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ുേവസവം

ുബഺർഡ഻ൽ

ചഽവീെ

വ഻വര഻ക്കഽന്ന

തസ്ത഻ഔഔള഻ീല

ഴ഻വഽഔള഻ൽ ന഻യമ഻ക്കീെെഽന്നത഻ന് ഹ഻ന്ദഽ മതത്ത഻ൽീെട്ട ഉുേൿഺഖഺ൪ത്ഥ഻ഔള഻ൽ ന഻ന്നഽം അുപക്ഷ
ക്ഷണ഻ച്ചു ീഔഺളളുന്നഽ.
ുഔരള

ുേവസവം

www.kdrb.kerala.gov.in-ലാീെ

റ഻ഔാട്ട്ീമന്റ്
റ്റത്തവണ

ുബഺർഡ഻ന്റെ

രജ഻സ്ുെഷ൯

ഓുേൿഺഖ഻ഔ

നെത്ത഻യ

ുശഷം

ീവബ്ൂസറ്റഺയ
ഒൺൂലനഺയ഻

സമ൪െ഻ക്കഽന്ന അുപക്ഷഔൾ മഺതുമ സവ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽളളൂ.
1.

ഔഺറ്റഖറ഻ നമ്പരഽം വ൪ഷവഽം

1/2017

2.

തസ്ത഻ഔയഽീെ ുപര്

അസിസ്റ്റെ് എ൯ജിനീയ൪ (സിവിൽ)

3.

ുേവസവം ുബഺർഡ഻ന്റെ ുപര്

തിരുവിത ാംകൂ൪ ദേവസവാം ദബ ർഡ്

4.

ശമ്പള സ്ീഔയ഻ൽ

രുപ 39500-83000

5.

ുയഺഖൿതഔൾ

ുഔരളത്ത഻ീല ഏീതങ്ക഻ലഽം സ൪വ്വഔലഺശഺലഔള഻ൽ ന഻ന്നഽം
സ഻വ഻ൽ എ൯ജ഻ന഼യറ഻ംഖ഻ൽ ലഭ഻ച്ച ബ഻രഽേം
അീലെങ്ക഻ൽ

ീചൂന്ന

സ൪വ്വഔലഺശഺലഔള഻ൽ ന഻ന്നഽമഽളള

ബ഻.ഇ (BE)

സ഻വ഻ൽ ബ഻രഽേം
അീലെങ്ക഻ൽ

ഇ൯സ്റ്റ഻റ്റയഽഷ൯ ഒഫ് എ൯ജ഻ന഼ുയഴ്സസ് ഇന്തൿ നൽഔഽന്ന
സ഻വ഻ൽ

എ൯ജ഻ന഼യറ഻ംഖ഻ലഽളള

അുസഺസ഻ുയറ്റ്

ീമമ്പ൪ഷ഻െ് ഡ഻ുലഺമ
അീലെങ്ക഻ൽ

ഇ൯സ്റ്റ഻റ്റയഽഷ൯ ഒഫ് എ൯ജ഻ന഼ുയഴ്സസ് ഇന്തൿ നൽഔഽന്ന
സ഻വ഻ൽ
ീമമ്പ൪ഷ഻െ്

എ൯ജ഻ന഼യറ഻ംഖ഻ലഽളള

അുസഺസ഻ുയറ്റ്

പര഼ക്ഷയഽീെ ീസക്ഷ൯ എ യഽം ബ഻ യഽം

പഺസഺയ഻ര഻ക്കണം
അീലെങ്ക഻ൽ

ുഔരളത്ത഻ീല

ഏീതങ്ക഻ലഽം

സ൪വ്വഔലഺശഺലഔൾ

അംഖ഼ഔര഻ച്ച തത്തഽലൿമഺയ മറ്റ് ുയഺഖൿതഔൾ
6.

ഴ഻വഽഔളുീെ എണ്ണം

7(ഏഴ്സ)
ഔഽറ഻െ് :1 മഽഔള഻ൽ ഔഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന ഴ഻വഽഔൾ ഇുെഺൾ
ന഻ലവ഻ലഽളളതഺണ്.
തയ്യഺറഺക്കഽന്ന
വ൪ഷവഽം

റഺങ്ക്

ഈ

വ഻ജ്ഞഺപന

ല഻സ്റ്റ്

ഏറ്റവഽം

ഏറ്റവഽം

ഔാെ഻യത്

പഔഺരം

ഔഽറഞ്ഞത്

മഽന്നഽ

രഽ

വ൪ഷവഽം

ന഻ലവ഻ല഻ര഻ക്കഽന്നതഺണ്. എന്നഺൽ രഽ വ൪ഷത്ത഻നഽ ുശഷം
ഇുത

ഉുേൿഺഖത്ത഻ന്

രഽ

പഽത഻യ

പസ഻ദ്ധ഼ഔര഻ക്കഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ
വ഻ജ്ഞഺപന

പഔഺരം

ആ

റഺങ്ക്

ത഼യത഻

തയ്യഺറഺക്കഽന്ന

പഺബലൿമഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽന്നതലെ.

മഽതൽ

റഺങ്ക്

മഽഔള഻ൽ

ല഻സ്റ്റ്
ഈ

ല഻സ്റ്റ഻ന്

ഔഺണ഻ച്ച഻ട്ടുളള

ഴ഻വഽഔള഻ുലയ്കക്കഽം ല഻സ്റ്റ് പഺബലൿത്ത഻ല഻ര഻ക്കഽുമ്പഺൾ
എഴഽത഻ അറ഻യ഻ക്കഽന്ന ഔാെഽതൽ ഴ഻വഽഔള഻ുലയ്കക്കഽം ഈ
റഺങ്ക് ല഻സ്റ്റ഻ൽ ന഻ന്നഽം ന഻യമനം നെത്തഽന്നതഺണ്.
7.

ന഻യമന ര഼ത഻

ുനര഻ട്ടുളള ന഻യമനം

8.

പഺയ പര഻ധ഻

21

-

40

ഉദേൿ ഗ ൪ത്ഥികൾ

ഇെയ഻ൽ

02.01.1977നുാം

ജന഻ച്ചവരഺയ഻ര഻ക്കണം.

01.01.1996

(രണ്ട്

നുാം

ത഼യത഻ഔളും

ഉൾീെീെ) പട്ട഻ഔ ജഺത഻ / പട്ട഻ഔ വ൪ഗ്ഗക്കഺ൪ക്കഽം മറ്റു
പ഻ുന്നഺക്ക

സമഽേഺയങ്ങള഻ൽീെട്ടവ൪ക്കഽം

ന഻യമഺനഽസൿതമഺയ
(വയസ഻ളവ഻ീന

വയസ഻ളവ്

സംബന്ധ഻ച്ച

ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം

വൿവസ്ഥഔൾക്ക്

ീപഺതഽ

വൿവസ്ഥഔള഻ീല രണ്ടഺം കണ്ഡ഻ഔ ുനഺക്കഽഔ)
9.

അുപക്ഷഺ ഫ഼സ് -

രഽപ 500/- (അഞ്ഞാറഽ രാപ മഺതം) പട്ട഻ഔ ജഺത഻ / പട്ട഻ഔ

തഽഔയഽം അെയ്കുക്കണ്ട

വ൪ഗ്ഗക്കഺ൪ക്ക് രഽപ 300/- (മഽന്നാറഽ രാപ മഺതം) ുഔരള

ര഼ത഻യഽം

ുേവസവം

റ഻ഔാട്ട്ീമന്റ്

ുബഺർഡ഻ന്റെ

അുപക്ഷ

സമ൪െ഻ക്കഽന്നത഻നഽളള ീവബ്ുപഺ൪ട്ടല഻ീല ുപീമെ് ുഖറ്റ്
ുവ വഴ഻ ഒൺൂലനഺയ഻ തഽഔ അെയ്കുക്കണ്ടതഺണ്.
10.

അുപക്ഷ അയയ്കുക്കണ്ട

ഉുേൿഺഖഺ൪ത്ഥ഻ഔൾ

വ഻ധം

മഽൻ്ുഔരള

അുപക്ഷ

ുേവസവം

സമ൪െ഻ക്കഽന്നത഻നഽ

റ഻ഔാട്ട്ീമന്റ്

ുബഺർഡ഻ന്റെ

ഓുേൿഺഖ഻ഔ ീവബ്ൂസറ്റഺയ www.kdrb.kerala.gov.in- വഴ഻
റ്റത്തവണ രജ഻സ്ുെഷ൯ ര഼ത഻ പഔഺരം രജ഻സ്റ്റ൪ ീചയ്കത
ുശഷമഺണ്

അുപക്ഷ

സമ൪െ഻ുക്കണ്ടത്.

ഇങ്ങീന

റ്റത്തവണ

രജ഻സ്റ്റ൪ ീചയ്കത഻ട്ടുളള ഉുേൿഺഖഺ൪ത്ഥ഻ഔൾക്ക്

തങ്ങളുീെ

യാസ൪

ഉപുയഺഖ഻ച്ച്

ഐഡ഻യഽം

ുലഺഖ഻൯

ുവ൪ഡഽം

ുശഷം

അുപക്ഷ

ീചയ്കത

സമ൪െ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്.
അുപക്ഷ഻ക്കഽുമ്പഺഴഽം

പഺസ്

ഒുരഺ
പസ്തഽത

തസ്ത഻ഔയ്കക്ക്
തസ്ത഻ഔുയഺീെഺെം

ഔഺണഽന്ന ുനഺട്ട഻ഫ഻ുക്കഷ൯ ല഻ങ്ക഻ീല അൂല നൗ ("APPLY
NOW") മഺതം ക്ല഻ക്ക് ീചുയ്യണ്ടതഺണ്. അ് ുലഺഡ് ീചയ്യുന്ന
ുഫഺുട്ടഺ മാന്നഽ മഺസത്ത഻നഔം എെഽത്തത് ആയ഻ര഻ക്കണം
ര഻ക്കൽ

അ്

ുലഺഡ്

ീചയ്കത

ുഫഺുട്ടഺ

തഽെ൪ന്നഽളള

അുപക്ഷ സമ൪െ഻ക്കഽന്നത഻നഽം ഉപുയഺഖ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്.
ീപഺൂഫല഻ീല പ഻ന്് എന്ന ല഻ങ്ക഻ൽ ക്ല഻ക്ക് ീചയ്കതഺൽ
ഉുേൿഺഖഺ൪ത്ഥ഻ക്ക് തഺ൯ സമ൪െ഻ച്ച അുപക്ഷയഽീെ പ഻ന്്
ഓട്ട്

എെഽത്ത്

സാക്ഷ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്.

രഹസൿമഺയ഻

സാക്ഷ഻ുക്കണ്ടതഽം

പഺസ്

ുവ൪ഡ്

ീപഺൂഫല഻ൽ

നൽഔ഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന വൿക്ത഻ഖത വ഻വരങ്ങൾ ശര഻യഺീണന്ന്
ഉറെു വരഽുത്തണ്ടതഽം ഉുേൿഺഖഺ൪ത്ഥ഻യഽീെ ചഽമതലയഺണ്.
ഒുരഺ തസ്ത഻ഔയ്കക്ക് അുപക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻നഽ മഽമ്പഽം തന്റെ
ീപഺൂഫല഻ൽ

ഉൾീഔഺളള഻ച്ച഻ട്ടുളള

വ഻വരങ്ങൾ

ശര഻യഺീണന്ന് ഉുേൿഺഖഺ൪ത്ഥ഻ ഉറെു വരഽുത്തണ്ടതഺണ്.
റ഻ഔാട്ട്ീമന്റ്
യാസ൪

ുബഺർഡഽമഺയഽളള

ഐഡ഻

റ഻ഔാട്ട്ീമ൯്

ഔത്ത഻െപഺെഽഔള഻ലഽം

പുതൿഔം

ുരകെെഽുത്തണ്ടതഺണ്.

ുബഺർഡ഻ന്

സമ൪െ഻െ഻ച്ച഻ട്ടുളള

മഽ൯പഺീഔ

അുപക്ഷഔൾ

ര഻ക്കൽ

തഺല്ക്ക്കഺല഻ഔമഺയ഻

സവ഼ഔര഻ക്കീെെഽന്നതഺണ്. ആയത഻നഽ ുശഷം അുപക്ഷയ഻ൽ
മഺറ്റം

വരഽത്തഽന്നത഻ുനഺ,

ഔഴ഻യഽഔയ഻ലെ.

ീതരീഞ്ഞെഽെ്

അവസരത്ത഻ലഺയഺലഽം
വ഻ജ്ഞഺപനത്ത഻ീല
ഔഺണഽന്ന

അുപക്ഷ

പക്ഷം

ഴ഻വഺക്കഽന്നത഻ുനഺ

പഔ഻യയഽീെ

സമ൪െ഻ക്കീെട്ട
വൿവസ്ഥഔൾക്ക്

ന഻രഽപഺധ഻ഔം

ുയഺഖൿത,

മഽതലഺയവ

ീതള഻യ഻ക്കഽന്നത഻നഽളള
ുേവസവം

അുപക്ഷഔൾ
വ഻പര഼തമഺയ഻

ന഻രസ഻ക്കഽന്നതഺണ്.

വ഻േൿഺഭൿഺസ

പഔ൪െുഔൾ

ജഺത഻,

ഏത്

പര഻ചയം,

വയസ്

പമഺണങ്ങളുീെ

റ഻ഔാട്ട്ീമന്റ്

ുബഺർഡ്

ആവശൿീെെഽുമ്പഺൾ ഹഺജരഺക്ക഻യഺൽ മത഻യഺഔഽം. ഒുരഺ
തസ്ത഻ഔയ്കക്കഽം

പുതൿഔം

പുതൿഔം

അുപക്ഷ

സമ൪െ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.
ന഻ശ്ചയ഻ച്ച഻ട്ടുളള

ഒുരഺ

തസ്ത഻ഔയ്കക്കഽം

അുപക്ഷ ഫ഼സ് തഽഔ ുഔരള ുേവസവം

റ഻ഔാട്ട്ീമ൯്

ുബഺർഡ഻ന്റെ

സമ൪െ഻ക്കഽന്നത഻നഽളള

അുപക്ഷ

വവബദപ ൪ട്ടലിലൂവെ

ഓൺലലന യി അെയ്ക്ദേണ്ടത ണ്. ഡി.ഡി ആദയ
ഓഡറ ദയ

വെല ൯

മുഖ ന്തിരദമ

മണി

മദേവതങ്കിലുാം

രീതിയിദല അദപക്ഷ ഫീസ് അെയ്ക്േുവ ൯ പ െിലല.
11.

അുപക്ഷ

സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ന 05.01.2018 അ൪ദ്ധരഺത഻ 12 മണ഻ വീര

അവസഺന ത഼യത഻
12.

അുപക്ഷ

അയയ്കുക്കണ്ട www.kdrb.kerala.gov.in

ുമൽവ഻ലഺസം

ുഫഺുട്ടഺ, ഐഡ഻ ഔഺ൪ഡ്, വയസ഻ളവ് ഉൾീെീെയഽളള ന഻൪ുേശങ്ങൾക്ക് വ഻ജ്ഞഺപനത്ത഻ന്റെ
പഺ൪ട്ട്-II -ൽ ീഔഺെഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന ീപഺതഽ വൿവസ്ഥഔൾ ന഻൪ബന്ധമഺയ഻ ുനഺക്കഽഔ.

II

1.

ഔഺറ്റഖറ഻ നമ്പരഽം വ൪ഷവഽം 2/2017

2

തസ്ത഻ഔയഽീെ ുപര്

3

ുേവസവം

ഓവ൪സീയ൪ ദഗഡ്-III (സിവിൽ)

ുബഺർഡ഻ന്റെ തിരുവിത ാംകൂ൪ ദേവസവാം ദബ ർഡ്

ുപര്
4

ശമ്പള സ്ീഔയ഻ൽ

രുപ 19000-43600

5

ുയഺഖൿതഔൾ

I. S.S.L.C പര഼ക്ഷ പഺസഺയ഻ര഻ക്കണം.
II. സ഻വ഻ൽ എ൯ജ഻ന഼യറ഻ംഖ഻ലഽളള ഡ഻ുലഺമ
അീലെങ്ക഻ൽ
എം.ജ഻.റ്റ഻.ഇ

(മേഺസ്

ഖവൺീമെ്

ീെക്ക്ന഻ക്കൽ

എക്സഺമ഻ുനഷ൯)യ഻ലഽളള ഖാെ് സ൪ട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ്
(ഔഽറ഻െ് - ഖാെ് സ൪ട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ഻ൽ ബ഻ൽഡ഻ംഗ്-ഡഺയ഻ംഗ്,
ബ഻ൽഡ഻ംഗ് ഔൺസ്െക്ഷ൯, സ൪ുവ്വ, ഇറ഻ുഖഷ൯ എന്ന഼
നഺല്ക് ഖാെുഔളും ഉൾീെട്ട഻ര഻ക്കണം)
അീലെങ്ക഻ൽ
ഇന്തൿ

ഖവൺീമെിന്റെ

ഔ഼ഴ഻ലഽളള

ഏീതങ്ക഻ലഽം

ഇ൯ഡസ്െ഼യൽ

ീെയ഻ന഻ംഗ്

ീസന്ററ഻ൽ

ന഻ന്നഽം

18

മഺസീത്ത ുഔഺഴ്സസ഻നഽ ുശഷം (6 മഺസീത്ത പുയഺഖ഻ഔ
പര഻ശ഼ലനുത്തഺീെഺെം)

ലഭ഻ച്ച

ഡഺഫ്റ്റ്സ്മഺ൯(സ഻വ഻ൽ)

ഡ഻ുലഺമ
അീലെങ്ക഻ൽ
ുഔരള

സ൪ക്കഺ൪

നെത്തഽന്ന

ഒവ൪സ഼ുയഴ്സസ്

ുഔഺഴ്സസ്

പര഼ക്ഷ പഺസഺയ഻ര഻ക്കണം
അീലെങ്ക഻ൽ
ുഔരള സ൪ക്കഺ൪ നൽഔഽന്ന സ഻വ഻ൽ എ൯ജ഻ന഼യറ഻ംഖ഻ലഽളള
ഐ.െ഻.ഐ സ൪ട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ്
അീലെങ്ക഻ൽ
ഇന്തൿ ഖവൺന്റെെ് നെത്തഽന്ന ഏീതങ്ക഻ലഽം ഐ.െ഻.സ഻-യഽീെ
ഔ഼ഴ഻ൽ 18 മഺസീത്ത പഠനത്ത഻നഽ ുശഷം ഔരസ്ഥമഺക്ക഻യ
ഡഺഫ്റ്റ്സ്മഺ൯

സ഻വ഻ല഻ലഽളള

ീസക്കെ്

ുഖഡ്

സ൪ട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ്.
അീലെങ്ക഻ൽ
തത്തഽലൿമഺയ മറ്റ് അംഖ഼ഔിത ുയഺഖൿതഔൾ
6

ഴ഻വഽഔളുീെ എണ്ണം

29(ഇരഽപത്ത഻ ൯പത്)
ഔഽറ഻െ് : മഽഔള഻ൽ ഔഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന ഴ഻വഽഔൾ ഇുെഺൾ
ന഻ലവ഻ലഽളളതഺണ്.
തയ്യഺറഺക്കഽന്ന
വ൪ഷവഽം

റഺങ്ക്

ഈ
ല഻സ്റ്റ്

ഏറ്റവഽം

വ഻ജ്ഞഺപന
ഏറ്റവഽം

ഔാെ഻യത്

പഔഺരം

ഔഽറഞ്ഞത്

മഽന്നഽ

രഽ

വ൪ഷവഽം

ന഻ലവ഻ല഻ര഻ക്കഽന്നതഺണ്. എന്നഺൽ രഽ വ൪ഷത്ത഻നഽ ുശഷം
ഇുത

ഉുേൿഺഖത്ത഻ന്

രഽ

പഽത഻യ

പസ഻ദ്ധ഼ഔര഻ക്കഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ
വ഻ജ്ഞഺപന

പഔഺരം

ആ

ത഼യത഻

തയ്യഺറഺക്കഽന്ന

പഺബലൿമഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽന്നതലെ.

റഺങ്ക്

ല഻സ്റ്റ്

മഽതൽ

റഺങ്ക്

ഈ

ല഻സ്റ്റ഻ന്

മഽഔള഻ൽ ഔഺണ഻ച്ച഻ട്ടുളള

ഴ഻വഽഔള഻ുലയ്കക്കഽം ല഻സ്റ്റ് പഺബലൿത്ത഻ല഻ര഻ക്കഽുമ്പഺൾ
എഴഽത഻ അറ഻യ഻ക്കഽന്ന ഔാെഽതൽ ഴ഻വഽഔള഻ുലയ്കക്കഽം ഈ
റഺങ്ക് ല഻സ്റ്റ഻ൽ ന഻ന്നഽം ന഻യമനം നെത്തഽന്നതഺണ്.
7.

ന഻യമന ര഼ത഻

ുനര഻ട്ടുളള ന഻യമനം

8.

പഺയ പര഻ധ഻

18-36
ഇെയ഻ൽ

ഉുേൿഺഖഺ൪ത്ഥ഻ഔൾ

02.01.1981നഽം

ജന഻ച്ചവരഺയ഻ര഻ക്കണം.

ഉൾീെീെ) പട്ട഻ഔ ജഺത഻

/

(രണ്ട്

01.01.1999

നഽം

ത഼യത഻ഔളും

പട്ട഻ഔ വ൪ഗ്ഗക്കഺ൪ക്കഽം മറ്റു

പ഻ുന്നഺക്ക

സമഽേഺയങ്ങള഻ൽീെട്ടവ൪ക്കഽം

ന഻യമഺനഽസൿതമഺയ

വയസ഻ളവ്

സംബന്ധ഻ച്ച

(വയസ഻ളവ഻ീന

ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം

വൿവസ്ഥഔൾക്ക്

ീപഺതഽ

വൿവസ്ഥഔള഻ീല രണ്ടഺം കണ്ഡ഻ഔ ുനഺക്കഽഔ)
9

അുപക്ഷഺ ഫ഼സ്
തഽഔയഽം
ര഼ത഻യഽം

രഽപ 300/- (മഽന്നാറഽ രാപ മഺതം) പട്ട഻ഔ ജഺത഻ / പട്ട഻ഔ

അെയ്കുക്കണ്ട വ൪ഗ്ഗക്കഺ൪ക്ക് രഽപ 200/- (ഇരഽന്നാറഽ രാപ മഺതം) (ുഔരള
ുേവസവം

റ഻ഔാട്ട്ീമന്റ്

ുബഺർഡ഻ന്റെ

അുപക്ഷ

സമ൪െ഻ക്കഽന്നത഻നഽളള ീവബ്ുപഺ൪ട്ടല഻ീല ുപീമെ് ുഖറ്റ്
ുവ വഴ഻ ഒൺൂലനഺയ഻ തഽഔ അെയ്കുക്കണ്ടതഺണ്.)
10

അുപക്ഷ
വ഻ധം

അയയ്കുക്കണ്ട ഉുേൿഺഖഺ൪ത്ഥ഻ഔൾ അുപക്ഷ സമ൪െ഻ക്കഽന്നത഻നഽ മഽമ്പഺയ഻
ുഔരള ുേവസവം റ഻ഔാട്ട്ീമന്റ് ുബഺർഡ഻ന്റെ ഓുേൿഺഖ഻ഔ
ീവബ്ൂസറ്റഺയ

വഴ഻

www.kdrb.kerala.gov.in-

റ്റത്തവണ

രജ഻സ്ുെഷ൯ ര഼ത഻ പഔഺരം രജ഻സ്റ്റ൪ ീചയ്കത ുശഷമഺണ്
അുപക്ഷ സമ൪െ഻ുക്കണ്ടത്. ഇങ്ങീന റ്റത്തവണ രജ഻സ്റ്റ൪
ീചയ്കത഻ട്ടുളള

ഉുേൿഺഖഺ൪ത്ഥ഻ഔൾക്ക്

തങ്ങളുീെ

യാസ൪

ഐഡ഻യഽം പഺസ് ുവ൪ഡഽം ഉപുയഺഖ഻ച്ച് ുലഺഖ഻൯ ീചയ്കത
ുശഷം

അുപക്ഷ

തസ്ത഻ഔയ്കക്ക്

സമ൪െ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്.
അുപക്ഷ഻ക്കഽുമ്പഺഴഽം

ഒുരഺ
പസ്തഽത

തസ്ത഻ഔുയഺീെഺെം ഔഺണഽന്ന ുനഺട്ട഻ഫ഻ുക്കഷ൯ ല഻ങ്ക഻ീല
അൂല നൗ ("APPLY NOW") മഺതം ക്ല഻ക്ക് ീചുയ്യണ്ടതഺണ്.
അ്

ുലഺഡ്

ീചയ്യുന്ന

ുഫഺുട്ടഺ

എെഽത്തത് ആയ഻ര഻ക്കണം
ുഫഺുട്ടഺ

തഽെ൪ന്നഽളള

ക്ല഻ക്ക്

സമ൪െ഻ച്ച

അുപക്ഷ

അുപക്ഷയഽീെ

സാക്ഷ഻ുക്കണ്ടതഽം
വൿക്ത഻ഖത
വരഽുത്തണ്ടതഽം

സമ൪െ഻ക്കഽന്നത഻നഽം

ീപഺൂഫല഻ീല

ീചയ്കതഺൽ

സാക്ഷ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്.

മഺസത്ത഻നഔം

ര഻ക്കൽ അ് ുലഺഡ് ീചയ്കത

ഉപുയഺഖ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്.
ല഻ങ്ക഻ൽ

മാന്നഽ

ഉുേൿഺഖഺ൪ത്ഥ഻ക്ക്
പ഻െ്

പഺസ്

ഓട്ട്

ുവ൪ഡ്

ീപഺൂഫല഻ൽ

വ഻വരങ്ങൾ

പ഻െ്

എന്ന
തഺ൯

എെഽത്ത്

രഹസൿമഺയ഻

നൽഔ഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന

ശര഻യഺീണന്ന്

ഉുേൿഺഖഺ൪ത്ഥ഻യഽീെ

ഉറെു

ചഽമതലയഺണ്.

ഒുരഺ തസ്ത഻ഔയ്കക്ക് അുപക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻നഽ മഽമ്പഽം തന്റെ
ീപഺൂഫല഻ൽ

ഉൾീഔഺളള഻ച്ച഻ട്ടുളള

വ഻വരങ്ങൾ

ശര഻യഺീണന്ന് ഉുേൿഺഖഺ൪ത്ഥ഻ ഉറെു വരഽുത്തണ്ടതഺണ്.
റ഻ഔാട്ട്ീമന്റ്

ുബഺർഡഽമഺയഽളള

ഔത്ത഻െപഺെഽഔള഻ലഽം

യാസ൪

ഐഡ഻

റ഻ഔാട്ട്ീമന്റ്

പുതൿഔം

ുബഺർഡ഻ന്

സമ൪െ഻െ഻ച്ച഻ട്ടുളള

ുരകെെഽുത്തണ്ടതഺണ്.
മഽ൯പഺീഔ

അുപക്ഷഔൾ

ര഻ക്കൽ

തഺല്ക്ക്കഺല഻ഔമഺയ഻

സവ഼ഔര഻ക്കഽീെെഽന്നതഺണ്. ആയത഻നഽ ുശഷം അുപക്ഷയ഻ൽ
മഺറ്റം

വരഽത്തഽന്നത഻ുനഺ,

ഔഴ഻യഽഔയ഻ലെ.

ീതരീഞ്ഞെഽെ്

ഗട്ടത്ത഻ലഺയഺലഽം

പക്ഷം

ഴ഻വഺക്കഽന്നത഻ുനഺ
പഔ഻യയഽീെ

സമ൪െ഻ക്കീെട്ട

വ഻ജ്ഞഺപനത്ത഻ീല
ഔഺണഽന്ന

അുപക്ഷ

വൿവസ്ഥഔൾക്ക്
ന഻രഽപഺധ഻ഔം

ഏത്

അുപക്ഷഔൾ
വ഻രഽദ്ധമഺയ഻

ന഻രസ഻ക്കഽന്നതഺണ്.

വ഻േൿഺഭൿഺസ ുയഺഖൿത ജഺത഻ പര഻ചയം വയസ് മഽതലഺയവ
ീതള഻യ഻ക്കഽന്നത഻നഽളള

പമഺണങ്ങളുീെ

ുേവസവം

ുബഺർഡ്

റ഻ഔാട്ട്ീമന്റ്

ഹഺജരഺക്ക഻യഺൽ മത഻യഺഔഽം.
പുതൿഔം

പുതൿഔം

പഔ൪െുഔൾ

ആവശൿീെെഽുമ്പഺൾ

ഒുരഺ തസ്ത഻ഔയ്കക്കഽം

അുപക്ഷ

സമ൪െ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.

ഒുരഺ തസ്ത഻ഔയ്കക്കഽം ന഻ശ്ചയ഻ച്ച഻ട്ടുളള

അുപക്ഷ ഫ഼സ്

തഽഔ ുഔരള ുേവസവം റ഻ഔാട്ട്ീമന്റ് ുബഺർഡ഻ന്റെ അുപക്ഷ
സമ൪െ഻ക്കഽന്നത഻നഽളള

ീവബ്ുപഺ൪ട്ടല഻ലാീെ

ഒൺൂലനഺയ഻ അെയ്കുക്കണ്ടതഺണ്. ഡ഻.ഡ഻ ആുയഺ മണ഻
ഒഡറഺുയഺ

ീചലഺ൯

മഽകഺന്ത഻രുമഺ

മുറ്റീതങ്ക഻ലഽം

ര഼ത഻യ഻ുലഺ അുപക്ഷ ഫ഼സ് അെയ്കക്കഽവഺ൯ പഺെ഻ലെ.
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അുപക്ഷ

സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ന 05.01.2018 അ൪ദ്ധരഺത഻ 12 മണ഻ വീര

അവസഺന ത഼യത഻
12

അുപക്ഷ

അയയ്കുക്കണ്ട www.kdrb.kerala.gov.in

ുമൽവ഻ലഺസം

ുഫഺുട്ടഺ, ഐഡ഻ ഔഺ൪ഡ്, വയസ഻ളവ് ഉൾീെീെയഽളള ന഻൪ുേശങ്ങൾക്ക് വ഻ജ്ഞഺപനത്ത഻ന്റെ
പഺ൪ട്ട്-II -ൽ ീഔഺെഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന ീപഺതഽ വൿവസ്ഥഔൾ ന഻൪ബന്ധമഺയ഻ ുനഺക്കഽഔ.

ീസഔട്ടറ഻
ുഔരള ുേവസവം റ഻ഔാട്ട്ീമന്റ് ുബഺർഡ്

ദകരള ദേവസവാം റികൂട്ട്വമന്റ് ദബ ർഡ്
ന൩൪.26 സി.ഇ/വക.ഡി.ആർ.ബി/2015

തീയതി : 06.12.2017

വിജ്ഞ പനാം

വിജ്ഞ പന തീയതി : 06.12.2017
ത഻രഽവ഻തഺംഔാർ

അവസ ന തീയതി : 05.01.2018

ുേവസവം

ുബഺർഡ഻ൽ

തഺീഴെറയഽന്ന

ഴ഻വഽഔള഻ുലയ്കക്ക്

ഹ഻ന്ദഽ

മതത്ത഻ൽീെട്ട ഉുേൿഺഖഺ൪ത്ഥ഻ഔള഻ൽ ന഻ന്നഽം അുപക്ഷ ക്ഷണ഻ച്ചു ീഔഺളളുന്നഽ.
I. ക േഗറി നമ്പ൪ - 1/2017 - അസിസറ്റെ് എ൯ജിനീയ൪ (സിവിൽ) 39500-83000, ഒഴിവുകൾ 7, പഺയം
21നഽം - 40നഽം മുദ്ധൿ, ഫ഼സ് 500/-രാപ, (പട്ട഻ഔ ജഺത഻ / പട്ട഻ഔ വ൪ഗ്ഗക്കഺ൪ക്ക്
ുയഺഖൿതഔൾ

ുഔരളത്ത഻ീല

ഏീതങ്ക഻ലഽം

സ൪വ്വഔലഺശഺലഔള഻ൽ

എ൯ജ഻ന഼യറ഻ംഖ഻ൽ ലഭ഻ച്ച ബ഻രഽേം / ബ഻.ഇ/എ.എം.ഐ.ഇ/ മറ്റ്

രാപ

ന഻ന്നഽം

300/-),

സ഻വ഻ൽ

തത്തഽലൿമഺയ അംഖ഼ഔിത

ുയഺഖൿതഔൾ.
II. ക േഗറി നമ്പ൪ - 2/2017 ഓവ൪സീയ൪ ദഗഡ് -III(സിവിൽ) 19000-43600 ഒഴിവുകൾ 29, പഺയം
18 നഽം - 36നഽം മുദ്ധൿ, ഫ഼സ് രാപ 300/-,

(പട്ട഻ഔ ജഺത഻ / പട്ട഻ഔ വ൪ഗ്ഗക്കഺ൪ക്ക് രഽപ 200/-),

ുയഺഖൿതഔൾ 1) S.S.L.C, 2)സ഻വ഻ൽ എ൯ജ഻ന഼യറ഻ംഖ഻ലഽളള ഡ഻ുലഺമ / ഖാെ് സ൪ട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ്
(എം.ജ഻.റ്റ഻.ഇ) / ഡഺഫ്റ്റ്സ്മഺ൯ (സ഻വ഻ൽ) ഡ഻ുലഺമ / ഒവ൪സ഼ുയഴ്സസ് ുഔഺഴ്സസ് / ഐ.െ഻.ഐ
(സ഻വ഻ൽ) / ീസക്കെ് ുഖഡ്

ഡഺഫ്റ്റ്സ്മഺ൯ (സ഻വ഻ൽ) സ൪ട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ് /

മറ്റ്

തത്തഽലൿമഺയ

അംഖ഼ഔിത ുയഺഖൿതഔൾ.
അദപക്ഷ സമ൪പ്പിദേണ്ട വവബലസേ്

www.kdrb.kerala.gov.in

വിശേ വിവരങ്ങൾേ് www.kdrb.kerala.gov.in എന്ന ഔദേൿ ഗിക വവബലസേ് ദന േുക.

ീസഔട്ടറ഻
ുഔരള ുേവസവം റ഻ഔാട്ട്ീമന്റ് ുബഺർഡ്

