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1. ഇന്ത്യന് ജനതയെ

അവര് അനുഭവിക്കുന്ന ചൂഷണയെ

ും അവകാശനിഷേഷധങ്ങയെ യും

കുറിച്ച് ഷേ$ാധവാന്മാരാക്കുന്നതില് പത്രങ്ങള് വഹിച്ച പങ്ക് പരിഷേശാധിക്കുക?
● ഇന്ത്യ ുയെ- ഒാഷേരാ ഭാഗ
കൂട്ടയെക്കാലയെ

ും ന-ക്കുന്ന അ-ിച്ചമര്

ും കുറിച്ച് ഇന്ത്യ ിയെലമ്പാ-ുമു

● ഇന്ത്യന് സമൂഹ

ലിയെന ും മര്ദകഭരണയെ

ും

ജനങ്ങള്ക്ക് വിവരം നല്കി.

ിയെല തിന്മകള്ക്കും അനാചാരങ്ങള്ക്കുയെമതിരാ ി ന-ക്കുന്ന

സാമൂഹിക പരിഷ്കരണയെ
● ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ

ക്കുറിച്ച് ജനങ്ങയെ ഷേ$ാധവാന്മാരാക്കി.

ിയെനതിരാ ും ഇന്ത്യ ിയെല സാമൂഹികമാ

തിന്മകള്ക്ക്

എതിരാ ും പ്രതിഷേഷധിക്കാനും പ്രതികരിക്കാനും ജനങ്ങയെ ഷേപ്രരിപ്പിച്ചു.
● ഷേലാക
സമത്വ

ിയെ= വിവിധ ഭാഗങ്ങ ില് സ്വാതന്ത്ര

ിനുമാ ി ജനങ്ങള് ന-

● ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ

ിയെ= സാമ്പ

ിനും ജനാധിപത്യ

ിനും

ുന്ന ഷേപാരാട്ടങ്ങയെ ക്കുറിച്ച് വിവരം നല്കി.
ിക ചൂഷണയെ

ക്കുറിച്ച് ജനങ്ങയെ

ഷേ$ാധവാന്മാരാക്കി.
● ഷേ@ഗ്, ക്ഷാമം എന്നിവ മൂലം ഇന്ത്യ ുയെ- വിവിധ ഭാഗങ്ങ ില് ആ ിരക്കണക്കിനാ ു
കള് മരണയെപ്പട്ട വാര്
2. ഷേദശീ സമരകാല
കയെD

ഇന്ത്യയെലമ്പാ-ും എ

ിച്ചു.

് മല ാ ഭാഷ ില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കയെപ്പട്ട പത്രങ്ങ ുയെ- ഷേപരുകള്

ി പട്ടികയെപ്പ-ു

● മാതൃഭൂമി
● നസ്രാണി ദീപിക

ുക?

● സ്വഷേദശാഭിമാനി
● അല് അമീന്
● മല ാ മഷേനാരമ
● ഷേകസരി
3. ഷേദശീ

കാഴ്ചപ്പാഷേ-ാ-ുകൂ-ി രാജാറാം ഷേമാഹന് ഷേറാ ് ഇന്ത്യ ില് തു-ക്കം കുറിച്ച

പത്രങ്ങള് ഏയെതല്ലാം?
● സം$ാദ് കൗമുദി ($ംഗാ ി ഭാഷ)
● മിറാത്-ഉല്-അക്$ര് (ഷേപര്ഷ്യന് ഭാഷ)
4. വര്

മാനപത്രങ്ങ ുയെ- ശക്തി മനസ്സിലാക്കി

നി ന്ത്രിക്കാന് ന-പ്പിലാക്കി

ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺയെമ=് അവയെ

പ്രധാന ശ്രമം ഏതാ ിരുന്നു. ആരാണ് ന-പ്പിലാക്കി ത്?

● 1878 ല് ലിട്ടന് പ്രഭു ന-പ്പിലാക്കി

പ്രാഷേദശികഭാഷാപത്രനി മം.

● പ്രാഷേദശികഭാഷക ില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പത്രങ്ങള്ക്ക് കര്ശനമാ
നി ന്ത്രണങ്ങള് ഏര്യെപ്പടു
5.ശരി ാ

ി.

വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുയെമങ്കില് ഇന്ത്യന് ജനത എല്ലാവരുയെ- ും ആദരവിന്

പാത്രമാകും ഇത് ആരുയെ- കാഴ്ച്ചപ്പാ-ാണ്?
● രാജാ റാം ഷേമാഹന് ഷേറാ ്
6. പാവയെപ്പട്ടവനും പണക്കാരനും വിദ്യാഭ്യാസം ഷേന-ി ാല് തങ്ങള്യെക്കതിയെര ു
ക-ന്നാക്രമണവും ക്രൂരത ും അ-ിച്ചമര് ലും ഒറ്റയെക്കട്ടാ ി നിന്ന് യെചറുക്കാന് അവര്ക്ക്
കഴി ും. ഇത് ആരുയെ- കാഴ്ച്ചപ്പാ-ാണ്?
● ഷേകശ$് ചന്ദ്ര യെസന്
7. വിദ്യാസമ്പന്നര് മാറ്റ

ിയെ= വക്താക്ക ാണ്. ഇത് ആരുയെ- കാഴ്ച്ചപ്പാ-ാണ്?

● വീഷേരശലിംഗം
8. ഇന്ത്യ ില് ഷേദശീ ഷേ$ാധം വ ര്
ഉപഷേ ാഗയെപ്പ-ു

ാന് ഷേനതാക്കള് വിദ്യാഭ്യാസം എപ്രകാരം

ിയെ ന്ന് വിശദീകരിക്കുക?

● ഷേദശീ വിദ്യാ ാല ങ്ങള് സ്ഥാപിച്ചു.
● ഷേദശീ ത വ ര്

ാന് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം നല്കാന് പൂയെന ില് ഡക്കാന്

എജ്യൂഷേക്കഷന് യെസാസൈസറ്റി സ്ഥാപിച്ചു.
● മഷേതതര വിദ്യാഭ്യാസം നല്കി.
● സ്വഷേദശിപ്രസ്ഥാനം നിരവധി വിദ്യാല ങ്ങള് സ്ഥാപിച്ചു.
● സ്ത്രീക ുയെ- വിദ്യാഭ്യാസ

ിനാ ി മഹാരാഷ്ട്ര ില് ആദ്യയെ

വനിതാ

സര്വകലാശാല 1916 ല് സ്ഥാപിച്ചു.
● രവിന്ദ്രനാഥ -ാഷേഗാര് വിശ്വഭാരതി സര്വകലാശാല ിലൂയെ- പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ
സംസ്കാരങ്ങള് ഷേ ാജിപ്പിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നല്കി.
● പാരമ്പര്യകലകയെ ഉദ്ധരിക്കാന് വ

ഷേ

ാള് നാര ണഷേമഷേനാന് തൃശൂരില് ഷേകര

കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചു.
● മഹാത്മാഗാന്ധി വാര്ധാ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി വഴി യെതാഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം
പ്രചരിപ്പിച്ചു.
9. മഹാത്മാഗാന്ധി ുയെ- വാര്ധാ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയെ

കുറിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക?

● 1937 ല് മഹാത്മാഗാന്ധി മുഷേന്നാട്ടുവച്ച പദ്ധതി.
● ലക്ഷ്യം യെതാഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം.
● വിദ്യാര്ത്ഥി ാ ിരിക്കുഷേമ്പാള് യെതാഴിലുകള് പഠിച്ചാല് ജീവിത
ഗുണകാരമാകും. ഇ

ര

ിന്

ില് വ ര്ന്നുവരുന്ന ഒരു തലമുറ ിലൂയെ- ബ്രിട്ടീഷുകായെര

പ്രതിഷേരാധിക്കാം.
10. പ്രധാനയെപ്പട്ട ഷേദശീ
വര്ഷം
1884

വിദ്യാല ങ്ങ ും അവ ുയെ- ലക്ഷ്യങ്ങ ും പട്ടികയെപ്പ-ു

സ്ഥാപനം
ഡക്കാന് എജ്യുഷേക്കഷന്
യെസാസൈസറ്റി (പൂയെന)

സ്ഥാപകര്
ജി.ജി. അഗാര്ക്കര്,

ുക?

ലക്ഷ്യം
ഷേദശീ ത

$ാലഗംഗാധരതിലക്,
മഹാഷേദവ ഷേഗാവിന്ദ റാനയെഡ,

1916

വനിതാ സര്വകലാശാല
(മഹാരാഷ്ട്ര)

1920

ജാമിഅ മില്ലി
ഇസ്ലാമി
(അലിഗഡ്)

ഡി.യെക. കാര്യെവ

സ്ത്രീക ുയെ- ഉന്നമനം

മൗലാന മുഹമ്മദലി,

മഷേതതരത്വം

ഷൗക്ക

ലി,

ഷേഡാ. സക്കീര് ഹുസൈസന്,
എം. എ അന്സാരി

1921

വിശ്വഭാരതി

രവീന്ദ്രനാഥ -ാഷേഗാര്

അന്തര്ഷേദശീ ത

വ ഷേ ാള്
നാരാ ണഷേമഷേനാന്

പാരമ്പര്യകലക ുയെപുനരുദ്ധാരണം

മഹാത്മഗാന്ധി

യെതാഴിലധിഷ്ഠിത
വിദ്യാഭ്യാസം

സര്വകലാശാല ($ംഗാള്)
1930

ഷേകര കലാമണ്ഡലം
(തൃശൂര്)

1937

വാര്ധാ വിദ്യാഭ്യാസ
പദ്ധതി

11. $ംഗാള് വിഭജനം ന-ന്ന വര്ഷം ?
1905

തുടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
1. ഷേദശീ

സമരകാലയെ

പട്ടികയെപ്പ-ു

പ്രധാന പത്രങ്ങ ും ഷേനതൃത്വം നല്കി വയെര ും കയെD

ുക.
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