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                 KERALA DEVASWOM RECRUITMENT BOARD

Examination Programme for the month of February 2022

[  R  evised date of Examination scheduled to be held on 23.01.2022]  

Sl No. Date and
Time

Name of Post, Devaswom and Syllabus Category
Number

1 2 3 4

1 27.02.2022
Sunday

1.30 PM *
to 03.15 PM

ക�ോണ്ഫിഡന്ഷ്യല് അസിസ്റ്റന്റ് ക�ഡ് II

Confidential Assistant Grade II

മലബോര്  ക�വസ്വം കബോര്ഡ്
Malabar Devaswom Board

സിലബസ്

നിഷ്കര്ഷിത വി�്യോഭ്യോസ ക ോഗ്യത�ളെ# അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള
ഒബ്ജക്ടീവ് മോതൃ� ിലുള്ള പരീക്ഷ   (  ഒ  .  എം  .  ആര് മൂല്യ നിര്ണ്ണ ം  )  

Syllabus: An Objective Type Test (OMR  Valuation) 
based on the qualifications prescribed for the post.

                                പ്രധോന വിഷ ങ്ങള്
Main Topics

പോര്ട്ട് I          -  ളെപോതുവിജ്ഞോനവും ആനു�ോലി�വും, ക�ര# 
                      നകവോത്ഥോനം
                      General Knowledge, Current Affairs, Renaissance in
                      Kerala

പോര്ട്ട് II         -  മല ോ#ം (ഭോഷോ പരിജ്ഞോനം, വ്യോ�രണം, 
                      പ�സഞ്ച ം, വിവര്ത്തനം)
                      Malayalam (Languages proficiency, Grammar, 
                      Vocabulary, Translation) 

പോര്ട്ട് III         - ജനറല് ഇംഗ്ലീഷ്
                      General English

 
 

 04/2021

Detailed
Syllabus
based on
the main
topics is

available in
the website

പ്രധോന
വിഷ ങ്ങളെ#
അടിസ്ഥോന
മോക്കിയുള്ള
വിശ�മോ 
സിലബസ്

ളെവബ്സൈസ
റ്റില്

ലഭ്യമോണ്

02/2022 (R)

http://www.kdrb.kerala.gov.in/


പോര്ട്ട് IV        - ലഘുഗണിതം, മോനസി�കശഷി, യുക്തിചിന്ത
                      Simple Arithematic, Mental Ability, Test of Reasoning

പോര്ട്ട് V        -  �മ്പ്യൂട്ടര് കവര്ഡ് ളെപ്രോസ്സസ്സിംഗ്
                       Computer Word Processing 

പോര്ട്ട് VI        - സൈടപ്പ്സൈററ്റിംഗ് ( മല ോ#ം / ഇംഗ്ലീഷ്)
                      Typewriting (Malayalam / English)
                     
                       
പോര്ട്ട് VII         -  കക്ഷത്ര�ോര്യങ്ങള്, സൈyന്ദവ 
                        ആചോരോനുഷ്ഠോനങ്ങള് എന്നിവ
                     -  Temple Affairs, Hindu Culture, Customs and 
                        Traditions etc

                          പരമോവധി മോര്ക്ക് -100
             പരീക്ഷോ സമ ം - 1 മണിക്കൂര് 15 മിനിട്ട്
                          കചോ�്യഭോഷ – ഇംഗ്ലീഷ്
                     
                              Maximum Marks – 100
                             Duration – 1 hour 15 minutes
                           Medium of Questions – English
    
                 

ക�ര# ക�വസ്വം റിക്രൂട്ട്ളെമന്റ് കബോര്ഡിളെന്റ ഔക�്യോഗി�
ളെവബ്സൈസറ്റോ  www.kdrb.kerala.gov.in ലൂളെട ഒറ്റത്തവണ രജിക�ഷന്
ളെപ്രോസൈഫല് വഴി ഉക�്യോഗോര്ത്ഥി�ള്ക്ക് 11.02.2022 മുതല് അഡ്മിഷന്

ടിക്കറ്റ് ഡൗണ്കലോഡ് ളെചയ്യോവുന്നതോണ്. 

Candidates can download the Admission Tickets through
their One Time Registration Profile in the Website

www.kdrb.kerala.gov.in from 11.02.2022

കുറിപ്പ് 1 പ്രധോന  വിഷ ങ്ങ#ില്  പരോമര്ശിച്ചിരിക്കുന്ന  വിഷ ങ്ങള്ക്ക്
പുറളെമ  ഈ  തസ്തി�യുളെട  വി�്യോഭ്യോസ  ക ോഗ്യതയുമോ ി
ബന്ധളെപ്പട്ട  മറ്റ്  കചോ�്യങ്ങളും  ഉണ്ടോ�ോം.   കൂടോളെത  പ്രധോന
വിഷ ങ്ങ#ില്  ഉള്ളെപ്പടുത്തി ിരിക്കുന്ന  എല്ലോ  വിഷ ങ്ങളെ#
അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള  കചോ�്യങ്ങള്  ഉണ്ടോ ിരിക്കണളെമന്ന്  നിര്
ബന്ധവുമില്ല.  

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 covered
in the question paper.

കുറിപ്പ് 2 പരീക്ഷയ്ക്ക് yോജരോകുന്ന ഉക�്യോഗോര്ത്ഥി�ള് അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റിന്
പുറളെമ  അവരുളെട  കഫോകട്ടോ  പതിച്ച  തോളെഴപ്പറയുന്ന  ഏളെതങ്കിലും
കരഖയുളെട അസ്സല് പരികശോധനയ്ക്ക് yോജരോകക്കണ്ടതോണ്.

http://www.kdrb.kerala.gov.in/
http://www.kdrb.kerala.gov.in/


1)  ഇലക്ഷന് �മ്മീഷന് നല്�ി  കവോട്ടര് ഐഡന്റിറ്റി �ോര്ഡ്
2) സൈ¤വിംഗ് സൈലസന്സ്
3) പോസ് കപോര്ട്ട്
4) ഭിന്നകശഷിക്കോര്ക്ക് സോമൂy്യകക്ഷമ വകുപ്പ് നല്കുന്ന 
    തിരിച്ചറി ല് �ോര്ഡ്
5) ക�ശസോല്കൃത ബോങ്കു�ള് നല്കുന്ന കഫോകട്ടോ പതിച്ച 
    പോസ്സ്ബുക്ക്
6) പോന്�ോര്ഡ്
7) സര്ക്കോര് ജീവനക്കോര്ക്ക് അവര് കജോലി ളെചയ്യുന്ന വകുപ്പ്/
   സ്ഥോപനം നല്കുന്ന കഫോകട്ടോ പതിച്ച് തിരിച്ചറി ല് �ോര്ഡ്
8) വിമുക്ത ഭടന്മോര്ക്ക് നല്കുന്ന ഡിസ്ചോര്ജ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്/
    വിമുക്ത ഭടന്മോര്ക്ക് സൈസനി� ളെവല്ഫ ര് ആഫീസര് 
    നല്കുന്ന കഫോകട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറി ല് �ോര്ഡ്.
9)  കമോകട്ടോര് വോyന വകുപ്പ് നല്കുന്ന �ണ്ടക്ടര് സൈലസന്സ്
10) സംസ്ഥോന/ജില്ലോ സy�രണ ബോങ്ക്/ളെഷഡ്യൂള്ഡ് ബോങ്ക് 
    എന്നിവ നല്കുന്ന കഫോകട്ടോ പതിച്ച പോസ്സ്ബുക്ക്.
11) ളെപോതുകമഖലോ സ്ഥോപനങ്ങ#ില് (വിവിധ �മ്പനി�ള്, 
    ക�ോര്പ്പകറഷനു�ള്/കബോര്ഡു�ള്/അകതോറിറ്റി�ള്, സര്  
    ക്കോര് സ്വ ംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങള്) എന്നിവ അവരുളെട   
    ജീവനക്കോര്ക്ക് നല്കുന്ന കഫോകട്ടോ പതിച്ച ഐഡന്റിറ്റി 
    �ോര്ഡ്.
12) ക�ര#ത്തിളെല സര്വ്വ�ലോശോല�ള് അവരുളെട 
    ജീവനക്കോര്ക്ക് നല്കുന്ന കഫോകട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറി ല്  
    �ോര് ഡ്
13) ഭിന്നകശഷിക്കോര്ക്ക് ളെമഡിക്കല് കബോര്ഡു�ള് നല്കുന്ന 
     കഫോകട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറി ല് �ോര്ഡ്
14  അഡ്വകക്കറ്റുുമോരോ ി എന്കറോള് ളെചയ്തവര്ക്ക് ബോര് �ൗണ്
     സില് നല്കുന്ന കഫോകട്ടോ പതിച്ച ഐഡന്റിറ്റി �ോര്ഡ്
15)  ആധോര് �ോര്ഡ്
16)  ക�ര# ക�വസ്വം റിക്രൂട്ട്ളെമന്റ് കബോര്ഡ് അംഗീ�രിച്ചു നല്
     കുന്ന ഏളെതങ്കിലും കഫോകട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറി ല് �ോര്ഡ്

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
Identity 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 University 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.

തിരിച്ചറി ല്  കരഖയുളെട  അസ്സല്  yോജരോക്കോത്ത  ഉക�്യോഗോര്
ത്ഥി�ളെ# പരീക്ഷ എഴുതുവോന് അനുവ�ിക്കുന്നതല്ല.  

Candidates  who fail  to produce original  identity proof
will not be permitted to attend the examination

കുറിപ്പ് 3 ഉക�്യോഗോര്ത്ഥി�ള്  അഡ്മിഷന്  ടിക്കറ്റില്  കരഖളെപ്പടുത്തി ിട്ടുള്ള
പരീക്ഷ  സമ ത്തിന്  മുന്പ്  തളെന്ന  പരീക്ഷ  yോ#ില്  അവര്ക്ക്
അനുവ�ിച്ചിട്ടുള്ള  ഇരിപ്പിടത്ത്  yോജരോക�ണ്ടതോണ്.   തോമസിച്ച്
വരുന്നവളെര   ോളെതോരു  �ോരണവശോലും  പരീക്ഷ ില്
പളെങ്കടുക്കോന് അനുവ�ിക്കുന്നതല്ല.  

Note 3 :- Candidates shall occupy 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.   

കുറിപ്പ് 4 �ോല്ക്കുകലറ്റര്,  ളെമോസൈബല്  കഫോണ്,  ഡിജിറ്റല്  ഡ റി,
വോക്ക്മോന്  തുടങ്ങി  ഇലക·ോണി�്  വിവര  വിനിമ ത്തിനുള്ള
ഉപ�രണങ്ങള്  പരീക്ഷോ  yോ#ിനുള്ളില്  �ര്ശനമോ ി
നികരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.   പരീക്ഷോ  സമ ത്ത്  അനുചിതമോ 
ളെപരുമോറ്റം  നടത്തു�ക ോ  നടത്തോന്  ശ്രമിക്കു�ക ോ  ളെചയ്യുന്ന
ഉക�്യോഗോര്ത്ഥി�ളെ#യും,  വോച്ച്,  റിസ്റ്റ്  വോച്ച്,  സ്മോര്ട്ട്  വോച്ച്,
�്യോമറോവോച്ച്  തുടങ്ങി വിവര വിനിമ ത്തിനോയുള്ള ഇലകക്ടോണി�്
ഉപ�രണങ്ങ#ില്  ഏളെതങ്കിലും  പരീക്ഷോyോ#ില്  സൈ�വശം
വയ്ക്കുന്ന  ഉക�്യോഗോര്ത്ഥി�ളെ#യും  പരീക്ഷോyോ#ില്  നിന്നും  ഉടനടി
പുറത്തോക്കുന്നതോണ്,  അത്തരക്കോരുളെട  ഉത്തരക്കടലോസ്സുു�ള്
അസോധുവോക്കു�ക ോ  ക�ര#  ക�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്ളെമന്റ്  കബോര്ഡ്
നടത്തുന്ന ളെതരളെ¿ടുപ്പ് നടപടി�#ില് yോജരോകുന്നതില് നിന്നും
തോത്ക്കോലി�മോ ി  /  സ്ഥിരമോ ി  അക ോഗ്യത  �ല്പിക്കു�യും
ളെചയ്യുന്നതോണ്.

Note 4 :- 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.

കുറിപ്പ് 5 പരീക്ഷോ  തീ തി,  സമ ം,  പരീക്ഷോ  ക�ന്ദ്രം,  പരീക്ഷോ  രീതി
എന്നിവ അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റില് കരഖളെപ്പടുത്തി ിരിക്കും. 



Note 5 :- The Date, Time, Venue and mode of Examination
will also be mentioned in the Admission Ticket.

കുറിപ്പ് 6 എഴുത്തു പരീക്ഷ ( Descriptive Type Test), ട്രോന്സ്ക്രിപ്ഷന് ളെടസ്റ്റ്
എന്നിവ ഒഴിളെ� ക�ര# ക�വസ്വം റിക്രൂട്ട്ളെമന്റ് കബോര്ഡ് നടത്തുന്ന
എല്ലോ  ഒബ്ജക്ടീവ്  മോതൃ� ിലുള്ള  (ഒ.എം.ആര്  മൂല്യ  നിര്ണ്ണ ം)
പരീക്ഷ�ളുളെടയും  തോത്ക്കോലി�  ഉത്തരസൂചി�  പരീക്ഷോനന്തരം
കബോര്ഡിളെന്റ  ഔക�്യോഗി�  ളെവബ്സൈസറ്റില്
(www.kdrb.kerala.gov.in) പ്രസിദ്ധീ�രിക്കുന്നതോണ്.
തോത്ക്കോലി�  ഉത്തരസൂചി�  സംബന്ധിച്ച്  പരോതി�ള്  ഉള്ള
പക്ഷം  ആ ത്  തോത്ക്കോലി�  ഉത്തരസൂചി�  ളെവബ്  സൈസറ്റില്
പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച  തീ തി  മുതല്  ഏഴ്  �ിവസത്തിനുള്ളില്  സമര്
പ്പികക്കണ്ടതോണ്.   നിശ്ചിത  സമ പരിധിക്കു  കശഷം  ലഭിക്കുന്ന
പരോതി�ള്  ോളെതോരു �ോരണവശോലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

Note 6 :-  After  each examination,  except Written Test and
Transcription  Test Kerala  Devaswom  Recruitment  Board
will publish the provisional answer key of all Objective type
(OMR valuation)  Tests 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
        04.02.2022

 
      B. Krishna Chandran

                                                                         Controller of Examinations
                                                                                     Kerala Devaswom Recruitment Board

*പരീക്ഷോ സമ ത്തിളെന്റ ആ�്യ 30 മിനിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്കു yോജരോകുന്ന ഉക�്യോഗോര്ത്ഥിയുളെട അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റും   
  തിരിച്ചറി ല് കരഖയുളെട അസ്സലും പരികശോധിക്കുന്നതിനു കവണ്ടി ോണ്.

*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 examination.

http://www.kdrb.kerala.gov.in/
http://www.kdrb.kerala.gov.in/

