
 

  ഭരണഭാഷാ മാതൃഭാഷ

 AHD/TVM/LMTC/KDKU/276/2021-D    മൃഗസംരക്ഷണപരിശീലനകേ'ന്ദ്രം
കുടപ്പനക്കുന്ന്.പി.ഒ

തിരുവനന്തപുരം 695 043
കേ:ാൺ 04712732918

ഇ-മെമയിൽ ptotvm.ahd@kerala.gov.in" 
  തീയതി: 30/10/2021

  പ്രിൻസിപ്പൽ മെUയിനിംഗ് ഓ:ീസർ
    ഡയറക്ടർ
    മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്
  തിരുവനന്തപുരം 
സർ,
    വിഷയം:-   മൃഗസംരക്ഷണ  വകുപ്പ്-    മൃഗസംരക്ഷണ  പരിശീലനകേ'ന്ദ്രം

കുടപ്പനക്കുന്ന്  -മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പിൽ  മീഡിയാ  ഡിവിഷൻ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ  സജ്ജമാക്കുന്നതിന്  'രാറടിസ്ഥാനത്തിൽ
ജീവനക്കാമെര  മെതരമെcടുക്കുന്നതിനായി  വാക്ക്  ഇൻ  ഇന്റർവ്യൂ
നടത്തന്നത് സംബന്ധിച്ച്

    സൂചന:- 1)24/12/2020 തീയതിയിമെല GO(Rt) No.4l6/2O2O നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ്
2)മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുമെട  12/10/2021  മെല  AHD/3502/2021/E3
നമ്പർ 'ത്ത്

 മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പിൽ  മീഡിയാ  ഡിവിഷമെന്റ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  സജ്ജമാക്കുന്നതിനായി
'രാറടിസ്ഥാനത്തിൽ  ജീവനക്കാമെര  മെതരമെcടുക്കുന്നതിനായി  24/11/2021,25/11/2021
തീയതി'ളിൽ മൃഗസംരക്ഷണ പരിശീലനകേ'ന്ദ്രം കുടപ്പനക്കുന്നിൽ വച്ച് വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ
നടത്തുന്നു  .    അസി�സി്റ്റന്റ് എഡി�റ്റേറഴ്സി് ,    വീഡികേയാ ഗ്രാ:ർ തുടങ്ങിയ

  തസ്തി'യിമെല ഉകേ|}ാഗാർത്ഥി'ൾ 24-11-2021   തീ�യതീ� രാ�വി�ലെ� 10 മണി�യ്ക്ക��
 ഡിസൈസനർ ,       ഐ റ്റി അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തി'യിമെല ഉകേ|}ാഗാർത്ഥി'ൾ 25-11-2021

  തീ�യതീ� രാ�വി�ലെ� 10     മണിയ്ക്കുംവാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു.  ടി വിവരം വകുപ്പിമെന്റ
മെവബ്  സൈസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീ'രിക്കുന്നതിനുള്ള  നടപടി  സ്വീ'രിക്കണമെമന്ന്  അകേപക്ഷിക്കുന്നു.
പ്രസിദ്ധീ'രിക്കുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം ഇകേതാമെടാപ്പം ഉള്ളടക്കം മെചയ്തിരിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതകേയാമെട,

പ്രിൻസിപ്പൽ മെUയിനിംഗ് ഓ:ീസർ
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വിജ്ഞാപനം 

 
മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ മീഡിയ ഡിവിഷൻ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്. മീഡിയ
ഡിവിഷന്റെ&  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ഏക,ാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി  താന്റെ.  പറയുന്ന  തസ്തി,,ളിൽ  താൽക്കാലി,മായി
,രാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നൽകുന്നതിനുള്ള വാക്ക് ഇൻ ഇ&ർവ്യൂ 2021 നവംബർ 24, 25 തീയതി,ളിൽ
കുടപ്പനക്കുന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ പരിശീലന ക,ന്ദ്രത്തിൽ വച്ച ്നടത്തുന്നതാണ് .തസ്തി, ,കയാഗ്യത ഇ&ർവ്യൂ ദിവസം
തുടങ്ങിയവ ചുവന്റെട കGർക്കുന്നു. 
 

നമ്പർ തസ്തി,,

എണ്ണം

 

ഇ&ർവ്യൂ
തീയതി

അടിസ്ഥാന കയാഗ്യത മാസം
ലഭ്യമാക്കുന്ന
ഓണകററിയം

1 അസിസ്റ്റ&് എഡികOഴ്സ്

(2)

 

 

(24/11/202
1)

ഏന്റെതങ്കിലും അംഗീകൃത 
സർവ്വ,ലാശാല ബിരുദം
,രണ്ടുവർഷത്തിൽ കുറയാത്ത 
മാധ്യമ പരിGയം (PRD 
അംഗീ,ാരമുള്ള പത്രത്തികലാ 
Gാനലികലാ ക_ാലി 
ന്റെGയ്തവരായിരിക്കണം)ക_ർണലി
സം ബിരുദകമാ ഡികaാമകയാ 
ഉള്ളവർക്കും അകപക്ഷിക്കാം 

28000/-

2 വീഡികയാ ഗ്രാഫർ 

(1)

 

(24/11/202
1)

C Dit, വീഡികയാ അക്കാഡമി 
ഉൾപ്പന്റെടയുള്ള അംഗീകൃത 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
വീഡികയാ ഗ്രാഫിയിലുള്ള 
ഡികaാമ /ഡിഗ്രി ഇൻ മാസ് 
,മ്മ്യൂണികക്കഷൻ ,പ്രാവീണ്യ 
പരിജ്ഞാനം 
കനടിയവരായിരിക്കണം 

28000/-

3 ഡിസൈസനർ 

(1)

25/11/2021 അംഗീകൃത 
സർവ്വ,ലാശാലയിൽ നിന്നും 
BFA (അസൈപ്പoഡ്  ആർട്സിൽ) 
ബിരുദം. BFA ബിരുദദാരി,ളുന്റെട 
അഭാവത്തിൽ ഇൻഡിസൈസൻ 
കപാലുള്ള ഡിസൈസനിങ് കസാഫ്റ്റ്
ന്റെവയറിൽ പ്രാവീണ്യം 
കനടിയവന്റെരയും 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ് . പ്രവർത്തി
പരിGയം അഭി,ാമ്യമാണ്. 
പ്രവർത്തി പരിGയം 
ന്റെതളിയിക്കുന്ന കരഖ,ൾ 
ഹാ_രാകക്കണ്ടതാണ്.

28000/-

4 ഐ Oി അസിസ്റ്റ&്

(1)

25/11/2021 B Tech ,മ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ 
ബിരുദം / ഡികaാമ 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രവർത്തി 
പരിGയം അഭി,ാമ്യമാണ്. 
പ്രവർത്തി പരിGയം 
ന്റെതളിയിക്കുന്ന കരഖ,ൾ 

28000/-
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ഹാ_രാകക്കണ്ടതാണ്. 

 
നിബന്ധന,ൾ     
 
*നിയമനം തി,ച്ചും താൽക്കാലി,വും ഒരു വർഷകത്തയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. 
*എല്ലാ തസ്തി,ളികലക്കും28000/- രൂപ ഓണകററിയമായി നി_ന്റെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
*താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ബകയാഡാOകയാന്റെടാപ്പം ആധാർ, വിദ്യാഭ്യാസം ന്റെതളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കOിക&യും
അധി, കയാഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റു,ളുന്റെടയും ഒറി_ിനലും ഒരു പ,ർപ്പും ഇ&ർവ്യൂ സമയം 
ഹാ_രാകക്കണ്ടതാണ്. 
*വീഡികയാഗ്രാഫർ തസ്തി,യിൽ പരിഗണിക്കന്റെപ്പടുന്നവർ തങ്ങളുന്റെട പ്രാവീണ്യം ന്റെതളിയിക്കുന്ന 
സ്വന്തമായി തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയകയായുന്റെട പ,ർപ്പ് നൽ,ണം .ഈ തസ്തി,യിൽ പ്രാവീണ്യം 
ന്റെതളിയിക്കുന്ന പ്രാകയാഗി, പരികശാധന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് .
*അസിസ്റ്റ&് എഡികOഴ്സ് ,വീഡികയാ ഗ്രാഫർ തുടങ്ങിയ തസ്തി,യിന്റെല ഉകദ്യാഗാർത്ഥി,ൾ 24-11-2021 
തീയതി രാവിന്റെല 10 മണിയ്ക്കും ഡിസൈസനർ ,ഐ Oി അസിസ്റ്റ&് തസ്തി,യിന്റെല ഉകദ്യാഗാർത്ഥി,ൾ 25-11-
2021 തീയതി രാവിന്റെല 10 മണിയ്ക്കും കുടപ്പനക്കുന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ പരിശീലന ക,ന്ദ്രത്തിൽ കയാഗ്യത 
ന്റെതളിയിക്കുന്ന കരഖ,ളുമായി ഹാ_രാകക്കണ്ടതാണ്.
 
                                                                                          S/d
 
                                                                           പ്രിൻസിപ്പൽ ന്റെ�യിനിംഗ് ഓഫീസർ
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