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1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവസ്വം  22/2020

2. തസറികേയുമട കപരട്ട്  ഫറിസറിഷഷ്യന (ഗുരുവബോയൂര കദേവസസസ്വം മമെഡറിക്കല മസനര)

3. കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന കപരട്ട്  ഗുരുവബോയൂര കദേവസസസ്വം 

4. ശേമ്പള മസ്കെയറിൽ  68700-110400 രൂപ   

5. കയബോഗഷ്യതകേൾ 1.  എസ്വം.ബറി.ബറി.എസട്ട്

2. ജനറല മമെഡറിസറിനറില എസ്വം.ഡറി. അമല്ലെങറില തത്തുലഷ്യ കയബോഗഷ്യത

3.  ടബോവനകൂര മകേബോചറിന മമെഡറിക്കല കേഒൗണ്സറിലറിമന നറിലവറിലുള്ള

    സറിരസ്വം രജറികസ്ട്രേഷന.  

6. ഒഴറിവകേളുമട എണസ്വം 

                         കുററിപ്പെട്ട് :1

 1 (ഒന്നട്ട്)

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവട്ട് ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലുളളതബോണട്ട്.  ഈ

വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസട്ട് ഏറവസ്വം കുറഞ്ഞതട്ട്

ഒരു  വ൪ഷവസ്വം  ഏറവസ്വം  കൂടറിയതട്ട്  മൂന  വ൪ഷവസ്വം

നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശേഷസ്വം ഇകത

ഉകദേഷ്യബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്



പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന

പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട്  ലറിസറിനട്ട്  പ്രബോബലഷ്യമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല്ലെ.

മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിട്ടുളള ഒഴറിവറികലയ്ക്കുസ്വം ലറിസട്ട് പ്രബോബലഷ്യതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ

എഴുതറി  അററിയറിക്കമപ്പെടുന്ന  കൂടുതൽ ഒഴറിവകേളറികലയ്ക്കുസ്വം  ഈ  റബോങട്ട്

ലറിസറിൽ നറിനസ്വം നറിയമെനസ്വം നടത്തുന്നതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം 

8. പ്രബോയ പരറിധറി 25  -  40  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ 01.01.1995 നുസ്വം  02.01.1980  നുസ്വം

ഇടയറിൽ ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം.  (രണട്ട്  തതീയതറികേളുസ്വം  ഉൾമപ്പെമട)

(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം  മെറ്റു  പറിന്നബോക്ക

സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം  നറിയമെബോനുസഷ്യതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  (വയസറിളവറിമന  സസ്വംബനറിച  വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

മപബോതു വഷ്യവസകേളറിമല രണബോസ്വം ഖണറികേ കനബോക്കുകേ)  

9.   അകപക്ഷ ഫതീസട്ട് -

തുകേയുസ്വം അടയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

രൂപ 1000/- (ആയറിരസ്വം രൂപ മെബോത്രസ്വം) പടറികേജബോതറി/ പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കട്ട്

രൂപ.750/-  (എഴുന്നൂററി  അമ്പതു  രൂപ  മെബോത്രസ്വം)  കകേരള  കദേവസസസ്വം

ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന  അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള

മവബ്കപബോ൪ടലറിമല കപമമെനട്ട്  കഗറട്ട്  കവ വഴറി  ഒബോൺസലനബോയറി  തുകേ

അടയ്കക്കണതബോണട്ട്. 

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

വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടറില്ലെ  എന്ന  വഷ്യവസയട്ട്  വറികധയമെബോയറി

ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില തബോലബോലറികേമെബോയറി/  ദേറിവസ

കവതനബോടറിസബോനതറിൽ ഇകത തസറികേയറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട് ഒരു വ൪ഷതറിൽ കുറയബോത

സ൪വതീസട്ട്  ഉളളപക്ഷസ്വം അവര പ്രസ്തുത നറിയമെന കേബോലതട്ട്  നറിശറിത

പ്രബോയപരറിധറി  കേഴറിഞ്ഞറിടറില്ലെബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമട

സ൪വതീസറിമന സദേരഘഷ്യകതബോളസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയ പരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  

2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടത്തുന്ന  എഴുത്തു

പരതീക്ഷയുമട അടറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯ കയബോഗഷ്യത കനടുന്ന

(കേടട്ട്  ഒബോഫട്ട്  മെബോ൪ക്കുസ്വം  അതറിനു  മുകേളറിലുസ്വം  മെബോ൪ക്കട്ട്  ലഭറിചറിട്ടുളള)

ഗുരുവബോയൂര കദേവസസതറില  ഇകത തസറികേയറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ മചെയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ



അവരുമട തബോലബോലറികേ കസവന കേബോലഘടസ്വം കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച

ഒബോകരബോ മൂന വ൪ഷതറിനുസ്വം ഒരു മെബോ൪ക്കട്ട് എന്ന കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി

5 മെബോ൪ക്കട്ട് വമര കഗ്രേയ്സട്ട് മെബോ൪ക്കട്ട് നൽകുന്നതബോണട്ട്.

 

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷ   ഇല്ലെബോമത  അഭറിമുഖതറിമന  മെബോത്രസ്വം

അടറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന  ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില ഇകത  തസറികേയറില

തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ,

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪   മെറ്റു  വറിധതറിൽ

കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ അവരുമട  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം

കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച ആദേഷ്യമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട് അര (1/2)

മെബോ൪ക്കുസ്വം  തുട൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം  0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന

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

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

മുകേളറില പറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലഷ്യങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ / ദേറിവസ കവതന

ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറി  ൽ   പ്രകവശേറിച  തതീയതറി  ,    കജബോലറി

മചെയ്യുന്ന  തസറികേ  ,    ശേമ്പളസ്വം  ,    സ൪വതീസറിമന  സദേ൪ഘഷ്യസ്വം  ,

കജബോലറിയുമട  സസഭബോവസ്വം  തുടങ്ങറിയവ  വഷ്യക്തമെബോക്കുന്ന  ഒരു

സ൪വതീസട്ട്   സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ബനമപ്പെട   മഡപപ്യൂടറി

അഡറിനറികസ്ട്രേറററി  ൽ   കുറയബോത റബോങ്കുളള അധറികേബോരറിയറി  ൽ   നറിനസ്വം

വബോങ്ങറി കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪  ഡട്ട് ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന

സമെയതട്ട്  ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്  .  തബോലബോലറികേ  ജതീവനക്കബോ൪

അവരുമട  സ൪വതീസട്ട്  സസ്വംബനറിച  വറിവരങ്ങൾ അകപക്ഷയറിലുസ്വം

കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  

4.  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെട

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരക്കട്ട്

(Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities)

10% സസ്വംവരണസ്വം നൽകുന്നതബോണട്ട്.  18.11.2019 മല  G.O(P)79/2019/RD

പ്രകേബോരസ്വം  ഇതറിനരഹരബോയറിട്ടുള്ള  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്   ആയതട്ട്



അകപക്ഷയറി  ൽ അവകേബോശേമപ്പെടുകേയുസ്വം  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്

കബബോ൪ഡട്ട്   ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോള്  തങ്ങള്  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല

സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയതറിൽമപ്പെട  സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം

നറില്ക്കുന്ന വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരബോമണന്നട്ട്  ബനമപ്പെട വറികല്ലെജട്ട്  ഒബോഫതീസ൪

നൽകുന്ന  നറിരദറിഷ്ട  മെബോതൃകേയറിലുള്ള  സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ഹബോജരബോക്കുകേയുസ്വം

കവണസ്വം.   ഇപ്രകേബോരസ്വം  മചെയബോതവ൪ക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലഷ്യസ്വം

നൽകുന്നതല്ലെ.

ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിമല

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്

ആരബോമണന്നട്ട്  നറിശയറിക്കുന്നതറിനുള്ള  മെബോനദേണങ്ങള്  തബോമഴ

പറയുന്നവയബോണട്ട്.

(1)  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറില  കകേന/സസ്വംസബോന

സരക്കബോരറികലകയബോ,  മപബോതുകമെഖലബോ  സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,

സഹകേരണ  കമെഖലയറികലകയബോ,  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറിനസ്വം  ധനസഹബോയസ്വം  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  സസയസ്വംഭരണ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,  കകേന  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറികന്നബോ  തകദശേ  സസയസ്വംഭരണ  സബോപനങ്ങളറില  നറികന്നബോ

ധനസഹബോയകമെബോ,  ഗ്രേബോകനബോ  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ  റഗുലര  ജതീവനക്കബോരന

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.   എന്നബോല  ഈ  വഷ്യവസ  കമെലപ്പെറഞ്ഞ

സബോപനങ്ങളറിമല  പബോരടട്ട്  സടസ്വം  ജതീവനക്കബോരകക്കബോ

തബോത്ക്കബോലറികേ ജതീവനക്കബോരകക്കബോ ബബോധകേമെല്ലെ.

(2)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറില ആദേബോയ നറികുതറി നലകുന്ന

ഒരസ്വംഗവസ്വം ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.

(3)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറിനട്ട്  ഒകരക്കററില  കൂടുതല ഭൂമെറി

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.

(4)     ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറിമന മെബോസവരുമെബോനസ്വം എല്ലെബോ വറിധ

കസബോതസറില നറിനമെബോയറി 25,000/- രൂപയറില കേവറിയരുതട്ട്.

        

ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബസ്വം  എന്നബോല  സസ്വംവരണസ്വം

ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന ആള്,  അയബോളുമട  മെബോതബോപറിതബോക്കള്  (Parents),



അയബോളുമട  ഭബോരഷ്യ/ഭരതബോവട്ട്,  18  വയസ്സു  പൂരതറിയബോകേബോത

മെക്കള്/സകഹബോദേരങ്ങള് എന്നറിവര ഉള്മപ്പെടതബോണട്ട്.

     വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസര നലകുന്ന സര ടറിഫറിക്കററില വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസറുമട

കപരുസ്വം,  ഒപ്പുസ്വം,  മപനനമ്പരുസ്വം  തതീയതറിയുസ്വം  ഒബോഫതീസട്ട്  സതീലുസ്വം

ഉണബോയറിരറിക്കണസ്വം.

11.  അകപക്ഷ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന

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

വഴറിയബോണട്ട്  അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.   മവബ്സസററിമന കഹബോസ്വം

കപജറിലുളള  “APPLY  ONLINE”എന്ന  ലറിങറിലൂമട  ഒറതവണ

രജറികസ്ട്രേഷ൯  നടതറിയ  കശേഷസ്വം  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്  തങ്ങളുമട

യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം  പബോസട്ട്  കവ൪ഡസ്വം  ഉപകയബോഗറിചട്ട്  കലബോഗറി൯  മചെയട്ട്

അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചെയ്യുന്ന കഫബോകടബോ

മൂന  മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം  ഒരറിക്കൽ അപട്ട്

കലബോഡട്ട്  മചെയ കഫബോകടബോ തുട൪നളള അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം

ഉപകയബോഗറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  മപ്രബോസഫലറിമല  പ്രറിനട്ട്  എന്ന  ലറിങറിൽ

കറിക്കട്ട് മചെയബോൽ ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിക്കട്ട് തബോ൯ സമെ൪പ്പെറിച അകപക്ഷയുമട

പ്രറിനട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്  സൂക്ഷറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്  കവ൪ഡട്ട്

രഹസഷ്യമെബോയറി  സൂക്ഷറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോസഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന

വഷ്യക്തറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു  വരുകതണതുസ്വം

ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിയുമട ചുമെതലയബോണട്ട്.  അകപക്ഷറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പട്ട് തമന

മപ്രബോസഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്

ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറി  ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡമെബോയുളള  കേതറിടപബോടുകേളറിലുസ്വം  യൂസ൪മഎഡറി  പ്രകതഷ്യകേസ്വം

കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ

ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള  അകപക്ഷകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി

സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.   ആയതറിനു കശേഷസ്വം അകപക്ഷയറിൽ മെബോറസ്വം

വരുത്തുന്നതറികനബോ,  അകപക്ഷ  പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില്ലെ.

മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്  പ്രകറിയയുമട  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട അകപക്ഷകേൾ വറിജബോപനതറിമല വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

വറിപരതീതമെബോയറി  കേബോണുന്ന  പക്ഷസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം



നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ  കയബോഗഷ്യത,  ജബോതറി,  പരറിചെയസ്വം,

വയസട്ട്  മുതലബോയവ  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമട

പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.  അകപക്ഷഫതീസട്ട്

കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ  ൪  ഡറിമന  അകപക്ഷ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമട  ഒബോ  ൺ  സലനബോയറി

അടയ്കക്കണതബോണട്ട്  .   ഡറി  .  ഡറി ആകയബോ മെണറി ഒബോ൪ഡറബോകയബോ മചെലബോ൯

മുഖബോന്തറിരകമെബോ മെകറമതങറിലുസ്വം രതീതറിയറികലബോ അകപക്ഷഫതീസട്ട് അടയ്ക്കുവബോ൯

പബോടറില്ലെ  . ഒരറിക്കൽ അടച  അകപക്ഷഫതീസട്ട്  ഒരു  കേബോരണവശേബോലുസ്വം

മെടക്കറി നൽകുന്നതല്ലെ.

12. അകപക്ഷ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

 18.04.2020 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13. അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

  www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടയുളള നറി൪കദശേങ്ങൾക്കട്ട് വറിജബോപനതറിമന പബോ൪ടട്ട്-II  -ൽ

മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വഷ്യവസകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ. 

മപബോതുവഷ്യവസകേളറിമല ഖണറികേ 3, 4, 5 ഇവ ഈ മതരമഞ്ഞടുപ്പെറിനട്ട് ബബോധകേമെല്ലെ.

മസകടററി

            കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്



 

കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് 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
                                                                                                    തറിരുവനന്തപുരസ്വം

നമ്പര.583/ആര 1/2019/മകേ. ഡറി.ആ൪.ബറി                                തതീയതറി. 18.03.2020
വറിജബോപനസ്വം

വറിജബോപന തതീയതറി           അവസബോന തതീയതറി
18.03.2020                          18.04.2020

 

ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില എല. ഡറി.കരക്കട്ട് തസറികേയറിൽ നറിലവറിലുളള  ഇരുപതട്ട്  ഒഴറിവകേളറികലയട്ട്

നറിയമെറിക്കമപ്പെടുന്നതറിനട്ട്  നറിശറിത  കയബോഗഷ്യതയുള്ള  ഹറിന്ദു  മെതതറിൽമപ്പെട  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം  അകപക്ഷ

ക്ഷണറിയ്ക്കുന.

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

ഒറതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടതറിയ കശേഷസ്വം ഒബോൺസലനബോയറി സമെ൪പ്പെറിക്കുന്ന അകപക്ഷകേൾ മെബോത്രകമെ സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.

1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവസ്വം  23/2020

2. തസറികേയുമട കപരട്ട്  എല. ഡറി.കരക്കട്ട് 

3. കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന കപരട്ട്  ഗുരുവബോയൂര കദേവസസസ്വം 

4. ശേമ്പള മസ്കെയറിൽ 19000-43600 രൂപ

5. കയബോഗഷ്യതകേൾ 1. പ്ലസട്ട് ടു അമല്ലെങറില തത്തുലഷ്യ കയബോഗഷ്യത

2. കേമ്പപ്യൂടര പരറിജബോനസ്വം

6. ഒഴറിവകേളുമട എണസ്വം 

                         കുററിപ്പെട്ട് :1

 20 (ഇരുപതട്ട്)

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവകേൾ ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലുളളതബോണട്ട്.

ഈ  വറിജബോപന  പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്  ഏറവസ്വം

കുറഞ്ഞതട്ട്  ഒരു  വ൪ഷവസ്വം  ഏറവസ്വം  കൂടറിയതട്ട്  മൂന  വ൪ഷവസ്വം

നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശേഷസ്വം ഇകത

ഉകദേഷ്യബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന

പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട്  ലറിസറിനട്ട്  പ്രബോബലഷ്യമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല്ലെ.

മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിട്ടുളള  ഒഴറിവകേളറികലയ്ക്കുസ്വം  ലറിസട്ട്



പ്രബോബലഷ്യതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ എഴുതറി  അററിയറിക്കമപ്പെടുന്ന  കൂടുതൽ

ഒഴറിവകേളറികലയ്ക്കുസ്വം  ഈ  റബോങട്ട്  ലറിസറിൽ നറിനസ്വം  നറിയമെനസ്വം

നടത്തുന്നതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം 

8. പ്രബോയ പരറിധറി 18  -  36  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ 01.01.2002 നുസ്വം  02.01.1984  നുസ്വം

ഇടയറിൽ ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം.  (രണട്ട്  തതീയതറികേളുസ്വം  ഉൾമപ്പെമട)

(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം  മെറ്റു  പറിന്നബോക്ക

സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം  നറിയമെബോനുസഷ്യതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  (വയസറിളവറിമന  സസ്വംബനറിച  വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

മപബോതു വഷ്യവസകേളറിമല രണബോസ്വം ഖണറികേ കനബോക്കുകേ)  

9.   അകപക്ഷ ഫതീസട്ട് -

തുകേയുസ്വം അടയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

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

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

കബബോ൪ഡറിമന  അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിമല

കപമമെനട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺസലനബോയറി തുകേ അടയ്കക്കണതബോണട്ട്. 

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

വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടറില്ലെ  എന്ന  വഷ്യവസയട്ട്  വറികധയമെബോയറി

ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില  തബോലബോലറികേമെബോയറി/  ദേറിവസ

കവതനബോടറിസബോനതറിൽ ഇകത തസറികേയറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട് ഒരു വ൪ഷതറിൽ കുറയബോത

സ൪വതീസട്ട്  ഉളളപക്ഷസ്വം അവര പ്രസ്തുത നറിയമെന കേബോലതട്ട്  നറിശറിത

പ്രബോയപരറിധറി  കേഴറിഞ്ഞറിടറില്ലെബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമട

സ൪വതീസറിമന സദേരഘഷ്യകതബോളസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയ പരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  

2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടത്തുന്ന  എഴുത്തു

പരതീക്ഷയുമട അടറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯ കയബോഗഷ്യത കനടുന്ന

(കേടട്ട്  ഒബോഫട്ട്  മെബോ൪ക്കുസ്വം  അതറിനു  മുകേളറിലുസ്വം  മെബോ൪ക്കട്ട്  ലഭറിചറിട്ടുളള)

ഗുരുവബോയൂര കദേവസസതറില ഇകത തസറികേയറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ മചെയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ

അവരുമട തബോലബോലറികേ കസവന കേബോലഘടസ്വം കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച

ഒബോകരബോ മൂന വ൪ഷതറിനുസ്വം ഒരു മെബോ൪ക്കട്ട് എന്ന കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി

5 മെബോ൪ക്കട്ട് വമര കഗ്രേയ്സട്ട് മെബോ൪ക്കട്ട് നൽകുന്നതബോണട്ട്.



 

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷ   ഇല്ലെബോമത  അഭറിമുഖതറിമന  മെബോത്രസ്വം

അടറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന  ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില ഇകത  തസറികേയറില

തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ,

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪   മെറ്റു  വറിധതറിൽ

കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ അവരുമട  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം

കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച ആദേഷ്യമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട് അര (1/2)

മെബോ൪ക്കുസ്വം  തുട൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം  0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന

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

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

മുകേളറില പറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലഷ്യങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ / ദേറിവസ കവതന

ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറി  ൽ   പ്രകവശേറിച  തതീയതറി  ,    കജബോലറി

മചെയ്യുന്ന  തസറികേ  ,    ശേമ്പളസ്വം  ,    സ൪വതീസറിമന  സദേ൪ഘഷ്യസ്വം  ,

കജബോലറിയുമട  സസഭബോവസ്വം  തുടങ്ങറിയവ  വഷ്യക്തമെബോക്കുന്ന  ഒരു

സ൪വതീസട്ട്   സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ബനമപ്പെട   മഡപപ്യൂടറി

അഡറിനറികസ്ട്രേറററി  ൽ   കുറയബോത റബോങ്കുളള അധറികേബോരറിയറി  ൽ   നറിനസ്വം

വബോങ്ങറി കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪  ഡട്ട് ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന

സമെയതട്ട്  ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്  .  തബോലബോലറികേ  ജതീവനക്കബോ൪

അവരുമട  സ൪വതീസട്ട്  സസ്വംബനറിച  വറിവരങ്ങൾ അകപക്ഷയറിലുസ്വം

കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  

4.   31.10.2019  മല  ജറി.ഒ.(പറി)നമ്പര  12/2019/സ.നറി.വയറികലയുസ്വം  മെറട്ട്

അനുബന  ഉതരവകേളറികലയുസ്വം  നറി൪കദശേങ്ങൾക്കട്ട്  അനുസരണമെബോയ

ആനുകൂലഷ്യങ്ങൾ ഭറിന്നകശേഷറിക്കബോരക്കട്ട്  നൽകുന്നതബോണട്ട്.

ഭറിന്നകശേഷറിക്കബോരബോയ  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്  നറിലവറിമല  ചെടങ്ങൾക്കുസ്വം

നറിയമെങ്ങൾക്കുസ്വം  വറികധയമെബോയറി  വയസറിളവറിനുസ്വം  അ൪ഹത

ഉണബോയറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  

5.  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെട



സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരക്കട്ട്

(Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities)

10% സസ്വംവരണസ്വം നൽകുന്നതബോണട്ട്.  18.11.2019 മല  G.O(P)79/2019/RD

പ്രകേബോരസ്വം  ഇതറിനരഹരബോയറിട്ടുള്ള  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്   ആയതട്ട്

അകപക്ഷയറി  ൽ അവകേബോശേമപ്പെടുകേയുസ്വം  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്

കബബോ൪ഡട്ട്   ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോള്  തങ്ങള്  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല

സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയതറിൽമപ്പെട  സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം

നറില്ക്കുന്ന വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരബോമണന്നട്ട്  ബനമപ്പെട വറികല്ലെജട്ട്  ഒബോഫതീസ൪

നൽകുന്ന  നറിരദറിഷ്ട  മെബോതൃകേയറിലുള്ള  സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ഹബോജരബോക്കുകേയുസ്വം

കവണസ്വം.   ഇപ്രകേബോരസ്വം  മചെയബോതവ൪ക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലഷ്യസ്വം

നൽകുന്നതല്ലെ.

ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിമല

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്

ആരബോമണന്നട്ട്  നറിശയറിക്കുന്നതറിനുള്ള  മെബോനദേണങ്ങള്  തബോമഴ

പറയുന്നവയബോണട്ട്.

(1)  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറില  കകേന/സസ്വംസബോന

സരക്കബോരറികലകയബോ,  മപബോതുകമെഖലബോ  സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,

സഹകേരണ  കമെഖലയറികലകയബോ,  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറിനസ്വം  ധനസഹബോയസ്വം  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  സസയസ്വംഭരണ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,  കകേന  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറികന്നബോ  തകദശേ  സസയസ്വംഭരണ  സബോപനങ്ങളറില  നറികന്നബോ

ധനസഹബോയകമെബോ,  ഗ്രേബോകനബോ  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ  റഗുലര  ജതീവനക്കബോരന

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.   എന്നബോല  ഈ  വഷ്യവസ  കമെലപ്പെറഞ്ഞ

സബോപനങ്ങളറിമല  പബോരടട്ട്  സടസ്വം  ജതീവനക്കബോരകക്കബോ

തബോത്ക്കബോലറികേ ജതീവനക്കബോരകക്കബോ ബബോധകേമെല്ലെ.

(2)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറില ആദേബോയ നറികുതറി നലകുന്ന

ഒരസ്വംഗവസ്വം ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.

(3)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറിനട്ട്  ഒകരക്കററില  കൂടുതല ഭൂമെറി

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.

(4)     ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറിമന മെബോസവരുമെബോനസ്വം എല്ലെബോ വറിധ



കസബോതസറില നറിനമെബോയറി 25,000/- രൂപയറില കേവറിയരുതട്ട്.

        

ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബസ്വം  എന്നബോല  സസ്വംവരണസ്വം

ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന ആള്,  അയബോളുമട  മെബോതബോപറിതബോക്കള്  (Parents),

അയബോളുമട  ഭബോരഷ്യ/ഭരതബോവട്ട്,  18  വയസ്സു  പൂരതറിയബോകേബോത

മെക്കള്/സകഹബോദേരങ്ങള് എന്നറിവര ഉള്മപ്പെടതബോണട്ട്.

     വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസര നലകുന്ന സര ടറിഫറിക്കററില വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസറുമട

കപരുസ്വം,  ഒപ്പുസ്വം,  മപനനമ്പരുസ്വം  തതീയതറിയുസ്വം  ഒബോഫതീസട്ട്  സതീലുസ്വം

ഉണബോയറിരറിക്കണസ്വം.

11.  അകപക്ഷ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന

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

വഴറിയബോണട്ട്  അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.   മവബ്സസററിമന കഹബോസ്വം

കപജറിലുളള  “APPLY  ONLINE”എന്ന  ലറിങറിലൂമട  ഒറതവണ

രജറികസ്ട്രേഷ൯  നടതറിയ  കശേഷസ്വം  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്  തങ്ങളുമട

യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം  പബോസട്ട്  കവ൪ഡസ്വം  ഉപകയബോഗറിചട്ട്  കലബോഗറി൯  മചെയട്ട്

അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചെയ്യുന്ന കഫബോകടബോ

മൂന  മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം  ഒരറിക്കൽ അപട്ട്

കലബോഡട്ട്  മചെയ കഫബോകടബോ തുട൪നളള അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം

ഉപകയബോഗറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  മപ്രബോസഫലറിമല  പ്രറിനട്ട്  എന്ന  ലറിങറിൽ

കറിക്കട്ട് മചെയബോൽ ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിക്കട്ട് തബോ൯ സമെ൪പ്പെറിച അകപക്ഷയുമട

പ്രറിനട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്  സൂക്ഷറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്  കവ൪ഡട്ട്

രഹസഷ്യമെബോയറി  സൂക്ഷറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോസഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന

വഷ്യക്തറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു  വരുകതണതുസ്വം

ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിയുമട ചുമെതലയബോണട്ട്.  അകപക്ഷറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പട്ട് തമന

മപ്രബോസഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്

ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറി  ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡമെബോയുളള  കേതറിടപബോടുകേളറിലുസ്വം  യൂസ൪മഎഡറി  പ്രകതഷ്യകേസ്വം

കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ

ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള  അകപക്ഷകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി

സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.   ആയതറിനു കശേഷസ്വം അകപക്ഷയറിൽ മെബോറസ്വം



വരുത്തുന്നതറികനബോ,  അകപക്ഷ  പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില്ലെ.

മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്  പ്രകറിയയുമട  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട അകപക്ഷകേൾ വറിജബോപനതറിമല വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

വറിപരതീതമെബോയറി  കേബോണുന്ന  പക്ഷസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ  കയബോഗഷ്യത,  ജബോതറി,  പരറിചെയസ്വം,

വയസട്ട്  മുതലബോയവ  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമട

പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.  അകപക്ഷഫതീസട്ട്

കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ  ൪  ഡറിമന  അകപക്ഷ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമട  ഒബോ  ൺ  സലനബോയറി

അടയ്കക്കണതബോണട്ട്  .   ഡറി  .  ഡറി ആകയബോ മെണറി ഒബോ൪ഡറബോകയബോ മചെലബോ൯

മുഖബോന്തറിരകമെബോ മെകറമതങറിലുസ്വം രതീതറിയറികലബോ അകപക്ഷഫതീസട്ട് അടയ്ക്കുവബോ൯

പബോടറില്ലെ  . ഒരറിക്കൽ അടച  അകപക്ഷഫതീസട്ട്  ഒരു  കേബോരണവശേബോലുസ്വം

മെടക്കറി നൽകുന്നതല്ലെ.

12. അകപക്ഷ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

 18.04.2020 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13. അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

  www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടയുളള നറി൪കദശേങ്ങൾക്കട്ട് വറിജബോപനതറിമന പബോ൪ടട്ട്-II  -ൽ

മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വഷ്യവസകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ. 

മസകടററി

            കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്



 

കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് 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
                                                                                                    തറിരുവനന്തപുരസ്വം

നമ്പര.583/ആര 1/2019/മകേ. ഡറി.ആ൪.ബറി                                തതീയതറി. 18.03.2020
വറിജബോപനസ്വം

വറിജബോപന തതീയതറി             അവസബോന തതീയതറി
18.03.2020                          18.04.2020

 

ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില ഇലതബോളസ്വം  മപ്ലയര തസറികേയറിൽ നറിലവറിലുളള  ഒരു   ഒഴറിവറികലയക്കട്ട്

നറിയമെറിക്കമപ്പെടുന്നതറിനട്ട്  നറിശറിത  കയബോഗഷ്യതയുള്ള  ഹറിന്ദു  മെതതറിൽമപ്പെട  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം  അകപക്ഷ

ക്ഷണറിയ്ക്കുന.

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

ഒറതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടതറിയ കശേഷസ്വം ഒബോൺസലനബോയറി സമെ൪പ്പെറിക്കുന്ന അകപക്ഷകേൾ മെബോത്രകമെ സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.

1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവസ്വം  24/2020

2. തസറികേയുമട കപരട്ട്  ഇലതബോളസ്വം മപ്ലയര 

3. കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന കപരട്ട്  ഗുരുവബോയൂര കദേവസസസ്വം 

4. ശേമ്പള മസ്കെയറിൽ 19000-43600 രൂപ

5. കയബോഗഷ്യതകേൾ 1.  മെലയബോളസ്വം എഴുതബോനുസ്വം വബോയറിക്കബോനുമുള്ള കേഴറിവട്ട്

2. ബനമപ്പെട കേലയറില ഗുരുവബോയൂര കദേവസസസ്വം വബോദേഷ്യ വറിദേഷ്യബോലയതറില

നറികന്നബോ,  കകേരള  കേലബോമെണലതറില  നറികന്നബോ,  തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര

കദേവസസസ്വം  കബബോരഡറിമന കേതീഴറിലുള്ള കക്ഷത്ര കേലബോപതീഠതറില നറികന്നബോ

തത്തുലഷ്യ സബോപനങ്ങളറില നറികന്നബോ നറിരദറിഷ്ട പഠനസ്വം വറിജയകേരമെബോയറി

പൂരതറിയബോക്കറിയതറിനു കശേഷസ്വം ലഭറിച സരടറിഫറിക്കറട്ട് അമല്ലെങറില അകത

കമെഖലയറിമല വറിഖഷ്യബോതരബോയ കേലബോകേബോരനമെബോരറില നറിന്നട്ട് ലഭറിച അഞ

വരഷമത പ്രവൃതറി പരറിചെയ സരടറിഫറിക്കറട്ട്.

6. ഒഴറിവകേളുമട എണസ്വം 

                         കുററിപ്പെട്ട് :1

 1 (ഒന്നട്ട്)

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവട്ട് ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലുളളതബോണട്ട്.  ഈ

വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസട്ട് ഏറവസ്വം കുറഞ്ഞതട്ട്



ഒരു  വ൪ഷവസ്വം  ഏറവസ്വം  കൂടറിയതട്ട്  മൂന  വ൪ഷവസ്വം

നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശേഷസ്വം ഇകത

ഉകദേഷ്യബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന

പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട്  ലറിസറിനട്ട്  പ്രബോബലഷ്യമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല്ലെ.

മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിട്ടുളള ഒഴറിവറികലയ്ക്കുസ്വം ലറിസട്ട് പ്രബോബലഷ്യതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ

എഴുതറി  അററിയറിക്കമപ്പെടുന്ന  കൂടുതൽ ഒഴറിവകേളറികലയ്ക്കുസ്വം  ഈ  റബോങട്ട്

ലറിസറിൽ നറിനസ്വം നറിയമെനസ്വം നടത്തുന്നതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം 

8. പ്രബോയ പരറിധറി 20  -  36  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ 01.01.2000 നുസ്വം  02.01.1984  നുസ്വം

ഇടയറിൽ ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം.  (രണട്ട്  തതീയതറികേളുസ്വം  ഉൾമപ്പെമട)

(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം  മെറ്റു  പറിന്നബോക്ക

സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം  നറിയമെബോനുസഷ്യതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  (വയസറിളവറിമന  സസ്വംബനറിച  വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

മപബോതു വഷ്യവസകേളറിമല രണബോസ്വം ഖണറികേ കനബോക്കുകേ)  

9.   അകപക്ഷ ഫതീസട്ട് -

തുകേയുസ്വം അടയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

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

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

കബബോ൪ഡറിമന  അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിമല

കപമമെനട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺസലനബോയറി തുകേ അടയ്കക്കണതബോണട്ട്. 

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

വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടറില്ലെ  എന്ന  വഷ്യവസയട്ട്  വറികധയമെബോയറി

ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില തബോലബോലറികേമെബോയറി/  ദേറിവസ

കവതനബോടറിസബോനതറിൽ ഇകത തസറികേയറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട് ഒരു വ൪ഷതറിൽ കുറയബോത

സ൪വതീസട്ട്  ഉളളപക്ഷസ്വം അവര പ്രസ്തുത നറിയമെന കേബോലതട്ട്  നറിശറിത

പ്രബോയപരറിധറി  കേഴറിഞ്ഞറിടറില്ലെബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമട

സ൪വതീസറിമന സദേരഘഷ്യകതബോളസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയ പരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  

2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടത്തുന്ന  എഴുത്തു

പരതീക്ഷയുമട അടറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯ കയബോഗഷ്യത കനടുന്ന

(കേടട്ട്  ഒബോഫട്ട്  മെബോ൪ക്കുസ്വം  അതറിനു  മുകേളറിലുസ്വം  മെബോ൪ക്കട്ട്  ലഭറിചറിട്ടുളള)

ഗുരുവബോയൂര കദേവസസതറില  ഇകത തസറികേയറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ



കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ മചെയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ

അവരുമട തബോലബോലറികേ കസവന കേബോലഘടസ്വം കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച

ഒബോകരബോ മൂന വ൪ഷതറിനുസ്വം ഒരു മെബോ൪ക്കട്ട് എന്ന കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി

5 മെബോ൪ക്കട്ട് വമര കഗ്രേയ്സട്ട് മെബോ൪ക്കട്ട് നൽകുന്നതബോണട്ട്.

 

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷ   ഇല്ലെബോമത  അഭറിമുഖതറിമന  മെബോത്രസ്വം

അടറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന  ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില ഇകത  തസറികേയറില

തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ,

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪   മെറ്റു  വറിധതറിൽ

കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ അവരുമട  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം

കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച ആദേഷ്യമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട് അര (1/2)

മെബോ൪ക്കുസ്വം  തുട൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം  0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന

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

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

മുകേളറില പറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലഷ്യങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ / ദേറിവസ കവതന

ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറി  ൽ   പ്രകവശേറിച  തതീയതറി  ,    കജബോലറി

മചെയ്യുന്ന  തസറികേ  ,    ശേമ്പളസ്വം  ,    സ൪വതീസറിമന  സദേ൪ഘഷ്യസ്വം  ,

കജബോലറിയുമട  സസഭബോവസ്വം  തുടങ്ങറിയവ  വഷ്യക്തമെബോക്കുന്ന  ഒരു

സ൪വതീസട്ട്   സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ബനമപ്പെട   മഡപപ്യൂടറി

അഡറിനറികസ്ട്രേറററി  ൽ   കുറയബോത റബോങ്കുളള അധറികേബോരറിയറി  ൽ   നറിനസ്വം

വബോങ്ങറി കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪  ഡട്ട് ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന

സമെയതട്ട്  ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്  .  തബോലബോലറികേ  ജതീവനക്കബോ൪

അവരുമട  സ൪വതീസട്ട്  സസ്വംബനറിച  വറിവരങ്ങൾ അകപക്ഷയറിലുസ്വം

കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  

4.  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെട

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരക്കട്ട്

(Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities)



10% സസ്വംവരണസ്വം നൽകുന്നതബോണട്ട്.  18.11.2019 മല  G.O(P)79/2019/RD

പ്രകേബോരസ്വം  ഇതറിനരഹരബോയറിട്ടുള്ള  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്   ആയതട്ട്

അകപക്ഷയറി  ൽ അവകേബോശേമപ്പെടുകേയുസ്വം  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്

കബബോ൪ഡട്ട്   ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോള്  തങ്ങള്  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല

സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയതറിൽമപ്പെട  സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം

നറില്ക്കുന്ന വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരബോമണന്നട്ട്  ബനമപ്പെട വറികല്ലെജട്ട്  ഒബോഫതീസ൪

നൽകുന്ന  നറിരദറിഷ്ട  മെബോതൃകേയറിലുള്ള  സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ഹബോജരബോക്കുകേയുസ്വം

കവണസ്വം.   ഇപ്രകേബോരസ്വം  മചെയബോതവ൪ക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലഷ്യസ്വം

നൽകുന്നതല്ലെ.

ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിമല

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്

ആരബോമണന്നട്ട്  നറിശയറിക്കുന്നതറിനുള്ള  മെബോനദേണങ്ങള്  തബോമഴ

പറയുന്നവയബോണട്ട്.

(1)  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറില  കകേന/സസ്വംസബോന

സരക്കബോരറികലകയബോ,  മപബോതുകമെഖലബോ  സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,

സഹകേരണ  കമെഖലയറികലകയബോ,  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറിനസ്വം  ധനസഹബോയസ്വം  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  സസയസ്വംഭരണ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,  കകേന  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറികന്നബോ  തകദശേ  സസയസ്വംഭരണ  സബോപനങ്ങളറില  നറികന്നബോ

ധനസഹബോയകമെബോ,  ഗ്രേബോകനബോ  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ  റഗുലര  ജതീവനക്കബോരന

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.   എന്നബോല  ഈ  വഷ്യവസ  കമെലപ്പെറഞ്ഞ

സബോപനങ്ങളറിമല  പബോരടട്ട്  സടസ്വം  ജതീവനക്കബോരകക്കബോ

തബോത്ക്കബോലറികേ ജതീവനക്കബോരകക്കബോ ബബോധകേമെല്ലെ.

(2)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറില ആദേബോയ നറികുതറി നലകുന്ന

ഒരസ്വംഗവസ്വം ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.

(3)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറിനട്ട്  ഒകരക്കററില  കൂടുതല ഭൂമെറി

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.

(4)     ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറിമന മെബോസവരുമെബോനസ്വം എല്ലെബോ വറിധ

കസബോതസറില നറിനമെബോയറി 25,000/- രൂപയറില കേവറിയരുതട്ട്.

        



ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബസ്വം  എന്നബോല  സസ്വംവരണസ്വം

ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന ആള്,  അയബോളുമട  മെബോതബോപറിതബോക്കള്  (Parents),

അയബോളുമട  ഭബോരഷ്യ/ഭരതബോവട്ട്,  18  വയസ്സു  പൂരതറിയബോകേബോത

മെക്കള്/സകഹബോദേരങ്ങള് എന്നറിവര ഉള്മപ്പെടതബോണട്ട്.

     വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസര നലകുന്ന സര ടറിഫറിക്കററില വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസറുമട

കപരുസ്വം,  ഒപ്പുസ്വം,  മപനനമ്പരുസ്വം  തതീയതറിയുസ്വം  ഒബോഫതീസട്ട്  സതീലുസ്വം

ഉണബോയറിരറിക്കണസ്വം.

11.  അകപക്ഷ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന

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

വഴറിയബോണട്ട്  അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.   മവബ്സസററിമന കഹബോസ്വം

കപജറിലുളള  “APPLY  ONLINE”എന്ന  ലറിങറിലൂമട  ഒറതവണ

രജറികസ്ട്രേഷ൯  നടതറിയ  കശേഷസ്വം  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്  തങ്ങളുമട

യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം  പബോസട്ട്  കവ൪ഡസ്വം  ഉപകയബോഗറിചട്ട്  കലബോഗറി൯  മചെയട്ട്

അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചെയ്യുന്ന കഫബോകടബോ

മൂന  മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം  ഒരറിക്കൽ അപട്ട്

കലബോഡട്ട്  മചെയ കഫബോകടബോ തുട൪നളള അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം

ഉപകയബോഗറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  മപ്രബോസഫലറിമല  പ്രറിനട്ട്  എന്ന  ലറിങറിൽ

കറിക്കട്ട് മചെയബോൽ ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിക്കട്ട് തബോ൯ സമെ൪പ്പെറിച അകപക്ഷയുമട

പ്രറിനട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്  സൂക്ഷറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്  കവ൪ഡട്ട്

രഹസഷ്യമെബോയറി  സൂക്ഷറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോസഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന

വഷ്യക്തറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു  വരുകതണതുസ്വം

ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിയുമട ചുമെതലയബോണട്ട്.  അകപക്ഷറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പട്ട് തമന

മപ്രബോസഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്

ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറി  ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡമെബോയുളള  കേതറിടപബോടുകേളറിലുസ്വം  യൂസ൪മഎഡറി  പ്രകതഷ്യകേസ്വം

കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ

ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള  അകപക്ഷകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി

സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.   ആയതറിനു കശേഷസ്വം അകപക്ഷയറിൽ മെബോറസ്വം

വരുത്തുന്നതറികനബോ,  അകപക്ഷ  പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില്ലെ.

മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്  പ്രകറിയയുമട  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം



സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട അകപക്ഷകേൾ വറിജബോപനതറിമല വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

വറിപരതീതമെബോയറി  കേബോണുന്ന  പക്ഷസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ  കയബോഗഷ്യത,  ജബോതറി,  പരറിചെയസ്വം,

വയസട്ട്  മുതലബോയവ  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമട

പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.  അകപക്ഷഫതീസട്ട്

കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ  ൪  ഡറിമന  അകപക്ഷ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമട  ഒബോ  ൺ  സലനബോയറി

അടയ്കക്കണതബോണട്ട്  .   ഡറി  .  ഡറി ആകയബോ മെണറി ഒബോ൪ഡറബോകയബോ മചെലബോ൯

മുഖബോന്തറിരകമെബോ മെകറമതങറിലുസ്വം രതീതറിയറികലബോ അകപക്ഷഫതീസട്ട് അടയ്ക്കുവബോ൯

പബോടറില്ലെ  . ഒരറിക്കൽ അടച  അകപക്ഷഫതീസട്ട്  ഒരു  കേബോരണവശേബോലുസ്വം

മെടക്കറി നൽകുന്നതല്ലെ.

12. അകപക്ഷ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

 18.04.2020 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13. അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

  www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടയുളള നറി൪കദശേങ്ങൾക്കട്ട് വറിജബോപനതറിമന പബോ൪ടട്ട്-II  -ൽ

മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വഷ്യവസകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ. 

മപബോതുവഷ്യവസകേളറിമല  ഖണറികേ  3,  4,  5  (  വറിമുക്ത  ഭടനമെബോര,  ഭറിന്നകശേഷറിക്കബോര,  കേബോയറികേതബോരങ്ങള്,

ഇവരക്കുള്ള ആനുകൂലഷ്യങ്ങള് ) ഈ മതരമഞ്ഞടുപ്പെറിനട്ട് ബബോധകേമെല്ലെ.

മസകടററി

            കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്



 

കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് 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

                                                                                                    തറിരുവനന്തപുരസ്വം
നമ്പര.583/ആര 1/2019/മകേ. ഡറി.ആ൪.ബറി                                തതീയതറി. 18.03.2020

വറിജബോപനസ്വം

വറിജബോപന തതീയതറി           അവസബോന തതീയതറി
18.03.2020                          18.04.2020

 

ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില തകേറില മപ്ലയര തസറികേയറിൽ നറിലവറിലുളള  ഒരു   ഒഴറിവറികലയക്കട്ട്

നറിയമെറിക്കമപ്പെടുന്നതറിനട്ട്  നറിശറിത  കയബോഗഷ്യതയുള്ള  ഹറിന്ദു  മെതതറിൽമപ്പെട  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം  അകപക്ഷ

ക്ഷണറിയ്ക്കുന.

 

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

ഒറതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടതറിയ കശേഷസ്വം ഒബോൺസലനബോയറി സമെ൪പ്പെറിക്കുന്ന അകപക്ഷകേൾ മെബോത്രകമെ സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.

1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവസ്വം  25/2020

2. തസറികേയുമട കപരട്ട്  തകേറില മപ്ലയര 

3. കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന കപരട്ട്  ഗുരുവബോയൂര കദേവസസസ്വം 

4. ശേമ്പള മസ്കെയറിൽ 19000-43600 രൂപ

5. കയബോഗഷ്യതകേൾ 1. മെലയബോളസ്വം എഴുതബോനുസ്വം വബോയറിക്കബോനുമുള്ള കേഴറിവട്ട്

2. ബനമപ്പെട കേലയറില ഗുരുവബോയൂര കദേവസസസ്വം വബോദേഷ്യ വറിദേഷ്യബോലയതറില

നറികന്നബോ,  കകേരള  കേലബോമെണലതറില  നറികന്നബോ,  തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര

കദേവസസസ്വം  കബബോരഡറിമന കേതീഴറിലുള്ള കക്ഷത്ര കേലബോപതീഠതറില നറികന്നബോ

തത്തുലഷ്യ സബോപനങ്ങളറില നറികന്നബോ നറിരദറിഷ്ട പഠനസ്വം വറിജയകേരമെബോയറി

പൂരതറിയബോക്കറിയതറിനു കശേഷസ്വം ലഭറിച സരടറിഫറിക്കറട്ട് അമല്ലെങറില അകത

കമെഖലയറിമല വറിഖഷ്യബോതരബോയ കേലബോകേബോരനമെബോരറില നറിന്നട്ട് ലഭറിച അഞ

വരഷമത പ്രവൃതറി പരറിചെയ സരടറിഫറിക്കറട്ട്.



6. ഒഴറിവകേളുമട എണസ്വം 

                         കുററിപ്പെട്ട് :1

 1 (ഒന്നട്ട്)

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവട്ട് ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലുളളതബോണട്ട്.  ഈ

വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസട്ട് ഏറവസ്വം കുറഞ്ഞതട്ട്

ഒരു  വ൪ഷവസ്വം  ഏറവസ്വം  കൂടറിയതട്ട്  മൂന  വ൪ഷവസ്വം

നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശേഷസ്വം ഇകത

ഉകദേഷ്യബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന

പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട്  ലറിസറിനട്ട്  പ്രബോബലഷ്യമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല്ലെ.

മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിട്ടുളള ഒഴറിവറികലയ്ക്കുസ്വം ലറിസട്ട് പ്രബോബലഷ്യതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ

എഴുതറി  അററിയറിക്കമപ്പെടുന്ന  കൂടുതൽ ഒഴറിവകേളറികലയ്ക്കുസ്വം  ഈ  റബോങട്ട്

ലറിസറിൽ നറിനസ്വം നറിയമെനസ്വം നടത്തുന്നതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം 

8. പ്രബോയ പരറിധറി 20  -  36  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ 01.01.2000 നുസ്വം  02.01.1984  നുസ്വം

ഇടയറിൽ ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം.  (രണട്ട്  തതീയതറികേളുസ്വം  ഉൾമപ്പെമട)

(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം  മെറ്റു  പറിന്നബോക്ക

സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം  നറിയമെബോനുസഷ്യതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  (വയസറിളവറിമന  സസ്വംബനറിച  വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

മപബോതു വഷ്യവസകേളറിമല രണബോസ്വം ഖണറികേ കനബോക്കുകേ)  

9.   അകപക്ഷ ഫതീസട്ട് -

തുകേയുസ്വം അടയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

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

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

കബബോ൪ഡറിമന  അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിമല

കപമമെനട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺസലനബോയറി തുകേ അടയ്കക്കണതബോണട്ട്. 

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

വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടറില്ലെ  എന്ന  വഷ്യവസയട്ട്  വറികധയമെബോയറി

ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില തബോലബോലറികേമെബോയറി/  ദേറിവസ

കവതനബോടറിസബോനതറിൽ ഇകത തസറികേയറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട് ഒരു വ൪ഷതറിൽ കുറയബോത

സ൪വതീസട്ട്  ഉളളപക്ഷസ്വം അവര പ്രസ്തുത നറിയമെന കേബോലതട്ട്  നറിശറിത

പ്രബോയപരറിധറി  കേഴറിഞ്ഞറിടറില്ലെബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമട

സ൪വതീസറിമന സദേരഘഷ്യകതബോളസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയ പരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  

2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടത്തുന്ന  എഴുത്തു



പരതീക്ഷയുമട അടറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯ കയബോഗഷ്യത കനടുന്ന

(കേടട്ട്  ഒബോഫട്ട്  മെബോ൪ക്കുസ്വം  അതറിനു  മുകേളറിലുസ്വം  മെബോ൪ക്കട്ട്  ലഭറിചറിട്ടുളള)

ഗുരുവബോയൂര കദേവസസതറില  ഇകത തസറികേയറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ മചെയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ

അവരുമട തബോലബോലറികേ കസവന കേബോലഘടസ്വം കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച

ഒബോകരബോ മൂന വ൪ഷതറിനുസ്വം ഒരു മെബോ൪ക്കട്ട് എന്ന കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി

5 മെബോ൪ക്കട്ട് വമര കഗ്രേയ്സട്ട് മെബോ൪ക്കട്ട് നൽകുന്നതബോണട്ട്.

 

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷ   ഇല്ലെബോമത  അഭറിമുഖതറിമന  മെബോത്രസ്വം

അടറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന  ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില ഇകത  തസറികേയറില

തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ,

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪   മെറ്റു  വറിധതറിൽ

കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ അവരുമട  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം

കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച ആദേഷ്യമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട് അര (1/2)

മെബോ൪ക്കുസ്വം  തുട൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം  0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന

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

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

മുകേളറില പറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലഷ്യങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ / ദേറിവസ കവതന

ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറി  ൽ   പ്രകവശേറിച  തതീയതറി  ,    കജബോലറി

മചെയ്യുന്ന  തസറികേ  ,    ശേമ്പളസ്വം  ,    സ൪വതീസറിമന  സദേ൪ഘഷ്യസ്വം  ,

കജബോലറിയുമട  സസഭബോവസ്വം  തുടങ്ങറിയവ  വഷ്യക്തമെബോക്കുന്ന  ഒരു

സ൪വതീസട്ട്   സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ബനമപ്പെട   മഡപപ്യൂടറി

അഡറിനറികസ്ട്രേറററി  ൽ   കുറയബോത റബോങ്കുളള അധറികേബോരറിയറി  ൽ   നറിനസ്വം

വബോങ്ങറി കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪  ഡട്ട് ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന

സമെയതട്ട്  ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്  .  തബോലബോലറികേ  ജതീവനക്കബോ൪

അവരുമട  സ൪വതീസട്ട്  സസ്വംബനറിച  വറിവരങ്ങൾ അകപക്ഷയറിലുസ്വം

കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  



4.  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെട

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരക്കട്ട്

(Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities)

10% സസ്വംവരണസ്വം നൽകുന്നതബോണട്ട്.  18.11.2019 മല  G.O(P)79/2019/RD

പ്രകേബോരസ്വം  ഇതറിനരഹരബോയറിട്ടുള്ള  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്   ആയതട്ട്

അകപക്ഷയറി  ൽ അവകേബോശേമപ്പെടുകേയുസ്വം  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്

കബബോ൪ഡട്ട്   ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോള്  തങ്ങള്  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല

സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയതറിൽമപ്പെട  സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം

നറില്ക്കുന്ന വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരബോമണന്നട്ട് ബനമപ്പെട വറികല്ലെജട്ട്  ഒബോഫതീസ൪

നൽകുന്ന  നറിരദറിഷ്ട  മെബോതൃകേയറിലുള്ള  സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ഹബോജരബോക്കുകേയുസ്വം

കവണസ്വം.   ഇപ്രകേബോരസ്വം  മചെയബോതവ൪ക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലഷ്യസ്വം

നൽകുന്നതല്ലെ.

ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിമല

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്

ആരബോമണന്നട്ട്  നറിശയറിക്കുന്നതറിനുള്ള  മെബോനദേണങ്ങള്  തബോമഴ

പറയുന്നവയബോണട്ട്.

(1)  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറില  കകേന/സസ്വംസബോന

സരക്കബോരറികലകയബോ,  മപബോതുകമെഖലബോ  സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,

സഹകേരണ  കമെഖലയറികലകയബോ,  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറിനസ്വം  ധനസഹബോയസ്വം  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  സസയസ്വംഭരണ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,  കകേന  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറികന്നബോ  തകദശേ  സസയസ്വംഭരണ  സബോപനങ്ങളറില  നറികന്നബോ

ധനസഹബോയകമെബോ,  ഗ്രേബോകനബോ  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ  റഗുലര  ജതീവനക്കബോരന

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.   എന്നബോല  ഈ  വഷ്യവസ  കമെലപ്പെറഞ്ഞ

സബോപനങ്ങളറിമല  പബോരടട്ട്  സടസ്വം  ജതീവനക്കബോരകക്കബോ

തബോത്ക്കബോലറികേ ജതീവനക്കബോരകക്കബോ ബബോധകേമെല്ലെ.

(2)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറില ആദേബോയ നറികുതറി നലകുന്ന

ഒരസ്വംഗവസ്വം ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.

(3)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറിനട്ട്  ഒകരക്കററില  കൂടുതല  ഭൂമെറി

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.



(4)     ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറിമന മെബോസവരുമെബോനസ്വം എല്ലെബോ വറിധ

കസബോതസറില നറിനമെബോയറി 25,000/- രൂപയറില കേവറിയരുതട്ട്.

        

ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബസ്വം  എന്നബോല  സസ്വംവരണസ്വം

ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന  ആള്,  അയബോളുമട  മെബോതബോപറിതബോക്കള്  (Parents),

അയബോളുമട  ഭബോരഷ്യ/ഭരതബോവട്ട്,  18  വയസ്സു  പൂരതറിയബോകേബോത

മെക്കള്/സകഹബോദേരങ്ങള് എന്നറിവര ഉള്മപ്പെടതബോണട്ട്.

     വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസര നലകുന്ന സര ടറിഫറിക്കററില വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസറുമട

കപരുസ്വം,  ഒപ്പുസ്വം,  മപനനമ്പരുസ്വം  തതീയതറിയുസ്വം  ഒബോഫതീസട്ട്  സതീലുസ്വം

ഉണബോയറിരറിക്കണസ്വം.

11.  അകപക്ഷ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന

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

വഴറിയബോണട്ട്  അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.   മവബ്സസററിമന കഹബോസ്വം

കപജറിലുളള  “APPLY  ONLINE”എന്ന  ലറിങറിലൂമട  ഒറതവണ

രജറികസ്ട്രേഷ൯  നടതറിയ  കശേഷസ്വം  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്  തങ്ങളുമട

യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം  പബോസട്ട്  കവ൪ഡസ്വം  ഉപകയബോഗറിചട്ട്  കലബോഗറി൯  മചെയട്ട്

അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചെയ്യുന്ന കഫബോകടബോ

മൂന  മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം  ഒരറിക്കൽ അപട്ട്

കലബോഡട്ട്  മചെയ കഫബോകടബോ  തുട൪നളള അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം

ഉപകയബോഗറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  മപ്രബോസഫലറിമല  പ്രറിനട്ട്  എന്ന  ലറിങറിൽ

കറിക്കട്ട് മചെയബോൽ ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിക്കട്ട് തബോ൯ സമെ൪പ്പെറിച അകപക്ഷയുമട

പ്രറിനട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്  സൂക്ഷറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്  കവ൪ഡട്ട്

രഹസഷ്യമെബോയറി  സൂക്ഷറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോസഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന

വഷ്യക്തറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു  വരുകതണതുസ്വം

ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിയുമട ചുമെതലയബോണട്ട്.  അകപക്ഷറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പട്ട് തമന

മപ്രബോസഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്

ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറി  ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡമെബോയുളള  കേതറിടപബോടുകേളറിലുസ്വം  യൂസ൪മഎഡറി  പ്രകതഷ്യകേസ്വം

കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ

ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള  അകപക്ഷകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി



സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.   ആയതറിനു കശേഷസ്വം അകപക്ഷയറിൽ മെബോറസ്വം

വരുത്തുന്നതറികനബോ,  അകപക്ഷ  പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില്ലെ.

മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്  പ്രകറിയയുമട  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട അകപക്ഷകേൾ വറിജബോപനതറിമല വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

വറിപരതീതമെബോയറി  കേബോണുന്ന  പക്ഷസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ  കയബോഗഷ്യത,  ജബോതറി,  പരറിചെയസ്വം,

വയസട്ട്  മുതലബോയവ  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമട

പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.  അകപക്ഷഫതീസട്ട്

കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ  ൪  ഡറിമന  അകപക്ഷ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമട  ഒബോ  ൺ  സലനബോയറി

അടയ്കക്കണതബോണട്ട്  .    ഡറി  .  ഡറി ആകയബോ മെണറി ഒബോ൪ഡറബോകയബോ മചെലബോ൯

മുഖബോന്തറിരകമെബോ മെകറമതങറിലുസ്വം രതീതറിയറികലബോ അകപക്ഷഫതീസട്ട് അടയ്ക്കുവബോ൯

പബോടറില്ലെ  . ഒരറിക്കൽ അടച  അകപക്ഷഫതീസട്ട്  ഒരു  കേബോരണവശേബോലുസ്വം

മെടക്കറി നൽകുന്നതല്ലെ.

12. അകപക്ഷ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

 18.04.2020 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13. അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

  www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടയുളള നറി൪കദശേങ്ങൾക്കട്ട് വറിജബോപനതറിമന പബോ൪ടട്ട്-II  -ൽ

മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വഷ്യവസകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ. 

മപബോതുവഷ്യവസകേളറിമല  ഖണറികേ  3,  4,  5  (  വറിമുക്ത  ഭടനമെബോര,  ഭറിന്നകശേഷറിക്കബോര,  കേബോയറികേതബോരങ്ങള്,

ഇവരക്കുള്ള ആനുകൂലഷ്യങ്ങള് ) ഈ മതരമഞ്ഞടുപ്പെറിനട്ട് ബബോധകേമെല്ലെ.

മസകടററി

            കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്



 

കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് 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

                                                                                                    തറിരുവനന്തപുരസ്വം
നമ്പര.583/ആര 1/2019/മകേ. ഡറി.ആ൪.ബറി                                തതീയതറി. 18.03.2020

വറിജബോപനസ്വം

വറിജബോപന തതീയതറി           അവസബോന തതീയതറി
18.03.2020                          18.04.2020

 

ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില തബോളസ്വം മപ്ലയര തസറികേയറിൽ നറിലവറിലുളള  ഒരു   ഒഴറിവറികലയക്കട്ട്

നറിയമെറിക്കമപ്പെടുന്നതറിനട്ട്  നറിശറിത  കയബോഗഷ്യതയുള്ള  ഹറിന്ദു  മെതതറിൽമപ്പെട  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം  അകപക്ഷ

ക്ഷണറിയ്ക്കുന.

 

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

ഒറതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടതറിയ കശേഷസ്വം ഒബോൺസലനബോയറി സമെ൪പ്പെറിക്കുന്ന അകപക്ഷകേൾ മെബോത്രകമെ സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.

1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവസ്വം  26/2020

2. തസറികേയുമട കപരട്ട്  തബോളസ്വം മപ്ലയര 

3. കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന കപരട്ട്  ഗുരുവബോയൂര കദേവസസസ്വം 

4. ശേമ്പള മസ്കെയറിൽ  19000-43600 രൂപ

5. കയബോഗഷ്യതകേൾ 1. മെലയബോളസ്വം എഴുതബോനുസ്വം വബോയറിക്കബോനുമുള്ള കേഴറിവട്ട്

2. ബനമപ്പെട കേലയറില ഗുരുവബോയൂര കദേവസസസ്വം വബോദേഷ്യ വറിദേഷ്യബോലയതറില

നറികന്നബോ,  കകേരള  കേലബോമെണലതറില  നറികന്നബോ,  തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര

കദേവസസസ്വം  കബബോരഡറിമന കേതീഴറിലുള്ള കക്ഷത്ര കേലബോപതീഠതറില നറികന്നബോ

തത്തുലഷ്യ സബോപനങ്ങളറില നറികന്നബോ നറിരദറിഷ്ട പഠനസ്വം വറിജയകേരമെബോയറി

പൂരതറിയബോക്കറിയതറിനു കശേഷസ്വം ലഭറിച സരടറിഫറിക്കറട്ട് അമല്ലെങറില അകത

കമെഖലയറിമല വറിഖഷ്യബോതരബോയ കേലബോകേബോരനമെബോരറില നറിന്നട്ട് ലഭറിച അഞ

വരഷമത പ്രവൃതറി പരറിചെയ സരടറിഫറിക്കറട്ട്.



6. ഒഴറിവകേളുമട എണസ്വം 

                         കുററിപ്പെട്ട് :1

 1 (ഒന്നട്ട്)

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവട്ട് ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലുളളതബോണട്ട്.  ഈ

വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസട്ട് ഏറവസ്വം കുറഞ്ഞതട്ട്

ഒരു  വ൪ഷവസ്വം  ഏറവസ്വം  കൂടറിയതട്ട്  മൂന  വ൪ഷവസ്വം

നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശേഷസ്വം ഇകത

ഉകദേഷ്യബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന

പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട്  ലറിസറിനട്ട്  പ്രബോബലഷ്യമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല്ലെ.

മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിട്ടുളള ഒഴറിവറികലയ്ക്കുസ്വം ലറിസട്ട് പ്രബോബലഷ്യതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ

എഴുതറി  അററിയറിക്കമപ്പെടുന്ന  കൂടുതൽ ഒഴറിവകേളറികലയ്ക്കുസ്വം  ഈ  റബോങട്ട്

ലറിസറിൽ നറിനസ്വം നറിയമെനസ്വം നടത്തുന്നതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം 

8. പ്രബോയ പരറിധറി 20  -  36  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ 01.01.2000 നുസ്വം  02.01.1984  നുസ്വം

ഇടയറിൽ ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം.  (രണട്ട്  തതീയതറികേളുസ്വം  ഉൾമപ്പെമട)

(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം  മെറ്റു  പറിന്നബോക്ക

സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം  നറിയമെബോനുസഷ്യതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  (വയസറിളവറിമന  സസ്വംബനറിച  വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

മപബോതു വഷ്യവസകേളറിമല രണബോസ്വം ഖണറികേ കനബോക്കുകേ)  

9.   അകപക്ഷ ഫതീസട്ട് -

തുകേയുസ്വം അടയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

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

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

കബബോ൪ഡറിമന  അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിമല

കപമമെനട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺസലനബോയറി തുകേ അടയ്കക്കണതബോണട്ട്. 

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

വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടറില്ലെ  എന്ന  വഷ്യവസയട്ട്  വറികധയമെബോയറി

ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില  തബോലബോലറികേമെബോയറി/  ദേറിവസ

കവതനബോടറിസബോനതറിൽ ഇകത തസറികേയറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട് ഒരു വ൪ഷതറിൽ കുറയബോത

സ൪വതീസട്ട്  ഉളളപക്ഷസ്വം അവര പ്രസ്തുത നറിയമെന കേബോലതട്ട്  നറിശറിത

പ്രബോയപരറിധറി  കേഴറിഞ്ഞറിടറില്ലെബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമട

സ൪വതീസറിമന സദേരഘഷ്യകതബോളസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയ പരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  

2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടത്തുന്ന  എഴുത്തു



പരതീക്ഷയുമട അടറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯ കയബോഗഷ്യത കനടുന്ന

(കേടട്ട്  ഒബോഫട്ട്  മെബോ൪ക്കുസ്വം  അതറിനു  മുകേളറിലുസ്വം  മെബോ൪ക്കട്ട്  ലഭറിചറിട്ടുളള)

ഗുരുവബോയൂര കദേവസസതറില  ഇകത തസറികേയറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ മചെയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ

അവരുമട തബോലബോലറികേ കസവന കേബോലഘടസ്വം കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച

ഒബോകരബോ മൂന വ൪ഷതറിനുസ്വം ഒരു മെബോ൪ക്കട്ട് എന്ന കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി

5 മെബോ൪ക്കട്ട് വമര കഗ്രേയ്സട്ട് മെബോ൪ക്കട്ട് നൽകുന്നതബോണട്ട്.

 

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷ   ഇല്ലെബോമത  അഭറിമുഖതറിമന  മെബോത്രസ്വം

അടറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന  ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില ഇകത  തസറികേയറില

തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ,

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪   മെറ്റു  വറിധതറിൽ

കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ അവരുമട  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം

കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച ആദേഷ്യമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട് അര (1/2)

മെബോ൪ക്കുസ്വം  തുട൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം  0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന

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

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

മുകേളറില പറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലഷ്യങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ / ദേറിവസ കവതന

ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറി  ൽ   പ്രകവശേറിച  തതീയതറി  ,    കജബോലറി

മചെയ്യുന്ന  തസറികേ  ,    ശേമ്പളസ്വം  ,    സ൪വതീസറിമന  സദേ൪ഘഷ്യസ്വം  ,

കജബോലറിയുമട  സസഭബോവസ്വം  തുടങ്ങറിയവ  വഷ്യക്തമെബോക്കുന്ന  ഒരു

സ൪വതീസട്ട്   സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ബനമപ്പെട   മഡപപ്യൂടറി

അഡറിനറികസ്ട്രേറററി  ൽ   കുറയബോത റബോങ്കുളള അധറികേബോരറിയറി  ൽ   നറിനസ്വം

വബോങ്ങറി കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪  ഡട്ട് ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന

സമെയതട്ട്  ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്  .  തബോലബോലറികേ  ജതീവനക്കബോ൪

അവരുമട  സ൪വതീസട്ട്  സസ്വംബനറിച  വറിവരങ്ങൾ അകപക്ഷയറിലുസ്വം

കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  



4.  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെട

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരക്കട്ട്

(Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities)

10% സസ്വംവരണസ്വം നൽകുന്നതബോണട്ട്.  18.11.2019 മല  G.O(P)79/2019/RD

പ്രകേബോരസ്വം  ഇതറിനരഹരബോയറിട്ടുള്ള  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്   ആയതട്ട്

അകപക്ഷയറി  ൽ അവകേബോശേമപ്പെടുകേയുസ്വം  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്

കബബോ൪ഡട്ട്   ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോള്  തങ്ങള്  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല

സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയതറിൽമപ്പെട  സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം

നറില്ക്കുന്ന വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരബോമണന്നട്ട് ബനമപ്പെട വറികല്ലെജട്ട്  ഒബോഫതീസ൪

നൽകുന്ന  നറിരദറിഷ്ട  മെബോതൃകേയറിലുള്ള  സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ഹബോജരബോക്കുകേയുസ്വം

കവണസ്വം.   ഇപ്രകേബോരസ്വം  മചെയബോതവ൪ക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലഷ്യസ്വം

നൽകുന്നതല്ലെ.

ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിമല

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്

ആരബോമണന്നട്ട്  നറിശയറിക്കുന്നതറിനുള്ള  മെബോനദേണങ്ങള്  തബോമഴ

പറയുന്നവയബോണട്ട്.

(1)  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറില  കകേന/സസ്വംസബോന

സരക്കബോരറികലകയബോ,  മപബോതുകമെഖലബോ  സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,

സഹകേരണ  കമെഖലയറികലകയബോ,  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറിനസ്വം  ധനസഹബോയസ്വം  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  സസയസ്വംഭരണ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,  കകേന  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറികന്നബോ  തകദശേ  സസയസ്വംഭരണ  സബോപനങ്ങളറില  നറികന്നബോ

ധനസഹബോയകമെബോ,  ഗ്രേബോകനബോ  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ  റഗുലര  ജതീവനക്കബോരന

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.   എന്നബോല  ഈ  വഷ്യവസ  കമെലപ്പെറഞ്ഞ

സബോപനങ്ങളറിമല  പബോരടട്ട്  സടസ്വം  ജതീവനക്കബോരകക്കബോ

തബോത്ക്കബോലറികേ ജതീവനക്കബോരകക്കബോ ബബോധകേമെല്ലെ.

(2)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറില ആദേബോയ നറികുതറി നലകുന്ന

ഒരസ്വംഗവസ്വം ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.

(3)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറിനട്ട്  ഒകരക്കററില  കൂടുതല  ഭൂമെറി

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.



(4)     ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറിമന മെബോസവരുമെബോനസ്വം എല്ലെബോ വറിധ

കസബോതസറില നറിനമെബോയറി 25,000/- രൂപയറില കേവറിയരുതട്ട്.

        

ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബസ്വം  എന്നബോല  സസ്വംവരണസ്വം

ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന  ആള്,  അയബോളുമട  മെബോതബോപറിതബോക്കള്  (Parents),

അയബോളുമട  ഭബോരഷ്യ/ഭരതബോവട്ട്,  18  വയസ്സു  പൂരതറിയബോകേബോത

മെക്കള്/സകഹബോദേരങ്ങള് എന്നറിവര ഉള്മപ്പെടതബോണട്ട്.

     വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസര നലകുന്ന സര ടറിഫറിക്കററില വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസറുമട

കപരുസ്വം,  ഒപ്പുസ്വം,  മപനനമ്പരുസ്വം  തതീയതറിയുസ്വം  ഒബോഫതീസട്ട്  സതീലുസ്വം

ഉണബോയറിരറിക്കണസ്വം.

11.  അകപക്ഷ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന

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

വഴറിയബോണട്ട്  അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.   മവബ്സസററിമന കഹബോസ്വം

കപജറിലുളള  “APPLY  ONLINE”എന്ന  ലറിങറിലൂമട  ഒറതവണ

രജറികസ്ട്രേഷ൯  നടതറിയ  കശേഷസ്വം  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്  തങ്ങളുമട

യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം  പബോസട്ട്  കവ൪ഡസ്വം  ഉപകയബോഗറിചട്ട്  കലബോഗറി൯  മചെയട്ട്

അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചെയ്യുന്ന കഫബോകടബോ

മൂന  മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം  ഒരറിക്കൽ അപട്ട്

കലബോഡട്ട്  മചെയ കഫബോകടബോ  തുട൪നളള അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം

ഉപകയബോഗറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  മപ്രബോസഫലറിമല  പ്രറിനട്ട്  എന്ന  ലറിങറിൽ

കറിക്കട്ട് മചെയബോൽ ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിക്കട്ട് തബോ൯ സമെ൪പ്പെറിച അകപക്ഷയുമട

പ്രറിനട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്  സൂക്ഷറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്  കവ൪ഡട്ട്

രഹസഷ്യമെബോയറി  സൂക്ഷറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോസഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന

വഷ്യക്തറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു  വരുകതണതുസ്വം

ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിയുമട ചുമെതലയബോണട്ട്.  അകപക്ഷറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പട്ട് തമന

മപ്രബോസഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്

ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറി  ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡമെബോയുളള  കേതറിടപബോടുകേളറിലുസ്വം  യൂസ൪മഎഡറി  പ്രകതഷ്യകേസ്വം

കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ

ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള  അകപക്ഷകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി



സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.   ആയതറിനു കശേഷസ്വം അകപക്ഷയറിൽ മെബോറസ്വം

വരുത്തുന്നതറികനബോ,  അകപക്ഷ  പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില്ലെ.

മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്  പ്രകറിയയുമട  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട അകപക്ഷകേൾ വറിജബോപനതറിമല വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

വറിപരതീതമെബോയറി  കേബോണുന്ന  പക്ഷസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ  കയബോഗഷ്യത,  ജബോതറി,  പരറിചെയസ്വം,

വയസട്ട്  മുതലബോയവ  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമട

പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.  അകപക്ഷഫതീസട്ട്

കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ  ൪  ഡറിമന  അകപക്ഷ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമട  ഒബോ  ൺ  സലനബോയറി

അടയ്കക്കണതബോണട്ട്  .    ഡറി  .  ഡറി ആകയബോ മെണറി ഒബോ൪ഡറബോകയബോ മചെലബോ൯

മുഖബോന്തറിരകമെബോ മെകറമതങറിലുസ്വം രതീതറിയറികലബോ അകപക്ഷഫതീസട്ട് അടയ്ക്കുവബോ൯

പബോടറില്ലെ  . ഒരറിക്കൽ അടച  അകപക്ഷഫതീസട്ട്  ഒരു  കേബോരണവശേബോലുസ്വം

മെടക്കറി നൽകുന്നതല്ലെ.

12. അകപക്ഷ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

 18.04.2020 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13. അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

  www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടയുളള നറി൪കദശേങ്ങൾക്കട്ട് വറിജബോപനതറിമന പബോ൪ടട്ട്-II  -ൽ

മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വഷ്യവസകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ. 

മപബോതുവഷ്യവസകേളറിമല  ഖണറികേ  3,  4,  5  (  വറിമുക്ത  ഭടനമെബോര,  ഭറിന്നകശേഷറിക്കബോര,  കേബോയറികേതബോരങ്ങള്,

ഇവരക്കുള്ള ആനുകൂലഷ്യങ്ങള് ) ഈ മതരമഞ്ഞടുപ്പെറിനട്ട് ബബോധകേമെല്ലെ.

മസകടററി

            കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്



 

കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് 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

                                                                                                    തറിരുവനന്തപുരസ്വം
നമ്പര.583/ആര 1/2019/മകേ. ഡറി.ആ൪.ബറി                                തതീയതറി. 18.03.2020

വറിജബോപനസ്വം

വറിജബോപന തതീയതറി           അവസബോന തതീയതറി
18.03.2020                          18.04.2020

 

ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില ടതീചര  (മചെണ)  തസറികേയറിൽ നറിലവറിലുളള  ഒരു   ഒഴറിവറികലയക്കട്ട്

നറിയമെറിക്കമപ്പെടുന്നതറിനട്ട്  നറിശറിത  കയബോഗഷ്യതയുള്ള  ഹറിന്ദു  മെതതറിൽമപ്പെട  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം  അകപക്ഷ

ക്ഷണറിയ്ക്കുന.

 

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

ഒറതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടതറിയ കശേഷസ്വം ഒബോൺസലനബോയറി സമെ൪പ്പെറിക്കുന്ന അകപക്ഷകേൾ മെബോത്രകമെ സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.

1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവസ്വം  27/2020

2. തസറികേയുമട കപരട്ട്  ടതീചര (മചെണ) (വബോദേഷ്യ വറിദേഷ്യബോലയസ്വം)

3. കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന കപരട്ട്  ഗുരുവബോയൂര കദേവസസസ്വം 

4. ശേമ്പള മസ്കെയറിൽ  19000-43600 രൂപ

5. കയബോഗഷ്യതകേൾ 1. ഏഴബോസ്വം കബോസട്ട് പബോസബോയറിരറിയണസ്വം.

2.  ഒരു അസ്വംഗതീകൃത സബോപനതറില നറികന്നബോ ഗുരുവബോയൂര കദേവസസസ്വം

വബോദേഷ്യ വറിദേഷ്യബോലയതറില നറികന്നബോ, കകേരള കേലബോമെണലതറില നറികന്നബോ,

തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര  കദേവസസസ്വം  കബബോരഡറിമന  കേതീഴറിലുള്ള  കക്ഷത്ര

കേലബോപതീഠതറില  നറികന്നബോ  തത്തുലഷ്യ  സബോപനങ്ങളറില  നറികന്നബോ

ബനമപ്പെട  കേലയറിമല  പരതീശേതീലനസ്വം  വറിജയകേരമെബോയറി

പൂരതറിയബോക്കറിയതറിനു കശേഷസ്വം ലഭറിച സരടറിഫറിക്കറട്ട് .

3.  അകത കമെഖലയറിമല  വറിഖഷ്യബോതരബോയ കേലബോകേബോരനമെബോരറില നറികന്നബോ



അസ്വംഗതീകൃത  സബോപനങ്ങളറില  നറികന്നബോ  ലഭറിച  അഞ  വരഷമത

പ്രവൃതറി പരറിചെയ സരടറിഫറിക്കറട്ട്.

6. ഒഴറിവകേളുമട എണസ്വം 

                         കുററിപ്പെട്ട് :1

 1 (ഒന്നട്ട്)

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവട്ട് ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലുളളതബോണട്ട്.  ഈ

വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസട്ട് ഏറവസ്വം കുറഞ്ഞതട്ട്

ഒരു  വ൪ഷവസ്വം  ഏറവസ്വം  കൂടറിയതട്ട്  മൂന  വ൪ഷവസ്വം

നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശേഷസ്വം ഇകത

ഉകദേഷ്യബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന

പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട്  ലറിസറിനട്ട്  പ്രബോബലഷ്യമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല്ലെ.

മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിട്ടുളള ഒഴറിവറികലയ്ക്കുസ്വം ലറിസട്ട് പ്രബോബലഷ്യതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ

എഴുതറി  അററിയറിക്കമപ്പെടുന്ന  കൂടുതൽ ഒഴറിവകേളറികലയ്ക്കുസ്വം  ഈ  റബോങട്ട്

ലറിസറിൽ നറിനസ്വം നറിയമെനസ്വം നടത്തുന്നതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം 

8. പ്രബോയ പരറിധറി 20  -  36  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ 01.01.2000 നുസ്വം  02.01.1984  നുസ്വം

ഇടയറിൽ ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം.  (രണട്ട്  തതീയതറികേളുസ്വം  ഉൾമപ്പെമട)

(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം  മെറ്റു  പറിന്നബോക്ക

സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം  നറിയമെബോനുസഷ്യതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  (വയസറിളവറിമന  സസ്വംബനറിച  വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

മപബോതു വഷ്യവസകേളറിമല രണബോസ്വം ഖണറികേ കനബോക്കുകേ)  

9.   അകപക്ഷ ഫതീസട്ട് -

തുകേയുസ്വം അടയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

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

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

കബബോ൪ഡറിമന  അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിമല

കപമമെനട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺസലനബോയറി തുകേ അടയ്കക്കണതബോണട്ട്. 

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

വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടറില്ലെ  എന്ന  വഷ്യവസയട്ട്  വറികധയമെബോയറി

ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില തബോലബോലറികേമെബോയറി/  ദേറിവസ

കവതനബോടറിസബോനതറിൽ ഇകത തസറികേയറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട് ഒരു വ൪ഷതറിൽ കുറയബോത

സ൪വതീസട്ട്  ഉളളപക്ഷസ്വം അവര പ്രസ്തുത നറിയമെന കേബോലതട്ട്  നറിശറിത

പ്രബോയപരറിധറി  കേഴറിഞ്ഞറിടറില്ലെബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമട



സ൪വതീസറിമന സദേരഘഷ്യകതബോളസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയ പരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  

2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടത്തുന്ന  എഴുത്തു

പരതീക്ഷയുമട അടറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯ കയബോഗഷ്യത കനടുന്ന

(കേടട്ട്  ഒബോഫട്ട്  മെബോ൪ക്കുസ്വം  അതറിനു  മുകേളറിലുസ്വം  മെബോ൪ക്കട്ട്  ലഭറിചറിട്ടുളള)

ഗുരുവബോയൂര കദേവസസതറില ഇകത തസറികേയറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ മചെയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ

അവരുമട തബോലബോലറികേ കസവന കേബോലഘടസ്വം കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച

ഒബോകരബോ മൂന വ൪ഷതറിനുസ്വം ഒരു മെബോ൪ക്കട്ട് എന്ന കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി

5 മെബോ൪ക്കട്ട് വമര കഗ്രേയ്സട്ട് മെബോ൪ക്കട്ട് നൽകുന്നതബോണട്ട്.

 

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷ   ഇല്ലെബോമത  അഭറിമുഖതറിമന  മെബോത്രസ്വം

അടറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന  ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില ഇകത  തസറികേയറില

തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ,

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪   മെറ്റു  വറിധതറിൽ

കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ അവരുമട  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം

കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച ആദേഷ്യമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട് അര (1/2)

മെബോ൪ക്കുസ്വം  തുട൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം  0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന

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

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

മുകേളറില പറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലഷ്യങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ / ദേറിവസ കവതന

ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറി  ൽ   പ്രകവശേറിച  തതീയതറി  ,    കജബോലറി

മചെയ്യുന്ന  തസറികേ  ,    ശേമ്പളസ്വം  ,    സ൪വതീസറിമന  സദേ൪ഘഷ്യസ്വം  ,

കജബോലറിയുമട  സസഭബോവസ്വം  തുടങ്ങറിയവ  വഷ്യക്തമെബോക്കുന്ന  ഒരു

സ൪വതീസട്ട്   സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ബനമപ്പെട   മഡപപ്യൂടറി

അഡറിനറികസ്ട്രേറററി  ൽ   കുറയബോത റബോങ്കുളള അധറികേബോരറിയറി  ൽ   നറിനസ്വം

വബോങ്ങറി കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪  ഡട്ട് ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന



സമെയതട്ട്  ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്  .  തബോലബോലറികേ  ജതീവനക്കബോ൪

അവരുമട  സ൪വതീസട്ട്  സസ്വംബനറിച  വറിവരങ്ങൾ അകപക്ഷയറിലുസ്വം

കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  

4.  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെട

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരക്കട്ട്

(Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities)

10% സസ്വംവരണസ്വം നൽകുന്നതബോണട്ട്.  18.11.2019 മല  G.O(P)79/2019/RD

പ്രകേബോരസ്വം  ഇതറിനരഹരബോയറിട്ടുള്ള  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്   ആയതട്ട്

അകപക്ഷയറി  ൽ അവകേബോശേമപ്പെടുകേയുസ്വം  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്

കബബോ൪ഡട്ട്   ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോള്  തങ്ങള്  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല

സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയതറിൽമപ്പെട  സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം

നറില്ക്കുന്ന വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരബോമണന്നട്ട് ബനമപ്പെട വറികല്ലെജട്ട്  ഒബോഫതീസ൪

നൽകുന്ന  നറിരദറിഷ്ട  മെബോതൃകേയറിലുള്ള  സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ഹബോജരബോക്കുകേയുസ്വം

കവണസ്വം.   ഇപ്രകേബോരസ്വം  മചെയബോതവ൪ക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലഷ്യസ്വം

നൽകുന്നതല്ലെ.

ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിമല

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്

ആരബോമണന്നട്ട്  നറിശയറിക്കുന്നതറിനുള്ള  മെബോനദേണങ്ങള്  തബോമഴ

പറയുന്നവയബോണട്ട്.

(1)  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറില  കകേന/സസ്വംസബോന

സരക്കബോരറികലകയബോ,  മപബോതുകമെഖലബോ  സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,

സഹകേരണ  കമെഖലയറികലകയബോ,  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറിനസ്വം  ധനസഹബോയസ്വം  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  സസയസ്വംഭരണ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,  കകേന  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറികന്നബോ  തകദശേ  സസയസ്വംഭരണ  സബോപനങ്ങളറില  നറികന്നബോ

ധനസഹബോയകമെബോ,  ഗ്രേബോകനബോ  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ  റഗുലര  ജതീവനക്കബോരന

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.   എന്നബോല  ഈ  വഷ്യവസ  കമെലപ്പെറഞ്ഞ

സബോപനങ്ങളറിമല  പബോരടട്ട്  സടസ്വം  ജതീവനക്കബോരകക്കബോ

തബോത്ക്കബോലറികേ ജതീവനക്കബോരകക്കബോ ബബോധകേമെല്ലെ.

(2)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറില ആദേബോയ നറികുതറി നലകുന്ന



ഒരസ്വംഗവസ്വം ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.

(3)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറിനട്ട്  ഒകരക്കററില  കൂടുതല  ഭൂമെറി

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.

(4)     ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറിമന മെബോസവരുമെബോനസ്വം എല്ലെബോ വറിധ

കസബോതസറില നറിനമെബോയറി 25,000/- രൂപയറില കേവറിയരുതട്ട്.

        

ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബസ്വം  എന്നബോല  സസ്വംവരണസ്വം

ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന  ആള്,  അയബോളുമട  മെബോതബോപറിതബോക്കള്  (Parents),

അയബോളുമട  ഭബോരഷ്യ/ഭരതബോവട്ട്,  18  വയസ്സു  പൂരതറിയബോകേബോത

മെക്കള്/സകഹബോദേരങ്ങള് എന്നറിവര ഉള്മപ്പെടതബോണട്ട്.

     വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസര നലകുന്ന സര ടറിഫറിക്കററില വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസറുമട

കപരുസ്വം,  ഒപ്പുസ്വം,  മപനനമ്പരുസ്വം  തതീയതറിയുസ്വം  ഒബോഫതീസട്ട്  സതീലുസ്വം

ഉണബോയറിരറിക്കണസ്വം.

11.  അകപക്ഷ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന

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

വഴറിയബോണട്ട്  അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.   മവബ്സസററിമന കഹബോസ്വം

കപജറിലുളള  “APPLY  ONLINE”എന്ന  ലറിങറിലൂമട  ഒറതവണ

രജറികസ്ട്രേഷ൯  നടതറിയ  കശേഷസ്വം  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്  തങ്ങളുമട

യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം  പബോസട്ട്  കവ൪ഡസ്വം  ഉപകയബോഗറിചട്ട്  കലബോഗറി൯  മചെയട്ട്

അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചെയ്യുന്ന കഫബോകടബോ

മൂന  മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം  ഒരറിക്കൽ അപട്ട്

കലബോഡട്ട്  മചെയ കഫബോകടബോ  തുട൪നളള അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം

ഉപകയബോഗറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  മപ്രബോസഫലറിമല  പ്രറിനട്ട്  എന്ന  ലറിങറിൽ

കറിക്കട്ട് മചെയബോൽ ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിക്കട്ട് തബോ൯ സമെ൪പ്പെറിച അകപക്ഷയുമട

പ്രറിനട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്  സൂക്ഷറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്  കവ൪ഡട്ട്

രഹസഷ്യമെബോയറി  സൂക്ഷറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോസഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന

വഷ്യക്തറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു  വരുകതണതുസ്വം

ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിയുമട ചുമെതലയബോണട്ട്.  അകപക്ഷറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പട്ട് തമന

മപ്രബോസഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്



ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറി  ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡമെബോയുളള  കേതറിടപബോടുകേളറിലുസ്വം  യൂസ൪മഎഡറി  പ്രകതഷ്യകേസ്വം

കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ

ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള  അകപക്ഷകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി

സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.   ആയതറിനു കശേഷസ്വം അകപക്ഷയറിൽ മെബോറസ്വം

വരുത്തുന്നതറികനബോ,  അകപക്ഷ  പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില്ലെ.

മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്  പ്രകറിയയുമട  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട അകപക്ഷകേൾ വറിജബോപനതറിമല വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

വറിപരതീതമെബോയറി  കേബോണുന്ന  പക്ഷസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ  കയബോഗഷ്യത,  ജബോതറി,  പരറിചെയസ്വം,

വയസട്ട്  മുതലബോയവ  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമട

പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.  അകപക്ഷഫതീസട്ട്

കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ  ൪  ഡറിമന  അകപക്ഷ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമട  ഒബോ  ൺ  സലനബോയറി

അടയ്കക്കണതബോണട്ട്  .    ഡറി  .  ഡറി ആകയബോ മെണറി ഒബോ൪ഡറബോകയബോ മചെലബോ൯

മുഖബോന്തറിരകമെബോ മെകറമതങറിലുസ്വം രതീതറിയറികലബോ അകപക്ഷഫതീസട്ട് അടയ്ക്കുവബോ൯

പബോടറില്ലെ  . ഒരറിക്കൽ അടച  അകപക്ഷഫതീസട്ട്  ഒരു  കേബോരണവശേബോലുസ്വം

മെടക്കറി നൽകുന്നതല്ലെ.

12. അകപക്ഷ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

 18.04.2020 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13. അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

  www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടയുളള നറി൪കദശേങ്ങൾക്കട്ട് വറിജബോപനതറിമന പബോ൪ടട്ട്-II  -ൽ

മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വഷ്യവസകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ. 

മപബോതുവഷ്യവസകേളറിമല  ഖണറികേ  3,  4,  5  (  വറിമുക്ത  ഭടനമെബോര,  ഭറിന്നകശേഷറിക്കബോര,  കേബോയറികേതബോരങ്ങള്,

ഇവരക്കുള്ള ആനുകൂലഷ്യങ്ങള് ) ഈ മതരമഞ്ഞടുപ്പെറിനട്ട് ബബോധകേമെല്ലെ.

മസകടററി

            കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്



 

കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് 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

                                                                                                    തറിരുവനന്തപുരസ്വം
നമ്പര.583/ആര 1/2019/മകേ. ഡറി.ആ൪.ബറി                                തതീയതറി. 18.03.2020

വറിജബോപനസ്വം

വറിജബോപന തതീയതറി           അവസബോന തതീയതറി
18.03.2020                          18.04.2020

 

ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില ടതീചര  (മകേബോമ്പട്ട്)  തസറികേയറിൽ നറിലവറിലുളള  ഒരു   ഒഴറിവറികലയക്കട്ട്

നറിയമെറിക്കമപ്പെടുന്നതറിനട്ട്  നറിശറിത  കയബോഗഷ്യതയുള്ള  ഹറിന്ദു  മെതതറിൽമപ്പെട  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം  അകപക്ഷ

ക്ഷണറിയ്ക്കുന.

 

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

ഒറതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടതറിയ കശേഷസ്വം ഒബോൺസലനബോയറി സമെ൪പ്പെറിക്കുന്ന അകപക്ഷകേൾ മെബോത്രകമെ സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.

1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവസ്വം  28/2020

2. തസറികേയുമട കപരട്ട്  ടതീചര (മകേബോമ്പട്ട്) (വബോദേഷ്യ വറിദേഷ്യബോലയസ്വം)

3. കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന കപരട്ട്  ഗുരുവബോയൂര കദേവസസസ്വം 

4. ശേമ്പള മസ്കെയറിൽ  19000-43600 രൂപ

5. കയബോഗഷ്യതകേൾ 1. ഏഴബോസ്വം കബോസട്ട് പബോസബോയറിരറിയണസ്വം.

2.  ഒരു അസ്വംഗതീകൃത സബോപനതറില നറികന്നബോ ഗുരുവബോയൂര കദേവസസസ്വം

വബോദേഷ്യ വറിദേഷ്യബോലയതറില നറികന്നബോ, കകേരള കേലബോമെണലതറില നറികന്നബോ,

തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര  കദേവസസസ്വം  കബബോരഡറിമന  കേതീഴറിലുള്ള  കക്ഷത്ര

കേലബോപതീഠതറില  നറികന്നബോ  തത്തുലഷ്യ  സബോപനങ്ങളറില  നറികന്നബോ

ബനമപ്പെട  കേലയറിമല  പരതീശേതീലനസ്വം  വറിജയകേരമെബോയറി

പൂരതറിയബോക്കറിയതറിനു കശേഷസ്വം ലഭറിച സരടറിഫറിക്കറട്ട് .

3.  അകത കമെഖലയറിമല  വറിഖഷ്യബോതരബോയ കേലബോകേബോരനമെബോരറില നറികന്നബോ



അസ്വംഗതീകൃത  സബോപനങ്ങളറില  നറികന്നബോ  ലഭറിച  അഞ  വരഷമത

പ്രവൃതറി പരറിചെയ സരടറിഫറിക്കറട്ട്.

6. ഒഴറിവകേളുമട എണസ്വം 

                         കുററിപ്പെട്ട് :1

 1 (ഒന്നട്ട്)

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവട്ട് ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലുളളതബോണട്ട്.  ഈ

വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസട്ട് ഏറവസ്വം കുറഞ്ഞതട്ട്

ഒരു  വ൪ഷവസ്വം  ഏറവസ്വം  കൂടറിയതട്ട്  മൂന  വ൪ഷവസ്വം

നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശേഷസ്വം ഇകത

ഉകദേഷ്യബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന

പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട്  ലറിസറിനട്ട്  പ്രബോബലഷ്യമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല്ലെ.

മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിട്ടുളള ഒഴറിവറികലയട്ട് ലറിസട്ട് പ്രബോബലഷ്യതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ

എഴുതറി  അററിയറിക്കമപ്പെടുന്ന  കൂടുതൽ ഒഴറിവകേളറികലയ്ക്കുസ്വം  ഈ  റബോങട്ട്

ലറിസറിൽ നറിനസ്വം നറിയമെനസ്വം നടത്തുന്നതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം 

8. പ്രബോയ പരറിധറി 20  -  36  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ 01.01.2000 നുസ്വം  02.01.1984  നുസ്വം

ഇടയറിൽ ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം.  (രണട്ട്  തതീയതറികേളുസ്വം  ഉൾമപ്പെമട)

(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം  മെറ്റു  പറിന്നബോക്ക

സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം  നറിയമെബോനുസഷ്യതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  (വയസറിളവറിമന  സസ്വംബനറിച  വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

മപബോതു വഷ്യവസകേളറിമല രണബോസ്വം ഖണറികേ കനബോക്കുകേ)  

9.   അകപക്ഷ ഫതീസട്ട് -

തുകേയുസ്വം അടയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

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

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

കബബോ൪ഡറിമന  അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിമല

കപമമെനട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺസലനബോയറി തുകേ അടയ്കക്കണതബോണട്ട്. 

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

വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടറില്ലെ  എന്ന  വഷ്യവസയട്ട്  വറികധയമെബോയറി

ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില തബോലബോലറികേമെബോയറി/  ദേറിവസ

കവതനബോടറിസബോനതറിൽ ഇകത തസറികേയറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട് ഒരു വ൪ഷതറിൽ കുറയബോത

സ൪വതീസട്ട്  ഉളളപക്ഷസ്വം അവര പ്രസ്തുത നറിയമെന കേബോലതട്ട്  നറിശറിത

പ്രബോയപരറിധറി  കേഴറിഞ്ഞറിടറില്ലെബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമട



സ൪വതീസറിമന സദേരഘഷ്യകതബോളസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയ പരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  

2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടത്തുന്ന  എഴുത്തു

പരതീക്ഷയുമട അടറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯ കയബോഗഷ്യത കനടുന്ന

(കേടട്ട്  ഒബോഫട്ട്  മെബോ൪ക്കുസ്വം  അതറിനു  മുകേളറിലുസ്വം  മെബോ൪ക്കട്ട്  ലഭറിചറിട്ടുളള)

ഗുരുവബോയൂര കദേവസസതറില ഇകത തസറികേയറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ മചെയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ

അവരുമട തബോലബോലറികേ കസവന കേബോലഘടസ്വം കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച

ഒബോകരബോ മൂന വ൪ഷതറിനുസ്വം ഒരു മെബോ൪ക്കട്ട് എന്ന കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി

5 മെബോ൪ക്കട്ട് വമര കഗ്രേയ്സട്ട് മെബോ൪ക്കട്ട് നൽകുന്നതബോണട്ട്.

 

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷ   ഇല്ലെബോമത  അഭറിമുഖതറിമന  മെബോത്രസ്വം

അടറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന  ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില ഇകത  തസറികേയറില

തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ,

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪   മെറ്റു  വറിധതറിൽ

കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ അവരുമട  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം

കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച ആദേഷ്യമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട് അര (1/2)

മെബോ൪ക്കുസ്വം  തുട൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം  0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന

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

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

മുകേളറില പറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലഷ്യങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ / ദേറിവസ കവതന

ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറി  ൽ   പ്രകവശേറിച  തതീയതറി  ,    കജബോലറി

മചെയ്യുന്ന  തസറികേ  ,    ശേമ്പളസ്വം  ,    സ൪വതീസറിമന  സദേ൪ഘഷ്യസ്വം  ,

കജബോലറിയുമട  സസഭബോവസ്വം  തുടങ്ങറിയവ  വഷ്യക്തമെബോക്കുന്ന  ഒരു

സ൪വതീസട്ട്   സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ബനമപ്പെട   മഡപപ്യൂടറി

അഡറിനറികസ്ട്രേറററി  ൽ   കുറയബോത റബോങ്കുളള അധറികേബോരറിയറി  ൽ   നറിനസ്വം

വബോങ്ങറി കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪  ഡട്ട് ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന



സമെയതട്ട്  ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്  .  തബോലബോലറികേ  ജതീവനക്കബോ൪

അവരുമട  സ൪വതീസട്ട്  സസ്വംബനറിച  വറിവരങ്ങൾ അകപക്ഷയറിലുസ്വം

കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  

4.  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെട

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരക്കട്ട്

(Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities)

10% സസ്വംവരണസ്വം നൽകുന്നതബോണട്ട്.  18.11.2019 മല  G.O(P)79/2019/RD

പ്രകേബോരസ്വം  ഇതറിനരഹരബോയറിട്ടുള്ള  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്   ആയതട്ട്

അകപക്ഷയറി  ൽ അവകേബോശേമപ്പെടുകേയുസ്വം  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്

കബബോ൪ഡട്ട്   ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോള്  തങ്ങള്  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല

സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയതറിൽമപ്പെട  സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം

നറില്ക്കുന്ന വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരബോമണന്നട്ട് ബനമപ്പെട വറികല്ലെജട്ട്  ഒബോഫതീസ൪

നൽകുന്ന  നറിരദറിഷ്ട  മെബോതൃകേയറിലുള്ള  സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ഹബോജരബോക്കുകേയുസ്വം

കവണസ്വം.   ഇപ്രകേബോരസ്വം  മചെയബോതവ൪ക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലഷ്യസ്വം

നൽകുന്നതല്ലെ.

ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിമല

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്

ആരബോമണന്നട്ട്  നറിശയറിക്കുന്നതറിനുള്ള  മെബോനദേണങ്ങള്  തബോമഴ

പറയുന്നവയബോണട്ട്.

(1)  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറില  കകേന/സസ്വംസബോന

സരക്കബോരറികലകയബോ,  മപബോതുകമെഖലബോ  സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,

സഹകേരണ  കമെഖലയറികലകയബോ,  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറിനസ്വം  ധനസഹബോയസ്വം  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  സസയസ്വംഭരണ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,  കകേന  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറികന്നബോ  തകദശേ  സസയസ്വംഭരണ  സബോപനങ്ങളറില  നറികന്നബോ

ധനസഹബോയകമെബോ,  ഗ്രേബോകനബോ  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ  റഗുലര  ജതീവനക്കബോരന

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.   എന്നബോല  ഈ  വഷ്യവസ  കമെലപ്പെറഞ്ഞ

സബോപനങ്ങളറിമല  പബോരടട്ട്  സടസ്വം  ജതീവനക്കബോരകക്കബോ

തബോത്ക്കബോലറികേ ജതീവനക്കബോരകക്കബോ ബബോധകേമെല്ലെ.

(2)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറില ആദേബോയ നറികുതറി നലകുന്ന



ഒരസ്വംഗവസ്വം ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.

(3)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറിനട്ട്  ഒകരക്കററില  കൂടുതല  ഭൂമെറി

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.

(4)     ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറിമന മെബോസവരുമെബോനസ്വം എല്ലെബോ വറിധ

കസബോതസറില നറിനമെബോയറി 25,000/- രൂപയറില കേവറിയരുതട്ട്.

        

ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബസ്വം  എന്നബോല  സസ്വംവരണസ്വം

ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന  ആള്,  അയബോളുമട  മെബോതബോപറിതബോക്കള്  (Parents),

അയബോളുമട  ഭബോരഷ്യ/ഭരതബോവട്ട്,  18  വയസ്സു  പൂരതറിയബോകേബോത

മെക്കള്/സകഹബോദേരങ്ങള് എന്നറിവര ഉള്മപ്പെടതബോണട്ട്.

     വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസര നലകുന്ന സര ടറിഫറിക്കററില വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസറുമട

കപരുസ്വം,  ഒപ്പുസ്വം,  മപനനമ്പരുസ്വം  തതീയതറിയുസ്വം  ഒബോഫതീസട്ട്  സതീലുസ്വം

ഉണബോയറിരറിക്കണസ്വം.

11.  അകപക്ഷ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന

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

വഴറിയബോണട്ട്  അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.   മവബ്സസററിമന കഹബോസ്വം

കപജറിലുളള  “APPLY  ONLINE”എന്ന  ലറിങറിലൂമട  ഒറതവണ

രജറികസ്ട്രേഷ൯  നടതറിയ  കശേഷസ്വം  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്  തങ്ങളുമട

യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം  പബോസട്ട്  കവ൪ഡസ്വം  ഉപകയബോഗറിചട്ട്  കലബോഗറി൯  മചെയട്ട്

അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചെയ്യുന്ന കഫബോകടബോ

മൂന  മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം  ഒരറിക്കൽ അപട്ട്

കലബോഡട്ട്  മചെയ കഫബോകടബോ  തുട൪നളള അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം

ഉപകയബോഗറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  മപ്രബോസഫലറിമല  പ്രറിനട്ട്  എന്ന  ലറിങറിൽ

കറിക്കട്ട് മചെയബോൽ ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിക്കട്ട് തബോ൯ സമെ൪പ്പെറിച അകപക്ഷയുമട

പ്രറിനട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്  സൂക്ഷറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്  കവ൪ഡട്ട്

രഹസഷ്യമെബോയറി  സൂക്ഷറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോസഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന

വഷ്യക്തറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു  വരുകതണതുസ്വം

ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിയുമട ചുമെതലയബോണട്ട്.  അകപക്ഷറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പട്ട് തമന

മപ്രബോസഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്



ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറി  ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡമെബോയുളള  കേതറിടപബോടുകേളറിലുസ്വം  യൂസ൪മഎഡറി  പ്രകതഷ്യകേസ്വം

കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ

ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള  അകപക്ഷകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി

സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.   ആയതറിനു കശേഷസ്വം അകപക്ഷയറിൽ മെബോറസ്വം

വരുത്തുന്നതറികനബോ,  അകപക്ഷ  പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില്ലെ.

മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്  പ്രകറിയയുമട  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട അകപക്ഷകേൾ വറിജബോപനതറിമല വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

വറിപരതീതമെബോയറി  കേബോണുന്ന  പക്ഷസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ  കയബോഗഷ്യത,  ജബോതറി,  പരറിചെയസ്വം,

വയസട്ട്  മുതലബോയവ  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമട

പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.  അകപക്ഷഫതീസട്ട്

കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ  ൪  ഡറിമന  അകപക്ഷ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമട  ഒബോ  ൺ  സലനബോയറി

അടയ്കക്കണതബോണട്ട്  .    ഡറി  .  ഡറി ആകയബോ മെണറി ഒബോ൪ഡറബോകയബോ മചെലബോ൯

മുഖബോന്തറിരകമെബോ മെകറമതങറിലുസ്വം രതീതറിയറികലബോ അകപക്ഷഫതീസട്ട് അടയ്ക്കുവബോ൯

പബോടറില്ലെ  . ഒരറിക്കൽ അടച  അകപക്ഷഫതീസട്ട്  ഒരു  കേബോരണവശേബോലുസ്വം

മെടക്കറി നൽകുന്നതല്ലെ.

12. അകപക്ഷ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

 18.04.2020 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13. അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

  www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടയുളള നറി൪കദശേങ്ങൾക്കട്ട് വറിജബോപനതറിമന പബോ൪ടട്ട്-II  -ൽ

മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വഷ്യവസകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ. 

മപബോതുവഷ്യവസകേളറിമല  ഖണറികേ  3,  4,  5  (  വറിമുക്ത  ഭടനമെബോര,  ഭറിന്നകശേഷറിക്കബോര,  കേബോയറികേതബോരങ്ങള്,

ഇവരക്കുള്ള ആനുകൂലഷ്യങ്ങള് ) ഈ മതരമഞ്ഞടുപ്പെറിനട്ട് ബബോധകേമെല്ലെ.

മസകടററി

            കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്



 

കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് 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

                                                                                                    തറിരുവനന്തപുരസ്വം
നമ്പര.583/ആര 1/2019/മകേ. ഡറി.ആ൪.ബറി                                തതീയതറി. 18.03.2020

വറിജബോപനസ്വം

വറിജബോപന തതീയതറി           അവസബോന തതീയതറി
18.03.2020                          18.04.2020

 

ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില ടതീചര  (കുറുസ്വംകുഴല)  തസറികേയറിൽ നറിലവറിലുളള  ഒരു   ഒഴറിവറികലയക്കട്ട്

നറിയമെറിക്കമപ്പെടുന്നതറിനട്ട്  നറിശറിത  കയബോഗഷ്യതയുള്ള  ഹറിന്ദു  മെതതറിൽമപ്പെട  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം  അകപക്ഷ

ക്ഷണറിയ്ക്കുന.

 

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

ഒറതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടതറിയ കശേഷസ്വം ഒബോൺസലനബോയറി സമെ൪പ്പെറിക്കുന്ന അകപക്ഷകേൾ മെബോത്രകമെ സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.

1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവസ്വം  29/2020

2. തസറികേയുമട കപരട്ട്  ടതീചര കുറുസ്വംകുഴല (വബോദേഷ്യ വറിദേഷ്യബോലയസ്വം)

3. കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന കപരട്ട്  ഗുരുവബോയൂര കദേവസസസ്വം 

4. ശേമ്പള മസ്കെയറിൽ  19000-43600 രൂപ

5. കയബോഗഷ്യതകേൾ 1. ഏഴബോസ്വം കബോസട്ട് പബോസബോയറിരറിയണസ്വം.

2.  ഒരു അസ്വംഗതീകൃത സബോപനതറില നറികന്നബോ ഗുരുവബോയൂര കദേവസസസ്വം

വബോദേഷ്യ വറിദേഷ്യബോലയതറില നറികന്നബോ, കകേരള കേലബോമെണലതറില നറികന്നബോ,

തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര  കദേവസസസ്വം  കബബോരഡറിമന  കേതീഴറിലുള്ള  കക്ഷത്ര

കേലബോപതീഠതറില  നറികന്നബോ  തത്തുലഷ്യ  സബോപനങ്ങളറില  നറികന്നബോ

ബനമപ്പെട  കേലയറിമല  പരതീശേതീലനസ്വം  വറിജയകേരമെബോയറി

പൂരതറിയബോക്കറിയതറിനു കശേഷസ്വം ലഭറിച സരടറിഫറിക്കറട്ട് .

3.  അകത കമെഖലയറിമല  വറിഖഷ്യബോതരബോയ കേലബോകേബോരനമെബോരറില നറികന്നബോ



അസ്വംഗതീകൃത  സബോപനങ്ങളറില  നറികന്നബോ  ലഭറിച  അഞ  വരഷമത

പ്രവൃതറി പരറിചെയ സരടറിഫറിക്കറട്ട്.

6. ഒഴറിവകേളുമട എണസ്വം 

                         കുററിപ്പെട്ട് :1

 1 (ഒന്നട്ട്)

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവട്ട് ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലുളളതബോണട്ട്.  ഈ

വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസട്ട് ഏറവസ്വം കുറഞ്ഞതട്ട്

ഒരു  വ൪ഷവസ്വം  ഏറവസ്വം  കൂടറിയതട്ട്  മൂന  വ൪ഷവസ്വം

നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശേഷസ്വം ഇകത

ഉകദേഷ്യബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന

പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട്  ലറിസറിനട്ട്  പ്രബോബലഷ്യമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല്ലെ.

മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിട്ടുളള ഒഴറിവറികലയ്ക്കുസ്വം ലറിസട്ട് പ്രബോബലഷ്യതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ

എഴുതറി  അററിയറിക്കമപ്പെടുന്ന  കൂടുതൽ ഒഴറിവകേളറികലയ്ക്കുസ്വം  ഈ  റബോങട്ട്

ലറിസറിൽ നറിനസ്വം നറിയമെനസ്വം നടത്തുന്നതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം 

8. പ്രബോയ പരറിധറി 20  -  36  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ 01.01.2000 നുസ്വം  02.01.1984  നുസ്വം

ഇടയറിൽ ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം.  (രണട്ട്  തതീയതറികേളുസ്വം  ഉൾമപ്പെമട)

(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം  മെറ്റു  പറിന്നബോക്ക

സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം  നറിയമെബോനുസഷ്യതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  (വയസറിളവറിമന  സസ്വംബനറിച  വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

മപബോതു വഷ്യവസകേളറിമല രണബോസ്വം ഖണറികേ കനബോക്കുകേ)  

9.   അകപക്ഷ ഫതീസട്ട് -

തുകേയുസ്വം അടയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

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

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

കബബോ൪ഡറിമന  അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിമല

കപമമെനട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺസലനബോയറി തുകേ അടയ്കക്കണതബോണട്ട്. 

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

വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടറില്ലെ  എന്ന  വഷ്യവസയട്ട്  വറികധയമെബോയറി

ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില തബോലബോലറികേമെബോയറി/  ദേറിവസ

കവതനബോടറിസബോനതറിൽ ഇകത തസറികേയറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട് ഒരു വ൪ഷതറിൽ കുറയബോത

സ൪വതീസട്ട്  ഉളളപക്ഷസ്വം അവര പ്രസ്തുത നറിയമെന കേബോലതട്ട്  നറിശറിത

പ്രബോയപരറിധറി  കേഴറിഞ്ഞറിടറില്ലെബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമട



സ൪വതീസറിമന സദേരഘഷ്യകതബോളസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയ പരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  

2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടത്തുന്ന  എഴുത്തു

പരതീക്ഷയുമട അടറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯ കയബോഗഷ്യത കനടുന്ന

(കേടട്ട്  ഒബോഫട്ട്  മെബോ൪ക്കുസ്വം  അതറിനു  മുകേളറിലുസ്വം  മെബോ൪ക്കട്ട്  ലഭറിചറിട്ടുളള)

ഗുരുവബോയൂര കദേവസസതറില  ഇകത തസറികേയറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ മചെയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ

അവരുമട തബോലബോലറികേ കസവന കേബോലഘടസ്വം കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച

ഒബോകരബോ മൂന വ൪ഷതറിനുസ്വം ഒരു മെബോ൪ക്കട്ട് എന്ന കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി

5 മെബോ൪ക്കട്ട് വമര കഗ്രേയ്സട്ട് മെബോ൪ക്കട്ട് നൽകുന്നതബോണട്ട്.

 

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷ   ഇല്ലെബോമത  അഭറിമുഖതറിമന  മെബോത്രസ്വം

അടറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന  ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില ഇകത  തസറികേയറില

തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ,

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪   മെറ്റു  വറിധതറിൽ

കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ അവരുമട  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം

കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച ആദേഷ്യമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട് അര (1/2)

മെബോ൪ക്കുസ്വം  തുട൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം  0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന

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

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

മുകേളറില പറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലഷ്യങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ / ദേറിവസ കവതന

ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറി  ൽ   പ്രകവശേറിച  തതീയതറി  ,    കജബോലറി

മചെയ്യുന്ന  തസറികേ  ,    ശേമ്പളസ്വം  ,    സ൪വതീസറിമന  സദേ൪ഘഷ്യസ്വം  ,

കജബോലറിയുമട  സസഭബോവസ്വം  തുടങ്ങറിയവ  വഷ്യക്തമെബോക്കുന്ന  ഒരു

സ൪വതീസട്ട്   സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ബനമപ്പെട   മഡപപ്യൂടറി

അഡറിനറികസ്ട്രേറററി  ൽ   കുറയബോത റബോങ്കുളള അധറികേബോരറിയറി  ൽ   നറിനസ്വം

വബോങ്ങറി കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪  ഡട്ട് ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന



സമെയതട്ട്  ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്  .  തബോലബോലറികേ  ജതീവനക്കബോ൪

അവരുമട  സ൪വതീസട്ട്  സസ്വംബനറിച  വറിവരങ്ങൾ അകപക്ഷയറിലുസ്വം

കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  

4.  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെട

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരക്കട്ട്

(Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities)

10% സസ്വംവരണസ്വം നൽകുന്നതബോണട്ട്.  18.11.2019 മല  G.O(P)79/2019/RD

പ്രകേബോരസ്വം  ഇതറിനരഹരബോയറിട്ടുള്ള  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്   ആയതട്ട്

അകപക്ഷയറി  ൽ അവകേബോശേമപ്പെടുകേയുസ്വം  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്

കബബോ൪ഡട്ട്   ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോള്  തങ്ങള്  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല

സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയതറിൽമപ്പെട  സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം

നറില്ക്കുന്ന വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരബോമണന്നട്ട് ബനമപ്പെട വറികല്ലെജട്ട്  ഒബോഫതീസ൪

നൽകുന്ന  നറിരദറിഷ്ട  മെബോതൃകേയറിലുള്ള  സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ഹബോജരബോക്കുകേയുസ്വം

കവണസ്വം.   ഇപ്രകേബോരസ്വം  മചെയബോതവ൪ക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലഷ്യസ്വം

നൽകുന്നതല്ലെ.

ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിമല

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്

ആരബോമണന്നട്ട്  നറിശയറിക്കുന്നതറിനുള്ള  മെബോനദേണങ്ങള്  തബോമഴ

പറയുന്നവയബോണട്ട്.

(1)  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറില  കകേന/സസ്വംസബോന

സരക്കബോരറികലകയബോ,  മപബോതുകമെഖലബോ  സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,

സഹകേരണ  കമെഖലയറികലകയബോ,  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറിനസ്വം  ധനസഹബോയസ്വം  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  സസയസ്വംഭരണ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,  കകേന  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറികന്നബോ  തകദശേ  സസയസ്വംഭരണ  സബോപനങ്ങളറില  നറികന്നബോ

ധനസഹബോയകമെബോ,  ഗ്രേബോകനബോ  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ  റഗുലര  ജതീവനക്കബോരന

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.   എന്നബോല  ഈ  വഷ്യവസ  കമെലപ്പെറഞ്ഞ

സബോപനങ്ങളറിമല  പബോരടട്ട്  സടസ്വം  ജതീവനക്കബോരകക്കബോ

തബോത്ക്കബോലറികേ ജതീവനക്കബോരകക്കബോ ബബോധകേമെല്ലെ.

(2)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറില ആദേബോയ നറികുതറി നലകുന്ന



ഒരസ്വംഗവസ്വം ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.

(3)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറിനട്ട്  ഒകരക്കററില  കൂടുതല  ഭൂമെറി

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.

(4)     ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറിമന മെബോസവരുമെബോനസ്വം എല്ലെബോ വറിധ

കസബോതസറില നറിനമെബോയറി 25,000/- രൂപയറില കേവറിയരുതട്ട്.

        

ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബസ്വം  എന്നബോല  സസ്വംവരണസ്വം

ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന  ആള്,  അയബോളുമട  മെബോതബോപറിതബോക്കള്  (Parents),

അയബോളുമട  ഭബോരഷ്യ/ഭരതബോവട്ട്,  18  വയസ്സു  പൂരതറിയബോകേബോത

മെക്കള്/സകഹബോദേരങ്ങള് എന്നറിവര ഉള്മപ്പെടതബോണട്ട്.

     വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസര നലകുന്ന സര ടറിഫറിക്കററില വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസറുമട

കപരുസ്വം,  ഒപ്പുസ്വം,  മപനനമ്പരുസ്വം  തതീയതറിയുസ്വം  ഒബോഫതീസട്ട്  സതീലുസ്വം

ഉണബോയറിരറിക്കണസ്വം.

11.  അകപക്ഷ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന

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

വഴറിയബോണട്ട്  അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.   മവബ്സസററിമന കഹബോസ്വം

കപജറിലുളള  “APPLY  ONLINE”എന്ന  ലറിങറിലൂമട  ഒറതവണ

രജറികസ്ട്രേഷ൯  നടതറിയ  കശേഷസ്വം  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്  തങ്ങളുമട

യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം  പബോസട്ട്  കവ൪ഡസ്വം  ഉപകയബോഗറിചട്ട്  കലബോഗറി൯  മചെയട്ട്

അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചെയ്യുന്ന കഫബോകടബോ

മൂന  മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം  ഒരറിക്കൽ അപട്ട്

കലബോഡട്ട്  മചെയ കഫബോകടബോ  തുട൪നളള അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം

ഉപകയബോഗറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  മപ്രബോസഫലറിമല  പ്രറിനട്ട്  എന്ന  ലറിങറിൽ

കറിക്കട്ട് മചെയബോൽ ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിക്കട്ട് തബോ൯ സമെ൪പ്പെറിച അകപക്ഷയുമട

പ്രറിനട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്  സൂക്ഷറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്  കവ൪ഡട്ട്

രഹസഷ്യമെബോയറി  സൂക്ഷറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോസഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന

വഷ്യക്തറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു  വരുകതണതുസ്വം

ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിയുമട ചുമെതലയബോണട്ട്.  അകപക്ഷറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പട്ട് തമന

മപ്രബോസഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്



ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറി  ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡമെബോയുളള  കേതറിടപബോടുകേളറിലുസ്വം  യൂസ൪മഎഡറി  പ്രകതഷ്യകേസ്വം

കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ

ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള  അകപക്ഷകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി

സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.   ആയതറിനു കശേഷസ്വം അകപക്ഷയറിൽ മെബോറസ്വം

വരുത്തുന്നതറികനബോ,  അകപക്ഷ  പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില്ലെ.

മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്  പ്രകറിയയുമട  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട അകപക്ഷകേൾ വറിജബോപനതറിമല വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

വറിപരതീതമെബോയറി  കേബോണുന്ന  പക്ഷസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ  കയബോഗഷ്യത,  ജബോതറി,  പരറിചെയസ്വം,

വയസട്ട്  മുതലബോയവ  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമട

പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.  അകപക്ഷഫതീസട്ട്

കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ  ൪  ഡറിമന  അകപക്ഷ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമട  ഒബോ  ൺ  സലനബോയറി

അടയ്കക്കണതബോണട്ട്  .    ഡറി  .  ഡറി ആകയബോ മെണറി ഒബോ൪ഡറബോകയബോ മചെലബോ൯

മുഖബോന്തറിരകമെബോ മെകറമതങറിലുസ്വം രതീതറിയറികലബോ അകപക്ഷഫതീസട്ട് അടയ്ക്കുവബോ൯

പബോടറില്ലെ  . ഒരറിക്കൽ അടച  അകപക്ഷഫതീസട്ട്  ഒരു  കേബോരണവശേബോലുസ്വം

മെടക്കറി നൽകുന്നതല്ലെ.

12. അകപക്ഷ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

 18.04.2020 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13. അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

  www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടയുളള നറി൪കദശേങ്ങൾക്കട്ട് വറിജബോപനതറിമന പബോ൪ടട്ട്-II  -ൽ

മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വഷ്യവസകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ. 

മപബോതുവഷ്യവസകേളറിമല  ഖണറികേ  3,  4,  5  (  വറിമുക്ത  ഭടനമെബോര,  ഭറിന്നകശേഷറിക്കബോര,  കേബോയറികേതബോരങ്ങള്,

ഇവരക്കുള്ള ആനുകൂലഷ്യങ്ങള് ) ഈ മതരമഞ്ഞടുപ്പെറിനട്ട് ബബോധകേമെല്ലെ.

മസകടററി

            കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്



 

കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് 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

                                                                                                    തറിരുവനന്തപുരസ്വം
നമ്പര.583/ആര 1/2019/മകേ. ഡറി.ആ൪.ബറി                                തതീയതറി. 18.03.2020

വറിജബോപനസ്വം

വറിജബോപന തതീയതറി           അവസബോന തതീയതറി
18.03.2020                          18.04.2020

 

ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില ടതീചര  (തകേറില)  തസറികേയറിൽ നറിലവറിലുളള  ഒരു   ഒഴറിവറികലയക്കട്ട്

നറിയമെറിക്കമപ്പെടുന്നതറിനട്ട്  നറിശറിത  കയബോഗഷ്യതയുള്ള  ഹറിന്ദു  മെതതറിൽമപ്പെട  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം  അകപക്ഷ

ക്ഷണറിയ്ക്കുന.

 

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

ഒറതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടതറിയ കശേഷസ്വം ഒബോൺസലനബോയറി സമെ൪പ്പെറിക്കുന്ന അകപക്ഷകേൾ മെബോത്രകമെ സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.

1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവസ്വം  30/2020

2. തസറികേയുമട കപരട്ട്  ടതീചര തകേറില (വബോദേഷ്യ വറിദേഷ്യബോലയസ്വം)

3. കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന കപരട്ട്  ഗുരുവബോയൂര കദേവസസസ്വം 

4. ശേമ്പള മസ്കെയറിൽ  19000-43600 രൂപ

5. കയബോഗഷ്യതകേൾ 1. ഏഴബോസ്വം കബോസട്ട് പബോസബോയറിരറിയണസ്വം.

2.  ഒരു അസ്വംഗതീകൃത സബോപനതറില നറികന്നബോ ഗുരുവബോയൂര കദേവസസസ്വം

വബോദേഷ്യ വറിദേഷ്യബോലയതറില നറികന്നബോ, കകേരള കേലബോമെണലതറില നറികന്നബോ,

തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര  കദേവസസസ്വം  കബബോരഡറിമന  കേതീഴറിലുള്ള  കക്ഷത്ര

കേലബോപതീഠതറില  നറികന്നബോ  തത്തുലഷ്യ  സബോപനങ്ങളറില  നറികന്നബോ

ബനമപ്പെട  കേലയറിമല  പരതീശേതീലനസ്വം  വറിജയകേരമെബോയറി

പൂരതറിയബോക്കറിയതറിനു കശേഷസ്വം ലഭറിച സരടറിഫറിക്കറട്ട് .

3.  അകത കമെഖലയറിമല  വറിഖഷ്യബോതരബോയ കേലബോകേബോരനമെബോരറില നറികന്നബോ



അസ്വംഗതീകൃത  സബോപനങ്ങളറില  നറികന്നബോ  ലഭറിച  അഞ  വരഷമത

പ്രവൃതറി പരറിചെയ സരടറിഫറിക്കറട്ട്.

6. ഒഴറിവകേളുമട എണസ്വം 

                         കുററിപ്പെട്ട് :1

 1 (ഒന്നട്ട്)

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവട്ട് ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലുളളതബോണട്ട്.  ഈ

വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസട്ട് ഏറവസ്വം കുറഞ്ഞതട്ട്

ഒരു  വ൪ഷവസ്വം  ഏറവസ്വം  കൂടറിയതട്ട്  മൂന  വ൪ഷവസ്വം

നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശേഷസ്വം ഇകത

ഉകദേഷ്യബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന

പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട്  ലറിസറിനട്ട്  പ്രബോബലഷ്യമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല്ലെ.

മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിട്ടുളള ഒഴറിവറികലയ്ക്കുസ്വം ലറിസട്ട് പ്രബോബലഷ്യതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ

എഴുതറി  അററിയറിക്കമപ്പെടുന്ന  കൂടുതൽ ഒഴറിവകേളറികലയ്ക്കുസ്വം  ഈ  റബോങട്ട്

ലറിസറിൽ നറിനസ്വം നറിയമെനസ്വം നടത്തുന്നതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം 

8. പ്രബോയ പരറിധറി 20  -  36  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ 01.01.2000 നുസ്വം  02.01.1984  നുസ്വം

ഇടയറിൽ ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം.  (രണട്ട്  തതീയതറികേളുസ്വം  ഉൾമപ്പെമട)

(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം  മെറ്റു  പറിന്നബോക്ക

സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം  നറിയമെബോനുസഷ്യതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  (വയസറിളവറിമന  സസ്വംബനറിച  വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

മപബോതു വഷ്യവസകേളറിമല രണബോസ്വം ഖണറികേ കനബോക്കുകേ)  

9.   അകപക്ഷ ഫതീസട്ട് -

തുകേയുസ്വം അടയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

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

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

കബബോ൪ഡറിമന  അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിമല

കപമമെനട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺസലനബോയറി തുകേ അടയ്കക്കണതബോണട്ട്. 

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

വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടറില്ലെ  എന്ന  വഷ്യവസയട്ട്  വറികധയമെബോയറി

ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില തബോലബോലറികേമെബോയറി/  ദേറിവസ

കവതനബോടറിസബോനതറിൽ ഇകത തസറികേയറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട് ഒരു വ൪ഷതറിൽ കുറയബോത

സ൪വതീസട്ട്  ഉളളപക്ഷസ്വം അവര പ്രസ്തുത നറിയമെന കേബോലതട്ട്  നറിശറിത

പ്രബോയപരറിധറി  കേഴറിഞ്ഞറിടറില്ലെബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമട



സ൪വതീസറിമന സദേരഘഷ്യകതബോളസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയ പരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  

2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടത്തുന്ന  എഴുത്തു

പരതീക്ഷയുമട അടറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯ കയബോഗഷ്യത കനടുന്ന

(കേടട്ട്  ഒബോഫട്ട്  മെബോ൪ക്കുസ്വം  അതറിനു  മുകേളറിലുസ്വം  മെബോ൪ക്കട്ട്  ലഭറിചറിട്ടുളള)

ഗുരുവബോയൂര കദേവസസതറില ഇകത തസറികേയറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ മചെയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ

അവരുമട തബോലബോലറികേ കസവന കേബോലഘടസ്വം കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച

ഒബോകരബോ മൂന വ൪ഷതറിനുസ്വം ഒരു മെബോ൪ക്കട്ട് എന്ന കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി

5 മെബോ൪ക്കട്ട് വമര കഗ്രേയ്സട്ട് മെബോ൪ക്കട്ട് നൽകുന്നതബോണട്ട്.

 

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷ   ഇല്ലെബോമത  അഭറിമുഖതറിമന  മെബോത്രസ്വം

അടറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന  ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില ഇകത  തസറികേയറില

തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ,

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪   മെറ്റു  വറിധതറിൽ

കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ അവരുമട  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം

കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച ആദേഷ്യമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട് അര (1/2)

മെബോ൪ക്കുസ്വം  തുട൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം  0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന

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

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

മുകേളറില പറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലഷ്യങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ / ദേറിവസ കവതന

ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറി  ൽ   പ്രകവശേറിച  തതീയതറി  ,    കജബോലറി

മചെയ്യുന്ന  തസറികേ  ,    ശേമ്പളസ്വം  ,    സ൪വതീസറിമന  സദേ൪ഘഷ്യസ്വം  ,

കജബോലറിയുമട  സസഭബോവസ്വം  തുടങ്ങറിയവ  വഷ്യക്തമെബോക്കുന്ന  ഒരു

സ൪വതീസട്ട്   സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ബനമപ്പെട   മഡപപ്യൂടറി

അഡറിനറികസ്ട്രേറററി  ൽ   കുറയബോത റബോങ്കുളള അധറികേബോരറിയറി  ൽ   നറിനസ്വം

വബോങ്ങറി കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪  ഡട്ട് ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന



സമെയതട്ട്  ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്  .  തബോലബോലറികേ  ജതീവനക്കബോ൪

അവരുമട  സ൪വതീസട്ട്  സസ്വംബനറിച  വറിവരങ്ങൾ അകപക്ഷയറിലുസ്വം

കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  

4.  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെട

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരക്കട്ട്

(Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities)

10% സസ്വംവരണസ്വം നൽകുന്നതബോണട്ട്.  18.11.2019 മല  G.O(P)79/2019/RD

പ്രകേബോരസ്വം  ഇതറിനരഹരബോയറിട്ടുള്ള  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്   ആയതട്ട്

അകപക്ഷയറി  ൽ അവകേബോശേമപ്പെടുകേയുസ്വം  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്

കബബോ൪ഡട്ട്   ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോള്  തങ്ങള്  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല

സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയതറിൽമപ്പെട  സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം

നറില്ക്കുന്ന വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരബോമണന്നട്ട് ബനമപ്പെട വറികല്ലെജട്ട്  ഒബോഫതീസ൪

നൽകുന്ന  നറിരദറിഷ്ട  മെബോതൃകേയറിലുള്ള  സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ഹബോജരബോക്കുകേയുസ്വം

കവണസ്വം.   ഇപ്രകേബോരസ്വം  മചെയബോതവ൪ക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലഷ്യസ്വം

നൽകുന്നതല്ലെ.

ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിമല

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്

ആരബോമണന്നട്ട്  നറിശയറിക്കുന്നതറിനുള്ള  മെബോനദേണങ്ങള്  തബോമഴ

പറയുന്നവയബോണട്ട്.

(1)  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറില  കകേന/സസ്വംസബോന

സരക്കബോരറികലകയബോ,  മപബോതുകമെഖലബോ  സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,

സഹകേരണ  കമെഖലയറികലകയബോ,  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറിനസ്വം  ധനസഹബോയസ്വം  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  സസയസ്വംഭരണ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,  കകേന  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറികന്നബോ  തകദശേ  സസയസ്വംഭരണ  സബോപനങ്ങളറില  നറികന്നബോ

ധനസഹബോയകമെബോ,  ഗ്രേബോകനബോ  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ  റഗുലര  ജതീവനക്കബോരന

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.   എന്നബോല  ഈ  വഷ്യവസ  കമെലപ്പെറഞ്ഞ

സബോപനങ്ങളറിമല  പബോരടട്ട്  സടസ്വം  ജതീവനക്കബോരകക്കബോ

തബോത്ക്കബോലറികേ ജതീവനക്കബോരകക്കബോ ബബോധകേമെല്ലെ.

(2)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറില ആദേബോയ നറികുതറി നലകുന്ന



ഒരസ്വംഗവസ്വം ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.

(3)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറിനട്ട്  ഒകരക്കററില  കൂടുതല  ഭൂമെറി

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.

(4)     ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറിമന മെബോസവരുമെബോനസ്വം എല്ലെബോ വറിധ

കസബോതസറില നറിനമെബോയറി 25,000/- രൂപയറില കേവറിയരുതട്ട്.

        

ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബസ്വം  എന്നബോല  സസ്വംവരണസ്വം

ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന  ആള്,  അയബോളുമട  മെബോതബോപറിതബോക്കള്  (Parents),

അയബോളുമട  ഭബോരഷ്യ/ഭരതബോവട്ട്,  18  വയസ്സു  പൂരതറിയബോകേബോത

മെക്കള്/സകഹബോദേരങ്ങള് എന്നറിവര ഉള്മപ്പെടതബോണട്ട്.

     വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസര നലകുന്ന സര ടറിഫറിക്കററില വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസറുമട

കപരുസ്വം,  ഒപ്പുസ്വം,  മപനനമ്പരുസ്വം  തതീയതറിയുസ്വം  ഒബോഫതീസട്ട്  സതീലുസ്വം

ഉണബോയറിരറിക്കണസ്വം.

11.  അകപക്ഷ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന

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

വഴറിയബോണട്ട്  അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.   മവബ്സസററിമന കഹബോസ്വം

കപജറിലുളള  “APPLY  ONLINE”എന്ന  ലറിങറിലൂമട  ഒറതവണ

രജറികസ്ട്രേഷ൯  നടതറിയ  കശേഷസ്വം  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്  തങ്ങളുമട

യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം  പബോസട്ട്  കവ൪ഡസ്വം  ഉപകയബോഗറിചട്ട്  കലബോഗറി൯  മചെയട്ട്

അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചെയ്യുന്ന കഫബോകടബോ

മൂന  മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം  ഒരറിക്കൽ അപട്ട്

കലബോഡട്ട്  മചെയ കഫബോകടബോ  തുട൪നളള അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം

ഉപകയബോഗറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  മപ്രബോസഫലറിമല  പ്രറിനട്ട്  എന്ന  ലറിങറിൽ

കറിക്കട്ട് മചെയബോൽ ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിക്കട്ട് തബോ൯ സമെ൪പ്പെറിച അകപക്ഷയുമട

പ്രറിനട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്  സൂക്ഷറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്  കവ൪ഡട്ട്

രഹസഷ്യമെബോയറി  സൂക്ഷറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോസഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന

വഷ്യക്തറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു  വരുകതണതുസ്വം

ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിയുമട ചുമെതലയബോണട്ട്.  അകപക്ഷറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പട്ട് തമന

മപ്രബോസഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്



ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറി  ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡമെബോയുളള  കേതറിടപബോടുകേളറിലുസ്വം  യൂസ൪മഎഡറി  പ്രകതഷ്യകേസ്വം

കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ

ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള  അകപക്ഷകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി

സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.   ആയതറിനു കശേഷസ്വം അകപക്ഷയറിൽ മെബോറസ്വം

വരുത്തുന്നതറികനബോ,  അകപക്ഷ  പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില്ലെ.

മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്  പ്രകറിയയുമട  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട അകപക്ഷകേൾ വറിജബോപനതറിമല വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

വറിപരതീതമെബോയറി  കേബോണുന്ന  പക്ഷസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ  കയബോഗഷ്യത,  ജബോതറി,  പരറിചെയസ്വം,

വയസട്ട്  മുതലബോയവ  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമട

പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.  അകപക്ഷഫതീസട്ട്

കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ  ൪  ഡറിമന  അകപക്ഷ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമട  ഒബോ  ൺ  സലനബോയറി

അടയ്കക്കണതബോണട്ട്  .    ഡറി  .  ഡറി ആകയബോ മെണറി ഒബോ൪ഡറബോകയബോ മചെലബോ൯

മുഖബോന്തറിരകമെബോ മെകറമതങറിലുസ്വം രതീതറിയറികലബോ അകപക്ഷഫതീസട്ട് അടയ്ക്കുവബോ൯

പബോടറില്ലെ  . ഒരറിക്കൽ അടച  അകപക്ഷഫതീസട്ട്  ഒരു  കേബോരണവശേബോലുസ്വം

മെടക്കറി നൽകുന്നതല്ലെ.

12. അകപക്ഷ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

 18.04.2020 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13. അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

  www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടയുളള നറി൪കദശേങ്ങൾക്കട്ട് വറിജബോപനതറിമന പബോ൪ടട്ട്-II  -ൽ

മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വഷ്യവസകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ. 

മപബോതുവഷ്യവസകേളറിമല  ഖണറികേ  3,  4,  5  (  വറിമുക്ത  ഭടനമെബോര,  ഭറിന്നകശേഷറിക്കബോര,  കേബോയറികേതബോരങ്ങള്,

ഇവരക്കുള്ള ആനുകൂലഷ്യങ്ങള് ) ഈ മതരമഞ്ഞടുപ്പെറിനട്ട് ബബോധകേമെല്ലെ.

മസകടററി

            കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്



 

കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് 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

                                                                                                    തറിരുവനന്തപുരസ്വം
നമ്പര.583/ആര 1/2019/മകേ. ഡറി.ആ൪.ബറി                                തതീയതറി. 18.03.2020

വറിജബോപനസ്വം

വറിജബോപന തതീയതറി           അവസബോന തതീയതറി
18.03.2020                          18.04.2020

 

ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില സലവട്ട്  കസബോക്കട്ട്  ഇനമസ്പെക്ടര  കഗ്രേഡട്ട്  II തസറികേയറിൽ നറിലവറിലുളള  രണട്ട്

ഒഴറിവകേളറികലയട്ട്  നറിയമെറിക്കമപ്പെടുന്നതറിനട്ട്  നറിശറിത  കയബോഗഷ്യതയുള്ള  ഹറിന്ദു  മെതതറിൽമപ്പെട  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം

അകപക്ഷ ക്ഷണറിയ്ക്കുന.

 

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

ഒറതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടതറിയ കശേഷസ്വം ഒബോൺസലനബോയറി സമെ൪പ്പെറിക്കുന്ന അകപക്ഷകേൾ മെബോത്രകമെ സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.

1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവസ്വം  31/2020

2. തസറികേയുമട കപരട്ട്  സലവട്ട് കസബോക്കട്ട് ഇനമസ്പെക്ടര കഗ്രേഡട്ട് II

3. കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന കപരട്ട്  ഗുരുവബോയൂര കദേവസസസ്വം 

4. ശേമ്പള മസ്കെയറിൽ 20000-45800

5. കയബോഗഷ്യതകേൾ 1. സലവട്ട് കസബോക്കട്ട് മെബോകനജ്മമെനറില വറി.എചട്ട്.എസട്ട്.സറി

  പബോസബോയറിരറിയണസ്വം. അമല്ലെങറില തത്തുലഷ്യ കയബോഗഷ്യത 

6. ഒഴറിവകേളുമട എണസ്വം 

                         കുററിപ്പെട്ട് :1

 2 (രണട്ട് )

 മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവകേൾ ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലുളളതബോണട്ട്.

ഈ  വറിജബോപന  പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്  ഏറവസ്വം

കുറഞ്ഞതട്ട്  ഒരു  വ൪ഷവസ്വം  ഏറവസ്വം  കൂടറിയതട്ട്  മൂന  വ൪ഷവസ്വം

നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശേഷസ്വം ഇകത

ഉകദേഷ്യബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്



പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ തതീയതറി മുതൽ ഈ വറിജബോപന

പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട്  ലറിസറിനട്ട്  പ്രബോബലഷ്യമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല്ലെ.

മുകേളറിൽ കേബോണറിചറിട്ടുളള  ഒഴറിവകേളറികലയ്ക്കുസ്വം  ലറിസട്ട്

പ്രബോബലഷ്യതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ എഴുതറി  അററിയറിക്കമപ്പെടുന്ന  കൂടുതൽ

ഒഴറിവകേളറികലയ്ക്കുസ്വം  ഈ  റബോങട്ട്  ലറിസറിൽ നറിനസ്വം  നറിയമെനസ്വം

നടത്തുന്നതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുളള നറിയമെനസ്വം 

8. പ്രബോയ പരറിധറി 25  -  40  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ 01.01.1995 നുസ്വം  02.01.1980  നുസ്വം

ഇടയറിൽ ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം.  (രണട്ട്  തതീയതറികേളുസ്വം  ഉൾമപ്പെമട)

(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം  മെറ്റു  പറിന്നബോക്ക

സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെടവ൪ക്കുസ്വം  നറിയമെബോനുസഷ്യതമെബോയ  വയസറിളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  (വയസറിളവറിമന  സസ്വംബനറിച  വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

മപബോതു വഷ്യവസകേളറിമല രണബോസ്വം ഖണറികേ കനബോക്കുകേ)  

9.   അകപക്ഷ ഫതീസട്ട് -

തുകേയുസ്വം അടയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം 

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

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

കബബോ൪ഡറിമന  അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിമല

കപമമെനട്ട് കഗറട്ട് കവ വഴറി ഒബോൺസലനബോയറി തുകേ അടയ്കക്കണതബോണട്ട്. 

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

വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടറില്ലെ  എന്ന  വഷ്യവസയട്ട്  വറികധയമെബോയറി

ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില തബോലബോലറികേമെബോയറി/  ദേറിവസ

കവതനബോടറിസബോനതറിൽ ഇകത തസറികേയറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട് ഒരു വ൪ഷതറിൽ കുറയബോത

സ൪വതീസട്ട്  ഉളളപക്ഷസ്വം അവര പ്രസ്തുത നറിയമെന കേബോലതട്ട്  നറിശറിത

പ്രബോയപരറിധറി  കേഴറിഞ്ഞറിടറില്ലെബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമട

സ൪വതീസറിമന സദേരഘഷ്യകതബോളസ്വം ഉയ൪ന്ന പ്രബോയ പരറിധറിയറിൽ ഇളവട്ട്

ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  

2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടത്തുന്ന  എഴുത്തു

പരതീക്ഷയുമട അടറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯ കയബോഗഷ്യത കനടുന്ന

(കേടട്ട്  ഒബോഫട്ട്  മെബോ൪ക്കുസ്വം  അതറിനു  മുകേളറിലുസ്വം  മെബോ൪ക്കട്ട്  ലഭറിചറിട്ടുളള)

ഗുരുവബോയൂര കദേവസസതറില ഇകത തസറികേയറിൽ തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ

കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ മചെയറിട്ടുളളവകരബോ

ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪  മെറ്റു വറിധതറിൽ കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ



അവരുമട തബോലബോലറികേ കസവന കേബോലഘടസ്വം കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച

ഒബോകരബോ മൂന വ൪ഷതറിനുസ്വം ഒരു മെബോ൪ക്കട്ട് എന്ന കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി

5 മെബോ൪ക്കട്ട് വമര കഗ്രേയ്സട്ട് മെബോ൪ക്കട്ട് നൽകുന്നതബോണട്ട്.

 

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷ   ഇല്ലെബോമത  അഭറിമുഖതറിമന  മെബോത്രസ്വം

അടറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന  ഗുരുവബോയൂര  കദേവസസതറില ഇകത  തസറികേയറില

തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന അടറിസബോനതറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ,

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്,  അവ൪   മെറ്റു  വറിധതറിൽ

കയബോഗഷ്യരബോമണങറിൽ അവരുമട  തബോലബോലറികേ  കസവന  കേബോലഘടസ്വം

കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച ആദേഷ്യമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട് അര (1/2)

മെബോ൪ക്കുസ്വം  തുട൪നളള ഒബോകരബോ വ൪ഷതറിനുസ്വം  0.16  മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന

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

നൽകുന്നതബോണട്ട്.

മുകേളറില പറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലഷ്യങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന തബോലബോലറികേ / ദേറിവസ കവതന

ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറി  ൽ   പ്രകവശേറിച  തതീയതറി  ,    കജബോലറി

മചെയ്യുന്ന  തസറികേ  ,    ശേമ്പളസ്വം  ,    സ൪വതീസറിമന  സദേ൪ഘഷ്യസ്വം  ,

കജബോലറിയുമട  സസഭബോവസ്വം  തുടങ്ങറിയവ  വഷ്യക്തമെബോക്കുന്ന  ഒരു

സ൪വതീസട്ട്   സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ബനമപ്പെട   മഡപപ്യൂടറി

അഡറിനറികസ്ട്രേറററി  ൽ   കുറയബോത റബോങ്കുളള അധറികേബോരറിയറി  ൽ   നറിനസ്വം

വബോങ്ങറി കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪  ഡട്ട് ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന

സമെയതട്ട്  ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്  .  തബോലബോലറികേ  ജതീവനക്കബോ൪

അവരുമട  സ൪വതീസട്ട്  സസ്വംബനറിച  വറിവരങ്ങൾ അകപക്ഷയറിലുസ്വം

കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  

4.  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിൽമപ്പെട

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരക്കട്ട്

(Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities)

10% സസ്വംവരണസ്വം നൽകുന്നതബോണട്ട്.  18.11.2019 മല  G.O(P)79/2019/RD

പ്രകേബോരസ്വം  ഇതറിനരഹരബോയറിട്ടുള്ള  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്   ആയതട്ട്



അകപക്ഷയറി  ൽ അവകേബോശേമപ്പെടുകേയുസ്വം  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്

കബബോ൪ഡട്ട്   ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോള്  തങ്ങള്  ഹറിന്ദു  മെതതറിമല

സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയതറിൽമപ്പെട  സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം

നറില്ക്കുന്ന വറിഭബോഗതറിലമപ്പെടവരബോമണന്നട്ട്  ബനമപ്പെട വറികല്ലെജട്ട്  ഒബോഫതീസ൪

നൽകുന്ന  നറിരദറിഷ്ട  മെബോതൃകേയറിലുള്ള  സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ഹബോജരബോക്കുകേയുസ്വം

കവണസ്വം.   ഇപ്രകേബോരസ്വം  മചെയബോതവ൪ക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലഷ്യസ്വം

നൽകുന്നതല്ലെ.

ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  സസ്വംവരകണതര  സമുദേബോയങ്ങളറിമല

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിന്നബോക്കസ്വം  നറില്ക്കുന്ന  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറികേള്

ആരബോമണന്നട്ട്  നറിശയറിക്കുന്നതറിനുള്ള  മെബോനദേണങ്ങള്  തബോമഴ

പറയുന്നവയബോണട്ട്.

(1)  ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറില  കകേന/സസ്വംസബോന

സരക്കബോരറികലകയബോ,  മപബോതുകമെഖലബോ  സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,

സഹകേരണ  കമെഖലയറികലകയബോ,  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറിനസ്വം  ധനസഹബോയസ്വം  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  സസയസ്വംഭരണ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,  കകേന  സസ്വംസബോന  സരക്കബോരറില

നറികന്നബോ  തകദശേ  സസയസ്വംഭരണ  സബോപനങ്ങളറില  നറികന്നബോ

ധനസഹബോയകമെബോ,  ഗ്രേബോകനബോ  ലഭറിയ്ക്കുന്ന  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ

സബോപനങ്ങളറികലകയബോ  റഗുലര  ജതീവനക്കബോരന

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.   എന്നബോല  ഈ  വഷ്യവസ  കമെലപ്പെറഞ്ഞ

സബോപനങ്ങളറിമല  പബോരടട്ട്  സടസ്വം  ജതീവനക്കബോരകക്കബോ

തബോത്ക്കബോലറികേ ജതീവനക്കബോരകക്കബോ ബബോധകേമെല്ലെ.

(2)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറില ആദേബോയ നറികുതറി നലകുന്ന

ഒരസ്വംഗവസ്വം ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.

(3)    ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബതറിനട്ട്  ഒകരക്കററില  കൂടുതല ഭൂമെറി

ഉണബോയറിരറിക്കരുതട്ട്.

(4)     ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട കുടുസ്വംബതറിമന മെബോസവരുമെബോനസ്വം എല്ലെബോ വറിധ

കസബോതസറില നറിനമെബോയറി 25,000/- രൂപയറില കേവറിയരുതട്ട്.

        

ഉകദേഷ്യബോഗബോരതറിയുമട  കുടുസ്വംബസ്വം  എന്നബോല  സസ്വംവരണസ്വം

ആവശേഷ്യമപ്പെടുന്ന ആള്,  അയബോളുമട  മെബോതബോപറിതബോക്കള്  (Parents),



അയബോളുമട  ഭബോരഷ്യ/ഭരതബോവട്ട്,  18  വയസ്സു  പൂരതറിയബോകേബോത

മെക്കള്/സകഹബോദേരങ്ങള് എന്നറിവര ഉള്മപ്പെടതബോണട്ട്.

     വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസര നലകുന്ന സര ടറിഫറിക്കററില വറികല്ലെജട്ട് ഒബോഫതീസറുമട

കപരുസ്വം,  ഒപ്പുസ്വം,  മപനനമ്പരുസ്വം  തതീയതറിയുസ്വം  ഒബോഫതീസട്ട്  സതീലുസ്വം

ഉണബോയറിരറിക്കണസ്വം.

11.  അകപക്ഷ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന

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

വഴറിയബോണട്ട്  അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.   മവബ്സസററിമന കഹബോസ്വം

കപജറിലുളള  “APPLY  ONLINE”എന്ന  ലറിങറിലൂമട  ഒറതവണ

രജറികസ്ട്രേഷ൯  നടതറിയ  കശേഷസ്വം  ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്  തങ്ങളുമട

യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം  പബോസട്ട്  കവ൪ഡസ്വം  ഉപകയബോഗറിചട്ട്  കലബോഗറി൯  മചെയട്ട്

അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചെയ്യുന്ന കഫബോകടബോ

മൂന  മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം  ഒരറിക്കൽ അപട്ട്

കലബോഡട്ട്  മചെയ കഫബോകടബോ തുട൪നളള അകപക്ഷ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം

ഉപകയബോഗറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  മപ്രബോസഫലറിമല  പ്രറിനട്ട്  എന്ന  ലറിങറിൽ

കറിക്കട്ട് മചെയബോൽ ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിക്കട്ട് തബോ൯ സമെ൪പ്പെറിച അകപക്ഷയുമട

പ്രറിനട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്  സൂക്ഷറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്  കവ൪ഡട്ട്

രഹസഷ്യമെബോയറി  സൂക്ഷറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോസഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന

വഷ്യക്തറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു  വരുകതണതുസ്വം

ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറിയുമട ചുമെതലയബോണട്ട്.  അകപക്ഷറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പട്ട് തമന

മപ്രബോസഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശേരറിയബോമണന്നട്ട്

ഉകദേഷ്യബോഗബോ൪തറി  ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡമെബോയുളള  കേതറിടപബോടുകേളറിലുസ്വം  യൂസ൪മഎഡറി  പ്രകതഷ്യകേസ്വം

കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ

ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിചറിട്ടുളള  അകപക്ഷകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി

സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.   ആയതറിനു കശേഷസ്വം അകപക്ഷയറിൽ മെബോറസ്വം

വരുത്തുന്നതറികനബോ,  അകപക്ഷ  പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില്ലെ.

മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്  പ്രകറിയയുമട  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട അകപക്ഷകേൾ വറിജബോപനതറിമല വഷ്യവസകേൾക്കട്ട്

വറിപരതീതമെബോയറി  കേബോണുന്ന  പക്ഷസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം



നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.  വറിദേഷ്യബോഭഷ്യബോസ  കയബോഗഷ്യത,  ജബോതറി,  പരറിചെയസ്വം,

വയസട്ട്  മുതലബോയവ  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമട

പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശേഷ്യമപ്പെടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.  അകപക്ഷഫതീസട്ട്

കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ  ൪  ഡറിമന  അകപക്ഷ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമട  ഒബോ  ൺ  സലനബോയറി

അടയ്കക്കണതബോണട്ട്  .   ഡറി  .  ഡറി ആകയബോ മെണറി ഒബോ൪ഡറബോകയബോ മചെലബോ൯

മുഖബോന്തറിരകമെബോ മെകറമതങറിലുസ്വം രതീതറിയറികലബോ അകപക്ഷഫതീസട്ട് അടയ്ക്കുവബോ൯

പബോടറില്ലെ  . ഒരറിക്കൽ അടച  അകപക്ഷഫതീസട്ട്  ഒരു  കേബോരണവശേബോലുസ്വം

മെടക്കറി നൽകുന്നതല്ലെ.

12. അകപക്ഷ  സസതീകേരറിക്കുന്ന

അവസബോന തതീയതറി

 18.04.2020 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13. അകപക്ഷ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

  www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി കേബോ൪ഡട്ട്,  വയസറിളവട്ട്  ഉൾമപ്പെമടയുളള നറി൪കദശേങ്ങൾക്കട്ട് വറിജബോപനതറിമന പബോ൪ടട്ട്-II  -ൽ

മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വഷ്യവസകേൾ നറി൪ബനമെബോയറി കനബോക്കുകേ. 

മപബോതുവഷ്യവസകേളറിമല  ഖണറികേ  3,  4,  5  (  വറിമുക്ത  ഭടനമെബോര,  ഭറിന്നകശേഷറിക്കബോര,  കേബോയറികേതബോരങ്ങള്,

ഇവരക്കുള്ള ആനുകൂലഷ്യങ്ങള് ) ഈ മതരമഞ്ഞടുപ്പെറിനട്ട് ബബോധകേമെല്ലെ.

മസകടററി

            കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്


