
DETAILED SYLLABUS FOR THE POST OF POLICE CONSTABLE
IN POLICE (INDIA RESERVE BATTALION COMMANDO WING) 

(Cat.No. 136/2022)

PART I
GENERAL KNOWLEDGE, CURRENT AFFAIRS AND RENAISSANCE IN KERALA

(25 Marks)

1 ശാസ്ത സാേതിങ്കേതിക േതിമേഖല,  കലാ സാംസ്കാരിക േതിമേഖല,  രാഷ്ട്രീയ,  സാമ്പത്തിക സാഹിതയ
േതിമേഖല,  കായിക  േതിമേഖല  –  ഇവയുമോയി  ബന്ധപ്പെട്പ്പെട്ട  ഇന്ത്യയിേതിലയും  പ്രത്യേതിതയകിച്്ച
േതികരളത്തിെട്ലയും സമേകാലീന സംഭവങ്ങൾ.                                                 

2 ഇന്ത്യയുെട്ടെ ഭൂമേിശാസ്ത്ര പരമോയ സവിേതിശഷതകൾ,  അതിർത്തികളും അതിരുകളും ഊർജ
േതിമേഖലയിേതിലയും,  ഗതാഗത  വാർത്താവിനിമേയ  േതിമേഖലയിേതിലയും   പുരേതിരാഗതി,  പ്രത്യധാന
വയവസായങ്ങൾ എന്നിവെട്യ സംബന്ധപ്പിച്ച പ്രത്യാഥമേിക അറിവ്.                                      

3 ഇന്ത്യയുെട്ടെ സവാതന്ത്ര്യവുമോയി ബന്ധപ്പെട്പ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമോയി
ബന്ധപ്പെട്പ്പെട്ട  മുന്നേതിന്നറ്റങ്ങൾ,  േതിദേശീയ  പ്രത്യസ്ഥാനങ്ങൾ,  സവാതന്ത്ര്യാനന്ത്ര  ഇന്ത്യ  േതിനരിട്ട
പ്രത്യധാന െട്വല്ലുവിളികൾ  തുടെങ്ങിയവ 
                                                                           

4 ഒരു  പൗരെട്ന്റെ  അവകാശങ്ങളും  കടെമേകളും,  ഇന്ത്യയുെട്ടെ  േതിദേശീയ  ചിഹ്നങ്ങൾ,  േതിദേശീയ
പതാക, േതിദേശീയ ഗീതം, േതിദേശീയ ഗാനം തുടെങ്ങിയ അടെിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും മേനുഷയാവകാശ
കമ്മീഷൻ, വിവരാവകാശ കമ്മീഷനുകൾ എന്നിവെട്യ സംബന്ധപ്പിച്ച അറിവുകളും      

5 േതികരളത്തിെട്ന്റെ  അടെിസ്ഥാന  വിവരങ്ങൾ,   നദേികളും  കായലുകളും,  വിവിധ  ൈവദേയുത
പദ്ധതികൾ,  വനയജീവി  സാേതിങ്കേതങ്ങളും  േതിദേശീേതിയാദേയാനങ്ങളും,  മേത്സ്യബന്ധപ്പനം,
കായികരംഗം  തുടെങ്ങിയവെട്യക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. 
                                                                             

6 ഇന്ത്യൻ സവാതന്ത്ര്യ സമേരവുമോയി  ബന്ധപ്പെട്പ്പെട്ട്  േതികരളത്തിലുണ്ടായ മുന്നേതിന്നറ്റങ്ങളും അതിന്
പിന്നിൽ  പ്രത്യവർത്തിച്ചവരും,  േതികരളത്തിെട്ല  സാമൂഹയ  പരിഷ്കരണവും  അയ്യങ്കോളി,  ചട്ടമ്പി
സവാമേികൾ,  ശ്രീനാരയണ  ഗുരു,  പണ്ഡിറ്്റ  കറുപ്പെൻ,  വി.ടെി.  ഭട്ടതിരിപ്പൊട്െ,  കുമോര  ഗുരു,
മേന്നത്ത് പത്മനാഭൻ തുടെങ്ങിയ സാമൂഹയ പരിഷ്കർത്താക്കളും           



PART II

Simple Arithmetic    (25 Marks)

1.    ലഘുഗണിതം              

I സംഖയകളും അടെിസ്ഥാന ക്രിയകളും 

II ലസാഗു, ഉസാഘ 

III ഭിന്നസംഖയകൾ 

IV ദേശാംശ സംഖയകൾ 

V വർഗ്ഗവും വർഗ്ഗമൂലവും 

VI ശരാശരി 

VII ലാഭവും നഷ്ടവും 

VIII സമേയവും ദൂരവും 

PART III

Spatial Ability / Spatial Reasoning   (25 Marks)

Questions such as – find rotated / top/ side view of various shapes, opened view of three-

dimensional boxes with patterns, 3-D view of opened sides, direction of the destination after

certain turns etc.

PART IV

Logical Reasoning - Non verbal      (25 Marks)

Questions such as – find out the next in  the series, find the odd one out etc. 

NOTE: - It may be noted that apart from the topics detailed above, questions from other

topics  prescribed for the educational  qualification of  the post  may also appear in the

question paper. There is no undertaking that all the topics above may be covered in the

question paper.


