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"ഭരണഭാഷ-മാ ഭാഷ"

ആ ാന കാര ാലയം
ജയി  വ ,് േകരളം

ജ ര, തി വന രം-12
:0471-2342532
:keralaprisons@gov.in

തീയതി : 12-06-2021

ജയിജയിൽൽ  വ ിവ ിൽൽ 3  3 ിനിിനി ൽൽ  ൈസേ ാളജി ിേന ംൈസേ ാളജി ിേന ം 5  5 കൗകൗൺൺസിലസിലർർമാേര ംമാേര ം  ആവശ ്ആവശ ്..

വിഷയം :- ജയി കൾ-ജയിലാ ാനകാര ാലയം -ജീവന ാര ം -ജയിൽ വ ിൽ
ിനി ൽ ൈസേ ാളജി ിേന ം കൗൺസിലർമാേര ം

തിരെ ത ്-സംബ ി ്
ചന :- ഇ

ജയിലിെലജയിലിെല  തട കാതട കാർർ ്്  ത കി ്ത കി ്  േപാേ ാേപാേ ാ  േക കളിേക കളിൽൽ  ഉഉൾൾെെ   തികതികൾൾ ാാ
മാനസികമാനസിക  പിരി ംപിരി ം , ,ഡി ഷഡി ഷൻൻ,,മ തര ിമ തര ി   മാനസികമാനസിക  ൾൾ  എ ിവഎ ിവ
പരിഹരി തിന്പരിഹരി തിന്  തിമാസതിമാസ  കരാകരാർർ  േവതനേവതന  വ വ യിവ വ യിൽൽ 3  3 ിനിിനി ൽൽ
ൈസേ ാളജി ിേന ംൈസേ ാളജി ിേന ം 5  5 കൗകൗൺൺസിലസിലർർമാെര ംമാെര ം  തിരെതിരെ ..തി വന രംതി വന രം
,,വിവി ർർ,,കക ർർ  എ ീഎ ീ    െസെസൻൻ ൽൽ  ജയി കളിലാണ്ജയി കളിലാണ്  ിനിിനി ൽൽ  ൈസേ ാളജി ിെനൈസേ ാളജി ിെന
നിയമി കനിയമി ക..തി വന രംതി വന രം,,എറണാ ളംഎറണാ ളം , , ർർ,,േകാഴിേ ാട്േകാഴിേ ാട് , ,കക ർർ  ജി കളിെലജി കളിെല  ജയിജയിൽൽ

ാപന ളിലാണ്ാപന ളിലാണ്  കൗകൗൺൺസിലസിലർർമാെരമാെര  നിയമി കനിയമി ക..
ിനിിനി ൽൽ  ൈസേ ാളജി ്ൈസേ ാളജി ്

വിദ ാഭ ാസവിദ ാഭ ാസ  േയാഗ തേയാഗ ത::അംഗീ തഅംഗീ ത  സസർർ കലാശാലയികലാശാലയിൽൽ  നി ംനി ം  ിനിിനി ൽൽ  ൈസേ ാളജിയിൈസേ ാളജിയിൽൽ
M. Phil.M. Phil.

തിമാസതിമാസ  േവതനംേവതനം  – 30000/- 30000/-
കൗകൗൺൺസിലസിലർർ
വിദ ാഭ ാസവിദ ാഭ ാസ  േയാഗ തേയാഗ ത::അംഗീ തഅംഗീ ത  സസർർ കലാശാലയികലാശാലയിൽൽ  നി ംനി ം  ൈസക ാ ിക്ൈസക ാ ിക്  േസാഷേസാഷ ൽൽ
വവർർ ിിൽൽ MSW. MSW.

തിമാസതിമാസ  േവതനംേവതനം- 13000/-- 13000/-
ായപരിധിായപരിധി: 45: 45

      താതാൽൽ ര വര വർർ  രി ിരി ി   അേപ ംഅേപ ം  സസർർ ിഫി ക െടിഫി ക െട  പകപകർർ ംം  സഹിതംസഹിതം  ഡയറഡയറ ർർ
ജനറജനറൽൽ  ഓഫ്ഓഫ്  ിസിസൺൺസ്സ് &  & കറ ണകറ ണൽൽ  സസർർ ീസസ്ീസസ്
,,ജയിലാ ാനകാര ാലയംജയിലാ ാനകാര ാലയം,, ജ രജ ര,,തി വന രംതി വന രം  – 12  12 എഎ   വിലാസ ിേലാവിലാസ ിേലാ  വ ിെവ ിെ   
keralaprisons@gov.in keralaprisons@gov.in എഎ   ഇഇ--െമയിലിേലാെമയിലിേലാ  അേപഅേപ   സമസമർർ ിേ താണ്ിേ താണ്..അേപഅേപ
സമസമർർ ിേിേ   അവസാനഅവസാന  തീയതിതീയതി  26.06.2021, 5 pm26.06.2021, 5 pm. www.keralaprisons.gov.in. www.keralaprisons.gov.in
എ െവ ൈസ ിഎ െവ ൈസ ിൽൽ    അേപഅേപ   െടെട  മാ കമാ ക  ലഭി താണ്ലഭി താണ്..
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ഋഷിഋഷി  രാജ്രാജ്  സിംഗ്സിംഗ് IPS IPS  

ഡയറഡയറ   ജനറജനറ   ഓഫ്ഓഫ്  ിസ സ്ിസ സ് &  & കറ ണകറ ണ   സ വീസസ്സ വീസസ്  

ഐ ി െസൽ ,
ജയിലാ ാനകാര ാലയം

പക ് : ഒ.സി
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Dated : 25-03-2021Dated : 25-03-2021General_E4-3811/2020/PrHQ-299General_E4-3811/2020/PrHQ-299

 

Rishi Raj Singh IPS 
Director General of Prisons & Correctional Services 

Application for the Post of Psychologist /counsellor in the Jail Department
(All details are mandatory)

1) Name (in Block
Letters)                                                                                                                   

2) Father's/Spouse's Name 
                                                      
                                                                                                                                            Pass port
                                                                                                                                                                                                  
Size Photo
3) Age

4) Date of Birth

5) Gender

6) Address for communication
    (with pin code)

7) Contact No

8)  E-Mail Address

9) Educational Qualification
 
Name of Exam Year of Passing Board/University % of Marks
    

10) Computer Knowledge

11) Work Experience
  (also please mention experience in relevant field)

12) Other qualification

I hereby declare that all the above details are true to the best of my knowledge and belief.

E4-3811/2020/PrHQ 9b70ca


