
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ോർ ഡ്

പരീക്ഷോരീതിയും സില�സ്സും
Mode of examination and Syllabus

തസ്തി�യുമെ0 കേപര്           -      ക്ലർക്ക് 
 (കേ5രിട്ടുളള 5ിയ�5വും തസ്തി��ോറ്റം വഴിയുളള 5ിയ�5വും)

Name of Post -  Clerk 
 (Direct Recruitment & Appointment by transfer)

Catagory No                        -         41/2020, 42/2020
�ോറ്റഗറി 5മ്പർ                   -         41/2020, 42/2020
കേ�വസ്വം  -  �ല�ോർ കേ�വസ്വം
Devaswom -  Malabar Devaswom
വി�്യോഭ്യോസ കേയോഗ്യത – (1) +  2  അമെWങ്കില് തത്തുല്യ കേയോഗ്യത
 Qualifications                                   +  2 or equivalent qualification
                                                  (2)  ഡികേ]ോ� ഇൻ �ംപ്യുട്ടർ  ആപ്പ്ലികേക്കഷൻ
                                                             അമെWങ്കില് തത്തുല്യ കേയോഗ്യത 
                                                             Diploma in Computer Application or its equivalent.

പരീക്ഷോരീതി -       5ിശ്ചിത കേയോഗ്യത�മെള അ0ിസ്ഥോ5�ോക്കി ഒബ്ജക്ടീവ്
                                    �ോതൃ�യിലുളള ഒ.എം.ആർ മൂല്യ5ിർണ്ണയ പരീക്ഷ

 Mode of Examination -       Objective Type (OMR valuation) Test based on the 
      qualifications fixed for the post. -

കേuോ�്യഭോഷ       �ലയോളം/ഇംഗ്ലീഷ് /ത�ിഴ്/�ന്ന0
Medium of Questions      Malayalam/English/Tamil/Kannada

ആമെ� കേuോ�്യങ്ങള്

Total Questions 100

ആമെ� �ോർക്ക്

Total Marks 100

പരീക്ഷോസ�യം 1 �ണിക്കൂർ 15 �ി5ിറ്റ്
Duration of examination One hour fifteen minutes



കുറിപ്പ്
NOTE

ക്ലർക്ക് തസ്തി�യികേലയ്ക്ക് ഒോണ്ലൈല5ോയി സ�൪പ്പിച്ച അകേപക്ഷയില് �ോതൃഭോഷ, കേuോ�്യഭോഷ
എന്നിവ  ത�ിഴ്  അമെWങ്കില്  �ന്ന0  എന്ന്  കേരഖമെപ്പടുത്തിയിട്ടുളള  ഉകേ�്യോഗോർത്ഥി�ള്
പരീക്ഷോസ�യത്ത് അവർ ആവശ്യമെപ്പടുന്ന പക്ഷം പ്രോകേ�ശി� ഭോഷ,  ജ5റല് ഇംഗ്ലുീഷ്,  ഡികേ]ോ�
ഇൻ �ംപ്യുട്ടർ അപ്പ്ലികേക്കഷൻ   എന്നീ വിഷയങ്ങള് ഒഴിമെ� സില�സ്സില് ഉള്മെപ്പടുത്തിയിട്ടുളള �റ്റ്
വിഷയങ്ങമെള അ0ിസ്ഥോ5�ോക്കിയുളള കേuോ�്യങ്ങള് ത�ിഴ്/�ന്ന 0 എന്നീ ഭോഷ�ളികേലക്ക് മെ�ോഴി�ോറ്റം
മെuയ്ത  കേuോ�്യകേപപ്പർ  5ല്കുന്നതോണ്.  പ്രോകേ�ശി�ഭോഷ�ളിമെല  (�ലയോളം/ത�ിഴ്/�ന്ന0)
വ്യോ�രണം,  ഭോഷോലൈ5പുണ്യം,  അവധോരണം,  വിവർത്ത5ം എന്നിവമെയ അ0ിസ്ഥോ5�ോക്കിയുളള
കേuോ�്യങ്ങള്  �ന്ധമെപ്പട്ട  ഭോഷ�ളിലും,  ഡികേ]ോ�  ഇൻ  �ംപ്യുട്ടർ  ആപ്പ്ലികേക്കഷൻ   (Diploma  in
Computer Application) അ0ിസ്ഥോ5�ോക്കിയുളള കേuോ�്യങ്ങള്  ഇംഗ്ലീഷിലും,  ആയിരിക്കും .

സില�സ്സ്   - Syllabus  

Part I -  മെപോതുവിജ്ഞോ5വും ആനു�ോലി�വും 
 General knowledge and Current affairs

Part II  -  ജ5റല് ഇംഗ്ലീഷ് 
 General English

Part III -          പ്രോകേ�ശി� ഭോഷ  -  �ലയോളം/ത�ിഴ്/�ന്ന0
   Regional language – Malayalam/Tamil/Kannada

Part IV -   ഡികേ]ോ� ഇൻ �ംപ്യുട്ടർ ആപ്പ്ലികേക്കഷൻ  അ0ിസ്ഥോ5�ോക്കിയുള്ള 
                                             കേuോ�്യങ്ങള് (Questions based on Diploma in Computer 
                                              applications.)

           Part V            -            ലഘു ഗണിതം, മെക്ലറിക്കല് അഭിരുuി , �ോ5സി� കേശഷി,              
                                              യുക്തിuിന്ത .
                                              Simple Arithmetic, Clerical Aptitude, Mental ability, 
                                              Test of  reasoning

Part VI -    കേക്ഷത്ര�ോര്യങ്ങള്, ലൈ�ന്ദവസംസ്ക്കോരം, ആuോരങ്ങള്, 

   അനുഷ്ഠോ5ങ്ങള്, വിവിധ കേ�വസ്വം കേ�ോർഡു�ള് മുതലോയവ.

   Temple affiars, Hindu culture, Customs and Traditions, 

    Various Devaswom Boards  



പ്രധോ5വിഷയങ്ങമെള അ0ിസ്ഥോ5�ോക്കിയുളള വിശ��ോയ സില�സ്സ്

Detailed syllabus based on the main topics

പോർട്ട്   1   – Part 1  

Medium of Questions: Malayalam/Tamil/Kannada

�ോർക്ക്    35 – Marks 35   

മെപോതുവിജ്ഞോ5വും  ,    ആനു�ോലി�വും   -   General Knowledge and Current Affairs  

• അന്തർകേ�ശീയ/കേ�ശീയ/പ്രോകേ�ശി� തലങ്ങളിമെല രോഷ്ട്രീയ, സോമ്പത്തി� സോമൂ�ി�, ശോസ്ത്ര
സോകേങ്കതി�,  �ോയി�/�ലോ  വികേ5ോ�,  സോ�ിത്യ  കേ�ഖല�ളിമെല  പ്രധോ5  ആനു�ോലി�
സംഭവങ്ങളും,  പ്രമുഖ  വ്യക്തി�ളും.   ��ിരോ�ോശ  പര്യകേവഷണ  കേ�ഖലയില്  ഇന്ത്യ

ലൈ�വരിച്ച പ്രധോ5കേ5ട്ടങ്ങള് - uന്ദ്രയോൻ I, uന്ദ്രയോൻ II.  പ്രമുഖ കേ�ശീയ, അന്തർകേ�ശീയ
��ിരോ�ോശ ഗകേവഷണ സ്ഥോപ5ങ്ങള്, സോരഥി�ള്.

• പ്രമുഖ അന്തോരോഷ്ട്ര സംഘ05�ള്, കൂട്ടോയ്മ�ള് - ഐ�്യരോഷ്ട്ര സംഘ05, ജി4 രോജ്യങ്ങള്,
അന്തോരോഷ്ട്ര കേ�ോ0തി�ള്,  സർവ്വരോജ്യസഖ്യം,  കേ�ോ�ണ്മെവല്ത്ത്,  കേuരികേuരോപ്രസ്ഥോ5ം,
ആസിയോൻ,  സോർക്ക്,  ബ്രിക്സ്,  യൂകേറോപ്യൻ യൂണിയൻ,  ഏഷ്യൻ മെഡവലപ്മെ�ന്റ്  �ോങ്ക്  -
അന്തർകേ�ശീയ 5ോണ്യ5ിധി - ആസ്ഥോ5ം, ഉകേ°ശ്യലക്ഷ്യങ്ങള്, ഘ05യും പ്രവർത്ത5വും.

• സോമൂ�്യ,  സോമ്പത്തി�,  വ്യോവസോയി�,  �ോർഷി�,  വിവരവി5ി�യ/വിവര  സോകേങ്കതി�
കേ�ഖല�ളില്  സ്വോതന്ത്ര്യോ5ന്തര  ഇന്ത്യ  ലൈ�വരിച്ച  സുപ്രധോ5  കേ5ട്ടങ്ങളും,  പ്രധോ5
വ്യക്തി�ളും.

• �ോയി� രംഗമെത്ത ഇന്ത്യൻ കുതിപ്പ്  -  ഒളിമ്പിക്സ്  ഉള്മെപ്പമെ0  �റ്റ്  അന്ത൪കേ�ശീയ/കേ�ശീയ
�ത്സരങ്ങളിമെല  �ലയോളി  സോന്നിദ്ധ്യം  -  ലൈ�വരിച്ച  കേ5ട്ടങ്ങള്,  അ൪ജു5  അവോ൪ഡ്
കേജതോക്കള്.  2019 മെല പ്രധോ5 �ോയി� �ത്സരങ്ങള്, കേജതോക്കള്.

• കേ�ശീയ/പ്രോകേ�ശി�  രംഗമെത്ത  പ്രമുഖ  സോ�ിത്യ�ോര൯�ോ൪,  അവരുമെ0  രu5�ള്,
�ഥോപോത്രങ്ങള്,  തൂലി�ോ  5ോ�ങ്ങള്,  അപര5ോ�ങ്ങള്,  അവോ൪ഡ്  കേജതോക്കള്.   �ലോ,
സോ�ിത്യ,  ഭോഷോ  കേപോഷണത്തി5ോയുള്ള  കേ�ന്ദ്ര/സംസ്ഥോ5  സ൪ക്കോ൪  സ്ഥോപ5ങ്ങള്,
സോരഥി�ള്.

• അന്തർകേ�ശീയ,  കേ�ശീയ  ശോസ്ത്രപ്രതിഭ�ള്.   �ണ്ടുപി0ിത്തങ്ങള്.   കേ5ോകേ�ല്  പുരസ്കോര
കേജതോക്കള്.   ഇന്ത്യൻ  വ5ിതോ  ശോസ്ത്രജ്ഞർ.   കേ5ോകേ�ല്  സമ്മോ5ോർ�രോയ  ഇന്ത്യൻ
ശോസ്ത്രജ്ഞർ, പത്മ പുരസ് ക്കോരങ്ങള്, പുരസ് ക്കോര കേജതോക്കള്.     

• ഇന്ത്യയില് വിശിഷ്യ കേ�രളത്തില് 50പ്പോക്കിയ ജ5ോധിപത്യ അധി�ോര വികേ�ന്ദ്രീ�രണം -
ലക്ഷ്യവും പ്രകേയോജ5വും.  ഗ്രോ�ീണ/5ഗര സ്വയംഭരണ സ്ഥോപ5ങ്ങള്, മു൯സിപ്പോലിറ്റി�ള്,
ജിWോ/ഗ്രോ� പഞ്ചോയത്തു�ള്, അവയുമെ0 ഘ05, അധി�ോരങ്ങള്, ഉത്തരവോ�ിത്വങ്ങള്.



• പരിസ്ഥിതി  സംരക്ഷണ  5ിയ�ങ്ങള്,  സ്ഥോപ5ങ്ങള്.   പ്രമുഖ  കേ�ശീയ  പരിസ്ഥിതി
പ്രവ൪ത്ത�൪, അവരുമെ0 സംഭോവ5�ള്.  പരിസ്ഥിതി അനു�ന്ധ �ി5ങ്ങള്, പ്രോധോ5്യവും
പ്രസക്തിയും.   പരിസ്ഥിതി  ലൈവവിധ്യത്തി5്  5ി�ോ5�ോയ  ആവോസവ്യവസ്ഥ�ള്.
ഇകേക്കോളജിക്കല് കേ�ോട്ട്കേ¿ോട്ടു�ള്.

• ഇന്ത്യ൯ ഭരണഘ05  -  ജ5ോധിപത്യത്തിമെന്റ പുസ്ത�ം.   ആമുഖം.   യൂണിയൻ ഭൂപ്രകേ�ശം.
�ൗലി�ോവ�ോശങ്ങള്.   �ൗലി�  അവ�ോശങ്ങളിമെല  പ്രധോ5  വകുപ്പു�ള്.   �ൗലി�
�൪ത്തവ്വ്യങ്ങള്.  5ി൪കേ°ശ� തത്ത്വങ്ങള്.  യൂണിയ൯ ലിസ്റ്റ്, സംസ്ഥോ5 ലിസ്റ്റ്, �ണ്�റന്റ്
ലിസ്റ്റ്  -  ഇവയിമെല പ്രധോ5മെപ്പട്ട വകുപ്പു�ള് .   ഭരണഘ05ോ സ്ഥോപ5ങ്ങള്  -  ഘ05യും
പ്രവർത്ത5വും സോരഥി�ളും.  സുപ്രധോ5 ഭരണഘ05ോ കേഭ�ഗതി�ള്, വകുപ്പു�ള്.  കേ�ന്ദ്ര-
സംസ്ഥോ5 �ന്ധങ്ങള്.  പ്രസിഡന്റിമെന്റ അധി�ോരങ്ങള്.  പൗരത്വം.

• കേ�ന്ദ്ര/സംസ്ഥോ5 മെതരമെÄടുപ്പ് �മ്മിഷനു�ള്, �നുഷ്യോവ�ോശ �മ്മീഷനു�ള്, വ5ിതോ
�മ്മീഷനു�ള്,  വിവരോവ�ോശ  �മ്മീഷനു�ള്,  ഘ05,  അധി�ോരങ്ങള്,  പ്രവർത്ത5
ലക്ഷ്യങ്ങള്,  ഉത്തരവോ�ിത്വങ്ങള്.   മെതരമെÄടുപ്പ്  പരിഷ്കോരങ്ങള്  -  കേലോ�
സഭോ/5ിയ�സഭോ മെതരമെÄടുപ്പു�ള്.

• സോമൂ�്യ  5൯�യും,  സുരക്ഷയും,  സോമൂ�്യ  ഭദ്രതയും,  സോമൂ�ി�  സോമ്പത്തി�
വി�സ5ത്തി5ോയുള്ള സുപ്രധോ5 കേ�ന്ദ്ര സംസ്ഥോ5 5ിയ�ങ്ങള്, പദ്ധതി�ള് - സോമൂ�്യ
സുരക്ഷയ്ക്കും,  സോമ്പത്തി�  ഉന്ന�5ത്തിനും  കേവണ്ടിയുള്ള  കേ�ന്ദ്ര/സംസ്ഥോ5  പദ്ധതി�ള്,
സ്ഥോപ5ങ്ങള്.

• ഇന്ത്യയിമെല  അഴി�തി  5ികേരോധ5  5ിയ�ങ്ങള്  -  അഴി�തി  5ിയന്ത്രണത്തിനുള്ള
ഭരണഘ05ോ  സ്ഥോപ5ങ്ങള്.   കേലോ�്പോല്.   മെസ൯ട്രല്  �്യൂകേറോ  ഒോഫ്
ഇ൯മെവസ്റ്റികേഗഷ൯.   സംസ്ഥോ5 അഴി�തി  അകേ5്വഷണ സ്ഥോപ5ങ്ങള്,  �്യൂകേറോ�ള്  -
അധി�ോരങ്ങളും, ഉത്തരവോ�ിത്വങ്ങളും.

• ആകേഗോളതോപ5ം.   ഒോകേസോണ് പോളി�ളുമെ0 കേശോഷണം,  �ോരണങ്ങള്,  മു൯�രുതലു�ള്.
�ോലോവസ്ഥോ  വ്യതിയോ5ങ്ങള്.  �റ്റ്  പോരിസ്ഥിതി�  പ്രത്യോഘോതങ്ങള്.   ഗ്രീ൯  �ൗസ്
ഗ്യോസസ് .  ഗ്രീ൯ �ൗസ് ഇഫക്ട്.

• പ്രകൃതി  ദുരന്തങ്ങള്.   ദുരന്തലഘൂ�രണ  പ്രവ൪ത്ത5ങ്ങള്.   കേലോ�മെത്ത  �ോധിച്ച
��ോവ്യോധി�ള്  -  കേ�ോവിഡ്  - 19,  ¿ോ5ിഷ് ഫ്ളൂ,  എയ് ഡ്സ്,  എച്ച്  1  എൻ  1,  എകേ�ോള,
സിക്കോ ലൈവറസ്  -  അവയുമെ0 വ്യോപ5ം  -  ലൈ�മെക്കോണ്ട പ്രതികേരോധ പ്രവർത്ത5ങ്ങള്  -
മുൻ�രുതലു�ള്.  കേ�ോവിഡ് 19 വ്യോപ5ം - കേ�ന്ദ്രസംസ്ഥോ5 സർക്കോരു�ള് ലൈ�മെക്കോണ്ട
കേരോഗവ്യോപ5  പ്രതികേരോധ  പ്രവർത്ത5ങ്ങള്,  പദ്ധതി�ള്,  5ിയ�ങ്ങള്,  വിവിധ
പോകേക്കജു�ള്.

• സ��രണ  കേ�ഖലയില്  കേ�രളം  ലൈ�വരിച്ച  പുകേരോഗതി  -  വി�്യോഭ്യോസ,  ആകേരോഗ്യ,
സോമൂ�ി�,  സോമ്പത്തി�  കേ�ഖല�ളിമെല  പ്രമുഖ  സ��രണ  സ്ഥോപ5ങ്ങള്,  ഉകേ°ശ്യ
ലക്ഷ്യങ്ങള്,  ഘ05,  സോരഥി�ള്,  ലൈ�വരിച്ച കേ5ട്ടങ്ങള്  -  സംസ്ഥോ5 കേ�ോ-ഒോപ്പകേററ്റീവ്
യൂണിയ൯ – കേ�ോ-ഒോപ്പകേററ്റീവ്  മെസോലൈസറ്റീസ്  ആക്ട്  1969,  ഉകേ°ശ ലക്ഷ്യങ്ങള്  -  കേ�ോ-
ഒോപ്പകേററ്റീവ്  മെസോലൈസറ്റീസ് അ�൯ഡ് മെ�ന്റ് ആക്ട്  1999 –  സംസ്ഥോ5 കേ�ോ-ഒോപ്പകേററ്റീവ്
ഡിപ്പോ൪ട്ട്മെ�ന്റ്.



• സോമൂ�ി� 5ീതി �ി5ം, പ്രോധോ5്യവും പ്രസക്തിയും.  വിയന്നോ പ്രഖ്യോപ5ം.  മെ�ോകേളോണിയല്
വിരുദ്ധ കേപോരോട്ടങ്ങള്.   �ലിത്  മുകേന്നറ്റങ്ങള്.   സ്ത്രീ  തുല്യതോ  പ്രസ്ഥോ5ങ്ങള്.   1948  മെല
സോ൪വ്വകേ�ശീയ  �നുഷ്യോവ�ോശ  പ്രഖ്യോപ5ം.   യു.എ൯  �നുഷ്യോവ�ോശ  �ൗണ്സില്.
�്യൂ�ണ്  ലൈററ്റ്സ്  വോച്ച.്   സോമൂ�ി�  5ീതിയ്ക്കോയി  കേപോരോ0ിയ  കേ�ശീയ/അന്ത൪കേ�ശീയ
കേ5തോക്കള്.   കേലോ�  മെതോഴിലോളി  �ി5ം.   പ്രധോ5  മെതോഴില്  5ിയ�ങ്ങള്.   മെതോഴില്
5ിയ�ങ്ങളുമെ0  ആവിർഭോവം  -  കേ�രളത്തിമെല  മെതോഴിലോളി  കേപോരോട്ട  uരിത്രം  -  വിവിധ
മെതോഴിലോളി  5ിയ�ങ്ങള്,  മെതോഴിലോളി  കേക്ഷ�5ിധി  കേ�ോർഡു�ള്,  കേല�ർ മെവല്മെഫയർ
കേ�ോർഡു�ള് - കേല�ർ മെവല്മെഫയർ കേ�ോർഡു�ളുമെ0 ആസ്ഥോ5ം - സോരഥി�ള്.

• യൂണിമെസഫ്  -  കുട്ടി�ളുമെ0  അവ�ോശങ്ങള്ക്ക്  കേവണ്ടിയുളള  യു.എൻ  �ണ്മെവൻഷൻ.
കുട്ടി�ളുമെ0 അവ�ോശങ്ങള്,  ലൈuല്ഡ്  മെ�യർ ആക്ട്  2000.   കുടും�ശ്രീ,  അംഗൻവോ0ി,
ആശോവർകേക്കഴ്സ്.  �0��ളും ഉത്തരവോ�ിത്വങ്ങളും  

• കേറോഡ്  സുരക്ഷോ  5ിയ�ങ്ങളും  50പ0ി�ളും  സം�ന്ധിച്ച  അറിവ്  -  ട്രോഫി�്  5ിയ�
ലംഘ5ങ്ങള്.   ട്രോഫി�്  5ിയ�ം  50പ്പിലോക്കല്  അധി�ോരി�ള്.   കേറോഡ്  സുരക്ഷോ
�ി5ോuരണം, പ്രോധോ5്യവും പ്രസക്തിയും.  2019  മെല കേ�ോകേട്ടോ൪ മെവ�ിക്കിള് 5ിയ� കേഭ�ഗതി
�ില്.  പ്രധോ5 കേഭ�ഗതി�ളും ട്രോഫി�് 5ിയ� ലംഘ5ത്തിനുള്ള പിഴ�ളും.

• കേ�രളത്തിമെന്റ ഭൂ�ിശോസ്ത്രം  -  ഭുപ്രകൃതി  -  �ോലോവസ്ഥ,  5�ി�ള്,  �ോയലു�ള്,  റോംസോർ
ലൈസറ്റു�ള്,  �ണ്ണി5ങ്ങള്,  സസ്യജന്തു ജോലങ്ങള്,  കൃഷി,  ഗതോഗതം,  വോ൪ത്തോവി5ി�യം,
വ്യവസോയം എന്നീ കേ�ഖല�ള് ലൈ�വരിച്ച കേ5ട്ടങ്ങള്.

• ഇന്ത്യയിമെല  വിശിഷ്യ  കേ�രളത്തിമെല  സംരക്ഷിത  പ്രകേ�ശങ്ങള്  -  ലൈജവലൈവവിധ്യ
സംരക്ഷണത്തിമെന്റ  പ്രോധോ5്യം.   വ5്യജീവി  സകേങ്കതങ്ങള്.   കേ�ശീകേയോ�്യോ5ങ്ങള്.
�മ്മ്യൂണിറ്റി  റിസർവു�ള്.   സോമൂ�ി�  വ5വത്�രണ  പദ്ധതി�ള്.   പ്രമുഖ  പരിസ്ഥിതി
സകേമ്മള5ങ്ങള്.  പരിസ്ഥിതി സംഘ05�ള് - uിപ്കേ�ോ, ലൈസലന്റ് വോലി പ്രസ്ഥോ5ങ്ങള്,
5൪��ോ �ച്ചോകേവോ ആകേന്ദോള൯, ക്ലീൻ ഗംഗോ കേപ്രോജക്ട്.   

     *     കേ�രളത്തിമെല വി�്യോഭ്യോസരംഗം, ആകേരോഗ്യ കേ�ഖല, സോംസ്കോരി� കേ�ഖല, വ്യോവസോയി�
           കേ�ഖല – ലൈ�വരിച്ച പുകേരോഗതി, കേ5ട്ടങ്ങള്, പ്രധോ5 വ്യക്തി�ള്.

• പ്രോuീ5കേ�രളം, �ധ്യ�ോല കേ�രളം, അ0ിസ്ഥോ5 വിവരങ്ങള്.
• സോമൂ�്യ പരിഷ്ക൪ത്തോക്കള്, പ്രകേക്ഷോഭങ്ങള്, പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥോ5ങ്ങള്.
• ആധു5ി�  കേ�രളം  -  യൂകേറോപ്യ൯�ോരുമെ0  വരവ്  -  ബ്രിട്ടീഷ്  ആധിപത്യം  -

ബ്രിട്ടീഷു�ോ൪മെക്കതിമെര 50ന്ന ആ�്യ�ോല മെuറുത്തു5ില്പു�ള് - ആറ്റിങ്ങല് �ലോപം -
പഴശ്ശി  �ലോപം,  �ല�ോർ  ല�ള,  വോഗണ്ട്രോജഡി,  �ലയോളി  മെ�കേമ്മോറിയല്,  ഈഴവ
മെ�കേമ്മോറിയല്,  5ിവർത്ത5  പ്രകേക്ഷോഭം,  തിരുവിതോംകൂർ  സ്കേററ്  കേ�ോണ്ഗ്രസ്സ്
പ്രജോ�ണ്ഡലം  -  സ�ര 5ോയ�ർ.   തിരുവിതോംകൂർ  -  മെ�ോച്ചി  സംകേയോജ5ം,    ഐ�്യ
കേ�രളം,  കേ�രളപ്പിറവി.  ആ�്യ ജ5�ീയ �ന്ത്രിസഭ .

• കേ�ശീയ പ്രസ്ഥോ5ം കേ�രളത്തില്.



പോർട്ട്   2   – Part 2  

General English

Marks – 10

• Testing skills of comprehension

Simple passages followed by comprehension questions (Objective type multiple 

choice questions with four answer options)

• Testing elements of Language

(a) Vocabulary

(b) Antonyms – Synonyms

(c) Change of gender

(d) Words often confused

(e) One word substitution

(f) Spelling test

• Grammar

➢ Tense – correct use – common errors in using tense

➢ Concord – subject – verb agreement

➢ Transformation of sentences

➢ Preposition

➢ Passivisation (Active and Passive voice)

➢ Reporting (Reported speech)

➢ Article

➢ Question tags

➢ Model auxiliaries

➢ Degrees of comparison

➢ Error identification/ Spelling

➢ Adjectives

➢ Direct and indirect speech

➢ Commonly used phrasal verbs and idioms



പോർട്ട്   3 – Part 3  

�ോർക്ക്    10 – Marks 10  

പ്രോകേ�ശി� ഭോഷ – Regional language

�ലയോളം/ത�ിഴ്/�ന്ന 0 – Malayalam/Tamil/Kannada

വ്യോ�രണം, ഭോഷോലൈ5പുണ്യം, അവധോരണം ,  വിവർത്ത5ം  

Grammar, Language proficiency, Comprehension, Translation.

1. വ്യോ�രണം, ഭോഷോലൈ5പുണ്യം  - Grammar, Language Proficiency

➢ വോ�്യത്തിമെന്റ  അ5്വയം  -  മെപോരുത്തം,  വ്യോ�രണവ്യവസ്ഥ�ള്  എന്നിവ  പോലിച്ചും
കേ�ോഷങ്ങള് ഒഴിവോക്കിയും വോ�്യങ്ങള് രuിക്കോനും മെ�ച്ചമെപ്പടുത്തോനുമുള്ള കേശഷി.

➢ Sentence  construction  –  Ability  to  make  a  sentence  with  grammatical  sense

without error and edit excellently.

➢ ലിംഗം,  പുരുഷ൯,  വിഭക്തി  (�ോര�ം),  വu5ം  -  5ോ�പ�ങ്ങളുമെ0  സ്വരൂപം,  5ോ�കേത്തോടു
കേuരുന്ന പ്രത്യയങ്ങള്, അവ മൂലം ഉണ്ടോകുന്ന അ൪ത്ഥകേഭ�ം എന്നിവ സം�ന്ധിച്ച ധോരണ.

➢ Gender, Number, Person, Case – Knowledge in different forms of nouns, Noun

Suffixes and it’s change of meaning in a sentence.

➢ �ോലം,  പ്ര�ോരം,  അനുപ്രകേയോഗം  -  ക്രിയോപ�ങ്ങളുമെ0 രൂപകേഭ�ങ്ങള്,  ക്രിയകേയോടു കേuരുന്ന
പ്രത്യയങ്ങള്,  വോ�്യത്തിമെന്റ  അ൪ത്ഥത്തിനുണ്ടോകുന്ന  കേഭ�ങ്ങള്  എന്നിവമെയക്കുറിച്ചുള്ള
ധോരണ. 

➢ Tense, Mood, Auxilliary – Knowledge in different forms of verbs, Verb suffixes

and it’s change of meaning in a sentence.

➢ വികേശഷണം  -  വികേശഷണപ�ങ്ങള്,  അവയുമെ0  ധ൪മ്മം,  പ്രകേയോഗം  തു0ങ്ങിയവയിലുള്ള
ധോരണ.  

➢ Modifier  :  Adjunct  –  Knowledge  about  Modifier;  Adjunct,  it’s  functions  and

applications.

➢ പ�5ിഷ്പോ�5ം  -  വിവിധ  വിഭോഗത്തില്മെപ്പട്ട  പ�ങ്ങള്  പലതരത്തില്  കൂട്ടികേച്ച൪ത്തും
പ്രത്യയങ്ങള്  കേu൪ത്തും  പ�5ിഷ്പോ�5ം  50ത്തോനും  അ൪ത്ഥകേഭ�ം  തിരിച്ചറിയോനും  ഉള്ള
കേശഷി.

➢ Word formation  –  Ability  to  combine  the  various  kinds  of  words,  Suffixes  in

different models and frame words with sense of difference in it’s meaning.

➢ ലൈശലി  -  ലൈശലി�ളുമെ0  അ൪ത്ഥം  ഗ്ര�ിക്കോനും  ഉuിതസന്ദ൪ഭങ്ങളില്  അവ
പ്രകേയോഗിക്കോനും ഉള്ള കേശഷി.

➢ Style/Usages – Ability to comprehend the  meanings of different styles and usages

and apply the same in suitable contexts.  



2. അവധോരണം - Comprehension

➢ ഗ�്യം  -  വ്യത്യസ്ത  വിഷയങ്ങള്  പ്രതിപോ�ിക്കുന്ന  ഗ�്യഭോഗങ്ങള്  വോയിച്ച്  ആശയം
ഗ്ര�ിക്കുന്നതിനുള്ള കേശഷി.

➢ Prose – Ability to comprehend the prose on various topics.

➢ പ�്യം  -  സോ�ോ5്യ  5ിലവോരത്തിലുള്ള  (പത്തോം  ക്ലോസ്)  പ�്യഭോഗങ്ങള് വോയിച്ച് ആശയം
ഗ്ര�ിക്കുന്നതിനുള്ള കേശഷി.

➢ Poetry – Ability to comprehend the poetry on various topics (10th level standard).

3. വിവർത്ത5ം - പ�ങ്ങള്, വോ�്യങ്ങള്, ലൈശലി�ള് എന്നിവയുമെ0 ശരിയോയ ഇംഗ്ലീഷ് - �ലയോളം,
    �ലയോളം - ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്ത5ം
    Translation (Tamil/Kannada Medium)
    Correct translation of words, sentences, idioms etc. in Tamil/Kannada into English and vice versa

പോർട്ട്    4 – Part 4  

ഡികേ]ോ� ഇൻ �ംപ്യുട്ടർ ആപ്പ്ലികേക്കഷൻ അ0ിസ്ഥോ5�ോക്കിയുള്ള കേuോ�്യങ്ങള് 

Questions based on Diploma in Computer applications.

Medium of Questions:  English 

Marks - 20 

Fundamentals of Computers:   Structure of a Computer.  Hardware Components: 

motherboard, processor, memory (DDR3, DDR4), HDD, DVD writer, Graphic system 

(AGP, PCI Express) – SMPS - NIC.  Hard disk partitioning – formatting – CMOS setup –

Display and audio configuration.

Operating system Overview -  Definition – Structure of OS – POST and Bootstrapping. 

DOS Commands.

Internet Basics – URL, Domain – concept of DHCP, DNS, router & gateway.  Browsers-

different browsers, managing web browser, Options and settings – plugins – Search 

engines – search techniques (site, type, date, range,domain, country etc.) - downloading 

and saving web documents – download managers.

Email – email creation, compose, attach, send, inbox, spam, trash,CC,BCC, addressbook,

reply & forward, searching – Blog creation.

Font Installaltion in windows and Linux (including Malayalam) – Concept of Unicode.



Microsoft Office Word: Creating and editing a document, Revising and refining a 

Document, Creating reports and tables.

Microsoft Office Excel:  Creating and editing work sheet, Charting worksheet, data, 

managing and editing a work book.

Power Point: Presentation Development, Presentation Styles, Slides, Animations, Design

Graphics.
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ലഘുഗണിതം  ,     ക്ലറിക്കല്  അഭിരുuി  ,    �ോ5സി�കേശഷി  ,    യുക്തിuിന്ത  .  

Arithmetic, Clerical  Aptitude, Mental ability, Test of reasoning

Medium of Questions:Malayalam/Tamil/Kannada

�ോർക്ക്    15 – Marks 15  

• അംശ�ന്ധവും അനുപോതവും - Ratio and Proportion

• രണ്ട്  അളവു�ളുമെ0  അംശ�ന്ധം,  മൂന്ന്  അളവു�ളുമെ0  അംശ�ന്ധം,  കേ5രനുപോതം,
വിപരീതോനുപോതം 

Ratio of two measures, Three measures, Direct proportion, Inverse proportion

• കേശ്രണി�ള്, ഗണിത കേശ്രണി�ള്  - Sequences, Arithmetic sequences

• ശത�ോ5ം, പലിശ – സോധോരണ പലിശ, കൂട്ടുപലിശ 

Percentage, Interest – Simple interest, Compound interest

• ശരോശരി - Average

• ഭിന്നസംഖ്യ�ളും, �ശോംശസംഖ്യ�ളും - ഭിന്നസംഖ്യ�ളും, �ശോംശസംഖ്യ�ളും 
ഉപകേയോഗിച്ചുളള ക്രിയ�ള്

Fractions and Decimels – Operations with fractions and decimel forms.

• ലോഭവും 5ഷ്ടവും - ലോഭവും 5ഷ്ടവും ഉള്മെപ്പടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്

Profit and Loss – Problems related to Profit and Loss

• ജ്യോ�ിതീയ രൂപങ്ങളുമെ0 പരപ്പളവും വ്യോപ്തവും - വൃത്തം, ത്രികേ�ോണം, uതുരം

Area and volume of geometrical shapes – Area of Circle, Triangle, Rectangle etc.

• സ�യവും ദൂരവും - അ0ിസ്ഥോ5 ആശയങ്ങള്

Time and distance – Basic concepts

• �ിശോകേ�ോധം - Sense of direction

• �ലണ്ടറും തീയതിയും - Calendar and Date

• അനുക്ര�ങ്ങള് - സംഖ്യോനുക്ര�ങ്ങള്, അക്ഷര അനുക്ര�ങ്ങള്

Series – Number series, Letter series

• സോധ്യത�ളുമെ0 ഗണിതം - Probability
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കേക്ഷത്ര �ോര്യങ്ങള്   -   ലൈ�ന്ദവ സംസ്കോരം  ,   ആuോര അനുഷ്ഠോ5ങ്ങള്   -   
വിവിധ കേ�വസ്വം കേ�ോ൪ഡു�ള് മുതലോയവ

(Temple Affairs - Hindu Culture, Customs and Traditions - 

Various Devaswom Boards etc.)

Medium of Questions:Malayalam/Tamil/Kannada

�ോർക്ക്    10 – Mark 10  

പോർട്ട്    -   Part VI  

കേ�രളത്തിമെല കേക്ഷത്രങ്ങളുമെ0 പരിണോ�ക്ര��ോയ വളർച്ച – കേ�വസ്വങ്ങളുമെ0 ആവിർഭോവം -
പ്രധോ5കേക്ഷത്രങ്ങള്,  അവയുമെ0  പ്രോധോ5്യവും  പ്രകേത്യ�ത�ളും  -  5ിലവിമെല  കേ�വസ്വം
കേ�ോർഡു�ളുമെ0  ഘ05യും  രൂപീ�രണപ്രക്രിയയും  കേശ്രണീക്ര�ീ�രണവും  വരു�ോ5ത്തികേന്റയും
5ിത്യപൂജോനുഷ്ഠോ5ങ്ങളുമെ0യും അ0ിസ്ഥോ5ത്തിലുളള കേക്ഷത്രവർഗ്ഗീ�രണം  -  പ്രധോ5 കേക്ഷകേത്രോല്
സവങ്ങള്  -  ആuോരപരവും ഭക്തിപരവു�ോയ അനുഷ്ഠോ5 u0ങ്ങു�ള്  -  അവയുമെ0 പ്രോധോ5്യവും
സോമൂ�ി�  പ്രസക്തിയും  -  ലൈ�ന്ദവ  പുണ്യ�ോസങ്ങള്,  പുണ്യ�ി5ങ്ങള്,  അവയുമെ0
ആധ്യോത്മി�പ്രോധോ5്യം.  കേക്ഷത്ര�ല�ള് - അനുഷ്ഠോ5�ല�ള് - കേ�രളീയ കേക്ഷത്ര വോസ്തുലൈശലി.
കേക്ഷത്ര �ര്യോ��ള്,  കേക്ഷത്രവോ�്യങ്ങള്,  കേക്ഷത്രസംഗീതം  -  വിഖ്യോത കേക്ഷത്രവോ�്യ �ലോ�ോരന്മോർ.
വോസ്തുവി�്യോ ഗുരുകുലം, വോ�്യവി�്യോലയങ്ങള്, കേക്ഷത്ര�ലോപീഠങ്ങള് - ലൈ�ന്ദവ പുണ്യഗ്രന്ഥങ്ങള് -
കേവ�ങ്ങള്,  ഉപ5ിഷത്തു�ള്,  പുരോണങ്ങള്  ഇവമെയ സം�ന്ധിച്ചുള്ള അ0ിസ്ഥോ5 പരിജ്ഞോ5ം.
ഭക്തിപ്രസ്ഥോ5ം  -  ഭക്തിപ്രസ്ഥോ5 5ോയ�ർ.   വിഖ്യോത �തോuോര്യന്മോർ,  ആത്മീയോuോര്യന്മോർ,
സോമൂ�ി�  പരിഷ്കർത്തോക്കള്  -  തത്ത്വuിന്ത�ർ,  അവരുമെ0  സംഭോവ5�ള്.   ആത്മീയ  സ�്
വu5ങ്ങള്, അവയുമെ0 ഉ�്കേഘോഷ�ർ – ട്രോവൻകൂർ മെ�ോച്ചിൻ �ിന്ദു റിലിജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റൂഷൻസ്
 ആക്ട്  1950  –  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ോർഡ്  -  ആവിർഭോവം  -  �0��ള്  -
ഉത്തരവോ�ിത്തങ്ങള് - ഭരണകേശ്രണീ ക്ര�ീ�രണം - സോരഥി�ള്.  
                                                                                                                          

          പരീക്ഷോ �ണ്കേട്രോളർ

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


