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Detailed Syllabus based on Main topics

Part I – �ോര്ട്ട് 1

മെ�ോതു വിജ്ഞോനവും ആനു�ോലി�വും 
General Knowledge and Current Affairs

ആമെ� കേ4ോ�്യങ്ങള് - 30   ആമെ� �ോര്ക്ക് - 30 

• അന്തര്കേ�ശീയ/കേ�ശീയ/പ്രോകേ�ശി�  തലങ്ങളിമെല  രോഷ്ട്രീയ,  സോമ്പത്തി�,
സോമൂഹി�,  ശോസ്ത്ര  സോകേlതി�,  �ലോ  �ോയി�,  വികേനോ�,  സോഹിത്യ
കേ�ഖല�ളിമെല പ്രധോന ആനു�ോലി� സംഭവങ്ങളും, പ്രമുഖ വ്യക്തി�ളും

• അന്തര്കേ�ശീയ/കേ�ശീയ  ശോസ്ത്ര  പ്രതിഭ�ള്,  �ണ്ടു�ി�ിത്തങ്ങള്,  കേനോകേ�ല്
പുരസ്കോര കേജതോക്കള്.  പുരസ്കോര കേജതോക്കളോയ ഇന്ത്യന് ശോസ്ത്രജ്ഞര്.  പ്രമുഖ
ഇന്ത്യന് വനിതോ ശോസ്ത്രജ്ഞര്.

• �ത്മ പുരസ്കോരങ്ങള്, പുരസ്കോര കേജതോക്കള്.

• �ോയി� രംഗമെത്ത ഇന്ത്യന് കുതിപ്പ്.  ഒളിമ്പിക്സ് ഉള്മെപ്പമെ� �റ്റ് അന്തര്കേ�ശീയ /
കേ�ശീയ �ത്സരങ്ങളിമെല �ലയോളി  സോന്നിദ്ധ്യം,  കൈ�വരിച്ച കേനട്ടങ്ങള്,  അര്



ജുന അവോര്ഡ് കേജതോക്കള്.

• ഇന്ത്യന്  ഭരണഘ�ന.  �ൗലി�  അവ�ോശങ്ങള്.   �ൗലി�  ����ള്.
ഭരണഘ�നോ സ്ഥോ�നങ്ങള് - സോരഥി�ള്, പ്രസിഡന്റിമെന്റ അധി�ോരങ്ങള്.
സുപ്രധോന ഭരണഘ�നോ കേഭ�ഗതി�ള്.

• കേ�ന്ദ്ര  സംസ്ഥോന  മെതരമെ�ടുപ്പ്  �മ്മീഷനു�ള്.  �നുഷ്യോവ�ോശ
�മ്മീഷനു�ള്.  വിവരോവ�ോശ  �മ്മീഷന്  -  ഘ�ന,  അധി�ോരങ്ങള്,
ഉത്തരവോ�ിത്വങ്ങള്.

• സോമൂഹ്യനീതി �ിനം  -  പ്രോധോന്യവും പ്രസക്തിയും.  വിയന്ന പ്രഖ്യോ�നം.  �ളിത്
മുകേന്നറ്റങ്ങള്.   സ്ത്രീ  തുല്യതോ  പ്രസ്ഥോനങ്ങള്.   1948  മെല  സോര്വ്വകേ�ശീയ
�നുഷ്യോവ�ോശ പ്രഖ്യോ�നം.   യു.എന് �നുഷ്യോവ�ോശ � ൗണ്സില്.  ഹ്യൂ�ന്
കൈററ്റ്സ്  വോച്ച്.   സോമൂഹ്യനീതിക്കോയി  കേ�ോരോ�ിയ  അന്തര്കേ�ശീയ/കേ�ശീയ
വ്യക്തി�ള്.

• സോമൂഹി�  നന്�യ്ക്കും  സുരക്ഷയ്ക്കും  സോമൂഹ്യ  ഭദ്രതയ്ക്കും,  സോമ്പത്തി�
ഉന്ന�നത്തിനു�ോയുമുള്ള കേ�ന്ദ്ര സംസ്ഥോന �ദ്ധതി�ള്, സ്ഥോ�നങ്ങള്.

• ഇന്ത്യയില്  വിശിഷ്യോ  കേ�രളത്തില്  ന�പ്പോക്കിയ  ജനോധി�ത്യ  അധി�ോര
വികേ�ന്ദ്രീ�രണം.  ലക്ഷ്യവും പ്രകേയോജനങ്ങളും.   ഗ്രോ�ീണ-നഗര സ്വയംഭരണ
സ്ഥോ�നങ്ങള്,  കേ�ോര്പ്പകേറഷനു�ള്,  മുനിസിപ്പോലിറ്റി�ള്,  ജില്ലോ/ഗ്രോ�
�ഞ്ചോയത്തു�ള് - ഘ�ന, അധി�ോരങ്ങള്, ഉത്തരവോ�ിത്വങ്ങള്.

• �രിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സ്ഥോ�നങ്ങള്, നിയ�ങ്ങള്, പ്രമുഖ �രിസ്ഥിതി പ്രവര്
ത്ത�ര്,  അവരുമെ� സംഭോവന�ള്.  �രിസ്ഥിതി  അനു�ന്ധ �ിവസങ്ങള്  -
പ്രോധോന്യവും  പ്രസക്തിയും.   വിവിധ  ആവോസ  വ്യവസ്ഥ�ള്,
കേ�ശീകേയോ�്യോനങ്ങള്,  വന്യജീവി  സംരക്ഷണ കേ�ന്ദ്രങ്ങള്,  �രിസ്ഥിതി  കേലോല
പ്രകേ�ശങ്ങള്.   ഇകേക്കോളജിക്കല് കേഹോട്ട്കേ�ോട്ടു�ള്.

• അഴി�തി  നികേരോധന  നിയ�ങ്ങള്.   അഴി�തി  നിയന്ത്രണത്തിനോയുള്ള
ഭരണഘ�നോ  സ്ഥോ�നങ്ങള്.   കേലോ�്�ോല്.   സംസ്ഥോന  അഴി�തി
അകേന്വഷണ സ്ഥോ�നങ്ങള്.  അധി�ോരങ്ങളും ഉത്തരവോ�ിത്വങ്ങളും.

• സഹ�രണ  കേ�ഖലയില്  കേ�രളം  കൈ�വരിച്ച  പുകേരോഗതി,  വി�്യോഭ്യോസ,
ആകേരോഗ്യ,  വിവരവിനി�യ,  വിവരസോകേlതി�  കേ�ഖല�ളില്  കേ�രളം  ആര്
ജ്ജിച്ച പുകേരോഗതി. കൈ�വരിച്ച കേനട്ടങ്ങള്.

• പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്.  ദുരന്തലഘൂ�രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്.  കേലോ�മെത്ത ഗ്രസിച്ച
�ഹോവ്യോധി�ള്,  അവയുമെ�  വ്യോ�നം.   കേ�ോവിഡ്-19  –  കേ�ന്ദ്ര  സംസ്ഥോന
സര്ക്കോരു�ള് കൈ�മെ�ോണ്ട പ്രതികേരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,  മുന്�രുതലു�ള്,
വിവിധ �ദ്ധതി�ള്, നിയ�ങ്ങള്.

• യുണിമെസഫ്.  കുട്ടി�ളുമെ� അവ�ോശങ്ങള്ക്ക് കേവണ്ടിയുള്ള യു എന് �ണ്മെവന്
ഷന്.   കുട്ടി�ളുമെ�  അവ�ോശങ്ങള്.   കൈ4ല്ഡ്  മെ�യര്  ആക്ട്  2000.
കുടും�ശ്രീ,   അംഗന്വോ�ി�ള്,  ആശോവര്കേക്കഴ്സ്  -  ����ളും
ഉത്തരവോ�ിത്വങ്ങളും.

• കേ�രളത്തിമെന്റ ഭൂ�ിശോസ്ത്രം  -  ഭൂപ്രകൃതി.  �ോലോവസ്ഥ.  ന�ി�ള്,  �ോയലു�ള്,
റോംസര്  കൈസറ്റു�ള്.  �ണ്ണിനങ്ങള്.  സസ്യജന്തു  ജോലങ്ങള്,  കൈജവ
കൈവവിദ്ധ്യത്തിമെന്റ പ്രോധോന്യം. പ്രധോന �ോര്ഷി�വിള�ള്.



• പ്രോ4ീന കേ�രളം.  �ദ്ധ്യ�ോല കേ�രളം.  അ�ിസ്ഥോന വിവരങ്ങള്.

• ആധുനി�  കേ�രളം,  യൂകേറോ�്യന്�ോരുമെ�  വരവ്.  ബ്രീട്ടീഷ്  ആധി�ത്യം,
ബ്രീട്ടീഷു�ോര്ക്ക് എതിരോയി ന�ന്ന ആ�്യ�ോല മെ4റുത്ത് നില്പു�ള്.

• കേ�രള  നകേവോത്ഥോനം  -  നകേവോത്ഥോന  നോയ�ര്,  പ്രസ്ഥോനങ്ങള്,
പ്രകേക്ഷോഭങ്ങള്.  കേക്ഷത്ര  പ്രകേവശന  വിളം�രം.   പ്രധോന  നോട്ടു  രോജ്യങ്ങള്.
ഭരണോധി�ോരി�ള്.  തിരു-മെ�ോച്ചി  സംകേയോജനം.   കേ�രളപ്പിറവി.   കേ�രള
�ോതൃ�ോ വി�സനം.

• കേ�രളത്തിമെല പ്രമുഖ കേക്ഷത്രങ്ങള്.   കേക്ഷത്ര �ോര്യങ്ങള്.   വിവിധ കേ�വസ്വം
കേ�ോര്ഡു�ള്,  ഘ�നയും,  പ്രവര്ത്തനവും.  കേക്ഷത്ര�ല�ള്,  അനുഷ്ഠോന
�ല�ള്.  കേ�രളീയ  കേക്ഷത്ര  വോസ്തു  കൈശലി.   കേക്ഷത്ര  വോ�്യങ്ങള്.   കേക്ഷത്ര
സംഗീതം.   വിഖ്യോത  കേക്ഷത്ര  വോ�്യ  �ലോ�ോരന്�ോര്.   കൈഹന്ദവ  ആ4ോര
അനുഷ് ഠോനങ്ങള്. കൈഹന്ദവ പുണ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങള്. 

             �ോര്ട്ട് 2  -  Part II

നിഷ്കര്ഷിത വി�്യോഭ്യോസ കേയോഗ്യതമെയ അ�ിസ്ഥോന�ോക്കിയുള്ള 
                             വിഷയങ്ങള്

          ആമെ� കേ4ോ�്യങ്ങള് - 70 ആമെ� �ോര്ക്ക് - 70

1. ശിശുവി�്യോഭ്യോസം - സോമൂഹി�വും �ോര്ശനി�വു�ോയ അ�ിസ്ഥോനം

• വി�്യോഭ്യോസമെത്ത സ്വോധീനിക്കുന്ന ഘ��ങ്ങള്
• വി�്യോഭ്യോസത്തിമെന്റ മെ�ോതുലക്ഷ്യങ്ങള്
• ശിശുവി�്യോഭ്യോസം ( പ്രീസ്കൂള് വി�്യോഭ്യോസം) ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉകേºശ്യങ്ങളും
• വി�്യോഭ്യോസ �ര്ശനങ്ങള് - ആശയവോ�ം (Idealism), പ്രകൃതിവോ�ം (Naturalism),

പ്രോകേയോഗി�വോ�ം (Pragmatism), �ോനവി�തോവോ�ം (Humanism)
• വി�്യോഭ്യോസ  �ോര്ശനി�രുമെ�  �ോഴ്ചപ്പോടു�ള്,  സംഭോവന�ള്,  ഇന്ത്യന്  �ോര്

ശനി�രുമെ�  �ോഴ്ചപ്പോടു�ള്  -  രവീന്ദ്രനോഥ  �ോകേഗോര്,  വികേവ�ോനന്ദന്,
�ഹോത്മോഗോന്ധി.
�ോശ്ചോത്യ�ോര്ശനി�ര്  -  കേജോണ്  ആകേ�ോസ്  മെ�ോ�ിനിയസ്,  റൂകേസ്സോ,
മെ�സ്റ്റകേലോസി,  കേÂോ�ല്,  � ൗകേലോ  മെÂയല്,  കേജോണ്  ഡ്യൂയി,  �ോക്മില്ലന്
സകേഹോ�രി�ോര്, �രിയകേ�ോണ്ടികേസോറി.

2. പ്രീസ്കൂള് വി�്യോഭ്യോസ 4രിത്രം
പ്രീസ്കൂള് വി�്യോഭ്യോസം  അനിവോര്യ�ോക്കിയ സോഹ4ര്യം

• പ്രീസ്കൂള് വി�്യോഭ്യോസം ഇന്ത്യയില്
• പ്രീസ്കൂള് വി�്യോഭ്യോസരംഗത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഏജന്സി�ള്
• നോഷണല് ഇ.സി.സി.ഇ കേ�ോളിസി - 2013
• വിവിധ വി�്യോഭ്യോസ �മ്മീഷനു�ളും റികേപ്പോര്ട്ടു�ളും
• ആധുനി� �ോലഘട്ടത്തിമെല ശിശുവി�്യോഭ്യോസം - നവീ�രണശ്ര�ങ്ങള്
• കേ�ശീയ വി�്യോഭ്യോസ നയകേരഖ 2019 – പ്രീസ്കൂള് �ോഴ്ചപ്പോടും പ്രവര്ത്തനങ്ങളും
• കേ�രളത്തിമെല പ്രീസ്കൂള് വി�്യോഭ്യോസം - വളര്ച്ചയും വി�ോസവും



3. ശിശു�നശോസ്ത്രം
വ്യത്യസ്ത �നശ്ശോസ്ത്രശോഖ�ള്

• വി�്യോഭ്യോസ �നശ്ശോസ്ത്രം
• 4ി�ിത്സോ �നശ്ശോസ്ത്രം
• ക്രി�ിനല് �നശ്ശോസ്ത്രം
• നോഡീ�നശ്ശോസ്ത്രം
• വ്യവസോയ�നശ്ശോസ്ത്രം
• വി�ോസ�നശ്ശോസ്ത്രം
• സോമൂഹ്യ�നശ്ശോസ്ത്രം
• ശിശുവി�്യോഭ്യോസം - ആധുനി� �നശോസ്ത്ര സിദ്ധോന്തങ്ങള്

ശിശുവി�ോസവും വളര്ച്ചയും
• വി�ോസമെത്ത സ്വോധീനിക്കുന്ന ഘ��ങ്ങള്
• കുട്ടിയുമെ� പ്രകൃതം
• വി�ോസഘട്ടങ്ങളും വി�ോസകേ�ഖല�ളും
• �ഹുമുഖബുദ്ധി സിദ്ധോന്തം
• വ്യക്തിത്വം

�ഠനം
• �ഠനമെത്ത സം�ന്ധിച്ച സ�ീ�നങ്ങള്
• �ഠനമെത്ത സ്വോധീനിക്കുന്ന ഘ��ങ്ങള്
• 4ോക്രി�ോകേരോഹണരീതി
• ഉള്കേച്ചര്ന്ന വി�്യോഭ്യോസം
• PWD ആക്ട്

4. ശിശുവി�ോസവും ആകേരോഗ്യവും

• ആകേരോഗ്യം, ആകേരോഗ്യസംരക്ഷണം
• ആകേരോഗ്യവും കേ�ോഷണവും
• കുട്ടി�മെള �ോധിക്കുന്ന കേരോഗങ്ങള്
• കുട്ടി�ളിമെല കൈവ�ല്യങ്ങള്
• കേരോഗപ്രതികേരോധം
• അ���ങ്ങളും പ്രഥ�ശുശ്രൂഷയും
• ശിശുസംരക്ഷണകേ�ന്ദ്രങ്ങള്

5. പ്രീസ്കൂള് �ോഠ്യ�ദ്ധതി

• രൂ�ീ�രണതത്വങ്ങള്
• രൂ�ീ�രണ പ്രക്രിയ
• ഉള്ള�ക്കം
• നിലവിലുള്ള കേ�രള പ്രീസ്കൂള് �ോഠ്യ�ദ്ധതി
• പ്രീസ്കൂളു�ള് - സംഘോ�നം
• രക്ഷ�ര്ത ൃ വി�്യോഭ്യോസം
• കേ�ന്ദ്ര പ്രീസ്കൂള് �ോഠ്യ�ദ്ധതി

• കേ�രള പ്രീസ്കൂള് �ോഠ്യ�ദ്ധതി,  കേ�രള പ്രീസ്കൂള് �ഠനസോ�ഗ്രി�ള് - �ളിപ്പോട്ടം,
�ളികേത്തോണി

6. ശിശുപ്രവര്ത്തനങ്ങളും സകേlതങ്ങളും



• ശിശുപ്രകൃതത്തിന് അനുകേയോജ്യ�ോയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും സവികേശഷത�ളും
• ഉ�്ഗ്രഥിത സ�ീ�നം
• സകേlതങ്ങള് - �ളി�ള്, �ോട്ടു�ള്, �ഥ�ള്, നിര്�ോണം
• പ്രവര്ത്തന മൂല�ള്

7. മൂല്യനിര്ണയം

• മൂല്യനിര്ണയ ലക്ഷ്യങ്ങള്
• മൂല്യനിര്ണയ ഉ�ോധി�ള്

8. �ിന്തുണോസംവിധോനങ്ങള്

�രീക്ഷ �ണ്കേÐോളര്
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ോര്ഡ്

കേനോട്ട് :- പ്രധോന വിഷയങ്ങളില് �രോ�ര്ശിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങള്ക്ക് 
പുറമെ� ഈ തസ്തി�യുമെ� വി�്യോഭ്യോസ കേയോഗ്യതയു�ോയി  �ന്ധമെപ്പട്ട്  
�റ്റ് കേ4ോ�്യങ്ങളും ഉണ്ടോ�ോം. കൂ�ോമെത പ്രധോന വിഷയങ്ങളില് 
ഉള്മെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലോ  വിഷയങ്ങമെളയും 
അ�ിസ്ഥോന�ോക്കിയുള്ള കേ4ോ�്യങ്ങള് ഉണ്ടോയിരിക്കണമെ�ന്ന് 
നിര്�ന്ധവു�ില്ല.


