
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ോർഡ്

കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ോർഡിമെന്റ ഔകേ��ോഗി� മെവ�് കേ�ോ  ർട്ടലില്
പ്രസിദ്ധീ�രിച്ചി ട്ടുളള മെപ്രോവിഷണല് ഉത്തരസൂചി� സം�ന്ധിച്ച �രോതി�ള്

കുറിപ്പ് :- തോമെ/പ്പറയുന്ന ന്യൂനത�ള് ഉളള �രോതി�ള് �രിഗണിക്കുന്നതല്ല  .  
(1) �രീക്ഷ �ൺകേ<ോളർ, കേ�വസ്വം കേ�ോർഡ് �ില്ഡിങ്, ഗവ. ആയു ർകേവ� കേ�ോകേളജിന് എതിർവശം, 
    എം. ജി. കേറോഡ്, തിരുവന്തപുരം - 695001 എന്ന വിലോസത്തില് അല്ലോമെത കേ�ോർഡിമെന്റ �റ്റ് 
    അധി�ോരി�ള്കേMോ ഒോഫീസർ�ോർകേMോ അയച്ചത്.
(2) നിശ്ചിത�ോതൃ�യിലല്ലോത്തത്.
(3) സ�യ�രിധിM് കേശഷം ലഭിക്കുന്നത്.

1 ഉകേ��ോഗകേപ്പരും കേ�വസ്വവും

2 �രീക്ഷോതീയതി

3 കേചോ�� പുസ്ത�കേ�ോ ഡ്
(ഇംഗ്ലീഷില് അല്ല കേചോ��മെ�ങ്കില് �ോധ��ം വ�ക്ത�ോക്കു�)

4 കേചോ��പുസ്ത� ആല്ഫോകേ�ോഡ് (A, B, C, D)

ക്ര� 
നമ്പർ

കേചോ�� നമ്പ ർ 
(കേചോ�� 
പുസ്ത�ത്തില് 
ഉളളത് കേ�ോമെല)

ശരിമെയന്ന് തോങ്കള്
അവ�ോശമെപ്പടുന്ന 
ഓ�്ഷന്

കേചോ��മെത്തകേയോ 
ഉത്തരമെത്തകേയോ 
സം�ന്ധിച്ച അഭിപ്രോയം/
�രോതി�ള്

തോങ്കള് അവലം�ിച്ച 
പുസ്ത�ത്തിമെന്റയും 
ഗ്രന്ഥ�ർത്തോവിമെന്റയും കേ�ര്

സ്ഥലം :     ഒപ്പ് :

തീയതി :   ഉകേ��ോഗോർത്ഥിയുമെe കേ�രും അഡ്രസ്സും :

രജിസ്റ്റർ നമ്പർ : �രീക്ഷ കേ�ന്ദ്രം :

�രോതി�ള് ഈ ഓഫീസില് ലഭികേMണ്ട അവസോന തീയതി : 22.01.2021



KERALA DEVASWOM RECRUITMENT BOARD

COMPLAINTS REGARDING PROVISIONAL ANSWER KEY PUBLISHED IN THE
OFFICIAL WEB PORTAL OF THE KERALA DEVASWOM RECRUITMENT BOARD

NOTE :- Complaints with the following defects will not be entertained.
(1) Sent to any authority or officer of the Kerala Devaswom Recruitment Board other than the
      Controller of Examinations, Kerala Devaswom Recruitment Board, Devaswom Board Building,
      Opp: Govt: Ayurveda College, M. G. Road, Thiruvananthapuram – 695001.
(2) Not in the prescribed format.
(3) Received after the prescribed time limit.

1 Name of the Post and Devaswom

2 Date of Examination

3 Code No. of the Question Booklet. (Note the 
medium of questions, if it is other than English)

4 Alpha Code of the Question Booklet (A, B, C, or D)

Sl. 
No.

Question 
Number (as in 
the Question 
Booklet)

Option which you
claim to be the 
correct answer

Remarks/Complaints 
regarding the question/
answer

Name of the Reference Book
& the Author relied

Place :     Signature :

Date :      Name & address :

Register Number: Examination Centre :

Complaints received in this Office on or before 22.01.2021 alone will be considered.


