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ഗുരുവബോയൂര്,  മെലബബോര്,  തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര്  എനതീ  കദേവസസങ്ങളറില്  തബോമഴെപ്പറയുന തസറികേകേളറിമല
ഒഴെറിവുകേളറിൽ നറിയമെറിക്കമപ്പടുനതറിനട്ട് നറിശറിതകയബോഗഗ്യതയുള്ള ഹറിന്ദുമെതതറിൽമപ്പട ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറികേളറിൽ നറിനസ്വം
അകപക്ഷ ക്ഷണറിച്ചു മകേബോള്ളുന.

1. കേബോറ്റഗററി നമ്പ൪   39/2020:-   മമെഡറിക്കല് സൂപ്രണട്ട് (ഗുരുവബോയൂര് കദേവസസസ്വം മമെഡറിക്കല് മസനര്)
- ശമ്പളസ്വം 68700-110400 രൂപ, ഒഴെറിവട്ട് 1, കയബോഗഗ്യതകേള  – 1.  എസ്വം.ബറി.ബറി.എസട്ട്, 2.  സര്ക്കബോര് 
കമെഖലയറികലബോ  അമല്ലെങറില്  സസകേബോരഗ്യകമെഖലയറിമല  കുറഞ്ഞതട്ട്  200  കേറിടക്കകേളുള്ള  
ആശുപതറിയറിമലകയബോ അഞ്ചു വര്ഷതറില് കുറയബോതട്ട് കസവനപരറിചയസ്വം, 3.  ടബോവന്കൂര്  
മകേബോചറിന് മമെഡറിക്കല് കേകൗണ്സറിലറിമന നറിലവറിലുള്ള സറിരസ്വം രജറികസ്ട്രേഷന്.  

2. കേബോറ്റഗററി നമ്പ൪  :- 40/2020:  -  അസറിസ്റ്റനട്ട് എന്ജറിനതീയര് (സറിവറില്) (ഗുരുവബോയൂര് കദേവസസസ്വം)  - ശമ്പളസ്വം
39500-83000 രൂപ,   ഒഴെറിവുകേള 2, കയബോഗഗ്യത-  ഒരു അസ്വംഗതീകേ കൃത സര്വ്വകേലബോശബോലയറില് നറിനസ്വം  
സറിവറില് എന്ജറിനതീയററിസ്വംഗറിലുള്ള ബറിരുദേസ്വം അമല്ലെങറില് തത്തുലഗ്യ കയബോഗഗ്യത.

3. കേബോറ്റഗററി  നമ്പ൪  :-  41/2020:  -  കബോര്ക്കട്ട്  (  മെലബബോര്  കദേവസസസ്വം-കനരറിട്ടുള്ള നറിയമെനസ്വം)   ശമ്പളസ്വം-19000-
43600 രൂപ, ഒഴെറിവുകേള 10, കയബോഗഗ്യതകേള  – 1.  പ്ലസട്ട് ടു പബോസബോയറിരറിക്കണസ്വം അമല്ലെങറില് തത്തുലഗ്യ 
കയബോഗഗ്യത, 2. ഡറി.സറി.എ അമല്ലെങറില് തത്തുലഗ്യ കയബോഗഗ്യത

4. കേബോറ്റഗററി  നമ്പ൪  :-  42/2020:  -  കബോര്ക്കട്ട്   (മെലബബോര്  കദേവസസസ്വം  കബബോര്ഡറില്  10  വര്ഷസ്വം   സര്വ്വതീസട്ട്  
പൂര്തറിയബോക്കറിയ തബോഴ്ന്ന ശമ്പളമുളള സറിരസ്വം കക്ഷത ജതീവനക്കബോരറില് നറിനസ്വം തസറികേമെബോറ്റസ്വം വഴെറി മെബോതസ്വം)

 ശമ്പളസ്വം 19000-43600 രൂപ, ഒഴെറിവുകേള 5, കയബോഗഗ്യതകേള   – 1.   പ്ലസട്ട്  ടു  പബോസബോയറിരറിക്കണസ്വം  
അമല്ലെങറില് തത്തുലഗ്യ കയബോഗഗ്യത, 2. ഡറി.സറി.എ  അമല്ലെങറില്  തത്തുലഗ്യ  കയബോഗഗ്യത,  3.  മെലബബോര്  
കദേവസസസ്വം കബബോര് ഡറിമന  കേതീഴെറിലുള്ള  കക്ഷതങ്ങളറില്  10  വര്ഷമത  സറിരസ്വം  സര്വ്വതീസട്ട്  
പൂര്തറിയബോക്കറിയറിരറിക്കണസ്വം.  
കുററിപ്പട്ട്  -  സര്വ്വതീസട്ട്  മതളറിയറിക്കുനതറിനട്ട്  നറിശറിത  മെബോതൃകേയറിലുള്ള  സര്വ്വതീസട്ട്  സര്ടറിഫറിക്കറ്റട്ട്  
മകേ.ഡറി.ആര്.ബറി ആവശഗ്യമപ്പടുന മുറയട്ട് ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്.  സര്വ്വതീസട്ട് സര്ടറിഫറിക്കറ്ററിമന
മെബോതൃകേ വറിജബോപനകതബോമടബോപ്പസ്വം കചര്തറിരറിക്കുന. 



5. കേബോറ്റഗററി നമ്പ൪  :- 43/2020:  -   കഗബോളഡട്ട് സറിതട്ട്  (മെലബബോര് കദേവസസസ്വം കബബോര്ഡട്ട്) ശമ്പളസ്വം 18000- 
41500, ഒഴെറിവട്ട് 1, കയബോഗഗ്യതകേള  – 1. SSLC അമല്ലെങറില് തത്തുലഗ്യ കയബോഗഗ്യത,   2. സസര്ണസ്വം, മവള്ളറി  
ആഭരണങ്ങള നറിര്മറിക്കുനതറിനുള്ള അററിവുസ്വം വവദേഗഗ്യവുസ്വം,  ആ കമെഖലയറില് മൂന വര്ഷതറില്  
കുറയബോത പരറിചയവുസ്വം.
കുററിപ്പട്ട്  -  പ്രവൃതറി  പരറിചയസ്വം  മതളറിയറിക്കുനതറിനബോയറി  സസര്ണസ്വം,  മവള്ളറി  ആഭരണങ്ങള  
നറിര്മറിക്കുനകതബോ  വറിപണനസ്വം  മചയ്യുനകതബോ  ആയ  ഏമതങറിലുസ്വം  സബോപനതറില്  നറിനള്ള  
സബോക്ഷഗ്യപതസ്വം ഹബോജരബോകക്കണതബോണട്ട്. 

6.    കേബോറ്റഗററി  നമ്പ൪:-  44/2020:-  വഡ്രൈവര് കേസ്വം  ഒബോഫതീസട്ട്  അറ്റന്ഡനട്ട്  (മെലബബോര് കദേവസസസ്വം), 
ശമ്പളസ്വം 18000-41500 രൂപ, ഒഴെറിവുകേള - കേണക്കബോക്കമപ്പടറിടറില്ലെ, കയബോഗഗ്യതകേള  – 1.   ഏഴെബോസ്വം  
കബോസട്ട് പബോസബോയറിരറിക്കണസ്വം 2. മൂന വര്ഷമെബോയറി  നറിലവറിലുള്ള   എല്.എസ്വം.വറി  വഡ്രൈവറിസ്വംഗട്ട്  
വലസന്സട്ട്  ഉണബോയറിരറിക്കണസ്വം 3. വലറ്റട്ട് കമെബോകടബോര്  വബോഹനങ്ങള  ഒബോടറിക്കുനതറില്  മെറികേവട്ട്  
ഉണബോയറിരറിക്കണസ്വം.
കുററിപ്പട്ട് -  എല്.എസ്വം.വറി  ഒബോടറിക്കുനതറിനുള്ള  പ്രബോവതീണഗ്യസ്വം  ഒരു  പ്രബോകയബോഗറികേ  പരതീക്ഷയറിലൂമട  
പരറികശബോധറിക്കുനതബോണട്ട്.  

7.     കേബോറ്റഗററി നമ്പ൪:- 45/2020:- എല്.ഡറി.വടപ്പറിസ്റ്റട്ട് (തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര് കദേവസസസ്വം കബബോര്ഡട്ട്),ശമ്പളസ്വം 
19000-43600 രൂപ, ഒഴെറിവുകേള - 7,  കയബോഗഗ്യതകേള –1. .  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സറി പബോസബോയറിരറിക്കണസ്വം
അമല്ലെങറില് തത്തുലഗ്യ കയബോഗഗ്യത, 2.  വടപ്പട്ട് വററ്ററിസ്വംഗട്ട് ഇസ്വംഗതീഷട്ട് കലബോവററിലുസ്വം മെലയബോളസ്വം കലബോവററിലുസ്വം ഉള്ള
KGTE സര്ടറിഫറിക്കറ്റട്ട് അമല്ലെങറില്  തത്തുലഗ്യ  കയബോഗഗ്യത  3.  കേമ്പമ്പ്യൂടര്  കവര്ഡട്ട്  കപ്രബോസസറിസ്വംഗട്ട്  
അമല്ലെങറില് തത്തുലഗ്യകയബോഗഗ്യത

 
  
പ്രബോയപരറിധറി :-കേബോറ്റഗററി നമ്പ൪ 39/2020 മന പ്രബോയപരറിധറി 25 നുസ്വം 40 നുസ്വം മെകദഗ്യ, (ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറികേള 

1.1.1995 നുസ്വം 2.1.1980 നുസ്വം മെകദഗ്യ ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം.)  
കേബോറ്റഗററി നമ്പ൪ 40/2020 മന പ്രബോയപരറിധറി 25 നുസ്വം 36 നുസ്വം മെകദഗ്യ, 
(ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറികേള 1.1.1995 നുസ്വം 2.1.1984 നുസ്വം മെകദഗ്യ ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം.)  
കേബോറ്റഗററി നമ്പ൪ 41/2020, 43/2020, 44/2020 ഇവയുമട പ്രബോയപരറിധറി 18 നുസ്വം 35 നുസ്വം മെകദഗ്യ,
(ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറികേള 1.1.2002 നുസ്വം 2.1.1985 നുസ്വം മെകദഗ്യ ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം.)  
കേബോറ്റഗററി നമ്പ൪ 45/2020 മന പ്രബോയപരറിധറി 18 നുസ്വം 36 നുസ്വം മെകദഗ്യ,  
(ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറികേള 1.1.2002 നുസ്വം 2.1.1984 നുസ്വം മെകദഗ്യ ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം). 
കേബോറ്റഗററി നമ്പ൪ 42/2020  – പരമെബോവധറി 50 വയസട്ട് 
(ഉകദേഗ്യബോഗബോ൪തറികേള 02.01.1970 കനബോ അതറിനു കശഷകമെബോ ജനറിചവരബോയറിരറിക്കണസ്വം). 

(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കുസ്വം മെറ്റു പറിനബോക്ക സമുദേബോയങ്ങളക്കുസ്വം 
നറിയമെബോനുസൃതമെബോയ വയസറിളവുകേള തസറികേ മെബോറ്റസ്വം ഒഴെറിമകേ 
ഉള്ള എല്ലെബോ തസറികേകേളക്കുസ്വം ലഭറിക്കുനതബോണട്ട്.)



അകപക്ഷബോ ഫതീസട്ട് :- കേബോറ്റഗററി നമ്പ൪ 39/2020 - 1000/- രൂപ 
(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കട്ട് 750/- രൂപ)
കേബോറ്റഗററി നമ്പ൪ 40/2020 500/- രൂപ
(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കട്ട് 250/- രൂപ)
കേബോറ്റഗററി നമ്പ൪ 41/2020, 43/2020, 45/2020 - 300/- രൂപ
(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കട്ട് 200/- രൂപ)
കേബോറ്റഗററി നമ്പ൪ 44/2020 - 200/- രൂപ
(പടറികേജബോതറി/പടറികേവ൪ഗ്ഗക്കബോ൪ക്കട്ട് 100/- രൂപ)
കേബോറ്റഗററി നമ്പ൪ 42/2020 - 300/- രൂപ

അകപക്ഷ സമെ൪പ്പറിക്കുനതറിനുസ്വം  വറിശദേ വറിവരങ്ങളക്കുസ്വം  www.kdrb.kerala.gov.in എന ഔകദേഗ്യബോഗറികേ
മവബ്വസറ്റട്ട് കനബോക്കുകേ.

മസക്രടററി, 
കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോര്ഡട്ട്

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

