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കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബർഡട്ട്

കലബവ൪ ഡറിവറിഷ൯ കബ൪കട്ട് / സബട്ട് ഗ്രൂപട്ട് ഒബഫഫീസ൪ കഗ്രേഡട്ട്-II -തറിരുവറിതബസ്വംകൂ൪ കദേവസസസ്വം കബബ൪ ഡട്ട്

അടറിസബന കയബഗഗ്യത -എസട്ട്.എസട്ട്.എൽ.സറികയബ തത്തുലഗ്യമെബയ മെറ്റു കയബഗഗ്യതകേകളബ

പരഫീകബ രഫീതഫീ - ഒബ്ജകഫീവട്ട് മെബതൃകേയറിലുളള ഒ.എസ്വം.ആ൪ മൂലഗ്യനറി൪ണ്ണയ പരഫീക

ആമകേ കചബദേഗ്യങൾ - 100

ആമകേ മെബ൪കട്ട് -100

പരഫീകബ സമെയസ്വം -1 മെണറിക്കൂ൪ 15 മെറിനറിടട്ട്

കചബദേഗ്യ ഭബഷ -മെലയബളസ്വം

കുററിപട്ട് :  തമെറിഴട്ട്/കേന്നട  മെബതൃഭബഷ  അവകേബശമപടുന്ന  ഉകദേഗ്യബഗബ൪തറികേൾകട്ട്  അവ൪

ആവശഗ്യമപടുന്നപകസ്വം  അതതട്ട്  ഭബഷകേളറിമല  വഗ്യബകേരണസ്വം-വറിവ൪ത്തനസ്വം,  ഇസ്വംഗഫീഷട്ട്-  വഗ്യബകേരണസ്വം

പദേസഞ്ചയസ്വം എന്നഫീ വറിഷയങൾ ഒഴറിച്ചുളള കചബദേഗ്യ ഭബഗങൾ അതതട്ട് ഭബഷകേളറികലയട്ട് മമെബഴറി മെബറസ്വം

മചയട്ട്  കചബദേഗ്യ  കപപ൪  നൽകുന്നതബണട്ട്.  വഗ്യബകേരണവസ്വം  വറിവ൪ത്തനവസ്വം  ബന്ധമപട

ഭബഷകേളറികലതബയറിരറികസ്വം 

സറിലബസട്ട്   (Syllabus)

പ്രധബന വറിഷയങൾ (Main Topics)

I. ലഘു ഗണറിതവസ്വം, മെബനസറികേ കശഷറിയസ്വം (Simple Arithmatic and Mental Ability)

II.ഇസ്വംഗഫീഷട്ട് വഗ്യബകേരണവസ്വം, പദേ സഞ്ചയവസ്വം(English-Grammar & Vocabulary)

III.മപബതു വറിജ് ഞബനവസ്വം, ആനുകേബലറികേവസ്വം (General Knowledge & Current Affairs)

IV.പ്രബകദേശറികേ ഭബഷ - മെലയബളസ്വം/തമെറിഴട്ട്/കേന്നട  വഗ്യബകേരണവസ്വം– , വറിവ൪ത്തനവസ്വം

  (Regional Language Malyalam/Tamil/Kannada-Grammar &Translation)

v കകത്രങൾ-കകത്ര ഭരണസ്വം-ഹഹൈന്ദവ സസ്വംസബരസ്വം-ആചബരബനുഷബനുങൾ- സബമെബനഗ്യ 

   പരറിജബനസ്വം 

(Temples-Temple  Administration-Hindu  Culture-Customs  and  Traditions-Various

Devaswom Boards-Basic Knowledge)
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പ്രധബന വറിഷയങമള അടറിസബനമെബകറിയളള വറിശദേമെബയ സറിലബസട്ട്

I. ലഘു ഗണറിതവസ്വം മെബനസറികേ കശഷറിയസ്വം

 ലഘു ഗണറിതസ്വം 

1) അസ്വംശബന്ധവസ്വം, അനുപബതവസ്വം

2) ശരബശരറി

3)ശതമെബനസ്വം

4) ഭറിന്ന സസ്വംഖഗ്യകേളസ്വം, ദേശബസ്വംശ സസ്വംഖഗ്യകേളസ്വം

5) ലബഭവസ്വം, നഷ്ടവസ്വം

6) സബധബരണ പലറിശയസ്വം, കൂട്ടു പലറിശയസ്വം

7) സമെയവസ്വം, ദൂരവസ്വം

8) വറിസഫീ൪ണ്ണവസ്വം, വഗ്യബപ്തവസ്വം

9) കപ്രബഗ്രേഷനുകേൾ

മെബനസറികേ കശഷറി

1) ദേറിശബ കബബധസ്വം

2) കേലണ്ടറസ്വം, തഫീയതറിയസ്വം

3) കററികൽ കശഷറി

4) കശ്രേണറികേൾ  സസ്വംഖഗ്യബ കശ്രേണറികേ– ൾ, അകര കശ്രേണറികേൾ

5)ഒറയബമന കേമണ്ടത്തൽ

II General English

A.Grammar

1) Usage of appropriate forms of word

2) Question tag

3) Substitution with right phrases, words or from pairs of words

4) Parts of speech

5) Correction of sentences

6) Types of sentences - inter change of sentences

7) Tenses

8) Preposition

9) Direct and Indirect speech

10) Active and Passive Voice
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11) Degrees of comparison

B.Vocabulary

1) Proverbs-expansion of meaning

2) Change of gender

3) Spelling test

4) Synonyms and Antonyms

5) Words often confused

6) One word substitution

7)  Words, Idioms,Phrases - meaning

8) Singular, Plural and Collective Nouns

III   മപബതു വറിജ് ഞബനവസ്വം ആനുകേബലറികേവസ്വം

1. രബഷഫീയസ്വം, സബമ്പത്തറികേസ്വം, ശബസസ്വം, കസബ൪ട്സട്ട്, സറിനറിമെ, കേലയസ്വം സസ്വംസബരവസ്വം, സബഹൈറിതഗ്യസ്വം എന്നഫീ

കമെഖലകേളറിമല അന്ത൪കദേശഫീയ/കദേശഫീയ/പ്രബകദേശറികേ ആനുകേബലറികേ സസ്വംഭവങൾ/വറിവരങൾ കലബകേ

സമെബധനത്തറിനുസ്വം,  സബമൂഹൈഗ്യ  സൂരകയ്ക്കുമെബയറി  പ്രവ൪ത്തറികന്ന  അന്ത൪കദേശഫീയ  /കദേശഫീയ

സസ്വംഘടനകേളസ്വം, അവയമട ഉകദ്ദേശ ലകഗ്യങളസ്വം, സസ്വംഭബവനകേളസ്വം

2.  ഇ൯ഡഗ്യ൯  ഭരണഘടന-അടറിസബന  വറിവരങൾ-മെമൗലറികേബവകേബശങളസ്വം  കേടമെകേളസ്വം  കകേന

-സസ്വംസബന  ബന്ധങൾ -സുപ്രധബന  ഭരണഘടനബ  കഭദേഗതറികേൾ-  അടറിയന്തറിരബവസബ

മെബ൪ഗ്ഗനറി൪കദ്ദേശകേ ചടങൾ /വകുപ്പുകേൾ

3)  കകേന  സസ്വംസബന  സ൪കബരുകേളമട  സുപ്രധബന  സബമൂഹൈഗ്യ  സുരകബ  നറിയമെങൾ,

സബമൂഹൈഗ്യകകമെ പദ്ധതറികേൾ

4)  വറിവരബവകേബശ  നറിയമെസ്വം-കസവന നറിയമെസ്വം-കകേന  -സസ്വംസബന വറിവരബവകേബശ കേമഫീഷനുകേൾ-

മെനുഷഗ്യബവകേബശ  കേമഫീഷ൯-വനറിതബ  കേമഫീഷനുകേൾ -കലബകേബയക-ഒബസ്വംബൂഡ്സബ൯-പരറിസറിതറി

സസ്വംരകണ നറിയമെങളസ്വം, പരറിസറിതറി സസ്വംരകണ സസ്വംഘടനകേളസ്വം

5)  ശബസ,  സബകങ്കേതറികേ,  സബമ്പത്തറികേ,  വഗ്യബവസബയറികേ,  വറിവര വറിനറിമെയ കമെഖലകേളറിൽ ഇ൯ഡഗ്യ

ഹകേവരറിച്ച കനടങൾ -ബഹൈറിരബകേബശ പരഗ്യകവകണ കമെഖലയറിൽ ഇ൯ഡഗ്യ ഹകേവരറിച്ച കനടങൾ

-ശബസജ൪-  ബഹൈറിരബകേബശ  ഗകവഷണ  സബപനങൾ  കദേശഫീയ– /പ്രബകദേശറികേ  ഭൂമെറി  ശബസ

പ്രകതഗ്യകേതകേളസ്വം, അടറിസബന വറിവരങളസ്വം

6)  ആധുനറികേ  വറിവര  സബകങ്കേതറികേ  വറിദേഗ്യ-പ്രബധബനഗ്യവസ്വം  അടറിസബന  വറിവരങളസ്വം  -ആധുനറികേ

വറിവരവറിനറിമെയ ഉപകേരണങൾ -ഹസബ൪ കുറങൾ -ഹസബ൪ നറിയമെങൾ
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7)  ജനബധറിപതഗ്യ  അധറികേബര  വറികകേനഫീകേരണസ്വം,  കദേശഫീയ  -പ്രബകദേശറികേ  തലങളറിൽ -ഉകദ്ദേശ

ലകഗ്യങൾ-ഉത്തരവബദേറിത്തങൾ -പ്രകയബജനങൾ  കകേരളത്തറിമല ഗ്രേബമെഫീണ  നഗര തകദ്ദേശ– –

സസയസ്വംഭരണ സബപനങൾ- മുനറിസറിപൽ കകേബ൪പകറഷനുകേൾ  ജറിലബ– , ഗ്രേബമെ പഞ്ചബയത്തുകേൾ –

ഘടന,  അധറികേബരങൾ  ഉത്തരവബദേറിത്തങ– ൾ  സഹൈകേരണ പ്രസബനങളറിലമട  കകേരളസ്വം–

ഹകേവരറിച്ച  പുകരബഗതറി  -  സബമ്പത്തറികേ,  വറിദേഗ്യബഭഗ്യബസ,  ആകരബഗഗ്യ  കമെഖലകേളറിൽ സഹൈകേരണ

പ്രസബനസ്വം ഹകേവരറിച്ച കനടങൾ

8)കകേരളത്തറിമല നകവബതബന പ്രസബനങളസ്വം നബയകേരുസ്വം -ശ്രേഫീനബരബയണഗുരു, ചടമ്പറിസസബമെറികേൾ-

അയ്യ൯കേബളറി- കഡബ.പൽപ്പു-വറി.ടറി.ഭടതറിരറിപബടട്ട്  -മെഹൈബകേവറി കുമെബരനബശബ൯  -വകസ്വം മെമൗലവറി-  മെന്നത്തട്ട്

പദ്മെനബഭ൯-മെറ്റു നബയകേ൪-ജബതറി വറിരുദ്ധ പ്രസബനങൾ-പ്രധബനഗ്യവസ്വം പ്രസകറിയസ്വം -തറിരുവറിതബസ്വംകൂ൪

കസ്റ്റേറട്ട് കകേബൺഗ്രേസട്ട്-ഇടതട്ട് പക പ്രസബനങൾ -പുന്നപ്ര വയലബ൪  -മഎകേഗ്യ കകേരള പ്രസബനസ്വം,

കകേരള മെബതൃകേബ വറികേസനസ്വം -പഞ്ചബയത്തട്ട് രബജട്ട്- ജനകേഫീയബസൂത്രണസ്വം-കുടുസ്വംബശ്രേഫീ.

IV.Grammar

(Malayalam MediumKannada Medium & Tamil Medium)

1. വറിപരഫീത പദേസ്വം, പരഗ്യബയപദേസ്വം (Synonyms, Antonyms)

2. അ൪തസ്വം, അ൪ത വഗ്യതഗ്യബസസ്വം (Menaning of words, confused words)

3. ഒറപദേസ്വം (One word substitutes)

4. വബകേഗ്യ ശുദ്ധറി (Correction of Sentences)

5. പദേ ശുദ്ധറി (Correction of words)

6. നബമെസ്വം (Noun)-  വറിവറിധ നബമെങൾ -  (Different Nouns)

സസ്വംജബനബമെസ്വം, (Proper Noun)

സബമെബനഗ്യനബമെസ്വം (Common Noun)

കമെയനബമെസ്വം (Material Noun)

സമൂഹൈനബമെസ്വം (Collective Noun)

7. ആഖഗ്യബനസ്വം, അനസബഖഗ്യബനസ്വം (Direct and Indirect speech)

8. ശബ്ദ വറിഭബഗസ്വം (Parts of speech)

9. സന്ധറി ( Sandhi)- വറിഭകറി (Case)- സമെബസസ്വം (Compositon of words)

10. ചറിഹസ്വം (Punctuations)

11.നബനബ൪തസ്വം (Different meaning of same word)

12. കചബദേഗ്യ രൂപസ്വം മെബറൽ (Change of Question Tag)

13. ആശയ വറിപുലനസ്വം (Expansion of ideas)
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വറിവ൪ത്തനസ്വം   (   മെലയബളസ്വം മെഫീഡറിയസ്വം  )

പദേങൾ,  വബകേഗ്യങൾ,  ഹശലറികേൾ,  എന്നറിവയമട  ശരറിയബയ  ഇസ്വംഗഫീഷട്ട്  -മെലയബളസ്വം  മെലയബളസ്വം-

ഇസ്വംഗഫീഷട്ട് വറിവ൪ത്തനസ്വം 

Translation (Tamil/Kannada Medium)

Correct translation of words, sentences, Idioms etc in Tamil/Kannada into English and vice

versa.

Part-V 

കകത്രങ  ൾ  -  കകത്ര ഭരണസ്വം  -  ഹഹൈന്ദവ സസ്വംസബരസ്വം  -  ആചബരബനുഷബനുങ  ൾ  -   സബമെബനഗ്യ 

   പരറിജബനസ്വം 

(Temples-Temple Administration-Hindu Culture-Customs and Traditions-Various

Devaswom Boards-Basic Knowledge)

ഭബരതത്തറിമല വറിശറിഷഗ്യബ  കകേരളത്തറിമല പ്രധബന കകത്രങൾ-  പ്രതറിഷകേൾ -പ്രകതഗ്യകേതകേൾ –

കകേരളഫീയ കകത്രകേലകേൾ  കകകത്രബതവങ– ൾ  കകത്രകേലബ പഫീഠങ– ൾ  കകത്രവബദേഗ്യങ– ൾ

 പ്രശസ  കകത്രവബദേഗ്യ  കേലബകേബര൯മെബ൪   കകേരളഫീയ  കകത്ര  വബസ  ഹശലറി– – -  ഹഹൈന്ദവ

സസ്വംസബരസ്വം - കവദേങൾ  ഉപനറിഷത്തുകേ– ൾ  പുരബണങ– ൾ  ഹഹൈന്ദവ ആതഫീയബചബരഗ്യ൯മെബ൪ – –

അവരുമട സസ്വംഭബവനകേൾ  വറിവറിധ കദേവസസസ്വം കബബ൪ഡകേ– ൾ  കേടമെകേളസ്വം– , ഉത്തരവബദേറിത്തങളസ്വം -

കകത്രഭരണ  രഫീതറി  -  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബ൪ഡട്ട്  -  ആവറി൪ഭബവസ്വം  -  കേടമെകേൾ,

ഉത്തരവബദേറിത്തങൾ -ഘടന.

NOTE:- It  may  be  noted  that  apart  from the  main  topics  in  the  syllabus  referred  to

above, 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 be covered in the question paper.“ ”

 

കുററിപട്ട് - പ്രധബന വറിഷയങളറിൽ പരബമെ൪ശറിച്ചറിരറികന്ന സറിലബസറിനട്ട് പുറകമെ ഈ തസറികേയമട വറിദേഗ്യബഭഗ്യബസ

കയബഗഗ്യതയമെബയറി  ബന്ധമപട  മെറട്ട്  കചബദേഗ്യങളസ്വം  കചബദേഗ്യ  കപപററിൽ ഉണ്ടബകേബസ്വം.   കൂടബമത  പ്രധബന

വറിഷയങളറിമല  ഉപവറിഭബഗത്തറിൽ ഉൾമപടുത്തറിയറിരറികന്ന  എലബ  വറിഷയങളറിലുസ്വം  കചബദേഗ്യങൾ

ഉണ്ടബയറിരറികണമമെന്നട്ട് നറി൪ബന്ധവമെറില.
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