
സസാമൂഹഹ്യശസാസസ്ത്രം -യു പപ
കസാസസ് അഞസ്

യൂണപറസ് ഒനസ്   - ചരപത്രതപലലേകസ്

പഠനലനട്ടങ്ങള, ആശയങ്ങള പ്രവര്തനങ്ങള / പ്രകപയകള പഠനസസാമഗപകള പഠനതതളപവുകള

തതെളപവുകളുതടെ അടെപസസാനതപല് 
ചരപത്രസ്ത്രം രചപക്കുന്നു (ആശയസ്ത്രം - ചരപത്രസ്ത്രം,

ചരപത്ര ലസസാതെസുകള)

-പ്രസാഥമപക ചര്ച്ചക്കു ലശഷസ്ത്രം (സ്കൂളപതന്റെ ചരപത്രസ്ത്രം 
രചപക്കുനതെപനസ് ആവശഹ്യമസായ വപവരങ്ങള 
എതന്തെലസാസ്ത്രം? അവ എവപതടെ നപന്നുസ്ത്രം ലേഭപക്കുസ്ത്രം?) 

-ആവശഹ്യമസായ വപവരങ്ങള ലശഖരപച്ചസ് വപദഹ്യസാലേയ 
ചരപത്രസ്ത്രം കുട്ടപകള തെയസാറസാക്കുന്നു.- എഡപറപസ്ത്രംഗസ്.
-വപദഹ്യസാലേയ ചരപത്രരചനയുതടെ അടെപസസാനതപല് 
ചര്ച്ച  തെസാതഴപറയുന രരതെപയപല് ലകസാഡരകരണസ്ത്രം–
-മനുഷഹ്യര് കസാലേങ്ങളസായപ ആര്ജപച്ച 
പുലരസാഗതെപയുതടെ ലരഖതപടുതലേസാണസ് ചരപത്രസ്ത്രം. 
ഇതെപനുള്ള വപവരങ്ങള ലേഭഹ്യമസാകുന 
ലസസാതെസുകളസാണസ് ചരപത്ര ലസസാതെസുകള

-സ്കൂള ചരപത്രരചനതയ 
സഹസായപക്കുന വപവപധ 
ലസസാതെസുകള(ശപലേസാഫലേ
കക, പ്രവവേശന 
രജജിസ്റ്റര,, വഫഫോവടഫോകള)
സസ്കൂള വേജികജി പപീഡജിയ 
(ഐ ടജി @ സസ്കൂള)

-ലനസാട്ടുബുകപതലേ 
ലരഖതപടുതലുകള(സ്കൂളപതന 
സസ്ത്രംബനപച്ച വപവപധ ലസസാതെസുകളപല് 
നപന്നുസ്ത്രം ലശഖരപച്ച വപവരങ്ങള)

-ചരപത്രസ്ത്രം, ചരപത്ര ലസസാതെസുകള എന 
ആശയസ്ത്രം
-സ്കൂള ചരപത്രസ്ത്രം (ലപസാര്ട്ടസ് ലഫസാളപലയസാ)
ചരപത്ര ലസസാതെസുകളുതടെ പട്ടപക

ചരപത്രകസാലേവുസ്ത്രം ചരപത്രസാതെരതെകസാലേവുസ്ത്രം 
തെരസ്ത്രംതെപരപക്കുന്നു (ആശയസ്ത്രം 
-ചരപത്രകസാലേസ്ത്രം, ചരപത്രസാതെരതെകസാലേസ്ത്രം)

-ചപത്രങ്ങള തെസാരതെമഹ്യസ്ത്രം തചയല് (ടെപ ബപ)
(കല്ലുപകരണങ്ങള, ഗുഹസാചപത്രങ്ങള, പുസ്തകങ്ങള, 

പഴയകസാലേ നസാണയങ്ങള, തെസാളപലയസാലേകള, 

ശപലേസാലേപഖപതെങ്ങള എനപവയുതടെ ചപത്രങ്ങള)

-ചര്ച്ചയപലൂതടെ ചരപത്രകസാലേസ്ത്രം, ചരപത്രസാതെരതെകസാലേസ്ത്രം 
എനര ആശയങ്ങള ലകസാഡരകരപകല്
-എഴുത്തു വപദഹ്യ രൂപതപടുനതെപനു മുമ്പുള്ള കസാലേസ്ത്രം 
ചരപത്രസാതെരതെകസാലേസ്ത്രം- എഴുതെതപട്ട ലരഖകളുള്ള 
കസാലേസ്ത്രം- ചരപത്രകസാലേസ്ത്രം
ടെപ ബപയപല് നല്കപയപട്ടുള്ള പട്ടപക ( (P 16)യപതലേ 
ലസസാതെസുകതള ചരപത്രകസാലേസ്ത്രം, ചരപത്രസാതെരതെകസാലേസ്ത്രം 
എനപങ്ങതന പട്ടപകതപടുതല്

-ചരപത്രകസാലേതതയുസ്ത്രം 
ചരപത്രസാതെരതെകസാലേതത
യുസ്ത്രം ലസസാതെസുകള 
ഉളതപടുന വപവപധ 
ചപത്രങ്ങള
-T B (P 16) യപല് 
നല്കപയപട്ടുള്ള പട്ടപക

ലസസാതെസുകതള തെസാരതെമഹ്യസ്ത്രം തചയ്ത 
കുറപപസ്, തെരസ്ത്രംതെപരപച്ച പട്ടപക, 

ചരപത്രകസാലേസ്ത്രം, ചരപത്രസാതെരതെകസാലേസ്ത്രം 
എനര ആശയസ്ത്രം



ചരപത്രലശഷപപ്പുകളുതടെ 
സസ്ത്രംരക്ഷണതപതന്റെ ആവശഹ്യകതെ 
വപവപധ മസാര്ഗങ്ങളപലൂതടെ  
ആവപഷ്കരപക്കുന്നു. (ആശയസ്ത്രം- 

ചരപത്രലശഷപപ്പുകള)

ചരപത്രലശഷപപ്പുകളുതടെ ചപത്രസ്ത്രം നപരരക്ഷപകല് 
(പസാലേകസാടെസ് ലകസാട്ട) 
ചര്ച്ചയപലൂതടെ ചരപത്രലശഷപപ്പുകള  എന 
ആശയരൂപരകരണസ്ത്രം
- കഴപഞ്ഞ കസാലേങ്ങളപല് മനുഷഹ്യര് 
ഉപലയസാഗപച്ചപരുന വസ്തുകലളസാ അവയുതടെ 
ലശഷപപ്പുകലളസാ ആണസ് ചരപത്രലശഷപപ്പുകള
ശവസസ്ത്രംസസാരസസ്ത്രംമ്പ്രദസായങ്ങളുമസായപ ബനതപട്ട 
സസാരകങ്ങളുതടെ ചപത്രസ്ത്രം നപരരക്ഷപച്ചസ് അവയുതടെ ലപരസ് 
ലരഖതപടുതല് (P 12)
ചരപത്ര ലശഷപപ്പുകള സസ്ത്രംരക്ഷപലകണ്ടതെപതന്റെ 
ആവശഹ്യകതെ ചര്ച്ച തചയല്

-കഴപഞ്ഞകസാലേതത മനുഷഹ്യരുതടെ 
ജരവപതെതതക്കുറപച്ചസ് വപവരങ്ങള 
നല്കുനതുതകസാണ്ടസ്അവ 
സസ്ത്രംരക്ഷപകതപടെണസ്ത്രം

ചരപത്രലശഷപപ്പുകള ഉളതകസാള്ളപച്ചു തകസാണ്ടുള്ള 
മമ്യൂസപയസ്ത്രം -ചര്ച്ചയുസ്ത്രം മമ്യൂസപയസ്ത്രം തെയസാറസാകലുസ്ത്രം
നമ്മുതടെ നസാട്ടപല് ഉപലയസാഗപച്ചപരുന ചപലേ വസ്തുകളുതടെ 
പ്രസാധസാനഹ്യസ്ത്രം മുതെപര്നവലരസാടെസ് ലചസാദപച്ചസ് കുറപപസ് 
തെയസാറസാകല് (ചപത്രസ്ത്രം p 13)
ചരപത്രലസസാതെസുകളുതടെ ചപത്രസ്ത്രം ലശഖരപച്ചസ് ആല്ബസ്ത്രം  
തെയസാറസാകല്  
പ്രസാലദശപക പഠനയസാത്ര

വപവപധ 
നചരപത്രലശഷപപ്പുകളുതടെ 
ചപത്രങ്ങള, ( പസാലേകസാടെസ് 
ലകസാട്ട, 
ശവസസ്ത്രംസസാരസസ്ത്രംമ്പ്രദസായ
ങ്ങളുമസായപ ബനതപട്ട 
സസാരകങ്ങള
 നമ്മുതടെ നസാട്ടപല് അടുത 
കസാലേസ്ത്രംവതര 
ഉപലയസാഗപച്ചപരുന ചപലേ 
സസാമഗപകള- കലേപ, 

കപണ്ടപ, വപശറപ, ചകസ്ത്രം, 

റസാന്തെല്..)

ചരപത്രലശഷപപ്പുകള എന ആശയസ്ത്രം, 
അവ സസ്ത്രംരക്ഷപലകണ്ടതെപതന്റെ 
ആവശഹ്യകതെ

• ചരപത്രമമ്യൂസപയസ്ത്രം - 
എതന്തെലസാമസാകസാസ്ത്രം?

• മമ്യൂസപയസ്ത്രം (ചരപത്ര ലശഷപപ്പുകള
ഉളതപടുതപ)

• നമ്മുതടെ നസാട്ടപല് 
ഉപലയസാഗപച്ചപരുന 
സസാമഗപകളുതടെ പ്രസാധസാനഹ്യസ്ത്രം 
സസ്ത്രംബനപച്ച കുറപപസ് 

• ചരപത്രലസസാതെസുകളുതടെ ചപത്രസ്ത്രം 
ഉളതകസാള്ളുന ആല്ബസ്ത്രം

• എ ഡപ, ബപ സപ എന 
കസാലേഗണനയുസ്ത്രം നൂറസാണ്ടസ് എന 
ആശയവുസ്ത്രം വപശദരകരപക്കുന്നു 
(ആശയസ്ത്രം -കസാലേഗണന  എ –

കപസ്തു വര്ഷതത കസാണപക്കുന ചപത്രരകരണസ്ത്രം(p 14) 

വപശകലേനസ്ത്രം -ബപ സപ, എ ഡപ (C.E, BCE) എന 
ആശയസ്ത്രം ലകസാഡരകരപകല്.

കപസ്തു വര്ഷസ്ത്രം ( എ ഡപ, 
ബപ സപ) കസാണപക്കുന 
ചപത്രരകരണസ്ത്രം -ചസാര്ട്ടസ്
കലേണ്ടര്

ബപ സപ, എ ഡപ എനര ആശയങ്ങള
നൂറസാണ്ടസ് എന ആശയസ്ത്രം
കലേണ്ടറപതലേ വപവപധ വര്ഷകമങ്ങള
വര്ഷങ്ങള ഏതെസ് നൂറസാണ്ടപല് 



ഡപ, ബപ സപ, നൂറസാണ്ടസ്) -ലയശുകപസ്തുവപതന്റെ ജനനതത 
അടെപസസാനമസാകപ കസാലേതത എ ഡപ, ബപ സപ 
എനപങ്ങതന തെരസ്ത്രംതെപരപച്ചപരപക്കുന്നു. കപസ്തു 
ജനപച്ചതെപനു ലശഷമുള്ളതെസ് - എ ഡപ, കപസ്തുവപതന്റെ 
ജനനതപനു മുമ്പുള്ളതെസ് -ബപ സപ, ഇലപസാള ഇതെസ്  
C.E, BCE എനറപയതപടുന്നു (Common Era, 

Before common Era)

കലേണ്ടര് ലനസാകപ വപവപധ വര്ഷകമങ്ങള 
ലരഖതപടുതല് (കപസ്തു വര്ഷസ്ത്രം, ഹപജ്റ വര്ഷസ്ത്രം, 

ശകവര്ഷസ്ത്രം, തകസാല വര്ഷസ്ത്രം)
നൂറസാണ്ടസ് എന ആശയസ്ത്രം കസാണപക്കുന ചപത്രരകരണസ്ത്രം 
വപശകലേനസ്ത്രം തചയല്- ലകസാഡരകരണസ്ത്രം
ഒരു നൂറസാണ്ടസ് എനതെസ് നൂറസ് വര്ഷമസാണസ്.
വപവപധ വര്ഷങ്ങള കസാണപക്കുന പട്ടപക.ഓലരസാന്നുസ്ത്രം 
ഏതെസ് നൂറസാണ്ടപലേസാതണനസ് കതണ്ടത്തുന്നു

നൂറസാണ്ടസ് എന ആശയസ്ത്രം 
കസാണപക്കുന 
ചപത്രരകരണസ്ത്രം- ചസാര്ട്ടസ്
വപവപധ വര്ഷങ്ങള 
കസാണപക്കുന പട്ടപക 

ഉളതപടുന്നു. കുട്ടപകളുതടെ കതണ്ടതല്

• പ്രലദശപക ചരപത്രരചന 
നടെത്തുന്നു
(ആശയസ്ത്രം- പ്രസാലദശപക 
ചരപത്രസ്ത്രം)

• മുതെപര്ന ആളുകളുമസായപ അഭപമുഖസ്ത്രം
• സര്ലവ
• സസ്വന്തെസ്ത്രം പ്രലദശതതക്കുറപച്ചസ് ഗസാമ ചരപത്രസ്ത്രം 

തെയസാറസാക്കുന്നു (ഭൂമപശസാസസ്ത്രം, ചരപത്രസ്ത്രം, 

സസാമൂഹഹ്യസ്ത്രം തുടെങ്ങപയവ പരപഗണപച്ചസ്)

ലലേസാകല് റപലസസാഴസ്
അഭപമുഖ ലചസാദഹ്യസാവലേപ, 
സര്ലവ ലഫസാര്മസാറസ്
പ്രസാലദശപക 
ചരപത്രതപതന്റെ 
സസാമപളുകള

• ഗസാമ ചരപത്രസ്ത്രം 
-ലപസാര്ട്ടസ്ലഫസാളപലയസാ

• അഭപമുഖ ലചസാദഹ്യസാവലേപ
• സര്ലവ റപലപസാര്ട്ടസ്
• ലശഖരപച്ച വപവരങ്ങള



കസാസസ് ഏഴസ്
യൂണപറസ് ഒനസ്   - യൂലറസാപസ് പരപവര്തന പസാതെയപല്

പഠനലനട്ടങ്ങള, ആശയങ്ങള പ്രവര്തനങ്ങള / പ്രകപയകള പഠനസസാമഗപകള പഠനതതളപവുകള

• നലവസാതസാനതപതന്റെ  
ആവപര് ഭസാവതപനസ് വഴപതതെളപച്ച
വപവപധ സസാഹചരഹ്യങ്ങള 
വപശകലേനസ്ത്രം തചയ്യുന്നു (ആശയസ്ത്രം
- ലകസാണ്സസാന്റെപലനസാപപളപതന്റെ 
പതെനസ്ത്രം, ഇറലേപയപല് 
കച്ചവടെരസ്ത്രംഗത്തുണ്ടസായ 
പുലരസാഗതെപ, ഗരലകസാ -ലറസാമന് 
കലേയുസ്ത്രം സസാഹപതെഹ്യവുസ്ത്രം, 

നലവസാതസാനസ്ത്രം)

ഹഗപയസാലസസാഫപയ 
-ചരപത്രസസാരകതപതന്റെ ചപത്ര 
നപരരക്ഷണസ്ത്രം -കുറപപ്പുവസായന- 
ഹഗപയസാലസസാഫപയയസ് ലലേസാക 
ചരപത്രതപലുള്ള സസാനസ്ത്രം ചര്ച്ച
- ലകസാണ്സസാന്റെപലനസാപപളപതലേ 
മലനസാഹരമസായ വസാസ്തുവപദഹ്യയുതടെ 
ഉതമമസാതൃക- ഇനസ് തുര്കപയപല് ഒരു
ചരപത്ര മമ്യൂസപയമസായപ 
നപലേനപര്തപയപരപക്കുന്നു
ലലേസാകഭൂപടെ വസായന (
ലകസാണ്സസാന്റെപലനസാപപളപതന്റെ സസാനസ്ത്രം, 

പ്രസാധസാനഹ്യസ്ത്രം)
നലവസാതസാനതപതന്റെ ആവപര്ഭസാവതപനസ്
വഴപതതെളപച്ച വപവപധ സസാഹചരഹ്യങ്ങള 
പസാഠഭസാഗസ്ത്രം അടെപസസാനമസാകപ 
വപശകലേനക്കുറപപസ് തെയസാറസാകല്
തപസാതു ചര്ച്ചയപലൂതടെ നലവസാതസാനസ്ത്രം 
എന ആശയസ്ത്രം ലകസാഡരകരപകല്
-യൂലറസാപപല് യുകപചപന്തെയുതടെയുസ്ത്രം 
അലനസ്വഷണതെസ്വരയുതടെയുസ്ത്രം വളര്ച്ചയുതടെ
ഫലേമസായപ മനുശഹ്യജരവപതെതപതന്റെ 
നസാനസാലമഖലേകളപലുസ്ത്രം ഉണ്ടസായ 
പുതനുണര്വസ്സ്വ.

• ലലേസാകഭൂപടെസ്ത്രം (ടെപ ബപ P8)

• ഹഗപയസാലസസാഫപയ - ചപത്രസ്ത്രം
• ചര്ച്ചസാക്കുറപ പസ് 

(ഹഗപയസാലസസാഫപയയുതടെ 
പ്രസാധസാനഹ്യസ്ത്രം)

• ഭൂപടെവസായന-കുറപപസ് (
ലകസാണ്സസാന്റെപലനസാപപള 
-സസാനസ്ത്രം)

• വപശകലേനക്കുറപപസ് - 
നലവസാതസാനതപതന്റെ 
ആവപര്ഭസാവസ്ത്രം

• നലവസാതസാനസ്ത്രം എന ആശയസ്ത്രം



• ലലേസാകജനതെയപല് 
മസാനവപകതെയുസ്ത്രം അലനസ്വഷണ 
തെസ്വരയുസ്ത്രം വളര്ന്നു വരസാന് 
നലവസാതസാനസ്ത്രം പ്രധസാന 
പങ്കുവഹപച്ചു എന്നു 
കതണ്ടത്തുന്നു (ആശയസ്ത്രം - 
നലവസാതസാനസ്ത്രം, മസാനവപകതെ, 

യുകപ ചപന്തെ, അലനസ്വഷണതെസ്വര,

പ്രസാലദശപക ഭസാഷ)

നലവസാതസാന നസായകന്മസാതര 
പരപചയതപടുതല് (ദസാതന്തെ, 

തബസാകപച്ചപലയസാ, തസര്വസാതന്തെ, 

ഇറസാസസസ്, ലേപയസാനസാര്തഡസാ ഡസാവപഞപ, 
റസാലഫ തുടെങ്ങപയവര്)
ലലേസാകജനതെയപല് അലനസ്വഷണ തെസ്വരയുസ്ത്രം
മസാനവപകതെയുസ്ത്രം വളര്ന്നു വരസാന് 
നലവസാതസാനസ്ത്രം വഹപച്ച പങസ് - 
വപശകലേനക്കുറപപസ് തെയസാറസാകല്

• നലവസാതസാന നസായകര് 
ചപത്രങ്ങള, 

• നലവസാതസാനതപതന്റെസവപലശ
ഷതെകള - ഐ സപ ടെപ

• വപശകലേനക്കുറപപസ് - 
(നലവസാതസാനസ്ത്രം വഹപച്ച പങസ്)

• നലവസാതസാന നസായകര് 
-ചപത്രങ്ങള, ആല്ബസ്ത്രം (ലപസാര്ട്ടസ്
ലഫസാളപലയസാ)

• നലവസാതസാനസ്ത്രം വപവപധ 
രസ്ത്രംഗങ്ങളപല് (സസാഹപതെഹ്യസ്ത്രം, കലേ,

ശസാസസ്ത്രം, മതെസ്ത്രം, 

കണ്ടുപപടെപതങ്ങള) സസ്വസാധരനസ്ത്രം 
തചലുതപയതെസ് എങ്ങതനതയനസ് 
വപശദരകരപക്കുന്നു

വപവപധ ലമഖലേകളപല് 
നലവസാതസാനതപതന്റെ 
സസ്വസാധരനതതക്കുറപച്ചുള്ള കുറപപസ് 
തെയസാറസാകല് .
 സസാഹപതെഹ്യസ്ത്രം, കലേ, ശസാസസ്ത്രം 
എനപവതയക്കുറപച്ചസ് പട്ടപകകള 
പൂര്തപയസാകല്

 ടെപ ബപയപതലേ വസായന ഭസാഗങ്ങള 
(നലവസാതസാനവുമസായപ ബനതപട്ടവ)

ചപത്രങ്ങള (വപവ്ധ ലമഖലേയുമസായപ 
ബനതപട്ടവര്)

• നലവസാതസാനതപതന്റെ 
സസ്വസാധരനസ്ത്രം -  കുറപപസ്

• പൂര്തപയസാകപയ പട്ടപകകള
(സസാഹപതെഹ്യസ്ത്രം, കലേ, ശസാസസ്ത്രം)

• ശസാസ സസാലങതെപക രസ്ത്രംഗതത 
വളര്ച്ച വഹ്യവസസായ 
വപപ്ലവതപനസ് കസാരണമസായപ 
എനസ് കതണ്ടത്തുന്നു (ആശയസ്ത്രം -
വഹ്യവസസായ വപപ്ലവസ്ത്രം - 
കണ്ടുപപടുതങ്ങള

പട്ടപകതപടുതല് (കണ്ടുപപടെപതങ്ങള - 
അച്ചടെപയനസ്ത്രം, തടെലേലസസാപസ് തുടെങ്ങപയവ)

ആല്ബസ്ത്രം തെയസാറസാകല് (വഹ്യവസസായ 
വപപ്ലവകസാലേതത കണ്ടുപപടുതങ്ങള)
വഹ്യവസസായ വപപ്ലവസ്ത്രം ഉല്പസാദന 
രസ്ത്രംഗത്തുണ്ടസാകപയ മസാറസ്ത്രം -കുറപപസ് 
തെയസാറസാകല്

• ടെപ ബപ (P 13)

• വസായനസസാമഗപകള 
(വഹ്യവസസായ വപപ്ലവുമസായപ 
ബനതപട്ടസ്,   ആവശഹ്യതമങപല്)

• കുറപപസ് (ഉല്പസാദന 
രസ്ത്രംഗത്തുണ്ടസായ മസാറസ്ത്രം)

• ആല്ബസ്ത്രം (ഉപകരണങ്ങള, 

കണ്ടുപപടെപതങ്ങള)



കസാസസ് ആറസ്
യൂണപറസ് ഒനസ്   - മധഹ്യകസാലേ ഇന്തെഹ്യ- അധപകസാരലകന്ദ്രങ്ങള

പഠനലനട്ടങ്ങള, ആശയങ്ങള പ്രവര്തനങ്ങള / പ്രകപയകള പഠനസസാമഗപകള പഠനതതളപവുകള

• അധപകസാരലകന്ദ്രമസാവസാന് 
ഡല്ഹപതയ സഹസായപച്ച 
ഭൂമപശസാസ പ്രലതെഹ്യകതെകള 
വപശദരകരപക്കുന്നു (
ആശയങ്ങള - ഡല്ഹപയുതടെ 
ഭൂമപശസാസ പ്രലതെഹ്യകതെകള - 
തതെസാമര, ചചൗഹസാന് 
രസാജവസ്ത്രംശങ്ങള

യമുനസാനദപ -വസായനക്കുറപപസ്, 
ഡല്ഹപതയപറപ ചര്ച്ച (ടെപ ബപ)
ഭൂപടെവസായന (ഡല്ഹപയുതടെ 
ഭൂമപശസാസതപലൂതടെ)
വസായനക്കുറപപസ് തെയസാറസാകല് 
(ഡല്ഹപതയ അധപകസാര ലകന്ദ്രമസാവസാന് 
സഹസായപച്ച ഭൂമപശസാസ ഘടെകങ്ങള)

ഓലകസാഡരകരണസ്ത്രം
ഡല്ഹപയുതടെ ഫലേഭൂയപഷ്ഠതെ, 
ആരവലപ പര്വതെ നപരകളുതടെ 
ശത്രുകളപല് നപന്നുള്ള  പ്രതെപലരസാധസ്ത്രം,
ആരവലപയപല് നപന്നുള്ള 
പസാറക്കൂട്ടങ്ങള ലകസാട്ടകളുതടെയുസ്ത്രം 
തകട്ടപടെങ്ങളുതടെയുസ്ത്രം നപര്മസാണതപല് 
സഹസായപകല്, യമുനസാനദപയുതടെ 
സസാനപധഹ്യസ്ത്രംമൂലേമുള്ള ജലേഗതെസാഗതെ 
വപകസനസ്ത്രം

തതെസാമര, ചചൗഹസാന് രസാജവസ്ത്രംശങ്ങതളപറപ
വപവരലശഖരണസ്ത്രം

• ഇന്തെഹ്യസാ ഭൂപടെസ്ത്രം (ടെപ ബപ P 8)

• വസായനക്കുറപപസ്  (ടെപ ബപ P 8)

• ഡല്ഹപയപതലേ ചരപത്ര 
സസാരകങ്ങള (ഐ സപ ടെപ൦

• നപരരക്ഷണക്കുറപപസ് (
ഇന്തെഹ്യസാഭൂപടെസ്ത്രം- ഭൂമപശസാസ 
സവപലശതെകള

• വസായനക്കുറപപസ് (ഡല്ഹപ - 
അധപകസാരലകന്ദ്രസ്ത്രം

• സല്തനതസ്, മുഗള 
ഭരണതപതന്റെ വഹ്യസാപനതപല് 
വപവപധ ഭരണസാധപകസാരപകളുതടെ 
പങസ് വപലേയപരുത്തുന്നു (ആശയസ്ത്രം

ലഫസാ ചസാര്ട്ടസ് തെയസാറസാകല് 
(ഡല്ഹപയപതലേ ഭരണസാധപകസാരപകള)
പട്ടപക പൂര്തപയസാകല് 
(രസാജവസ്ത്രംശങ്ങള, ഭരണസാധപകസാരപകള)

• ഭൂപടെങ്ങള (ടെപ ബപ  P10,11)

• വപവപധ രസാജസാകന്മസാര്, 

രസാജവസ്ത്രംശങ്ങള - ചപത്രങ്ങള
• അപൂര്ണമസായ പട്ടപക 

• ലഫസാ ചസാര്ട്ടസ് - ഡല്ഹപതലേ 
ഭരണസാധപകസാരപകള

• പട്ടപകകള - രസാജവസ്ത്രംശങ്ങള, 
ഭരണസാധപകസാരപകള



-സല്തനതസ് രസാജവസ്ത്രംശസ്ത്രം 
-മുഗള രസാജവസ്ത്രംശസ്ത്രം -ഇവയുതടെ 
വഹ്യസാപനസ്ത്രം)

ഭൂപടെവസായന (ഭരണസാധപകസാരപകളുതടെ 
അധപകസാര ലകന്ദ്രങ്ങള)

കുറപപസ് തെയസാറസാകല് ( ഭരണതപതന്റെ 
വഹ്യസാപനസ്ത്രം, വളര്ച്ച)
മധഹ്യകസാലേ ഇന്തെഹ്യയപതലേ സല്തനതസ് 
-മുഗള ഭരണതപതന്റെ വഹ്യസാപനസ്ത്രം - 
തസമപനസാര്

(സല്തനതസ് രസാജവസ്ത്രംശങ്ങല്,

പ്രധസാന ഭരണസാധപകസാരപകള)

• നപരരക്ഷണക്കുറപപസ് - ഭൂപടെസ്ത്രം 
-ഭരണസാധപകസാരപകളുതടെ 
അധപകസാര ലകന്ദ്രങ്ങള

• സല്തനതസ് മുഗള 
ഭരണതപതന്റെ വഹ്യസാപനസ്ത്രം,വളര്ച്ച
 തസമപനസാര് ലപപര്– , റപലപസാര്ട്ടസ്

• പശപലമന്തെഹ്യയപലുസ്ത്രം 
ദക്ഷപലണന്തെഹ്യയപലുസ്ത്രം നപലേനപന 
വപവപധ അധപകസാര 
ലകന്ദ്രങ്ങതളപറപ 
വപശദരകരപക്കുന്നു (ആശയസ്ത്രം - 
ലചസാളരസാജവസ്ത്രംശസ്ത്രം, വപജയ നഗര 
സസാമസാജഹ്യസ്ത്രം, ബസാഹസ് മപനപ 
രസാജഹ്യസ്ത്രം, മറസാത രസാജഹ്യസ്ത്രം)

പട്ടപക നപരരക്ഷണസ്ത്രം (ഡല്ഹപക്കു 
പുറത്തുള്ള രസാജവസ്ത്രംശസ്ത്രം)
ഭൂപടെ നപരരക്ഷണസ്ത്രം 
(ലചസാളരസാജസാകന്മസാരുതടെ വഹ്യസാപനസ്ത്രം)

കുറപപസ് തെയസാറസാകല് (ലചസാളരസാജവസ്ത്രംശസ്ത്രം,

വപജയ നഗര സസാമസാജഹ്യസ്ത്രം, ബസാഹസ് മപനപ 
രസാജഹ്യസ്ത്രം, മറസാത രസാജഹ്യസ്ത്രം)

പട്ടപക (ടെപ ബപ  P 14 – ദക്ഷപലണന്തെഹ്യ, 

പശപലമന്തെഹ്യയപതലേ രസാജഹ്യങ്ങള)

ഭൂപടെസ്ത്രം(ടെപ ബപ  P 15 ലചസാളരസാജഹ്യസ്ത്രം)
പസാഠപുസ്തകതപതലേ വസായന ഭസാഗസ്ത്രം 
-ലചസാളരസാജവസ്ത്രംശസ്ത്രം, വപജയ നഗര 
സസാമസാജഹ്യസ്ത്രം, ബസാഹസ് മപനപ രസാജഹ്യസ്ത്രം, 

മറസാത രസാജഹ്യസ്ത്രം)

• പട്ടപക (വപവപധ 
രസാജവസ്ത്രംശങ്ങള)

• നപരരക്ഷണക്കുറപപസ് 
(ലചസാളന്മസാരുതടെ വഹ്യസാപനസ്ത്രം)

• വസായനക്കുറപപ്പുകള (
ദക്ഷപലണന്തെഹ്യ, 

പശപലമന്തെഹ്യയപതലേ രസാജഹ്യങ്ങള)

• ഭൂമപശസാസ സവപലശഷതെകള 
ഭരണകൂടെങ്ങളുതടെ വളര്ച്ചതയ 
സസ്വസാധരനപച്ചതെസ് എങ്ങതനതയനസ്
വപലേയപരുത്തുന്നു 

ഇന്തെഹ്യയപല് മധഹ്യകസാലേതസ് രൂപസ്ത്രം 
തകസാണ്ട ഭരണകൂടെങ്ങതള ഭൂമപശസാസ 
സവപലശഷതെകള എത്രമസാത്രസ്ത്രം 
സസ്വസാധരനപച്ചു- വപശകലേനക്കുറപപസ് 
തെയസാറസാകല്

• പസാഠപുസ്തകതപതലേ പ്രസക 
ഭസാഗങ്ങള

• വപശകലേനക്കുറപപസ് 


