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കേരളം 

ഇന്ത്യയിലെ മെബാർ തീരത്ത ് സ്ഥിതി ലെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ ് കേരളം. ലോച്ചി, 

മെബാർ, സൗത്ത ്ോനറ, തിരുവിതാംേൂർ എന്നീ  പ്രകേശങ്ങളിലെ മെയാളം സംസാരിക്കുന്ന 

പ്രകേശങ്ങൾ സംകയാജിപ്പിച്ച ്സംസ്ഥാന രുനഃസംഘടന നിയമം രാസാക്കിയതിലനത്തുടർന്ന ്

1956 നവംബർ 1 ന ്കേരള സംസ്ഥാനം രൂരീേരിച്ചു. വിസ്തീർണ്ണം അനുസരിച്ച ്ഇന്ത്യയിലെ 21-

ാാമലത്ത വെിയ സംസ്ഥാനമാണ ് കേരളം.േർണാടേ, െക്ഷേവീര ് േടൽ, തമിഴ്നാട ്

എന്നിവയുമായി കേരളം അതിർത്തി രങ്കിടുന്നു. ജിഎസ്ഡിരിയിൽ 8.5 പ്ടിെയൺ രൂരയുമായി 

കേരളത്തിന്ലറ സമ്പേവ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ എട്ാം സ്ഥാനത്താണ.് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും 

േുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യ വർധന നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. കേരളത്തിന്ലറ 

തീരപ്രകേശങ്ങൾ 595 േികൊമീറ്റകറാളം വയാരിച്ചുേിടക്കുന്നു, 1.1 േശെക്ഷം ആളുേൾ സമ്പേ്

വയവസ്ഥയ്ക്ക ്സംഭാവന നൽേുന്നതിൽ  മത്സ്യ വയവസായലത്ത ആപ്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു. 
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കേരളം: ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണോലത്തെ ചരിബ്രം 

 1734-ൽ ഈസ്റ്റ ്ഇന്ത്യാ േമ്പനിയ്ക്ക ് േണ്ണൂരിനും തെകേരിക്കും സമീരമുള്ള ധർമ്മടം 

േവീര ് വിട്ുലോടുത്തു. ഇവിലട, പ്ബിട്ീഷുോർ ഒരു ഫാക്ടറിയും ഇംഗ്ലീഷ ്

ലസറ്റിൽലമന്റുേളും രൂരീേരിച്ച ് ഭരണം ആരംഭിച്ചു. 

 1761-ൽ പ്ബിട്ീഷുോർ മാഹി രിടിലച്ചടുത്തു, വാസസ്ഥെങ്ങൾ േടത്തനാട ്

ഭരണാധിോരിക്ക ്കേമാറി. 1763 ലെ ഉടമ്പടിയുലട ഭാഗമായി പ്ബിട്ീഷുോർ മാഹി 

പ്ഫഞ്ചുോർക്ക ്രുനഃസ്ഥാരിച്ചു. 

 1784-ൽ പ്ബിട്ീഷുോർ പ്ഫഞ്ചുോർക്ക ് അവരുലട ഇന്ത്യയിലെ വാസസ്ഥെങ്ങൾ 

രുനഃസ്ഥാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുേയും 1785-ൽ മാഹി പ്ഫഞ്ചുോർക്ക ്കേമാറുേയും 

ലെയ്തു. 

 1757-ൽ കോഴികക്കാട ്സാമൂതിരിയുലട ആപ്േമണലത്ത ലെറുക്കാൻ രാെക്കാട ്രാജാവ ്

കമസൂരിലെ കഹേരാെിയുലട സഹായം കതടി. 1766-ൽ കഹേരാെി കോഴികക്കാഡ് 

സാമൂതിരിലയ രരാജയലപ്പടുത്തി. 

 ലെറിയ പ്രവിശയേളും നാട്ുരാജയങ്ങളും കമസൂരിലെ ഭരണാധിോരിയുലടയും 

രിന്നീട ് അകേഹത്തിനല്റ രിൻഗാമിയായ ടിപ്പു സുൽത്താനല്റയും േീഴിൽ 

ഏേീേരിക്കലപ്പട്ു, അകേഹം പ്ബിട്ീഷ ്ഈസ്റ്റ ്ഇന്ത്യാ േമ്പനിലക്കതിലര പ്രൊരണങ്ങൾ 

ആരംഭിച്ചു, ഇത ്നാെ് ആംകഗ്ലാ-കമസൂർ യുദ്ധങ്ങളിൽ േൊശിച്ചു. 

 രതിലനട്ാം നൂറ്റാണ്ടിനല്റ അവസാനകത്താലട, കേരളം പ്ബിട്ീഷുോരുലട 

നിയപ്ന്ത്ണത്തിൊയി, എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ പ്ബിട്ീഷുോർക്ക ് പ്രാകേശിേ 

പ്രതികരാധം അനുഭവികക്കണ്ടിവന്നു. 

 സവാതപ്ന്ത്യാനന്ത്രം ഇന്ത്യ;  ഇന്ത്യ, രാേിസ്ഥാൻ, തിരുവിതാംേൂർ, ലോച്ചി എന്നിങ്ങലന 

വിഭജിക്കലപ്പട്ു. 
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 1956 നവംബറിൽ, മപ്ോസിലെ ലതക്കൻ ോനറ ജില്ലയിലെ ോസർകഗാഡ് താെൂക്കും, 

മപ്ോസിലെ മെബാർ ജില്ലയും, തിരുവിതാംേൂർ ലോച്ചിയും, നാെ ് ലതക്കൻ 

താെൂക്കുേളും ലസകനാകഗാകട് താെൂക്കും സംകയാജിപ്പിച്ച ്സംസ്ഥാന രുനഃസംഘടന 

നിയമപ്രോരം കേരള സംസ്ഥാനം രൂരീേരിച്ചു. 

 1957-ലെ രുതിയ കേരള നിയമസഭയികെക്കുള്ള തിരലഞ്ഞടുപ്പുേളുലട 

രട്ിേയിൽ നിന്നാണ് ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്ലറ േീഴിെുള്ള 

േമ്മയൂണിസ്റ്റ് കനതൃതവത്തിെുള്ള ഗവൺലമന്റ് ഉണ്ടായത്. 
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കേരളം: അടിസ്ഥാന വസ്തു രേൾ 

 കേരളത്തിന്ലറ തെസ്ഥാനം രിരുവനന്തപുരമാണ.് 

 കേരളത്തിന്ലറ മുഖ്യമപ്ന്ത്ി: പിണറായി വിജയനും  

 ഗവർണർ: ആരിഫ ്മുഹമ്മദ ്ഖാനുമാണ.് 

 കേരളത്തിന്ലറ ഔകേയാഗിേ ഭാഷ മെയാളമാണ.് 

 കേരളത്തിന്ലറ ആലേ വിസ്തീർണ്ണം 38,863km2. 

 കേരളത്തിന്ലറ സംസ്ഥാന മൃഗം ഇന്ത്യൻ ആനയാണ;് 

 സംസ്ഥാന രുഷ്പം േണിലക്കാന്നയാണ;് 

 സംസ്ഥാന ഫെമാണ് െേ്േ 

 സംസ്ഥാന വൃക്ഷം ലതങ്ങാണ.് 
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