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ഒനബോസ്വം എന  .  സറി  .  എ വറിജബോപനസ്വം

വറിജബോപന തതീയതറി           അവസബോന തതീയതറി
18.03.2020                          18.04.2020

 

തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര  കദേവസസസ്വം  കബബോരഡറില രണബോസ്വം  ആനകശേവുകേസ്വം തസറികേയറിൽ നറിലവറിലുളള  ഒരു

എന.സറി.എ  ഒഴറിവറികലയട്ട്  നറിയമെറിക്കമപ്പെടുനതറിനട്ട്  നറിശറിത  കയബോഗഗ്യതയുള്ള  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  ഒ.ബറി.സറി

വറിഭബോഗതറിലമപ്പെട ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം അകപക്ഷ ക്ഷണറിയ്ക്കുന.

 
       കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡറിമന ഒഒൗകദേഗ്യബോഗറികേ മവബ്സസറബോയ www.kdrb.kerala.gov.in-

ലൂമടെ ഒറതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടെതറിയ കശേഷസ്വം ഒബോൺസലനബോയറി  സമെ൪പ്പെറിക്കുന അകപക്ഷകേൾ മെബോത്രകമെ

സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.

1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവുസ്വം  36/2020

2. തസറികേയുമടെ കപരട്ട്  രണബോസ്വം  ആനകശേവുകേസ്വം  (ഒ.ബറി.സറി  വറിഭബോഗതറിലമപ്പെട  ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറികേളറിൽ

നറിനസ്വം മെബോത്രസ്വം)

3. കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന കപരട്ട്  തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര കദേവസസസ്വം കബബോര    ഡട്ട്

4. ശേമ്പള മസ്കെയറിൽ  7000-8500 രൂപ  (PR) 

5. കയബോഗഗ്യതകേൾ 1.  അഞബോസ്വം കബോസ്സു വമര പഠറിചറിരറിക്കണസ്വം

2. കേബോയറികേക്ഷമെത ഉണബോയറിരറിക്കണസ്വം

3. ഒരു വരഷമത മതബോഴറില പരറിചയസ്വം ഉണബോയറിരറിക്കണസ്വം

6. ഒഴറിവുകേളുമടെ എണസ്വം 

                         കുററിപ്പെട്ട് :1 ഒ.ബറി.സറി - 1 ഒഴറിവട്ട് 

  മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന ഒഴറിവട്ട് ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലുളളതബോണട്ട്. 

ഈ  വറിജബോപനപ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന  റബോങ്കു  ലറിസറിനട്ട്,  ഈ

തസറികേയുമടെ  15.06.2017  -ാബോസ്വം  തതീയതറിയറില  നറിലവറില  വന റബോങ്കു



ലറിസറിമന  (കേബോറഗററി  നസ്വം.02/2016)  കേബോലയളവറില  ഒ.ബറി.സറി

വറിഭബോഗക്കബോരക്കു  കവണറി  നതീക്കറിവചറിട്ടുള്ള  ഒഴറിവുകേളറികലയ്ക്കുസ്വം  ടെറി

സമുദേബോയതറിമന  അഭബോവതറില  നറികേതമപ്പെടെബോമത  വരുന

ഒഴറിവുകേളറികലയ്ക്കുസ്വം  നറിയമെന  ശേറിപബോരശേയുസ്വം  നറിയമെനവുസ്വം  നടെത്തുനത

വമരകയബോ  അമല്ലെങറില  ഈ  വറിജബോപന  പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന

എന.സറി.എ റബോങട്ട് ലറിസട്ട് നറിലവറില വരുന തതീയതറി മുതല 3 വരഷസ്വം

തറികേയുനത  വമരകയബോ  ഏതബോകണബോ  ആദേഗ്യസ്വം  ആ  തതീയതറി  വമര

പ്രബോബലഗ്യസ്വം ഉണബോയറിരറിക്കുനതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുള്ള നറിയമെനസ്വം 

(ഒ.ബറി.സറി  വറിഭബോഗതറിലമപ്പെട  ഉകദേഗ്യബോഗബോരതറികേളറില  നറിന

മെബോത്രസ്വം)

കുററിപ്പെട്ട് - ടെറി വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടെബോത ഉകദേഗ്യബോഗബോരതറികേള് സമെരപ്പെറിക്കുന

അകപക്ഷകേള്  നറിരുപബോധറികേസ്വം  നറിരസറിക്കുനതബോണട്ട്.

അങ്ങമനയുള്ളവരക്കട്ട്  അകപക്ഷ  നറിരസറിച്ചുമകേബോണട്ട്  വഗ്യകറിഗത

അററിയറിപ്പെട്ട് നലകുനതല്ലെ.  ഒരറിക്കല അടെച അകപക്ഷബോ ഫതീസട്ട് മെടെക്കറി

നലകുനതമെല്ലെ.

8. പ്രബോയ പരറിധറി  18   39.  – ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറികേൾ 01.01.2002 നസ്വം  02.01.1981  നസ്വം

ഇടെയറിൽ ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം. (രണട്ട് തതീയതറികേളുസ്വം ഉൾമപ്പെമടെ) 

  [മപബോതവഗ്യവസ്ഥകേളറിമല ഖണറികേ 2(i)മല ആനകൂലഗ്യസ്വം ഉള്മപ്പെമടെ] 

(വയസറിളവറിമന  സസ്വംബനറിച  മെറ്റു  വഗ്യവസ്ഥകേള്ക്കട്ട്

മപബോതവഗ്യവസ്ഥകേളറിമല രണബോസ്വം ഖണറികേ കനബോക്കുകേ.  ഖണറികേ  2(i)

ഒഴറിമകേ)

 
9.   അകപക്ഷ ഫതീസട്ട് -

തകേയുസ്വം അടെയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

രൂപ 200/- (ഇരുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം) 

കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന  അകപക്ഷ

സമെ൪പ്പെറിക്കുനതറിനളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിമല  കപമമെനട്ട്  കഗറട്ട്  കവ  വഴറി

ഒബോൺസലനബോയറി തകേ അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്. 

10 മെറട്ട് വറിവരങ്ങൾ 1.  യബോമതബോരു കേബോരണവശേബോലുസ്വം ഉയ൪ന പ്രബോയപരറിധറി  50 (അ൯പതട്ട്)

വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടെറില്ലെ  എന  വഗ്യവസ്ഥയട്ട്  വറികധയമെബോയറി

തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര കദേവസസസ്വം  കബബോരഡറില തബോലബോലറികേമെബോയറി/  ദേറിവസ

കവതനബോടെറിസ്ഥബോനതറിൽ ഇകത തസറികേയറിൽ കജബോലറി മചയ്യുനവകരബോ



മചയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട് ഒരു വ൪ഷതറിൽ കുറയബോത

സ൪വതീസട്ട്  ഉളളപക്ഷസ്വം അവര പ്രസ്തുത നറിയമെന കേബോലതട്ട്  നറിശറിത

പ്രബോയപരറിധറി  കേഴറിഞറിടറില്ലെബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമടെ

സ൪വതീസറിമന സദേരഘഗ്യകതബോളസ്വം ഉയ൪ന പ്രബോയ പരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുനതബോണട്ട് .  

2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടെത്തുന  എഴുത്തു

പരതീക്ഷയുമടെ അടെറിസ്ഥബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯ കയബോഗഗ്യത കനടുന

(കേടട്ട്  ഒബോഫട്ട്  മെബോ൪ക്കുസ്വം  അതറിന  മുകേളറിലുസ്വം  മെബോ൪ക്കട്ട്  ലഭറിചറിട്ടുളള)

തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര കദേവസസസ്വം  കബബോരഡറില ഇകത  തസറികേയറിൽ

തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന അടെറിസ്ഥബോനതറിൽ കജബോലറി മചയ്യുനവകരബോ

മചയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪   മെറ്റു  വറിധതറിൽ

കയബോഗഗ്യരബോമണങറിൽ അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം

കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച ഒബോകരബോ മൂന വ൪ഷതറിനസ്വം ഒരു മെബോ൪ക്കട്ട്

എന  കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി  5  മെബോ൪ക്കട്ട്  വമര  കഗ്രേയ്സട്ട്  മെബോ൪ക്കട്ട്

നൽകുനതബോണട്ട്.

 

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷ   ഇല്ലെബോമത  അഭറിമുഖതറിമന  മെബോത്രസ്വം

അടെറിസ്ഥബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന  മതരമഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന  തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര കദേവസസസ്വം  കബബോരഡറില ഇകത

തസറികേയറില തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന അടെറിസ്ഥബോനതറിൽ കജബോലറി

മചയ്യുനവകരബോ,  മചയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു

വറിധതറിൽ കയബോഗഗ്യരബോമണങറിൽ അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന

കേബോലഘടസ്വം കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച ആദേഗ്യമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട്

അര (1/2) മെബോ൪ക്കുസ്വം  തടെ൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനസ്വം 0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം

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

മെബോ൪ക്കട്ട് നൽകുനതബോണട്ട്.

മുകേളറില പറഞറിരറിക്കുന  ആനകൂലഗ്യങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെനബോഗ്രേഹറിക്കുന തബോലബോലറികേ / ദേറിവസ കവതന

ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറി  ൽ   പ്രകവശേറിച  തതീയതറി  ,    കജബോലറി

മചയ്യുന  തസറികേ  ,    ശേമ്പളസ്വം  ,    സ൪വതീസറിമന  സദേ൪ഘഗ്യസ്വം  ,



കജബോലറിയുമടെ  സസഭബോവസ്വം  തടെങ്ങറിയവ  വഗ്യകമെബോക്കുന  ഒരു

സ൪വതീസട്ട്  സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ബനമപ്പെട  മഡപപ്യൂടറി    കേമതീഷണററില

കുറയബോത  റബോങ്കുളള  അധറികേബോരറിയറി  ൽ   നറിനസ്വം  വബോങ്ങറി  കകേരള

കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  ആവശേഗ്യമപ്പെടുന  സമെയതട്ട്

ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്  .  തബോലബോലറികേ  ജതീവനക്കബോ൪  അവരുമടെ

സ൪വതീസട്ട്  സസ്വംബനറിച  വറിവരങ്ങൾ അകപക്ഷയറിലുസ്വം

കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  

11.  അകപക്ഷ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറികേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന

ഒഒൗകദേഗ്യബോഗറികേ  മവബ്സസറബോയ  www.kdrb.kerala.gov.in-

വഴറിയബോണട്ട്  അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.   മവബ്സസററിമന കഹബോസ്വം

കപജറിലുളള  “APPLY  ONLINE”എന  ലറിങറിലൂമടെ  ഒറതവണ

രജറികസ്ട്രേഷ൯  നടെതറിയ  കശേഷസ്വം  ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്  തങ്ങളുമടെ

യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം  പബോസട്ട്  കവ൪ഡസ്വം  ഉപകയബോഗറിചട്ട്  കലബോഗറി൯  മചയട്ട്

അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കബോവുനതബോണട്ട്.  അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചയ്യുന കഫബോകടബോ

മൂന  മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം  ഒരറിക്കൽ അപട്ട്

കലബോഡട്ട്  മചയ കഫബോകടബോ തടെ൪നളള അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കുനതറിനസ്വം

ഉപകയബോഗറിക്കബോവുനതബോണട്ട്.  മപ്രബോസഫലറിമല  പ്രറിനട്ട്  എന  ലറിങറിൽ

കറിക്കട്ട് മചയബോൽ ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറിക്കട്ട് തബോ൯ സമെ൪പ്പെറിച അകപക്ഷയുമടെ

പ്രറിനട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്  സൂക്ഷറിക്കബോവുനതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്  കവ൪ഡട്ട്

രഹസഗ്യമെബോയറി  സൂക്ഷറികക്കണതസ്വം  മപ്രബോസഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന

വഗ്യകറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണനട്ട്  ഉറപ്പു  വരുകതണതസ്വം

ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറിയുമടെ ചുമെതലയബോണട്ട്.  അകപക്ഷറിക്കുനതറിന മുമ്പട്ട് തമന

മപ്രബോസഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണനട്ട്

ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറി  ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡമെബോയുളള  കേതറിടെപബോടുകേളറിലുസ്വം  യൂസ൪മഎഡറി  പ്രകതഗ്യകേസ്വം

കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ

ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള  അകപക്ഷകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി

സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുനതബോണട്ട്.   ആയതറിന കശേഷസ്വം അകപക്ഷയറിൽ മെബോറസ്വം

വരുത്തുനതറികനബോ,  അകപക്ഷ  പറി൯വലറിക്കുനതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില്ലെ.

മതരമഞടുപ്പെട്ട്  പ്രകറിയയുമടെ  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം



സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട അകപക്ഷകേൾ വറിജബോപനതറിമല വഗ്യവസ്ഥകേൾക്കട്ട്

വറിപരതീതമെബോയറി  കേബോണുന  പക്ഷസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറിക്കമപ്പെടുനതബോണട്ട്.  വറിദേഗ്യബോഭഗ്യബോസ  കയബോഗഗ്യത,  ജബോതറി,  പരറിചയസ്വം,

വയസട്ട്  മുതലബോയവ  മതളറിയറിക്കുനതറിനളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ

പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേഗ്യമപ്പെടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.  അകപക്ഷഫതീസട്ട്

കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ  ൪  ഡറിമന  അകപക്ഷ

സമെ൪പ്പെറിക്കുനതറിനളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ  ഒബോ  ൺ  സലനബോയറി

അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്  .   ഡറി  .  ഡറി ആകയബോ മെണറി ഒബോ൪ഡറബോകയബോ മചലബോ൯

മുഖബോന്തറിരകമെബോ മെകറമതങറിലുസ്വം രതീതറിയറികലബോ അകപക്ഷഫതീസട്ട് അടെയ്ക്കുവബോ൯

പബോടെറില്ലെ  . ഒരറിക്കൽ അടെച  അകപക്ഷഫതീസട്ട്  ഒരു  കേബോരണവശേബോലുസ്വം

മെടെക്കറി നൽകുനതല്ലെ.

12. അകപക്ഷ  സസതീകേരറിക്കുന

അവസബോന തതീയതറി

 18.04.2020 അ൪ദ്ധരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13. അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

  www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി  കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടെയുളള  നറി൪കദ്ദേശേങ്ങൾക്കട്ട്  വറിജബോപനതറിമന

പബോ൪ടട്ട്-II -ൽ മകേബോടുതറിരറിക്കുന മപബോത വഗ്യവസ്ഥകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ. 

മപബോതവഗ്യവസ്ഥകേളറിമല ഖണറികേ  3,  4,  5 (  വറിമുക ഭടെനമെബോര,  ഭറിനകശേഷറിക്കബോര,  കേബോയറികേതബോരങ്ങള്,

ഇവരക്കുള്ള ആനകൂലഗ്യങ്ങള് ) ഈ മതരമഞടുപ്പെറിനട്ട് ബബോധകേമെല്ലെ.

മസകടററി

            കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്


