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തൃശ്ശൂർ  സുകവോളജിക്കൽ പോർക്്ക 

(േിഫ്ബി ക്പോജക്ട് ) 

എസ്. പി. വി. 3 (2) /2022                                                                          തീയതി: 16-09-2022 

 

സൂ സൂപ്പർവവസറുടെ   േരോർ നിയമനം 

I. തൃശ്ശൂർ സുകവോളജിക്കൽ പോർക്കിടനപ്പറ്റി. 

തൃശ്ശൂർ പട്ടണത്തിൽ പ്പവർത്തിക്കുന്ന. നിലവിലല മൃഗശാല തൃശ്ശൂർ പട്ടണത്തിൽ 

നിന്നുും 12 കിലലാമീറ്റർ അകലല പുത്തൂർ എന്ന സ്ഥലത്തു വനഭൂമിയിലിലലക്കു മാറ്റി 

വനും വകുപ്പിനല്െ കീഴിൽ സുലവാളജിക്കൽ പാർക്ക ് ആയി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 

തീരുമാനും 2012-ൽ സുംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുത്തിരുന്നു. 2016-17- ലല ബഡ്ജറ്റിൽ 

സുംസ്ഥാന പദ്ധതി വിഹിതലത്താലടാപ്പും കിഫബ്ി ധന സഹായലത്താലട പദ്ധതി 

നിർവ്വഹണത്തിനുള്ള തീരുമാനും ഉണ്ടായി. തുടർന്്ന 2018 വരഷ്ും ലകപ്ര വനും 

മപ്രാലയത്തിനല്െയുും, സുംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിനല്െയുും അനുമതിലയാലട 

136.28 ലഹക്ടർ വനഭൂമിയിൽ പണികൾ ആരുംഭിച്ചു. 

മൃഗങ്ങലള പാർപ്പിക്കുന്നതിനായി വിശാലമായ 23 ആവാസയിടങ്ങൾ, വിസ്തൃ തമായ  

പാർക്കിങ്, െിസപ്ഷൻ ലകപ്രും, കലഫറ്റീരിയ, സർവീസ് ലൊഡുകൾ, സരർശക 

പാതകൾ, ജലവിതരണ സുംവിധാനും, വവദ്യുതി വിതരണും, സീലവജ് പ്ടീറ്റ് ലമന്െ്, 

ആസ്ഥാന മരിരവുും കവാർലട്ടഴ്സുകളുും,  ലവറ്റിനെി ലഹാസ്പിറ്റൽ സമുച്ചയും, കിച്ചൻ 

സമുച്ചയും, മഴലവള്ള സുംഭരണികൾ, ചുറ്റുമതിൽ, കുംഫർട ് ലേഷനുകൾ , പ്ടാും 

ലേഷനുകൾ, ലാൻഡ്സ്ലകപ്പിങ്, പൂലരാട്ട നിർമാണും  എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയിലല 

പ്പധാന ഘടകങ്ങൾ.  ലസൻപ്ടൽ പി.ഡബ്ല്യൂ. ഡി, ലകരള ലപാലീസ് ലഹൌസിങ്്ങ 

കൺസ്പ്ടകഷ്ൻ ലകാർപലെഷൻ, ലകരള വാട്ടർ അലതാെിറ്റി എന്നീ ഏജൻസികളാണ ്

പദ്ധതിയുലട സാലേതിക ലമൽലനാട്ടും വഹിക്കുന്നത്.   

 പദ്ധതി നിർവഹണും ഇലപ്പാൾ അരിമ ഘട്ടത്തിലാണ്   

 തൃശൂർ മൃഗശാലയിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങലളയുും 

പാർപ്പിക്കുന്നലതാലടാപ്പും ഇരയയിലല മറ്റു മൃഗശാലകളിൽ നിന്നുും, 

വിലദ്ശത്തുനിന്നുും മൃഗങ്ങലള ലകാണ്്ട വലരണ്ടതുണ്്ട. ആധുനിക രീതിയിൽ ഓസ്

ലപ്ടലിയയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്ഗ്ധനായ ലജാൺ ലകാ യുലട ലനതൃതവത്തിൽ 

തയ്യാൊക്കിയിട്ടുലള്ള രൂപ കല്പനയിലാണ് സുലവാളജിക്കൽ പാർക്ക ്സ്ഥാപിക്കുന്നത്.  

 സിുംഹും, പുലി, കടുവ, വിവിധയിനും മാനുകൾ, കരിുംകുരേ്, സിുംഹവാലൻ 

കുരങ്ങു്, മുതല, ചീേണ്ണി, വിവിധയിനും ഉരഗങ്ങൾ, ഉഭയജീവികൾ, രാപ്തീഞ്ചര 



ജീവികൾ, ജിൊഫ ് , സീപ്ബാ, വിവിധയിനും പഷികൾ, കരടികൾ, വരയാട്, 

കുെുക്കൻ, കാട്ടുപട്ടി, കഴുതപ്പുലി, ഹിലപ്പാ  എന്നീ ജീവികലളയാണ് പാർക്കിൽ 

പരിപാലിലക്കണ്ടത്. 

II. കജോലിയുടെ സവഭോവവും, ഉത്തരവോദിതവങ്ങളും. 

പാർക്കിൽ മൃഗങ്ങലള ലകാണ്ടുവരുന്നതിന ് അരിമമായി ലചലയ്യണ്ട 

തയാലെടുപ്പുകളുും കീപ്പർ ലപ്ടയിനി മാരുലട പരിശീലനവുമാണ് പ്പധാന 

ഉത്തരവാദ്ിതവങ്ങൾ . 

II. കയോഗ്യതേൾ 

1. വിദ്യാഭയാസ ലയാഗയത : ഏഴാും ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണും. ഡിപ്ഗി ഉണ്ടാകാൻ 

പാടില്ല. 

2. ലജാലി പരിചയും :ലകരളത്തിലല ഏലതേിലുും അുംഗീകൃത മൃഗ ശാലയിൽ  

മൃഗ പരിപാലനവുമായി ബന്ധലപ്പട്ട ് കുെഞ്ഞത് 25 വര്ഷും സർവീസ് 

ഉണ്ടായിരിക്കണും. ഇതിൽ കുെഞ്ഞത്  5 വർഷ ലമേിലുും സൂ 

സൂപ്പർവവസർ തസ്തികയിൽ ആയിരുന്നിരിക്കണും . ഇത് സുംബന്ധിച്ചു 

അവസാനും ലജാലി ലചയ്ത സ്ഥാപന അധികാരിയിൽനിന്നുും ലഭയമായ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണും.. 

 

3.  കായിക ഷമത: കായിക ഷമത സുംബന്ധിച്ചു ഗവലെന്െ് സർവീസിൽ 

അസിേന്െ ് സർജനിൽ കുെയാത്ത ഓഫീസെുലട സർട്ടിഫിക്കറ്റ ് ലജാലിയിൽ 

ലചരുന്ന സമയത്തു ഹാജരാക്കണും.  

4.്പോയം: അലപഷകർ 2022 ജനുവരി 1 നു 60  വയസ്സ് കഴിയാത്തവരായിരിക്കണും. 

പ്പായത്തിൽ ഇളവുകൾ അനുവദ്നീയമല്ല 

IV. ഒഴിവുേൾ : 1   

V. കവതനവും നിയമന േോലോവധിയും : കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 6  മാസ 

ലത്തക്കാണ ് നിയമനും. സർക്കാർ ലസവനത്തിൽ  നിന്നുും വിരമിച്ച ജീവനക്കാർക്ക ്

പുനർ നിയമനത്തിൽ ശമ്പളും നൽകുന്ന മാനദ്ണ്ഡും അനുസരിച്ചുള്ള മാസ ശമ്പളും 

അനുവദ്ിക്കുും.. 

VI. ടതരടെെുപ്്പ രീതി. അലപഷരിൽ പ്പാഥമികമായി എല്ലാ ലയാഗയതകളുും 

ഉള്ളവരുലട ചുരുക്കപട്ടിക തയാൊക്കുും. ഇവരിൽ നിന്നുും അഭിമുഖത്തിനല്െ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ൊേ് പട്ടിക തയാൊക്കി പ്പസിദ്ധലപ്പടുത്തുവുും. ഈ ലിേിൽ 

നിന്നുും നിയമനും നടത്തുും. 



VII. അകപക്ഷ സമർപ്പികക്കണ്ട വിധം : അലപഷ ഫാെവുും വിശദ് വിവരങ്ങളുും 

ലകരള വനും വകുപ്പിനല്െ www.forest.kerala.gov.in  എന്ന ലവബ് വസറ്റിൽ 

പ്പസിദ്ധലപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. ഈ വിവരും പപ്ത മാധയമത്തിലൂലട അെിയിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ലവബ്വസറ്റിൽ നിന്നുും ലഡൌൺലലാഡ ് ലചയ്യന്ന അലപഷക പൂരിപ്പിച്ചു ലഫാലട്ടാ, 

സവയും സാഷയലപ്പടുത്തിയ അനുബന്ധ ലരഖകൾ എന്നിവ സഹിതും കവെിലിട്ടു 

താലഴപ്പെയുന്ന അഡ്പ്ഡസ്സിൽ അയക്കണും. അലപഷകൾ ലനരിട്ടുും 

thrissurzoologicalpark@gmail.com   എന്ന ഇ-ലമയ ് ലിലുും സവീകരിക്കുന്നതാണ്. 

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുലട അസ്സൽ അഭിമുഖ സമയത്തു ഹാജരാക്കണും.  

ഡയെക്ടർ  

തൃശ്ശൂർ സുലവാളജിക്കൽ പാർക്ക ് 

പുത്തൂർ പി. ഓ  

കുരിശുമൂലക്കു സമീപും  

തൃശ്ശൂർ-680014 

ലകരളും. 

E-mail:thrissurzoologicalpark@gmail.com 

 

VII. അകപക്ഷ സവീേരിക്കുന്ന അവസോന തീയതി: 10-10-2022 വവകുലന്നരും 5  

മണിവലര.    താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന അലപഷകൾ ഒരു കാരണ വശാലുും 

സവീകരിക്കുന്നതല്ല. 

 

(ഒപ്പ)്  

ഡയെക്ടർ , തൃശ്ശൂർ സുലവാളജിക്കൽ പാർക്്ക 
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