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ലഘുവിജ്ഞാപനം

വിജ്ഞാപന തീയതി                             അവസാന തീയതി
   12.10.2022                                                         14.11.2022

തിരുവിതാംകൂര്/ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം  കേ�ാര്ഡു�ളില്  താമെ1പ്പറയുന്ന  തസ്തി��ളിമെല
ഒ1ിവു�ളില്  നിയ�ിക്കമെപ്പടുന്നതിന്  ഹിന്ദു  �തത്തില്മെപ്പട്ട  കേയാഗ്യരായ  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ളില്
നിന്നും അകേപക്ഷ ക്ഷണിച്ചുമെ�ാള്ളുന്നു.

1. �ാറ്റഗറി നമ്പര് 14/2022  :-  ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന് കേMഡ്  I  (സിവില്)  (ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം ) -  
ശമ്പളം  37400 –  79000, ഒ1ിവു�ള്  - 2,  കേയാഗ്യത  -  കേ�രള ഗവൺമെ�ന്റ് അംഗീ�രിച്ച  
സിവില് എഞ്ചിനീയറിംഗിലുളള ഡികേ[ാ� അമെ\ങ്കില് തത്തുല്യ കേയാഗ്യത

2. �ാറ്റഗറി നമ്പര് 15/2022 :- ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന് കേMഡ് II (സിവില്) (ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം) - 
ശമ്പളം  31100 –  66800, ഒ1ിവു�ള്  - 2,  കേയാഗ്യത  -  കേ�രള ഗവൺമെ�ന്റ് അംഗീ�രിച്ച  
സിവില് എഞ്ചിനീയറിംഗിലുളള ഡികേ[ാ� അമെ\ങ്കില് തത്തുല്യ കേയാഗ്യത

3. �ാറ്റഗറി നമ്പര്  16/2022   :-  ലാ�് മെbക്നീഷ്യന്  (ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം)  -  ശമ്പളം
31100 – 66800,  ഒ1ിവ്  - 1,  കേയാഗ്യത�ള്  - (1)  ഫിസിക്സ്,  മെ��ിസ്ട്രി,  �കേയാളജി എന്നിവ  
ഐച്ഛി�  വിഷയങ്ങളായി എടുത്ത് 50% �ാര്കേക്കാb് കൂbി പ്രീ-ഡിMി പാസ്സായിരിക്കണം  
അമെ\ങ്കില്  തത്തുല്യ  കേയാഗ്യത,  (2)  മെ�ഡിക്കല്  വി�്യാഭ്യാസ  ഡയറക്ടകേററ്റ്  (കേ�രള  
സര്ക്കാര്)  നല്കുന്ന രണ്ട് വര്ഷമെത്ത എം.എല്.bി കേ�ാഴ്സിലുളള ഡികേ[ാ� അമെ\ങ്കില്  
തത്തുല്യ കേയാഗ്യത, (3) കേ�രള പാരാമെ�ഡിക്കല് �ൗൺസില് രജികേസ്ട്രഷന്

4. �ാറ്റഗറി  നമ്പര്  17/2022 :-  നഴ്സിംഗ്  അസിസ്റ്റന്റ്  (Male)  (ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം)  -  
ശമ്പളം  23700 –  52600,  ഒ1ിവു�ള്  -  3,  കേയാഗ്യത�ള്  -  (1)  ഏ1ാം  ക്ലാസ്സ്  
പാസ്സായിരിക്കണം അമെ\ങ്കില് തത്തുല്യ  കേയാഗ്യത,  (2)  സര്ക്കാര്/അര്ദ്ധ സര്ക്കാര്  
അമെ\ങ്കില് ചുരുങ്ങിയത്  50 മെ�ഡ്ഡു�ളുളള സ്വ�ാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവിbങ്ങളില് 
നിന്നും നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റായുളള രണ്ട് വര്ഷമെത്ത പ്രവൃത്തിപരിചയം.



5. �ാറ്റഗറി  നമ്പര്  18/2022 :-   നഴ്സിംഗ്  അസിസ്റ്റന്റ്  (Female)  (ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം)  - 
ശമ്പളം  23700 –  52600,  ഒ1ിവു�ള്  -  2,  കേയാഗ്യത�ള്  -  (1)  ഏ1ാം  ക്ലാസ്സ്  
പാസ്സായിരിക്കണം അമെ\ങ്കില് തത്തുല്യ  കേയാഗ്യത,  (2)  സര്ക്കാര്/അര്ദ്ധ സര്ക്കാര്  
അമെ\ങ്കില് ചുരുങ്ങിയത് 50 മെ�ഡ്ഡു�ളുളള സ്വ�ാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവിbങ്ങളില് 
നിന്നും നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റായുളള രണ്ട് വര്ഷമെത്ത പ്രവൃത്തിപരിചയം.

6. �ാറ്റഗറി  നമ്പര് 19/2022  :-  ആന  പാപ്പാന്  (Mahout)  (ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം ) -  
ശമ്പളം  24400 –  55200,  ഒ1ിവു�ള്  -  10,  കേയാഗ്യത�ള്  -  (1)  �ലയാളം  എഴുതാനും  
വായിക്കാനും  അറിഞ്ഞിരിക്കണം,  (2)  ആന  പാപ്പാനായി  അമെ\ങ്കില്  ആന�മെള  
പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതില് രണ്ട് വര്ഷമെത്ത പ്രവൃത്തിപരിചയം.
കുറിപ്പ് :- പ്രവൃത്തിപരിചയം മെതളിയിക്കുന്നതിന് നിശ്ചിത �ാതൃ�യിലുളള പ്രവൃത്തിപരിചയ 
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  ആവശ്യമെപ്പടുന്ന  മുറയ്ക്ക്  
ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്.  

7. �ാറ്റഗറി  നമ്പര് 20/2022 :-  കേക്ഷത്ര  അഷ്ടപ�ി  ഗായ�ന്  (ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം ) -  
ശമ്പളം  19000 –  43600,  ഒ1ിവ്  -  1,   കേയാഗ്യത�ള്  -  (1)  �ലയാളം  എഴുതുവാനും,  
വായിക്കുവാനുമുളള  പരിജ്ഞാനം,  (2)  �ന്ധമെപ്പട്ട  �ലയില്  (അഷ്ടപ�ി)  ഗുരുവായൂര്  
കേ�വസ്വം  വാ�്യ  വി�്യാലയത്തില്  നികേന്നാ,  കേ�രള  �ലാ�ണ്ഡലത്തില്  നികേന്നാ,  
തിരുവിതാംകൂ ര്  കേ�വസ്വം  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  �ീ1ിലുളള  കേക്ഷത്ര  �ലാപീഠത്തില്  നികേന്നാ  
തത്തുല്യ  സ്ഥാപനങ്ങളില്  നികേന്നാ  നിര്ദ്ദിഷ്ട  പഠനം  വിജയ�ര�ായി  
പൂര്ത്തിയാക്കിയതിനു  കേശഷം  ലഭിച്ച  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  അമെ\ങ്കില്  അകേത  കേ�ഖലയിമെല  
വിഖ്യാതരായ �ലാ�ാരന്മാരില്  നിന്ന്  ലഭിച്ച  അഞ്ചു വര്ഷമെത്ത  പ്രവൃത്തി  പരിചയ  
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.   

8. �ാറ്റഗറി  നമ്പര്  21/2022 :-  നാ�സ്വരം  മെ[യര്  (കേക്ഷത്രം)  (ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം ) -
ശമ്പളം  19000 –  43600,  ഒ1ിവ്  -  1,  കേയാഗ്യത�ള്  -  (1)  �ലയാളം  എഴുതുവാനും,  
വായിക്കുവാനുമുളള  പരിജ്ഞാനം,  (2)  �ന്ധമെപ്പട്ട  �ലയില്  (നാ�സ്വരം)  ഗുരുവായൂര്  
കേ�വസ്വം  വാ�്യ  വി�്യാലയത്തില്  നികേന്നാ,  കേ�രള  �ലാ�ണ്ഡലത്തില്  നികേന്നാ,  
തിരുവിതാംകൂ ര്  കേ�വസ്വം  കേ�ാര്ഡിമെന്റ  �ീ1ിലുളള  കേക്ഷത്ര  �ലാപീഠത്തില്  നികേന്നാ  
തത്തുല്യ  സ്ഥാപനങ്ങളില്  നികേന്നാ  നിര്ദ്ദിഷ്ട  പഠനം  വിജയ�ര�ായി  
പൂര്ത്തിയാക്കിയതിനു  കേശഷം  ലഭിച്ച  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  അമെ\ങ്കില്  അകേത  കേ�ഖലയിമെല  
വിഖ്യാതരായ �ലാ�ാരന്മാരില്  നിന്ന്  ലഭിച്ച  അഞ്ചു വര്ഷമെത്ത  പ്രവൃത്തി  പരിചയ  
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.   

9. �ാറ്റഗറി നമ്പര് 22/2022  :-  കേക്ഷത്ര �ദ്ദളവാ��ന് (ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം ) -  ശമ്പളം  
19000 – 43600, ഒ1ിവ് - 1, കേയാഗ്യത�ള് - (1) �ലയാളം എഴുതുവാനും, വായിക്കുവാനുമുളള 



പരിജ്ഞാനം,  (2)  �ന്ധമെപ്പട്ട  �ലയില്  (�ദ്ദളം)  ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം  വാ�്യ  
വി�്യാലയത്തില് നികേന്നാ, കേ�രള �ലാ�ണ്ഡലത്തില് നികേന്നാ, തിരുവിതാംകൂ ര് കേ�വസ്വം 
കേ�ാര്ഡിമെന്റ �ീ1ിലുളള കേക്ഷത്ര �ലാപീഠത്തില് നികേന്നാ തത്തുല്യ  സ്ഥാപനങ്ങളില്  
നികേന്നാ  നിര്ദ്ദിഷ്ട  പഠനം  വിജയ�ര�ായി  പൂര്ത്തിയാക്കിയതിനു  കേശഷം  ലഭിച്ച  
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് അമെ\ങ്കില് അകേത കേ�ഖലയിമെല വിഖ്യാതരായ �ലാ�ാരന്മാരില് നിന്ന്  
ലഭിച്ച അഞ്ചു വര്ഷമെത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.   

10. �ാറ്റഗറി നമ്പര് 23/2022   :-  പാര്ട്ട് ടൈbം സ്വീപ്പര്  (ഗുരുവായൂര്   കേ�വസ്വം ),  ശമ്പളം   
13000 – 21080, ഒ1ിവു�ള് - 3, കേയാഗ്യത - ഏ1ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം അമെ\ങ്കില്  
തത്തുല്യ കേയാഗ്യത

11. �ാറ്റഗറി നമ്പര് 24/2022  :-  വാച്ചര്  (തിരുവിതാംകൂര്  കേ�വസ്വം കേ�ാര് ഡ്),  ശമ്പളം   
16500 –  35700,  ഒ1ിവു�ള്  -  50,  കേയാഗ്യത�ള്  -  (1)  എസ്.എസ്.എല്.സി  
പാസ്സായിരിക്കണം  അമെ\ങ്കില്  തത്തുല്യ  കേയാഗ്യത,  (2)  �മ്പ്യൂട്ടര്  പരിജ്ഞാനം  
അഭി�ാ�്യം,  (3)  ശാരീരി�ക്ഷ�ത ആവശ്യ�ാണ്.  ശാരീരി�ക്ഷ�ത മെതളിയിക്കുന്നതിന്  
കേ�രള  കേ�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ്  കേ�ാര്ഡ്  ആവശ്യമെപ്പടുന്ന  സ�യത്ത്  അസിസ്റ്റന്റ്  
സര്ജനില്  കുറയാത്ത  റാങ്കുളള  മെ�ഡിക്കല്  ഓഫീസറില്  നിന്നുളള  മെ�ഡിക്കല്  
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്.  
കുറിപ്പ് :- സ്ത്രീ�ളും ഭിന്നകേശഷിക്കാരും ഈ തസ്തി�യികേലയ്ക്ക് അകേപക്ഷിക്കുവാന്  അര്ഹര\.

ഒ  .  �ി  .  സി   വിഭാഗക്കാര്ക്കായുള്ള   രണ്ടാം   എന്  .  സി  .  എ വിജ്ഞാപനം  

12. �ാറ്റഗറി  നമ്പര്  25/2022 :-  രണ്ടാം  ആനകേശവു�ം  (ഒ.�ി.സി  വിഭാഗത്തില്മെപ്പട്ട  
ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ളില് നിന്നും �ാത്രം) (തിരുവിതാംകൂര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡ്),  ശമ്പളം  -  
7000 –  8500  (PR),  ഒ1ിവ്  -  1,  കേയാഗ്യത�ള്  -  (1)  എട്ടാം  ക്ലാസ്സ്  പാസ്സായിരിക്കണം  
അമെ\ങ്കില്  തത്തുല്യ  കേയാഗ്യത,  (2)  ആന  പാപ്പാനായി  മൂന്ന്  വര്ഷമെത്ത  
പ്രവൃത്തിപരിചയം. 
കുറിപ്പ്  :-   പ്രവൃത്തിപരിചയം മെതളിയിക്കുന്നതിന്  ചീഫ്  ടൈവല്ഡ് ടൈലഫ് വാര്ഡന്  
അധി�ാരമെപ്പടുത്തിയ  വനം  വകുപ്പിമെല  ഉകേ�്യാഗസ്ഥന്  countersign  മെചയ്ത  
പ്രവൃത്തിപരിചയ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.



പ്രായപരിധി     

�ാറ്റഗറി  നമ്പര്  14/2022,  15/2022,  19/2022,  20/2022,  21/2022,  22/2022  എന്നീ  തസ്തി��ളുമെb
പ്രായപരിധി  20-നും  36-നും  �കേദ്ധ്യ.  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്  01.01.2002 നും  02.01.1986 നും  �കേദ്ധ്യ
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. 
�ാറ്റഗറി നമ്പര് 16/2022, 17/2022, 18/2022, 24/2022 എന്നീ തസ്തി��ളുമെb പ്രായപരിധി 18-നും 36-
നും �കേദ്ധ്യ. ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള് 01.01.2004 നും 02.01.1986 നും �കേദ്ധ്യ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. 
�ാറ്റഗറി  നമ്പര്  23/2022  എന്ന തസ്തി�യുമെb  പ്രായപരിധി  18-നും  50-നും  �കേദ്ധ്യ.  ഉകേ�്യാഗാര്
ത്ഥി�ള് 01.01.2004 നും 02.01.1972 നും �കേദ്ധ്യ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. 

(മു�ളില്പ്പറഞ്ഞ  തസ്തി��ള്ക്ക്  പട്ടി�ജാതി/പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കും  �റ്റു  പിന്നാക്ക
സമു�ായങ്ങളില്മെപ്പട്ടവര്ക്കും നിയ�ാനുസൃത�ായ വയസ്സിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്)
 
�ാറ്റഗറി നമ്പര്  25/2022 തസ്തി�യുമെb പ്രായപരിധി  18-നും  39-നും �കേദ്ധ്യ.  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്
01.01.2004 നും  02.01.1983  നും  �കേദ്ധ്യ  ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.   ഈ  തസ്തി�യ്ക്ക്  പ്രായപരിധിയില്
ഇളവ് ലഭിക്കുന്നത\. 

(പ്രായപരിധി  മെപാതുവ്യവസ്ഥ�ളിമെല  ഭാഗം II  (i)  ല്  ഉള്മെപ്പട്ട  3  വര്ഷമെത്ത  വയസ്സിളവ്
ഉള്മെപ്പമെb)

പരീക്ഷാഫീസ്
�ാറ്റഗറി  നമ്പര്  14/2022  മുതല്  24/2022  വമെരയുളള  എ\ാ  തസ്തി��ള്ക്കും  രൂപ  300/-
(പട്ടി�ജാതി / പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക്  രൂപ 200/-)

�ാറ്റഗറി നമ്പര് 25/2022 തസ്തി�യ്ക്ക് രൂപ 300/-

അകേപക്ഷ  സ�ര്പ്പിക്കുന്നതിനും  വിശ�  വിവരങ്ങള്ക്കും  www.kdrb.kerala.gov.in എന്ന
ഔകേ�്യാഗി� മെവ�്ടൈസറ്റ് സന്ദര്ശിക്കു�.         

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


