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I

വിഷയം
ൊപൊതു വിജ്ഞൊനം
മൊനസിക േശേഷിയും നിരീക്ഷണ പൊടവ

II

III

പരിേശേൊധനയും
വനങ്ങളും വനപരിപൊലനവും
വനൊശ്രിത സമൂഹങ്ങളും ൊചെറുകിട

IV

വേനൊല്പന്നങ്ങളും
വനനിയമങ്ങളും ചെട്ടങ്ങളും, വനം

V

കുറ്റകൃതയങ്ങള്ക്കുള്ള ശേിക്ഷകളും
വനത്തിനുള്ളിൊല വിവിധ പ്രവൃത്തികളും മനുഷയ-

VI

VII

വനയജീവി സംഘര്ഷങ്ങളും
സംരക്ഷിത േമഖലകളും, ഇക്കേക്കൊടൂറിസവും

മോരക്
35 മൊര്ക്ക്
5 മൊര്ക്ക്
15 മൊര്ക്ക്
15 മൊര്ക്ക്

10 മൊര്ക്ക്

10 മൊര്ക്ക്
10 മൊര്ക്ക്

I.ൊപൊതു വിജ്ഞൊനം
1 ഇക്കന്ത്യന് സവൊതന്ത്ര്യസമരം - സവൊതന്ത്ര്യസമര കൊലഘട്ടവുമൊയി
ബന്ധപ്പൊപ്പെട്ട രൊഷ്ട്രീയ സൊമൂഹിക സൊംസ്കൊരിക മുന്നേന്നറ്റങ്ങള്, േദേശേീയ
പ്രസ്ഥൊനങ്ങള്, സവൊതന്ത്ര്യസമരേസനൊനികള്, ഭരണ സംവിധൊനങ്ങള്
തുടങ്ങിയവ. (5 മൊര്ക്ക്)
2 സവൊതന്ത്ര്യൊനന്ത്ര ഇക്കന്ത്യ േനരിട്ട പ്രധൊന ൊവല്ലുവിളികള്, യുദ്ധങ്ങള്

പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികള്, വിവിധ േമഖലകളിൊല പുരേരൊഗതികളും
േനട്ടങ്ങളും (5 മൊര്ക്ക്)
3 ഒരു പൗരൊന്റെ അവകൊശേങ്ങളും കടമകളും,
അടിസ്ഥൊന വിവരങ്ങള് (5 മൊര്ക്ക്)

ഇക്കന്ത്യന് ഭരണഘടന -

4 ഇക്കന്ത്യയുൊട ഭൂമിശേൊസ്ത്ര പരമൊയ സവിേശേഷതകള് അതിര്ത്തികള്,
ഇക്കന്ത്യയുൊട അടിസ്ഥൊന വിവരങ്ങള് (5 മൊര്ക്ക്)
5 േകരളം - അടിസ്ഥൊന വിവരങ്ങള്, കൊയികരംഗം തേദ്ദേശേസവയംഭരണ
സ്ഥൊപനങ്ങള്,േകരള ഭരണം തുടങ്ങിയവൊയക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. (10
മൊര്ക്ക്)
6 ഇക്കന്ത്യന് സവൊതന്ത്ര്യ സമരവുമൊയി
ബന്ധപ്പൊപ്പെട്ട് േകരളത്തിലുണ്ടൊയ
രൊഷ്ട്രീയ സൊമൂഹിക മുന്നേന്നറ്റങ്ങള്, നേവൊത്ഥൊന നൊയകന്മൊര്
(5
മൊര്ക്ക്)

II മൊനസിക േശേഷിയും നിരീക്ഷണ പൊടവ പരിേശേൊധനയും (5 മൊര്ക്ക് )
I

ഗണിത ചെിഹ്നങ്ങള് ഉപേയൊഗിച്ചുള്ള ക്രിയകള്

II

േശ്രണികള്

III

സമൊനബന്ധപ്പങ്ങള്

IV

തരം തിരിക്കല്

V

അര്ത്ഥവത്തൊയ രീതിയില് പദേങ്ങളുൊട ക്രമീകരണം

VI

ഒറ്റയൊൊന കൊണ്ടത്തല്

VII

വയസുമൊയി ബന്ധപ്പൊപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്

VIII

സ്ഥൊന നിര്ണ്ണയം

III

h\§fpw h\]cn]me\hpw

(15 amÀ¡v)

 h\§Ä þ h\§fpsS {]m[m\yhpw BhiyIXbpw, C´ybnse

h\\b§Äþ 1952 se h\\bw, 1988 se h\\bw, ChbpsS
apJye£y§Ä, 2007 se tIcf h\\bw, e£y§Ä
 h\§fpsS

{]Xy£-þ
]tcm£
KpW§Ä,
Ct¡mknÌw
kÀÆokkvþ
hmbp,
Peip²oIcWw,
hcÄ¨þshÅs¸m¡
\nb{´Ww, a®vþPe kwc£Ww,amen\y§fpsS hnLS\ {]{Inbþ

hnfIfpsS ]cmKWw, hn¯v hnXcWw, ss\{SP³ ^nIvtkj³,
ImÀ_¬
^nIvtkj³,
ss\{Sn^nt¡j³,
amt¡mssdk,
taPÀþssa\À h\hn`h§Ä, ImemhØm hyXnbm\¯n\pÅ
പcnlmcw,Pet{kmXÊv
 tIcf¯nse

hnhn[ Xcw h\§Äþ DjvWtaJem h\§Ä,
\nXylcnX h\§Ä, AÀ² \nXy lcnX h\§Ä, CesImgnbpw
BÀ{Z h\§Ä, പÀÆX h\§Ä, ]pലtaSpIÄ, tNme h\§Ä,
Ces]mgn¡pw hcണ h\§Ä (ipjvI h\§Ä),\ZoapJ h\§Ä

 h\]cnØnXn, ssPhsshhn[yw, ssPhsshhn[y kwc£W¯nsâ

{]m[m\ywþ]cnØnXn, Ct¡mfPn, ssPhsshhn[yw, ssPhPmXn
sshhn[yw, P\nXI sshhn[yw, Bhmk hyhØm sshhn[yw,
_tbmssUthgvknän tlm«vkvt]m«vkv, ]ÝnaL«w
 h\¯nse kky PohPme§Ä, AhbpsS kwc£Wwþ {][m\

kkvX\nIÄ
 h\yPohn (kwc£W \nbaw, 1972 sjUyqÄ I, II, III, IV hsc
 DcKhÀ¤§Ä (Reptiles)
 D`b PohnIÄ, ]£nIÄ, kkyPme§Ä:-þ Hmj[nIÄ (Herbs),

Ipäns¨SnIÄ (Shurbs),hr£§Ä (Trees)
 sjUyqÄ VI þ kvs]knss^Uv kky§Ä (6 F®w)
 h\kwc£Ww, a®p kwc£Ww, Pekwc£Wwþ dnkÀÆv h\w,

s{]mt¸mkvUv dnkÀÆv, \n£n]vX h\§Ä, kwc£nX h\§Ä,
Iല]nX h\§Ä, s{]m«IväUv Gcnbmkv:þ h\yPohn kt¦Xw,
\mjWല ]mÀ¡v, ssSKÀ dnkÀÆv, I½yqWnän dnkÀÆv, Fen^âv
dnkÀÆv, _tbmkv^nbÀ dnkÀÆv, hm«ÀsjUv amt\Pvsaâv,
sN¡vUmwþ {_jvhpUv sN¡v Umw, Km_ntbm¬, as®men¸v, KÅn
¹Knw¡v,s_ലäv t^mdÌv
 Pet{kmXÊpIÄ, AWs¡«pIÄ-þ- 44 \ZnIÄ, Ingt¡ms«mgpIpന

\ZnIÄ, \ofw IqSnb \ZnIÄ, ]ÝnaL« ae\ncIÄ, UmapIÄ:þ

PetkN\

]²XnIÄ,

PesshZypX

]²XnIÄ,

i_cnKncn

s{]mPIvSv, ]d¼n¡pfwþ BfnbmÀ t{]mPIvSv, apലs¸cnbmÀ, CSp¡n,
ae¼pg, ]¼, Khn, I¡n
 ]ÝnaL«w,

AXnsâ

Ncn{Xhpwþ

]mcnkvYnXnI

]ÝnaL«¯nsâ

\ofw,

{]m[m\yhpw

kwc£W

hnkvXrXn,

DÄs¸Spന

kwØm\§Ä,
]me¡mSv
Npcw,Gähpw
tIcf¯nse GI tlm«vkvt]m«v

DbÀന

{]tZiw,

 {][m\ Znhk§Äþ temI ]cnØnXn Zn\w A´mcmjv{S h\Zn\w

apXembhbpw,h\wh\yPohn
XobXnIfpw
 h\]cn]me\

cwKs¯

]cnØnXnbpambn
tZiob,

kwØm\,

_Ôs¸«
A´ÀtZiob

Øm]\§Ä
 ImemhØm

{]`mhw,

hyXnbm\wþ h\§Ä¡pÅ {]kànþ lcnXKrl
BtKmfXm]\w,
lcnXKrlhmXI§Ä,
ImÀ_¬

^nIvtkj³,

ImÀ_¬

Fanj³,

ImÀ_¬

]nSns¨Sp¡ല

(sequestration)
 h\]cn]me\ Ncn{Xw þ C´ybnepw tIcf¯nepwþ XncphnXmwIqÀ,

sIm¨n³,ae_mÀþ
a{Zmkv
{]knU³kn,
Sn¸p
kpല¯m³,
{iocwL ]«Ww DS¼Sn,t_mÀUntem¬kv t¹m«v, It\men t¹m«v,
Nm¯ptat\m³, tX¡ptXm«§Ä
 h\ kwc£W¯nse shലphnfnIÄþ Im«pXo:þ GÀfn t_WnwKv,

I¬t{SÄ
t_WnwKv,
^bÀsse¬,
^bÀ
_mcnbÀ,
a\pjyþh\yPohn kwLÀjw, saäntKj³ IÅ¡S¯v, \mbm«v
apXembh,
 Im«pXobpsS

tZmjhi§Ä,

{]hÀ¯\§Ä
 ]¦mfn¯ h\]cn]me\w

Im«pXo

{]Xntcm[þ

\nhmcW

IV.h\m{inX kaql§fpw sNdpInS ht\mല ]ന §fpw


(15 amÀ¡v)

tIcf¯nse BZnhmkn hn`mK§Äþ {]mIrX hn`mK§Ä:
tNme\mbv¡À, Im«p\mbv¡À, ae¼ണmc§Ä, aeaekÀ,
apXphÀ, ]WnbÀ, aptനm¡ hn`mK§Ä

 BZnhmknþ Ie, kwkvImcw, PohnXcoXnIÄ


h\m{inX kaql§fpsS a\pjymhImi§Äþ h\mhImi \nbaw,
2005, hyànKX AhImiw, kmaqlnI AhImiw, hnIk\]camb
AhImiw, DucpIq«w, h\hImi I½nän, k_nUnhnjWല I½nän,
PnലmXe I½nän, kwØm\XetamWnädnwKv I½nän

 tcmK§Ä, ]c¼cmKX NnInÕm k{¼Zmb§Ä


ht\mല]ന§Äþ kwkvIcWw, tiJcWw, hn]W\w, XSntbXc
h\hn`h§Ä(NTFP), tiJcn¡pനXn\pÅ AhImiw (community
right)



tX³, Ip´ncn¡w, ]pലssXew, IkvXqcn aªÄ, PmXn]{Xn, Gew,
aªÄ, Cഞ



Ct¡msUhe]vsaâv I½nän, h\kwc£W kanXn, BZnhmkn
h\kwc£W kanXn, bqWnäv sehല HmÀKss\tkj³ (ULO),
h\hnImk GP³kn



{]mWnIÄ, h\yarK§Ä, CgP´p¡Ä Fനnh aqew DണmIpന
A]IS§Ä, {]mYanI NnInÕþ P´pP\y tcmK§Ä



a\pjyþ h\yPohn kwLÀjw, ap³IcpXലþ ]cnlmc amÀK§Ä



NnInÕm [\klmbw, \jvS]cnlmcwþ 1980 se dqÄkv t^mÀ
tIm¼³tkj³ äpZn hnIvänwkv Hm^v sshലUvsse^v Aäm¡v

 BZnhmkn CXc h\m{inX kaql§Ä


\Kc§fnepw aäv P\hmk taJeIfnepw DÅ h\yPohnIÄ (Urban
Wildlife)

V h\\nba§fpw N«§fpw, h\wIpäIrXy§Ä¡pÅ in£Ifpw (10
amÀ¡v)
 h\\nba§fpw, N«§fpw, \nbaewL\¯n\pÅ in£Ifpw
 h\w It¿äw, h\yarK th«
 tIcf h\ \nbaw, 1961, h\yPohn kwc£W \nbaw,1972, h\
kwc£W \nbaw,1980 apXembh


h\¯nല A\[nIrXambn {]thin¡ലþ tIcf h\ \nbaw, 1961
sk£³ 27

 kwc£nX hn`mKw PohnIÄ




sjUyqÄþI, II, III, IV þ ല s]« PohnIÄ (h\yPohn kwc£W
\nbaw,1972)
\nÀhN\§Äþ h\yarKw, _Ônbm¡s¸« arKw, shÀan³, \mbm«v,
t^mdÌv Hm^okÀ, ht\mല¸നw, kwc£nX kky§Ä apXembh

 dnkÀÆv h\w, kwc£nX taJeIÄ


]qÀ®cq]w þ CITES, IUCN etc



hwi\mi `ojWn t\cnSpന h\yPohnIÄ



IUCN sdUv enÌv hn`mK§Ä

 \m«m\ ]cn]me\ N«§Ä
 XSnb[njvTnX hyhkmb N«§Ä
VI h\¯n\pÅnse hnhn[ {]hr¯nIÄ (10 amÀ¡v)
 h\tXm« \nÀ½mWw, tX¡p tXm«§Ä, ]Ä¸v hpUv tXm«§Ä,

lmÀUv hpUv tXm«§Ä:- þtX¡v, Cu«n, IcnacpXn, tkm^väv hpUv
tXm«§Ä:þbq¡men]väkv,a«n, Cehv apXembh, ]cnØnXn
പp\Øm]\w (eco restoration), hntZi kky§Ä, IfIÄ
 h\tXm« ]cnNcW {]hÀ¯\§Ä þ CSsh«v, XoÀ¯psh«v

tPmenIÄ,sa¡m\n¡ല XnനnwKv, knലhn IÄ¨dല XnനnwKv,

ss^\ല XnനnwKv, ¢nbÀs^ലnwKv, amÀ¡nwKv, s^ലnwKv, cPnÌdnwKv,
tem«nwKv, {Sm³kvt]mÀ«nwKv
 Ir{Xna ]p\cpÛhw, hnhn[ Xcw ]mtâj\pIÄ
 hnh[bn\w \gvkdnIÄ, sk³{Sല \gvkdn, Pnലm \gvkdn,

XmXvImenI \gvkdnIÄ
 hn¯p tiJcWwþ koUv _m¦v, s]Àa\âv {]nkÀthj³ t¹m«v,

sI.F^v.BÀ.sF
 t^mdÌv tdmUpIÄ, {S¡v ]m¯pIÄ
 a\pjyþ h\yPohn kwLÀjw eLqIcn¡pനXn\pÅ

{]hÀ¯\§fpw \nÀanXnIfpwþ sshZypXn then, {Sഞ് \nÀ½mWw,
ssPhthen, tdm¸v s^³kv, sdbnenwKv
 Bân t]m¨nMv Iym¼pIÄ
 h\mXnÀ¯n thÀXncn¡ലþ Pണ,I¿me apXembh
 BhmkhyhØ ]cnt]mjn¸n¡pനXn\pÅ {]hÀ¯\§Äþ hbല

]cn]me\w,Ipf§Ä, sN¡v UmapIÄ, If \nÀ½mÀP\w
VII kwc£nX taJeIfpw, Ct¡mSqdnkhpw (10 amÀ¡v)
 kwØm\s¯ kwc£nX h\{]tZi§Ä þ tIcf¯nse

tZiotbmZym\§Ä,sshലUvsse^v kmMvNzdnIÄ, ssSKÀ
dnkÀÆpIÄ, I½yqWnän dnkÀÆv
 tImÀ Gcnb, _^À Gcnb, Ct¡m sk³knäohv tkmWpIÄ
 Ct¡mSqdnkw tkm¬, ^vfmKvjn¸v kv]ojokv
 hnh[ Xcw Ct¡mSqdnkw
 {S¡nwMv, Iym¼nMv, k^mcn
 {]IrXn]T\ Iym¼pIÄ
 kwØm\s¯ {][m\ h\yPohnIÄþ ISph, B\, Im«pt]m¯v

hcbmSv, knwlhme³ Ipc§v apXembh

 cmPys¯ {][m\ h\yPohnIÄþ C´y³ knwlw, t{Käv C´y³

_ÌmÀUv,Häs¡m¼³ ImണmarKw,Nphന ]mണ,Im«pIgpX
apXembh
 tZiob, kwØm\ ]£n/ arKw/ hr£w/ ]pjv]w/ Nn{Xie`w

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.

