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തറി രു ത ൽ വറി ജ ബോപനസ്വം
നമ്പ൪.214/Rect/മകേ.ഡറി.ആ൪.ബറി/2018
വറി ജ ബോപന തതീ യ തറി
27.12.2018
കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിൽ

തറിരുവനന്തപുരസ്വം
തതീയതറി.19.12.2018
അവസബോന തതീ യ തറി
28.01.2019
കബോ൪കട്ട് / ക൪കട്ട് കേസ്വം കേബോഷഷ്യ൪ തസറികേകേളറിൽ

നറിലവറിലുളള ഒഴറിവുകേളറികലയട്ട് നറിയമെറികമപ്പെടുന്നതറിനട്ട് ദദേവതറിലുസ്വം കക്ഷേതബോചബോരങ്ങളറിലുസ്വം വറിശസബോസമുളള ഹറിന
മെതതറിൽമപ്പെട ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം 03.05.2018-മല കേബോറ്റഗററി നമ്പ൪ 13/2018 വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം
അകപക്ഷേ ക്ഷേണറിചറിരുന.

പ്രസ്തുത വറിജബോപനതറിൽ ഈ തസറികേയുമടെ കയബോഗഷ്യതൾ നൽകേറിയറിരുന്നതട്ട്

ഇപ്രകേബോരമെബോണട്ട്.
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.

ഇവ രണസ്വം അവശഷ്യ കയബോഗഷ്യതകേളബോയബോണട്ട് വറിജബോപനസ്വം മചയറിരുന്നതട്ട് . എന്നബോൽ ഈ വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം
ലഭറിച അകപക്ഷേകേൾ പരറികശബോധറിചകപ്പെബോൾ ബറി.മടെകേട്ട്-കേമ്പമ്പ്യൂട൪ സയ൯സട്ട്, ബറി.എസട്ട്.സറി-കേമ്പമ്പ്യൂട൪ സയ൯സട്ട്,
ബറി.കകേബോസ്വം-കേമ്പമ്പ്യൂട൪ സയ൯സട്ട്, ബറി.സറി.എ, എസ്വം.സറി.എ തുടെങ്ങറിയ കേമ്പമ്പ്യൂട൪ അധറിഷറിത ബറിരുദേ കയബോഗഷ്യതകേളസ്വം
പബോഠഷ്യ പദ്ധതറിയറിൽ കേമ്പമ്പ്യൂട൪ സയ൯സട്ട് ഉൾമപ്പെട മെറ്റട്ട് ബറിരുദേ കയബോഗഷ്യതകേളസ്വം മെബോതമുളളവരുമടെ ധബോരബോളസ്വം
അകപക്ഷേകേൾ ലഭറിചതബോയറി കേണ. എന്നബോൽ കേമ്പമ്പ്യൂട൪ അധറിഷറിത കയബോഗഷ്യതയുളളവരുമടെ അകപക്ഷേകേ ൾ
ഡറി.സറി.എ കയബോഗഷ്യത ഇല്ല എന്ന കേബോരണതബോൽ നറിരസറിക്കുന്നതട്ട് നതീതറിയുക്തമെമല്ലന്നട്ട് കേണ്ട സബോഹചരഷ്യതറി ൽ
സ൪കബോ൪ 28.11.2018-മല ജറി.ഒ.(പറി)നമ്പ൪ 77/2018/RD ഉതരവട്ട് പ്രകേബോരസ്വം ഈ തസറികേയുമടെ കയബോഗഷ്യതയറി ൽ
നറിനസ്വം മുകേളറിൽ സൂചറിപ്പെറിച രണ്ടബോമെമത കയബോഗഷ്യതയബോയ ഡറി.സറി.എ ഒഴറിവബോകറി വറിജബോപനസ്വം പുറമപ്പെടുവറിച.
ഡറി.സറി.എ കയബോഗഷ്യത ഇല്ലബോതതറിനബോൽ 03.05.2018-മല കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡട്ട് വറിജബോപന
പ്രകേബോരസ്വം അകപക്ഷേറികബോ൯ സബോധറികബോതറിരുന്ന നറിശറിത ശതമെബോനസ്വം മെബോ൪ക്കുളള എല്ലബോ ബറിരുദേധബോരറികേ ൾക്കുസ്വം
അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിയ്ക്കുവബോ൯ അവസരമമെബോരുക്കുന്നതറിനട്ട് കവണ്ടറിയബോണട്ട് ഈ തറിരുത ൽ വറിജബോപനസ്വം. എന്നബോൽ
വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ കയബോഗഷ്യത മു൯ വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറികകണ്ടറിയറിരുന്ന അവസബോന തതീയതറിയബോയ
04.06.2018-നട്ട് മു൯പട്ട് കനടെറിയതബോയറിരറികണസ്വം. 03.05.2018-മല വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം സസതീകേബോരഷ്യമെബോയ അകപക്ഷേ
സമെ൪പ്പെറിചവ൪ ഈ തറിരുതൽ വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം വതീണസ്വം അകപക്ഷേറികകണ്ടതറില്ല. 3.05.2018-മല
വറിജബോപനതറിമല മെറ്റു വഷ്യവസ്ഥകേൾകട്ട് യബോമതബോരു മെബോറ്റവുസ്വം ഇല്ല. ഒഒൗകദേഷ്യബോഗറികേ മവബ്ദസറ്റബോയ

www.kdrb.kerala.gov.in-ലൂമടെ ഒറ്റതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടെതറിയ കശഷസ്വം ഒബോ ൺദലനബോയറി സമെ൪പ്പെറിക്കുന്ന
അകപക്ഷേകേൾ മെബോതകമെ സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.
1.

കേബോറ്റഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവുസ്വം

13/2018

2. തസറികേയുമടെ കപരട്ട്

ക൪കട്ട് /ക൪കട്ട് കേസ്വം കേബോഷഷ്യ൪

3. കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന്റെ കപരട്ട്

കകേരള കദേവസസസ്വം ററി ക്രൂ ടട്ട് മ മെന്റെട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്

4. ശമ്പള മസ്കെയറിൽ

രൂപ 13210-22360 (ശമ്പള പരറിഷ്കരണതറിനട്ട് മുമ്പുളള നറിരകട്ട്)

5. കയബോഗഷ്യതകേൾ

A degree from a recognised University with 50% or above
marks for Science graduates and 45% or above marks for
graduates in other subjects.

ഒഴറിവുകേളമടെ എണസ്വം

7( ഏഴട്ട്)
കുററിപ്പെട്ട് :1

മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവുകേൾ ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലുളളതബോണട്ട്.
ഈ വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസട്ട് ഏറ്റവുസ്വം
കുറഞ്ഞതട്ട് ഒരു വ൪ഷവുസ്വം ഏറ്റവുസ്വം കൂടെറിയതട്ട് മൂന വ൪ഷവുസ്വം
നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്. എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശഷസ്വം ഇകത
ഉകദേഷ്യബോഗതറിനട്ട്

ഒരു

പുതറിയ

റബോങട്ട്

ലറിസട്ട്

പ്രസറിദ്ധതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന
പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസറിനട്ട് പ്രബോബലഷ്യമുണ്ടബോയറിരറിക്കുന്നതല്ല.
മുകേളറിൽ

കേബോണറിചറിട്ടുളള

പ്രബോബലഷ്യതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ
ഒഴറിവുകേളറികലയ്ക്കുസ്വം

ഈ

ഒഴറിവുകേളറികലയ്ക്കുസ്വം
ഉണ്ടബോകയകബോവുന്ന

റബോങട്ട്

ലറിസറിൽ

നറിനസ്വം

ലറിസട്ട്
കൂടുതൽ
നറിയമെനസ്വം

നടെത്തുന്നതബോണട്ട്.
7. നറിയമെന രതീതറി

കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം

8. പ്രബോയ പരറിധറി

18 - 36 ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറി കേ ൾ 02.01.1982 നുസ്വം 01.01.2000 നുസ്വം
ഇടെയറിൽ ജനറിചവരബോയറിരറികണസ്വം. (രണ്ടട്ട് തതീയതറികേളസ്വം ഉൾമപ്പെമടെ)
(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗകബോ൪ക്കുസ്വം
സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം

മെറ്റു
നറിയമെബോനുസഷ്യതമെബോയ

പറികന്നബോക
വയസറിളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട്. (വയസറി ള വറി മ ന സസ്വംബനറി ച വഷ്യവസ്ഥകേ ൾ കട്ട്
മപബോതു വഷ്യവസ്ഥകേളറി മ ല രണ്ടബോസ്വം ഖണറി കേ കനബോക്കുകേ)
9.

അകപക്ഷേ ഫതീസട്ട് തുകേയുസ്വം അടെയ്കകണ്ട രതീതറിയുസ്വം

രൂപ

750/-(എഴുനൂറ്ററിയ൯പതു

രൂപ

മെബോതസ്വം)

പടറികേജബോതറി/

പടറികേവ൪ഗ്ഗകബോ൪കട്ട് രൂപ 500/- (അഞ്ഞൂറട്ട് രൂപ മെബോതസ്വം) (കകേരള
കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന്റെ അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള

മവബ്കപബോ൪ടലറിമല കപമമെന്റെട്ട് കഗറ്റട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺദലനബോയറി തുകേ
അടെയ്കകണ്ടതബോണട്ട്.)
10. അകപക്ഷേ അയയ്കകണ്ട വറിധസ്വം ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പബോയറി കകേരള
കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന്റെ ഒഒൗകദേഷ്യബോഗറികേ മവബ്ദസറ്റബോയ
www.kdrb.kerala.gov.in-ൽ

ഒറ്റതവണ

രജറികസ്ട്രേഷ൯

രതീതറി

പ്രകേബോരസ്വം രജറിസ൪ മചയ കശഷമെബോണട്ട് അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറികകണ്ടതട്ട് .
മവബ്ദസറ്ററിമന്റെ കഹബോസ്വം കപജറിലുളള “APPLY ONLINE”എന്ന
ലറിങറിലൂമടെ

ഒറ്റതവണ

രജറികസ്ട്രേഷ൯

നടെതറിയ

കശഷസ്വം

ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾകട്ട് തങ്ങളമടെ യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം പബോസട്ട് കവ൪ഡസ്വം
ഉപകയബോഗറിചട്ട് കലബോഗറി൯ മചയട്ട്

അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറികബോവുന്നതബോണട്ട് .

അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചയ്യുന്ന കഫബോകടബോ മൂന മെബോസതറിനകേസ്വം എടുതതട്ട്
ആയറിരറികണസ്വം ഒരറികൽ അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചയ കഫബോകടബോ തുടെ൪നളള
അകപക്ഷേ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം

മപ്രബോദഫലറിമല

പ്രറിന്റെട്ട്

എന്ന

ഉപകയബോഗറികബോവുന്നതബോണട്ട് .
ലറിങറി ൽ

കറികട്ട്

മചയബോൽ

ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികട്ട് തബോ൯ സമെ൪പ്പെറിച അകപക്ഷേയുമടെ പ്രറിന്റെട്ട് ഔടട്ട്
എടുതട്ട്

സൂക്ഷേറികബോവുന്നതബോണട്ട്.

പബോസട്ട്

കവ൪ഡട്ട്

രഹസഷ്യമെബോയറി

സൂക്ഷേറികകണ്ടതുസ്വം മപ്രബോദഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന വഷ്യക്തറിഗത
വറിവരങ്ങൾ

ശരറിയബോമണന്നട്ട്

ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിയുമടെ

ഉറപ്പു

ചുമെതലയബോണട്ട്.

ഓകരബോ

വരുകതണ്ടതുസ്വം
തസറികേയട്ട്

അകപക്ഷേറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പുസ്വം തമന്റെ മപ്രബോദഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള
വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട് ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറി ഉറപ്പു വരുകതണ്ടതബോണട്ട് .
ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡമെബോയുളള കേതറിടെപബോടുകേളറിലുസ്വം യൂസ൪മഎഡറി
പ്രകതഷ്യകേസ്വം

കരഖപ്പെടുകതണ്ടതബോണട്ട്.

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡറിനട്ട്

മു൯പബോമകേ ഒരറികൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള അകപക്ഷേകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി
സസതീകേരറികമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്. ആയതറിനു കശഷസ്വം അകപക്ഷേയറിൽ മെബോറ്റസ്വം
വരുത്തുന്നതറികനബോ, അകപക്ഷേ പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ കേഴറിയുകേയറില്ല.
മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്

പ്രകറിയയുമടെ

ഏതട്ട്

അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പ്പെറികമപ്പെട അകപക്ഷേകേൾ വറിജബോപനതറിമല വഷ്യവസ്ഥകേൾകട്ട്
വറിപരതീതമെബോയറി

കേബോണുന്ന

പക്ഷേസ്വം

നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറികമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്. വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ കയബോഗഷ്യത, ജബോതറി, പരറിചയസ്വം,
വയസട്ട്

മുതലബോയവ

മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള

പ്രമെബോണങ്ങളമടെ

പകേ൪പ്പുകേൾ

കകേരള

കദേവസസസ്വം

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോകറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം. നറിശയറിചറിട്ടുളള
അകപക്ഷേബോഫതീസട്ട് തുകേ കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട് കബബോ൪ഡറിമന്റെ
അകപക്ഷേ
ഒബോൺദലനബോയറി

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള

മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ

അടെയ്കകണ്ടതബോണട്ട്. ഡറി.ഡറി ആകയബോ മെണറി

ഒബോഡറബോകയബോ മചലബോ൯ മുഖബോന്തറിരകമെബോ മെകറ്റമതങറിലുസ്വം രതീതറിയറികലബോ
അകപക്ഷേഫതീസട്ട്

അടെയ്ക്കുവബോ൯

പബോടെറില്ല.

ഒരറി ക ൽ

അടെച

അകപക്ഷേബോഫതീ സ ട്ട് ഒരു കേബോരണവശബോലുസ്വം മെടെകറി ന ൽകുന്നതല്ല.
11. മെറ്റട്ട് നറി൪കദ്ദേശങ്ങൾ

03.05.2018-മല കേബോറ്റഗററി നസ്വം.13/2018 വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം
സസതീകേബോരഷ്യമെബോയ

അകപക്ഷേ

സമെ൪പ്പെറിചവ൪

വതീണസ്വം

അകപക്ഷേറികകണ്ടതറില്ല. 3.05.2018-മല വറിജബോപനതറിമല മെറ്റു
വഷ്യവസ്ഥകേൾകട്ട് യബോമതബോരു മെബോറ്റവുസ്വം ഇല്ല.
12. അകപക്ഷേ സസതീകേരറിക്കുന്ന
അവസബോന തതീയതറി

28.01.2019 അ൪ദ്ധരബോതറി 12 മെണറി വമര

13. അകപക്ഷേ
സമെ൪പ്പെറികകണ്ട www.kdrb.kerala.gov.in
കമെൽവറിലബോസസ്വം
കഫബോകടബോ, മഎ.ഡറി കേബോ൪ഡട്ട് , വയസറി ള വട്ട് ഉ ൾ മപ്പെമടെയുളള നറി ൪ കദ്ദേശങ്ങ ൾ കട്ട് വറി ജ ബോപനതറി മ ന്റെ
പബോ൪ടട്ട് - II - ൽ മകേബോടുതറി ര റി ക്കു ന്ന മപബോതു വഷ്യവസ്ഥകേ ൾ നറി ൪ ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ.
ഒപ്പെട്ട്
മസകടററി
കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്

കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്

തറിരുവറിതബോസ്വംകൂ൪ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട് ബറിൽഡറിസ്വംഗട്ട്
എസ്വം.ജറി.കറബോഡട്ട്, ആയു൪കവദേ കകേബോകളജട്ട് ജസ്വംഗ്ഷ൯
തറിരുവനന്തപുരസ്വം -695001 e.mail:kdrbtvm@gmail.com
web:www.kdrb.kerala.gov.in, Ph:0471-2339377

ലഘു തറി രു ത ൽ വറി ജ ബോപനസ്വം
നമ്പ൪.214/Rect/മകേ.ഡറി.ആ൪.ബറി/2018
വറി ജ ബോപന തതീ യ തറി
27.12.2018

തറിരുവനന്തപുരസ്വം
തതീയതറി. 19.12.2018
അവസബോന തതീ യ തറി
28.01.2019

കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിൽ കബോ൪കട്ട് / ക൪കട്ട് കേസ്വം കേബോഷഷ്യ൪ തസറികേകേളറിൽ നറിലവറിലുളള
ഒഴറിവുകേളറികലയട്ട് നറിയമെറികമപ്പെടുന്നതറിനട്ട് ദദേവതറിലുസ്വം കക്ഷേതബോചബോരങ്ങളറിലുസ്വം വറിശസബോസമുളള ഹറിന മെതതറി ൽമപ്പെട
ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം 03.05.2018-മല കേബോറ്റഗററി നമ്പ൪ 13/2018 വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം അകപക്ഷേ
ക്ഷേണറിചറിരുന. പ്രസ്തുത വറിജബോപനതറിൽ ഡറിഗറിയുസ്വം, ഡറി.സറി.എയുസ്വം ഈ തസറികേയറികലയ്ക്കുളള അവശഷ്യ
കയബോഗഷ്യതകേളബോയബോണട്ട് വറിജബോപനസ്വം മചയറിരുന്നതട്ട്. എന്നബോൽ ഈ വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം ലഭറിച അകപക്ഷേകേൾ
പരറികശബോധറിചകപ്പെബോൾ ബറി.മടെകേട്ട് കേമ്പമ്പ്യൂട൪ സയ൯സട്ട്, ബറി.എസട്ട്.സറി-കേമ്പമ്പ്യൂട൪ സയ൯സട്ട്, ബറി.കകേബോസ്വം-കേമ്പമ്പ്യൂട൪
സയ൯സട്ട്, ബറി.സറി.എ, എസ്വം.സറി.എ തുടെങ്ങറിയ കേമ്പമ്പ്യൂട൪ അധറിഷറിത ബറിരുദേ കയബോഗഷ്യതകേളസ്വം പബോഠഷ്യ പദ്ധതറിയറി ൽ
കേമ്പമ്പ്യൂട൪ സയ൯സട്ട് ഉൾമപ്പെട മെറ്റട്ട് ബറിരുദേ കയബോഗഷ്യതകേളസ്വം മെബോതമുളളവരുമടെ ധബോരബോളസ്വം അകപക്ഷേകേ ൾ ലഭറിചതബോയറി
കേണ. എന്നബോൽ കേമ്പമ്പ്യൂട൪ അധറിഷറിത കയബോഗഷ്യതയുളളവരുമടെ അകപക്ഷേകേൾ ഡറി.സറി.എ ഇല്ല എന്ന
കേബോരണതബോൽ നറിരസറിക്കുന്നതട്ട് നതീതറിയുക്തമെമല്ലന്നട്ട് കേണ്ട സബോഹചരഷ്യതറി ൽ സ൪കബോ൪ 28.11.2018-മല
ജറി.ഒ.(പറി) നമ്പ൪ 77/2018/RD ഉതരവട്ട് പ്രകേബോരസ്വം ഈ തസറികേയുമടെ കയബോഗഷ്യതയറിൽ നറിനസ്വം മുകേളറിൽ സൂചറിപ്പെറിച
രണ്ടബോമെമത കയബോഗഷ്യതയബോയ ഡറി.സറി.എ ഒഴറിവബോകറി വറിജബോപനസ്വം പുറമപ്പെടുവറിച. DCA ഇല്ലബോതതറിനബോൽ
03.05.2018-മല കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡട്ട് വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം അകപക്ഷേറികബോ൯
സബോധറികബോതറിരുന്ന നറിശറിത ശതമെബോനസ്വം മെബോ൪ക്കുളള എല്ലബോ ബറിരുദേധബോരറികേ ൾക്കുസ്വം അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിയ്ക്കുവബോ൯
അവസരമമെബോരുക്കുന്നതറിനട്ട് കവണ്ടറിയബോണട്ട് ഈ തറിരുതൽ വറിജബോപനസ്വം. എന്നബോൽ വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ കയബോഗഷ്യത മു൯
വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറികകണ്ടറിയറിരുന്ന അവസബോന തതീയതറിയബോയ 04.06.2018-നട്ട് മു൯പട്ട്
കനടെറിയതബോയറിരറികണസ്വം. 03.05.2018-മല വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം സസതീകേബോരഷ്യമെബോയ അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിചവ൪ ഈ
തറിരുതൽ വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം വതീണസ്വം അകപക്ഷേറികകണ്ടതറില്ല. 3.05.2018-മല വറിജബോപനതറിമല മെറ്റു
വഷ്യവസ്ഥകേൾകട്ട് യബോമതബോരു മെബോറ്റവുസ്വം ഇല്ല.
I. കേബോറ്റഗററി നമ്പ൪ - 13/2018- ക൪കട്ട് / ക൪കട്ട് കേസ്വം കേബോഷഷ്യ൪ ശമ്പള നറിരകട്ട് 13210-22360; (ശമ്പള
പരറിഷ്കരണതറിനു മുമ്പുളളതട്ട് )ഒഴറിവുകേൾ 7 (ഏഴട്ട്); കയബോഗഷ്യത- A degree from a recognised University with 50%
or above marks for Science graduates and 45% or above marks for graduates in other subjects. ഫതീസട്ട് രൂപ
750/-,(എഴുനൂറ്ററിഅ൯പതട്ട് രൂപ മെബോതസ്വം) പടറികേ ജബോതറി പടറികേ വ൪ഗ്ഗകബോ൪കട്ട് രൂപ 500/-(അഞ്ഞൂറട്ട് രൂപ മെബോതസ്വം)
അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം വറിശദേ വറിവരങ്ങൾക്കുസ്വം www.kdrb.kerala.gov.in എന്ന ഔകദേഷ്യബോഗറികേ
മവബ്ദസറ്റട്ട് കനബോക്കുകേ.
(ഒപ്പെട്ട്)
മസകടററി
കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെന്റെട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്

