൽഫി9ർ അലി ഭൂേVായും കൂടി 1972, ജൂൈല 3- ന് ഒZ0വP കരാർ ആണിത.് ഈ കരാർ $പകാരം
ഇKLയും, പാകി\ാനും തIിൽഔപചാരികമായി സമാധാനം പുന\ാപി9െZV0.

25. എKാണ് കാർഗിൽയുfം?

1999-ൽ നിയ$Kണ േരഖയുെട ഇKLൻ ഭാഗ+ു7 മാഷ്േകാ. $ദാസ്, കാക്സർ. ബVാലിക് എ=ീ $പേദശWൾ
പാ9ി\ാൻ ൈസനL+ിെ_ സഹായേ+ാെട മുജാഹിദീനുകൾ ൈകവശെZടു+ി. ഇതിെനതിെര ഇKLൻ േസന
$പതികരിPത,് ഇKLയും പാകി\ാനും തIിലു7 ഏ^0മുVലിേല9് വഴിെതളിP0. ഇതാണ് 1999 െല കാർഗിൽ സംഘർഷം
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എ=റിയെZടു=ത.് നഷ്ടെZV നിരവധി $പേദശWൾഇKLൻ േസനതിരിP0പിടിP0.

26. ഇKLയുെടആണവനയെ+കുറിP് വിവരി9ുക.

 വLവസായവൽ9രണ+ിെ_ ഒരുഘടകമായിആണേവാർ�െ+കണ9ാ9ു=ു.

 സമാധാന പരമായആവശLWൾ9്ആണേവാർ�ം ഉപേയാഗി9ുക.

 ഇKLസമ$ഗആണവനിരായുധീകരണ+ിനായി നിലെകാ70=ു

 ആണവനിർവLാപന കരാർ വിേവചനപരമായതിനാൽഇKL ഒZ0െവ9ാൻവിസIതിP0.

 ഇKLഅണുവായുധംആദLം $പേയാഗി9ി/.

27. ഇKLആദLെ+ആണവവിസ്േഫാടനം നട+ിയത് എ=്? 1974, െമയ്

28. സRാത$KL+ിന് അനിവാരLമായ ഒരു സൂചകമാണ് വിേദശ നയ+ിെ_ നട+ിെZ=ു െനഹ്റു കരുതു=ത് എKുെകാ]്?
നിWള0െട ഉ+ര+ിന് പിൻബലമായി ര]് കാരണWൾഉദാഹരണസഹിതംസമർഥി9ുക.

േലാകമഹായുf+ിെ_ പ�ാ+ല+ിലാണ് ഇKLയുൾെZെടയു7 നിരവധി രാജLWൾ േകാളനിവൽ9രണ+ിൽ
നി=ും േമാചനം േനടിയത.് ഈ രാഷ്$ടWൾ േaമം, ജനാധിപതLം എ=ീ ര]ു െവ/0വിളികൾ േനരിടു=തിനു7
$ശമWളിലായിരു=ു. ആയതിനാൽ മെ^/ാ രാജLWള0െടയും പരമാധികാരെ+ബഹുമാനി9ുകയും, സമാധാനം നിലനിർ+ി
സുരaിതതRം േനടുകെയ=തായിരു=ു ഇKLയുെട വിേദശ ബj+ിെ_ $പധാനലaLം. ഇതിന് ഉദാഹരണWൾ താെഴ
പറയു=ു

 ഇKLൻ ഭരണഘടനയുെട ആർVി9ിൾ 51 അKർേദശീയ സമാധാനവും, സുരaിതതRവും
പരിേപാഷിZി9ുവാൻആവശLെZടു=ു.

 ഇKLയുെട േചരിേചരാനയം

29. ഇKLയുെട വിേദശ നയ+ിൽ നിWൾ നിലനിർ+ാൻ ആ$ഗഹി9ു= ര]് കാഴ്ചZാടുകള0ം നിWൾ മാ^ാൻ
ആ$ഗഹി9ു= രെ]�വും കെ]+ുക?

നിലനിർേ+]വതാെഴZറയു=ു

 മ^0 രാജLWള0െട പരമാധികാരെ+ ബഹുമാനി9ുകയും, സമാധാനം നിലനിർ+ി സുരaിതതRം
േനടു=തിനു7തീരുമാനം.

 ൈസനിക േചരികള0െട ഭാഗമാകാെതയു7 േചരിേചരാനയം.

മാ^െZേട]വതാെഴZറയു=ു.

 1990 കൾ9് േശഷമു7അേമരി9ൻഅനുകൂല വിേദശനയം.

 അതിർ+ി സംഘർഷWൾ നിലനിൽ9ു= സാഹചരL+ിൽ ൈസനിക താ~രLWെള9ാൾ, സാd+ിക
താത്പരLWൾ9് $പാധാനLം നൽകിെകാ]ു7വിേദശനയം.

30.ഇKLൻആണവസിfാK+ിനെ_അടി\ാനതതRം ഏതാണ്?

ആണവായുധംആദLം $പേയാഗി9ി/

31. എKുെകാ]ാണ് ഇKL ആണവ നിർവLാപന കരാറിലും (NPT), ആണവ പരീaണ നിേരാധന ഉടdടിയിലും (CTBT)
ഒZ0െവ9ാൻവിസIതി9ു=ത?്

ആണവ നിർവLാപന കരാർ വിേവചനപരമാെണ=ും, അവ ആണേവതര ശgികൾ9് മാ$തം ബാധകമാകു=തും,
അl് ആണവശgികള0െട ആണവായുധ കു+കെയ നിയമസാധുതയു7താ9ു=തുമാണ്. അതുെകാ]ാണ് 1995-ൽ
ആണവ നിർവLാപന കരാർ (NPT) അനി�ിതമായി ദീർഘിZി9ു=തിെന ഇKL എതിർ+തും, സമ$ഗ ആണവ പരീaണ
നിേരാധന ഉടdടി (CTBT) ഒZ0 വയ്9ാൻവിസIതിPതും.
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CHAPTER - 6 ജനാധിപതL $കമ+ിെ_ $പതിസjി

1. 1971 െലതിരെ`ടുZിൽ േകാൺ$ഗസ് ഉയർ+ിയ മു$ദാവാകLം ഏത?് ഗരീബി ഹഠാേവാ (ദാരി$ദL നിർIാർ�നം)

2.1970- കളിൽ ഇKL േനരിV സാd+ിക $പതിസjികൾഎെK/ാമായിരു=ു?

 8 ദശലaേ+ാളം ജനWളാണ് കിഴ9ൻപാകി\ാനിൽ (ബം�ാേദശ്) നി=ും ഇKLയിേല9് വ=ത.്

 ഇKLയും പാകി\ാനും തIിൽ 1971-ൽ നട= യുfവും, യുf+ിനുേശഷം ഇKLയ്9ു7എ/ാ സഹായവും
അേമരി9നിർ+ിവPതും.

 അKാരാഷ്$ട കേdാള+ിൽ എ� വില വർfിPത് എ/ാവിധ സാധനWള0െടയും വിലവർധനവിന്
കാരണമായി.

 പണെZരുZം ജനWള0െട ജീവിതം ദുരിതപൂർ�ംആ9ി.

 വLാവസായിക വളർPകുറവും, െതാഴിലി/ായ്മയും വർfിP0.

 1972-73 കാലഘV+ിൽകാലവർഷം പരാജയെZVത് കാർഷിക ഉൽപാദന+ിൽവലിയ ഇടിവു]ാ9ി.

3. 1974-ൽഗുജറാ+ിെല വിദLാർsികൾ $പേaാഭംആരംഭിPെതKുെകാ]്?

ഭaLസാധനWൾ, ഭaLഎ�, ആവശL സാധനWൾ എ=ിവയുെട വില9യ^വും, ഉ=ത\ാനWളിൽ
അഴിമതിയുമായിരു=ു കാരണWൾ.

4. 1974-ൽബീഹാറിെല വിദLാർsികൾ $പേaാഭംആരംഭിPെതKുെകാ]്?

വില9യ^+ിനും, ഭaLദൗർലഭL+ിനും, െതാഴിലി/ായ്മയ്9ും, അഴിമതി9ുെമതിെരയായിരു=ു $പേaാഭം ആരംഭിPത.്
ഈ$പേaാഭം നയിPത് ജയ$പകാശ് നാരായൺആയിരു=ു.

5. നക്സൈല^് $പ\ാനംഎ=ാൽഎK്?

1967-ൽ പ�ിമ ബംഗാളിെല ഡാർജിലിങ് ജി/യിെല നക്സൽബാരി േപാലീസ് േvഷൻ പരിധിയിൽ ഒരു കർഷക
$പേaാഭംആരംഭിP0. കILmണിv് പാർVി ഓഫ് ഇKL (മാർക്സിv്) െ_ $പാേദശിക $പവർ+കരായിരു=ു ഇത് സംഘടിZിPത.്
ഈ $പേaാഭം ഇKLയുെട നിരവധി സം\ാനWളിേല9് വLാപി9ുകയും നക്സൽബാരി $പ\ാനം എ=റിയെZടുകയും
െചയ്തു. 1969 അവർ സി.പി. ഐ (എം) പിളർ+ി ചാരു മജുംദാറിെ_ േനതൃതR+ിൽ കILmണിv് പാർVി ഓഫ് ഇKL
(മാർക്സിv്-െലനിനിv്) (സിപിഐ (എം. എൽ)) എ= പുതിയ പാർVി രൂപീകരിP0. ഇKLയിെല ജനാധിപതLം ഒരു
കാപടLമാെണ=് ഇവർ വാദിP0. ഒരു വി�വ+ിനായി ഗറി/ാ യുfത$Kമാണ് ഇവർസRീകരിPത.് രാഷ്$ടീയ ലaLWൾ േനടാൻ
അ$കമ മാർ�Wൾ ഇവർ സRീകരിP0. നക്സൈല^് $പ\ാനം ധനികരായ ഭൂവുടമകളിൽ നി=ും ഭൂമി ബലമായി പിടിെPടു+ു
ദരി$ദർ9ും, ഭൂരഹിതർ9ുമായി നൽകുകയു]ായി.

6. കILmണിv് പാർVി ഓഫ് ഇKL (മാർക്സിv് െലനിനിv്) െ_\ാപകനാര്? ചാരു മജുംദാർ

7. േകാൺ$ഗസ് മ$Kിസഭെ9തിെരയു7 േദശീയ $പേaാഭ+ിൽജയ$പകാശ് നാരായൺപnിെനകുറിP് വിവരി9ുക?

1974-ൽ ബീഹാറിെല വിദLാർsികൾ വില9യ^+ിനും, ഭaLദൗർലഭL+ിനും, െതാഴിലി/ായ്മ9ും,
അഴിമതി9ുെമതിെര $പേaാഭംആരംഭിP0. ഇതിെ_ േനതൃതRം ജയ$പകാശ് നാരായണൻആയിരു=ു. ഇേtഹംസാമൂഹികവും,
സാd+ികവും, രാഷ്$ടീയവുമായ േമഖലകളിൽ ഒരു സdൂർണ വി�വ+ിലുെട മാ$തേമ ജനാധിപതLം \ാപി9ാൻ
സാധി9ുകയു7m എ=് ആഹRാനം െചയ്തു. $കേമണ ഈ വി�വം മ^് സം\ാനWളിേല9ും വLാപിP0. 1975 ജൂൺ 12 ന്
അലഹബാദ്ൈഹേ9ാടതിയിെല ജഗേമാഹൻ ലാൽസിംഹ ഇkിരാഗാjിയുെട െതരെ`ടുZ്അസാധുവാ9ി െകാ]് വിധി
$പസ്താവിP0. ഇതിെന തുടർ=് ജയ$പകാശ് നാരായണിെ_ േനതൃതR+ിൽ $പതിപaകaികൾ 1975, ജൂൺ 25 ന്
ഡൽഹിയിെല രാംലീല ൈമതാന+ിൽ വലിെയാരു $പകടനം സംഘടിZി9ുകയു]ായി. ഇkിരാഗാjി
രാജിെവ9ണെമ=ിവർ ആവശLെZടുകയും, േദശവLാപകമായി സതLാ$ഗഹം $പഖLാപി9ുകയും െചയ്തു. നിയമവിരുfവും,
അധാർമികവുമായ ഉ+രവുകൾ അനുസരി9രുെത=് േപാലീസിേനാടും, ൈസനLേ+ാടും, സർ9ാർ ഉേദLാഗ\േരാടും
അവർ ആഹRാനം െചയ്തു. ഇത് ഗവൺെമ_�െ_ $പവർ+നWൾ സ്തംഭിZി9ുെമ=് ഭീഷണി ഉയർ+ി. ഇതിെന തുടർ=്
1975, ജൂൺ 25 ന് േദശീയഅടിയKരാവ\ $പഖLാപിP0.

8. സdൂർണവി�വ+ിന്ആഹRാനം െചയ്തതാര്? ജയ$പകാശ് നാരായൺ

9. 1974 െല െറയിൽേവസമര+ിന് േനതൃതRം െകാടു+താര്? േജാർജ് െഫർണാ]സ്

10. ഭരണഘടനയുെടഅടി\ാനതതRWളിൽ േഭദഗതി വരു+ാൻപാടിെ/=്സു$പീം േകാടതി $പഖLാപിPത് ഏത് േകസിലാണ്?
േകശവാനk ഭാരതി േകസ്

11.1975 ൽ േദശീയഅടിയKരാവ\ $പഖLാപി9ാൻഇടയായസാഹചരLം വിവരി9ുക?
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1975 ജൂൺ 12-ന് അലഹബാദ് ൈഹേ9ാടതിയിൽ ജഗേമാഹൻലാൽ സിംഹ ഇkിരാഗാjിയുെട
െതരെ`ടുZ് അസാധുവാ9ി. 1971 ൽ ഇkിരാ ഗാjിെ9തിെര മ}രിP രാജ്നൈരൻ നൽകിയ തിരെ`ടുZ്
പരാതിയിലാണ് േകാടതി വിധി പുറെZടുവിPത.് $പതിപa പാർVികൾ ജയ$പകാശ് നാരായണെ_ േനതൃതR+ിൽ ഇkിരാ
ഗാjിയുെട രാജി ആവശLെZടുകയും, 1975 ജൂൺ 25 ന് ഡൽഹിയിെല രാംലീല ൈമതാനിയിൽ വലിെയാരു $പകടനം
സംഘടിZി9ുകയും െചയ്തു. നിയമവിരുfവും, അധാർമികവുമായ ഉ+രവുകൾ അനുസരി9രുെത=് േപാലീസിേനാടും
ൈസനLേ+ാടും, സർ9ാർ ഉേദLാഗ\േരാടും ഇവർ ആഹRാനം െചയ്തു. ഇത് ഗവൺെമ_ ് $പവർ+നWൾ സ്തംഭിZി9ും
എ= ഭീഷണി ഉയർ+ി. ഇതിെന തുടർ=് ഗവൺെമ_ ് 1975, ജൂൺ 25 ൽ ആർVി9ിൾ 352 $പകാരം േദശീയ
അടിയKരാവ\ $പഖLാപിP0.

12. 1975 ൽ േദശീയഅടിയKരാവ\ $പഖLാപിP ഇKLൻ $പസിഡ_ ്ആര്? ഫ$കുtീൻഅലിഅഹIദ്

13. ഇKLയിൽആഭLKര $പശ്നWെളതുടർ=്അടിയKരാവ\ $പഖLാപിPത് എ=ാണ്? 1975 ജൂൺ 25

14. എKുെകാ]ാണ് 1975-െലഅടിയKരാവ\ഇKLൻ ചരി$ത+ിെലകറു+അടയാളംഎ=് വിേശഷിZി9ു=ത?് 1975
-െലഅടിയKരാവ\യുെട $പതLാഘാതWൾഎെK/ാമായിരു=ു?

അടിയKരാവ\യുെട കാല+് നട= അധികാര ദുർവിനിേയാഗം, അതി$കമWൾ, $കമേ9ടുകൾ എ=ിവയാണ്
1975-െലഅടിയKരാവ\െയഇKLൻചരി$ത+ിെലകറു+അടയാളമായി വിേശഷിZി9ു=ത.്

 േപാലീസും, ഭരണവും ഭരി9ു=കaിയുെട ഉപകരണമായി $പവർ+ിP0.

 പ$തസRാത$KLം റtാ9ി. പ$തWൾ $പസിfീകരി9ാൻ ഉേtശി9ു= വാർ+കൾ9് മുൻകൂVിയു7അനുമതി
ആവശLമായി വ=ു

 രാഷ്$ടീയസRയംേസവകസംഘെ+യും (RSS), ജമാഅെ+ഇhാമിെയയും നിേരാധിP0.

 $പതിേഷധസമരWൾ, $പകടനWൾഎ=ിവഅനുവദി9െZVിരു=ി/.

 പല മൗലിക അവകാശWള0ം നിേഷധി9െZV0. മൗലിക അവകാശWൾ സംരaി9ാൻ േകാടതിെയ
സമീപി9ാനു7അവകാശവും നിേരാധി9െZV0.

 കരുതൽതടnൽവLവ\കൾ ഉപേയാഗിP് നിരവധിആള0കെളഅറv് െചയ്തു.

 പാർലെമ_ ് ഭരണഘടനയിൽ നിരവധി മാ^Wൾവരു+ി.

 1975 െല 39 ആം ഭരണഘടന േഭദഗതി $പകാരം രാഷ്$ടപതി, ഉപരാഷ്$ടപതി, $പധാനമ$Kി എ=ിവരുെട
തിരെ`ടുZ0കൾ േകാടതിയിൽ േചാദLം െച[ാൻ പാടിെ/=് വLവ\െചയ്തു.

 i, 1976 ൽ 42 ആം ഭരണഘടന േഭദഗതി $പകാരം രാജLെ+ നിയമനിർIാണ സഭകള0െട കാലാവധി അlിൽ
നി=ുംആറ് വർഷേ+9്നീVി.

15. 1975 -െലഅടിയKരാവ\െയഅനുകൂലിP0െകാ]ു7ഗവൺെമ_�െ_വാദWൾഎെK/ാമായിരു=ു?

ജനാധിപതL+ിൽ െതരെ`ടുZിൽ വിജയിP ഭരണകaിെയ അതിെ_ നയWൾ9നുസരിP് ഭരി9ാൻ
$പതിപaകaികൾ അനുവദി9ണെമ=് ഗവൺെമ_ ് വാദിP0. നിരKരം $പതിേഷധWള0ം, $പേaാഭWള0ം, സംഘടിത
$പവർ+നWള0ം ജനാധിപതL+ിനു ഭൂഷണമ/ എ=് ഗവൺെമ_ ് വിലയിരു+ി. ഗവൺെമ_�െന ലaLം െവP0െകാ]്
പാർലെമ_റി വിരുf രാഷ്$ടീയ $പവർ+നം തുടർPയായി നട+ാൻ ആർ9ും അവകാശമിെ/=് ഇkിരാഗാjിെയ
പിKുണയ്9ു=വർഅഭി$പായെZV0.

16. കരുതൽതടnൽഎ=ാൽഎK്?

കരുതൽ തടnൽവLവ\യനുസരിP് ആള0കൾ കു^ം െചയ്േത9ാം എ=സാധLതയുെടഅടി\ാന+ിൽഅവെര
അറv് െചയുകയും, തടnലിൽ വയ്9ുകയും െച[0=ു.

17. ഷാകIീഷെന നിയമിPെതKിന്? ഇതിെ_കെ]+ൽഎെK/ാമായിരു=ു?

1977 െല ജനതാ പാർVി ഗവൺെമ_ാണ് ഷാ കIീഷെന നിേയാഗിPത.് സു$പീംേകാടതിയിൽ നി=് വിരമിP ചീഫ്
ജvിസ് െജ. സി ഷാ ആയിരു=ു ഇതിെ_ തലവൻ. 1975-െല അടിയKരാവ\യുെട കാല+് നട=
അധികാരദുർവിനിേയാഗം, അതി$കമWൾ, $കമേ9ടുകൾ എ=ീ ആേരാപണWൾ പരിേശാധി9ുകയായിരു=ു ഇതിെ_
ലaLം. ഷാകIീഷൻകെ]+ലുകൾതാെഴZറയു=ു.

 ഭരണവും, േപാലീസും രാഷ്$ടീയസIർtWൾ9് വിേധയമായി $പവർ+ിേ9]ി വ=ു.

 ഏകേദശം ഒരു ലa+ി പതിെനാ=ായിരംആള0കൾകരുതൽതടnൽനിയമമനുസരിP് അറv് െച[െZV0.
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 നിയമ+ിെ_സാധLതയി/ാെതതെ=പ$തWൾ9് േമൽകടു+നിയ$KണWൾനടZിലാ9ി.

 പ$ത ഓഫീസുകളിേല9ു7 ൈവദL0തി വിേ�ദി9ാൻ ഡൽഹിയുെട െലഫ്^ന_ ് ഗവർണറുെട
ഓഫീസിൽനി=ും വാ9ാലു7 ഉ+രവ് പുറെZടുവിP0.

 ഡൽഹിയിെല ദരി$ദമായ $പേദശWളിൽ ജീവിPിരു= നിരവധിആള0കൾകുടിെയാഴിZി9െZV0.

18. എKായിരു=ു 'ഇരുപതിന പരിപാടി'?

1975-ൽ ഇKLൻ $പധാനമ$Kി ഇkിരാഗാjി പാവWൾ9് േവ]ി നടZിലാ9ിയ േaമ പരിപാടികളാണിത.്
ഭൂപരിഷ്കരണം, ഭൂമിയുെട പുനർവിതരണം, കാർഷിക േവതനെ+9ുറിP07 പുനപരിേശാധന, മാേനജ്െമ_�ൽ
െതാഴിലാളികൾ9ു7പnാളി+ം, നിർബjിത േജാലിയുെട നിർമാർജനംഎ=ിവ ഇതിൽ ഉൾെZടു=ു.

19. രാജL+് ആദLമായി $പതിപaം േക$k+ിൽ അധികാര+ിൽ വരു=ത് 1977-െല തിരെ`ടുZിൽ ക]ു. ഈ
സംഭവവികാസ+ിെ_കാരണWളായി നിWൾപരിഗണി9ു=ത് എെK/ാമാണ്?

Or

20. 1977 ജനതാ പാർVി അധികാര+ിൽവരുവാൻ ഉ]ായസാഹചരLം?

1977 െല തിരെ`ടുZിൽ 'ജനാധിപതLെ+ രaി9ൂ' എ= മു$ദാവാകLം $പതിപa പാർVികൾ സRീകരിP0.
$പധാനെZV $പതിപa പാർVികെള/ാം ഒരുമിP0 േചർ=് ജനതാ പാർVി എ= േപരിൽ ഒരു പുതിയ പാർVി രൂപീകരിP0.
േകാൺ$ഗസ് വിരുf േവാV0കൾ വിഭജിP0 േപാകാതിരി9ാൻ ഇവർ $പേതLകം $ശfിP0. ജനതാ പാർVി 1977 െല
െതരെ`ടുZിെന അടിയKരാവ\യുെട ജനഹിതപരിേശാധനയാ9ി മാ^ി. ഭരണ+ിെ_ ജനാധിപതLവിരുf
സRഭാവെ+യും, അടിയKരാവ\9ാലെ+ അതി$കമWെളയും $പതിപaം $പചരണായുധമാ9ി. െപാതുജനാഭി$പായം
േകാൺ$ഗസിെനതിരായിരു=ു. കൂടാെത ഉ+േരKLയിെല മധLവർ�Wൾ േകാൺ$ഗസിൽ നി=കലുകയും, ജനതാപാർVിയിൽ
വിശRാസമർZി9ുകയും െചയ്തു. ഈഘടകWെള/ാമാണ് 1977-ൽജനതാ പാർVിെയഅധികാര+ിെല+ിPത.്

21. 1977 െലതിരെ`ടുZിൽഅധികാര+ിൽവ=രാഷ്$ടീയ പാർVി ഏത?് ജനതാ പാർVി

22. 1977 െലതിരെ`ടുZിൽ ജനതാ പാർVി മുേ=ാV് െവP മു$ദാവാകLേമത?് ജനാധിപതLെ+രaി9ൂക

23. 1980 െല ഇട9ാല െതരെ`ടുZിേല9് വഴിെതളിP സാഹചരLWൾ എെK/ാം? 1980 െല തിരെ`ടുZിൽ
േകാൺ$ഗസ് പാർVി ജനതാ പാർVിയുെട േമൽവിജയം േനടാനു]ായകാരണWൾ?

1977-ൽ ജനതാ പാർVി അധികാര+ിൽ വരികയും, െമാറാർജി േദശായി $പധാനമ$Kിയുമായി. എ=ാൽ ജനത
ഗവൺെമ_�ന് അധികകാലംഅധികാര+ിൽ തുടരാൻസാധിPി/. 1980 െല ഇട9ാല െതരെ`ടുZിൽ ജനത ഗവൺെമ_ ്
പരാജയെZV0. അടിയKരാവ\യ്െ9തിെരയു7 എതിർZായിരു=ു ജനതാ പാർVിെയ ഒ^െ9Vായി നിലനിർ+ിയിരു=ത.്
എ=ാൽ ജനതാ പാർVി9് ദിശാേബാധവും, േനതൃതRവും, ഒരു െപാതുവായ പരിപാടിയും ഇ/ായിരു=ു. േകാൺ$ഗസ്
പിKുടർ=ിരു= നയWളിൽ മൗലികമായ മാ^ം െകാ]ുവരാൻ ജനത ഗവൺെമ_�നു കഴി`ി/. അധികാര+ിൽ വ=
ജനതാ ഗവൺെമ_�ൽ ഒെ+ാരുമ തീെരയി/ായിരു=ു. അധികാരം ലഭിP0 18 മാസ+ിനു7ിൽ െമാറാർജി േദശായി നയിP
ഗവൺെമ_�െ_ ഭൂരിപaം നഷ്ടെZടുകയും, േകാൺ$ഗസ് പിKുണേയാെട ചരൺസിംഗ്അധികാര+ിൽവരികയും െചയ്തു.
പി=ീട് േകാൺ$ഗസ് ചരൺസിംഗിനു7 പിKുണ പിൻവലി9ുകയും, രാജLം ഇട9ാല െതരെ`ടുZിേല9് നീWുകയും
െചയ്തു. അ\ിരവും, പരസ്പരം കലഹി9ു=തുമായ ഗവൺെമ_�െനതിെരയു7 േവാVർമാരുെട $പതികരണം
കൂടിയായിരു=ു 1980 െല ഇട9ാല െതരെ`ടുZ്.

24. 1975-െലഅടിയKരാവ\നൽകു=പാഠWൾഎെK/ാം?

 ഇKLയിൽ നി=ും ജനാധിപതLെ+ഇ/ാതാ9ുകതീർ+ും $പയാസകരമാെണ=് െതളിയിP0.

 ഇKLൻ ഭരണഘടനയിെലഅടിയKരാവ\വLവ\കെളസംബjിPഅവLgതകൾപുറ+ുവ=ു.

 സായുധ കലാപ+ിെ_ അടി\ാന+ിൽ മാ$തേമ ആഭLKര അടിയKരാവ\ $പഖLാപി9ാൻ പാടു7m എ=
വLവ\വ=ു.

 അടിയKിരാവ\ $പഖLാപി9ാന് $പസിഡ_�നു7 ഉപേദശം മ$Kിസഭ േരഖാമൂലം നൽേക]താണ്.

 അടിയKരാവ\പൗരസRാത$KL+ിെ_ മൂലLെ+9ുറിP് എ/ാവെരയും േബാധവാ�ാരാ9ി.
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CHAPTER - 7 ജനകീയ $പ\ാനWള0െടആവിർഭാവം

1. 1970-കള0െട തുട9+ിൽ ഉ+ർ$പേദശിൽ ചിപ്േകാ $പ\ാനം ആരംഭി9ാൻ ഇടയാ9ിയ കാരണWൾ കെ]+ുക.
ഈ$പ\ാന+ിെ_പരിണിതഫലംഎ=ായിരു=ു?

കാർഷിേകാപകരണWൾ നിർമി9ു=തിനായി ആഷ് മരWൾ മുറി9ു=തിനു7 അനുവാദം $ഗാമീണർ9്
വനംവകുZ് നിേഷധിPതിെ_ ഫലമായി ഉ+രാഖ�് േമഖലയിെല ചില $ഗാമWളിലാണ് ഈ $പ\ാനം ആരംഭിPത.്
അേതസമയം സ്േപാർട്സ് ഉപകരണWൾ നിർIി9ു= ഒരു കdനി9് ഈ $പേദശം വാണിജL ഉപേയാഗ+ിനായി
വനംവകുZ് നൽകിയത് $ഗാമീണെര $പേaാഭ+ിേല9് നയിP0. ഈ $പേaാഭം ഉ+രാഖ�ിെ_ വിവിധഭാഗWളിേല9്
വLാപി9ുകയും െചയ്തു. ഈ$പേദശെ+പാരി\ിതിക, സാd+ിക ചൂഷണWള0മായി ബjെZV നിരവധി ഗൗരവതരമായ
വിഷയWൾ ഉ=യി9െZV0. പുറേമനി=ു7വർ9് വനെ+ ചൂഷണം െച[0വാനു7 കരാറുകൾ നൽകരുെത=ും,
തേtശീയ ജനതയ്9് $പകൃതി വിഭവWളായ ഭൂമി, ജലം തുടWിയവയുെട േമൽ പൂർ� നിയ$Kണാധികാരം
ഉ]ായിരി9ണെമ=ും $ഗാമീണ ജനത ആവശLെZV0. പാരി\ിതിക സKുലിതാവ\െയ തകിടം മറ9ാെത ഈ
േമഖലയുെട വികസനം ഉറZ0 വരു+ണെമ=് ഇവർ ആവശLെZV0. വനWളിൽ പണിെയടു9ു= ഭൂരഹിതരുെട
സാd+ിക$പശ്നWൾ ഈ $പ\ാനം ഏെ^ടു9ുകയും, ഇവർ9് നി�ിത േവതനം ഉറZ0വരു+ുവാൻ ഗവൺെമ_�േനാട്
ആവശLെZടുകയും െചയ്തു. സ്$തീകള0െട സജീവപnാളി+മായിരു=ു ചിപ്േകാ $പേaാഭ+ിെ_ $പേതLകത. സ്$തീകൾ
പുരുഷ�ാരുെട മദLപാനശീല+ിെനതിെര നിരKരമായ $പേaാഭം നട+ുകയും, മ^് സാമൂഹിക $പശ്നWളിേല9്
$പ\ാന+ിെ_ അജ] വിപുലീകരി9ുകയും െചയ്തു. ഹിമാലയൻ $പേദശ+് പൂർ�മായും പPZ് പുന\ാപി9ും വെര
15 വർഷേ+9് മരWൾ െവVി മാ^0=തിന് സർ9ാർ നിേരാധനംഏർെZടു+ി.

2. ചിപ്േകാ $പ\ാനവുമായി ബjെZV $പേദശം? ഉ+രാഖ�്

3. പാർVി ഇതര $പ\ാനWൾ എ=ാൽ എK്? എKുെകാ]ാണ് സ=fസംഘടനകൾ പാർVി ഇതര $പ\ാനWൾ
എ=റിയെZടു=ത?്

രാഷ്$ടീയപരമായി സജീവമായിരു= പല വിഭാഗWൾ9ും നിലനിൽ9ു= ജനാധിപതL \ാപനWളിലും,
െതരെ`ടുZ0 രാഷ്$ടീയ+ിലു7 വിശRാസം നഷ്ടെZV0. രാഷ്$ടീയ അരaിതാവ\, സാd+ിക നയWള0െട പരാജയം,
സാമൂഹിക അസമതRWൾ, ദാരി$ദLം എ=ിവയായിരു=ു ഇതിെ_ കാരണWൾ. ഇവർ തWള0െട $പതിേഷധWൾ
$പകടിZി9ു=തിനു േവ]ി ബഹുജനWെള സംഘടിZി9ുകയും നിരവധി $പേaാഭWൾഏെ^ടു+ു നട+ുകയും െചയ്തു.
ഇവരുെട സാമൂഹിക $പവർ+നWൾ9് സ=f സRഭാവം ഉ]ാVിരു=തിനാൽ ഈ സംഘടനകളിൽ പലതും സ=f
സംഘടനകൾ എ=റിയെZV0. ഈ സ=fസംഘടനകൾ പാർVി രാഷ്$ടീയ+ിന് പുറ+ു നിൽ9ുവാൻ തീരുമാനിP0. ഇവർ
തിരെ`ടുZിൽ മ}രി9ുകേയാ, ഏെതnിലും ഒരു രാഷ്$ടീയ പാർVിെയ പിKുണ9ുകേയാ െചയ്തി/. ഇവർ
രാഷ്$ടീയപാർVികളിൽ കൂടിയ/ാെത രാഷ്$ടീയ+ിൽ പെnടു9ുവാൻ ആ$ഗഹി9ു=തിനാൽ ഈ സംഘടനകെള പാർVി
ഇതര രാഷ്$ടീയ രൂപWൾഎ=്വിളി9ു=ു.

4. എെKാെ9 $പശ്നWളാണ് ദളിത് പാേKഴ്സ് ഉ=യിPത?്

1972- ൽ മഹാരാഷ്$ടയിെല ദളിത് യുവാ9ൾ ആരംഭിP $പ\ാനമായിരു=ു ദളിത് പാേKഴ്സ്. സം\ാന+ിെ_
വിവിധഭാഗWളിൽ ദളിതർ9് േനെര വർfിP0വരു=അസമതRWൾ9ും, അതി$കമWൾ9ുെമതിെര ഇവർ േപാരാടി. എ/ാം
മർtിത ജനവിഭാഗWൾ9ുമായി ഒരു സംഘടന െകVിZടു9ുക എ=തായിരു=ു പാേKഴ്സിെ_ $പതLയശാസ്$ത അജ].
സംവരണം, സാമൂഹLനീതി എ=ിവയുമായി ബjെZV നയWള0െട ഫല$പദമായ നടZാ9ൽ ഇവർ ആവശLെZV0.
ദളിതർെ9തിെരയു7 സാമൂഹിക വിേവചനം അവസാനിZി9ു=തിനും, ജാതിവLവ\ ഇ/ാതാ9ു=തിനും േവ]ി ഇവർ
േപാരാടി.

5. ദളിത് പാേKഴ്സ് എ=സംഘടന രൂപം െകാ]െതവിെട? മഹാരാഷ്$ട (1972)

6. കർഷകരുെട ദുരവ\െയ ഉയർ+ി9ാVിയ ഒരു മുൻനിര സംഘടനയായിരു=ു ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ. 1990-കളിൽ
ഈസംഘടനഅഭിസംേബാധന െചയ്ത് $പധാന വിഷയWൾഎെKാെ9യായിരു=ു?

ഉ+ർ$പേദശിെലയും ഹരിയാനയിെലയും കർഷകർ രൂപംെകാടു+ സംഘടനയായിരു=ു ഭാരതീയ കിസാൻ
യൂണിയൻ. 1990-കളിൽ ഇവർ ഉ=യിP $പധാന $പേതLക വിഷയWൾതാെഴZറയു=ു.

 കരിdിൻ േഗാതdിനും ഉയർ=തറവില നി�യി9ുക.

 കാർഷിക ഉൽZ=Wള0െടഅKർസം\ാന നീ9+ിനു7നിയ$KണWൾഎടു+ുകളയുക.

 നLായമായ നിര9ിൽൈവദL0തി ലഭLമാ9ുക.

 കാർഷിക വായ്പയുെട തിരിPടവ് ഒഴിവാ9ുക.

 കർഷകർ9്സർ9ാർ െപൻഷൻനൽകുക.

7. ആ$j$പേദശിെല ചാരായ വിരുf $പ\ാനം ചില ഗൗരവതരമായ $പശ്നWളിേല9് രാജL+ിെ_ $ശfയാകർഷിP0
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എെKാെ9യായിരു=ു $പശ്നWൾ? ചാരായ വിരുf $പ\ാനെ+ ഒരു സ്$തീ $പ\ാനമായി നിWൾ പരിഗണി9ുേമാ?
എKുെകാ]്?

ആ$j$പേദശിെല $ഗാമ$പേദശWളിൽ ചാരായ വിൽZന നിേരാധി9ണെമ=ാവശLെZV0െകാ]് സ്$തീകൾആരംഭിP
$പ\ാനമാണ് ചാരായ വിരുf $പ\ാനം എ=റിയെZടു=ത.് 1990 കള0െട തുട9+ിൽ ആ$j$പേദശിെല െന/mർ
ജി/യിെല ദുബഗു] $ഗാമ+ിെല സ്$തീകളാണ് പുരുഷ�ാരുെട അമിത മദLപാനെ+9ുറിP് പരാതിെZVത.് ഇതവരുെട
ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആേരാഗLെ+ ദുർബലെZടു+ുകയും, $ഗാമീണ സd+് വLവ\െയ തകിടം മറി9ുകയും
െചയ്തു. മദLപാന+ിന് േദാഷഫലWൾ ഏ^വും കൂടുതൽ അനുഭവിPത് സ്$തീകളായിരു=ു. ചാരായ വിൽZനെ9തിെര
$പതിേഷധി9ു=തിനും, ൈവൻ േഷാZ0കൾ അടP0പൂV0=തിനുേവ]ി െന/mരിെല സ്$തീകൾ ഒ=ിP0 കൂടുകയും
മദLനിേരാധനം ഏർെZടു+ു=തിന് േവ]ിയു7 $പേമയWൾ പാസാ9ുകയും െചയ്തു. $പതിേഷധെ+തുടർ=് െന/mർ
ജി/യിെല ചാരായ േലലം 17 തവണ മാ^ിെവP0. $കേമണ ഈ $പ\ാനം സം\ാന+ുടനീളം വLാപിP0. ചാരായ വിൽZന
നിേരാധി9ു=തു കൂടാെത സ്$തീകള0െട ജീവിതെ+ ബാധിP വലിയ സാമൂഹികവും, സാd+ികവും, രാഷ്$ടീയവുമായ
$പശ്നWെളഇവർ സ്പർശിP0. ഗാർഹിക പീഡന+ിനെ_സRകാരL $പശ്നWൾചർP െച[0=തിനും ഇത് േവദിെയാരു9ി

8. ചാരായ വിരുf $പ\ാനംആരംഭിPത് എവിെട? ആ$j $പേദശ് (1992)

9. നർIദാ ബPാേവാ ആേKാളൻ എKാെണ=് വിവരി9ുക? നർIദാ താഴRരയിെല ഡാം പfതികെള നർIദാ ബPാേവാ
ആേKാളൻഎതിർ9ു=ത് എKുെകാ]്?

നർIദാ നദിയിലും, അതിെ_ ൈകവഴികളിലും വൻകിട ഡാമുകൾ നിർIി9ു= പfതികൾെ9തിെര ആരംഭിP
$പ\ാനമാണ് നർIദാ ബPാേവാആേKാളൻ. ഗുജറാ+ിെല സർദാർ സേരാവർ പfതിയും, മധL$പേദശിെല നർമദാ സാഗർ
പfതിയും ഇവയിൽ $പധാനെZVതാണ്. സർദാർ സേരാവർ പfതി ഒരു വിവിേധാേtശ വൻകിട ഡാമാണ്. കുടിെവ7 ലഭLത,
ജലേസചന+ിനു7 െവ7ം, ൈവദL0തി ഉൽപാദനം, കാർഷിക ഉൽപാദന വർfനവ് എ=ിവയാണ് ഇതിെ_ ലaLം. എ=ാൽ
ഈഅണെ9V് നിർമാണ+ിലൂെടഈസം\ാനWളിലു7 245 $ഗാമWൾ െവ7+ിൽ മുWുകയും, ര]ര ലaേ+ാളം
ആള0കെള മാ^ിZാർZിേ9]തുമു]്. ഇവരുെട പുനരധിവാസമായിരു=ു ആദLം ഉ=യി9െZV $പശ്നം. പി=ീട് വൻകിട
േ$പാജക്ടുകള0െട ഭാഗമായി ഉ]ാകാവു= സാമൂഹL ചിലവുകളായ ഉപജീവന മാർഗ+ിെ_യും, സംസ്കാര+ിെ_യും
നഷ്ടെZടൽ, പാരി\ിതിക വിഭവWള0െട അപചയം എ=ിവയും വികസന+ിനെ_ ഭാഗമായി കണ9ാ9ണെമ=് ഇവർ
ആവശLെZV0. വൻകിട പfതികള0െട നിർIാണ കാരLWളിെല തീരുമാനെമടു9ലിൽ തേtശീയ സമൂഹWൾ9്
പnാളി+മു]ാകണെമ=ും. ജലം, ഭൂമി, വനം തുടWിയ $പകൃതിവിഭവWള0െട േമൽ ഈ സമൂഹWൾ9് ഫല$പദമായ
നിയ$Kണം ഉ]ാകണെമ=ും നർIദാബPാേവാആേKാളൻആവശLെZV0

10. വിവരാവകാശ+ിനു േവ]ിയു7 $പ\ാനെ+9ുറിP് വിവരി9ുക

1990 രാജ\ാനിെല മസ്ദൂർ കിസാൻ ശgി സംഘതൻ എ=ബഹുജന സംഘടനയാണ് ഇതിനു തുട9ം കുറിPത.്
aാമ ദുരിതാശRാസ $പവർ+നWള0െട േരഖകള0ം, ഇതുമായി ബjെZV െതാഴിലാളികള0െട കണ9ുകള0ം ഇവർ
ആവശLെZV0. രാജ\ാനിെല പിേ=ാ9 $പേദശമായ ഭീം െതക്സിലാണ് ഈ ആവശLം ആദLമായി ഉ=യി9െZVത.്
സ്കൂള0കൾ, ഔഷധ വിതരണ േക$kWൾ, െചറിയ ഡാമുകൾ, സാമൂഹL േക$kWൾ എ=ിവയുെട നിർIാണ+ിന് േവതനം
നൽകെZV െതാഴിലാളികള0െട ഹാജർ പുസ്തക+ിെല േപരുകൾ, ബി/0കള0െട പകർZ0കൾ എ=ിവ ആവശLെപVതിലൂെട
$ഗാമവാസികൾ തWള0െട അറിയാനു7 അവകാശം ശgമായി ഉ=യിP0. േരഖകളിൽ ഇ+രം വികസന പfതികെള/ാം
പൂർ+ീകരി9െZVതായിV0െ]nിലും, ഫ]ുകളിൽ വൻ തിരിമറി നട=ിV0]ായിരു=ു. 1994 ലും 1996 ലും മസ്ദൂർ കിസാൻ
ശgി സംഘതൻ െപാതു വിചാരണ സംഘടിZി9ുകയും ഭരണകൂടേ+ാട് അതിെ_ നിലപാടുകൾ വിശദീകരി9ാൻ
ആവശLെZടുകയും െചയ്തു. 1996 ഡൽഹിയിൽ മസ്ദൂർ കിസാൻ ശgി സംഘതൻ ജനWള0െട വിവരാവകാശ+ിനു7
േദശീയ സമിതി രൂപീകരിP0. ഇതാണ് 2004-ൽ വിവരാവകാശ ബിൽ പാർലെമ_ ് പാസാ9ു=തിനു വഴിെതളിP സാഹചരLം.
2005- ൽവിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വ=ു.

11. വിവരാവകാശ+ിന് േവ]ിയു7 $പ\ാന+ിന് േനതൃതRം െകാടു+സംഘടനഏത?്

മസ്ദൂർ കിസാൻശgിസംഘതൻ

12. വിവരാവകാശം നിലവിൽ വ=വർഷം? 2005
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CHAPTER- 8 $പാേദശികഅഭിലാഷWൾ

1. കാശ്മീർ $പശ്ന+ിെ_അടി\ാനകാരണWൾഎെK/ാമായിരു=ു?

1947-നു മുൻപ് ജIുകാശ്മീർ ഒരു സRത$K നാV0രാജLമായിരു=ു. ഇവിടുെ+ ഹിkു ഭരണാധികാരിയായിരു=
ഹരിസിംഗ് ഇKLൻ യൂണിയനിേലാ, പാകി\ാനിേലാ േചരു=തിനു പകരമായി കാശ്മീരിെന സRത$KരാജLമായി
നിലനിർ+ുവാൻ ആ$ഗഹിP0. എ=ാൽ കാശ്മീരിെല ഭൂരിഭാഗം ജനWള0ം മുhിWളായതിനാൽ കാശ്മീർ തWള0െട
ഭാഗമാെണ=് പാ9ി\ാൻ വാദിP0. െഷയ്ഖ് അബ്ദു7യുെട േനതൃതR+ിലു7 ജനകീയ $പ\ാനം രാജാവിെന
പുറ+ാ9ാൻ $ശമിP0. എ=ാൽ പാ9ി\ാനിൽ േചരാൻ ഇവർ വിസIതിP0. 1947 ഒക്േടാബറിൽ പാകി\ാനിെല
േഗാ$തവർ�9ാർ കാശ്മീരിേല9് നുഴ`ുകയറിയതിെന+ുടർ=് ഇKLയുെട സഹായമഭLർsി9ാൻ രാജാവ്
നിർബjിതനായി. ഇKLയുമായി ഒരു ലയന $പമാണം ഒZിVതിനുേശഷമാണ് ഇKL രാജാവിെന സഹായി9ാൻ തീരുമാനിPത.്
നുഴ`ു കയ^കാെര ഇKL പുറ+ാ9ി. ഇത് $പകാരം ജIു കശ്മീരിൽ രാജവാഴ്ച അവസാനിP0. 1948 േഷ9് അബ്ദു7
ജIുകാശ്മീരിെല $പധാനമ$Kിയായി.

2. ജIുകാശ്മീരിൽ വിവിധ താൽപരLWളിേല9ു നയിPആഭLKര വിഭാഗWെളകുറിP് വിശദീകരി9ുക?

ജ�ു കാശ്മീരിൽസാമൂഹLമായും, രാഷ്$ടീയമായും, വLതLസ്തമായ മൂ=് േമഖലകളാണ്

a. കാശ്മീർ- കാശ്മീരി ഭാഷ സംസാരി9ു= കാശ്മീർ േമഖലയിെല ഭൂരിപaംേപരും മുhീWളാണ്. ഇവിെട കാശ്മീരി
ഭാഷസംസാരി9ു=ഹിkു9ൾവിരളമാണ്.

b. ജIു- ഹിkു9ള0ം, മുhീWള0ം, സിഖ്കാരുമാണ് ഇവിെട വസി9ു=ത.് അവർ വLതLസ്തമായ ഭാഷകൾ
സംസാരി9ു=ു.

c. ലഡാ9്- ജനവാസം കുറ` പർcത $പേദശമാണ് ലഡാ9്. ബുfമത9ാരും, മുhീWള0മാണ് ഇവിടുെ+
അേKവാസികൾ.

1989 മുതൽ ജIു കാശ്മീരിൽ വിഘടനവാദ രാഷ്$ടീയം രൂപംെകാ]ു. ഇKL, പാകിസ്താൻഎ=ീ രാജLWളിൽ
നി=ും സRത$Kമായ പരമാധികാര സRയംഭരണ രാജLമാണ് ചിലരുെട ആവശLം. എ=ാൽ മെ^ാരു വിഭാഗം പാകിസ്താനിൽ
ലയി9ാൻ താ~രLെZV0. േവെറാരു വിഭാഗം കൂടുതൽ സRയംഭരണാവകാശമാണ് ആവശLെZടു=ത.് ഇവർ ഇKLൻ
യൂണിയനിൽ ലയി9ാൻ താ~രLെZടു=ു. സം\ാന+ിന് കൂടുതൽ സRയംഭരണാധികാരം േവണെമ=് കാശ്മീരി ജനത
ആ$ഗഹി9ു=ു. എ=ാൽ ജ�ു, ലഡാ9് തുടWിയ $പേദശWളിെല ജനWൾ തWള0െട $പേദശWൾ9്
സRയംഭരണാധികാരം േവണംഎ=്ആ$ഗഹി9ു=ു.

3. കാശ്മീരി സRതRംഅറിയെZടു=െതWെന? കാശ്മീരിയത്

4. കാശ്മീരിന് $പേതLക പദവി നൽകിയിരു=ആർVി9ിൾഏതായിരു=ു? ആർVി9ിൾ 370

5. ജIു-കാശ്മീർ ഇKLയിൽ ലഭിPതിനുേശഷമു7ആദLെ+ $പധാനമ$Kിആരായിരു=ു?

െഷയ്ഖ് മുഹIദ്അബ്ദു7

6. ആർVി9ിൾ 370 െ_ $പാധാനLം വിവരി9ുക. ഇതു പിൻവലിPത് എ=്.

ആർVി9ിൾ 370 കാശ്മീരിന് $പേതLക പദവിയും, കൂടുതൽ സRയംഭരണാധികാരവും അനുവദിPിരു=ു. ജIു-
കാശ്മീരിന് സRKം ഭരണഘടനയു]ായിരു=ു. ഇKLൻ ഭരണഘടനയിെല പല വLവ\കള0ം ജIുകാശ്മീരിന്
ബാധകമായിരു=ി/. ഇKLൻ പാർലെമ_ ് പാസാ9ു= നിയമWൾ ജIു-കാശ്മീരിൽ ബാധകമാകു=ത് ജIു കാശ്മീർ
സം\ാനംഅത്അംഗീകരി9ുകയാെണnിൽ മാ$തമായിരു=ു. 2019 ൽഇKL ഗവെ�_ ് ആർVി9ിൾ 370 പിൻവലിP0.

7. $ദാവിഡ $പ\ാനWെളകുറിP് വിവരി9ുക.

ഇKLയിെലആദLെ+ $പാേദശിക $പ\ാനമാണ് $ദാവിഡ $പ\ാനം. $ദാവിഡ $പ\ാനം പി=ീട് $ദാവിഡ കഴക+ിെ_
രൂപീകരണ+ിനു വഴിെതളിP0. ഈ. വി രാമസRാമി നായ്9ർആയിരി=ു ഇതിെ_\ാപകൻ. $ദാവിഡ $പ\ാനം $ബാ�ണ
േമധാവിതRെ+യും, ഉ+േരKLൻ േമധാവിതR+ിനും ശgമായി എതിർ+ു. എ=ാൽ $പ\ാന+ിെ_ വളർPയ്9ായി
അവർ ബല$പേയാഗം നട+ിയിരു=ി/. ജനാധിപതLരീതിയിൽ ആശയ $പചരണം നട+ി. െപാതുതിരെ`ടുZിൽകൂടിയാണ്
$ദാവിഡ $പ\ാനംഅധികാര ശgിയായി വളർ=ത.് ദaിേണKL േക$kീകരിPായിരു=ു $ദാവിഡ കഴക+ിെ_ $പവർ+നം.
എ=ാൽ ഇതിെ_ $പവർ+നം തമിഴ്നാVിൽ മാ$തമായി ചുരുWി. പി=ിട് $ദാവിഡ കഴകം പിളർ=് $ദാവിഡ മുേ=^ കഴകം
(ഡി.എം.െക) രൂപികരിP0. ഹിkി ഇKLയുെട ഔേദLാഗികഭാഷയാ9ു=തിെനതിെര ഡി.എം.െക സമരം െചയ്തു. 1965 െല
ഹിkി വിരുf സമര+ിെ_ വിജയം ഡി.എം.െകയുെട $പശസ്തി വർfിZിP0. എ=ാൽ ഡി.എം.െകയുെട \ാപക േനതാവ്
അ�ാദുൈരയുെട നിരLാണേ+ാെട ഡി.എം.െക പിളർ=് ആൾ ഇKL അ�ാ ഡി.എം.െക രൂപംെകാ]ു. ഡി.എം.െകയും,
ആൾ ഇKL അ�ാ ഡി.എം.െകയും തമിഴ്നാട് രാഷ്$ടീയ+ിെല നിർണായക ശgികളായി മാറി. ര]ു പാർVികള0ം $ദാവിഡ
ൈപതൃകംഅവകാശെZടു=ു.
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8. $ദാവിഡകഴക+ിെല രൂപീകര രാജLെ+ണ+ിന് വഴിെതളിP $പ\ാനം? $ദാവിഡ $പ\ാനം

9. $ദാവിഡകഴക+ിെ_\ാപകനാര്? ഇ. വി രാമസRാമി നായ്9ർ

10. 1925 ൽസRാഭിമാന $പ\ാനം രൂപീകരിPതാര്? ഇ. വി രാമസRാമി നായ്9ർ

11. െപരിയാർഎ= േപരിലറിയെZടു=താര്? ഇ. വി രാമസRാമി നായ്9ർ

12. അകാലിദൾ രൂപീകരിPെത=്? 1920

13. പlാബിസംസാരി9ു=വർ9ായു7സം\ാനം രൂപീകരി9ണെമ=ാവശLെZVസംഘടനഏത?് അകാലിദൾ

14. പlാബ,് ഹരിയാനഎ=ീസം\ാനWൾനിലവിൽ വ=െത=്? 1966

15. സിഖുകാർ9്സRത$K രാഷ്$ടം േവണെമ=ാവശLെZV $പ\ാനംഏത?് ഖാലി\ാൻ $പ\ാനം

16. എKുെകാ]ാണ് 1973 െലഅനKപൂർ േകാൺഫറൻസ് $പേമയം വിവാദമായത?്

പlാബ് സം\ാനം രൂപീകരിPതിനുേശഷം 1967-ലും 1977-ലും നട= തിരെ`ടുZിൽ അകാലികൾ9് മു=ണി
രൂപീകരിP് അധികാര+ിെലേ+]തായി വ=ു. പlാബിെല ഹിkു9ള0െട പിKുണഅകാലിദളിനു ലഭിPിരു=ി/. മാ$തമ/
ഹിkു9േളാ, സി9ുകാേരാ അയ ദളിതരുെട പിKുണ േകാൺ$ഗസിനായിരു=ു. ഈ സാഹചരL+ിലാണ് 1973-െല
അനKപൂർ േകാൺഫറൻസിൽ ഒരു $പേമയം പാസാ9ുകയും, ഈ $പേമയ+ിെ_ അടി\ാന+ിൽ $പാേദശിക
സRയംഭരണാധികാരമാവശLെZടുകയും െചയ്തു. ഈ $പേമയ+ിന് വിഘടന വാദ+ിെ_ ധRനിയു]ായിരു=ു. സിഖ് രാഷ്$ട
വാദവും, സി9് േമധാവിതRവും അവർ ഉ=യി9ാൻ തുടWി. അകാലിദളിെല തീ$വവാദികളായ ചിലർ ഖാലി\ാൻ എ=
$പേതLക രാജLം രൂപീകരി9ണെമ=ആവശLവും $പചരിZിP0.

17. ഓZേറഷൻumvാറിേല9് നയിPസാഹചരLWെള9ുറിP് വിവരി9ുക.

അകാലിദളിെല മിതവാദികെള ഒതു9ി തീ$വവാദികൾ േനതൃതRം ഏെ^ടു+േതാടുകൂടി സായുധ കലാപ+ിന്
തുട9ംകുറിP0. ഭി$kൻവാലയായിരു=ു അവരുെട േനതാവ.് അമൃ}റിെല പുണL േa$തമായ സുവർ�േa$തമായിരു=ു
അവരുെട താവളവും, ആയുധZ0രയും. ഇതിെന+ുടർ=് 1984 ജൂണിൽ േക$k ഗവൺെമ_ ് 'ഓZേറഷൻ um vാർ' എ=
ൈസനിക നടപടിയിലൂെട തീ$വവാദികെള േa$ത+ിൽ നി=ും തുര+ി. എ=ാൽ പൗരാണിക േa$ത+ിനു]ായ
നാശനഷ്ടം സിഖ് ജനതയുെട മനrിൽ ആഴ+ിൽ മുറിേവൽZിP0. ഇത് $പധാനമ$Kിയായിരു= ഇkിരാഗാjിയുെട
വധ+ിനു കരണവുമായി.

18. പlാബ് കരാർ (രാജീവ് ഗാjി-േലാംേഗാവാൾകരാർ) എ=ാൽഎK്? എെK/ാമായിരു=ു ഇതിെല നിബjനകൾ?

$പധാനമ$Kിയായിരു= രാജീവ് ഗാjിയും, അകാലികള0െട $പസിഡ_ ് ഹർചk് േലാംേഗാവാള0ം 1985 ജൂൈലയിൽ ഒരു
കരാറിൽ ഒZ0െവP0. ഇതാണ് പlാബ് കരാർ എ=റിയെZടു=ത.് ഈ കരാർ പlാബിൽ സമാധാന+ിന് വഴിെയാരു9ി.
താെഴZറയു=വയാണ് പlാബ് കരാറിെല നിബjനകൾ.

 ച�ീഗഡ് പlാബിേല9് മാ^0ം.

 പlാബും, ഹരിയാനയും തIിലു7അതിർ+ി തർ9ം പരിഹരി9ാൻ $പേതLകകIീഷെന നിയമി9ും.

 രവി ബിയാസ് നദികളിെല ജലം പlാബ,് രാജ\ാൻ, ഹരിയാന എ=ീ സം\ാനWൾ പnുവയ്9ു=ത്
$ടിബുണലിെ_തീരുമാന+ിൽവിടും.

 ഭീകര $പവർ+നWൾ9ിരയായവർ9് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും.

 പlാബിൽ നടZാ9ിയിV07ആംഡ് േഫാഴ്സ് സ്െപഷLൽ പേവഴ്സ്ആക്ട് (AFSPA) പിൻവലി9ും.

19. സിഖ് വിരുf കലാപWൾ9്ഇKLൻ പാർലെമ_�ൽ മാZ് േചാദിP $പധാനമ$Kിആര്?

മൻേമാഹൻസിംഗ് (2005)

20. വട9ു-കിഴ9ൻസം\ാനWളിൽസnീർ�മായആവശLWൾ രൂപംെകാ7ാനിടയായസാഹചരLം വിവരി9ുക.

ഭൂമിശാസ്$തപരമായി ഒ^െZV് കിട9ു= വട9ു-കിഴ9ൻ $പേദശ+് വികസനപfതികൾ െകാ]ു വരാൻ കഴി`ി/.
ഇത്ഈ $പേദശWള0െട സdദ് വLവ\െയ തകിടം മറിP0. രാഷ്$ടീയമായും ഈ $പേദശം ഒ^െZV0, അയൽസം\ാനWളിൽ
നി=ും വൻേതാതിലു7കുടിേയ^ംഈ $പേദശെ+ജനസംഖLാനുപാത+ിൽകാരLമായഅസKുലിതാവ\സൃഷ്ടിP0.

21. വട9ുകിഴ9ൻ േമഖലകളിെല രാഷ്$ടീയ+ിൽ $പബലമായിV07 മൂ=് $പശ്നWൾഏെത/ാം?

 സRയം ഭരണാധികാര+ിനു7അവകാശം
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 വിഘടനവാദ $പ\ാനWൾ

 കുടിേയ^9ാർെ9തിരായ $പ\ാനWൾ

22. വട9ു-കിഴ9ൻ േമഖലയുെട പുനർ $കമീകരണെ+കുറിP് വിവരി9ുക.

സRാത$KLസമയ+് വട9ു-കിഴ9ൻ േമഖലയിെല $തിപുര, മണിZmർ എ=ിവ ഒഴിെകയു7എ/ാ $പേദശWള0ംആസാം
സം\ാന+ിെ_ ഭാഗമായിരു=ു. ആസാമിൽ വിവിധ ഭാഷാ വിഭാഗWൾ ഉ]ായിരു=ു. ആസാമീസ് ഭാഷ തWളിൽ
അടിേPൽZി9ു=ത് അസാമികള/ാ+വർ ഇഷ്ടെZVിരു=ി/. ഇതിൽ $പതിേഷധിP് വിവിധ േഗാ$തസമൂഹWൾ ആസാമിൽ
നി=് വിV0 േപാകാൻ ആ$ഗഹിP0. ഇവെര/ാവരും കൂടി ഒ+ുേചർ=് 'ഈv് ഇKL ൈ$ടബൽ യൂണിയൻ' രൂപീകരിP0. േഗാ$ത
സമൂഹWൾ9ും മാ$തമായി ഒരു സം\ാനം അവർ ആവശLെZV0. തുടർ=് േമഘാലയ, മിേസാറാം, അരുണാചൽ $പേദശ്
എ=ീ മൂ=ു സം\ാനWൾ രൂപീകരിP0. $തിപുരയും, മണിZmരും സRത$K സം\ാനWൾആയി. അWെന വട9ു-കിഴ9ൻ
േമഖലയുെട പുന$കമീകരണം 1972 ൽ പൂർ+ിയായി. എ=ിരു=ാലും ആസാമിെല േബാേഡാകൾ, കർബികൾ
ദിമാസാസുകകൾ എ=ീ സമുദായWൾ $പേതLക സം\ാനWൾ ആവശLെZV് രംഗെ++ി. തുടർ=് കർബികൾ9ും
ദിമാസാസുകൾ9ും സRയംഭരണാവകാശ ജി/ാ കൗൺസിലുകള0ം, േബാേഡാകൾ9് സRയംഭരണാവകാശ കൗൺസിലും
അനുവദിP0 കിVി.

23. സപ്തസേഹാദരിമാർഎ=് വിേശഷിZി9ു= േമഖലഏത?് വട9ു-കിഴ9ൻ േമഖല.

24. നാഗാലാൻഡ്സം\ാനം രൂപീകരിPെത=്? 1963

25. മണിZmർ, $തിപുര, േമഘാലയഎ=ീസം\ാനWൾനിലവിൽ വ=െത=്? 1972

26. മിേസാറാം സം\ാന+ിെ_ രൂപീകരണെ+9ുറിP് വിവരി9ുക.

ആസാമിെല മിേസാ ഹിൽസ് $പേദശ+ിന് സRയംഭരണാവകാശമു7 ജി/യുെട അവകാശWൾ
അനുവദി9െZVിരു=ു. എ=ാൽ ഒരു വിഭാഗം മിേrാകൾ തWൾ ഒരി9ലും $ബിVീഷ് ഇKLയുെട ഭാഗമായിരു=ി/െയ=ും,
ആയതിനാൽ ഇKLൻ യൂണിയനിൽ േചരു=തിന് ബാധLതയി/െയ=ും വാധിP0. 1959 ൽ മിേrാ ഹിൽസിൽ aാമം
രൂaമായി. ഇതിെന േനരിടാേനാ, അവരുെട ദുരിതം ശമിZി9ാേനാ ഭരണാധികാരികൾ9് സാധിPി/. മാ$തമ/ 1960 ൽ
ആസാമീസ് സം\ാന+ിെ_ ഔേദLാഗിക ഭാഷയായി $പഖLാപിP നിയമം പാസാ9ുകയും െചയ്തു. ഇതിെന തുടർ=്
മിേrാകൾ സRKം ആവശLWൾ േനടിെയടു9ാനായി മിേസാ നാഷണൽ $ഫ]് രൂപീകരിP0. ലാൽ െഡൻേഗയായിരു=ു
ഇവരുെട േനതാവ.് മിേസാ നാഷണൽ $ഫ]് സRാത$KL+ിനുേവ]ി സായുധ കലാപം ആരംഭി9ുകയും, ഗറി/ യുfത$Kം
സRീകരി9ുകയും െചയ്തു. തുടർ=് ഇKLൻ $പധാനമ$Kി രാജീവ് ഗാjിയും. ലാൽ െഡൻെഗയും തIിൽസമാധാന കരാറിൽ
ഒZ0െവP0. മിേസാറാമിന് $പേതLക അധികാരWേളാെട പൂർണ സം\ാന പദവി അനുവദിP0. ഇേതാെട വിഘടനവാദം
പിൻവലി9ാൻ മിേസാ നാഷണൽ $ഫ]്സIതിP0.

27. മിേസാ നാഷണൽ $ഫ]്\ാപകനാര്? ലാൽ െഡൻേഗ

28. മിേസാറാം സം\ാനം രൂപീകരിPെത=്? 1987.

29. മിേസാറാമിെ_ആദLെ+മുഖLമ$Kിയാര്? ലാൽ െഡൻേഗ

30. നാഗാലാൻഡ്സം\ാനം രൂപീകരിPെത=്? 1963

31. സRത$Kനാഗാലാൻ_�നു േവ]ി രൂപീകരിP $പ\ാന+ിെ_ േനതാവാര്?

അൻഗാമി സഫുപിേസാ

32. സാംസ്കാരികാഭിമാന+ിെ_യും, സാd+ികമായ പിേ=ാ9ാവ\യുെടയും സnലനമായിരു=ു ആസാം $പ\ാനം.
വിശദമാ9ുക.

ആസാം $പ\ാനം അനധികൃത കുടിേയ^9ാർെ9തിരായിരു=ു. കുടിേയ^9ാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും
ബം�ാേദശിൽ നി=ു7 മുhിംകളായിരു=ു. ഈ കുടിേയ^9ാെര പുറ+ാകാ+പaം ഇവർ ആസാമിൽ ആധിപതLം
\ാപി9ുകയും ആസാംകാർ നLmനപaമായി തീരുകയും െച[0െമ=ിവർ ഭയെZV0. മാ$തമ/ എ�, േതയില, കൽ9രി
തുടWിയ $പകൃതി വിഭവWെള കുടിേയ^9ാർ ചൂഷണം െച[0=താണ് ആrാംകാരുെട ദാരി$ദL+ിനും, െതാഴിലി/ായ്മ9ും
കാരണെമ=്അവർവിശRസിP0.

33. 1985 െലആസാം ഉടdടിയിേല9് നയിPസാഹചരLWൾവിവരി9ുക.

1979 ൽ ആസാമിെല ഒരുപ^ം വിദLാർsികൾ അനധികൃത കുടിേയ^+ിെനതിെര ഒരു $പ\ാനം രൂപീകരിP0.
അനധികൃത കുടിേയ^9ാരുെട ആധിപതL+ിനും, കുടിേയ^9ാെര ഉൾെZടു+ിെ9ാ]ു7
േവാVർപVിക9ുെമതിരായിരു=ു സമരം. 1951നു േശഷം ആസാമിൽ കുടിേയറിയവെര പുറ+ാ9ണെമ=് ഇവർ
ആവശLെZV0. $പേaാഭം അ$കമാസgമാകുകയും, നിരവധിയാള0കൾ െകാ/െZടുകയും െചയ്തു. ഒടുവിൽ രാജീവ്
ഗാjിയുെട േനതൃതR+ിലു7 ഗവൺെമ_ ് ആസാം v0ഡൻസ് യൂണിയൻ േനതാ9ള0മായി ചർP നട+ുകയും, 1985 ഒരു
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ഉടdടിയിൽ ഒZ0െവ9ുകയും െചയ്തു. ബം�ാേദശ് യുfകാല+ും അതിനു േശഷവും ആസാമിൽ കുടിേയറിയ
എ/ാവെരയും പുറ+ാ9ാൻ ഉടdടിയിൽ വLവ\െചയ്തിരു=ു. ഇതാണ്ആസാം ഉടdടി.

34. സി9ിം ഇKLൻയൂണിയനിൽ ലയിPെതWെനെയ=് വിവരി9ുക.

സRാത$Kം ലഭി9ുേdാൾ സി9ിം ഇKLയുെട ഭാഗേമാ, സRത$Kപരമാധികാര രാജLേമാ ആയിരു=ി/. ഇKLയുെട ഒരു
സംരaിത രാജLമായിരു=ു സി9ിം. സി9ിമിെ_ ൈസനികകാരL+ിെ_യും, വിേദശ ബjWള0െടയും ചുമതല
ഇKL9ായിരു=ു. സി9ിം രാജാവായ േചാഗLാൽ ആഭLKര ഭരണം നിർവഹിP0. എ=ാൽ ജനWള0െട ജനാധിപതL
അഭിലാഷWൾ തൃപ്തിെZടു+ുവാൻ അേtഹ+ിന് സാധിPി/. 1974 സി9ിമിൽ ആദL െപാതുതിരെ`ടുZ് നട+ി. ഈ
തിരെWടുZിൽ സി9ിം േകാൺ$ഗസ് പാർVി അ�ുതകരമായ വിജയം േനടി. തുടർ=് 1975 ൽ ഇKLയുമായി സdൂർണ
ലയനമാവശLെZV് ഒരു $പേമയം സി9ിം അസംuി പാസാ9ി. ഇKLൻ പാർലെമ_ ്ഈആവശLം അംഗീകരി9ുകയും, സി9ിം
ഇKLയുെട ഇരുപ+ിര]ാമത് സം\ാനമായി മാറുകയും െചയ്തു.

35. സി9ിം നാഷണൽ േകാൺ$ഗസിെ_\ാപകനാര്? ഖാസി െലൻഡുപ് േഡാർജി

36. എ/ാ $പാേദശിക $പ\ാനWള0ം വിഘടന വാദ ആവശLWളിേല9ു നയി9ണെമ=ി/. ഈ അധLായ+ിൽ നി=ും
ഉദാഹരണWൾനൽകി വിശദമാ9ുക.

$പാേദശിക അഭിലാഷWൾ ജനാധിപതL രാഷ്$ടീയ+ിെ_ ഭാഗമാണ്. വിവിധതരം അസKുലിതാവ\കളാണ്
$പാേദശിക $പ\ാനWള0െട രൂപീകരണ+ിന് വഴിെതളി9ു=ത.് ആയതിനാൽ ജനാധിപതLപരമായ
കൂടിയാേലാചനകളിലൂെടയായിരി9ണം ഇ+രം $പശ്നWൾ പരിഹരിേ9]ത.് അ/ാെത $പാേദശിക $പശ്നWൾ
മൂലമു]ാകു= $പേaാഭWൾ $കമസമാധാന $പശ്നമായി കണ9ാ9രുത.് പlാബിെല തീ$വവാദം, ആസാമിെല വിദLാർsി
$പേaാഭWൾ, കാശ്മീർ താഴRരയിെല സായുധ കലാപം എ=ിവെയ സർ9ാർ ൈകകാരLം െചയ്തത് $കമസമാധാന
$പശ്നWൾഎ=നില9ായിരു=ി/.

37. ഇKLയുെട വിവിധ ഭാഗWളിൽ നി=ു7 $പാേദശിക ആവശLWൾ നാനാതR+ിൽ ഏകതRം എ= തതRെ+
ഉദാഹരി9ു=ു. നിWൾഇതിേനാട് േയാജി9ു=ുേ]ാ? കാരണം വLgമാ9ുക.

$പാേദശികവാദWെള ജനാധിപതLപരമായ രീതിയിലാണ് ഇKL എ/ാകാലവും ൈകകാരLം െചയ്തിരി9ു=ത.്
ഇതിെന േദശവിരുf $പ\ാനമായി ഇKL ഒരി9ലും കണ9ാ9ിയിരു=ി/. ഇKLയിെല െഫഡറൽ സംവിധാനം ന/
അയവു7താണ്. മ^0 രാജLWള0െട ഭരണഘടനെയ അേപaിP് എ/ാ $പാേദശിക താൽപരLWെളയും തൃപ്തിെZടു+ാനും,
വിഘടനവാദെ+ നിരു}ാഹെZടു+ാനും ത9വ�മു7താണ് ഇKLൻ ഭരണഘടന. അWെന $പാേദശികവാദെ+
ജനാധിപതL രാഷ്$ടീയ+ിെ_ ഭാഗമായി അംഗീകരി9ു=തിൽ ഇKLയിെല രാഷ്$ടീയം വിജയിPിV0]്. വട9ു-കിഴ9ൻ
േമഖലയിെല ഭരണ$കമീകരണWള0ം, ഭരണഘടനയിെല ആറാം പVികയിൽ ചില േഗാ$ത സമൂഹWൾ9് സdൂർ�
സRയംഭരണാധികാരംഅനുവദിPിV07തും ഇതിനുദാഹരണWളാണ്.

38. േഗാവയുെട േമാചനെ+9ുറിP് വിവരി9ുക.

േഗാവ, ദാമൻ, ദിയു എ=ീ $പേദശWൾ പതിനാറാം നൂ^ാ]ുമുതൽ േപാർP0ഗീസുകാരുെട അധീനതയിലായിരു=ു.
ഇKL സRത$KമായിV0ം േപാർP0ഗീസുകാർ ഇKL വിടാൻ വിസIതിP0. തൽഫലമായി േഗാവെയ വിേദശഭരണ+ിൽ നി=ു
േമാചിZി9ു=തിനായു7 ജനകീയ $പ\ാന+ിന് തുട9ം കുറിP0. േഗാവെയ ൈസനികമായി കീഴട9ണെമ=്
കILmണിv് പാർVിയും, ജനസംഘവും ആവശLെZV0. 1961 ൽ േഗാവെയ േമാചിZി9ാൻ ഇKL ഗവെ�_ ് പVാളെ+
നിേയാഗിP0. േഗാവ, ദാമൻ, ദിയു എ=ിവ സRത$Kമാ9െZടുകയും, ഇKLൻ യൂണിയനിൽ ലയി9ുകയും െചയ്തു. േഗാവെയ
േമാചിZിPൈസനിക നടപടി 'ഓZേറഷൻവിജയ്' എ=േപരിൽഅറിയെZടു=ു.

39. േഗാവെയ മഹാരാഷ്$ടയിൽ ലയിZി9ണേമാ, അേതാ $പേതLകമായി നിലനിർ+ണേമാ എ=റിയുവാനു7
അഭി$പായേവാെVടുZ് നട+ിയെത=്? 1967

40. േഗാവയ്9് സം\ാനപദവി കിVിയെത=്? 1987

PART II

CHAPTER - 2 ഇരു $ധുവ വLവ\യുെടഅKLം

1. േബാൾെഷവിക് കILmണിv് പാർVിയുെട\ാപകൻആര്? വ്ളാദ്മിർ ലനിൻ.

2. ആരായിരു=ു ലനിൻ?

േബാൾെഷവിക് കILmണിv് പാർVിയുെട \ാപകനായിരു=ു െലനിൻ. 1917-െല റഷLൻ വി�വ+ിന് േനതൃതRം
െകാടു+ത് ഇേtഹമായിരു=ു. വി�വാനKരം 1917 മുതൽ 1924 വെര േസാവിയ^് യൂണിയെ_ ഭരണ+ലവൻആയിരു=ു.

3. റഷLൻ വി�വം (േബാൾെഷവിക് വി�വം) എ=ായിരു=ു? 1917
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4. േസാവിയ^് യൂണിയൻ ഉയർ+ിZിടിP $പതLയശാസ്$തംഏത?് േസാഷLലിസം.

5. യു. എസ്. എസ്. ആർഇൽഎ$ത റിZuി9ുകളാണ് ഉ]ായിരു=ത?് 15.

6. േസാവിയ^് സാd+ിക ഘടനെയ, അേമരി9േപാലു7 മുതലാളി+ സാd+ിക ഘടനയിൽ നി=ും വLതLസ്തമാ9ു=
സവിേശഷതകൾഎെK/ാം?

 േസാവിയ^് യൂണിയൻ മുതലാളി+സdദR�വ\യ്9് പകരം േസാഷLലിv്സdദ് വLവ\യാണ്സRീകരിPത.്

 സRകാരLസR+്അവസാനിZിP0.

 സd+് വLവ\െയആസൂ$തണം െചയ്തതും, നിയ$KിPതും രാഷ്$ടമായിരു=ു.

 എ/ാ പൗര�ാർ9ും േസാവിയ^് രാഷ്$ടം മിനിമം ജീവിതനിലവാരം ഉറZാ9ി.

 ആേരാഗLം, വിദLാഭLാസം, ശിശുേaമം മുതലായസുരaാ പfതികൾതുടWി.

 അടി\ാനആവശLWൾനിറേവ^ാൻസർ9ാർസഹായം നൽകി.

 ഭൂമിയും, ഉൽപാദനആസ്തികള0ം രാഷ്$ട+ിെ_ ഉടമ\തയിലും, നിയ$Kണ+ിലുമായി.

7. േസാവിയ^് യൂണിയെ_ രാഷ്$ടീയ വLവ\െയകുറിP് വിവരി9ുക?

േസാവിയ^് വLവ\ ഉേദLാഗ\ േമധാവിതRവും, േസR�ാധിപതLപരവുമായിരു=ു. ജനാധിപതLവും, സംസാര
സRാത$KLവും അനുവദിPിരു=ി/. േസാവിയ^് യൂണിയനിൽ ഏകകaി ഭരണമായിരു=ു നിലനി=ിരു=ത്. കILmണിv്
പാർVി9് രാഷ്$ട+ിെ_ എ/ാ \ാപനWള0െടയും േമൽ കടു+ നിയ$KണWൾ ഉ]ായിരു=ു. 15 റിZuി9ളിൽ ഒ=ു
മാ$തമായ റഷL യഥാർs+ിൽഎ/ാ റിZuി9ുകള0െടയും േമൽആധിപതLം\ാപിP0.

8. േസാവിയ^് യൂണിയനിൽ െലനിെ_ പിൻഗാമിആരായിരു=ു? േജാസഫ്vാലിൻ.

9. ര]ാം േലാകമഹായുf+ിൽ റഷLയുെട േനതാവ്ആരായിരു=ു? േജാസഫ്vാലിൻ.

10. 1930 കളിൽ േസാവിയ^് യൂണിയനിൽകടു+ ഭീകരതയ്9് ഉ+രവാദിആരായിരു=ു?

േജാസഫ്vാലിൻ.

11.േസാവിയ^് യൂണിയനിൽ േജാസഫ്vാലിെ_ പിൻഗാമിആരായിരു=ു? നികിത $കൂഷ്േചവ.്

12.േസാവിയ^് യൂണിയനിൽആധിപതLം\ാപിP രാഷ്$ടീയകaിഏതായിരു=ു? കILmണിv് പാർVി.

13. േസാവിയ^് യൂണിയനിൽ vാലിെ_ േനതൃതR ൈശലിെയ ത7ിZറയും 1956 ചില പരിഷ്കരണWൾ െകാ]ുവരികയും
െചയ്ത േനതാവാര്? നികിത $കൂഷ്േചവ.്

14. ര]ാം േലാകം എ=റിയെZടു= കിഴ9ൻ േസാഷLലിv് രാഷ്$ടWെള ഒ=ിZിP് നിർ+ു=തിന് േവ]ി യു. എസ്. എസ്.
സാറിെന േനതൃതR+ിൽ രൂപം െകാടു+ൈസനികസഖLം ഏത?് വാഴ്സ ഉടdടി 1955.

15. ബർലിൻ മതിലിെന കുറിP് വിവരി9ുക?

മുതലാളി+ രാജL+ിനും, കILmണിv് േലാക+ിനുമിടയിലു7 വിഭജന+ിെ_ $പതീകമായാണ് െബർലിൻ മതിൽ.
1961-ൽ കിഴ9ൻ െബർലിെന, പടി`ാറൻ െബർലിനിൽ നി=് േവർതിരി9ാനാണിത് നിർIിPത.് 150 കിേലാമീ^ർ
ൈദർഘLമാണ്ഈ മതിലിനു]ായിരു=ത ്. ഒടുവിൽ 1989 നവംബർ 9 ന് ജനWൾഈ മതിൽ തകർ+ു. ഇത് ര]ു ജർIനി
കള0െടയും ഏകീകരണെ+യും, കILmണിv് േചരിയുെടഅKL+ിെ_തുട9െ+യും സൂചിZി9ു=ു.

16.െബർലിൻ മതിൽതകർ+െത=്? 1989 നവംബർ 9.

17. റഷLയിൽ പരിഷ്കരണമാരംഭി9ാൻഎെKാെ9കാരണWളാണ് േഗാർബേPവിെന േ$പരിZിPത.്?

ഉൽZാദനaമതയിലും, സാേnതികവിദLയിലും, പ�ാ+ല സൗകരLWളിലും (ഗതാഗതം, ഊർ�ം) േസാവിയ^്
യൂണിയൻ പടി`ാറൻ രാജLWേള9ാൾ പി=ിലായിരു=ു. ജനWള0െട രാഷ്$ടീയ-സാd+ിക അഭിലാഷWൾ
സഫലീകരി9ു=തിലും േസാവിയ^് യൂണിയൻ വളെര പി=ിലായിരു=ു. 1979 െല അഫ്ഗാനിസ്താനിെല േസാവിയ^്
അധിനിേവശവും, അേമരി9യുമായു7 ആയുധ മ}രവും േസാവിയ^് സംവിധാനെ+ കൂടുതൽ ദുർബലമാ9ി. ഓേരാ
വർഷവും ഭaL ഇറ9ുമതി വർfിP0. 1970 കള0െട അവസാനേ+ാെട േസാവിയ^് സd+് വLവ\ അടിപതറി തുടWി.
1985 ൽ േസാവിയ^് യൂണിയനിൽ കILmണിv് പാർVിെട ജനറൽ െസ$കVറിയായി മിഖാേയൽ േഗാർബേPവ് നിയമിതനായി.
േസാവിയ^് യൂണിയനെന പരിഷ്കരി9ാൻ ഇേtഹം ആ$ഗഹിP0 പാ�ാതL േലാകെ+ വിവരസാേnതിക
വി�വWൾെ9ാZെമ+ാൻ േസാവിയ^് യൂണിയന് പരിഷ്കാരWൾ അനിവാരLമായിരു=ു. മാ$തമ/, പാ�ാതL
േലാകവുമായു7ബjംസാധാരണഗതിയിൽ െകാ]ുവരാനും, ജനാധിപതLവൽ9രണം നടZിലാ9ാനുമു7 $ശമം രാഷ്$ടീയ
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സാd+ിക േമഖലയിൽ പരിഷ്കാരWൾ െകാ]ുവരു=തിന് േഗാർബേPവിെന േ$പരിZിP0. ഇേtഹം ൈകെകാ]
സാd+ിക-രാഷ്$ടീയ പരിഷ്കരണ നടപടികൾ െപരിസ്േ$ടായി9 (പുനർനിർIാണം), �ാസ് േനാr്^് (തുറ= സമീപനം)
എ=ിWെനഅറിയെZടു=ു.

18. െപരിസ്േ$ടായി9 (പുനർനിർIാണം), �ാസ് േനാr്^് (തുറ= സമീപനം) എ=ീ പരിഷ്കാരWൾ േസാവിയ^് യൂണിയനിൽ
െകാ]ുവ=താര്? മിഖാേയൽ േഗാർബേPവ.്

19. േസാവിയ^് യൂണിയൻശിഥിലമാകാനു7കാരണWൾഎK്?

ഉൽZാദന aമതയിലും, സാേnതികവിദLയിലും, പ�ാ+ല സൗകരLWളിലും േസാവിയ^് യൂണിയൻ പടി`ാറൻ
രാജLWൾ9് പി=ിലായിരു=ു. ഓേരാ വർഷവും ഭaL ഇറ9ുമതി വർfിP0. േസാവിയ^് സdദ്ഘടനയുെട ഭൂരിഭാഗം
വിഭവWള0ം െചലവഴി9െZVത് ആണവ, ആണാേവതരാ ൈസനിക ആയുധWൾ പരിപാലി9ു=തിനും, േസാവിയ^്
സംവിധാന+ിലു7 കിഴ9ൻ യൂേറാZിെല ഉപ$ഗഹ രാഷ്$ടWള0െട വികസന+ിനും ആണ്. അേമരി9യുമായു7 ആയുധ
മ}രWള0ം, 1979 െല അഫ്ഗാനിസ്താനിെല േസാവിയ^് അധിനിേവശവും േസാവിയ^് സംവിധാനെ+ കൂടുതൽ
ദുർബലെZടു+ി. അേതസമയം സാധാരണ പൗര�ാർ പാ�ാതLേലാകെ+ സാd+ിക മുേ=^െ+ കുറിP് കൂടുതൽ
അറിവു7വരായി. കILmണിv് പാർVി9് ജനWേളാട് ഉ+രവാദിതRം ഉ]ായിരു=ി/. നി�ലമായ ഭരണസംവിധാനവും,
വLാപകമായ അഴിമതിയും, സുതാരLസമീപനം അനുവദി9ാനു7 ൈവമനസLവും, അധികാര േക$kീകരണവും ജനWെള
സർ9ാരിൽ നി=ക^ി. 1985 േസാവിയ^് യൂണിയനിെല കILmണിv് പാർVി ജനറൽ െസ$കVറിയായി മിഖാേയൽ േഗാർബേPവ്
നിയമിതനായി. പാ�ാതL േലാകേ+ാട് ഒZെമ+ാൻ േസാവിയ^് യൂണിയന് പരിഷ്കാരWൾഅനിവാരLമായിരു=ു. പാ�ാതL
േലാകവുമായു7 ബjം സാധാരണ നിലയിേല9് െകാ]ുവരാനും, ജനാധിപതLവൽ9രണം നടZിലാ9ുവാനും
േഗാർബേPവ് നിരവധി പരിഷ്കാരWൾനടZിലാ9ി. ഇതിൽ $പധാനെZVവആയിരു=ു െപരിസ്േ$ടായി9 (പുനർനിർIാണം),
�ാസ് േനാr്^് (തുറ= സമീപനം). ഈ പരിഷ്കാരWെള പാർVി9ു7ിെല തെ= േനതാ9�ാർ എതിർ+ു. കILmണിv്
പാർVിയിെല തീ$വ വിഭാഗ+ിന് പിKുണേയാടുകൂടി 1991 ഒരു അVിമറി $ശമം നട=ു. ഈ അVിമറിെയ എതിർ9ുക വഴി
േബാറിസ് െയൽ^്സിൻ ഒരു േദശീയ േനതാവായി ഉയർ=ു. െപാതു തിരെ`ടുZിൽ വിജയിP േബാറിസ് െയൽ^്സിൻ
അധികാരം േസാവിയ^് േക$k+ിൽ നി=് റിZuി9ുകളിേല9് മാ^ാൻ തുടWുകയും െചയ്തു. േസാവിയ^് കILmണിv്
പാർVി നിേരാധി9െZV0. അേതസമയം റഷL, ബാൾVിക് റിZuിക,് ഉൈ$കൻ, േജാർജിയ തുടWിയ നിരവധി റിZuി9ുകളിൽ
വളർ=ുവ= േദശീയതയും, പരമാധികാര+ിനു േവ]ിയു7 ആ$ഗഹവും, യു. എസ്. എസ്. സാറിെന ശിഥിലീകരണ+ിന്
വഴിെതളിP0. 1991 ഡിസംബറിൽ േബാറിസ് െയൽ^്സിെ_ േനതൃതR+ിൽ റഷL, യുൈ$കൻ, ബലാറസ് എ=ീ $പധാനെZV
റിZuി9ുകൾ േചർ=് േസാവിയ^് യൂണിയൻപിരിP0വിVതായി $പഖLാപിP0.

20. േസാവിയ^് യൂണിയൻശിഥിലമായെത=്? 1991.

21. റഷLയിെലആദL തിരെ`ടു9െZV $പസിഡ_ ്ആര്? േബാറിസ് െയൽ^്സിൻ (1991).

22.1991 ൽ േസാവിയ^് വാഴ്ചെ9തിെര $പതിേഷധം നട+ിയതാര്? േബാറിസ് െയൽ^്സിൻ.

23. 15 റിZuി9ുകൾ േചർ= േസാവിയ^് യൂണിയനിൽ നി=ും സRാത$KLം $പഖLാപിPആദL റിZuിക് ഏത?് ലിതRാനിയ.

24. േസാവിയ^് യൂണിയെ_ശിഥിലീകരണ+ിെ_പരിണിതഫലWൾഎെK/ാമായിരു=ു?

 േസാവിയ^് യൂണിയൻശിഥിലീകരണം ശീതസമരംഅവസാനി9ു=തിനു കാരണമായി.

 മുതലാളി+വLവ\യും, േസാഷLലിv് വLവ\യും തIിലു7 $പതLയശാസ്$ത തർ9ം ഇ/ാതായി.

 അേമരി9ഏകശgിയായി മാറുകയും, മുതലാളി+സdദ് വLവ\േമധാവിതRം േനടുകയും െചയ്തു.

 രാഷ്$ടീയപരമായി ഉദാരജനാധിപതLം എ=ആശയം ശgി$പാപിP0

 കിഴ9ൻയൂേറാZിെല നിരവധി രാജLWൾസRാത$KLം $പഖLാപിP0.

 മുതലാളി+വും, ജനാധിപതLവും േസാവിയ^ാനKര റിZuി9ുകള0െടഅടി+റയായി സRീകരി9െZV0.

 േസാവിയ^് യൂണിയനിൽകILmണിv് പാർVിെയ നിേരാധിP0.

 സRത$K രാഷ്$ടWള0െട േകാമൺെവൽ+് രൂപീകരിP0.

 റഷL േസാവിയ^് യൂണിയെ_ പിൻഗാമിയായി മാറുകയും, ഐകLരാഷ്$ട സഭയുെട സുരaാ കൗൺസിലിൽ
അംഗതRം േനടുകയും െചയ്തു.

25. എKായിരു=ുആഘാതചികി}?

കILmണിസ+ിെ_ തകർPെയ തുടർ=് മി9 രാജLWള0ം ജനാധിപതL-േസാഷLലിv് സ$dദായ+ിൽ നി=ും,
ജനാധിപതL-മുതലാളി+ സ$dദായ+ിേല9ു7 ഒരു പരിവർ+ന $പ$കിയയിലൂെട കട=ു േപാവുകയു]ായി.
േലാകബാnിെ_യും, അKാരാഷ്$ട നാണയനിധിയുെടയും സRാധീന+ിൽ റഷL, മധLകിഴ9ൻ യൂേറാZ്, എ=ിവിടWളിൽ
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നട= ഈ പരിവർ+ന മാതൃകയാണ് ആഘാത ചികി} എ=റിയെZടു=ത.് ഈ രാജLWൾ മുതലാളി+ സdദ്
വLവ\യിേല9് പൂർണമായും മാറിയിരു=ു. സRകാരLവൽ9രണവും, േകാർZേറ^് ഉടമ\ത രീതികള0ം േവഗ+ിൽ തെ=
നടZാേ9]ി വ=ു. കൂV് കൃഷിയിടWൾ സRകാരL കൃഷിയിടWളായി മാ^െZടുകയും, കാർഷികേമഖലയിൽ മുതലാളി+ം
വരികയും െചയ്തു. വികസനെമ=ത് കൂടുതൽ വLാപാരം എ=് വLാഖLാനി9ുകയും, സRത$K വLാപാരം അനിവാരLമാെണ=്
കരുതുകയും െചയ്തു. സRത$K വLാപാര േമഖലയും, േനരിV07 വിേദശ നിേaപവും നടZിലാ9ി. ഈ രാജLWൾ പാ�ാതL
മാതൃക പിKുടരുകയും, പടി`ാറൻ രാഷ്$ടWൾഈരാഷ്$ടWെള നിയ$KിP0 തുടWി.

26. ആഘാതചികി}യുെട പരിണിതഫലWൾഎെK/ാമായിരു=ു?

 റഷLയിെല 90% വLവസായWള0ം സRകാരL വLgികൾേ9ാ, കdനികൾേ9ാ വിൽേ9]ി വ=ു.

 രാഷ്$ട നിയ$Kിത വLവസായശൃംഖല തകർ=ു.

 റഷLൻകറൻസിയായ റൂബിളി_ വില ഇടി`ു.

 കൂV0കൃഷി സ$dദായWൾഇ/ാതാവുകയും, ജനWള0െട ഭaLസുരaനഷ്ടമാകുകയും െചയ്തു.

 ഭaLവസ്തു9ൾഇറ9ുമതി െച[ാൻതുടWി.

 1999 െല റഷLയുെട യഥാർsെമാ+ആഭLKര ഉത്പാദനം, 1989 േന9ാൾതാെഴയായിരു=ു

 പഴയസാമൂഹL സുരaാസംവിധാനWൾഇ/ാതായി. വലിയ വിഭാഗം ജനWെള ദാരി$ദ+ിേല9് ത7ിവിV0.

 േസാവിയ^ാനK രാജLWൾ $പേതLകിP് റഷL, സd=വും, ദാരി$ദLവുമായ േമഖലകളായി വിഭജി9െZV0.
ആള0കൾ9ിടയിൽ വലിയസാd+ികഅസമതRWൾ രൂപംെകാ]ു.

27. ചരി$ത+ിെലഏ^വും വലിയ ഗLാേരജ് വി~നഎ=റിയെZടു=െതK്?

1990-കളിൽ നടZിലാ9ിയ ആഘാത ചികി}യുെട ഫലമായി റഷLയിെല 90% വLവസായWള0ം സRകാരL
വLgികൾേ9ാ, കdനികൾെ9ാ വി~നയ്9് െവPതിനാൽ അവിടുെ+ രാഷ്$ട നിയ$Kിത വLവസായ ശൃംഖല തകർ=ു
തരിZണമായി. ഗവൺെമ_ ് വLവസായ നയWൾ9നുസരിP/ാെതകേdാള ശgികളിലൂെട പുനസംഘടന നട+ിയതിനാൽ
ഒV0മി9 വLവസായWള0ം അ$പതLaമായി. ഇതിെനയാണ് ചരി$ത+ിെല ഏ^വും വലിയ ഗLാേരജ് വിൽപന എ=ു
വിളി9ു=ത.് കാരണം വിലേയറിയ വLവസായWള0െട മൂലLം കുറP0 കാണിP് കിVിയ വിലയ്9് ഇവ വി^ഴിP0.

28. ഇKLയും, േസാവിയ^് യൂണിയനും തIിലു7ബjെ+9ുറിP് വിവരി9ുക.

ഇKLയും േസാവിയ^് യൂണിയനും തIിൽശീതയുfകാല+ും ദൃഢമായബjംകാ+ുസൂaിPിരു=ു.

a. സാd+ികം- വിേദശസഹായം കിV0ക ബുfിമുVായിരു= കാല+് േസാവിയ^് യൂണിയൻ ഇKLയുെട െപാതുേമഖലാ
കdനികെള സഹായിP0 വിശാഖപVണം, െബാ9ാേറാ, ഭീലായി തുടWിയ vീൽ �ാ_ ് കൾ9് അത് സാd+ികവും
സാേnതികവുമായ സഹായWൾ നൽകി. ഭാരത് െഹവി ഇലക്$ടി9ൽസ് തുടWിയ \ാപനWെള സഹായിP0.
വിേദശവിനിമയകIി ഉ]ായിരു=േZാൾ േസാവിയ^് യൂണിയൻവിേദശ വLാപാര+ിന് ഇKLൻ നാണയംസRീകരിP0.

b. രാഷ്$ടീയം- കാശ്മീർ വിഷയ+ിൽ ഇKLൻ നിലപാടിെന യു. എ=ിൽ േസാവിയ^് യൂണിയൻ പിKുണP0. $പധാനെZV
സംഘർഷWളിെല/ാം ഇത് ഇKLെയ പിKുണP0, $പേതLകിP് 1971െല പാകി\ാനുമായു7 യുf+ിൽ. ചില നിർണായക
വിഷയWളിൽഇKL േസാവിയ^് യൂണിയെ_വിേദശ നയWെള പിKുണPിV0]്.

c. ൈസനികം - ഇKLയ്9് േസാവിയ^് യൂണിയൻ വൻേതാതിൽ യുേfാപകരണWൾ നൽകിയിV0]്. ൈസനിക
ഉപകരണWള0െട സംയുg ഉൽപാദനവുമായി ബjെZV േസാവിയ^് യൂണിയൻ ഇKLയുമായി നിരവധി കരാറുകളിൽ
ഏർെZVിV0]്.

d. സാംസ്കാരികം- ഇKLൻ സിനിമകള0ം സംസ്കാരവും േസാവിയ^് യൂണിയനിൽ ജന$പിയമാണ് ധാരാളം ഇKLൻ
എഴു+ുകാരും കലാകാര�ാരും േസാവിയ^് യൂണിയൻസkർശിPിV0]്.

29. സRത$K രാഷ്$ടWള0െട േകാമൺെവൽ+് രൂപീകരണെ+9ുറിP് വിവരി9ുക?

1991 ഡിസംബറിൽ റഷL, ബലാറസ്, ഉൈ$കൻ എ=ീ രാജLWൾ 1922-െല യു. എസ് എസ്. സാറിന് രൂപംനൽകിയ
ഉടdടിയിൽ നി=് പി�ാറാൻ തീരുമാനിP0 തുടർ=് സRത$K രാഷ്$ടWള0െട േകാമൺെവൽ+് \ാപിP0. അർേമനിയ,
അസർൈബജാൻ, മാൽേദാവ, കസഖി\ാൻ, കിർഗി\ാൻ, തജികിസ്താൻ, തുർ9്െമനി\ാൻ, ഉസ്ബ9ി\ാൻ എ=ീ
രാജLWള0ം ഇതിൽഅംഗWളായി. 1993 േജാർജിയയും ഇതിൽഅംഗമായി.
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