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പബോര്ടട്ട് I – കനരറി ട്ടു ള്ള നറി യ മെനസ്വം

തറിരുവനന്തപുരസ്വം
തതീയതറി. 18.12.2019
അവസബോന തതീ യ തറി
18.01.2020

നമ്പര്.440/Rect/മകേ.ഡറി.ആ൪.ബറി/2019
വറി ജ ബോപന തതീ യ തറി
18.12.2019

മകേബോചറിന് കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിൽ എല.ഡറി . ക്ലര്കട്ട് / ജൂനറി യ ര് കദേവസസസ്വം ഒബോഫതീ സ ര്/ കദേവസസസ്വം

അസറി സ്റ്റ നട്ട് തസറികേയറിൽ നറിലവറിലുളള മുപ്പതട്ട് (30) ഒഴറിവറികലയട്ട് നറിയമെറികമപ്പടുന്നതറിനട്ട് ഹറിന്ദു മെതതറിൽമപ്പട
ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം അകപക്ഷ ക്ഷണറിയ്ക്കുന.
കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന ഒഒൗകദേദബോഗറികേ മവബ്സസറബോയ www.kdrb.kerala.gov.inലൂമടെ ഒറതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടെതറിയ കശേഷസ്വം ഒബോൺസലനബോയറി സമെ൪പ്പറിക്കുന്ന അകപക്ഷകേൾ മെബോത്രകമെ
സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.
1.

കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവസ്വം

2.

തസറികേയുമടെ കപരട്ട്

3/2019

എല.ഡറി . ക്ലര്കട്ട് / ജൂനറി യ ര് കദേവസസസ്വം ഒബോഫതീ സ ര് /

3.

കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന കപരട്ട്

4.

ശേമ്പള മസ്കെയറിൽ

5.

കയബോഗദതകേൾ

കദേവസസസ്വം അസറി സ്റ്റ നട്ട്
മകേബോചറി ന് കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട്
19000-43600 രൂപ
എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സറി പബോസബോയറിരറികണസ്വം അമല്ലെങറില തത്തുലദ
കയബോഗദത

6.

ഒഴറിവകേളുമടെ എണസ്വം

മുപ്പതട്ട് (30)
കുററിപ്പട്ട് :1

മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവകേൾ ഇകപ്പബോൾ നറിലവറിലുളളതബോണട്ട്.
ഈ വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസ്റ്റട്ട് ഏറവസ്വം
കുറഞ്ഞതട്ട് ഒരു വ൪ഷവസ്വം ഏറവസ്വം കൂടെറിയതട്ട് മൂന വ൪ഷവസ്വം
നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്. എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശേഷസ്വം ഇകത
ഉകദേദബോഗതറിനട്ട്

ഒരു

പുതറിയ

റബോങട്ട്

ലറിസ്റ്റട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന
പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസ്റ്ററിനട്ട് പ്രബോബലദമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല്ലെ.
മുകേളറിൽ

കേബോണറിചറിട്ടുളള

ഒഴറിവകേളറികലയ്ക്കുസ്വം

ലറിസ്റ്റട്ട്

പ്രബോബലദതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ എഴുതറി അററിയറികമപ്പടുന്ന കൂടുതൽ
ഒഴറിവകേളറികലയ്ക്കുസ്വം

ഈ

റബോങട്ട്

ലറിസ്റ്ററിൽ

നറിനസ്വം

നറിയമെനസ്വം

നടെത്തുന്നതബോണട്ട്.
7.

നറിയമെന രതീതറി

കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം

8.

പ്രബോയ പരറിധറി

18 - 36 ഉകദേദബോഗബോ൪തറി കേ ൾ 01.01.2001 നുസ്വം 02.01.1983 നുസ്വം
ഇടെയറിൽ ജനറിചവരബോയറിരറികണസ്വം. (രണട്ട് തതീയതറികേളുസ്വം ഉൾമപ്പമടെ)
(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗകബോ൪ക്കുസ്വം
സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പടവ൪ക്കുസ്വം

മെറ്റു
നറിയമെബോനുസദതമെബോയ

പറിന്നബോക
വയസറിളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട്. (വയസറി ള വറി മ ന സസ്വംബനറി ച വദവസ്ഥകേ ൾ കട്ട്
മപബോതു വദവസ്ഥകേളറി മ ല രണബോസ്വം ഖണറി കേ കനബോക്കുകേ)
9.

അകപക്ഷ ഫതീസട്ട് തുകേയുസ്വം അടെയ്കകണ രതീതറിയുസ്വം

രൂപ 300/- (മുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം) പടറികേജബോതറി/ പടറികേവ൪ഗ്ഗകബോ൪കട്ട്
രൂപ 200/- (ഇരുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം) കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്
കബബോ൪ഡറിമന അകപക്ഷ സമെ൪പ്പറിക്കുന്നതറിനുളള മവബ്കപബോ൪ടലറിമല
കപമമെനട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺസലനബോയറി തുകേ അടെയ്കകണതബോണട്ട്.

10

മെറട്ട് വറിവരങ്ങൾ

1. യബോമതബോരു കേബോരണവശേബോലുസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയപരറിധറി 50 (അ൯പതട്ട്)
വയസറിൽ കേവറിയബോ൯ പബോടെറില്ലെ എന്ന വദവസ്ഥയട്ട് വറികധയമെബോയറി
മകേബോചറിന്

കദേവസസസ്വം

കബബോ൪ഡറിൽ

തബോലബോലറികേമെബോയറി/

ദേറിവസ

കവതനബോടെറിസ്ഥബോനതറിൽ ഇകത തസറികേയറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ
മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനകബോ൪കട്ട് ഒരു വ൪ഷതറിൽ കുറയബോത
സ൪വതീസട്ട് ഉളളപക്ഷസ്വം അവര് പ്രസ്തുത നറിയമെന കേബോലതട്ട് നറിശറിത
പ്രബോയപരറിധറി

കേഴറിഞ്ഞറിടറില്ലെബോതവരബോമണങറിൽ

അവരുമടെ

സ൪വതീസറിമന സദേര്ഘദകതബോളസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയ പരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്
ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .
2. കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട് നടെത്തുന്ന എഴുത്തു
പരതീക്ഷയുമടെ അടെറിസ്ഥബോനതറിൽ ലറിസ്റ്ററിൽ വരബോ൯ കയബോഗദത കനടുന്ന
(കേടട്ട് ഒബോഫട്ട് മെബോ൪ക്കുസ്വം അതറിനു മുകേളറിലുസ്വം മെബോ൪കട്ട് ലഭറിചറിട്ടുളള) മകേബോചറിന്
കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിൽ ഇകത തസറികേയറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ
കവതന അടെറിസ്ഥബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ മചെയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനകബോ൪കട്ട്, അവ൪ മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ
അവരുമടെ തബോലബോലറികേ കസവന കേബോലഘടസ്വം കേണകബോകറി പൂ൪തതീകേരറിച
ഒബോകരബോ മൂന വ൪ഷതറിനുസ്വം ഒരു മെബോ൪കട്ട് എന്ന കേണകറി ൽ പരമെബോവധറി
5 മെബോ൪കട്ട് വമര കഗ്രേയ്സട്ട് മെബോ൪കട്ട് നൽകുന്നതബോണട്ട്.
3.

എഴുത്തു

പരതീക്ഷ

അടെറിസ്ഥബോനതറിൽ

ഇല്ലെബോമത

അഭറിമുഖതറിമന

മെബോത്രസ്വം

മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന

പമങടുക്കുന്ന മകേബോചറിന് കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിൽ ഇകത തസറികേയറില
തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന അടെറിസ്ഥബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ,
മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനകബോ൪കട്ട്, അവ൪

മെറ്റു വറിധതറിൽ

കയബോഗദരബോമണങറിൽ അവരുമടെ തബോലബോലറികേ കസവന കേബോലഘടസ്വം
കേണകബോകറി പൂ൪തതീകേരറിച ആദേദമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട് അര (1/2)
മെബോ൪ക്കുസ്വം തുടെ൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം 0.16 മെബോ൪ക്കുസ്വം എന്ന
കേണകറിൽ പരമെബോവധറി രണര (2 1/2) മെബോ൪കട്ട് വമര കഗ്രേയ്സട്ട് മെബോ൪കട്ട്
നൽകുന്നതബോണട്ട്.
മുകേളറില

പറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന

ആനുകൂലദങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ / ദേറിവസ കവതന
ജതീവനകബോ൪ അവ൪ സ൪വതീ സ റി ൽ പ്രകവശേറി ച തതീ യ തറി , കജബോലറി
മചെയ്യുന്ന

തസറി കേ ,

കജബോലറി യു മടെ

ശേമ്പളസ്വം ,

സസഭബോവസ്വം

സ൪വതീ സ റി മ ന

തുടെങ്ങറി യ വ

സദേ൪ഘദസ്വം ,

വദക്തമെബോക്കുന്ന

ഒരു

സ൪വതീ സ ട്ട് സ൪ടറി ഫ റി ക റട്ട് ബനമപ്പട മഡപപ്യൂ ട റി കേമതീ ഷ ണററി ൽ
കുറയബോത റബോങ്കുളള അധറി കേ ബോരറി യ റി ൽ നറി ന സ്വം വബോങ്ങറി കകേരള
കദേവസസസ്വം ററി ക്രൂ ടട്ട് മ മെനട്ട് കബബോ൪ ഡട്ട് ആവശേദമപ്പടുന്ന സമെയതട്ട്
ഹബോജരബോകകണതബോണട്ട് .
സ൪വതീസട്ട്

തബോലബോലറികേ ജതീവനകബോ൪ അവരുമടെ

സസ്വംബനറിച

വറിവരങ്ങൾ

അകപക്ഷയറിലുസ്വം

കരഖമപ്പടുകതണതബോണട്ട്.

4. 31.10.2019 മല ജറി.ഒ.(പറി)നമ്പര് 12/2019/സ.നറി.വയറികലയുസ്വം മെറട്ട്
അനുബന ഉതരവകേളറികലയുസ്വം നറി൪കദ്ദേശേങ്ങൾകട്ട് അനുസരണമെബോയ
ആനുകൂലദങ്ങൾ

ഭറിന്നകശേഷറികബോര്കട്ട്

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

ഭറിന്നകശേഷറികബോരബോയ ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾകട്ട് നറിലവറിമല ചെടങ്ങൾക്കുസ്വം

നറിയമെങ്ങൾക്കുസ്വം

വറികധയമെബോയറി

വയസറിളവറിനുസ്വം

അ൪ഹത

ഉണബോയറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.
5.

ഹറിന്ദു

മെതതറിമല

സബോമ്പതറികേമെബോയറി

സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പട

സസ്വംവരകണതര

പറിന്നബോകസ്വം

നറില്ക്കുന്ന

വറിഭബോഗതറിലമപ്പടവര്കട്ട്

(Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities)
10% സസ്വംവരണസ്വം നൽകുന്നതബോണട്ട്. 18.11.2019 മല G.O(P)79/2019/RD
പ്രകേബോരസ്വം

ഇതറിനര്ഹരബോയറിട്ടുള്ള

ഉകദേദബോഗബോര്തറികേള്

ആയതട്ട്

അകപക്ഷയറിൽ അവകേബോശേമപ്പടുകേയുസ്വം കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്
കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേദമപ്പടുകമ്പബോള്

തങ്ങള്

ഹറിന്ദു

മെതതറിമല

സസ്വംവരകണതര സമുദേബോയതറിൽമപ്പട സബോമ്പതറികേമെബോയറി പറിന്നബോകസ്വം
നറില്ക്കുന്ന വറിഭബോഗതറിലമപ്പടവരബോമണന്നട്ട് ബനമപ്പട വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസ൪
നൽകുന്ന നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട മെബോതൃകേയറിലുള്ള സ൪ടറിഫറികറട്ട് ഹബോജരബോക്കുകേയുസ്വം
കവണസ്വം.

ഇപ്രകേബോരസ്വം

മചെയബോതവ൪കട്ട്

പ്രസ്തുത

ആനുകൂലദസ്വം

നൽകുന്നതല്ലെ.
ഹറി ന്ദു

മെതതറിമല

സബോമ്പതറി കേ മെബോയറി
ആരബോമണന്നട്ട്

സസ്വംവരകണതര
പറിന്നബോകസ്വം

സമുദേബോയങ്ങളറിമല

നറി ല്ക്കു ന്ന

നറി ശ യറി ക്കു ന്നതറി നു ള്ള

ഉകദേദബോഗബോര്തറി കേ ള്

മെബോനദേണങ്ങള്

തബോമഴ

പറയുന്നവയബോണട്ട് .
(1)

ഉകദേദബോഗബോര്തറിയുമടെ
സര്കബോരറികലകയബോ,

കുടുസ്വംബതറില
മപബോതുകമെഖലബോ

കകേന/സസ്വംസ്ഥബോന
സ്ഥബോപനങ്ങളറികലകയബോ,

സഹകേരണ കമെഖലയറികലകയബോ, സസ്വംസ്ഥബോന സര്കബോരറില
നറിനസ്വം

ധനസഹബോയസ്വം

സ്ഥബോപനങ്ങളറികലകയബോ,

കകേന

ലഭറിയ്ക്കുന്ന

സസയസ്വംഭരണ

സസ്വംസ്ഥബോന

സര്കബോരറില

നറികന്നബോ തകദ്ദേശേ സസയസ്വംഭരണ സ്ഥബോപനങ്ങളറില നറികന്നബോ
ധനസഹബോയകമെബോ,

ഗ്രേബോകനബോ

സ്ഥബോപനങ്ങളറികലകയബോ
ഉണബോയറിരറികരുതട്ട്.
സ്ഥബോപനങ്ങളറിമല

ലഭറിയ്ക്കുന്ന
റഗുലര്

വറിദേദബോഭദബോസ
ജതീവനകബോരന്

എന്നബോല ഈ വദവസ്ഥ കമെലപ്പറഞ്ഞ
പബോര്ടട്ട്

സടെസ്വം

ജതീവനകബോര്കകബോ

തബോത്കബോലറികേ ജതീവനകബോര്കകബോ ബബോധകേമെല്ലെ.
(2)

ഉകദേദബോഗബോര്തറിയുമടെ കുടുസ്വംബതറില ആദേബോയ നറികുതറി നലകുന്ന
ഒരസ്വംഗവസ്വം ഉണബോയറിരറികരുതട്ട്.

(3)

ഉകദേദബോഗബോര്തറിയുമടെ കുടുസ്വംബതറിനട്ട് ഒകരകററില കൂടുതല ഭൂമെറി
ഉണബോയറിരറികരുതട്ട്.

(4)

ഉകദേദബോഗബോര്തറിയുമടെ കുടുസ്വംബതറിമന മെബോസവരുമെബോനസ്വം എല്ലെബോ വറിധ
കസബോതസറില നറിനമെബോയറി 25,000/- രൂപയറില കേവറിയരുതട്ട്.

ഉകദേദബോഗബോര്തറി യു മടെ

കുടുസ്വംബസ്വം

എന്നബോല

സസ്വംവരണസ്വം

ആവശേദമപ്പടുന്ന ആള്, അയബോളുമടെ മെബോതബോപറിതബോകള് (Parents),
അയബോളുമടെ

ഭബോരദ/ഭര്തബോവട്ട് ,

18

വയസ്സു

പൂര്തറി യ ബോകേബോത

മെകള്/സകഹബോദേരങ്ങള് എന്നറി വ ര് ഉള്മപ്പടതബോണട്ട് .
വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസര് നലകുന്ന സര്ടറിഫറികററില വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസറുമടെ
കപരുസ്വം, ഒപ്പുസ്വം തതീയതറിയുസ്വം ഒബോഫതീസട്ട് സതീലുസ്വം ഉണബോയറിരറികണസ്വം.

11.

അകപക്ഷ അയയ്കകണ വറിധസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന
ഒഒൗകദേദബോഗറികേ

മവബ്സസറബോയ

വഴറിയബോണട്ട് അകപക്ഷ സമെ൪പ്പറികകണതട്ട്.
കപജറിലുളള

“APPLY

ONLINE”എന്ന

www.kdrb.kerala.gov.inമവബ്സസററിമന കഹബോസ്വം
ലറിങറിലൂമടെ

ഒറതവണ

രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടെതറിയ കശേഷസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾകട്ട് തങ്ങളുമടെ
യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം പബോസട്ട് കവ൪ഡസ്വം ഉപകയബോഗറിചട്ട് കലബോഗറി൯ മചെയട്ട്
അകപക്ഷ സമെ൪പ്പറികബോവന്നതബോണട്ട്. അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചെയ്യുന്ന കഫബോകടബോ
മൂന മെബോസതറിനകേസ്വം എടുതതട്ട് ആയറിരറികണസ്വം ഒരറികൽ അപട്ട്
കലബോഡട്ട് മചെയ കഫബോകടബോ തുടെ൪നളള അകപക്ഷ സമെ൪പ്പറിക്കുന്നതറിനുസ്വം
ഉപകയബോഗറികബോവന്നതബോണട്ട്. മപ്രബോസഫലറിമല പ്രറിനട്ട് എന്ന ലറിങറിൽ
ക്ലറികട്ട് മചെയബോൽ ഉകദേദബോഗബോ൪തറികട്ട് തബോ൯ സമെ൪പ്പറിച അകപക്ഷയുമടെ
പ്രറിനട്ട്

ഔടട്ട്

എടുതട്ട്

സൂക്ഷറികബോവന്നതബോണട്ട് .

പബോസട്ട്

കവ൪ഡട്ട്

രഹസദമെബോയറി സൂക്ഷറികകണതുസ്വം മപ്രബോസഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന
വദക്തറിഗത വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട് ഉറപ്പു വരുകതണതുസ്വം
ഉകദേദബോഗബോ൪തറിയുമടെ ചുമെതലയബോണട്ട്. അകപക്ഷറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പട്ട് തമന
മപ്രബോസഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്
ഉകദേദബോഗബോ൪തറി

ഉറപ്പു

വരുകതണതബോണട്ട്.

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡമെബോയുളള കേതറിടെപബോടുകേളറിലുസ്വം യൂസ൪മഎഡറി പ്രകതദകേസ്വം
കരഖപ്പടുകതണതബോണട്ട്.
ഒരറികൽ

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

സമെ൪പ്പറിചറിട്ടുളള

കബബോ൪ഡറിനട്ട്

അകപക്ഷകേൾ

മു൯പബോമകേ

തബോലബോലറികേമെബോയറി

സസതീകേരറികമപ്പടുന്നതബോണട്ട്. ആയതറിനു കശേഷസ്വം അകപക്ഷയറിൽ മെബോറസ്വം
വരുത്തുന്നതറികനബോ, അകപക്ഷ പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ കേഴറിയുകേയറില്ലെ.
മതരമഞ്ഞടുപ്പട്ട്

പ്രകറിയയുമടെ

ഏതട്ട്

അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പ്പറികമപ്പട അകപക്ഷകേൾ വറിജബോപനതറിമല വദവസ്ഥകേൾകട്ട്
വറിപരതീതമെബോയറി

കേബോണുന്ന

പക്ഷസ്വം

നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറികമപ്പടുന്നതബോണട്ട്. വറിദേദബോഭദബോസ കയബോഗദത, ജബോതറി, പരറിചെയസ്വം,
വയസട്ട്

മുതലബോയവ

പകേ൪പ്പുകേൾ

മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള

കകേരള

കദേവസസസ്വം

പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേദമപ്പടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോകറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം. അകപക്ഷഫതീസട്ട്
കകേരള

കദേവസസസ്വം

ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്

സമെ൪പ്പറിക്കുന്നതറിനുളള

കബബോ൪ഡറിമന

മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ

അകപക്ഷ

ഒബോൺസലനബോയറി

അടെയ്കകണതബോണട്ട്. ഡറി.ഡറി ആകയബോ മെണറി ഒബോ൪ഡറബോകയബോ മചെലബോ൯
മുഖബോന്തറിരകമെബോ മെകറമതങറിലുസ്വം രതീതറിയറികലബോ അകപക്ഷഫതീസട്ട് അടെയ്ക്കുവബോ൯
പബോടെറില്ലെ. ഒരറി ക ൽ അടെച അകപക്ഷഫതീ സ ട്ട് ഒരു കേബോരണവശേബോലുസ്വം
മെടെകറി ന ൽകുന്നതല്ലെ.
12.

അകപക്ഷ

സസതീകേരറിക്കുന്ന 18.01.2020 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

അവസബോന തതീയതറി
13.

അകപക്ഷ

സമെ൪പ്പറികകണ www.kdrb.kerala.gov.in

കമെൽവറിലബോസസ്വം
കഫബോകടബോ, മഎ.ഡറി കേബോ൪ഡട്ട് , വയസറി ള വട്ട് ഉ ൾ മപ്പമടെയുളള നറി ൪ കദ്ദേശേങ്ങ ൾ കട്ട് വറി ജ ബോപനതറി മ ന
പബോ൪ടട്ട് - II - ൽ മകേബോടുതറി ര റി ക്കു ന്ന മപബോതു വദവസ്ഥകേ ൾ നറി ൪ ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ.

മസകടററി
കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്

കകേരള കദേവസസസ്വം ററി ക്രൂ ടട്ട് മ മെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്

തറിരുവറിതബോസ്വംകൂ൪ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട് ബറിൽഡറിസ്വംഗട്ട്
എസ്വം.ജറി.കറബോഡട്ട്, ആയു൪കവദേ കകേബോകളജട്ട് ജസ്വംഗ്ഷ൯
തറിരുവനന്തപുരസ്വം -695001
e.mail:kdrbtvm@gmail.com
web:www.kdrb.kerala.gov.in, Ph:0471-2339377

പബോര്ടട്ട് II – തസറി കേ മെബോറസ്വം വഴറി

തറിരുവനന്തപുരസ്വം
തതീയതറി. 18.12.2019
അവസബോന തതീ യ തറി
18.01.2020

നമ്പര്.440/Rect/മകേ.ഡറി.ആ൪.ബറി/2019
വറി ജ ബോപന തതീ യ തറി
18.12.2019

മകേബോചറിന് കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിൽ എല.ഡറി.ക്ലര്കട്ട് / ജൂനറിയര് കദേവസസസ്വം ഒബോഫതീസര് / കദേവസസസ്വം

അസറിസ്റ്റനട്ട് തസറികേയറിൽ നറിലവറിലുളള

നബോലട്ട് (4) ഒഴറിവറികലയട്ട്

തസറികേ മെബോറസ്വം വഴറി മകേബോചറിന് കദേവസസസ്വം

കബബോര്ഡറിമല തബോഴ്ന്ന ശേമ്പളമുള്ള സ്ഥറിരസ്വം കക്ഷത്ര ജതീവനകബോരറില നറിനസ്വം അകപക്ഷ ക്ഷണറിയ്ക്കുന.
കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന ഒഒൗകദേദബോഗറികേ മവബ്സസറബോയ www.kdrb.kerala.gov.inലൂമടെ ഒറതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടെതറിയ കശേഷസ്വം ഒബോൺസലനബോയറി സമെ൪പ്പറിക്കുന്ന അകപക്ഷകേൾ മെബോത്രകമെ
സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.
1.

കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവസ്വം

2.

തസറികേയുമടെ കപരട്ട്

4/2019

എല.ഡറി . ക്ലര്കട്ട് / ജൂനറി യ ര് കദേവസസസ്വം ഒബോഫതീ സ ര്/കദേവസസസ്വം
അസറി സ്റ്റ നട്ട് ( തബോഴ്ന്ന ശേമ്പളമുള്ള സ്ഥറി ര സ്വം കക്ഷത്ര ജതീ വ നകബോരറി ല
നറി ന സ്വം തസറി കേ മെബോറസ്വം വഴറി)

3.

കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന കപരട്ട്

മകേബോചറി ന് കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട്

4.

ശേമ്പള മസ്കെയറിൽ

രൂപ 19000-43600

5.

കയബോഗദതകേൾ

എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സറി

പബോസബോയറിരറികണസ്വം

അമല്ലെങറില

തത്തുലദ

കയബോഗദത
6.

4 (നബോലട്ട്)

ഒഴറിവകേളുമടെ എണസ്വം
കുററിപ്പട്ട് :1

ഈ വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങ്കു ലറിസ്റ്ററില നറിനസ്വം
മുകേളറില സൂചെറിപ്പറിചറിരറിയ്ക്കുന്ന ഈ നബോലട്ട് ഒഴറിവകേളറികലയട്ട് മെബോത്രകമെ
നറിയമെന ശേറിപബോര്ശേ നടെത്തുകേയുള.

നബോലു കപര്ക്കുള്ള നറിയമെന

ശേറിപബോര്ശേ നടെത്തുന്നകതബോമടെ പ്രസ്തുത ലറിസ്റ്റട്ട് റദ്ദേബോക്കുന്നതബോണട്ട് .

കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോര്ഡട്ട് ചെടസ്വം 3 ല പറഞ്ഞറിരറിയ്ക്കുന്ന
7.

നറിയമെന രതീതറി

സസ്വംവരണ വദവസ്ഥ ഈ മതരമഞ്ഞടുപ്പറിനട്ട് ബബോധകേമെല്ലെ.
മകേബോചറി ന്
കദേവസസസ്വം
കബബോര്ഡറി മ ല
സ്ഥറി ര സ്വം

കക്ഷത്ര

ജതീ വ നകബോരറി ല നറി ന സ്വം (ശേബോന്തറി, കേഴകേസ്വം, അടെറിച്ചുതളറി, സസ്വംബനറി,
അടെറിയന്തറിരസ്വം, പബോത്രസ്വംകതപ്പട്ട്, മെബോരബോര്, കേഒൗണര് അസറിസ്റ്റനട്ട് തുടെങ്ങറിയ
കക്ഷത്ര ജതീവനകബോരുമടെ ഗണതറിലമപ്പടുന്നവര്) തസറി കേ മെബോറസ്വം
വഴറി യു ള്ള നറി യ മെനസ്വം.
8.
9.

പ്രബോയ പരറിധറി
അകപക്ഷ ഫതീസട്ട് തുകേയുസ്വം അടെയ്കകണ രതീതറിയുസ്വം

പ്രബോയപരറിധറി ബബോധകേമെല്ലെ.
രൂപ 300/-( മുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം)
(കകേരള

കദേവസസസ്വം

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡറിമന

അകപക്ഷ

സമെ൪പ്പറിക്കുന്നതറിനുളള മവബ്കപബോ൪ടലറിമല കപമമെനട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി
ഒബോൺസലനബോയറി തുകേ അടെയ്കകണതബോണട്ട്.)
10

മെറട്ട് വറിവരങ്ങൾ

1)യബോമതബോരു

കേബോരണവശേബോലുസ്വം

ഉയര്ന്ന

പ്രബോയപരറിധറി

56

(അന്പതറിയബോറട്ട്) വയസറില കേവറിയബോന് പബോടെറില്ലെ എന്ന വദവസ്ഥയട്ട്
വറികധയമെബോയറി മകേബോചറിന് കദേവസസസ്വം കബബോര്ഡറില 19000-43600 എന്ന
ശേമ്പള മസ്കെയറിനട്ട് തബോമഴ ശേമ്പളസ്വം വബോങ്ങുന്ന ശേബോന്തറി , കേഴകേസ്വം, അടെറിച്ചു
തളറി, സസ്വംബനറി, അടെറിയന്തറിരസ്വം, മെബോരബോര്, കേഒൗണര് അസറിസ്റ്റനട്ട്
തുടെങ്ങറിയ

കക്ഷത്രജതീവനകബോരുമടെ

ഗണതറിലമപ്പടുന്നവര്ക്കു

മെബോത്രകമെ ഈ വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം അകപക്ഷ സമെര്പ്പറിയ്ക്കുവബോന്
അര്ഹതയുള.

അകപക്ഷകേര്

മകേബോചറി ന്

കദേവസസസ്വം

കബബോര്ഡറി മ ല തബോഴ്ന്ന തസറി കേ യറി ല ഫുള്മമെമ്പകറബോ, അപ്രൂവ്ഡട്ട്
മപ്രബോകബഷണകറബോ

ആയറി ര റി യ ണസ്വം.

എസ്വംകപബോയ്മമെനട്ട്

എക്സ്കചെഞട്ട് വഴറി ക യബോ മെറ്റു തരതറി ക ലബോ തബോലബോലറി കേ മെബോകയബോ,
ദേറി വ സ കവതനതറി ക ലബോ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവര് ഈ തസറി കേ യട്ട്
അകപക്ഷറി യ്ക്കു വബോന് അര്ഹരല്ലെ.
2)

ഭറിന്നകശേഷറികബോര്ക്കുള്ള

ആനുകൂലദങ്ങള്,

മെറ്റുള്ള

സസ്വംവരണബോനുകൂലദങ്ങള്, എന്നറിവമയബോനസ്വം ഈ മതരമഞ്ഞടുപ്പറിനട്ട്
ബബോധകേമെല്ലെ.

3) കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോര്ഡട്ട് നടെത്തുന്ന ഒ.എസ്വം.ആര്
പരതീക്ഷയറില നബോലപ്പതട്ട് ശേതമെബോനകമെബോ അതറിനു മുകേളറികലബോ മെബോര്ക്കു
ലഭറിയ്ക്കുന്ന ഉകദേദബോഗബോര്തറികേമള ഒഴറിവകേള്കട്ട് ആനുപബോതറികേമെബോയറി
ലറിസ്റ്ററില ഉള്മപ്പടുത്തുന്നതുസ്വം, വറിജബോപനസ്വം മചെയ നബോലട്ട് ഒഴറിവറികലയട്ട്
നറിയമെന

ശേറിപബോര്ശേ

നടെതറികഴറിഞ്ഞബോല

ഈ

ലറിസ്റ്റട്ട്

റദ്ദേബോകുന്നതുമെബോണട്ട്. തസറികേ മെബോറസ്വം വഴറി നറിയമെനതറിനുള്ള റബോങ്കു
ലറിസ്റ്ററില 40% മെബോര്ക്കു ലഭറിച ഉകദേദബോഗബോര്തറികേള് ലഭദമെല്ലെബോമയങറില
പ്രസ്തുത ഒഴറിവകേള് കനരറിട്ടുള്ള നറിയമെനതറിനബോയറി തയബോറബോകറിയ
റബോങ്കു ലറിസ്റ്ററില നറിനസ്വം നറികേത്തുന്നതബോണട്ട്.
4)

കനരറിട്ടുള്ള

നറിയമെനതറിനട്ട്

കയബോഗദരബോയറിട്ടുള്ളവര്കട്ട്

അകപക്ഷ

കനരറിട്ടുസ്വം,

അകപക്ഷറിയബോവന്നതബോണട്ട്.

തസറികേ

സമെര്പ്പറിയ്ക്കുവബോന്
മെബോറസ്വം

വഴറിയുസ്വം,

ഇവര് ഒബോകരബോ കേബോറഗററിയറികലയ്ക്കുസ്വം

പ്രകതദകേസ്വം പ്രകതദകേസ്വം അകപക്ഷ സമെര്പ്പറികകണതബോണട്ട്. കനരറിട്ടുസ്വം
തസറികേമെബോറസ്വം വഴറിയുമുള്ള രണ്ടു വറിഭബോഗങ്ങളറികലയുസ്വം റബോങ്കുലറിസ്റ്ററില
ഉള്മപ്പടുകേയുസ്വം ഏമതങറിലുസ്വം ഒരു വറിഭബോഗതറിമല റബോങ്കു ലറിസ്റ്ററില
നറിനസ്വം

ആദേദസ്വം

നറിയമെനതറിനബോയറി

ശേറിപബോര്ശേ

മചെയമപ്പടുകേയുമെബോമണങറില അവമര മെകറ വറിഭബോഗതറിമല റബോങ്കു
ലറിസ്റ്ററില നറിനസ്വം നതീകസ്വം മചെയ്യുന്നതബോണട്ട്.
5) തസറികേമെബോറസ്വം വഴറി അകപക്ഷ സമെര്പ്പറിയ്ക്കുന്ന ജതീവനകബോര് അവര്
കജബോലറി മചെയ്യുന്ന തസറികേ, മപ്രബോകബഷന് പൂര്തറിയബോകറിയ തതീയതറി
തുടെങ്ങറിയ വറിവരങ്ങള് വദക്തമെബോക്കുന്ന ഒരു സര്വതീസട്ട് സര്ടറിഫറികറട്ട്
മഡപപ്യൂടറി

കേമതീഷണററില

കുറയബോത

റബോങ്കുള്ള

ഒബോഫതീസട്ട്

കമെധബോവറിയറില നറിനസ്വം വബോങ്ങറി കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്
കബബോര്ഡട്ട് ആവശേദമപ്പടുന്ന സമെയതട്ട് ഹബോജരബോകകണതബോണട്ട്.
സര്വതീ സ ട്ട്
11.

സര്ടറി ഫ റി ക ററി മ ന

മെബോതൃകേ

അനുബനമെബോയറി

കചെര്ക്കുന.
അകപക്ഷ അയയ്കകണ വറിധസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന
ഒഒൗകദേദബോഗറികേ

മവബ്സസറബോയ

www.kdrb.kerala.gov.in-

വഴറിയബോണട്ട് അകപക്ഷ സമെ൪പ്പറികകണതട്ട്.
“APPLY

കപജറിലുളള

മവബ്സസററിമന കഹബോസ്വം

ONLINE”എന്ന

ലറിങറിലൂമടെ

ഒറതവണ

രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടെതറിയ കശേഷസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾകട്ട് തങ്ങളുമടെ
യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം പബോസട്ട് കവ൪ഡസ്വം ഉപകയബോഗറിചട്ട് കലബോഗറി൯ മചെയട്ട്
അകപക്ഷ സമെ൪പ്പറികബോവന്നതബോണട്ട്. അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചെയ്യുന്ന കഫബോകടബോ
മൂന മെബോസതറിനകേസ്വം എടുതതട്ട് ആയറിരറികണസ്വം ഒരറിക ൽ അപട്ട്
കലബോഡട്ട് മചെയ കഫബോകടബോ തുടെ൪നളള അകപക്ഷ സമെ൪പ്പറിക്കുന്നതറിനുസ്വം
ഉപകയബോഗറികബോവന്നതബോണട്ട്. മപ്രബോസഫലറിമല പ്രറിനട്ട് എന്ന ലറിങറിൽ
ക്ലറികട്ട് മചെയബോൽ ഉകദേദബോഗബോ൪തറികട്ട് തബോ൯ സമെ൪പ്പറിച അകപക്ഷയുമടെ
പ്രറിനട്ട്

ഔടട്ട്

എടുതട്ട്

സൂക്ഷറികബോവന്നതബോണട്ട്.

പബോസട്ട്

കവ൪ഡട്ട്

രഹസദമെബോയറി സൂക്ഷറികകണതുസ്വം മപ്രബോസഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന
വദക്തറിഗത വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട് ഉറപ്പു വരുകതണതുസ്വം
ഉകദേദബോഗബോ൪തറിയുമടെ ചുമെതലയബോണട്ട്. അകപക്ഷറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പട്ട് തമന
മപ്രബോസഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്
ഉകദേദബോഗബോ൪തറി

ഉറപ്പു

വരുകതണതബോണട്ട്.

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡമെബോയുളള കേതറിടെപബോടുകേളറിലുസ്വം യൂസ൪മഎഡറി പ്രകതദകേസ്വം
കരഖപ്പടുകതണതബോണട്ട്.
ഒരറികൽ

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

സമെ൪പ്പറിചറിട്ടുളള

കബബോ൪ഡറിനട്ട്

അകപക്ഷകേൾ

മു൯പബോമകേ

തബോലബോലറികേമെബോയറി

സസതീകേരറികമപ്പടുന്നതബോണട്ട്. ആയതറിനു കശേഷസ്വം അകപക്ഷയറിൽ മെബോറസ്വം
വരുത്തുന്നതറികനബോ, അകപക്ഷ പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ കേഴറിയുകേയറില്ലെ.
മതരമഞ്ഞടുപ്പട്ട്

പ്രകറിയയുമടെ

ഏതട്ട്

അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പ്പറികമപ്പട അകപക്ഷകേൾ വറിജബോപനതറിമല വദവസ്ഥകേൾകട്ട്
വറിപരതീതമെബോയറി

കേബോണുന്ന

പക്ഷസ്വം

നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറികമപ്പടുന്നതബോണട്ട്. വറിദേദബോഭദബോസ കയബോഗദത, ജബോതറി, പരറിചെയസ്വം,
വയസട്ട്

മുതലബോയവ

പകേ൪പ്പുകേൾ

കകേരള

മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള
കദേവസസസ്വം

പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേദമപ്പടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോകറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം. അകപക്ഷഫതീസട്ട്
കകേരള

കദേവസസസ്വം

സമെ൪പ്പറിക്കുന്നതറിനുളള

ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്

കബബോ൪ഡറിമന

മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ

അകപക്ഷ

ഒബോൺസലനബോയറി

അടെയ്കകണതബോണട്ട്. ഡറി.ഡറി ആകയബോ മെണറി ഒബോ൪ഡറബോകയബോ മചെലബോ൯
മുഖബോന്തറിരകമെബോ മെകറമതങറിലുസ്വം രതീതറിയറികലബോ അകപക്ഷഫതീസട്ട് അടെയ്ക്കുവബോ൯

പബോടെറില്ലെ. ഒരറി ക ൽ അടെച അകപക്ഷഫതീ സ ട്ട് ഒരു കേബോരണവശേബോലുസ്വം
മെടെകറി ന ൽ കുന്നതല്ലെ.
12.

അകപക്ഷ

സസതീകേരറിക്കുന്ന 18.01.2020 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

അവസബോന തതീയതറി
13.

അകപക്ഷ

സമെ൪പ്പറികകണ www.kdrb.kerala.gov.in

കമെൽവറിലബോസസ്വം
കഫബോകടബോ, മഎ.ഡറി കേബോ൪ഡട്ട് , ഉ ൾ മപ്പമടെയുളള മപബോതു നറി ൪ കദ്ദേശേങ്ങ ൾ കട്ട് വറി ജ ബോപനതറി മ ന പബോ൪ടട്ട് - II
- ൽ മകേബോടുതറി ര റി ക്കു ന്ന മപബോതു വദവസ്ഥകേ ൾ നറി ൪ ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ.
വയസറി ള വട്ട് , സസ്വംവരണസ്വം തുടെങ്ങറി യ മെറട്ട് ആനുകൂലദങ്ങള് ഒനസ്വം തമന്ന തസറി കേ മെബോറസ്വം വഴറി യു ള്ള ഈ
മതരമഞ്ഞടുപ്പറി ന ട്ട് ബബോധകേമെല്ലെ.
മസകടററി
കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്

FORMAT OF SERVICE CERTIFICATE TO BE PRODUCED FOR
RECRUITMENT BY TRANSFER

1. Name of Candidate

:

2. Name of Post held by the candidate
with Scale of Pay and Pay now drawn
by the applicant

:

3. Name of Devaswom Board

:

4. Date of Commencement of Probation and
date of completion of Probation

:

5. Whether the applicant is a Probationer / Approved
Probationer or full member of the Service

:

Certified that the above details in respect of

Sri/Smt

…...........................................................who is a probationer / Approved Probationer / Full
member of …................................................... Devaswom Board have been verified by me
with the Service Particulars as given in the Service Book of the candidate and that they are
found correct. He/she is eligible to apply for the post for recruitment by transfer as per rules.

Signature of the Head of Office
with Name and Designation
Place:
Date :

കകേരള കദേവസസസ്വം ററി ക്രൂ ടട്ട് മ മെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്

തറിരുവറിതബോസ്വംകൂ൪ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട് ബറിൽഡറിസ്വംഗട്ട്
എസ്വം.ജറി.കറബോഡട്ട്, ആയു൪കവദേ കകേബോകളജട്ട് ജസ്വംഗ്ഷ൯
തറിരുവനന്തപുരസ്വം -695001
e.mail:kdrbtvm@gmail.com
web:www.kdrb.kerala.gov.in, Ph:0471-2339377

പബോര്ടട്ട് I – കനരറി ട്ടു ള്ള നറി യ മെനസ്വം

തറിരുവനന്തപുരസ്വം
തതീയതറി. 18.12.2019
അവസബോന തതീ യ തറി
18.01.2020

നമ്പര്.440/Rect/മകേ.ഡറി.ആ൪.ബറി/2019
വറി ജ ബോപന തതീ യ തറി
18.12.2019
മകേബോചറിന് കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിൽ

എല.ഡറി.സടെപ്പറിസ്റ്റട്ട് തസറികേയറിൽ നറിലവറിലുളള നബോലട്ട് (4)

ഒഴറിവറികലയട്ട് നറിയമെറികമപ്പടുന്നതറിനട്ട് ഹറിന്ദു മെതതറിൽമപ്പട ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം അകപക്ഷ ക്ഷണറിയ്ക്കുന.
കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന ഒഒൗകദേദബോഗറികേ മവബ്സസറബോയ www.kdrb.kerala.gov.inലൂമടെ ഒറതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടെതറിയ കശേഷസ്വം ഒബോൺസലനബോയറി സമെ൪പ്പറിക്കുന്ന അകപക്ഷകേൾ മെബോത്രകമെ
സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.
1.

കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവസ്വം

2.

തസറികേയുമടെ കപരട്ട്

3.

കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന കപരട്ട്

4.

ശേമ്പള മസ്കെയറിൽ

5.

കയബോഗദതകേൾ

5/2019

എല.ഡറി . സടെപ്പറി സ്റ്റ ട്ട്
മകേബോചറി ന് കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട്
രൂപ 19000-43600
1. എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സറി പബോസബോയറിരറികണസ്വം അമല്ലെങറില തത്തുലദ
കയബോഗദത
2. സടെപ്പട്ട്സറററിസ്വംഗട്ട് ഇസ്വംഗതീഷട്ട് (ഹയര്)
3. സടെപ്പട്ട്സറററിസ്വംഗട്ട് മെലയബോളസ്വം (കലബോവര്)
4. കേമ്പപ്യൂടര് കവര്ഡട്ട് മപ്രബോസസറിസ്വംഗട്ട് അമല്ലെങറില തത്തുലദ കയബോഗദത

ഒഴറിവകേളുമടെ എണസ്വം

നബോലട്ട് (4)
കുററിപ്പട്ട് :1

മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവകേൾ ഇകപ്പബോൾ നറിലവറിലുളളതബോണട്ട്.
ഈ വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസ്റ്റട്ട് ഏറവസ്വം
കുറഞ്ഞതട്ട് ഒരു വ൪ഷവസ്വം ഏറവസ്വം കൂടെറിയതട്ട് മൂന വ൪ഷവസ്വം
നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്. എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശേഷസ്വം ഇകത

ഉകദേദബോഗതറിനട്ട്

ഒരു

പുതറിയ

റബോങട്ട്

ലറിസ്റ്റട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന
പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസ്റ്ററിനട്ട് പ്രബോബലദമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല്ലെ.
മുകേളറിൽ

കേബോണറിചറിട്ടുളള

ഒഴറിവകേളറികലയ്ക്കുസ്വം

ലറിസ്റ്റട്ട്

പ്രബോബലദതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ എഴുതറി അററിയറികമപ്പടുന്ന കൂടുതൽ
ഒഴറിവകേളറികലയ്ക്കുസ്വം

ഈ

റബോങട്ട്

ലറിസ്റ്ററിൽ

നറിനസ്വം

നറിയമെനസ്വം

നടെത്തുന്നതബോണട്ട്.
7.

നറിയമെന രതീതറി

കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം

8.

പ്രബോയ പരറിധറി

18 - 36 ഉകദേദബോഗബോ൪തറി കേ ൾ 01.01.2001 നുസ്വം 02.01.1983 നുസ്വം
ഇടെയറിൽ ജനറിചവരബോയറിരറികണസ്വം. (രണട്ട് തതീയതറികേളുസ്വം ഉൾമപ്പമടെ)
(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗകബോ൪ക്കുസ്വം
സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പടവ൪ക്കുസ്വം

മെറ്റു
നറിയമെബോനുസദതമെബോയ

പറിന്നബോക
വയസറിളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട്. (വയസറി ള വറി മ ന സസ്വംബനറി ച വദവസ്ഥകേ ൾ കട്ട്
മപബോതു വദവസ്ഥകേളറി മ ല രണബോസ്വം ഖണറി കേ കനബോക്കുകേ)
9.

അകപക്ഷ ഫതീസട്ട് തുകേയുസ്വം അടെയ്കകണ രതീതറിയുസ്വം

രൂപ 300/-( മുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം) പടറികേജബോതറി/ പടറികേവ൪ഗ്ഗകബോ൪കട്ട്
രൂപ 200/-(ഇരുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം) (കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്
കബബോ൪ഡറിമന അകപക്ഷ സമെ൪പ്പറിക്കുന്നതറിനുളള മവബ്കപബോ൪ടലറിമല
കപമമെനട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺസലനബോയറി തുകേ അടെയ്കകണതബോണട്ട്.)

10

മെറട്ട് വറിവരങ്ങൾ

1. യബോമതബോരു കേബോരണവശേബോലുസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയപരറിധറി 50 (അ൯പതട്ട്)
വയസറിൽ കേവറിയബോ൯ പബോടെറില്ലെ എന്ന വദവസ്ഥയട്ട് വറികധയമെബോയറി
മകേബോചറിന്

കദേവസസസ്വം

കബബോ൪ഡറിൽ

തബോലബോലറികേമെബോയറി/

ദേറിവസ

കവതനബോടെറിസ്ഥബോനതറിൽ ഇകത തസറികേയറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ
മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനകബോ൪കട്ട് ഒരു വ൪ഷതറിൽ കുറയബോത
സ൪വതീസട്ട് ഉളളപക്ഷസ്വം അവര് പ്രസ്തുത നറിയമെന കേബോലതട്ട് നറിശറിത
പ്രബോയപരറിധറി

കേഴറിഞ്ഞറിടറില്ലെബോതവരബോമണങറിൽ

അവരുമടെ

സ൪വതീസറിമന സദേര്ഘദകതബോളസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയ പരറിധറിയറി ൽ ഇളവട്ട്
ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .
2. കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട് നടെത്തുന്ന എഴുത്തു
പരതീക്ഷയുമടെ അടെറിസ്ഥബോനതറിൽ ലറിസ്റ്ററിൽ വരബോ൯ കയബോഗദത കനടുന്ന
(കേടട്ട് ഒബോഫട്ട് മെബോ൪ക്കുസ്വം അതറിനു മുകേളറിലുസ്വം മെബോ൪കട്ട് ലഭറിചറിട്ടുളള) മകേബോചറിന്
കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിൽ ഇകത തസറികേയറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടെറിസ്ഥബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ മചെയറിട്ടുളളവകരബോ
ആയ ജതീവനകബോ൪കട്ട്, അവ൪ മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ
അവരുമടെ തബോലബോലറികേ കസവന കേബോലഘടസ്വം കേണകബോകറി പൂ൪തതീകേരറിച
ഒബോകരബോ മൂന വ൪ഷതറിനുസ്വം ഒരു മെബോ൪കട്ട് എന്ന കേണകറി ൽ പരമെബോവധറി
5 മെബോ൪കട്ട് വമര കഗ്രേയ്സട്ട് മെബോ൪കട്ട് നൽകുന്നതബോണട്ട്.
3.

എഴുത്തു

പരതീക്ഷ

അടെറിസ്ഥബോനതറിൽ

ഇല്ലെബോമത

അഭറിമുഖതറിമന

മെബോത്രസ്വം

മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന

പമങടുക്കുന്ന മകേബോചറിന് കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിൽ ഇകത തസറികേയറില
തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന അടെറിസ്ഥബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ,
മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനകബോ൪കട്ട്, അവ൪

മെറ്റു വറിധതറിൽ

കയബോഗദരബോമണങറിൽ അവരുമടെ തബോലബോലറികേ കസവന കേബോലഘടസ്വം
കേണകബോകറി പൂ൪തതീകേരറിച ആദേദമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട് അര (1/2)
മെബോ൪ക്കുസ്വം തുടെ൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം 0.16 മെബോ൪ക്കുസ്വം എന്ന
കേണകറിൽ പരമെബോവധറി രണര (2 1/2) മെബോ൪കട്ട് വമര കഗ്രേയ്സട്ട് മെബോ൪കട്ട്
നൽകുന്നതബോണട്ട്.
മുകേളറില

പറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന

ആനുകൂലദങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ / ദേറിവസ കവതന
ജതീവനകബോ൪ അവ൪ സ൪വതീ സ റി ൽ പ്രകവശേറി ച തതീ യ തറി , കജബോലറി
മചെയ്യുന്ന

തസറി കേ ,

കജബോലറി യു മടെ

ശേമ്പളസ്വം ,

സസഭബോവസ്വം

സ൪വതീ സ റി മ ന

തുടെങ്ങറി യ വ

സദേ൪ഘദസ്വം ,

വദക്തമെബോക്കുന്ന

ഒരു

സ൪വതീ സ ട്ട് സ൪ടറി ഫ റി ക റട്ട് ബനമപ്പട മഡപപ്യൂ ട റി കേമതീ ഷ ണററി ൽ
കുറയബോത റബോങ്കുളള അധറി കേ ബോരറി യ റി ൽ നറി ന സ്വം വബോങ്ങറി കകേരള
കദേവസസസ്വം ററി ക്രൂ ടട്ട് മ മെനട്ട് കബബോ൪ ഡട്ട് ആവശേദമപ്പടുന്ന സമെയതട്ട്
ഹബോജരബോകകണതബോണട്ട് .
സ൪വതീസട്ട്

തബോലബോലറികേ ജതീവനകബോ൪ അവരുമടെ

സസ്വംബനറിച

വറിവരങ്ങൾ

അകപക്ഷയറിലുസ്വം

കരഖമപ്പടുകതണതബോണട്ട്.

4. 31.10.2019 മല ജറി.ഒ.(പറി)നമ്പര് 12/2019/സ.നറി.വയറികലയുസ്വം മെറട്ട്
അനുബന ഉതരവകേളറികലയുസ്വം നറി൪കദ്ദേശേങ്ങൾകട്ട് അനുസരണമെബോയ
ആനുകൂലദങ്ങൾ

ഭറിന്നകശേഷറികബോര്കട്ട്

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

ഭറിന്നകശേഷറികബോരബോയ ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾകട്ട് നറിലവറിമല ചെടങ്ങൾക്കുസ്വം
നറിയമെങ്ങൾക്കുസ്വം

വറികധയമെബോയറി

വയസറിളവറിനുസ്വം

അ൪ഹത

ഉണബോയറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.
5.

ഹറിന്ദു

മെതതറിമല

സബോമ്പതറികേമെബോയറി

സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പട

സസ്വംവരകണതര

പറിന്നബോകസ്വം

നറില്ക്കുന്ന

വറിഭബോഗതറിലമപ്പടവര്കട്ട്

(Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities)
10% സസ്വംവരണസ്വം നൽകുന്നതബോണട്ട്. 18.11.2019 മല G.O(P)79/2019/RD
പ്രകേബോരസ്വം

ഇതറിനര്ഹരബോയറിട്ടുള്ള,

ഉകദേദബോഗബോര്തറികേള്

ആയതട്ട്

അകപക്ഷയറിൽ അവകേബോശേമപ്പടുകേയുസ്വം കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്
കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേദമപ്പടുകമ്പബോള്

തങ്ങള്

ഹറിന്ദു

മെതതറിമല

സസ്വംവരകണതര സമുദേബോയതറിൽമപ്പട സബോമ്പതറികേമെബോയറി പറിന്നബോകസ്വം
നറില്ക്കുന്ന വറിഭബോഗതറിലമപ്പടവരബോമണന്നട്ട് വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസ൪ നൽകുന്ന
നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട മെബോതൃകേയറിലുള്ള സ൪ടറിഫറികറട്ട് ഹബോജരബോക്കുകേയുസ്വം കവണസ്വം.
ഇപ്രകേബോരസ്വം മചെയബോതവ൪കട്ട് പ്രസ്തുത ആനുകൂലദസ്വം നൽകുന്നതല്ലെ.
ഹറി ന്ദു

മെതതറിമല

സബോമ്പതറികേമെബോയറി
ആരബോമണന്നട്ട്

സസ്വംവരകണതര
പറിന്നബോകസ്വം

സമുദേബോയങ്ങളറിമല

നറി ല്ക്കു ന്ന

നറി ശ യറി ക്കു ന്നതറി നു ള്ള

ഉകദേദബോഗബോര്തറി കേ ള്

മെബോനദേണങ്ങള്

തബോമഴ

പറയുന്നവയബോണട്ട് .
(1)

ഉകദേദബോഗബോര്തറിയുമടെ
സര്കബോരറികലകയബോ,

കുടുസ്വംബതറില
മപബോതുകമെഖലബോ

കകേന/സസ്വംസ്ഥബോന
സ്ഥബോപനങ്ങളറികലകയബോ,

സഹകേരണ കമെഖലയറികലകയബോ, സസ്വംസ്ഥബോന സര്കബോരറില
നറിനസ്വം

ധനസഹബോയസ്വം

ലഭറിയ്ക്കുന്ന

സസയസ്വംഭരണ

സ്ഥബോപനങ്ങളറികലകയബോ, കകേന സസ്വംസ്ഥബോന സര്കബോരറില നറിനസ്വം
തകദ്ദേശേ

സസയസ്വംഭരണ

ധനസഹബോയകമെബോ,

ഗ്രേബോകനബോ

സ്ഥബോപനങ്ങളറികലകയബോ
ഉണബോയറിരറികരുതട്ട്.
സ്ഥബോപനങ്ങളറിമല

സ്ഥബോപനങ്ങളറില
ലഭറിയ്ക്കുന്ന
റഗുലര്

നറിനസ്വം
വറിദേദബോഭദബോസ

ജതീവനകബോരന്

എന്നബോല ഈ വദവസ്ഥ കമെലപ്പറഞ്ഞ
പബോര്ടട്ട്

സടെസ്വം

ജതീവനകബോര്കകബോ

തബോത്കബോലറികേ ജതീവനകബോര്കകബോ ബബോധകേമെല്ലെ.
(2)

ഉകദേദബോഗബോര്തറിയുമടെ കുടുസ്വംബതറില ആദേബോയ നറികുതറി നലകുന്ന
ഒരസ്വംഗവസ്വം ഉണബോയറിരറികരുതട്ട്.

(3)

ഉകദേദബോഗബോര്തറിയുമടെ കുടുസ്വംബതറിനട്ട് ഒകരകററില കൂടുതല ഭൂമെറി
ഉണബോയറിരറികരുതട്ട്.

(4)

ഉകദേദബോഗബോര്തറിയുമടെ കുടുസ്വംബതറിമന മെബോസവരുമെബോനസ്വം എല്ലെബോ വറിധ
കസബോതസറില നറിനമെബോയറി 25,000/- രൂപയറില കേവറിയരുതട്ട്.

ഉകദേദബോഗബോര്തറി യു മടെ

കുടുസ്വംബസ്വം

എന്നബോല

സസ്വംവരണസ്വം

ആവശേദമപ്പടുന്ന ആള്, അയബോളുമടെ മെബോതബോപറിതബോകള് (Parents),
അയബോളുമടെ

ഭബോരദ/ഭര്തബോവട്ട് ,

18

വയസ്സു

പൂര്തറി യ ബോകേബോത

മെകള്/സകഹബോദേരങ്ങള് എന്നറി വ ര് ഉള്മപ്പടതബോണട്ട് .
വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസര് നലകുന്ന സര്ടറിഫറികററില വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസറുമടെ
കപരുസ്വം, ഒപ്പുസ്വം തതീയതറിയുസ്വം ഒബോഫതീസട്ട് സതീലുസ്വം ഉണബോയറിരറികണസ്വം.

11.

അകപക്ഷ അയയ്കകണ വറിധസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന
ഒഒൗകദേദബോഗറികേ

മവബ്സസറബോയ

വഴറിയബോണട്ട് അകപക്ഷ സമെ൪പ്പറികകണതട്ട്.
കപജറിലുളള

“APPLY

ONLINE”എന്ന

www.kdrb.kerala.gov.inമവബ്സസററിമന കഹബോസ്വം
ലറിങറിലൂമടെ

ഒറതവണ

രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടെതറിയ കശേഷസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾകട്ട് തങ്ങളുമടെ
യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം പബോസട്ട് കവ൪ഡസ്വം ഉപകയബോഗറിചട്ട് കലബോഗറി൯ മചെയട്ട്
അകപക്ഷ സമെ൪പ്പറികബോവന്നതബോണട്ട്. അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചെയ്യുന്ന കഫബോകടബോ
മൂന മെബോസതറിനകേസ്വം എടുതതട്ട് ആയറിരറികണസ്വം ഒരറിക ൽ അപട്ട്
കലബോഡട്ട് മചെയ കഫബോകടബോ തുടെ൪നളള അകപക്ഷ സമെ൪പ്പറിക്കുന്നതറിനുസ്വം
ഉപകയബോഗറികബോവന്നതബോണട്ട്. മപ്രബോസഫലറിമല പ്രറിനട്ട് എന്ന ലറിങറിൽ
ക്ലറികട്ട് മചെയബോൽ ഉകദേദബോഗബോ൪തറികട്ട് തബോ൯ സമെ൪പ്പറിച അകപക്ഷയുമടെ
പ്രറിനട്ട്

ഔടട്ട്

എടുതട്ട്

സൂക്ഷറികബോവന്നതബോണട്ട്.

പബോസട്ട്

കവ൪ഡട്ട്

രഹസദമെബോയറി സൂക്ഷറികകണതുസ്വം മപ്രബോസഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന
വദക്തറിഗത വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട് ഉറപ്പു വരുകതണതുസ്വം
ഉകദേദബോഗബോ൪തറിയുമടെ ചുമെതലയബോണട്ട്. അകപക്ഷറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പട്ട് തമന
മപ്രബോസഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്
ഉകദേദബോഗബോ൪തറി

ഉറപ്പു

വരുകതണതബോണട്ട്.

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡമെബോയുളള കേതറിടെപബോടുകേളറിലുസ്വം യൂസ൪മഎഡറി പ്രകതദകേസ്വം
കരഖപ്പടുകതണതബോണട്ട്.
ഒരറികൽ

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

സമെ൪പ്പറിചറിട്ടുളള

കബബോ൪ഡറിനട്ട്

അകപക്ഷകേൾ

മു൯പബോമകേ

തബോലബോലറികേമെബോയറി

സസതീകേരറികമപ്പടുന്നതബോണട്ട്. ആയതറിനു കശേഷസ്വം അകപക്ഷയറിൽ മെബോറസ്വം
വരുത്തുന്നതറികനബോ, അകപക്ഷ പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ കേഴറിയുകേയറില്ലെ.
മതരമഞ്ഞടുപ്പട്ട്

പ്രകറിയയുമടെ

ഏതട്ട്

അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പ്പറികമപ്പട അകപക്ഷകേൾ വറിജബോപനതറിമല വദവസ്ഥകേൾകട്ട്
വറിപരതീതമെബോയറി

കേബോണുന്ന

പക്ഷസ്വം

നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറികമപ്പടുന്നതബോണട്ട്. വറിദേദബോഭദബോസ കയബോഗദത, ജബോതറി, പരറിചെയസ്വം,
വയസട്ട്

മുതലബോയവ

പകേ൪പ്പുകേൾ

കകേരള

മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള
കദേവസസസ്വം

പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേദമപ്പടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോകറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം. അകപക്ഷഫതീസട്ട്
തുകേ കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡറിമന അകപക്ഷ
സമെ൪പ്പറിക്കുന്നതറിനുളള

മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ

ഒബോൺസലനബോയറി

അടെയ്കകണതബോണട്ട്. ഡറി.ഡറി ആകയബോ മെണറി ഒബോ൪ഡറബോകയബോ മചെലബോ൯
മുഖബോന്തറിരകമെബോ മെകറമതങറിലുസ്വം രതീതറിയറികലബോ അകപക്ഷഫതീസട്ട് അടെയ്ക്കുവബോ൯
പബോടെറില്ലെ. ഒരറി ക ൽ അടെച അകപക്ഷഫതീ സ ട്ട് ഒരു കേബോരണവശേബോലുസ്വം
മെടെകറി ന ൽ കുന്നതല്ലെ.
12.

അകപക്ഷ

സസതീകേരറിക്കുന്ന

18.01.2020

അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

അവസബോന തതീയതറി
13.

അകപക്ഷ

സമെ൪പ്പറികകണ www.kdrb.kerala.gov.in

കമെൽവറിലബോസസ്വം
കഫബോകടബോ, മഎ.ഡറി കേബോ൪ഡട്ട് , വയസറി ള വട്ട് ഉ ൾ മപ്പമടെയുളള നറി ൪ കദ്ദേശേങ്ങ ൾ കട്ട് വറി ജ ബോപനതറി മ ന
പബോ൪ടട്ട് - II - ൽ മകേബോടുതറി ര റി ക്കു ന്ന മപബോതു വദവസ്ഥകേ ൾ നറി ൪ ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ.

മസകടററി
കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്

കകേരള കദേവസസസ്വം ററി ക്രൂ ടട്ട് മ മെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്

തറിരുവറിതബോസ്വംകൂ൪ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട് ബറിൽഡറിസ്വംഗട്ട്
എസ്വം.ജറി.കറബോഡട്ട്, ആയു൪കവദേ കകേബോകളജട്ട് ജസ്വംഗ്ഷ൯
തറിരുവനന്തപുരസ്വം -695001
e.mail:kdrbtvm@gmail.com
web:www.kdrb.kerala.gov.in, Ph:0471-2339377

പബോര്ടട്ട് II – തസറി കേ മെബോറസ്വം വഴറി

തറിരുവനന്തപുരസ്വം
തതീയതറി. 18.12.2019
അവസബോന തതീ യ തറി
18.01.2020

നമ്പര്.440/Rect/മകേ.ഡറി.ആ൪.ബറി/2019
വറി ജ ബോപന തതീ യ തറി
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മകേബോചറിന് കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിൽ എല.ഡറി.സടെപ്പറിസ്റ്റട്ട് തസറികേയറിൽ തസറികേ മെബോറസ്വം വഴറി മകേബോചറിന്
കദേവസസസ്വം കബബോര്ഡറിമല തബോഴ്ന്ന ശേമ്പളമുള്ള സ്ഥറിരസ്വം കക്ഷത്ര ജതീവനകബോരറില നറിനസ്വം അകപക്ഷ ക്ഷണറിയ്ക്കുന.
കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന ഒഒൗകദേദബോഗറികേ മവബ്സസറബോയ www.kdrb.kerala.gov.inലൂമടെ ഒറതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടെതറിയ കശേഷസ്വം ഒബോൺസലനബോയറി സമെ൪പ്പറിക്കുന്ന അകപക്ഷകേൾ മെബോത്രകമെ
സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.
1.

കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവസ്വം

2.

തസറികേയുമടെ കപരട്ട്

6/2019

എല.ഡറി . സടെപ്പറി സ്റ്റ ട്ട്

( തബോഴ്ന്ന

ശേമ്പളമുള്ള

സ്ഥറി ര സ്വം

കക്ഷത്ര

ജതീ വ നകബോരറി ല നറി ന സ്വം തസറി കേ മെബോറസ്വം വഴറി മെബോത്രസ്വം)
3.

കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന കപരട്ട്

മകേബോചറി ന് കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട്

4.

ശേമ്പള മസ്കെയറിൽ

രൂപ 19000-43600

5.

കയബോഗദതകേൾ

1. എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സറി പബോസബോയറിരറികണസ്വം അമല്ലെങറില തത്തുലദ
കയബോഗദത
2. സടെപ്പട്ട്സറററിസ്വംഗട്ട് ഇസ്വംഗതീഷട്ട് (ഹയര്)
3. സടെപ്പട്ട്സറററിസ്വംഗട്ട് മെലയബോളസ്വം (കലബോവര്)
4. കേമ്പപ്യൂടര് കവര്ഡട്ട് മപ്രബോസസറിസ്വംഗട്ട് അമല്ലെങറില തത്തുലദ കയബോഗദത

6

ഒഴറിവകേളുമടെ എണസ്വം

ഈ

തസറികേയറികലയട്ട്

പ്രബോബലദതറിലറിരറിയ്ക്കുന്ന

തയബോറബോക്കുന്ന
കേബോലയളവറില

എഴുതറി

റബോങട്ട്

ലറിസ്റ്റട്ട്

അററിയറിക്കുന്ന

ഒഴറിവകേളുമടെ 25% തറികലയട്ട് തസറികേ മെബോറസ്വം വഴറിയുള്ള റബോങ്കു ലറിസ്റ്ററില
നറിനസ്വം നറിയമെനസ്വം നടെത്തുന്നതബോണട്ട്.

എന്നബോല കകേരള കദേവസസസ്വം

ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോര്ഡട്ട് ചെടസ്വം മൂന്നറില പറഞ്ഞറിരറിയ്ക്കുന്ന സസ്വംവരണ
വദവസ്ഥ ഈ മതരമഞ്ഞടുപ്പറിനു ബബോധകേമെല്ലെ.

തസറികേ മെബോറസ്വം

വഴറിയുള്ള റബോങ്കു ലറിസ്റ്ററില നറിശറിത ശേതമെബോനസ്വം മെബോര്ക്കു ലഭറിച
ഉകദേദബോഗബോര്തറികേള് ലഭദമെല്ലെബോമയങറില പ്രസസ്തുത ഒഴറിവകേള് കനരറിട്ടുള്ള
നറിയമെനതറിനബോയറി
7.

നറിയമെന രതീതറി

തയബോറബോകറിയ

റബോങ്കു

ലറിസ്റ്ററില

നറിനസ്വം

നറികേത്തുന്നതബോണട്ട്.
മകേബോചറിന് കദേവസസസ്വം കബബോര്ഡറിമല സ്ഥറിരസ്വം കക്ഷത്രജതീവനകബോരറില
നറിനസ്വം (ശേബോന്തറി, കേഴകേസ്വം, അടെറിച്ചുതളറി, സസ്വംബനറി, അടെറിയന്തറിരസ്വം,
പബോത്രസ്വംകതപ്പട്ട്, മെബോരബോര്, കേഒൗണര് അസറിസ്റ്റനട്ട് തുടെങ്ങറിയ കക്ഷത്ര
ജതീവനകബോരുമടെ ഗണതറിലമപ്പടുന്നവരറില നറിന മെബോത്രസ്വം) തസറികേ
മെബോറസ്വം വഴറിയുള്ള നറിയമെനസ്വം.

8.

പ്രബോയ പരറിധറി

പ്രബോയപരറിധറി ബബോധകേമെല്ലെ

9.

അകപക്ഷ ഫതീസട്ട് -

രൂപ 300/-( മുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം)

തുകേയുസ്വം അടെയ്കകണ രതീതറിയുസ്വം

(കകേരള

കദേവസസസ്വം

ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്

കബബോ൪ഡറിമന

അകപക്ഷ

സമെ൪പ്പറിക്കുന്നതറിനുളള മവബ്കപബോ൪ടലറിമല കപമമെനട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി
ഒബോൺസലനബോയറി തുകേ അടെയ്കകണതബോണട്ട്.)
10.

മെറട്ട് വറിവരങ്ങൾ

1) യബോമതബോരു കേബോരണവശേബോലുസ്വം ഉയര്ന്ന പ്രബോയപരറിധറി 56
(അന്പതറിയബോറട്ട്) വയസറില കേവറിയബോന് പബോടെറില്ലെ എന്ന വദവസ്ഥയട്ട്
വറികധയമെബോയറി മകേബോചറിന് കദേവസസസ്വം കബബോര്ഡറില 19000-43600 എന്ന
ശേമ്പള മസ്കെയറിനട്ട് തബോമഴ ശേമ്പളസ്വം വബോങ്ങുന്ന ശേബോന്തറി, കേഴകേസ്വം, അടെറിച്ചു
തളറി, സസ്വംബനറി, അടെറിയന്തറിരസ്വം, മെബോരബോര്,കേഒൗണര് അസറിസ്റ്റനട്ട്
തുടെങ്ങറിയ സ്ഥറിരസ്വം കക്ഷത്രജതീവനകബോരുമടെ ഗണതറിലമപ്പടുന്നവര്ക്കു
മെബോത്രകമെ ഈ വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം അകപക്ഷ സമെര്പ്പറിയ്ക്കുവബോന്
അര്ഹതയുള.

അകപക്ഷകേര്

മകേബോചറി ന്

കദേവസസസ്വം

കബബോര്ഡറി മ ല തബോഴ്ന്ന തസറി കേ യറി ല ഫുള്മമെമ്പകറബോ, അപ്രൂവ്ഡട്ട്
മപ്രബോകബഷണകറബോ

ആയറി ര റി യ ണസ്വം.

എസ്വംകപബോയ്മമെനട്ട്

എക്സ്കചെഞട്ട് വഴറി ക യബോ മെറ്റു തരതറി ക ലബോ തബോലബോലറി കേ മെബോകയബോ,
ദേറി വ സ കവതനതറി ക ലബോ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവര് ഈ തസറി കേ യട്ട്
അകപക്ഷറി യ്ക്കു വബോന് അര്ഹരല്ലെ.

2)

ഭറിന്നകശേഷറികബോര്ക്കുള്ള

ആനുകൂലദങ്ങള്,

മെറ്റുള്ള

സസ്വംവരണബോനുകൂലദങ്ങള്, എന്നറിവമയബോനസ്വം ഈ മതരമഞ്ഞടുപ്പറിനട്ട്
ബബോധകേമെല്ലെ.
3)

കനരറിട്ടുള്ള നറിയമെനതറിനുസ്വം തസറികേ മെബോറസ്വം വഴറിയുള്ള

നറിയമെനതറിനുമെബോയറി കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോര്ഡട്ട് ഒരു
ഒ.എസ്വം.ആര് പരതീക്ഷ നടെത്തുന്നതബോണട്ട്.

ഇതറില ലഭറിയ്ക്കുന്ന

മെബോര്കറിമന അടെറിസ്ഥബോനതറില കനരറിട്ടുള്ള നറിയമെനതറിനുസ്വം തസറികേ
മെബോറസ്വം വഴറിയുള്ള നറിയമെനതറിനുസ്വം പ്രകതദകേസ്വം പ്രകതദകേസ്വം റബോങ്കു
ലറിസ്റ്റുകേള് തയബോറബോക്കുന്നതബോണട്ട്.
മെബോര്ക്കു

കനടുന്നവര്ക്കു

ഒ.എസ്വം.ആര് പരതീക്ഷയറില 40%

മെബോത്രകമെ

തസറികേമെബോറസ്വം

വഴറിയുള്ള

നറിയമെനതറിനബോയറി തയബോറബോക്കുന്ന റബോങ്കു ലറിസ്റ്ററില ഉള്മപ്പടെബോന്
അര്ഹതയുള.

തസറികേമെബോറസ്വം

വഴറിയുള്ള

നറിയമെനതറിനബോയറി

തയബോറബോകറിയ റബോങ്കു ലറിസ്റ്ററില ഉള്മപ്പടറിട്ടുള്ള ഉകദേദബോഗബോര്തറികേള്കട്ട്
റബോങ്കു ലറിസ്റ്ററിമന കേബോലബോവധറിയ്ക്കുള്ളറില നറിയമെനസ്വം ലഭറിചറിടറില്ലെ എങറില
കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോര്ഡട്ട് ഇകത തസറികേയറികലയട്ട്
പറിന്നതീടു നടെത്തുന്ന എഴുത്തു പരതീക്ഷയറിലൂമടെ തസറികേ മെബോറസ്വം വഴറിയുള്ള
നറിയമെനതറിനബോയറി തയബോറബോക്കുന്ന പുതറിയ റബോങ്കു ലറിസ്റ്ററിമന ആദേദസ്വം
ഇവമര ഉള്മപ്പടുത്തുന്നതുസ്വം അപ്രകേബോരസ്വം നറിയമെനസ്വം നടെത്തുന്നതുമെബോണട്ട്.
4)

കനരറിട്ടുള്ള നറിയമെനതറിനട്ട് അകപക്ഷ സമെര്പ്പറിയ്ക്കുവബോന് മെറ്റു

തരതറില കയബോഗദരബോയറിട്ടുള്ളവര്കട്ട് കനരറിട്ടുസ്വം തസറികേ മെബോറസ്വം വഴറിയുസ്വം
അകപക്ഷറിയബോവന്നതബോണട്ട്.

ഇവര് ഒബോകരബോ കേബോറഗററിയറികലയ്ക്കുസ്വം

പ്രകതദകേസ്വം പ്രകതദകേസ്വം അകപക്ഷ സമെര്പ്പറിയ്കകണതബോണട്ട്. കനരറിട്ടുസ്വം
തസറികേമെബോറസ്വം വഴറിയുമുള്ള രണ്ടു വറിഭബോഗങ്ങളറികലയുസ്വം റബോങ്കു ലറിസ്റ്ററില
ഉള്മപ്പടുകേയുസ്വം ഏമതങറിലുസ്വം ഒരു വറിഭബോഗതറിമല റബോങ്കു ലറിസ്റ്ററില
നറിനസ്വം

ആദേദസ്വം

നറിയമെനതറിനബോയറി

ശേറിപബോര്ശേ

മചെയമപ്പടുകേയുമെബോമണങറില അവമര മെകറ വറിഭബോഗതറിമല റബോങ്കു
ലറിസ്റ്ററില നറിനസ്വം നതീകസ്വം മചെയ്യുന്നതബോണട്ട്.

5) തസറികേ മെബോറസ്വം വഴറി അകപക്ഷ സമെര്പ്പറിയ്ക്കുന്ന ജതീവനകബോര് അവര്
കജബോലറി മചെയ്യുന്ന തസറികേ മപ്രബോകബഷന് പൂര്തറിയബോകറിയ തതീയതറി
തുടെങ്ങറിയ വറിവരങ്ങള് വദക്തമെബോക്കുന്ന ഒരു സര്വതീസട്ട് സര്ടറിഫറികറട്ട്
ഡപപ്യൂടറി കേമതീഷണററില കുറയബോത റബോങ്കുള്ള ഒബോഫതീസട്ട് കമെധബോവറിയറില
നറിനസ്വം വബോങ്ങറി കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് ആവശേദമപ്പടുന്ന
സമെയതട്ട് ഹബോജരബോകകണതബോണട്ട്.

സര്വതീസട്ട് സര്ടറിഫറികററിമന

മെബോതൃകേ അനുബനമെബോയറി കചെര്ക്കുന.
11.

അകപക്ഷ അയയ്കകണ വറിധസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന
ഒഒൗകദേദബോഗറികേ

മവബ്സസറബോയ

www.kdrb.kerala.gov.in-

വഴറിയബോണട്ട് അകപക്ഷ സമെ൪പ്പറികകണതട്ട്.
കപജറിലുളള

“APPLY

ONLINE”എന്ന

മവബ്സസററിമന കഹബോസ്വം
ലറിങറിലൂമടെ

ഒറതവണ

രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടെതറിയ കശേഷസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾകട്ട് തങ്ങളുമടെ
യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം പബോസട്ട് കവ൪ഡസ്വം ഉപകയബോഗറിചട്ട് കലബോഗറി൯ മചെയട്ട്
അകപക്ഷ സമെ൪പ്പറികബോവന്നതബോണട്ട്. അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചെയ്യുന്ന കഫബോകടബോ
മൂന മെബോസതറിനകേസ്വം എടുതതട്ട് ആയറിരറികണസ്വം ഒരറികൽ അപട്ട്
കലബോഡട്ട് മചെയ കഫബോകടബോ തുടെ൪നളള അകപക്ഷ സമെ൪പ്പറിക്കുന്നതറിനുസ്വം
ഉപകയബോഗറികബോവന്നതബോണട്ട്. മപ്രബോസഫലറിമല പ്രറിനട്ട് എന്ന ലറിങറിൽ
ക്ലറികട്ട് മചെയബോൽ ഉകദേദബോഗബോ൪തറികട്ട് തബോ൯ സമെ൪പ്പറിച അകപക്ഷയുമടെ
പ്രറിനട്ട്

ഔടട്ട്

എടുതട്ട്

സൂക്ഷറികബോവന്നതബോണട്ട്.

പബോസട്ട്

കവ൪ഡട്ട്

രഹസദമെബോയറി സൂക്ഷറികകണതുസ്വം മപ്രബോസഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന
വദക്തറിഗത വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട് ഉറപ്പു വരുകതണതുസ്വം
ഉകദേദബോഗബോ൪തറിയുമടെ ചുമെതലയബോണട്ട്. അകപക്ഷറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പട്ട് തമന
മപ്രബോസഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്
ഉകദേദബോഗബോ൪തറി

ഉറപ്പു

വരുകതണതബോണട്ട്.

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡമെബോയുളള കേതറിടെപബോടുകേളറിലുസ്വം യൂസ൪മഎഡറി പ്രകതദകേസ്വം
കരഖപ്പടുകതണതബോണട്ട്.
ഒരറികൽ

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

സമെ൪പ്പറിചറിട്ടുളള

കബബോ൪ഡറിനട്ട്

അകപക്ഷകേൾ

മു൯പബോമകേ

തബോലബോലറികേമെബോയറി

സസതീകേരറികമപ്പടുന്നതബോണട്ട്. ആയതറിനു കശേഷസ്വം അകപക്ഷയറിൽ മെബോറസ്വം
വരുത്തുന്നതറികനബോ, അകപക്ഷ പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ കേഴറിയുകേയറില്ലെ.
മതരമഞ്ഞടുപ്പട്ട്

പ്രകറിയയുമടെ

ഏതട്ട്

അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പ്പറികമപ്പട അകപക്ഷകേൾ വറിജബോപനതറിമല വദവസ്ഥകേൾകട്ട്

വറിപരതീതമെബോയറി

കേബോണുന്ന

പക്ഷസ്വം

നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറികമപ്പടുന്നതബോണട്ട്. വറിദേദബോഭദബോസ കയബോഗദത, ജബോതറി, പരറിചെയസ്വം,
വയസട്ട്

മുതലബോയവ

പകേ൪പ്പുകേൾ

മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള

കകേരള

കദേവസസസ്വം

പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേദമപ്പടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോകറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം. അകപക്ഷഫതീസട്ട്
കകേരള

കദേവസസസ്വം

ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്

സമെ൪പ്പറിക്കുന്നതറിനുളള

കബബോ൪ഡറിമന

മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ

അകപക്ഷ

ഒബോൺസലനബോയറി

അടെയ്കകണതബോണട്ട്. ഡറി.ഡറി ആകയബോ മെണറി ഒബോ൪ഡറബോകയബോ മചെലബോ൯
മുഖബോന്തറിരകമെബോ മെകറമതങറിലുസ്വം രതീതറിയറികലബോ അകപക്ഷഫതീസട്ട് അടെയ്ക്കുവബോ൯
പബോടെറില്ലെ. ഒരറി ക ൽ അടെച അകപക്ഷഫതീ സ ട്ട് ഒരു കേബോരണവശേബോലുസ്വം
മെടെകറി ന ൽകുന്നതല്ലെ.
12.

അകപക്ഷ

സസതീകേരറിക്കുന്ന 18.01.2020 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

അവസബോന തതീയതറി
13.

അകപക്ഷ

സമെ൪പ്പറികകണ www.kdrb.kerala.gov.in

കമെൽവറിലബോസസ്വം
കഫബോകടബോ, മഎ.ഡറി കേബോ൪ഡട്ട് , ഉ ൾ മപ്പമടെയുളള മപബോതു നറി ൪ കദ്ദേശേങ്ങ ൾ കട്ട് വറി ജ ബോപനതറി മ ന പബോ൪ടട്ട് - II
- ൽ മകേബോടുതറി ര റി ക്കു ന്ന മപബോതു വദവസ്ഥകേ ൾ നറി ൪ ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ.
വയസറി ള വട്ട് , സസ്വംവരണസ്വം തുടെങ്ങറി യ മെറട്ട് ആനുകൂലദങ്ങള് ഒനസ്വം തമന്ന തസറി കേ മെബോറസ്വം വഴറി യു ള്ള ഈ
മതരമഞ്ഞടുപ്പറി ന ട്ട് ബബോധകേമെല്ലെ.
മസകടററി
കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്

FORMAT OF SERVICE CERTIFICATE TO BE PRODUCED FOR
RECRUITMENT BY TRANSFER

1. Name of Candidate

:

2. Name of Post held by the candidate
with Scale of Pay and Pay now drawn
by the applicant

:

3. Name of Devaswom Board

:

4. Date of Commencement of Probation and
date of completion of Probation

:

5. Whether the applicant is a Probationer / Approved
Probationer or full member of the Service

:

Certified that the above details in respect of

Sri/Smt

…...........................................................who is a probationer / Approved Probationer / Full
member of …................................................... Devaswom Board have been verified by me
with the Service Particulars as given in the Service Book of the candidate and that they are
found correct. He/she is eligible to apply for the post for recruitment by transfer as per rules.

Signature of the Head of Office
with Name and Designation
Place:
Date :

കകേരള കദേവസസസ്വം ററി ക്രൂ ടട്ട് മ മെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്

തറിരുവറിതബോസ്വംകൂ൪ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട് ബറിൽഡറിസ്വംഗട്ട്
എസ്വം.ജറി.കറബോഡട്ട്, ആയു൪കവദേ കകേബോകളജട്ട് ജസ്വംഗ്ഷ൯
തറിരുവനന്തപുരസ്വം -695001
e.mail:kdrbtvm@gmail.com
web:www.kdrb.kerala.gov.in, Ph:0471-2339377

തറിരുവനന്തപുരസ്വം
തതീയതറി. 18.12.2019
അവസബോന തതീ യ തറി
18.01.2020

നമ്പര്.440/Rect/മകേ.ഡറി.ആ൪.ബറി/2019
വറി ജ ബോപന തതീ യ തറി
18.12.2019

കൂടെല മെബോണറികേദസ്വം കദേവസസതറില എല.ഡറി . ക്ലര്കട്ട് തസറികേയറിൽ നറിലവറിലുളള മൂന്നട്ട് (3) ഒഴറിവറികലയട്ട്
നറിയമെറികമപ്പടുന്നതറിനട്ട് ഹറിന്ദു മെതതറിൽമപ്പട ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം അകപക്ഷ ക്ഷണറിയ്ക്കുന.
കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന ഒഒൗകദേദബോഗറികേ മവബ്സസറബോയ www.kdrb.kerala.gov.inലൂമടെ ഒറതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടെതറിയ കശേഷസ്വം ഒബോൺസലനബോയറി സമെ൪പ്പറിക്കുന്ന അകപക്ഷകേൾ മെബോത്രകമെ
സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.
1.

കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവസ്വം

2.

തസറികേയുമടെ കപരട്ട്

3.

കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന കപരട്ട്

4.

ശേമ്പള മസ്കെയറിൽ

5.

കയബോഗദതകേൾ

7/2019

എല.ഡറി . ക്ലര്കട്ട്
കൂടെല മെബോണറി കേ ദസ്വം കദേവസസസ്വം
രൂപ 10480-18300
1) എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സറി പബോസബോയറിരറികണസ്വം അമല്ലെങറില തത്തുലദ
കയബോഗദത
2) കേമ്പപ്യൂടര് വറിജബോനസ്വം അഭറികേബോമെദസ്വം

6.

3 (മൂന്നട്ട്)

ഒഴറിവകേളുമടെ എണസ്വം
കുററിപ്പട്ട് :1

മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവകേൾ ഇകപ്പബോൾ നറിലവറിലുളളതബോണട്ട്.
ഈ വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസ്റ്റട്ട് ഏറവസ്വം
കുറഞ്ഞതട്ട് ഒരു വ൪ഷവസ്വം ഏറവസ്വം കൂടെറിയതട്ട് മൂന വ൪ഷവസ്വം
നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്. എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശേഷസ്വം ഇകത
ഉകദേദബോഗതറിനട്ട്

ഒരു

പുതറിയ

റബോങട്ട്

ലറിസ്റ്റട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന

പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസ്റ്ററിനട്ട് പ്രബോബലദമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല്ലെ.
മുകേളറിൽ

കേബോണറിചറിട്ടുളള

ഒഴറിവകേളറികലയ്ക്കുസ്വം

ലറിസ്റ്റട്ട്

പ്രബോബലദതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ എഴുതറി അററിയറികമപ്പടുന്ന കൂടുതൽ
ഒഴറിവകേളറികലയ്ക്കുസ്വം

ഈ

റബോങട്ട്

ലറിസ്റ്ററിൽ

നറിനസ്വം

നറിയമെനസ്വം

നടെത്തുന്നതബോണട്ട്.
7.

നറിയമെന രതീതറി

കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം

8.

പ്രബോയ പരറിധറി

18 - 40 ഉകദേദബോഗബോ൪തറി കേ ൾ 01.01.2001 നുസ്വം 02.01.1979 നുസ്വം
ഇടെയറിൽ ജനറിചവരബോയറിരറികണസ്വം. (രണട്ട് തതീയതറികേളുസ്വം ഉൾമപ്പമടെ)
(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗകബോ൪ക്കുസ്വം
സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പടവ൪ക്കുസ്വം

മെറ്റു
നറിയമെബോനുസദതമെബോയ

പറിന്നബോക
വയസറിളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട്. (വയസറി ള വറി മ ന സസ്വംബനറി ച വദവസ്ഥകേ ൾ കട്ട്
മപബോതു വദവസ്ഥകേളറി മ ല രണബോസ്വം ഖണറി കേ കനബോക്കുകേ)
9.

അകപക്ഷ ഫതീസട്ട് തുകേയുസ്വം അടെയ്കകണ രതീതറിയുസ്വം

രൂപ 300/-( മുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം) പടറികേജബോതറി/ പടറികേവ൪ഗ്ഗകബോ൪കട്ട്
രൂപ 200/-(ഇരുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം) (കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്
കബബോ൪ഡറിമന അകപക്ഷ സമെ൪പ്പറിക്കുന്നതറിനുളള മവബ്കപബോ൪ടലറിമല
കപമമെനട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺസലനബോയറി തുകേ അടെയ്കകണതബോണട്ട്.)

10

മെറട്ട് വറിവരങ്ങൾ

1. യബോമതബോരു കേബോരണവശേബോലുസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയപരറിധറി 50 (അ൯പതട്ട്)
വയസറിൽ കേവറിയബോ൯ പബോടെറില്ലെ എന്ന വദവസ്ഥയട്ട് വറികധയമെബോയറി
കൂടെല

മെബോണറികേദസ്വം

കദേവസസതറില

തബോലബോലറികേമെബോയറി /

ദേറിവസ

കവതനബോടെറിസ്ഥബോനതറിൽ ഇകത തസറികേയറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ
മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനകബോ൪കട്ട് ഒരു വ൪ഷതറിൽ കുറയബോത
സ൪വതീസട്ട് ഉളളപക്ഷസ്വം അവര് പ്രസ്തുത നറിയമെന കേബോലതട്ട് നറിശറിത
കേഴറിഞ്ഞറിടറില്ലെബോതവരബോമണങറിൽ

പ്രബോയപരറിധറി

അവരുമടെ

സ൪വതീസറിമന സദേര്ഘദകതബോളസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയ പരറിധറിയറി ൽ ഇളവട്ട്
ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .
2. കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട് നടെത്തുന്ന എഴുത്തു
പരതീക്ഷയുമടെ അടെറിസ്ഥബോനതറിൽ ലറിസ്റ്ററിൽ വരബോ൯ കയബോഗദത കനടുന്ന
(കേടട്ട് ഒബോഫട്ട് മെബോ൪ക്കുസ്വം അതറിനു മുകേളറിലുസ്വം മെബോ൪കട്ട് ലഭറിചറിട്ടുളള) കൂടെല
മെബോണറികേദസ്വം

കദേവസസതറില ഇകത തസറികേയറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടെറിസ്ഥബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ മചെയറിട്ടുളളവകരബോ
ആയ ജതീവനകബോ൪കട്ട്, അവ൪ മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ

അവരുമടെ തബോലബോലറികേ കസവന കേബോലഘടസ്വം കേണകബോകറി പൂ൪തതീകേരറിച
ഒബോകരബോ മൂന വ൪ഷതറിനുസ്വം ഒരു മെബോ൪കട്ട് എന്ന കേണകറി ൽ പരമെബോവധറി
5 മെബോ൪കട്ട് വമര കഗ്രേയ്സട്ട് മെബോ൪കട്ട് നൽകുന്നതബോണട്ട്.
3.

എഴുത്തു

പരതീക്ഷ

അടെറിസ്ഥബോനതറിൽ

ഇല്ലെബോമത

അഭറിമുഖതറിമന

മെബോത്രസ്വം

മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന

പമങടുക്കുന്ന കൂടെല മെബോണറികേദസ്വം കദേവസസതറില ഇകത തസറികേയറില
തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന അടെറിസ്ഥബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ,
മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനകബോ൪കട്ട്, അവ൪

മെറ്റു വറിധതറിൽ

കയബോഗദരബോമണങറിൽ അവരുമടെ തബോലബോലറികേ കസവന കേബോലഘടസ്വം
കേണകബോകറി പൂ൪തതീകേരറിച ആദേദമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട് അര (1/2)
മെബോ൪ക്കുസ്വം തുടെ൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം 0.16 മെബോ൪ക്കുസ്വം എന്ന
കേണകറിൽ പരമെബോവധറി രണര (2 1/2) മെബോ൪കട്ട് വമര കഗ്രേയ്സട്ട് മെബോ൪കട്ട്
നൽകുന്നതബോണട്ട്.
മുകേളറില

പറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന

ആനുകൂലദങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ / ദേറിവസ കവതന
ജതീവനകബോ൪ അവ൪ സ൪വതീ സ റി ൽ പ്രകവശേറി ച തതീ യ തറി , കജബോലറി
മചെയ്യുന്ന
കജബോലറി യു മടെ

തസറി കേ ,

ശേമ്പളസ്വം ,

സസഭബോവസ്വം

സ൪വതീ സ റി മ ന

തുടെങ്ങറി യ വ

സദേ൪ഘദസ്വം ,

വദക്തമെബോക്കുന്ന

ഒരു

സ൪വതീ സ ട്ട് സ൪ടറി ഫ റി ക റട്ട് ബനമപ്പട മഡപപ്യൂ ട റി കേമതീ ഷ ണററി ൽ
കുറയബോത റബോങ്കുളള അധറി കേ ബോരറി യ റി ൽ നറി ന സ്വം വബോങ്ങറി കകേരള
കദേവസസസ്വം ററി ക്രൂ ടട്ട് മ മെനട്ട് കബബോ൪ ഡട്ട് ആവശേദമപ്പടുന്ന സമെയതട്ട്
ഹബോജരബോകകണതബോണട്ട് .
സ൪വതീസട്ട്

തബോലബോലറികേ ജതീവനകബോ൪ അവരുമടെ
വറിവരങ്ങൾ

സസ്വംബനറിച

അകപക്ഷയറിലുസ്വം

കരഖമപ്പടുകതണതബോണട്ട്.
4.

ഹറിന്ദു

മെതതറിമല

സബോമ്പതറികേമെബോയറി

സസ്വംവരകണതര

പറിന്നബോകസ്വം

നറില്ക്കുന്ന

സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പട
വറിഭബോഗതറിലമപ്പടവര്കട്ട്

(Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities)
10% സസ്വംവരണസ്വം നൽകുന്നതബോണട്ട്. 18.11.2019 മല G.O(P)79/2019/RD

പ്രകേബോരസ്വം

ഇതറിനര്ഹരബോയറിട്ടുള,

ഉകദേദബോഗബോര്തറികേള്

ആയതട്ട്

അകപക്ഷയറിൽ അവകേബോശേമപ്പടുകേയുസ്വം കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്
കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേദമപ്പടുകമ്പബോള്

തങ്ങള്

ഹറിന്ദു

മെതതറിമല

സസ്വംവരകണതര സമുദേബോയതറിൽമപ്പട സബോമ്പതറികേമെബോയറി പറിന്നബോകസ്വം
നറില്ക്കുന്ന വറിഭബോഗതറിലമപ്പടവരബോമണന്നട്ട് വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസ൪ നൽകുന്ന
നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട മെബോതൃകേയറിലുള്ള സ൪ടറിഫറികറട്ട് ഹബോജരബോക്കുകേയുസ്വം കവണസ്വം.
ഇപ്രകേബോരസ്വം മചെയബോതവ൪കട്ട് പ്രസ്തുത ആനുകൂലദസ്വം നൽകുന്നതല്ലെ.
ഹറി ന്ദു

മെതതറിമല

സബോമ്പതറികേമെബോയറി
ആരബോമണന്നട്ട്

സസ്വംവരകണതര
പറിന്നബോകസ്വം

സമുദേബോയങ്ങളറിമല

നറി ല്ക്കു ന്ന

നറി ശ യറി ക്കു ന്നതറി നു ള്ള

ഉകദേദബോഗബോര്തറി കേ ള്

മെബോനദേണങ്ങള്

തബോമഴ

പറയുന്നവയബോണട്ട് .
(1)

ഉകദേദബോഗബോര്തറിയുമടെ
സര്കബോരറികലകയബോ,

കുടുസ്വംബതറില
മപബോതുകമെഖലബോ

കകേന/സസ്വംസ്ഥബോന
സ്ഥബോപനങ്ങളറികലകയബോ,

സഹകേരണ കമെഖലയറികലകയബോ, സസ്വംസ്ഥബോന സര്കബോരറില
നറിനസ്വം

ധനസഹബോയസ്വം

സ്ഥബോപനങ്ങളറികലകയബോ,

കകേന

ലഭറിയ്ക്കുന്ന

സസയസ്വംഭരണ

സസ്വംസ്ഥബോന

സര്കബോരറില

നറികന്നബോ തകദ്ദേശേ സസയസ്വംഭരണ സ്ഥബോപനങ്ങളറില നറികന്നബോ
ധനസഹബോയകമെബോ,

ഗ്രേബോകനബോ

സ്ഥബോപനങ്ങളറികലകയബോ
ഉണബോയറിരറികരുതട്ട്.
സ്ഥബോപനങ്ങളറിമല

ലഭറിയ്ക്കുന്ന
റഗുലര്

വറിദേദബോഭദബോസ
ജതീവനകബോരന്

എന്നബോല ഈ വദവസ്ഥ കമെലപ്പറഞ്ഞ
പബോര്ടട്ട്

സടെസ്വം

ജതീവനകബോര്കകബോ

തബോത്കബോലറികേ ജതീവനകബോര്കകബോ ബബോധകേമെല്ലെ.
(2)

ഉകദേദബോഗബോര്തറിയുമടെ കുടുസ്വംബതറില ആദേബോയ നറികുതറി നലകുന്ന
ഒരസ്വംഗവസ്വം ഉണബോയറിരറികരുതട്ട്.

(3)

ഉകദേദബോഗബോര്തറിയുമടെ കുടുസ്വംബതറിനട്ട് ഒകരകററില കൂടുതല ഭൂമെറി
ഉണബോയറിരറികരുതട്ട്.

(4)

ഉകദേദബോഗബോര്തറിയുമടെ കുടുസ്വംബതറിമന മെബോസവരുമെബോനസ്വം എല്ലെബോ വറിധ
കസബോതസറില നറിനമെബോയറി 25,000/- രൂപയറില കേവറിയരുതട്ട്.

ഉകദേദബോഗബോര്തറി യു മടെ

കുടുസ്വംബസ്വം

എന്നബോല

സസ്വംവരണസ്വം

ആവശേദമപ്പടുന്ന ആള്, അയബോളുമടെ മെബോതബോപറിതബോകള്(Parents),
അയബോളുമടെ

ഭബോരദ/ഭര്തബോവട്ട് ,

18

വയസ്സു

പൂര്തറി യ ബോകേബോത

മെകള്/സകഹബോദേരങ്ങള് എന്നറി വ ര് ഉള്മപ്പടതബോണട്ട് .
വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസര് നലകുന്ന സര്ടറിഫറികററില വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസറുമടെ
കപരുസ്വം, ഒപ്പുസ്വം തതീയതറിയുസ്വം ഒബോഫതീസട്ട് സതീലുസ്വം ഉണബോയറിരറികണസ്വം.

11.

അകപക്ഷ അയയ്കകണ വറിധസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന
ഒഒൗകദേദബോഗറികേ

മവബ്സസറബോയ

www.kdrb.kerala.gov.in-

വഴറിയബോണട്ട് അകപക്ഷ സമെ൪പ്പറികകണതട്ട്.
കപജറിലുളള

“APPLY

ONLINE”എന്ന

മവബ്സസററിമന കഹബോസ്വം
ലറിങറിലൂമടെ

ഒറതവണ

രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടെതറിയ കശേഷസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾകട്ട് തങ്ങളുമടെ
യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം പബോസട്ട് കവ൪ഡസ്വം ഉപകയബോഗറിചട്ട് കലബോഗറി൯ മചെയട്ട്
അകപക്ഷ സമെ൪പ്പറികബോവന്നതബോണട്ട്. അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചെയ്യുന്ന കഫബോകടബോ
മൂന മെബോസതറിനകേസ്വം എടുതതട്ട് ആയറിരറികണസ്വം ഒരറിക ൽ അപട്ട്
കലബോഡട്ട് മചെയ കഫബോകടബോ തുടെ൪നളള അകപക്ഷ സമെ൪പ്പറിക്കുന്നതറിനുസ്വം
ഉപകയബോഗറികബോവന്നതബോണട്ട്. മപ്രബോസഫലറിമല പ്രറിനട്ട് എന്ന ലറിങറിൽ
ക്ലറികട്ട് മചെയബോൽ ഉകദേദബോഗബോ൪തറികട്ട് തബോ൯ സമെ൪പ്പറിച അകപക്ഷയുമടെ
പ്രറിനട്ട്

ഔടട്ട്

എടുതട്ട്

സൂക്ഷറികബോവന്നതബോണട്ട്.

പബോസട്ട്

കവ൪ഡട്ട്

രഹസദമെബോയറി സൂക്ഷറികകണതുസ്വം മപ്രബോസഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന
വദക്തറിഗത വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട് ഉറപ്പു വരുകതണതുസ്വം
ഉകദേദബോഗബോ൪തറിയുമടെ ചുമെതലയബോണട്ട്. അകപക്ഷറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പട്ട് തമന
മപ്രബോസഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്
ഉകദേദബോഗബോ൪തറി

ഉറപ്പു

വരുകതണതബോണട്ട്.

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡമെബോയുളള കേതറിടെപബോടുകേളറിലുസ്വം യൂസ൪മഎഡറി പ്രകതദകേസ്വം
കരഖപ്പടുകതണതബോണട്ട്.
ഒരറികൽ

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

സമെ൪പ്പറിചറിട്ടുളള

കബബോ൪ഡറിനട്ട്

അകപക്ഷകേൾ

മു൯പബോമകേ

തബോലബോലറികേമെബോയറി

സസതീകേരറികമപ്പടുന്നതബോണട്ട്. ആയതറിനു കശേഷസ്വം അകപക്ഷയറിൽ മെബോറസ്വം
വരുത്തുന്നതറികനബോ, അകപക്ഷ പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ കേഴറിയുകേയറില്ലെ.
മതരമഞ്ഞടുപ്പട്ട്

പ്രകറിയയുമടെ

ഏതട്ട്

അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പ്പറികമപ്പട അകപക്ഷകേൾ വറിജബോപനതറിമല വദവസ്ഥകേൾകട്ട്

വറിപരതീതമെബോയറി

കേബോണുന്ന

പക്ഷസ്വം

നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറികമപ്പടുന്നതബോണട്ട്. വറിദേദബോഭദബോസ കയബോഗദത, ജബോതറി, പരറിചെയസ്വം,
വയസട്ട്

മുതലബോയവ

പകേ൪പ്പുകേൾ

മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള

കകേരള

കദേവസസസ്വം

പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേദമപ്പടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോകറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം. അകപക്ഷഫതീസട്ട്
കകേരള

കദേവസസസ്വം

ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്

സമെ൪പ്പറിക്കുന്നതറിനുളള

കബബോ൪ഡറിമന

മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ

അകപക്ഷ

ഒബോൺസലനബോയറി

അടെയ്കകണതബോണട്ട്. ഡറി.ഡറി ആകയബോ മെണറി ഒബോ൪ഡറബോകയബോ മചെലബോ൯
മുഖബോന്തറിരകമെബോ മെകറമതങറിലുസ്വം രതീതറിയറികലബോ അകപക്ഷഫതീസട്ട് അടെയ്ക്കുവബോ൯
പബോടെറില്ലെ. ഒരറി ക ൽ അടെച അകപക്ഷഫതീ സ ട്ട് ഒരു കേബോരണവശേബോലുസ്വം
മെടെകറി ന ൽ കുന്നതല്ലെ.
12.

അകപക്ഷ

സസതീകേരറിക്കുന്ന 18.01.2020 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

അവസബോന തതീയതറി
13.

അകപക്ഷ

സമെ൪പ്പറികകണ www.kdrb.kerala.gov.in

കമെൽവറിലബോസസ്വം
കഫബോകടബോ, മഎ.ഡറി കേബോ൪ഡട്ട് , വയസറി ള വട്ട് ഉ ൾ മപ്പമടെയുളള നറി ൪ കദ്ദേശേങ്ങ ൾ കട്ട് വറി ജ ബോപനതറി മ ന
പബോ൪ടട്ട് - II - ൽ മകേബോടുതറി ര റി ക്കു ന്ന മപബോതു വദവസ്ഥകേ ൾ നറി ൪ ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ.
മപബോതുവദവസ്ഥകേളറി മ ല ഖണറി കേ 3,4,5 ഇവ ഈ തസറി കേ യുമടെ മതരമഞ്ഞടുപ്പറി ന ട്ട് ബബോധകേമെല്ലെ.

മസകടററി
കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്

