കാറ്റഗറി നമ്പർ : 31/2021
ഒന്നാം എന.സി.എ വിജ്ഞാപനം
താെഴെ പറയുന്ന തസ്തികയ്ക്ക്മ െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്നതിന്മ േകരള സംസ്ഥാനത്തിെല
ക്രിസ്തുമെതത്തിേലക്ക്മ പരിവർത്തനം െചെയ്ത പട്ടികജാതി (എസ്മ.സി.സി.സി) സംവരണ
സമുഖദ്ായത്തില്െപ്പെട്ട േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നുമൊത്രമൊയി അപേപക്ഷകള്
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന വഴെി ഓണ്ലൈലനായി മൊത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇതിേനാടകം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്തവർക്ക്മ അപവരുെട െപ്രാൈഫൈലിലൂടെട അപേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്മ. ആധാ൪ കാ൪ഡ്മ ഉദ്യള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫൈലില് ആധാ൪കാ൪ഡ്മ ID Proof ആയി
നല്േകണ്ടതാണ്മ.
1

വകുപ്പെ്മ

:

േകരള മുഖനിസിപ്പെല് േകാമെണ്ല സർവ്വീസ്മ / വിവിധ വികസന
അപേതാറിറ്റികള്

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പെര്മ

:

ൈഡ്രവർ േഗ്രഡ്മ II (എല്.ഡി.വി)

3

ശമ്പളം

:

₹18000-41500/-

4

ഒഴെിവുകളുടെട
എണ്ണം

:

ക്രിസ്തുമെതത്തിേലക്ക്മ പരിവർത്തനം െചെയ്ത പട്ടികജാതി
(എസ്മ.സി.സി. സി) - 1 (ഒന്ന്മ)
എന.സി.എ ഒഴെിവ്മ

കുറിപ്പെ്മ: 1.മുഖകളില് െകാടുത്തിട്ടുള്ള ഒഴെിവ്മ ഇേപ്പൊള് നിലവിലുള്ളതാണ്മ. ഈ വിജ്ഞാപന
പ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ ഈ തസ്തികയുെട 11.10.2019
തീയതിയില് നിലവില് വന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ: 225/16 പ്രകാരമുഖള്ള റാങ്ക്മ
ലിസ്റ്റിെന്റ കാലയളവില് പ്രസ്തുത സമുഖദ്ായത്തില്െപ്പെട്ടവർക്കായി
നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും ആ സമുഖദ്ായത്തിെല ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട
അപഭ്ാവത്തില് നികത്തെപ്പെടാെത വരുന്ന ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും നിയമെന
ശുപാർശയും നിയമെനവും നടത്തുന്നതുവെര പ്രാബലയത്തില്
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്മ (ഗസറ്റ്മ തീയതി: 30.08.2016 കാറ്റഗറി നമ്പർ: 225/16).
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 പ്രേവശിച്ച േശഷം 240 ദ്ിവസേമൊ
ഏതാേണാ ആദ്യം പൂർത്തിയാകുന്നത്മ ആ കാലയളവിനുള്ളിലായിരിക്കും.
5.

നിയമെന രീതി

:

േനരിട്ടുള്ള നിയമെനം
(എസ്മ.സി.സി.സി സമുഖദ്ായത്തില്െപ്പെടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില്
നിന്നു മൊത്രം)

കുറിപ്പെ്മ :-

6.

പ്രായപരിധി

എസ്മ.സി.സി.സി സമുഖദ്ായത്തില്െപ്പെടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
സമെർപ്പെിക്കുന്ന അപേപക്ഷകള് നിരസിക്കുന്നതാണ്മ.
അപങ്ങെനയുള്ളവർക്ക്മ അപേപക്ഷ നിരസിച്ചുകെകാണ്ടുള്ള അപറിയിപ്പെ്മ
പ്രേതയകമൊയി നല്കുന്നതല.
:

18-39. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1982-നും 01.01.2003-നുമെിടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടു തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെെട)
(െപാതു വയവസ്ഥയിെല 2(i)ഉദ്യള്പ്പെെട)
(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മെറ്റു വയവസഥകള്ക്ക്മ ഈ
വിജ്ഞാപനത്തില് പാർട്ട്മ 2- െല െപാതുവയവസ്ഥകളിെല 2ആം ഖേണ്ഡിക േനാക്കുക.)

കുറിപ്പെ്മ : പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തില് െപ്രാവിഷണലായി േജാലി േനാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക്മ
ഒരു വർഷത്തില് കുറയാത്ത സർവ്വീസ്മ ഉദ്യള്ളപക്ഷം ആദ്യെത്ത
താല്ക്കാലിക
നിയമെനകാലത്ത്മ
നിശ്ചിത
പ്രായപരിധി
കഴെിഞ്ഞെിരുന്നിെലങ്കില്
അപവരുെട
താല്ക്കാലിക
സർവ്വീസിെന്റ
ൈദ്ർഘ്യേത്താളം ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് ഇളവ്മ അപനുവദ്ിക്കുന്നതാണ്മ .
എന്നാല് പരമൊവധി അപഞ്ച്മ (5) വർഷക്കാലം മൊത്രേമെ ഈ ആനുകൂലയം
ലഭ്ിക്കുകയുള. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തില് റഗുലർ ഉദ്യേദ്യാഗം വഹിക്കുന്നവർക്ക്മ
വീണ്ടും മെെറ്റാരു നിയമെനത്തിന്മ ഈ ആനുകൂലയം ലഭ്ിക്കുന്നതല.
താല്ക്കാലികമൊയി സർവ്വീസുള്ളവർ സർവ്വീസിെന്റ ൈദ്ർഘ്യം കാണിക്കുന്ന
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്മ
വാങ്ങി
ൈകവശം
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
കമ്മീഷന
ആവശയെപ്പെടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമൊണ്മ. അപവർ റഗുലർ സർവ്വീസിലല
േജാലി േനാക്കിയിരുന്നെതന്ന്മ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റില് പ്രേതയകം പറഞ്ഞെിരിക്കണം.
ഇപ്രകാരം നിശ്ചിത പ്രായപരിധി കഴെിഞ്ഞെവരും ഏെതങ്കിലും കമ്പനിയിേലാ
േകാർപ്പെേറഷനിേലാ
േബാർഡിേലാ
അപേതാറിറ്റിയിേലാ
െസാൈസറ്റികളിേലാ താല്ക്കാലിക സർവ്വീസിെന്റ അപടിസ്ഥാനത്തില്
പ്രായപരിധിയില് ഇളവ്മ ലഭ്ിച്ച്മ റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റില് ഉദ്യള്െപ്പെടാന േയാഗയത
േനടിയവരുമൊയ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള അപവർ താല്കാലിക േസവനം
അപനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന അപേത സ്ഥാപനത്തിെല ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക്മ മൊത്രേമെ
പരിഗണിക്കുകയുള.
7.

േയാഗയതകള്

:

1. മെലയാളം , തമെിഴെ്മ , കന്നട ഇവയിേലെതങ്കിലും എഴുതാനും
വായിക്കാനും അപറിഞ്ഞെിരിക്കണം .
2.ൈലറ്റ്മ േമൊേട്ടാർ വാഹനങ്ങള് ഓടിക്കുന്നതിന്മ
അപനുവദ്ിച്ചുകെകാണ്ട്മ ചുരുങ്ങിയത്മ 3 വർഷെമെങ്കിലും നിലവിലുള്ള
ൈലറ്റ്മ േമൊേട്ടാർ ൈഡ്രവിംഗ്മ ൈലസനസ്മ
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.(അപേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന
അപവസാനതീയതി, ഒ.എം.ആർ പരീക്ഷ, പ്രാേയാഗിക പരീക്ഷ,
ഇന്റർവയൂ തുടങ്ങിയ െതെരെഞ്ഞെടുപ്പെിെന്റ എലാ
അപവസരങ്ങളിലും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്മ പ്രാബലയത്തിലുള്ള

ൈഡ്രവിംഗ്മ ൈലസനസും ബാഡ്മ ജും ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.)
3.ൈലറ്റ്മ ഡയൂട്ടി വാഹനങ്ങള് ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഗല്ഭ്യം
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം. ആയത്മ പ്രാേയാഗിക പരീക്ഷയില്
െതളിയിേക്കണ്ടതാണ്മ.
4.െമെഡിക്കല് ഫൈിറ്റ്മനസ്മ :
(എ) െചെവി - പരിപൂർണ്ണമൊയ ശ്രവണശക്തി
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
(ബി) കണ്ണ്മ :
ദൂരക്കാഴ : വലതു കണ്ണിനും ഇടതു കണ്ണിനും 6/6 സ്മ െനലന
സമെീപക്കാഴ : വലതു കണ്ണിനും ഇടതു കണ്ണിനും 0.5 െസ്നെലന
കളർ വിഷന : സാധാരണമൊയിരിക്കണം .
നിശാന്ധത : ഇലാതിരിക്കണം.
കാഴ േമെഖേല : പൂർണ്ണമൊയിരിക്കണം.
(സി)േപശികളുടം സന്ധികളുടം - തളർവാതം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കരുത്മ.
എലാ
സന്ധികളുടം
അപനായാസമൊയി
ചെലിപ്പെിക്കാവുന്നതായിരിക്കണം .
(ഡി) നാഡീഘ്ടന – പൂർണ്ണമൊയും സാധാരണ
ഗതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം. പകർച്ചവയാധികള്
യാെതാന്നും ഉദ്യണ്ടായിരിക്കരുത്മ.
കുറിപ്പെ്മ : േമെല്പ്പെറഞ്ഞെവയില് ഫൈിസിക്കല് ഫൈിറ്റ്മനസിെന സംബന്ധിച്ച്മ അപസിസ്റ്റന്റ്മ
സർജെന്റ റാങ്കില് കുറയാത്ത െമെഡിക്കല് ആഫൈീസറില്നിന്നുമുഖള്ള െമെഡിക്കല്
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റും കാഴെയ സംബന്ധിച്ച്മ സർക്കാർ സർവീസിലുള്ള ഒഫ്താല്േമൊളജിസ്റ്റില്
നിന്നും ലഭ്ിച്ച ഒരു െമെഡിക്കല് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റും നിശ്ചിത മൊതൃകയില് വാങ്ങി കമ്മീഷന
ആവശയെപ്പെടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്മ. െമെഡിക്കല് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റുകളുടെട
മൊതൃകകള് ചുവെട േചെർത്തിട്ടുണ്ട്മ.
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE REGARDING PHYSICAL FITNESS FOR
THE POST OF DRIVER GR II (LDV)
(To be filled up by a Medical Officer not below the rank of an Assistant
Surgeon)
1 What is the applicant's apparent age?
2 Is the applicant to the best of your judgement subject to epilepsy, vertigo or
any mental ailment likely to effect his efficiency?
3 Does the applicant suffer from any heart or lungs disorder,which might interfere
with the performance of his duties as a Driver?
4 Does the applicant suffer from any degree of the deafness, which would prevent
his hearing the ordinary sound signals ? Is his hearing perfect?
5 Has the applicant any deformity or loss of fingers, which would interfere with the
efficient performance of his duties as a driver?

6 State of Muscles and Joints (No paralysis and all joints with free movements)
7 State of Nervous System (Perfectly Normal and free from any infectious
diseases)
8 Does he show any evidence of being addicted to the extensive use of alcohol,
tobacco or drinks?
9 Marks of Identification.
He is physically fit for the post of …....................................................
I certify to the best of my knowledge and belief that the applicant Sri
…............................is the person herein above described and that the attached photograph
has a reasonable correct likeness.
(The signature of the Medical Officer shall be affixed on the photograph)
Photo of
the
Candidate

Signature
Name
Designation & Official Address
Place:
Date:

(Seal)

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE REGARDING VISION FOR THE POST
OF DRIVER GRADE II (LDV)
(To be filled up by an Ophthalmologist in Government Service)
1.Is there any defect of vision?
If so has it been corrected by suitable spectacles so that the distant vision 6/6
snellen and near vision is 0.5 snellen?
2.Can the applicant readily distinguish the pigmentary colours red and green?
3.Does the applicant suffer from any night blindness?
I have this day medically examined Sri ........................................and found
that he has no defect of vision which would render him unsuitable for the post of Driver
Gr II (LDV) and his standard of vision are as follows.

Standard of Vision
(Eye sight without glasses)
Right Eye
Left Eye
1 Distant Vision …................. Snellen ...................... Snellen
2 Near Vision …................. Snellen ...................... Snellen
3 Field of Vision …...............................................................
(Specify whether 'full' or 'not'. Entry 'Normal' 'Good' etc will be inappropriate
here)
4 Colour Blindness
5 Squint
6 Any morbid condition of the eye or lids of either eye …..................................
…........................................................................................................................
His standard of vision are fit for the post of Driver Gr II (LDV)
I certify to the best of my knowledge and belief that the applicant Sri …..................... is
the person herein above described and that the attached photograph has a reasonable
correct likeness. (The signature of the Ophthalmologist shall be affixed on the
photograph leaving the face clear)
Photo of
the
Candidate

Place:
Date:

Signature
Name
Designation & Official Address
(Seal)

Note:- Details regarding standards of vision should be clearly stated in the certificate
as given above and vague statements such as vision Normal etc will not be accepted.
Specification for each eye should be stated separately. Special attention should be
directed to the distant vision. Required standard of vision are as follows.
Right Eye
(a) Distant Vision
6/6 Snellen
(b) Near Vision
0.5 Snellen
(c) Each eye must have full field of vision.

Left Eye
6/6 Snellen
0.5 Snellen

കുറിപ്പെ്മ :

8

1

ഭ്ിന്നേശഷിക്കാർ ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ അപേപക്ഷിക്കാന അപർഹരല.

2

അപേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അപവസാനതീയതി, ഒ.എം.ആർ പരീക്ഷ, പ്രാേയാഗിക
പരീക്ഷ , ഇന്റർവയൂ തുടങ്ങിയ എലാ അപവസരങ്ങളിലും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്മ
നിലവിലുള്ള ൈഡ്രവിംഗ്മ ൈലസനസും
ബാഡ്മ ജും ( Current Driving License & Badge) ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.

3

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട ൈഡ്രവിംഗിലുള്ള പ്രാഗത്ഭ്യം കമ്മീഷന നടത്തുന്ന
പ്രാേയാഗിക പരീക്ഷയില് െതളിയിേക്കണ്ടതാണ്മ.

4

വിജ്ഞാപന പ്രകാരമുഖള്ള േയാഗയതകളുടെട തത്തുലയേയാഗയത അപവകാശെപ്പെട്ട്മ
അപേപക്ഷ സമെർപ്പെിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ടി േയാഗയതകളുടെട തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്മ പ്രമൊണ പരിേശാധനാ സമെയത്ത്മ
ഹാജരാക്കിയാല് മൊത്രേമെ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമൊയി
പരിഗണിക്കുകയുള.

5

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി അപേപക്ഷയില് ശരിയായ ജാതി /സമുഖദ്ായം
അപവകാശെപ്പെടുകയും അപത്മ എസ്മ.എസ്മ.എല്.സി ബുക്കില്
േരഖേെപ്പെടുത്തിയതില് നിന്നു വയതയസ്തമൊകുകയും െചെയ്യുന്ന സാഹചെരയത്തില്
േനാണ്ല ക്രിമെിെലയർ/ജാതി സർട്ടിഫൈിക്കറ്റിെനാപ്പെം ജാതി വയതയാസം
സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റു വിജ്ഞാപനം കൂടി പ്രമൊണ പരിേശാധനാ സമെയത്തു്മ
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്മ.

6

വിദ്യാഭ്യാസം,പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച്മ െതറ്റായ
അപവകാശവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച്മ അപേപക്ഷ നല്കിയ േശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്മ Confirmation
നല്കിയിട്ട്മ ഹാജരാകുകേയാ ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule 22 പ്രകാരം
ഉദ്യചെിതമൊയ ശിക്ഷാനടപടികള് സവീകരിക്കുന്നതാണ്മ .

അപേപക്ഷ സമെർപ്പെിേക്കണ്ട രീതി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക്മ സർവ്വീസ്മ കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവബ്മ ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശഷമൊണ്മ അപേപക്ഷിേക്കണ്ടത്മ. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അപവരുെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച്മ login െചെയ്ത
േശഷം സവന്ത്ം profile ലൂടെട അപേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്മ
അപേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടാപ്പെം കാണുന്ന Notification Link-െല
Apply Now -ല് മൊത്രം click െചെേയ്യണ്ടതാണ്മ. Upload െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ 31/12/2011-ന്മ
േശഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫൈാേട്ടായുെട താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരും
േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമൊയി േരഖേെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മൊനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകാണ്ട്മ upload െചെയ്ത േഫൈാേട്ടായ്ക്ക്മ upload െചെയ്ത തീയതി
മുഖതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്മ പ്രാബലയമുഖണ്ടായിരിക്കും. േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മെറ്റ്മ
നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും തെന്ന മൊറ്റമെില. അപേപക്ഷാ ഫൈീസ്മ നല്േകണ്ടതില.
Password രഹസയമൊയി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന്മ

ഉദ്യറപ്പെ്മ വരുേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമെതലയാണ്മ. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്മ
അപേപക്ഷിക്കുന്നതിന്മ മുഖനപും തെന്റ െപ്രാൈഫൈലില് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന്മ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്മ. കമ്മീഷനുമൊയുള്ള
എലാ കത്തിടപാടുകളിലും User Id പ്രേതയകം േരഖേെപ്പെടുേത്തണ്ടതാണ്മ. കമ്മീഷനു
മുഖമ്പാെക ഒരിക്കല് സമെർപ്പെിച്ചിട്ടുള്ള അപേപക്ഷ േസാപാധികമൊയി സവീകരിക്കെപ്പെടുന്ന
താണ്മ. അപേപക്ഷാസമെർപ്പെണത്തിനുേശഷം അപേപക്ഷയില് മൊറ്റം വരുത്തുവാേനാ
വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില. ഭ്ാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഓണ്ലൈലന അപേപക്ഷയുെട soft copy/print out എടുത്ത്മ
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അപവരുെട െപ്രാൈഫൈലിെല 'My applications'
എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത്മ അപേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ്മ. അപേപക്ഷ
സംബന്ധമൊയി കമ്മീഷനുമൊയി നടത്തുന്ന കത്തിടപാടുകളില് അപേപക്ഷയുെട print out
കൂടി സമെർപ്പെിേക്കണ്ടതാണ്മ. െതരെഞ്ഞെടുപ്പെ്മ പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും
സമെർപ്പെിക്കെപ്പെട്ട അപേപക്ഷകള് വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകള്ക്ക്മ വിരുദ്ധമൊയി കാണുന്ന
പക്ഷം നിരുപാധികമൊയി നിരസിക്കുന്നതാണ്മ. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി,
വയസ്സ്മ മുഖതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അപസല് പ്രമൊണങ്ങള് കമ്മീഷന
ആവശയെപ്പെടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മെതിയാകും.
9

അപേപക്ഷകള് സവീകരിക്കുന്ന അപവസാന തീയതി : 21.04.2021 ബുധനാഴ
അപർദ്ധരാത്രി 12.00 മെണി വെര

10

അപേപക്ഷ സമെർപ്പെിേക്കണ്ട െവബ്സൈസറ്റ്മ : www.keralapsc.gov.in

11

(a)െപാതു വയവസ്ഥകളിെല രണ്ടാം ഖേണ്ഡികയിെല (v), (vii), (viii), (ix),(x) , (xi) & (xiii)
എന്നീ ഉദ്യപഖേണ്ഡികകളുടം 5, 5a, 6, 7 എന്നീ ഖേണ്ഡികകളുടം േമെല്പ്പെറഞ്ഞെ
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ ബാധകമെല.
(b)േമെല് പറഞ്ഞെ സ്ഥാപനത്തിേലക്കുള്ള നിയമെനം അപവർ കാലാകാലങ്ങളില്
വരുത്തുന്ന ചെട്ടങ്ങള്ക്കും വയവസ്ഥകള്ക്കും വിേധയമൊയിരിക്കും.

12

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമൊയി ബന്ധെപ്പെട്ട്മ എഴുത്ത്മ/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന പരീക്ഷ
നടത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമെന്ന സ്ഥിരീകരണം (confirmation) അപേപക്ഷകർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റതവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫൈല് വഴെി നല്േകണ്ടതാണ്മ . അപപ്രകാരം
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 .
(കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക്മ പാർട്ട്മ 2 ല് െകാടുത്തിരിക്കുന്ന െപാതുവയവസ്ഥകള് കൂടി
േനാക്കുക)

