01/2023 Additional
Website: www.keralapsc.gov.in

KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION
ADDITIONAL EXAMINATION PROGRAMME
FOR THE MONTH OF JANUARY 2023
Sl
No.

Date & Time

Name of Post, Department & Syllabus

Category
Number

No. of Candidates

1

2

3

4

5

1

28.01.2023

ബീറ് ോഫാറസ് ഓഫീസര

092/2022

തിരവനനപരം
െകാലം
പതനംതിട
ോകാടയം
ഇടകി
എറണാകളം
തശര
പാലകാട്
മലപറം
ോകാഴിോകാട്
വയനാട്
കണര
കാസറോഗാഡ്

ശനിയാഴ

*

01.30 pm to
03.30 pm

(ഉപജീവനതിന ോവണി വനെത ആശയിച കഴിയന ആദിവാസി
വിഭാഗതിലെപട പടികവരഗകാരകായള പോതയക നിയമനം)
പാരട് -I(60% ഒഴിവിോലക് െപാത വിഭാഗതില നിനള നിയമനം)

വനം - വനയജീവി വകപ്

വിഷയങള
പാരട് I - െപാത വിജാനം-35 മാരക്
പാരട് II - മാനസിക ോശഷിയം നിരീകണ പാടവവം-05മാരക്
പാരട് III- വനവം അനബന ഘടകങളം - 60 മാരക്

ആെക
: 100 മാരക്
സമയം
: 1 മണികര 30 മിനട്
മാധയമം
: തമിഴ് /കനട
പരീകാ രീതി : ഒ.എം.ആര
(2022 െസെപ്തംബർ മാസെം 3-ാാം തീയതി നടന്ന ഒ.എം . ആർ

പരീക്ഷയിൽ ഹാജരായതും െപ്രാൈഫൈലിൽ മാതൃഭാഷയായി
തമിഴ് / കന്നഡ എന്ന് അവകാശപ്പെപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ
ഉദ്യോഗാദ്യാഗാർത്ഥികൾക്കു മാത്രമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷ)

ഉോദയാഗാരതികളക് െപാൈഫല വഴി 13.01.2023 മതല
അഡിഷന ടികറ് ലഭയമാകനതാണ് .

വിശദമായ
സിലബസ്

2

28.01.2023

ശനിയാഴ

*

01.30 pm to
03.30 pm

ബീറ് ോഫാറസ് ഓഫീസര

(ഉപജീവനതിന ോവണി വനെത ആശയിച കഴിയന ആദിവാസി
വിഭാഗതിലെപട പടികവരഗകാരകായള പോതയക നിയമനം)
പാരട് -II ( വനം വകപില ദിവസോവതനാടിസാനതില ോജാലി െചയനവരകായി
സംവരണം െചയിരികന 40% ഒഴിവിോലകള നിയമനം)

വനം - വനയജീവി വകപ്
(2022 െസെപ്തംബർ മാസെം 3-ാാം തീയതി നടന്ന ഒ.എം . ആർ

പരീക്ഷയിൽ ഹാജരായതും െപ്രാൈഫൈലിൽ മാതൃഭാഷയായി
തമിഴ് / കന്നഡ എന്ന് അവകാശപ്പെപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ
ഉദ്യോഗാദ്യാഗാർത്ഥികൾക്കു മാത്രമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷ)

ഉോദയാഗാരതികളക് െപാൈഫല വഴി 13.01.2023 മതല
അഡിഷന ടികറ് ലഭയമാകനതാണ് .
COMMON TEST FOR SL.NO. 1 & 2

093/2022
വിശദമായ
സിലബസ്

തിരവനനപരം
െകാലം
പതനംതിട
ോകാടയം
ഇടകി
എറണാകളം
തശര
പാലകാട്
മലപറം
ോകാഴിോകാട്
വയനാട്
കണര
കാസറോഗാഡ്

NOTE:-

1) It may be noted that apart from the Main Topics in the Syllabus referred to in the Examination Programme, questions from oth er topics related to the educational qualifications prescribed for the post may also appear in the question paper. There is no undertaking that all
the topics mentioned under the sub head “Main Topics” may be covered in the question paper.
2)
In addition to the Admission Tickets, candidates have to produce the original of any one of the following documents
to prove their identity at the time of examination viz. Voters Identity Card, Passport, PAN Card, Driving License, Pass Book with
photo issued by Nationalized Banks, Photo Identity Card issued by Government Departments, Photo Identity Card is sued by Social Welfare Department, Govt. of Kerala to Physically Handicapped persons, Photo affixed Identity issued
to the Ex-servicemen by the Zilla Sainik Welfare Officer / Discharge Certificate, Conductor License issued by Motor Vehicles Department, Photo affixed pass book issued by Scheduled Banks/Kerala State Co-operative Bank/ District Co-operative Banks, Photo affixed Identity Card issued by Public Sector Undertakings (various companies/
corporations/boards/authority)/ Govt. autonomous institutions to their employees, Photo affixed Identity Card issued
by Various Universities of Kerala to their employees, Photo affixed Medical Certificate issued by Medical Board to P.H.
candidates Photo affixed Identity Card issued by Bar Council to those who are enrolled as Advocates, AADHAAR card issued by the Central Government, One Time Verification Certificate issued by Kerala Public Service Commission

Candidates who fail to produce Original Identity Proof will not be permitted to attend the examination.

3) The time,Venue and mode of examination will be mentioned in Admission Ticket.
4) After each examination except Written Test and Transcription Test KPSC will publish provisional answer key in its official website and candidates having any complaint regarding the provisional
answer key can submit their complaints through their profile only within 5 days from the date of
publication of provisional answer key in the official website of KPSC.

Thiruvananthapuram,

24.11.2022

*

ANITHA S
CONTROLLER OF EXAMINATIONS
KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION

Examination Time includes One hour for Online examination and half an hour for the OMR
examination as preparation time for the verification of Admission Tickets and original ID of the
candidates appearing for the examination. No candidates will be permitted to enter the
examination venue after the beginning of preparation time.

