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ഗുരുവബോയർ കദേവസസസ്വം 

സറിലബസട്ട്  -  നറിഷ്ക൪ഷറിത  കയബോഗഗ്യതകേമള അടെറിസബോനമെബോകറി
ഒബ്ജകരീവട്ട് മെബോതൃകേയറിലുളള പരരീക. (ഒ.എസ്വം.ആ൪ മൂലഗ്യനറി൪ണ്ണയസ്വം)

Syllabus – Objective type(OMR Valuation) test  based on
the qualifications fixed for the post                

പധബോന വറിഷയങ  ൾ

Main Topics

പബോ൪ ടട്ട്-I         - മപബോതു വറിജ് ഞബോനവസ്വം ആനുകേബോലറികേവസ്വം

               - General Knowledge and Current Affairs

പബോ൪ ടട്ട് II         - ജനറൽ ഇസ്വംഗരീഷട്ട്

               - General English

പബോ൪ ടട്ട് III        - പബോകദേശറികേ ഭബോഷ  -  മെലയബോളസ്വം/തമെറിഴട്ട്/കേന്നടെ

                  വഗ്യബോകേരണസ്വം, ഭബോഷബോനനപുണഗ്യസ്വം, അവധബോരണസ്വം

               - Regional language  Malayalam/Tamil/Kannada–

                 Grammar, Language proficiency, Comprehension

   

    23/2020

പധബോന
വറിഷയങമള
അടെറിസബോനമെബോ
കറിയളള
വറിശദേമെബോയ
സറിലബസട്ട്
മവബ്നസറ്ററിൽ
ലഭഗ്യമെബോണട്ട്.

Detailed
Syllabus  based
on  the  main
topics  is
available in the
website

 

http://www.kdrb.kerala.gov.in/


പബോ൪ ടട്ട്-IV       - ഗണറിതസ്വം, കററികല്കശഷറി, മെബോനസറികേകശഷറി,

                  യകറിചറിന

              -  Arithmetic, Clerical ability,  Mental ability,

                  Test of reasoning

പബോ൪ ടട്ട് V      - അടെറിസബോനശബോസസ്വം-Basic Science

                    (i)ഉഉൗര്ജ്ജതനസ്വം-Physics

                 (i i) രസതനസ്വം-Chemistry

                 (i ii)ജരീവശബോസസ്വം-Biology

പബോ൪ ടട്ട് VI       - കേസ്വംപപ്യൂടർ പരറിജബോനസ്വം

               - Computer knowledge

പബോര്ടട്ട് VII       - കകത്ര കേബോരഗ്യങള, നഹൈന്ദവസസ്വംസബോരസ്വം,

                  ആചബോരങള, അനുഷബോനങള, വറിവറിധ കദേവസസസ്വം

                       കബബോർഡുകേള മതലബോയവ

               - Temple affiars, Hindu culture, Customs and

                  Traditions, Various Devaswom Boards

                    

(പരമെബോവധറി മെബോ൪കട്ട്-100)

പരരീകബോ സമെയസ്വം-1 മെണറിക്കൂ൪ 15 മെറിനറിടട്ട്   

കചബോദേഗ്യ ഭബോഷ   -    Medium of Questions

 Part I,Part III,Part IV,and Part VII   Questions in  Malayalam/–
                                        Tamil/ Kannada
 Part II                               English–
 Part V and VI                      Questions in Malayalam and–
                                        English

                                                                       
കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന  ഒഉൗകദേഗ്യബോഗറികേ
മവബ്നസറ്റബോയ  www.kdrb.kerala.gov.in -  ലരട ഒറ്റത്തവണ
രജറികസഷ൯  മപബോനഫ  വഴറി  ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറികേ കട്ട്ൽ ൾ
26.12.2020  മത  അഡറിഷ൯  ടെറികറ്റട്ട്  ഡഉൗൽ ൺകലബോഡട്ട്
മചയബോവന്നതബോണട്ട്. 

പധബോന
വറിഷയങമള
അടെറിസബോനമെബോ
കറിയളള
വറിശദേമെബോയ
സറിലബസട്ട്
മവബ്നസറ്ററിൽ
ലഭഗ്യമെബോണട്ട്.

Detailed
Syllabus  based
on  the  main
topics  is
available in the
website

കുററിപട്ട് 1 പധബോനവറിഷയങളറില്  പരബോമെര്ശറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  വറിഷയങളകട്ട്
പുറമമെ  ഈ  തസറികേയമടെ  വറിദേഗ്യബോഭഗ്യബോസ  കയബോഗഗ്യതയമെബോയറി
ബന്ധമപട  മെറ്റട്ട്  കചബോദേഗ്യങളസ്വം  ഉണബോകേബോസ്വം.   കൂടെബോമത
പധബോനവറിഷയങളറില്  ഉളമപടുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന  എലബോ
വറിഷയങമള  അടെറിസബോനമെബോകറിയള്ള  കചബോദേഗ്യങള
ഉണബോയറിരറികണമമെന്നട്ട്  നറിര്ബന്ധവമെറില.



കുററിപട്ട് 2 പരരീകയട്ട്  ഹൈബോജരബോകുന്ന  ഉകദേഗ്യബോഗബോര്തറികേള  അ ഡറിഷന്
ടെറികറ്ററിനട്ട്  പുറമമെ  അവരുമടെ  കഫബോകടബോ  പതറിച്ച  തബോമഴപറയന്ന
ഏമതങറിലുസ്വം  കരഖയമടെ  അസല്  പരറികശബോധനയട്ട്
ഹൈബോജരബോകകണതബോണട്ട്.
1) ഇലകന് കേമരീഷന് നല്കേറിയ കവബോടര് ഐഡനറിറ്ററി കേബോര്ഡട്ട്
2)  നഡ്രൈവറിസ്വംഗട്ട് നലസന്സട്ട്
3) പബോകസബോര്ടട്ട്
4)  ഭറിന്നകശഷറികബോര്കട്ട്  സബോമൂഹൈഗ്യകകമെ  വകുപട്ട്  നല്കുന്ന
തറിരച്ചററിയല് കേബോര്ഡട്ട്
5)  കദേശസബോല്കേ കൃത  ബബോങ്കുകേള  നല്കുന്ന  കഫബോകടബോ  പതറിച്ച
പബോസട്ട്ബുകട്ട്
6) പബോന്കേബോര്ഡട്ട്
7)  സര്കബോര്  ജരീവനകബോര്കട്ട്  അവര്  കജബോലറി  മചയ്യുന്ന
വകുപട്ട്/സബോപനസ്വം  നല്കുന്ന  കഫബോകടബോ  പതറിച്ച  തറിരറിച്ചററിയല്
കേബോര്ഡട്ട്
8)വറിമക  ഭടെന് മെബോര്കട്ട്  നല്കുന്ന   ഡറിസ്ചബോര്ജട്ട്
സര്ടറിഫറികറ്റട്ട്/വറിമക  ഭടെന് മെബോര്കട്ട്  നസനറികേ  മവല്ഫയര്
ആഫരീസര് നല്കുന്ന കഫബോകടബോ പതറിച്ചട്ട് തറിരറിച്ചററിയല് കേബോര്ഡട്ട്
9)കമെബോടബോര് വബോഹൈന വകുപട്ട് നല്കുന്ന കേണകര് നലസന്സട്ട്
10)സസ്വംസബോന/ജറിലബോ/സഹൈകേരണ  ബബോങട്ട്/മഷഡപ്യൂളഡട്ട്  ബബോങട്ട്
എന്നറിവ നല്കുന്ന കഫബോകടബോ പതറിച്ച പബോസട്ട്ബുകട്ട്

11)  മപബോതുകമെഖലബോ  സബോപനങളറില്  (വറിവറിധ  കേമ്പനറികേള,
കകേബോര്പകറഷനുകേള/കബബോര്  ഡുകേള/അകതബോററിറ്ററികേള,  സര്കബോര്
സസയസ്വംഭരണ  സബോപനങള)  എന്നറിവ  അവരുമടെ
ജരീവനകബോര്കട്ട്  നല്കുന്ന കഫബോകടബോപതറിച്ച ഐ ഡനറിറ്ററി  കേബോര്ഡട്ട്
(12)  കകേരളത്തറിമല  സര്വ്വകേലബോശബോലകേള  അവരുമടെ
ജരീവനകബോര്കട്ട് നല്കുന്ന കഫബോകടബോ പതറിച്ച തറിരറിച്ചററിയല് കേബോര് ഡട്ട്
13)  ഭറിന്നകശഷറികബോര്കട്ട്  മമെഡറികല്  കബബോര്ഡുകേള  നല്കുന്ന
കഫബോകടബോ പതറിച്ച തറിരറിച്ചററിയല് കേബോര്ഡട്ട്
14)  അഡസകകറ്റുമെബോരബോയറി  എന്കറബോള  മചയ്തവര്കട്ട്  ബബോര്
കേഉൗണ്സറില് നല്കുന്ന കഫബോകടബോപതറിച്ച ഐ ഡനറിറ്ററി കേബോര്ഡട്ട്
15) ആധബോര് കേബോര്ഡട്ട്
16)  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോര്ഡട്ട്  അസ്വംഗരീകേരറിച
നല്കുന്ന ഏമതങറിലുസ്വം കഫബോകടബോ പതറിച്ച തറിരറിച്ചററിയല് കേബോര്ഡട്ട്

തറിരറിച്ചററിയല്  കരഖയമടെ  അസല്  ഹൈബോജരബോകബോത്ത
ഉകദേഗ്യബോഗബോര്തറികേമള  പരരീക  എഴുതുവബോന്
അനുവദേറിക്കുന്നതല

കുററിപട്ട് 3 ഉകദേഗ്യബോഗബോര്തറികേള അഡറിഷന് ടെറികറ്ററില്  കരഖമപടുത്തറിയറിട്ടുള്ള
പരരീകബോ സമെയത്തറിനട്ട് മന്പട്ട് തമന്ന പരരീകബോ ഹൈബോളറില് അവര്കട്ട്
അനുവദേറിച്ചറിട്ടുള്ള ഇരറിപറിടെത്തട്ട് ഹൈബോജരബോകകേണതബോണട്ട്.  തബോമെസറിച്ചട്ട്
വരുന്നവമര  യബോമതബോരു  കേബോരണവശബോലുസ്വം  പരരീകയറില്
പമങടുകബോന് അനുവദേറിക്കുന്നതല.  

കുററിപട്ട് 4 കേബോല്ക്കുകലറ്റര്,  മമെബോനബല്  കഫബോണ്,  ഡറിജറിറ്റല്  ഡയററി,
വബോകട്ട്മെബോന്  തുടെങറിയ  ഇലകകബോണറികേട്ട്  വറിവര  വറിനറിമെയത്തറിനുള്ള



ഉപകേരണങള  പരരീകബോ  ഹൈബോളറിനുള്ളറില്  കേര്ശനമെബോയറി
നറികരബോധറിച്ചറിരറിക്കുന.   പരരീകബോ  സമെയത്തട്ട്  അനുചറിതമെബോയ
മപരുമെബോറ്റസ്വം  നടെത്തുകേകയബോ  നടെത്തബോന് ശ്രമെറിക്കുകേകയബോ  മചയ്യുന്ന
ഉകദേഗ്യബോഗബോര്തറികേകളയസ്വം,  വബോച്ചട്ട്,  ററിസട്ട്  വബോച്ചട്ട്,  സബോര്ടട്ട്  വബോച്ചട്ട്,
കേഗ്യബോമെറബോവബോച്ചട്ട്  തുടെങറി  വറിവര  വറിനറിമെയത്തറിനബോയള്ള
ഇലകകബോണറികേട്ട് ഉപകേരണങളറില് ഏമതങറിലുസ്വം പരരീകബോഹൈബോളറില്
നകേവശസ്വം  വയ്ക്കുന്ന  ഉകദേഗ്യബോഗബോര്തറികേകളയസ്വം  പരരീകബോഹൈബോളറില്
നറിനസ്വം  ഉടെനടെറി  പുറത്തബോക്കുന്നതബോണട്ട്,  അത്തരകബോരുമടെ
ഉത്തരകടെലബോസ്സുകേള  അസബോധുവബോക്കുകേകയബോ  കകേരള  കദേവസസസ്വം
ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോര്ഡട്ട്  നടെത്തുന്ന മതരമഞ്ഞെടുപട്ട്  നടെപടെറികേളറില്
ഹൈബോജരബോകുന്നതറില്  നറിനസ്വം  തബോത്കബോലറികേമെബോയറി/സറിരമെബോയറി
അകയബോഗഗ്യത കേലറിക്കുകേയസ്വം മചയ്യുന്നതബോണട്ട്.  

കുററിപട്ട് 5 പരരീകബോ തരീയതറി, സമെയസ്വം, പരരീകബോ കകേനസ്വം എന്നറിവ അഡറിഷന്
ടെറികറ്ററില് കരഖമപടുത്തറിയറിരറിക്കുസ്വം.  

കുററിപട്ട് 6 എഴുത്തു പരരീക (Descriptive Type Test), ടബോന്സറിപ്ഷന് മടെസട്ട്
എന്നറിവ ഒഴറിമകേ കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് നടെത്തുന്ന എലബോ
ഒബ്ജകരീവട്ട്  മെബോതൃകേയറിലുള്ള  (ഒ.എസ്വം.ആര്  മൂലഗ്യനറിര്ണ്ണയസ്വം)
പരരീകകേളമടെയസ്വം തബോത്കബോലറികേ ഉത്തരസൂചറികേ പരരീകബോനനരസ്വം
കബബോര്ഡറിമന  ഒഉൗകദേഗ്യബോഗറികേ  മവബ്നസറ്ററില്
(www.kdrb.kerala.gov.in) പസറിദരീകേരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.

തബോത്കബോലറികേ  ഉത്തരസൂചറികേ  സസ്വംബന്ധറിച്ചട്ട്  പരബോതറികേള  ഉള്ള
പകസ്വം ആയതട്ട് തബോത്കബോലറികേ ഉത്തരസൂചറികേ മവബ്നസറ്ററില്
പസറിദരീകേരറിച്ച  തരീയതറി  മതല്  ഏഴട്ട്  ദേറിവസത്തറിനുള്ളറില്
സമെര്പറികകണതബോണട്ട്.   നറിശറിത  സമെയപരറിധറിക്കുകശഷസ്വം
ലഭറിക്കുന്ന  പരബോതറികേള  യബോമതബോരു  കേബോരണവശബോലുസ്വം
പരറിഗണറിക്കുന്നതല.  

.

 തറിരുവനനപുരസ്വം 
  10.12.2020                                                           ബറി.കേ കൃഷ്ണചനന്

                  പരരീകബോ കേണ്കടബോളര്
         കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോര്ഡട്ട്

*പരരീകബോ സമെയത്തറിമന ആദേഗ്യ മപതട്ട് മെറിനറിടട്ട് പരരീകയ ഹൈബോജരബോകുന്ന ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറികേളമടെ
അഡറിഷ൯ ടെറികറ്റുസ്വം, തറിരറിച്ചററിയ  കരഖയമടെ അസലുസ്വം പരറികശബോധറിക്കുന്നതറിനട്ട് കവണറിയബോണട്ട്ൽ .

                                                                                    

http://www.kdrb.kerala.gov.in/

