
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ്
 തിരുവനന്തപുരം

നമ്പര്.1663/ആര് 1/2021/മെ�.ഡി.ആര്.�ി               തിരുവനന്തപുരം
         12.01.2022

ലഘുവിജ്ഞാപനം

വിജ്ഞാപന തീയതി                             അവസാന തീയതി
   12.01.2022                                                         14.02.2022

തിരുവിതാംകൂര്  /  മെ�ാച്ചിന്  /  ഗുരുവായൂര്  /  �ല�ാര്  കേ�വസ്വം  കേ�ാര്ഡു�ളില്
താമെ4പ്പറയുന്ന  തസ്തി��ളിമെല  ഒ4ിവു�ളില്  നിയ�ിക്കമെപ്പടുന്നതിന്  ഹിന്ദു  �തത്തില്മെപ്പട്ട
കേയാഗ്യരായ ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ളില് നിന്നും അകേപക്ഷ ക്ഷണിച്ചുമെ�ാള്ളുന്നു.

1. �ാറ്റഗറി  നമ്പര് 01/2022  :-  സര്ജന്  (ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം  മെ�ഡിക്കല് മെസന്റര്) -  
ശമ്പളം 68700 – 110400 (PR)  ഒ4ിവ് - 1. കേയാഗ്യത�ള് - 1. എം.�ി.�ി.എസ് 2. എം.എസ് 
അമെWങ്കില് എഫ്.ആര്.സി.എസ്  3.  ട്രാവന്കൂര് മെ�ാച്ചിന് മെ�ഡിക്കല് �ൗണ്സിലിമെന്റ 
നിലവിലുള്ള സ്ഥിരം രജികേ`ഷന്.

2. �ാറ്റഗറി  നമ്പര് 02/2022 :-  ലാ�്  അസിസ്റ്റന്റ്  (ഗുരുവായൂര്  കേ�വസ്വം  മെ�ഡിക്കല്  
മെസന്റര്) -  ശമ്പളം  -  18000  –  41500  (PR)  ഒ4ിവ്  -  1.   കേയാഗ്യത�ള്  -  1.  
എസ്.എസ്.എല്.സി  പാസ്സായിരിക്കണം  അമെWങ്കില്  തത്തുല്യ  കേയാഗ്യത.  2.  
കേ�രളത്തിമെല ഏമെതങ്കിലും മെ�ഡിക്കല് കേ�ാകേളജു�കേളാ അമെWങ്കില് പബ്ലി�് മെഹല്ത്ത് 
ലകേ�ാറട്ടറികേയാ  അമെWങ്കില്  �കേറ്റമെതങ്കിലും  സര്ക്കാര്  അംഗീകൃതസ്ഥാപനങ്ങകേളാ  
നടത്തുന്ന എം.എല്.ടി കേ�ാഴ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം അമെWങ്കില് തത്തുല്യ കേയാഗ്യത.

3. �ാറ്റഗറി  നമ്പര്  03/2022   :-  കുക്ക്  (ആയുര്കേവ�ം)  ഗുരുവായൂര്   കേ�വസ്വം  ആയുര്കേവ�  
ആശുപത്രി - ശമ്പളം  16500  –  35700  (PR)  ഒ4ിവ്  -  1,   കേയാഗ്യത�ള്  1.   �ലയാളം  
എഴുതാനും വായിക്കാനുമുള്ള  �4ിവ്.  2.  ആയുര്കേവ�  �ഷായങ്ങള്  
തയ്യാറാക്കുന്നതില് 3 വര്ഷത്തില്  കുറയാത്ത  പ്രവൃത്തി  പരിചയം.  3.  
അകേരാഗദൃഢഗാത്രരായിരിക്കണം.
കുറിപ്പ് 1 :- പ്രവൃത്തി പരിചയം മെതളിയിക്കുന്നതിന് ആയുര്കേവ� ആശുപത്രി�ളില് നികേന്നാ
രജികേസ്റ്റര്ഡ് ആയുര്കേവ� സ്ഥാപനങ്ങളില് നികേന്നാ ലഭിച്ച സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.



കുറിപ്പ്  2  :-    ശാരീരി�  ക്ഷ�ത  മെതളിയിക്കുന്നതിന്  ഒരു  സര്ക്കാര്  മെ�ഡിക്കല്  
ഓഫീസറില് നിന്നും ലഭിച്ച മെ�ഡിക്കല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.

4. �ാറ്റഗറി നമ്പര് 04/2022   :-  അസിസ്റ്റന്റ് എന്ജിനീയര് (ഇലക്ട്രിക്കല്)  തിരുവിതാംകൂര് 
കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡ്, ശമ്പളം  39500 – 83000,  ഒ4ിവ്  - 3,  കേയാഗ്യത�ള്  -  ഇലക്ട്രിക്കല്  
എന്ജിനീയറിംഗില് �ി.മെടക്ക് / �ി.ഇ അമെWങ്കില് തത്തുല്യ കേയാഗ്യത.

5. �ാറ്റഗറി  നമ്പര്  05/2022 :-   ഓവര്സിയര്  കേ�ഡ്  II  (ഇലക്ട്രിക്കല്)  തിരുവിതാംകൂര്  
കേ�വസ്വം  കേ�ാര്ഡ്,  ശമ്പളം  20000  –  45800, ഒ4ിവ്  -  8,  കേയാഗ്യത�ള്  -  1.  
എസ്.എസ്.എല്.സി പാസ്സായിരിക്കണം അമെWങ്കില് തത്തുല്യ കേയാഗ്യത  2. ഇലക്ട്രിക്കല് 
എന്ജിനീയറിംഗിലുള്ള ഡികേ�ാ�/ഐ.ടി.ഐ (ഇലക്ട്രിക്കല്) സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  അമെWങ്കില്  
തത്തുല്യ കേയാഗ്യത. 

ഈ  4വ വിഭാഗക്കാര്ക്കായുള്ള ഒന്നാം എന്  .  സി  .  എ വിജ്ഞാപനം  

6. �ാറ്റഗറി നമ്പര് 06/2022  :-  കേഗാള്ഡ് സ്മിത്ത്  (�ല�ാര് കേ�വസ്വം കേ�ാര്ഡ്)  ഈ4വ 
വിഭാഗക്കാരില് നിന്നും �ാത്രം.  ശമ്പളം  - 18000 – 41500,  ഒ4ിവ്  - 1,  കേയാഗ്യത�ള്  1.  
എസ്.എസ്.എല്.സി അമെWങ്കില് തത്തുല്യ കേയാഗ്യത 2. സ്വര്ണ്ണം, മെവള്ളി ആഭരണങ്ങള്
നിര്മ്മിക്കുന്നതിലുള്ള അറിവും വൈവ�ഗ്ദ്ധ്യവും, ആ കേ�ഖലയിമെല 3 വര്ഷത്തില് കുറയാത്ത 
പ്രവൃത്തി പരിചയവും.
കുറിപ്പ് :-   പ്രവൃത്തി  പരിചയം  മെതളിയിക്കുന്നതിന്  സ്വര്ണ്ണം  മെവള്ളി  ആഭരണങ്ങള്
നിര്മ്മിക്കുന്നകേതാ  വിപണനം  മെചയ്യുന്നകേതാ  ആയ  എമെതങ്കിലും  സ്ഥാപനത്തില്  
നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്.  

7. �ാറ്റഗറി  നമ്പര്  07/2022 :-  �ിടുപിടി  (മെ�ാച്ചിന്  കേ�വസ്വം  കേ�ാര്ഡ്)  ഈ4വ  
വിഭാഗക്കാരില് നിന്നും �ാത്രം.  ശമ്പളം  - 13600 – 16500,  ഒ4ിവ്  - 1,  കേയാഗ്യത�ള്  -  
1.  ഏ4ാം ക്ലാസ്സ് വി�്യാഭ്യാസം  2.  �ിടുപിടി  വൈ��ാര്യം മെചയ്യുന്നതിലുള്ള പ്രാവീണ്യം.    
കുറിപ്പ്  :-  �ന്ധമെപ്പട്ട  വാകേ�്യാപ�രണം  (�ിടുപിടി)  വൈ��ാര്യം  മെചയ്യുന്നതിനുള്ള  
പ്രാവീണ്യം മെതളിയിക്കുന്നതിന്  കേ�വസ്വം  കേ�ാര് ഡു�ള്  നടത്തുന്ന  
സ്ഥാപനങ്ങളില്  നികേന്നാ,  �റ്റ്   രജികേസ്റ്റര്ഡ്  സ്ഥാപനങ്ങളില്  നികേന്നാ,  പ്രശസ്ത  
കേക്ഷത്രവാ�്യ�ലാ�ാരന്�ാരില് നികേന്നാ ലഭിച്ച സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.  

പ്രായപരിധി     
�ാറ്റഗറി  നമ്പര്  01/2022 തസ്തി�യുമെട പ്രായപരിധി  25-നും  40-നും �കേ�്യ.  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്
01.01.1997 നും 02.01.1982 നും �കേ�്യ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. 
�ാറ്റഗറി നമ്പര്  02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022 എന്നീ തസ്തി��ളുമെട പ്രായപരിധി  18-നും
36-നും �കേ�്യ. ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള് 01.01.2004 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  06/2022 തസ്തി�യുമെട പ്രായപരിധി  18-നും  38-നും �കേ�്യ.  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്
01.01.2004 നും 02.01.1984 നും �കേ�്യ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. 
�ാറ്റഗറി  നമ്പര്  07/2022 തസ്തി�യുമെട പ്രായപരിധി  18-നും  39-നും �കേ�്യ.  ഉകേ�്യാഗാര്ത്ഥി�ള്
01.01.2004 നും 02.01.1983 നും �കേ�്യ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. 

�ാറ്റഗറി നമ്പര് 06/2022 , 07/2022 തസ്തി��ള്ക്ക് പ്രായപരിധിയില് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതW. 
(പ്രായപരിധി  മെപാതുവ്യവസ്ഥ�ളിമെല  ഭാഗം  II  (i)  ല്  ഉള്മെപ്പട്ട  3  വര്ഷമെത്ത  വയസ്സിളവ്
ഉള്മെപ്പമെട)

അകേപക്ഷഫീസ് 
�ാറ്റഗറി നമ്പര് 01/2022
രൂപ 1000/- (പട്ടി�ജാതി / പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് Rs.750/-)
�ാറ്റഗറി നമ്പര് 04/2022
രൂപ 750/- (പട്ടി�ജാതി / പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് Rs.500/-)
�ാറ്റഗറി നമ്പര് 02/2022, 03/2022, 05/2022 
രൂപ 300/- (പട്ടി�ജാതി / പട്ടി�വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് Rs.200/-)
�ാറ്റഗറി നമ്പര് 06/2022, 07/2022 
രൂപ 300/-

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

                  മെസക്രട്ടറി
കേ�രള കേ�വസ്വം റിക്രൂട്ട്മെ�ന്റ് കേ�ാര്ഡ്

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

