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  പ്യൂൺ
 തിരുവിതോംകൂർ കേ�വസ്വം കേ"ോർഡ്

സില"സ്സ് -  നിശ്ചിത  വി�്യോഭ്യോസ  കേയോഗ്യത
അ5ിസ്ഥോന ോക്കി  ഒബ്ജക്ടീവ്   ോതൃ�യിലുളള  പരീക്ഷ.
(ഒ.എം.ആർ മൂല്യനിർണ്ണയം)                 

)ധോന വിഷയങ്ങൾ
  പോർ ട്ട് I   - മെപോതു വിജ് ഞോനവും ആനു�ോലി�വും
  പോർ ട്ട് II  -  ഗണിതവും,  ോനസി� കേfഷിയും, യുക്തിചിന്തയും
  പോർ ട്ട് III  -  ജനറല് ഇംഗ്ലീഷ്
  പോർ ട്ട് IV -  )ോകേ�fി� ഭോഷ –  ലയോളം/ത ിഴ്/�ന്ന5 -
                  ഭോഷോ നൈനപുണ്യം, വ്യോ�രണം, അവധോരണം
  പോർ ട്ട് V  - അ5ിസ്ഥോന fോസ്ത്രം 
                  (i) ഊ ർജ്ജതന്ത്രം
                  (ii) രസതന്ത്രം
                  (iii) ജീവfോസ്ത്രം
  പോർ ട്ട് VI -  കേക്ഷത്ര�ോര്യങ്ങൾ - നൈxന്ദവ  സംസ്കോരം -
                  ആചോര അനുഷ്ഠോനങ്ങൾ - വിവിധ കേ�വസ്വം 
                  കേ"ോർഡു�ൾ മുതലോയവ.
 

(പര ോവധി  ോർക്ക്-100)
പരീക്ഷോ സ യം  -  1  ണിക്കൂർ 15  ിനിട്ട്   

കേചോ�്യ ഭോഷ  -   ലയോളം 
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ ന്റ്  കേ"ോർഡിമെന്റ ഒൗകേ�്യോഗി�
മെവബ്സൈസറ്റോയ  www.kdrb.kerala.gov.in  -ലൂമെ5
ഒറ്റത്തവണ  രജികേ�ഷന്  മെ)ോനൈ�ല്  വഴി
ഉകേ�്യോഗോർത്ഥി�ൾക്ക്  20.03.2020 മുതല്  അഡ്മിഷന്
5ിക്കറ്റ് ഡൗൺകേലോഡ് മെചയ്യോവുന്നതോണ്. 

   
  1/2019

)ധോന  വിഷയങ്ങമെള
അ5ിസ്ഥോന ോക്കിയുളള
വിf� ോയ  സില"സ്സ്
മെവബ്സൈസറ്റില്
ലഭ്യ ോണ്.
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കുറിപ്പ്  -  )ധോന വിഷയങ്ങളില് പരോ ർfിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് പുറകേ  ഈ തസ്തി�യുമെ5
വി�്യോഭ്യോസ കേയോഗ്യതയു ോയി "ന്ധമെപ്പട്ട  റ്റ് കേചോ�്യങ്ങളും കേചോ�്യ കേപപ്പറില് ഉണ്ടോ�ോം.  കൂ5ോമെത
)ധോന  വിഷയങ്ങളില്  ഉൾമെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  എല്ലോ  വിഷയങ്ങളിലും  കേചോ�്യങ്ങൾ
ഉണ്ടോയിരിക്കണമെ ന്ന് നിർ"ന്ധവു ില്ല.

NOTE - 1) It may be noted that apart from the Main Topics in the Syllabus referred to in

the  Examination  Programme,  questions  from  other  topics  related  to  the  educational

qualifications prescribed for the post may also appear in the question paper. There is no

undertaking  that  all  the  topics  mentioned  under the  sub  head  “Main  Topics”  may  be

covered in the question paper.

2) In addition to the Admission Tickets, candidates have to produce the original of any one of the

following documents to prove their identity at the time of examination viz. 1) Voters Identity

Card issued by Election Commission 2) Driving License 3) Passport 4) Identity Card issued by

Social Welfare Department to Physically Handicapped persons 5) Photo affixed pass book issued

by Nationalized Banks 6) PAN CARD 7) ID Card issued to  Government  Employees by the

Departments /Institutions concerned 8) Discharge Certificate issued to the Ex-servicemen/Photo

affixed  ID card issued to the Ex-servicemen by the Zilla Sainik Welfare Officer 9) Conductor

License  issued by Motor Vehicles Department 10) Photo affixed pass book issued by Scheduled

Banks/Kerala State Co-operative Bank/ District Co-operative Banks 11) Photo affixed Identity

Card issued by Public Sector Undertakings (various companies/corporations/boards/authority)/

Govt. autonomous institutions to their employees 12) Photo affixed Identity Card issued by the

Universities in Kerala state to its employees 13) Photo affixed Medical Certificate issued by

Medical Board to P.H. candidates  14) Photo affixed Identity Card issued by Bar Council to those

who are enrolled as Advocates 15) AADHAR Card issued by the Central Government, 16) Any

other  document approved by the Kerala Devaswom Recruitment Board and included in the

Admission Ticket.

Candidates who fail to produce original Identity Proof will not be permitted to attend the

Examination.

തിരിച്ചറിയല്  കേരഖയുമെ5  അസ്സല്  xോജരോക്കോത്ത  ഉകേ�്യോഗോർത്ഥി�മെള  പരീക്ഷ  എഴുതുവോന്

അനുവ�ിക്കുന്നതല്ല.  

3) Candidates  shall  occupy the  seats  allotted  to  them in the  Examination  Hall  before  the  time

specified in the Admission Ticket.  LATE COMERS WILL NOT BE ADMITTED TO THE

EXAMINATION.



ഉകേ�്യോഗോർത്ഥി�ൾ  അ  ഡ്മിഷന്  5ിക്കറ്റില്  നിർകേ�fിച്ചിട്ടുളള  പരീക്ഷോസ യത്തിന്  മുന്പ്  തമെന്ന

പരീക്ഷോxോളില് അവർക്ക്  അനുവ�ിച്ചിട്ടുളള ഇരിപ്പി5ത്ത്  xോജരോകേ�ണ്ടതോണ്.   തോ സിച്ചു വരുന്നവമെര

യോമെതോരു �ോരണവfോലും പരീക്ഷയില് പമെ�ടുക്കുവോന് അനുവ�ിക്കുന്നതല്ല.  

4)  Candidates  shall  not  bring  with  them  any  Electronic/Communication  device  such  as

Calculator, Mobile Phone, Digital Diary etc into the Examination Hall.  Any malpractices

or  attempt  to  commit  any  kind  of  malpractices  in  the  examination  hall  including  the

possession of watch/wrist watch, smart watch, camera watch or the possession of any other

electronic/communication  devices  such  as  Mobile  phone,  Digital  diary,  Pendrive,

Calculator,  Electronic  pen,  Scanner,  Camera  pen,  Health  band,  Bluetooth,  Earphone,

Microphone,  Pager etc.  will  result  in  the immediate ejection of the candidate from the

examination  hall  and shall  entail  disciplinary  action  and  also  result  in  the  subsequent

invalidation of the answer script/permanent disqualification of the candidate from applying

to any posts notified by the Kerala Devaswom Recruitment Board.

5) The time and venue of the examination will be mentioned in the admission ticket.

6) After the examination, Kerala Devaswom Recruitment Board will publish the provisional

answer key in the  official  website  of  KDRB (www.kdrb.kerala.gov.in).   The candidates

having any complaints regarding the provisional answer key can submit their complaints

on the provisional answer key within 7 days from the date of publication of the provisional

answer key in the official website of Kerala Devaswom Recruitment Board.  

 Thiruvananthapuram,                                                         B. KRISHNA CHANDRAN
 04.03.2020                                                        Controller of Examinations
                                                            KERALA DEVASWOM RECRUITMENT BOARD

* പരീക്ഷ സ യത്തിമെന്റ ആ�്യ മുപ്പത്  ിനിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് xോജരോകുന്ന ഉകേ�്യോഗോ൪ത്ഥി�ളുമെ5  

  അഡ്മിഷ൯ 5ിക്കറ്റും, തിരിച്ചറിയല് കേരഖയുമെ5 അസ്സലും പരികേfോധിക്കുന്നതിന് കേവണ്ടിയോണ്.

*  Examination  Time  includes,  half  an  hour  as  preparation  time  for  the  verification  of

Admission Tickets and original ID proof of the candidates appearing for the examination. 


