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Binder Govt. Secretariat / KPSC , Cat.No.400/2019
തസികയെട മഖയ പരീക
വിശദമായ സിലബസ്
I.

െപാതവിജാനം

(i) ചരിതം (2 മാരക് )
1. േകരളം - യേറാപയനമാരെട വരവ് - യേറാപയനമാരെട സംഭാവന –
മാരതാണവരമ മതല ശീചിതിരതിരനാള വെര തിരവിതാംകറിെന
ചരിതം - സാമഹയ, മത, നേവാതാന പസാനങള - േകരളതിെല
േദശീയ പസാനങള - േകരള ചരിതതിെന സാഹിതയ േസാതസകള
- ഐകയേകരള പസാനം - 1956-ന േശഷമള േകരളതിെന
സാമഹയരാഷീയ ചരിതം.
2. ഇനയ : രാഷീയ ചരിതം
- ബിടീഷ് ആധിപതയം - ഒനാം
സവാതനയസമരം - ഇനയന നാഷണല േകാണഗസിെന രപീകരണം സവേദശി പസാനം - സാമഹയപരിഷരണ പസാനങള വരതമാനപതങള - സവാതനയസമരചരിതകാലെത സാഹിതയവം
കലയം - സവാതനയ സമരവം മഹാതാഗാനിയം - ഇനയയെട
സവാതനയാനനര കാലഘടം - സംസാനങളെട പന:സംഘടന –
ശാസ വിദയാഭയാസ സാേങതിക േമഖലയിെല പേരാഗതി - വിേദശ നയം.
3. േലാകം : - ഇംഗണിെല മഹതായ വിപവം (Great Revolution) അേമരികന സവാതനയ സമരം - ഫഞ് വിപവം - റഷയന വിപവം ൈചനീസ് വിപവം - രണാം േലാക മഹായദാനനര രാഷീയ ചരിതം ഐകയരാഷസംഘടന, മറ് അനാരാഷ സംഘടനകള
(ii) . ഭമിശാസം
1.

(2 മാരക് )

ഭമിശാസതിെന അടിസാന തതവങള - ഭമിയെട ഘടന –
അനരീകം, പാറകള, ഭൗേമാപരിതലം, അനരീക മരദവം കാറം,

താപനിലയം ഋതകളം, ആേഗാളപശങള - ആേഗാളതാപനം വിവിധതരം മലിനീകരണങള, മാപകള - േടാേപാഗഫിക് മാപകള,
അടയാളങള, വിദരസംേവദനം - ഭമിശാസപരമായ വിവരസംവിധാനം,
മഹാസമദങള, സമദചലനങള, ഭഖണങള, േലാകരാഷങളം
അവയെട സവിേശഷതകളം
2.

ഇനയ : ഭപകതി - സംസാനങള അവയെട സവിേശഷതകള ഉതരപരവത േമഖല, നദികള, ഉതരമഹാസമതലം, ഉപദവീപീയ പീഠഭമി,
തീരേദശം, കാലാവസ – സവാഭാവിക സസയപകതി - കഷി - ധാതകളം
വയവസായവം - ഊരജേസാതസകള - േറാഡ് - ജല -െറയില -േവയാമ
ഗതാഗത സംവിധാനങള

3.

േകരളം : ഭപകതി - ജിലകള, സവിേശഷതകള - നദികള കാലാവസ – സവാഭാവിക സസയപകതി - വനയജീവി - കഷിയം
ഗേവഷണ സാപനങളം - ധാതകളം വയവസായവം - ഊരജ
േസാതസകള - േറാഡ് - ജല -െറയില -േവയാമ ഗതാഗത
സംവിധാനങള

(iii) ധനതതവ ശാസം (2 മാരക് )
ഇനയ: സാമതിക രംഗം, പഞവതര പദതികള, പാനിംഗ് കമീഷള,
നീതി ആേയാഗ്, നവസാമതിക പരിഷാരങള, ധനകാരയ
സാപനങള, കാരഷിക വിളകള, ധാതകള, ഹരിത വിപവം.
(iv) ഇനയന ഭരണഘടന

(2 മാരക് )

ഭരണഘടന നിരമാണ സമിതി, ആമഖം, പൗരതവം - മൗലികാവകാശങള
- നിരേദശക തതവങള - മൗലിക കടമകള,ഗവണെമനിെന ഘടകങള,
പധാനെപട ഭരണ ഘടനാ േഭദഗതികള (42, 44, 52, 73, 74, 86,
91), പഞായതീരാജ് , ഭരണഘടനാ സാപനങളം അവയെട
ചമതലകളം - യണിയന ലിസ് - േസറ് ലിസ് - കണകറന് ലിസ്.

(v) േകരളം - ഭരണവം ഭരണസംവിധാനങളം (2 മാരക് )
േകരളം - സംസാന സിവില സരവീസ്, ഭരണഘടനാ സാപനങള,
വിവിധ കമീഷനകള, സാമഹിക സാമതിക വാണിജയ ആസതണ
അടിസാന വിവരങള, ദരന നിവാരണ അേതാറിറി, തണീരതട
സംരകണം, െതാഴിലം
േജാലിയം, േദശീയ ഗാമീണ െതാഴില
പദതികള, ഭപരിഷരണങള, സീകള , കടികള, മതിരന പൗരനമാര
എനിവരെട സംരകണം, സാമഹയേകമം, സാമഹയ സരകിതതവം
(vi) ജീവശാസവം െപാതജന ആേരാഗയവം (2 മാരക് )

2.

മനഷയ ശരീരെതകറിചള െപാത അറിവ്
ജീവകങളം ധാതകളം അവയെട അപരയാപതാ േരാഗങളം

3.

സാംകമിക േരാഗങളം േരാഗകാരികളം

4.

േകരളതിെല ആേരാഗയേകമ പവരതനങള

5.

ജീവിതൈശലീേരാഗങള

6.

അടിസാന ആേരാഗയ വിജാനം

7.

പരിസിതിയം പരിസിതി പശങളം

1.

(vii) ഭൗതീക ശാസം (2 മാരക് )
1 . ഭൗതീക ശാസതിെന ശാഖകള, ദവയം - യണിറ്, അളവകളം േതാതം.
2 . ചലനം - നയൂടെന ചലന നിയമങള - മനാം ചലന നിയമം - ആകം െപാജൈകല േമാഷന – മനാം ചലന നിയമം ഉപേയാഗെപടതന സനരഭങള ,
ISRO യെട ബഹിരാകാശ േനടങള.
3 . പകാശം - െലനസ്, ദരപണം - r=2f എന സമവാകയം ഉപേയാഗെപടതിയള
ഗണിതപശങള, പകാശതിെന വിവിധ പതിഭാസങള – മഴവില് - വസ്തുകളെട
വിവിധ വരണങള , ഇലേക്ട്രാമാഗ്നറിക് െസ്പെക്ട്രം- IR Rays – UV Rays – X-Raysേഫാേടാ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് .
4 . ശബ്ദം - വിവിധ തരം തരംഗങള – വയതയസ മാധയമങളില പകാശതിെന
പേവഗം, അനരണനം, ആവരതന പതിപതനം.
5 . ബലം - വിവിധ തരം ബലങള - ഘരഷണം - ഘരഷണതിെന ഉപേയാഗങളം
േദാഷങളം, ദാവക മരദം - പവകമ ബലം - ആരകമിഡീസ് തതവം - പാസ്ക്കല

നിയമം - സാനത – ആേപകിക സാനത - അഡ്ഹിഷന െകാഹീഷന ബലങള
– േകശിക ഉയരച – വിസസ് ബലം - പതല ബലം.
6 . ഗുരതവാകരഷണം - അഭിേകന ബലം, അപേകനബലം, ഉപഗഹങള – പാലായന
പേവഗം, പിണവം ഭാരവം - 'g' യെട മലയം - ഭമിയെട വിവിധസലങളില
'g'യെട മലയം.
7 . താപം - താപനില - വിവിധതരം െതരേമാമീററുകള, ആരദത -ആേപകിക ആരദത.
8 . പവരതി - ഊരജം - പവര – ഗണിത പശങള, ഉേതാലകങള, വിവിധതരം
ഉേതാലകങള.

(viii) രസതനം (2 മാരക് )
1. ആറം - തനമാത - ദവയതിെന വിവിധ അവസകൾ -രപാനരതവം - വാതക

നിയമങള – അകവാറീജിയ.
2. മലകങള – ആവരതനപടിക - േലാഹങളം അേലാഹങളം - രാസ - ഭൗതിക
മാറങള - രാസപവരതനങള – ലായനികള, മിശിതങള, സംയക്തങള.
3. േലാഹങള - അേലാഹങള – േലാഹസങരങള, ആസിഡും ആലകലിയം pH മലയം - ആലകേലായിഡുകള.

(ix) കല , കായികം , സാഹിതയം , സംസാരം (2 മാരക് )
കല
േകരളതിെല പധാന ദൃശയ-ശാവയകലകള ഇവയെട ഉത്ഭവം, വയാപനം, പരിശീലനം
എനിവെകാണ്
- പശസമായ സലങള
- പശസമായ സാപനങള
- പശസരായ വയക്തികള
- പശസരായ കലാകാരനമാര
- പശസരായ എഴുതകാര
കായികം
1. കായികരംഗത്

േലാകതിേലയം

വയക്തിമദപതിപിച

േകരളതിേലയം

ഇനയയിേലയം

പധാന കായികതാരങള, അവരെട കായിക ഇനങള,

അവരെട േനടങള, അവരക് ലഭിചിട്ടുള ബഹുമതികള.
2.

പധാന അവാരഡുകള - അവാരഡ് േജതാകള - ഓരേരാ അവാരഡും
ഏതേമഖലയിെല പകടനതിനാണ് നല്കുനത് എന അറിവ്.

3. പധാന േട്രാഫികള - ബനെപട മതരങള/ കായിക ഇനങള.
4. പധാന കായിക ഇനങള - പെങടകന കളികാരെട എണം.
5. കളികളമായി ബനെപട പധാന പദങള
6. ഒളിമിക്സ്

- അടിസാന വിവരങള
- പധാന േവദികള/ രാജയങള
- പശസമായ വിജയങള / കായിക താരങള
- ഒളിമിക്സില ഇനയയെട ശേദയമായ പകടനങള
- വിനര ഒളിമിക്സ്
- പാര ഒളിമിക്സ്
7. ഏഷയന ഗയിംസ്, ആേഫാ ഏഷയന ഗയിംസ്, േകാമണെവലത് ഗയിംസ്, സാഫ്

ഗയിംസ്
- േവദികള
- രാജയങള
- ഇനയയെട ശേദയമായ പകടനം
- ഇതര വസ്തുതകള
8. േദശീയ ഗയിംസ്
9. ഗയിംസ് ഇനങള - മതരങള

- താരങള, േനടങള
10. ഓരേരാ രാജയതിേനയം േദശീയ കായിക ഇനങള / വിേനാദങള

സാഹിതയം
1. മലയാളതിെല പധാന സാഹിതയ പസാനങള - ആദയകതികള, കരതാകള
2. ഓരേരാ പസാനതിേലയം പധാനകതികള അവയെട കരതാകള
3. എഴുതകാര - തൂലികാനാമങള, അപരനാമങള
4. കഥാപാതങള - കതികള
5. പശസമായ വരികള - കതികള - എഴുതകാര
6. മലയാള പതപവരതനതിെന ആരംഭം, തടകം കറിചവര, ആനകാലികങള

7. പധാനെപട അവാരഡുകള / ബഹുമതികള
- അവാരഡിനരഹരായ എഴുതകാര
- കതികള
8. ജാനപീഠം േനടിയ മലയാളികള - അനബന വസ്തുതകള
9. മലയാള

സിനിമയെട

ഉത്ഭവം,

വളരച,

നാഴികകല്ലുകള,

പധാന

സംഭാവനനല്കിയവര, മലയാള സിനിമയം േദശീയ അവാരഡും.
സംസ്ക്കാരം
1) േകരളതിെല

പധാന

ആേഘാഷങള,

ആേഘാഷങളമായി

ബനെപട

സലങള പശസമായ ഉതവങള.
2) േകരളതിെല സാംസാരിക േകനങള, ആരാധനാലയങള, സാംസാരിക
നായകര, അവരെട സംഭാവനകള
(x)

കമയൂടര - അടിസാന വിവരങള

(2 മാരക് )

1. Hardware
o Input Devices (Names and uses)
o Output Devices (Names and uses/features)
o Memory devices - Primary and Secondary (Examples, Features)

2. Software
o Classification – System software and Application software
o Operating System – Functions and examples
o Popular Application software packages – Word processors,

Spreadsheets, Database packages, Presentation, Image editors
(Uses, features and fundamental concepts of each)
o Basics of programming – Types of instructions (Input, Output,

Store, Control transfer) (Languages need not be considered)
3. Computer Networks
o Types of networks – LAN, WAN, MAN (Features and application

area)
o Network Devices – Media, Switch, Hub, Router, Bridge, Gateway

(Uses of each)

4. Internet
o Services – WWW, E-mail, Search engines (Examples and purposes)
o Social Media (Examples and features)
o Web Designing – Browser, HTML (Basics only)
o E-governance

5. Cyber Crimes and Cyber Laws
o Types of crimes (Awareness level)
o IT Act and Other laws (Awareness level)

II. ബുക്ക് ൈബൈന്റിംഗ്്

(80 മാരക് )

UNIT I – Introduction to binding

ൈബനിംഗ് - നിരവചനം-ആമഖം, ചരിതം, കാസിഫിേകഷന,സയില
(Style), േഫാരേവഡിംഗ് -െലറര പസ്, േസഷനറി, വിവിധ തരം േപപറുകളം
അവയെട അളവകളം , GSM, GSM കണകാകല, ൈബനിംഗ് െമറീരിയലസ്
കണകാകല , ൈബനിംഗിന ആവശയമായ സാധന സാമഗികള, വിവിധ തരം
ൈബനിംഗുകള - അകൗണ് ബക്, െമകാനികല ൈബനിംഗ്, റീ-ൈബനിംഗ്,
ലസ് ലീഫ് ൈബനിംഗ്, െകയിസ് ൈബനിംഗ്
UNIT II– Sewing and binding operations

വിവിധ തരം

തയലകള, തയല കഴിഞ ബക് കവറിംഗിന േവണി

തയാറാകല, േഫാരേവഡിംഗ് ഓരപേറഷനകള -േഫാളഡിംഗ്, ഗാതറിംഗ്,
െകാേളറിംഗ്, േബാക് ൈബനിംഗ്, വയര സിചിംഗ് , ഫിനിഷിംഗ് ഓരപേറഷനസ് ,
ഫിനിഷിംഗ് റളസ്, െമറീരിയലസ്, വിവിധതരം പശ തയാറാകല, ലാമിേനഷന,

േഫായിലിംഗ്, അരിക് അലങരികല, കവറിംഗ് െമറീരിയലസ്, ഫിനിഷിംഗ്
ഉപകരണങള, വാരണിഷിംഗ്
UNIT III – Advanced Bindery Operations

വിവിധ തരം ൈബനിംഗ് െമഷീനകളം പവരതനവം, കടിംഗ് െമഷീന
-േപാഗാമബിള കടിംഗ് െമഷീന, േഫാളഡിംഗ് െമഷീന, ബനഡിലിംഗ് െമഷീന,
ഗയാതറിംഗ് െമഷീന, വയര സിചിംഗ് െമഷീന, െപരെഫക് ൈബനിംഗ് െമഷീന,
െകയിസ് േമകിംഗ് െമഷീന, േഫാൈലന െമഷീന, പാേകജിംഗ് നിരവചനം
-പാേകജിംഗ് െമറീരിയലസ്
UNIT IV – Packaging

പാേകജിംഗിെന വിവിധ പവരതനങള, പാേകജിംഗ് െമറീരിയലസ്േപപര, േബാരഡ്, ഗാസ്, േലാഹങള, പാസിക്, തടി, െടകസയിലസ്- പാസിക്
അധിഷിത പാേകജിംഗ് വസ്തുകള, ഫക്സിബിള, റിജിഡ് പാേകജിംഗ്, െസ്പെഷയാലിറി
പാേകജിംഗ്- പഠനം, പാസിക് േകാറുേഗറഡ് േബാക്സസ്, പാേകജിംഗ് െടസ്പേകജിംഗ് റളസ് & െറഗുേലഷനസ്, റിജിഡ് േബാക്സസ്, കാരടണ േമകിംഗ്,
കാരടണ േബാകകെളകറിചളള പഠനം, കണെവരടിംഗ് േപാസസ്- കാരടണ,
ൈഡ നിരമാണം-ഉളെപടന പവരതനങള , കാരടണ ഡിൈസനിംഗ്
സവീകവനസ്-ആമഖ തതവങള, ൈഡ കടിംഗ്, േമകിംഗ്, കീസിംഗ്, ഗയിംഗ്.
********
NOTE: - It may be noted that apart from the topics
detailed above, questions from other topics prescribed
for the educational qualification of the post may also
appear in the question paper. There is no undertaking
that all the topics above may be covered in the question
paper

