എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ , മാർച്ച് - 2022
സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം
ഉത്തര സൂചിക
ചോദ്യ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ : S 1718
പരീക്ഷ തിയ്യതി : 12-04-2022

ചോദ്യ
നമ്പർ

മൂല്യ നിർണ്ണയ സൂചകങ്ങൾ

1
2
3
4
5
6

മലബാർ
ഭൂതലഛായാഗ്രഹണം
ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ്
ഫ്രാൻസ്
ഹേമന്തകാലം
നന്ദലാൽ ബോസ്

7
8
9
10

മൈക്രോ ഫിനാൻസ്
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായം
ചികിത്സാ സൗകര്യം ഒരുക്കുക

11

പ്രത്യക്ഷ നികുതി
പരോക്ഷ നികുതി

12

 ചെലവ് കുറവ്
 പരിസര മലിനീകരണം കുറവ്
 അന്താരഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിന് ഉചിതം
 ചരക്ക് നീക്കത്തിന് അനുയോജ്യം

13

•

മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാനും സാമൂഹ്യ
സേവനത്തിലേർപ്പെടാനും പഠിക്കുന്നു

14

•

കർത്തവ്യ ബോധം വളർത്തുന്നു

•

കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രോത്സാഹനവും പ്രചോദനവും

 ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പ്

സ്കോർ
ഏതെങ്കിലും 4 എണ്ണം
1 മാർക്ക് വീതം
(4X1=4)

1
1
1
1
1+1
ഏതെങ്കിലും
2 പോയിന്റ്
(1+1)

ഏതെങ്കിലും
2 പോയിന്റ്
(1+1)

 ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ്
 കേന്ദ്ര ഔഷധവില നിർണ്ണയ കമ്മിറ്റി

ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണം
(1+1)

 ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ്
 ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ
15

•
•
•
•
•

16

സാംസ്കാരികവും ഭൗതികവുമായ സവിശേഷതകൾ വിശകലനം
ചെയ്യുന്നതിന്
സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സൈനിക ഭൂപടങ്ങൾ
നിർമ്മിക്കുന്നതിനും
നഗരാസൂത്രണത്തിന്
സാമ്പത്തികാസൂത്രണത്തിന്
ഭൂവിനിയോഗം മനസ്സിലാക്കാൻ

ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഭരണരംഗത്തെ ഉപയോഗമാണ്
ഇ ഗവേണൻസ് . ഇത് ഗവണ്മെന്റ് സേവനങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിലും

ഏതെങ്കിലും
2 പോയിന്റ്
(1+1)
2

വേഗത്തിലുമാക്കി
17

18

•

ഗുണമേന്മ

•

ന്യായ വില

•

വില്പനാനന്തര സേവനം

•

വിശ്വാസ്യത

ആൻഡമാൻ & നിക്കോബാർ ദ്വീപ സമൂഹം
ലക്ഷ്വദ്വീപ്

19

•

സാമ്പത്തിക അന്തരം കുറക്കാം

•

സംരംഭകത്വം മെച്ചപ്പെടുത്താം

•

സാമൂഹികക്ഷേമം ഉറപ്പു വരുത്താം

•

തൊഴിലാളികളുടെ ഉല്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാം

•

പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാം

•

മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വികസനവും ഉപയോഗവും

ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണം
(1+1)

1+1

ഏതെങ്കിലും 4
പോയിന്റ്
(1+1+1+1)

സാധ്യമാക്കാം
20

 രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയും പരമാധികാരവും അംഗീകരിക്കുക
 പരസ്പരം ആക്രമിക്കാതിരിക്കുക
 ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം ഇടപെടാതിരിക്കുക
 സഹകരണം, പരസ്പര സഹായം
 സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം

21

•
•

സോഷ്യൽസർവ്വെ
അഭിമുഖം

ഏതെങ്കിലും 4
പോയിന്റ്
(1+1+1+1)

1+1+1+1

•
•
22

നിരീക്ഷണം
കേസ് സ്റ്റഡി
വിദ്യാഭ്യാസം
|
വ്യക്തികളുടെ കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
|
സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നു.
|
മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിലും വരുമാനവും നേടാനാവുന്നു.
I
ജീവിത നിലവാരം ഉയരുന്നു.

1+1+1+1

23

1+1+1+1

24

രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ - സ്വാമി വിവേകാനന്ദ
അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം - സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ

1+1+1+1

തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി - ആനിബസന്റ്
ബ്രഹ്മസമാജ് - രാജാറാം മോഹൻറായ്
25

അക്ഷാംശീയ സ്ഥാനം
ഭൂപ്രകൃതി
സമുദ്രസാമീപ്യം

1+1+1+1

സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം
26
(a)
(b)

അതിർത്തി സംരക്ഷണം , ആഭ്യന്തര സമാധാനം , അവകാശ
സംരക്ഷണം , നീതി നടപ്പാക്കൽ .

1+1+1+1

ദൈവദത്ത സിദ്ധാന്തം
പരിണാമസിദ്ധാന്തം
സാമൂഹിക ഉടമ്പടി സിദ്ധാന്തം

1+1

ശക്തിസിദ്ധാന്തം
(ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണം)
27
(a)

നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിലൂടേയും ടെലിബാങ്കിങ്ങിലൂടേയും എല്ലാ വിധ
ഇടപാടുകളും നടത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്
ബാങ്കിങ്
എല്ലാ സമയത്തും ബാങ്കിങ് എല്ലായിടത്തും ബാങ്കിങ് നെറ്റ്
ബാങ്കിങ്

1+1+1

കുറഞ്ഞ സമയം
സർവീസ് ചാർജ്ജ് കുറവ്
വീട്ടിൽ ഇരിന്നു തന്നെ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും പണം
അയക്കാം, ബില്ല് അടക്കാം
(b)

എല്ലാ ബാങ്കുകളുടേയും ശാഖകൾ ഒരു സെൻട്രൽ സെർവറിന്റെ
കീഴിൽ കൊണ്ട് വന്ന് ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും
മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള
സൗകര്യമാണ് കോർ ബാങ്കിങ്

1+1+1

എ ടി എം , ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് , നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ,
മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് എന്നിവയെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ വന്നു
ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പണം മറ്റൊരു അകൗണ്ടിലേക്ക് കോർ
ബാങ്കിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് അയക്കാൻ കഴിയും
28
(a)

ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ
സെമീന്ദാർമാർ നികുതി പിരിച്ചെടുത്തിരുന്നു
കർഷകർ കുടിയാന്മാരായി
വിളവ് മോശമായാലും നികുതി കൊടുക്കണമായിരുന്നു
നികുതി പണമായി നൽകണം
കോൺവാലീസ് പ്രഭു നടപ്പിലാക്കി

(b)

നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാന പ്രദേശങ്ങൾ : ബംഗാൾ, ബീഹാർ, ഒറീസ
മഹൽവാരി വ്യവസ്ഥ
ഗ്രാമത്തലവന്മാർ നികുതി പിരിച്ചെടുത്തു

1+1+1

ഒരു ഗ്രാമത്തെ (മഹൽ) ഒരു യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കി നികുതി പിരിച്ചു
നികുതി അമിതമായിരിന്നു

1+1+1

നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാന പ്രദേശങ്ങൾ : വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യ

29
(a)

ഗ്രീനിച്ച് സമയം
പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള സമയം
ഗ്രീനിച്ച് രേഖയിലെ പ്രാദേശികസമയത്തെ ഗ്രീനിച്ച് സമയം എന്ന്
പറയുന്നു

1+1+1

ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു മണിക്കൂർ വീതമുള്ള 24
സമയമേഖലകൾ ഉണ്ട്
ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ പ്രൈം മെറിഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു
(b)
ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം
പൂർവ രേഖാംശം 68º മുതൽ 97º വരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രേഖാംശീയ
വ്യാപ്തി

1+1+1

ഇതിന്റെ മധ്യത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 82½˚ രേഖാംശത്തെ ഇന്ത്യൻ
മാനകരേഖാംശം എന്ന് വിളിക്കുന്നു
ഈ രേഖാംശത്തിലെ പ്രാദേശിക സമയമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്
സമയം
30

31

•

ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള വിരോധം

•

സോഷ്യലിസത്തോടുള്ള എതിർപ്പ്

•

രാഷ്ട്രത്തെ മഹത്ത്വവൽക്കരിക്കൽ

•

വംശമഹിമ ഉയർത്തിപിടിക്കൽ

•

യുദ്ധത്തെ മഹത്ത്വവൽക്കരിക്കൽ

•

തീവ്രദേശീയത പ്രചരിപ്പിക്കൽ

•

ഭൂതകാലത്തെ പ്രകീർത്തിക്കൽ

•

സൈനികസ്വേച്ഛാധിപത്യം

•

രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യൽ

•

കല , സാഹിത്യം , വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയവയിലൂടെയുള്ള
ആശയപ്രചരണം

ഇന്ത്യയിലെ നാണ്യ വിളകൾ
നാരു വിളകൾ
പരുത്തി - ഏറ്റവും വലിയ കൃഷി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം, യൂണിവേഴ്സൽ

1+1+1+1+1+1

ഫൈബർ etc
ചണം - വിലകുറഞ്ഞ നരുവിള , ഉല്പാദനത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം etc
പാനീയ വിളകൾ
തേയില - ഉല്പാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം

1+1+1+1+1+1

കാപ്പി - ഉല്പാദനത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനം , അറബിക്ക etc
സുഗന്ധവിളകൾ
ഏലം
കുരുമുളക് - പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു etc
മറ്റ് വിളകൾ
കരിമ്പ് - ഉല്പാദനത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം , ഉഷ്ണമേഖലാ വിള
റബ്ബർ - കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു , ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ്
അനുയോജ്യം etc
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മനുഷ്യൻ സ്വാർഥനാകുന്നു -എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വന്തം
നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാകുന്നു -ഇത് സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ
പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും - ഇത്തരം സമൂഹത്തിൽ സമാധാനവും
സുരക്ഷിതത്വവും ഉണ്ടാകില്ല .
പൗരബോധം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ - കുടുംബം വിദ്യഭ്യാസം -സംഘടനകൾ- രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ -സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ -

1+1+1

1+1+1
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ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്
നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭ സമരം
സവിശേഷതകൾ
വക്കീലന്മാർ കോടതി ബഹിഷ്കരിക്കുക - വിദേശവസ്തുക്കൾ
ബഹിഷ്ക്കരിക്കുക - തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ബഹിഷ്ക്കരിക്കുക - ബ്രിട്ടീഷ്
പുരസ്കാരങ്ങൾ തിരികെ നൽകുക - നികുതി നൽകാതിരിക്കുക വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാലയങ്ങൾ ബഹിഷ്ക്കരിക്കുക
ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രതികരണം
അവധിലെ കർഷകർ നികുതി നല്കാൻ വിസ്സമ്മതിച്ചു - വനനിയമം
ലംഘിച്ച് ഉത്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു - ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമടുകൾ
എടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു - തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കി - വക്കീലന്മാർ
കോടതിയിൽ പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചു - വിദ്യാർത്ഥികൾ ബ്രിട്ടീഷ്
സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഉപേക്ഷിച്ചു - സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള ജനങ്ങൾ
വിദേശവസ്ത്രം പൊതു നിരത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചു
ഫലങ്ങൾ
ബഹിഷ്ക്കരണത്തോടൊപ്പം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഗാന്ധിജി
ആഹ്വനം നൽകി.- തദ്ദേശീയ ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു - ഹിന്ദി

1+1+1+1
1+1+1+1+1

പ്രചരിപ്പിച്ചു - അയിത്തോച്ചാടന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ ദേശീയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചേർന്നു
ചൗരി ചൗരാ സംഭവം
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ചൗരി ചൗരാ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ
പോലീസ് വെടിവെച്ചതിൽ രോഷാകുലരായ ജനങ്ങൾ പോലീസ്
സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചു തീയിട്ടു.
ഇരുപത്തിരണ്ട് പോലീസുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഈ സംഭവം ഗാന്ധിജിയെ
വേദനിപ്പിച്ചു. നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം നിർത്തിവെക്കാൻ ഗാന്ധിജി
ആഹ്വാനം ചെയ്തു
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ആഗോള വാതങ്ങൾ

വാണിജ്യവാതങ്ങൾ - ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദമേഖലയിൽ നിന്നും മധ്യരേഖാ
ന്യൂന മർദമേഖലയിലേക്ക് വീശുന്നു - വടക്ക് കിഴക്കൻ വാണിജ്യ വാതം
- തെക്ക് കിഴക്കൻ വാണിജ്യ വാതം - ITCZ

1+1
1+1

പശ്ചിമവാതങ്ങൾ - ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദമേഖലയിൽ നിന്നും ഉപധ്രുവീയ
ന്യൂന മർദമേഖലയിലേക്ക് വീശുന്നു - റോറിംഗ് ഫോർട്ടിസ് -ഫ്യൂരിയസ്
ഫിഫ്റ്റീസ് - ഷ്രീക്കിംഗ് സിക്സ്റ്റീസ് .

ധ്രുവീയപൂർവാതങ്ങൾ - ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദമേഖലയിൽ നിന്ന് ഉപധ്രുവീയ
ഉച്ചമർദമേഖലയിലേക്ക് വീശുന്ന ഹിമക്കാറ്റുകളാണ് - കിഴക്കു ദിക്കിൽ
നിന്നും വീശുന്നു - കൊറിയോലിസ് ബലം
(ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണം)
ആഗോളമർദമേഖലകൾ

മധ്യരേഖാന്യൂനമർദമേഖല - ഭൂമധ്യരേഖക്ക് തെക്ക് അഞ്ച് ഡിഗ്രി വരേയും
വടക്ക് അഞ്ച് ഡിഗ്രി വരേയും വ്യപിച്ചിരിക്കുന്നു - ഉയർന്ന ചൂട് നിർവാതമേഖല
ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദമേഖല - ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലം ഭൂ മധ്യരേഖയിൽ നിന്നും
ചൂടുപിടിച്ച് ഉയരുന്ന വായു തണുത്ത് 30 ഡിഗ്രി തെക്കും വടക്കും
അക്ഷാംശത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും താഴുന്നു - ഈ മേഖലയിലുടനീളം
ഉച്ചമർദം അനുഭവപ്പെടുന്നു .
ഉപധ്രുവീയ ന്യൂനമർദമേഖല - ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലം ഇവിടുത്തെ വായു
ശ്കതമായി ചുഴറ്റി എറിയപെടുന്നു - 60 ഡിഗ്രി തെക്കും വടക്കും - ഈ
മേഖലയിൽ ന്യൂനമർദം അനുഭവപ്പെടുന്നു
ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദമേഖല - വർഷം മുഴുവൻ കൊടും തണുപ്പ് - വായു
തണുക്കുന്നു - 90 ഡിഗ്രി തെക്കും വടക്കും - ഉച്ചമർദം അനുഭവപ്പെടുന്നു
(ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണം)
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മെർക്കന്റലിസ്റ്റ് നിയമം
അമേരിക്കൻ കോളനികളിൽ ബ്രിട്ടൺ നടപ്പിലാക്കിയ വ്യാപാരനയം
സാധനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിന് ബ്രിട്ടന്റെ കപ്പലുകൾ മാത്രം

1+1
1+1

ഉപയോഗിക്കണം - സൈന്യത്തിന്റെ ചെലവ് കോളനിക്കാർ
വഹിക്കണം - കയറ്റുമതി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രം - കോളനികളിലെ
രേഖകളിൽ നിയമപരമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിക്കണം - ഇറക്കുമതിചുങ്കം
നൽകണം
ചിന്തകർ
പ്രധിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല - ജെയിംസ് ഓട്ടിസ്
മനുഷ്യന് ചില അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട് . അതിനെ ഹനിക്കാൻ ഒരു
ഗവേണ്മെന്റിനും
അവകാശമില്ല - ജോൺ ലോക്ക്
ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ശക്തിക്ക് ഈ വൻകര ദീർഘകാലം
കീഴടങ്ങിക്കഴിയുമെന്നത്
യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല - തോമസ് പെയിൻ
1774 - ഒന്നാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ്സ് - കോളനി പ്രതിനിധികൾ
ഫിലാഡൽഫിയയിൽ സമ്മേളിച്ചു .തങ്ങളുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ
നികുതി ചുമത്തരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോളനിക്കാർ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ
രാജാവിന് നിവേദനം നൽകി .
1775- രണ്ടാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ്സ് : ജോർജ്ജ് വാഷിങ്ടണിനെ
കോണ്ടിനെന്റൽ സൈന്യത്തിന്റെ തലവനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു .
1776 ജൂലൈ 4 നു അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് ലോക
പ്രശസ്ത സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി .
അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പിൽക്കാല ലോക ചരിത്രത്തിൽ
ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം

1+1+1+1
1+1+1+1+1

പിൽക്കാല സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യബോധവും പ്രചോദനവും
നൽകി
റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണ രീതി മുന്നോട്ട് വച്ചു .
ആദ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കി
ഫെഡറൽ രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം സംഭാവന നൽകി

തയ്യാറാക്കിയത് ..
ബിജേഷ്കുമാർ എം
എച്ച് എസ് ടി സോഷ്യൽ സയൻസ്
ജി എച്ച് എസ് എസ് ചാലിശ്ശേരി
പാലക്കാട് ജില്ല
ഫോൺ - 9846274970

