
 

 

Central Institute of Indian Languages 
(Ministry of Human Resource Development)  
Department of Higher Education, Government of India, 

Manasagangothri, Hunsur road, MYSORE - 570006 

 

Advert Notification F.No. CESCM/Recruitment/2022 Date: 07/03/2022 

 

സെൻറർ ഓഫ് എക്്െലൻെ്് ഫഫോർ് സ്റ്റഡീെ്് ഇൻ് ക്ലോെിക്കൽ്

മലയോളത്തിഫലക്ക്് ഫ്രോജക്റ ്സ്റ്റോഫുകസള ക്ഷണിക്കുന്നു 

മലയാള ഭാഷയ്ക ്  ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ പദവി ലഭയമായതിനെ തുടർന്ന്  ഇന്ത്യാ 

ഗവൺനമൻറ്  ആരംഭിച്ച നെൻറർ ഓഫ് എക്്െലൻെ് ശ്ഫാർ സ്റ്റഡീെ് ഇൻ 

ക്ലാെികൽ മലയാളം (CESCM) എന്ന െംരഭത്തിശ്ലക ് "കരോറടിസ്ഥോനത്തിൽ” 

താനെ പറയുന്ന തസ്തികകളിശ്ലക് ഉശ്ദയാഗാർത്ഥികനള ആവേയമുണ്്ട. 

ശ്രേഷ്ഠഭാഷയായ മലയാളനത്തകുറിച്ചുള്ള ഗശ്വഷണം, ശ്ഡാകയുനമൻശ്റഷൻ, 

രപചരണം, അഭയെിപ്പികൽ എന്നിവ ഉൾനപ്പടുന്ന മമെൂരിനല നെൻരടൽ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലാംശ്ഗേജെ ്  തയ്യാറാകിയ വിവിധ പദ്ധതികളിലും 

രപവർത്തെങ്ങളിലും  CESCM രപവർത്തികും.് ഇന്ത്യയിനല  െംസ്ഥാെങ്ങളിശ്ലാ/ 

ശ്കരര ഭരണ രപശ്ദേങ്ങളിശ്ലാ വിശ്ദേങ്ങളിശ്ലാ  ഉള്ള  വയക്തികശ്ളാ 

സ്ഥാപെങ്ങശ്ളാ െടത്തിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള   രപവർത്തെങ്ങൾ 

ഏശ്കാപിപ്പികുകയും ശ്ലാകത്തിനല മറ്റ് ക്ലാെികൽ ഭാഷകളിനല 

പഠെങ്ങളുമായി ബന്ധനപ്പടുത്തുകയും നചയ്യും. 

  

Sl. 
No. 

തസ്തികയുസട ഫരര ് തസ്തികകളുസട 

എണ്ണം 

്രതിമോെ 

ഏകീകൃത ശമ്പളം/ 

ഓണഫററിയം 
 അക്കോദമിക് തസ്തികകൾ   

1 ശ്രപാജക്റ്റ ്ഡയറക്ടർ 01 70,000 

 അഡ്മിനിെ്ഫ്ടറീവ് 

തസ്തികകൾ 

  

2 അെിസ്റ്റൻറ ്ശ്രഗഡ് - I 
(അകൗണ്്ടെ്/അഡ്മിൻ) യുഡിെി 

01 27,200 

3 അെിസ്റ്റൻറ്്്ശ്രഗഡ് - II 
(അകൗണ്്ടെ്/അഡ്മിൻ) എൽഡിെി 

02 21,200 

4 മലരബറി്അെിസ്റ്റൻറ്റ് 01 27,200 

5  MTS 01 19,200 



 

ഫ്രോജക്ട്്ഡയറക്ടർ 

ക്ലാെികൽ മലയാളത്തിൻനറ ഉന്നമെത്തിൊയി ശ്കരള െർകാരുമായി 

െഹകരിച്ചും  CESCM-ൻനറ ശ്ൊഡൽ ഓഫീെറായ മമെൂരിനല നെൻരടൽ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലാംശ്ഗേജെിൻനറ ഡയറക്ടറുനട ശ്മൽശ്ൊട്ടത്തിലും 

മാർഗ്ഗെിർശ്േേത്തിലും ശ്രപാജക്ട് ഡയറക്ടർ രപവർത്തിശ്കണ്ടതാണ.് ്CESCM-ൻനറ 

വിവിധ രപവർത്തെങ്ങളുനട ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആെൂരതണം നചയ്യുന്നതിെ ്

അവൻ/അവൾ െഹായികുക.  ഈ രപവർത്തെങ്ങളിൽ ഏർനപ്പട്ടിരികുന്ന 

ആളുകൾ അത ് ഫലരപദമായി ഉയർന്ന െിലവാരത്തിൽ നചയ്യുന്നുനണ്ടന്ന ്

ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ശ്വണം. ൊമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമായി  

ബന്ധനപ്പട്ട തസ്തികകൾ വിവിധ രപവർത്തെങ്ങൾകുള്ള പ്ളാെും ബഡ്ജറ്റും  

തയ്യാറാകുന്നതിെുള്ള അധികാരം മാരതമായി പരിമിതനപ്പടുത്തും.് ശ്രപാജക്ട ്

പ്ലാെിംഗ-്കം-ശ്മാണിറ്ററിംഗ് ശ്ബാർഡിൽ (പിഎംബി) ഉൾനപ്പട്ടിരികുന്ന എല്ലാ 

െംരംഭങ്ങളും െശ്േളെങ്ങളും മറ്റ ് ശ്യാഗങ്ങളും ശ്ൊഡൽ ഓഫീെറുനട 

അംഗീകാരശ്ത്താനട മാരതശ്മ അവൻ/അവൾ െംഘടിപ്പികാവൂ. കൂടാനത, 

CESCM-ൻനറ ഉന്നമെത്തിൊയി മറ്റ ് െർകാർ, െർകാരിതര സ്ഥാപെങ്ങൾ, 

വിദയാഭയാെ ഗശ്വഷണ സ്ഥാപെങ്ങൾ മുതലായവയുമായി അവൻ/അവൾ 

െംവദിശ്കണ്ടതുണ്്ട. 

കരാർ അടിസ്ഥാെത്തിൽ ഒരു വർഷശ്ത്തകാണ് ശ്രപാജക്ട് ഡയറക്ടറുനട 

െിയമെം, വാർഷിക അവശ്ലാകെത്തിെ് വിശ്ധയമായി പരമാവധി 2 

വർഷശ്ത്തക ്െീട്ടാവുന്നതാണ്. ഈ തസ്തികയിശ്ലകുള്ള രപതിമാെ ഏകീകൃത 

ശ്വതെം 70,000/- (െിശ്ചിതം). ഈ തസ്തികയിശ്ലക് അശ്പക്ഷ്ികാൻ 

ആരഗഹികുന്ന ഉശ്ദയാഗാർത്ഥികൾ അശ്പക്ഷ് െേീകരികുന്ന അവൊെ 

തീയതിയിൽ 65 വയസ്സിൽ താനെയായിരികണം, അതായത ് പരതങ്ങളിൽ 

അറിയിപ്പ ്രപെിദ്ധീകരിച്ച് 45 ദിവെത്തിെുള്ളിൽ.  

വിദയോഭ്യോെ ഫയോഗ്യത: ഭാഷാോെ്രതത്തിശ്ലാ മലയാളം ഭാഷയുമായി 

ബന്ധനപ്പട്ട ൊഹിതയത്തിശ്ലാ ശ്ഡാക്ടറൽ ബിരുദവും കുറഞ്ഞത് 15 വർഷനത്ത 

ഗശ്വഷണ/അദ്ധയാപെ പരിചയവും ഒരു രപേസ്ത സ്ഥാപെത്തിശ്ലാ വിദയാഭയാെ 

സ്ഥാപെത്തിശ്ലാ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷനത്ത കാരയെിർവഹണപരിചയവും 

ഉണ്ടായിരികണം. 

ശ്കരരെർകാരിൻനറ െിയമങ്ങനളയും ചട്ടങ്ങനളയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് CESCM-

ൻനറ െടത്തിപ്പിെ ് അതയന്ത്ാശ്പക്ഷ്ിതമാണ്. നെൻററിൻനറ ഉശ്േേയങ്ങളും  

ലക്ഷ്യങ്ങളും അെുെരിച്ച ് സ്ഥാപെനത്ത െയികാൻ രപാപ്തരായുള്ള 

ഊർജെേലരും ഗശ്വഷണതത്പരരുമായിരികണം ഉശ്ദയാഗാർത്ഥികൾ. 

അവൻ/അവൾ  30 ശ്ഡാക്ടറൽ, ശ്പാസ്റ്റ-്ശ്ഡാക്ടറൽ നഫശ്ലാകൾ, െീെിയറും 



ജൂെിയറുമായ റിെർച്ച് െ്്ശ്കാളർമാർ, ജൂെിയർ റിശ്ൊെ്്െ് ശ്പെ്്െൺെ,് 

ഓഫീെ് സ്റ്റാഫുകൾ  എന്നിവരുനട  ശ്മൽശ്ൊട്ടം വഹികണം. 

അഭ്ിലഷണീയം: മലയാള ശ്രേഷ്ഠ  ഭാഷാ പരിജ്ഞാെം അഭികാമയം. 

ഫ്രോജക്ട ്ഡയറക്ടറുസട ഉത്തരവോദിത്തങ്ങളും ചുമതലകളും 

i. ്്്്്്അവൻ/അവൾ ശ്രപാജക്ട് ഡയറക്ടർ CESCM-ൻനറ 

തലവൊയിരികുനമങ്കിലും, CESCM-ൻനറ ൊമ്പത്തികവും 

ഭരണപരവുമായ കാരയങ്ങനള െംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങനളല്ലാം 

െിഐഐഎല്ലിൻനറ ഡയറക്ടർ അതായത ് CESCM-ൻനറ ശ്ൊഡൽ 

ഓഫീെർ എന്ന െിലയിലും അെുമതി െൽകുന്ന അശ്താറിറ്റി എന്ന 

െിലയിലും സ്ഥാപെം െടപ്പിലാകുന്നതിെുള്ള ശ്ൊഡൽ ഓഫീെർ 

ആയ CIIL ഡയറക്ടർക് റിശ്പ്പാർട്ട് നചയ്യണം.  

ii.       ശ്ൊഡൽ ഓഫീെനറ രപതിെിധീകരിച്ച്, PMB യുനട തീരുമാെങ്ങൾ 

CESCM-ൻനറ ശ്രപാജക്ട് ഡയറക്ടർ ശ്മൽശ്ൊട്ടം വഹികുകയും 

െിരീക്ഷ്ികുകയും െടപ്പിലാകുകയും നചയ്യണം. അവൻ/അവൾ 

സ്കീമിനല പുശ്രാഗതിനയകുറിച്ചുള്ള രപതിമാെ റിശ്പ്പാർട്ട് ശ്ൊഡൽ 

ഓഫീെർക് അടുത്ത്മാെനത്ത 3-ാാാം തീയതി അനല്ലങ്കിൽ അടുത്ത 

രപവൃത്തി ദിവെത്തിെകം െൽകണം. 

iii.   ശ്ൊഡൽ ഓഫീെറുനട അംഗീകാരശ്ത്താനടയാണ് PMB മീറ്റിംഗുകൾ 

ഉൾനപ്പനട CESCM-ൻനറ മീറ്റിംഗുകൾ CESCM ശ്രപാജക്ട് ഡയറക്ടർ 

െംഘടിപ്പിശ്കണ്ടത.്   

iv.   CESCM-െു ശ്വണ്ടിയുള്ള ബജറ്്റ തയ്യാറാശ്കണ്ടത് ശ്രപാജക്ട് ഡയറക്ടർ 

ആണ്. 

v.        CESCM / CIIL-ൻനറ ശ്രഖകളുനടയും രപെിദ്ധീകരണങ്ങളുനടയും ് ഇ-

രപെിദ്ധീകരണങ്ങളുനടയും മറ്റ ് ശ്രഖകളുനടയും െംരക്ഷ്ണം CESCM 

ശ്രപാജക്ട് ഡയറക്ടറിൻനറ ചുമതല ആയിരികും. 

vi.       CESCM ശ്രപാജക്ട ് ഡയറക്ടർ കരാറുകളിൽ ഏർനപ്പടുന്നതിെുള്ള 

കത്തിടപാടുകൾ, അടിസ്ഥാെ രപവർത്തെങ്ങൾ, അവയുനട 

െഹകരണ ഉശ്േേങ്ങൾ, ധാരണാപരതങ്ങൾ, അമെൻനമൻറുകൾ 

എന്നിവയും മറ്റും രേദ്ധശ്യാനട െിർവഹികണം. 

vii.       ശ്ൊഡൽ ഓഫീെർ െമായാെമയങ്ങളിൽ ഏൽപ്പികുന്ന  

ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ CESCM-ൻനറ നരപാജക്റ്റ ് ഡയറക്ടർ 

ഏനറ്റടുശ്കണ്ടതുണ്്ട. 



 

 

ഉരോധികളും നിബന്ധനകളും: 

1. നെൻറർ് ഓഫ്് എക്സലൻെ്് ശ്ഫാർ് സ്റ്റഡീെ്് ഇൻ് ക്ലാെികൽ് മലയാളം്്

(CESCM) എന്ന് ഇന്ത്യാ് ഗവൺനമൻറ്് െംരംഭത്തിെ്് കരാർ്

അടിസ്ഥാെത്തിൽ്തസ്തികകൾ്െികശ്ത്തണ്ടതുണ്്ട. 

2. CESCM-ൻനറ് നരപാജക്റ്റ്് സ്റ്റാഫുകളുനട് െിയമെ് അധികാരം്

െിഐഐഎൽ് ഡയറക്ടർക്് ആണ്, െിലവിനല് ഉശ്ദയാഗസ്ഥൻനറ്

ശ്െവെം് തൃപ്തികരമനല്ലന്ന്് കനണ്ടത്തുകശ്യാ് അനല്ലങ്കിൽ്

ചുമതലയുള്ളയാൾ് നതറ്റായ് നപരുമാറ്റത്തിശ്ലാ് ഫണ്്ട്

ദുർവിെിശ്യാഗത്തിശ്ലാ് ഉൾനപ്പട്ടതായി് കനണ്ടത്തുകശ്യാ് നചയ്താൽ്

അവനര്ശ്ജാലിയിൽ്െിന്ന്്െീകം്നചയ്യാെുള്ള്അധികാരം് CESCM-ൻനറ്

നരപാജക്റ്റ്്സ്റ്റാഫുകളുനട്െിയമെ്അധികാരമുള്ള്െിഐഐഎല്ലിൻനറ്

ഡയറക്ടർക്്്ഉണ്ടായിരികും. 

3. അഡ്്മിെിെ്്ശ്രടറ്റീവ്് സ്റ്റാഫിൻനറ് കരാർ് കാലാവധി് തുടകത്തിൽ് ഒരു്

വർഷശ്ത്തകായിരികും.്പിന്നീട്്വാർഷിക്രപവർത്തെമികവിൻനറയും്

അവശ്ലാകെത്തിൻനറയും്അടിസ്ഥാെത്തിൽ്കാലാവധി്െീട്ടാം. 

4. താത്പരയവും് ശ്യാഗയതയുമുള്ള് ഉശ്ദയാഗാർത്ഥികൾ് അവരുനട്

അശ്പക്ഷ്ശ്യാനടാപ്പം് െർട്ടിഫികറ്റുകളും് െിശ്ൊപ്സിെും് ഓൺമലൻ്

ആപള്ിശ്കഷൻ്ശ്പാർട്ടലായ് https://apply.ciil.org ്ൽ്െമർപ്പികുക. 

5. അശ്പക്ഷ്്െേീകരികുന്നതിെുള്ള്അവൊെ്തീയതി്ഈ്വിജ്ഞാപെം്

ദിെപരതങ്ങളിൽ് രപെിദ്ധീകരിച്ച് തീയതി് മുതൽ് 21് ദിവെമാണ്്

(ശ്കരളത്തിനല്ഇംഗ്ലീഷിലും്മലയാളത്തിലുമുള്ള്രപമുഖ്ദിെപരതങ്ങൾ) 

6. െിശ്ചിതതീയതിക്് ശ്േഷം് ലഭികുന്ന് അശ്പക്ഷ്കൾ്

പരിഗണികുന്നതല്ല. 

7. അശ്പക്ഷ്കൾ് െേീകരികാശ്ൊ് െിരെികാശ്ൊ് ഉള്ള് അവകാേം്

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ടിൽ് െിക്ഷ്ിപ്തവും് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ടിൻനറ് തീരുമാെം്

അന്ത്ിമവുമാണ.് 

8. അെോധോരണ് െോഹചരയത്തിൽ് അർഹരോയ്

ഉഫദയോഗ്ോർത്ഥികളുസട് കോരയത്തിൽ, തസ്തികകളുസട് എണ്ണം്

കൂട്ടോനും/് കുറയക്്കോനും് /് ഫയോഗ്യതോ് മോനദണ്ഡത്തിൽ് ഇളവ്്

നൽകോനും്ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ടിന്്അവകോശമുണ്ട്. 

https://apply.ciil.org/


9. അപൂർണ്ണമായ് അശ്പക്ഷ്യും് അവൊെ് തീയതിക്് ശ്േഷം്

ലഭികുന്നവയും്പരിഗണികുന്നതല്ല. 

10. ശ്ജാലിയിലുള്ളവർ് അവരുനട് അശ്പക്ഷ്കൾ് അവരുനട് നതാെിലുടമ്

മുശ്ഖെ്അയയ്കുകയും്്അവൊെ്തീയതിക്്മുമ്പായി്ലഭികുന്നതിെ്്

ഒപ്പുനവച്ച്ഒരു്പകർപ്പ്്മുൻകൂർ്്അയയ്കുകയും്ശ്വണം. 

11. ഇൻറർവയൂവിൽ്പനങ്കടുകുന്നതിെ്്ടിഎ/ഡിഎ്െൽകുന്നതല്ല. 

12. ഓൺമലൻ് ആപ്ലിശ്കഷൻ് ശ്പാർട്ടലായ് ് https://apply.ciil.org-ൽ്

അശ്പക്ഷ്്െമർപ്പികണം്. 

13. ഒരു്ഉശ്ദയാഗാർത്ഥിനയ്തിരനഞ്ഞടുകുന്നശ്താ്മറ്റുമായി്ബന്ധനപ്പട്ട്ഏത്്

കാരയത്തിലും്െിയമെ്അധികാരിയുനട്തീരുമാെം്അന്ത്ിമമായിരികും. 

ഫജോലിസ്ഥലം: അകാദമിക് തസ്തികകൾക് തുഞ്ചത്ത ്എെുത്തച്ഛൻ മലയാളം 

യൂണിശ്വഴ്സിറ്റി തിരൂർ - മലപ്പുറം - ശ്കരള െംസ്ഥാെം, അഡ്മിെിെ്ശ്രടറ്റീവ് 

തസ്തികകൾക ് തുഞ്ചത്ത് എെുത്തച്ഛൻ മലയാളം യൂണിശ്വഴ്സിറ്റി, തിരൂർ - 

മലപ്പുറം- ശ്കരളം  ആയിരികും. 

ഫമൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലോ തസ്തികകളിഫലക്കും തിരസഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള 

അഭ്ിമുഖത്തിൻസറ ഫവദിയും സ്ഥലവും: ശ്യാഗയരായ, ശ്ഷാർട്ട്്ലിസ്റ്റ് നചയ്ത 

ഉശ്ദയാഗാർത്ഥികനള അറിയികുന്നതാണ.് 

ക്ലോെിക്കൽ മലയോള രഠനത്തിനോയുള്ള സെൻറർ ഓഫ് എക്സലൻെിനോയി മുകളിൽ െൂചിപ്പിച്ച 

എല്ലോ തസ്തികകളിഫലക്കുള്ള വിശദമോയ വിജ്ഞോരനം. 

രകമ.െ

മ്പർ 
തസ്തികയു

നട ശ്പര ്
തസ്തികക

ളുനട എണ്ണം 
രപതിമാെ 

രപതിഫലം 

(ഏകീകരി

ച്ചത)് 

രൂപ. 

രപായപരി

ധി 
വിദയാഭയാെവും അവേയ 

ശ്യാഗയതയും 
 

അക്കോദമിക്്തസ്തികകൾ 
1 ശ്രപാജകറ്്റ് 

ഡയറക്ടർ 
01 70,000 65 വയസ്സ ്

കവിയരു

ത ്

വിദയഭ്യോെ ഫയോഗ്യത 

1) ഭാഷാോെ്രതത്തിശ്ലാ 

മലയാളം ഭാഷയുമായി 

ബന്ധനപ്പട്ട 

ൊഹിതയത്തിശ്ലാ 

ശ്ഡാക്ടറൽ ബിരുദവും 

കുറഞ്ഞത് 15 വർഷനത്ത 

ഗശ്വഷണ/അദ്ധയാപെ 

പരിചയവും ഒരു രപേസ്ത 

സ്ഥാപെത്തിശ്ലാ 

വിദയാഭയാെ 

സ്ഥാപെത്തിശ്ലാ 

കുറഞ്ഞത് 3 വർഷനത്ത 

കാരയെിർവഹണപരിചയ

വും ഉണ്ടായിരികണം. 
 

2) ശ്കരരെർകാരിൻനറ 

 



െിയമങ്ങനളയും 

ചട്ടങ്ങനളയും കുറിച്ചുള്ള 

അറിവ് CESCM-ൻനറ 

െടത്തിപ്പിെ ്

അതയന്ത്ാശ്പക്ഷ്ിതമാണ.് 

നെൻററിൻനറ 

ഉശ്േേയങ്ങളും  ലക്ഷ്യങ്ങളും 

അെുെരിച്ച ് സ്ഥാപെനത്ത 

െയികാൻ രപാപ്തരായുള്ള 

ഊർജെേലരും 

ഗശ്വഷണതതപ്രരുമായിരി

കണം ഉശ്ദയാഗാർത്ഥികൾ. 

അവൻ/അവൾ  30 

ശ്ഡാക്ടറൽ, ശ്പാസ്റ്റ്-

ശ്ഡാക്ടറൽ നഫശ്ലാകൾ, 

െീെിയറും ജൂെിയറുമായ 

റിെർച്ച് െ്്ശ്കാളർമാർ, 

ജൂെിയർ റിശ്ൊെ്്െ ്

ശ്പെ്്െൺെ്, 7 ഓഫീെ ്

സ്റ്റാഫുകൾ  എന്നിവരുനട 

ശ്മൽശ്ൊട്ടം വഹികണം. 

 
അഡ്മിനിെഫ്്ടറീവ് തസ്തിക 

2 അെിസ്റ്റ്

ൻറ് ശ്രഗഡ ്
I ( Accts / 
Admin) UDC 

01 27,200 45 വയെ ്

കവിയരു

ത ്

1) അംഗീകൃത 

െർവകലാോലയിൽ 

െിന്നുള്ള ഏനതങ്കിലും 

ബിരുദം. 

2) ശ്ലാവർ ഡിവിഷൻ 

ക്ലർക് / അെിസ്റ്റൻറ ്

അകൗണ്ടൻറായി് 5 

വർഷനത്ത രപവർത്തി 

പരിചയം. 

3) ഇംഗ്ലീഷിലും 

മലയാളത്തിലുമുള്ള 

മടപ്പിംഗ ്രപാവീണയം. 

4) എംഎെ് ശ്വഡ്, എക്സൽ, 

െ്്നരപഡ് ഷീറ്റ് തുടങ്ങിയ 

കമ്പയൂട്ടർ പാശ്കജുകളിൽ 

രപവർത്തിച്ചതിൻനറ 

അെുഭവപരിചയം. 

ഈ 

ശ്മഖലക

ളിൽ 

കുറഞ്ഞത് 

3-5 

വർഷ

നത്ത 

പരിചയം 

അഭികാ

മയം 

3. അെിസ്റ്റ്

ൻറ് ശ്രഗഡ ്
II ( Accts / 
Admin) UDC 

01 21,200 40 വയെ ്

കവിയരു

ത ്

1) അംഗീകൃത 

െർവകലാോലയിൽ 

െിന്നുള്ള ഏനതങ്കിലും 

ബിരുദം. 

2) ശ്ലാവർ ഡിവിഷൻ 

ക്ലർക് / അെിസ്റ്റൻറ ്

അകൗണ്ടൻറായി 2 

വർഷനത്ത രപവർത്തി 

പരിചയം. 

3) ഇംഗ്ലീഷിലും 

മലയാളത്തിലും കംപയൂട്ടർ്

മടപ്പിംഗ ്രപാവീണയം. 

4) എംഎെ് ശ്വഡ്, എക്സൽ, 

െ്്നരപഡ് ഷീറ്റ് തുടങ്ങിയ 

കമ്പയൂട്ടർ പാശ്കജുകളിൽ 

രപവർത്തിച്ചതിൻനറ 

അെുഭവപരിചയം. 

ഈ 

ശ്മഖലക

ളിൽ 

കുറഞ്ഞത് 

1-2 

വർഷ

നത്ത 

പരിചയം 

അഭികാ

മയം 

4. മലരബറി്

അെിസ്റ്റ

ൻറ്റ ്

01 27,200 45 വയെ്്

കവിയരു

ത ്

1) അംഗീകൃത 

െർവകലാോലയിൽ 

െിന്നുള്ള ഏനതങ്കിലും 

ഈ 

ശ്മഖലക

ളിൽ 



ബിരുദം.്
മലരബറിെയൻെിലുള്ള്

ബിരുദം്അഭികാമയം 

2) ഇംഗ്ലീഷിലും 

മലയാളത്തിലും കംപയൂട്ടർ്

മടപ്പിംഗ ്രപാവീണയം. 

3) എംഎെ് ശ്വഡ്, എക്സൽ, 

െ്്നരപഡ് ഷീറ്റ് തുടങ്ങിയ 

കമ്പയൂട്ടർ പാശ്കജുകളിൽ 

രപവർത്തിച്ചതിൻനറ 

അെുഭവപരിചയം. 

കുറഞ്ഞത് 

2-3 

വർഷ

നത്ത 

പരിചയം 

അഭികാ

മയം 

3 MTS  01 19,200/- 40 വയെ ്

കവിയരു

ത ്

1) മിെിമം 12-ാാാം് ക്ലാസ്സ ്

പാസ്സ.് 

2) കമ്പയൂട്ടർ പരിജ്ഞാെം, 

രപിൻറർ് ് രപവർത്തെ്

പരിചയം്അഭികാമയം. 

 

 

 


