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വറിജബോപനസ്വം

വറിജബോപന തതീയതറി           അവസബോന തതീയതറി
      06.05.2020                                    06.06.2020

 
തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര  കദേവസസസ്വം  കബബോരഡറിനു  കേതീഴറിലുള്ള  കമെജര  മവള്ളബോയണറി  കദേവതീകക്ഷേത്രതറിമല

ഇളയവബോതറി തസറികേയറി  ൽ  നറിലവറിലുളള ഒരു ഒഴറിവറികലയട്ട് നറിയമെറിക്കമപ്പെടുന്നതറിനട്ട് ഹറിന്ദു മെതതറിമല വറിശസകേരമ

വറിഭബോഗതറില്  ഉള്മപ്പെടുന്ന  മകേബോല്ലന സമുദേബോയതറില്മപ്പെട  നറിശറിത  കയബോഗഗ്യതയുള്ള  ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറികേളറിൽ

നറിനസ്വം അകപക്ഷേ ക്ഷേണറിയ്ക്കുന.

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

ലൂമടെ  ഒറതവണ രജറികസ്ട്രേഷ൯ നടെതറിയ കശഷസ്വം ഒബോൺസലനബോയറി  സമെ൪പ്പെറിക്കുന്ന അകപക്ഷേകേൾ മെബോത്രകമെ

സസതീകേരറിക്കുകേയുളള.

1. കേബോറഗററി നമ്പരുസ്വം വ൪ഷവസ്വം  38/2020

2. തസറികേയുമടെ കപരട്ട് ഇളയവബോതറി  -  കമെജര  മവള്ളബോയണറി  കദേവതീകക്ഷേത്രസ്വം  (ഹറിന്ദു

മെതതറിമല  വറിശസകേരമ  വറിഭബോഗതറില്  ഉള്മപ്പെടുന്ന  മകേബോല്ലന

സമുദേബോയതറില്മപ്പെട ഉകദേഗ്യബോഗബോരതറികേളറില് നറിന  മെബോത്രസ്വം)

3. കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡറിമന കപരട്ട്  തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര കദേവസസസ്വം കബബോരഡട്ട്

4. ശമ്പള മസ്കെയറിൽ  18000-37500 രൂപ   

5. കയബോഗഗ്യതകേൾ 1.    പതബോസ്വംകബോസട്ട് പബോസബോയറിരറിക്കണസ്വം അമല്ലങറില്

      തത്തുലഗ്യകയബോഗഗ്യത

2.   കമെജര  മവള്ളബോയണറി  കദേവതീ  കക്ഷേത്രതറിമല  പൂജകേള്

മചെയ്യുന്നതറിനട്ട് അററിവണബോയറിരറിക്കണസ്വം. 

കുററിപ്പെട്ട് 1.  -  കമെജര  മവളളബോയണറി  കദേവതീകക്ഷേത്രതറിമല  പൂജകേള്

മചെയ്യുന്നതറിനട്ട്  അററിവമണന്നട്ട്  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനട്ട്  തറിരൂവറിതബോസ്വംകൂര

കദേവസസസ്വം കബബോരഡ ട്ട് അസ്വംഗതീകേരറിച്ച ഏമതങറിലുസ്വം തനറികേളറില് നറികന്നബോ,

കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോരഡട്ട്  അസ്വംഗതീകേരറിച്ച



സബോപനങ്ങളറില് നറികന്നബോ ലഭറിച്ച സരടറിഫറിക്കറട്ട് ഹബോജരബോക്കണസ്വം.

കുററിപ്പെട്ട്   2. - പുരുഷനമെബോര മെബോത്രസ്വം അകപക്ഷേറിച്ചബോല് മെതറിയബോകുസ്വം

കുററിപ്പെട്ട്  3.  -  ഇളയവബോതറിയബോയറി നറിയമെനസ്വം ലഭറിക്കുന്നയബോള് കമെജര

മവള്ളബോയണറി കദേവതീകക്ഷേത്രതറിമല മൂത വബോതറിയുമടെ കേതീഴറില് പൂജബോ

സസ്വംബന്ധമെബോയ  കേബോരഗ്യങ്ങളറില്  മെതറിയബോയ  പരറിശതീലനസ്വം

കനകടെണതബോണട്ട്.

6. ഒഴറിവകേളുമടെ എണസ്വം 

                         കുററിപ്പെട്ട് :1

 1 (ഒന്നട്ട്)

 മുകേളറിൽ കേബോണറിച്ചറിരറിക്കുന്ന ഒഴറിവട്ട് ഇകപ്പെബോൾ നറിലവറിലുളളതബോണട്ട്. ഈ

വറിജബോപന പ്രകേബോരസ്വം തയബോറബോക്കുന്ന റബോങട്ട് ലറിസട്ട് ഏറവസ്വം കുറഞ്ഞതട്ട്

ഒരു  വ൪ഷവസ്വം  ഏറവസ്വം  കൂടെറിയതട്ട്  മൂന  വ൪ഷവസ്വം

നറിലവറിലറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.  എന്നബോൽ ഒരു വ൪ഷതറിനു കശഷസ്വം ഇകത

ഉകദേഗ്യബോഗതറിനട്ട്  ഒരു  പുതറിയ  റബോങട്ട്  ലറിസട്ട്

പ്രസറിദതീകേരറിക്കുകേയബോമണങറിൽ ആ  തതീയതറി  മുതൽ ഈ

വറിജബോപന  പ്രകേബോരസ്വം  തയബോറബോക്കുന്ന  റബോങട്ട്  ലറിസറിനട്ട്

പ്രബോബലഗ്യമുണബോയറിരറിക്കുന്നതല്ല.  മുകേളറിൽ കേബോണറിച്ചറിട്ടുളള  ഒഴറിവറികലയ്ക്കുസ്വം

ലറിസട്ട്  പ്രബോബലഗ്യതറിലറിരറിക്കുകമ്പബോൾ എഴുതറി  അററിയറിക്കമപ്പെടുന്ന

കൂടുതൽ ഒഴറിവകേളറികലയ്ക്കുസ്വം  ഈ  റബോങട്ട്  ലറിസറിൽ നറിനസ്വം  നറിയമെനസ്വം

നടെത്തുന്നതബോണട്ട്.

7. നറിയമെന രതീതറി കനരറിട്ടുള്ള നറിയമെനസ്വം

(ഹറിന്ദു  മെതതറിമല  വറിശസകേരമ  വറിഭബോഗതറില്  ഉള്മപ്പെടുന്ന

മകേബോല്ലന  സമുദേബോയതറില്മപ്പെട  ഉകദേഗ്യബോഗബോരതറികേളറില്  നറിന

മെബോത്രസ്വം)

കുററിപ്പെട്ട്  -  ടെറി  വറിഭബോഗതറില്മപ്പെടെബോത  ഉകദേഗ്യബോഗബോരതറികേള്

സമെരപ്പെറിക്കുന്ന  അകപക്ഷേകേള്  നറിരുപബോധറികേസ്വം  നറിരസറിക്കുന്നതബോണട്ട്.

അങ്ങമനയുള്ളവരക്കട്ട്  അകപക്ഷേ  നറിരസറിച്ചുമകേബോണട്ട്  വഗ്യകറിഗത

അററിയറിപ്പെട്ട് നല്കുന്നതല്ല.  ഒരറിക്കല് അടെച്ച അകപക്ഷേബോ ഫതീസട്ട് മെടെക്കറി

നല്കുന്നതുമെല്ല.

8. പ്രബോയ പരറിധറി 18  -  39  ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറികേൾ 01.01.2002 നുസ്വം  02.01.1981  നുസ്വം

ഇടെയറിൽ ജനറിച്ചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം. (രണട്ട് തതീയതറികേളുസ്വം ഉൾമപ്പെമടെ) 

(വയസറിളവറിമന  സസ്വംബന്ധറിച്ച  മപബോതുവഗ്യവസകേള്  ഈ

മതരമഞ്ഞടുപ്പെറിനട്ട് ബബോധകേമെല്ല)

9.   അകപക്ഷേ ഫതീസട്ട് - രൂപ 200/- (ഇരുന്നൂറട്ട് രൂപ മെബോത്രസ്വം) 



തുകേയുസ്വം അടെയ്കക്കണ രതീതറിയുസ്വം കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന  അകപക്ഷേ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള മവബ്കപബോ൪ടലറിമല കപമമെനട്ട്  കഗറട്ട്  കവ വഴറി

ഒബോൺസലനബോയറി തുകേ അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്. 

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

വയസറിൽ കേവറിയബോ൯  പബോടെറില്ല  എന്ന  വഗ്യവസയട്ട്  വറികധയമെബോയറി

തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര കദേവസസസ്വം  കബബോരഡറില് തബോലബോലറികേമെബോയറി  /  ദേറിവസ

കവതനബോടെറിസബോനതറിൽ ഇകത തസറികേയറിൽ കജബോലറി മചെയ്യുന്നവകരബോ

മചെയറിട്ടുളളവകരബോ  ആയ  ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്  ഒരു  വ൪ഷതറിൽ

കുറയബോത സ൪വതീസട്ട് ഉളളപക്ഷേസ്വം അവര പ്രസ്തുത നറിയമെന കേബോലതട്ട്

നറിശറിത  പ്രബോയപരറിധറി  കേഴറിഞ്ഞറിടറില്ലബോതവരബോമണങറിൽ അവരുമടെ

സ൪വതീസറിമന  സദേരഘഗ്യകതബോളസ്വം  ഉയ൪ന്ന  പ്രബോയ  പരറിധറിയറിൽ

ഇളവട്ട് ലഭറിക്കുന്നതബോണട്ട് .  

2.  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്  നടെത്തുന്ന  എഴുത്തു

പരതീക്ഷേയുമടെ  അടെറിസബോനതറിൽ  ലറിസറിൽ വരബോ൯  കയബോഗഗ്യത

കനടുന്ന (കേടട്ട് ഒബോഫട്ട് മെബോ൪ക്കുസ്വം അതറിനു മുകേളറിലുസ്വം മെബോ൪ക്കട്ട് ലഭറിച്ചറിട്ടുളള)

തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര  കദേവസസസ്വം  കബബോരഡറില് ഇകത  തസറികേയറിൽ

തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ  കവതന  അടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി

മചെയ്യുന്നവകരബോ മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്, അവ൪  മെറ

വറിധതറിൽ കയബോഗഗ്യരബോമണങറിൽ അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന

കേബോലഘടസ്വം കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച്ച ഒബോകരബോ മൂന വ൪ഷതറിനുസ്വം

ഒരു മെബോ൪ക്കട്ട് എന്ന കേണക്കറിൽ പരമെബോവധറി 5 മെബോ൪ക്കട്ട് വമര കഗ്രേയ്സട്ട്

മെബോ൪ക്കട്ട് നൽകുന്നതബോണട്ട്.

 

3.  എഴുത്തു  പരതീക്ഷേ   ഇല്ലബോമത  അഭറിമുഖതറിമന  മെബോത്രസ്വം

അടെറിസബോനതറിൽ പൂ൪തതീകേരറിക്കുന്ന  മതരമഞ്ഞടുപ്പുകേളറിൽ

പമങടുക്കുന്ന  തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര  കദേവസസസ്വം  കബബോരഡറില്  ഇകത

തസറികേയറില് തബോലബോലറികേ/ദേറിവസ കവതന അടെറിസബോനതറിൽ കജബോലറി

മചെയ്യുന്നവകരബോ, മചെയറിട്ടുളളവകരബോ ആയ ജതീവനക്കബോ൪ക്കട്ട്, അവ൪  മെറ

വറിധതറിൽ കയബോഗഗ്യരബോമണങറിൽ അവരുമടെ  തബോലബോലറികേ  കസവന

കേബോലഘടസ്വം കേണക്കബോക്കറി പൂ൪തതീകേരറിച്ച ആദേഗ്യമത മൂന വ൪ഷതറിനട്ട്

അര  (1/2)  മെബോ൪ക്കുസ്വം   തുടെ൪നളള  ഒബോകരബോ  വ൪ഷതറിനുസ്വം  0.16

മെബോ൪ക്കുസ്വം  എന്ന  കേണക്കറിൽ  പരമെബോവധറി രണര  (2 1/2)  മെബോ൪ക്കട്ട്

വമര കഗ്രേയ്സട്ട് മെബോ൪ക്കട്ട് നൽകുന്നതബോണട്ട്.



മുകേളറില് പറഞ്ഞറിരറിക്കുന്ന  ആനുകൂലഗ്യങ്ങൾ

ഉപകയബോഗമപ്പെടുതണമമെന്നബോഗ്രേഹറിക്കുന്ന  തബോലബോലറികേ  /  ദേറിവസ

കവതന ജതീവനക്കബോ൪  അവ൪  സ൪വതീസറി  ൽ   പ്രകവശറിച്ച  തതീയതറി  ,

കജബോലറി  മചെയ്യുന്ന തസറികേ  ,    ശമ്പളസ്വം  ,    സ൪വതീസറിമന സദേ൪ഘഗ്യസ്വം  ,

കജബോലറിയുമടെ  സസഭബോവസ്വം  തുടെങ്ങറിയവ  വഗ്യകമെബോക്കുന്ന  ഒരു

സ൪വതീസട്ട്   സ൪ടറിഫറിക്കറട്ട്  ബന്ധമപ്പെട   മഡപപ്യൂടറി

കേമതീഷണററില്   കുറയബോത  റബോങ്കുളള  അധറികേബോരറിയറി  ൽ   നറിനസ്വം

വബോങ്ങറി  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ൪  ഡട്ട്

ആവശഗ്യമപ്പെടുന്ന സമെയതട്ട് ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്  .  തബോലബോലറികേ

ജതീവനക്കബോ൪  അവരുമടെ  സ൪വതീസട്ട്  സസ്വംബന്ധറിച്ച  വറിവരങ്ങൾ

അകപക്ഷേയറിലുസ്വം കരഖമപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  

 
1.  അകപക്ഷേ അയയ്കക്കണ വറിധസ്വം ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറികേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിമന

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

വഴറിയബോണട്ട് അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറികക്കണതട്ട്.  മവബ്സസററിമന കഹബോസ്വം

കപജറിലുളള  “APPLY  ONLINE”എന്ന  ലറിങറിലൂമടെ  ഒറതവണ

രജറികസ്ട്രേഷ൯  നടെതറിയ  കശഷസ്വം  ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറികേൾക്കട്ട്  തങ്ങളുമടെ

യൂസ൪ മഎഡറിയുസ്വം പബോസട്ട്  കവ൪ഡസ്വം ഉപകയബോഗറിച്ചട്ട്  കലബോഗറി൯ മചെയട്ട്

അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  അപട്ട് കലബോഡട്ട് മചെയ്യുന്ന കഫബോകടബോ

മൂന  മെബോസതറിനകേസ്വം  എടുതതട്ട്  ആയറിരറിക്കണസ്വം  ഒരറിക്കൽ അപട്ട്

കലബോഡട്ട് മചെയ കഫബോകടബോ തുടെ൪നളള അകപക്ഷേ സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുസ്വം

ഉപകയബോഗറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  മപ്രബോസഫലറിമല  പ്രറിനട്ട്  എന്ന  ലറിങറിൽ

കറിക്കട്ട് മചെയബോൽ ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറിക്കട്ട് തബോ൯ സമെ൪പ്പെറിച്ച അകപക്ഷേയുമടെ

പ്രറിനട്ട്  ഔടട്ട്  എടുതട്ട്  സൂക്ഷേറിക്കബോവന്നതബോണട്ട്.  പബോസട്ട്  കവ൪ഡട്ട്

രഹസഗ്യമെബോയറി  സൂക്ഷേറികക്കണതുസ്വം  മപ്രബോസഫലറിൽ നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന

വഗ്യകറിഗത  വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്  ഉറപ്പു  വരുകതണതുസ്വം

ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറിയുമടെ ചുമെതലയബോണട്ട്. അകപക്ഷേറിക്കുന്നതറിനു മുമ്പട്ട് തമന

മപ്രബോസഫലറിൽ ഉൾമകേബോളളറിച്ചറിട്ടുളള  വറിവരങ്ങൾ ശരറിയബോമണന്നട്ട്

ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറി  ഉറപ്പു  വരുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്

കബബോ൪ഡമെബോയുളള  കേതറിടെപബോടുകേളറിലുസ്വം  യൂസ൪മഎഡറി  പ്രകതഗ്യകേസ്വം

കരഖപ്പെടുകതണതബോണട്ട്.  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡറിനട്ട്  മു൯പബോമകേ

ഒരറിക്കൽ സമെ൪പ്പെറിച്ചറിട്ടുളള  അകപക്ഷേകേൾ തബോലബോലറികേമെബോയറി



സസതീകേരറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.  ആയതറിനു കശഷസ്വം അകപക്ഷേയറിൽ മെബോറസ്വം

വരുത്തുന്നതറികനബോ,  അകപക്ഷേ  പറി൯വലറിക്കുന്നതറികനബോ  കേഴറിയുകേയറില്ല.

മതരമഞ്ഞടുപ്പെട്ട്  പ്രകറിയയുമടെ  ഏതട്ട്  അവസരതറിലബോയബോലുസ്വം

സമെ൪പ്പെറിക്കമപ്പെട  അകപക്ഷേകേൾ വറിജബോപനതറിമല

വഗ്യവസകേൾക്കട്ട്  വറിപരതീതമെബോയറി  കേബോണുന്ന  പക്ഷേസ്വം  നറിരുപബോധറികേസ്വം

നറിരസറിക്കമപ്പെടുന്നതബോണട്ട്.  വറിദേഗ്യബോഭഗ്യബോസ കയബോഗഗ്യത,  ജബോതറി,  പരറിചെയസ്വം,

വയസട്ട്  മുതലബോയവ  മതളറിയറിക്കുന്നതറിനുളള  പ്രമെബോണങ്ങളുമടെ

പകേ൪പ്പുകേൾ കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട്  കബബോ൪ഡട്ട്

ആവശഗ്യമപ്പെടുകമ്പബോൾ ഹബോജരബോക്കറിയബോൽ മെതറിയബോകുസ്വം.  അകപക്ഷേഫതീസട്ട്

കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോ  ൪  ഡറിമന  അകപക്ഷേ

സമെ൪പ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള  മവബ്കപബോ൪ടലറിലൂമടെ  ഒബോ  ൺ  സലനബോയറി

അടെയ്കക്കണതബോണട്ട്  .    ഡറി  .  ഡറി  ആകയബോ  മെണറി  ഒബോ൪ഡറബോകയബോ

മചെലബോ൯ മുഖബോന്തറിരകമെബോ  മെകറമതങറിലുസ്വം  രതീതറിയറികലബോ  അകപക്ഷേഫതീസട്ട്

അടെയ്ക്കുവബോ൯  പബോടെറില്ല  . ഒരറിക്കൽ അടെച്ച  അകപക്ഷേഫതീസട്ട്  ഒരു

കേബോരണവശബോലുസ്വം മെടെക്കറി നൽകുന്നതല്ല.

12. അകപക്ഷേ സസതീകേരറിക്കുന്ന അവസബോന

തതീയതറി

   06.06.2020 അ൪ദരബോത്രറി 12 മെണറി വമര

13. അകപക്ഷേ  സമെ൪പ്പെറികക്കണ

കമെൽവറിലബോസസ്വം

  www.kdrb.kerala.gov.in

കഫബോകടബോ,  മഎ.ഡറി  കേബോ൪ഡട്ട്   ഉൾമപ്പെമടെയുളള  നറി൪കദ്ദേശങ്ങൾക്കട്ട്  വറിജബോപനതറിമന  പബോ൪ടട്ട്-II  -ൽ
മകേബോടുതറിരറിക്കുന്ന മപബോതു വഗ്യവസകേൾ നറി൪ബന്ധമെബോയറി കനബോക്കുകേ. 

വയസറിളവറിമന സസ്വംബന്ധറിച്ച മപബോതുവഗ്യവസകേള് ഈ മതരമഞ്ഞടുപ്പെറിനട്ട് ബബോധകേമെല്ല . 

മപബോതുവഗ്യവസകേളറിമല ഖണറികേ  3,  4,  5  (  വറിമുക ഭടെനമെബോര,  ഭറിന്നകശഷറിക്കബോര,  കേബോയറികേതബോരങ്ങള്,
ഇവരക്കുള്ള ആനുകൂലഗ്യങ്ങള് ) ഈ മതരമഞ്ഞടുപ്പെറിനട്ട് ബബോധകേമെല്ല.

മസകടററി

            കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്


