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വി�ാപനം 
 
 
�ശീനാരായണഗുരു ഓ�ൺ യൂണിേവഴ്സി�ി ഓർഡിനൻസിെല 12 (5), 52 (1)        

വകു��കൾ �പകാരം സർ�ാർ അനുമതി ലഭി�ു�മുറയ്�് താെഴ പറയു�       
തസ്തികകളിേല�് േകാൺ�ടാക്ട് / ദിവസേവതന അടി�ാന�ിൽ താൽ�ാലിക      
നിയമനം നട�ുവാൻ ഉേ��ി�ു�ു. 

 
i) െ�പാെഫ�ർ ii) അസി�� ് െ�പാഫസർ iii) ക�� ് ൈറ�ർ iv) േജായി� ് രജിസ്�ടാർ v)            
െഡപ���ി രജിസ്�ടാർ vi) അസി�� ് രജിസ്�ടാർ vii) െസ�ൻ ഓഫീസർ viii) ഡാ�          
അനലി�് ix) പിആർഓ x) ലീഗൽ കൺസൾ�ൻറ് xi) അസി�� ് xii) ക����ർ അസി�� ്           
xiii) ��വാർഡ് xiv) ഓഫീസ് അെ�ൻഡഡ്  xv) ഹൗസ് കീ�ർ xvi) ൈ�ഡവർ 
 

ഓേരാ തസ്തികൾ�ും േവ� േയാഗ�തകള�ം തിരെ�ടു��രീതിയും താെഴ      
പറയു� �പകാരമായിരി�ും 
 
 

�കമ. 
ന�ർ 

തസ്തിക േയാഗ�തകൾ തിരെ�ടു�് രീതി  

i െ�പാെഫ�ർ യുജിസി നി�യി� 
േയാഗ�തകൾ  

ഇ�ർവ�� 

ii അസി�� ് െ�പാഫസർ യുജിസി നി�യി� 
േയാഗ�തകൾ  

ഇ�ർവ�� 

iii ക�� ് ൈറ�ർ i) വിരമി� 
സർവകലാശാല/
േകാേളജ് 
അധ�ാപകർ 
അെ��ിൽ  
പിജിയും 
െന��ം/പിഎ�്ഡി 
ഉ� 
ബിരുദധാരികൾ 
ii)കെ��  ്
എഴുതു�തിൽ 
�പാഗൽഭ�ം. 
iii) ക����ർ 

 
�പാേയാഗിക 
പരിേശാധനയും 
ഇ�ർവ��വും  



പരി�ാനം 
അത�ാവശ�മാണ് 

iv േജായി� ് രജിസ്�ടാർ േജായി�  ്
രജിസ്�ടാർ / 
േജായി� ് െസ�ക�റി 
/ സീനിയർ 
അഡ്മിനിസ്േ�ട�ീവ് 
ഓഫീസർ റാ�ിൽ 
കുറയാ� 
സം�ാന 
സർ�ാർ വകു�ിൽ 
നിേ�ാ 
സർവകലാശാലയി
ൽ നിേ�ാ വിരമി� 
ഉേദ�ാഗ�ൻ. 
ക����ർ 
പരി�ാനം 
അത�ാവശ�മാണ് 

ഇ�ർവ�� 

v െഡപ���ി രജിസ്�ടാർ െഡപ���ി 
രജിസ്�ടാർ / 
െഡപ���ി െസ�ക�റി 
/ 
അഡ്മിനിസ്േ�ട�ീവ് 
ഓഫീസർ റാ�ിൽ 
കുറയാ� 
സം�ാന 
സർ�ാർ വകു�ിൽ 
നിേ�ാ 
സർവകലാശാലയി
ൽ നിേ�ാ വിരമി� 
ഉേദ�ാഗ�ൻ. 
ക����ർ 
പരി�ാനം 
അത�ാവശ�മാണ് 

ഇ�ർവ�� 

vi അസി�� ് രജിസ്�ടാർ അസി��  ്
രജിസ്�ടാർ / 
അ�ർ െസ�ക�റി / 
അഡ്മിനിസ്േ�ട�ീവ് 
ഓഫീസർ റാ�ിൽ 
കുറയാ� 
സം�ാന 
സർ�ാർ വകു�ിൽ 
നിേ�ാ 
സർവകലാശാലയി
ൽ നിേ�ാ വിരമി� 
ഉേദ�ാഗ�ൻ. 
ക����ർ 

ഇ�ർവ�� 



പരി�ാനം 
അത�ാവശ�മാണ് 

vii െസ�ൻ ഓഫീസർ  സർ�ാർ വകു�ിൽ 
നിേ�ാ 
സർവകലാശാലയി
ൽ നിേ�ാ, 
െസ�ൻ ഓഫീസർ 
/ സൂ�പ�് 
പദവിയിൽ 
താെഴയ�ാെത 
വിരമി� 
ഉേദ�ാഗ�ൻ. 
ക����ർ 
പരി�ാനം 
അത�ാവശ�മാണ് 

ഇ�ർവ�� 

viii ഡാ� അനലി�് ബിഎ/ബിഎസ് സി 
/ബി േകാം + 
ക����ർ ഡിേ�ാമ. 
 
എംഎസ് ഓഫീസ്, 
ഗൂഗിൾ ��ഡിേയാ, 
േഫാേ�ാേഷാ�് 
എ�ിവയിൽ 
�പാഗൽഭ�ം  

�പാേയാഗിക 
പരീ�, ഇ�ർവ�� 

ix പിആർഓ ബിരുദാന�ര 
ബിരുദം. 
ക����ർ 
പരി�ാനവും 
പ�ിക് 
റിേലഷൻസിൽ 
�പഗൽഭ�വും 
ഉ�ായിരിേ��
താണ്. 
േജർണലിസ�ിൽ 
ഡിേ�ാമേയാ 
ബിരുദേമാ 
അഭില�ണീയം 

ഇ�ർവ�� 

x ലീഗൽ കൺസൾ�ൻറ്  
(part-time) 

നിയമ�ിൽ 
ബിരുദം ഉ�തും 
നിയമ വകു�ിേലാ 
ത�ുല� 
�ാപന�ളിേലാ 
സൂ�ർൈവസറി 
തസ്തികയിൽ 
േസവനം 
അനുഷ്�ി�ി���തു

ഇ�ർവ�� 



 
 

താ�ര�മു� ഉേദ�ാഗാർഥികൾ ഓൺൈലനായി ജനുവരി 5, ൈവകി�് 5 മണി�്        
മുൻപ് െവബ് ൈസ�ിൽ ലഭ�മാ�ിയി��� മാതൃകയിൽ അേപ�കൾ, രജിസ്�ടാർ,       
�ശീനാരായണഗുരു ഓ�ൺ യൂണിേവഴ്സി�ി, െകാ�ം -691601, എ� വിലാസ�ിൽ       
തപാൽ മാർഗേമാ career@sreenarayanaguruou.edu.in എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ      
സമർ�ിേ��താണ്.  
 

 
 

മായ വിരമി� 
ഉേദ�ാഗ�ൻ. 
സർവകലാശാല 
നിയമ�ളിൽ 
അറിവ് അഭികാമ�ം. 

xi അസി��  ് ബിരുദം. ക����ർ 
പരി�ാനം 
അത�ാവശ�മാണ് 

�പാേയാഗിക 
പരീ�, ഇ�ർവ�� 

xii ക����ർ അസി��  ് ബിരുദം. െകജിടിഇ 
േലാവർ / ഹയർ 
പാസായിരി�ണം. 
ക����ർ 
പരി�ാനം 
അത�ാവശ�മാണ്. 

�പാേയാഗിക 
പരീ�, ഇ�ർവ�� 

xiii ��വാർഡ് �പവർ�ി പരിചയം  ഇ�ർവ�� 

xiv ഓഫീസ് അെ�ൻഡഡ്   Pass in +2 ഇ�ർവ�� 

xv ഹൗസ് കീ�ർ �പവർ�ി പരിചയം  ഇ�ർവ�� 

xvi ൈ�ഡവർ LMV അെ��ിൽ 
അതിനു മുകളിൽ 
ഉ� വാഹന�ൾ 
ഓടി�ാൻ 
സാധുവായ 
ൈലസൻസ് 
ഉ�ായിരി�ണം. 
�പവർ�ി പരിചയം 
ഉ�ായിരി�ണം  

ഇ�ർവ�� 

mailto:registrar.sreenarayanaguruou@gmail.om

