02/2021
web.www.kdrb.kerala.gov.in

കകേരള കദേവസസസ്വം ററി ക്രൂ ടട്ട് മ മെനട്ട് കബബോര്ഡട്ട്
കകേബോവറി ഡ ട്ട് വവബോപനമത്തെ തുടര്നട്ട് മെബോററിവച്ച 2020 ഏപറി ല് മെബോസമത്തെ പരരീ ക്ഷ യുമട (പരരീ ക്ഷ ബോ
കപബോഗസ്വം നമ്പര് 2/2020)പുതുകറി യ പരരീ ക്ഷ ബോ തരീ യ തറി തബോമഴെ മകേബോടുക്കുന
Rescheduled Examination programme for the month of February 2021

പരരീ ക്ഷ ബോ കപബോഗബോസ്വം
മഫെബ്രുവരറി 2021
ക്രമെനമ്പര്

പരരീ ക്ഷ ബോ
തരീ യ തറി യു സ്വം
സമെയവസ്വം

തസറി കേ യുമട കപരട്ട് , കദേവസസസ്വം, സറി ല ബസട്ട്

കേബോറഗററി
നമ്പര്

1

2

3

4

1

28.02.2021
ഞഞയര

പപ്യൂ ണ
Peon

01/2019

തറി രു വറി ത ബോസ്വംകൂര് കദേവസസസ്വം കബബോര്ഡട്ട്
Travancore Devaswom Board

ഉച്ചയട്ട്

*

പധബോന
വറി ഷ യങമള
മതൽ
സറി ല ബസട്ട് - നറി ഷ്ക ൪ഷറി ത കയബോഗവതകേമള അടറി സ ബോനമെബോകറി അടറി സ ബോനമെബോ
കറി യു ളള
03.15 വരര ഒബ്ജകരീ വ ട്ട് മെബോതൃകേയറി ലു ളള പരരീ ക്ഷ . (ഒ.എസ്വം.ആ൪ മൂലവനറി ൪ ണ്ണയസ്വം) വറി ശേ ദേമെബോയ
Syllabus – Objective type(OMR Valuation) test based on സറി ല ബസട്ട്
മവബ്സസററി ൽ
the qualifications fixed for the post
ലഭവമെബോണട്ട് .
പധബോന വറി ഷ യങ ൾ
Detailed
Syllabus based
Main Topics
on the main
പബോ൪ടട്ട്-I
- മപബോതു വറി ജ് ഞബോനവസ്വം ആനുകേബോലറി കേ വസ്വം
topics
is
available in the
- General Knowledge and Current Affairs
website
പബോ൪ടട്ട് II
- ഗണറി ത വസ്വം മെബോനസറി കേ കശേഷറി യു സ്വം യുകറി ച റി ന്ത യുസ്വം
01.30

- Arithematic, Mental ability, Test of reasoning
പബോ൪ടട്ട് III

- ജനറല് ഇസ്വംഗരീ ഷ ട്ട്

- General English
പബോ൪ടട്ട്-IV

- പബോകദേശേറി കേ ഭബോഷ (മെലയബോളസ്വം/തമെറി ഴെ ട്ട് / കേനട)
Regional Language (Malayalam/Tamil/Kannada)
ഭബോഷബോ സനപുണവസ്വം, വവബോകേരണസ്വം, അവധബോരണസ്വം
Language proficiency, Grammar, Comprehension

പബോ൪ടട്ട് V

- അടറി സ ബോനശേബോസസ്വം-Basic Science
(i)ഉഉൗര്ജ്ജതനസ്വം-Physics
(ii) രസതനസ്വം-Chemistry
(iii)ജരീ വ ശേബോസസ്വം-Biology

പബോ൪ടട്ട് VI

- കക്ഷത്ര കേബോരവങള, സഹൈന്ദവസസ്വംസബോരസ്വം,
ആചബോരങള, അനുഷബോനങള, വറി വ റി ധ കദേവസസസ്വം
കബബോ ർ ഡുകേള മതലബോയവ

- Temple affiars, Hindu culture, Customs and
Traditions, Various Devaswom Boards

(പരമെബോവധറി മെബോ൪കട്ട് - 100)
Maximum Mrak - 100
പരരീ ക്ഷ ബോ സമെയസ്വം-1 മെണറി ക്കൂ ൪ 15 മെറി ന റി ട ട്ട്
Examination time – 1 hour 15 minutes

കചബോദേവ ഭബോഷ - Medium of Questions
മെലയബോളസ്വം/തമെറി ഴെ ട്ട് / കേനട
Malayalam/Tamil/Kannada

കകേരള കദേവസസസ്വം ററി ക്രൂ ടട്ട് മ മെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമ ന ഒഉൗകദേവബോഗറി കേ
മവബ്സസറബോയ www.kdrb.kerala.gov.in -ലരട ഒറത്തെവണ
രജറി ക സഷ൯
മപബോസഫെ ൽ
വഴെറി
ഉകദേവബോഗബോ൪തറി കേ ൾകട്ട്
12.02.2021 മത ൽ അഡറി ഷ ൯ ടറി ക റട്ട് ഡഉൗ ൺ കലബോഡട്ട്
മചയബോവനതബോണട്ട് .
Candidates can download the Admission Tickets through their
One Time Registration Profile in the Website
www.kdrb.kerala.gov.in from 12.02.2021

കുററിപട്ട് 1

പധബോനവറിഷയങളറില് പരബോമെര്ശേറിച്ചറിരറിക്കുന വറിഷയങളകട്ട്
പുറമമെ ഈ തസറികേയുമട വറിദേവബോഭവബോസ കയബോഗവതയുമെബോയറി
ബന്ധമപട മെറട്ട് കചബോദേവങളസ്വം ഉണബോകേബോസ്വം.
കൂടബോമത

പധബോന
വറി ഷ യങമള
അടറി സ ബോനമെബോ
കറി യു ളള
വറി ശേ ദേമെബോയ
സറി ല ബസട്ട്
മവബ്സസററി ൽ
ലഭവമെബോണട്ട് .
Detailed
Syllabus based
on the main
topics
is
available in the
website

കുററിപട്ട് 2

പധബോനവറിഷയങളറില്
ഉളമപടുത്തെറിയറിരറിക്കുന
എലബോ
വറിഷയങമള
അടറിസബോനമെബോകറിയുള്ള
കചബോദേവങള
ഉണബോയറിരറികണമമെനട്ട് നറിര്ബന്ധവമെറില.
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.
പരരീക്ഷയട്ട് ഹൈബോജരബോകുന ഉകദേവബോഗബോര്തറികേള അഡറിഷന
ടറികററിനട്ട് പുറമമെ അവരുമട കഫെബോകടബോ പതറിച്ച തബോമഴെപറയുന
ഏമതങറിലുസ്വം
കരഖയുമട
അസല്
പരറികശേബോധനയട്ട്
ഹൈബോജരബോകകണതബോണട്ട്.
1) ഇലക്ഷന കേമരീഷന നല്കേറിയ കവബോടര് ഐഡനറിററി കേബോര്ഡട്ട്
2) സഡ്രൈവറിസ്വംഗട്ട് സലസനസട്ട്
3) പബോകസബോര്ടട്ട്
4) ഭറിനകശേഷറികബോര്കട്ട് സബോമൂഹൈവകക്ഷമെ വകുപട്ട് നല്കുന
തറിരച്ചററിയല് കേബോര്ഡട്ട്
5) കദേശേസബോല്കേകൃത ബബോങ്കുകേള നല്കുന കഫെബോകടബോ പതറിച്ച
പബോസട്ട്ബുകട്ട്
6) പബോനകേബോര്ഡട്ട്
7) സര്കബോര് ജരീവനകബോര്കട്ട് അവര് കജബോലറി മചയ്യുന
വകുപട്ട്/സബോപനസ്വം നല്കുന കഫെബോകടബോ പതറിച്ച തറിരറിച്ചററിയല്
കേബോര്ഡട്ട്
8)വറിമക
ഭടനമെബോര്കട്ട്
നല്കുന
ഡറിസ്ചബോര്ജട്ട്
സര്ടറിഫെറികറട്ട്/വറിമക ഭടനമെബോര്കട്ട് സസനറികേ മവല്ഫെയര്
ആഫെരീസര് നല്കുന കഫെബോകടബോ പതറിച്ചട്ട് തറിരറിച്ചററിയല് കേബോര്ഡട്ട്
9)കമെബോടബോര് വബോഹൈന വകുപട്ട് നല്കുന കേണകര് സലസനസട്ട്
10)സസ്വംസബോന/ജറിലബോ/സഹൈകേരണ ബബോങട്ട്/മഷഡപ്യൂളഡട്ട് ബബോങട്ട്
എനറിവ നല്കുന കഫെബോകടബോ പതറിച്ച പബോസട്ട്ബുകട്ട്
11) മപബോതുകമെഖലബോ സബോപനങളറില് (വറിവറിധ കേമ്പനറികേള,
കകേബോര്പകറഷനുകേള/കബബോര്ഡുകേള/അകതബോററിററികേള, സര്കബോര്
സസയസ്വംഭരണ
സബോപനങള)
എനറിവ
അവരുമട
ജരീവനകബോര്കട്ട് നല്കുന കഫെബോകടബോപതറിച്ച ഐഡനറിററി കേബോര്ഡട്ട്
(12)
കകേരളത്തെറിമല
സര്വ്വകേലബോശേബോലകേള
അവരുമട
ജരീവനകബോര്കട്ട് നല്കുന കഫെബോകടബോ പതറിച്ച തറിരറിച്ചററിയല് കേബോര്ഡട്ട്
13) ഭറിനകശേഷറികബോര്കട്ട് മമെഡറികല് കബബോര്ഡുകേള നല്കുന
കഫെബോകടബോ പതറിച്ച തറിരറിച്ചററിയല് കേബോര്ഡട്ട്
14) അഡസകകറ്റുമെബോരബോയറി എനകറബോള മചയ്തവര്കട്ട് ബബോര്
കേഉൗണസറില് നല്കുന കഫെബോകടബോപതറിച്ച ഐഡനറിററി കേബോര്ഡട്ട്
15) ആധബോര് കേബോര്ഡട്ട്
16) കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോര്ഡട്ട് അസ്വംഗരീകേരറിച
നല്കുന ഏമതങറിലുസ്വം കഫെബോകടബോ പതറിച്ച തറിരറിച്ചററിയല് കേബോര്ഡട്ട്

Note 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 Idetity 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.
തറി ര റി ച്ച ററി യ ല് കരഖയുമട
ഉകദേവബോഗബോര്തറികേമള
അനുവദേറി ക്കു നതല

കുററിപട്ട് 3

കുററി പ ട്ട് 4

അസല്
പരരീ ക്ഷ

ഹൈബോജരബോകബോത്തെ
എഴുതുവബോന

Candidates who fail to produce original identity proof
will not be permitted to attend the examination.
ഉകദേവബോഗബോര്തറികേള അഡറിഷന ടറികററില് കരഖമപടുത്തെറിയറിട്ടുള്ള
പരരീക്ഷബോ സമെയത്തെറിനട്ട് മനപട്ട് തമന പരരീക്ഷബോ ഹൈബോളറില് അവര്കട്ട്
അനുവദേറിച്ചറിട്ടുള്ള ഇരറിപറിടത്തെട്ട് ഹൈബോജരബോകകേണതബോണട്ട്. തബോമെസറിച്ചട്ട്
വരുനവമര യബോമതബോരു കേബോരണവശേബോലുസ്വം പരരീക്ഷയറില്
പമങടുകബോന അനുവദേറിക്കുനതല.
Candidates shall occuppy 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
കേബോല്ക്കുകലറര്, മമെബോസബല് കഫെബോണ, ഡറിജറിറല് ഡയററി,
വബോകട്ട്മെബോന തുടങറിയ ഇലകകബോണറികേട്ട് വറിവര വറിനറിമെയത്തെറിനുള്ള
ഉപകേരണങള പരരീക്ഷബോ ഹൈബോളറിനുള്ളറില് കേര്ശേനമെബോയറി

നറികരബോധറിച്ചറിരറിക്കുന.
പരരീക്ഷബോ സമെയത്തെട്ട് അനുചറിതമെബോയ
മപരുമെബോറസ്വം നടത്തുകേകയബോ നടത്തെബോന ശ്രമെറിക്കുകേകയബോ മചയ്യുന
ഉകദേവബോഗബോര്തറികേകളയുസ്വം, വബോച്ചട്ട്, ററിസട്ട് വബോച്ചട്ട്, സബോര്ടട്ട് വബോച്ചട്ട്,
കേവബോമെറബോവബോച്ചട്ട്
തുടങറി
വറിവര
വറിനറിമെയത്തെറിനബോയുള്ള
ഇലകകബോണറികേട്ട് ഉപകേരണങളറില് ഏമതങറിലുസ്വം പരരീക്ഷബോഹൈബോളറില്
സകേവശേസ്വം വയ്ക്കുന ഉകദേവബോഗബോര്തറികേകളയുസ്വം പരരീക്ഷബോഹൈബോളറില്
നറിനസ്വം ഉടനടറി പുറത്തെബോക്കുനതബോണട്ട്, അത്തെരകബോരുമട
ഉത്തെരകടലബോസ്സുകേള അസബോധുവബോക്കുകേകയബോ കകേരള കദേവസസസ്വം
ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോര്ഡട്ട് നടത്തുന മതരമഞ്ഞെടുപട്ട് നടപടറികേളറില്
ഹൈബോജരബോകുനതറില് നറിനസ്വം തബോത്കബോലറികേമെബോയറി/സറിരമെബോയറി
അകയബോഗവത കേലറിക്കുകേയുസ്വം മചയ്യുനതബോണട്ട്.
Candidates shall not bring with them Watch/wrist watch, smart watch,
camera watch or 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 into the Examination Hall. Any infringement of this instruction
will result in the immediate ejection of the candidate from the
Examination Hall and subsequent invalidation of the answer
script/permanent disqualification of the candidate from applying to the
post notified by the Kerala Devaswom Recruitment Board.

കുററി പ ട്ട് 5

പരരീക്ഷബോ തരീയതറി, സമെയസ്വം, പരരീക്ഷബോ കകേനസ്വം, പരരീക്ഷബോ രരീതറി
എനറിവ അഡറിഷന ടറികററില് കരഖമപടുത്തെറിയറിരറിക്കുസ്വം.
The Date, Time, Venue and mode of Examination will also be
mentioned in the Admission Ticket.

കുററിപട്ട് 6

എഴുത്തു പരരീക്ഷ (Descriptive Type Test), ടബോനസറിപ്ഷന
മടസട്ട് എനറിവ ഒഴെറിമകേ കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് നടത്തുന
എലബോ ഒബ്ജകരീവട്ട് മെബോതൃകേയറിലുള്ള (ഒ.എസ്വം.ആര് മൂലവനറിര്ണ്ണയസ്വം)
പരരീക്ഷകേളമടയുസ്വം തബോത്കബോലറികേ ഉത്തെരസൂചറികേ പരരീക്ഷബോനന്തരസ്വം
കബബോര്ഡറിമന
ഒഉൗകദേവബോഗറികേ
മവബ്സസററില്
(www.kdrb.kerala.gov.in)പസറിദരീകേരറിക്കുനതബോണട്ട്.
തബോത്കബോലറികേ ഉത്തെരസൂചറികേ സസ്വംബന്ധറിച്ചട്ട് പരബോതറികേള ഉള്ള
പക്ഷസ്വം ആയതട്ട് തബോത്കബോലറികേ ഉത്തെരസൂചറികേ മവബ്സസററില്
പസറിദരീകേരറിച്ച തരീയതറി മതല് ഏഴെട്ട് ദേറിവസത്തെറിനുള്ളറില്
സമെര്പറികകണതബോണട്ട്.
നറിശറിത സമെയപരറിധറിക്കുകശേഷസ്വം
ലഭറിക്കുന
പരബോതറികേള
യബോമതബോരു
കേബോരണവശേബോലുസ്വം
പരറിഗണറിക്കുനതല.
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 of 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
29.01.2021
B.Krishnachandran
Controller of Examinations
Kerala Devaswom Recruitment Board

*പരരീക്ഷബോ സമെയത്തെറി മന ആദേവ മപതട്ട് മെറിന റി ട ട്ട് പരരീക്ഷ യ ഹൈബോജരബോകുന ഉകദേവബോഗബോ൪തറികേളമട
അഡറി ഷ ൯ ടറി ക റ്റുസ്വം, തറി ര റി ച്ച ററി യ ൽ കരഖയുമട അസലുസ്വം പരറി ക ശേബോധറി ക്കു നതറി ന ട്ട് കവണറി യ ബോണട്ട് .

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
examinations.

