sXm-gnÂ
േഭാപാൽ എയിംസിൽ ഒഴിവുകൾ

14 മാർc് 2018 ബുധൻ
തിരുവനnപുരം

േഭാപാലിെല ഓൾ ഇnയഇൻസ് ി ി ് ഓഫ് െമഡിkൽ
സയൻസസിൽ (എയിംസ്) 11 ഒഴി കളിേലk് ഉേദയാഗാർഥിക

12

എ സ് എൻ എ lിൽ ക m നി െസ
റി ആ കാം.
അേപk അേപkിേk അവസാന തീയതി: നാെള
തൽ വിവര ൾk്: www.bsnl.co.in/

െള നിയമി
.െഡപ ി െമഡിkൽ
് (06), പbിക് റി
േലഷൻസ് ഓഫിസർ (01), അkൗ സ്
് ഓഫിസർ(02), േലാ ഓ
ഫിസർ (01), സീനിയർ ഡയ ീഷൻ (അസിസ്
ഡ് മാേനജ
ർ) (01) എnീ തസ്തികകളിേലkാണ് നിയമനം.ഓൺൈലനാ
യാണ് അേപkകൾ സമർpിേk ത്.േഭാപാൽഎയിംസിെn
ഔേദയാഗിക െവബ്ൈസ ായwww.aiimsbhopal.edu.in െട ഏ
ിൽ ഒ വെര അേപkകൾ സമർpിkാം.

അരഗികൂp് റിരകൂ ്െമ

ലക്േനാ െമേരടായിൽ അവസരം

ബി.എസ്.എൻ.എlിൽ

ബി

2018

േകnസർkാറിെnകീഴി ll ഡിpാർ െ് മ ഒഫ്അ
kൾcർ ആൻഡ് േകാർpേറഷൻ െടkിkൽ അസിs

സീനിയർ െടkീഷയൻ, തsികകളിൽ അേപk kണി .
തൽ വിവര ൾk്: agricoop.nic.in/

ി
,

മാംgൂർ റിൈഫനറി ആൻഡ്
െപേരടാെകമിkൽസ് ലിമി ഡിൽ

മാം
ർ റിൈഫനറി ആൻഡ് െപേ ാെകമിkൽസ് ലിമി
ഡിൽ (MRPL) എkിക ീ ക െട ഒഴിവിേലk് അേപk
kണി .മാർc്24വെരഅേപkിkാം.
k്: mrpl.co.in/

നി ിൽ അസിs

നാ
s െ

തൽവിവര

ൾ

െരപാഫസർ

ൽ ഇൻsി ് ഒഫ് ഫാഷൻ െട േനാളജിൽ അസി
ാഫസർ തsികയിൽ 63 ഒഴിവ്.മാർc് 21 വെര അേപ
kിkാം. തൽ വിവര ൾk്: nift.ac.in

കമല െന റു േകാേളജിൽ

ഡ

ൽഹിയിെല കമല െന േകാേളജിൽ വിവിധ തsിക
കളിൽ ഒഴിവ്. അേപkിേk അവസാന തീയതി: നാെള.
തൽ വിവര ൾk്: www.knc.edu.in/

ഇnയൻ െവ റിനറി റിേസർc്
ഇൻsി യു ിൽ

ഇ
ൻഡയൻ െവ റിനറി റിേസർc് ഇൻsി ിൽ സീനിയർ റി
േസർc് െഫേലാ ഒഴിവ്. വാക് ഇൻ ഇnർവ മാർc് 20ന്. വിലാ

സം: Office of HoD, Division of LES & IT, IVRI, Izatna
െവ ൈസ :് www.ivri.nic.in

നാഷണൽ ലാ യൂണിേവ സി ിയിൽ

നാ
s െ

ൽ േലാ ണിേവ സി ി നാ ർ െ ാഫസർ അസി
ാഫസർ തsികകളിൽ അേപk kണി . മാർc്
16 വെര അേപkിkാം. തൽ വിവര ൾk്: www.nlun
agpur.ac.in/

െടs് േറ ് അ nി ഷിpിന് അേപk kണി . 30 ഒഴി
.് 30 ഒഴി
് ഇnർവ മാർc് 28ന് ഒഡിഷ ചാnി രിെല
ഇnേ ഡ് െടs് േറ ് ഓഫീസിൽ.വിശദവിവരtിന് ww
w.drdo.gov.in.

ഐ.ഐ.ടി.ടി.എmിൽ അസിs
അ മിനി േരട ീവ് ഓഫീസർ

ഇെമൻഡയൻ
ഇൻsി ് ഒഫ് റിസം ആൻഡ് ാവൽ മാേന
(IITTM) അസിs അ മിനിേ ീവ് ഓഫീസർ - 2,

അkൗ
ഓഫീസർ-1, നിയർെsേനാ ാഫർ-1 തsി
കയിൽ അേപk kണി . ഏ ിൽ 9 വെര അേപkിkാം.

േഗാഹ ി എൻ.ഐ.പി.ഇ.ആർ

േഗാ
ഹ ി നാ ൽ ഇൻsി ് ഒഫ് ഫാർമസ ിkൽ എ
ഡ േkഷൻ ആൻഡ് റിേസർc് അേസാസിേയ ് െ ാഫസർ

- 3, അസിs െ ാഫസർ - 3, സിsം എൻജിനീയർ - 1 , െസ
kൻ ഓഫീസർ- 1 . തsികകളിൽ അേപk kണി . ഏ
ിൽ 9 വെര അേപkിkാം. തൽ വിവര ൾk് : www.
niperguwahati.ac.in/

യു.എൻ.ഡി.പിയിൽ
ൈന ഡ് നാഷൻസ് ഡവലപ്െമ േ ാ ാമിൽ ലാൻഡ്
സ്േകp്േ ാജk്ഓഫീസർ01,സ്േ ്േ ാജക്ഓഫീസർ03,
നാഷണൽ േ ാജk് ഓഫീസർ 01 ഒഴി
.് അേപkിkാ
νll അവസാന തിയതി മാർc് 21. വിശദവിവരtിന് www.
in.undp.org.

ബംഗാൾ പവർ ഡവലപ്െമ
േകാർpേറഷനിൽ

ദ

െവs് ബംഗാൾ പവർ ഡവലപ്െമ േകാർപേറഷൻ ലിമി
ഡിൽ അ nി ഷിp്, ൈമനിങ് േജാലികൾk് അവസരം.
അ nി ഷിp് - 60, ൈമനിങ് -27 ഒഴിവാ llത്.www.w
bpdcl.co.inwww.wbpdcl.co.in എn websiteവഴി അേപkി
kാം. അവസാന തിയതി മാർc് 16.

റാ
ബേറലിയിെലഓൾഇnയഇൻsി ്ഓഫ്െമഡിkൽസ
യൻസിൽ p്എയിൽഅkൗ സ്
് ഓഫീസർ-1, p്ബിയിൽ

sാഫ്േനഴ്സ് േ ഡ് ര /് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ -15, സ്േ ാർ കീ
pർ -1, നിയർ എൻജിനിയർ (ഇല ിkൽ) -1, നിയർ എൻ
ജിനിയർ (എസി ആൻഡ് റ ിജേറഷൻ) -1, െടക്നിkൽ അസി
s / െടക്നീഷയൻ -4, െടക്നിkൽ ഓഫീസർ (ഒ ാൽമിക് റി
ാkനിs്)-1,െടക്നിkൽഓഫീസർ(െഡnൽെടക്നീഷയൻ)
01 p്സിയിൽ നിയർെമഡിkൽെറേkാഡ്ഓഫീസർ(റിസ
ഷനിs് ) 01, ലാബ് െടക്നീഷയൻ -1, ഫാർമസിs് േ ഡ് ര ്
-2, സ്ൈ േനാ ാഫർ -3, സ്േ ാർ കീpർ കം kർക് -2 എnി
െന ആെക 34 ഒഴി
.് വിശദവിവരം www.aiims.edu.അവസാ
നതിയതി മാർc് 28.

െഭlിൽ േരടഡ് അരപnിസ്

േക

n തിേരാധ മnാലയtിν കീഴിൽ വർtി n
ഭാരത് ഇലക് ിkൽസ് ലിമി ഡിൽ (െഭൽ) േ ഡ് അ nിസ്ഒഴി
കളിേലk് അേപk kണി . 150 ഒഴി കളാ llത്.ഫി ർ
19, ടർണർ അ ,് ഇലക് ീഷൻ ആറ്, ഇലക്േ ാണിക്െമkാനി
ക് 32, െമഷിനിസ് ് അ ,് ാഫ് ്സ്മാൻ (സിവിൽ) ര ,് ാ
ഫ് സ്
് മാൻ(െമkാനിkൽ)ആറ്,െറ ിജേറഷൻആൻഡ്എയ
ർക ീഷനിംഗ് n്,ഇലക്േ ാേp ർനാല്,െവൽഡർ n്,േകാ
പ (COPA) -65 എnി െനയാണ്ഒഴി കൾ. അേപk െട മാ
ക : bel-india.comൽ ലഭി ം.അേപkകൾ സമർpിേk
അവസാന തീയതി മാർc് 18.

പൂെന കേnാൺെമ

െകാcിൻേപാർട് രടsിൽ

െകാ
cിൻേപാർട് sിൽസീനിയർെഡപ ിചീഫ്അkൗ ്
സ് ഓഫീസർ, സീനിയർ അkൗ സ്
് ഓഫീസർ തsികകളിെല

ടി.ടി.പി : എൻജിനിയർ ഒഴിവ്

ഡി.ഐ.ബി.ഇ.ആറിൽ

വി

ഡി

വി ധ വി ഭാ ഗ ളി ൽ േ ാ ജ k് എ ൻ ജി നി യ ർ ഒ ഴി ക ളി
േല k് ാ വ ൻ ർ ൈട ാ നി യം േ ാഡk്സ് അ േപ k k ണി
. അ ് ഒ ഴി കലാ llത്.. ഒ വ ർ ഷ െt ക രാ ർ നി യ മ ന
മാ ണ്. ഇ ര വ ർ ഷം വ െര നീ ി kി ാം.
ഷ nാ ർ kാ ണ്
അ വ സ രം. തൽ വി വ ര ൾ k് : www.travancoretitanium.
com. വി ലാ സം: The Dy.General Manager(HR), Travancore Tit
anium Products Ltd, Kochuveli, അ േപ k സവീ ക രി n അ വ
സാ ന തീ യ തി: മാ ർ c് 20.

ഫൻസ് ഇൻsി ് ഒഫ് ബേയാ എനർജി റിേസർcിൽ
(DIBER) നിയർ റിേസർc് െഫേലാ ഒഴിവിേലk് അേപkി
kാം. അേപkിേk അവസാന തീയതി: മാർc് 31. തൽ
വിവര ൾk് : www.drdo.gov.in
ഗിൾ ഇേമജ്

േക
രള വന ഗേവഷണ sാപനtിൽ ഒ വർഷം വെര കാലാ
വധി llഒ സമയബnിതഗേവഷണപdതിയായറീജിയണൽ

എൻ.സി.ആർ.ടി.സിയിൽ

എc്.പി.പി.എസ്.സിയിൽ

ഹി

മാചൽ േദശ് പbിക് സർവീസ് കmീഷൻ ൈ വർ തsി
കയിൽ അേപk kണി .മാർc് 28ന് µൻപ് ഓൺൈലനായി അ
േപkിkാം. തൽ വിവര ൾk്: www.hp.gov.in

ജൂനിയർ ഓർേtാപീഡിക് സർജൻ

േഗാ

വ പിഎസ്സി നിയർ ഓർേtാപീഡിക് സർജൻ/ െമ
ഡിkൽ ഓഫീസർ തsികകളിൽ ഒഴിവ്. മാർc് 23നകം അേപkി
kാം. തൽ വിവര ൾk്: gpsc.goa.gov.in

നാ

ൽ കയാപി ൽ റീജൺ ാൻേsാർ ് േകാർpേറഷൻ ലിമി
ഡിൽ (NCRTC) അൈലൻെമ എk്േപർ ് /സിവിൽ 2 ഒഴി
.്
മാർc് 26ന് µൻപായി അേപkിkണം. തൽ വിവര ൾk്: n
crtc.in/

എം.പി.എസ്.സിയിൽ

മ

ഹാരാt പbിക് സർവീസ് കmീഷൻ (MPSC) അ ിkൾcർ
സർവീസസിൽ വിവിധ തsികയിൽ അേപk kണി . അ ി
kൾcർ െഡപ ി ഡയറkർ – 4 . അ ിkൾcർ ഓഫീസർ -66 എ
nി െനയാണ് ഒഴി കൾ. മാർc് 27ന് µൻപ് ഓൺൈലനായി അ
േപkിkാം. തൽ വിവര ൾk്: www.mpsc.gov.in

നാഷണൽ ഹയൂമൻ ൈറ സ് കmിഷനിൽ

നാ
ഷണൽ ഹ മൻ ൈറ സ് കmീഷനിൽ റിേസർc് അസിs ,
േപ സണൽ അസിs , അസിs രജി ാർ, ഇൻെskർ, സീ

നിയർ റിേസർc് ഓഫീസർ , നിയർ അkൗ
, അkൗ
,
െസkൻ ഓഫീസർ , ൈ വ ് െസ റി, നിയർ ാൻസേല ർ
ട ിയ നിരവധി ഒഴി കൾ. എ ിൽ 2 വെര അേപkിkാം.
തൽ വിവര ൾk് : nhrc.nic.in/

െകാൽkt ൈഹേkാടതിയിൽ

െകാ

ബി.ഐ.എസിൽ

ബ

േറാ ഒഫ് ഇൻഡയൻ sാൻേഡർഡ് (BIS) ൈസnി ക
െട തsികയിൽ അേപk kണി . ഏ ിൽ 2 ന് µൻപ് അേപkി
kാം. റിലധികം ഒഴി ക
.് തൽ വിവര ൾk്: www.b
is.gov.in

മാേനജർ തsികയിൽ ഒ
തൽ വിവര ൾk്: w

േബാഡിൽ

േകാkന ് ഡവല െമ േബാഡിൽ ഓഡി ർ ഓഫീസറാ
കാം. മാർc് 24നകം അേപkിkാം. വിലാസം: Chairman, Coco
nut Development Board, Kera Bhavan, SRV Road, Kochi – 682 011
തൽ വിവര ൾk്: coconutboard.nic.in/

പbിക് രഗിവൻെസസ് & െപൻഷൻ

മാർc് 25 നകം അേപkിkണം.
rsmin.nic.in

തൽ വിവര

ൾk്www.pe

എൻ.ഐ.എ.ബിയിൽ

നാ
ൽഇൻsി ് ഒഫ് അനിമൽ ബേയാെട േനാളജി (NIA
B) ൈസnിs്, െടkിkൽ ഓഫീസർ തsികകളിൽ അേപk k
ണി . മാർc് 19ന് µൻപ് അേപkിkണം.
www.niab.org.in

തൽ വിവര

ൾk്

ഡി.എ.എസ്.ആർ.ഡി.ഇയിൽ

െഡപയു ി കmിഷണർ

മിനി ിഒഫ്അ ിkൾcർആൻഡ്ഫാർേമ സ്െവൽഫയർെഡ
പ ി കmിഷണർ േപാsിേലk് അേപk kണി . ഏ ിൽ 11
തൽ വിവര

ൽkt ൈഹേkാടതിയിൽ െsേനാ ാഫർ, േപ സ
ണൽഅസിസ ഒഴിവിേലk്അേപkിkാം.42ഒഴി കളാ ll
ത്.pസ് േവാ ബി ദേമാ കഴി
വർ മാർc് 20 ന് µൻപ് അേപkി
kണം. തൽ വിവര ൾk്: calcuttahighcourt.nic.in

മിനി ി ഓഫ് പbിക് ിവൻെസസ് & െപൻഷൻ അജ മിനി.്
േ ീവ് െമmർ തsികയിൽ അേപk kണി . 8 ഒഴി ക

ബാമർ ലൗറിയിൽ

േകാkന ് ഡവല െമ

ഡയറkർ സിgൽ ഇnലിജൻസ്

ൾk്: agriculture.gov.in

ഡി
ഫൻസ് െമ ീരിയൽ ആൻഡ് േsാർസ് റിേസർc് ആൻഡ്
ഡവല െമ എsാbി െമ ,കാൺ ർ നിയർറിസർc്െഫ

േലാതsികയിൽഅേപkkണി .മാർc്21,22തീയതികളിൽ
വാക് ഇൻ ഇnർവ . വിലാസം: DMSRDE Transit Facility (Nar D
RLM Puliya), DMSRDE, GT Road, Kanpur - 208004 . തൽ വി
വര ൾk്: drdo.com

മി

നാഷണൽ അ േമാസ്ഫിയർ റിസർc്
ലാേബാറ റിയിൽ

മേലറിയ റിസർcിൽ ൈസnിs്

ഷണൽഅ േമാസ്ഫിയർറിേസർc്ലാേബാറ റിയിൽ റിസർ
c് അേസാസിേയ ,് നിയർ റിേസർc് െഫേലാ ട ിയ തsികക
ളിൽ18ഒഴിവ്.മാർc്30വെരഅേപkിkാം. തൽവിവര ൾk്:
www.narl.gov.in. വിലാസം: National Atmospheric Research Labo
ratory,PB No. 123, SVU Campus,Tirupathi - 517 502,Andhra Prade
sh ഇെമയിൽ : director@narl.gov.in

നി ി ഒഫ് ഡിഫൻസ്, ഓഫീസ് ഓഫ് ദി േജായിൻ െസ റി &
സിഎഒ ഡയറkർ സിgൽ ഇnലിജൻസ് തsികയിൽ അേപk
kണി ഏ ിൽ 11 വെര അേപkിkാം. തൽ വിവര ൾk്:
www.caomod.nic.in

നാ
ൽഇൻsി ്ഒഫ്മേലറിയറിസർcിൽൈസnിs്-ബിത
sികയിൽഅേപkkണി .അേപkിേk അവസാനതീയ
തി: മാർc് 28.

തൽ വിവര

േബാർഡിൽ

െനകേnാൺെമ േബാർഡിൽ അസിസ് െമഡിkൽ ഓ
ഫിസർ, നിയർ എൻജിനീയർ, ടീേcഴ്സ് ട ിയ തസ്തികൾ
ഉൾെpെടവിവിധ തസ്തികകളിലായി 77ഒഴി കളിേലk്അേപ
k kണി .അേപkകൾ ഓൺൈലനായി സമർpിkാം. അ
േപkകൾ സമർpിേk അവസാന തീയതി ഏ ിൽ ഏഴ്.
തൽ വിവര ൾ ം അേപk സമർpി nതിνം www.pun
ecantonmentboard.org സnർശി ക.

ഓേരാഒഴിവിേലk്(ജനറൽ)അേപkkണി .www.cochinpo
rt.gov.inഎn website ൽ അേപk ം വിശദവിവര µ .് അേപ
k രിpിc് അνബnേരഖക െട സാkയെp tിയ പകർp്
സഹിതം The Secretary, Cochin Port trust, Cochin-682009 എn
വിലാസtിൽ ഏ ിൽ 26നകം ലഭിkണം.

ww.balmerlawrie.com

േജാ

റാ ബേറലി എയിംസിൽ

വി

ണിേവഴ്സി ി ാ സ് കമീഷനിൽ േജായി െസ റി
-2, െഡപ ി െസ റി-3, എഡ േkഷൻ ഓഫീസർ -1 എ
nി െന ഒഴി
.് www.ugc.ac.in/jobs എn website വഴി
ഓൺൈലനായാണ്അേപkിേk ത്. അവസാന തിയ
തി ഏ ിൽ 20.

k് sാഫ് െസലkൻ കമീഷൻ അേപk kണി . ഡൽഹി
െപാലീസ്, സിആർപിഎഫ്, ബിഎസ്എഫ്, ഐടിബിപി, എ
സ്എ ബി,സിഐഎസ്എഫ്എnിവയിലാണ്എസ്ഐ
െടഒഴി llത്.1330 ഒഴിവാ llത്.www.ssconline.nic.inഎ
nwebsite െടഓൺൈലനായാണ്അേപkിേk ത്.അ
േപk സവീകരി n അവസാനതിയതി ഏ ിൽ 2.

രിെല ഓൾ ഇnയഇൻസ് ി ് ഓഫ് െമഡിkൽ സ
യൻസസിൽ (എയിംസ്)ന സിംഗ് ഓഫീസർ, സീനിയർ ന സിം
ഗ് ഓഫീസർ , അസിs ന സിംഗ്
് എnി െന ഒഴി
.് 755 ഒഴി കളാ llത്. അവസാന തീയതി: ഏ ിൽ 8.
തൽ വിവര ൾ: www.aiimsjodhpur.edu.in

ഇ

ശാഖപ ണം േപാർട് sിൽ മാേനജർ തsികയിൽ കരാറടി
sാനtിൽനിയമി ം.വിവിധവിഭാഗ ളിലായിപt്ഒഴി
.്
അേപkാഫാറം -www.vizagport.com എn െവ ൈസ ിൽ ലഭി
ം. Secretary, Administrative Office Building, Visakhapatanam P
ort Trust, Visakhapatanam-530035 എn വിലാസtിൽ മാർc് 16
നകം ലഭിkണം.

യു.ജി.സിയിൽ

േകnെപാലീസ് േസനകളി ം ഡൽഹി െപാലീസി ം സ
ബ്ഇൻസ്െപkർ,അസി.സബ്ഇൻസ്െപkർതsികകളിേല

nയൻെറയിൽേവ(െസൻ ൈല ഡ്എംേpായ്െമ േനാ ീ
സ്നmർ02/2018)62,907ഒഴിവിേലk്kണിcവിjാപന
കാരം അേപkിkാνll തിയതി നീ ി. അവസാനതിയതി മാർ
c് 31േലkാണ് നീ ിയത്.േയാഗയത: റ ത് പtാം kാs് ജ
യം/ ഐടിഐ(എൻസിവിടി)/എസ്സിവിടി/ നാഷണൽ അ
nി ഷിp്സർടിഫിk (് എൻസിവിടി).www.indianrail.gov.in/

വിശാഖപ ണം േപാർട് രടsിൽ മാേനജർ

വെര അേപkിkാം.

േകnേസനയിലും ഡൽഹി
െപാലീസിലും എസ്.ഐ, എ.എസ്.ഐ

േജാ പൂർ എയിംസിൽ

ഐ

ബാ
മർ ലൗറി ലിമി ഡിൽ അസിs
ഴിവ്. ഏ ിൽ 13 വെര അേപkിkാം.

ന
ഡൽഹിയിെല നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ േk
ഷണൽറിസർച്ആൻഡ്െ യിനിംഗിൽ(എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി)12

െറയിൽേവ: 31 വെര അേപkിkാം

എസ്ആർഒഅഹmദാബാദ്സ്േപസ്അpിേkഷൻെസn
റിേലk് സയnിസ്s്/എൻജിനിയർ 'എ ഡി' ഒഴി
.് www.sac.
gov.in എn website വഴി ഓൺൈലനായാണ് അേപkിേk ത്.
അവസാനതിയതിഏ ിൽര .് വിശദവിവര ംwebsiteൽലഭി ം.

– കം – െഫസിലിേ ഷൻ െസnർ േഫാർ സെsയിനബിൾ െഡവല
പ്െമ ഓഫ് െമഡിസിനൽ pാ സ് (സേതൺ റീജിയ )ൽ അ ്
േ ാജk് െഫേlാക െട താlാലിക ഒഴി കളിേലk് വാക് ഇൻ ഇ
nർവ നട ം. 19 ന് രാവിെല 10 ന് േകരള വന ഗേവഷണ sാപ
നtിെn
ർ പീcിയി ll ഓഫീസിലാണ് ഇnർവ . വിശദവി
വര ൾk് : www.kfri.res.in

ഡി
ഫൻസ്റിസർc്ആൻഡ്ഡവലപ്െമ ഓർഗൈനേസ
ഷെn (ഡിആർഡിഒ) കീഴി ll ചാnി രിെല ഇnേ ഡ്

തസ്തികകളിേലk്അേപkkണി .എഡി ർ(02),അസിസ്
എഡി ർ (01), ആർ ിസ് ് േ ഡ് 3 (01), മാർk ിംഗ് എക്സി
ക ീവ് (01), സീനിയർ ഫ് റീഡർ(01), സ്േ ാർ കീpർ േ ഡ് 1
(01), സ്േ ാർ കീpർ േ ഡ് 2 (05) എnി െനയാണ് ഒഴി കൾ.
അേപkwww.ncert.nic.inൽ നി ംഡൗൺേലാഡ്െചyാം.അ
േപkലഭിേk അവസാനതീയതി:ഏ ിൽ 04. തൽ വിവ
ര ൾ എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി. െവബ്ൈസ ിൽ.

അഹmദാബാദിൽ

ിയൽ മ
kിkാം.

ഡി.ആർ.ഡി.ഒയിൽ അരപnിസ്

tിൽ എക്സിക ീവ് െ യിനിയാകാൻ അവസരം. സിവിൽ സർ
വീസ് പരീkയിൽ തീkിc റാ ് ലഭിkാെത സർവീസിൽ കയ
റാൻ കഴിയാെത വ nവർkാണ് എൻ.ടി.പി.സി. അവസരെമാ
nത്. ഉേദയാഗാർഥികൾk് എc്.ആർ. എക്സിക ീവ് െ യിനി
തsികയിേലk് അേപkിkാം.2019 മാർcിലായിരി ം അേപ
kാനടപടികൾ ആരംഭി ക.വിശദമായ വിjാ പനം www.n
tpccareers.net എn െവ ൈസ ിൽ പിnീട് സിdീകരി ം.

ഴി
.് എക്സിക ീവ് വിഭാഗtിൽ 28, േനാൺ എക്സിക ിവ്
വിഭാഗtിൽ 358 ഒഴി കളാ llത്. www.lmrcl.com എn web
site വഴി ഓൺൈലനായാണ് അേപkിേk ത്. അവസാന തിയ
തി മാർc് 27.

േരപാജk് െഫേlാ

ർ- 3 എnി െന ഒഴി ക
.് 19വെര അേപ
തൽ വിവര ൾk് : mod.gov.in.

എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടിയിൽ

സിവിൽ സർവീസ് പരീkയിൽ പെ nവർk് നാ ൽ
െതർമൽ പവർ േകാർpേറഷൻ ലിമി ഡിെn എc്.ആർ.വിഭാഗ

ലക്നൗ െമേ ാെറയിൽ േകാർപേറഷനിേലk് എക്സിക ിവ്,
േനാൺ എക്സിക ീവ് ഒഴി കളിേലk് അേപk kണി . 386 ഒ

മിനി രടി ഒഫ് ഡിഫൻസിൽ

മി
നി ി ഓഫ് ഡിഫൻസ്, എഎസ് സി ണി ിെn ആsാ
നt് ഫയർമാൻ - 16, ഫയർ എൻജിൻ ൈ വർ - 4, ഇൻഡ

എൻ.ടി.പി.സിയിൽ അവസരം

നാ

ൾk്:www.nimr.org.in/

ഗുൽബർഗ് സർവകലാശാലയിൽ

എൻ.ഐ.ടി

നാ
ൽഇൻsി ്ഒഫ്െട േനാളജി(NIT)ഉtരാഖഡിൽഫാ
kൽ ി ഒഴിവ്. മാർc് 20നകം അേപkിkാം. െ ാഫസർ /അേസാ
സിേയ ് െ ാഫസർ/ അസിs െ ാഫസർ : 38 ഒഴിവ്.
വര ൾk് : nituk.ac.in.

തൽ വി

ക
ർണാടകയിെല ൽബർഗ സർവകലാശാലയി ം ാേദശിക
േകn ളി മായി അേസാസിയ ് ഫസർ, അസി. ഫസർ,

.്
ഫസർ തസ്തികകളിേലk് അേപk kണി . 131 ഒഴി ക
അേപk ലഭിേk അവസാന തീയതി: എ ിൽ 10. വിശദവിവര
ൾ www.gug.ac.in എn െവബ്ൈസ ിൽ ലഭയമാണ്.

ലീഗൽ സർവീസ് അേതാറി ിയിൽ

സം

sാന ലീഗൽ സർവീസ് അേതാറി ി െട അνബn
sാപന ളിൽവിവിധതsികകളിേലk്വിവിധവ കളിൽ
നി ം അേപk kണി .സംsാന ലീഗൽ സർവീസസ് അ
േതാറി ിയിൽ അസിs േ ഡ് ഒn്,ൈ വർ തsികകളിേല
ം ജിlാ ലീഗൽ സർവീസസ് അേതാറി ിയിൽ െസkൻ ഓഫീ
സർ, kാർk് കം ൈടpിs്, ഓഫീസ് അ ൻഡ , താ k് ലീഗൽ
സർവീസസ് അേതാറി ിയിൽ െസ റി, kാർk് കം ൈടpിs്,
ൈഹേkാടതി എ.ഡി.ആർ െസnറിൽ െസkൻ ഓഫീസർ, ജി
lാതല എ.ഡി.ആർെസn കളിൽ kാർk്,ഓഫീസ് അ ൻഡ
േകാഴിേkാട് േലാക് അദാലt് ഓഫീസിൽ രജി ാർ, kറിkൽ
അസിs തsികേല മാണ്അേപkkണിcത്.അവസാന
തീയതി ഏ ിൽ ര .് വിശദവിവര ൾk്: www.kelsa.nic.in

സതീഷ് ധവാൻ സ്േപസ് െസnറിൽ
സയnിs്/ എൻജിനിയർ

ഇ
nയൻ ബഹിരാകാശഗേവഷണ ഏജൻസി (ഇസ്േറാ) െട
കീഴി llസതീഷ് ധവാൻ സ്േപസ് െസnർസയnിs്/ എൻജി
നിയർതsികകളിെലഒഴി കളിേലk്അേപkkണി .അേപ
kിേk വിധം www.shar.gov.in എn െവബ്ൈസ ി െട അ
േപkസമർpിkാം.അേപkസവീകരി nഅവസാനതീയതി
മാർc് 23. തൽ വിവര ൾk് െവബ്ൈസ ് സnർശി ക.

എംേpായീസ് േs ് ഇൻഷവറൻസ്
േകാർpേറഷൻ

എം

േpായീസ്േs ്ഇൻഷവറൻസ്േകാർപേറഷൻവിവിധസം
sാന ളിെലെമഡിkൽ/െഡnൽേകാള കളിൽെ ാഫസ
ർ, അേസാസിേയ ് െ ാഫസർ തsികകളിൽ അേപk kണി
. എസ്സി, എ ടി, വിµkഭടൻ, വികലാംഗർ എnിവർk് ഫീ
സിl.അേപkിേk വിധം:www.central.esicmchsnr.co.inഎ
n െവ ൈസ ി െട അേപk സമർpിkാം.അേപk സവീക
രി n അവസാന തീയതി ഏ ിൽ ര .് തൽ വിവര ൾ
www.central.esicmchsnr.co.in എn െവ ൈസ ിൽ ലഭി ം .

െക.എഫ്.സിയിൽ മാേനജർ
അേപkിേk

അവസാന തീയതി മാർc് 27

േക
രളഫിനാൻഷയൽേകാർപേറഷനിൽമാേനജീരിയൽതസ്
തികകളിെല നിയമനtിന് അേപkkണി .ആെക 10ഒഴി

കളാ llത്.ജനറൽ മാേനജർ -1(ഈഴവ),െഡപ ിജനറൽമാ
േനജർ-1(ജനറൽ),മാേനജർ-3(എസ്.ടി.-1,µസ്ലിം-1,എൽ.സി.
/എ.ഐ-1), െഡപ ിമാേനജർ: -5 (ജനറൽ -3, എസ്.സി, എസ്.
ടി -1, µസ്ലിം -1) എnി െനയാണ് ഒഴി കൾ.അവസാന തീയ
തി മാർc് 27. വിശദവിവര ൾ www.kfc.org െവബ്ൈസ ിൽ.

െമേരടാെപാളി ൻ അേതാറി ിയിൽ
വാഹtി െമേ ാെപാളി ൻ ഡവലപ്െമ അേതാറി ി െട
േ ാജkിേലk്േ ാജk് ഡയറkർ 01, അkൗ സ്
് മാേനജർ
01, േ ാജk് എൻജിനിയർ (സിവിൽ) 02, pർവിഷൻ എൻജി
നിയർ-2എnി െനഒഴി
.് ഓൺൈലനായിഅേപkിkാ
νം വിശദവിവരtിνം . gmda.assam.gov.in

േs ് അേഡാ ഷൻ റിേസാഴ്സ്
ഏജൻസിയിൽ

സം
േയാജിത ശി സംരkണ പdതി െട ഭാഗമായ േs ്
അേഡാ ഷൻ റിേസാഴ്സ് ഏജൻസി (എസ്.എ.ആർ.എ) െട

സംsാനതല ഓഫീസിേലk് േ ാ ാം ഓഫീസർ, േ ാ ാം
അസിs എnീ തsികകളിേലk് കരാറടിsാനtിൽ നി
യമി nതിന്അേപk kണി .അേപk മാർc് 20 ന് ൈവ
കി ്അ വെരസവീകരി ം. തൽവിവര ംഅേപkാേഫാ
റ ം www.sjd.kerala.gov.in എn െവബ്ൈസ ിൽ ലഭയമാണ്.

