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

തസ്തി�യുമെ� കേ�രും കേ�വസ്വവും -  (1)  എല്. ഡി. ക്ലർക്ക്/ ജൂനിയർ കേ�വസ്വം ഓഫീസർ/ 
     കേ�വസ്വം അസിസ്റ്റന്റ് -മെ�ോച്ചിന് കേ�വസ്വം കേ�ോർഡ്.
     കേനരിട്ടുളള നിയ�നവും തസ്തി��ോറ്റം വഴിയുളള
     നിയ�നവും - 
     (�ോറ്റഗറി നമ്പർ – 3/2019, �ോറ്റഗറി നമ്പർ 4/2019)

      (2)  എല്. ഡി. ക്ലർക്ക് - കൂ�ല്�ോണി�്യം കേ�വസ്വം
      (�ോറ്റഗറി നമ്പർ – 7/2019)

അ�ിസ്ഥോന വി�്യോഭ്യോസ കേയോഗ്യത    –    എസ്. എസ്. എല്. സികേയോ തത്തുല്യ�ോയ �റ്റ് 
 കേയോഗ്യത�കേളോ

�രീക്ഷോരീതി     -  ഒബ്ജക്ടീവ് �ോതൃ�യിലുളള ഒ.എം.ആർ 
 മൂല്യനിർണ്ണയ �രീക്ഷ

ആമെ� കേOോ�്യങ്ങള്     -  100
ആമെ� �ോർക്ക്     -  100
�രീക്ഷോസ�യം     -  1 �ണിക്കൂർ 15 �ിനിറ്റ്
കേOോ�്യഭോഷ     –  �ലയോളം/ഇംഗ്ലീഷ്/ത�ിഴ്/�ന്ന�

കുറിപ്പ്
മെ�ോച്ചിന് കേ�വസ്വം കേ�ോർഡില് എല്. ഡി.  ക്ലർക്ക്/  ജൂനിയർ കേ�വസ്വം ഓഫീസർ/

കേ�വസ്വം  അസിസ്റ്റന്റ്,  കൂ�ല്�ോണി�്യം  കേ�വസ്വത്തില്  എല്.  ഡി.  ക്ലർക്ക്  എന്നീ
തസ്തി��ളികേലയ്ക്ക് ഒോണ്ലൈലനോയി സ�ർപ്പിച്ച അകേ�ക്ഷയില് �ോതൃഭോഷയും കേOോ�്യഭോഷയും
ത�ിഴ്/�ന്ന�  എന്ന്  അവ�ോശമെപ്പട്ടിട്ടുളള  ഉകേ�്യോഗോർത്ഥി�ള്,  അവർ  ആവശ്യമെപ്പടുന്ന
�ക്ഷം പ്രോകേ�ശി� ഭോഷ,  ജനറല് ഇംഗ്ലീഷ്,  ഗണിതം,  അ�ിസ്ഥോന ശോസ്ത്രം,  അ�ിസ്ഥോന
�മ്പ്യൂട്ടർ  �രിജ്ഞോനം  എന്നീ  വിഷയങ്ങള്  ഒഴിമെ�  സില�സിമെല  �റ്റ്  വിഷയങ്ങമെള
അ�ിസ്ഥോന�ോക്കിയുളള കേOോ�്യങ്ങള് ത�ിഴ്/�ന്ന � എന്നീ ഭോഷ�ളികേലക്ക് മെ�ോഴി�ോറ്റം മെOയ്ത
കേOോ�്യകേ�പ്പർ  നല്കുന്നതോണ്.   പ്രോകേ�ശി�ഭോഷ�ളിമെല  (�ലയോളം/ത�ിഴ്/�ന്ന�)
വ്യോ�രണം,  ഭോഷോലൈനപുണ്യം  എന്നിവ �ന്ധമെപ്പട്ട ഭോഷ�ളിലും,  ഗണിതം,  അ�ിസ്ഥോന
ശോസ്ത്രം,  അ�ിസ്ഥോന �മ്പ്യൂട്ടർ �രിജ്ഞോനം എന്നീ വിഷയങ്ങമെള അ�ിസ്ഥോന�ോക്കിയുളള
കേOോ�്യങ്ങള് ഇംഗ്ലീഷിലും �ലയോളത്തിലു�ോയിരിയ്ക്കും.  



സില�സ്സ്   -     Syllabus  

പ്രധോന വിഷയങ്ങള്   -   Main Topics  

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

2.  ഗണിതവും, �ോനസി�കേശഷിയും, യുക്തിOിന്തയും - Mathematics, Mental ability, Test of

      reasoning

3.  ജനറല് ഇംഗ്ലീഷ് - General English

4.  പ്രോകേ�ശി� ഭോഷ (�ലയോളം/ത�ിഴ്/�ന്ന�) – വ്യോ�രണം, ഭോഷോലൈനപുണ്യം,
    അവധോരണം 

    Regional language (Malayalam/Tamil/Kannada) - Grammer, Language proficiency,         

     Comprehension

5.  അ�ിസ്ഥോനശോസ്ത്രം - ഊർജ്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജീവശോസ്ത്രം

     Basic Science – Physics, Chemistry, Biology

6.  കേക്ഷത്ര�ോര്യങ്ങള് - ലൈvന്ദവസംസ്ക്കോരം, ആOോരോനുഷ്ഠോനങ്ങള്, വിവിധ കേ�വസ്വം
    കേ�ോർഡു�ള് മുതലോയവ.

    Temple affiars – Hindu culture, Customs and Traditions, Various Devaswom Boards etc.

7. �മ്പ്യൂട്ടർ �രിജ്ഞോനം - Computer knowledge

പ്രധോനവിഷയങ്ങമെള അ�ിസ്ഥോന�ോക്കിയുളള വിശ��ോയ സില�സ്സ്

Detailed syllabus based on the main topics

�ോർട്ട് 1 – Part 1 

മെ�ോതുവിജ്ഞോനവും ആനു�ോലി�വും   -   General Knowledge and Current Affairs  

      ആമെ� കേOോ�്യങ്ങള് - 30                                                                        ആമെ� �ോർക്ക് - 30

• അന്തർകേ�ശീയ/കേ�ശീയ/പ്രോകേ�ശി� തലങ്ങളിമെല രോഷ്ട്രീയ, സോമ്പത്തി� സോമൂvി�,
ശോസ്ത്ര  സോകേ}തി�,  �ോയി�/�ലോ  വികേനോ�,  സോvിത്യ  കേ�ഖല�ളിമെല  പ്രധോന
ആനു�ോലി�  സംഭവങ്ങളും,  പ്രമുഖ  വ്യക്തി�ളും,  �vിരോ�ോശ  �ര്യകേവഷണ
കേ�ഖലയില് ഇന്ത്യ ലൈ�വരിച്ച പ്രധോനകേനട്ടങ്ങള് - �ിഷന് Oന്ദ്രയോന് - Oന്ദ്രയോന് 1,
Oന്ദ്രയോന്  2,  പ്രകേത്യ�ത�ള്,  ഉകേ�ശലക്ഷ്യങ്ങള്  -  കേനട്ടങ്ങള്  -  കേ�ശീയ
വിവികേധോകേ�ശ്യ  �vിരോ�ോശ �ര്യകേവഷണങ്ങള്  -  പ്രമുഖ കേ�ശീയ അന്തർകേ�ശീയ
�vിരോ�ോശ ഗകേവഷണ സ്ഥോ�നങ്ങള്, സോരഥി�ള്.



• �vോത്മോഗോന്ധി  -  ഗോന്ധി  �ർശനങ്ങള്,  ഗോന്ധിയന്  �ോരമ്പര്യം,
�ോലോവർത്തിയോയ  ഗോന്ധിയന്  മൂല്യങ്ങള്  -  �ോലി�  പ്രോധോന്യവും  പ്രസക്തിയും.
മെതോട്ടുകൂ�ോയ്മ,  ജോതി  വ്യവസ്ഥ,  ഉച്ചനീOത്വങ്ങള്  എന്നിവ  ഇല്ലോതോക്കുന്നതിനും
�ൗരസ്വോതന്ത്ര്യം,  �നുഷ്യോവ�ോശങ്ങള്  എന്നീ  മൂല്യങ്ങള്  കേന�ിമെയടുക്കുന്നതിന്
ലൈ�മെക്കോണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങള്.  

• സോമൂv്യ,  സോമ്പത്തി�,  വ്യോവസോയി�  വിവരവിനി�യ  കേ�ഖല�ളില്
സ്വോതന്ത്ര്യോനന്തര ഇന്ത്യ ലൈ�വരിച്ച സുപ്രധോന കേനട്ടങ്ങളും, പ്രധോന വ്യക്തി�ളും.

• �ോയി�  രംഗമെത്ത  ഇന്ത്യന്  കുതിപ്പ്  -  ഒളിമ്പിക്സ്  ഉള്മെപ്പമെ�  �റ്റ്
അന്തർകേ�ശീയ/കേ�ശീയ  �ത്സരങ്ങളിമെല  �ലയോളി  സോന്നിദ്ധ്യം  -  ലൈ�വരിച്ച
കേനട്ടങ്ങള്,  അർജുന  അവോർഡ്  കേജതോക്കള്  -  2019  മെല  പ്രധോന  �ോയി�
�ത്സരങ്ങള്, കേജതോക്കള്.

• കേ�ശീയ – പ്രോകേ�ശി� രംഗമെത്ത പ്രമുഖ സോvിത്യ�ോരന്�ോർ,  അവരുമെ� രOന�ള്,
�ഥോ�ോത്രങ്ങള്, തൂലി�ോ നോ�ങ്ങള് - അ�രനോ�ങ്ങള് - അവോർഡ് കേജതോക്കള് -
�ലോ  സോvിത്യ  ഭോഷോ  കേ�ോഷണത്തിനോയുള്ള  സംസ്ഥോന  സർക്കോർ
സ്ഥോ�നങ്ങള്, സോരഥി�ള്.

• ഇന്ത്യയില്  വിശിഷ്യ  കേ�രളത്തില്  ന�പ്പോക്കിയ  ജനോധി�ത്യ  അധി�ോര
വികേ�ന്ദ്രീ�രണം  -  ലക്ഷ്യവും  പ്രകേയോജനവും  -  ഗ്രോ�ീണ/നഗര  സ്വയംഭരണ
സ്ഥോ�നങ്ങള്, മുന്സിപ്പോലിറ്റി�ള്, ജില്ലോ/ഗ്രോ� �ഞ്ചോയത്തു�ള്, അവയുമെ� ഘ�ന,
അധി�ോരങ്ങള്, ഉത്തരവോ�ിത്വങ്ങള്.

• സv�രണ കേ�ഖലയില് കേ�രളം ലൈ�വരിച്ച പുകേരോഗതി  -  വി�്യോഭ്യോസ, ആകേരോഗ്യ,
സോമൂvി�, സോമ്പത്തി� കേ�ഖല�ളിമെല പ്രമുഖ സv�രണ സ്ഥോ�നങ്ങള്, ഉകേ�ശ്യ
ലക്ഷ്യങ്ങള്,  ഘ�ന,  സോരഥി�ള്,  ലൈ�വരിച്ച  കേനട്ടങ്ങള്  -  സംസ്ഥോന  കേ�ോ-
ഒോപ്പകേററ്റീവ്  യൂണിയന്  –  കേ�ോ-ഒോപ്പകേററ്റീവ്  മെസോലൈസറ്റീസ്  ആക്ട്  1969,  ഉകേ�ശ
ലക്ഷ്യങ്ങള്  -  കേ�ോ-ഒോപ്പകേററ്റീവ്  മെസോലൈസറ്റീസ്  അ�ന്ഡ്മെമന്റ്  ആക്ട്  1999  –
സംസ്ഥോന കേ�ോ-ഒോപ്പകേററ്റീവ് ഡിപ്പോർട്ട്മെ�ന്റ്.

• ഇന്ത്യയിമെല  വിശിഷ്യ  കേ�രളത്തിമെല  സംരക്ഷിത  പ്രകേ�ശങ്ങള്  -
കേ�ശീകേയോകേ�്യോനങ്ങള്  -  വന്യജീവി  സകേ}തങ്ങള്  -  സോമൂvി�  വനവത്�രണ
�ദ്ധതി�ള്  -  പ്രമുഖ �രിസ്ഥിതി  സകേ�ളനങ്ങള്  -  �രിസ്ഥിതി  സംഘ�ന�ള്  -
Oി�്കേ�ോ,  ലൈസലന്റ്  വോലി  പ്രസ്ഥോനങ്ങള്,  നർ��ോ  �ച്ചോകേവോ  ആകേന്ദോളന്  -
�രിസ്ഥിതി  സംരക്ഷണ  നിയ�ങ്ങള്,  സ്ഥോ�നങ്ങള്  -  ഉകേ�ശ  ലക്ഷ്യങ്ങള്.
റോംസോർ  ഉ�മ്പ�ി  -  റോംസോർ  ലൈസറ്റു�ള്  -  പ്രമുഖ  അന്തർകേ�ശീയ  കേ�ശീയ
�രിസ്ഥിതി  പ്രവർത്ത�ർ,  അവരുമെ�  സംഭോവന�ള്  -  vരിത  കേ�രള  �ിഷന്  -
ലക്ഷ്യവും പ്രധോന പ്രവർത്തനങ്ങളും.

• ഇന്ത്യന്  ഭരണഘ�ന  –  ആമുഖം,  �ൗലി�ോവ�ോശങ്ങള്,  �ൗലി�  �ർത്തവ്വ്യങ്ങള്,
നിർകേ�ശ�  തത്ത്വങ്ങള്.   �ൗലി�  �ർത്തവ്വ്യങ്ങളും  നിർകേ�ശ�  തത്ത്വങ്ങളും



ത�ിലുളള  �ന്ധം.   യൂണിയന്  ലിസ്റ്റ്,  സംസ്ഥോന  ലിസ്റ്റ്,  �ണ്�റന്റ്  ലിസ്റ്റ്
ഇവയിമെല  പ്രധോന  ഇനങ്ങള്.   ഭരണഘ�നോ  സ്ഥോ�നങ്ങള്.   സുപ്രധോന
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/നിയ�സഭോ
മെതരമെ�ടുപ്പു�ള്

• സോമൂv്യ  നന്�യും,  സുരക്ഷയും,  സോമൂv്യ  ഭദ്രതയും,  സോമൂvി�  സോമ്പത്തി�
വി�സനത്തിനോയുള്ള  സുപ്രധോന  കേ�ന്ദ്ര/സംസ്ഥോന  നിയ�ങ്ങള്  -  സോമൂv്യ
സുരക്ഷയ്ക്കും,  സോമ്പത്തി�  ഉന്ന�നത്തിനും  കേവണ്ടിയുള്ള  കേ�ന്ദ്ര/സംസ്ഥോന
�ദ്ധതി�ള്, സ്ഥോ�നങ്ങള്.

• സുസ്ഥിര വി�സനത്തില് സ്ത്രീ �}ോളിത്തത്തിമെന്റ ആവശ്യ�ത, ലിംഗ സ�ത്വവും സ്ത്രീ
ശോക്തീ�രണവും  -  സോമൂvി�  പ്രോധോന്യം.   രോഷ്ട്രീയ,  സോമ്പത്തി�,  വി�്യോഭ്യോസ,
മെതോഴില് കേ�ഖല�ളിമെല സ്ത്രീ ശോക്തീ�രണം.  സ്ത്രീ സുരക്ഷോ Oട്ടങ്ങള്, നിയ�ങ്ങള്.
കേ�ന്ദ്ര സംസ്ഥോന വനിതോ ��ീഷനു�ള് - ����ള്, ഉത്തരവോ�ിത്തങ്ങള്.

• ഇന്ത്യയിമെല  അഴി�തി  നികേരോധന  നിയ�ങ്ങള്  -  അഴി�തി  നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള
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.

• യുമെനകേ�ോ  കേലോ�  വിശിഷ്യ  ഇന്ഡ്യന്  ലൈ�തൃ�  ഇ�ങ്ങള്  -  പ്രോധോന്യവും
പ്രകേത്യ�ത�ളും.  കേലോ�ലൈ�തൃ� �ിനം - �ോലി� പ്രസക്തിയും പ്രോധോന്യവും.  

• സോമൂvി�  നീതി  �ിനം,  പ്രോധോന്യവും  പ്രസക്തിയും  -  വിയന്നോ  പ്രഖ്യോ�നം-
മെ�ോകേളോണിയല്  വിരുദ്ധ  കേ�ോരോട്ടങ്ങള്  -  �ലിത്  മുകേന്നറ്റങ്ങള്  -  സ്ത്രീ  തുല്യതോ
പ്രസ്ഥോനങ്ങള്  - 1948  മെല സോർവ്വകേ�ശീയ �നുഷ്യോവ�ോശ പ്രഖ്യോ�നം  -  യു.എന്
�നുഷ്യോവ�ോശ �ൗണ്സില് – v്യൂ�ണ് ലൈററ്റ്സ്  വോച്ച്  -  സോമൂvി� നീതിയ്ക്കോയി
കേ�ോരോ�ിയ കേ�ശീയ/അന്തർകേ�ശീയ കേനതോക്കള്.

• ആകേഗോളതോ�നം  -  ഒോകേസോണ്  �ോളി�ളുമെ�  കേശോഷണം  -  �ോരണങ്ങള്  -  മുന്
�രുതലു�ള് - �ോലോവസ്ഥോ വ്യതിയോനങ്ങള്, �റ്റ് �ോരിസ്ഥിതി� പ്രത്യോഘോതങ്ങള്
- ഗ്രീന് vൗസ് ഗ്യോസസ് - ഗ്രീന്vൗസ് ഇഫക്ട്.

• കേറോഡ്  സുരക്ഷോ നിയ�ങ്ങളും ന���ി�ളും സം�ന്ധിച്ച അറിവ്  -  ട്രോഫി�്  നിയ�
ലംഘനങ്ങള് - ട്രോഫി�് നിയ�ം ന�പ്പിലോക്കല് അധി�ോരി�ള് -  കേറോഡ് സുരക്ഷോ
�ിനോOരണം,  പ്രോധോന്യവും  പ്രസക്തിയും  -  2019  മെല കേ�ോകേട്ടോർ മെവvിക്കിള് നിയ�
കേഭ�ഗതി �ില്, പ്രധോന കേഭ�ഗതി�ളും ട്രോഫി�് നിയ� ലംഘനത്തിനുള്ള �ിഴ�ളും.

• കേ�രളത്തിമെന്റ  ഭൂ�ിശോസ്ത്രം  -  ഭുപ്രകൃതി  -  �ോലോവസ്ഥ,  ന�ി�ള്,  �ോയലു�ള്,
�ണ്ണിനങ്ങള്, സസ്യജന്തു ജോലങ്ങള്, ഗതോഗതം, വോർത്തോവിനി�യം, വ്യവസോയം.

• പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള് - ദുരന്തലഘൂ�രണ പ്രവർത്തനങ്ങള്.



• പ്രോOീനകേ�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 - �ോലിയത്തച്ചന്.

• കേ�രളത്തിമെല  വി�്യോഭ്യോസരംഗം,  സോം�ോരി�  കേ�ഖല,  വ്യോവസോയി�  കേ�ഖല  –
പുകേരോഗതി

• സോമൂv്യ �രിഷ്കർത്തോക്കളും �രിഷ്കരണ പ്രസ്ഥോനങ്ങളും.
• കേ�ശീയ പ്രസ്ഥോനം കേ�രളത്തില്.
• ഐ�്യ കേ�രളം - സംസ്ഥോന രൂ�ീ�രണം.

�ോർട്ട്   2   – Part 2  

ഗണിതവും  ,   �ോനസി�കേശഷിയും  ,   യുക്തിOിന്തയും   -   

Mathematics, Mental ability, Test of reasoning

ആമെ� കേOോ�്യങ്ങള് - 10                                                                              ആമെ� �ോർക്ക് - 10

• അംശ�ന്ധവും അനു�ോതവും - Ratio and Proportion

• രണ്ട് അളവു�ളുമെ� അംശ�ന്ധം,  മൂന്ന് അളവു�ളുമെ� അംശ�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

• ശത�ോനം, �ലിശ – സോധോരണ �ലിശ, കൂട്ടു�ലിശ 

Percentage, Interest – Simple interest, Compound interest

• ശരോശരി - Average

• ഭിന്നസംഖ്യ�ളും,  �ശോംശസംഖ്യ�ളും  -  ഭിന്നസംഖ്യ�ളും,  �ശോംശസംഖ്യ�ളും
ഉ�കേയോഗിച്ചുളള ക്രിയ�ള്

Fractions and Decimels – Operations with fractions and decimel forms.

• ലോഭവും നഷ്ടവും - ലോഭവും നഷ്ടവും ഉള്മെപ്പടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്

Profit and Loss – Problems related to Profit and Loss

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

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

• സ�യവും ദൂരവും - അ�ിസ്ഥോന 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�ളുമെ� ഗണിതം - Probability

�ോർട്ട്   3 –   Part 3  

General English

ആമെ� കേOോ�്യങ്ങള് - 15                                                                        ആമെ� �ോർക്ക് - 15

• 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

➢ Modal auxiliaries

➢ Degrees of comparison

➢ Error identification/ Spelling

➢ Adjectives

➢ Direct and indirect speech

➢ Commonly used phrasal verbs and idioms



�ോർട്ട്   4 –   Part 4  

പ്രോകേ�ശി� ഭോഷ – Regional language

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

വ്യോ�രണം, ഭോഷോലൈനപുണ്യം, അവധോരണം - 

Grammar, Language proficiency, Comprehension

ആമെ� കേOോ�്യങ്ങള് - 10                                                                        ആമെ� �ോർക്ക് - 10

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

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

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

without error and edit excellently.

➢ ലിംഗം,  പുരുഷ൯,  വിഭക്തി  (�ോര�ം),  വOനം  -  നോ���ങ്ങളുമെ�  സ്വരൂ�ം,
നോ�കേത്തോടു  കേOരുന്ന  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  -  ക്രിയോ��ങ്ങളുമെ�  രൂ�കേഭ�ങ്ങള്,
ക്രിയകേയോടു  കേOരുന്ന  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  -  വികേശഷണ��ങ്ങള്,  അവയുമെ�  ധ൪�ം,  പ്രകേയോഗം
തു�ങ്ങിയവയിലുള്ള ധോരണ.  

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

applications.

➢ ��നിഷ്പോ�നം  -  വിവിധ  വിഭോഗത്തില്മെപ്പട്ട  ��ങ്ങള്  �ലതരത്തില്
കൂട്ടികേച്ച൪ത്തും പ്രത്യയങ്ങള് കേO൪ത്തും ��നിഷ്പോ�നം ന�ത്തോനും 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�ളുമെ� അ൪ത്ഥം ഗ്രvിക്കോനും ഉOിതസന്ദ൪ഭങ്ങളില് 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 പ്രതി�ോ�ിക്കുന്ന ഗ�്യഭോഗങ്ങള് വോയിച്ച ്ആശയം
ഗ്രvിക്കുന്നതിനുള്ള കേശഷി.

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

➢ ��്യം  -  സോ�ോന്യ നിലവോരത്തിലുള്ള  (�ത്തോം ക്ലോസ്)  ��്യഭോഗങ്ങള് വോയിച്ച്
ആശയം ഗ്രvിക്കുന്നതിനുള്ള കേശഷി.

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

അ�ിസ്ഥോന ശോസ്ത്രം –   Basic Science   

�ോർട്ട്   5 (i) – Part 5 (i)  

ഊർജ്ജതന്ത്രം   (Physics),   രസതന്ത്രം   (Chemistry)  

ആമെ� കേOോ�്യങ്ങള് - 5                                                                                  ആമെ� �ോർക്ക് - 5

ഊർജ്ജതന്ത്രം   (Physics)  

• അളവു�ളും യൂണിറ്റു�ളും (Measurements and Units) – അ�ിസ്ഥോന അളവു�ള്,

അ�ിസ്ഥോന യൂണിറ്റു�ള്,  വ്യുല്പ്പന്ന യൂണിറ്റു�ള് (Fundamental Measurements,

Fundamental units and Derived units) – യൂണിറ്റു�ള് എഴുതുകേമ്പോള് «ദ്ധികേക്കണ്ട

നിയ�ങ്ങള് (Rules to be observed while writing the Units)

• Oലനവും  Oലന  നിയ�ങ്ങളും  (Motion  and  Laws  of  Motion)  –  ന്യൂട്ടമെന്റ
Oലനനിയ�ങ്ങള്  -  ഒന്നോം Oലനനിയ�ം  -  രണ്ടോം Oലന നിയ�ം  -  മൂന്നോം

Oലനനിയ�ം  (Newton's Laws of motion, First,  Second and Third)  -  ജഡത്വം,

ആക്കം (Inertness and Momentum)

• ലൈവ�്യുകേതോർജ്ജം (Electrical energy) -  ലൈവ�്യുത പ്രവോvത്തിമെന്റ തോ�ഫലം,

പ്ര�ോശഫലം  (Heating  and  Lighting  effects  of  Electric  current),  ലൈവ�്യുത

�ോന്തി�  കേപ്രരണം  (Electro  Magnetic  Induction) –  ലൈവ�്യുതി  ഉത്�ോ�നവും



വിതരണവും  (Generation  and  Transmission  of  Electricity) -

ഗൃvലൈവ�്യുതീ�രണം  (Domestic electrification) -  ലൈവ�്യുതോഘോതം  (Electric

Shock), മുന്�രുതലു�ള് (Precautions)

• വിവിധ  ഊർജ്ജ കേ¹ോതസ്സു�ള്  (Different  Sources  of  Energy).  വിവിധതരം

ഇന്ധനങ്ങള്  (Different  types  of  fuels),  ഇന്ധനക്ഷ�ത  (Fuel  Efficiency).

�കേലോറിമൂല്യം  (Caloric  value).  സൗകേരോർജ്ജം  (Solar  Energy),

സൗകേരോ൪ജ്ജത്തില് നിന്നും ലൈവ�്യുതിയും, തോകേ�ോർജ്ജവും (Electrical and Heat

Energy from Solar Energy) – vരികേതോർജ്ജം (Green Energy),  ബ്രൗണ്

ഊർജ്ജം (Brown energy) - ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി (Energy Crisis)

രസതന്ത്രം   (Chemistry)  

• വിവിധ കേലോvങ്ങള്,  അകേലോvങ്ങള്,  കേലോvസ}രങ്ങള്  (Metals,  Nonmetals

and Alloys)

• മൂല�ങ്ങള്,  കേലോvസംയുക്തങ്ങള്,  അകേലോvസംയുക്തങ്ങള്  (Elements,

Compounds of Metals, Compounds of Nonmetals)

• ആസിഡു�ള്, കേ�സു�ള്, ലവണങ്ങള് (Acids, Bases, Salts)

• ജലം, ലോയനി�ള് (Water, Solutions)

�ോർട്ട്   5 (  ii  ) –   Part 5(ii)  

ജീവശോസ്ത്രം   (Biology)  

ആമെ� കേOോ�്യങ്ങള് - 5                                                                                  ആമെ� �ോർക്ക് - 5

• ജീവജോലങ്ങളും  ആവോസവ്യവസ്ഥയും  (Living  organisms  and  Ecosystem)  -

കേ�ോഷണ തലങ്ങള് (Trophic levels), ജീവി�ന്ധങ്ങള് (Ecological Interactions),

ലൈജവലൈവവിധ്യം  (Biodiversity),  കേശോഷണവും സംരക്ഷണവും  (Depletion and

Conservation).   �രിസ്ഥിതി  �ലിനീ�രണം  (Environmental  Pollution)  -  �ണ്ണ്,

വോയു, ജലം (Soil, Air and Water).  

• പ്ര�ോശസംകേ¼ഷണം (Photosynthesis)



• �നുഷ്യ ശരീരത്തിമെല അവയവ വ്യവസ്ഥ�ള് - ധ൪�വും പ്രോധോന്യവും (Organ

Systems in Human body – Functions & Importance)

• കേ�ോഷ�ോvോരം,  കേ�ോഷ�  അ�ര്യോപ്തതോ  കേരോഗങ്ങള്,  സ�ീകൃത  ആvോരം

(Nutrient Food, Nutrient Deficiency Diseases, Balanced Diet)

• ലൈവറസ് കേരോഗങ്ങള്,  �ോക്ടീരിയ കേരോഗങ്ങള്,  ജീവിത ലൈശലി  കേരോഗങ്ങള്,

പ്രതികേരോധ �ോ൪ഗ്ഗങ്ങള് (Viral Diseases, Bacterial Diseases, Lifestyle Diseases

and Preventive Measures)

�ോർട്ട്   6 -   Part 6  

കേക്ഷത്ര �ോര്യങ്ങള്   -   ലൈvന്ദവ സം�ോരം  ,   ആOോര അനുഷ്ഠോനങ്ങള്   -   
വിവിധ കേ�വസ്വം കേ�ോ൪ഡു�ള് 

(Temple Affairs - Hindu Culture, Customs and Traditions - 

Various Devaswom Boards etc.)

ആമെ� കേOോ�്യങ്ങള് - 10                                                                              ആമെ� �ോർക്ക് - 10

കേ�രളത്തിമെന്റ  Oരിത്രവും  സം�ോരവും  �ോരമ്പര്യവും  വിളികേച്ചോതുന്ന
കേക്ഷകേത്രോത്സവങ്ങള്,  ആകേഘോഷങ്ങള്,  അവയുമെ�  സോമൂvി�  പ്രസക്തിയും,
പ്രോധോന്യവും.  കേ�രളത്തിമെല  പ്രമുഖ  കേക്ഷത്രങ്ങള്,  പ്രകേത്യ�ത�ള്,  സവികേശഷ
നിത്യോനുഷ്ഠോനങ്ങള്.  കേക്ഷത്ര �ര്യോ��ള്  -  കേക്ഷത്ര�ല�ള്  -  കേക്ഷത്ര വോ�്യങ്ങള്  -
കേ�രളീയ കേക്ഷത്ര വോസ്തു ലൈശലി  -  അനുഷ്ഠോന�ല�ള് - അനുഷ്ഠോന വോ�്യ�ല�ള്.
കേവ�ങ്ങള്,  ഉ�നിഷത്തു�ള്,  പുരോണങ്ങള്,  �റ്റ്  പ്രമുഖ  ലൈvന്ദവ  �ത  ഗ്രന്ഥങ്ങള്
അവയുമെ�  സൃഷ്ടോക്കള്,  �ഥോ�ോത്രങ്ങള്.  ലൈvന്ദവോOോര്യ൯�ോ൪,  തത്വOിന്ത�൪,
സോമൂvി�  �രിഷ്കർത്തോക്കള്.   ഭക്തി  പ്രസ്ഥോനം,  ആവിർഭോവം,  ഭക്തിപ്രസ്ഥോന
നോയ�ർ,  അവരുമെ� ആദ്ധ്യോത്മി� രOന�ള്.  വിവിധ കേ�വസ്വം കേ�ോ ർഡു�ള്  -
ആവി൪ഭോവം, നിലവിമെല കേ«ണി ക്ര�ീ�രണവും, കേക്ഷത്ര ഭരണവും.  കേ�രള കേ�വസ്വം
റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ോർ ഡ്  - ആവിർഭോവം,  ����ളും ഉത്തരവോ�ിത്തങ്ങളും ഭരണകേ«ണി
ക്ര�ീ�രണവും.



�ോർട്ട്   7 –   Part 7  

�മ്പ്യൂട്ടർ �രിജ്ഞോനം   -     Computer knowledge  

ആമെ� കേOോ�്യങ്ങള് - 15                                                                              ആമെ� �ോർക്ക് - 15

• �മ്പ്യൂട്ടർ – ഫംഗ്ഷണല് യൂണിറ്റു�ള്, സവികേശഷത�ള് -

Computer – Functional units, features

• �മ്പ്യൂട്ടർ കേസോഫ്റ്റ് മെവയർ – Computer software

• �മ്പ്യൂട്ടർ vോർഡ് മെവയർ – Computer hardware

• ഒോപ്പകേററ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ആപ്ലികേക്കഷന് കേസോഫ്റ്റ് മെവയർ, ഫ്രീ ആന്റ് ഓപ്പണ് കേസോഴ്സ് കേസോഫ്റ്റ് 

മെവയർ - Operating system, Application software, free and open source software.

• കേവർഡ് കേപ്രോസസിംഗ് കേസോഫ്റ്റ് മെവയർ – Word Processing software

• ഇന്റർമെനറ്റ്, കേവള്ഡ് ലൈവഡ് മെവ�്, ഇ-മെ�യില് - Internet, World Wide Web, E-mail

• ലൈസ�ർ നിയ�ങ്ങള്, ലൈസ�ർ കുറ്റങ്ങള് - Cyber laws, Cyber crimes

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


