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

തസ്തി�യുമെ� കേ�ര്      - എല്.  ഡി. ടൈ�പ്പിസ്റ്റ്
കേ�വസ്വം കേ�ോർഡ്      - തിരുവിതോംകൂർ  കേ�വസ്വം കേ�ോർഡ്
�ോറ്റഗറി നമ്പർ                        -   45/2020
അ�ിസ്ഥോന കേ0ോഗ്യത�ള്      -   1.    എസ്. എസ് .എല്.സി. �ോസ്സോ0ിരിക്കണം  

     അമെ7ങ്കില് തത്തുല്യ കേ0ോഗ്യത 
                                               2.   ടൈ�പ്പ്ടൈററ്റിംഗ്  ഇംഗ്ലീഷ് കേലോവറിലും �ല0ോളം 

     കേലോവറിലും ഉള്ള മെ�.ജി.�ി.ഇ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
     അമെ7ങ്കില് തത്തുല്യ കേ0ോഗ്യത 
3.   �മ്പ്യൂട്ടർ കേവർഡ് കേFോസസിംഗ് അമെ7ങ്കില് 
     തത്തുല്യ കേ0ോഗ്യത 

�രീക്ഷോരീതി      -   ഒബ്ജക്ടീവ് �ോതൃ�0ിലുളള ഒ.എം.ആർ മൂല്യനിർണ്ണ0 
�രീക്ഷ

ആമെ� കേOോ�്യങ്ങള്      -    100
ആമെ� �ോർക്ക്      -    100
�രീക്ഷോസ�0ം      -    1 �ണിക്കൂർ 15 �ിനിറ്റ്
കേOോ�്യഭോഷ      –   �ോർട്ട്  I, �ോർട്ട്  II, �ോർട്ട് III, �ോർട്ട് VI – �ല0ോളം.
                                                 �ോർട്ട്  IV, �ോർട്ട് V – ഇംഗ്ലീഷ്.

സില�സ്സ്     - Syllabus  
Fധോന വിഷ0ങ്ങള്      - Main Topics  

�ോർട്ട്  1.   മെ�ോതുവിജ്ഞോനവും ആനു�ോലി�വും - General knowledge and Current affairs

�ോർട്ട്  2.  ഗണിതവും, �ോനസി�കേ\ഷിയും, യുക്തിOിന്തയും - 

     Mathematics, Mental ability, Test  of reasoning

�ോർട്ട്  3.  �ല0ോളം - ഭോഷോഭിരുOി - വ്യോ�രണം - വിവർത്തനം - അവധോരണം.  

             Malayalam - Language proficiency – Grammar – Translation – Comprehension



�ോർട്ട്  4.  ജനറല് ഇംഗ്ലീഷ് - General English

�ോർട്ട്  5.  സോകേങ്കതി� കേ0ോഗ്യത�മെള അ�ിസ്ഥോന�ോക്കിയുളള കേOോ�്യങ്ങള്

     Questions based on technical qualifications

    (1) �മ്പ്യൂട്ടർ കേവർഡ് കേFോസസിംഗ് - Computer Word Processing

    (2) ടൈ�പ്പ്ടൈററ്റിംഗ് -  (�ല0ോളം) കേലോവർ, (ഇംഗ്ലീഷ്) കേലോവർ 

                Typewriting          -   Malayalam Lower,  English Lower

�ോർട്ട്  6.  കേക്ഷത്ര�ോര്യങ്ങള് - ടൈdന്ദവസംസ്ക്കോരം, ആOോരോനുഷ്ഠോനങ്ങള്, വിവിധ
              കേ�വസ്വം കേ�ോർഡു�ള് മുതലോ0വ.

                 Temple affiars – Hindu culture, Customs and Traditions, Various Devaswom 

                  Boards  etc.

Fധോനവിഷ0ങ്ങമെള അ�ിസ്ഥോന�ോക്കിയുളള വി\��ോ0 സില�സ്സ്

Detailed syllabus based on the main topics

�ോർട്ട്   1   – Part 1  

Marks-30

 മെ�ോതുവിജ്ഞോനവും ആനു�ോലി�വും   -   

General Knowledge and Current Affairs

• അന്തർകേ�\ീ0/കേ�\ീ0/Fോകേ�\ി� തലങ്ങളിമെല രോഷ്ട്രീ0,  സോമ്പത്തി� സോമൂdി�,
\ോസ്ത്ര  സോകേങ്കതി�,  �ോ0ി�/�ലോ  വികേനോ�,  സോdിത്യ  കേ�ഖല�ളിമെല  Fധോന
ആനു�ോലി�  സംഭവങ്ങളും,  Fമുഖ  വ്യക്തി�ളും,  �dിരോ�ോ\  �ര്യകേവഷണ
കേ�ഖല0ില് ഇന്ത്യ ടൈ�വരിച്ച Fധോനകേനട്ടങ്ങള്  -  Fമുഖ �dിരോ�ോ\ ഗകേവഷണ
സ്ഥോ�നങ്ങള്, സോരഥി�ള്.

• സോമൂd്യ,  സോമ്പത്തി�,  വ്യോവസോ0ി�  വിവരവിനി�0  കേ�ഖല�ളില്
സ്വോതന്ത്ര്യോനന്തര ഇന്ത്യ ടൈ�വരിച്ച സുFധോന കേനട്ടങ്ങളും, Fധോന വ്യക്തി�ളും.



• �ോ0ി� രംഗമെത്ത ഇന്ത്യന് കുതിപ്പ് - ഒളിമ്പിക്സ് ഉള്മെപ്പമെ� �റ്റ് അന്തർകേ�\ീ0/കേ�\ീ0
�ത്സരങ്ങളിമെല �ല0ോളി സോന്നിദ്ധ്യം  -  ടൈ�വരിച്ച കേനട്ടങ്ങള്,  അർജുന അവോർഡ്
കേജതോക്കള് - 2019 മെല Fധോന �ോ0ി� �ത്സരങ്ങള്, കേജതോക്കള്.

• കേ�\ീ0 – Fോകേ�\ി� രംഗമെത്ത Fമുഖ സോdിത്യ�ോരന്�ോർ,  അവരുമെ� രOന�ള്,
�ഥോ�ോത്രങ്ങള്,  തൂലി�ോ നോ�ങ്ങള്  -  അ�രനോ�ങ്ങള്  -  അവോർഡ്  കേജതോക്കള്  -
�ലോ സോdിത്യ ഭോഷോ കേ�ോഷണത്തിനോയുള്ള സംസ്ഥോന സർക്കോർ സ്ഥോ�നങ്ങള്,
സോരഥി�ള്.

• ഇന്ത്യ0ില്  വി\ിഷ്യ  കേ�രളത്തില്  ന�പ്പോക്കി0  ജനോധി�ത്യ  അധി�ോര
വികേ�ന്ദ്രീ�രണം  -  ലക്ഷ്യവും  Fകേ0ോജനവും  -  ഗ്രോ�ീണ/നഗര  സ്വ0ംഭരണ
സ്ഥോ�നങ്ങള്,  മുന്സിപ്പോലിറ്റി�ള്,  ജി7ോ/ഗ്രോ� �ഞ്ചോ0ത്തു�ള്,  അവയുമെ� ഘ�ന,
അധി�ോരങ്ങള്, ഉത്തരവോ�ിത്വങ്ങള്.

• സd�രണ കേ�ഖല0ില് കേ�രളം ടൈ�വരിച്ച പുകേരോഗതി  -  വി�്യോഭ്യോസ,  ആകേരോഗ്യ,
സോമൂdി�,  സോമ്പത്തി� കേ�ഖല�ളിമെല Fമുഖ സd�രണ സ്ഥോ�നങ്ങള്,  ഉകേ�\്യ
ലക്ഷ്യങ്ങള്,  ഘ�ന,  സോരഥി�ള്,  ടൈ�വരിച്ച  കേനട്ടങ്ങള്  -  സംസ്ഥോന  കേ�ോ-
ഒോപ്പകേററ്റീവ്  യൂണി0ന്  –  കേ�ോ-ഒോപ്പകേററ്റീവ്  മെസോടൈസറ്റീസ്   ആക്ട്  1969,  ഉകേ�\
ലക്ഷ്യങ്ങള്  -  കേ�ോ-ഒോപ്പകേററ്റീവ്  മെസോടൈസറ്റീസ്  അ�ന്ഡ്  മെ�ന്റ്  ആക്ട്  1999  –
സംസ്ഥോന കേ�ോ-ഒോപ്പകേററ്റീവ് ഡിപ്പോർട്ട്മെ�ന്റ്.

• ഇന്ത്യ0ിമെല വി\ിഷ്യ കേ�രളത്തിമെല സംരക്ഷിത Fകേ�\ങ്ങള് - കേ�\ീകേ0ോകേ�്യോനങ്ങള്
-  വന്യജീവി  സകേങ്കതങ്ങള്  -  സോമൂdി�  വനവത്�രണ  �ദ്ധതി�ള്  -  Fമുഖ
�രിസ്ഥിതി  സകേ�ളനങ്ങള്  -  �രിസ്ഥിതി  സംഘ�ന�ള്  -  Oി�്കേ�ോ,  ടൈസലന്റ്
വോലി  Fസ്ഥോനങ്ങള്,  നർ��ോ  �ച്ചോകേവോ  ആകേന്ദോളന്  -  �രിസ്ഥിതി  സംരക്ഷണ
നി0�ങ്ങള്,  സ്ഥോ�നങ്ങള്  -  Fമുഖ കേ�\ീ0 �രിസ്ഥിതി  Fവർത്ത�ർ,  അവരുമെ�
സംഭോവന�ള്.

• ഇന്ത്യന് ഭരണഘ�ന – ആമുഖം - �ൗലി�ോവ�ോ\ങ്ങള് - �ൗലി� �ർത്തവ്വ്യങ്ങള് -
നിർകേ�\�  തത്ത്വങ്ങള്  -  യൂണി0ന്  ലിസ്റ്റ്,  സംസ്ഥോന  ലിസ്റ്റ്,  �ണ്�റന്റ്  ലിസ്റ്റ്
ഇവ0ിമെല  Fധോന  ഇനങ്ങള്  -  ഭരണഘ�നോ  സ്ഥോ�നങ്ങള്  -  സുFധോന
ഭരണഘ�നോ കേഭ�ഗതി�ള് - കേ�ന്ദ്ര-സംസ്ഥോന �ന്ധങ്ങള്.

• കേ�ന്ദ്ര/സംസ്ഥോന  മെതരമെ�ടുപ്പ്  ��ിഷനു�ള്,  ഘ�ന,  അധി�ോരങ്ങള്,
ഉത്തരവോ�ിത്വങ്ങള്  -  ഇലക്ഷന്  �രിഷ്കോരങ്ങള്  -  കേലോ�  സഭോ/നി0�സഭോ
മെതരമെ�ടുപ്പു�ള്

• സോമൂd്യ  നന്�യും,  സുരക്ഷയും,  സോമൂd്യ  ഭദ്രതയും,  സോമൂdി�  സോമ്പത്തി�
വി�സനത്തിനോയുള്ള  സുFധോന  കേ�ന്ദ്ര  സംസ്ഥോന  നി0�ങ്ങള്  -  സോമൂd്യ
സുരക്ഷയ്ക്കും, സോമ്പത്തി� ഉന്ന�നത്തിനും കേവണ്ടിയുള്ള കേ�ന്ദ്ര/സംസ്ഥോന �ദ്ധതി�ള്,
സ്ഥോ�നങ്ങള്.



• ഇന്ത്യ0ിമെല  അഴി�തി  നികേരോധന  നി0�ങ്ങള്  -  അഴി�തി  നി0ന്ത്രണത്തിനുള്ള
ഭരണഘ�നോ  സ്ഥോ�നങ്ങള്,  കേലോ�്�ോല്,  മെസന്ട്രല്  �്യൂകേറോ  ഒോഫ്  ഇന്
മെവസ്റ്റികേഗഷന്,  കേ�ന്ദ്ര  സംസ്ഥോന  അഴി�തി  നിർ�ോർജന  സ്ഥോ�നങ്ങള്,
�്യൂകേറോ�ള് - അധി�ോരങ്ങളും, ഉത്തരവോ�ിത്വങ്ങളും.

• സോമൂdി�  നീതി  �ിനം,  Fോധോന്യവും  Fസക്തിയും  -  വി0ന്നോ  Fഖ്യോ�നം-
മെ�ോകേളോണി0ല്  വിരുദ്ധ  കേ�ോരോട്ടങ്ങള്  -  �ലിത്  മുകേന്നറ്റങ്ങള്  -  സ്ത്രീ  തുല്യതോ
Fസ്ഥോനങ്ങള്  -  1948  മെല  സോർവ്വകേ�\ീ0 �നുഷ്യോവ�ോ\ Fഖ്യോ�നം  -  യു.എന്
�നുഷ്യോവ�ോ\ �ൗണ്സില് –  d്യൂ�ണ് ടൈററ്റ്സ്  വോച്ച്  -  സോമൂdി� നീതിയ്ക്കോ0ി
കേ�ോരോ�ി0 കേ�\ീ0/അന്തർകേ�\ീ0 കേനതോക്കള്.

• ആകേഗോളതോ�നം  -  ഒോകേസോണ്  �ോളി�ളുമെ�  കേ\ോഷണം  -  �ോരണങ്ങള്  -  മുന്
�രുതലു�ള് -  �ോലോവസ്ഥോ വ്യതി0ോനങ്ങള്, �റ്റ് �ോരിസ്ഥിതി� Fത്യോഘോതങ്ങള്
- ഗ്രീന് dൗസ് ഗ്യോസസ് - ഗ്രീന് dൗസ് ഇഫക്ട്.

• കേറോഡ്  സുരക്ഷോ  നി0�ങ്ങളും  ന���ി�ളും  സം�ന്ധിച്ച  അറിവ്  -  ട്രോഫി�്  നി0�
ലംഘനങ്ങള്  -  ട്രോഫി�്  നി0�ം ന�പ്പിലോക്കല് അധി�ോരി�ള്  -  കേറോഡ്  സുരക്ഷോ
�ിനോOരണം,  Fോധോന്യവും  Fസക്തിയും  -  2019  മെല  കേ�ോകേട്ടോ൪  മെവdിക്കിള്  നി0�
കേഭ�ഗതി �ില്, Fധോന കേഭ�ഗതി�ളും ട്രോഫി�് നി0� ലംഘനത്തിനുള്ള �ിഴ�ളും.

• കേ�രളത്തിമെന്റ  ഭൂ�ി\ോസ്ത്രം  -  ഭുFകൃതി  -  �ോലോവസ്ഥ,  ന�ി�ള്,  �ോ0ലു�ള്,
�ണ്ണിനങ്ങള്, സസ്യജന്തു ജോലങ്ങള്, ഗതോഗതം, വോർത്തോവിനി�0ം, വ്യവസോ0ം.

• Fകൃതി ദുരന്തങ്ങള് - ദുരന്തലഘൂ�രണ Fവർത്തനങ്ങള്.
• FോOീനകേ�രളം, �ധ്യ�ോല കേ�രളം, അ�ിസ്ഥോന വിവരങ്ങള്.
• ആധുനി�  കേ�രളം  -  യൂകേറോ�്യന്�ോരുമെ�  വരവ്  -  ബ്രിട്ടീഷ്  ആധി�ത്യം  -

ബ്രിട്ടീഷു�ോർമെക്കതിമെര ന�ന്ന ആ�്യ�ോല മെOറുത്തുനില്പു�ള് - ആറ്റിങ്ങല് �ലോ�ം -
�ഴശ്ശിരോജ – കേവലുത്തമ്പി - �ോലി0ത്തച്ചന്.

• കേ�രളത്തിമെല  വി�്യോഭ്യോസരംഗം,  സോംസ്കോരി�  കേ�ഖല,  വ്യോവസോ0ി�  കേ�ഖല  –
പുകേരോഗതി

• സോമൂd്യ �രിഷ്കർത്തോക്കളും �രിഷ്കരണ Fസ്ഥോനങ്ങളും.
• കേ�\ീ0 Fസ്ഥോനം കേ�രളത്തില്.
• ഐ�്യ കേ�രളം - സംസ്ഥോന രൂ�ീ�രണം.



�ോർട്ട്   2   – Part 2  

ഗണിതവും  ,   �ോനസി�കേ\ഷിയും  ,   യുക്തിOിന്തയും   -   

Mathematics, Mental ability, Test of reasoning

Marks-10

• അം\�ന്ധവും അനു�ോതവും - Ratio and Proportion

• രണ്ട്  അളവു�ളുമെ�  അം\�ന്ധം,  മൂന്ന്  അളവു�ളുമെ�  അം\�ന്ധം,  കേനരനു�ോതം,
വി�രീതോനു�ോതം 

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

• കേ¡ണി�ള്, ഗണിത കേ¡ണി�ള്  - Sequences, Arithmetic sequences

• \ത�ോനം, �ലി\ – സോധോരണ �ലി\, കൂട്ടു�ലി\ 

Percentage, Interest – Simple interest, Compound interest

• \രോ\രി - Average

• ഭിന്നസംഖ്യ�ളും,  �\ോം\സംഖ്യ�ളും  -  ഭിന്നസംഖ്യ�ളും,  �\ോം\സംഖ്യ�ളും
ഉ�കേ0ോഗിച്ചുളള ക്രി0�ള്

Fractions and Decimels – Operations with fractions and decimel forms.

• ലോഭവും നഷ്ടവും - ലോഭവും നഷ്ടവും ഉള്മെപ്പടുന്ന Fശ്നങ്ങള്

Profit and Loss – Problems related to Profit and Loss

• ജ്യോ�ിതീ0 രൂ�ങ്ങളുമെ� �രപ്പളവും വ്യോപ്തവും - വൃത്തം, ത്രികേ�ോണം, Oതുരം

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

etc.

• സ�0വും ദൂരവും - അ�ിസ്ഥോന ആ\0ങ്ങള്

Time and distance – Basic concepts

• �ി\ോകേ�ോധം - Sense of direction

• �ലണ്ടറും തീ0തിയും - Calendar and Date

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

Series – Number series, Letter series

• സോധ്യത�ളുമെ� ഗണിതം - Probability



�ോർട്ട്   3 –   Part 3  

�ല0ോളം – Malayalam

ഭോഷോഭിരുOി, വ്യോ�രണം, വിവർത്തനം, അവധോരണം - 

Language proficiency, Grammar, Translation, Comprehension

Marks-10

1.    ഭോഷോഭിരുOി,  വ്യോ�രണം,  വിവർത്തനം -  Language  proficiency,  Grammar,  

Translation

➢ വോ�്യത്തിമെന്റ  അന്വ0ം  -  മെ�ോരുത്തം,  വ്യോ�രണവ്യവസ്ഥ�ള്  എന്നിവ  �ോലിച്ചും
കേ�ോഷങ്ങള് ഒഴിവോക്കിയും വോ�്യങ്ങള് രOിക്കോനും മെ�ച്ചമെപ്പടുത്തോനുമുള്ള കേ\ഷി.

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

without error and edit excellently.

➢ ലിംഗം, പുരുഷന്, വിഭക്തി (�ോര�ം), വOനം - നോ���ങ്ങളുമെ� സ്വരൂ�ം, നോ�കേത്തോടു
കേOരുന്ന  Fത്യ0ങ്ങള്,  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,  F�ോരം,  അനുFകേ0ോഗം  -  ക്രി0ോ��ങ്ങളുമെ�  രൂ�കേഭ�ങ്ങള്,  ക്രി0കേ0ോടു
കേOരുന്ന  Fത്യ0ങ്ങള്,  വോ�്യത്തിമെന്റ  അർത്ഥത്തിനുണ്ടോകുന്ന  കേഭ�ങ്ങള്
എന്നിവമെ0ക്കുറിച്ചുള്ള ധോരണ. 

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

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

➢ വികേ\ഷണം - വികേ\ഷണ��ങ്ങള്, അവയുമെ� ധർ�ം, Fകേ0ോഗം തു�ങ്ങി0വ0ിലുള്ള
ധോരണ.  

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

applications.

➢ ��നിഷ്പോ�നം  -  വിവിധ  വിഭോഗത്തില്മെപ്പട്ട  ��ങ്ങള്  �ലതരത്തില്  കൂട്ടികേച്ചർത്തും
Fത്യ0ങ്ങള് കേOർത്തും ��നിഷ്പോ�നം ന�ത്തോനും അർത്ഥകേഭ�ം തിരിച്ചറി0ോനും ഉള്ള
കേ\ഷി.

➢ 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.



➢ ടൈ\ലി  -  ടൈ\ലി�ളുമെ�  അർത്ഥം  ഗ്രdിക്കോനും  ഉOിതസന്ദർഭങ്ങളില്  അവ
Fകേ0ോഗിക്കോനും ഉള്ള കേ\ഷി.

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

usages and apply the same in suitable contexts.  

➢ വിവർത്തനം - ഇംഗ്ലീഷ് >�ല0ോളം / �ല0ോളം > ഇംഗ്ലീഷ്.

2. അവധോരണം - Comprehension

➢ ഗ�്യം  -  വ്യത്യസ്ത  വിഷ0ങ്ങള്  Fതി�ോ�ിക്കുന്ന  ഗ�്യഭോഗങ്ങള്  വോ0ിച്ച്  ആ\0ം
ഗ്രdിക്കുന്നതിനുള്ള കേ\ഷി.

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

➢ ��്യം - സോ�ോന്യ നിലവോരത്തിലുള്ള (�ത്തോം ക്ലോസ്) ��്യഭോഗങ്ങള് വോ0ിച്ച ്ആ\0ം
ഗ്രdിക്കുന്നതിനുള്ള കേ\ഷി.

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

standard).

�ോ  ർ  ട്ട്   4 –   Part 4  

General English
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• 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

�ോർട്ട്   5 –   Part 5  

സോകേങ്കതി� കേ0ോഗ്യത�മെള അ�ിസ്ഥോന�ോക്കിയുളള കേOോ�്യങ്ങള്   -     

Questions based on technical qualifications 

�ോർട്ട്   5 (1) –   Part 5 (1)  

(1) �മ്പ്യൂട്ടർ കേവ ർ ഡ് കേFോസസിംഗ്   -   Computer Word Processing  

Marks-15

Computer basics – Word menu – Tool box/Ribbon - Document – Creation,

Editing,  Saving,  Opening.  Text  –  Editing,  Deleting,  Inserting,  Selection,  Moving,

Copying,  Change  Case,  Doing/Undoing  –  Fonts  –  Text  Direction  –  Align  Text.

Formatting Documents – Paragraph formatting.  Applying styles, Header and Footer,

Bullets and Numbering, Borders and Shading, Columns, Tabs, Line Spacing.  Page

Layout – Margins, Orientation, Paper size, Spacing, Numbering pages – Inserting

Section  Break  –  Spell  check  –  Zoom  –  Shapes.   Tables  –  Creating,  Editing,

Formatting,  Insertion,  Document  with  tables,  Formula,  Sorting  –  Mail  Merge.

Printing – Print Preview, Printer settings, Printing Multiple copies.  



�ോർട്ട്   5 (2) –   Part 5 (2)  

2. ടൈ�പ്പ്ടൈററ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ്  ,   �ല0ോളം   (  കേലോവർ   ) -  

Typewriting - English and Malayalam (Lower)

Marks-15

Different  types  of  correspondence  and  its  formats  –  Tabular  statements  –

Manuscripts  and  its  corrections  –  Mechanism  of  Typewriters  –  Keyboard  and

different  types  of  keys  –  Different  parts  of  typewriter-Aabreviations.  Rule  of

punctuation  marks  Lower  and  upper  case  characters.    Envelope  addressing  –

Paragraphs - variation  of  speed.

�ോർട്ട്    6 -   Part  6  

കേക്ഷത്ര �ോര്യങ്ങള്   -   ടൈdന്ദവ സംസ്കോരം  ,   ആOോര അനുഷ്ഠോനങ്ങള്   -   
വിവിധ കേ�വസ്വം കേ�ോർഡു�ള് 

(Temple Affairs - Hindu Culture, Customs and Traditions - 

Various Devaswom Boards etc.)

Marks-10

കേ�രളത്തിമെന്റ  Oരിത്രവും  സംസ്കോരവും  �ോരമ്പര്യവും  വിളികേച്ചോതുന്ന
കേക്ഷകേത്രോത്സവങ്ങള്,  ആകേഘോഷങ്ങള്,  അവയുമെ�  സോമൂdി�  Fസക്തിയും,  Fോധോന്യവും.
കേ�രളത്തിമെല Fമുഖ കേക്ഷത്രങ്ങള്, Fകേത്യ�ത�ള്, സവികേ\ഷ നിത്യോനുഷ്ഠോനങ്ങള്.  കേക്ഷത്ര
�ര്യോ��ള്  -  കേക്ഷത്ര�ല�ള്  -  കേക്ഷത്ര വോ�്യങ്ങള്  -  കേ�രളീ0 കേക്ഷത്ര വോസ്തു ടൈ\ലി  -
അനുഷ്ഠോന�ല�ള്  -  അനുഷ്ഠോന വോ�്യ�ല�ള്.  കേവ�ങ്ങള്,  ഉ�നിഷത്തു�ള്,  പുരോണങ്ങള്,
�റ്റ്  Fമുഖ  ടൈdന്ദവ  �ത  ഗ്രന്ഥങ്ങള്  അവയുമെ�  സൃഷ്ടോക്കള്,  �ഥോ�ോത്രങ്ങള്.
ടൈdന്ദവോOോര്യന്�ോർ,  തത്വOിന്ത�ർ,  സോമൂdി�  �രിഷ്കർത്തോക്കള്.   ഭക്തി  Fസ്ഥോനം,
ആവിർഭോവം,  ഭക്തിFസ്ഥോന  നോ0�ർ,  അവരുമെ�  ആദ്ധ്യോത്മി�  രOന�ള്.   വിവിധ
കേ�വസ്വം കേ�ോ ർഡു�ള് - ആവിർഭോവം, നിലവിമെല കേ¡ണി ക്ര�ീ�രണവും, കേക്ഷത്ര ഭരണവും.
കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ോർ ഡ്  -  ആവിർഭോവം,  ����ളും  ഉത്തരവോ�ിത്തങ്ങളും
ഭരണകേ¡ണി ക്ര�ീ�രണവും.

     �രീക്ഷ �ണ്കേട്രോളർ
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ോർഡ് 


