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വിജ്ഞാപന തീയതി          അവസാന തീയതി
     17.03.2021                19.04.2021

തിരുവിതാംകൂര്  കേ�വസ്വം  കേ�ാര്ഡില്  അസിസ്റ്റന്റ്  എന്ജിനീയര്  (എന്വകേയാണ്മെ�ന്റല്)
തസ്തി�യില്  നിലവിലുള്ള  1  (ഒരു)  ഒഴിവികേലയ്ക്ക്  നിയ�ിക്കമെZടുന്നതിന്  ഹിന്ദു  �തത്തില്മെZട്ട  ഉകേ�aാഗാര്
ത്ഥി�ളില് നിന്നും അകേപക്ഷ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു.

കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ ഔകേ�aാഗി� മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in
ലൂമെk ഒറ്റത്തവണ രജികേlഷന് നkത്തിയ കേmഷം ഓണ്സൈലനായി സ�ര്Zിക്കുന്ന അകേപക്ഷ�ള് �ാത്രകേ�
സ്വീ�രിക്കു�യുള്ളൂ.

1 �ാറ്റഗറി നമ്പരും വര്ഷവും 01/2021
2 തസ്തി�യുമെk കേപര് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ജിനീയര് (എന്വകേയാണ്മെ�ന്റല്)
3 കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡിമെന്റ കേപര് തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡ്
4 mമ്പള മെtയില് രൂപ 39500 – 83000
5 കേയാഗaത�ള് 1. സിവില് / മെ��ിക്കല് എന്ജിനീയറിംഗിലുള്ള �ിമെkക്ക് / �ിഇ    

   അമെyങ്കില് തത്തുലa കേയാഗaത
2. സീകേവജ് ട്രീറ്റ്മെ�ന്റ് പ്ലാന്റ് / ഇന്സിനകേററ്റര് പ്രവര്ത്തിZിക്കുന്നതില്
   രണ്ടു വര്ഷത്തില് കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം 
    (പ്രവൃത്തി പരിചയം സര്ക്കാര് / പബ്ലി�് അണ്ടര്കേkക്കിംഗ്   
    സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്ന് ലഭിച്ചതായിരിക്കണം)
കുറിZ് 1 :-  പുരുഷ ഉകേ�aാഗാര്ത്ഥി�ള് �ാത്രം അകേപക്ഷിച്ചാല് 
               �തിയാകും.  
കുറിZ് 2 :- സര്ക്കാര് / പബ്ലി�് അണ്ടര്കേkക്കിംഗ് സ്ഥാപനത്തില്    
               നിന്നും ലഭിച്ച പ്രവ ൃത്തി പരിചയ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കേ�രള 

http://www.kdrb.kerala.gov.in/


കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  ആവmaമെZടുന്ന   സ�യത്ത്
ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്.

6 ഒഴിവു�ളുമെk എണ്ണം 1 (ഒന്ന്)
മു�ളില് �ാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴിവ് ഇകേZാള് നിലവിലുള്ളതാണ്
 ഈ  വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റ്  ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞത്  ഒരു  വര്ഷവും  ഏറ്റവും  കൂkിയത്  മൂന്നു  വര്ഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.   എന്നാല്  ഒരു  വര്ഷത്തിനു  കേmഷം  ഇകേത
ഉകേ�aാഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീ�രിക്കു�യാമെണങ്കില്
ആ  തീയതി  മുതല്  ഈ വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന്  പ്രാ�ലaമുണ്ടായിരിക്കുന്നതy.   മു�ളില്  �ാണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴിവികേലയ്ക്കും  ലിസ്റ്റ്  പ്രാ�ലaത്തിലിരിക്കുകേമ്പാള്  എഴുതി
അറിയിക്കമെZടുന്ന കുടുതല് ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നിയ�നം നkത്തുന്നതാണ്.

7 നിയ�നരീതി കേനരിട്ടുള്ള നിയ�നം

8 പ്രായ പരിധി 18-36.  ഉകേ�aാഗാര്ത്ഥി�ള്  01.01.2003 നും  02.01.1985 നും  ഇkയില് 
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.  (രണ്ട്  തീയതി�ളും  ഉള്മെZമെk)
(പട്ടി�ജാതി/പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കും  �റ്റു  പിന്നാക്ക  സമു�ായങ്ങളില്
മെZട്ടവര്ക്കും  നിയ�ാനുസൃത�ായ  വയസ്സിളവ്  ലഭിക്കുന്നതാണ്.
(വയസ്സിളവിമെന സം�ന്ധിച്ച വaവസ്ഥ�ള്ക്ക് മെപാതു വaവസ്ഥളിമെല
രണ്ടാം ഖണ്ഡി� കേനാക്കു�)

9 അകേപക്ഷ ഫീസ്
തു�യും അkകേയ്ക്കണ്ട രീതിയും

രൂപ 500/-(അഞ്ഞൂറ് രൂപ �ാത്രം) പട്ടി�ജാതി / പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് 
രൂപ  300/-(മുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) (കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്
ഡിമെന്റ അകേപക്ഷ സ�ര്Zിക്കുന്നതിനുള്ള മെവ�് കേപാര്ട്ടലിമെല കേപമെ�ന്റ്
കേഗറ്റ് കേവ വഴി ഓണ്സൈലനായി തു� അkകേയ്ക്കണ്ടതാണ്)

10 �റ്റ് വിവരങ്ങള് 1.  യാമെതാരു  �ാരണവmാലും  ഉയര്ന്ന  പ്രായപരിധി  50  (അന്പത്)
വയസ്സില്  �വിയാന്  പാkിy  എന്ന  വaവസ്ഥയ്ക്ക്  വികേധയ�ായി
തിരുവിതാംകൂര്  കേ�വസ്വം  കേ�ാര്ഡില്  താല്ക്കാലി��ായി  /  �ിവസ
കേവതനാkിസ്ഥാനത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  കേജാലി  മെചയ്യുന്നവകേരാ
മെചയ്തിട്ടുള്ളവകേരാ ആയ ജീവനക്കാര്ക്ക് ഒരു വര്ഷത്തില് കുറയാത്ത
സര്വ്വീസ്  ഉള്ള പക്ഷം അവര് പ്രസ്തുത നിയ�ന  �ാലത്ത്  നിശ്ചിത
പ്രായപരിധി �ഴിഞ്ഞിട്ടിyാത്തവരാമെണങ്കില് അവരുമെk സര്വ്വീസിമെന്റ
സൈ�ര്ഘaകേത്താളം ഉയര്ന്ന പ്രായ പരിധിയില് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

2.  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  നkത്തുന്ന  എഴുത്തു
പരീക്ഷയുമെk അkിസ്ഥാനത്തില് ലിസ്റ്റില് വരാന് കേയാഗaത കേനടുന്ന
(�ട്ട്  ഓഫ്  �ാര്ക്കും  അതിനു  മു�ളിലും  �ാര്ക്ക്  ലഭിച്ചിട്ടുള്ള)
തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡില് ഇകേത തസ്തി�യില് താല്ക്കാലി�
/  �ിവസ  കേവതന  അkിസ്ഥാനത്തില്  കേജാലി  മെചയ്യുന്നവകേരാ



മെചയ്തിട്ടുള്ളവകേരാ  ആയ  ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര്  �റ്റു  വിധത്തില്
കേയാഗaരാമെണങ്കില്  അവരുമെk  താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം
�ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ഓകേരാ  മൂന്നു  വര്ഷത്തിനും  ഒരു  �ാര്ക്ക്
എന്ന �ണക്കില് പര�ാവധി  5  �ാര്ക്ക് വമെര കേªയ്സ് �ാര്ക്ക് നല്
കുന്നതാണ്.

3.   എഴുത്തു  പരീക്ഷ  ഇyാമെത  അഭിമുഖത്തിമെന്റ  �ാത്രം
അkിസ്ഥാനത്തില്  പൂര്ത്തീ�രിക്കുന്ന  മെതരമെഞ്ഞടുപ്പു�ളില്
പമെങ്കടുക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡില് താല്ക്കാലി�/�ിവസ
കേവതനാkിസ്ഥാനത്തില്  കേജാലി  മെചയ്യുന്നവകേരാ,  മെചയ്തിട്ടുളളവകേരാ
ആയ  ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര്  �റ്റു  വിധത്തില്  കേയാഗaരാമെണങ്കില്
അവരുമെk താല്ക്കാലി� കേസവന �ാലഘട്ടം �ണക്കാക്കി പൂര്ത്തീ�രിച്ച
ആ�aമെത്ത മൂന്നു വര്ഷത്തിന് അര  (1/2)  �ാര്ക്കും തുkര്ന്നുള്ള ഓകേരാ
വര്ഷത്തിനും 0.16 �ാര്ക്കും എന്ന �ണക്കില് പര�ാവധി രണ്ടര ( 2 1/2)
�ാര്ക്ക് വമെര കേªയ്സ് �ാര്ക്ക് നല്കുന്നതാണ്.

 മു�ളില്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  ആനുകൂലaങ്ങള്
ഉപകേയാഗമെZടുത്തണമെ�ന്നാªഹിക്കുന്ന താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ കേവതന
ജീവനക്കാര് അവര് സര്വ്വീസില് പ്രകേവmിച്ച തീയതി  ,    കേജാലി മെചയ്യുന്ന  
തസ്തി�  ,    mമ്പളം  ,     സര്വ്വീസിമെന്റ സൈ�ര്ഘaം  ,    കേജാലിയുമെk  സ്വഭാവം  
തുkങ്ങിയവ വaക്ത�ാക്കുന്ന ഒരു സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് �ന്ധമെZട്ട
മെഡപ്യൂട്ടി �മ്മീഷണറില് കുറയാത്ത റാങ്കുള്ള അധി�ാരിയില് നിന്നും
വാങ്ങി  കേ�രള    കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  ആവmaമെZടുന്ന  
സ�യത്ത് ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്  .    താല്ക്കാലി� ജീവനക്കാര് അവരുമെk
സര്വ്വീസ്  സം�ന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്  അകേപക്ഷയിലും
കേരഖമെZടുകേത്തണ്ടതാണ്.

4.      ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര  സമു�ായങ്ങളില്മെZട്ട
സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന  വിഭാഗത്തില്മെZട്ടവര്ക്ക്
(  Economically  Weaker  Sections of Hindu Unreserved Communities  )
10%  സംവരണം  നല്കുന്നതാണ്.   18.11.2019  മെല  G.O(P)79/2019/RD
പ്ര�ാരം  ഇതിനര്ഹരായിട്ടുള്ള  ഉകേ�aാഗാര്ത്ഥി�ള്  ആയത്
അകേപക്ഷയില്  അവ�ാmമെZടു�യും  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്
കേ�ാര്ഡ്  ആവmaമെZടുകേമ്പാള്  തങ്ങള്  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല
സംവരകേണതര  സമു�ായത്തില്മെZട്ട  സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം
നില്ക്കുന്ന  വിഭാഗത്തില്മെZട്ടവരാമെണന്ന്  വികേyജ്  ഓഫീസര്  നല്
കുന്ന നിര്ദ്ദിഷ്ട �ാതൃ�യിലുളള സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കു�യും കേവണം.
ഇപ്ര�ാരം മെചയ്യാത്തവര്ക്ക് പ്രസ്തുത ആനുകൂലaം നല്കുന്നതy.  



ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര  സമു�ായങ്ങളിമെല
സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന  ഉകേ�aാഗാര്ത്ഥി�ള്
ആരാമെണന്ന്  നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള  �ാന�ണ്ഡങ്ങള്  താമെഴ
പറയുന്നവയാണ്.

1)    ഉകേ�aാഗാര്ത്ഥിയുമെk കുടും�ത്തില് കേ�ന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സര്      
     ക്കാരികേലകേയാ, മെപാതുകേ�ഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ, സഹ�രണ
     കേ�ഖലയിമെലകേയാ, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരില് നിന്നും ധനസഹായം 
     ലഭിയ്ക്കുന്ന സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികേലകേയാ, കേ�ന്ദ്ര സംസ്ഥാന 
     സര്ക്കാരില് നിന്നും തകേദ്ദm സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും
     ധനസഹായകേ�ാ, ªാകേന്റാ ലഭിയ്ക്കുന്ന വി�aാഭaാസ       
      സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ റഗുലര് ജീവനക്കാരന് ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.  
      എന്നാല് ഈ വaവസ്ഥ കേ�ല്Zറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങലിമെല പാര്ട്ട് 
      സൈkം ജീവനക്കാര്കേക്കാ താത്ക്കാലി� ജീവനക്കാര്കേക്കാ 
      �ാധ��y.

2)    ഉകേ�aാഗാര്ത്ഥിയുമെk കുടും�ത്തില് ആ�ായ നികുതി നല്കുന്ന 
      ഒരംഗവും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
3)    ഉകേ�aാഗാര്ത്ഥിയുമെk കുടും�ത്തിന് ഒകേരക്കറില് കൂടുതല് ഭൂ�ി 
       ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
4)    ഉകേ�aാഗാര്ത്ഥിയുമെk കുടും�ത്തിമെന്റ �ാസവരു�ാനം എyാ വിധ  
       കേÅാതസ്സില് നിന്നു�ായി 25,000/- രൂപയില് �വിയരുത്.

ഉകേ�aാഗാര്ത്ഥിയുമെk  കുടും�ം  എന്നാല്  സംവരണം  ആവmaമെZടുന്ന
ആള്,  അയാളുമെk  �ാതാപിതാക്കള്  (Parents),  അയാളുമെk  ഭാരa/ഭര്
ത്താവ്,  18  വയസ്സു  പൂര്ത്തിയാ�ാത്ത  �ക്കള്  /  സകേഹാ�രങ്ങള്
എന്നിവര് ഉള്മെZട്ടതാണ്. 

വികേyജ്  ഓഫീസര് നല്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് വികേyജ്  ഓഫീസറുമെk
കേപരും ഒപ്പും തീയതിയിലും ഓഫീസ് സീലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

11 അകേപക്ഷ അയകേയ്ക്കണ്ട വിധം ഉകേ�aാഗാര്ത്ഥി�ള്  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ
ഔകേ�aാഗി�  മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in  വഴിയാണ്
അകേപക്ഷ  സ�ര്Zികേക്കണ്ടത്.   മെവ�്സൈസറ്റിമെന്റ  കേഹാം  കേപജിലുള്ള
"Apply  Online”  എന്ന ലിങ്കിലൂമെk  ഒറ്റത്തവണ രജികേlഷന് നkത്തിയ
കേmഷം  ഉകേ�aാഗാര്ത്ഥി�ള്ക്ക്  തങ്ങളുമെk  യൂസര്  ഐഡിയും  പാസ്സ്
കേവര്ഡും  ഉപകേയാഗിച്ച്  കേലാഗിന്  മെചയ്ത്  അകേപക്ഷ  സ�ര്
Zിക്കാവുന്നതാണ്.   അപ്  കേലാഡ്  മെചയ്യുന്ന  കേഫാകേട്ടാ  മൂന്നു
�ാസത്തിന�ം  എടുത്തത്  ആയിരിക്കണം  ഒരിക്കല്  അപ്  കേലാഡ്
മെചയ്ത  കേഫാകേട്ടാ  തുkര്ന്നുള്ള  അകേപക്ഷ  സ�ര്Zിക്കുന്നതിനും

http://www.kdrb.kerala.gov.in/


ഉപകേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.   മെപ്രാസൈഫലിമെല  പ്രിന്റ്  എന്ന  ലിങ്കില്
ക്ലിക്ക്  മെചയ്താല്  ഉകേ�aാഗാര്ത്ഥിയ്ക്ക്  താന്  സ�ര്Zിച്ച  അകേപക്ഷയുമെk
പ്രിന്റ്  ഔട്ട്  എടുത്ത്  സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.   പാസ്സ്  കേവര് ഡ്
രഹസa�ായി  സൂക്ഷികേക്കണ്ടതും  മെപ്രാസൈഫലില്  നല്�ിയിരിക്കുന്ന
വaക്തിഗത  വിവരങ്ങള്  mരിയാമെണന്ന്  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതും
ഉകേ�aാഗാര്ത്ഥിയുമെk ചു�തലയാണ്.  അകേപക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തമെന്റ
മെപ്രാസൈഫലില്  ഉള്മെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള  വിവരങ്ങള്  mരിയാമെണന്ന്
ഉകേ�aാഗാര്ത്ഥി  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതാണ്.   റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്
ഡു�ായുള്ള  �ത്തിkപാടു�ളിലും  യൂസര്  ഐഡി  പ്രകേതa�ം
കേരഖമെZടുകേത്തണ്ടതാണ്.  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡിന് മുമ്പാമെ� ഒരിക്കല്
സ�ര്Zിച്ചിട്ടുള്ള  അകേപക്ഷ�ള്  താല്ക്കാലി��ായി
സ്വീ�രിക്കമെZടുന്നതാണ്.   ആയതിനു  കേmഷം  അകേപക്ഷയില്  �ാറ്റം
വരുത്തുന്നതികേനാ,  അകേപക്ഷ  പിന്വലിക്കുന്നതികേനാ  �ഴിയു�യിy.
മെതരമെഞ്ഞടുZ്  പ്രക്രിയയുമെk  ഏത്  അവസരത്തിലായാലും  സ�ര്
Zിക്കമെZട്ട  അകേപക്ഷ�ള്  വിജ്ഞാപനത്തിമെല  വaവസ്ഥ�ള്ക്ക്
വിപരീത�ായി �ാണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധി�ം നിരസിക്കമെZടുന്നതാണ്.
വി�aാഭaാസ  കേയാഗaത,  ജാതി,  പരിചയം,  വയസ്സ്  മുതലായവ
മെതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ര�ാണങ്ങളുമെk പ�ര്പ്പു�ള് കേ�രള കേ�വസ്വം
റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  ആവmaമെZടുകേമ്പാള്  ഹാജരാക്കിയാല്
�തിയാകും.   അകേപക്ഷാ  ഫീസ്  തു�  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്
കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപക്ഷ  സ�ര്Zിക്കുന്നതിനുള്ള  മെവ�്കേപാര്ട്ടലിലൂമെk
ഓണ്സൈലനായി  അkകേയ്ക്കണ്ടതാണ്.   ഡി.ഡി.  ആകേയാ  �ണി  ഓര്
ഡറാകേയാ മെചyാന് മുഖാന്തിരകേ�ാ �കേറ്റമെതങ്കിലും രീതിയികേലാ അകേപക്ഷ
ഫീസ്  അkയ്ക്കുവാന് പാkിy.   ഒരിക്കല് അkച്ച അകേപക്ഷ ഫീസ്  ഒരു
�ാരണവmാലും �kക്കി നല്കുന്നതy.

12 അകേപക്ഷ  സ്വീ�രിക്കുന്ന
അവസാന തീയതി

  19.04.2021  അര്ദ്ധരാത്രി 12 �ണി വമെര

13 അകേപക്ഷ  സ�ര്Zികേക്കണ്ട
കേ�ല്വിലാസം 

 w  ww.kdrb.kerala.gov.in  

കേഫാകേട്ടാ, ഐ.ഡി.�ാര്ഡ്, വയസ്സിളവ് ഉള്മെZമെkയുള്ള നിര്കേദ്ദmങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിമെന്റ പാര്ട്ട്-II ല്
മെ�ാടുത്തിരിക്കുന്ന മെപാതു വaവസ്ഥ�ള് നിര്�ന്ധ�ായി കേനാക്കു�.
മെപാതുവaവസ്ഥയിമെല ഖണ്ഡി� 3, 4, 5 ഇവ ഈ മെതരമെഞ്ഞടുZിന് �ാധ��y.

മെസക്രട്ടറി
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് 

http://Www.kdrb.kerala.gov.in/

