
 

േകരള േദവസവ്ം റി്രകൂ ്െമൻറ് േബാർഡ് 
വി ാപനം 

 

ന ർ 23/KDRB/2016       തീയതി 23.03.2016 
 

 
  

തിരുവിതാംകൂർ േദവസവ്ം േബാർഡിെ  വിവിധ േക്ഷ്രത ളിൽ ചുവെട 
വിവരിക്കു  തസ്തികകളിെല ഒഴിവുകളിൽ നിയമിക്കെ ടു തിന് ൈദവ ിലും 
േക്ഷ്രതാചാര ളിലും വിശവ്ാസമുളള് ഹി ു ഉേദയ്ാഗാർ ികളിൽ നി ും 
അേപക്ഷ ക്ഷണി ു െകാളള്ു ു. 

1 കാ ഗറി ന റും / വർഷവും 01/2016 
2 തസ്തികയുെട / േദവസവ്ം 

േബാർഡിെ  േപര് 
പാർ ് ൈടം ശാ ി -  
തിരുവിതാംകൂർ േദവസവ്ം േബാർഡ് 

3 ശ ള സ്െകയിൽ രൂപ 4850 – 7500

4 േയാഗയ്തകൾ / പരിചയം (എ) ഒ താം ക്ളാ ു വെരയുളള് സ്കൂൾ
പഠനം പൂർ ിയായിരിക്കണം. 
 
(ബി) ശാ ി േജാലിയിൽ പരിചയവും, 
സംസ്കയ്ത പരി ാനവും 
ഉ ായിരിക്കണം. 
 
കുറി ് 1 - ശാ ി േജാലിയിലുളള് പരിചയം 
െതളിയിക്കു തിന് തിരുവിതാംകൂർ 
േദവസവ്ം േബാർഡ് അംഗീകരി  ത്ര ിയിൽ 
നിേ ാ, ാപന ിൽ നിേ ാ ലഭി ി ുളള് 
സർ ിഫിക്ക ് ഹാജരാക്കണം. 
 
കുറി ് 2 - പുരുഷ ാർ മാ്രതം അേപക്ഷ 
സമർ ി ാൽ മതിയാകും 
 
കുറി ് 3 – ഉേദയ്ാഗാർ ിയുെട സംസ്കയ്ത 
പരി ാനം അഭിമുഖ സമയ ്  
നിർ യിക്കെ ടു തായിരിക്കും 

വി ാപന തീയതി : 23.03.16 അവസാന തീയതി : 21.04.2016



 

 

5 ഒഴിവുകളുെട എ ം 62 (അറുപ ിര ്)
മുകളിൽ കാണി ി ുളള് ഒഴിവുകൾ 
ഇേ ാൾ നിലവിലുളള്താണ്.  ഈ 
വി ാപന്രപകാരം തയയ്ാറാക്കു  റാ ് 
ലി ് ്രപാബലയ് ിൽ വരു  തീയതി 
മുതൽ ഏ വും കുറ ത് ഒരു 
വർഷവും ഏ വും കൂടിയത് മൂ ു 
വർഷവും നിലവിലിരിക്കു താണ്. 
എ ാൽ ഒരു വർഷ ിനുേശഷം ഇേത 
ഉേദയ്ാഗ ിന് ഒരു പുതിയ റാ ് ലി ് 
്രപസി ീകരിക്കെ ടുകയാെണ ിൽ ആ 
തീയതി മുതൽ ഈ വി ാപന്രപകാരം 
തയയ്ാറാക്കു  റാ ് ലി ിന് ്രപാബലയ്ം 
ഉ ായിരിക്കു തലല്. മുകളിൽ 
കാണി ി ുളള് ഒഴിവുകളിേലയ്ക്കും 
ലി ് ്രപാബലയ് ിൽ ഇരിക്കു  സമയ ് 
എഴുതിയറിയിക്കു  കൂടുതൽ 
ഒഴിവുകളിേലക്കും ഈ ലി ിൽ നി ും 
നിയമനം നട ു താണ്. 
 

6 ്രപായപരിധി  18 – 36 – ഉേദയ്ാഗാർ ികൾ 02.01.1980-
നും 01.01.1998-നും ഇടയിൽ 
ജനി വരായിരിക്കണം (ര ു തീയതികളും 
ഉൾെ െട) 

7  നിയമനരീതി േനരി ുളള് നിയമനം
8 അേപക്ഷ ഫീസ് (തുകയും തുക 

അടയ്േക്ക  രീതിയും) 
അേപക്ഷാ ഫീസ് രൂപ 100/- www.kdrb.in
എ  െവബ്ൈസ ിൽ ലഭയ്മാകു  ബാ ് 
െചലല്ാൻ വഴി േ ് ബാ ് ഓഫ് 
്രടാവൻകൂറിെ  ഏെത ിലും ശാഖയിൽ  
ഒടുക്കു വരു ി അ ൽ െചലല്ാൻ 
സഹിതേമാ, േനരി ് ഇൻറർെന ് ബാ ിംഗ് 
സംവിധാനം മുേഖന തുക അട ് 
ലഭിക്കു  രസീത് സഹിതേമാ അേപക്ഷ 
സമർ ിക്കുക.

9 മ ു വിവര ൾ ൈദവ ിലും, േക്ഷ്രതാചാര ളിലും 
വിശവ്ാസമുളള് ഹി ു ഉേദയ്ാഗാർ ികൾ 
മാ്രതം അേപക്ഷി ാൽ മതിയാകും. 
അഭിമുഖ ിനു പുറേമ ആവശയ്െമ ിൽ 
എഴു ു പരീക്ഷ / ്രപാേയാഗിക പരീക്ഷ
നട ി േയാഗയ്ത നിർ യി ് 
ഉേദയ്ാഗാർ ികെള െതരെ ടുക്കു താണ്. 

10 അേപക്ഷ സവ്ീകരിക്കു  
അവസാന തീയതിയും, സമയവും 

2016 ഏ്രപിൽ 21-ന് അ ു മണി വെര.

11 അേപക്ഷ സമർ ിേക്ക  
േമൽവിലാസം 

െസ്രക റി, േകരള േദവസവ്ം റി്രകൂ ്െമൻറ് 
േബാർഡ്, ക്ളിഫ് ഹൗസ് േറാഡ്, േദവസവ്ം 



േബാർഡ് ജംഗ്ഷൻ, കവടിയാൽ പി.ഒ., 
തിരുവന പരും – 695 003 

1 കാ ഗറി ന റും / വർഷവും 02/2016 
2 തസ്തികയുെട / േദവസവ്ം 

േബാർഡിെ  േപര് 
ര ാം ആനേശവുകം
തിരുവിതാംകൂർ േദവസവ്ം േബാർഡ് 

3 ശ ള സ്െകയിൽ രൂപ 7000 – 8500
4 േയാഗയ്തകൾ / പരിചയം (എ) അ ാം ക്ളാ ു വെര  

    പഠി ിരിക്കണം. 
(ബി) കായിക ക്ഷമത   
     ഉ ായിരിക്കണം. 
(സി) ഒരു വർഷെ  െതാഴിൽ  
    പരിചയം ഉ ായിരിക്കണം. 

5 ഒഴിവുകളുെട എ ം 14 (പതിനാല്)
മുകളിൽ കാണി ി ുളള് ഒഴിവുകൾ 
ഇേ ാൾ നിലവിലുളള്താണ്.  ഈ 
വി ാപന്രപകാരം തയയ്ാറാക്കു  റാ ് 
ലി ് ്രപാബലയ് ിൽ വരു  തീയതി 
മുതൽ ഏ വും കുറ ത് ഒരു 
വർഷവും ഏ വും കൂടിയത് മൂ ു 
വർഷവും നിലവിലിരിക്കു താണ്. 
എ ാൽ ഒരു വർഷ ിനുേശഷം ഇേത 
ഉേദയ്ാഗ ിന് ഒരു പുതിയ റാ ് ലി ് 
്രപസി ീകരിക്കെ ടുകയാെണ ിൽ ആ 
തീയതി മുതൽ ഈ വി ാപന്രപകാരം 
തയയ്ാറാക്കു  റാ ് ലി ിന് ്രപാബലയ്ം 
ഉ ായിരിക്കു തലല്. മുകളിൽ 
കാണി ി ുളള് ഒഴിവുകളിേലയ്ക്കും 
ലി ് ്രപാബലയ് ിൽ ഇരിക്കു  സമയ ് 
എഴുതിയറിയിക്കു  കൂടുതൽ 
ഒഴിവുകളിേലക്കും ഈ ലി ിൽ നി ും 
നിയമനം നട ു താണ്. 

6 ്രപായപരിധി  18 – 36 – ഉേദയ്ാഗാർ ികൾ 02.01.1980-
നും 01.01.1998-നും ഇടയിൽ 
ജനി വരായിരിക്കണം (ര ു തീയതികളും 
ഉൾെ െട) 

7 നിയമനരീതി േനരി ുളള്ത്
8 അേപക്ഷ ഫീസ് (തുകയും തുക 

അടയ്േക്ക  രീതിയും) 
അേപക്ഷാ ഫീസ് രൂപ 100/- www.kdrb.in
എ  െവബ്ൈസ ിൽ ലഭയ്മാകു  ബാ ് 
െചലല്ാൻ വഴി േ ് ബാ ് ഓഫ് 
്രടാവൻകൂറിെ ഏെത ിലും ശാഖയിൽ 
ഒടുക്കു വരു ി അ ൽ െചലല്ാൻ 
സഹിതേമാ, േനരി ് ഇൻറർെന ് ബാ ിംഗ് 
സംവിധാനം മുേഖന തുക അട ് 
ലഭിക്കു രസീത് സഹിതേമാ അേപക്ഷ 
സമർ ിക്കുക. 

9 മ ു വിവര ൾ ൈദവ ിലും, േക്ഷ്രതാചാര ളിലും 
വിശവ്ാസമുളള് ഹി ു  ഉേദയ്ാഗാർ ികൾ 
മാ്രതം അേപക്ഷി ാൽ മതിയാകും. 



്രപാേയാഗിക പരീക്ഷ,   അഭിമുഖം എ ിവ
നട ി മാ്രതേമ േയാഗയ്ത നിർ യി ് 
ഉേദയ്ാഗാർ ികെള െതരെ ടുക്കുകയുളള്ു. 

10 അേപക്ഷ സവ്ീകരിക്കു  
അവസാന തീയതിയും, സമയവും 

2016 ഏ്രപിൽ 21-ന് ൈവകി ് അ ു 
മണി വെര. 

11 അേപക്ഷ സമർ ിേക്ക  
േമൽവിലാസം 

െസ്രക റി, േകരള േദവസവ്ം റി്രകൂ ്െമൻറ് 
േബാർഡ്, ക്ളിഫ് ഹൗസ് േറാഡ്, േദവസവ്ം 
േബാർഡ് ജംഗ്ഷൻ, കവടിയാൽ പി.ഒ., 
തിരുവന പരും – 695 003 

 

 ഈ വി ാപനേ ാെടാ ം ്രപസി ീകരിക്കു  നി ിത മാതൃകയിലുളള് 
അേപക്ഷാേഫാറ ിലായിരിക്കണം അേപക്ഷ സമർ ിേക്ക ത്. 
അേപക്ഷേഫാറ ിെ  മാതൃക www.kdrb.in എ  െവ ്ൈസ ിൽ ലഭയ്മാണ്.  
എ4 ൈസസിലുളള് െവളള് േഫാേ ാേകാ ി േപ റിലായിരിക്കണം അേപക്ഷ 
സമർ ിേക്ക ത്.  നി ിത വലി ിൽ കൂടുതലുളള്േതാ, കുറവുളള്േതാ 
മാതൃകയിലല്ാ േതാ ആയ അേപക്ഷകൾ സവ്ീകരിക്കു തലല്.  പ്രത ളിേലാ മ ു 
്രപസി ീകരണ ളിേലാ വരു  മാതൃകകൾ െവ ിെയടു ് ഉപേയാഗിക്കു തും  
സവ്ീകരിക്കു തലല്.   

 അേപക്ഷയുെട നി ിത ാന ് ഉേദയ്ാഗാർ ി തെ  പാ ്േപാർ ് 
വലി ിലുളള് േഫാേ ാ പതി ിരിക്കണം.  േഫാേ ായിൽ േപരും, േഫാേ ാ 
എടു  തീയതിയും േരഖെ ടു ിയിരിക്കണം.   

 നി ിത അേപക്ഷേയാെടാ ം േപര്, ജനനതീയതി, വിദയ്ാഭയ്ാസേയാഗയ്ത, 
മതം, ജാതി, ്രപാേയാഗിക പരിചയം മുതലായവ െതളിയിക്കു  
സർ ിഫിക്ക ുകളുെട സവ്യംസാക്ഷിയെ ടു ിയ ശരി കർ ്, അേപക്ഷ ഫീസ് 
ഒടുക്കിയ അ ൽ െചലല്ാൻ/ ഇൻറർെന ് ബാ ിംഗ് മുേഖന ഫീസ് അട  രസീത് 
സഹിതം െസ്രക റി, േകരള േദവസവ്ം റി്രകൂ ്െമൻറ് േബാർഡ്, േദവസവ്ം 
േബാർഡ് ജംഗ്ഷൻ, ക്ളിഫ് ഹൗസ് േറാഡ്, കവടിയാർ പി.ഒ.,      
തിരുവന പുരം – 695 003 എ  വിലാസ ിൽ തപാൽ മുേഖനേയാ േനരിേ ാ 

സമർ ിക്കാവു താണ്.  മുകളിൽ പറ  േരഖകൾ / ശരി കർ ുകൾ അടക്കം 

െചയയ്ാ  അേപക്ഷകൾ നിരസിക്കു താണ്.  അവസാന തീയതിക്കുേശഷം 
ലഭിക്കു  അേപക്ഷകൾ സവ്ീകരിക്കു തലല്.   

ഓേരാ തസ്തികയ്ക്കും ്രപേതയ്കം ്രപേതയ്കം അേപക്ഷകൾ 
സമർ ിേക്ക താണ്.  അേപക്ഷ അയയ്ക്കു  കവറിെ  മുകൾഭാഗ ് 
അേപക്ഷിക്കു  തസ്തികയുെട േപരും, കാ ഗറി ന രും, ബ െ  
േദവസവ് ിെ  േപരും വയ്ക്തമായി േരഖെ ടു ിയിരിക്കണം.   

 വിശദവിവര ൾക്ക് േകരള േദവസവ്ം റി്രകൂ ്െമൻറ് േബാർഡിെ  
www.kdrb.in എ  െവ ്ൈസ ിൽ ്രപസി ീകരി ി ുളള് വി ാപന ിെ  
ര ാംഭാഗം േനാക്കുക. 

െസ്രക റി 



 

 

 


