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കർണാടക രടഷറി ഓഫീസിൽ

ക
ർണാടക സർkാരിെn ഡി ിk് െഡവല െമn ഷറി ഓ
ഫീസിൽ വർkർ തsികയിൽ 54 ഒഴി
.് ബാഗൽേകാ ാണ്

ഒഴിവ്. േയാഗയത എ ാം kാസ് വിജയം. എ t് പരീk െട ം
അഭിµഖtിെn ം അടിsാനtിലാണ് െതരെ
p്. വാ
ക് ഇൻ ഇnർവ െഫ വരി 20ന് ബാഗൽേkാ ് ഡി ിk് ഡവ
ല െമn ഷറി ഓഫീസിൽ രാവിെല പtിന്. തൽ വിവര
ൾ: karnatakatreasury.gov.in

സി.ഐ.എസ്.എഫിൽ െഹഡ് േകാൺsബിൾ

െസ
ൻ ൽഇൻഡ ിയൽെസക രി ിേഫാ സിേലk് െഹ
േകാൺsബിൾ(മിനിsീരീയൽ)തsികയിൽഅേപkk
ണി
.ഡിpാർ െ് മnൽഒഴി കൾഅടkംആെക700ഒഴി
കളാണ് ഉllത്.tീകൾ ം ഷൻമാർ ം അേപkിkാം.
തൽവിവര ൾk് www.cisf.gov.in െവ ൈസ സnർ
ശി ക.

സിവിൽ സർവീസ് പരീky്
അേപkിkാം
ഐ
എഎസ്, ഐപിഎസ്, ഐഎഫ്എസ് ഉൾെpെട 24 സി
വിൽ സർവീസ് കാഡ കളിേലk് നിയമനtിനായി ണിയൻ പ

bിക് സർവീസ് കmിഷൻ അേപk kണി . 24 സിവിൽ സർവീ
സ് വിഭാഗ ളിലായി 782 ഒഴി
.് www.upsconline.nic.inഎn
website വഴി ഓൺൈലനായാണ് അേപkിേk ത്. അേപkി
േk അവസാന തിയതി മാർc് ആറ്.

ഇnലിജ കmയൂണിേkഷൻ സിsംസ്
ഇnയയിൽ ന സ് : 60

െറയിൽേവ വിളിkുnു

62907ഒഴിവുകൾ
െറ
യിൽേവയിൽ ാk് െമയിnനർ, േഗ ് മാൻ, െഹൽpർ
ട ിയ തsികകളിേലyായി 62907ഒഴി കൾ . െറയിൽേവ റി

ഇ
nലിജ കമ ണിേkഷൻ സിsംസ് ഇnയ ലിമി ഡിൽ ന സ്
തsികയിെല ഒഴിവിേലk് അേപk kണി .ന സിംഗ് സിsർ‐
35, ഐസി ന സ്‐ 15, ഒടി േന സ്(കാt് ലാബ്)‐ 10 എnി െന
ആെക 60 ഒഴി
.് െഫ വരി 18വെര ഓൺൈലനായി അേപkി
kാം. വിശദവിവരtിന് www.icsil.in .

െ് മ േബാർഡാണ് നിയമനം നട nത്. മാർc് 13ന് µൻ
പ് ഓൺൈലനായി അേപkിkണം. തൽ വിവര ൾk്
: www.indianrailways.gov.in

ഇnയൻ േഫാറs് സർവീസിൽ
110 ഒഴിവുകൾ

ജി മറിൽ ഫാkൽ ി ഒഴിവ്
േcരിജവഹർലാൽെന ഇൻsി ്ഓഫ് േപാs് ാ
േജവ ് െമഡിkൽ എഡ േkഷൻ ആൻഡ് റിസർc് (ജി മർ)
ഫാkൽ ി തsികയിൽ അേപkkണി .െമnറിങ് ഇൻsി
കളായ എഐഎംഎസ് നാ രി ം എഐഎംഎസ് മം
ഗലഗിരിയി മാണ് ഒഴിവ്.െ ാഫസർ, അഡീഷണൽ െ ാഫ
സർ, അേസാസിയ ് െ ാഫസർ, അസിs െ ാഫസർ, സീ
നിയർ റസിഡ , ട ർ/ ഡേമാൺേ ർ തsികയിലാണ് ഒഴി
വ്. ആെക 104 ഒഴിവാ llത്. വിശദവിവരtിന് www.jipm
er.puducherry.gov.in.അേപkലഭിേk അവസാനതിയതി
മാർc് 16 ൈവകി ് 4.30.

ഇnയൻ േഫാറs് സർവീസിൽ നികേt 110 ഒഴിവി
േലk് upsc അേപkkണി . േയാഗയത അംഗീ ത
സർവകലാശാലയിൽ നി ll ബി ദം. നി ിത കാ
യിക നിലവാരം േവണം. എsി/എ ടി/ അംഗപരിമി
തർ/ tീകൾk് ഫീസിl. https:// www. upsconline.nic.
in എn website വഴിയാണ് അേപkിേk ത്. ഓൺ
ൈലൻ രജിേ ഷൻ ട ി.അവസാനതിയതി മാർc്
ആറ്ൈവകി ്ആറ്.വിശദവിവര ംwebsiteൽലഭി ം.

സുരപീം േകാടതിയിൽ
ആർമി െമഡിkൽ േകാറിൽ േഡാkർമാർ

എം
ബിബിഎ കാർk് ആർമി െമഡിkൽേകാറിൽേഷാ
ർസ
് ർവീസ് കmീഷൻഡ് ഓഫീസറാകാൻ അവസരം.tീകൾ

ം
ഷൻമാർ ംഅേപkിkാം. www.amcsscentry.go
v.in എn െവ ൈസ ിൽ നി ം ഓൺൈലനായാണ് അേപ
kസമർpിേk ത്. ഒഴി കൾ നിലവിൽ തി െp tിയി ി
l.അേപk അയ േk വിലാസം: DGAFMS/ DG1A, Mi
nistry Of Diffence, M Block, Room No. 60. Church Road, New
Delhi-110001. തൽവിവര ൾk് www.amcsscentry.gov.
inഎnെവ ൈസ ് സnർശി ക.അേപk സവീകരി n
അവസാന തീയതി- െഫ വരി 23.

െകൽേരടാണിൽ 15 ഒഴിവുകൾ
െപാ േമഖലാ sാപനമായ െകൽേ ാണിൽ വിവിധ തsിക
കളിെല ഒഴി കളിേലk് അേപk kണി .വയതയs വിjാ
പന ളാണ്.ആെക 15 ഒഴി കളാ llത്. താ കാലിക/ റ
ലർ നിയമനമാണ്. ഓൺൈലനായിഅേപkിkണം.
ഐടി ഇേnൺഷിപ് െ യിനിംഗ്: െകൽേ ാൺ േനാളജ് െസn
ർ െതാഴിലധി ിത ഐടി ഇേnൺഷി െ യിനിംഗിേലk് അ
േപk kണി . ബിഇ, ബിെടക്, എംസിഎ ഉേദയാഗാർഥികൾ
k് അേപkിkാം. വിലാസം: െകൽേ ാൺ േനാള െസnർ,
എറണാ ളം (ക kടവ്) േഫാൺ: 9207811879. െവ ൈസ
:് www.keltron.org.അേപk സവീകരി n അവസാന തീയ
തി: െഫ വരി 23.

നാഷണൽ െഹൽt് മിഷനിൽ ഒഴിവുകൾ

േകാs് ഗാർഡിൽ േsാർ കീpർ

ീംേകാടതിയിൽ േലാ kാർk് കം റി
സർc് അസിsnിെn ഒഴി
.് ഡൽഹി,
µംൈബ, ബംഗ , െകാൽkt എnിവി
ട ളാണ്പരീkാേകn ൾ.www.sci.go
v.inഎnwebsite വഴി ഓൺൈലനായാണ്
അേപkിേk ത്.െഫ വരി28വെരഅ
േപkിkാം.

ഇnയൻ േകാs് ഗാർഡിൽ േsാർ കീpർ ആകാം!
േയാഗയത: p | ശmളം: ₹25500/-അവസാന തീയതി:
മാർc് 3. തൽ വിവര ൾk് ലി ് സnർശി ക.joinin
diancoastguard.gov.in

രടാൻസ്മിഷൻ
േകാർപേറഷനിൽ

േകരള െപാലീസിൽ
േsാർ സ് േകവാ യിൽ

330 അസിs

േക രള െപാ ലീ സിൽ
േsാർ സ് േകവാ യിൽ അ

സിയാലിൽ ജൂനിയർ മാേനജർ

െകാ
cിൻ ഇnർനാഷണൽ എയർേപാർ ലി
് മി ഡിൽ (
സിയാൽ)എൻജിനിയറിംഗ്, ഫിനാൻസ് നിയർ മാേനജർമാ

െട(െ യിനി) തsികകളിേലk് അേപk kണി .ഇലക്
ിkൽആൻഡ്ഇലക്േ ാണിക്സ്എൻജിനിയറിഗ്(ബിെടക്
ിpിൾ ഇ ) 60 ശതമാനം മാർേkാെട ൾൈടം േകാഴ്സ് പാ
സായവർk് ണിയർ മാേനജർ (െ യിനി ) എൻജിനിയറിംഗ്
വിഭാഗtിേലk്അേപkിkാം.എ ഒ
് ഴി കൾനിലവി
.്
സിഎ / ഐസിഎംഎപാസായവർk് നിയർ മാേനജർ (െ
യിനി ഫിനാൻസ്) തsികയിേലk് നാല് ഒഴി ക
.് ഒ വ
ർഷമാ പരിശീലന കാലാവധി . വിജയകരമായി ർtിയാ
nവെര നിയർ മാേനജർ തsികയിൽ നിയമി ം. മിക
c ശmളം, മ ് അലവൻ കൾ. ഓൺൈലനി െടയാണ് അ
േപkിേk ത്. ഇതിനായി www.cial.aero സnർശി ക.

ആൻഡമാനിൽ അവസര

രടാവൻകൂർ സിമnിൽ

ണൽ ആൻഡ്അ മിൻ)/ മാേനജർ (േപഴ്സണൽ ആൻഡ് അ
മിൻ) തsികകളിൽ ഓേരാ ഒഴി
.് ചീഫ് മാേനജർ (െകമി
kൽ)േയാഗയതെകമിkൽഎൻജിനിയറിംഗിൽബിെടക്.ഉയർ
n ായം:50,സീനിയർമാേനജർ(ഫിനാൻസ്)േയാഗയതബി
ദ ം എസിഎ/ഐസിഡb എ, ഉയർn ായം: 45. സീനിയർ
മാേനജർ(േപഴ്സണൽ ആൻഡ് അ മിൻ) േയാഗയത ബി ദം,
എംബിഎ (എc്ആർ)/എംഎ ഡb , ായം 30-40. അേപ
kബേയാഡാ ംഅνബnേരഖക െടപകർ ംസഹിതം
Chairman &Managing Director, The Travancore Cements Lim
ited, Nattakom, Kottayam- 686013 എn വിലാസtിൽ െഫ
വരി 24നകം ലഭിkണം.വിശദവിവരtിന് www.travcem
ent.com.

ാന ലിമി ഡ് വിദ ത്സൗധ
യിൽ ഇല ിkൽ, സിവിൽ, െട
ലിേകാംവിഭാഗ ളിൽഅസിs
എൻജിനീയർതsികയിെലഒ
ഴി കളിേലk് അേപk kണി
. 330 ഒഴി ക
.് െഫ വരി
ഒ µതൽ ഒാൺൈലനായി അ
േപkിkാം.അേപk സവീകരി
n അ വ സാന തീ യ തി: െഫ
വരി 16. വിശദവിവര ൾ: w
ww.tstransco.cgg.gov.in.

കാ

ൾ

േകn ഭരണ േദശമായ ആൻഡമാൻനിേകാബാർ ദവീ ക
ളിൽഅഡ്മിനിസ്േ ഷൻ,ആേരാഗയേമഖലകളിൽെമാtം
98 ഒഴി കളിേലk് അേപk kണി . അഡ്മിനിസ്േ ഷ
ൻ വിഭാഗtിൽ 32 നിയർ എൻജിനിയർമാ െട ഒഴി ക
.് എൻജിനിയറിംഗിൽ ഡിേpാമ/ബി ദം ഉllവർk് അ
േപkിkാം.
െഹൽt് മിഷൻ വിഭാഗtിൽ കൺസൾ , kിനിkൽ
ൈസേkാളജിസ് ,് െമഡിkൽ ഓഫിസർ, ൈസകയാ ിക്
േസാഷയൽ വർkർ എnീ തസ്തികകളിലായി 17 സ് ാഫ് ന
ഴ്സ്,േസാഷയൽവർkർ,െറനൽെടക്നിഷയൻഎnീതസ്തി
കകളിലായി 49 ഒഴി ക ം ഉ .് േയാഗയത, വയs്,പരിചയം
ട ിയ വിശദവിവര ൾ : www.andaman.gov.in/ ൽ ലഭയ
മാണ്. വിവിധ തസ്തികകളിേലk് അേപkകൾ അയേk
അവസാന തീയതികൾ : മാർc് എ .്

മാംഗളൂർ െപേരടാെകമിkൽസിൽ
17 അരപnിസ് ഒഴിവുകൾ

ഒ.

എൻ.ജി.സി മാംഗ ർ െപേ ാ െകമിkൽസ് ലിമി ഡിൽ
ഡി ിkാർ ം ഡിേpാമkാർ ം അ nി ഷിpിന് അവ
സരം. ാ േവ ് അ nിസ് െ യനിംഗിന് 12 ഒഴി ം െടക്നീ
ഷൻ അ nിസ് െ യിനിംഗിന് അ ് ഒഴി ക മാ llത്. w
ww.ompl.com എn െവ ൈസ ി െട ഓൺൈലനായാണ്
അേപkിേk ത്. വിശദമായ വിjാപനം െവ ൈസ
ിൽ ലഭയമാണ്. അേപk സവീകരി n അവസാന തീയതി:
മാർc് ഒn്.

സതീഷ് ധവാൻ സ്േപസ് െസnറിൽ

ഐ.എസ്.ആർ.ഒ െട ീഹരിേkാ സതീഷ് ധവാൻ
േsസ് െസnറിൽ ഫയർമാൻഎ -07, കാ റിംഗ് അ ൻഡ

-17. ഇ തsികകളി ം ായം 18-25. k് -08, ായം 18-35.
.് ഫയർ
ഹിnി ൈടpിs് -01 എnി െന ആെക 33 ഒഴി
മാൻ എ, കാ റിംഗ് അ ൻഡ , k് തsികകളിൽ േയാഗയത
എസ്.എസ്.എൽ.സിയാണ്. ഹിnി ൈടpിs് ഒnാംkാേസാ
െട ബി ദം. െമ ി േലഷൻ/ ബി ദം ഹിnി ഒ വിഷയമാ
യി പഠിkണം.അെl ിൽ ഹിnി പഠനമാdയമമാകണം. ഹി
nി ൈടp്ൈറ ിംഗ് (കംപ ർ) 25 വാk് േവഗം. കംപ ർ പരി
jാനം, ായം 1826.ഓൺൈലനായിഅേപkിkണം.വി
ശദവിവരംwww.shar.gov.in അവസാനതിയതിെഫ വരി16.

േഭാpാൽ എയിംസിൽ 600
ഒഴിവുകൾ
േഭാpാൽഓൾഇnയഇൻsി ് ഒഫ്െമഡിkൽസയൻസിൽ
സീനിയർനഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ(sാഫ് നഴ്സ്േ ഡ്ഒn് p്ബി)

100, നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ (sാഫ് നഴ്സ് േ ഡ് ര ് p് ബി) 600
ഒഴി
.് അേപkാഫീസ് ആയിരം പ.എസ്.സി/എസ്.ടി/അം
ഗപരിമിതർ/ tീകൾ എnിവർk് ഫീസിl.
www.aiimsbhopal.edu.എnwebsiteവഴിഓൺൈലനായാണ്അ
േപkിേk ത്. അവസാന തിയതി മാർc് ആറ്. ഓൺൈലനാ
യി അേപkിcതിെn ി സവയം സാkയെp tിയ അνബ
nേരഖകൾ സഹിതം മാർc് 20ന് ൈവകി ് അ ിനകം The Ad
ministrative Officer, All India Institute of Medical Sciences (AIIM
S), Administrative Block, 1st Floor of Medical College Building, S
aket Nagar, Bhopal-462020 (M.P.) എnവിലാസtിൽ ലഭിk
ണം. വിശദവിവരം websiteൽ.

അലിംേകായിൽ വിവിധ തsിക
ൺ രിെലആർടിഫിഷയൽലിം സ്മാνഫാ ചറിങ്
േകാർപേറഷൻ ഒഫ്ഇnയയിൽ(അലിംേകാ)64ഒഴിവിേലk്
അേപk kണി .28തsികകളിലാണ് അവസരം.www.a
limco.inഎnwebsiteൽനിn്അേപkാേഫാറംഡൗൺേലാ
െചy് രിpിc്ബnെp േരഖക െടസവയംസാkയെp
tിയപകർ ംഅേപkാഫീസ്അടcതിെnഡിമാൻഡ് ാ
ംസഹിതംതപാൽ/െകാറിയർവഴിഅയkണം.വിലാസം:
വിലാസം:Sr.Manager(PersonalAndAdministration),Alimc
o,Naramau,GTRoad,Kanpur209217.അേപkലഭിേk
അവസാന തിയതി െഫ വരി 28. വിശദവിവരം website ൽ.

സുരപീംേകാടതിയിൽ േകാർ ് അസിs
ീംേകാടതിയിൽ േകാർ ് അസിസ് nിെn 15 ഒഴി കളി
േലk് അേപk kണി . കm ർ/ ഐ ടി വിഷയtിൽ ബി
ദാനnര ബി ദമാണ് േയാഗയത.
supremecourtofindia.nic.in എn ലി ിൽ വിശദവിവര
ം
അേപk േഫാറ ം ലഭയമാണ്.അേപk ലഭിേk അവസാ
ന തീയതി 2018 െഫ വരി 20. വിലാസം: Registrar (Admn.I),
Supreme Court of India, Tilak Marg, New Delhi-110201

നുമാലിഗഢ് റിൈഫനറി ലിമി ഡിൽ

പി.ആർ.ഡിയിൽ ഓഫീസ് അ ൻഡർ

ഇ

ൻഫർേമഷൻ പbിക് റിേലഷൻസ് ഡയറക്ടേറ ിൽ ര ഓ
ഫീസ്അ ൻഡർമാെരദിവസേവതനാടിsാനtിൽതാ കാലി
കമായിനിയമി nതിന്അേപkkണി .ബേയാേഡ ംേയാ
ഗയതെതളിയി nസർ ിഫിk ക െടസാkയെp tിയപകർ
ക ം സഹിതµll േഫാേ ാ പതിc അേപk ഇn് ൈവകി ് അ
ിന് µൻപ് ഡയറkർ, ഇൻഫർേമഷൻ പbിക് റിേലഷൻസ് വ
p്, ഗവ. െസ േ റിയ ,് തി വനn രം എn വിലാസtിൽ േന
രി ് സമർpിkണം. ഉേദയാഗാർtികൾ ഏഴാം ക്ളാസ് പാസായിരി
kണം.ബി ദധാരികെളപരിഗണി nതl.തിരെ
kെp
nവർ ll േവതനം നിലവിെല സർkാർ നിയമ ൾ ം നിബ
nനകൾ ം വിേധയമായി ായിരി ം അνവദി ക.

േമരടൺ: കരാർ നിയമനം

േപ

ർkടഎൻ.സി.സിനഗറിൽഭവനനിർമാണേബാർഡിെn
കീഴിൽ വർtി nവർkിംഗ്വിമൻസ്േഹsലിൽഒഴി llഒ
േമ ൺ തsികയിേലk് കരാറടിsാനtിൽ നിയമനtിന്
tിപരിചയµllവർ എക്സിക ീവ് എ
അേപk kണി .
ൻജിനിയർ,േകരളസംsാനഭവനനിർമാണേബാർഡ്,ഡിവിഷൻ
നmർ 1, പി ആൻഡ് സി, തി വനn രം - 695001 വിലാസtിൽ
ബnെp ക. അേപk സമർpിേk അവസാന തീയതി െഫ
വരി 20. തൽ വിവര ൾk് 0471 2536323.

അ

സമിെല µഖ െപാ േമഖല എ kmനിയായ νമാലി
ഗഢ് റിൈഫനറിലിമി ഡിൽഎൻജിനിയറിംഗ്,സാmtികശാ
സ് ബി ദധാരികൾk് അവസരം. ാേജവ ് എൻജിനിയർ െ
യിനി, മാേനജ്െമ െ യിനി, ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ എnീ തസ്
തികകളിേലk് െമാtം 21 ഒഴി ക
.് െകമിkൽ, ഇലക് ി
kൽ, ഇൻസ് െമേnഷൻ, െമkാനിkൽ, സിവിൽ, കm ർ
എnി േമഖലകളിലാണ് തൽഒഴി ക llത്. അേപkകൾ
ഓൺൈലനായി2018െഫ വരി23നകംസമർpിcിരിkണം.
അേപkേഫാറtിνംവിശദവിവര
ം
www.nrl.co.in എn െവബ്ൈസ ിൽ ലഭയമാണ്. ഓൺൈലൻ
അേപk െട ിnൗ ് kിേk താണ്.

എൻ.എം.ഡി.സിയിൽ

എൻ.ീഷയൻ
എം.ഡി.സിലിമി ഡിൽെമയിnനൻസ്അസിs ,ഇ
േ ഡ് III. എc്.ഇ.എം െമkാനിkൽ േ ഡ് III

ല

ട ിയ ഒഴി കളിേലk് അേപkിkാം. 169 ഒഴി കളാണ്.
അവസാന തീയതി: െഫ വരി 19. തൽ വിവര ൾk്: w
ww.nmdc.co.in

ഐ.എസ്.ആർ.ഒയിൽ സയnിs്/
എൻജിനിയർ

ഐ
.എസ്.് ഇ.ആർ.
ഒയിൽസയnിs്/എൻജിനിയർതsിക
യിൽ ഒഴി
ല േ ാണിk്‐ 32, െമkാനിkൽ‐ 45,കംപ
ർ സയൻസ്‐ 29 എnി െന 106 ഒഴി
.് ഓൺൈലനായാ
ണ് അേപkിേk ത്. അേപkിേk അവസാനതിയതി
െഫ വരി 20. വിശദവിവരtിന് www.isro.gov.in.

സർc് അേസാസിേയ ,് റിസർc് അസിs , അസിs െ ാ
ഡ സർ, ന സ് റിേpാർ ർ, വീഡിേയാ എഡി ർ, ആനിേമ ർ, മീ
ഡിയ ക
അനലിs് തsികകളിൽ ഒഴി
.് ഓൺൈല
നായാണ്അേപkിേk ത്.കരാർഅടിsാനtിലാണ്നി
യമനം.www.careers.cdit.org എn website വഴി ഓൺൈലനാ
യാണ് അേപkിേk ത്. അവസാന തിയതി െഫ വരി 17.

േകരള െമഡിkൽ സർവീസ്
േകാർപേറഷനിൽ

േക

രള െമഡിkൽ സർവീസ് േകാർപേറഷൻ ലിമി ഡിൽ െഡ
പ ി മാേനജർ, ഡിേpാ ഇൻ ചാർജ് തsികകളിെല ഒഴി കളിേല
k്അേപkkണി .ആെകഅെ ാഴി
്.കരാർഅടിsാ
നtിലാണ്നിയമനം.www.kmscl.kerala.gov.inഎnwebsiteൽ
വിശദവിവര ൾ ലഭയമാണ്. careers@kmscl.kerala.gov.inഎn
വിലാസtിൽ ഇെമയിൽ െച ക. അേപk സവീകരി n അ
വസാന തിയതി ഇn്.

ഐ.ഡി.ബി.ഐ ബാ ിൽ 760 എkികയൂ ിവ്

ഐ
.ഡി.ബി.ഐബാ ്ലിമി ഡിൽഎkിക ിവിെnഒഴി
.് ആെക 760 ഒഴിവാ llത്. 60 ശതമാനം മാർേkാെട ബി

ദമാണ് േയാഗയത. അവസാനതീയതി െഫ വരി 28. ഫീസ
ട േk
ം ഓൺൈലനായാണ്. വിശദവിവരtിന്: ww
w.idbi.com.

യു.ഐ.ഡി.എ.ഐയിൽ െസkൻ ഓഫീസർ
ണീക്് ഐഡnിഫിേkഷൻഅേതാറി ി ഒഫ് ഇnയ( .ഐ.
ഡി.എ.ഐ )ൽ െസക്ഷൻ ഓഫീസർ , െഡപ ി ഡയറkർ തsി
കകളിേലk് അേപkിkാം. െഫ വരി 25 ആണ് അേപk അ
യേk അവസാന തീയതി. ഏെത ിലം വിഷയtിൽ ബി ദ
േമാ ബി ദാനnര ബി ദേമാ ആണ് േയാഗയത. െവ ൈസ ് : ui
dai.gov.in. തൽ വിവര ൾk് : www.gvtjob.com

ഭാരത് എർt് മൂേവ സ് ലിമി ഡിൽ

കർണാടക വനംവകുpിൽ സ്േപാർട്സ് കവാ
കർണാടക വനം വ pിൽ സ്േപാർട്സ് കവാ യിൽ േഫാറs് വാcർ
-14,േഫാറs്ഗാർഡ്-30,െഡപ ിേറ ്േഫാറs്ഓഫീസർ-10എ
nി െനഒഴി
.് അേപkിേk അവസാനതിയതിെഫ വ
രി 17. വിശദവിവരം www.aranya.gov.in.

ഡൽഹി എൻ.ഐ.ടിയിൽ

നാ

ൽ ഇൻsി ് ഒഫ് െട േനാളജിയിയിൽ 20 േനാൺ ടീcിം
ഗ്sാ ക െടഒഴിവ്.
,് അkൗ
,േപ സണൽഅസി
s , െടkിkൽ അസിs , െsേനാ ാഫർ,
െടkീഷയൻ, ലാബ് അസിs , മൾ ി ടാsിംഗ് sാഫ് എnി െന
യാണ് ഒഴി കൾ. െഫ വരി 25നാണ് അവസാനതീയതി. തൽ
വിവര ൾk്: nitdelhi.ac.in

സഹകരണ സർവീസ് പരീkാേബാർഡ്

സ

രത് എർt് േവ സ് ലിമി ഡിൽ നിയർ എkിക ീ
ക െട 10 ഒഴിവ്. ബാം ർ ആsാനേtkാണ് ഒഴിവ്. അവ
സാനതീയതി:െഫ വരി17.എംസിഎകഴി വർk്അേപ
kിkാം. വിലാസം: ASSISTANT GENERAL MANAGER
(HR), Recruitment Cell, BEML Soudha, No.23/1, 4th Main Ro
ad, S.R Nagar, Bangalore -560027.

എൻജിനിയർ

ൈഹ
ദരാബാദിെല ാൻസ്
മിഷൻ േകാർപേറഷൻ ഒഫ് െത

േപkിkാം. p kാർk്
അ േപ kി kാം. അ േപ kാ
േഫാറം www.keralapolice.g
ov.in എn െവ ൈസ ് ലഭി
ം. അേപk രിpിc് സാ
kയെp tിയ അνബn
േര ഖ ക െട പ കർ കൾ സ
ഹിതം സംsാന െപാലീസ്
േമധാവി,േകരളെപാലീസ്ആ
sാനം, തി വനn രം എ
n വിലാസtിൽ േനരിേ ാ
തപാൽ വഴിേയാ െഫ വരി
25നകം ലഭിkണം.

ദ ാവൻ ർസിമ ലിമി ഡിൽചീഫ്മാേനജർ(െകമിkൽ),
സീനിയർ മാേനജർ (ഫിനാൻസ്), സീനിയർ മാേനജർ (േപഴ്സ

െസ
nർ േഫാർ െഡവല െമ ഒഫ് ഇേമജിംഗ് െട േനാ
ളജി (സി‐ഡി )് യിൽ കമ ണിേkഷൻ മീഡിയ േ ാജkിൽറി

ഭാ

നാ

ഷണൽ െഹൽt് മിഷൻ േകാഴിേkാട് ജിlയിൽ വിവിധ
തസ്തികകളിേലk്ജീവനkാെരനിയമി
.ആെക37ഒഴി
കളാ llത്. തസ്തികകൾ, ഒഴി കൾ എnിവ വെട േചർ
.െഡൻറൽ ൈഹജീനിസ് ഒ
് ഒഴിവ്, ഫിസിേയാ െതറpിസ് ്
16 , െഡവലപ്െമnൽ െതറാpിസ് ്ഒ ഒഴിവ്, സ്െപഷൽ എ
േk ർ ര ഒഴിവ്, ന ീഷനിസ് ് ഒ ഒഴിവ്, സ് ാഫ് നഴ്സ് 15,
ആ ർേവദ െമഡിkൽ ഓഫിസർ ഒ ഒഴിവ്. േയാഗയരായ ഉേദയാ
ഗാർഥികൾ നാെള 10 മണിk് ഗവ. നഴ്സിങ് േകാളജ്, െമഡിkൽ
േകാളജ്, േകാഴിേkാട് എ
പരീkk് എtിേcരണം. അഭി
µഖ പരീk െഫ വരി 17ന് നാഷനൽ െഹൽt് മിഷൻ, േകാഴി
േkാട് സിവിൽ സ്േ ഷനിലായിരി ം. തൽ വിവര ൾk്
: www.arogyakeralam.gov.in സnർശി ക.

സി‐ഡി ിൽ മീഡിയ േരപാജk് sാഫ്

ഹകരണ സംഘ ളി ം ബാ കളി ം ഒഴി ll തsികക
ളിൽ സഹകരണ സർവീസ് പരീkാേബാർഡ് അേപk kണി .
െകാlം -01, പtനംതി -02, ആല ഴ -01, എറണാ ളം -01,
ർ -01, േകാഴിേkാട് -02, ക ർ -01, കാസർേകാട് -03എnി
െനയാണ് ഒഴിവ്. അേപk ലഭിേk അവസാന തിയതി െഫ
വരി 16.വിലാസം: െസ റി, സഹകരണ സർവീസ് പരീkാ േബാർ
ഡ്, േകരള സംsാന സഹകരണ ബാ ് ബിൽഡിങ്, ഓവർ ി
,് ജനറൽ േപാs് ഓഫീസ്,േകരള സംsാന സഹകരണ ബാ ്
ബിൽഡിംഗ്, ഓവർ ി ,് ജനറൽ േപാs് ഓഫീസ്, തി വനn
രം695001. വിശദവിവരം: www.csebkerala.org .

നാഷ്ണൽ ഹയൂമൻ ൈറ സ് കmിഷനിൽ

നാ

ൽ ഹ മൻ ൈറ സ് കmീഷനിൽ റിേസർc് അസിs ,
േപ സണൽ അസിs , അസിs രജി ാർ, ഇൻെskർ, സീ
നിയർറിേസർc്ഓഫീസർ, നിയർഅkൗ
,അkൗ
,
െസkൻഓഫീസർ,ൈ വ ്െസ റി, നിയർ ാൻസേല ർ
ട ിയ നിരവധി ഒഴി കൾ. എ ിൽ 2 വെര അേപkിkാം.
തൽ വിവര ൾk് : nhrc.nic.in/

രടാവൻകൂർ െകാcിൻ െകമിkൽസിൽ

സം

sാന സർkാരിന ദ ാവൻ ർ െകാcിൻ െകമിkൽ
സ് ലിമി ഡിേലk് വിവിധ തsികകളിൽ അേപk kണി .
ഓpേറ ർ, ഫി ർ െമkാനിക്, െഹൽpർ എnി െനയാണ് ഒ
ഴി കൾ. വിശദവിവര ൾ : tcckerala.com , www.cmdkerala.n
et എn െവ ൈസ കളിൽ കാണാം.അേപk െഫ വരി 23
വെര അേപkിkാം.

ഇnയൻ േകാs് ഗാർഡിൽ നാവിക്

ഇk്nയൻ
േകാs് ഗാർഡിൽ നാവിക് ( െഡാമsിക് ാ ്‐
, s വാർഡ്) ഒഴി കളിേലk് അേപkിkാം. േകരള

tി llവർk് µംബയിലാണ് പരീkാേകnം. www.joini
ndiancoastguard.gov.inഎn website വഴി ഓൺൈലനായാ
ണ് അ േപ kി േk ത്. അ വ സാന തി യ തി െഫ വ രി 16
ൈവകി ് അ ്.

ഗs് അdയാപക ഇnർവയു 19 ന്

കാ

ിരം ളം െക.എൻ.എം. ഗവൺെമ ആർ സ് ആ
ൻഡ് സയൻസ് േകാേളജിൽ, േസാേഷയാളജി യിൽ ര ് ഗs് ല
ചറർമാ െട ഒഴി ക
.് േകാേളജ് വിദയാഭയാസ വ p് െകാ
lം െഡപ ി ഡയറkേറ ിൽ േപര് രജിsർ െചyി ll അർഹ
രായ ഉേദയാഗാർtികൾ എlാ അസൽ സർ ിഫിk ക ം, പ
കർ ക മായി െഫ വരി 19 ന് രാവിെല 11 ന് ഇnർവ വിന്
ിൻസിpലിെn േചംബറിെലtണം.

േs ് േകാ-ഓർഡിേന ർ

സാ
ഹയനീതി വ p് ഡയറk െട കാരയാലയtിൽ ക
രാർ അടിsാനtിൽ ഒ വർഷേtk് േs ് േകാ-ഓർ

ഡിേന ർ നിയമനtിന് വാk്-ഇൻ-ഇnർവ െഫ വരി
21 ന് നട ം. വികാ ഭവനിൽ അ ാംനിലയിൽ സാ ഹയ
നീതി ഡയറk െട കാരയാലയtിൽ രാവിെല ഒൻപതിനാ
ണ് ഇnർവ . ഒ ഒഴിവാ llത്. 18 µതൽ 45 വയ വെര
ായµllവർk് അേപkിkാം. ശmളം 29,200 പ.. േയാ
ഗയത: അംഗീ ത സർവകലാശാല മാsർ ബി ദം, േവഡ്
േ ാസസിംഗിൽ സർkാർ അംഗീ ത കm ർ േകാ സ്
പാസാകണം.േസാേഷയാളജിയിൽ മാsർ ബി ദം/എം.എ
സ്.ഡb , സർkാർ/സർkാരിതര sാപന ളിൽ േ ാ
ജk് േകാ-ഓർഡിേന ർ/േ ാജk് മാേനജർ/
് തsി
കയിെല
tി പരിചയം എnിവ അഭിലഷണീയ േയാഗയ
തയാണ്.

എക്സ്േറ െടക്നീഷയൻ ഒഴിവ്

ആ
േരാഗയേകരളം ഇ kിയിൽ കരാർ വയവsയിൽ എക്
സ്-േറ െടക്നീഷയൻ/േറഡിേയാ ാഫർ തsികയിേലk് അ

േപkkണി .അേപkേയാെടാpംേയാഗയത,വയs്,µൻ
പരിചയം എnിവ െതളിയി nതിνll സർ ിഫിk ക
െട പകർ കൾ സഹിതം രജിേsഡ് േപാs്/ sീഡ് േപാs്
വഴിേയാ േനരിേ ാ അേപkിkാം. േയാഗയത ബി.എസ്.സി
അെl ിൽ pസ് ം േറഡിേയാളജിkൽ െടക്േനാളജി ം.
ായം 2018 ജνവരി ഒnിന് 40 വയs് കവിയ ത്. അേപ
k ലഭിേk അവസാന തീയതി ഈ മാസം 16. അേപkാ
േഫാറtിνം തൽ വിവര ൾ മായി www.arogyakera
lam.gov.in എn െവബ്ൈസ ് സnർശിkണം. വിവര ൾ
k് : 04862 232221.

ഡൽഹി െമേരടായിൽ ഒഴിവുകൾ!

ബി ദ, ഡിേpാമ, ഐടിഐ േയാഗയത llവർkായി
ഡൽഹി െമേ ായിൽ ഒഴി കൾ . ടk ശmളം 45,000 പ വ

െര | അവസാന തീയതി െഫ വരി 26. തൽ വിവര ൾk്
ലി ് സnർശി ക.െവ ൈസ :് www.delhimetrorail.com.

െഡപയൂേ ഷന് അേപkിkാം

സം
sാനതിരെ
p്കmിഷനിൽഅസിsnിെn n്
ഒഴി കളിേലk് െഡപ േ ഷൻ നിയമനtിന് അേപk k

ണി . ഗവൺെമ െസ േ റിയ ് ഉൾെpെട ll സർkാർ
sാപന ളിൽ സമാന തsികയിൽ േജാലി േനാ nവ ം
കm ർസയൻസിൽ ബി ദം/ബി ദാനnരബി ദം,േപാs്
ാേഡവ ് ഡിേpാമ ഇൻകm ർആpിേkഷൻഎnിവയിൽ
ഏെത ി ം േയാഗയത ഉllവർk് ഉചിത മാർേഗണ അേപkി
kാം. അേപkകൾ മാർc് nിന് µm് െസ റി, േകരള സം
sാന തിരെ
p്കmിഷൻ,േകാർpേറഷൻഓഫീസ് സµ
cയം, എൽ.എം.എസ് ജം ഷൻ, പാളയം, തി വനn രം എ
n വിലാസtിൽ ലഭിkണം.

