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Village Extension Officer in Rural Development
Department (Category No. 307/2020)
തസികയേട മഖയ പരീക
വിശദമായ സിലബസ്
I.

െപാതവിജാനം

(i) ചരിതം (4 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.

(4 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 (4 മാരക് )
ഇനയ: സാമതിക രംഗം, പഞവതര പദതികള, പാനിംഗ് കമീഷള,
നീതി ആേയാഗ്, നവസാമതിക പരിഷാരങള, ധനകാരയ
സാപനങള, കാരഷിക വിളകള, ധാതകള, ഹരിത വിപവം.
(iv) ഇനയന ഭരണഘടന

(4 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 (3 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 (4 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 (3 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 (3 മാരക് )
1. ആറം - തനമാത - ദവയതിെന വിവിധ അവസകള -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 (4 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

(3 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)

(xi)

സ പധാന നിയമങള (4 മാരക് )

1. Right to Information Act – Information Exempted; Constitution of
Information Commissions- Powers and Functions.
2. Protection of Consumers – Rights of Consumers.
3. Law for the Protections of Vulnerable Sections – Protection of Civil
Rights – Atrocities against SC & ST – National Commission for SC / STKerala State SC/ST Commission – National and State Minority
Commission – National Human Rights Commission and State Human
Rights Commission - Protection of Senior Citizen.

4. Protection and Safeguarding of Women – Offences affecting Public
Decency and Morals. National and State Commission for Women – The
Protection of Women (from Domestic Violence) Act, 2005.
5. Protection and Safeguards of Children – Protection of Children from
Sexual Offence (POCSO) Act, 2012.
II

ആനകാലിക വിഷയങ ള

(10 മാരക് )

III. ലഘഗണിതവം, മാനസിക േശഷിയം നിരീകണപാടവ പരിേശാധനയം

(i). ലഘ ഗണിതം

(5 മാരക് )

1) സംഖയകളം അടിസാന കിയകളം (Numbers and Basic Operations)
2) ഭിനസംഖയകളം ദശാംശ സംഖയകളം (Fraction and Decimal Numbers)
3) ശതമാനം (Percentage)
4) ലാഭവം നഷ്ടവം (Profit and Loss)
5) സാധാരണ പലിശയം കട്ടുപലിശയം (Simple and Compound Interest)
6) അംശബനവം അനപാതവം (Ratio and Proportion)
7) സമയവം ദരവം (Time and Distance)
8) സമയവം പവൃതിയം (Time and Work)
9) ശരാശരി (Average)
10) കതയങങള (Laws of Exponents)
11) ജയാമിതീയ രപങളെട ചറളവ്, വിസീരണം, വയാപം തടങിയവ (Mensuration)
12) േപാേഗഷനകള (Progressions)

(ii). മാനസിക േശഷിയം നിരീകണപാടവ പരിേശാധനയം

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(5 മാരക് )

േശണികള സംഖയാ േശണികള, അകര േശണികള (Series)
ഗണിത ചിഹ്നങള ഉപേയാഗിചള പശങള (Problems on Mathematics Signs)
സാന നിരണയ പരിേശാധന
സമാന ബനങള (Analogy- Word Analogy, Alphabet Analogy, Number Analogy)
ഒറയാെന കെണതക (Odd man out)
സംഖയാവേലാകന പശങള

7. േകാഡിംഗും ഡീേകാഡിംഗും (Coding and De Coding)
8. കടംബ ബനങള (Family Relations)
9. ദിശാവേബാധം ( Sense of Direction)
10. േക്ലാകിെല സമയവം േകാണളവം (Time and Angles)
11. േക്ലാകിെല സമയവം പതിബിംബവം (Time in a clock and its reflection)
12. കലണറും തീയതിയം (Date and Calendar)
13. ക്ല റിക ല േശ ഷി പരിേശാ ധിക ന തിന ള േചാ ദ യങ ള (Clerical
IV. GENERAL ENGLISH
(i). English Grammar

(5 മാര ക ്)

1. Types of Sentences and Interchange of Sentences.
2. Different Parts of Speech.

3. Agreement of Subject and Verb.
4. Articles - The De finite and the Indefinite Articles.
5. Uses of Primary and Modal A u x i l i a r y Verbs
6. Tag Questions
7. Infinitive and Gerunds
8. Tenses
9. Tenses in Conditional Sentences
10. Prepositions
11. The Use of Correlatives
12. Direct and Indirect Speech
13. Active and Passive voice
14. Correction of Sentences

(ii) Vocabulary

(5 മാരക് )

1. Singular & Plural, Change of Gender, Colle ctive Nouns

2. Word formation from other words and use of prefix or suffix
3. Compound words
4. Synonyms

Ability)

5. Antonyms
6. Phrasal Verbs
7. Foreign Words and Phrases
8. One Word Substitutes
9. Words often confused
10. Spelling Test
11. Idioms and their Meanings

V.

പാേദശിക ഭാഷകള

(10 മാരക് )

മലയാളം
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

പദശുദി
വാകയശുദി
പരിഭാഷ
ഒറപദം
പരയായം
വിപരീത പദം
ൈശലികള പഴെഞാല്ലുകള
സമാനപദം
േചരെതഴുതക
സീലിംഗം പലിംഗം
വചനം
പിരിെചഴുതല
ഘടക പദം (വാകയം േചരെതഴുതക)

കനഡ
1) Word Purity / Correct Word
2) Correct Sentence
3) Translation
4) One Word / Single Word / One Word Substitution
5) Synonyms
6) Antonyms
7) Idioms and Proverbs

8) Equivalent Word
9) Join the Word
10)
11)
12)

Feminine Gender, Masculine Gender
Number
Sort and Write

തമിഴ്
1)

Correct Word

2)

Correct Structure of Sentence

3)

Translation

4)

Single Word

5)

Synonyms

6)

Antonyms / Opposite

7)

Phrases and Proverbs

8)

Equal Word

9)

Join the Word

10)

Gender Classification – Feminine, Masculine

11)

Singular, Plural

12)

Separate

13)

Adding Phrases

VI. ഗാമ വികസനം, ആസതണം എനിവയമായി ബനെപട
അടിസാന വിവരങള
1.
2.

(20 മാരക് )

ഇനയയിെലഗാമവികസനതിെനചരിതവംപരിണാമവം
ദാരിദയലഘൂകരണതിനംെതാഴിലസൃഷ്ടികനതിനമള വിവിധ
പദതികള

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ഇനിര ആവാസ് േയാജന (IAY)
ഇനേഗറഡ്റൂറല െഡവലപ്മെമന്േപാഗാം (IRDP)
അേനയാദയഅനേയാജന (AAY)
സവരണജയനിഗാമസവേരാസാര േയാജന (SGSY)
പധാനമനിഗാമസഡക് േയാജന (PMGSY)

3.

ഇനയയിെലകമയൂണിറിെഡവലപ്മെമന് േ പാഗാമകള

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

ശീനിേകതന േപാജക്
മാരതാണം േപാജക്
ഗരഗാേവാണ േപാജക്
ഗാനിയന പരീകണം
ഇടാവ േപാജക്
നീേലാേകരി േപാജക്

4.

ഗാമവികസനഭരണനിരവഹണം

4.1
4.2

കമയൂണിറിെഡവലപ്െമന്േബ്ലാകകള (CDBs)
ജിലാഗാമവികസനഏജനസി (DRDA)

5.

സംസാന-േകനാവിഷ്കൃതഗാമവികസനപദതികള

5.1
5.2

പശ്ചാതലം, ആശയം, തതവശാസം, പധാനസവിേശഷതകള
മഹാതാഗാനിേദശീയഗാമീണെതാഴിലറപനിയമം
(Mahatma Gandhi NREGA)
മഹിളാകിസാന സശാക്തീകരണപരിേയാജന (MKSP)
പധാനമനിആവാസ് േയാജന (PMAY)
സവച്ഛ്ഭാരത് മിഷന (ഗാമീണ) (SBM-Gramin)
േദശീയേസവനപദതികള (NSS)
േദശീയഗാമീണഉപജീവനദൗതയം (NRLM)
ൈലഫ് മിഷന (LIFE)

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

6.

വിേകനീകതാസതണം

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

േകരളാപഞായത് രാജ്നിയമം, 1994
ആശയം- ഇനയയിെലആസതണചരിതം, വിേകനീകരണആശയം
േകരളതിെലജനകീയാസതണം
േകരളതിെലതേദശഭരണസംവിധാനങള
ജിലാ/േബ്ലാക്/ഗാമപഞായതകളിെലവരകിംഗ് ഗ്രൂപകള- രപീകരണം,
ചമതലകള
ഗാമസഭ
തേദശസാപനങളിെലപടികജാതി/പടികവരഗവികസനപദതികള
കടംബശീ
ഹരിതേകരളംമിഷന, ഹരിതകരമേസന

6.6
6.7
6.8
6.9

********

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

