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                 KERALA DEVASWOM RECRUITMENT BOARD

Examination Programme for the month of September 2022

Sl
No.

Date and
Time

Name of Post, Devaswom and Syllabus Category
Number

1 2 3 4

1 18.09.2022
Sunday

01.30 PM *
to 03.15 PM

ല�ോവർ ഡിവിഷന് ക്ലർക്ക്/സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫിസർ ല�ഡ് ii
Lower Division Clerk/Sub Group Officer Grade II

തിരുവിതോംകൂർ   ല�വസ്വം ലബോർഡ്
Travancore Devaswom Board

സി�ബസ്

നിഷ്കർഷിത വി�്യോഭ്യോസ ല!ോഗ്യതയെ! അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള
ഒബ്ജക്ടീവ് മോതൃക!ിലുള്ള പരീക്ഷ   (  ഒ  .  എം  .  ആർ മൂ�്യ നിർണ്ണ!ം  )  

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

 പ്രധോന വിഷ!ങ്ങള്

Main Topics

പോർട്ട് I          -  യെപോതുവിജ്ഞോനവും ആനുകോ�ികവും
                       General Knowledge, Current Affairs

പോർട്ട് II         -  ഗണിതം, മോനസികലYഷി, യുക്തിചിന്ത,     
                       ക്ലറിക്കല് അഭിരുചി
                       Mathematics, Mental Ability, Test of Reasoning, 
                       Clerical ability

പോർട്ട് III         -  ജനറല് ഇംഗ്ലീഷ്
                       General English

പോർട്ട് IV        -  പ്രോല�Yിക ഭോഷ – മ�!ോളം/തമിഴ്/കന്നട
                       Regional Languages - Malayalam/Tamil/Kannada

പോർട്ട് V        -   ഊർജ്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജീവYോസ്ത്രം
                        Physics, Chemistry, Biology

 
 

 08/2022

Detailed
Syllabus
based on
the main
topics is

available in
the website.

പ്രധോന
വിഷ!ങ്ങയെള
അടിസ്ഥോന
മോക്കിയുളള
വിY�മോ!
സി�ബസ്

യെവബ്സൈസ
റ്റില്

�ഭ്യമോണ്.

07/2022

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


പോർട്ട് VI        -   അടിസ്ഥോന കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞോനം
                        Basic Computer Knowledge

പോർട്ട് VII       -   ലക്ഷത്രകോര്യങ്ങള്, സൈ}ന്ദവ സംസ്കോരം, 
                        ആചോരോനുഷ്ഠോനങ്ങള്, സൈ}ന്ദവ പുണ്യ 
                        �ന്ഥങ്ങള്, വിവിധ ല�വസ്വം  ലബോർഡുകള് 
                        മുത�ോ!വ.
                        Temple Affairs, Hindu Culture and Custom, Holy      
                        Books of Hinduism, Various Devaswom Boards etc.
                       

                          പരമോവധി മോർക്ക് -100
             പരീക്ഷോ സമ!ം - 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിട്ട്
                ലചോ�്യഭോഷ – മ�!ോളം/ഇംഗ്ലീഷ്/തമിഴ്/കന്നട
                     
                           Maximum Marks – 100
                         Duration – 1 hour 15 minutes
                              Medium of Questions –    
                    Malayalam/English/Tamil/Kannada
    

ലകരള ല�വസ്വം റിക്രൂട്ട്യെമന്റ് ലബോർഡിയെന്റ ഔല�്യോഗിക
യെവബ്സൈസറ്റോ! www.kdrb.kerala.gov.in ലൂയെട ഒറ്റത്തവണ

രജില�ഷന് യെപ്രോസൈഫല് വഴി ഉല�്യോഗോർത്ഥികള്ക്ക് 27.08.2022
മുതല് അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ് ഡൗണ്ല�ോഡ് യെചയ്യോവുന്നതോണ്. 

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

www.kdrb.kerala.gov.in from 27.08.2022

കുറിപ്പ് 1 പ്രധോന വിഷ!ങ്ങളില് പരോമർYിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷ!ങ്ങള്ക്ക് പുറയെമ
ഈ  തസ്തികയുയെട  ല!ോഗ്യതയുമോ!ി  ബന്ധയെപ്പട്ട  മറ്റ്  ലചോ�്യങ്ങളും
ഉണ്ടോകോം.  കൂടോയെത പ്രധോന വിഷ!ങ്ങളില് ഉള്യെപ്പടുത്തി!ിരിക്കുന്ന
എല്ലോ  വിഷ!ങ്ങലളയും  അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള  ലചോ�്യങ്ങള്
ഉണ്ടോ!ിരിക്കണയെമന്ന് നിർബന്ധവുമില്ല.  

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  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  }ോജരോകുന്ന  ഉല�്യോഗോർത്ഥികള്  അഡ്മിഷന്  ടിക്കറ്റിന്
പുറയെമ  അവരുയെട  ലഫോലട്ടോ  പതിച്ച  തോയെഴപ്പറയുന്ന  ഏയെതങ്കിലും
ലരഖയുയെട അസ്സല് പരിലYോധനയ്ക്ക് }ോജരോലക്കണ്ടതോണ്.
1)  ഇ�ക്ഷന് കമ്മീഷന് നല്കി! ലവോട്ടർ ഐഡന്റിറ്റി കോർഡ്
2) സൈവിംഗ് സൈ�സന്സ്
3) പോസ് ലപോർട്ട്
4) ഭിന്നലYഷിക്കോർക്ക് സോമൂ}്യനീതി വകുപ്പ് നല്കുന്ന തിരിച്ചറി!ല് 
   കോർഡ്
5) ല�Yസോല്കൃത ബോങ്കുകള് നല്കുന്ന ലഫോലട്ടോ പതിച്ച പോസ്സ്ബുക്ക്
6) സർക്കോർ ജീവനക്കോർക്ക് അവർ ലജോ�ി യെചയ്യുന്ന വകുപ്പ്/ 
    സ്ഥോപനം നല്കുന്ന ലഫോലട്ടോ പതിച്ച് തിരിച്ചറി!ല് കോർഡ്
7) വിമുക്ത ഭടന്മോർക്ക് നല്കുന്ന ഡിസ്ചോർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ 

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


    വിമുക്ത ഭടന്മോർക്ക് സൈസനിക യെവല്ഫ!ർ ആഫീസർ    
    നല്കുന്ന ലഫോലട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറി!ല് കോർഡ്.
8)  ലമോലട്ടോർ വോ}ന വകുപ്പ് നല്കുന്ന കണ്ടക്ടർ സൈ�സന്സ്
9)  സംസ്ഥോന/ജില്ലോ സ}കരണ ബോങ്ക്/യെഷഡ്യൂള്ഡ് ബോങ്ക് 
     എന്നിവ നല്കുന്ന ലഫോലട്ടോ പതിച്ച പോസ്സ്ബുക്ക്.
10)  യെപോതുലമഖ�ോ   സ്ഥോപനങ്ങളില് (വിവിധ   കമ്പനികള്, 
     ലകോർപ്പലറഷനുകള്/ലബോർഡുകള്/അലതോറിറ്റികള്, സർക്കോർ
     സ്വ!ംഭരണ  സ്ഥോപനങ്ങള്) എന്നിവ  അവരുയെട 
     ജീവനക്കോർക്ക് നല്കുന്ന ലഫോലട്ടോ പതിച്ച ഐഡന്റിറ്റി കോർഡ്.
11)   ലകരളത്തിയെ� സർവ്വക�ോYോ�കള് അവരുയെട ജീവനക്കോർക്ക് 
     നല്കുന്ന ലഫോലട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറി!ല് കോർ ഡ്
12)  ഭിന്നലYഷിക്കോർക്ക് യെമഡിക്കല് ലബോർഡുകള് നല്കുന്ന 
     ലഫോലട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറി!ല് കോർഡ്
13)  അഡ്വലക്കറ്റുുമോരോ!ി എന്ലറോള് യെചയ്തവർക്ക് ബോർ കൗണ്സില്
     നല്കുന്ന ലഫോലട്ടോ പതിച്ച ഐഡന്റിറ്റി കോർഡ്
14)  ആധോർ കോർഡ്
15)  ലകരള ല�വസ്വം റിക്രൂട്ട്യെമന്റ് ലബോർഡ് അംഗീകരിച്ചു നല്കുന്ന 
     ഏയെതങ്കിലും ലഫോലട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറി!ല് കോർഡ്

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
Justice  Department  to  Differently  abled  persons  5)  Photo
affixed pass book issued by Nationalized Banks 6) ID Card
issued  to  Government  Employees  by  the  Departments  /
Institutions concerned 7) Discharge Certificate issued to  the
Ex-servicemen/Photo  affixed  ID  card  issued  to  the  Ex-
servicemen by the Zilla Sainik Welfare Officer 8) Conductor
License issued by Motor Vehicles Department 9) Photo affixed
pass  book  issued  by  Scheduled  Banks  /  Kerala  State  Co-
operative  Bank  /  District  Co-operative  Banks  10)  Photo
affixed  Identity  Card  issued  by  Public  Sector  Undertakings
(various  companies/  corporations/  boards/  authority)/  Govt.
autonomous institutions to their employees 11) Photo affixed
Identity Card issued by the Universities in Kerala state to its
employees  12)  Photo  affixed  Medical  Certificate  issued  by
Medical  Board  to  Differently  abled  candidates  13)  Photo
affixed Identity Card issued by Bar Council to those who are
enrolled  as  Advocates  14)  AADHAR  Card  issued  by  the
Central Government 15) Any other document approved by the
Kerala  Devaswom  Recruitment  Board  and  included  in  the
Admission Ticket.

തിരിച്ചറി!ല്  ലരഖയുയെട  അസ്സല്  }ോജരോക്കോത്ത
ഉല�്യോഗോർത്ഥികയെള പരീക്ഷ എഴുതുവോന് അനുവ�ിക്കുന്നതല്ല.  

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

കുറിപ്പ് 3 ഉല�്യോഗോർത്ഥികള്  അഡ്മിഷന്  ടിക്കറ്റില്  ലരഖയെപ്പടുത്തി!ിട്ടുള്ള
പരീക്ഷ  സമ!ത്തിന്  മുന്പ്  തയെന്ന  പരീക്ഷ  }ോളില്  അവർക്ക്
അനുവ�ിച്ചിട്ടുള്ള  ഇരിപ്പിടത്ത്  }ോജരോലകണ്ടതോണ്.   തോമസിച്ച്



വരുന്നവയെര !ോയെതോരു കോരണവYോലും പരീക്ഷ!ില് പയെങ്കടുക്കോന്
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 കോല്ക്കുല�റ്റർ,  യെമോസൈബല്  ലഫോണ്,  ഡിജിറ്റല്  ഡ!റി,  യെപന്
സൈവ്,  ഇ�ല½ോണിക്  യെപന്,  സ്കോനർ,  ക്യോമറ യെപന്,  യെ}ല്ത്ത്
ബോന്റ്,  ബ്ലൂടൂത്ത്,  ഇ!ർലഫോണ്,  സൈമലÀോലഫോണ്,  ലപജർ തുടങ്ങി!
വിവര  വിനിമ!ത്തിനുള്ള  ഉപകരണങ്ങള്  പരീക്ഷോ  }ോളിനുള്ളില്
കർYനമോ!ി  നിലരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.   പരീക്ഷോ  സമ!ത്ത്
അനുചിതമോ! യെപരുമോറ്റം  നടത്തുകല!ോ നടത്തോന് ശ്രമിക്കുകല!ോ
യെചയ്യുന്ന ഉല�്യോഗോർത്ഥികയെളയും,  വോച്ച്,  റിസ്റ്റ് വോച്ച്,  സ്മോർട്ട്  വോച്ച്,
ക്യോമറോവോച്ച്  തുടങ്ങി  വിവര  വിനിമ!ത്തിനോയുള്ള  ഇ�ലക്ടോണിക്
ഉപകരണങ്ങളില് ഏയെതങ്കിലും പരീക്ഷോ}ോളില് സൈകവYം വയ്ക്കുന്ന
ഉല�്യോഗോർത്ഥികയെളയും  പരീക്ഷോ}ോളില്  നിന്നും  ഉടനടി
പുറത്തോക്കുന്നതോണ്,  അത്തരക്കോരുയെട  ഉത്തരക്കട�ോസ്സുുകള്
അസോധുവോക്കുകല!ോ  ലകരള  ല�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്യെമന്റ്  ലബോർഡ്
നടത്തുന്ന  യെതരയെÉടുപ്പ്  നടപടികളില്  }ോജരോകുന്നതില്  നിന്നും
തോത്ക്കോ�ികമോ!ി/സ്ഥിരമോ!ി  അല!ോഗ്യത  കല്പിക്കുകയും
യെചയ്യുന്നതോണ്.

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 ലകന്ദ്രം,  പരീക്ഷോ രീതി എന്നിവ
അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റില് ലരഖയെപ്പടുത്തി!ി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 യെടസ്റ്റ്
(Transcription Test)  എന്നിവ ഒഴിയെക ലകരള ല�വസ്വം റിക്രൂട്ട്യെമന്റ്
ലബോർഡ്  നടത്തുന്ന  എല്ലോ  ഒബ്ജക്ടീവ്  മോതൃക!ിലുള്ള  (ഒ.എം.ആർ
മൂ�്യ  നിർണ്ണ!ം)  പരീക്ഷകളുയെടയും  തോത്ക്കോ�ിക  ഉത്തരസൂചിക
പരീക്ഷോനന്തരം  ലബോർഡിയെന്റ  ഔല�്യോഗിക  യെവബ്സൈസറ്റില്
(www.kdrb.kerala.gov.in) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതോണ്.

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


തോത്ക്കോ�ിക ഉത്തരസൂചിക സംബന്ധിച്ച് പരോതികള് ഉള്ള പക്ഷം
ആ!ത്  തോത്ക്കോ�ിക  ഉത്തരസൂചിക  യെവബ്  സൈസറ്റില്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  തീ!തി  മുതല്  ഏഴ്  �ിവസത്തിനുള്ളില്  സമർ
പ്പിലക്കണ്ടതോണ്.   നിശ്ചിത  സമ!പരിധിക്കു  ലYഷം  �ഭിക്കുന്ന
പരോതികള് !ോയെതോരു കോരണവYോലും 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.
Complaints on Provisional Answer Key received after the last
date prescribed will not be entertained.  

Thiruvananthapuram
18.07.2022

 
      B. Krishna Chandran

                                                                         Controller of Examinations
                                                                                     Kerala Devaswom Recruitment Board

*പരീക്ഷോ സമ!ത്തിയെന്റ ആ�്യ 30 മിനിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്കു }ോജരോകുന്ന ഉല�്യോഗോർത്ഥിയുയെട അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റും   
  തിരിച്ചറി!ല് ലരഖയുയെട അസ്സലും പരിലYോധിക്കുന്നതിനു ലവണ്ടി!ോ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/

