
വിഞ്ജാപനം 

No. DCPU MPM 1890/18 

വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ സംയ ാജിത ശിശു സംരക്ഷണ 
പദ്ധതി ുന്റെ ഭാഗമാ  മലപ്പുറം ജിലലാ ശിശു സംരക്ഷണ  ൂണിറ്റിൽ - 
ഓ.ആർ.സി സസയകാളജിസ്റ്റ് തസ്തിക ിൽ ഒരു വർഷ കരാർ 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ നി മനം നെത്തുന്നതിനാ ി ഉയ്യാഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും 
അയപക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു ന്റകാള്ളുന്നു. 

 

യമൽ സൂചിപ്പിച്ച ഒഴിവിയലക് യ ാഗയരാ  ഉയ്യാഗാർത്ഥികൾ ഇയതാന്റൊപ്പം 
ഉള്ളെകം ന്റചയ്തിരികുന്ന അയപക്ഷായ ാറം പൂരിപ്പിച്ച്  ബയ ാഡാറ്റ ും  
യ ാഗയത, പ്പവർത്തി പരിച ം, വ സ്സ് എന്നിവ ന്റതളി ികുന്ന 
സർട്ടി ികറ്റുകളുന്റെ സവ ം സാക്ഷയന്റപെുത്തി  പകർപ്പുകൾ സഹിതം 
നിർദ്ദിഷ്ട അയപക്ഷാ യ ാറത്തിൽ  2018 നവംബർ 15 ന് വവകുന്നേരം 5 മണിക്ക് 
മുൻപായി ജിലലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓ ീസർ, ജിലലാ ശിശു സംരക്ഷണ  

 ൂണിറ്റ്, മൂന്നാം നില, മിനി സിവിൽ യസ്റ്റഷൻ, കയച്ചരിപ്പെി മയേരി, 
മലപ്പുറം 676121 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയപക്ഷിയകണ്ടതാണ്. എഴുത്ത് 
പരീക്ഷ, ഇൻന്റെർവയൂ എന്നിവ ുന്റെ അെിസ്ഥാനത്തിലാ ിരികും  നി മനം. 
മുൻപ് ഏന്റതങ്കിലും സർകാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
കൃതയവിയലാപത്തിന്റെ യപരിൽ പിരിച്ചുവിട്ടവർ ഈ തസ്തിക ിയലക് 
അയപക്ഷിയകണ്ടതിലല. അപൂർണ്ണവും സവകിലഭികുന്നതുമാ  അയപക്ഷകൾ 
നിരസികന്റപ്പെുന്നതാണ്.  കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക് ജിലലാ ശിശു സംരക്ഷണ 
 ൂണിറ്റുമാ ി ബന്ധന്റപെുക. 

യ ാൺ നമ്പർ: 0483-2978888 

     ജിലലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓ ീസർ 

     മലപ്പുറം 

തി തി: 30-10-2018 
 

ക്കമ 
നമ്പർ 

തസ്തികയുടെ 
ന്നപര് 

ഒഴിവുക
ളുടെ 
എണ്ണം 

ന്നയാഗ്യത കാലവധി ക്പതിമാസ 
ന്നവതനം 

1 ഓ.ആർ.സി 
വസന്നക്കാളജിസ്റ്റ് 

1  

• വസന്നക്കാളജി/ 
ക്ലിനിക്കൽ 
വസന്നക്കാളജിയിലു
ള്ള ബിരുദാനന്തര 
ബിരുദം 

 

• വൈൽഡ്ഹുഡ് 
ഇന്നമാഷണൽ 
ഡിന്നസാന്നഡഴ്സസ് 
ന്നമഖലയിൽ 
ക്പവർത്തി 
പരിൈയം 

• 2018 നവംബർ 1 ന് 
36 വയസ്സ് 
കവിയരുത് 

1 വർഷം  
 
 
 
 
 

22000 രൂപ  

യ ാൺ നമ്പർ :  0483-2978888 

അയപക്ഷ സമർപ്പിയകണ്ട അവസാന തീ തി : 2018 നവംബർ 15 
സവകുയന്നരം 5 മണി.  

അയപക്ഷകൾ ലഭികുന്ന ന്റവബ് സസറ്റ്. www.sjd.kerala.gov.in 



WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 
DISTRICT CHILD PROTECTION UNIT 

MALAPPURAM 

APPLICATION FOR THE POST OF ORC PSYCHOLOGIST 

 
 

1 NAME OF THE POST  : 

2 NAME OF THE CANDIDATE : 

3 ADDRESS WITH PIN CODE : 

 

4 RELIGION   : 

5 CASTE   : 

6 MOBILE NO   : 

7 EMAIL ID   : 

8 AGE & DOB  
(AS ON 01-11-2018)  : 
 

9 SEX    : 

10 QUALIFICATION 

QUALIFICATION BOARD / UNIVERSITY YEAR OF PASSING % OF MARK/GRADE 

    

    

    

    

 

11 DETAILS OF EXPERIENCE: 

 

DECLARATION 

 

I hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my 

knowledge and in the event of my information being found false or incorrect, my 

candidature is liable to be cancelled. 

 

 

Place:        Name & Signature   

 

Date: 


