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

തസ്തി�യുമെ� കേ�ര് - (1) ഡ്രൈ!വർ കേ"ഡ് II, ഗുരുവോയൂർ കേ�വസ്വം
(2) ഡ്രൈ!വർ �ം ഓഫീസ് അറ്റന് ഡന്റ്, 
    �ല�ോർ കേ�വസ്വം കേ�ോർഡ്

�ോറ്റഗറി നമ്പർ - (1) 21/2020 
(2) 44/2020

അ�ിസ്ഥോന കേ7ോഗ്യത�ള്  – (1) ഏഴോം ക്ലോസ് �ോസ്സോ7ിരിക്കണം
(2) മൂന്ന് വർഷ�ോ7ി നിലവിലുളള              
    എല്. എം. വി ഡ്രൈലസന്സ്
(3) മൂന്ന് വർഷമെI ഡ്രൈ!വിംഗ് �രിച7ം

�രീക്ഷോരീതി - ഒബ്ജക്ടീവ് �ോതൃ�7ിലുളള (ഒ.എം.ആർ 
മൂല്യനിർണ്ണ7ം) മെ�ോതു�രീക്ഷ

ആമെ� കേചോ�്യങ്ങള് - 50
ആമെ� �ോർക്ക് - 50
�രീക്ഷോസ�7ം - 45 �ിനിട്ട്
കേചോ�്യഭോഷ – �ല7ോളം/ത�ിഴ്/�ന്ന�

കുറിപ്പ്
ഗുരുവോയൂർ കേ�വസ്വIില് ഡ്രൈ!വർ കേ"ഡ്  II  (�ോറ്റഗറി  നമ്പർ  - 21/2020),

�ല�ോർ  കേ�വസ്വം  കേ�ോർഡില്  ഡ്രൈ!വർ  �ം  ഓഫീസ്  അറ്റന്ഡന്റ്   (�ോറ്റഗറി
നമ്പർ  –  44/2020)  എന്നീ  തസ്തി��ളികേലയ്ക്ക്  ഓണ്ഡ്രൈലനോ7ി  സ�ർപ്പിച്ച
അകേ�ക്ഷ7ില്  �ോതൃഭോഷ  /  കേചോ�്യഭോഷ   എന്നിവ  ത�ിഴ്/�ന്ന�  എന്ന്
കേരഖമെപ്പടുIി7ിട്ടുളള  ഉകേ�്യോഗോർത്ഥി�ള്ക്ക്  �ോത്രം  അവർ  ആവശ്യമെപ്പടുന്ന  �ക്ഷം
�ല7ോളIില് നിന്നും ത�ിഴ്/�ന്ന� ഭോഷ�ളികേലക്ക് മെ�ോഴി�ോറ്റം മെചയ്ത കേചോ�്യകേ�പ്പർ
നല്കുന്നതോണ്.  



സില�സ്സ്   - Syllabus  

പ്രധോന വിഷ7ങ്ങള്   - Main Topics  

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

�ോർട്ട് 2.  എല്. എം. വി ഡ്രൈ!വിംഗ് ഡ്രൈലസന്സ് അ�ിസ്ഥോന�ോക്കിയുളള കേചോ�്യങ്ങള്
Questions based on LMV Driving Licence

�ോർട്ട് 3.  കേക്ഷത്ര�ോര്യങ്ങള് - ഡ്രൈiന്ദവസംസ്ക്കോരം, വിവിധ കേ�വസ്വങ്ങള്
Temple affiars – Hindu culture, Various Devaswoms etc.

പ്രധോനവിഷ7ങ്ങമെള അ�ിസ്ഥോന�ോക്കിയുളള വിശ��ോ7 സില�സ്സ്

Detailed syllabus based on main topics

�ോർട്ട്   1   – Part 1  

 മെ�ോതുവിജ്ഞോനവും ആനു�ോലി�വും   - 10   �ോർക്ക്  

General Knowledge and Current Affairs – 10 Marks

• രോഷ്ട്രീ7ം,  സോമ്പIി�ം,  ശോസ്ത്രം,  സിനി�,  �ലയും സംസ്ക്കോരവും,  സോiിത്യം എന്നീ
കേ�ഖല�ളിമെല  അന്തർകേ�ശീ7/  കേ�ശീ7/  പ്രോകേ�ശി�  ആനു�ോലി�
സംഭവങ്ങള്/വിവരങ്ങള്

• കേ�ന്ദ്ര, സംസ്ഥോന സർക്കോരു�ളുമെ� സുപ്രധോന സോമൂi്യസുരക്ഷ/കേക്ഷ� �ദ്ധതി�ള്
-  ഭക്ഷ്യസുരക്ഷോ  �ദ്ധതി�ള്  -  കേ�രള  �ോതൃ�ോ  വി�സനം  -  കുടും�ശ്രീ  -
ജനകേസവന കേ�ന്ദ്രങ്ങള് - അക്ഷ7 കേ�ന്ദ്രങ്ങള് - ഇന്ത്യ7ില് വിശിഷ്യ കേ�രളIില്
ന�പ്പോക്കി7 ജനോധി�ത്യ അധി�ോര വികേ�ന്ദ്രീ�രണം  -  ലക്ഷ്യവും പ്രകേ7ോജനവും  -
"ോ�ീണ/നഗര  സ്വ7ംഭരണ  സ്ഥോ�നങ്ങള്,  മുന്സിപ്പോലിറ്റി�ള്,  ജില്ലോ/"ോ�
�ഞ്ചോ7ത്തു�ള് - പ്രോധോന്യവും പ്രസക്തിയും - ����ളും ഉIരവോ�ിI്വങ്ങളും.

• കേ�ന്ദ്ര സംസ്ഥോന �ന്ത്രിസഭ�ള്  -  �ന്ത്രി�ോർ – വകുപ്പു�ള്  -  മുന് പ്രസിഡന്റു�ോരും
പ്രധോന�ന്ത്രി�ോരും  -  കേ�ശപുകേരോഗതിയ്ക്ക് അവർ നല്�ി7 സംഭോവന�ള്  -  വിവിധ
സംസ്ഥോനങ്ങള് - സവികേശഷത�ള് - ഭോഷ�ള് - കേ�ന്ദ്രഭരണ പ്രകേ�ശങ്ങള്

• കേ�രളIിമെന്റ  ഭൂ�ിശോസ്ത്രം  -  അ�ിസ്ഥോന  വിവരങ്ങള്  -  വികേനോ�  സഞ്ചോര
കേ�ന്ദ്രങ്ങള്  -  ജലഡ്രൈവ�്യുത  �ദ്ധതി�ള്  -  പ്രധോന  ന�ി�ള്  -  വന്യജീവി
സകേ�തങ്ങള്  -  അന്തോരോഷ്ട്ര വി�ോനIോവളങ്ങള്  -  കേ�ശീ7 �ോത�ള്  -  പ്രധോന
മെ�ോതുകേ�ഖലോ  സ്ഥോ�നങ്ങള്  -  ഐ.  �ി.  �ോർക്കു�ള്  -  കേ�ശീ7  പ്രോധോന്യമുളള
കേ�രളIിമെല  ആകേരോഗ്യ/വി�്യോഭ്യോസ/�iിരോ�ോശ/ശോസ്ത്ര,  സോകേ�തി�
ഗകേവഷണ സ്ഥോ�നങ്ങള് 



• പ്രകൃതി  ദുരന്തങ്ങള്  -  �ശ്ചി�ഘട്ട  സംരക്ഷണം  -  കേലോ�  �രിസ്ഥിതി  �ിനം  -
പ്രോധോന്യവും  പ്രസക്തിയും  -  പ്രമുഖ  കേ�ശീ7/അന്തർകേ�ശീ7  �രിസ്ഥിതി
സംഘ�ന�ള്

• കേലോ� മെതോഴിലോളി �ിനം - പ്രധോന മെതോഴില് നി7�ങ്ങള്

�ോർട്ട്   2 –   Part 2  

30   �ോർക്ക്   - 30   Marks  

(1)   എല്. എം. വി ഡ്രൈ!വിംഗ് ഡ്രൈലസന്സ് അ�ിസ്ഥോന�ോക്കിയുളള കേചോ�്യങ്ങള്
Questions based on LMV Driving Licence 

(2)  കേറോഡ്  സുരക്ഷോ  നി7�ങ്ങള്  സം�ന്ധിച്ചുളള  അറിവ്  -  ട്രോഫി�്  നി7�  
ലംഘനങ്ങള്  -  ട്രോഫി�്  നി7�ങ്ങള്  ന�പ്പിലോക്കി7  അധി�ോരി�ള്  -  കേറോഡ്  
സുരക്ഷോ �ിനോചരണം - പ്രോധോന്യവും  പ്രസക്തിയും  -  2019  മെല  കേ�ോകേട്ടോർ  
മെവiിക്കിള് കേഭ�ഗതി നി7�ം - പ്രധോന കേഭ�ഗതി�ള്  -  ട്രോഫി�്  
നി7�ലംഘനIിനുളള �ിഴ�ളും അനു�ന്ധ ന���ി�ളും

(3) അ�ിസ്ഥോന പ്രഥ�ശുശ്രൂഷോ രീതി�ള് - ലക്ഷ്യവും പ്രോധോന്യവും - പ്രഥ�ശുശ്രൂഷോ �ിറ്റ്

�ോർട്ട്   3 –   Part 3  

കേക്ഷത്ര �ോര്യങ്ങള്   -   ഡ്രൈiന്ദവ സംസ്കോരം  ,   വിവിധ കേ�വസ്വങ്ങള്   

(Temple Affairs - Hindu Culture, Various Devaswoms etc.)

10   �ോർക്ക്   -   10 Marks  

കേക്ഷത്ര�ോര്യങ്ങള്  -  കേ�രളIിമെല പ്രമുഖ കേക്ഷത്രങ്ങള്,  അവയുമെ� പ്രകേത്യ�ത�ള്,
സവികേശഷ  നിത്യോനുഷ്ഠോനങ്ങള്.   കേക്ഷത്ര�ല�ള്,  കേക്ഷത്ര  വോ�്യങ്ങള്,  പ്രശസ്ത  കേക്ഷത്ര
വോ�്യ�ലോ�ോരന്മോർ  -  ഡ്രൈiന്ദവ  �ത  "ന്ഥങ്ങള്,  അവയുമെ�  സൃഷ്ടോക്കള്,
ഡ്രൈiന്ദവോചോര്യന്�ോർ,  സോമൂiി�  �രിഷ്കർIോക്കള്  -  അവരുമെ�  സംഭോവന�ള്.
കേ�രളIിമെല വിവിധ കേ�വസ്വം കേ�ോ ർഡു�ള് - ഭരണസോരഥി�ള്.

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


