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Supervisor ICDS – Women & Child Development
( Cat.No.311/2019) തസികയെട 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) 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 എഴുത്തുകാര
കായികം
1. കായികരംഗത്

േലാകതിേലയം

വയക്തിമദപതിപിച്ച

േകരളതിേലയം

ഇനയയിേലയം

പധാന കായികതാരങള, അവരെട കായിക ഇനങള,

അവരെട േനടങള, അവരക് ലഭിച്ചിട്ടുള ബഹുമതികള.
2.

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

3. പധാന േട്രാഫികള - ബനെപട മതരങള/ കായിക ഇനങള.
4. പധാന കായിക ഇനങള - പെങടുക്കുന 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 . എഴുത്തുകാര - തൂലികാനാമങള, അപരനാമങള
4 . കഥാപാതങള - കതികള
5 . പശസമായ വരികള - കതികള - എഴുത്തുകാര
6 . മലയാള പതപവരതനതിെന ആരംഭം, തടകം കറിച്ചവര, ആനകാലികങള
7 . പധാനെപട അവാരഡുകള / ബഹുമതികള
- അവാരഡിനരഹരായ എഴുത്തുകാര

- കതികള
8 . ജാനപീഠം േനടിയ മലയാളികള - അനബന വസ്തുതകള
9 . മലയാള

സിനിമയെട

ഉത്ഭവം,

വളരച്ച,

നാഴികകല്ലുകള,

പധാന

സംഭാവനനല്കിയവര, മലയാള സിനിമയം േദശീയ അവാരഡും.
സംസ്ക്കാരം
1)

േകരളതിെല

പധാന

ആേഘാഷങള,

ആേഘാഷങളമായി

ബനെപട

സലങള പശസമായ ഉതവങള.
2)

േകരളതിെല സാംസാരിക േകന്ദ്രങള, ആരാധനാലയങള, സാംസാരിക
നായകര, അവരെട സംഭാവനകള

(vii) കമയടര - 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)

(viii) 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. പ ീ - ൈപ മ റ ി അ ധ യ ാ പ ന ം (40 മ ാ ര ക ് )
I വിദയാഭയാസം - വിദയാഭയാസെത സവാധീനിക്കുന ഘടകങള, വിദയാഭയാസതിെന
ലകയങള.

െപാത വിദയാഭയാസെതപറിയള കാഴപാടുകള- പരാതനവം ആധനികവം - താരതമയം
II

പീ-സള വിദയാഭയാസം

1. പീ-സള വിദയാഭയാസതിെന ലകയങള - വിവിധ ദാരശനികരെട സംഭാവനകള.
2. പീ-ൈപമറി വിദയാഭയാസ സാപനങളെട സംഘാടനം, പാേദശിക പാഠയപദതി, ഈ
രംഗത് പവരതിക്കുന വിവിധ ഏജനസികള, അനൗപചാരിക സംഘടനകള.
3. േകരളതിെന വിദയാഭയാസ പേരാഗതിയില പങ വഹിച്ച സാമഹയ പരിഷരതാകള,
പേകാഭങള, വിവിധ വിദയാഭയാസ കമീഷനകള.
4. പീ-സള പവരതനങള, പീ-സള കാസിെന പേതയകതകള, പീ-സള കടിയെട
പകതം.
III ആേരാഗയം
1. അരഥവം വയാപിയം - ജനസംഖയ വരദനവം ആേരാഗയവം തമിലള ബനം ,
ആേരാഗയ സംരകണം - വയക്തി ശചിതവം, പരിസര ശചിതവം, ഗരഭ കാലം, മലയടല
കാലം.
2. സമീകതാഹാരം, േപാഷകാഹാരതിെന പാധാനയം, ഭകണതിെല മായം േചരകല,
ഫാസ് ഫഡസംസ്ക്കാരം, ജീവിതൈശലീ േരാഗങള.
3. കഞിെന ജനനം മതല പീ-സള കാലം വെരയള തൂകം, ഉയരം, മാനസിക വളരച്ച
എനിവ കണകാകല.
4. കടികളില കാണന പധാന േരാഗങള, പധാന വിറാമിനകള, അവയെട
അപരയാപതാ േരാഗങള, േരാഗപതിേരാധം - പധാന പതിേരാധ കതിവയപകള,
കടികളില ഉണാകന സാംകമികേരാഗങള - ജലജനയം, വായജനയം, സമരക
േരാഗങളം പതിേരാധ മാരഗങളം.
5. അപകടങളം പഥമ ശശഷയം - പഥമ ശശഷ കിറിെന ആവശയകത.
6. ശിശ സംരകണ േകന്ദ്രങള, ദെതടുകല പകിയ.
7. ആേരാഗയ േമഖലയിെല നിലവിെല പധാന െപാജകകള, ഭിനേശഷി കഞങളെട
ആേരാഗയ സംരകണം.

IV

വ ി ദ യ ാ ഭ യ ാ സ മ ന :ശ ാ സ ം

1. വിവിധ മന:ശാസ ശാഖകള, മന:ശാസ പഠനരീതികള, ഉപാധികള, വിദയാഭയാസ
മന:ശാസജര, മന:ശാസ പഠനവമായി ബനെപട വാദങള.
2. ശിശകളെട മാനസികാേരാഗയം, ശിശ വികാസ േമഖലകള, കടികളമായി ബനെപട
േദശീയ – അനരേദശീയ സംഘടനകള - യെനേസാ, യണിെസഫ് , WHO മതലായവ.
3. ക ട ികളിെല അപസമാേയാ ജന പ ശ ങ ള , സമാേയാ ജന തനങള.
4. വയക്തിതവം, വയക്തിതവെത സവാധീനിക്കുന ആനരികവം ബാഹയവമായ ഘടകങള,
കടികളില കാണന െപരമാറ പശങള.
5. കടികളെട ബഹുമഖ ബദി ഘടകങള, പവരതനങള, ൈവകാരിക ബദി.
ആതീയ ബദി എനിവയെട ലകണങള, ബദി സിദാനവമായി ബനെപട
മന:ശാസജര.
6.
സംേയാജിത വിദയാഭയാസം, ഉളെപടുതിയള വിദയാഭയാസം, ശാരീരികവം
മാനസികവമായ പരിമിതി ഉളവരെട വിദയാഭയാസം - ബനെപട നിയമങള,
പരിരകകള, സാപനങള.
7. സീകളെടയം കടികളെടയം സംരകണതിന് േവണിയള നിയമങള, സംരകണ
േകന്ദ്രങള, ആധനിക സംരകണ സംവിധാനങള.
ത്രിതല പഞ്ചൊയത്ത് സംവിധൊനങ്ങള് , ഗ്രൊമസഭ,
ൊപൊതുജനൊേരൊഗ്യ പ്രവര്ത്തനം , വിവിധ േക്ഷേമ
IV.

സുരക്ഷേിതതവ പദ്ധതികേള്

(20 മാരക്)

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

