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ലഘുവിജ്ഞാപനം

വിജ്ഞാപന തീയതി                             അവസാന തീയതി
      29.06.2022                                                         30.07.2022

 ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വത്തിമെല  താമെ0പ്പറയുന്ന  തസ്തി��ളിമെല  ഒ0ിവു�ളില്
നിയ�ിക്കമെപ്പടുന്നതിന്  ഹിന്ദു  �തത്തില്മെപ്പട്ട  നിര്ദ്ദിഷ്ട  കേയാഗ്യതയുളള  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ളില്
നിന്നും അകേപക്ഷ ക്ഷണിച്ചുമെ�ാള്ളുന്നു.

1. �ാറ്റഗറി  നമ്പര് 09/2022  :-  അസിസ്റ്റന്റ്  എഞ്ചിനീയര്  (ഇലക്ട്രിക്കല്)  (ഗുരുവായൂര്  

കേ�വസ്വം) - ശമ്പളം 55200-115300 രൂപ.  ഒ0ിവ് - 3 (മൂന്ന്). കേയാഗ്യത�ള് - 1. അംഗീകൃത 

സര്വ്വ�ലാശാലയില് നിന്നു ലഭിച്ച ഇലക്ട്രിക്കല് & ഇലകേക്ട്രാണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലുളള 

�ി.മെ^ക്ക് �ിരു�ം അമെ_ങ്കില് തത്തുല്യ കേയാഗ്യത.

2. �ാറ്റഗറി നമ്പര് 10/2022 :-കേഹാസ്പിറ്റല് അറ്റൻഡന്റ് കേdഡ് II (ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം) - 

ശമ്പളം 23000– 50200 രൂപ.  ഒ0ിവ് - 3 (മൂന്ന്).   കേയാഗ്യത�ള് - 1) ഏ0ാം  ക്ലാസ്  

പാസ്സായിരിക്കണം  അമെ_ങ്കില്  തത്തുല്യ  കേയാഗ്യത.   2)   ഏമെതങ്കിലും  പ്രശസ്ത�ായ  

(Reputed)  കേഹാസ്പിറ്റലില്  കേഹാസ്പിറ്റല്  അറ്റൻഡന്റായുളള  2  വര്ഷമെത്ത  പ്രവൃത്തി  

പരിചയം.

3. �ാറ്റഗറി നമ്പര് 11/2022 :- വാച്ച്�ാൻ (ഗുരുവായൂര്   കേ�വസ്വം) ശമ്പളം 23000-50200  രൂപ.

ഒ0ിവ് - 13 (പതിമൂന്ന്).  കേയാഗ്യത - ഏ0ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം അമെ_ങ്കില് തത്തുല്യ

കേയാഗ്യത.

കുറിപ്പ് :  സ്ത്രീ�ളും ഭിന്നകേശഷിക്കാരും ഈ തസ്തി�യ്ക്ക് അകേപക്ഷിക്കുവാൻ അര്ഹര_.

4. �ാറ്റഗറി നമ്പര് 12/2022  :- മെ�ാമ്പ് മെzയര് (ഗുരുവായൂര്   കേ�വസ്വം) - ശമ്പളം 26500 –    

60700 രൂപ.  ഒ0ിവ് - 2 (രണ്ട്).  കേയാഗ്യത�ള് - 1) �ലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനുമുള്ള 



�0ിവ്.  2)  �ന്ധമെപ്പട്ട �ലയില് ഗുരുവായൂര് കേ�വസ്വം വാ�്യ വി�്യാലയത്തില് നികേന്നാ, 

കേ�രള �ലാ�ണ്ഡലത്തില് നികേന്നാ,  തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡിമെന്റ �ീ0ിലുള്ള 

കേക്ഷത്ര �ലാപീഠത്തില് നികേന്നാ തത്തുല്യ സ്ഥാപനങ്ങളില് നികേന്നാ നിര്ദ്ദിഷ്ട പഠനം  

വിജയ�ര�ായി പൂര്ത്തിയാക്കിയതിനു കേശഷം ലഭിച്ച സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് അമെ_ങ്കില് അകേത  

കേ�ഖലയിമെല  വിഖ്യാതരായ  �ലാ�ാരൻ�ാരില്  നിന്ന്  ലഭിച്ച  അഞ്ചു  വര്ഷമെത്ത  

പ്രവൃത്തി പരിചയ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.

ഈ0വ വിഭാഗക്കാര്ക്കായുള്ള ഒന്നാം എൻ  .  സി  .  എ വിജ്ഞാപനം  

5. �ാറ്റഗറി  നമ്പര്  13/2022  :-  ഇലത്താളം  മെzയര് (ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം)  ഈ0വ  

വിഭാഗത്തില്മെപ്പട്ട ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ളില് നിന്നും �ാത്രം.  ശമ്പളം  26500 – 60700  രൂപ.

ഒ0ിവ് - 1 (ഒന്ന്), കേയാഗ്യത�ള് - 1) �ലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനുമുള്ള �0ിവ്.           

2)  �ന്ധമെപ്പട്ട �ലയില് ഗുരുവായൂര് കേ�വസ്വം വാ�്യ വി�്യാലയത്തില് നികേന്നാ,  കേ�രള  

�ലാ�ണ്ഡലത്തില് നികേന്നാ, തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡിമെന്റ �ീ0ിലുള്ള കേക്ഷത്ര 

�ലാപീഠത്തില്  നികേന്നാ  തത്തുല്യ  സ്ഥാപനങ്ങളില്  നികേന്നാ  നിര്ദ്ദിഷ്ട  പഠനം  

വിജയ�ര�ായി പൂര്ത്തിയാക്കിയതിനു കേശഷം ലഭിച്ച സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് അമെ_ങ്കില് അകേത  

കേ�ഖലയിമെല  വിഖ്യാതരായ  �ലാ�ാരൻ�ാരില്  നിന്ന്  ലഭിച്ച  അഞ്ചു  വര്ഷമെത്ത  

പ്രവൃത്തി പരിചയ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.

പ്രായപരിധി     

�ാറ്റഗറി  നമ്പര്  09/2022 തസ്തി�യുമെ^ പ്രായപരിധി  25-നും  36-നും  �കേ�്യ.         

ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള് 01.01.1997 നും 02.01.1986 നും �കേ�്യ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. 

�ാറ്റഗറി നമ്പര് 10/2022, 11/2022 എന്നീ തസ്തി��ളുമെ^ പ്രായപരിധി 18-നും 36-നും �കേ�്യ. 

ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള് 01.01.2004 നും 02.01.1986 നും �കേ�്യ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. 

�ാറ്റഗറി നമ്പര് 12/2022 തസ്തി�യുമെ^ പ്രായപരിധി 20-നും 36-നും �കേ�്യ. 

ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള് 01.01.2002 നും 02.01.1986 നും �കേ�്യ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. 

(മു�ളില്പ്പറഞ്ഞ  തസ്തി��ള്ക്ക്  പട്ടി�ജാതി/പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കും  �റ്റു  പിന്നാക്ക

സമു�ായങ്ങളില്മെപ്പട്ടവര്ക്കും നിയ�ാനുസൃത�ായ വയസ്സിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്)



�ാറ്റഗറി നമ്പര് 13/2022 തസ്തി�യുമെ^ പ്രായപരിധി 20-നും 39-നും �കേ�്യ. 

ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള് 01.01.2002 നും 02.01.1983 നും �കേ�്യ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. 

(�ാറ്റഗറി നമ്പര് 13/2022 തസ്തി�യ്ക്ക് ഉയര്ന്ന പ്രായപരിധിയില് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നത_.

ഉയര്ന്ന പ്രായപരിധി സം�ന്ധിച്ച മെപാതുവ്യവസ്ഥ�ളിമെല ഭാഗം  II  (I)  ല് ഉള്മെപ്പട്ട 3  

വര്ഷമെത്ത വയസ്സിളവ് ഉള്മെപ്പമെ^)

പരീക്ഷാഫീ  സ്   

�ാറ്റഗറി നമ്പര് 09/2022 - രൂപ 750/- (പട്ടി�ജാതി / പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് Rs.500/-)

�ാറ്റഗറി നമ്പര് 10/2022, 11/2022, 12/2022  - രൂപ 300/- 

(പട്ടി�ജാതി/പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക്  Rs.200/-)

�ാറ്റഗറി നമ്പര് 13/2022 - രൂപ 300/-

അകേപക്ഷ  സ�ര്പ്പിക്കുന്നതിനും  വിശ�  വിവരങ്ങള്ക്കും  www.kdrb.kerala.gov.in എന്ന

ഔകേ�്യാഗി� മെവ�് സൈസറ്റ് സന്ദര്ശിക്കു�.         

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

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

