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വറിജബോപനസ്വം

                                                                   തറിരുവനന്തപുരസ്വം
നമ്പ൪.214/Rect/മകേ. ഡറി.ആ൪.ബറി/2018            തതീയതറി.30.04.2018
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 കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിൽ  വറിവറിധ തസറികേകേളറിൽ നറിലവറിലുളള  ഒഴറിവുകേളറികലയട്ട്

നറിയമെറിക്കമപ്പെടുന്നതറിനട്ട്  ദദേവതറിലുസ്വം  കക്ഷേതബോചബോരങ്ങളറിലുസ്വം  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 മെബോതകമെ സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.

1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവുസ്വം 13/2018

2. തസറികേയുമടെ കപരട്ട് ക്ല൪ക്കട്ട് /ക്ല൪ക്കട്ട് കേസ്വം കേബോഷദ൪

3. കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന്റെ കപരട്ട് കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്  

4. ശമ്പള മസ്കെയറിൽ രൂപ 13210-22360 (ശമ്പള പരറിഷ്കരണതറിനട്ട് മുമ്പുളള നറിരക്കട്ട്) 

5. കയബോഗദതകേൾ 1.  A  degree  from  a  recognised  University  with  50%  or

above marks  for  Science graduates and 45% or  above

marks for graduates in other subjects

2. Diploma in Computer Application obtained after a Course

of study with not less than six months duration or equivalent

recognised by Government

ഒഴറിവുകേളുമടെ എണസ്വം 

                         കുററിപ്പെട്ട് :1

 7( ഏഴട്ട്) 

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവുകേൾ ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലുളളതബോണട്ട്.

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 ഉണബോകയക്കബോവുന്ന  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

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  (വയസറിളവറിമന  സസ്വംബനറിച  വദവസ്ഥകേൾക്കട്ട്

മപബോതു വദവസ്ഥകേളറിമല രണബോസ്വം ഖണറികേ കനബോക്കുകേ)  

9.   അകപക്ഷേ ഫതീസട്ട് -

തുകേയുസ്വം അടെയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

രൂപ  750/-(എഴുനൂററിയ൯പതു  രൂപ  മെബോതസ്വം)  പടറികേജബോതറി/

പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കട്ട്  രൂപ  500/-  (അഞ്ഞൂറട്ട്  രൂപ  മെബോതസ്വം)  (കകേരള

കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന്റെ അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള

മവബ്കപബോ൪ടലറിമല കപമമെന്റെട്ട്  കഗറട്ട്  കവ വഴറി  ഒബോൺദലനബോയറി  തുകേ

അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.) 

10.  അകപക്ഷേ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനു  മുമ്പബോയറി  കകേരള

കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന്റെ ഒഒൗകദേദബോഗറികേ മവബ്ദസറബോയ

www.kdrb.kerala.gov.in-  വഴറിയബോണട്ട്  അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.

മവബ്ദസററിമന്റെ കഹബോസ്വം കപജറിലുളള “APPLY NOW”എന്ന ലറിങറിലൂമടെ

ഒറതവണ  രജറികസ്ട്രേഷ൯  നടെതറിയ  കശഷസ്വം  ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്

തങ്ങളുമടെ യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം പബോസട്ട് കവ൪ഡസ്വം ഉപകയബോഗറിചട്ട് കലബോഗറി൯

മചയട്ട്  അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചയ്യുന്ന

കഫബോകടബോ  മൂന  മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം  ഒരറിക്കൽ

അപട്ട്  കലബോഡട്ട്  മചയ  കഫബോകടബോ  തുടെ൪നളള  അകപക്ഷേ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം ഉപകയബോഗറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്. മപ്രബോദഫലറിമല പ്രറിന്റെട്ട്

എന്ന ലറിങറിൽ ക്ലറിക്കട്ട്  മചയബോൽ ഉകദേദബോഗബോ൪തറിക്കട്ട്  തബോ൯ സമെ൪പ്പെറിച

അകപക്ഷേയുമടെ  പ്രറിന്റെട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്  സൂക്ഷേറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്



കവ൪ഡട്ട്  രഹസദമെബോയറി  സൂക്ഷേറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോദഫലറിൽ

നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന  വദകറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ

വരുകതണതുസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറിയുമടെ ചുമെതലയബോണട്ട്. ഓകരബോ തസറികേയട്ട്

അകപക്ഷേറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പുസ്വം തമന്റെ മപ്രബോദഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള

വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട് ഉകദേദബോഗബോ൪തറി ഉറപ വരുകതണതബോണട്ട്.

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡമെബോയുളള  കേതറിടെപബോടുകേളറിലുസ്വം  യൂസ൪മഎഡറി

പ്രകതദകേസ്വം  കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്

മു൯പബോമകേ ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള അകപക്ഷേകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി

സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.   ആയതറിനു കശഷസ്വം അകപക്ഷേയറിൽ മെബോറസ്വം

വരുത്തുന്നതറികനബോ,  അകപക്ഷേ  പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില.

മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്  പ്രകറിയയുമടെ  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട അകപക്ഷേകേൾ വറിജബോപനതറിമല വദവസ്ഥകേൾക്കട്ട്

വറിപരതീതമെബോയറി  കേബോണുന്ന  പക്ഷേസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.  വറിദേദബോഭദബോസ  കയബോഗദത,  ജബോതറി,  പരറിചയസ്വം,

വയസട്ട്  മുതലബോയവ  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ

പകേ൪പകേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശദമപ്പെടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.  നറിശ്ചയറിചറിട്ടുളള

അകപക്ഷേബോഫതീസട്ട്  തുകേ  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന്റെ

അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ

ഒബോൺദലനബോയറി   അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.  ഡറി.ഡറി  ആകയബോ  മെണറി

ഒബോഡറബോകയബോ  മചലബോ൯  മുഖബോന്തറിരകമെബോ  മെകറമതങറിലുസ്വം  രതീതറിയറികലബോ

അകപക്ഷേഫതീസട്ട്  അടെയവബോ൯  പബോടെറില.  ഒരറിക്കൽ അടെച

അകപക്ഷേബോഫതീസട്ട് ഒരു കേബോരണവശബോലുസ്വം മെടെക്കറി നൽകുന്നതല.

11.  അകപക്ഷേ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

         04.06.2018 അ൪ദരബോതറി 12 മെണറി വമര

12. അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി  കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടെയുളള  നറി൪കദ്ദേശങ്ങൾക്കട്ട്  വറിജബോപനതറിമന്റെ

പബോ൪ടട്ട്-II -ൽ മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വദവസ്ഥകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ.



1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവുസ്വം 14/2018

2. തസറികേയുമടെ കപരട്ട് കകേബോൺഫറിഡ൯ഷദൽ അസറിസന്റെട്ട്

3. കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന്റെ കപരട്ട് കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്  

4. ശമ്പള മസ്കെയറിൽ രൂപ 10480-18300 (ശമ്പള പരറിഷ്കരണതറിനട്ട് മുമ്പുളള നറിരക്കട്ട്) 

5. കയബോഗദതകേൾ 1. Pass in Plus 2 or its equivalent.

2. Lower Grade Certificate in Typewriting English (KGTE)

and Computer Word Processing or its equivalent.

3.Lower Grade Certificate in Typewriting Malyalam (KGTE)

or its equivalent

4. Lower Grade Certificate in Short hand English (KGTE) or

its equivalent.

5. Lower Grade Certificate in Short hand Malyalam (KGTE)

or its equivalent. 

ഒഴറിവുകേളുമടെ എണസ്വം 

                         കുററിപ്പെട്ട് :1

 2(രണട്ട്) 

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവുകേൾ ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലുളളതബോണട്ട്.

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 ഉണബോകയക്കബോവുന്ന  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



ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  (വയസറിളവറിമന  സസ്വംബനറിച  വദവസ്ഥകേൾക്കട്ട്

മപബോതു വദവസ്ഥകേളറിമല രണബോസ്വം ഖണറികേ കനബോക്കുകേ)  

9.   അകപക്ഷേ ഫതീസട്ട് -

 തുകേയുസ്വം അടെയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

രൂപ  500/-(അഞ്ഞൂറട്ട് രൂപ മെബോതസ്വം)  പടറികേജബോതറി/  പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കട്ട്

രൂപ  300/-  (മുന്നൂറട്ട്  രൂപ  മെബോതസ്വം)  (കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡറിമന്റെ  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിമല

കപമമെന്റെട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺദലനബോയറി തുകേ അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.) 

10.  അകപക്ഷേ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനു  മുമ്പബോയറി  കകേരള

കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന്റെ ഒഒൗകദേദബോഗറികേ മവബ്ദസറബോയ

www.kdrb.kerala.gov.in-  വഴറിയബോണട്ട്  അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.

മവബ്ദസററിമന്റെ കഹബോസ്വം കപജറിലുളള “APPLY NOW”എന്ന ലറിങറിലൂമടെ

ഒറതവണ  രജറികസ്ട്രേഷ൯  നടെതറിയ  കശഷസ്വം  ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്

തങ്ങളുമടെ യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം പബോസട്ട് കവ൪ഡസ്വം ഉപകയബോഗറിചട്ട് കലബോഗറി൯

മചയട്ട്  അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചയ്യുന്ന

കഫബോകടബോ  മൂന  മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം  ഒരറിക്കൽ

അപട്ട്  കലബോഡട്ട്  മചയ  കഫബോകടബോ  തുടെ൪നളള  അകപക്ഷേ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം ഉപകയബോഗറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്. മപ്രബോദഫലറിമല പ്രറിന്റെട്ട്

എന്ന ലറിങറിൽ ക്ലറിക്കട്ട്  മചയബോൽ ഉകദേദബോഗബോ൪തറിക്കട്ട്  തബോ൯ സമെ൪പ്പെറിച

അകപക്ഷേയുമടെ  പ്രറിന്റെട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്  സൂക്ഷേറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്

കവ൪ഡട്ട്  രഹസദമെബോയറി  സൂക്ഷേറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോദഫലറിൽ

നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന  വദകറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ

വരുകതണതുസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറിയുമടെ ചുമെതലയബോണട്ട്. ഓകരബോ തസറികേയട്ട്

അകപക്ഷേറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പുസ്വം തമന്റെ മപ്രബോദഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള

വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട് ഉകദേദബോഗബോ൪തറി ഉറപ വരുകതണതബോണട്ട്.

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡമെബോയുളള  കേതറിടെപബോടുകേളറിലുസ്വം  യൂസ൪മഎഡറി

പ്രകതദകേസ്വം  കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്

മു൯പബോമകേ ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള അകപക്ഷേകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി

സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.   ആയതറിനു കശഷസ്വം അകപക്ഷേയറിൽ മെബോറസ്വം

വരുത്തുന്നതറികനബോ,  അകപക്ഷേ  പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില.

മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്  പ്രകറിയയുമടെ  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട അകപക്ഷേകേൾ വറിജബോപനതറിമല വദവസ്ഥകേൾക്കട്ട്



വറിപരതീതമെബോയറി  കേബോണുന്ന  പക്ഷേസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.  വറിദേദബോഭദബോസ  കയബോഗദത,  ജബോതറി,  പരറിചയസ്വം,

വയസട്ട്  മുതലബോയവ  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ

പകേ൪പകേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശദമപ്പെടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.  നറിശ്ചയറിചറിട്ടുളള

അകപക്ഷേബോഫതീസട്ട്  തുകേ  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന്റെ

അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ

ഒബോൺദലനബോയറി   അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.  ഡറി.ഡറി  ആകയബോ  മെണറി

ഒബോഡറബോകയബോ  മചലബോ൯  മുഖബോന്തറിരകമെബോ  മെകറമതങറിലുസ്വം  രതീതറിയറികലബോ

അകപക്ഷേഫതീസട്ട്  അടെയവബോ൯  പബോടെറില.  ഒരറിക്കൽ അടെച

അകപക്ഷേഫതീസട്ട് ഒരു കേബോരണവശബോലുസ്വം മെടെക്കറി നൽകുന്നതല.

11.  അകപക്ഷേ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

         04.06.2018 അ൪ദരബോതറി 12 മെണറി വമര

12. അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി  കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടെയുളള  നറി൪കദ്ദേശങ്ങൾക്കട്ട്  വറിജബോപനതറിമന്റെ

പബോ൪ടട്ട്-II -ൽ മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വദവസ്ഥകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ.

1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവുസ്വം 15/2018

2. തസറികേയുമടെ കപരട്ട് ഒബോഫതീസട്ട് അറ൯ഡന്റെട്ട്

3. കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന്റെ കപരട്ട് കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്  

4. ശമ്പള മസ്കെയറിൽ രൂപ 8500-13210 (ശമ്പള പരറിഷ്കരണതറിനട്ട് മുമ്പുളള നറിരക്കട്ട്) 

5. കയബോഗദതകേൾ 1. Should have passed 10th standard and should not have

acquired any degree. 

ഒഴറിവുകേളുമടെ എണസ്വം 

                         കുററിപ്പെട്ട് :1

 3 (മൂന്നട്ട്) 

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവുകേൾ ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലുളളതബോണട്ട്.

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 ഉണബോകയക്കബോവുന്ന  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

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  (വയസറിളവറിമന  സസ്വംബനറിച  വദവസ്ഥകേൾക്കട്ട്

മപബോതു വദവസ്ഥകേളറിമല രണബോസ്വം ഖണറികേ കനബോക്കുകേ)  

9.   അകപക്ഷേ ഫതീസട്ട് -

 തുകേയുസ്വം അടെയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

രൂപ  300/-(മൂന്നൂറട്ട്  രൂപ  മെബോതസ്വം)  പടറികേജബോതറി/  പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കട്ട്

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

കബബോ൪ഡറിമന്റെ  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിമല

കപമമെന്റെട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺദലനബോയറി തുകേ അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്.) 

10.  അകപക്ഷേ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനു  മുമ്പബോയറി  കകേരള

കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന്റെ ഒഒൗകദേദബോഗറികേ മവബ്ദസറബോയ

www.kdrb.kerala.gov.in-  വഴറിയബോണട്ട്  അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.

മവബ്ദസററിമന്റെ കഹബോസ്വം കപജറിലുളള “APPLY NOW”എന്ന ലറിങറിലൂമടെ

ഒറതവണ  രജറികസ്ട്രേഷ൯  നടെതറിയ  കശഷസ്വം  ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്

തങ്ങളുമടെ യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം പബോസട്ട് കവ൪ഡസ്വം ഉപകയബോഗറിചട്ട് കലബോഗറി൯

മചയട്ട്  അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചയ്യുന്ന

കഫബോകടബോ  മൂന  മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം  ഒരറിക്കൽ

അപട്ട്  കലബോഡട്ട്  മചയ  കഫബോകടബോ  തുടെ൪നളള  അകപക്ഷേ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം ഉപകയബോഗറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്. മപ്രബോദഫലറിമല പ്രറിന്റെട്ട്

എന്ന ലറിങറിൽ ക്ലറിക്കട്ട്  മചയബോൽ ഉകദേദബോഗബോ൪തറിക്കട്ട്  തബോ൯ സമെ൪പ്പെറിച

അകപക്ഷേയുമടെ  പ്രറിന്റെട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്  സൂക്ഷേറിക്കബോവുന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്

കവ൪ഡട്ട്  രഹസദമെബോയറി  സൂക്ഷേറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോദഫലറിൽ



നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന  വദകറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ

വരുകതണതുസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറിയുമടെ ചുമെതലയബോണട്ട്. ഓകരബോ തസറികേയട്ട്

അകപക്ഷേറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പുസ്വം തമന്റെ മപ്രബോദഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള

വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട് ഉകദേദബോഗബോ൪തറി ഉറപ വരുകതണതബോണട്ട്.

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡമെബോയുളള  കേതറിടെപബോടുകേളറിലുസ്വം  യൂസ൪മഎഡറി

പ്രകതദകേസ്വം  കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്

മു൯പബോമകേ ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള അകപക്ഷേകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി

സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.   ആയതറിനു കശഷസ്വം അകപക്ഷേയറിൽ മെബോറസ്വം

വരുത്തുന്നതറികനബോ,  അകപക്ഷേ  പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില.

മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്  പ്രകറിയയുമടെ  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട അകപക്ഷേകേൾ വറിജബോപനതറിമല വദവസ്ഥകേൾക്കട്ട്

വറിപരതീതമെബോയറി  കേബോണുന്ന  പക്ഷേസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.  വറിദേദബോഭദബോസ  കയബോഗദത,  ജബോതറി,  പരറിചയസ്വം,

വയസട്ട്  മുതലബോയവ  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ

പകേ൪പകേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശദമപ്പെടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.   ഒബോകരബോ

തസറികേയസ്വം  പ്രകതദകേസ്വം  പ്രകതദകേസ്വം  അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണതബോണട്ട്.

ഒബോകരബോ  തസറികേയസ്വം  നറിശ്ചയറിചറിട്ടുളള   അകപക്ഷേഫതീസട്ട്  തുകേ  കകേരള

കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട് കബബോ൪ഡറിമന്റെ അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള

മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ ഒബോൺദലനബോയറി  അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്. ഡറി.ഡറി

ആകയബോ  മെണറി  ഒബോഡറബോകയബോ  മചലബോ൯  മുഖബോന്തറിരകമെബോ  മെകറമതങറിലുസ്വം

രതീതറിയറികലബോ അകപക്ഷേഫതീസട്ട്  അടെയവബോ൯ പബോടെറില.  ഒരറിക്കൽ അടെച

അകപക്ഷേഫതീസട്ട് ഒരു കേബോരണവശബോലുസ്വം മെടെക്കറി നൽകുന്നതല.

11.  അകപക്ഷേ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

      04.06.2018 അ൪ദരബോതറി 12 മെണറി വമര

12. അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി  കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടെയുളള  നറി൪കദ്ദേശങ്ങൾക്കട്ട്  വറിജബോപനതറിമന്റെ

പബോ൪ടട്ട്-II -ൽ മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വദവസ്ഥകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ.


