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 മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിമന്റെ  വറിവറിധ  കക്ഷേത്രങ്ങളറിൽ ചുവമടെ  വറിവരറിക്കുന്ന  തസറികേകേളറിമല

ഒഴറിവുകേളറിൽ നറിയമെറിക്കമപ്പെടുന്നതറിനട്ട്  ദദേവതറിലസ്വം  കക്ഷേത്രബോചബോരതറിലസ്വം  വറിശസബോസമുളള  ഹറിന്ദു  മെതതറിൽമപ്പെട

ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം അകപക്ഷേ ക്ഷേണറിച്ചു മകേബോളളുന.

കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന്റെ  ഒഒൗകദേദബോഗറികേ  മവബ്ദസറബോയ

www.kdrb.kerala.gov.in-ലൂമടെ ഒറതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടെതറിയ കശഷസ്വം ഒബോൺദലനബോയറി സമെ൪പ്പെറിക്കുന്ന

അകപക്ഷേകേൾ മെബോത്രകമെ സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.

1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവുസ്വം 2/2018

2. തസറികേയുമടെ കപരട്ട് ശബോന്തറി

3. കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന്റെ കപരട്ട് മകേബോചറി൯ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട്  

4. ശമ്പള മസ്കെയറിൽ രൂപ 14800-18000

5. കയബോഗദതകേൾ 

                          കുററിപ്പെട്ട് 1.

                             
                           കുററിപ്പെട്ട്.2

1. ഒ൯പതബോസ്വം കബോസട്ട് വറിദേദബോഭദബോസസ്വം

2.  ശബോന്തറി കജബോലറിയറിലളള പ്രവ൪തന പരറിചയവുസ്വം സസ്വംസ്കൃതതറിലളള

പരറിജബോനവുസ്വം ഉണബോയറിരറിക്കണസ്വം.

 ശബോന്തറി  കജബോലറിയറിലളള  പ്രവ൪തറി  പരറിചയസ്വം  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനട്ട്

മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡട്ട്  അസ്വംഗതീകേരറിച  തനറിയറിൽ നറികന്നബോ

കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്  അസ്വംഗതീകേരറിചറിട്ടുളള

സബോപനങ്ങളറിൽ നറികന്നബോ ലഭറിചറിട്ടുളള സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട് ഹബോജരബോക്കണസ്വം.

(തനറിമെബോരുകടെയുസ്വം  സബോപനങ്ങളുമടെയുസ്വം  ലറിസട്ട്  മവബ്ദസററിൽ

ലഭദമെബോണട്ട്)

ഉകദേദബോഗബോ൪തറിയുമടെ  സസ്വംസ്കൃതതറിലളള  പരറിജബോനസ്വം

അഭറിമുഖസമെയതട്ട് നറി൪ണ്ണയറിക്കമപ്പെടുന്നതബോയറിരറിക്കുസ്വം.



                       കുററിപ്പെട്ട്-3  പുരുഷ൯മെബോ൪ മെബോത്രസ്വം അകപക്ഷേറിചബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.

6. ഒഴറിവുകേളുമടെ എണ്ണസ്വം 

                         കുററിപ്പെട്ട് :1

70(ഏഴുപതട്ട്) 

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവുകേൾ ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലളളതബോണട്ട്.

ഈ  വറിജബോപന  പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്  ഏറവുസ്വം

കുറഞ്ഞതട്ട്  ഒരു  വ൪ഷവുസ്വം  ഏറവുസ്വം  കൂടെറിയതട്ട്  മൂന  വ൪ഷവുസ്വം

നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശഷസ്വം ഇകത

ഉകദേദബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ   റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന

പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട്  ലറിസറിനട്ട്  പ്രബോബലദമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല.

മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിട്ടുളള  ഒഴറിവുകേളറികലയസ്വം  ലറിസട്ട്

പ്രബോബലദതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ എഴുതറി  അററിയറിക്കുമപ്പെടുന്ന  കൂടുതൽ

ഒഴറിവുകേളറികലയസ്വം  ഈ  റബോങട്ട്  ലറിസറിൽ നറിനസ്വം  നറിയമെനസ്വം

നടെത്തുന്നതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം 

8. പ്രബോയ പരറിധറി 18  -  45  ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ 02.01.1973 നുസ്വം  01.01.2000  നുസ്വം

ഇടെയറിൽ ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം.  (രണട്ട്  തതീയതറികേളുസ്വം  ഉൾമപ്പെമടെ)

(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം  മെറ്റു  പറികന്നബോക്ക

സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം  നറിയമെബോനുസദതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  (വയസറിളവറിമന  സസ്വംബനറിച  വദവസകേൾക്കട്ട്

മപബോതു വദവസകേളറിമല രണബോസ്വം ഖണറികേ കനബോക്കുകേ)  

9.   അകപക്ഷേ ഫതീസട്ട് -

തുകേയുസ്വം അടെയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

രുപ 300/-(മുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം) പടറികേജബോതറി/ പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കട്ട് രുപ

200/-  (ഇരുന്നൂറട്ട്  രൂപ  മെബോത്രസ്വം)  (കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡറിമന്റെ  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിമല

കപമമെന്റെട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺദലനബോയറി തുകേ അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.) 

10 മെറട്ട് വറിവരങ്ങൾ 1.  യബോമതബോരു കേബോരണവശബോലസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയപരറിധറി  50 (അ൯പതട്ട്)

വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടെറില  എന്ന  വദവസയട്ട്  വറികധയമെബോയറി

മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേമെബോയറി/  ദേറിവസ

കവതനബോടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി  മചയ്യുന്നവകരബോ  മചയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്  ഒരു  വ൪ഷതറിൽ കുറയബോത  സ൪വതീസട്ട്

ഉളളപക്ഷേസ്വം  അവ൪  നറിയമെനകേബോലതട്ട്  നറിശറിത  പ്രബോയപരറിധറി



കേഴറിഞ്ഞറിടറിലബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമടെ  സ൪വതീസറിമന്റെ

ദദേ൪ഘദകതബോളസ്വം  ഉയ൪ന്ന  പ്രബോയ  പരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  

2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടെത്തുന്ന  എഴുത്തു

പരതീക്ഷേയുമടെ അടെറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯ കയബോഗദത കനടുന്ന

(കേടട്ട് ഒബോഫട്ട് മെബോ൪ക്കുസ്വം അതറിനു മുകേളറിലസ്വം മെബോ൪ക്കട്ട് ലഭറിചറിട്ടുളള) മകേബോചറി൯

കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന അടെറിസബോനതറിൽ

കജബോലറി മചയ്യുന്നവകരബോ മചയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്, അവ൪

മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ അവരുമടെ തബോലബോലറികേ കസവന

കേബോലഘടസ്വം കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച ഒബോകരബോ മൂന വ൪ഷതറിനുസ്വം ഒരു

മെബോ൪ക്കട്ട്  എന്ന  കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി  5  മെബോ൪ക്കട്ട്  വമര  കഗ്രേയ്സട്ട്

മെബോ൪ക്കട്ട് നൽകുന്നതബോണട്ട്.

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷേ   ഇലബോമത  അഭറിമുഖതറിമന്റെ  മെബോത്രസ്വം

അടെറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന  മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചയ്യുന്നവകരബോ,  മചയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ

അവരുമടെ തബോലബോലറികേ കസവന കേബോലഘടസ്വം കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച

ആദേദമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട് അര (1/2) മെബോ൪ക്കുസ്വം  തുടെ൪നളള ഒബോകരബോ

വ൪ഷതറിനുസ്വം 0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന  കേണക്കറിൽ  പരമെബോവധറി രണര

(2 1/2) മെബോ൪ക്കട്ട് വമര കഗ്രേയ്സട്ട് മെബോ൪ക്കട്ട് നൽകുന്നതബോണട്ട്.

മുകേളറിൽ പറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലദങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ /  ദേറിവസ കവതന

ജതീവനക്കബോ൪ അവ൪ സ൪വതീസറിൽ പ്രകവശറിച തതീയതറി, കജബോലറി മചയ്യുന്ന

തസറികേ,  ശമ്പളസ്വം,  സ൪വതീസറിമന്റെ ദദേ൪ഘദസ്വം,  കജബോലറിയുമടെ സസഭബോവസ്വം

തുടെങ്ങറിയവ വദക്തമെബോക്കുന്ന ഒരു സ൪വതീസട്ട്  സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട് ബനമപ്പെടട്ട്

അസറിസന്റെട്ട്  കേമതീഷണററിൽ കുറയബോത  റബോങ്കുളള  അധറികേബോരറിയറിൽ

നറിനസ്വം  വബോങ്ങറി  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്

ആവശദമപ്പെടുന്ന  സമെയതട്ട്  ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്.   തബോലബോലറികേ

ജതീവനക്കബോ൪  അവരുമടെ  സ൪വതീസട്ട്   സസ്വംബനറിച  വറിവരങ്ങൾ



അകപക്ഷേയറിലസ്വം കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  

11.  അകപക്ഷേ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനു  മുമ്പബോയറി  കകേരള

കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന്റെ ഒഒൗകദേദബോഗറികേ മവബ്ദസറബോയ

www.kdrb.kerala.gov.in-  വഴറി  ഒറതവണ  രജറികസ്ട്രേഷ൯  രതീതറി

പ്രകേബോരസ്വം  രജറിസ൪  മചയ കശഷമെബോണട്ട്  അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.

ഇങ്ങമന ഒറതവണ  രജറിസ൪ മചയറിട്ടുളള  ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്

തങ്ങളുമടെ യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം പബോസട്ട് കവ൪ഡസ്വം ഉപകയബോഗറിചട്ട് കലബോഗറി൯

മചയ  കശഷസ്വം  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.   അപട്ട്  കലബോഡട്ട്

മചയ്യുന്ന  കഫബോകടബോ  മൂന  മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം

ഒരറിക്കൽ അപട്ട്  കലബോഡട്ട്  മചയ  കഫബോകടബോ  തുടെ൪നളള  അകപക്ഷേ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം ഉപകയബോഗറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്. മപ്രബോദഫലറിമല പ്രറിന്റെട്ട്

എന്ന ലറിങറിൽ കറിക്കട്ട്  മചയബോൽ ഉകദേദബോഗബോ൪തറിക്കട്ട്  തബോ൯ സമെ൪പ്പെറിച

അകപക്ഷേയുമടെ  പ്രറിന്റെട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്  സൂക്ഷേറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്

കവ൪ഡട്ട്  രഹസദമെബോയറി  സൂക്ഷേറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോദഫലറിൽ

നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന  വദക്തറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു

വരുകതണതുസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറിയുമടെ ചുമെതലയബോണട്ട്. ഓകരബോ തസറികേയട്ട്

അകപക്ഷേറിക്കുന്നതറിനു മുമസ്വം തമന്റെ മപ്രബോദഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള

വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട് ഉകദേദബോഗബോ൪തറി ഉറപ്പു വരുകതണതബോണട്ട്.

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡമെബോയുളള  കേതറിടെപബോടുകേളറിലസ്വം  യൂസ൪മഎഡറി

പ്രകതദകേസ്വം  കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്

മു൯പബോമകേ ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള അകപക്ഷേകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി

സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.   ആയതറിനു കശഷസ്വം അകപക്ഷേയറിൽ മെബോറസ്വം

വരുത്തുന്നതറികനബോ,  അകപക്ഷേ  പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില.

മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്  പ്രകറിയയുമടെ  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലസ്വം

സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട അകപക്ഷേകേൾ വറിജബോപനതറിമല വദവസകേൾക്കട്ട്

വറിപരതീതമെബോയറി  കേബോണുന്ന  പക്ഷേസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.  വറിദേദബോഭദബോസ  കയബോഗദത,  ജബോതറി,  പരറിചയസ്വം,

വയസട്ട്  മുതലബോയവ  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ

പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശദമപ്പെടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.   ഒബോകരബോ



തസറികേയസ്വം  പ്രകതദകേസ്വം  പ്രകതദകേസ്വം  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണതബോണട്ട്.

ഒബോകരബോ  തസറികേയസ്വം  നറിശയറിചറിട്ടുളള   അകപക്ഷേഫതീസട്ട്  തുകേ  കകേരള

കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട് കബബോ൪ഡറിമന്റെ അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള

മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ ഒബോൺദലനബോയറി  അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്. ഡറി.ഡറി

ആകയബോ  മെണറി  ഒബോഡറബോകയബോ  മചലബോ൯  മുഖബോന്തറിരകമെബോ  മെകറമതങറിലസ്വം

രതീതറിയറികലബോ അകപക്ഷേഫതീസട്ട്  അടെയവബോ൯ പബോടെറില.  ഒരറിക്കൽ അടെച

അകപക്ഷേഫതീസട്ട് ഒരു കേബോരണവശബോലസ്വം മെടെക്കറി നൽകുന്നതല.

12.  അകപക്ഷേ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

         28.04.2018 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13. അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി  കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടെയുളള  നറി൪കദ്ദേശങ്ങൾക്കട്ട്  വറിജബോപനതറിമന്റെ

പബോ൪ടട്ട്-II -ൽ മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വദവസകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ.

II
1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവുസ്വം   3/2018

2 തസറികേയുമടെ കപരട്ട് സസ്വംബനറി

3 കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന്റെ കപരട്ട് മകേബോചറി൯ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട്  

4 ശമ്പള മസ്കെയറിൽ രൂപ 13600-16500

5 കയബോഗദതകേൾ 

                       കുററിപ്പെട്ട്- 

1. ഏഴബോസ്വം കബോസട്ട് വറിദേദബോഭദബോസസ്വം.

2.  മചണ,  തറിമെറില,  ഇടെയ,  കചങ്ങറില  എന്നതീ  വബോകദേദബോപകേരണങ്ങൾ

ദകേകേബോരദസ്വം മചയ്യുന്നതറിലളള പ്രബോവതീണദസ്വം.

ബനമപ്പെട വബോകദേദബോപകേരണങ്ങൾ (മചണ, തറിമെറില, ഇടെയ, കചങ്ങറില)

ദകേകേബോരദസ്വം  മചയ്യുന്നതറിലളള  പ്രബോവതീണദസ്വം  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനട്ട്

കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡകേൾ നടെത്തുന്ന സബോപനങ്ങളറിൽ നറികന്നബോ,  മെറട്ട്

രജറികസ്ട്രേ൪ഡട്ട്  സബോപനങ്ങളറിൽ നറികന്നബോ,  പ്രശസ  കക്ഷേത്ര  വബോദേദ

കേലബോകേബോര൯മെബോരറിൽ നറികന്നബോ ലഭറിച സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട് ഹബോജരബോക്കണസ്വം.

6 ഒഴറിവുകേളുമടെ എണ്ണസ്വം 

                     കുററിപ്പെട്ട് :1

36 (മുപ്പെതറി ആറട്ട്) 

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവുകേൾ ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലളളതബോണട്ട്.

ഈ  വറിജബോപന  പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്  ഏറവുസ്വം



കുറഞ്ഞതട്ട്  ഒരു  വ൪ഷവുസ്വം  ഏറവുസ്വം  കൂടെറിയതട്ട്  മൂന  വ൪ഷവുസ്വം

നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശഷസ്വം ഇകത

ഉകദേദബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ   റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ  തതീയതറി  മുതൽ ഈ

വറിജബോപന  പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന  റബോങട്ട്  ലറിസറിനട്ട്

പ്രബോബലദമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല.  മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിട്ടുളള

ഒഴറിവുകേളറികലയസ്വം  ലറിസട്ട്  പ്രബോബലദതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ എഴുതറി

അററിയറിക്കുമപ്പെടുന്ന  കൂടുതൽ ഒഴറിവുകേളറികലയസ്വം  ഈ  റബോങട്ട്  ലറിസറിൽ

നറിനസ്വം നറിയമെനസ്വം നടെത്തുന്നതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം

8. പ്രബോയ പരറിധറി 18 - 36 ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ 02.01.1982 നുസ്വം 01.01.2000 നുസ്വം ഇടെയറിൽ

ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം.  (രണട്ട്  തതീയതറികേളുസ്വം  ഉൾമപ്പെമടെ)

പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം  മെറ്റു  പറികന്നബോക്ക

സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം  നറിയമെബോനുസദതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്

ഉണബോയറിരറിക്കുസ്വം  (വയസറിളവറിമന  സസ്വംബനറിച  വദവസകേൾക്കട്ട്

മപബോതു വദവസകേളറിമല രണബോസ്വം ഖണറികേ കനബോക്കുകേ) 

9   അകപക്ഷേ ഫതീസട്ട് 

തുകേയുസ്വം അടെയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

രൂപ  300/-  (മുന്നൂറട്ട്  രൂപ  മെബോത്രസ്വം)  പടറികേ  ജബോതറി  /  പടറികേ

വ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കട്ട് രൂപ 200/- (ഇരുനൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം) (കകേരള കദേവസസസ്വം

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന്റെ   അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള

മവബ്കപബോ൪ടലറിമല കപമമെന്റെട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺദലനബോയറി തുകേ

അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.) 

10 മെറട്ട് വറിവരങ്ങൾ 1.  യബോമതബോരു  കേബോരണവശബോലസ്വം  ഉയ൪ന്ന  പ്രബോയ  പരറിധറി  50

(അ൯പതട്ട്)  വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടെറില  എന്ന  വദവസയട്ട്

വറികധയമെബോയറി  മകേബോചറി൯ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേമെബോയറി/

ദേറിവസ  കവതനബോടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി  മചയ്യുന്നവകരബോ

മചയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ   ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്  ഒരു  വ൪ഷതറിൽ

കുറയബോത സ൪വതീസട്ട് ഉളളപക്ഷേസ്വം അവ൪ നറിയമെനകേബോലതട്ട് നറിശറിത

പ്രബോയപരറിധറി  കേഴറിഞ്ഞറിടറിലബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമടെ

സ൪വതീസറിമന്റെ ദദേ൪ഘദകതബോളസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയപരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  



2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടെത്തുന്ന  എഴുത്തു

പരതീക്ഷേയുമടെ  അടെറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯  കയബോഗദത

കനടുന്ന (കേടട്ട് ഒബോഫട്ട് മെബോ൪ക്കുസ്വം അതറിനു മുകേളറിലസ്വം മെബോ൪ക്കട്ട് ലഭറിചറിട്ടുളള)

മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ  കവതന

അടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി  മചയ്യുന്നവകരബോ മചയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ

ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു  വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ

അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം  കേണക്കബോക്കറി

പൂ൪തതീകേരറിച  ഒബോകരബോ  മൂന  വ൪ഷതറിനുസ്വം  ഒരു  മെബോ൪ക്കട്ട്  എന്ന

കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി  5  മെബോ൪ക്കട്ട്  വമര  കഗ്രേയ്സട്ട്  മെബോ൪ക്കട്ട്

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷേ   ഇലബോമത  അഭറിമുഖതറിമന്റെ  മെബോത്രസ്വം

അടെറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന മകേബോചറി൯ കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചയ്യുന്നവകരബോ, മചയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്, അവ൪  മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ

അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം  കേണക്കബോക്കറി

പൂ൪തതീകേരറിച  ആദേദമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട്  അര  (1/2)  മെബോ൪ക്കുസ്വം

തുടെ൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം 0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന  കേണക്കറിൽ

പരമെബോവധറി  രണര  (2  1/2)  മെബോ൪ക്കട്ട്  വമര  കഗ്രേയ്സട്ട്  മെബോ൪ക്കട്ട്

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

 മുകേളറിൽപറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലദങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന

ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറിൽ പ്രകവശറിച  തതീയതറി,  കജബോലറി

മചയ്യുന്ന തസറികേ,  ശമ്പളസ്വം,  സ൪വതീസറിമന്റെ ദദേ൪ഘദസ്വം,  കജബോലറിയുമടെ

സസഭബോവസ്വം തുടെങ്ങറിയവ വദക്തമെബോക്കുന്ന ഒരു സ൪വതീസട്ട് സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്

ബനമപ്പെട  അസറിസന്റെട്ട്  കേമതീഷണററിൽ കുറയബോത  റബോങ്കുളള

അധറികേബോരറിയറിൽ നറിനസ്വം  വബോങ്ങറി   കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്

കബബോ൪  ഡട്ട്  ആവശദമപ്പെടുന്ന  സമെയതട്ട്  ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്.

തബോലബോലറികേ  ജതീവനക്കബോ൪  അവരുമടെ  സ൪വതീസട്ട്  സസ്വംബനറിച

വറിവരങ്ങൾ അകപക്ഷേയറിലസ്വം കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  



11  അകപക്ഷേ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പബോയറി  കകേരള

കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന്റെ ഒഒൗകദേദബോഗറികേ മവബ്ദസറബോയ

www.kdrb.kerala.gov.in-  വഴറി  ഒറതവണ  രജറികസ്ട്രേഷ൯  രതീതറി

പ്രകേബോരസ്വം രജറിസ൪ മചയ കശഷമെബോണട്ട് അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.

ഇങ്ങമന ഒറതവണ  രജറിസ൪ മചയറിട്ടുളള ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്

തങ്ങളുമടെ  യൂസ൪  മഎഡറിയുസ്വം  പബോസട്ട്  കവ൪ഡസ്വം  ഉപകയബോഗറിചട്ട്

കലബോഗറി൯  മചയ  കശഷസ്വം  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.

ഒരറിക്കൽ അപട്ട്  കലബോഡട്ട്  മചയ  കഫബോകടബോ  തുടെ൪നളള  അകപക്ഷേ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം  ഉപകയബോഗറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  അപട്ട്  കലബോഡട്ട്

മചയ്യുന്ന കഫബോകടബോ മൂന മെബോസതറിനകേസ്വം എടുതതട്ട് ആയറിരറിക്കണസ്വം

മപ്രബോദഫലറിമല  പ്രറിന്റെട്ട്  എന്ന  ലറിങറിൽ കറിക്കട്ട്  മചയബോൽ

ഉകദേദബോഗബോ൪തറിക്കട്ട്  തബോ൯  സമെ൪പ്പെറിച  അകപക്ഷേയുമടെ  പ്രറിന്റെട്ട്  ഔടട്ട്

എടുതട്ട്  സൂക്ഷേറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്  കവ൪ഡട്ട്  രഹസദമെബോയറി

സൂക്ഷേറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോദഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന  വദക്തറിഗത

വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു  വരുകതണതുസ്വം

ഉകദേദബോഗബോ൪തറിയുമടെ  ചുമെതലയബോണട്ട്.  ഓകരബോ  തസറികേയട്ട്

അകപക്ഷേറിക്കുന്നതറിനു  മുമസ്വം  തമന്റെ  മപ്രബോദഫലറിൽ

ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉകദേദബോഗബോ൪തറി

ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡമെബോയുളള

കേതറിടെപബോടുകേളറിലസ്വം യൂസ൪മഎഡറി പ്രകതദകേസ്വം കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ  ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള

അകപക്ഷേകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി  സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.

ആയതറിനു  കശഷസ്വം  അകപക്ഷേയറിൽ മെബോറസ്വം  വരുത്തുന്നതറികനബോ,

അകപക്ഷേ  പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില.  മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്

പ്രകറിയയുമടെ  ഏതട്ട്  ഘടതറിലബോയബോലസ്വം  സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട

അകപക്ഷേകേൾ വറിജബോപനതറിമല  വദവസകേൾക്കട്ട്  വറിരുദമെബോയറി

കേബോണുന്ന  പക്ഷേസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം  നറിരസറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  വറിദേദബോഭദബോസ

കയബോഗദത,  ജബോതറി,  പരറിചയസ്വം,  വയസട്ട്  മുതലബോയവ

മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ  പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള

കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്  ആവശദമപ്പെടുകമ്പബോൾ



ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.   ഒബോകരബോ  തസറികേയസ്വം  പ്രകതദകേസ്വം

പ്രകതദകേസ്വം  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണതബോണട്ട്.  ഒബോകരബോ  തസറികേയസ്വം

നറിശയറിചറിട്ടുളള   അകപക്ഷേ  ഫതീസട്ട്  തുകേ  കകേരള  കദേവസസസ്വം

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന്റെ  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള

മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ  ഒബോൺദലനബോയറി   അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.

ഡറി.ഡറി  ആകയബോ  മെണറി  ഒബോഡറബോകയബോ  മചലബോ൯  മുഖബോന്തറിരകമെബോ

മെകറമതങറിലസ്വം  രതീതറിയറികലബോ  അകപക്ഷേ  ഫതീസട്ട്  അടെയവബോ൯  പബോടെറില.

ഒരറിക്കൽ അടെച അകപക്ഷേ ഫതീസട്ട് ഒരു കേബോരണവശബോലസ്വം മെടെക്കറി

നൽകുന്നതല.

12  അകപക്ഷേ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

            28.04.2018 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13 അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി  കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടെയുളള  നറി൪കദ്ദേശങ്ങൾക്കട്ട്  വറിജബോപനതറിമന്റെ

പബോ൪ടട്ട്-II -ൽ മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വദവസകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ.

III 

1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവുസ്വം  4/2018

2 തസറികേയുമടെ കപരട്ട്  തകേറിൽ

3 കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന്റെ കപരട്ട് മകേബോചറി൯ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട്  

4 ശമ്പള മസ്കെയറിൽ രൂപ 13600-16500

5 കയബോഗദതകേൾ 

                       കുററിപ്പെട്ട്.1

1. ഏഴബോസ്വം കബോസട്ട് വറിദേദബോഭദബോസസ്വം.

2. തകേറിൽ ദകേകേബോരദസ്വം മചയ്യുന്നതറിലളള പ്രബോവതീണദസ്വം.

ബനമപ്പെട  വബോകദേദബോപകേരണസ്വം  (തകേറിൽ)  ദകേകേബോരദസ്വം

മചയ്യുന്നതറിലളള  പ്രബോവതീണദസ്വം  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനട്ട്  കദേവസസസ്വം

കബബോ൪ഡകേൾ നടെത്തുന്ന  സബോപനങ്ങളറിൽ നറികന്നബോ,  മെറട്ട്

രജറികസ്ട്രേ൪ഡട്ട്  സബോപനങ്ങളറിൽ നറികന്നബോ  പ്രശസ  കക്ഷേത്ര  വബോദേദ

കേലബോകേബോര൯മെബോരറിൽ നറികന്നബോ ലഭറിച സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട് ഹബോജരബോക്കണസ്വം.

6 ഒഴറിവുകേളുമടെ എണ്ണസ്വം 

                             കുററിപ്പെട്ട് :1

3 (മൂന്നട്ട് ) 

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവുകേൾ ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലളളതബോണട്ട്.



           ഈ  വറിജബോപന  പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്  ഏറവുസ്വം

കുറഞ്ഞതട്ട്  ഒരു  വ൪ഷവുസ്വം  ഏറവുസ്വം  കൂടെറിയതട്ട്  മൂന  വ൪ഷവുസ്വം

നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശഷസ്വം ഇകത

ഉകദേദബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ   റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന

പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസറിനട്ട് പ്രബോബലദമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല.

മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിട്ടുളള  ഒഴറിവുകേളറികലയസ്വം  ലറിസട്ട്

പ്രബോബലദതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ എഴുതറി  അററിയറിക്കമപ്പെടുന്ന  കൂടുതൽ

ഒഴറിവുകേളറികലയസ്വം  ഈ  റബോങട്ട്  ലറിസറിൽ നറിനസ്വം  നറിയമെനസ്വം

നടെത്തുന്നതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം

8. പ്രബോയ പരറിധറി 18 - 36 ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ 02.01.1982 നുസ്വം 01.01.2000 നുസ്വം ഇടെയറിൽ

ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം. (രണട്ട് തതീയതറികേളുസ്വം ഉൾമപ്പെമടെ) പടറികേജബോതറി/

പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം  മെറ്റു  പറികന്നബോക്ക  സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം

നറിയമെബോനുസദതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്  ഉണബോയറിരറിക്കുസ്വം  (വയസറിളവറിമന

സസ്വംബനറിച  വദവസകേൾക്കട്ട്  മപബോതു  വദവസകേളറിമല  രണബോസ്വം

ഖണറികേ കനബോക്കുകേ) 

9   അകപക്ഷേ ഫതീസട്ട് 

തുകേയുസ്വം അടെയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

രൂപ  300/- (മുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം)  പടറികേജബോതറി/  പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കട്ട്

രൂപ  200/-  (ഇരുനൂറട്ട്  രൂപ മെബോത്രസ്വം) (കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്

കബബോ൪ഡറിമന്റെ അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള മവബ്കപബോ൪ടലറിമല

കപമമെന്റെട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺദലനബോയറി തുകേ അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.)

10 മെറട്ട് വറിവരങ്ങൾ 1.  യബോമതബോരു  കേബോരണവശബോലസ്വം  ഉയ൪ന്ന  പ്രബോയ  പരറിധറി  50

(അ൯പതട്ട്)  വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടെറില  എന്ന  വദവസയട്ട്

വറികധയമെബോയറി   മകേബോചറി൯ കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേമെബോയറി/

ദേറിവസ  കവതനബോടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി  മചയ്യുന്നവകരബോ

മചയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്  ഒരു  വ൪ഷതറിൽ

കുറയബോത സ൪വതീസട്ട് ഉളളപക്ഷേസ്വം അവ൪ നറിയമെനകേബോലതട്ട് നറിശറിത

പ്രബോയപരറിധറി  കേഴറിഞ്ഞറിടറിലബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമടെ

സ൪വതീസറിമന്റെ ദദേ൪ഘദകതബോളസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയ പരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  



2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടെത്തുന്ന  എഴുത്തു

പരതീക്ഷേയുമടെ  അടെറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯  കയബോഗദത

കനടുന്ന (കേടട്ട് ഒബോഫട്ട് മെബോ൪ക്കുസ്വം അതറിനു മുകേളറിലസ്വം മെബോ൪ക്കട്ട് ലഭറിചറിട്ടുളള)

മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ  കവതന

അടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി  മചയ്യുന്നവകരബോ മചയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ

ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪   മെറ്റു  വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ

അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം  കേണക്കബോക്കറി

പൂ൪തതീകേരറിച  ഒബോകരബോ  മൂന  വ൪ഷതറിനുസ്വം  ഒരു  മെബോ൪ക്കട്ട്  എന്ന

കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി  5  മെബോ൪ക്കട്ട്  വമര  കഗ്രേയ്സട്ട്  മെബോ൪ക്കട്ട്

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷേ   ഇലബോമത  അഭറിമുഖതറിമന്റെ  മെബോത്രസ്വം

അടെറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചയ്യുന്നവകരബോ, മചയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ

അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം  കേണക്കബോക്കറി

പൂ൪തതീകേരറിച  ആദേദമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട്  അര  (1/2)  മെബോ൪ക്കുസ്വം

തുടെ൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം 0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന  കേണക്കറിൽ

പരമെബോവധറി  രണര  (2  1/2)  മെബോ൪ക്കട്ട്  വമര  കഗ്രേയ്സട്ട്  മെബോ൪ക്കട്ട്

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

മുകേളറിൽപറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലദങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന

ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറിൽ പ്രകവശറിച  തതീയതറി,  കജബോലറി

മചയ്യുന്ന തസറികേ,  ശമ്പളസ്വം,  സ൪വതീസറിമന്റെ ദദേ൪ഘദസ്വം,  കജബോലറിയുമടെ

സസഭബോവസ്വം തുടെങ്ങറിയവ വദക്തമെബോക്കുന്ന ഒരു സ൪വതീസട്ട് സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്

ബനമപ്പെട  അസറിസന്റെട്ട്  കേമതീഷണററിൽ കുറയബോത  റബോങ്കുളള

അധറികേബോരറിയറിൽ നറിനസ്വം  വബോങ്ങറി   കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്

കബബോ൪  ഡട്ട്   ആവശദമപ്പെടുന്ന  സമെയതട്ട്  ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്.

തബോലബോലറികേ  ജതീവനക്കബോ൪  അവരുമടെ  സ൪വതീസട്ട്   സസ്വംബനറിച

വറിവരങ്ങൾ അകപക്ഷേയറിലസ്വം കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.



11  അകപക്ഷേ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനു  മുമ്പബോയറി  കകേരള

കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന്റെ ഒഒൗകദേദബോഗറികേ മവബ്ദസറബോയ

www.kdrb.kerala.gov.in-  വഴറി  ഒറതവണ  രജറികസ്ട്രേഷ൯  രതീതറി

പ്രകേബോരസ്വം രജറിസ൪ മചയ കശഷമെബോണട്ട് അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.

ഇങ്ങമന ഒറതവണ  രജറിസ൪ മചയറിട്ടുളള ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്

തങ്ങളുമടെ യൂസ൪മഎഡറിയുസ്വം പബോസട്ട് കവ൪ഡസ്വം ഉപകയബോഗറിചട്ട് കലബോഗറി൯

മചയ കശഷസ്വം  അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  ഒരറിക്കൽ അപട്ട്

കലബോഡട്ട് മചയ കഫബോകടബോ തുടെ൪നളള അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം

ഉപകയബോഗറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  അപട്ട്  കലബോഡട്ട്  മചയ്യുന്ന കഫബോകടബോ  മൂന

മെബോസതറിനകേസ്വം എടുതതട്ട് ആയറിരറിക്കണസ്വം   മപ്രബോദഫലറിമല പ്രറിന്റെട്ട്

എന്ന ലറിങറിൽ കറിക്കട്ട് മചയബോൽ ഉകദേദബോഗബോ൪തറിക്കട്ട് തബോ൯ സമെ൪പ്പെറിച

അകപക്ഷേയുമടെ  പ്രറിന്റെട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്  സൂക്ഷേറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്

കവ൪ഡട്ട്  രഹസദമെബോയറി  സൂക്ഷേറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോദഫലറിൽ

നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന  വദക്തറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു

വരുകതണതുസ്വം  ഉകദേദബോഗബോ൪തറിയുമടെ  ചുമെതലയബോണട്ട്.   ഓകരബോ

തസറികേയട്ട്  അകപക്ഷേറിക്കുന്നതറിനു  മുമസ്വം  തമന്റെ   മപ്രബോദഫലറിൽ

ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉകദേദബോഗബോ൪തറി

ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.   ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡമെബോയുളള

കേതറിടെപബോടുകേളറിലസ്വം യൂസ൪മഎഡറി പ്രകതദകേസ്വം കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ  ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള

അകപക്ഷേകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി  സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.

ആയതറിനു  കശഷസ്വം  അകപക്ഷേയറിൽ മെബോറസ്വം  വരുത്തുന്നതറികനബോ,

അകപക്ഷേ  ഒഴറിവബോക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില.   മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്

പ്രകറിയയുമടെ  ഏതട്ട്  ഘടതറിലബോയബോലസ്വം  സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട

അകപക്ഷേകേൾ വറിജബോപനതറിമല  വദവസകേൾക്കട്ട്  വറിരുദമെബോയറി

കേബോണുന്ന  പക്ഷേസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം  നറിരസറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  വറിദേദബോഭദബോസ

കയബോഗദത,  ജബോതറി,  പരറിചയസ്വം,  വയസട്ട്  മുതലബോയവ

മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ  പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള

കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്  ആവശദമപ്പെടുകമ്പബോൾ

ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.   ഒബോകരബോ  തസറികേയസ്വം  പ്രകതദകേസ്വം



പ്രകതദകേസ്വം  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണതബോണട്ട്.  ഒബോകരബോ  തസറികേയസ്വം

നറിശയറിചറിട്ടുളള   അകപക്ഷേ  ഫതീസട്ട്  തുകേ  കകേരള  കദേവസസസ്വം

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന്റെ  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള

മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ  ഒബോൺദലനബോയറി   അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.

ഡറി.ഡറി  ആകയബോ  മെണറി  ഒബോഡറബോകയബോ  മചലബോ൯  മുഖബോന്തറിരകമെബോ

മെകറമതങറിലസ്വം  രതീതറിയറികലബോ  അകപക്ഷേ  ഫതീസട്ട്  അടെയവബോ൯  പബോടെറില.

ഒരറിക്കൽ അടെച അകപക്ഷേ ഫതീസട്ട് ഒരു കേബോരണവശബോലസ്വം മെടെക്കറി

നൽകുന്നതല.

12  അകപക്ഷേ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

     28.04.2018 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13 അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി  കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടെയുളള  നറി൪കദ്ദേശങ്ങൾക്കട്ട്  വറിജബോപനതറിമന്റെ

പബോ൪ടട്ട്-II -ൽ മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വദവസകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ.

IV
 

1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവുസ്വം   5/2018

2 തസറികേയുമടെ കപരട്ട് നബോദേസസരസ്വം

3 കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന്റെ കപരട്ട് മകേബോചറി൯ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട്  

4 ശമ്പള മസ്കെയറിൽ രൂപ 13600-16500

5 കയബോഗദതകേൾ 

                        കുററിപ്പെട്ട്-1

1. ഏഴബോസ്വം കബോസട്ട് വറിദേദബോഭദബോസസ്വം.

2. നബോദേസസരസ്വം ദകേകേബോരദസ്വം മചയ്യുന്നതറിലളള പ്രബോവതീണദസ്വം.

ബനമപ്പെട  വബോകദേദബോപകേരണസ്വം  (നബോദേസസരസ്വം)  ദകേകേബോരദസ്വം

മചയ്യുന്നതറിലളള  പ്രബോവതീണദസ്വം  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനട്ട്  കദേവസസസ്വം

കബബോ൪ഡകേൾ നടെത്തുന്ന  സബോപനങ്ങളറിൽ നറികന്നബോ,  മെറട്ട്

രജറികസ്ട്രേ൪ഡട്ട്  സബോപനങ്ങളറിൽ നറികന്നബോ,  പ്രശസ  കക്ഷേത്ര  വബോദേദ

കേലബോകേബോര൯മെബോരറിൽ നറികന്നബോ ലഭറിച സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട് ഹബോജരബോക്കണസ്വം.

6 ഒഴറിവുകേളുമടെ എണ്ണസ്വം 

                       കുററിപ്പെട്ട് :1

2 (രണട്ട് ) 

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവുകേൾ ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലളളതബോണട്ട്.

ഈ  വറിജബോപന  പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്  ഏറവുസ്വം

കുറഞ്ഞതട്ട്  ഒരു  വ൪ഷവുസ്വം  ഏറവുസ്വം  കൂടെറിയതട്ട്  മൂന  വ൪ഷവുസ്വം



നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശഷസ്വം ഇകത

ഉകദേദബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ   റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന

പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസറിനട്ട് പ്രബോബലദമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല.

മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിട്ടുളള  ഒഴറിവുകേളറികലയസ്വം  ലറിസട്ട്

പ്രബോബലദതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ എഴുതറി  അററിയറിക്കമപ്പെടുന്ന  കൂടുതൽ

ഒഴറിവുകേളറികലയസ്വം  ഈ  റബോങട്ട്  ലറിസറിൽ നറിനസ്വം  നറിയമെനസ്വം

നടെത്തുന്നതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം

8. പ്രബോയ പരറിധറി 18 - 36 ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ 02.01.1982 നുസ്വം 01.01.2000 നുസ്വം ഇടെയറിൽ

ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം.  (രണട്ട്  തതീയതറികേളുസ്വം  ഉൾമപ്പെമടെ)

പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം  മെറ്റു  പറികന്നബോക്ക

സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം  നറിയമെബോനുസദതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്

ഉണബോയറിരറിക്കുസ്വം (വയസറിളവറിമന സസ്വംബനറിച വദവസകേൾക്കട്ട് മപബോതു

വദവസകേളറിമല രണബോസ്വം ഖണറികേ കനബോക്കുകേ) 

9   അകപക്ഷേ ഫതീസട്ട് 

തുകേയുസ്വം അടെയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

രൂപ  300/- (മുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം)  പടറികേജബോതറി/  പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കട്ട്

രൂപ  200/-  (ഇരുനൂറട്ട്  രൂപ മെബോത്രസ്വം)  കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡറിമന്റെ അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള മവബ്കപബോ൪ടലറിമല

കപമമെന്റെട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺദലനബോയറി തുകേ അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്. 

10 മെറട്ട് വറിവരങ്ങൾ 1. യബോമതബോരു കേബോരണവശബോലസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയ പരറിധറി 50 (അ൯പതട്ട്)

വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടെറില  എന്ന  വദവസയട്ട്  വറികധയമെബോയറി

മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേമെബോയറി/  ദേറിവസ

കവതനബോടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി  മചയ്യുന്നവകരബോ  മചയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്  ഒരു  വ൪ഷതറിൽ കുറയബോത  സ൪വതീസട്ട്

ഉളളപക്ഷേസ്വം  അവ൪  നറിയമെനകേബോലതട്ട്  നറിശറിത  പ്രബോയപരറിധറി

കേഴറിഞ്ഞറിടറിലബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമടെ  സ൪വതീസറിമന്റെ

ദദേ൪ഘദകതബോളസ്വം  ഉയ൪ന്ന  പ്രബോയ  പരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  

2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടെത്തുന്ന  എഴുത്തു

പരതീക്ഷേയുമടെ അടെറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯ കയബോഗദത കനടുന്ന



(കേടട്ട് ഒബോഫട്ട് മെബോ൪ക്കുസ്വം അതറിനു മുകേളറിലസ്വം മെബോ൪ക്കട്ട് ലഭറിചറിട്ടുളള) മകേബോചറി൯

കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ  കവതന

അടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി  മചയ്യുന്നവകരബോ  മചയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ

ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪   മെറ്റു  വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ

അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം  കേണക്കബോക്കറി

പൂ൪തതീകേരറിച  ഒബോകരബോ  മൂന  വ൪ഷതറിനുസ്വം  ഒരു  മെബോ൪ക്കട്ട്  എന്ന

കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി  5  മെബോ൪ക്കട്ട്  വമര  കഗ്രേയ്സട്ട്  മെബോ൪ക്കട്ട്

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷേ   ഇലബോമത  അഭറിമുഖതറിമന്റെ  മെബോത്രസ്വം

അടെറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചയ്യുന്നവകരബോ, മചയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ

അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം  കേണക്കബോക്കറി

പൂ൪തതീകേരറിച  ആദേദമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട്  അര  (1/2)  മെബോ൪ക്കുസ്വം

തുടെ൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം 0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന  കേണക്കറിൽ

പരമെബോവധറി  രണര  (2  1/2)  മെബോ൪ക്കട്ട്  വമര  കഗ്രേയ്സട്ട്  മെബോ൪ക്കട്ട്

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

മുകേളറിൽപറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലദങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന  തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ  കവതന

ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറിൽ പ്രകവശറിച  തതീയതറി,  കജബോലറി

മചയ്യുന്ന തസറികേ,  ശമ്പളസ്വം,  സ൪വതീസറിമന്റെ ദദേ൪ഘദസ്വം,  കജബോലറിയുമടെ

സസഭബോവസ്വം തുടെങ്ങറിയവ വദക്തമെബോക്കുന്ന ഒരു സ൪വതീസട്ട്  സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്

ബനമപ്പെട  അസറിസന്റെട്ട്  കേമതീഷണററിൽ കുറയബോത  റബോങ്കുളള

അധറികേബോരറിയറിൽ നറിനസ്വം  വബോങ്ങറി   കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്

കബബോ൪  ഡട്ട്  ആവശദമപ്പെടുന്ന  സമെയതട്ട്  ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്.

തബോലബോലറികേ  ജതീവനക്കബോ൪  അവരുമടെ  സ൪വതീസട്ട്  സസ്വംബനറിച

വറിവരങ്ങൾ അകപക്ഷേയറിലസ്വം കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  

11.  അകപക്ഷേ  അയയ്കക്കണ

വറിധസ്വം

ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനു  മുമ്പബോയറി  കകേരള

കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന്റെ ഒഒൗകദേദബോഗറികേ മവബ്ദസറബോയ



www.kdrb.kerala.gov.in-  വഴറി  ഒറതവണ  രജറികസ്ട്രേഷ൯  രതീതറി

പ്രകേബോരസ്വം  രജറിസ൪ മചയ കശഷമെബോണട്ട്  അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.

ഇങ്ങമന ഒറതവണ  രജറിസ൪ മചയറിട്ടുളള ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്

തങ്ങളുമടെ യൂസ൪മഎഡറിയുസ്വം പബോസട്ട് കവ൪ഡസ്വം ഉപകയബോഗറിചട്ട് കലബോഗറി൯

മചയ  കശഷസ്വം  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  അപട്ട്  കലബോഡട്ട്

മചയ്യുന്ന കഫബോകടബോ  മൂന മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം

ഒരറിക്കൽ അപട്ട്  കലബോഡട്ട്  മചയ  കഫബോകടബോ  തുടെ൪നളള  അകപക്ഷേ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം  ഉപകയബോഗറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  മപ്രബോദഫലറിമല

പ്രറിന്റെട്ട്  എന്ന  ലറിങറിൽ കറിക്കട്ട്  മചയബോൽ ഉകദേദബോഗബോ൪തറിക്കട്ട്  തബോ൯

സമെ൪പ്പെറിച അകപക്ഷേയുമടെ പ്രറിന്റെട്ട്ഔടട്ട് എടുതട്ട് സൂക്ഷേറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.

പബോസട്ട്  കവ൪ഡട്ട്  രഹസദമെബോയറി  സൂക്ഷേറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോദഫലറിൽ

നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന  വദക്തറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു

വരുകതണതുസ്വം  ഉകദേദബോഗബോ൪തറിയുമടെ  ചുമെതലയബോണട്ട്.  ഓകരബോ

തസറികേയട്ട്  അകപക്ഷേറിക്കുന്നതറിനു  മുമസ്വം  തമന്റെ  മപ്രബോദഫലറിൽ

ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉകദേദബോഗബോ൪തറി

ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡമെബോയുളള

കേതറിടെപബോടുകേളറിലസ്വം യൂസ൪മഎഡറി പ്രകതദകേസ്വം കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ  ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള

അകപക്ഷേകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി  സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.

ആയതറിനു കശഷസ്വം അകപക്ഷേയറിൽ മെബോറസ്വം വരുത്തുന്നതറികനബോ, അകപക്ഷേ

ഒഴറിവബോക്കുന്നതറികനബോ കേഴറിയുകേയറില. മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട് പ്രകറിയയുമടെ ഏതട്ട്

അവസരതറിലബോയബോലസ്വം  സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട  അകപക്ഷേകേൾ

വറിജബോപനതറിമല വദവസകേൾക്കട്ട് വറിപരതീതമെബോയറി കേബോണുന്ന പക്ഷേസ്വം

നറിരുപബോധറികേസ്വം  നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.  വറിദേദബോഭദബോസ  കയബോഗദത,

ജബോതറി,  പരറിചയസ്വം,  വയസട്ട്  മുതലബോയവ  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള

പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ  പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡട്ട്  ആവശദമപ്പെടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.

ഒബോകരബോ  തസറികേയസ്വം  പ്രകതദകേസ്വം  പ്രകതദകേസ്വം  അകപക്ഷേ

സമെ൪പ്പെറികക്കണതബോണട്ട്. ഒബോകരബോ തസറികേയസ്വം നറിശയറിചറിട്ടുളള  അകപക്ഷേ

ഫതീസട്ട് തുകേ കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന്റെ അകപക്ഷേ



സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ  ഒബോൺദലനബോയറി

അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.  ഡറി.ഡറി ആകയബോ മെണറി ഒബോഡറബോകയബോ മചലബോ൯

മുഖബോന്തറിരകമെബോ  മെകറമതങറിലസ്വം  രതീതറിയറികലബോ  അകപക്ഷേ  ഫതീസട്ട്

അടെയവബോ൯  പബോടെറില.  ഒരറിക്കൽ അടെച  അകപക്ഷേഫതീസട്ട്  ഒരു

കേബോരണവശബോലസ്വം മെടെക്കറി നൽകുന്നതല.

12.  അകപക്ഷേ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

         28.04.2018 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13. അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി  കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടെയുളള  നറി൪കദ്ദേശങ്ങൾക്കട്ട്  വറിജബോപനതറിമന്റെ

പബോ൪ടട്ട്-II -ൽ മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വദവസകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ.

V 

1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവുസ്വം   6/2018

2 തസറികേയുമടെ കപരട്ട് കേറിടുപറിടെറി

3 കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന്റെ കപരട്ട് മകേബോചറി൯ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട്  

4 ശമ്പള മസ്കെയറിൽ രൂപ 13600-16500

5 കയബോഗദതകേൾ 

                      കുററിപ്പെട്ട്-1

1. ഏഴബോസ്വം കബോസട്ട് വറിദേദബോഭദബോസസ്വം.

2. കേറിടുപറിടെറി ദകേകേബോരദസ്വം മചയ്യുന്നതറിലളള പ്രബോവതീണദസ്വം.

ബനമപ്പെട  വബോകദേദബോപകേരണസ്വം  (കേറിടുപറിടെറി)  ദകേകേബോരദസ്വം

മചയ്യുന്നതറിലളള  പ്രബോവതീണദസ്വം  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനട്ട്  കദേവസസസ്വം

കബബോ൪ഡകേൾ നടെത്തുന്ന  സബോപനങ്ങളറിൽ നറികന്നബോ,  മെറട്ട്

രജറികസ്ട്രേ൪ഡട്ട്  സബോപനങ്ങളറിൽ നറികന്നബോ,  പ്രശസ  കക്ഷേത്ര  വബോദേദ

കേലബോകേബോര൯മെബോരറിൽ നറികന്നബോ ലഭറിച സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട് ഹബോജരബോക്കണസ്വം.

6 ഒഴറിവുകേളുമടെ എണ്ണസ്വം 

                      കുററിപ്പെട്ട് :1

1 (ഒന്നട്ട് ) 

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവുകേൾ ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലളളതബോണട്ട്.

ഈ  വറിജബോപന  പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്  ഏറവുസ്വം

കുറഞ്ഞതട്ട്  ഒരു  വ൪ഷവുസ്വം  ഏറവുസ്വം  കൂടെറിയതട്ട്  മൂന  വ൪ഷവുസ്വം

നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശഷസ്വം ഇകത

ഉകദേദബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ   റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന



പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസറിനട്ട് പ്രബോബലദമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല.

മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിട്ടുളള  ഒഴറിവുകേളറികലയസ്വം  ലറിസട്ട്

പ്രബോബലദതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ എഴുതറി  അററിയറിക്കുന്ന  കൂടുതൽ

ഒഴറിവുകേളറികലയസ്വം  ഈ  റബോങട്ട്  ലറിസറിൽ നറിനസ്വം  നറിയമെനസ്വം

നടെത്തുന്നതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം

8. പ്രബോയ പരറിധറി 18 - 36 ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ 02.01.1982 നുസ്വം 01.01.2000 നുസ്വം ഇടെയറിൽ

ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം. (രണട്ട് തതീയതറികേളുസ്വം ഉൾമപ്പെമടെ) പടറികേ ജബോതറി

/ പടറികേ വ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം മെറ്റു പറികന്നബോക്ക സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം

നറിയമെബോനുസദതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്  ഉണബോയറിരറിക്കുസ്വം  (വയസറിളവറിമന

സസ്വംബനറിച  വദവസകേൾക്കട്ട്  മപബോതു  വദവസകേളറിമല  രണബോസ്വം

ഖണറികേ കനബോക്കുകേ) 

9   അകപക്ഷേ ഫതീസട്ട് 

തുകേയുസ്വം അടെയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

രൂപ  300/-  (മുന്നൂറട്ട്  രൂപ മെബോത്രസ്വം)  പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കട്ട്

രൂപ 200/- (ഇരുനൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം) (കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡറിമന്റെ അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള മവബ്കപബോ൪ടലറിമല

കപമമെന്റെട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺദലനബോയറി തുകേ അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.)

10 മെറട്ട് വറിവരങ്ങൾ 1.  യബോമതബോരു  കേബോരണവശബോലസ്വം  ഉയ൪ന്ന  പ്രബോയ  പരറിധറി  50

(അ൯പതട്ട്)  വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടെറില  എന്ന  വദവസയട്ട്

വറികധയമെബോയറി   മകേബോചറി൯ കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേമെബോയറി/

ദേറിവസ  കവതനബോടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി  മചയ്യുന്നവകരബോ

മചയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്  ഒരു  വ൪ഷതറിൽ

കുറയബോത സ൪വതീസട്ട് ഉളളപക്ഷേസ്വം അവ൪ നറിയമെനകേബോലതട്ട് നറിശറിത

പ്രബോയപരറിധറി  കേഴറിഞ്ഞറിടറിലബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമടെ

സ൪വതീസറിമന്റെ ദദേ൪ഘദകതബോളസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയപരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  

2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടെത്തുന്ന  എഴുത്തു

പരതീക്ഷേയുമടെ  അടെറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯  കയബോഗദത

കനടുന്ന (കേടട്ട് ഒബോഫട്ട് മെബോ൪ക്കുസ്വം അതറിനു മുകേളറിലസ്വം മെബോ൪ക്കട്ട് ലഭറിചറിട്ടുളള)

മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ  കവതന

അടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി  മചയ്യുന്നവകരബോ മചയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ



ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪   മെറ്റു  വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ

അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം  കേണക്കബോക്കറി

പൂ൪തതീകേരറിച  ഒബോകരബോ  മൂന  വ൪ഷതറിനുസ്വം  ഒരു  മെബോ൪ക്കട്ട്  എന്ന

കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി  5  മെബോ൪ക്കട്ട്  വമര  കഗ്രേയ്സട്ട്  മെബോ൪ക്കട്ട്

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷേ   ഇലബോമത  അഭറിമുഖതറിമന്റെ  മെബോത്രസ്വം

അടെറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചയ്യുന്നവകരബോ, മചയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ

അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം  കേണക്കബോക്കറി

പൂ൪തതീകേരറിച  ആദേദമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട്  അര  (1/2)  മെബോ൪ക്കുസ്വം

തുടെ൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം 0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന  കേണക്കറിൽ

പരമെബോവധറി  രണര  (2  1/2)  മെബോ൪ക്കട്ട്  വമര  കഗ്രേയ്സട്ട്  മെബോ൪ക്കട്ട്

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

 മുകേളറിൽപറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലദങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന

ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറിൽ പ്രകവശറിച  തതീയതറി,  കജബോലറി

മചയ്യുന്ന തസറികേ,  ശമ്പളസ്വം,  സ൪വതീസറിമന്റെ ദദേ൪ഘദസ്വം,  കജബോലറിയുമടെ

സസഭബോവസ്വം തുടെങ്ങറിയവ വദക്തമെബോക്കുന്ന ഒരു സ൪വതീസട്ട് സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്

ബനമപ്പെട  അസറിസന്റെട്ട്  കേമതീഷണററിൽ കുറയബോത  റബോങ്കുളള

അധറികേബോരറിയറിൽ നറിനസ്വം  വബോങ്ങറി   കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്

കബബോ൪  ഡട്ട്  ആവശദമപ്പെടുന്ന  സമെയതട്ട്  ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്.

തബോലബോലറികേ  ജതീവനക്കബോ൪  അവരുമടെ  സ൪വതീസട്ട്  സസ്വംബനറിച

വറിവരങ്ങൾ അകപക്ഷേയറിലസ്വം കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  

11.  അകപക്ഷേ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനു  മുമ്പബോയറി  കകേരള

കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന്റെ ഒഒൗകദേദബോഗറികേ മവബ്ദസറബോയ

www.kdrb.kerala.gov.in-  വഴറി  ഒറതവണ  രജറികസ്ട്രേഷ൯  രതീതറി

പ്രകേബോരസ്വം രജറിസ൪ മചയ കശഷമെബോണട്ട് അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.

ഇങ്ങമന ഒറതവണ  രജറിസ൪ മചയറിട്ടുളള ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്



തങ്ങളുമടെ യൂസ൪മഎഡറിയുസ്വം പബോസട്ട് കവ൪ഡസ്വം ഉപകയബോഗറിചട്ട് കലബോഗറി൯

മചയ  കശഷസ്വം  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  അപട്ട്  കലബോഡട്ട്

മചയ്യുന്ന കഫബോകടബോ മൂന മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം

ഒരറിക്കൽ അപട്ട്  കലബോഡട്ട്  മചയ  കഫബോകടബോ  തുടെ൪നളള  അകപക്ഷേ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം  ഉപകയബോഗറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  മപ്രബോദഫലറിമല

പ്രറിന്റെട്ട്  എന്ന  ലറിങറിൽ കറിക്കട്ട്  മചയബോൽ ഉകദേദബോഗബോ൪തറിക്കട്ട്  തബോ൯

സമെ൪പ്പെറിച അകപക്ഷേയുമടെ പ്രറിന്റെട്ട്ഔടട്ട് എടുതട്ട് സൂക്ഷേറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.

പബോസട്ട്  കവ൪ഡട്ട്  രഹസദമെബോയറി  സൂക്ഷേറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോദഫലറിൽ

നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന  വദക്തറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു

വരുകതണതുസ്വം  ഉകദേദബോഗബോ൪തറിയുമടെ  ചുമെതലയബോണട്ട്.  ഓകരബോ

തസറികേയട്ട്  അകപക്ഷേറിക്കുന്നതറിനു  മുമസ്വം  തമന്റെ  മപ്രബോദഫലറിൽ

ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉകദേദബോഗബോ൪തറി

ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡമെബോയുളള

കേതറിടെപബോടുകേളറിലസ്വം യൂസ൪മഎഡറി പ്രകതദകേസ്വം കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ  ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള

അകപക്ഷേകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി  സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.

ആയതറിനു  കശഷസ്വം  അകപക്ഷേയറിൽ മെബോറസ്വം  വരുത്തുന്നതറികനബോ,

അകപക്ഷേ  ഒഴറിവബോക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില.  മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്

പ്രകറിയയുമടെ  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലസ്വം  സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട

അകപക്ഷേകേൾ വറിജബോപനതറിമല വദവസകേൾക്കട്ട്  വറിപരതീതമെബോയറി

കേബോണുന്ന  പക്ഷേസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം  നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.

വറിദേദബോഭദബോസ  കയബോഗദത,  ജബോതറി,  പരറിചയസ്വം,  വയസട്ട്  മുതലബോയവ

മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ  പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള

കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്  ആവശദമപ്പെടുകമ്പബോൾ

ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.   ഒബോകരബോ  തസറികേയസ്വം  പ്രകതദകേസ്വം

പ്രകതദകേസ്വം  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണതബോണട്ട്.  ഒബോകരബോ  തസറികേയസ്വം

നറിശയറിചറിട്ടുളള   അകപക്ഷേ  ഫതീസട്ട്  തുകേ  കകേരള  കദേവസസസ്വം

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന്റെ  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള

മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ  ഒബോൺദലനബോയറി   അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.

ഡറി.ഡറി  ആകയബോ  മെണറി  ഒബോഡറബോകയബോ  മചലബോ൯  മുഖബോന്തറിരകമെബോ



മെകറമതങറിലസ്വം  രതീതറിയറികലബോ  അകപക്ഷേ  ഫതീസട്ട്  അടെയവബോ൯  പബോടെറില.

ഒരറിക്കൽ അടെച അകപക്ഷേഫതീസട്ട്  ഒരു  കേബോരണവശബോലസ്വം  മെടെക്കറി

നൽകുന്നതല.

12.  അകപക്ഷേ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

         28.04.2018 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13. അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി  കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടെയുളള  നറി൪കദ്ദേശങ്ങൾക്കട്ട്  വറിജബോപനതറിമന്റെ

പബോ൪ടട്ട്-II -ൽ മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വദവസകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ.

VI

1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവുസ്വം   7/2018

2 തസറികേയുമടെ കപരട്ട് കുഴൽ

3 കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന്റെ കപരട്ട് മകേബോചറി൯ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട്  

4 ശമ്പള മസ്കെയറിൽ രൂപ 13600-16500

5 കയബോഗദതകേൾ 1. ഏഴബോസ്വം കബോസട്ട് വറിദേദബോഭദബോസസ്വം.

2. കുഴൽ ദകേകേബോരദസ്വം മചയ്യുന്നതറിലളള പ്രബോവതീണദസ്വം.

കുററിപ്പെട്ട്-  ബനമപ്പെട  വബോകദേദബോപകേരണസ്വം  (കുഴൽ)  ദകേകേബോരദസ്വം

മചയ്യുന്നതറിലളള  പ്രബോവതീണദസ്വം  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനട്ട്  കദേവസസസ്വം

കബബോ൪ഡകേൾ നടെത്തുന്ന  സബോപനങ്ങളറിൽ നറികന്നബോ,  മെറട്ട്

രജറികസ്ട്രേ൪ഡട്ട്  സബോപനങ്ങളറിൽ നറികന്നബോ  പ്രശസ  കക്ഷേത്ര  വബോദേദ

കേലബോകേബോര൯മെബോരറിൽ നറികന്നബോ ലഭറിച സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട് ഹബോജരബോക്കണസ്വം.

6 ഒഴറിവുകേളുമടെ എണ്ണസ്വം 

                     കുററിപ്പെട്ട് :1

4(നബോലട്ട്) 

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവുകേൾ ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലളളതബോണട്ട്.

ഈ  വറിജബോപന  പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്  ഏറവുസ്വം

കുറഞ്ഞതട്ട്  ഒരു  വ൪ഷവുസ്വം  ഏറവുസ്വം  കൂടെറിയതട്ട്  മൂന  വ൪ഷവുസ്വം

നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശഷസ്വം ഇകത

ഉകദേദബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ   റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന

പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസറിനട്ട് പ്രബോബലദമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല.



മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിട്ടുളള  ഒഴറിവുകേളറികലയസ്വം  ലറിസട്ട്

പ്രബോബലദതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ എഴുതറി  അററിയറിക്കമപ്പെടുന്ന  കൂടുതൽ

ഒഴറിവുകേളറികലയസ്വം  ഈ  റബോങട്ട്  ലറിസറിൽ നറിനസ്വം  നറിയമെനസ്വം

നടെത്തുന്നതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം

8. പ്രബോയ പരറിധറി 18 - 36 ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ 02.01.1982 നുസ്വം 01.01.2000 നുസ്വം ഇടെയറിൽ

ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം. (രണട്ട് തതീയതറികേളുസ്വം ഉൾമപ്പെമടെ) പടറികേജബോതറി/

പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം  മെറ്റു  പറികന്നബോക്ക  സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം

നറിയമെബോനുസദതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്  ഉണബോയറിരറിക്കുസ്വം  (വയസറിളവറിമന

സസ്വംബനറിച വദവസകേൾക്കട്ട് മപബോതു വദവസകേളറിമല രണബോസ്വം

ഖണറികേ കനബോക്കുകേ) 

9   അകപക്ഷേ ഫതീസട്ട് 

തുകേയുസ്വം അടെയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

രൂപ  300/-  (മുന്നൂറട്ട്  രൂപ മെബോത്രസ്വം)  പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കട്ട്

രൂപ  200/- (ഇരുനൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം)  കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡറിമന്റെ അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള മവബ്കപബോ൪ടലറിമല

കപമമെന്റെട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺദലനബോയറി തുകേ അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്. 

10 മെറട്ട് വറിവരങ്ങൾ 1.  യബോമതബോരു  കേബോരണവശബോലസ്വം  ഉയ൪ന്ന  പ്രബോയ  പരറിധറി  50

(അ൯പതട്ട്)  വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടെറില  എന്ന  വദവസയട്ട്

വറികധയമെബോയറി   മകേബോചറി൯ കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേമെബോയറി/

ദേറിവസ  കവതനബോടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി  മചയ്യുന്നവകരബോ

മചയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്  ഒരു  വ൪ഷതറിൽ

കുറയബോത സ൪വതീസട്ട് ഉളളപക്ഷേസ്വം അവ൪ നറിയമെനകേബോലതട്ട് നറിശറിത

പ്രബോയപരറിധറി  കേഴറിഞ്ഞറിടറിലബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമടെ

സ൪വതീസറിമന്റെ ദദേ൪ഘദകതബോളസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയ പരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  

2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടെത്തുന്ന  എഴുത്തു

പരതീക്ഷേയുമടെ  അടെറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯  കയബോഗദത

കനടുന്ന (കേടട്ട് ഒബോഫട്ട് മെബോ൪ക്കുസ്വം അതറിനു മുകേളറിലസ്വം മെബോ൪ക്കട്ട് ലഭറിചറിട്ടുളള)

മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ  കവതന

അടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി  മചയ്യുന്നവകരബോ മചയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ

ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪   മെറ്റു  വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ



അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം  കേണക്കബോക്കറി

പൂ൪തതീകേരറിച  ഒബോകരബോ  മൂന  വ൪ഷതറിനുസ്വം  ഒരു  മെബോ൪ക്കട്ട്  എന്ന

കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി  5  മെബോ൪ക്കട്ട്  വമര  കഗ്രേയ്സട്ട്  മെബോ൪ക്കട്ട്

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷേ   ഇലബോമത  അഭറിമുഖതറിമന്റെ  മെബോത്രസ്വം

അടെറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചയ്യുന്നവകരബോ, മചയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ

അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം  കേണക്കബോക്കറി

പൂ൪തതീകേരറിച  ആദേദമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട്  അര  (1/2)  മെബോ൪ക്കുസ്വം

തുടെ൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം 0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന  കേണക്കറിൽ

പരമെബോവധറി  രണര  (2  1/2)  മെബോ൪ക്കട്ട്  വമര  കഗ്രേയ്സട്ട്  മെബോ൪ക്കട്ട്

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

മുകേളറിൽപറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലദങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന

ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറിൽ പ്രകവശറിച  തതീയതറി,  കജബോലറി

മചയ്യുന്ന തസറികേ,  ശമ്പളസ്വം,  സ൪വതീസറിമന്റെ ദദേ൪ഘദസ്വം,  കജബോലറിയുമടെ

സസഭബോവസ്വം തുടെങ്ങറിയവ വദക്തമെബോക്കുന്ന ഒരു സ൪വതീസട്ട് സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്

ബനമപ്പെട  അസറിസന്റെട്ട്  കേമതീഷണററിൽ കുറയബോത  റബോങ്കുളള

അധറികേബോരറിയറിൽ നറിനസ്വം  വബോങ്ങറി   കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്

കബബോ൪  ഡട്ട്   ആവശദമപ്പെടുന്ന  സമെയതട്ട്  ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്.

തബോലബോലറികേ  ജതീവനക്കബോ൪  അവരുമടെ  സ൪വതീസട്ട്   സസ്വംബനറിച

വറിവരങ്ങൾ അകപക്ഷേയറിലസ്വം കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  

11.  അകപക്ഷേ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനു  മുമ്പബോയറി  കകേരള

കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന്റെ ഒഒൗകദേദബോഗറികേ മവബ്ദസറബോയ

www.kdrb.kerala.gov.in-  വഴറി  ഒറതവണ  രജറികസ്ട്രേഷ൯  രതീതറി

പ്രകേബോരസ്വം രജറിസ൪ മചയ കശഷമെബോണട്ട് അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.

ഇങ്ങമന ഒറതവണ  രജറിസ൪ മചയറിട്ടുളള ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്

തങ്ങളുമടെ യൂസ൪മഎഡറിയുസ്വം പബോസട്ട് കവ൪ഡസ്വം ഉപകയബോഗറിചട്ട് കലബോഗറി൯



മചയ  കശഷസ്വം  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  അപട്ട്  കലബോഡട്ട്

മചയ്യുന്ന കഫബോകടബോ മൂന മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം

ഒരറിക്കൽ അപട്ട്  കലബോഡട്ട്  മചയ  കഫബോകടബോ  തുടെ൪നളള  അകപക്ഷേ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം  ഉപകയബോഗറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  മപ്രബോദഫലറിമല

പ്രറിന്റെട്ട്  എന്ന  ലറിങറിൽ കറിക്കട്ട്  മചയബോൽ ഉകദേദബോഗബോ൪തറിക്കട്ട്  തബോ൯

സമെ൪പ്പെറിച  അകപക്ഷേയുമടെ  പ്രറിന്റെട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്

സൂക്ഷേറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്  കവ൪ഡട്ട്  രഹസദമെബോയറി

സൂക്ഷേറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോദഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന  വദക്തറിഗത

വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു  വരുകതണതുസ്വം

ഉകദേദബോഗബോ൪തറിയുമടെ  ചുമെതലയബോണട്ട്.   ഓകരബോ  തസറികേയട്ട്

അകപക്ഷേറിക്കുന്നതറിനു  മുമസ്വം  തമന്റെ   മപ്രബോദഫലറിൽ

ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉകദേദബോഗബോ൪തറി

ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡമെബോയുളള

കേതറിടെപബോടുകേളറിലസ്വം യൂസ൪മഎഡറി പ്രകതദകേസ്വം കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ  ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള

അകപക്ഷേകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി  സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.

ആയതറിനു  കശഷസ്വം  അകപക്ഷേയറിൽ മെബോറസ്വം  വരുത്തുന്നതറികനബോ,

അകപക്ഷേ  ഒഴറിവബോക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില.  മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്

പ്രകറിയയുമടെ  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലസ്വം  സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട

അകപക്ഷേകേൾ വറിജബോപനതറിമല വദവസകേൾക്കട്ട്  വറിപരതീതമെബോയറി

കേബോണുന്ന  പക്ഷേസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം  നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.

വറിദേദബോഭദബോസ  കയബോഗദത,  ജബോതറി,  പരറിചയസ്വം,  വയസട്ട്  മുതലബോയവ

മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ  പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള

കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്  ആവശദമപ്പെടുകമ്പബോൾ

ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.   ഒബോകരബോ  തസറികേയസ്വം  പ്രകതദകേസ്വം

പ്രകതദകേസ്വം  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണതബോണട്ട്.  ഒബോകരബോ  തസറികേയസ്വം

നറിശയറിചറിട്ടുളള   അകപക്ഷേ  ഫതീസട്ട്  തുകേ  കകേരള  കദേവസസസ്വം

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന്റെ  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള

മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ  ഒബോൺദലനബോയറി   അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.

ഡറി.ഡറി  ആകയബോ  മെണറി  ഒബോഡറബോകയബോ  മചലബോ൯  മുഖബോന്തറിരകമെബോ



മെകറമതങറിലസ്വം  രതീതറിയറികലബോ  അകപക്ഷേ  ഫതീസട്ട്  അടെയവബോ൯  പബോടെറില.

ഒരറിക്കൽ അടെച അകപക്ഷേഫതീസട്ട്  ഒരു  കേബോരണവശബോലസ്വം  മെടെക്കറി

നൽകുന്നതല.

12.  അകപക്ഷേ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

         28.04.2018 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13. അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി  കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടെയുളള  നറി൪കദ്ദേശങ്ങൾക്കട്ട്  വറിജബോപനതറിമന്റെ

പബോ൪ടട്ട്-II -ൽ മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വദവസകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ.

VII
 

1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവുസ്വം   8/2018

2 തസറികേയുമടെ കപരട്ട് ഇലതബോളസ്വം

3 കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന്റെ കപരട്ട് മകേബോചറി൯ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട്  

4 ശമ്പള മസ്കെയറിൽ രൂപ 13600-16500

5 കയബോഗദതകേൾ 

                       കുററിപ്പെട്ട്-

1. ഏഴബോസ്വം കബോസട്ട് വറിദേദബോഭദബോസസ്വം.

2. ഇലതബോളസ്വം ദകേകേബോരദസ്വം മചയ്യുന്നതറിലളള പ്രബോവതീണദസ്വം.

ബനമപ്പെട  വബോകദേദബോപകേരണസ്വം  (ഇലതബോളസ്വം)  ദകേകേബോരദസ്വം

മചയ്യുന്നതറിലളള  പ്രബോവതീണദസ്വം  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനട്ട്  കദേവസസസ്വം

കബബോ൪ഡകേൾ നടെത്തുന്ന  സബോപനങ്ങളറിൽ നറികന്നബോ,  മെറട്ട്

രജറികസ്ട്രേ൪ഡട്ട്  സബോപനങ്ങളറിൽ നറികന്നബോ  പ്രശസ  കക്ഷേത്ര  വബോദേദ

കേലബോകേബോര൯മെബോരറിൽ നറികന്നബോ ലഭറിച സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട് ഹബോജരബോക്കണസ്വം.

6 ഒഴറിവുകേളുമടെ എണ്ണസ്വം 

               കുററിപ്പെട്ട് :1

1 (ഒന്നട്ട്) 

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവുകേൾ ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലളളതബോണട്ട്.

ഈ  വറിജബോപന  പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്  ഏറവുസ്വം

കുറഞ്ഞതട്ട്  ഒരു  വ൪ഷവുസ്വം  ഏറവുസ്വം  കൂടെറിയതട്ട്  മുന  വ൪ഷവുസ്വം

നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശഷസ്വം ഇകത

ഉകദേദബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ   റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന

പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസറിനട്ട് പ്രബോബലദമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല.



മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിട്ടുളള  ഒഴറിവുകേളറികലയസ്വം  ലറിസട്ട്

പ്രബോബലദതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ എഴുതറി  അററിയറിക്കമപ്പെടുന്ന  കൂടുതൽ

ഒഴറിവുകേളറികലയസ്വം  ഈ  റബോങട്ട്  ലറിസറിൽ നറിനസ്വം  നറിയമെനസ്വം

നടെത്തുന്നതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം

8. പ്രബോയ പരറിധറി 18 - 36 ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ 02.01.1982 നുസ്വം 01.01.2000 നുസ്വം ഇടെയറിൽ

ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം.  (രണട്ട്  തതീയതറികേളുസ്വം  ഉൾമപ്പെമടെ)

പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം  മെറ്റു  പറികന്നബോക്ക

സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം  നറിയമെബോനുസദതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്

ഉണബോയറിരറിക്കുസ്വം  (വയസറിളവറിമന  സസ്വംബനറിച  വദവസകേൾക്കട്ട്

മപബോതു വദവസകേളറിമല രണബോസ്വം ഖണറികേ കനബോക്കുകേ) 

9   അകപക്ഷേ ഫതീസട്ട് 

തുകേയുസ്വം അടെയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

രൂപ 300/-  (മുന്നൂറട്ട്  രൂപ  മെബോത്രസ്വം)  പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കട്ട്

രൂപ 200/- (ഇരുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം) (കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡറിമന്റെ  അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള മവബ്കപബോ൪ടലറിമല

കപമമെന്റെട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺദലനബോയറി തുകേ അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.)

10 മെറട്ട് വറിവരങ്ങൾ 1. യബോമതബോരു കേബോരണവശബോലസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയപരറിധറി 50 (അ൯പതട്ട്)

വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടെറില  എന്ന  വദവസയട്ട്  വറികധയമെബോയറി

മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേമെബോയറി/  ദേറിവസ

കവതനബോടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി  മചയ്യുന്നവകരബോ  മചയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്  ഒരു  വ൪ഷതറിൽ കുറയബോത  സ൪വതീസട്ട്

ഉളളപക്ഷേസ്വം  അവ൪  നറിയമെനകേബോലതട്ട്  നറിശറിത  പ്രബോയപരറിധറി

കേഴറിഞ്ഞറിടറിലബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമടെ  സ൪വതീസറിമന്റെ

ദദേ൪ഘദകതബോളസ്വം  ഉയ൪ന്ന  പ്രബോയപരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  

2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടെത്തുന്ന  എഴുത്തു

പരതീക്ഷേയുമടെ  അടെറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯  കയബോഗദത

കനടുന്ന (കേടട്ട് ഒബോഫട്ട് മെബോ൪ക്കുസ്വം അതറിനു മുകേളറിലസ്വം മെബോ൪ക്കട്ട് ലഭറിചറിട്ടുളള)

മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ  കവതന

അടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി  മചയ്യുന്നവകരബോ മചയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ

ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪   മെറ്റു  വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ



അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം  കേണക്കബോക്കറി

പൂ൪തതീകേരറിച  ഒബോകരബോ  മൂന  വ൪ഷതറിനുസ്വം  ഒരു  മെബോ൪ക്കട്ട്  എന്ന

കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി  5  മെബോ൪ക്കട്ട്  വമര  കഗ്രേയ്സട്ട്  മെബോ൪ക്കട്ട്

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷേ   ഇലബോമത  അഭറിമുഖതറിമന്റെ  മെബോത്രസ്വം

അടെറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചയ്യുന്നവകരബോ, മചയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ

അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം  കേണക്കബോക്കറി

പൂ൪തതീകേരറിച  ആദേദമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട്  അര  (1/2)  മെബോ൪ക്കുസ്വം

തുടെ൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം 0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന  കേണക്കറിൽ

പരമെബോവധറി  രണര  (2  1/2)  മെബോ൪ക്കട്ട്  വമര  കഗ്രേയ്സട്ട്  മെബോ൪ക്കട്ട്

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

മുകേളറിൽപറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലദങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന

ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറിൽ പ്രകവശറിച  തതീയതറി,  കജബോലറി

മചയ്യുന്ന തസറികേ,  ശമ്പളസ്വം,  സ൪വതീസറിമന്റെ ദദേ൪ഘദസ്വം,  കജബോലറിയുമടെ

സസഭബോവസ്വം  തുടെങ്ങറിയവ  വദക്തമെബോക്കുന്ന  ഒരു  സ൪വതീസ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്

ബനമപ്പെട  അസറിസന്റെട്ട്  കേമതീഷണററിൽ കുറയബോത  റബോങ്കുളള

അധറികേബോരറിയറിൽ നറിനസ്വം  വബോങ്ങറി   കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്

കബബോ൪  ഡട്ട്   ആവശദമപ്പെടുന്ന  സമെയതട്ട്  ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്.

തബോലബോലറികേ  ജതീവനക്കബോ൪  അവരുമടെ  സ൪വതീസട്ട്   സസ്വംബനറിച

വറിവരങ്ങൾ അകപക്ഷേയറിലസ്വം കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  

11.  അകപക്ഷേ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനു  മുമ്പബോയറി  കകേരള

കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന്റെ ഒഒൗകദേദബോഗറികേ മവബ്ദസറബോയ

www.kdrb.kerala.gov.in-  വഴറി  ഒറതവണ  രജറികസ്ട്രേഷ൯  രതീതറി

പ്രകേബോരസ്വം രജറിസ൪ മചയ കശഷമെബോണട്ട് അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.

ഇങ്ങമന ഒറതവണ  രജറിസ൪ മചയറിട്ടുളള ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്

തങ്ങളുമടെ യൂസ൪മഎഡറിയുസ്വം പബോസട്ട് കവ൪ഡസ്വം ഉപകയബോഗറിചട്ട് കലബോഗറി൯



മചയ കശഷസ്വം  അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.   അപട്ട്  കലബോഡട്ട്

മചയ്യുന്ന കഫബോകടബോ മൂന മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം

ഒരറിക്കൽ അപട്ട്  കലബോഡട്ട്  മചയ  കഫബോകടബോ  തുടെ൪നളള  അകപക്ഷേ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം  ഉപകയബോഗറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  മപ്രബോദഫലറിമല

പ്രറിന്റെട്ട്  എന്ന  ലറിങറിൽ കറിക്കട്ട്  മചയബോൽ ഉകദേദബോഗബോ൪തറിക്കട്ട്  തബോ൯

സമെ൪പ്പെറിച  അകപക്ഷേയുമടെ  പ്രറിന്റെട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്

സൂക്ഷേറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്  കവ൪ഡട്ട്  രഹസദമെബോയറി

സൂക്ഷേറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോദഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന  വദക്തറിഗത

വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു  വരുകതണതുസ്വം

ഉകദേദബോഗബോ൪തറിയുമടെ  ചുമെതലയബോണട്ട്.  ഓകരബോ  തസറികേയട്ട്

അകപക്ഷേറിക്കുന്നതറിനു  മുമസ്വം  തമന്റെ  മപ്രബോദഫലറിൽ

ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉകദേദബോഗബോ൪തറി

ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡമെബോയുളള

കേതറിടെപബോടുകേളറിലസ്വം യൂസ൪മഎഡറി പ്രകതദകേസ്വം കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ  ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള

അകപക്ഷേകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി  സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.

ആയതറിനു  കശഷസ്വം  അകപക്ഷേയറിൽ മെബോറസ്വം  വരുത്തുന്നതറികനബോ,

അകപക്ഷേ  ഒഴറിവബോക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില.  മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്

പ്രകറിയയുമടെ  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലസ്വം  സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട

അകപക്ഷേകേൾ വറിജബോപനതറിമല വദവസകേൾക്കട്ട്  വറിപരതീതമെബോയറി

കേബോണുന്ന  പക്ഷേസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം  നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.

വറിദേദബോഭദബോസ  കയബോഗദത,  ജബോതറി,  പരറിചയസ്വം,  വയസട്ട്  മുതലബോയവ

മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ  പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള

കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്  ആവശദമപ്പെടുകമ്പബോൾ

ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.   ഒബോകരബോ  തസറികേയസ്വം  പ്രകതദകേസ്വം

പ്രകതദകേസ്വം  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണതബോണട്ട്.  ഒബോകരബോ  തസറികേയസ്വം

നറിശയറിചറിട്ടുളള   അകപക്ഷേ  ഫതീസട്ട്  തുകേ  കകേരള  കദേവസസസ്വം

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന്റെ  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള

മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ  ഒബോൺദലനബോയറി   അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.

ഡറി.ഡറി  ആകയബോ  മെണറി  ഒബോഡറബോകയബോ  മചലബോ൯  മുഖബോന്തറിരകമെബോ



മെകറമതങറിലസ്വം  രതീതറിയറികലബോ  അകപക്ഷേ  ഫതീസട്ട്  അടെയവബോ൯  പബോടെറില.

ഒരറിക്കൽ അടെച അകപക്ഷേഫതീസട്ട്  ഒരു  കേബോരണവശബോലസ്വം  മെടെക്കറി

നൽകുന്നതല.

12.  അകപക്ഷേ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

         28.04.2018 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13. അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി  കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടെയുളള  നറി൪കദ്ദേശങ്ങൾക്കട്ട്  വറിജബോപനതറിമന്റെ

പബോ൪ടട്ട്-II -ൽ മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വദവസകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ.

VIII
1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവുസ്വം   9/2018

2 തസറികേയുമടെ കപരട്ട് കസബോപബോനപ്പെബോടട്ട്

3 കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന്റെ കപരട്ട് മകേബോചറി൯ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട്  

4 ശമ്പള മസ്കെയറിൽ രൂപ 13600-16500

5 കയബോഗദതകേൾ 

                     കുററിപ്പെട്ട്- 

1. ഏഴബോസ്വം കബോസട്ട് വറിദേദബോഭദബോസസ്വം.

2.  കസബോപബോനസസ്വംഗതീതതറിലസ്വം  ബനമപ്പെട  വബോകദേദബോപകേരണസ്വം

(ഇടെയ)ദകേകേബോരദസ്വം മചയ്യുന്നതറിലളള പ്രബോവതീണദസ്വം.

കസബോപബോനസസ്വംഗതീതതറിലസ്വം  ബനമപ്പെട  വബോകദേദബോപകേരണസ്വം

(ഇടെയ)ദകേകേബോരദസ്വം  മചയ്യുന്നതറിലമുളള  പ്രബോവതീണദസ്വം

മതളറിയറിക്കുന്നതറിനട്ട്  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡകേൾ നടെത്തുന്ന

സബോപനങ്ങളറിൽ നറികന്നബോ,  മെറട്ട്  രജറികസ്ട്രേ൪ഡട്ട്  സബോപനങ്ങളറിൽ

നറികന്നബോ പ്രശസ കക്ഷേത്ര വബോദേദ കേലബോകേബോര൯മെബോരറിൽ നറികന്നബോ ലഭറിച

സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട് ഹബോജരബോക്കണസ്വം.

6 ഒഴറിവുകേളുമടെ എണ്ണസ്വം    

                      കുററിപ്പെട്ട് :1

3(മൂന്നട്ട്) 

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവുകേൾ ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലളളതബോണട്ട്.

ഈ  വറിജബോപന  പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്  ഏറവുസ്വം

കുറഞ്ഞതട്ട്  ഒരു  വ൪ഷവുസ്വം  ഏറവുസ്വം  കൂടെറിയതട്ട്  മൂന  വ൪ഷവുസ്വം

നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശഷസ്വം ഇകത

ഉകദേദബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ   റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന

പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസറിനട്ട് പ്രബോബലദമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല.



മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിട്ടുളള  ഒഴറിവുകേളറികലയസ്വം  ലറിസട്ട്

പ്രബോബലദതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ എഴുതറി  അററിയറിക്കമപ്പെടുന്ന  കൂടുതൽ

ഒഴറിവുകേളറികലയസ്വം  ഈ  റബോങട്ട്  ലറിസറിൽ നറിനസ്വം  നറിയമെനസ്വം

നടെത്തുന്നതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം

8. പ്രബോയ പരറിധറി 18 - 36 ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ 02.01.1982 നുസ്വം 01.01.2000 നുസ്വം ഇടെയറിൽ

ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം.  (രണട്ട്  തതീയതറികേളുസ്വം  ഉൾമപ്പെമടെ)

പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം  മെറ്റു  പറികന്നബോക്ക

സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം  നറിയമെബോനുസദതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്

ഉണബോയറിരറിക്കുസ്വം  (വയസറിളവറിമന  സസ്വംബനറിച  വദവസകേൾക്കട്ട്

മപബോതു വദവസകേളറിമല രണബോസ്വം ഖണറികേ കനബോക്കുകേ) 

9   അകപക്ഷേ ഫതീസട്ട് 

തുകേയുസ്വം അടെയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

രൂപ 300/- (മുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം) പടറികേ ജബോതറി / പടറികേ വ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കട്ട്

രൂപ 200/- (ഇരുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം) (കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡറിമന്റെ അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള മവബ്കപബോ൪ടലറിമല

കപമമെന്റെട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺദലനബോയറി തുകേ അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.)

10 മെറട്ട് വറിവരങ്ങൾ 1. യബോമതബോരു കേബോരണവശബോലസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയപരറിധറി 50 (അ൯പതട്ട്)

വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടെറില  എന്ന  വദവസയട്ട്  വറികധയമെബോയറി

മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേമെബോയറി/  ദേറിവസ

കവതനബോടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി  മചയ്യുന്നവകരബോ  മചയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്  ഒരു  വ൪ഷതറിൽ കുറയബോത  സ൪വതീസട്ട്

ഉളളപക്ഷേസ്വം  അവ൪  നറിയമെനകേബോലതട്ട്  നറിശറിത  പ്രബോയപരറിധറി

കേഴറിഞ്ഞറിടറിലബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമടെ  സ൪വതീസറിമന്റെ

ദദേ൪ഘദകതബോളസ്വം  ഉയ൪ന്ന  പ്രബോയ  പരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  

2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടെത്തുന്ന  എഴുത്തു

പരതീക്ഷേയുമടെ  അടെറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯  കയബോഗദത

കനടുന്ന (കേടട്ട് ഒബോഫട്ട് മെബോ൪ക്കുസ്വം അതറിനു മുകേളറിലസ്വം മെബോ൪ക്കട്ട് ലഭറിചറിട്ടുളള)

മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിലൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ  കവതന

അടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി  മചയ്യുന്നവകരബോ മചയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ

ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪   മെറ്റു  വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ



അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം  കേണക്കബോക്കറി

പൂ൪തതീകേരറിച  ഒബോകരബോ  മൂന  വ൪ഷതറിനുസ്വം  ഒരു  മെബോ൪ക്കട്ട്  എന്ന

കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി  5  മെബോ൪ക്കട്ട്  വമര  കഗ്രേയ്സട്ട്  മെബോ൪ക്കട്ട്

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷേ   ഇലബോമത  അഭറിമുഖതറിമന്റെ  മെബോത്രസ്വം

അടെറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചയ്യുന്നവകരബോ, മചയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ

അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം  കേണക്കബോക്കറി

പൂ൪തതീകേരറിച  ആദേദമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട്  അര  (1/2)  മെബോ൪ക്കുസ്വം

തുടെ൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം 0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന  കേണക്കറിൽ

പരമെബോവധറി  രണര  (2  1/2)  മെബോ൪ക്കട്ട്  വമര  കഗ്രേയ്സട്ട്  മെബോ൪ക്കട്ട്

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

മുകേളറിൽപറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലദങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന

ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറിൽ പ്രകവശറിച  തതീയതറി,  കജബോലറി

മചയ്യുന്ന തസറികേ,  ശമ്പളസ്വം,  സ൪വതീസറിമന്റെ ദദേ൪ഘദസ്വം,  കജബോലറിയുമടെ

സസഭബോവസ്വം തുടെങ്ങറിയവ വദക്തമെബോക്കുന്ന ഒരു സ൪വതീസട്ട് സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്

ബനമപ്പെട  അസറിസന്റെട്ട്  കേമതീഷണററിൽ കുറയബോത  റബോങ്കുളള

അധറികേബോരറിയറിൽ നറിനസ്വം  വബോങ്ങറി   കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്

കബബോ൪  ഡട്ട്   ആവശദമപ്പെടുന്ന  സമെയതട്ട്  ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്.

തബോലബോലറികേ  ജതീവനക്കബോ൪  അവരുമടെ  സ൪വതീസട്ട്   സസ്വംബനറിച

വറിവരങ്ങൾ അകപക്ഷേയറിലസ്വം കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  

11.  അകപക്ഷേ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനു  മുമ്പബോയറി  കകേരള

കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന്റെ ഒഒൗകദേദബോഗറികേ മവബ്ദസറബോയ

www.kdrb.kerala.gov.in-  വഴറി  ഒറതവണ  രജറികസ്ട്രേഷ൯  രതീതറി

പ്രകേബോരസ്വം രജറിസ൪ മചയ കശഷമെബോണട്ട് അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.

ഇങ്ങമന ഒറതവണ  രജറിസ൪ മചയറിട്ടുളള ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്

തങ്ങളുമടെ യൂസ൪മഎഡറിയുസ്വം പബോസട്ട് കവ൪ഡസ്വം ഉപകയബോഗറിചട്ട് കലബോഗറി൯



മചയ കശഷസ്വം  അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.   അപട്ട്  കലബോഡട്ട്

മചയ്യുന്ന കഫബോകടബോ മൂന മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം

ഒരറിക്കൽ അപട്ട്  കലബോഡട്ട്  മചയ  കഫബോകടബോ  തുടെ൪നളള  അകപക്ഷേ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം  ഉപകയബോഗറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  മപ്രബോദഫലറിമല

പ്രറിന്റെട്ട്  എന്ന  ലറിങറിൽ കറിക്കട്ട്  മചയബോൽ ഉകദേദബോഗബോ൪തറിക്കട്ട്  തബോ൯

സമെ൪പ്പെറിച  അകപക്ഷേയുമടെ  പ്രറിന്റെട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്

സൂക്ഷേറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്  കവ൪ഡട്ട്  രഹസദമെബോയറി

സൂക്ഷേറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോദഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന  വദക്തറിഗത

വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു  വരുകതണതുസ്വം

ഉകദേദബോഗബോ൪തറിയുമടെ  ചുമെതലയബോണട്ട്.  ഓകരബോ  തസറികേയട്ട്

അകപക്ഷേറിക്കുന്നതറിനു  മുമസ്വം  തമന്റെ  മപ്രബോദഫലറിൽ

ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉകദേദബോഗബോ൪തറി

ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡമെബോയുളള

കേതറിടെപബോടുകേളറിലസ്വം യൂസ൪മഎഡറി പ്രകതദകേസ്വം കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ  ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള

അകപക്ഷേകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി  സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.

ആയതറിനു  കശഷസ്വം  അകപക്ഷേയറിൽ മെബോറസ്വം  വരുത്തുന്നതറികനബോ,

അകപക്ഷേ  ഒഴറിവബോക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില.   മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്

പ്രകറിയയുമടെ  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലസ്വം  സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട

അകപക്ഷേകേൾ വറിജബോപനതറിമല വദവസകേൾക്കട്ട്  വറിപരതീതമെബോയറി

കേബോണുന്ന  പക്ഷേസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം  നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.

വറിദേദബോഭദബോസ  കയബോഗദത,  ജബോതറി,  പരറിചയസ്വം,  വയസട്ട്  മുതലബോയവ

മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ  പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള

കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്  ആവശദമപ്പെടുകമ്പബോൾ

ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.   ഒബോകരബോ  തസറികേയസ്വം  പ്രകതദകേസ്വം

പ്രകതദകേസ്വം  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണതബോണട്ട്.  ഒബോകരബോ  തസറികേയസ്വം

നറിശയറിചറിട്ടുളള   അകപക്ഷേ  ഫതീസട്ട്  തുകേ  കകേരള  കദേവസസസ്വം

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന്റെ  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള

മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ  ഒബോൺദലനബോയറി   അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.

ഡറി.ഡറി  ആകയബോ  മെണറി  ഒബോഡറബോകയബോ  മചലബോ൯  മുഖബോന്തറിരകമെബോ



മെകറമതങറിലസ്വം  രതീതറിയറികലബോ  അകപക്ഷേ  ഫതീസട്ട്  അടെയവബോ൯  പബോടെറില.

ഒരറിക്കൽ അടെച അകപക്ഷേഫതീസട്ട്  ഒരു  കേബോരണവശബോലസ്വം  മെടെക്കറി

നൽകുന്നതല.

12.  അകപക്ഷേ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

         28.04.2018 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13. അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി  കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടെയുളള  നറി൪കദ്ദേശങ്ങൾക്കട്ട്  വറിജബോപനതറിമന്റെ

പബോ൪ടട്ട്-II -ൽ മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വദവസകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ.

IX 
1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവുസ്വം   10/2018

2 തസറികേയുമടെ കപരട്ട് കേഴകേസ്വം

3 കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന്റെ കപരട്ട് മകേബോചറി൯ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട്  

4 ശമ്പള മസ്കെയറിൽ രൂപ 13600-16500

5 കയബോഗദതകേൾ 

                      കുററിപ്പെട്ട്-

1. ഏഴബോസ്വം കബോസട്ട് വറിദേദബോഭദബോസസ്വം.

2. കേഴകേസ്വം കജബോലറിയറിലളള പ്രവ൪തറി പരറിചയസ്വം.

 കേഴകേസ്വം  കജബോലറിയറിലളള  പ്രവ൪തറി  പരറിചയസ്വം  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനട്ട്

ഏമതങറിലസ്വം  കക്ഷേത്ര  അധറികേബോരറിയറിൽ നറിനളള  പരറിചയ

സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട് / സബോക്ഷേദ പത്രസ്വം ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്.

6 ഒഴറിവുകേളുമടെ എണ്ണസ്വം 

                       കുററിപ്പെട്ട് :1

60(അറുപതട്ട്) 

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവുകേൾ ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലളളതബോണട്ട്.

ഈ  വറിജബോപന  പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്  ഏറവുസ്വം

കുറഞ്ഞതട്ട്  ഒരു  വ൪ഷവുസ്വം  ഏറവുസ്വം  കൂടെറിയതട്ട്  മുന  വ൪ഷവുസ്വം

നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശഷസ്വം ഇകത

ഉകദേദബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ   റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ  തതീയതറി  മുതൽ ഈ

വറിജബോപന  പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന  റബോങട്ട്  ലറിസറിനട്ട്

പ്രബോബലദമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല.  മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിട്ടുളള

ഒഴറിവുകേളറികലയസ്വം  ലറിസട്ട്  പ്രബോബലദതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ എഴുതറി

അററിയറിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഒഴറിവുകേളറികലയസ്വം ഈ റബോങട്ട് ലറിസറിൽ നറിനസ്വം

നറിയമെനസ്വം നടെത്തുന്നതബോണട്ട്.



7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം

8. പ്രബോയ പരറിധറി 18 - 36 ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ 02.01.1982 നുസ്വം 01.01.2000 നുസ്വം ഇടെയറിൽ

ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം. (രണട്ട് തതീയതറികേളുസ്വം ഉൾമപ്പെമടെ)  പടറികേജബോതറി

/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം  മെറ്റു  പറികന്നബോക്ക സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം

നറിയമെബോനുസദതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്  ഉണബോയറിരറിക്കുസ്വം  (വയസറിളവറിമന

സസ്വംബനറിച വദവസകേൾക്കട്ട് മപബോതു വദവസകേളറിമല രണബോസ്വം

ഖണറികേ കനബോക്കുകേ) 

9   അകപക്ഷേ ഫതീസട്ട് 

തുകേയുസ്വം അടെയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

രൂപ  300/- (  മുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം)  പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കട്ട്

രൂപ 200/- (ഇരുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം) (കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡറിമന്റെ  അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള മവബ്കപബോ൪ടലറിമല

കപമമെന്റെട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺദലനബോയറി തുകേ അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.

10 മെറട്ട് വറിവരങ്ങൾ 1.  യബോമതബോരു  കേബോരണവശബോലസ്വം  ഉയ൪ന്ന  പ്രബോയ  പരറിധറി  50

(അ൯പതട്ട്)  വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടെറില  എന്ന  വദവസയട്ട്

വറികധയമെബോയറി  മകേബോചറി൯ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേമെബോയറി/

ദേറിവസ  കവതനബോടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി  മചയ്യുന്നവകരബോ

മചയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്  ഒരു  വ൪ഷതറിൽ

കുറയബോത സ൪വതീസട്ട് ഉളളപക്ഷേസ്വം അവ൪ നറിയമെനകേബോലതട്ട് നറിശറിത

പ്രബോയപരറിധറി  കേഴറിഞ്ഞറിടറിലബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമടെ

സ൪വതീസറിമന്റെ  ദദേ൪ഘദകതബോളസ്വം  ഉയ൪ന്ന  പ്രബോയ  പരറിധറിയറിൽ

ഇളവട്ട് ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  

2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടെത്തുന്ന  എഴുത്തു

പരതീക്ഷേയുമടെ  അടെറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯  കയബോഗദത

കനടുന്ന (കേടട്ട് ഒബോഫട്ട് മെബോ൪ക്കുസ്വം അതറിനു മുകേളറിലസ്വം മെബോ൪ക്കട്ട് ലഭറിചറിട്ടുളള)

മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ  കവതന

അടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി  മചയ്യുന്നവകരബോ മചയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ

ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪   മെറ്റു  വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ

അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം  കേണക്കബോക്കറി

പൂ൪തതീകേരറിച  ഒബോകരബോ  മൂന  വ൪ഷതറിനുസ്വം  ഒരു  മെബോ൪ക്കട്ട്  എന്ന

കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി  5  മെബോ൪ക്കട്ട്  വമര  കഗ്രേയ്സട്ട്  മെബോ൪ക്കട്ട്

നൽകുന്നതബോണട്ട്.



3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷേ   ഇലബോമത  അഭറിമുഖതറിമന്റെ  മെബോത്രസ്വം

അടെറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചയ്യുന്നവകരബോ, മചയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗദരബോമണങറിൽ

അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം  കേണക്കബോക്കറി

പൂ൪തതീകേരറിച  ആദേദമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട്  അര  (1/2)  മെബോ൪ക്കുസ്വം

തുടെ൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം 0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന  കേണക്കറിൽ

പരമെബോവധറി  രണര  (2  1/2)  മെബോ൪ക്കട്ട്  വമര  കഗ്രേയ്സട്ട്  മെബോ൪ക്കട്ട്

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

മുകേളറിൽപറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലദങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന

ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറിൽ പ്രകവശറിച  തതീയതറി,  കജബോലറി

മചയ്യുന്ന തസറികേ,  ശമ്പളസ്വം,  സ൪വതീസറിമന്റെ ദദേ൪ഘദസ്വം,  കജബോലറിയുമടെ

സസഭബോവസ്വം തുടെങ്ങറിയവ വദക്തമെബോക്കുന്ന ഒരു സ൪വതീസട്ട് സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്

ബനമപ്പെട  അസറിസന്റെട്ട്  കേമതീഷണററിൽ കുറയബോത  റബോങ്കുളള

അധറികേബോരറിയറിൽ നറിനസ്വം  വബോങ്ങറി   കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്

കബബോ൪  ഡട്ട്   ആവശദമപ്പെടുന്ന  സമെയതട്ട്  ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്.

തബോലബോലറികേ  ജതീവനക്കബോ൪  അവരുമടെ  സ൪വതീസട്ട്   സസ്വംബനറിച

വറിവരങ്ങൾ അകപക്ഷേയറിലസ്വം കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  

11.  അകപക്ഷേ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനു  മുമ്പബോയറി  കകേരള

കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന്റെ ഒഒൗകദേദബോഗറികേ മവബ്ദസറബോയ

www.kdrb.kerala.gov.in-  വഴറി  ഒറതവണ  രജറികസ്ട്രേഷ൯  രതീതറി

പ്രകേബോരസ്വം രജറിസ൪ മചയ കശഷമെബോണട്ട് അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.

ഇങ്ങമന ഒറതവണ  രജറിസ൪ മചയറിട്ടുളള ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്

തങ്ങളുമടെ യൂസ൪മഎഡറിയുസ്വം പബോസട്ട് കവ൪ഡസ്വം ഉപകയബോഗറിചട്ട് കലബോഗറി൯

മചയ കശഷസ്വം  അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.   അപട്ട്  കലബോഡട്ട്

മചയ്യുന്ന കഫബോകടബോ മൂന മെബോസതറിനകേസ്വം എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം

ഒരറിക്കൽ അപട്ട്  കലബോഡട്ട്  മചയ  കഫബോകടബോ  തുടെ൪നളള  അകപക്ഷേ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം  ഉപകയബോഗറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  മപ്രബോദഫലറിമല



പ്രറിന്റെട്ട്  എന്ന  ലറിങറിൽ കറിക്കട്ട്  മചയബോൽ ഉകദേദബോഗബോ൪തറിക്കട്ട്  തബോ൯

സമെ൪പ്പെറിച അകപക്ഷേയുമടെ പ്രറിന്റെട്ട്ഔടട്ട് എടുതട്ട് സൂക്ഷേറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.

പബോസട്ട്  കവ൪ഡട്ട്  രഹസദമെബോയറി  സൂക്ഷേറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോദഫലറിൽ

നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന  വദക്തറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു

വരുകതണതുസ്വം  ഉകദേദബോഗബോ൪തറിയുമടെ  ചുമെതലയബോണട്ട്.   ഓകരബോ

തസറികേയട്ട്  അകപക്ഷേറിക്കുന്നതറിനു  മുമസ്വം  തമന്റെ   മപ്രബോദഫലറിൽ

ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉകദേദബോഗബോ൪തറി

ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.   ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡമെബോയുളള

കേതറിടെപബോടുകേളറിലസ്വം യൂസ൪മഎഡറി പ്രകതദകേസ്വം കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ  ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള

അകപക്ഷേകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി  സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.

ആയതറിനു  കശഷസ്വം  അകപക്ഷേയറിൽ മെബോറസ്വം  വരുത്തുന്നതറികനബോ,

അകപക്ഷേ  ഒഴറിവബോക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില.   മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്

പ്രകറിയയുമടെ  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലസ്വം  സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട

അകപക്ഷേകേൾ വറിജബോപനതറിമല വദവസകേൾക്കട്ട്  വറിപരതീതമെബോയറി

കേബോണുന്ന  പക്ഷേസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം  നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.

വറിദേദബോഭദബോസ  കയബോഗദത,  ജബോതറി,  പരറിചയസ്വം,  വയസട്ട്  മുതലബോയവ

മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ  പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള

കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്  ആവശദമപ്പെടുകമ്പബോൾ

ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.   ഒബോകരബോ  തസറികേയസ്വം  പ്രകതദകേസ്വം

പ്രകതദകേസ്വം  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണതബോണട്ട്.  ഒബോകരബോ  തസറികേയസ്വം

നറിശയറിചറിട്ടുളള   അകപക്ഷേ  ഫതീസട്ട്  തുകേ  കകേരള  കദേവസസസ്വം

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന്റെ  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള

മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ  ഒബോൺദലനബോയറി   അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.

ഡറി.ഡറി  ആകയബോ  മെണറി  ഒബോഡറബോകയബോ  മചലബോ൯  മുഖബോന്തറിരകമെബോ

മെകറമതങറിലസ്വം  രതീതറിയറികലബോ  അകപക്ഷേ  ഫതീസട്ട്  അടെയവബോ൯  പബോടെറില.

ഒരറിക്കൽ അടെച അകപക്ഷേഫതീസട്ട്  ഒരു  കേബോരണവശബോലസ്വം  മെടെക്കറി

നൽകുന്നതല.

12.  അകപക്ഷേ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

       28.04.2018 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര



13. അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി  കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടെയുളള  നറി൪കദ്ദേശങ്ങൾക്കട്ട്  വറിജബോപനതറിമന്റെ

പബോ൪ടട്ട്-II -ൽ മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വദവസകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ.

                                                        മസകടററി

 കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്



കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്   

ന൩൪.100 സറി.ഇ/മകേ. ഡറി.ആ൪.ബറി/2015              തതീയതറി.21.03.2018 
വറിജബോപനസ്വം

വറിജബോപന തതീയതറി അവസബോന തതീയതറി
  28.03.2018         28.04.2018

 മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡറിൽ തബോമഴ  വറിവരറിക്കുന്ന  തസറികേകേളറിമല  ഒഴറിവുകേളറിൽ

നറിയമെറിക്കമപ്പെടുന്നതറിനട്ട്  ദദേവതറിലസ്വം  കക്ഷേത്രബോചബോരതറിലസ്വം  വറിശസബോസമുളള  ഹറിന്ദു  മെതതറിൽമപ്പെട

ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം അകപക്ഷേ ക്ഷേണറിച്ചു മകേബോളളുന.

I.  കേബോറഗററി നമ്പ൪ -  2/2018, ശബോന്തറി ശമ്പളസ്വം  14800-18000;  ഒഴറിവുകേൾ 70;  പ്രബോയസ്വം  18 നുസ്വം  - 45 നുസ്വം മെകദദ,

ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ 02.01.1973 നുസ്വം  01.01.2000  നുസ്വം  ഇടെയറിൽ ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം.  (പടറികേജബോതറി

/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം  മെറ്റു  പറികന്നബോക്ക  സമുദേബോയക്കബോ൪ക്കുസ്വം  നറിയമെബോനുസദതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്  ഉണബോയറിരറിക്കുസ്വം)

ഫതീസട്ട് രൂപ 300/-,(മുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം) പടറികേ ജബോതറി പടറികേ വ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കട്ട് രൂപ 200/-(ഇരുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം)

കയബോഗദതകേൾ 1.  ഒ൯പതബോസ്വം  കബോസട്ട്  വറിദേദബോഭദബോസസ്വം,  2.  ശബോന്തറി  കജബോലറിയറിലളള  പ്രവ൪തന  പരറിചയവുസ്വം

സസ്വംസ്കൃതതറിലളള പരറിജബോനവുസ്വം ഉണബോയറിരറിക്കണസ്വം.

കുററിപ്പെട്ട്-  1.ശബോന്തറി  കജബോലറിയറിലളള  പ്രവ൪തന  പരറിചയസ്വം  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനട്ട്  മകേബോചറി൯  കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡട്ട്

അസ്വംഗതീകേരറിച തനറിയറിൽ നറികന്നബോ കകേരള കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്  അസ്വംഗതീകേരറിച സബോപനങ്ങളറിൽ

നറികന്നബോ  ലഭറിചറിട്ടുളള  സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ഹബോജരബോക്കണസ്വം.  (തനറിമെബോരുകടെയുസ്വം  സബോപനങ്ങളുകടെയുസ്വം  പടറികേ

മവബ്ദസററിൽ ലഭദമെബോണട്ട്.)

കുററിപ്പെട്ട്.2- പുരുഷ൯മെബോ൪  മെബോത്രസ്വം  അകപക്ഷേറിചബോൽ  മെതറി. 

II. കേബോറഗററി നമ്പ൪  – 3/2018 മുതൽ 9/2018 വമര വറിവറിധ കക്ഷേത്ര വബോദേദങ്ങൾ

കേബോറഗററി നമ്പ൪  – 3/2018  സസ്വംബനറി  (ഒഴറിവുകേൾ 36); 4/2018  തകേറിൽ (3); 5/2018  നബോദേസസരസ്വം  (2); 6/2018

കേറിടുപറിടെറി  (1); 7/2018 കുഴൽ (4); 8/2018 ഇലതബോളസ്വം (1); 9/2018 കസബോപബോനപ്പെബോടട്ട് (3);  കയബോഗദതകേൾ 1. ഏഴബോസ്വം

കബോസട്ട്  വറിദേദബോഭദബോസസ്വം.  2.  ബനമപ്പെട  വബോകദേദബോപകേരണങ്ങൾ ദകേകേബോരദസ്വം  മചയ്യുന്നതറിലളള  പ്രബോവതീണദസ്വം.

(സസ്വംബനറി  തസറികേയട്ട്  മചണ,  തറിമെറില,  ഇടെയ,  കചങ്ങറില  എന്നതീ  വബോകദേദബോപകേരണങ്ങൾ ദകേകേബോരദസ്വം

മചയ്യുന്നതറിലളള  പ്രബോവതീണദസ്വം  ഉണബോയറിരറിക്കണസ്വം)  ബനമപ്പെട  വബോകദേദബോപകേരണങ്ങൾ ദകേകേബോരദസ്വം



മചയ്യുന്നതറിനുളള പ്രബോവതീണദസ്വം മതളറിയറിക്കുന്നതറിനട്ട് കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡകേൾ നടെത്തുന്ന സബോപനങ്ങളറിൽ നറികന്നബോ,

മെറട്ട്  രജറികസ്ട്രേ൪ഡട്ട്  സബോപനങ്ങളറിൽ നറികന്നബോ,  പ്രശസ  കക്ഷേത്ര  വബോദേദ  കേലബോകേബോര൯മെബോരറിൽ നറികന്നബോ  ലഭറിച

സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട് ഹബോജരബോക്കണസ്വം. 

III. കേബോറഗററി നമ്പ൪  – 10/2018 കേഴകേസ്വം (ഒഴറിവുകേൾ 60)

 കയബോഗദതകേൾ 1. ഏഴബോസ്വം കബോസട്ട് വറിദേദബോഭദബോസസ്വം. 2. കേഴകേസ്വം കജബോലറിയറിലളള പ്രവ൪തറി പരറിചയസ്വം.

കുററിപ്പെട്ട്-  കേഴകേസ്വം കജബോലറിയറിലളള പ്രവ൪തറി പരറിചയസ്വം മതളറിയറിക്കുന്നതറിനട്ട് ഏമതങറിലസ്വം കക്ഷേത്ര അധറികേബോരറിയറിൽ

നറിനളള പരറിചയ സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട് / സബോക്ഷേദ പത്രസ്വം ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്.

കേബോറഗററി നമ്പ൪  –  3      മുത  ൽ     10   വമരയുളള ശമ്പളസ്വം  ,   പ്രബോയപരറിധറി  ,   അകപക്ഷേബോഫതീസട്ട്

ശമ്പള മസ്കെയറി  ൽ 13600-16500 രൂപ

പ്രബോയ പരറിധറി -18 - 36 ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ 02.01.1982 നുസ്വം 01.01.2000 നുസ്വം  മെകദദ ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം. (രണട്ട്

തതീയതറികേളുസ്വം  ഉൾമപ്പെമടെ)  പടറികേജബോതറി/  പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം മെറ്റു  പറികന്നബോക്ക സമുദേബോയക്കബോ൪ക്കുസ്വം അ൪ഹമെബോയ

വയസറിളവട്ട് ഉണബോയറിരറിക്കുസ്വം. 

അകപക്ഷേബോ ഫതീസട്ട്- രൂപ 300/- ( മുന്നൂറു രൂപ മെബോത്രസ്വം) പടറികേജബോതറി / പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കട്ട് രൂപ 200/- (ഇരുനൂറട്ട്

രൂപ മെബോത്രസ്വം)

 അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം  വറിശദേ  വറിവരങ്ങൾക്കുസ്വം  www.kdrb.kerala.gov.in  എന്ന  ഔകദേദബോഗറികേ

മവബ്ദസറട്ട് കനബോക്കുകേ.

മസകടററി

 കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്


