
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ്
തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡ് �ില്ഡിംഗ്
എം.ജി.കേറാഡ്, ആയുര്കേവ� കേ�ാകേളജ് ജംഗ്ഷന്

തിരുവനന്തപുരം -695001
E-mail:kdrbtvm@gmail.com

Web:www.kdrb.kerala.gov.in, Ph:0471-2339377

വിജ്ഞാപനം

നമ്പര്. 107/ആര്2/2022/മെ�.ഡി.ആര്.�ി                         തിരുവനന്തപുരം
             തീയതി 12.10.2022

വിജ്ഞാപന തീയതി          അവസാന തീയതി
     12.10.2022                            14.11.2022

ഗുരുവായൂര് കേ�വസ്വത്തില്  ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന് കേT ഡ്  I  (സിവില്)  തസ്തി�യില് നിലവിലുള്ള  2 (രണ്ട്)
ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്ക് നിയ�ിക്കമെbടുന്നതിന് നിശ്ചിതകേയാഗ്യതയുള്ള ഹിന്ദു �തത്തില്മെbട്ട ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ളില്
നിന്നും അകേപക്ഷ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു.

കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ ഔകേ�്യാഗി� മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in
ലൂമെs ഒറ്റത്തവണ രജികേtഷന് നsത്തിയ കേuഷം ഓണ്സൈലനായി സ�ര്bിക്കുന്ന അകേപക്ഷ�ള് �ാത്രകേ�
സ്വീ�രിക്കു�യുള്ളൂ.

1 �ാറ്റഗറി നമ്പരും വര്ഷവും 14/2022
2 തസ്തി�യുമെs കേപര് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന് കേT ഡ് I (സിവില്)
3 കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡിമെന്റ കേപര് ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം
4 uമ്പള മെ|യില് രൂപ 37400-79000
5 കേയാഗ്യത�ള് കേ�രള  ഗവണ്മെ�ന്റ്  അംഗീ�രിച്ച  സിവില്  എഞ്ചിനീയറിംഗിലുളള

ഡികേ�ാ� അമെ�ങ്കില് തത്തുല്യ കേയാഗ്യത
6 ഒഴിവു�ളുമെs എണ്ണം 2 (രണ്ട്)

മു�ളില് �ാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴിവു�ള് ഇകേbാള് നിലവിലുള്ളതാണ്.
ഈ  വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റ്  ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞത്  ഒരു  വര്ഷവും  ഏറ്റവും  കൂsിയത്  മൂന്നു  വര്ഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.   എന്നാല്  ഒരു  വര്ഷത്തിനു  കേuഷം  ഇകേത
ഉകേ�്യാഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീ�രിക്കു�യാമെണങ്കില്
ആ  തീയതി  മുതല്  ഈ വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന്  പ്രാ�ല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നത�.   മു�ളില്  �ാണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും  ലിസ്റ്റ്  പ്രാ�ല്യത്തിലിരിക്കുകേമ്പാള്  എഴുതി
അറിയിക്കമെbടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും

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


നിയ�നം നsത്തുന്നതാണ്.

7 നിയ�നരീതി കേനരിട്ടുള്ള നിയ�നം

8 പ്രായ പരിധി 20  –  36   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  01.01.2002  നും  02.01.1986 നും  ഇsയില് 
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.  (രണ്ട്  തീയതി�ളും  ഉള്മെbമെs)
(പട്ടി�ജാതി/പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കും  �റ്റു  പിന്നാക്ക  സമു�ായങ്ങളില്
മെbട്ടവര്ക്കും  നിയ�ാനുസൃത�ായ  വയസ്സിളവ്  ലഭിക്കുന്നതാണ്.
(വയസ്സിളവിമെന  സം�ന്ധിച്ച  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്  മെപാതു
വ്യവസ്ഥ�ളിമെല രണ്ടാം ഖണ്ഡി� കേനാക്കു�)

9 പരീക്ഷാ ഫീസ്
തു�യും അsകേയ്ക്കണ്ട രീതിയും

രൂപ 300/- (മുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
പട്ടി�ജാതി / പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് രൂപ 200/-(ഇരുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
(കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപക്ഷ  സ�ര്
bിക്കുന്നതിനുള്ള മെവ�്  കേപാര്ട്ടലിമെല കേപമെ�ന്റ്  കേഗറ്റ്  കേവ വഴി  ഓണ്
സൈലനായി തു� അsകേയ്ക്കണ്ടതാണ്)

10 �റ്റ് വിവരങ്ങള് 1.  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര  സമു�ായങ്ങളില്മെbട്ട
സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന  വിഭാഗത്തില്മെbട്ടവര്ക്ക്
(  Economically  Weaker  Sections of Hindu Unreserved Communities  )
10%  സംവരണം  നല്കുന്നതാണ്.   18.11.2019  മെല  G.O(P)79/2019/RD
പ്ര�ാരം  ഇതിനര്ഹരായിട്ടുള്ള  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  ആയത്
അകേപക്ഷയില്  അവ�ാuമെbടു�യും  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്
കേ�ാര്ഡ്  ആവu്യമെbടുകേമ്പാള്  തങ്ങള്  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല
സംവരകേണതര  സമു�ായത്തില്മെbട്ട  സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം
നില്ക്കുന്ന  വിഭാഗത്തില്മെbട്ടവരാമെണന്ന്  വികേ�ജ്  ഓഫീസര്  നല്
കുന്ന നിര്ദ്ദിഷ്ട �ാതൃ�യിലുളള സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കു�യും കേവണം.
ഇപ്ര�ാരം മെ´യ്യാത്തവര്ക്ക് പ്രസ്തുത ആനുകൂല്യം നല്കുന്നത�.  

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

1)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെs      കുടും�ത്തില്       കേ�ന്ദ്ര/    സംസ്ഥാന
      സര്ക്കാരികേലകേയാ,      മെപാതുകേ�ഖലാ       സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ,
      സഹ�രണ   കേ�ഖലയിമെലകേയാ, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരില് നിന്നും
      ധനസഹായം   ലഭിയ്ക്കുന്ന   സ്വയംഭരണ   സ്ഥാപനങ്ങളികേലകേയാ,
      കേ�ന്ദ്ര  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാരില്  നിന്നും   തകേദ്ദu   സ്വയംഭരണ
      സ്ഥാപനങ്ങളില്   നിന്നും   ധനസഹായകേ�ാ,   Tാകേന്റാ ലഭിയ്ക്കുന്ന
      വി�്യാഭ്യാസ     സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ    റഗുലര്    ജീവനക്കാരന്
      ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.     എന്നാല്   ഈ   വ്യവസ്ഥ   കേ�ല്bറഞ്ഞ
      സ്ഥാപനങ്ങളിമെല  പാര്ട്ട് സൈsം ജീവനക്കാര്കേക്കാ താത്ക്കാലി�



      ജീവനക്കാര്കേക്കാ �ാധ���.
2)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെs കുടും�ത്തില് ആ�ായ നികുതി നല്കുന്ന 
      ഒരംഗവും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
3)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെs കുടും�ത്തിന് ഒകേരക്കറില് കൂടുതല് ഭൂ�ി 
       ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
4)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെs കുടും�ത്തിമെന്റ �ാസവരു�ാനം എ�ാ വിധ  
       കേ¸ാതസ്സില് നിന്നു�ായി 25,000/- രൂപയില് �വിയരുത്.

ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെs  കുടും�ം  എന്നാല്  സംവരണം  ആവu്യമെbടുന്ന
ആള്,  അയാളുമെs  �ാതാപിതാക്കള്  (Parents),  അയാളുമെs  ഭാര്യ/
ഭര്ത്താവ്,  18  വയസ്സു  പൂര്ത്തിയാ�ാത്ത  �ക്കള്  /  സകേഹാ�രങ്ങള്
എന്നിവര് ഉള്മെbട്ടതാണ്. 

വികേ�ജ്  ഓഫീസര് നല്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് വികേ�ജ്  ഓഫീസറുമെs
കേപരും ഒപ്പും തീയതിയിലും ഓഫീസ് സീലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

2.  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  നsത്തുന്ന  എഴുത്തു
പരീക്ഷയുമെs അsിസ്ഥാനത്തില് ലിസ്റ്റില് വരാന് കേയാഗ്യത കേനടുന്ന
(�ട്ട് ഓഫ് �ാര്ക്കും അതിനു മു�ളിലും �ാര്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള)  ഗുരുവായൂര്
കേ�വസ്വത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ  കേവതന
അsിസ്ഥാനത്തില്  കേജാലി  മെ´യ്യുന്നവകേരാ  മെ´യ്തിട്ടുള്ളവകേരാ  ആയ
ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര് �റ്റു വിധത്തില് കേയാഗ്യരാമെണങ്കില് അവരുമെs
താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം  �ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ഓകേരാ
മൂന്നു വര്ഷത്തിനും ഒരു �ാര്ക്ക് എന്ന �ണക്കില് പര�ാവധി 5 �ാര്ക്ക്
വമെര കേTയ്സ് �ാര്ക്ക് നല്കുന്നതാണ്.

3.  എഴുത്തു  പരീക്ഷ  ഇ�ാമെത  അഭിമുഖത്തിമെന്റ  �ാത്രം
അsിസ്ഥാനത്തില്  പൂര്ത്തീ�രിക്കുന്ന  മെതരമെഞ്ഞടുപ്പു�ളില്
പമെങ്കടുക്കുന്ന  ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വത്തില്   താല്ക്കാലി�/�ിവസ
കേവതനാsിസ്ഥാനത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  കേജാലി  മെ´യ്യുന്നവകേരാ,
മെ´യ്തിട്ടുളളവകേരാ  ആയ  ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര്  �റ്റു  വിധത്തില്
കേയാഗ്യരാമെണങ്കില്  അവരുമെs  താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം
�ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ആ�്യമെത്ത മൂന്നു വര്ഷത്തിന്  അര  (1/2)
�ാര്ക്കും  തുsര്ന്നുള്ള  ഓകേരാ  വര്ഷത്തിനും  0.16  �ാര്ക്കും  എന്ന
�ണക്കില് പര�ാവധി രണ്ടര ( 2 1/2)  �ാര്ക്ക് വമെര കേTയ്സ് �ാര്ക്ക്
നല്കുന്നതാണ്.

 മു�ളില്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  ആനുകൂല്യങ്ങള്
ഉപകേയാഗമെbടുത്തണമെ�ന്നാTഹിക്കുന്ന താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ കേവതന
ജീവനക്കാര് അവര് സര്വ്വീസില് പ്രകേവuിച്ച തീയതി  ,    കേജാലി മെ´യ്യുന്ന  



തസ്തി�  ,    uമ്പളം  ,    സര്വ്വീസിമെന്റ  സൈ�ര്ഘ്യം  ,    കേജാലിയുമെs  സ്വഭാവം  
തുsങ്ങിയവ വ്യക്ത�ാക്കുന്ന ഒരു സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് �ന്ധമെbട്ട
മെഡപ്യൂട്ടി  അഡ്മിനികേtറ്ററില്  കുറയാത്ത  റാങ്കുള്ള  അധി�ാരിയില്
നിന്നും വാങ്ങി കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് ആവu്യമെbടുന്ന
സ�യത്ത് ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്  .    താല്ക്കാലി� ജീവനക്കാര് അവരുമെs
സര്വ്വീസ്  സം�ന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്  അകേപക്ഷയിലും
കേരഖമെbടുകേത്തണ്ടതാണ്.

11 അകേപക്ഷ അയകേയ്ക്കണ്ട വിധം ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ
ഔകേ�്യാഗി�  മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in  വഴിയാണ്
അകേപക്ഷ  സ�ര്bികേക്കണ്ടത്.   മെവ�്സൈസറ്റിമെന്റ  കേഹാം  കേപജിലുള്ള
"Apply  Online”  എന്ന ലിങ്കിലൂമെs  ഒറ്റത്തവണ രജികേtഷന് നsത്തിയ
കേuഷം  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്ക്ക്  തങ്ങളുമെs  യൂസര്  ഐഡിയും  പാസ്സ്
കേവര്ഡും  ഉപകേയാഗിച്ച്  കേലാഗിന്  മെ´യ്ത്  അകേപക്ഷ  സ�ര്
bിക്കാവുന്നതാണ്.   അപ്  കേലാഡ്  മെ´യ്യുന്ന  കേഫാകേട്ടാ  മൂന്നു
�ാസത്തിന�ം  എടുത്തത്  ആയിരിക്കണം  ഒരിക്കല്  അപ്  കേലാഡ്
മെ´യ്ത  കേഫാകേട്ടാ  തുsര്ന്നുള്ള  അകേപക്ഷ  സ�ര്bിക്കുന്നതിനും
ഉപകേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.   മെപ്രാസൈഫലിമെല  പ്രിന്റ്  എന്ന  ലിങ്കില്
ക്ലിക്ക്  മെ´യ്താല്  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയ്ക്ക്  താന്  സ�ര്bിച്ച  അകേപക്ഷയുമെs
പ്രിന്റ്  ഔട്ട്  എടുത്ത്  സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.   പാസ്സ്  കേവര് ഡ്
രഹസ്യ�ായി  സൂക്ഷികേക്കണ്ടതും  മെപ്രാസൈഫലില്  നല്�ിയിരിക്കുന്ന
വ്യക്തിഗത  വിവരങ്ങള്  uരിയാമെണന്ന്  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതും
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെs ചു�തലയാണ്.  അകേപക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തമെന്റ
മെപ്രാസൈഫലില്  ഉള്മെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള  വിവരങ്ങള്  uരിയാമെണന്ന്
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതാണ്.   റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്
ഡു�ായുള്ള  �ത്തിsപാടു�ളിലും  യൂസര്  ഐഡി  പ്രകേത്യ�ം
കേരഖമെbടുകേത്തണ്ടതാണ്.  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡിന് മുമ്പാമെ� ഒരിക്കല്
സ�ര്bിച്ചിട്ടുള്ള  അകേപക്ഷ�ള്  താല്ക്കാലി��ായി
സ്വീ�രിക്കമെbടുന്നതാണ്.   ആയതിനു  കേuഷം  അകേപക്ഷയില്  �ാറ്റം
വരുത്തുന്നതികേനാ,  അകേപക്ഷ  പിന്വലിക്കുന്നതികേനാ  �ഴിയു�യി�.
മെതരമെഞ്ഞടുb്  പ്രക്രിയയുമെs  ഏത്  അവസരത്തിലായാലും  സ�ര്
bിക്കമെbട്ട  അകേപക്ഷ�ള്  വിജ്ഞാപനത്തിമെല  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്
വിപരീത�ായി �ാണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധി�ം നിരസിക്കമെbടുന്നതാണ്.
വി�്യാഭ്യാസ  കേയാഗ്യത,  ജാതി,  പരി´യം,  വയസ്സ്  മുതലായവ
മെതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ര�ാണങ്ങളുമെs പ�ര്പ്പു�ള് കേ�രള കേ�വസ്വം
റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  ആവu്യമെbടുകേമ്പാള്  ഹാജരാക്കിയാല്
�തിയാകും.   അകേപക്ഷാ  ഫീസ്  തു�  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്
കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപക്ഷ  സ�ര്bിക്കുന്നതിനുള്ള  മെവ�്കേപാര്ട്ടലിലൂമെs
ഓണ്സൈലനായി  അsകേയ്ക്കണ്ടതാണ്.   ഡി.ഡി.  ആകേയാ  �ണി  ഓര്
ഡറാകേയാ മെ´�ാന് മുഖാന്തിരകേ�ാ �കേറ്റമെതങ്കിലും രീതിയികേലാ അകേപക്ഷ
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ഫീസ്  അsയ്ക്കുവാന്  പാsി�.   ഒരിക്കല്  അsച്ച  ഫീസ്  ഒരു
�ാരണവuാലും �sക്കി നല്കുന്നത�.

12 അകേപക്ഷ  സ്വീ�രിക്കുന്ന
അവസാന തീയതി

14.11.2022     അര്ദ്ധരാത്രി 12 �ണി വമെര

13 അകേപക്ഷ  സ�ര്bികേക്കണ്ട
കേ�ല്വിലാസം 

 www.kdrb.kerala.gov.in

കേഫാകേട്ടാ, ഐ.ഡി.�ാര്ഡ്, വയസ്സിളവ് ഉള്മെbമെsയുള്ള നിര്കേദ്ദuങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിമെന്റ പാര്ട്ട്-II ല്
മെ�ാടുത്തിരിക്കുന്ന മെപാതു വ്യവസ്ഥ�ള് നിര്�ന്ധ�ായി കേനാക്കു�.
മെപാതുവ്യവസ്ഥയിമെല ഖണ്ഡി� 3, 4, 5  എന്നിവ ഈ മെതരമെഞ്ഞടുbിന് �ാധ���.

    മെസക്രട്ടറി (ഇന് ´ാര്ജ്ജ്)
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് 



കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ്
തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡ് �ില്ഡിംഗ്
എം.ജി.കേറാഡ്, ആയുര്കേവ� കേ�ാകേളജ് ജംഗ്ഷന്

തിരുവനന്തപുരം -695001
E-mail:kdrbtvm@gmail.com

Web:www.kdrb.kerala.gov.in, Ph:0471-2339377

വിജ്ഞാപനം

നമ്പര്. 107/ആര്2/2022/മെ�.ഡി.ആര്.�ി                         തിരുവനന്തപുരം
             തീയതി 12.10.2022

വിജ്ഞാപന തീയതി          അവസാന തീയതി
     12.10.2022                            14.11.2022

ഗുരുവായൂര് കേ�വസ്വത്തില്  ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന് കേTഡ്  II (സിവില്)  തസ്തി�യില് നിലവിലുള്ള  2 (രണ്ട്)
ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്ക് നിയ�ിക്കമെbടുന്നതിന് നിശ്ചിതകേയാഗ്യതയുള്ള ഹിന്ദു �തത്തില്മെbട്ട ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ളില്
നിന്നും അകേപക്ഷ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു.

കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ ഔകേ�്യാഗി� മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in
ലൂമെs ഒറ്റത്തവണ രജികേtഷന് നsത്തിയ കേuഷം ഓണ്സൈലനായി സ�ര്bിക്കുന്ന അകേപക്ഷ�ള് �ാത്രകേ�
സ്വീ�രിക്കു�യുള്ളൂ.

1 �ാറ്റഗറി നമ്പരും വര്ഷവും 15/2022

2 തസ്തി�യുമെs കേപര് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന് കേTഡ് II (സിവില്)

3 കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡിമെന്റ കേപര് ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം

4 uമ്പള മെ|യില് രൂപ 31100-66800

5 കേയാഗ്യത�ള് കേ�രള  ഗവണ്മെ�ന്റ്  അംഗീ�രിച്ച  സിവില്  എഞ്ചിനീയറിംഗിലുളള
ഡികേ�ാ� അമെ�ങ്കില് തത്തുല്യ കേയാഗ്യത

6 ഒഴിവു�ളുമെs എണ്ണം 2 (രണ്ട്)
മു�ളില് �ാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴിവു�ള് ഇകേbാള് നിലവിലുള്ളതാണ്.
ഈ  വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റ്  ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞത്  ഒരു  വര്ഷവും  ഏറ്റവും  കൂsിയത്  മൂന്നു  വര്ഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.   എന്നാല്  ഒരു  വര്ഷത്തിനു  കേuഷം  ഇകേത
ഉകേ�്യാഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീ�രിക്കു�യാമെണങ്കില്
ആ  തീയതി  മുതല്  ഈ വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന്  പ്രാ�ല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നത�.   മു�ളില്  �ാണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും  ലിസ്റ്റ്  പ്രാ�ല്യത്തിലിരിക്കുകേമ്പാള്  എഴുതി
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അറിയിക്കമെbടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നിയ�നം നsത്തുന്നതാണ്.

7 നിയ�നരീതി കേനരിട്ടുള്ള നിയ�നം

8 പ്രായ പരിധി 20  –  36   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  01.01.2002  നും  02.01.1986 നും  ഇsയില് 
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.  (രണ്ട്  തീയതി�ളും  ഉള്മെbമെs)
(പട്ടി�ജാതി/പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കും  �റ്റു  പിന്നാക്ക  സമു�ായങ്ങളില്
മെbട്ടവര്ക്കും  നിയ�ാനുസൃത�ായ  വയസ്സിളവ്  ലഭിക്കുന്നതാണ്.
(വയസ്സിളവിമെന  സം�ന്ധിച്ച  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്  മെപാതു
വ്യവസ്ഥ�ളിമെല രണ്ടാം ഖണ്ഡി� കേനാക്കു�)

9 പരീക്ഷാ ഫീസ്
തു�യും അsകേയ്ക്കണ്ട രീതിയും

രൂപ 300/- (മുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
പട്ടി�ജാതി / പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് രൂപ 200/-(ഇരുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
(കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപക്ഷ  സ�ര്
bിക്കുന്നതിനുള്ള മെവ�്  കേപാര്ട്ടലിമെല കേപമെ�ന്റ്  കേഗറ്റ്  കേവ വഴി  ഓണ്
സൈലനായി തു� അsകേയ്ക്കണ്ടതാണ്)

10 �റ്റ് വിവരങ്ങള് 1.  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര  സമു�ായങ്ങളില്മെbട്ട
സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന  വിഭാഗത്തില്മെbട്ടവര്ക്ക്
(  Economically  Weaker  Sections of Hindu Unreserved Communities  )
10%  സംവരണം  നല്കുന്നതാണ്.   18.11.2019  മെല  G.O(P)79/2019/RD
പ്ര�ാരം  ഇതിനര്ഹരായിട്ടുള്ള  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  ആയത്
അകേപക്ഷയില്  അവ�ാuമെbടു�യും  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്
കേ�ാര്ഡ്  ആവu്യമെbടുകേമ്പാള്  തങ്ങള്  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല
സംവരകേണതര  സമു�ായത്തില്മെbട്ട  സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം
നില്ക്കുന്ന  വിഭാഗത്തില്മെbട്ടവരാമെണന്ന്  വികേ�ജ്  ഓഫീസര്  നല്
കുന്ന നിര്ദ്ദിഷ്ട �ാതൃ�യിലുളള സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കു�യും കേവണം.
ഇപ്ര�ാരം മെ´യ്യാത്തവര്ക്ക് പ്രസ്തുത ആനുകൂല്യം നല്കുന്നത�.  

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

1)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെs      കുടും�ത്തില്       കേ�ന്ദ്ര/    സംസ്ഥാന
      സര്ക്കാരികേലകേയാ,      മെപാതുകേ�ഖലാ       സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ,
      സഹ�രണ   കേ�ഖലയിമെലകേയാ, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരില് നിന്നും
      ധനസഹായം   ലഭിയ്ക്കുന്ന   സ്വയംഭരണ   സ്ഥാപനങ്ങളികേലകേയാ,
      കേ�ന്ദ്ര  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാരില്  നിന്നും   തകേദ്ദu   സ്വയംഭരണ
      സ്ഥാപനങ്ങളില്   നിന്നും   ധനസഹായകേ�ാ,   Tാകേന്റാ ലഭിയ്ക്കുന്ന
      വി�്യാഭ്യാസ     സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ    റഗുലര്    ജീവനക്കാരന്
      ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.     എന്നാല്   ഈ   വ്യവസ്ഥ   കേ�ല്bറഞ്ഞ



      സ്ഥാപനങ്ങളിമെല  പാര്ട്ട് സൈsം ജീവനക്കാര്കേക്കാ താത്ക്കാലി�
      ജീവനക്കാര്കേക്കാ �ാധ���.
2)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെs കുടും�ത്തില് ആ�ായ നികുതി നല്കുന്ന 
      ഒരംഗവും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
3)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെs കുടും�ത്തിന് ഒകേരക്കറില് കൂടുതല് ഭൂ�ി 
       ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
4)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെs കുടും�ത്തിമെന്റ �ാസവരു�ാനം എ�ാ വിധ  
       കേ¸ാതസ്സില് നിന്നു�ായി 25,000/- രൂപയില് �വിയരുത്.

ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെs  കുടും�ം  എന്നാല്  സംവരണം  ആവu്യമെbടുന്ന
ആള്,  അയാളുമെs  �ാതാപിതാക്കള്  (Parents),  അയാളുമെs  ഭാര്യ/
ഭര്ത്താവ്,  18  വയസ്സു  പൂര്ത്തിയാ�ാത്ത  �ക്കള്  /  സകേഹാ�രങ്ങള്
എന്നിവര് ഉള്മെbട്ടതാണ്. 

വികേ�ജ്  ഓഫീസര് നല്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് വികേ�ജ്  ഓഫീസറുമെs
കേപരും ഒപ്പും തീയതിയിലും ഓഫീസ് സീലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

2.  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  നsത്തുന്ന  എഴുത്തു
പരീക്ഷയുമെs അsിസ്ഥാനത്തില് ലിസ്റ്റില് വരാന് കേയാഗ്യത കേനടുന്ന
(�ട്ട് ഓഫ് �ാര്ക്കും അതിനു മു�ളിലും �ാര്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള)  ഗുരുവായൂര്
കേ�വസ്വത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ  കേവതന
അsിസ്ഥാനത്തില്  കേജാലി  മെ´യ്യുന്നവകേരാ  മെ´യ്തിട്ടുള്ളവകേരാ  ആയ
ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര് �റ്റു വിധത്തില് കേയാഗ്യരാമെണങ്കില് അവരുമെs
താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം  �ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ഓകേരാ
മൂന്നു വര്ഷത്തിനും ഒരു �ാര്ക്ക് എന്ന �ണക്കില് പര�ാവധി 5 �ാര്ക്ക്
വമെര കേTയ്സ് �ാര്ക്ക് നല്കുന്നതാണ്.

3.  എഴുത്തു  പരീക്ഷ  ഇ�ാമെത  അഭിമുഖത്തിമെന്റ  �ാത്രം
അsിസ്ഥാനത്തില്  പൂര്ത്തീ�രിക്കുന്ന  മെതരമെഞ്ഞടുപ്പു�ളില്
പമെങ്കടുക്കുന്ന  ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വത്തില്   താല്ക്കാലി�/�ിവസ
കേവതനാsിസ്ഥാനത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  കേജാലി  മെ´യ്യുന്നവകേരാ,
മെ´യ്തിട്ടുളളവകേരാ  ആയ  ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര്  �റ്റു  വിധത്തില്
കേയാഗ്യരാമെണങ്കില്  അവരുമെs  താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം
�ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ആ�്യമെത്ത മൂന്നു വര്ഷത്തിന്  അര  (1/2)
�ാര്ക്കും  തുsര്ന്നുള്ള  ഓകേരാ  വര്ഷത്തിനും  0.16  �ാര്ക്കും  എന്ന
�ണക്കില് പര�ാവധി രണ്ടര ( 2 1/2)  �ാര്ക്ക് വമെര കേTയ്സ് �ാര്ക്ക്
നല്കുന്നതാണ്.

 മു�ളില്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  ആനുകൂല്യങ്ങള്
ഉപകേയാഗമെbടുത്തണമെ�ന്നാTഹിക്കുന്ന താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ കേവതന



ജീവനക്കാര് അവര് സര്വ്വീസില് പ്രകേവuിച്ച തീയതി  ,    കേജാലി മെ´യ്യുന്ന  
തസ്തി�  ,    uമ്പളം  ,    സര്വ്വീസിമെന്റ  സൈ�ര്ഘ്യം  ,    കേജാലിയുമെs  സ്വഭാവം  
തുsങ്ങിയവ വ്യക്ത�ാക്കുന്ന ഒരു സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് �ന്ധമെbട്ട
മെഡപ്യൂട്ടി  അഡ്മിനികേtറ്ററില്  കുറയാത്ത  റാങ്കുള്ള  അധി�ാരിയില്
നിന്നും വാങ്ങി കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് ആവu്യമെbടുന്ന
സ�യത്ത് ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്  .    താല്ക്കാലി� ജീവനക്കാര് അവരുമെs
സര്വ്വീസ്  സം�ന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്  അകേപക്ഷയിലും
കേരഖമെbടുകേത്തണ്ടതാണ്.

11 അകേപക്ഷ അയകേയ്ക്കണ്ട വിധം ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ
ഔകേ�്യാഗി�  മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in  വഴിയാണ്
അകേപക്ഷ  സ�ര്bികേക്കണ്ടത്.   മെവ�്സൈസറ്റിമെന്റ  കേഹാം  കേപജിലുള്ള
"Apply  Online”  എന്ന ലിങ്കിലൂമെs  ഒറ്റത്തവണ രജികേtഷന് നsത്തിയ
കേuഷം  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്ക്ക്  തങ്ങളുമെs  യൂസര്  ഐഡിയും  പാസ്സ്
കേവര്ഡും  ഉപകേയാഗിച്ച്  കേലാഗിന്  മെ´യ്ത്  അകേപക്ഷ  സ�ര്
bിക്കാവുന്നതാണ്.   അപ്  കേലാഡ്  മെ´യ്യുന്ന  കേഫാകേട്ടാ  മൂന്നു
�ാസത്തിന�ം  എടുത്തത്  ആയിരിക്കണം  ഒരിക്കല്  അപ്  കേലാഡ്
മെ´യ്ത  കേഫാകേട്ടാ  തുsര്ന്നുള്ള  അകേപക്ഷ  സ�ര്bിക്കുന്നതിനും
ഉപകേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.   മെപ്രാസൈഫലിമെല  പ്രിന്റ്  എന്ന  ലിങ്കില്
ക്ലിക്ക്  മെ´യ്താല്  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയ്ക്ക്  താന്  സ�ര്bിച്ച  അകേപക്ഷയുമെs
പ്രിന്റ്  ഔട്ട്  എടുത്ത്  സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.   പാസ്സ്  കേവര് ഡ്
രഹസ്യ�ായി  സൂക്ഷികേക്കണ്ടതും  മെപ്രാസൈഫലില്  നല്�ിയിരിക്കുന്ന
വ്യക്തിഗത  വിവരങ്ങള്  uരിയാമെണന്ന്  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതും
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെs ചു�തലയാണ്.  അകേപക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തമെന്റ
മെപ്രാസൈഫലില്  ഉള്മെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള  വിവരങ്ങള്  uരിയാമെണന്ന്
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതാണ്.   റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്
ഡു�ായുള്ള  �ത്തിsപാടു�ളിലും  യൂസര്  ഐഡി  പ്രകേത്യ�ം
കേരഖമെbടുകേത്തണ്ടതാണ്.  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡിന് മുമ്പാമെ� ഒരിക്കല്
സ�ര്bിച്ചിട്ടുള്ള  അകേപക്ഷ�ള്  താല്ക്കാലി��ായി
സ്വീ�രിക്കമെbടുന്നതാണ്.   ആയതിനു  കേuഷം  അകേപക്ഷയില്  �ാറ്റം
വരുത്തുന്നതികേനാ,  അകേപക്ഷ  പിന്വലിക്കുന്നതികേനാ  �ഴിയു�യി�.
മെതരമെഞ്ഞടുb്  പ്രക്രിയയുമെs  ഏത്  അവസരത്തിലായാലും  സ�ര്
bിക്കമെbട്ട  അകേപക്ഷ�ള്  വിജ്ഞാപനത്തിമെല  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്
വിപരീത�ായി �ാണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധി�ം നിരസിക്കമെbടുന്നതാണ്.
വി�്യാഭ്യാസ  കേയാഗ്യത,  ജാതി,  പരി´യം,  വയസ്സ്  മുതലായവ
മെതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ര�ാണങ്ങളുമെs പ�ര്പ്പു�ള് കേ�രള കേ�വസ്വം
റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  ആവu്യമെbടുകേമ്പാള്  ഹാജരാക്കിയാല്
�തിയാകും.   അകേപക്ഷാ  ഫീസ്  തു�  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്
കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപക്ഷ  സ�ര്bിക്കുന്നതിനുള്ള  മെവ�്കേപാര്ട്ടലിലൂമെs
ഓണ്സൈലനായി  അsകേയ്ക്കണ്ടതാണ്.   ഡി.ഡി.  ആകേയാ  �ണി  ഓര്
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ഡറാകേയാ മെ´�ാന് മുഖാന്തിരകേ�ാ �കേറ്റമെതങ്കിലും രീതിയികേലാ അകേപക്ഷ
ഫീസ്  അsയ്ക്കുവാന്  പാsി�.   ഒരിക്കല്  അsച്ച  ഫീസ്  ഒരു
�ാരണവuാലും �sക്കി നല്കുന്നത�.

12 അകേപക്ഷ  സ്വീ�രിക്കുന്ന
അവസാന തീയതി

14.11.2022     അര്ദ്ധരാത്രി 12 �ണി വമെര

13 അകേപക്ഷ  സ�ര്bികേക്കണ്ട
കേ�ല്വിലാസം 

 www.kdrb.kerala.gov.in

കേഫാകേട്ടാ, ഐ.ഡി.�ാര്ഡ്, വയസ്സിളവ് ഉള്മെbമെsയുള്ള നിര്കേദ്ദuങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിമെന്റ പാര്ട്ട്-II ല്
മെ�ാടുത്തിരിക്കുന്ന മെപാതു വ്യവസ്ഥ�ള് നിര്�ന്ധ�ായി കേനാക്കു�.
മെപാതുവ്യവസ്ഥയിമെല ഖണ്ഡി� 3, 4, 5  എന്നിവ ഈ മെതരമെഞ്ഞടുbിന് �ാധ���.

    മെസക്രട്ടറി (ഇന് ´ാര്ജ്ജ്)
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് 



കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ്
തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡ് �ില്ഡിംഗ്
എം.ജി.കേറാഡ്, ആയുര്കേവ� കേ�ാകേളജ് ജംഗ്ഷന്

തിരുവനന്തപുരം -695001
E-mail:kdrbtvm@gmail.com

Web:www.kdrb.kerala.gov.in, Ph:0471-2339377

വിജ്ഞാപനം

നമ്പര്. 107/ആര്2/2022/മെ�.ഡി.ആര്.�ി   തിരുവനന്തപുരം
          തീയതി  12.10.2022

വിജ്ഞാപന തീയതി          അവസാന തീയതി
    12.10.2022                                                                                               14.11.2022

ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വത്തില്  ലാ�്  മെRക്നീഷ്യന്  തസ്തി�യില്  നിലവിലുള്ള  1  (ഒന്ന്)  ഒഴിവികേലയ്ക്ക്
നിയ�ിക്കമെ_ടുന്നതിന് നിശ്ചിതകേയാഗ്യതയുള്ള ഹിന്ദു �തത്തില്മെ_ട്ട ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ളില് നിന്നും അകേപക്ഷ
ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു.

കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ ഔകേ�്യാഗി� മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in
ലൂമെR ഒറ്റത്തവണ രജികേnഷന് നRത്തിയ കേoഷം ഓണ്സൈലനായി സ�ര്_ിക്കുന്ന അകേപക്ഷ�ള് �ാത്രകേ�
സ്വീ�രിക്കു�യുള്ളൂ.

1 �ാറ്റഗറി നമ്പരും വര്ഷവും 16/2022

2 തസ്തി�യുമെR കേപര് ലാ�് മെRക്നീഷ്യന്

3 കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡിമെന്റ കേപര് ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം

4 oമ്പള മെwയില് രൂപ 31100-66800
5 കേയാഗ്യത�ള് (1)  ഫിസിക്സ്,  മെ��ിnി,  �കേയാളജി എന്നിവ ഐച്ഛി� വിഷയങ്ങളായി

എടുത്ത്  50%  �ാര്കേക്കാR്  കൂRി  പ്രീ-ഡിഗ്രി  പാസ്സായിരിക്കണം
അമെ�ങ്കില് തത്തുല്യ കേയാഗ്യത.
(2)  മെ�ഡിക്കല്  വി�്യാഭ്യാസ  ഡയറക്ടകേററ്റ്  (കേ�രള  സര്ക്കാര്)  നല്
കുന്ന രണ്ട് വര്ഷമെത്ത എം.എല്.Rി കേ�ാഴ്സിലുളള ഡികേ�ാ� അമെ�ങ്കില്
തത്തുല്യ കേയാഗ്യത.
(3) കേ�രള പാരാമെ�ഡിക്കല് �ൗണ്സില് രജികേnഷന്

6 ഒഴിവു�ളുമെR എണ്ണം 1 (ഒന്ന്)
മു�ളില് �ാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴിവ് ഇകേ_ാള് നിലവിലുള്ളതാണ്.

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


ഈ  വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റ്  ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞത്  ഒരു  വര്ഷവും  ഏറ്റവും  കൂRിയത്  മൂന്നു  വര്ഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.   എന്നാല്  ഒരു  വര്ഷത്തിനു  കേoഷം  ഇകേത
ഉകേ�്യാഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീ�രിക്കു�യാമെണങ്കില്
ആ  തീയതി  മുതല്  ഈ വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന്  പ്രാ�ല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നത�.   മു�ളില്  �ാണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും  ലിസ്റ്റ്  പ്രാ�ല്യത്തിലിരിക്കുകേമ്പാള്  എഴുതി
അറിയിക്കമെ_ടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നിയ�നം നRത്തുന്നതാണ്.

7 നിയ�നരീതി കേനരിട്ടുള്ള നിയ�നം

8 പ്രായ പരിധി 18  –  36   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  01.01.2004  നും  02.01.1986 നും  ഇRയില് 
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.  (രണ്ട്  തീയതി�ളും  ഉള്മെ_മെR)
(പട്ടി�ജാതി/പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കും  �റ്റു  പിന്നാക്ക  സമു�ായങ്ങളില്
മെ_ട്ടവര്ക്കും  നിയ�ാനുസൃത�ായ  വയസ്സിളവ്  ലഭിക്കുന്നതാണ്.
(വയസ്സിളവിമെന  സം�ന്ധിച്ച  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്  മെപാതു
വ്യവസ്ഥ�ളിമെല രണ്ടാം ഖണ്ഡി� കേനാക്കു�)

9 പരീക്ഷാ ഫീസ്
തു�യും അRകേയ്ക്കണ്ട രീതിയും

രൂപ 300/- (മുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
പട്ടി�ജാതി / പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് രൂപ  200/- (ഇരുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
(കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപക്ഷ  സ�ര്
_ിക്കുന്നതിനുള്ള മെവ�്  കേപാര്ട്ടലിമെല കേപമെ�ന്റ്  കേഗറ്റ്  കേവ വഴി  ഓണ്
സൈലനായി തു� അRകേയ്ക്കണ്ടതാണ്)

10 �റ്റ് വിവരങ്ങള് 1.  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര  സമു�ായങ്ങളില്മെ_ട്ട
സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന  വിഭാഗത്തില്മെ_ട്ടവര്ക്ക്
( Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities) 10%
സംവരണം നല്കുന്നതാണ്.  18.11.2019  മെല  G.O(P)79/2019/RD  പ്ര�ാരം
ഇതിനര്ഹരായിട്ടുള്ള  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  ആയത്  അകേപക്ഷയില്
അവ�ാoമെ_ടു�യും  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്
ആവo്യമെ_ടുകേമ്പാള്  തങ്ങള്  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര
സമു�ായത്തില്മെ_ട്ട  സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന
വിഭാഗത്തില്മെ_ട്ടവരാമെണന്ന് വികേ�ജ് ഓഫീസര് നല്കുന്ന നിര്ദ്ദിഷ്ട
�ാതൃ�യിലുളള  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഹാജരാക്കു�യും  കേവണം.  ഇപ്ര�ാരം
മെ¶യ്യാത്തവര്ക്ക് പ്രസ്തുത ആനുകൂല്യം നല്കുന്നത�.  

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

1)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെR      കുടും�ത്തില്       കേ�ന്ദ്ര/    സംസ്ഥാന
      സര്ക്കാരികേലകേയാ,      മെപാതുകേ�ഖലാ       സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ,



      സഹ�രണ   കേ�ഖലയിമെലകേയാ, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരില് നിന്നും
      ധനസഹായം   ലഭിയ്ക്കുന്ന   സ്വയംഭരണ   സ്ഥാപനങ്ങളികേലകേയാ,
      കേ�ന്ദ്ര  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാരില്  നിന്നും   തകേദ്ദo   സ്വയംഭരണ
      സ്ഥാപനങ്ങളില്   നിന്നും   ധനസഹായകേ�ാ,   ഗ്രാകേന്റാ ലഭിയ്ക്കുന്ന
      വി�്യാഭ്യാസ     സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ    റഗുലര്    ജീവനക്കാരന്
      ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.     എന്നാല്   ഈ   വ്യവസ്ഥ   കേ�ല്_റഞ്ഞ
      സ്ഥാപനങ്ങളിമെല  പാര്ട്ട് സൈRം ജീവനക്കാര്കേക്കാ താത്ക്കാലി�
      ജീവനക്കാര്കേക്കാ �ാധ���.
2)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെR കുടും�ത്തില് ആ�ായ നികുതി നല്കുന്ന 
      ഒരംഗവും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
3)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെR കുടും�ത്തിന് ഒകേരക്കറില് കൂടുതല് ഭൂ�ി 
       ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
4)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെR കുടും�ത്തിമെന്റ �ാസവരു�ാനം എ�ാ വിധ  
       കേºാതസ്സില് നിന്നു�ായി 25,000/- രൂപയില് �വിയരുത്.

ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെR  കുടും�ം  എന്നാല്  സംവരണം  ആവo്യമെ_ടുന്ന
ആള്,  അയാളുമെR  �ാതാപിതാക്കള്  (Parents),  അയാളുമെR  ഭാര്യ/
ഭര്ത്താവ്,  18  വയസ്സു  പൂര്ത്തിയാ�ാത്ത  �ക്കള്/സകേഹാ�രങ്ങള്
എന്നിവര് ഉള്മെ_ട്ടതാണ്. 

വികേ�ജ്  ഓഫീസര് നല്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് വികേ�ജ്  ഓഫീസറുമെR
കേപരും ഒപ്പും തീയതിയിലും ഓഫീസ് സീലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

2.  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  നRത്തുന്ന  എഴുത്തു
പരീക്ഷയുമെR അRിസ്ഥാനത്തില് ലിസ്റ്റില് വരാന് കേയാഗ്യത കേനടുന്ന
(�ട്ട് ഓഫ് �ാര്ക്കും അതിനു മു�ളിലും �ാര്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള)  ഗുരുവായൂര്
കേ�വസ്വത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ  കേവതന
അRിസ്ഥാനത്തില്  കേജാലി  മെ¶യ്യുന്നവകേരാ  മെ¶യ്തിട്ടുള്ളവകേരാ  ആയ
ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര് �റ്റു വിധത്തില് കേയാഗ്യരാമെണങ്കില് അവരുമെR
താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം  �ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ഓകേരാ
മൂന്നു വര്ഷത്തിനും ഒരു �ാര്ക്ക് എന്ന �ണക്കില് പര�ാവധി 5 �ാര്ക്ക്
വമെര കേഗ്രയ്സ് �ാര്ക്ക് നല്കുന്നതാണ്.

3.  എഴുത്തു  പരീക്ഷ  ഇ�ാമെത  അഭിമുഖത്തിമെന്റ  �ാത്രം
അRിസ്ഥാനത്തില്  പൂര്ത്തീ�രിക്കുന്ന  മെതരമെഞ്ഞടുപ്പു�ളില്
പമെങ്കടുക്കുന്ന  ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വത്തില്   താല്ക്കാലി�/�ിവസ
കേവതനാRിസ്ഥാനത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  കേജാലി  മെ¶യ്യുന്നവകേരാ,
മെ¶യ്തിട്ടുളളവകേരാ  ആയ  ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര്  �റ്റു  വിധത്തില്
കേയാഗ്യരാമെണങ്കില്  അവരുമെR  താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം
�ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ആ�്യമെത്ത മൂന്നു വര്ഷത്തിന്  അര  (1/2)



�ാര്ക്കും  തുRര്ന്നുള്ള  ഓകേരാ  വര്ഷത്തിനും  0.16  �ാര്ക്കും  എന്ന
�ണക്കില് പര�ാവധി രണ്ടര ( 2 1/2)  �ാര്ക്ക് വമെര കേഗ്രയ്സ് �ാര്ക്ക്
നല്കുന്നതാണ്.

 മു�ളില്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  ആനുകൂല്യങ്ങള്
ഉപകേയാഗമെ_ടുത്തണമെ�ന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ കേവതന
ജീവനക്കാര് അവര് സര്വ്വീസില് പ്രകേവoിച്ച തീയതി  ,    കേജാലി മെ¶യ്യുന്ന  
തസ്തി�  ,    oമ്പളം  ,     സര്വ്വീസിമെന്റ സൈ�ര്ഘ്യം  ,    കേജാലിയുമെR  സ്വഭാവം  
തുRങ്ങിയവ വ്യക്ത�ാക്കുന്ന ഒരു സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് �ന്ധമെ_ട്ട
മെഡപ്യൂട്ടി  അഡ്മിനികേnറ്ററില്  കുറയാത്ത  റാങ്കുള്ള  അധി�ാരിയില്
നിന്നും വാങ്ങി കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് ആവo്യമെ_ടുന്ന
സ�യത്ത് ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്  .    താല്ക്കാലി� ജീവനക്കാര് അവരുമെR
സര്വ്വീസ്  സം�ന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്  അകേപക്ഷയിലും
കേരഖമെ_ടുകേത്തണ്ടതാണ്.

11 അകേപക്ഷ അയകേയ്ക്കണ്ട വിധം ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ
ഔകേ�്യാഗി�  മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in  വഴിയാണ്
അകേപക്ഷ  സ�ര്_ികേക്കണ്ടത്.   മെവ�്സൈസറ്റിമെന്റ  കേഹാം  കേപജിലുള്ള
"Apply  Online”  എന്ന ലിങ്കിലൂമെR  ഒറ്റത്തവണ രജികേnഷന് നRത്തിയ
കേoഷം  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്ക്ക്  തങ്ങളുമെR  യൂസര്  ഐഡിയും  പാസ്സ്
കേവര്ഡും  ഉപകേയാഗിച്ച്  കേലാഗിന്  മെ¶യ്ത്  അകേപക്ഷ  സ�ര്
_ിക്കാവുന്നതാണ്.   അപ്  കേലാഡ്  മെ¶യ്യുന്ന  കേഫാകേട്ടാ  മൂന്നു
�ാസത്തിന�ം  എടുത്തത്  ആയിരിക്കണം  ഒരിക്കല്  അപ്  കേലാഡ്
മെ¶യ്ത  കേഫാകേട്ടാ  തുRര്ന്നുള്ള  അകേപക്ഷ  സ�ര്_ിക്കുന്നതിനും
ഉപകേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.   മെപ്രാസൈഫലിമെല  പ്രിന്റ്  എന്ന  ലിങ്കില്
ക്ലിക്ക്  മെ¶യ്താല്  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയ്ക്ക്  താന്  സ�ര്_ിച്ച  അകേപക്ഷയുമെR
പ്രിന്റ്  ഔട്ട്  എടുത്ത്  സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.   പാസ്സ്  കേവര് ഡ്
രഹസ്യ�ായി  സൂക്ഷികേക്കണ്ടതും  മെപ്രാസൈഫലില്  നല്�ിയിരിക്കുന്ന
വ്യക്തിഗത  വിവരങ്ങള്  oരിയാമെണന്ന്  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതും
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെR ചു�തലയാണ്.  അകേപക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തമെന്റ
മെപ്രാസൈഫലില്  ഉള്മെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള  വിവരങ്ങള്  oരിയാമെണന്ന്
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതാണ്.   റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്
ഡു�ായുള്ള  �ത്തിRപാടു�ളിലും  യൂസര്  ഐഡി  പ്രകേത്യ�ം
കേരഖമെ_ടുകേത്തണ്ടതാണ്.  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡിന് മുമ്പാമെ� ഒരിക്കല്
സ�ര്_ിച്ചിട്ടുള്ള  അകേപക്ഷ�ള്  താല്ക്കാലി��ായി
സ്വീ�രിക്കമെ_ടുന്നതാണ്.   ആയതിനു  കേoഷം  അകേപക്ഷയില്  �ാറ്റം
വരുത്തുന്നതികേനാ,  അകേപക്ഷ  പിന്വലിക്കുന്നതികേനാ  �ഴിയു�യി�.
മെതരമെഞ്ഞടു_്  പ്രക്രിയയുമെR  ഏത്  അവസരത്തിലായാലും  സ�ര്
_ിക്കമെ_ട്ട  അകേപക്ഷ�ള്  വിജ്ഞാപനത്തിമെല  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്
വിപരീത�ായി �ാണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധി�ം നിരസിക്കമെ_ടുന്നതാണ്.
വി�്യാഭ്യാസ  കേയാഗ്യത,  ജാതി,  പരി¶യം,  വയസ്സ്  മുതലായവ

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


മെതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ര�ാണങ്ങളുമെR പ�ര്പ്പു�ള് കേ�രള കേ�വസ്വം
റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  ആവo്യമെ_ടുകേമ്പാള്  ഹാജരാക്കിയാല്
�തിയാകും.   അകേപക്ഷാ  ഫീസ്  തു�  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്
കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപക്ഷ  സ�ര്_ിക്കുന്നതിനുള്ള  മെവ�്കേപാര്ട്ടലിലൂമെR
ഓണ്സൈലനായി  അRകേയ്ക്കണ്ടതാണ്.   ഡി.ഡി.  ആകേയാ  �ണി  ഓര്
ഡറാകേയാ മെ¶�ാന് മുഖാന്തിരകേ�ാ �കേറ്റമെതങ്കിലും രീതിയികേലാ അകേപക്ഷ
ഫീസ്  അRയ്ക്കുവാന്  പാRി�.   ഒരിക്കല്  അRച്ച  ഫീസ്  ഒരു
�ാരണവoാലും �Rക്കി നല്കുന്നത�.

12 അകേപക്ഷ  സ്വീ�രിക്കുന്ന
അവസാന തീയതി

  14.11.2022      അര്ദ്ധരാത്രി 12 �ണി വമെര

13 അകേപക്ഷ  സ�ര്_ികേക്കണ്ട
കേ�ല്വിലാസം 
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കേഫാകേട്ടാ, ഐ.ഡി.�ാര്ഡ്, വയസ്സിളവ് ഉള്മെ_മെRയുള്ള നിര്കേദ്ദoങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിമെന്റ പാര്ട്ട്-II ല്
മെ�ാടുത്തിരിക്കുന്ന മെപാതു വ്യവസ്ഥ�ള് നിര്�ന്ധ�ായി കേനാക്കു�.
മെപാതുവ്യവസ്ഥയിമെല ഖണ്ഡി� 3, 4, 5 എന്നിവ ഈ മെതരമെഞ്ഞടു_ിന് �ാധ���.

   മെസക്രട്ടറി (ഇന് ¶ാര്ജ്ജ്)
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് 



കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ്
തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡ് �ില്ഡിംഗ്
എം.ജി.കേറാഡ്, ആയുര്കേവ� കേ�ാകേളജ് ജംഗ്ഷന്

തിരുവനന്തപുരം -695001
E-mail:kdrbtvm@gmail.com

Web:www.kdrb.kerala.gov.in, Ph:0471-2339377

വിജ്ഞാപനം

നമ്പര്. 107/ആര്2/2022/മെ�.ഡി.ആര്.�ി   തിരുവനന്തപുരം
          തീയതി  12.10.2022

വിജ്ഞാപന തീയതി          അവസാന തീയതി
    12.10.2022                                                                                             14.11.2022

ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വത്തില്  നഴ്സിംഗ്  അസിസ്റ്റന്റ്  (Male)  തസ്തി�യില്  നിലവിലുള്ള  3  (മൂന്ന്)
ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്ക് നിയ�ിക്കമെaടുന്നതിന് നിശ്ചിതകേയാഗ്യതയുള്ള ഹിന്ദു �തത്തില്മെaട്ട ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ളില്
നിന്നും അകേപക്ഷ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു.

കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ ഔകേ�്യാഗി� മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in
ലൂമെq ഒറ്റത്തവണ രജികേrഷന് നqത്തിയ കേsഷം ഓണ്സൈലനായി സ�ര്aിക്കുന്ന അകേപക്ഷ�ള് �ാത്രകേ�
സ്വീ�രിക്കു�യുള്ളൂ.

1 �ാറ്റഗറി നമ്പരും വര്ഷവും 17/2022

2 തസ്തി�യുമെq കേപര് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് (Male)

3 കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡിമെന്റ കേപര് ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം

4 sമ്പള മെzയില് രൂപ 23700-52600
5 കേയാഗ്യത�ള് (1) ഏഴാം ക്ലാസ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം അമെ�ങ്കില് തത്തുല്യ കേയാഗ്യത

(2)  സര്ക്കാര്/അര്ദ്ധ  സര്ക്കാര്  അമെ�ങ്കില്  ചുരുങ്ങിയത്  50
മെ�ഡ്ഡു�ളുളള  സ്വ�ാര്യ  സ്ഥാപനങ്ങള്  എന്നിവിqങ്ങളില്  നിന്നും
നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റായുളള രണ്ട് വര്ഷമെത്ത പ്രവൃത്തിപരിചയം.

6 ഒഴിവു�ളുമെq എണ്ണം 3 (മൂന്ന്)
മു�ളില് �ാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴിവു�ള് ഇകേaാള് നിലവിലുള്ളതാണ്.
ഈ  വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റ്  ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞത്  ഒരു  വര്ഷവും  ഏറ്റവും  കൂqിയത്  മൂന്നു  വര്ഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.   എന്നാല്  ഒരു  വര്ഷത്തിനു  കേsഷം  ഇകേത

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


ഉകേ�്യാഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീ�രിക്കു�യാമെണങ്കില്
ആ  തീയതി  മുതല്  ഈ വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന്  പ്രാ�ല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നത�.   മു�ളില്  �ാണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും  ലിസ്റ്റ്  പ്രാ�ല്യത്തിലിരിക്കുകേമ്പാള്  എഴുതി
അറിയിക്കമെaടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നിയ�നം നqത്തുന്നതാണ്.

7 നിയ�നരീതി കേനരിട്ടുള്ള നിയ�നം

8 പ്രായ പരിധി 18  –  36   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  01.01.2004  നും  02.01.1986 നും  ഇqയില് 
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.  (രണ്ട്  തീയതി�ളും  ഉള്മെaമെq)
(പട്ടി�ജാതി/പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കും  �റ്റു  പിന്നാക്ക  സമു�ായങ്ങളില്
മെaട്ടവര്ക്കും  നിയ�ാനുസൃത�ായ  വയസ്സിളവ്  ലഭിക്കുന്നതാണ്.
(വയസ്സിളവിമെന  സം�ന്ധിച്ച  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്  മെപാതു
വ്യവസ്ഥ�ളിമെല രണ്ടാം ഖണ്ഡി� കേനാക്കു�)

9 പരീക്ഷാ ഫീസ്
തു�യും അqകേയ്ക്കണ്ട രീതിയും

രൂപ 300/- (മുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
പട്ടി�ജാതി / പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് രൂപ  200/- (ഇരുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
(കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപക്ഷ  സ�ര്
aിക്കുന്നതിനുള്ള മെവ�്  കേപാര്ട്ടലിമെല കേപമെ�ന്റ്  കേഗറ്റ്  കേവ വഴി  ഓണ്
സൈലനായി തു� അqകേയ്ക്കണ്ടതാണ്)

10 �റ്റ് വിവരങ്ങള് 1.  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര  സമു�ായങ്ങളില്മെaട്ട
സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന  വിഭാഗത്തില്മെaട്ടവര്ക്ക്
( Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities) 10%
സംവരണം നല്കുന്നതാണ്.  18.11.2019  മെല  G.O(P)79/2019/RD  പ്ര�ാരം
ഇതിനര്ഹരായിട്ടുള്ള  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  ആയത്  അകേപക്ഷയില്
അവ�ാsമെaടു�യും  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്
ആവs്യമെaടുകേമ്പാള്  തങ്ങള്  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര
സമു�ായത്തില്മെaട്ട  സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന
വിഭാഗത്തില്മെaട്ടവരാമെണന്ന് വികേ�ജ് ഓഫീസര് നല്കുന്ന നിര്ദ്ദിഷ്ട
�ാതൃ�യിലുളള  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഹാജരാക്കു�യും  കേവണം.  ഇപ്ര�ാരം
മെചയ്യാത്തവര്ക്ക് പ്രസ്തുത ആനുകൂല്യം നല്കുന്നത�.  

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

1)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെq      കുടും�ത്തില്       കേ�ന്ദ്ര/    സംസ്ഥാന
      സര്ക്കാരികേലകേയാ,      മെപാതുകേ�ഖലാ       സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ,
      സഹ�രണ   കേ�ഖലയിമെലകേയാ, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരില് നിന്നും
      ധനസഹായം   ലഭിയ്ക്കുന്ന   സ്വയംഭരണ   സ്ഥാപനങ്ങളികേലകേയാ,
      കേ�ന്ദ്ര  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാരില്  നിന്നും   തകേദ്ദs   സ്വയംഭരണ



      സ്ഥാപനങ്ങളില്   നിന്നും   ധനസഹായകേ�ാ,   ഗ്രാകേന്റാ ലഭിയ്ക്കുന്ന
      വി�്യാഭ്യാസ     സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ    റഗുലര്    ജീവനക്കാരന്
      ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.     എന്നാല്   ഈ   വ്യവസ്ഥ   കേ�ല്aറഞ്ഞ
      സ്ഥാപനങ്ങളിമെല  പാര്ട്ട് സൈqം ജീവനക്കാര്കേക്കാ താത്ക്കാലി�
      ജീവനക്കാര്കേക്കാ �ാധ���.
2)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെq കുടും�ത്തില് ആ�ായ നികുതി നല്കുന്ന 
      ഒരംഗവും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
3)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെq കുടും�ത്തിന് ഒകേരക്കറില് കൂടുതല് ഭൂ�ി 
       ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
4)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെq കുടും�ത്തിമെന്റ �ാസവരു�ാനം എ�ാ വിധ  
       കേ¸ാതസ്സില് നിന്നു�ായി 25,000/- രൂപയില് �വിയരുത്.

ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെq  കുടും�ം  എന്നാല്  സംവരണം  ആവs്യമെaടുന്ന
ആള്,  അയാളുമെq  �ാതാപിതാക്കള്  (Parents),  അയാളുമെq  ഭാര്യ/
ഭര്ത്താവ്,  18  വയസ്സു  പൂര്ത്തിയാ�ാത്ത  �ക്കള്/സകേഹാ�രങ്ങള്
എന്നിവര് ഉള്മെaട്ടതാണ്. 

വികേ�ജ്  ഓഫീസര് നല്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് വികേ�ജ്  ഓഫീസറുമെq
കേപരും ഒപ്പും തീയതിയിലും ഓഫീസ് സീലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

2.  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  നqത്തുന്ന  എഴുത്തു
പരീക്ഷയുമെq അqിസ്ഥാനത്തില് ലിസ്റ്റില് വരാന് കേയാഗ്യത കേനടുന്ന
(�ട്ട് ഓഫ് �ാര്ക്കും അതിനു മു�ളിലും �ാര്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള)  ഗുരുവായൂര്
കേ�വസ്വത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ  കേവതന
അqിസ്ഥാനത്തില്  കേജാലി  മെചയ്യുന്നവകേരാ  മെചയ്തിട്ടുള്ളവകേരാ  ആയ
ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര് �റ്റു വിധത്തില് കേയാഗ്യരാമെണങ്കില് അവരുമെq
താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം  �ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ഓകേരാ
മൂന്നു വര്ഷത്തിനും ഒരു �ാര്ക്ക് എന്ന �ണക്കില് പര�ാവധി 5 �ാര്ക്ക്
വമെര കേഗ്രയ്സ് �ാര്ക്ക് നല്കുന്നതാണ്.

3.  എഴുത്തു  പരീക്ഷ  ഇ�ാമെത  അഭിമുഖത്തിമെന്റ  �ാത്രം
അqിസ്ഥാനത്തില്  പൂര്ത്തീ�രിക്കുന്ന  മെതരമെഞ്ഞടുപ്പു�ളില്
പമെങ്കടുക്കുന്ന  ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വത്തില്   താല്ക്കാലി�/�ിവസ
കേവതനാqിസ്ഥാനത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  കേജാലി  മെചയ്യുന്നവകേരാ,
മെചയ്തിട്ടുളളവകേരാ  ആയ  ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര്  �റ്റു  വിധത്തില്
കേയാഗ്യരാമെണങ്കില്  അവരുമെq  താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം
�ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ആ�്യമെത്ത മൂന്നു വര്ഷത്തിന്  അര  (1/2)
�ാര്ക്കും  തുqര്ന്നുള്ള  ഓകേരാ  വര്ഷത്തിനും  0.16  �ാര്ക്കും  എന്ന
�ണക്കില് പര�ാവധി രണ്ടര ( 2 1/2)  �ാര്ക്ക് വമെര കേഗ്രയ്സ് �ാര്ക്ക്
നല്കുന്നതാണ്.



 മു�ളില്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  ആനുകൂല്യങ്ങള്
ഉപകേയാഗമെaടുത്തണമെ�ന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ കേവതന
ജീവനക്കാര് അവര് സര്വ്വീസില് പ്രകേവsിച്ച തീയതി  ,    കേജാലി മെചയ്യുന്ന  
തസ്തി�  ,    sമ്പളം  ,     സര്വ്വീസിമെന്റ സൈ�ര്ഘ്യം  ,    കേജാലിയുമെq  സ്വഭാവം  
തുqങ്ങിയവ വ്യക്ത�ാക്കുന്ന ഒരു സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് �ന്ധമെaട്ട
മെഡപ്യൂട്ടി  അഡ്മിനികേrറ്ററില്  കുറയാത്ത  റാങ്കുള്ള  അധി�ാരിയില്
നിന്നും വാങ്ങി കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് ആവs്യമെaടുന്ന
സ�യത്ത് ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്  .    താല്ക്കാലി� ജീവനക്കാര് അവരുമെq
സര്വ്വീസ്  സം�ന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്  അകേപക്ഷയിലും
കേരഖമെaടുകേത്തണ്ടതാണ്.

11 അകേപക്ഷ അയകേയ്ക്കണ്ട വിധം ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ
ഔകേ�്യാഗി�  മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in  വഴിയാണ്
അകേപക്ഷ  സ�ര്aികേക്കണ്ടത്.   മെവ�്സൈസറ്റിമെന്റ  കേഹാം  കേപജിലുള്ള
"Apply  Online”  എന്ന ലിങ്കിലൂമെq  ഒറ്റത്തവണ രജികേrഷന് നqത്തിയ
കേsഷം  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്ക്ക്  തങ്ങളുമെq  യൂസര്  ഐഡിയും  പാസ്സ്
കേവര്ഡും  ഉപകേയാഗിച്ച്  കേലാഗിന്  മെചയ്ത്  അകേപക്ഷ  സ�ര്
aിക്കാവുന്നതാണ്.   അപ്  കേലാഡ്  മെചയ്യുന്ന  കേഫാകേട്ടാ  മൂന്നു
�ാസത്തിന�ം  എടുത്തത്  ആയിരിക്കണം  ഒരിക്കല്  അപ്  കേലാഡ്
മെചയ്ത  കേഫാകേട്ടാ  തുqര്ന്നുള്ള  അകേപക്ഷ  സ�ര്aിക്കുന്നതിനും
ഉപകേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.   മെപ്രാസൈഫലിമെല  പ്രിന്റ്  എന്ന  ലിങ്കില്
ക്ലിക്ക്  മെചയ്താല്  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയ്ക്ക്  താന്  സ�ര്aിച്ച  അകേപക്ഷയുമെq
പ്രിന്റ്  ഔട്ട്  എടുത്ത്  സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.   പാസ്സ്  കേവര് ഡ്
രഹസ്യ�ായി  സൂക്ഷികേക്കണ്ടതും  മെപ്രാസൈഫലില്  നല്�ിയിരിക്കുന്ന
വ്യക്തിഗത  വിവരങ്ങള്  sരിയാമെണന്ന്  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതും
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെq ചു�തലയാണ്.  അകേപക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തമെന്റ
മെപ്രാസൈഫലില്  ഉള്മെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള  വിവരങ്ങള്  sരിയാമെണന്ന്
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതാണ്.   റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്
ഡു�ായുള്ള  �ത്തിqപാടു�ളിലും  യൂസര്  ഐഡി  പ്രകേത്യ�ം
കേരഖമെaടുകേത്തണ്ടതാണ്.  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡിന് മുമ്പാമെ� ഒരിക്കല്
സ�ര്aിച്ചിട്ടുള്ള  അകേപക്ഷ�ള്  താല്ക്കാലി��ായി
സ്വീ�രിക്കമെaടുന്നതാണ്.   ആയതിനു  കേsഷം  അകേപക്ഷയില്  �ാറ്റം
വരുത്തുന്നതികേനാ,  അകേപക്ഷ  പിന്വലിക്കുന്നതികേനാ  �ഴിയു�യി�.
മെതരമെഞ്ഞടുa്  പ്രക്രിയയുമെq  ഏത്  അവസരത്തിലായാലും  സ�ര്
aിക്കമെaട്ട  അകേപക്ഷ�ള്  വിജ്ഞാപനത്തിമെല  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്
വിപരീത�ായി �ാണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധി�ം നിരസിക്കമെaടുന്നതാണ്.
വി�്യാഭ്യാസ  കേയാഗ്യത,  ജാതി,  പരിചയം,  വയസ്സ്  മുതലായവ
മെതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ര�ാണങ്ങളുമെq പ�ര്പ്പു�ള് കേ�രള കേ�വസ്വം
റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  ആവs്യമെaടുകേമ്പാള്  ഹാജരാക്കിയാല്
�തിയാകും.   അകേപക്ഷാ  ഫീസ്  തു�  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്
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കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപക്ഷ  സ�ര്aിക്കുന്നതിനുള്ള  മെവ�്കേപാര്ട്ടലിലൂമെq
ഓണ്സൈലനായി  അqകേയ്ക്കണ്ടതാണ്.   ഡി.ഡി.  ആകേയാ  �ണി  ഓര്
ഡറാകേയാ മെച�ാന് മുഖാന്തിരകേ�ാ �കേറ്റമെതങ്കിലും രീതിയികേലാ അകേപക്ഷ
ഫീസ്  അqയ്ക്കുവാന്  പാqി�.   ഒരിക്കല്  അqച്ച  ഫീസ്  ഒരു
�ാരണവsാലും �qക്കി നല്കുന്നത�.

12 അകേപക്ഷ  സ്വീ�രിക്കുന്ന
അവസാന തീയതി

 14.11.2022     അര്ദ്ധരാത്രി 12 �ണി വമെര

13 അകേപക്ഷ  സ�ര്aികേക്കണ്ട
കേ�ല്വിലാസം 

 www.kdrb.kerala.gov.in

കേഫാകേട്ടാ, ഐ.ഡി.�ാര്ഡ്, വയസ്സിളവ് ഉള്മെaമെqയുള്ള നിര്കേദ്ദsങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിമെന്റ പാര്ട്ട്-II ല്
മെ�ാടുത്തിരിക്കുന്ന മെപാതു വ്യവസ്ഥ�ള് നിര്�ന്ധ�ായി കേനാക്കു�.
മെപാതുവ്യവസ്ഥയിമെല ഖണ്ഡി� 3, 4, 5 എന്നിവ ഈ മെതരമെഞ്ഞടുaിന് �ാധ���.

   മെസക്രട്ടറി (ഇന് ചാര്ജ്ജ്)
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് 



കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ്
തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡ് �ില്ഡിംഗ്
എം.ജി.കേറാഡ്, ആയുര്കേവ� കേ�ാകേളജ് ജംഗ്ഷന്

തിരുവനന്തപുരം -695001
E-mail:kdrbtvm@gmail.com

Web:www.kdrb.kerala.gov.in, Ph:0471-2339377

വിജ്ഞാപനം

നമ്പര്. 107/ആര്2/2022/മെ�.ഡി.ആര്.�ി   തിരുവനന്തപുരം
          തീയതി  12.10.2022

വിജ്ഞാപന തീയതി          അവസാന തീയതി
    12.10.2022                                                                                                       14.11.2022

ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വത്തില്  നഴ്സിംഗ്  അസിസ്റ്റന്റ്  (Female)  തസ്തി�യില്  നിലവിലുള്ള  2  (രണ്ട്)
ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്ക് നിയ�ിക്കമെ`ടുന്നതിന് നിശ്ചിതകേയാഗ്യതയുള്ള ഹിന്ദു �തത്തില്മെ`ട്ട ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ളില്
നിന്നും അകേപക്ഷ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു.

കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ ഔകേ�്യാഗി� മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in
ലൂമെq ഒറ്റത്തവണ രജികേrഷന് നqത്തിയ കേsഷം ഓണ്സൈലനായി സ�ര്`ിക്കുന്ന അകേപക്ഷ�ള് �ാത്രകേ�
സ്വീ�രിക്കു�യുള്ളൂ.

1 �ാറ്റഗറി നമ്പരും വര്ഷവും 18/2022

2 തസ്തി�യുമെq കേപര് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് (Female)

3 കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡിമെന്റ കേപര് ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം

4 sമ്പള മെ{യില് രൂപ 23700-52600
5 കേയാഗ്യത�ള് (1) ഏഴാം ക്ലാസ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം അമെ�ങ്കില് തത്തുല്യ കേയാഗ്യത

(2)  സര്ക്കാര്/അര്ദ്ധ  സര്ക്കാര്  അമെ�ങ്കില്  ചുരുങ്ങിയത്  50
മെ�ഡ്ഡു�ളുളള  സ്വ�ാര്യ  സ്ഥാപനങ്ങള്  എന്നിവിqങ്ങളില്  നിന്നും
നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റായുളള രണ്ട് വര്ഷമെത്ത പ്രവൃത്തിപരിചയം.

6 ഒഴിവു�ളുമെq എണ്ണം 2 (രണ്ട്)
മു�ളില് �ാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴിവു�ള് ഇകേ`ാള് നിലവിലുള്ളതാണ്.
ഈ  വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റ്  ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞത്  ഒരു  വര്ഷവും  ഏറ്റവും  കൂqിയത്  മൂന്നു  വര്ഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.   എന്നാല്  ഒരു  വര്ഷത്തിനു  കേsഷം  ഇകേത

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


ഉകേ�്യാഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീ�രിക്കു�യാമെണങ്കില്
ആ  തീയതി  മുതല്  ഈ വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന്  പ്രാ�ല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നത�.   മു�ളില്  �ാണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും  ലിസ്റ്റ്  പ്രാ�ല്യത്തിലിരിക്കുകേമ്പാള്  എഴുതി
അറിയിക്കമെ`ടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നിയ�നം നqത്തുന്നതാണ്.

7 നിയ�നരീതി കേനരിട്ടുള്ള നിയ�നം

8 പ്രായ പരിധി 18  –  36   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  01.01.2004  നും  02.01.1986 നും  ഇqയില് 
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.  (രണ്ട്  തീയതി�ളും  ഉള്മെ`മെq)
(പട്ടി�ജാതി/പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കും  �റ്റു  പിന്നാക്ക  സമു�ായങ്ങളില്
മെ`ട്ടവര്ക്കും  നിയ�ാനുസൃത�ായ  വയസ്സിളവ്  ലഭിക്കുന്നതാണ്.
(വയസ്സിളവിമെന  സം�ന്ധിച്ച  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്  മെപാതു
വ്യവസ്ഥ�ളിമെല രണ്ടാം ഖണ്ഡി� കേനാക്കു�)

9 പരീക്ഷാ ഫീസ്
തു�യും അqകേയ്ക്കണ്ട രീതിയും

രൂപ 300/- (മുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
പട്ടി�ജാതി / പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് രൂപ  200/- (ഇരുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
(കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപക്ഷ  സ�ര്
`ിക്കുന്നതിനുള്ള മെവ�്  കേപാര്ട്ടലിമെല കേപമെ�ന്റ്  കേഗറ്റ്  കേവ വഴി  ഓണ്
സൈലനായി തു� അqകേയ്ക്കണ്ടതാണ്)

10 �റ്റ് വിവരങ്ങള് 1.  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര  സമു�ായങ്ങളില്മെ`ട്ട
സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന  വിഭാഗത്തില്മെ`ട്ടവര്ക്ക്
( Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities) 10%
സംവരണം നല്കുന്നതാണ്.  18.11.2019  മെല  G.O(P)79/2019/RD  പ്ര�ാരം
ഇതിനര്ഹരായിട്ടുള്ള  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  ആയത്  അകേപക്ഷയില്
അവ�ാsമെ`ടു�യും  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്
ആവs്യമെ`ടുകേമ്പാള്  തങ്ങള്  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര
സമു�ായത്തില്മെ`ട്ട  സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന
വിഭാഗത്തില്മെ`ട്ടവരാമെണന്ന് വികേ�ജ് ഓഫീസര് നല്കുന്ന നിര്ദ്ദിഷ്ട
�ാതൃ�യിലുളള  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഹാജരാക്കു�യും  കേവണം.  ഇപ്ര�ാരം
മെചയ്യാത്തവര്ക്ക് പ്രസ്തുത ആനുകൂല്യം നല്കുന്നത�.  

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

1)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെq      കുടും�ത്തില്       കേ�ന്ദ്ര/    സംസ്ഥാന
      സര്ക്കാരികേലകേയാ,      മെപാതുകേ�ഖലാ       സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ,
      സഹ�രണ   കേ�ഖലയിമെലകേയാ, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരില് നിന്നും
      ധനസഹായം   ലഭിയ്ക്കുന്ന   സ്വയംഭരണ   സ്ഥാപനങ്ങളികേലകേയാ,
      കേ�ന്ദ്ര  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാരില്  നിന്നും   തകേദ്ദs   സ്വയംഭരണ



      സ്ഥാപനങ്ങളില്   നിന്നും   ധനസഹായകേ�ാ,   ഗ്രാകേന്റാ ലഭിയ്ക്കുന്ന
      വി�്യാഭ്യാസ     സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ    റഗുലര്    ജീവനക്കാരന്
      ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.     എന്നാല്   ഈ   വ്യവസ്ഥ   കേ�ല്`റഞ്ഞ
      സ്ഥാപനങ്ങളിമെല  പാര്ട്ട് സൈqം ജീവനക്കാര്കേക്കാ താത്ക്കാലി�
      ജീവനക്കാര്കേക്കാ �ാധ���.
2)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെq കുടും�ത്തില് ആ�ായ നികുതി നല്കുന്ന 
      ഒരംഗവും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
3)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെq കുടും�ത്തിന് ഒകേരക്കറില് കൂടുതല് ഭൂ�ി 
       ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
4)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെq കുടും�ത്തിമെന്റ �ാസവരു�ാനം എ�ാ വിധ  
       കേ¸ാതസ്സില് നിന്നു�ായി 25,000/- രൂപയില് �വിയരുത്.

ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെq  കുടും�ം  എന്നാല്  സംവരണം  ആവs്യമെ`ടുന്ന
ആള്,  അയാളുമെq  �ാതാപിതാക്കള്  (Parents),  അയാളുമെq  ഭാര്യ/
ഭര്ത്താവ്,  18  വയസ്സു  പൂര്ത്തിയാ�ാത്ത  �ക്കള്/സകേഹാ�രങ്ങള്
എന്നിവര് ഉള്മെ`ട്ടതാണ്. 

വികേ�ജ്  ഓഫീസര് നല്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് വികേ�ജ്  ഓഫീസറുമെq
കേപരും ഒപ്പും തീയതിയിലും ഓഫീസ് സീലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

2.  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  നqത്തുന്ന  എഴുത്തു
പരീക്ഷയുമെq അqിസ്ഥാനത്തില് ലിസ്റ്റില് വരാന് കേയാഗ്യത കേനടുന്ന
(�ട്ട് ഓഫ് �ാര്ക്കും അതിനു മു�ളിലും �ാര്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള)  ഗുരുവായൂര്
കേ�വസ്വത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ  കേവതന
അqിസ്ഥാനത്തില്  കേജാലി  മെചയ്യുന്നവകേരാ  മെചയ്തിട്ടുള്ളവകേരാ  ആയ
ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര് �റ്റു വിധത്തില് കേയാഗ്യരാമെണങ്കില് അവരുമെq
താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം  �ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ഓകേരാ
മൂന്നു വര്ഷത്തിനും ഒരു �ാര്ക്ക് എന്ന �ണക്കില് പര�ാവധി 5 �ാര്ക്ക്
വമെര കേഗ്രയ്സ് �ാര്ക്ക് നല്കുന്നതാണ്.

3.  എഴുത്തു  പരീക്ഷ  ഇ�ാമെത  അഭിമുഖത്തിമെന്റ  �ാത്രം
അqിസ്ഥാനത്തില്  പൂര്ത്തീ�രിക്കുന്ന  മെതരമെഞ്ഞടുപ്പു�ളില്
പമെങ്കടുക്കുന്ന  ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വത്തില്   താല്ക്കാലി�/�ിവസ
കേവതനാqിസ്ഥാനത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  കേജാലി  മെചയ്യുന്നവകേരാ,
മെചയ്തിട്ടുളളവകേരാ  ആയ  ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര്  �റ്റു  വിധത്തില്
കേയാഗ്യരാമെണങ്കില്  അവരുമെq  താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം
�ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ആ�്യമെത്ത മൂന്നു വര്ഷത്തിന്  അര  (1/2)
�ാര്ക്കും  തുqര്ന്നുള്ള  ഓകേരാ  വര്ഷത്തിനും  0.16  �ാര്ക്കും  എന്ന
�ണക്കില് പര�ാവധി രണ്ടര ( 2 1/2)  �ാര്ക്ക് വമെര കേഗ്രയ്സ് �ാര്ക്ക്
നല്കുന്നതാണ്.



 മു�ളില്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  ആനുകൂല്യങ്ങള്
ഉപകേയാഗമെ`ടുത്തണമെ�ന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ കേവതന
ജീവനക്കാര് അവര് സര്വ്വീസില് പ്രകേവsിച്ച തീയതി  ,    കേജാലി മെചയ്യുന്ന  
തസ്തി�  ,    sമ്പളം  ,     സര്വ്വീസിമെന്റ സൈ�ര്ഘ്യം  ,    കേജാലിയുമെq  സ്വഭാവം  
തുqങ്ങിയവ വ്യക്ത�ാക്കുന്ന ഒരു സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് �ന്ധമെ`ട്ട
മെഡപ്യൂട്ടി  അഡ്മിനികേrറ്ററില്  കുറയാത്ത  റാങ്കുള്ള  അധി�ാരിയില്
നിന്നും വാങ്ങി കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് ആവs്യമെ`ടുന്ന
സ�യത്ത് ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്  .    താല്ക്കാലി� ജീവനക്കാര് അവരുമെq
സര്വ്വീസ്  സം�ന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്  അകേപക്ഷയിലും
കേരഖമെ`ടുകേത്തണ്ടതാണ്.

11 അകേപക്ഷ അയകേയ്ക്കണ്ട വിധം ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ
ഔകേ�്യാഗി�  മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in  വഴിയാണ്
അകേപക്ഷ  സ�ര്`ികേക്കണ്ടത്.   മെവ�്സൈസറ്റിമെന്റ  കേഹാം  കേപജിലുള്ള
"Apply  Online”  എന്ന ലിങ്കിലൂമെq  ഒറ്റത്തവണ രജികേrഷന് നqത്തിയ
കേsഷം  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്ക്ക്  തങ്ങളുമെq  യൂസര്  ഐഡിയും  പാസ്സ്
കേവര്ഡും  ഉപകേയാഗിച്ച്  കേലാഗിന്  മെചയ്ത്  അകേപക്ഷ  സ�ര്
`ിക്കാവുന്നതാണ്.   അപ്  കേലാഡ്  മെചയ്യുന്ന  കേഫാകേട്ടാ  മൂന്നു
�ാസത്തിന�ം  എടുത്തത്  ആയിരിക്കണം  ഒരിക്കല്  അപ്  കേലാഡ്
മെചയ്ത  കേഫാകേട്ടാ  തുqര്ന്നുള്ള  അകേപക്ഷ  സ�ര്`ിക്കുന്നതിനും
ഉപകേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.   മെപ്രാസൈഫലിമെല  പ്രിന്റ്  എന്ന  ലിങ്കില്
ക്ലിക്ക്  മെചയ്താല്  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയ്ക്ക്  താന്  സ�ര്`ിച്ച  അകേപക്ഷയുമെq
പ്രിന്റ്  ഔട്ട്  എടുത്ത്  സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.   പാസ്സ്  കേവര് ഡ്
രഹസ്യ�ായി  സൂക്ഷികേക്കണ്ടതും  മെപ്രാസൈഫലില്  നല്�ിയിരിക്കുന്ന
വ്യക്തിഗത  വിവരങ്ങള്  sരിയാമെണന്ന്  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതും
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെq ചു�തലയാണ്.  അകേപക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തമെന്റ
മെപ്രാസൈഫലില്  ഉള്മെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള  വിവരങ്ങള്  sരിയാമെണന്ന്
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതാണ്.   റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്
ഡു�ായുള്ള  �ത്തിqപാടു�ളിലും  യൂസര്  ഐഡി  പ്രകേത്യ�ം
കേരഖമെ`ടുകേത്തണ്ടതാണ്.  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡിന് മുമ്പാമെ� ഒരിക്കല്
സ�ര്`ിച്ചിട്ടുള്ള  അകേപക്ഷ�ള്  താല്ക്കാലി��ായി
സ്വീ�രിക്കമെ`ടുന്നതാണ്.   ആയതിനു  കേsഷം  അകേപക്ഷയില്  �ാറ്റം
വരുത്തുന്നതികേനാ,  അകേപക്ഷ  പിന്വലിക്കുന്നതികേനാ  �ഴിയു�യി�.
മെതരമെഞ്ഞടു`്  പ്രക്രിയയുമെq  ഏത്  അവസരത്തിലായാലും  സ�ര്
`ിക്കമെ`ട്ട  അകേപക്ഷ�ള്  വിജ്ഞാപനത്തിമെല  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്
വിപരീത�ായി �ാണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധി�ം നിരസിക്കമെ`ടുന്നതാണ്.
വി�്യാഭ്യാസ  കേയാഗ്യത,  ജാതി,  പരിചയം,  വയസ്സ്  മുതലായവ
മെതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ര�ാണങ്ങളുമെq പ�ര്പ്പു�ള് കേ�രള കേ�വസ്വം
റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  ആവs്യമെ`ടുകേമ്പാള്  ഹാജരാക്കിയാല്
�തിയാകും.   അകേപക്ഷാ  ഫീസ്  തു�  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്
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കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപക്ഷ  സ�ര്`ിക്കുന്നതിനുള്ള  മെവ�്കേപാര്ട്ടലിലൂമെq
ഓണ്സൈലനായി  അqകേയ്ക്കണ്ടതാണ്.   ഡി.ഡി.  ആകേയാ  �ണി  ഓര്
ഡറാകേയാ മെച�ാന് മുഖാന്തിരകേ�ാ �കേറ്റമെതങ്കിലും രീതിയികേലാ അകേപക്ഷ
ഫീസ്  അqയ്ക്കുവാന്  പാqി�.   ഒരിക്കല്  അqച്ച  ഫീസ്  ഒരു
�ാരണവsാലും �qക്കി നല്കുന്നത�.

12 അകേപക്ഷ  സ്വീ�രിക്കുന്ന
അവസാന തീയതി

 14.11.2022     അര്ദ്ധരാത്രി 12 �ണി വമെര

13 അകേപക്ഷ  സ�ര്`ികേക്കണ്ട
കേ�ല്വിലാസം 

 www.kdrb.kerala.gov.in

കേഫാകേട്ടാ, ഐ.ഡി.�ാര്ഡ്, വയസ്സിളവ് ഉള്മെ`മെqയുള്ള നിര്കേദ്ദsങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിമെന്റ പാര്ട്ട്-II ല്
മെ�ാടുത്തിരിക്കുന്ന മെപാതു വ്യവസ്ഥ�ള് നിര്�ന്ധ�ായി കേനാക്കു�.
മെപാതുവ്യവസ്ഥയിമെല ഖണ്ഡി� 3, 4, 5 എന്നിവ ഈ മെതരമെഞ്ഞടു`ിന് �ാധ���.

   മെസക്രട്ടറി (ഇന് ചാര്ജ്ജ്)
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് 



കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ്
തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡ് �ില്ഡിംഗ്
എം.ജി.കേറാഡ്, ആയുര്കേവ� കേ�ാകേളജ് ജംഗ്ഷന്

തിരുവനന്തപുരം -695001
E-mail:kdrbtvm@gmail.com

Web:www.kdrb.kerala.gov.in, Ph:0471-2339377

വിജ്ഞാപനം

നമ്പര്. 107/ആര്2/2022/മെ�.ഡി.ആര്.�ി   തിരുവനന്തപുരം
          തീയതി  12.10.2022

വിജ്ഞാപന തീയതി          അവസാന തീയതി
     12.10.2022                                                                                            14.11.2022

ഗുരുവായൂര് കേ�വസ്വത്തില്  ആന പാപ്പാന്  തസ്തി�യില് നിലവിലുള്ള  10  (പത്ത്)  ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്ക്
നിയ�ിക്കമെപ്പടുന്നതിന് നിശ്ചിതകേയാഗ്യതയുള്ള ഹിന്ദു �തത്തില്മെപ്പട്ട ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ളില് നിന്നും അകേപക്ഷ
ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു.

കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ ഔകേ�്യാഗി� മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in
ലൂമെm ഒറ്റത്തവണ രജികേnഷന് നmത്തിയ കേoഷം ഓണ്സൈലനായി സ�ര്പ്പിക്കുന്ന അകേപക്ഷ�ള് �ാത്രകേ�
സ്വീ�രിക്കു�യുള്ളൂ.

1 �ാറ്റഗറി നമ്പരും വര്ഷവും 19/2022

2 തസ്തി�യുമെm കേപര് ആന പാപ്പാന് (Mahout)

3 കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡിമെന്റ കേപര് ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം

4 oമ്പള മെxയില് രൂപ 24400-55200
5 കേയാഗ്യത�ള് (1) �ലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

(2)  ആന പാപ്പാനായി അമെ}ങ്കില് ആന�മെള പരിoീലിപ്പിക്കുന്നതില്
രണ്ട് വര്ഷമെത്ത പ്രവൃത്തിപരിചയം.
കുറിപ്പ്  :-  പ്രവൃത്തിപരിചയം  മെതളിയിക്കുന്നതിന്  നിശ്ചിത
�ാതൃ�യിലുളള  പ്രവൃത്തിപരിചയ  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  കേ�രള  കേ�വസ്വം
റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് ആവo്യമെപ്പടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്.  

6 ഒഴിവു�ളുമെm എണ്ണം 10 (പത്ത്)
മു�ളില് �ാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴിവു�ള് ഇകേപ്പാള് നിലവിലുള്ളതാണ്.
ഈ  വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റ്  ഏറ്റവും
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കുറഞ്ഞത്  ഒരു  വര്ഷവും  ഏറ്റവും  കൂmിയത്  മൂന്നു  വര്ഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.   എന്നാല് ഒരു  വര്ഷത്തിനു  കേoഷം  ഇകേത
ഉകേ�്യാഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീ�രിക്കു�യാമെണങ്കില്
ആ  തീയതി  മുതല് ഈ  വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന്  പ്രാ�ല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നത}.   മു�ളില്  �ാണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും  ലിസ്റ്റ്  പ്രാ�ല്യത്തിലിരിക്കുകേമ്പാള്  എഴുതി
അറിയിക്കമെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നിയ�നം നmത്തുന്നതാണ്.

7 നിയ�നരീതി കേനരിട്ടുള്ള നിയ�നം

8 പ്രായ പരിധി 20  –  36   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  01.01.2002  നും  02.01.1986 നും  ഇmയില് 
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.  (രണ്ട്  തീയതി�ളും  ഉള്മെപ്പമെm)
(പട്ടി�ജാതി/പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കും  �റ്റു  പിന്നാക്ക  സമു�ായങ്ങളില്
മെപ്പട്ടവര്ക്കും  നിയ�ാനുസൃത�ായ  വയസ്സിളവ്  ലഭിക്കുന്നതാണ്.
(വയസ്സിളവിമെന  സം�ന്ധിച്ച  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്  മെപാതു
വ്യവസ്ഥ�ളിമെല രണ്ടാം ഖണ്ഡി� കേനാക്കു�)

9 പരീക്ഷാ ഫീസ്
തു�യും അmകേയ്ക്കണ്ട രീതിയും

രൂപ 300/- (മുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
പട്ടി�ജാതി / പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് രൂപ  200/- (ഇരുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
(കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപക്ഷ  സ�ര്
പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മെവ�് കേപാര്ട്ടലിമെല കേപമെ�ന്റ്  കേഗറ്റ്  കേവ വഴി  ഓണ്
സൈലനായി തു� അmകേയ്ക്കണ്ടതാണ്)

10 �റ്റ് വിവരങ്ങള് 1.  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര  സമു�ായങ്ങളില്മെപ്പട്ട
സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന  വിഭാഗത്തില്മെപ്പട്ടവര്ക്ക്
( Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities) 10%
സംവരണം നല്കുന്നതാണ്.  18.11.2019  മെല  G.O(P)79/2019/RD  പ്ര�ാരം
ഇതിനര്ഹരായിട്ടുള്ള  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  ആയത്  അകേപക്ഷയില്
അവ�ാoമെപ്പടു�യും  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്
ആവo്യമെപ്പടുകേമ്പാള്  തങ്ങള്  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര
സമു�ായത്തില്മെപ്പട്ട  സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന
വിഭാഗത്തില്മെപ്പട്ടവരാമെണന്ന് വികേ}ജ് ഓഫീസര് നല്കുന്ന നിര്ദ്ദിഷ്ട
�ാതൃ�യിലുളള  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഹാജരാക്കു�യും  കേവണം.  ഇപ്ര�ാരം
മെചയ്യാത്തവര്ക്ക് പ്രസ്തുത ആനുകൂല്യം നല്കുന്നത}.  

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

1)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെm      കുടും�ത്തില്       കേ�ന്ദ്ര/    സംസ്ഥാന
      സര്ക്കാരികേലകേയാ,      മെപാതുകേ�ഖലാ       സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ,
      സഹ�രണ   കേ�ഖലയിമെലകേയാ, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരില് നിന്നും



      ധനസഹായം   ലഭിയ്ക്കുന്ന   സ്വയംഭരണ   സ്ഥാപനങ്ങളികേലകേയാ,
      കേ�ന്ദ്ര  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാരില്  നിന്നും   തകേദ്ദo   സ്വയംഭരണ
      സ്ഥാപനങ്ങളില്   നിന്നും   ധനസഹായകേ�ാ,   ഗ്രാകേന്റാ ലഭിയ്ക്കുന്ന
      വി�്യാഭ്യാസ     സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ    റഗുലര്    ജീവനക്കാരന്
      ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.     എന്നാല്   ഈ   വ്യവസ്ഥ   കേ�ല്പ്പറഞ്ഞ
      സ്ഥാപനങ്ങളിമെല  പാര്ട്ട് സൈmം ജീവനക്കാര്കേക്കാ താത്ക്കാലി�
      ജീവനക്കാര്കേക്കാ �ാധ��}.
2)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെm കുടും�ത്തില് ആ�ായ നികുതി നല്കുന്ന 
      ഒരംഗവും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
3)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെm കുടും�ത്തിന് ഒകേരക്കറില് കൂടുതല് ഭൂ�ി 
       ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
4)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെm കുടും�ത്തിമെന്റ �ാസവരു�ാനം എ}ാ വിധ  
       കേ´ാതസ്സില് നിന്നു�ായി 25,000/- രൂപയില് �വിയരുത്.

ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെm  കുടും�ം  എന്നാല്  സംവരണം  ആവo്യമെപ്പടുന്ന
ആള്,  അയാളുമെm  �ാതാപിതാക്കള്  (Parents),  അയാളുമെm  ഭാര്യ/
ഭര്ത്താവ്,  18  വയസ്സു  പൂര്ത്തിയാ�ാത്ത  �ക്കള്/സകേഹാ�രങ്ങള്
എന്നിവര് ഉള്മെപ്പട്ടതാണ്. 

വികേ}ജ്  ഓഫീസര് നല്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് വികേ}ജ്  ഓഫീസറുമെm
കേപരും ഒപ്പും തീയതിയിലും ഓഫീസ് സീലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

2.  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  നmത്തുന്ന  എഴുത്തു
പരീക്ഷയുമെm അmിസ്ഥാനത്തില് ലിസ്റ്റില് വരാന് കേയാഗ്യത കേനടുന്ന
(�ട്ട് ഓഫ് �ാര്ക്കും അതിനു മു�ളിലും �ാര്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള) ഗുരുവായൂര്
കേ�വസ്വത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ  കേവതന
അmിസ്ഥാനത്തില്  കേജാലി  മെചയ്യുന്നവകേരാ  മെചയ്തിട്ടുള്ളവകേരാ  ആയ
ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര് �റ്റു വിധത്തില് കേയാഗ്യരാമെണങ്കില് അവരുമെm
താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം  �ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ഓകേരാ
മൂന്നു വര്ഷത്തിനും ഒരു �ാര്ക്ക് എന്ന �ണക്കില് പര�ാവധി 5 �ാര്ക്ക്
വമെര കേഗ്രയ്സ് �ാര്ക്ക് നല്കുന്നതാണ്.

3.  എഴുത്തു  പരീക്ഷ  ഇ}ാമെത  അഭിമുഖത്തിമെന്റ  �ാത്രം
അmിസ്ഥാനത്തില്  പൂര്ത്തീ�രിക്കുന്ന  മെതരമെഞ്ഞടുപ്പു�ളില്
പമെങ്കടുക്കുന്ന  ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വത്തില്   താല്ക്കാലി�/�ിവസ
കേവതനാmിസ്ഥാനത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  കേജാലി  മെചയ്യുന്നവകേരാ,
മെചയ്തിട്ടുളളവകേരാ  ആയ  ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര്  �റ്റു  വിധത്തില്
കേയാഗ്യരാമെണങ്കില്  അവരുമെm  താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം
�ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ആ�്യമെത്ത മൂന്നു വര്ഷത്തിന്  അര  (1/2)
�ാര്ക്കും  തുmര്ന്നുള്ള  ഓകേരാ  വര്ഷത്തിനും  0.16  �ാര്ക്കും  എന്ന



�ണക്കില് പര�ാവധി രണ്ടര ( 2 1/2)  �ാര്ക്ക് വമെര കേഗ്രയ്സ് �ാര്ക്ക്
നല്കുന്നതാണ്.

 മു�ളില്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  ആനുകൂല്യങ്ങള്
ഉപകേയാഗമെപ്പടുത്തണമെ�ന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ കേവതന
ജീവനക്കാര് അവര് സര്വ്വീസില് പ്രകേവoിച്ച തീയതി  ,    കേജാലി മെചയ്യുന്ന  
തസ്തി�  ,    oമ്പളം  ,     സര്വ്വീസിമെന്റ സൈ�ര്ഘ്യം  ,    കേജാലിയുമെm  സ്വഭാവം  
തുmങ്ങിയവ വ്യക്ത�ാക്കുന്ന ഒരു സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  �ന്ധമെപ്പട്ട
മെഡപ്യൂട്ടി  അഡ്മിനികേnറ്ററില്  കുറയാത്ത  റാങ്കുള്ള  അധി�ാരിയില്
നിന്നും വാങ്ങി കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് ആവo്യമെപ്പടുന്ന
സ�യത്ത് ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്  .    താല്ക്കാലി� ജീവനക്കാര് അവരുമെm
സര്വ്വീസ്  സം�ന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്  അകേപക്ഷയിലും
കേരഖമെപ്പടുകേത്തണ്ടതാണ്.

11 അകേപക്ഷ അയകേയ്ക്കണ്ട വിധം ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ
ഔകേ�്യാഗി�  മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in  വഴിയാണ്
അകേപക്ഷ  സ�ര്പ്പികേക്കണ്ടത്.   മെവ�്സൈസറ്റിമെന്റ  കേഹാം  കേപജിലുള്ള
"Apply  Online”  എന്ന ലിങ്കിലൂമെm  ഒറ്റത്തവണ രജികേnഷന് നmത്തിയ
കേoഷം  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്ക്ക്  തങ്ങളുമെm  യൂസര്  ഐഡിയും  പാസ്സ്
കേവര്ഡും  ഉപകേയാഗിച്ച്  കേലാഗിന്  മെചയ്ത്  അകേപക്ഷ  സ�ര്
പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.   അപ്  കേലാഡ്  മെചയ്യുന്ന  കേഫാകേട്ടാ  മൂന്നു
�ാസത്തിന�ം  എടുത്തത്  ആയിരിക്കണം  ഒരിക്കല്  അപ്  കേലാഡ്
മെചയ്ത  കേഫാകേട്ടാ  തുmര്ന്നുള്ള  അകേപക്ഷ  സ�ര്പ്പിക്കുന്നതിനും
ഉപകേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.   മെപ്രാസൈഫലിമെല  പ്രിന്റ്  എന്ന  ലിങ്കില്
ക്ലിക്ക്  മെചയ്താല്  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയ്ക്ക്  താന്  സ�ര്പ്പിച്ച  അകേപക്ഷയുമെm
പ്രിന്റ്  ഔട്ട്  എടുത്ത്  സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.   പാസ്സ്  കേവര് ഡ്
രഹസ്യ�ായി  സൂക്ഷികേക്കണ്ടതും  മെപ്രാസൈഫലില്  നല്�ിയിരിക്കുന്ന
വ്യക്തിഗത  വിവരങ്ങള്  oരിയാമെണന്ന്  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതും
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെm ചു�തലയാണ്.  അകേപക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തമെന്റ
മെപ്രാസൈഫലില്  ഉള്മെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള  വിവരങ്ങള്  oരിയാമെണന്ന്
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതാണ്.   റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്
ഡു�ായുള്ള  �ത്തിmപാടു�ളിലും  യൂസര്  ഐഡി  പ്രകേത്യ�ം
കേരഖമെപ്പടുകേത്തണ്ടതാണ്.  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡിന് മുമ്പാമെ� ഒരിക്കല്
സ�ര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള  അകേപക്ഷ�ള്  താല്ക്കാലി��ായി
സ്വീ�രിക്കമെപ്പടുന്നതാണ്.   ആയതിനു  കേoഷം  അകേപക്ഷയില്  �ാറ്റം
വരുത്തുന്നതികേനാ,  അകേപക്ഷ  പിന്വലിക്കുന്നതികേനാ  �ഴിയു�യി}.
മെതരമെഞ്ഞടുപ്പ്  പ്രക്രിയയുമെm  ഏത്  അവസരത്തിലായാലും  സ�ര്
പ്പിക്കമെപ്പട്ട  അകേപക്ഷ�ള്  വിജ്ഞാപനത്തിമെല  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്
വിപരീത�ായി �ാണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധി�ം നിരസിക്കമെപ്പടുന്നതാണ്.
വി�്യാഭ്യാസ  കേയാഗ്യത,  ജാതി,  പരിചയം,  വയസ്സ്  മുതലായവ
മെതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ര�ാണങ്ങളുമെm പ�ര്പ്പു�ള് കേ�രള കേ�വസ്വം

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


റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  ആവo്യമെപ്പടുകേമ്പാള്  ഹാജരാക്കിയാല്
�തിയാകും.   അകേപക്ഷാ  ഫീസ്  തു�  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്
കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപക്ഷ  സ�ര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  മെവ�്കേപാര്ട്ടലിലൂമെm
ഓണ്സൈലനായി  അmകേയ്ക്കണ്ടതാണ്.   ഡി.ഡി.  ആകേയാ  �ണി  ഓര്
ഡറാകേയാ മെച}ാന് മുഖാന്തിരകേ�ാ �കേറ്റമെതങ്കിലും രീതിയികേലാ അകേപക്ഷ
ഫീസ്  അmയ്ക്കുവാന്  പാmി}.   ഒരിക്കല്  അmച്ച  ഫീസ്  ഒരു
�ാരണവoാലും �mക്കി നല്കുന്നത}.

12 അകേപക്ഷ  സ്വീ�രിക്കുന്ന
അവസാന തീയതി

 14.11.2022   അര്ദ്ധരാത്രി 12 �ണി വമെര

13 അകേപക്ഷ  സ�ര്പ്പികേക്കണ്ട
കേ�ല്വിലാസം 

 www.kdrb.kerala.gov.in

കേഫാകേട്ടാ, ഐ.ഡി.�ാര്ഡ്, വയസ്സിളവ് ഉള്മെപ്പമെmയുള്ള നിര്കേദ്ദoങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിമെന്റ പാര്ട്ട്-II ല്
മെ�ാടുത്തിരിക്കുന്ന മെപാതു വ്യവസ്ഥ�ള് നിര്�ന്ധ�ായി കേനാക്കു�.
മെപാതുവ്യവസ്ഥയിമെല ഖണ്ഡി� 3, 4, 5 എന്നിവ ഈ മെതരമെഞ്ഞടുപ്പിന് �ാധ��}.

   മെസക്രട്ടറി (ഇന് ചാര്ജ്ജ്)
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് 



കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ്
തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡ് �ില്ഡിംഗ്
എം.ജി.കേറാഡ്, ആയുര്കേവ� കേ�ാകേളജ് ജംഗ്ഷന്

തിരുവനന്തപുരം -695001
E-mail:kdrbtvm@gmail.com

Web:www.kdrb.kerala.gov.in, Ph:0471-2339377

വിജ്ഞാപനം

നമ്പര്. 107/ആര്2/2022/മെ�.ഡി.ആര്.�ി                         തിരുവനന്തപുരം
             തീയതി 12.10.2022

വിജ്ഞാപന തീയതി          അവസാന തീയതി
     12.10.2022                            14.11.2022

ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വത്തില്  കേQത്ര  അഷ്ടപ�ി  ഗായ�ന്  തസ്തി�യില്  നിലവിലുള്ള  1  (ഒന്ന്)
ഒഴിവികേലയ്ക്ക്  നിയ�ിക്കമെ_ടുന്നതിന്  നിശ്ചിതകേയാഗ്യതയുള്ള  ഹിന്ദു  �തത്തില്മെ_ട്ട  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ളില്
നിന്നും അകേപQ Qണിയ്ക്കുന്നു.

കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ ഔകേ�്യാഗി� മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in
ലൂമെn ഒറ്റത്തവണ രജികേoഷന് നnത്തിയ കേpഷം ഓണ്സൈലനായി സ�ര്_ിക്കുന്ന അകേപQ�ള് �ാത്രകേ�
സ്വീ�രിക്കു�യുള്ളൂ.

1 �ാറ്റഗറി നമ്പരും വര്ഷവും 20/2022

2 തസ്തി�യുമെn കേപര് കേQത്ര അഷ്ടപ�ി ഗായ�ന്

3 കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡിമെന്റ കേപര് ഗുരുവായൂര് കേ�വസ്വം 

4 pമ്പള മെwയില് 19000-43600 രൂപ

5 കേയാഗ്യത�ള് 1. �ലയാളം എഴുതുവാനും, വായിക്കുവാനുമുളള പരിജ്ഞാനം. 
2.  �ന്ധമെ_ട്ട  �ലയില്  (അഷ്ടപ�ി),  ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം  വാ�്യ
വി�്യാലയത്തില്  നികേന്നാ,  കേ�രള  �ലാ�ണ്ഡലത്തില്  നികേന്നാ,
തിരുവിതാംകൂ ര്  കേ�വസ്വം  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  �ീഴിലുളള  കേQത്ര
�ലാപീഠത്തില് നികേന്നാ തത്തുല്യ സ്ഥാപനങ്ങളില് നികേന്നാ നിര്ദ്ദിഷ്ട
പഠനം  വിജയ�ര�ായി  പൂര്ത്തിയാക്കിയതിനു  കേpഷം  ലഭിച്ച
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  അമെ�ങ്കില്  അകേത  കേ�ഖലയിമെല  വിഖ്യാതരായ
�ലാ�ാരന്മാരില് നിന്ന് ലഭിച്ച അഞ്ചു വര്ഷമെത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയ
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.   



6 ഒഴിവു�ളുമെn എണ്ണം 1 (ഒന്ന്)
മു�ളില് �ാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴിവു�ള് ഇകേ_ാള് നിലവിലുള്ളതാണ്.
ഈ  വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റ്  ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞത്  ഒരു  വര്ഷവും  ഏറ്റവും  കൂnിയത്  മൂന്നു  വര്ഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.   എന്നാല്  ഒരു  വര്ഷത്തിനു  കേpഷം  ഇകേത
ഉകേ�്യാഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീ�രിക്കു�യാമെണങ്കില്
ആ  തീയതി  മുതല്  ഈ വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന്  പ്രാ�ല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നത�.   മു�ളില്  �ാണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും  ലിസ്റ്റ്  പ്രാ�ല്യത്തിലിരിക്കുകേമ്പാള്  എഴുതി
അറിയിക്കുന്ന  കൂടുതല്  ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും  ഈ  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റില്  നിന്നും
നിയ�നം നnത്തുന്നതാണ്.

7 നിയ�നരീതി കേനരിട്ടുള്ള നിയ�നം

8 പ്രായ പരിധി 20  –  36   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  01.01.2002  നും  02.01.1986 നും  ഇnയില് 
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.  (രണ്ട്  തീയതി�ളും  ഉള്മെ_മെn)
(പട്ടി�ജാതി/പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കും  �റ്റു  പിന്നാക്ക  സമു�ായങ്ങളില്
മെ_ട്ടവര്ക്കും  നിയ�ാനുസൃത�ായ  വയസ്സിളവ്  ലഭിക്കുന്നതാണ്.
(വയസ്സിളവിമെന  സം�ന്ധിച്ച  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്  മെപാതു
വ്യവസ്ഥ�ളിമെല രണ്ടാം ഖണ്ഡി� കേനാക്കു�)

9 പരീQാഫീസ്
തു�യും അnകേയ്ക്കണ്ട രീതിയും

രൂപ 300/-(മുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
പട്ടി�ജാതി  /  പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് രൂപ  200/-(ഇരുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം)
(കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപQ  സ�ര്
_ിക്കുന്നതിനുള്ള മെവ�്  കേപാര്ട്ടലിമെല കേപമെ�ന്റ്  കേഗറ്റ്  കേവ വഴി  ഓണ്
സൈലനായി തു� അnകേയ്ക്കണ്ടതാണ്)

10 �റ്റ് വിവരങ്ങള് 1.  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര  സമു�ായങ്ങളില്മെ_ട്ട
സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന  വിഭാഗത്തില്മെ_ട്ടവര്ക്ക്
(Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities) 10%
സംവരണം നല്കുന്നതാണ്.  18.11.2019  മെല  G.O(P)79/2019/RD  പ്ര�ാരം
ഇതിനര്ഹരായിട്ടുള്ള  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  ആയത്  അകേപQയില്
അവ�ാpമെ_ടു�യും  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്
ആവp്യമെ_ടുകേമ്പാള്  തങ്ങള്  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര
സമു�ായത്തില്മെ_ട്ട  സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന
വിഭാഗത്തില്മെ_ട്ടവരാമെണന്ന്  വികേ�ജ്  ഓഫീസറില്  നിന്നും
18.11.2019-ാാം  തീയതിയിമെല  സര്ക്കാര്  ഉത്തരവ്  (പി)  നമ്പര്
79/2019/റ:കേ� നമ്പര് പ്ര�ാരമുളള  EWS  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കു�യും
കേവണം.  ഇപ്ര�ാരം  മെചയ്യാത്തവര്ക്ക്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂല്യം  നല്
കുന്നത�.   ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര  സമു�ായങ്ങളിമെല
സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്
ആരാമെണന്ന്  നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള  �ാന�ണ്ഡങ്ങള്  താമെഴ
പറയുന്നവയാണ്.



 1)   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെn     കുടും�ത്തില്     കേ�ന്ദ്ര   /   സംസ്ഥാന
      സര്ക്കാരികേലകേയാ,     മെപാതുകേ�ഖലാ     സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ,
      സഹ�രണ കേ�ഖലയിമെലകേയാ, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരില് നിന്നും  
      ധനസഹായം   ലഭിയ്ക്കുന്ന   സ്വയംഭരണ   സ്ഥാപനങ്ങളികേലകേയാ,
      കേ�ന്ദ്ര  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാരില്   നിന്നും   തകേദ്ദp  സ്വയംഭരണ
      സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നും  ധനസഹായകേ�ാ,  ഗ്രാകേന്റാ  ലഭിയ്ക്കുന്ന 
      വി�്യാഭ്യാസ   സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ    റഗുലര്    ജീവനക്കാരന് 
      ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.    എന്നാല്    ഈ    വ്യവസ്ഥ    കേ�ല്_റഞ്ഞ
      സ്ഥാപനങ്ങളിമെല പാര്ട്ട് സൈnം ജീവനക്കാര്കേക്കാ താത്ക്കാലി�
      ജീവനക്കാര്കേക്കാ �ാധ���.
 2)   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെn  കുടും�ത്തില്  ആ�ായ  നികുതി  നല്കുന്ന 
       ഒരംഗവും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
 3)   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെn  കുടും�ത്തിന്  ഒകേരക്കറില്  കൂടുതല്  ഭൂ�ി 
       ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
 4)   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെn കുടും�ത്തിമെന്റ �ാസവരു�ാനം എ�ാവിധ  
       കേ·ാതസ്സില് നിന്നു�ായി 25,000/- രൂപയില് �വിയരുത്.

ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെn  കുടും�ം  എന്നാല്  സംവരണം  ആവp്യമെ_ടുന്ന
ആള്,  അയാളുമെn  �ാതാപിതാക്കള്  (Parents),  അയാളുമെn  ഭാര്യ/ഭര്
ത്താവ്,  18  വയസ്സു  പൂര്ത്തിയാ�ാത്ത  �ക്കള്  /  സകേഹാ�രങ്ങള്
എന്നിവര് ഉള്മെ_ട്ടതാണ്. 
വികേ�ജ്  ഓഫീസര് നല്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് വികേ�ജ്  ഓഫീസറുമെn
കേപരും ഒപ്പും തീയതിയും ഓഫീസ് സീലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

2.  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  നnത്തുന്ന  എഴുത്തു
പരീQയുമെn അnിസ്ഥാനത്തില് ലിസ്റ്റില് വരാന് കേയാഗ്യത കേനടുന്ന
(�ട്ട് ഓഫ് �ാര്ക്കും അതിനു മു�ളിലും �ാര്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള)  ഗുരുവായൂര് 
കേ�വസ്വത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  താല്ക്കാലി�/�ിവസ  കേവതന
അnിസ്ഥാനത്തില്  കേജാലി  മെചയ്യുന്നവകേരാ  മെചയ്തിട്ടുള്ളവകേരാ  ആയ
ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര് �റ്റു വിധത്തില് കേയാഗ്യരാമെണങ്കില് അവരുമെn
താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം  �ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ഓകേരാ
മൂന്നു വര്ഷത്തിനും ഒരു �ാര്ക്ക് എന്ന �ണക്കില് പര�ാവധി 5 �ാര്ക്ക്
വമെര കേഗ്രയ്സ് �ാര്ക്ക് നല്കുന്നതാണ്.

3.  എഴുത്തു  പരീQ  ഇ�ാമെത  അഭിമുഖത്തിമെന്റ  �ാത്രം
അnിസ്ഥാനത്തില്  പൂര്ത്തീ�രിക്കുന്ന  മെതരമെഞ്ഞടുപ്പു�ളില്
പമെങ്കടുക്കുന്ന  ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വത്തില്  താല്ക്കാലി�/�ിവസ
കേവതനാnിസ്ഥാനത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  കേജാലി  മെചയ്യുന്നവകേരാ,
മെചയ്തിട്ടുളളവകേരാ  ആയ  ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര്  �റ്റു  വിധത്തില്
കേയാഗ്യരാമെണങ്കില്  അവരുമെn  താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം



�ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ആ�്യമെത്ത മൂന്നു വര്ഷത്തിന്  അര  (1/2)
�ാര്ക്കും  തുnര്ന്നുള്ള  ഓകേരാ  വര്ഷത്തിനും  0.16  �ാര്ക്കും  എന്ന
�ണക്കില് പര�ാവധി രണ്ടര ( 2 1/2)  �ാര്ക്ക് വമെര കേഗ്രയ്സ് �ാര്ക്ക്
നല്കുന്നതാണ്.

 മു�ളില്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  ആനുകൂല്യങ്ങള്
ഉപകേയാഗമെ_ടുത്തണമെ�ന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ കേവതന
ജീവനക്കാര് അവര് സര്വ്വീസില് പ്രകേവpിച്ച തീയതി  ,    കേജാലി മെചയ്യുന്ന  
തസ്തി�  ,    pമ്പളം  ,    സര്വ്വീസിമെന്റ  സൈ�ര്ഘ്യം  ,    കേജാലിയുമെn  സ്വഭാവം  
തുnങ്ങിയവ വ്യക്ത�ാക്കുന്ന ഒരു സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് �ന്ധമെ_ട്ട
മെഡപ്യൂട്ടി  അഡ്മിനികേoറ്ററില്  കുറയാത്ത  റാങ്കുള്ള  അധി�ാരിയില്
നിന്നും വാങ്ങി കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് ആവp്യമെ_ടുന്ന
സ�യത്ത് ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്  .    താല്ക്കാലി� ജീവനക്കാര് അവരുമെn
സര്വ്വീസ്  സം�ന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്  അകേപQയിലും
കേരഖമെ_ടുകേത്തണ്ടതാണ്.

11 അകേപQ അയകേയ്ക്കണ്ട വിധം ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ
ഔകേ�്യാഗി�  മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in വഴിയാണ്
അകേപQ  സ�ര്_ികേക്കണ്ടത്.   മെവ�്സൈസറ്റിമെന്റ  കേഹാം  കേപജിലുള്ള
"Apply  Online”  എന്ന ലിങ്കിലൂമെn  ഒറ്റത്തവണ രജികേoഷന് നnത്തിയ
കേpഷം  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്ക്ക്  തങ്ങളുമെn  യൂസര്  ഐഡിയും  പാസ്സ്
കേവര്ഡും  ഉപകേയാഗിച്ച്  കേലാഗിന്  മെചയ്ത്  അകേപQ  സ�ര്
_ിക്കാവുന്നതാണ്.   അപ്  കേലാഡ്  മെചയ്യുന്ന  കേഫാകേട്ടാ  മൂന്നു
�ാസത്തിന�ം  എടുത്തത്  ആയിരിക്കണം  ഒരിക്കല്  അപ്  കേലാഡ്
മെചയ്ത  കേഫാകേട്ടാ  തുnര്ന്നുള്ള  അകേപQ  സ�ര്_ിക്കുന്നതിനും
ഉപകേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.   മെപ്രാസൈഫലിമെല  പ്രിന്റ്  എന്ന  ലിങ്കില്
ക്ലിക്ക്  മെചയ്താല്  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയ്ക്ക്  താന്  സ�ര്_ിച്ച  അകേപQയുമെn
പ്രിന്റ്  ഔട്ട്  എടുത്ത്  സൂQിക്കാവുന്നതാണ്.   പാസ്സ്  കേവര് ഡ്
രഹസ്യ�ായി  സൂQികേക്കണ്ടതും  മെപ്രാസൈഫലില്  നല്�ിയിരിക്കുന്ന
വ്യക്തിഗത  വിവരങ്ങള്  pരിയാമെണന്ന്  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതും
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെn ചു�തലയാണ്.  അകേപQിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തമെന്റ
മെപ്രാസൈഫലില്  ഉള്മെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള  വിവരങ്ങള്  pരിയാമെണന്ന്
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതാണ്.   റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്
ഡു�ായുള്ള  �ത്തിnപാടു�ളിലും  യൂസര്  ഐഡി  പ്രകേത്യ�ം
കേരഖമെ_ടുകേത്തണ്ടതാണ്.   ഈ  തസ്തി�യികേലയ്ക്ക്  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്
ഡിന്  മുമ്പാമെ�  വിജയ�ര�ായി  സ�ര്_ിക്കുന്ന  അകേപQ�ള്
താല്ക്കാലി��ായി  സ്വീ�രിക്കമെ_ടുന്നതാണ്.   ആയതിനു  കേpഷം
അകേപQയില്  ഏമെതങ്കിലും  തരത്തിലുളള  �ാറ്റം  വരുത്തുന്നതികേനാ,
അകേപQ  പിന്വലിക്കുന്നതികേനാ  �ഴിയു�യി�.   മെതരമെഞ്ഞടു_്
പ്രക്രിയയുമെn ഏത് ഘട്ടത്തിലായാലും,  സ�ര്_ിക്കമെ_ട്ട അകേപQ�ള്

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


വിജ്ഞാപനത്തിമെല വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക് വിപരീത�ായി �ാണുന്ന പQം
നിരുപാധി�ം നിരസിക്കമെ_ടുന്നതാണ്.  വി�്യാഭ്യാസ കേയാഗ്യത, ജാതി,
പരിചയം,  വയസ്സ് മുതലായവ മെതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ര�ാണങ്ങളുമെn
പ�ര്പ്പു�ള്  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്
ആവp്യമെ_ടുകേമ്പാള്  ഹാജരാക്കിയാല്  �തിയാകും.   പരീQാഫീസ്
തു�  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപQ  സ�ര്
_ിക്കുന്നതിനുള്ള  മെവ�്കേപാര്ട്ടലിലൂമെn  ഓണ്സൈലനായി
അnകേയ്ക്കണ്ടതാണ്.   ഡി.ഡി.  ആകേയാ  �ണിഓര്ഡറാകേയാ  മെച�ാന്
മുഖാന്തിരകേ�ാ  �കേറ്റമെതങ്കിലും  രീതിയികേലാ  ഫീസ്  അnയ്ക്കുവാന് പാnി�.
ഒരിക്കല് അnച്ച ഫീസ് ഒരു �ാരണവpാലും �nക്കി നല്കുന്നത�.

12
അകേപQ  സ്വീ�രിക്കുന്ന
അവസാന തീയതി

  14.11.2022  അര്ദ്ധരാത്രി 12 �ണി വമെര

13
അകേപQ  സ�ര്_ികേക്കണ്ട
കേ�ല്വിലാസം 
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കേഫാകേട്ടാ, ഐ.ഡി.�ാര്ഡ്, വയസ്സിളവ് ഉള്മെ_മെnയുള്ള നിര്കേദ്ദpങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിമെന്റ പാര്ട്ട്-II ല്
മെ�ാടുത്തിരിക്കുന്ന മെപാതു വ്യവസ്ഥ�ള് നിര്�ന്ധ�ായി കേനാക്കു�.
മെപാതുവ്യവസ്ഥയിമെല ഖണ്ഡി� 3, 4, 5 എന്നിവ ഈ മെതരമെഞ്ഞടു_ിന് �ാധ���.

   മെസക്രട്ടറി (ഇന് ചാര്ജ്ജ്)
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് 



കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ്
തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡ് �ില്ഡിംഗ്
എം.ജി.കേറാഡ്, ആയുര്കേവ� കേ�ാകേളജ് ജംഗ്ഷന്

തിരുവനന്തപുരം -695001
E-mail:kdrbtvm@gmail.com

Web:www.kdrb.kerala.gov.in, Ph:0471-2339377

വിജ്ഞാപനം

നമ്പര്. 107/ആര്2/2022/മെ�.ഡി.ആര്.�ി                         തിരുവനന്തപുരം
             തീയതി 12.10.2022

വിജ്ഞാപന തീയതി          അവസാന തീയതി
     12.10.2022                            14.11.2022

ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വത്തില്  നാ�സ്വരം  മെQയര്  (കേSത്രം)  തസ്തി�യില്  നിലവിലുള്ള  1  (ഒന്ന്)
ഒഴിവികേലയ്ക്ക്  നിയ�ിക്കമെ_ടുന്നതിന്  നിശ്ചിതകേയാഗ്യതയുള്ള  ഹിന്ദു  �തത്തില്മെ_ട്ട  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ളില്
നിന്നും അകേപS Sണിയ്ക്കുന്നു.

കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ ഔകേ�്യാഗി� മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in
ലൂമെn ഒറ്റത്തവണ രജികേoഷന് നnത്തിയ കേpഷം ഓണ്സൈലനായി സ�ര്_ിക്കുന്ന അകേപS�ള് �ാത്രകേ�
സ്വീ�രിക്കു�യുള്ളൂ.

1 �ാറ്റഗറി നമ്പരും വര്ഷവും 21/2022

2 തസ്തി�യുമെn കേപര് നാ�സ്വരം മെQയര് (കേSത്രം)

3 കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡിമെന്റ കേപര് ഗുരുവായൂര് കേ�വസ്വം 

4 pമ്പള മെwയില് 19000-43600 രൂപ 

5 കേയാഗ്യത�ള് 1. �ലയാളം എഴുതുവാനും, വായിക്കുവാനുമുളള പരിജ്ഞാനം. 
2.  �ന്ധമെ_ട്ട  �ലയില്  (നാ�സ്വരം)  ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം  വാ�്യ
വി�്യാലയത്തില്  നികേന്നാ,  കേ�രള  �ലാ�ണ്ഡലത്തില്  നികേന്നാ,
തിരുവിതാംകൂ ര്  കേ�വസ്വം  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  �ീഴിലുളള  കേSത്ര
�ലാപീഠത്തില് നികേന്നാ തത്തുല്യ സ്ഥാപനങ്ങളില് നികേന്നാ നിര്ദ്ദിഷ്ട
പഠനം  വിജയ�ര�ായി  പൂര്ത്തിയാക്കിയതിനു  കേpഷം  ലഭിച്ച
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  അമെ�ങ്കില്  അകേത  കേ�ഖലയിമെല  വിഖ്യാതരായ
�ലാ�ാരന്മാരില് നിന്ന് ലഭിച്ച അഞ്ചു വര്ഷമെത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയ
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.   



6 ഒഴിവു�ളുമെn എണ്ണം 1 (ഒന്ന്)
മു�ളില് �ാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴിവു�ള് ഇകേ_ാള് നിലവിലുള്ളതാണ്.
ഈ  വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റ്  ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞത്  ഒരു  വര്ഷവും  ഏറ്റവും  കൂnിയത്  മൂന്നു  വര്ഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.   എന്നാല്  ഒരു  വര്ഷത്തിനു  കേpഷം  ഇകേത
ഉകേ�്യാഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീ�രിക്കു�യാമെണങ്കില്
ആ  തീയതി  മുതല്  ഈ വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന്  പ്രാ�ല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നത�.   മു�ളില്  �ാണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും  ലിസ്റ്റ്  പ്രാ�ല്യത്തിലിരിക്കുകേമ്പാള്  എഴുതി
അറിയിക്കുന്ന  കൂടുതല്  ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും  ഈ  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റില്  നിന്നും
നിയ�നം നnത്തുന്നതാണ്.

7 നിയ�നരീതി കേനരിട്ടുള്ള നിയ�നം

8 പ്രായ പരിധി 20  –  36   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  01.01.2002  നും  02.01.1986 നും  ഇnയില് 
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.  (രണ്ട്  തീയതി�ളും  ഉള്മെ_മെn)
(പട്ടി�ജാതി/പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കും  �റ്റു  പിന്നാക്ക  സമു�ായങ്ങളില്
മെ_ട്ടവര്ക്കും  നിയ�ാനുസൃത�ായ  വയസ്സിളവ്  ലഭിക്കുന്നതാണ്.
(വയസ്സിളവിമെന  സം�ന്ധിച്ച  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്  മെപാതു
വ്യവസ്ഥ�ളിമെല രണ്ടാം ഖണ്ഡി� കേനാക്കു�)

9 പരീSാഫീസ്
തു�യും അnകേയ്ക്കണ്ട രീതിയും

രൂപ 300/-(മുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
പട്ടി�ജാതി  /  പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് രൂപ  200/-(ഇരുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം)
(കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപS  സ�ര്
_ിക്കുന്നതിനുള്ള മെവ�്  കേപാര്ട്ടലിമെല കേപമെ�ന്റ്  കേഗറ്റ്  കേവ വഴി  ഓണ്
സൈലനായി തു� അnകേയ്ക്കണ്ടതാണ്)

10 �റ്റ് വിവരങ്ങള് 1.  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര  സമു�ായങ്ങളില്മെ_ട്ട
സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന  വിഭാഗത്തില്മെ_ട്ടവര്ക്ക്
(Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities) 10%
സംവരണം നല്കുന്നതാണ്.  18.11.2019  മെല  G.O(P)79/2019/RD  പ്ര�ാരം
ഇതിനര്ഹരായിട്ടുള്ള  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  ആയത്  അകേപSയില്
അവ�ാpമെ_ടു�യും  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്
ആവp്യമെ_ടുകേമ്പാള്  തങ്ങള്  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര
സമു�ായത്തില്മെ_ട്ട  സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന
വിഭാഗത്തില്മെ_ട്ടവരാമെണന്ന്  വികേ�ജ്  ഓഫീസറില്  നിന്നും
18.11.2019-ാാം  തീയതിയിമെല  സര്ക്കാര്  ഉത്തരവ്  (പി)  നമ്പര്
79/2019/റ:കേ� നമ്പര് പ്ര�ാരമുളള  EWS  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കു�യും
കേവണം.  ഇപ്ര�ാരം  മെചയ്യാത്തവര്ക്ക്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂല്യം  നല്
കുന്നത�.   ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര  സമു�ായങ്ങളിമെല
സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്
ആരാമെണന്ന്  നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള  �ാന�ണ്ഡങ്ങള്  താമെഴ
പറയുന്നവയാണ്.



 1)   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെn     കുടും�ത്തില്     കേ�ന്ദ്ര   /   സംസ്ഥാന
      സര്ക്കാരികേലകേയാ,     മെപാതുകേ�ഖലാ     സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ,
      സഹ�രണ കേ�ഖലയിമെലകേയാ, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരില് നിന്നും  
      ധനസഹായം   ലഭിയ്ക്കുന്ന   സ്വയംഭരണ   സ്ഥാപനങ്ങളികേലകേയാ,
      കേ�ന്ദ്ര  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാരില്   നിന്നും   തകേദ്ദp  സ്വയംഭരണ
      സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നും  ധനസഹായകേ�ാ,  ഗ്രാകേന്റാ  ലഭിയ്ക്കുന്ന 
      വി�്യാഭ്യാസ   സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ    റഗുലര്    ജീവനക്കാരന് 
      ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.    എന്നാല്    ഈ    വ്യവസ്ഥ    കേ�ല്_റഞ്ഞ
      സ്ഥാപനങ്ങളിമെല പാര്ട്ട് സൈnം ജീവനക്കാര്കേക്കാ താത്ക്കാലി�
      ജീവനക്കാര്കേക്കാ �ാധ���.
 2)   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെn  കുടും�ത്തില്  ആ�ായ  നികുതി  നല്കുന്ന 
       ഒരംഗവും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
 3)   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെn  കുടും�ത്തിന്  ഒകേരക്കറില്  കൂടുതല്  ഭൂ�ി 
       ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
 4)   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെn കുടും�ത്തിമെന്റ �ാസവരു�ാനം എ�ാവിധ  
       കേ¸ാതസ്സില് നിന്നു�ായി 25,000/- രൂപയില് �വിയരുത്.

ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെn  കുടും�ം  എന്നാല്  സംവരണം  ആവp്യമെ_ടുന്ന
ആള്,  അയാളുമെn  �ാതാപിതാക്കള്  (Parents),  അയാളുമെn  ഭാര്യ/ഭര്
ത്താവ്,  18  വയസ്സു  പൂര്ത്തിയാ�ാത്ത  �ക്കള്  /  സകേഹാ�രങ്ങള്
എന്നിവര് ഉള്മെ_ട്ടതാണ്. 
വികേ�ജ്  ഓഫീസര് നല്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് വികേ�ജ്  ഓഫീസറുമെn
കേപരും ഒപ്പും തീയതിയും ഓഫീസ് സീലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

2.  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  നnത്തുന്ന  എഴുത്തു
പരീSയുമെn അnിസ്ഥാനത്തില് ലിസ്റ്റില് വരാന് കേയാഗ്യത കേനടുന്ന
(�ട്ട് ഓഫ് �ാര്ക്കും അതിനു മു�ളിലും �ാര്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള)  ഗുരുവായൂര് 
കേ�വസ്വത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  താല്ക്കാലി�/�ിവസ  കേവതന
അnിസ്ഥാനത്തില്  കേജാലി  മെചയ്യുന്നവകേരാ  മെചയ്തിട്ടുള്ളവകേരാ  ആയ
ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര് �റ്റു വിധത്തില് കേയാഗ്യരാമെണങ്കില് അവരുമെn
താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം  �ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ഓകേരാ
മൂന്നു വര്ഷത്തിനും ഒരു �ാര്ക്ക് എന്ന �ണക്കില് പര�ാവധി 5 �ാര്ക്ക്
വമെര കേഗ്രയ്സ് �ാര്ക്ക് നല്കുന്നതാണ്.

3.  എഴുത്തു  പരീS  ഇ�ാമെത  അഭിമുഖത്തിമെന്റ  �ാത്രം
അnിസ്ഥാനത്തില്  പൂര്ത്തീ�രിക്കുന്ന  മെതരമെഞ്ഞടുപ്പു�ളില്
പമെങ്കടുക്കുന്ന  ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വത്തില്  താല്ക്കാലി�/�ിവസ
കേവതനാnിസ്ഥാനത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  കേജാലി  മെചയ്യുന്നവകേരാ,
മെചയ്തിട്ടുളളവകേരാ  ആയ  ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര്  �റ്റു  വിധത്തില്
കേയാഗ്യരാമെണങ്കില്  അവരുമെn  താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം



�ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ആ�്യമെത്ത മൂന്നു വര്ഷത്തിന്  അര  (1/2)
�ാര്ക്കും  തുnര്ന്നുള്ള  ഓകേരാ  വര്ഷത്തിനും  0.16  �ാര്ക്കും  എന്ന
�ണക്കില് പര�ാവധി രണ്ടര ( 2 1/2)  �ാര്ക്ക് വമെര കേഗ്രയ്സ് �ാര്ക്ക്
നല്കുന്നതാണ്.

 മു�ളില്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  ആനുകൂല്യങ്ങള്
ഉപകേയാഗമെ_ടുത്തണമെ�ന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ കേവതന
ജീവനക്കാര് അവര് സര്വ്വീസില് പ്രകേവpിച്ച തീയതി  ,    കേജാലി മെചയ്യുന്ന  
തസ്തി�  ,    pമ്പളം  ,    സര്വ്വീസിമെന്റ  സൈ�ര്ഘ്യം  ,    കേജാലിയുമെn  സ്വഭാവം  
തുnങ്ങിയവ വ്യക്ത�ാക്കുന്ന ഒരു സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് �ന്ധമെ_ട്ട
മെഡപ്യൂട്ടി  അഡ്മിനികേoറ്ററില്  കുറയാത്ത  റാങ്കുള്ള  അധി�ാരിയില്
നിന്നും വാങ്ങി കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് ആവp്യമെ_ടുന്ന
സ�യത്ത് ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്  .    താല്ക്കാലി� ജീവനക്കാര് അവരുമെn
സര്വ്വീസ്  സം�ന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്  അകേപSയിലും
കേരഖമെ_ടുകേത്തണ്ടതാണ്.

11 അകേപS അയകേയ്ക്കണ്ട വിധം ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ
ഔകേ�്യാഗി�  മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in വഴിയാണ്
അകേപS  സ�ര്_ികേക്കണ്ടത്.   മെവ�്സൈസറ്റിമെന്റ  കേഹാം  കേപജിലുള്ള
"Apply  Online”  എന്ന ലിങ്കിലൂമെn  ഒറ്റത്തവണ രജികേoഷന് നnത്തിയ
കേpഷം  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്ക്ക്  തങ്ങളുമെn  യൂസര്  ഐഡിയും  പാസ്സ്
കേവര്ഡും  ഉപകേയാഗിച്ച്  കേലാഗിന്  മെചയ്ത്  അകേപS  സ�ര്
_ിക്കാവുന്നതാണ്.   അപ്  കേലാഡ്  മെചയ്യുന്ന  കേഫാകേട്ടാ  മൂന്നു
�ാസത്തിന�ം  എടുത്തത്  ആയിരിക്കണം  ഒരിക്കല്  അപ്  കേലാഡ്
മെചയ്ത  കേഫാകേട്ടാ  തുnര്ന്നുള്ള  അകേപS  സ�ര്_ിക്കുന്നതിനും
ഉപകേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.   മെപ്രാസൈഫലിമെല  പ്രിന്റ്  എന്ന  ലിങ്കില്
ക്ലിക്ക്  മെചയ്താല്  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയ്ക്ക്  താന്  സ�ര്_ിച്ച  അകേപSയുമെn
പ്രിന്റ്  ഔട്ട്  എടുത്ത്  സൂSിക്കാവുന്നതാണ്.   പാസ്സ്  കേവര് ഡ്
രഹസ്യ�ായി  സൂSികേക്കണ്ടതും  മെപ്രാസൈഫലില്  നല്�ിയിരിക്കുന്ന
വ്യക്തിഗത  വിവരങ്ങള്  pരിയാമെണന്ന്  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതും
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെn ചു�തലയാണ്.  അകേപSിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തമെന്റ
മെപ്രാസൈഫലില്  ഉള്മെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള  വിവരങ്ങള്  pരിയാമെണന്ന്
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതാണ്.   റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്
ഡു�ായുള്ള  �ത്തിnപാടു�ളിലും  യൂസര്  ഐഡി  പ്രകേത്യ�ം
കേരഖമെ_ടുകേത്തണ്ടതാണ്.   ഈ  തസ്തി�യികേലയ്ക്ക്  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്
ഡിന്  മുമ്പാമെ�  വിജയ�ര�ായി  സ�ര്_ിക്കുന്ന  അകേപS�ള്
താല്ക്കാലി��ായി  സ്വീ�രിക്കമെ_ടുന്നതാണ്.   ആയതിനു  കേpഷം
അകേപSയില്  ഏമെതങ്കിലും  തരത്തിലുളള  �ാറ്റം  വരുത്തുന്നതികേനാ,
അകേപS  പിന്വലിക്കുന്നതികേനാ  �ഴിയു�യി�.   മെതരമെഞ്ഞടു_്
പ്രക്രിയയുമെn ഏത് ഘട്ടത്തിലായാലും,  സ�ര്_ിക്കമെ_ട്ട അകേപS�ള്

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


വിജ്ഞാപനത്തിമെല വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക് വിപരീത�ായി �ാണുന്ന പSം
നിരുപാധി�ം നിരസിക്കമെ_ടുന്നതാണ്.  വി�്യാഭ്യാസ കേയാഗ്യത, ജാതി,
പരിചയം,  വയസ്സ് മുതലായവ മെതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ര�ാണങ്ങളുമെn
പ�ര്പ്പു�ള്  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്
ആവp്യമെ_ടുകേമ്പാള്  ഹാജരാക്കിയാല്  �തിയാകും.   പരീSാഫീസ്
തു�  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപS  സ�ര്
_ിക്കുന്നതിനുള്ള  മെവ�്കേപാര്ട്ടലിലൂമെn  ഓണ്സൈലനായി
അnകേയ്ക്കണ്ടതാണ്.   ഡി.ഡി.  ആകേയാ  �ണിഓര്ഡറാകേയാ  മെച�ാന്
മുഖാന്തിരകേ�ാ  �കേറ്റമെതങ്കിലും  രീതിയികേലാ  ഫീസ്  അnയ്ക്കുവാന് പാnി�.
ഒരിക്കല് അnച്ച ഫീസ് ഒരു �ാരണവpാലും �nക്കി നല്കുന്നത�.

12
അകേപS  സ്വീ�രിക്കുന്ന
അവസാന തീയതി

  14.11.2022  അര്ദ്ധരാത്രി 12 �ണി വമെര

13
അകേപS  സ�ര്_ികേക്കണ്ട
കേ�ല്വിലാസം 

 www.kdrb.kerala.gov.in

കേഫാകേട്ടാ, ഐ.ഡി.�ാര്ഡ്, വയസ്സിളവ് ഉള്മെ_മെnയുള്ള നിര്കേദ്ദpങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിമെന്റ പാര്ട്ട്-II ല്
മെ�ാടുത്തിരിക്കുന്ന മെപാതു വ്യവസ്ഥ�ള് നിര്�ന്ധ�ായി കേനാക്കു�.
മെപാതുവ്യവസ്ഥയിമെല ഖണ്ഡി� 3, 4, 5 എന്നിവ ഈ മെതരമെഞ്ഞടു_ിന് �ാധ���.

   മെസക്രട്ടറി (ഇന് ചാര്ജ്ജ്)
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് 



കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ്
തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡ് �ില്ഡിംഗ്
എം.ജി.കേറാഡ്, ആയുര്കേവ� കേ�ാകേളജ് ജംഗ്ഷന്

തിരുവനന്തപുരം -695001
E-mail:kdrbtvm@gmail.com

Web:www.kdrb.kerala.gov.in, Ph:0471-2339377

വിജ്ഞാപനം

നമ്പര്. 107/ആര്2/2022/മെ�.ഡി.ആര്.�ി                         തിരുവനന്തപുരം
             തീയതി 12.10.2022

വിജ്ഞാപന തീയതി          അവസാന തീയതി
     12.10.2022                            14.11.2022

ഗുരുവായൂര് കേ�വസ്വത്തില്  കേQത്ര �ദ്ദളവാ��ന്  തസ്തി�യില് നിലവിലുള്ള  1  (ഒന്ന്)  ഒഴിവികേലയ്ക്ക്
നിയ�ിക്കമെ_ടുന്നതിന് നിശ്ചിതകേയാഗ്യതയുള്ള ഹിന്ദു �തത്തില്മെ_ട്ട ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ളില് നിന്നും അകേപQ
Qണിയ്ക്കുന്നു.

കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ ഔകേ�്യാഗി� മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in
ലൂമെn ഒറ്റത്തവണ രജികേoഷന് നnത്തിയ കേpഷം ഓണ്സൈലനായി സ�ര്_ിക്കുന്ന അകേപQ�ള് �ാത്രകേ�
സ്വീ�രിക്കു�യുള്ളൂ.

1 �ാറ്റഗറി നമ്പരും വര്ഷവും 22/2022

2 തസ്തി�യുമെn കേപര് കേQത്ര �ദ്ദളവാ��ന് 

3 കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡിമെന്റ കേപര് ഗുരുവായൂര് കേ�വസ്വം 

4 pമ്പള മെwയില് 19000-43600 രൂപ

5 കേയാഗ്യത�ള് 1. �ലയാളം എഴുതുവാനും, വായിക്കുവാനുമുളള പരിജ്ഞാനം. 
2.  �ന്ധമെ_ട്ട  �ലയില്  (�ദ്ദളം)  ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം  വാ�്യ
വി�്യാലയത്തില്  നികേന്നാ,  കേ�രള  �ലാ�ണ്ഡലത്തില്  നികേന്നാ,
തിരുവിതാംകൂ ര്  കേ�വസ്വം  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  �ീഴിലുളള  കേQത്ര
�ലാപീഠത്തില് നികേന്നാ തത്തുല്യ സ്ഥാപനങ്ങളില് നികേന്നാ നിര്ദ്ദിഷ്ട
പഠനം  വിജയ�ര�ായി  പൂര്ത്തിയാക്കിയതിനു  കേpഷം  ലഭിച്ച
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  അമെ�ങ്കില്  അകേത  കേ�ഖലയിമെല  വിഖ്യാതരായ
�ലാ�ാരന്മാരില് നിന്ന് ലഭിച്ച അഞ്ചു വര്ഷമെത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയ
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.   



6 ഒഴിവു�ളുമെn എണ്ണം 1 (ഒന്ന്)
മു�ളില് �ാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴിവു�ള് ഇകേ_ാള് നിലവിലുള്ളതാണ്.
ഈ  വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റ്  ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞത്  ഒരു  വര്ഷവും  ഏറ്റവും  കൂnിയത്  മൂന്നു  വര്ഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.   എന്നാല്  ഒരു  വര്ഷത്തിനു  കേpഷം  ഇകേത
ഉകേ�്യാഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീ�രിക്കു�യാമെണങ്കില്
ആ  തീയതി  മുതല്  ഈ വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന്  പ്രാ�ല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നത�.   മു�ളില്  �ാണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും  ലിസ്റ്റ്  പ്രാ�ല്യത്തിലിരിക്കുകേമ്പാള്  എഴുതി
അറിയിക്കുന്ന  കൂടുതല്  ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും  ഈ  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റില്  നിന്നും
നിയ�നം നnത്തുന്നതാണ്.

7 നിയ�നരീതി കേനരിട്ടുള്ള നിയ�നം

8 പ്രായ പരിധി 20  –  36   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  01.01.2002  നും  02.01.1986 നും  ഇnയില് 
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.  (രണ്ട്  തീയതി�ളും  ഉള്മെ_മെn)
(പട്ടി�ജാതി/പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കും  �റ്റു  പിന്നാക്ക  സമു�ായങ്ങളില്
മെ_ട്ടവര്ക്കും  നിയ�ാനുസൃത�ായ  വയസ്സിളവ്  ലഭിക്കുന്നതാണ്.
(വയസ്സിളവിമെന  സം�ന്ധിച്ച  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്  മെപാതു
വ്യവസ്ഥ�ളിമെല രണ്ടാം ഖണ്ഡി� കേനാക്കു�)

9 പരീQാഫീസ്
തു�യും അnകേയ്ക്കണ്ട രീതിയും

രൂപ 300/-(മുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
പട്ടി�ജാതി  /  പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് രൂപ  200/-(ഇരുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം)
(കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപQ  സ�ര്
_ിക്കുന്നതിനുള്ള മെവ�്  കേപാര്ട്ടലിമെല കേപമെ�ന്റ്  കേഗറ്റ്  കേവ വഴി  ഓണ്
സൈലനായി തു� അnകേയ്ക്കണ്ടതാണ്)

10 �റ്റ് വിവരങ്ങള് 1.  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര  സമു�ായങ്ങളില്മെ_ട്ട
സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന  വിഭാഗത്തില്മെ_ട്ടവര്ക്ക്
(Economically Weaker Sections of Hindu Unreserved Communities) 10%
സംവരണം നല്കുന്നതാണ്.  18.11.2019  മെല  G.O(P)79/2019/RD  പ്ര�ാരം
ഇതിനര്ഹരായിട്ടുള്ള  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  ആയത്  അകേപQയില്
അവ�ാpമെ_ടു�യും  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്
ആവp്യമെ_ടുകേമ്പാള്  തങ്ങള്  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര
സമു�ായത്തില്മെ_ട്ട  സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന
വിഭാഗത്തില്മെ_ട്ടവരാമെണന്ന്  വികേ�ജ്  ഓഫീസറില്  നിന്നും
18.11.2019-ാാം  തീയതിയിമെല  സര്ക്കാര്  ഉത്തരവ്  (പി)  നമ്പര്
79/2019/റ:കേ� നമ്പര് പ്ര�ാരമുളള  EWS  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കു�യും
കേവണം.  ഇപ്ര�ാരം  മെചയ്യാത്തവര്ക്ക്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂല്യം  നല്
കുന്നത�.   ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര  സമു�ായങ്ങളിമെല
സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്
ആരാമെണന്ന്  നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള  �ാന�ണ്ഡങ്ങള്  താമെഴ
പറയുന്നവയാണ്.



 1)   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെn     കുടും�ത്തില്     കേ�ന്ദ്ര   /   സംസ്ഥാന
      സര്ക്കാരികേലകേയാ,     മെപാതുകേ�ഖലാ     സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ,
      സഹ�രണ കേ�ഖലയിമെലകേയാ, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരില് നിന്നും  
      ധനസഹായം   ലഭിയ്ക്കുന്ന   സ്വയംഭരണ   സ്ഥാപനങ്ങളികേലകേയാ,
      കേ�ന്ദ്ര  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാരില്   നിന്നും   തകേദ്ദp  സ്വയംഭരണ
      സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നും  ധനസഹായകേ�ാ,  ഗ്രാകേന്റാ  ലഭിയ്ക്കുന്ന 
      വി�്യാഭ്യാസ   സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ    റഗുലര്    ജീവനക്കാരന് 
      ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.    എന്നാല്    ഈ    വ്യവസ്ഥ    കേ�ല്_റഞ്ഞ
      സ്ഥാപനങ്ങളിമെല പാര്ട്ട് സൈnം ജീവനക്കാര്കേക്കാ താത്ക്കാലി�
      ജീവനക്കാര്കേക്കാ �ാധ���.
 2)   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെn  കുടും�ത്തില്  ആ�ായ  നികുതി  നല്കുന്ന 
       ഒരംഗവും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
 3)   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെn  കുടും�ത്തിന്  ഒകേരക്കറില്  കൂടുതല്  ഭൂ�ി 
       ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
 4)   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെn കുടും�ത്തിമെന്റ �ാസവരു�ാനം എ�ാവിധ  
       കേ·ാതസ്സില് നിന്നു�ായി 25,000/- രൂപയില് �വിയരുത്.

ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെn  കുടും�ം  എന്നാല്  സംവരണം  ആവp്യമെ_ടുന്ന
ആള്,  അയാളുമെn  �ാതാപിതാക്കള്  (Parents),  അയാളുമെn  ഭാര്യ/ഭര്
ത്താവ്,  18  വയസ്സു  പൂര്ത്തിയാ�ാത്ത  �ക്കള്  /  സകേഹാ�രങ്ങള്
എന്നിവര് ഉള്മെ_ട്ടതാണ്. 
വികേ�ജ്  ഓഫീസര് നല്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് വികേ�ജ്  ഓഫീസറുമെn
കേപരും ഒപ്പും തീയതിയും ഓഫീസ് സീലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

2.  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  നnത്തുന്ന  എഴുത്തു
പരീQയുമെn അnിസ്ഥാനത്തില് ലിസ്റ്റില് വരാന് കേയാഗ്യത കേനടുന്ന
(�ട്ട് ഓഫ് �ാര്ക്കും അതിനു മു�ളിലും �ാര്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള)  ഗുരുവായൂര് 
കേ�വസ്വത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  താല്ക്കാലി�/�ിവസ  കേവതന
അnിസ്ഥാനത്തില്  കേജാലി  മെചയ്യുന്നവകേരാ  മെചയ്തിട്ടുള്ളവകേരാ  ആയ
ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര് �റ്റു വിധത്തില് കേയാഗ്യരാമെണങ്കില് അവരുമെn
താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം  �ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ഓകേരാ
മൂന്നു വര്ഷത്തിനും ഒരു �ാര്ക്ക് എന്ന �ണക്കില് പര�ാവധി 5 �ാര്ക്ക്
വമെര കേഗ്രയ്സ് �ാര്ക്ക് നല്കുന്നതാണ്.

3.  എഴുത്തു  പരീQ  ഇ�ാമെത  അഭിമുഖത്തിമെന്റ  �ാത്രം
അnിസ്ഥാനത്തില്  പൂര്ത്തീ�രിക്കുന്ന  മെതരമെഞ്ഞടുപ്പു�ളില്
പമെങ്കടുക്കുന്ന  ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വത്തില്  താല്ക്കാലി�/�ിവസ
കേവതനാnിസ്ഥാനത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  കേജാലി  മെചയ്യുന്നവകേരാ,
മെചയ്തിട്ടുളളവകേരാ  ആയ  ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര്  �റ്റു  വിധത്തില്
കേയാഗ്യരാമെണങ്കില്  അവരുമെn  താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം



�ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ആ�്യമെത്ത മൂന്നു വര്ഷത്തിന്  അര  (1/2)
�ാര്ക്കും  തുnര്ന്നുള്ള  ഓകേരാ  വര്ഷത്തിനും  0.16  �ാര്ക്കും  എന്ന
�ണക്കില് പര�ാവധി രണ്ടര ( 2 1/2)  �ാര്ക്ക് വമെര കേഗ്രയ്സ് �ാര്ക്ക്
നല്കുന്നതാണ്.

 മു�ളില്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  ആനുകൂല്യങ്ങള്
ഉപകേയാഗമെ_ടുത്തണമെ�ന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ കേവതന
ജീവനക്കാര് അവര് സര്വ്വീസില് പ്രകേവpിച്ച തീയതി  ,    കേജാലി മെചയ്യുന്ന  
തസ്തി�  ,    pമ്പളം  ,    സര്വ്വീസിമെന്റ  സൈ�ര്ഘ്യം  ,    കേജാലിയുമെn  സ്വഭാവം  
തുnങ്ങിയവ വ്യക്ത�ാക്കുന്ന ഒരു സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് �ന്ധമെ_ട്ട
മെഡപ്യൂട്ടി  അഡ്മിനികേoറ്ററില്  കുറയാത്ത  റാങ്കുള്ള  അധി�ാരിയില്
നിന്നും വാങ്ങി കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് ആവp്യമെ_ടുന്ന
സ�യത്ത് ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്  .    താല്ക്കാലി� ജീവനക്കാര് അവരുമെn
സര്വ്വീസ്  സം�ന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്  അകേപQയിലും
കേരഖമെ_ടുകേത്തണ്ടതാണ്.

11 അകേപQ അയകേയ്ക്കണ്ട വിധം ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ
ഔകേ�്യാഗി�  മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in വഴിയാണ്
അകേപQ  സ�ര്_ികേക്കണ്ടത്.   മെവ�്സൈസറ്റിമെന്റ  കേഹാം  കേപജിലുള്ള
"Apply  Online”  എന്ന ലിങ്കിലൂമെn  ഒറ്റത്തവണ രജികേoഷന് നnത്തിയ
കേpഷം  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്ക്ക്  തങ്ങളുമെn  യൂസര്  ഐഡിയും  പാസ്സ്
കേവര്ഡും  ഉപകേയാഗിച്ച്  കേലാഗിന്  മെചയ്ത്  അകേപQ  സ�ര്
_ിക്കാവുന്നതാണ്.   അപ്  കേലാഡ്  മെചയ്യുന്ന  കേഫാകേട്ടാ  മൂന്നു
�ാസത്തിന�ം  എടുത്തത്  ആയിരിക്കണം  ഒരിക്കല്  അപ്  കേലാഡ്
മെചയ്ത  കേഫാകേട്ടാ  തുnര്ന്നുള്ള  അകേപQ  സ�ര്_ിക്കുന്നതിനും
ഉപകേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.   മെപ്രാസൈഫലിമെല  പ്രിന്റ്  എന്ന  ലിങ്കില്
ക്ലിക്ക്  മെചയ്താല്  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയ്ക്ക്  താന്  സ�ര്_ിച്ച  അകേപQയുമെn
പ്രിന്റ്  ഔട്ട്  എടുത്ത്  സൂQിക്കാവുന്നതാണ്.   പാസ്സ്  കേവര് ഡ്
രഹസ്യ�ായി  സൂQികേക്കണ്ടതും  മെപ്രാസൈഫലില്  നല്�ിയിരിക്കുന്ന
വ്യക്തിഗത  വിവരങ്ങള്  pരിയാമെണന്ന്  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതും
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെn ചു�തലയാണ്.  അകേപQിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തമെന്റ
മെപ്രാസൈഫലില്  ഉള്മെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള  വിവരങ്ങള്  pരിയാമെണന്ന്
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതാണ്.   റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്
ഡു�ായുള്ള  �ത്തിnപാടു�ളിലും  യൂസര്  ഐഡി  പ്രകേത്യ�ം
കേരഖമെ_ടുകേത്തണ്ടതാണ്.   ഈ  തസ്തി�യികേലയ്ക്ക്  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്
ഡിന്  മുമ്പാമെ�  വിജയ�ര�ായി  സ�ര്_ിക്കുന്ന  അകേപQ�ള്
താല്ക്കാലി��ായി  സ്വീ�രിക്കമെ_ടുന്നതാണ്.   ആയതിനു  കേpഷം
അകേപQയില്  ഏമെതങ്കിലും  തരത്തിലുളള  �ാറ്റം  വരുത്തുന്നതികേനാ,
അകേപQ  പിന്വലിക്കുന്നതികേനാ  �ഴിയു�യി�.   മെതരമെഞ്ഞടു_്
പ്രക്രിയയുമെn ഏത് ഘട്ടത്തിലായാലും,  സ�ര്_ിക്കമെ_ട്ട അകേപQ�ള്
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വിജ്ഞാപനത്തിമെല വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക് വിപരീത�ായി �ാണുന്ന പQം
നിരുപാധി�ം നിരസിക്കമെ_ടുന്നതാണ്.  വി�്യാഭ്യാസ കേയാഗ്യത, ജാതി,
പരിചയം,  വയസ്സ് മുതലായവ മെതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ര�ാണങ്ങളുമെn
പ�ര്പ്പു�ള്  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്
ആവp്യമെ_ടുകേമ്പാള്  ഹാജരാക്കിയാല്  �തിയാകും.   പരീQാഫീസ്
തു�  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപQ  സ�ര്
_ിക്കുന്നതിനുള്ള  മെവ�്കേപാര്ട്ടലിലൂമെn  ഓണ്സൈലനായി
അnകേയ്ക്കണ്ടതാണ്.   ഡി.ഡി.  ആകേയാ  �ണിഓര്ഡറാകേയാ  മെച�ാന്
മുഖാന്തിരകേ�ാ  �കേറ്റമെതങ്കിലും  രീതിയികേലാ  ഫീസ്  അnയ്ക്കുവാന് പാnി�.
ഒരിക്കല് അnച്ച ഫീസ് ഒരു �ാരണവpാലും �nക്കി നല്കുന്നത�.

12
അകേപQ  സ്വീ�രിക്കുന്ന
അവസാന തീയതി

  14.11.2022  അര്ദ്ധരാത്രി 12 �ണി വമെര

13
അകേപQ  സ�ര്_ികേക്കണ്ട
കേ�ല്വിലാസം 
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കേഫാകേട്ടാ, ഐ.ഡി.�ാര്ഡ്, വയസ്സിളവ് ഉള്മെ_മെnയുള്ള നിര്കേദ്ദpങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിമെന്റ പാര്ട്ട്-II ല്
മെ�ാടുത്തിരിക്കുന്ന മെപാതു വ്യവസ്ഥ�ള് നിര്�ന്ധ�ായി കേനാക്കു�.
മെപാതുവ്യവസ്ഥയിമെല ഖണ്ഡി� 3, 4, 5 എന്നിവ ഈ മെതരമെഞ്ഞടു_ിന് �ാധ���.

   മെസക്രട്ടറി (ഇന് ചാര്ജ്ജ്)
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് 



കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ്
തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡ് �ില്ഡിംഗ്
എം.ജി.കേറാഡ്, ആയുര്കേവ� കേ�ാകേളജ് ജംഗ്ഷന്

തിരുവനന്തപുരം -695001
E-mail:kdrbtvm@gmail.com

Web:www.kdrb.kerala.gov.in, Ph:0471-2339377

വിജ്ഞാപനം

നമ്പര്. 107/ആര്2/2022/മെ�.ഡി.ആര്.�ി                         തിരുവനന്തപുരം
             തീയതി 12.10.2022

വിജ്ഞാപന തീയതി          അവസാന തീയതി
     12.10.2022                            14.11.2022

ഗുരുവായൂര് കേ�വസ്വത്തില്  പാര്ട്ട് ടൈRം സ്വീപ്പര് തസ്തി�യില് നിലവിലുള്ള 3 (മൂന്ന്) ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്ക്
നിയ�ിക്കമെപ്പടുന്നതിന് നിശ്ചിതകേയാഗ്യതയുള്ള ഹിന്ദു �തത്തില്മെപ്പട്ട ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ളില് നിന്നും അകേപക്ഷ
ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു.

കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ ഔകേ�്യാഗി� മെവ�്ടൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in
ലൂമെR ഒറ്റത്തവണ രജികേoഷന് നRത്തിയ കേpഷം ഓണ്ടൈലനായി സ�ര്പ്പിക്കുന്ന അകേപക്ഷ�ള് �ാത്രകേ�
സ്വീ�രിക്കു�യുള്ളൂ.

1 �ാറ്റഗറി നമ്പരും വര്ഷവും 23/2022

2 തസ്തി�യുമെR കേപര് പാര്ട്ട് ടൈRം സ്വീപ്പര്

3 കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡിമെന്റ കേപര് ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം

4 pമ്പള മെwയില് രൂപ 13000-21080

5 കേയാഗ്യത�ള് ഏഴാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം അമെ}ങ്കില് തത്തുല്യ കേയാഗ്യത

6 ഒഴിവു�ളുമെR എണ്ണം 3 (മൂന്ന്)
മു�ളില് �ാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴിവു�ള് ഇകേപ്പാള് നിലവിലുള്ളതാണ്.
ഈ  വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റ്  ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞത്  ഒരു  വര്ഷവും  ഏറ്റവും  കൂRിയത്  മൂന്നു  വര്ഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.   എന്നാല്  ഒരു  വര്ഷത്തിനു  കേpഷം  ഇകേത
ഉകേ�്യാഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീ�രിക്കു�യാമെണങ്കില്
ആ  തീയതി  മുതല്  ഈ വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന്  പ്രാ�ല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നത}.   മു�ളില്  �ാണിച്ചിട്ടുള്ള
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ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും  ലിസ്റ്റ്  പ്രാ�ല്യത്തിലിരിക്കുകേമ്പാള്  എഴുതി
അറിയിക്കമെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നിയ�നം നRത്തുന്നതാണ്.

7 നിയ�നരീതി കേനരിട്ടുള്ള നിയ�നം

8 പ്രായ പരിധി 18  –  50   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  01.01.2004  നും  02.01.1972  നും  ഇRയില് 
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.  (രണ്ട്  തീയതി�ളും  ഉള്മെപ്പമെR)
(പട്ടി�ജാതി/പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കും  �റ്റു  പിന്നാക്ക  സമു�ായങ്ങളില്
മെപ്പട്ടവര്ക്കും  നിയ�ാനുസൃത�ായ  വയസ്സിളവ്  ലഭിക്കുന്നതാണ്.
(വയസ്സിളവിമെന  സം�ന്ധിച്ച  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്  മെപാതു
വ്യവസ്ഥ�ളിമെല രണ്ടാം ഖണ്ഡി� കേനാക്കു�)

9 പരീക്ഷാ ഫീസ്
തു�യും അRകേയ്ക്കണ്ട രീതിയും

രൂപ 300/- (മുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
പട്ടി�ജാതി / പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് രൂപ 200/-(ഇരുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
(കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപക്ഷ  സ�ര്
പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മെവ�്  കേപാര്ട്ടലിമെല കേപമെ�ന്റ്  കേഗറ്റ്  കേവ വഴി  ഓണ്
ടൈലനായി തു� അRകേയ്ക്കണ്ടതാണ്)

10 �റ്റ് വിവരങ്ങള് 1.  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര  സമു�ായങ്ങളില്മെപ്പട്ട
സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന  വിഭാഗത്തില്മെപ്പട്ടവര്ക്ക്
(  Economically  Weaker  Sections of Hindu Unreserved Communities  )
10%  സംവരണം  നല്കുന്നതാണ്.   18.11.2019  മെല  G.O(P)79/2019/RD
പ്ര�ാരം  ഇതിനര്ഹരായിട്ടുള്ള  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  ആയത്
അകേപക്ഷയില്  അവ�ാpമെപ്പടു�യും  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്
കേ�ാര്ഡ്  ആവp്യമെപ്പടുകേമ്പാള്  തങ്ങള്  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല
സംവരകേണതര  സമു�ായത്തില്മെപ്പട്ട  സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം
നില്ക്കുന്ന  വിഭാഗത്തില്മെപ്പട്ടവരാമെണന്ന്  വികേ}ജ്  ഓഫീസര്  നല്
കുന്ന നിര്ദ്ദിഷ്ട �ാതൃ�യിലുളള സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കു�യും കേവണം.
ഇപ്ര�ാരം മെ®യ്യാത്തവര്ക്ക് പ്രസ്തുത ആനുകൂല്യം നല്കുന്നത}.  

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

1)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെR      കുടും�ത്തില്       കേ�ന്ദ്ര/    സംസ്ഥാന
      സര്ക്കാരികേലകേയാ,      മെപാതുകേ�ഖലാ       സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ,
      സഹ�രണ   കേ�ഖലയിമെലകേയാ, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരില് നിന്നും
      ധനസഹായം   ലഭിയ്ക്കുന്ന   സ്വയംഭരണ   സ്ഥാപനങ്ങളികേലകേയാ,
      കേ�ന്ദ്ര  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാരില്  നിന്നും   തകേദ്ദp   സ്വയംഭരണ
      സ്ഥാപനങ്ങളില്   നിന്നും   ധനസഹായകേ�ാ,   ഗ്രാകേന്റാ ലഭിയ്ക്കുന്ന
      വി�്യാഭ്യാസ     സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ    റഗുലര്    ജീവനക്കാരന്



      ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.     എന്നാല്   ഈ   വ്യവസ്ഥ   കേ�ല്പ്പറഞ്ഞ
      സ്ഥാപനങ്ങളിമെല  പാര്ട്ട് ടൈRം ജീവനക്കാര്കേക്കാ താത്ക്കാലി�
      ജീവനക്കാര്കേക്കാ �ാധ��}.
2)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെR കുടും�ത്തില് ആ�ായ നികുതി നല്കുന്ന 
      ഒരംഗവും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
3)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെR കുടും�ത്തിന് ഒകേരക്കറില് കൂടുതല് ഭൂ�ി 
       ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
4)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെR കുടും�ത്തിമെന്റ �ാസവരു�ാനം എ}ാ വിധ  
       കേ³ാതസ്സില് നിന്നു�ായി 25,000/- രൂപയില് �വിയരുത്.

ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെR  കുടും�ം  എന്നാല്  സംവരണം  ആവp്യമെപ്പടുന്ന
ആള്,  അയാളുമെR  �ാതാപിതാക്കള്  (Parents),  അയാളുമെR  ഭാര്യ/
ഭര്ത്താവ്,  18  വയസ്സു  പൂര്ത്തിയാ�ാത്ത  �ക്കള്  /  സകേഹാ�രങ്ങള്
എന്നിവര് ഉള്മെപ്പട്ടതാണ്. 

വികേ}ജ്  ഓഫീസര് നല്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് വികേ}ജ്  ഓഫീസറുമെR
കേപരും ഒപ്പും തീയതിയിലും ഓഫീസ് സീലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

2.  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  നRത്തുന്ന  എഴുത്തു
പരീക്ഷയുമെR അRിസ്ഥാനത്തില് ലിസ്റ്റില് വരാന് കേയാഗ്യത കേനടുന്ന
(�ട്ട് ഓഫ് �ാര്ക്കും അതിനു മു�ളിലും �ാര്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള)  ഗുരുവായൂര്
കേ�വസ്വത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ  കേവതന
അRിസ്ഥാനത്തില്  കേജാലി  മെ®യ്യുന്നവകേരാ  മെ®യ്തിട്ടുള്ളവകേരാ  ആയ
ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര് �റ്റു വിധത്തില് കേയാഗ്യരാമെണങ്കില് അവരുമെR
താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം  �ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ഓകേരാ
മൂന്നു വര്ഷത്തിനും ഒരു �ാര്ക്ക് എന്ന �ണക്കില് പര�ാവധി 5 �ാര്ക്ക്
വമെര കേഗ്രയ്സ് �ാര്ക്ക് നല്കുന്നതാണ്.

3.  എഴുത്തു  പരീക്ഷ  ഇ}ാമെത  അഭിമുഖത്തിമെന്റ  �ാത്രം
അRിസ്ഥാനത്തില്  പൂര്ത്തീ�രിക്കുന്ന  മെതരമെഞ്ഞടുപ്പു�ളില്
പമെങ്കടുക്കുന്ന  ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വത്തില്   താല്ക്കാലി�/�ിവസ
കേവതനാRിസ്ഥാനത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  കേജാലി  മെ®യ്യുന്നവകേരാ,
മെ®യ്തിട്ടുളളവകേരാ  ആയ  ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര്  �റ്റു  വിധത്തില്
കേയാഗ്യരാമെണങ്കില്  അവരുമെR  താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം
�ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ആ�്യമെത്ത മൂന്നു വര്ഷത്തിന്  അര  (1/2)
�ാര്ക്കും  തുRര്ന്നുള്ള  ഓകേരാ  വര്ഷത്തിനും  0.16  �ാര്ക്കും  എന്ന
�ണക്കില് പര�ാവധി രണ്ടര ( 2 1/2)  �ാര്ക്ക് വമെര കേഗ്രയ്സ് �ാര്ക്ക്
നല്കുന്നതാണ്.

 മു�ളില്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  ആനുകൂല്യങ്ങള്



ഉപകേയാഗമെപ്പടുത്തണമെ�ന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ കേവതന
ജീവനക്കാര് അവര് സര്വ്വീസില് പ്രകേവpിച്ച തീയതി  ,    കേജാലി മെ®യ്യുന്ന  
തസ്തി�  ,    pമ്പളം  ,    സര്വ്വീസിമെന്റ  ടൈ�ര്ഘ്യം  ,    കേജാലിയുമെR  സ്വഭാവം  
തുRങ്ങിയവ വ്യക്ത�ാക്കുന്ന ഒരു സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് �ന്ധമെപ്പട്ട
മെഡപ്യൂട്ടി  അഡ്മിനികേoറ്ററില്  കുറയാത്ത  റാങ്കുള്ള  അധി�ാരിയില്
നിന്നും വാങ്ങി കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് ആവp്യമെപ്പടുന്ന
സ�യത്ത് ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്  .    താല്ക്കാലി� ജീവനക്കാര് അവരുമെR
സര്വ്വീസ്  സം�ന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്  അകേപക്ഷയിലും
കേരഖമെപ്പടുകേത്തണ്ടതാണ്.

11 അകേപക്ഷ അയകേയ്ക്കണ്ട വിധം ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ
ഔകേ�്യാഗി�  മെവ�്ടൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in  വഴിയാണ്
അകേപക്ഷ  സ�ര്പ്പികേക്കണ്ടത്.   മെവ�്ടൈസറ്റിമെന്റ  കേഹാം  കേപജിലുള്ള
"Apply  Online”  എന്ന ലിങ്കിലൂമെR  ഒറ്റത്തവണ രജികേoഷന് നRത്തിയ
കേpഷം  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്ക്ക്  തങ്ങളുമെR  യൂസര്  ഐഡിയും  പാസ്സ്
കേവര്ഡും  ഉപകേയാഗിച്ച്  കേലാഗിന്  മെ®യ്ത്  അകേപക്ഷ  സ�ര്
പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.   അപ്  കേലാഡ്  മെ®യ്യുന്ന  കേഫാകേട്ടാ  മൂന്നു
�ാസത്തിന�ം  എടുത്തത്  ആയിരിക്കണം  ഒരിക്കല്  അപ്  കേലാഡ്
മെ®യ്ത  കേഫാകേട്ടാ  തുRര്ന്നുള്ള  അകേപക്ഷ  സ�ര്പ്പിക്കുന്നതിനും
ഉപകേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.   മെപ്രാടൈഫലിമെല  പ്രിന്റ്  എന്ന  ലിങ്കില്
ക്ലിക്ക്  മെ®യ്താല്  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയ്ക്ക്  താന്  സ�ര്പ്പിച്ച  അകേപക്ഷയുമെR
പ്രിന്റ്  ഔട്ട്  എടുത്ത്  സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.   പാസ്സ്  കേവര് ഡ്
രഹസ്യ�ായി  സൂക്ഷികേക്കണ്ടതും  മെപ്രാടൈഫലില്  നല്�ിയിരിക്കുന്ന
വ്യക്തിഗത  വിവരങ്ങള്  pരിയാമെണന്ന്  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതും
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെR ചു�തലയാണ്.  അകേപക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തമെന്റ
മെപ്രാടൈഫലില്  ഉള്മെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള  വിവരങ്ങള്  pരിയാമെണന്ന്
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതാണ്.   റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്
ഡു�ായുള്ള  �ത്തിRപാടു�ളിലും  യൂസര്  ഐഡി  പ്രകേത്യ�ം
കേരഖമെപ്പടുകേത്തണ്ടതാണ്.  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡിന് മുമ്പാമെ� ഒരിക്കല്
സ�ര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള  അകേപക്ഷ�ള്  താല്ക്കാലി��ായി
സ്വീ�രിക്കമെപ്പടുന്നതാണ്.   ആയതിനു  കേpഷം  അകേപക്ഷയില്  �ാറ്റം
വരുത്തുന്നതികേനാ,  അകേപക്ഷ  പിന്വലിക്കുന്നതികേനാ  �ഴിയു�യി}.
മെതരമെഞ്ഞടുപ്പ്  പ്രക്രിയയുമെR  ഏത്  അവസരത്തിലായാലും  സ�ര്
പ്പിക്കമെപ്പട്ട  അകേപക്ഷ�ള്  വിജ്ഞാപനത്തിമെല  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്
വിപരീത�ായി �ാണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധി�ം നിരസിക്കമെപ്പടുന്നതാണ്.
വി�്യാഭ്യാസ  കേയാഗ്യത,  ജാതി,  പരി®യം,  വയസ്സ്  മുതലായവ
മെതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ര�ാണങ്ങളുമെR പ�ര്പ്പു�ള് കേ�രള കേ�വസ്വം
റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  ആവp്യമെപ്പടുകേമ്പാള്  ഹാജരാക്കിയാല്
�തിയാകും.   അകേപക്ഷാ  ഫീസ്  തു�  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്
കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപക്ഷ  സ�ര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  മെവ�്കേപാര്ട്ടലിലൂമെR

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


ഓണ്ടൈലനായി  അRകേയ്ക്കണ്ടതാണ്.   ഡി.ഡി.  ആകേയാ  �ണി  ഓര്
ഡറാകേയാ മെ®}ാന് മുഖാന്തിരകേ�ാ �കേറ്റമെതങ്കിലും രീതിയികേലാ അകേപക്ഷ
ഫീസ്  അRയ്ക്കുവാന്  പാRി}.   ഒരിക്കല്  അRച്ച  ഫീസ്  ഒരു
�ാരണവpാലും �Rക്കി നല്കുന്നത}.

12 അകേപക്ഷ  സ്വീ�രിക്കുന്ന
അവസാന തീയതി

14.11.2022     അര്ദ്ധരാത്രി 12 �ണി വമെര

13 അകേപക്ഷ  സ�ര്പ്പികേക്കണ്ട
കേ�ല്വിലാസം 

 www.kdrb.kerala.gov.in

കേഫാകേട്ടാ, ഐ.ഡി.�ാര്ഡ്, വയസ്സിളവ് ഉള്മെപ്പമെRയുള്ള നിര്കേദ്ദpങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിമെന്റ പാര്ട്ട്-II ല്
മെ�ാടുത്തിരിക്കുന്ന മെപാതു വ്യവസ്ഥ�ള് നിര്�ന്ധ�ായി കേനാക്കു�.
മെപാതുവ്യവസ്ഥയിമെല ഖണ്ഡി� 3, 4, 5  എന്നിവ ഈ മെതരമെഞ്ഞടുപ്പിന് �ാധ��}.

    മെസക്രട്ടറി (ഇന് ®ാര്ജ്ജ്)
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് 



കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ്
തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡ് �ില്ഡിംഗ്
എം.ജി.കേറാഡ്, ആയുര്കേവ� കേ�ാകേളജ് ജംഗ്ഷന്

തിരുവനന്തപുരം -695001
E-mail:kdrbtvm@gmail.com

Web:www.kdrb.kerala.gov.in, Ph:0471-2339377

വിജ്ഞാപനം

നമ്പര്. 107/ആര്2/2022/മെ�.ഡി.ആര്.�ി                         തിരുവനന്തപുരം
             തീയതി 12.10.2022

വിജ്ഞാപന തീയതി          അവസാന തീയതി
     12.10.2022                            14.11.2022

തിരുവിതാംകൂര്  കേ�വസ്വം  കേ�ാര് ഡില്  വാച്ചര്  തസ്തി�യില്  നിലവിലുള്ള  50  (അന്പത്)
ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്ക് നിയ�ിക്കമെZടുന്നതിന് നിശ്ചിതകേയാഗ്യതയുള്ള ഹിന്ദു �തത്തില്മെZട്ട ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ളില്
നിന്നും അകേപക്ഷ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു.

കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ ഔകേ�്യാഗി� മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in
ലൂമെl ഒറ്റത്തവണ രജികേmഷന് നlത്തിയ കേnഷം ഓണ്സൈലനായി സ�ര്Zിക്കുന്ന അകേപക്ഷ�ള് �ാത്രകേ�
സ്വീ�രിക്കു�യുള്ളൂ.

1 �ാറ്റഗറി നമ്പരും വര്ഷവും 24/2022

2 തസ്തി�യുമെl കേപര് വാച്ചര്

3 കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡിമെന്റ കേപര് തിരുവിതാംകൂര്  കേ�വസ്വം കേ�ാര് ഡ്

4 nമ്പള മെuയില് രൂപ 16500 – 35700
5 കേയാഗ്യത�ള് (1)  എസ്.എസ്.എല്.സി  പാസ്സായിരിക്കണം  അമെyങ്കില്  തത്തുല്യ

കേയാഗ്യത.
(2) �മ്പ്യൂട്ടര് പരിജ്ഞാനം അഭി�ാ�്യം.
(3) nാരീരി�ക്ഷ�ത ആവn്യ�ാണ്.  
nാരീരി�ക്ഷ�ത  മെതളിയിക്കുന്നതിന്  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്
കേ�ാര്ഡ്  ആവn്യമെZടുന്ന  സ�യത്ത്  അസിസ്റ്റന്റ്  സര്ജനില്
കുറയാത്ത റാങ്കുളള മെ�ഡിക്കല് ഓഫീസറില് നിന്നുളള മെ�ഡിക്കല്
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്.  
കുറിZ്  :-  സ്ത്രീ�ളും  ഭിന്നകേnഷിക്കാരും  ഈ  തസ്തി�യികേലയ്ക്ക്

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


അകേപക്ഷിക്കുവാന്  അര്ഹരy.  
6 ഒഴിവു�ളുമെl എണ്ണം 50 (അന്പത്)

മു�ളില് �ാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴിവു�ള് ഇകേZാള് നിലവിലുള്ളതാണ്.
ഈ  വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റ്  ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞത്  ഒരു  വര്ഷവും  ഏറ്റവും  കൂlിയത്  മൂന്നു  വര്ഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.   എന്നാല്  ഒരു  വര്ഷത്തിനു  കേnഷം  ഇകേത
ഉകേ�്യാഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീ�രിക്കു�യാമെണങ്കില്
ആ  തീയതി  മുതല്  ഈ വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന്  പ്രാ�ല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതy.   മു�ളില്  �ാണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും  ലിസ്റ്റ്  പ്രാ�ല്യത്തിലിരിക്കുകേമ്പാള്  എഴുതി
അറിയിക്കമെZടുന്ന  കൂടുതല്  ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും  ഈ  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റില്
നിന്നുംനിയ�നം നlത്തുന്നതാണ്.

7 നിയ�നരീതി കേനരിട്ടുള്ള നിയ�നം 

8 പ്രായ പരിധി 18  –  36   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  01.01.2004  നും  02.01.1986 നും  ഇlയില് 
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.  (രണ്ട്  തീയതി�ളും  ഉള്മെZമെl)
(പട്ടി�ജാതി/പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കും  �റ്റു  പിന്നാക്ക  സമു�ായങ്ങളില്
മെZട്ടവര്ക്കും  നിയ�ാനുസൃത�ായ  വയസ്സിളവ്  ലഭിക്കുന്നതാണ്.
(വയസ്സിളവിമെന  സം�ന്ധിച്ച  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്  മെപാതു
വ്യവസ്ഥ�ളിമെല രണ്ടാം ഖണ്ഡി� കേനാക്കു�)

9 പരീക്ഷാ ഫീസ്
തു�യും അlകേയ്ക്കണ്ട രീതിയും

രൂപ 300/- (മുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
പട്ടി�ജാതി / പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് രൂപ  200/- (ഇരുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
(കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപക്ഷ  സ�ര്
Zിക്കുന്നതിനുള്ള മെവ�്  കേപാര്ട്ടലിമെല കേപമെ�ന്റ്  കേഗറ്റ്  കേവ വഴി  ഓണ്
സൈലനായി തു� അlകേയ്ക്കണ്ടതാണ്)

10 �റ്റ് വിവരങ്ങള് 1.  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�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  ആയത്  അകേപക്ഷയില്
അവ�ാnമെZടു�യും  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്
ആവn്യമെZടുകേമ്പാള്  തങ്ങള്  ഹിന്ദു  �തത്തിമെല  സംവരകേണതര
സമു�ായത്തില്മെZട്ട  സാമ്പത്തി��ായി  പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്ന
വിഭാഗത്തില്മെZട്ടവരാമെണന്ന് വികേyജ് ഓഫീസര് നല്കുന്ന നിര്ദ്ദിഷ്ട
�ാതൃ�യിലുളള  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഹാജരാക്കു�യും  കേവണം.  ഇപ്ര�ാരം
മെ®യ്യാത്തവര്ക്ക് പ്രസ്തുത ആനുകൂല്യം നല്കുന്നതy.  

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



പറയുന്നവയാണ്.

1)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെl      കുടും�ത്തില്       കേ�ന്ദ്ര/    സംസ്ഥാന
      സര്ക്കാരികേലകേയാ,      മെപാതുകേ�ഖലാ       സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ,
      സഹ�രണ   കേ�ഖലയിമെലകേയാ, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരില് നിന്നും
      ധനസഹായം   ലഭിയ്ക്കുന്ന   സ്വയംഭരണ   സ്ഥാപനങ്ങളികേലകേയാ,
      കേ�ന്ദ്ര  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാരില്  നിന്നും   തകേദ്ദn   സ്വയംഭരണ
      സ്ഥാപനങ്ങളില്   നിന്നും   ധനസഹായകേ�ാ,   ഗ്രാകേന്റാ ലഭിയ്ക്കുന്ന
      വി�്യാഭ്യാസ     സ്ഥാപനങ്ങളിമെലകേയാ    റഗുലര്    ജീവനക്കാരന്
      ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.     എന്നാല്   ഈ   വ്യവസ്ഥ   കേ�ല്Zറഞ്ഞ
      സ്ഥാപനങ്ങളിമെല  പാര്ട്ട് സൈlം ജീവനക്കാര്കേക്കാ താത്ക്കാലി�
      ജീവനക്കാര്കേക്കാ �ാധ��y.
2)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെl കുടും�ത്തില് ആ�ായ നികുതി നല്കുന്ന 
      ഒരംഗവും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
3)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെl കുടും�ത്തിന് ഒകേരക്കറില് കൂടുതല് ഭൂ�ി 
       ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
4)    ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെl കുടും�ത്തിമെന്റ �ാസവരു�ാനം എyാ വിധ  
       കേ´ാതസ്സില് നിന്നു�ായി 25,000/- രൂപയില് �വിയരുത്.

ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെl  കുടും�ം  എന്നാല്  സംവരണം  ആവn്യമെZടുന്ന
ആള്,  അയാളുമെl  �ാതാപിതാക്കള്  (Parents),  അയാളുമെl  ഭാര്യ/
ഭര്ത്താവ്,  18  വയസ്സു  പൂര്ത്തിയാ�ാത്ത  �ക്കള്/സകേഹാ�രങ്ങള്
എന്നിവര് ഉള്മെZട്ടതാണ്. 

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

2.  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  നlത്തുന്ന  എഴുത്തു
പരീക്ഷയുമെl അlിസ്ഥാനത്തില് ലിസ്റ്റില് വരാന് കേയാഗ്യത കേനടുന്ന
(�ട്ട്  ഓഫ്  �ാര്ക്കും  അതിനു  മു�ളിലും  �ാര്ക്ക്  ലഭിച്ചിട്ടുള്ള)
തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡില് ഇകേത തസ്തി�യില് താല്ക്കാലി�
/  �ിവസ  കേവതന  അlിസ്ഥാനത്തില്  കേജാലി  മെ®യ്യുന്നവകേരാ
മെ®യ്തിട്ടുള്ളവകേരാ  ആയ  ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര്  �റ്റു  വിധത്തില്
കേയാഗ്യരാമെണങ്കില്  അവരുമെl  താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം
�ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ഓകേരാ  മൂന്നു  വര്ഷത്തിനും  ഒരു  �ാര്ക്ക്
എന്ന �ണക്കില് പര�ാവധി  5  �ാര്ക്ക് വമെര കേഗ്രയ്സ് �ാര്ക്ക് നല്
കുന്നതാണ്.

3.  എഴുത്തു  പരീക്ഷ  ഇyാമെത  അഭിമുഖത്തിമെന്റ  �ാത്രം
അlിസ്ഥാനത്തില്  പൂര്ത്തീ�രിക്കുന്ന  മെതരമെഞ്ഞടുപ്പു�ളില്



പമെങ്കടുക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡില് താല്ക്കാലി�/�ിവസ
കേവതനാlിസ്ഥാനത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  കേജാലി  മെ®യ്യുന്നവകേരാ,
മെ®യ്തിട്ടുളളവകേരാ  ആയ  ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര്  �റ്റു  വിധത്തില്
കേയാഗ്യരാമെണങ്കില്  അവരുമെl  താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം
�ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ആ�്യമെത്ത മൂന്നു വര്ഷത്തിന്  അര  (1/2)
�ാര്ക്കും  തുlര്ന്നുള്ള  ഓകേരാ  വര്ഷത്തിനും  0.16  �ാര്ക്കും  എന്ന
�ണക്കില് പര�ാവധി രണ്ടര ( 2 1/2)  �ാര്ക്ക് വമെര കേഗ്രയ്സ് �ാര്ക്ക്
നല്കുന്നതാണ്.

 മു�ളില്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  ആനുകൂല്യങ്ങള്
ഉപകേയാഗമെZടുത്തണമെ�ന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ കേവതന
ജീവനക്കാര് അവര് സര്വ്വീസില് പ്രകേവnിച്ച തീയതി  ,    കേജാലി മെ®യ്യുന്ന  
തസ്തി�  ,    nമ്പളം  ,     സര്വ്വീസിമെന്റ സൈ�ര്ഘ്യം  ,    കേജാലിയുമെl  സ്വഭാവം  
തുlങ്ങിയവ വ്യക്ത�ാക്കുന്ന ഒരു സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് �ന്ധമെZട്ട
മെഡപ്യൂട്ടി �മ്മീഷണറില് കുറയാത്ത റാങ്കുള്ള അധി�ാരിയില് നിന്നും
വാങ്ങി  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  ആവn്യമെZടുന്ന
സ�യത്ത് ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്  .    താല്ക്കാലി� ജീവനക്കാര് അവരുമെl
സര്വ്വീസ്  സം�ന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്  അകേപക്ഷയിലും
കേരഖമെZടുകേത്തണ്ടതാണ്.

11 അകേപക്ഷ അയകേയ്ക്കണ്ട വിധം ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ
ഔകേ�്യാഗി�  മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in  വഴിയാണ്
അകേപക്ഷ  സ�ര്Zികേക്കണ്ടത്.   മെവ�്സൈസറ്റിമെന്റ  കേഹാം  കേപജിലുള്ള
"Apply  Online”  എന്ന ലിങ്കിലൂമെl  ഒറ്റത്തവണ രജികേmഷന് നlത്തിയ
കേnഷം  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്ക്ക്  തങ്ങളുമെl  യൂസര്  ഐഡിയും  പാസ്സ്
കേവര്ഡും  ഉപകേയാഗിച്ച്  കേലാഗിന്  മെ®യ്ത്  അകേപക്ഷ  സ�ര്
Zിക്കാവുന്നതാണ്.   അപ്  കേലാഡ്  മെ®യ്യുന്ന  കേഫാകേട്ടാ  മൂന്നു
�ാസത്തിന�ം  എടുത്തത്  ആയിരിക്കണം  ഒരിക്കല്  അപ്  കേലാഡ്
മെ®യ്ത  കേഫാകേട്ടാ  തുlര്ന്നുള്ള  അകേപക്ഷ  സ�ര്Zിക്കുന്നതിനും
ഉപകേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.   മെപ്രാസൈഫലിമെല  പ്രിന്റ്  എന്ന  ലിങ്കില്
ക്ലിക്ക്  മെ®യ്താല്  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയ്ക്ക്  താന്  സ�ര്Zിച്ച  അകേപക്ഷയുമെl
പ്രിന്റ്  ഔട്ട്  എടുത്ത്  സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.   പാസ്സ്  കേവര് ഡ്
രഹസ്യ�ായി  സൂക്ഷികേക്കണ്ടതും  മെപ്രാസൈഫലില്  നല്�ിയിരിക്കുന്ന
വ്യക്തിഗത  വിവരങ്ങള്  nരിയാമെണന്ന്  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതും
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെl ചു�തലയാണ്.  അകേപക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തമെന്റ
മെപ്രാസൈഫലില്  ഉള്മെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള  വിവരങ്ങള്  nരിയാമെണന്ന്
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതാണ്.   റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്
ഡു�ായുള്ള  �ത്തിlപാടു�ളിലും  യൂസര്  ഐഡി  പ്രകേത്യ�ം
കേരഖമെZടുകേത്തണ്ടതാണ്.  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡിന് മുമ്പാമെ� ഒരിക്കല്
സ�ര്Zിച്ചിട്ടുള്ള  അകേപക്ഷ�ള്  താല്ക്കാലി��ായി
സ്വീ�രിക്കമെZടുന്നതാണ്.   ആയതിനു  കേnഷം  അകേപക്ഷയില്  �ാറ്റം

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


വരുത്തുന്നതികേനാ,  അകേപക്ഷ  പിന്വലിക്കുന്നതികേനാ  �ഴിയു�യിy.
മെതരമെഞ്ഞടുZ്  പ്രക്രിയയുമെl  ഏത്  അവസരത്തിലായാലും  സ�ര്
Zിക്കമെZട്ട  അകേപക്ഷ�ള്  വിജ്ഞാപനത്തിമെല  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്
വിപരീത�ായി �ാണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധി�ം നിരസിക്കമെZടുന്നതാണ്.
വി�്യാഭ്യാസ  കേയാഗ്യത,  ജാതി,  പരി®യം,  വയസ്സ്  മുതലായവ
മെതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ര�ാണങ്ങളുമെl പ�ര്പ്പു�ള് കേ�രള കേ�വസ്വം
റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  ആവn്യമെZടുകേമ്പാള്  ഹാജരാക്കിയാല്
�തിയാകും.   അകേപക്ഷാ  ഫീസ്  തു�  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്
കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപക്ഷ  സ�ര്Zിക്കുന്നതിനുള്ള  മെവ�്കേപാര്ട്ടലിലൂമെl
ഓണ്സൈലനായി  അlകേയ്ക്കണ്ടതാണ്.   ഡി.ഡി.  ആകേയാ  �ണി  ഓര്
ഡറാകേയാ മെ®yാന് മുഖാന്തിരകേ�ാ �കേറ്റമെതങ്കിലും രീതിയികേലാ അകേപക്ഷ
ഫീസ്  അlയ്ക്കുവാന്  പാlിy.   ഒരിക്കല്  അlച്ച  ഫീസ്  ഒരു
�ാരണവnാലും �lക്കി നല്കുന്നതy.

12 അകേപക്ഷ  സ്വീ�രിക്കുന്ന
അവസാന തീയതി

 14.11.2022   അര്ദ്ധരാത്രി 12 �ണി വമെര

13 അകേപക്ഷ  സ�ര്Zികേക്കണ്ട
കേ�ല്വിലാസം 

 www.kdrb.kerala.gov.in

കേഫാകേട്ടാ, ഐ.ഡി.�ാര്ഡ്, വയസ്സിളവ് ഉള്മെZമെlയുള്ള നിര്കേദ്ദnങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിമെന്റ പാര്ട്ട്-II ല്
മെ�ാടുത്തിരിക്കുന്ന മെപാതു വ്യവസ്ഥ�ള് നിര്�ന്ധ�ായി കേനാക്കു�.

   മെസക്രട്ടറി (ഇന് ®ാര്ജ്ജ്)
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് 



കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ്
തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡ് �ില്ഡിംഗ്
എം.ജി.കേറാഡ്, ആയുര്കേവ� കേ�ാകേളജ് ജംഗ്ഷന്

തിരുവനന്തപുരം -695001
E-mail:kdrbtvm@gmail.com

Web:www.kdrb.kerala.gov.in, Ph:0471-2339377

രണ്ടാം എന്  .   സി  .   എ വിജ്ഞാപനം  

നമ്പര്. 107/ആര്2/2022/മെ�.ഡി.ആര്.�ി   തിരുവനന്തപുരം
          തീയതി   12.10.2022

വിജ്ഞാപന തീയതി          അവസാന തീയതി
   12.10.2022                                                                                              14.11.2022

തിരുവിതാംകൂര്  കേ�വസ്വം  കേ�ാര് ഡില്  രണ്ടാം  ആനകേOവു�ം  (രണ്ടാം  എന്.സി.എ –  ഒ.�ി.സി)
തസ്തി�യില്  നിലവിലുള്ള  1  (ഒന്ന്)  ഒഴിവികേലയ്ക്ക്  നിയ�ിക്കമെ]ടുന്നതിന്  നിശ്ചിതകേയാഗ്യതയുള്ള  ഹിന്ദു
�തത്തിമെല ഒ.�ി.സി വിഭാഗത്തില്മെ]ട്ട ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ളില് നിന്നും അകേപക്ഷ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു.

കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ ഔകേ�്യാഗി� മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in
ലൂമെo ഒറ്റത്തവണ രജികേpഷന് നoത്തിയ കേOഷം ഓണ്സൈലനായി സ�ര്]ിക്കുന്ന അകേപക്ഷ�ള് �ാത്രകേ�
സ്വീ�രിക്കു�യുള്ളൂ.

1 �ാറ്റഗറി നമ്പരും വര്ഷവും 25/2022

2 തസ്തി�യുമെo കേപര്
രണ്ടാം ആനകേOവു�ം (ഒ.�ി.സി വിഭാഗത്തില്മെ]ട്ട 
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ളില് നിന്നും �ാത്രം)

3 കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡിമെന്റ കേപര് തിരുവിതാംകൂര്  കേ�വസ്വം കേ�ാര് ഡ്

4 Oമ്പള മെwയില് രൂപ  7000-8500 (PR)
5 കേയാഗ്യത�ള് (1) എട്ടാം ക്ലാസ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം അമെ}ങ്കില് തത്തുല്യ കേയാഗ്യത.

(2) ആന പാ]ാനായി മൂന്ന് വര്ഷമെത്ത പ്രവൃത്തിപരിചയം. 
കുറി]്  :-   പ്രവൃത്തിപരിചയം  മെതളിയിക്കുന്നതിന്  ചീഫ്  സൈവല്ഡ്
സൈലഫ്  വാര്ഡന്  അധി�ാരമെ]ടുത്തിയ  വനം  വകു]ിമെല
ഉകേ�്യാഗസ്ഥന്  countersign  മെചയ്ത  പ്രവൃത്തിപരിചയ  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഹാജരാക്കണം.

6 ഒഴിവു�ളുമെo എണ്ണം 1 (ഒന്ന്) 
മു�ളില് �ാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴിവ് ഇകേ]ാള് നിലവിലുള്ളതാണ്.
ഈ  വിജ്ഞാപന  പ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കുന്ന  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റിന്,  ഈ
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തസ്തി�യുമെo  15.06.2017  തീയതിയില് നിലവില് വന്ന റാങ്ക്  ലിസ്റ്റിമെന്റ
(�ാറ്റഗറി നമ്പര് –  02/2016)  �ാലയളവില് ഒ.�ി.സി വിഭാഗക്കാര്ക്ക്
കേവണ്ടി നീക്കിവച്ചിട്ടുളള ഒഴിവികേലയ്ക്കും oി സമു�ായത്തിമെന്റ അഭാവത്തില്
നി�ത്തമെ]oാമെത  വരുന്ന  ഒഴിവു�ളികേലയ്ക്കും  നിയ�നOിപാര്Oയും
നിയ�നവും  നoത്തുന്നതു  വമെരകേയാ  അമെ}ങ്കില്  ഈ
വിജ്ഞാപനപ്ര�ാരം തയ്യാറാക്കുന്ന എന്.സി.എ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവില്
വരുന്ന തീയതി മുതല് മൂന്ന് വര്ഷം തി�യുന്നതുവമെരകേയാ ഏതാകേണാ
ആ�്യം ആ തീയതി വമെര പ്രാ�ല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.  

7 നിയ�നരീതി

കേനരിട്ടുള്ള  നിയ�നം  (ഒ.�ി.സി  വിഭാഗത്തില്മെ]ട്ട
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ളില് നിന്നു �ാത്രം)

കുറി]് :-  oി  വിഭാഗത്തില്]oാത്ത  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്
സ�ര്]ിക്കമെ]ടുന്ന  അകേപക്ഷ�ള്  നിരുപാധി�ം  നിരസിക്കുന്നതാണ്.
അങ്ങമെനയുളളവര്ക്ക്  അകേപക്ഷ  നിരസിച്ചുമെ�ാണ്ട്  വ്യക്തിഗത
അറിയി]് നല്കുന്നത}.  ഒരിക്കല് അoച്ച പരീക്ഷാഫീസ് �oക്കി നല്
കുന്നതു�}.  

8 പ്രായ പരിധി 18  –  39   ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  01.01.2004  നും  02.01.1983 നും  ഇoയില് 
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതി�ളും ഉള്മെ]മെo) 
[മെപാതുവ്യവസ്ഥ�ളിമെല  2  (1)  മെല  ആനുകൂല്യം  ഉള്മെ]മെo]
(വയസ്സിളവിമെന  സം�ന്ധിച്ച  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്  മെപാതു
വ്യവസ്ഥ�ളിമെല രണ്ടാം ഖണ്ഡി� കേനാക്കു�)

9 പരീക്ഷാ ഫീസ്
തു�യും അoകേയ്ക്കണ്ട രീതിയും

രൂപ 300/- (മുന്നൂറ് രൂപ �ാത്രം) 
(കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപക്ഷ  സ�ര്
]ിക്കുന്നതിനുള്ള മെവ�്  കേപാര്ട്ടലിമെല കേപമെ�ന്റ്  കേഗറ്റ്  കേവ വഴി  ഓണ്
സൈലനായി തു� അoകേയ്ക്കണ്ടതാണ്)

10 �റ്റ് വിവരങ്ങള് 1.  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  നoത്തുന്ന  എഴുത്തു
പരീക്ഷയുമെo അoിസ്ഥാനത്തില് ലിസ്റ്റില് വരാന് കേയാഗ്യത കേനടുന്ന
(�ട്ട്  ഓഫ്  �ാര്ക്കും  അതിനു  മു�ളിലും  �ാര്ക്ക്  ലഭിച്ചിട്ടുള്ള)
തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡില്  ഇകേത തസ്തി�യില് താല്ക്കാലി�
/  �ിവസ  കേവതന  അoിസ്ഥാനത്തില്  കേജാലി  മെചയ്യുന്നവകേരാ
മെചയ്തിട്ടുള്ളവകേരാ  ആയ  ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര്  �റ്റു  വിധത്തില്
കേയാഗ്യരാമെണങ്കില്  അവരുമെo  താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം
�ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ഓകേരാ  മൂന്നു  വര്ഷത്തിനും  ഒരു  �ാര്ക്ക്
എന്ന �ണക്കില് പര�ാവധി  5  �ാര്ക്ക് വമെര കേ¦യ്സ് �ാര്ക്ക് നല്
കുന്നതാണ്.

2.  എഴുത്തു  പരീക്ഷ  ഇ}ാമെത  അഭിമുഖത്തിമെന്റ  �ാത്രം



അoിസ്ഥാനത്തില്  പൂര്ത്തീ�രിക്കുന്ന  മെതരമെ§ടുപ്പു�ളില്
പമെങ്കടുക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡില് താല്ക്കാലി�/�ിവസ
കേവതനാoിസ്ഥാനത്തില്  ഇകേത  തസ്തി�യില്  കേജാലി  മെചയ്യുന്നവകേരാ,
മെചയ്തിട്ടുളളവകേരാ  ആയ  ജീവനക്കാര്ക്ക്,  അവര്  �റ്റു  വിധത്തില്
കേയാഗ്യരാമെണങ്കില്  അവരുമെo  താല്ക്കാലി�  കേസവന  �ാലഘട്ടം
�ണക്കാക്കി  പൂര്ത്തീ�രിച്ച  ആ�്യമെത്ത മൂന്നു വര്ഷത്തിന്  അര  (1/2)
�ാര്ക്കും  തുoര്ന്നുള്ള  ഓകേരാ  വര്ഷത്തിനും  0.16  �ാര്ക്കും  എന്ന
�ണക്കില് പര�ാവധി രണ്ടര ( 2 1/2)  �ാര്ക്ക് വമെര കേ¦യ്സ് �ാര്ക്ക്
നല്കുന്നതാണ്.

 മു�ളില്  പറ§ിരിക്കുന്ന  ആനുകൂല്യങ്ങള്
ഉപകേയാഗമെ]ടുത്തണമെ�ന്നാ¦ഹിക്കുന്ന താല്ക്കാലി�  /  �ിവസ കേവതന
ജീവനക്കാര് അവര് സര്വ്വീസില് പ്രകേവOിച്ച തീയതി  ,    കേജാലി മെചയ്യുന്ന  
തസ്തി�  ,    Oമ്പളം  ,     സര്വ്വീസിമെന്റ സൈ�ര്ഘ്യം  ,    കേജാലിയുമെo  സ്വഭാവം  
തുoങ്ങിയവ വ്യക്ത�ാക്കുന്ന ഒരു സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് �ന്ധമെ]ട്ട
മെഡപ്യൂട്ടി �മ്മീഷണറില് കുറയാത്ത റാങ്കുള്ള അധി�ാരിയില് നിന്നും
വാങ്ങി  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  ആവO്യമെ]ടുന്ന
സ�യത്ത് ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്  .    താല്ക്കാലി� ജീവനക്കാര് അവരുമെo
സര്വ്വീസ്  സം�ന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്  അകേപക്ഷയിലും
കേരഖമെ]ടുകേത്തണ്ടതാണ്.

11 അകേപക്ഷ അയകേയ്ക്കണ്ട വിധം ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡിമെന്റ
ഔകേ�്യാഗി�  മെവ�്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in  വഴിയാണ്
അകേപക്ഷ  സ�ര്]ികേക്കണ്ടത്.   മെവ�്സൈസറ്റിമെന്റ  കേഹാം  കേപജിലുള്ള
"Apply  Online”  എന്ന ലിങ്കിലൂമെo  ഒറ്റത്തവണ രജികേpഷന് നoത്തിയ
കേOഷം  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്ക്ക്  തങ്ങളുമെo  യൂസര്  ഐഡിയും  പാസ്സ്
കേവര്ഡും  ഉപകേയാഗിച്ച്  കേലാഗിന്  മെചയ്ത്  അകേപക്ഷ  സ�ര്
]ിക്കാവുന്നതാണ്.   അപ്  കേലാഡ്  മെചയ്യുന്ന  കേഫാകേട്ടാ  മൂന്നു
�ാസത്തിന�ം  എടുത്തത്  ആയിരിക്കണം  ഒരിക്കല്  അപ്  കേലാഡ്
മെചയ്ത  കേഫാകേട്ടാ  തുoര്ന്നുള്ള  അകേപക്ഷ  സ�ര്]ിക്കുന്നതിനും
ഉപകേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.   മെപ്രാസൈഫലിമെല  പ്രിന്റ്  എന്ന  ലിങ്കില്
ക്ലിക്ക്  മെചയ്താല്  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയ്ക്ക്  താന്  സ�ര്]ിച്ച  അകേപക്ഷയുമെo
പ്രിന്റ്  ഔട്ട്  എടുത്ത്  സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.   പാസ്സ്  കേവര് ഡ്
രഹസ്യ�ായി  സൂക്ഷികേക്കണ്ടതും  മെപ്രാസൈഫലില്  നല്�ിയിരിക്കുന്ന
വ്യക്തിഗത  വിവരങ്ങള്  Oരിയാമെണന്ന്  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതും
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥിയുമെo ചു�തലയാണ്.  അകേപക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തമെന്റ
മെപ്രാസൈഫലില്  ഉള്മെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള  വിവരങ്ങള്  Oരിയാമെണന്ന്
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതാണ്.   റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്
ഡു�ായുള്ള  �ത്തിoപാടു�ളിലും  യൂസര്  ഐഡി  പ്രകേത്യ�ം
കേരഖമെ]ടുകേത്തണ്ടതാണ്.  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡിന് മുമ്പാമെ� ഒരിക്കല്
സ�ര്]ിച്ചിട്ടുള്ള  അകേപക്ഷ�ള്  താല്ക്കാലി��ായി
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സ്വീ�രിക്കമെ]ടുന്നതാണ്.   ആയതിനു  കേOഷം  അകേപക്ഷയില്  �ാറ്റം
വരുത്തുന്നതികേനാ,  അകേപക്ഷ  പിന്വലിക്കുന്നതികേനാ  �ഴിയു�യി}.
മെതരമെ§ടു]്  പ്രക്രിയയുമെo  ഏത്  അവസരത്തിലായാലും  സ�ര്
]ിക്കമെ]ട്ട  അകേപക്ഷ�ള്  വിജ്ഞാപനത്തിമെല  വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്
വിപരീത�ായി �ാണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധി�ം നിരസിക്കമെ]ടുന്നതാണ്.
വി�്യാഭ്യാസ  കേയാഗ്യത,  ജാതി,  പരിചയം,  വയസ്സ്  മുതലായവ
മെതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ര�ാണങ്ങളുമെo പ�ര്പ്പു�ള് കേ�രള കേ�വസ്വം
റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  ആവO്യമെ]ടുകേമ്പാള്  ഹാജരാക്കിയാല്
�തിയാകും.   അകേപക്ഷാ  ഫീസ്  തു�  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്
കേ�ാര്ഡിമെന്റ  അകേപക്ഷ  സ�ര്]ിക്കുന്നതിനുള്ള  മെവ�്കേപാര്ട്ടലിലൂമെo
ഓണ്സൈലനായി  അoകേയ്ക്കണ്ടതാണ്.   ഡി.ഡി.  ആകേയാ  �ണി  ഓര്
ഡറാകേയാ മെച}ാന് മുഖാന്തിരകേ�ാ �കേറ്റമെതങ്കിലും രീതിയികേലാ അകേപക്ഷ
ഫീസ്  അoയ്ക്കുവാന്  പാoി}.   ഒരിക്കല്  അoച്ച  ഫീസ്  ഒരു
�ാരണവOാലും �oക്കി നല്കുന്നത}.

12 അകേപക്ഷ  സ്വീ�രിക്കുന്ന
അവസാന തീയതി

14.11.2022     അര്ദ്ധരാത്രി 12 �ണി വമെര

13 അകേപക്ഷ  സ�ര്]ികേക്കണ്ട
കേ�ല്വിലാസം 
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കേഫാകേട്ടാ, ഐ.ഡി.�ാര്ഡ്, വയസ്സിളവ് ഉള്മെ]മെoയുള്ള നിര്കേ»Oങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിമെന്റ പാര്ട്ട്-II ല്
മെ�ാടുത്തിരിക്കുന്ന മെപാതു വ്യവസ്ഥ�ള് നിര്�ന്ധ�ായി കേനാക്കു�.

   മെസക്രട്ടറി (ഇന് ചാര്ജ്ജ്)
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ് 


