കാറ്റഗറി നമ്പർ: 05/2021
താെഴെപ്പെറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്നതിന്മ േയാഗയതയുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി അപേപക്ഷകള് ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേപക്ഷകള്
േകരള പബ്ലിക്മ സർവ്വീസ്മ കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവബ്സൈസറ്റിലൂടെട 'ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷ'നു േശഷം മൊത്രം നല്േകണ്ടതാണ്മ. രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്മ
അപവരുെട െപ്രാൈഫൈലിലൂടെട അപേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്മ. ആധാ൪ കാ൪ഡ്മ ഉദ്യള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫൈലില് ആധാ൪കാ൪ഡ്മ ID Proof ആയി
നല്േകണ്ടതാണ്മ.
1

വകുപ്പെ്മ

:

േകരള സംസ്ഥാന ൈവദ്യുതി േബാർഡ്മ ലിമെിറ്റഡ്മ

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പെര്മ

:

അപസിസ്റ്റന്റ്മ എഞ്ചിനീയർ (സിവില്)

3

ശമ്പളം

:

₹40975-81630/-

4

ഒഴെിവുകളുടെട
എണ്ണം

:

37 (മുഖപ്പെത്തിേയഴെ്മ)

കുറിപ്പെ്മ:

1. മുഖകളില് െകാടുത്തിട്ടുള്ള ഒഴെിവുകള് ഇേപ്പൊള് നിലവിലുള്ളതാണ്മ. ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ പ്രാബലയത്തില് വരുന്ന
തീയതി മുഖതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത്മ ഒരു വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത്മ മൂന്നു
വർഷവും നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്മ. എന്നാല് ഒരു വർഷത്തിനുേശഷം ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ ഒരു പുതിയ റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പെടുകയാെണങ്കില്
ആ തീയതി മുഖതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന റാങ്ക്മ
ലിസ്റ്റിനു
പ്രാബലയമുഖണ്ടായിരിക്കുന്നതല.
മുഖകളില്
കാണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും ലിസ്റ്റ്മ പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമെയത്ത്മ എഴുതി
അപറിയിക്കെപ്പെടുന്ന കൂടുതല് ഒഴെിവുകളിേലക്കും ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമെനം
നടത്തുന്നതാണ്മ.
2. മുഖകളില് പറയുന്ന തസ്തികയിേലയ്ക്കുള്ള നിയമെനത്തിനുള്ള ഏതു
ശിപാർശയും പിന്നീട്മ െതറ്റാെണന്ന്മ േബാദ്ധയെപ്പെട്ടാല് റദ്ദു െചെയ്യുന്നതിനുള്ള
അപധികാരം േകരള പബ്ലിക്മ സർവ്വീസ്മ കമ്മീഷന്മ ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്മ .
നിയമെന
ശിപാർശ
റദ്ദു
െചെയ്താലുടന
നിയമെനാധികാരി
ആ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
േസവനം അപവസാനിപ്പെിേക്കണ്ടതാണ്മ. എന്നാല്
നിയമെന ശിപാർശ റദ്ദോക്കുകയും േസവനം അപവസാനിപ്പെിക്കുകയും െചെയ്യുന്നത്മ
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥിയുെട െപ്രാേബഷന കാലേമൊ േജാലിയില് പ്രേവശിച്ചേശഷം
240 ദ്ിവസേമൊ
ഏതാേണാ
ആദ്യം
പൂർത്തിയാകുന്നത്മ
ആ
കാലയളവിനുള്ളിലായിരിക്കും.
3. 09.09.2013 -െല G.O(P)No.74/2013/SJD നമ്പർ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവു പ്രകാരം
ഈ തസ്തികയുെട 3% (മൂന്ന്മ ശതമൊനം) ഒഴെിവുകള് ചെലന ൈവകലയമുഖള്ളവർ,
ശ്രവണ
ൈവകലയമുഖള്ളവർ,
കാഴ
ശക്തി
കുറഞ്ഞെവർ
എന്നീ
വിഭ്ാഗങ്ങളില്െപ്പെടുന്ന
ഭ്ിന്നേശഷിയുള്ളവർക്കായി
സംവരണം
െചെയ്തിരിക്കുന്നു.

5.

നിയമെന രീതി

:

േനരിട്ടുള്ള നിയമെനം

6.

പ്രായപരിധി

:

19-40. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1981-നും 01.01.2002-നുമെിടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ടു തീയതികളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെെട)
എസ്സ്മ.സി /എസ്സ്മ.ടി, മെറ്റ്മ പിന്നാക്ക വിഭ്ാഗങ്ങള്ക്കും
നിയമൊനുസൃത വയസ്സിളവ്മ ഉദ്യണ്ടായിരിക്കും.

i)

പ്രസ്മ തുത സ്ഥാപനത്തില് െപ്രാവിഷണലായി േജാലി
േനാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ആദ്യെത്ത െപ്രാവിഷണല് നിയമെന
കാലത്ത്മ നിശ്ചിത പ്രായ പരിധി കഴെിഞ്ഞെിരുന്നിെലങ്കില്
അപവരുെട െപ്രാവിഷണല് സർവ്വീസിെന്റ ൈദ്ർഘ്യേത്താളം
ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് ഇളവ്മ അപനുവദ്ിക്കുന്നതാണ്മ.
എന്നാല് പരമൊവധി അപഞ്ചു വർഷകാലം മൊത്രേമെ ഈ
ആനുകൂലയം ലഭ്ിക്കുകയുള. ടി സ്ഥാപനത്തില് െറഗുലർ
ഉദ്യേദ്യാഗം വഹിക്കുന്നവർക്ക്മ വീണ്ടും മെെറ്റാരു നിയമെനത്തിന്മ ഈ
ആനുകൂലയം ലഭ്ിക്കുന്നതല. െപ്രാവിഷണല് സർവ്വീസുള്ളവർ
സർവ്വീസിെന്റ ൈദ്ർഘ്യം കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്മ വാങ്ങി
ൈകവശം സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും കമ്മീഷന ആവശയെപ്പെടുേമ്പാള്
ഹാജരാേക്കണ്ടതുമൊണ്മ. അപവർ െറഗുലർ സർവ്വീസിലല േജാലി
േനാക്കിയിരുന്നെതന്ന്മ
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റില്
പ്രേതയകം
പറഞ്ഞെിരിക്കണം.

ii)

അപസിസ്റ്റന്റ്മ എഞ്ചിനീയ൪ തസ്തികയില് േനരിട്ടുളള നിയമെനം
നടത്തുേമ്പാള് െമൊത്തം ഒഴെിവുകളുടെട നാല്പത്മ (40) ശതമൊനം
െവളിയില് നിന്നുളള (ഓപ്പെണ്ല മൊ൪ക്കറ്റ്മ) എഞ്ചിനീയറിംഗ്മ
ബിരുദ്ധാരികളില്
നിന്നും
േനരിട്ടളള
നിയമെനംവഴെി
നടത്തുന്നതാണ്മ.

iii)

േകരള േസ്റ്ററ്റ്മ ഇലക്ട്രിസിറ്റി േബാ൪ഡില് റഗുല൪ സ൪വ്വീസില്
ഇരിക്കുന്നവെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം പരമൊവധി പ്രായം
നാല്പത്തിയഞ്ച്മ
(45) വെര ദ്ീ൪ഘ്ിപ്പെിക്കാവുന്നതാണ്മ.
അപങ്ങെനയുളള
അപേപക്ഷക൪
േബാ൪ഡില്
റഗുല൪
സ൪വ്വീസിലാെണന്ന്മ െതളിയിക്കുന്നതിന്മ ഒരു സ൪വ്വീസ്മ
സ൪ട്ടിഫൈിക്കറ്റ്മ ബന്ധെപ്പെട്ട അപധികാരിയില് നിന്നും വാങ്ങി
സുക്ഷിേക്കണ്ടതും
കമ്മീഷന
ആവശയെപ്പെടുേമ്പാള്
ഹാജരാേക്കണ്ടതുമൊണ്മ.
എന്നാല് െപ്രാവിഷണലായി
േജാലിയിലിരിക്കുന്നവ൪ക്ക്മ ഈ ആനുകൂലയം ലഭ്ിക്കുന്നതല.

iv)

24-11-1983-ല്
തുട൪ച്ചയായി
താത്കാലിക
സ൪വ്വീസിലുണ്ടായിരുന്നവ൪ക്ക്മ അപവ൪ പ്രസ്തുത സ൪വ്വീസ്മ
ആരംഭ്ിച്ച
തീയതിയില്
നിശ്ചിത
പ്രായപരിധി
കഴെിഞ്ഞെിട്ടിലാത്തവരായിരുന്നുെവങ്കില് സ൪ക്കാരിെന്റ 28-041984-െല ഉദ്യത്തരവ്മ നമ്പ൪ (എം.എസ്മ.)128/84/ജി.എ.ഡി.

കുറിപ്പെ്മ:-

അപനുസരിച്ചുകളള വയസ്സിളവിന്മ അപ൪ഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്ന
താണ്മ.
ഈ ആനുകൂലയം ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥി േമെല് വിവരിച്ച
തീയതിയില് േസവനമെനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന സ൪വ്വീസിെല അപേത
തസ്തികയിേലക്ക്മ മൊത്രം ലഭ്ിക്കുകയും 28.04.1984-നു േശഷം
കമ്മീഷന ആ തസ്തികയിേലയ്ക്കുള്ള
െതരഞ്ഞെടുപ്പെിനായി
പുറെപ്പെടുവിക്കുന്ന ആദ്യെത്ത ഒരു വിജ്ഞാപനത്തിന്മ മൊത്രം
ബാധകമൊയിരിക്കുന്നതാണ്മ. ഈ ആനുകൂലയം ലഭ്ിേക്കണ്ടവ൪
ആ വിവരം അപേപക്ഷയിെല നി൪ദ്ദേിഷ്ട േകാളത്തില്
കാണിച്ചിരിേക്കണ്ടതും
ബന്ധെപ്പെട്ട
വകുപ്പെ്മ/ആഫൈീസ്മ
േമെധാവിയില് നിേന്നാ നിയമെനാധികാരിയില് നിേന്നാ
24.11.983-ല് തുടർച്ചയായി താല്കാലിക നിയമെനത്തിലിരുന്ന
തസ്തികയുെട േപര്മ, ശമ്പളം, വകുപ്പെ്മ/സ്ഥാപനം (സ൪ക്കാ൪,
അപ൪ദ്ധ സ൪ക്കാ൪ സ്ഥാപനങ്ങള്) േജാലിയില് പ്രേവശിച്ച
തീയതി, പിരിച്ചുകവിടെപ്പെട്ട തീയതി മുഖതലായ വിശദ്വിവരങ്ങള്
വയക്തമൊക്കുന്ന
സ൪ട്ടിഫൈിക്കറ്റ്മ
(അപസ്സല്)
കമ്മീഷന
ആവശയെപ്പെടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്മ.
അപപ്രകാരം
ഹാജരാക്കെപ്പെടുന്ന
സ൪ട്ടിഫൈിക്കറ്റ്മ
(അപസ്സല്)
മെടക്കിെക്കാടുക്കുന്നതല.
v)

വിമുഖക്ത ഭ്ടന്മാർക്ക്മ നല്കി വരുന്ന ഇളവിന്മ എക്സ്മ -ജനറല്
റിസർവ്മ എഞ്ചിനീയർ േഫൈാഴ്സ്മ േപഴ്സണല് അപ൪ഹരല.
(വയസ്സിളവിെന
സംബന്ധിച്ച മെറ്റു വയവസ്ഥകള്ക്ക്മ ഈ
വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ പാർട്ട്മ-2 െല െപാതു വയവസ്ഥകള് രണ്ടാം
ഖേണ്ഡിക േനാക്കുക.)

7.

േയാഗയതകള്

കുറിപ്പെ്മ :

:

ഏെതങ്കിലും ഒരു അപംഗീകൃത യൂണിേവഴ്സിറ്റിയില് നിന്നും ലഭ്ിച്ച
സിവില് എഞ്ചിനീയറിംഗിലുളള ഡിഗ്രിേയാ തത്തുലയമൊയി
അപംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള മെേറ്റെതങ്കിലും പരീക്ഷാ േയാഗയതേയാ.
അപെലങ്കില്
ഇനസ്റ്റിറ്റയൂട്ട്മ ഓഫൈ്മ എഞ്ചിനീേയഴ്സ്മ ഇന്ത്യയില് നിന്നും സിവില്
എഞ്ചീനീയറിംഗില് ലഭ്ിച്ചിട്ടുളള അപേസാസിേയറ്റ്മ െമെമ്പ൪ഷിപ്പെ്മ
ഡിേപ്ലോമെേയാ തത്തുലയമൊയി അപംഗീകരിച്ചിട്ടുളള മെേറ്റെതങ്കിലും
ഡിേപ്ലോമെേയാ.
അപെലങ്കില്
ഇനസ്റ്റിറ്റയൂട്ട്മ ഓഫൈ്മ എഞ്ചിനീേയഴ്സ്മ, ഇന്ത്യയില് നിന്നും സിവില്
എഞ്ചീനീയറിംഗില് അപേസാസിേയറ്റ്മ െമെമ്പ൪ഷിപ്പെ്മ പരീക്ഷയുെട
െസക്ഷന 'എ' യും 'ബി' യും പാസ്സായിരിക്കണം.

േമെല്പ്പെറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ അപേപക്ഷിക്കുന്നവ൪ ആവശയെമെന്നുകണ്ടാല്
നാലു വ൪ഷത്തില് കുറയാത്ത കാലം (െട്രയിനിംഗ്മ കാലമുഖള്െപ്പെെട)
പ്രതിേരാധ േസനയിേല പ്രതിേരാധ പ്രവ൪ത്തനങ്ങളുടമൊയി ബന്ധെപ്പെട്ട
േജാലികളിേലാ ഇന്ത്യയിേലാ ഇന്ത്യയ്ക്കു െവളിയിേലാ േസവന മെനുഷ്ഠിക്കാന

തയ്യാറാെണന്ന്മ ഒരു സമ്മതപത്രം താെഴെ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന േഫൈാറത്തില്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്മ. േസവനകാലത്തിെല ആദ്യെത്ത പത്തുവ൪ഷം
മൊത്രേമെ ഈ ബാദ്ധയത ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുകയുളള. 40 (നാല്പ്പെത്മ) വയസ്സ്മ
കഴെിഞ്ഞെ ഗ്രാേജവറ്റ്മ എഞ്ചിനീയ൪മൊ൪ക്ക്മ സാധാരണ ഗതിയില് ഈ
ബാദ്ധയത ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതല.
DECLARATION
(To be filled up and produced by the candidate)
I.........................................................(name) age................. do hereby agree to serve
for a minimum period of four years (including periods spend on training) in the Defense
Services or an assignment relating Defense efforts any where in India or abroad, if so
required by any appointing authority after my appointment to the service of the board
on this terms laid down by it.
Place:
Date:

Signature
Name:

കുറിപ്പെ്മ : 1

െക.എസ്മ.ആന്റ്മ
ബാധകമൊണ്മ.

എസ്മ.എസ്മ.ആർ.പാർട്ട്മ

II

-െല

റൂള്
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(a)

ii

2 വിജ്ഞാപന
പ്രകാരമുഖള്ള
േയാഗയതകളുടെട
തത്തുലയേയാഗയത
അപവകാശെപ്പെട്ട്മ അപേപക്ഷ സമെർപ്പെിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ടി
േയാഗയതകളുടെട തത്തുലയത െതളിയിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്മ പ്രമൊണ
പരിേശാധനാ സമെയത്ത്മ ഹാജരാക്കിയാല് മൊത്രേമെ പ്രസ്തുത േയാഗയത
തത്തുലയമൊയി പരിഗണിക്കുകയുള.
3 ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
അപേപക്ഷയില്
ശരിയായ ജാതി/സമുഖദ്ായം
അപവകാശെപ്പെടുകയും
അപത്മ
എസ്മ.എസ്മ.എല്.സി
ബുക്കില്
േരഖേെപ്പെടുത്തിയതില്
നിന്നു
വയതയസ്തമൊകുകയും
െചെയ്യുന്ന
സാഹചെരയത്തില്
ജാതിസർട്ടിഫൈിക്കറ്റിെനാപ്പെം
ജാതി
വയതയാസം
സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റു വിജ്ഞാപനം കൂടി പ്രമൊണ പരിേശാധനാ സമെയത്തു്മ
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്മ.
4 വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചെയം തുടങ്ങ ി േയാഗയത സംബന്ധ ിച്ച ്മ െത റ്റായ
അപവകാശവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച്മ അപേപക്ഷ നല്കിയ േശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്മ
Confirmation നല്കിയിട്ട്മ ഹാജരാകുകേയാ ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule
22 പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമൊയ ശിക്ഷാനടപടികള് സവീകരിക്കുന്നതാണ്മ.
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രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത
േശഷമൊണ്മ
അപേപക്ഷിേക്കണ്ടത്മ.
രജിസ്റ്റർ
െചെയ്തിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അപവരുെട User ID യും Password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച്മ log in
െചെയ്തേശഷം സവന്ത്ം profile-ലൂടെട അപേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്മ
അപേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടാപ്പെം കാണുന്ന Notification Link െല 'Apply
Now' ല് മൊത്രം Click െചെേയ്യണ്ടതാണ്മ. അപപ്മ േലാഡ്മ െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ 31.12.2011-നു
േശഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫൈാേട്ടായുെട താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരും
േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമൊയി േരഖേെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മൊനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകാണ്ട്മ അപപ്മ േലാഡ്മ െചെയ്ത േഫൈാേട്ടായ്ക്ക്മ അപപ്മ േലാഡ്മ െചെയ്ത
തീയതി മുഖതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്മ പ്രാബലയമുഖണ്ടായിരിക്കും. േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മെറ്റു
നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും തെന്ന മൊറ്റമെില. അപേപക്ഷാ ഫൈീസ്മ നല്േകണ്ടതില. Password
രഹസയമൊയി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന്മ ഉദ്യറപ്പു
വരുേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമെതലയാണ്മ.
ഓേരാ
തസ്തികയ്ക്ക്മ
അപേപക്ഷിക്കുന്നതിന്മ മുഖനപും തെന്റ Profile-ല് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്മ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പെ്മ വരുേത്തണ്ടതാണ്മ. കമ്മീഷനുമൊയുള്ള എലാ
കത്തിടപാടുകളിലും User ID പ്രേതയകം േരഖേെപ്പെടുേത്തണ്ടതാണ്മ. കമ്മീഷനു മുഖനപാെക
ഒരിക്കല് സമെർപ്പെിച്ചിട്ടുള്ള അപേപക്ഷ േസാപാധികമൊയി സവീകരിക്കെപ്പെടുന്നതാണ്മ .
അപേപക്ഷാസാമെർപ്പെണത്തിനുേശഷം അപേപക്ഷയില് മൊറ്റം വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കഴെിയുകയില.
ഭ്ാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഓണ്ലൈലന അപേപക്ഷയുെട soft copy/printout എടുത്തു
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അപവരുെട െപ്രാൈഫൈലിെല 'My
applications' എന്ന Link -ല് click
െചെയ്തു അപേപക്ഷയുെട print out
എടുക്കാവുന്നതാണ്മ . അപേപക്ഷ സംബന്ധമൊയി കമ്മീഷനുമൊയി നടത്തുന്ന
കത്തിടപാടുകളില് അപേപക്ഷയുെട print out കൂടി സമെർപ്പെിേക്കണ്ടതാണ്മ.
െതെരെഞ്ഞെടുപ്പെ്മ
പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമെർപ്പെിക്കെപ്പെട്ട
അപേപക്ഷകള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകള്ക്ക്മ വിരുദ്ധമൊയി കാണുന്ന പക്ഷം
നിരുപാധികമൊയി നിരസിക്കുന്നതാണ്മ. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ്മ
മുഖതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള
അപസ്സല്
പ്രമൊണങ്ങള്
കമ്മീഷന
ആവശയെപ്പെടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മെതിയാകും.
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അപേപക്ഷകള് സവീകരിക്കുന്ന അപവസാന
അപർദ്ധരാത്രി 12.00 മെണി വെര.

തീയതി

21.04.2021

ബുധനാഴ
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(a) െപാതു വയവസ്ഥകളിെല രണ്ടാം ഖേണ്ഡികയിെല (v), (viii), (ix), (x), (xi), (xii) & (xiii)
എന്നീ ഉദ്യപഖേണ്ഡികകളുടം 6, 7 എന്നീ ഖേണ്ഡികകളുടം േമെല്പ്പെറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ
ബാധകമെല.
(b) േമെല് പറഞ്ഞെ സ്ഥാപനത്തിേലക്കുള്ള നിയമെനം അപവർ കാലാകാലങ്ങളില്
വരുത്തുന്ന ചെട്ടങ്ങള്ക്കും വയവസ്ഥകള്ക്കും വിേധയമൊയിരിക്കും.
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ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമൊയി ബന്ധെപ്പെട്ട്മ എഴുത്ത്മ/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന പരീക്ഷ
നടത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമെന്ന സ്ഥിരീകരണം (confirmation) അപേപക്ഷകർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫൈല് വഴെി നല്േകണ്ടതാണ്മ. അപപ്രകാരം
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സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക്മ മൊത്രം അപഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ്മ ജനേററ്റ്മ െചെയ്ത്മ അപത്മ
download െചെയ്യുന്നതിനുളള സൗകരയം പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുള്ള അപവസാനെത്ത 15
ദ്ിനങ്ങളില് ലഭ്യമൊകുന്നതാണ്മ. നിശ്ചിത സമെയത്തിനുള്ളില് സ്ഥിരീകരണം
നല്കാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികളുടെട
അപേപക്ഷകള്
നിരുപാധികം
നിരസിക്കെപ്പെടുന്നതാണ്മ. സ്ഥിരീകരണം നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ്മ സംബന്ധിച്ച
തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അപഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ്മ ലഭ്യമൊകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള്ള
വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പെട്ട
പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പെടുന്ന
പരീക്ഷാ
കലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പെടുത്തുന്നതാണ്മ. ഇതു സംബന്ധിച്ച
അപറിയിപ്പെ്മ ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികളുടെട
െപ്രാൈഫൈലിലും അപതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള െമൊൈബലിലും നല്കുന്നതാണ്മ.
(േഫൈാേട്ടാ ,
ID
കാർഡ്മ
ഉദ്യള്െപ്പെ െടയുള്ള
നിർ േദ്ദേ ശങ്ങ ള്ക്ക ്മ
ഗസറ്റ ്മ
വിജ്ഞ ാപനത്ത ിെന്റ പാർട്ട ്മ - 2-ല് െകാടുത്ത ിരിക്കു ന്ന െപാതുവയവസ്ഥ കള് കൂടി
േനാക്കു ക)

