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Kerala PSC Village Field Assistant Syllabus
123/2017
Detailed Syllabus
Kerala PSC conducts OMR based objective type examination for the post of Village Field Assistant.
There will be 100 questions in the Village Field Assistant question papers. Main Topics are





Part I General Knowledge including Renaissance in Kerala and Current Affairs
Part II General Science
Part III Simple Arithmetic
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1.ലഘുഗണിതം













സംഖ്യകള ം അടിസ്ഥാന ക്കിയകള ം
ഭിന്നസംഖ്യകള ം ദശാംശ സംഖ്യകള ം
ശതമാനം
ലാഭവ ം നഷ്ടവ ം
സാധാരണ പലിശയ ം കൂട്ട പലിശയ ം
അംശബന്ധവ ം അന പാതവ ം
സമയവ ം ദൂരവ ം
സമയവ ം ക്പവൃത്തിയ ം
ശരാശരി
കൃതയങ്കങ്ങൾ
ത
ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങള ടട ച റ്റളവ്, വിസ്ീത ർണ്ണം, വയാപ്ം
പക്പാക്രഷന കൾ

2. മാനസികശേഷി









സീരീസ്
രണിതചിഹ്നങ്ങൾ ഉപപയാരിച്ച ള്ള ക്പശനങ്ങൾ
സ്ഥാനനിർണ്ണായ പരിപശാധനന
സമാനബന്ധങ്ങൾ
ഒറ്റയാടന കടെത്ത ക
സംഖ്യാവപലാകന ക്പശ്ങ്ങൾ
പകാഡിങ് ഡിപകാഡിങ്
ക ട ംബ ബന്ധങ്ങൾ
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ദിശാപബാധം
പലാക്കിടല സമയവ ം പകാണളവ ം
പലാക്കിടല സമയവ ം ക്പതിബിംബവ ം
കലെറ ം തിയതിയ ം

3. General Knowledge




















പകരളത്തിൻടറ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, ചരിക്തപരവ ം
ഭൂമിശാസ്ക്തപരവ മായ ക്പാധാനയം, സാമൂഹികവ ം സാമ്പത്തികവ ം
വയവസായികവ മായ പനട്ടങ്ങൾ.
ഇന്ത്യയ ടട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, ചരിക്തപരവ ം
ഭൂമിശാസ്ക്തപരവ മായ ക്പാധാനയം, സാമൂഹികവ ം സാമ്പത്തികവ ം
വയവസായികവ മായ പനട്ടങ്ങൾ.
നദികള ം നദീതട പദ്ധതികള ം
ധാത വിഭവങ്ങള ം ക്പധാന വയവസായങ്ങള ം
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, പകക്രഭരണ ക്പപദശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിടല
ക രികവ മായ അടിസ്ഥാന
ഭൗതികവ ം വയവസായികവ ം സാംസ്ാ
വിവരങ്ങൾ
മധയകാല ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയ ടട ഒന്നാം സവാതക്ന്ത്യ സമരത്തിൻടറ
കാരണങ്ങള ം ഫലങ്ങള ം, ഇന്ത്യയ ടട സവാതക്ന്ത്യവ മായി ബന്ധടെട്ട
ക രികവ മായ മ പന്നറ്റങ്ങൾ,
രാഷ്ക്ടീയവ ം സാമൂഹികവ ം സാംസ്ാ
സവാതക്ന്ത്യാനന്ത്ര ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയ ടട വിപദശനയം എന്നിവയ്ക്ക്
ക്പാധാനയം നൽകിടക്കാെ ള്ള ഇന്ത്യചരിക്തത്തിടല അവപലാവനം.
ഇന്ത്യയ ടട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ, ആസൂക്തണം, ബാങ്കിങ്,
ഇൻഷ റൻസ് പമഖ്ലകൾ, പകക്രസംസ്ഥാന ക്രാമവികസന പദ്ധതികൾ,
സാമൂഹയ പേമ ക്പവർത്തനങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ ടട
സവിപശഷതകൾ
1993-ടല മന ഷയാവകാശ സംരേണ നിയമം, പദശീയ മന ഷയാവകാശ
ന
കമ്മീഷന ം മന ഷയാവകാശവ മായി ബന്ധടെട്ട ക്പശ്ങ്ങ
ള ം,
വിവരാവകാശ നിയമം, പകക്ര-സംസ്ഥാന വിവരവാകാശ കമ്മീഷന കൾ,
പട്ടികജ്ാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാരങ്ങൾടക്കതിടരയ ള്ള അതിക്കമം
തടയ ന്നതിന ള്ള 1989-ടലയ ം 1995-ടലയ ം നിയമങ്ങൾ, 1955-ടല
പൗരാവകാശ സംരേണ നിയമം, സ്ക്തീശാക്തീകരണം,
സ്ക്തീകൾടക്കതിടരയ ള്ള ക റ്റകൃതയങ്ങൾ തടയ ന്നതിന ള്ള നിയമങ്ങൾ,
സസബർ നിയമങ്ങൾ ത ടങ്ങിയവടയക റിച്ച ള്ള ക്പാഥമിക അറിവ്.
വിവിധ രാജ്യങ്ങടള ക റിച്ച ള്ള ചരിക്തവ ം ഭൂമി ശാസ്ക്തപരവ ം
ആയിട്ട ള്ള വിവരങ്ങൾ
മന ഷയശരീരടത്തക്ക റിച്ച ള്ള ടപാത അറിവ്
ത പരാരങ്ങള ം
ജ്ീവകങ്ങള ം അപരയാപ്ത
പരാരങ്ങള ം പരാരകാരികള ം
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പകരളത്തിടല ആപരാരയപേമക്പവർത്തനങ്ങൾ
പകരളത്തിടല ക്പധാന ഭേയ, കാർഷിക വിളകൾ
കാർഷിക രപവഷണ പകക്രങ്ങൾ
വനങ്ങള ം വനവിഭവങ്ങള ം
ന
പരിസ്ഥിതിയ ം പരിസ്ഥിതി ക്പശ്ങ്ങ
ളം
ആറ്റവ ം ആറ്റത്തിന്ടറ ഘടനയ ം
ആയിര കള ം ധാത ക്കള ം
മൂലകങ്ങള ം അവയ ടട വർഗ്ഗീകരണവ ം
സഹക്ഡജ്ന ം ഓക്ിസ ജ്ന ം
രസതക്ന്ത്ം സദനംദിന ജ്ീവിതത്തിൽ
ക്ദവയവ ം പിണ്ഡവ ം
ക്പവർത്തിയ ം ശക്തിയ ം
ഊർജ്ജവ ം അതിൻടറ പരിവർത്തനവ ം
താപവ ം ഊഷ്ാമ വ ം
ക്പകൃതിയിടല ചലനങ്ങള ം ബലങ്ങള ം
ശബ്ദവ ം ക്പകാശവ ം
സൗരയൂഥവ ം സവിപശഷതകള ം

4. Current Affairs


ക രികം,
രാഷ്ക്ടീയം, സാമ്പത്തികം, സാഹിതയം, ശാസ്ക്തം, കല-സാംസ്ാ
കായികം, ത ടങ്ങിയ പമഖ്ലകളിടല പദശീയവ ം അന്ത്ാരാഷ്ക്ടീയവ മായ
സമകാലീന സംഭവങ്ങൾ

5. ശകരള നശ

ാത്ഥാനം

6. General English

Visit http://www.pscquestion.in/ for Solved Question Paper.
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