DETAILED SYLLABUS AND MARK DISTRIBUTION
(Sl.No. 177 to 192)

Field Worker – Health Services (Cat.No.275/2019, 276/2019
& 546/2019) എനീ തസികകളെട മഖയ പരീക
വിശദമായ സിലബസം മാരക് വിവരവം
കമ
നമര

വിഷയം

മാരക്

I

െപാതുവിജ്ഞാനം

40

മാരക്

II

ആനുകാലിക വിഷയങ്ങള്

20

മാരക്

III

സയന്സ്

10

മാരക്

IV

െപാതുജനാോരാഗ്യം

10

മാരക്

V

ലഘുഗ്ണിതവം, മാനസിക ോശഷിയും
നിരീകണപാടവ പരിോശാധനയും

10

മാരക്

VI

സാനിോറ്റേഷന് (െവക്ടര നിയന്ത്രണമാരഗ്ഗങ്ങള്)

10

മാരക്

Field Worker – Health Services (Cat.No.275/2019, 276/2019
& 546/2019) എനീ തസികകളെട മഖയ പരീക
വിശദമായ സിലബസ്
I.

െപാതുവിജ്ഞാനം
1 ഇന്ത്യന് സ്വാതന്ത്ര്യസ്മരം - സ്വാതന്ത്ര്യസ്മര കാലഘട്ടവുമായി
ബന്ധപ്പെട്പ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സ്ാമൂഹിക സ്ാംസ്കാരിക മുന്നേറ്ന്നേറ്റങ്ങള, േറ്ദേശീയ
പ്രസ്ഥാനങ്ങള, സ്വാതന്ത്ര്യസ്മരേറ്സ്നാനികള, ഭരണ സ്ംവിധാനങ്ങള
തുടങ്ങിയവ. (5 മാര്ക്ക് )
2 സ്വാതന്ത്ര്യാനന്ത്ര ഇന്ത്യ േറ്നരിട്ട പ്രധാന െട്വല്ലുവിളികള, യുദ്ധങ്ങള,
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികള, വിവിധ േറ്മഖലകളിെട്ല പുരേറ്രാഗതികളും
േറ്നട്ടങ്ങളും (5 മാര്ക്ക് )
3 ഒരു പൗരെട്ന്റെ അവകാശങ്ങളും കടമകളും,
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള (5 മാര്ക്ക് )

ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന -

4 ഇന്ത്യയുെട്ട ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്വിേറ്ശഷതകള,
ഇന്ത്യയുെട്ട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള (5 മാര്ക്ക് )

അതിര്ത്തികള,

5 േറ്കരളം - ഭൂമിശാസ്ത്രം, അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള, നദേികളും കായലുകളും,
വിവിധ
ൈവദേയുത
പദ്ധതികള,
വനയജീവി
സ്േറ്ങ്കേതങ്ങളും
േറ്ദേശീേറ്യാദേയാനങ്ങളും,
മത്സയബന്ധപ്പനം,
കായികരംഗം
തേറ്ദശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവെട്യകറിചള അറിവ്.
(10 മാര്ക്ക് )
6 ഇന്ത്യന് സ്വാതന്ത്ര്യ സ്മരവുമായി
രാഷ്ട്രീയ സ്ാമൂഹിക മുന്നേറ്ന്നേറ്റങ്ങള,
മാര്ക്ക് )

ബന്ധപ്പെട്പ്പെട്ട് േറ്കരളത്തിലുണ്ടായ
നേറ്വാത്ഥാന നായകന്മാര് (5

7 ശാസ്ത്ര സ്ാേറ്ങ്കേതിക േറ്മഖല, കലാ സ്ാംസ്കാരിക േറ്മഖല, രാഷ്ട്രീയ,
സ്ാമ്പത്തിക, സ്ാഹിതയ േറ്മഖല, കായിക േറ്മഖല എന്നേിവയുമായി
ബന്ധപ്പെട്പ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ (5 മാര്ക്ക് )
II.

ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ

(20 മാര്ക്ക് )

III.

സയന്സ്

(i) ജീവശാസം (5 മാരക് )
1

മനുഷയശരീരെട്ത്തകറിചള െട്പാതു അറിവ്.

2

ജീവകങ്ങളും അപരയാപ്തതാ േറ്രാഗങ്ങളും

3

േറ്കരളത്തിെട്ല പ്രധാന ഭക്ഷ്യ, കാര്ഷിക വിളകള

4

വനങ്ങള, വനവിഭവങ്ങള,സ്ാമൂഹിക വനവത്ക്കരണം

5

പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും

(ii) ഭൗതിക ശാസം / രസതന്ത്രം (5 മാരക് )
1

ആറ്റവും ആറ്റത്തിെട്ന്റെ ഘടനയും

2

അയിരുകളും ധാതുക്കളും

3

മൂലകങ്ങളും അവയുെട്ട വര്ഗ്ഗീകരണവും

4

ൈഹഡ്രജനും ഓക്സിജനും

5

രസ്തന്ത്ര്ം ൈദേനംദേിന ജീവിതത്തില

6

ദ്രവയവും പിണ്ഡവും

7

പ്രവൃത്തിയും ഊര്ജ്ജവും

8

ഊർജ്ജവും അതിെട്ന്റെ പരിവര്ത്തനവും

9

താപവും ഊഷ്മാവും

10

പ്രകൃതിയിെട്ല ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും

11

ശബ്ദവും പ്രകാശവും

12

സ്ൗരയൂഥവും സ്വിേറ്ശഷതകളും

IV െപാതുജനാോരാഗ്യം (10 മാരക് )
1

സ്ാംക്രമികേറ്രാഗങ്ങളും േറ്രാഗകാരികളും

2

അടിസ്ഥാന ആേറ്രാഗയ വിജ്ഞാനം

3

ജീവിതൈശലി േറ്രാഗങ്ങള

4

േറ്കരളത്തിെട്ല ആേറ്രാഗയേറ്ക്ഷ്മ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

V ലഘുഗ്ണിതവം, മാനസിക ോശഷിയും നിരീകണപാടവ

പരിോശാധനയും

(10 മാരക് )

(i) ലഘുഗണിതം

(5 മാരക് )

I

സ്ംഖയകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും

II

ലസ്ാഗ, ഉസ്ാഘ

III

ഭിന്നേസ്ംഖയകള

IV

ദേശാംശ സ്ംഖയകള

V

വര്ഗ്ഗവും വര്ഗ്ഗമൂലവും

VI

ശരാശരി

VII

ലാഭവും നഷ്ടവും

VIII

സ്മയവും ദൂരവും

(ii) മാനസ്ികേറ്ശഷിയും നിരീക്ഷ്ണപാടവ പരിേറ്ശാധനയും
I

ഗണിത ചിഹ്നങ്ങള ഉപേറ്യാഗിചള ക്രിയകള

II

േറ്ശ്രേണികള

III

സ്മാനബന്ധപ്പങ്ങള

IV

തരം തിരിക്കല

(5 മാരക് )

V

അർത്ഥവത്തായ രീതിയില പദേങ്ങളുെട്ട ക്രമീകരണം

VI

ഒറ്റയാെട്ന കെട്ണ്ടത്തല

VII

വയസുമായി ബന്ധപ്പെട്പ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള

VIII

സ്ഥാന നിര്ണ്ണയം

VI സാനിോറ്റേഷന് (െവക്ടര നിയന്ത്രണമാരഗ്ഗങ്ങള്) (10 മാരക് )
െവക്റ്റര നിയന്ത്രണ പ്രവരത്തനങ്ങള്
വയതയസ െവക്റ്ററുകള് (ോരാഗ്ം പരത്തുന പ്രാണികള്)
A. െകാതുക്
ജീവിത ചകം
i. മട്ട ഘട്ടം
കാലാവധി -2 ദിവസം
ii. ലാരവ ഘട്ടം
കാലാവധി - 5-7 ദിവസം
iii. പയൂപ്പ ോസ്റ്റേജ്
കാലാവധി - 1-2 ദിവസം
iv. മതിരന െകാതുക് ഘട്ടം
കാലാവധി - 2 ആഴ
െകാതുകുകളെട തരങ്ങളം അവയുെട ശീലങ്ങളം
i. മട്ടയിടല
ii. ലാരവ വിശ്രമ സ്ഥാനം
മതിരന െകാതുക് വിശ്രമിക്കുന സ്ഥാനം , കടിക്കുന സമയം
1. അോനാെഫെലിസ്
2. കുെലക്സ്
3. മാന്ോസാോനായിഡുകള്
4. ഏഡെഡെസ്
വിവിധ െകാതുകുകള് പരത്തുന ോരാഗ്ങ്ങള്
1. അോനാെഫെലിസ് - മോലറിയ
2. കുെലക്സ്- ഫെിോലറിയ, ജാപ്പനീസ് എന്െസഫെൈലറ്റേിസ്
3. മാന്സോനായ്ഡുകള് - ഫെിോലറിയ
4. ഏഡെഡെസ് - മഞ്ഞപ്പനി, െഡെങ്കിപ്പനി, ചിക്കുന്ഗുനിയ, സിക ൈവറസ്

െകാതുകുകളെട നിയന്ത്രണ നടപടികള്
1. ലാരവകെളെ െകാല്ലല
i. പ്രജനന സ്ഥലങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കുക
ii. എണ്ണയുെട പ്രോയാഗ്ം
iii. പാരീസ് ഗ്രീന്
iv. സിന്തറ്റേിക് കീടനാശിനികള്
v. ൈജവിക നിയന്ത്രണം
2. മതിരന െകാതുകുകെളെ െകാല്ലുനതിനുള്ള നടപടികള്
i. ചുമരിലും സീലിംഗ്ിലും ഉപോയാഗ്ിക്കുന ോസ്പ്രേകള്
ii. ഇന്ോഡൊര ോസ്പ്സ് ോസ്പ്രേകള്
iii. െഫൊഗ്ഗിങ്
B. ഈച
ജീവിത ചകം
i. മട്ടii. ലാരവ
iii. പയൂപ്പ
iv. മതിരന ഈച
വീട് ഈചകള് പരത്തുന ോരാഗ്ങ്ങള്
അതിസാരം. ോകാളെറ, ഡെിസന്ററി, അമീബിയാസിസ്, ൈടോഫൊയ്ഡെ്, കണ്ജങ്ക്റ്റേിവിറ്റേിസ്,
ട്രാോകാമ
ഈചകളെട നിയന്ത്രണം
പരിസ്ഥിതി ശുചിതവ െമചെപ്പടുത്തല
കീടനാശിനികളെട ഉപോയാഗ്ം
ഈചകള്െകതിരായ സംരകണം
ആോരാഗ്യ വിദയാഭയാസം
C. മണലീച
ജീവിത ചകം
i. മട്ട - 1 ആഴ
ii. ലാരവ - 2 ആഴ
iii. പയൂപ്പ - ആഴ
iv. മതിരന മണലീച - 2 ആഴ

മണല ഈചകള് പരത്തുന ോരാഗ്ങ്ങള്
കാല അസര, സാന്ഡെ് ൈഫ്ലൈ പനി, ഓറിയന്റല വ്രണം
നിയന്ത്രണ നടപടികള്
കീടനാശിനികള്
പരിസ്ഥിതി ശുചിതവം
D. എലിെചള്ള്
സാധാരണ എലിെചള്ള്
െസോനാപ്സില്ല ചിോയാപിസ്, െസോനാപ്സില്ല ആസ്റ്റേിയ, െസോനാപ്സില്ല ബ്രസെസെല്ലന്സിസ്
എലിെചള്ള് പ രത്തുന ോരാഗ്ങ്ങള്
i. ബയൂോബാണിക് ോപ്ലേഗ്്
ii. എന്െഡെമിക് ൈടഫെസ്
എലിെചള്ള് നിയന്ത്രണം
കീടനാശിനികള്
എലികളെട നിയന്ത്രണം
E. ടിക്കുകള്
പരത്തുന ോരാഗ്ം
a. Hard ticks - ടിക് ൈടഫെസ്, ൈവറല എന്െസഫൊലിസ്, െഹെമോറാോറാജിക് പനി,
കയാസനൂര ോഫൊറസ്റ്റേ് ഡെിസീസ്
b. ോസാഫ്റ്റ് ടിക് - relapsing പനി
നിയന്ത്രണ നടപടികള്
1. കീടനാശിനികള്
2. ശുചിതവം
3. ടിക് ആകമണത്തില നിന് സംരകണം
F. ചിഗ്ഗര mites
ചിഗ്ഗര mites പരത്തുന ോരാഗ്ം
(ScrubTyphus )സ്ക്രബ്ബ് ൈടഫെസ്

നിയന്ത്രണ നടപടികള്
1. കീടനാശിനികള്
2. ശുചിതവം
3. ൈമറ്റേിെന്റ കടിയില നിന്നുള്ള സംരകണം
G. ഖരമാലിനയങ്ങള് നീകംെചയ്യല രീതികള്
1. ജവലനം (incineration)
2. ഉോപകികല (dumping)
3. നിയന്ത്രിത ടിപ്പിംഗ്് (controlled tipping)
4. കോമാസ്റ്റേിംഗ്്
H. മലമൂത്ര സംസ്കരണം

ആോരാഗ്യ അപകടങ്ങള്
സാനിറ്റേറി ശൗചാലയങ്ങള്
ോബാര ോഹൊള്
കുഴി ലാട്രിന്
വാട്ടര-സീല തരം ലാട്രിന്
i. PRAI
ii. RCA
iii. സലഭ് ശൗചാലയ
െസപ്റ്റേിക് ടാങ്ക്
അകവാ ൈപ്രവി (Aqua Privy)
കയാമ്പുകള്ക് അനുോയാജയമായ ശൗചാലയങ്ങള്
i. ആഴമില്ലാത്ത ട്രഞ്ച് ലാട്രിന്
ii. ആഴത്തിലുള്ള െട്രഞ്ച് ലാട്രിന്
iii. ോബാര ോഹൊള് ലാട്രിന്
**********

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

