
വിജ്ഞാപനം  

                   2021 ഫഫെബ്രുവരി മാം്രും 1 തീയതി മതത 2022 ജനുവരി മാം്രും 31 - തിയതി
വഫരയുള്ള ഒര വർഷതത്തേക്ക  മൂ മാം്രും  വീതം  കാലദദൈർർള്ള്ള നാലക
ബാച്ചുകളിലായി  തിരവനതപരം,  ത്കാടയം,  തൃശ്ശൂർ  ,ത്കാഴിത്്ാകക,  കണ്ണൂർ  എന്നീീ
ത്കന്ളിത  തകടങ്ങുന്നീ ഫചയി  ം്രുർത് ്ന (  ത്ലാവർ  )  കകളാസകളിത്ലേയ്കള്ള
പ്രത്വശനതേകിനക  നിചിിത  ത്യായ്തയുള്ളവരിത  നിൂം  അത്പേക്ഷകൾ  േക്ഷ്ിച്ചു
ഫകാളൂ.

                         ം്രുർത് ്ന കകളാസിത ത്ചരവാ  ആഗ്ി്ന്നീവർ അത്പേക്ഷകൾ  2021
ജനുവരി  മാം്രും  30    തീയതി്ക മ പായി തിരവനതപരതേകക  വഴുത്ാട്ടുള്ള ം്രുർത് ്ന
ഡയറക്ടറാഫെീം്രുിത  എതേകിതിചിരി്്ം.  ദദകപ്പു ഫചയ്തതത്താ  ദദകഫകാഫണ്ഴുതിയത്താ
ആയ  അത്പേക്ഷാ  ത്ഫൊറ്ൾ  ഉപത്യായി്ാുന്നീതാ ക്.  അതിചകിതിച അത്പേക്ഷാ
ത്ഫൊറ്ൾ  ഈ  ആഫെീം്രുിത  നിൂം  വിതര്ം  ഫചെന്നീതന.  അത്പേക്ഷാ  ത്ഫൊറം
www.dslr.kerala.gov.in എന്നീ ഫവബക  ദദം്രു്ിത  ലഭ്മാ ക് .

                        അത്പേക്ഷകർ കററഞ വിൈർ്ാഭ്ാം്രു ത്യായ്തയായ എം്രുക .എം്രുക.എത.
ം്രുി ത്യാ  ,തത്തുല്മായ പരീേക്ഷത്യാ പാസായവരം, 35  വയസ പർതേകിയാകാതേകവരം
ആയിരി്്ം.  എന്നീാത  പിത്ന്നീാ് ം്രുമൈർായ്ാർ്ക  38  വയസം,  പടികജാതി,
പടികവർഗ്ഗ്ാർ്ക  40  വയസും ആ ക് ഉയർന്നീ പ്രായപരിിി . 2020 ഫം്രുപ്തംബർ 1 -ാാം
തീയതി വച്ചു ക്്ാത്്ണ്താ ക്

                 ം്രുർത് ്നസ്കൂളിത  ത്ചരന്നീതിനുള്ള അത്പേക്ഷത്യാഫകാംം  താഫഴ പറയുന്നീ
റി്ാർഡുകൾ ത്ചർതേകിരിത്്ണ്താ ക്.

(1)  ഒര യം്രു്ഡക  ഉത്ൈർ്ായഗസ്  ം്രുാേക്ഷ്ഫം്തേകിയ   എം്രുക.എം്രുക.എത.ം്രുി ബ്ിഫിനന
ശരി പകർംക.

(വയം്രുക  ഫതളിയി്ന്നീതിത്ിനനയും,  പബകളികക  പരീേക്ഷയിത  ത്നകിയ  മാർ്ക
ഫതളിയി്ന്നീതിത്ിനനയും ത്പേജുകൾ )

 (2)  ബന്ധഫംട ആഫെീം്രുിത  നിൂ ലഭിതിച ജാതി  ഫതളിയി്ന്നീതിനുള്ള
ം്രുർടിഫെി്്ിഫിനന അസത.

(പടികജാതി, പടികവർഗ്ഗ്ാർ് മാത്രം).

 (3) എഫതങ്കിലും ഒര യം്രു്ഡക ഉത്ൈർ്ായഗസ്നിത നിൂം 6 മാം്രുതേകിനകം ലഭിതിച ം്രു്വഭാവ
ം്രുർടിഫെി്്ക (അസത ).

(4)  അത്പേക്ഷകർ  എതക  ജിന്ാരനാഫ്ന്നീക  ഫതളിയി്ന്നീതിനക  വിത്നജക
ആഫെീം്രുറുത്കത്യാ, പഞ്ചായതേകക പ്രം്രുിഡിനനിത്ിനനത്യാ  ം്രുർടിഫെി്്ക (അസത ) .   

                   അത്പേക്ഷ അയേയ്കന്നീ കവറിനു പറതേകക  “ം്രുർത് ്ന സളിത ത്ചരന്നീതിനുള്ള
അത്പേക്ഷ”  എൂം,  കവറിഫിനന പറഫതേകഴുതന്നീ ത്മതവിലാം്രുതേകിത  ഉത്ൈർ്ായത്ംരം ,
ഗസ്ലത്ംരം  (അതായതക “ഡയറക്ടർ”  ം്രുർഫ ്ന ആിനനക ലാിനനക റി്ാർഡകം്രുക ,  വഴുത്ാകക,

File No.DSLR/56/2021-E1



തിരവനതപരം)  മാത്രത്മ എഴുതാ  പാ്ൻ .  വിമക്തഭകന്മാർ്ം  അത്പേക്ഷ
ം്രുമർംി്ാുന്നീതാ ക്. പ്രായപരിിിയിത വളവക അനുവൈർി്ന്നീതന.

               ഫതരഫറഞ്്ഫം്ന്നീ അത്പേക്ഷകർ  പ്രത്വശനം  കിട്ടുന്നീ മറയക
ം്രുർടിഫെി്റ്റുകളുഫക അസലുകൾ   ം്രുർഫ ്ന സ്കൂൾ  അിികാരികളുഫക മ പാഫക
്ാജരാത്്ണ്താ ക്.  അർ്തയുള്ളവഫരന്നീക  ം്രുർഫ ്ന ഡയറക്ടർ്ക  ത്ബാി്ഫം്ന്നീ
പേക്ഷം ം്രുർ്ാർ ജീവന്ാഫര 3-ാാം ഖണികയിത പററഞിട്ടുള്ള, വയഫസാ, പരീേക്ഷാ
ത്യായ്തത്യാ പരിയ്ി്ാഫത ഫതരഫറഞ്്ാുന്നീതം ,  അവർ്ക  ം്രു്വതം ചിലവിത
പഠി്ാുന്നീതമാ ക്.

             പബകളികക  ം്രുർ ്നീം്രുക  കമീഷത  തിരഫറഞ്്ന്നീ വിത്നജക  അം്രുിസിനനകമാർ ,
രണ്ാം തരം ഡാഫ്കറാ ,  ം്രുർഫ ്നയർ,  ഫട്രെയിം്രുർമാർ വവർ്ം പ്രായപരിിിത്യാ,
പരീേക്ഷാ ത്യായ്തത്യാ, പരിയ്ി്ാഫത റവന് ഡിവിഷത്ത ആഫെീം്രുറുത്കത്യാ, ജിനാ
കളക്ടറുത്കഫയാ,  ം്രുർഫ ്ന ഡയറക്ടറുഫകത്യാ  ഏതാഫ്ൂവതിചാത  അത പ്രകാരമള്ള
നിർത്ദശാനും്രുര്ം പ്രത്വശനം അനുവൈർി്ാുന്നീതാ ക്.

                താഫഴ പറയുന്നീ പ്രകാരമള്ള അത്പേക്ഷകൾ യാഫതാര മന്നീറിയിപ്പും കകാഫത
നിരം്രുി്ഫം്ന്നീതാ ക്.

1.ഒംികാതേകവ.

2.നിർദിഷ്ട ത്യായ്തയിനാതേകവ.

3.പ്രായപരിിി കഴിറഞവ.

4.വിജ്ഞാപനതേകിത പററഞിട്ടുള്ള മ്ക പ്രിാന വ്വഗസ്കൾ്ക വിത്ിയമാകാതേകവ.

5.എം്രുക.എം്രുക.എത.ം്രുി  യുഫക ശരി  പകർപ്പുകൾ  യം്രു്ഡക  ഉത്ൈർ്ായഗസ്ഫന ഫകാണ്ക
ം്രുാേക്ഷ്ഫം്തേകാതേകവ.

6.ഏത ത്കനതേകിത്ലയാ ക് പ്രത്വശനം ത്വണ്ഫതന്നീക പ്രത്ത്കം കാ്ി്ാതേക അത്പേക്ഷ.

 

ക്തത വിവര്ൾ ം്രുർത് ്ന വകംിഫിനന നൈർ്ായിക ഫവബക ദദം്രു്ായ 
www.dslr.kerala.gov.in ത ലഭ്മാ ക്.

 

                                                                                                                      
                                                 ം്രുർഫ ്ന ഡയറക്ടർ്ക ത്വണ്ി 
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