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തറിരുവനന്തപുരസ്വം -695001
e.mail:kdrbtvm@gmail.com
web:www.kdrb.kerala.gov.in, Ph:0471-2339377

വറി ജ ബോപനസ്വം
നമ്പ൪.53/Rect/മകേ.ഡറി.ആ൪.ബറി/2016
വറി ജ ബോപന തതീ യ തറി
11.07.2018
തറിരുവറിതബോസ്വംകൂ൪ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിൽ

തറിരുവനന്തപുരസ്വം
തതീയതറി.09.07.2018
അവസബോന തതീ യ തറി
14.08.2018
എൽ.ഡറി ക്ല൪കട്ട്/സബട്ട് ഗ്രൂപട്ട് ഒബോഫതീസ൪ കഗ്രേഡട്ട്-2

തസറികേയറിൽ നറിലവറിലുളള അറുപതറി നബോലട്ട് (64) ഒഴറിവറികലയട്ട് നറിയമെറികമപടുന്നതറിനട്ട് ഹറിന്ദു മെതതറിൽമപട
ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം അകപക്ഷ ക്ഷണറിച്ചു മകേബോളളുന.
കകേരള

കദേവസസസ്വം

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡറിമന്റെ

ഒഒൗകദേദബോഗറികേ

മവബ്സസറബോയ

www.kdrb.kerala.gov.in-ലൂമടെ ഒറതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടെതറിയ കശേഷസ്വം ഒബോ ൺസലനബോയറി സമെ൪പറിക്കുന്ന
അകപക്ഷകേൾ മെബോത്രകമെ സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.
1.

കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവസ്വം

16/2018

2.

തസറികേയുമടെ കപരട്ട്

എ ൽ.ഡറി ക്ല൪കട്ട് / സബട്ട് ഗ്രൂപട്ട് ഒബോഫതീ സ ൪ കഗ്രേഡട്ട് - 2

3.

കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന്റെ കപരട്ട്

തറി രു വറി ത ബോസ്വംകൂ൪ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട്

4.

ശേമ്പള മസ്കെയറിൽ

രൂപ 19000-43600

5.

കയബോഗദതകേൾ

1. എസട്ട്.എസട്ട്.എൽ.സറി അമല്ലെങറിൽ തത്തുലദ കയബോഗദത

6.

ഒഴറിവകേളുമടെ എണസ്വം

64(അറുപതറിനബോലട്ട് )
കുററിപട്ട് :1

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

ഒരു

പുതറിയ

റബോങട്ട്

ലറിസട്ട്

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

കേബോണറിചറിട്ടുളള

പ്രബോബലദതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ
ഒഴറിവകേളറികലയസ്വം

ഈ

എഴുതറി
റബോങട്ട്

ഒഴറിവകേളറികലയസ്വം
അററിയറികമപടുന്ന
ലറിസറിൽ

നറിനസ്വം

ലറിസട്ട്
കൂടുതൽ
നറിയമെനസ്വം

നടെത്തുന്നതബോണട്ട്.
7.

നറിയമെന രതീതറി

കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം

8.

പ്രബോയ പരറിധറി

18 - 36 ഉകദേദബോഗബോ൪തറി കേ ൾ 02.01.1982 നുസ്വം 01.01.2000 നുസ്വം
ഇടെയറിൽ ജനറിചവരബോയറിരറികണസ്വം. (രണട്ട് തതീയതറികേളുസ്വം ഉൾമപമടെ)
(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗകബോ൪ക്കുസ്വം
സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപടവ൪ക്കുസ്വം

മെറ്റു

പറികന്നബോക

നറിയമെബോനുസദതമെബോയ

വയസറിളവട്ട്

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

അകപക്ഷ ഫതീസട്ട് തുകേയുസ്വം അടെയ്കകണ രതീതറിയുസ്വം

രൂപ 300/-( മുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം) പടറികേജബോതറി/ പടറികേവ൪ഗ്ഗകബോ൪കട്ട്
രൂപ 200/-(ഇരുനൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം) (കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്
കബബോ൪ഡറിമന്റെ അകപക്ഷ സമെ൪പറിക്കുന്നതറിനുളള മവബ്കപബോ൪ടലറിമല
കപമമെന്റെട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺസലനബോയറി തുകേ അടെയ്കകണതബോണട്ട്.)

10

മെറട്ട് വറിവരങ്ങൾ

1. യബോമതബോരു കേബോരണവശേബോലുസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയപരറിധറി 50 (അ൯പതട്ട്)
വയസറിൽ കേവറിയബോ൯ പബോടെറില്ലെ എന്ന വദവസ്ഥയട്ട് വറികധയമെബോയറി
തറിരുവറിതബോസ്വംകൂ൪ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിൽ തബോലബോലറികേമെബോയറി/ ദേറിവസ
കവതനബോടെറിസ്ഥബോനതറിൽ ഇകത തസറികേയറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ
മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനകബോ൪കട്ട് ഒരു വ൪ഷതറി ൽ കുറയബോത
സ൪വതീസട്ട് ഉളളപക്ഷസ്വം അവ൪ നറിയമെനകേബോലതട്ട് നറിശറിത പ്രബോയപരറിധറി
കേഴറിഞ്ഞറിടറില്ലെബോതവരബോമണങറിൽ
സദേ൪ഘദകതബോളസ്വം

ഉയ൪ന്ന

അവരുമടെ
പ്രബോയ

സ൪വതീസറിമന്റെ

പരറിധറിയറിൽ

ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .
2. കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട് കബബോ൪ഡട്ട് നടെത്തുന്ന എഴുത്തു
പരതീക്ഷയുമടെ അടെറിസ്ഥബോനതറിൽ ലറിസറിൽ വരബോ൯ കയബോഗദത കനടുന്ന
(കേടട്ട് ഒബോഫട്ട് മെബോ൪ക്കുസ്വം അതറിനു മുകേളറിലുസ്വം മെബോ൪കട്ട് ലഭറിചറിട്ടുളള)
തറിറിരുവറിതബോകൂ൪

കദേവസസസ്വം

കബബോ൪ഡറിൽ

ഇകത

തസറികേയറിൽ

തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന അടെറിസ്ഥബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ
മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനകബോ൪കട്ട്, അവ൪

മെറ്റു വറിധതറിൽ

കയബോഗദരബോമണങറിൽ അവരുമടെ തബോലബോലറികേ കസവന കേബോലഘടസ്വം
കേണകബോകറി പൂ൪തതീകേരറിച ഒബോകരബോ മൂന വ൪ഷതറിനുസ്വം ഒരു മെബോ൪കട്ട്
എന്ന കേണകറിൽ പരമെബോവധറി 5 മെബോ൪കട്ട് വമര കഗ്രേയ്സട്ട് മെബോ൪കട്ട്
നൽകുന്നതബോണട്ട്.

മുകേളറിൽ

ആനുകൂലദങ്ങൾ

പറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന

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

തസറി കേ ,

ശേമ്പളസ്വം ,

സ൪വതീ സ റി മ ന്റെ

സദേ൪ഘദസ്വം ,

കജബോലറി യു മടെ സസഭബോവസ്വം തുടെങ്ങറി യ വ വദക്തമെബോക്കുന്ന ഒരു സ൪വതീ സ ട്ട്
സ൪ടറി ഫ റി ക റട്ട് ബനമപട മഡപപ്യൂ ട റി കേമതീ ഷ ണററി ൽ കുറയബോത
റബോങ്കുളള അധറി കേ ബോരറി യ റി ൽ നറി ന സ്വം വബോങ്ങറി കകേരള കദേവസസസ്വം
ററി ക്രൂ ടട്ട് മ മെന്റെട്ട്

കബബോ൪ ഡട്ട്

ഹബോജരബോകകണതബോണട്ട് .
സ൪വതീസട്ട്

ആവശേദമപടുന്ന
തബോലബോലറികേ

ജതീവനകബോ൪

വറിവരങ്ങൾ

സസ്വംബനറിച

സമെയതട്ട്
അവരുമടെ

അകപക്ഷയറിലുസ്വം

കരഖമപടുകതണതബോണട്ട്.
3.

14.07.1998-മല

06.05.2017-മല
അനുബന

ജറി.ഒ.(പറി)8/17/സ.നറി.വയറികലയുസ്വം

മെറട്ട്

ഉതരവകേളറികലയുസ്വം

നറി൪കദ്ദേശേങ്ങൾകട്ട്

ആനുകൂലദങ്ങൾ

അസ്വംഗപരറിമെറിത൪കട്ട്

അനുസരണമെബോയ
നൽകുന്നതബോണട്ട്.

ജറി.ഒ.(പറി)20/1998/ഉ.ഭ.പ.വയറികലയുസ്വം

നറിലവറിലുളള

അസ്വംഗപരറിമെറിതരബോയ

വദവസ്ഥകേൾ

ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾകട്ട്

പ്രകേബോരസ്വം
നറിലവറിമല

ചെടങ്ങൾക്കുസ്വം നറിയമെങ്ങൾക്കുസ്വം വറികധയമെബോയറി കഗ്രേസട്ട് മെബോ൪കറിനുസ്വം
വയസറിളവറിനുസ്വം അ൪ഹത ഉണബോയറിരറിക്കുന്നതുമെബോണട്ട്.
11.

അകപക്ഷ അയയ്കകണ വറിധസ്വം ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന്റെ
ഒഒൗകദേദബോഗറികേ മവബ്സസറബോയ www.kdrb.kerala.gov.in- വഴറിയബോണട്ട്
അകപക്ഷ സമെ൪പറികകണതട്ട്.

മവബ്സസററിമന്റെ കഹബോസ്വം കപജറിലുളള

“APPLY ONLINE”എന്ന ലറിങറിലൂമടെ ഒറതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯
നടെതറിയ

കശേഷസ്വം

ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾകട്ട്

തങ്ങളുമടെ

യൂസ൪

മഎഡറിയുസ്വം പബോസട്ട് കവ൪ഡസ്വം ഉപകയബോഗറിചട്ട് കലബോഗറി൯ മചെയട്ട് അകപക്ഷ
സമെ൪പറികബോവന്നതബോണട്ട്.

അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചെയ്യുന്ന കഫബോകടബോ മൂന

മെബോസതറിനകേസ്വം എടുതതട്ട് ആയറിരറികണസ്വം ഒരറികൽ അപട്ട് കലബോഡട്ട്
മചെയ

കഫബോകടബോ

തുടെ൪നളള

അകപക്ഷ

സമെ൪പറിക്കുന്നതറിനുസ്വം

ഉപകയബോഗറികബോവന്നതബോണട്ട്. മപ്രബോസഫലറിമല പ്രറിന്റെട്ട് എന്ന ലറിങറിൽ
ക്ലറികട്ട് മചെയബോൽ ഉകദേദബോഗബോ൪തറികട്ട് തബോ൯ സമെ൪പറിച അകപക്ഷയുമടെ

പ്രറിന്റെട്ട്

ഔടട്ട്

എടുതട്ട്

സൂക്ഷറികബോവന്നതബോണട്ട് .

പബോസട്ട്

കവ൪ഡട്ട്

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

ഉറപ്പു

കബബോ൪ഡമെബോയുളള

കേതറിടെപബോടുകേളറിലുസ്വം

കരഖപടുകതണതബോണട്ട്.
ഒരറികൽ

വരുകതണതബോണട്ട്.
ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

സമെ൪പറിചറിട്ടുളള

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

യൂസ൪മഎഡറി

പ്രകതദകേസ്വം

കബബോ൪ഡറിനട്ട്

മു൯പബോമകേ

അകപക്ഷകേൾ

തബോലബോലറികേമെബോയറി

സസതീകേരറികമപടുന്നതബോണട്ട്. ആയതറിനു കശേഷസ്വം അകപക്ഷയറിൽ മെബോറസ്വം
വരുത്തുന്നതറികനബോ, അകപക്ഷ പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ കേഴറിയുകേയറില്ലെ.
മതരമഞ്ഞടുപട്ട്

പ്രകറിയയുമടെ

ഏതട്ട്

അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പറികമപട അകപക്ഷകേൾ വറിജബോപനതറിമല വദവസ്ഥകേൾകട്ട്
വറിപരതീതമെബോയറി

കേബോണുന്ന

പക്ഷസ്വം

നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറികമപടുന്നതബോണട്ട്. വറിദേദബോഭദബോസ കയബോഗദത, ജബോതറി, പരറിചെയസ്വം,
വയസട്ട്

മുതലബോയവ

പകേ൪പ്പുകേൾ

കകേരള

മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള
കദേവസസസ്വം

പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേദമപടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോകറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം. അകപക്ഷഫതീസട്ട്
തുകേ കകേരള

കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട്

സമെ൪പറിക്കുന്നതറിനുളള

കബബോ൪ഡറിമന്റെ

മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ

അകപക്ഷ

ഒബോൺസലനബോയറി

അടെയ്കകണതബോണട്ട്. ഡറി.ഡറി ആകയബോ മെണറി ഒബോ൪ഡറബോകയബോ മചെലബോ൯
മുഖബോന്തറിരകമെബോ മെകറമതങറിലുസ്വം രതീതറിയറികലബോ അകപക്ഷഫതീസട്ട് അടെയവബോ൯
പബോടെറില്ലെ. ഒരറി ക ൽ അടെച അകപക്ഷഫതീ സ ട്ട് ഒരു കേബോരണവശേബോലുസ്വം
മെടെകറി ന ൽ കുന്നതല്ലെ.
12.

അകപക്ഷ

സസതീകേരറിക്കുന്ന

14.08.2018 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

അവസബോന തതീയതറി
13.

അകപക്ഷ

സമെ൪പറികകണ www.kdrb.kerala.gov.in

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

കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്
ന൩൪.53 ററിക്രൂ/മകേ.ഡറി.ആ൪.ബറി/2016

തതീയതറി. 09.07.2018
വറി ജ ബോപനസ്വം

വറിജബോപന തതീയതറി
അവസബോന തതീയതറി
11.07.2018
14.08.2018
തറിരു വറി ത ബോസ്വംകൂ൪ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറി ൽ എൽ.ഡറി ക്ല൪കട്ട്/ സബട്ട് ഗ്രൂപട്ട് ഒബോഫതീസ൪ കഗ്രേഡട്ട്-2
തസറികേയറിമല ഒഴറിവകേളറിൽ നറിയമെറികമപടുന്നതറിനട്ട് ഹറിന്ദു മെതതറിൽമപട ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം
അകപക്ഷ ക്ഷണറിച്ചു മകേബോളളുന.
I. കേബോറഗററി നമ്പ൪ - 16/2018, എ ൽ. ഡറി ക്ല൪കട്ട് / സബട്ട് ഗ്രൂപട്ട് ഒബോഫതീ സ ൪ കഗ്രേഡട്ട് -2, ശേമ്പളസ്വം നറിരകട്ട്19000-43600; ഒഴറിവകേൾ 64 (അറുപതറിനബോലട്ട്); കയബോഗദതകേൾ 1. എസട്ട്.എസട്ട്.എൽ.സറി അമല്ലെങറിൽ തത്തുലദ
കയബോഗദത
ഫതീസട്ട് രൂപ 300/-,(മുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം) പടറികേ ജബോതറി പടറികേ വ൪ഗ്ഗകബോ൪കട്ട് രൂപ 200/-(ഇരുനൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം)
പ്രബോയ പരറി ധ റി
18 നുസ്വം-36 നുസ്വം

മെകദദ, ആണട്ട്. ഉകദേദബോഗബോ൪തറികേൾ 02.01.1982 നുസ്വം 01.01.2000 നുസ്വം ഇടെയറിൽ

ജനറിചവരബോയറിരറികണസ്വം.

(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗകബോ൪ക്കുസ്വം

മെറ്റു

പറിന്നബോക

സമുദേബോയകബോ൪ക്കുസ്വം

നറിയമെബോനുസദതമെബോയ വയസറിളവട്ട് ഉണബോയറിരറിക്കുസ്വം)
അകപക്ഷ സമെ൪പറിക്കുന്നതറിനുസ്വം വറിശേദേ വറിവരങ്ങൾക്കുസ്വം www.kdrb.kerala.gov.in എന്ന ഔകദേദബോഗറികേ
മവബ്സസറട്ട് കനബോക്കുകേ.

മസകടററി
കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്

