
Web: www.kdrb.kerala.gov.in 

                 KERALA DEVASWOM RECRUITMENT BOARD

Examination Programme for the month of June 2022

Sl
No.

Date and
Time

Name of Post, Devaswom and Syllabus Category
Number

1 2 3 4

1 18.06.2022
Saturday

11.30 AM *
to 01.05 PM

ക�ോണ്ഫിഡന്ഷ്യല് അസിസ്റ്റന്റ് ക�ഡ് II
Confidential Assistant Grade II

മലബോര്  ക�വസ്വം കബോര്ഡ്
Malabar Devaswom Board

DICTATION TEST

“A passage in English of  400 words,  will  be dictated in 5
minutes  (80  words/minute)  and  the  candidate  has  to  take
down the passage in Shorthand, then to write the passage in
long hand using ink pen or ball point pen with blue or black
ink within one hour”.

                              (Maximum Marks – 100)
                             (Duration – 1 hour 05 minutes)
                  
Admission Tickets for the dictation test will be issued to candidates by
post.  Those who do not receive the admission tickets till 14.06.2022
may contact in person the Secretary, Kerala Devaswom Recruitment
Board, M. G. Road, Thiruvananthapuram.

 
 

 04/2021

കുറിപ്പ് 2 പരീക്ഷയ്ക്ക്  ഹോജരോകുന്ന  ഉക�്യോഗോര്ത്ഥി�ള്  അഡ്മിഷന്  ടിക്കറ്റിന്
പുറമെമ  അവരുമെട  കഫോക4ോ  പതിച്ച  തോമെ7പ്പറയുന്ന  ഏമെതങ്കിലും
കരഖയുമെട അസ്സല് പരിക>ോധനയ്ക്ക് ഹോജരോകക്കണ്ടതോണ്.
1)  ഇലക്ഷന് �മ്മീഷന് നല്�ിയ കവോ4ര് ഐഡന്റിറ്റി �ോര്ഡ്
2) ഡ്രൈIവിംഗ് ഡ്രൈലസന്സ്
3) പോസ് കപോര്4്
4) ഭിന്നക>ഷിക്കോര്ക്ക് സോമൂഹ്യകക്ഷമ വകുപ്പ് നല്കുന്ന തിരിച്ചറിയല് 
   �ോര്ഡ്
5) ക�>സോല്കൃത ബോങ്കു�ള് നല്കുന്ന കഫോക4ോ പതിച്ച പോസ്സ്ബുക്ക്
6) പോന്�ോര്ഡ്
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7)  സര്ക്കോര് ജീവനക്കോര്ക്ക് അവര് കജോലി മെTയ്യുന്ന വകുപ്പ്/സ്ഥോപനം
     നല്കുന്ന കഫോക4ോ പതിച്ച് തിരിച്ചറിയല് �ോര്ഡ്
8)   വിമുക്ത ഭടന്മോര്ക്ക് നല്കുന്ന ഡിസ്Tോര്ജ് സര്4ിഫിക്കറ്റ്/വിമുക്ത
     ഭടന്മോര്ക്ക് ഡ്രൈസനി� മെവല്ഫയര് ആഫീസര് നല്കുന്ന 
     കഫോക4ോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയല് �ോര്ഡ്.
9)   കമോക4ോര് വോഹന വകുപ്പ് നല്കുന്ന �ണ്ടക്ടര് ഡ്രൈലസന്സ്
10)  സംസ്ഥോന/ജില്ലോ സഹ�രണ ബോങ്ക്/മെഷഡ്യൂള്ഡ് ബോങ്ക് എന്നിവ
     നല്കുന്ന കഫോക4ോ പതിച്ച പോസ്സ്ബുക്ക്.
11)   മെപോതുകമഖലോ   സ്ഥോപനങ്ങളില്   (വിവിധ   �മ്പനി�ള്, 
     ക�ോര്പ്പകറഷനു�ള്/കബോര്ഡു�ള്/അകതോറിറ്റി�ള്,   സര്ക്കോര്
     സ്വയംഭരണ  സ്ഥോപനങ്ങള്)  എന്നിവ  അവരുമെട ജീവനക്കോര്ക്ക് 
     നല്കുന്ന കഫോക4ോ പതിച്ച ഐഡന്റിറ്റി �ോര്ഡ്.
12)  ക�രളത്തിമെല സര്വ്വ�ലോ>ോല�ള് അവരുമെട ജീവനക്കോര്ക്ക് 
     നല്കുന്ന കഫോക4ോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയല് �ോര് ഡ്
13)  ഭിന്നക>ഷിക്കോര്ക്ക് മെമഡിക്കല് കബോര്ഡു�ള് നല്കുന്ന കഫോക4ോ 
     പതിച്ച തിരിച്ചറിയല് �ോര്ഡ്
14)  അഡ്വകക്കറ്റുുമോരോയി എന്കറോള് മെTയ്തവര്ക്ക് ബോര് �ൗണ്സില്  
     നല്കുന്ന കഫോക4ോ പതിച്ച ഐഡന്റിറ്റി �ോര്ഡ്
15)  ആധോര് �ോര്ഡ്
16)  ക�രള ക�വസ്വം റിക്രൂ4്മെമന്റ് കബോര്ഡ് അംഗീ�രിച്ചു നല്കുന്ന 
     ഏമെതങ്കിലും കഫോക4ോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയല് �ോ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.

തിരിച്ചറിയല് കരഖയുമെട അസ്സല് ഹോജരോക്കോത്ത ഉക�്യോഗോര്ത്ഥി�മെള
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 കരഖമെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷ
സമയത്തിന് മുന്പ് തമെന്ന പരീക്ഷ ഹോളില് അവര്ക്ക് അനുവ�ിച്ചിട്ടുള്ള
ഇരിപ്പിടത്ത് ഹോജരോക�ണ്ടതോണ്.  തോമസിച്ച് വരുന്നവമെര യോമെതോരു
�ോരണവ>ോലും പരീക്ഷയില് പമെങ്കടുക്കോന് 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,  മെമോഡ്രൈബല് കഫോണ്,  ഡിജിറ്റല് ഡയറി,  വോക്ക്മോന്
തുടങ്ങിയ  ഇലകxോണി�്  വിവര  വിനിമയത്തിനുള്ള  ഉപ�രണങ്ങള്
പരീക്ഷോ ഹോളിനുള്ളില് �ര്>നമോയി  നികരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.   പരീക്ഷോ
സമയത്ത്  അനുTിതമോയ  മെപരുമോറ്റം  നടത്തു�കയോ  നടത്തോന്
ശ്രമിക്കു�കയോ  മെTയ്യുന്ന  ഉക�്യോഗോര്ത്ഥി�മെളയും,  വോച്ച്,  റിസ്റ്റ്  വോച്ച്,
സ്മോര്4്  വോച്ച്,  �്യോമറോവോച്ച്  തുടങ്ങി  വിവര  വിനിമയത്തിനോയുള്ള
ഇലകക്ടോണി�്  ഉപ�രണങ്ങളില്  ഏമെതങ്കിലും  പരീക്ഷോഹോളില്
ഡ്രൈ�വ>ം  വയ്ക്കുന്ന  ഉക�്യോഗോര്ത്ഥി�മെളയും  പരീക്ഷോഹോളില്  നിന്നും
ഉടനടി  പുറത്തോക്കുന്നതോണ്,  അത്തരക്കോരുമെട  ഉത്തരക്കടലോസ്സുു�ള്
അസോധുവോക്കു�കയോ ക�രള ക�വസ്വം റിക്രൂ4്മെമന്റ് കബോര്ഡ് നടത്തുന്ന
മെതരമെ�ടുപ്പ്  നടപടി�ളില്  ഹോജരോകുന്നതില്  നിന്നും
തോത്ക്കോലി�മോയി  /  സ്ഥിരമോയി  അകയോഗ്യത  �ല്പിക്കു�യും
മെTയ്യുന്നതോണ്.

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.

Thiruvananthapuram
28.05.2022

 
      B. Krishna Chandran

                                                                         Controller of Examinations
                                                                                     Kerala Devaswom Recruitment Board

*പരീക്ഷോ സമയത്തിമെന്റ ആ�്യ 30 മിനി4് പരീക്ഷയ്ക്കു ഹോജരോകുന്ന ഉക�്യോഗോര്ത്ഥിയുമെട അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റും   
  തിരിച്ചറിയല് കരഖയുമെട അസ്സലും പരിക>ോധിക്കുന്നതിനു കവണ്ടിയോണ്.

*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.


