െസ്പെ ഷയല് റിക്രൂ ട്ട് െ മന് - സംസ്ഥാനതലം
കോറ്റഗറി നമ്പർ : 165/2022
താെഴപ്പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
തിരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്
േകേരള
സംസ്ഥാനത്തിെല പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും
അേപക്ഷകേള്
ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു. ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് േശേഷം ഓണ്ലൈലനായി
കേമ്മിഷെന െവബ് ൈസറ്റിലൂടെടയാണ് അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടത്. നിലവില്
രജിേസ്ട്രേഷന
ഉദ്യളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിലൂടെട
അേപക്ഷിക്കാം.ആധാർകോർഡ് ഉദ്യള ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില്
ആധാർകോർഡ് ID proof ആയി നല്േകേണ്ടതാണ് .
1 വകുപ്പ്
: േകേരള േപാലീസ് വകുപ്പ്
2 ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

ആംഡ് േപാലീസ് സബ് ഇനെസ്പെക്ട൪
(െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന് പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാരില് നിന്നും
മാത്രം)

3 ശേമ്പളം

:

₹ 32,300– 68,700/-

4 ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം
: 01 (ഒന്ന്)
കുറിപ്പ് :- മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവ് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ്.
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന കോലാവധി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഒരുട വർഷം ആയിരിക്കുമ്പം. മുകേളില്
കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവിേലക്കുമ്പം ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് െസ്പെഷയല്
റിക്രൂട്ട്െമനിനുശേവണ്ടി പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്ക് മാത്രമായി എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന
ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കും പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
5 നിയമനരീതി

:

േനരിട്ടുള നിയമനം ( െസ്പെഷയല് - റിക്രൂട്ട്െമന്
പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാരില് നിന്നും മാത്രം)

കുറിപ്പ് : 1) സത്രീകേളുടം ഭിന്നേശേഷിയില്െപ്പട്ടവരുടം ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പവാന
അ൪ഹരല്ല.
2) പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില്െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന അേപക്ഷകേള്
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. അങ്ങെനയുളളവർക്ക് അേപക്ഷ നിരസിച്ചുകെകോണ്ടുളള
അറിയിപ്പ് പ്രേതയകേമായി നല്കുന്നതല്ല.
6

പ്രായപരിധി

:

20 – 36
(ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1986 നുശം 01.01.2002 നുശ
മിടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.
(രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട).
(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച നിലവിലുളള മറ്റ് അനുശകൂലയങ്ങെളാന്നും ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന്
ബാധകേമല്ല)

7 േയാഗയതകേള് :
(എ)
ബീരുടദ്ധാരി ആയിരിക്കണം
കുറിപ്പ് :
1

നിശ്ചിത േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗ൪ത്ഥികേളുടെട അഭാവത്തില് ഒരുട അംഗീകൃത
സ൪വ്വകേലാശോലയില്
നിന്നും
പ്രീ
യൂണിേവഴ്സിറ്റിേയാ
പ്രീഡിഗ്രിേയാ
തത്തുലയമായ
പരീക്ഷേയാ
പാസ്സായ
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേേളയും
പരിഗണിക്കുമ്പന്നതാണ്.

2

േയാഗയത സംബന്ധിച്ച KS & SSR Part II Rule 10(a) ii ഈ തസ്തികേയ്ക്ക്
ബാധകേമാണ്.

3

വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുളള
േയാഗയതകേളുടെട
തത്തുലയ
േയാഗയത
അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ
സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി
േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയത െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
പരിേശോധന സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത
തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുളളുട. വിജ്ഞാപനത്തില് തത്തുലയത വയവസ്ഥ
െചെയ്തിട്ടുള േയാഗയതയുെട ഉദ്യയർന്ന /തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പടുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ബന്ധെപ്പട്ട സ്ഥാപനത്തില് നിന്നുള തത്തുലയത
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ സമാന േയാഗയതയാെണന്നുള സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിേശോധന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

4

ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട SSLC ബുക്ക ിെല ജാതി സംബന്ധ ിച്ച
േരഖപ്പെപ്പ ടുത്ത ലില്
വയതയാസം ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന
സാഹചെരയത്ത ില്
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള്
ശേരിയായ
ജാതി
അേപക്ഷ യില്
അവകോശേെപ്പ ടുകേയും ആയത് െതളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശള ബന്ധ െപ്പ ട്ട
റവനയൂ അധികോരി നല് കുന്ന ജാതി സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് , ഇതു
സംബന്ധ ിച്ച ഗസറ്റ ് വിജ്ഞ ാപനം എന്ന ിവ െവരിഫിേക്ക ഷന
സമയത്ത ് ഹാജരാക്കുമ്പ കേയും െചെേയ്യേ ണ്ട താണ്

(ബി)

ശോരീരികേ േയാഗയതകേള്:
ശോരീരികേ ക്ഷമതയും താെഴ പറയുന്ന ശോരീരികേ അളവുകേളുടം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
i) ഉദ്യയരം: 160 െസനീമീറ്റർ ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം (പാദ്രക്ഷകേളില്ലാെത) (ഉദ്യയരം
കൂടിയവ൪ക്ക് മുനഗണന നല്കുന്നതാണ്. )
ii) െനഞ്ചളവ്:76 െസനീമീറ്റർ(5 െസനീമീറ്ററില് കുറയാത്ത വികോസം േവണം)
iii) കേണ്ണടയില്ലാെത താെഴ പറയുന്ന വിധത്തിലുള കോഴ്ചശേക്തി
ഉദ്യളതായി സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
വലതുകേണ്ണ്

ഇടതുകേണ്ണ്

1

ദൂരക്കാഴ്ച

6/6 െസ്നെല്ലന

6/6 െസ്നെല്ലന

2

സമീപക്കാഴ്ച

0.5 െസ്നെല്ലന

0.5 െസ്നെല്ലന

3

ഫീല്ഡ് ഓഫ് വിഷന

പൂർണ്ണം

പൂർണ്ണം

കുറിപ്പ്:- a) ഓേരാ കേണ്ണിനുശം പൂ൪ണ്ണമായ കോഴ്ചശേക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
b) നിറങ്ങള് തിരിച്ചറിയാനുശള കേഴിവില്ലായ്മെേയാ (കേള൪ ൈബ്ലനഡ്-

െനസ്സ്),േകോങ്കണ്ണ് (സ്കവിന്) അെല്ലങ്കില് േരാഗം ബാധിച്ച അവസ്ഥേയാ, ഏെതങ്കിലും
കേണ്ണിേനാ
കേണ്ലേപാളകേള്േക്കാ
ഉദ്യെണ്ടങ്കില്
അവ
അേയാഗയതയായി
കേണക്കാക്കുമ്പന്നതാണ്.
c) മുട്ട്തട്ട്, പരന്നപാദ്ം, ഞരമ്പ് വീക്കം, വളഞ്ഞെ കോലുകേള്, േകോമ്പല്ല്,മുടമ്പല്ല്, ഉദ്യന്തിയ
പല്ലുകേള്,െകോഞ്ഞെ, േകേള്വിയിലും സംസാര രീതിയിലുമുള കുറവുകേള് എന്നിങ്ങെനയുള
പ്രകേടമായ ശോരീരികേ നയൂനതകേള് അേയാഗയതയായി കേണക്കാക്കുമ്പന്നതായിരിക്കുമ്പം.
(സി) േകേരള പബ്ലികേ് സ൪വ്വീസ് കേമ്മീഷന നടത്തുന്ന പരീക്ഷയില് േയാഗയത
േനടിയിരിക്കണം.
iv)
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് െവരിഫിേക്കഷന് ഹാജരാകുേമ്പാള് താെഴ
െകോടുത്തിട്ടുള േഫാറത്തില് സ൪ക്കാ൪ സ൪വ്വീസില് സിവില് സ൪ജനില് കുറയാത്ത
റാങ്കുള ഒരുട െമഡിക്കല് ആഫീസറില് നിന്നും ശോരീരികേ േയാഗയതയും കേണ്ണട
കൂടാെതയുള കോഴ്ച ശേക്തിയും െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് ഒരുട െമഡിക്കല് സ൪ട്ടഫിക്കറ്റിെന
അസ്സല് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
MEDICAL CERTIFICATE
(Must be certified by a Medical Officer not below the Rank of Civil Surgeon)
I have this day, medically examined Sri. .......................................................................
(address) and found that he has no diseases or infirmity which would render him
unsuitable for Government Service.

His age according to his own statement

is ............................................... and by appearance is .................................... years. His
standards of vision (without glasses) are as follows:
Standards of Vision
(Eye Sight without glasses)
Right Eye

Left Eye

(i) Distant Vision
................ Snellen
.............. Snellen
(ii) Near Vision
................ Snellen
.............. Snellen
(iii) Field of Vision
....................
...................
(Specify whether field of vision is full or not. Entries such as Normal, Good
etc. are inappropriate here)
(iv) Colour blindness : ................
(v) Squint : .......................
(vi) Any morbid conditions of the eye or Lids of either eye ..............................
(vii) He is physically fit for the post of Armed Police Sub Inspector in the Police
Department.
Signature :
Place :
Date :

Name and Designation of
the Medical Officer
( Seal)

കുറിപ്പ്:-കോഴ്ചശേക്തിെയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റില് ഐറ്റത്തിനുശ േനെരയും
വയക്തമായും
േരഖപ്പെപ്പടുത്തുയിരിക്കണം.
'വിഷന േനാ൪മ്മല്', 'ആവേറജ് മുതലായ
അവയക്തമായ പ്രസ്താവനകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതല്ല. ഓേരാ കേണ്ണിേനയും സംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങള് പ്രേതയകേമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. കോഴ്ചശേക്തി മുകേളില് സൂചെിപ്പിച്ച
വിധത്തില് അെല്ലങ്കില് കേണ്ണിന് നല്ല കോഴ്ച്ച ശേക്തിയുെണ്ടേന്നാ േമാശേമായ കോഴ്ച്ച
ശേക്തിയാെണേന്നാ ഉദ്യള വിവരം സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റില്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റ് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
(ഡി ) കോയികേ ക്ഷമത:
നിയമനത്തിനുശള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെ േയാഗയതയായ താെഴപ്പറയുന്ന വണ്ലസ്റ്റാർ
സ്റ്റാേനർഡിലുള 8 (എട്ട്) ഇനങ്ങളില് ഏെതങ്കിലും 5(അഞ്ച്) എണ്ണത്തില് േയാഗയത
േനടിയിരിക്കണം.
(ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേളുടെട ശോരീരികേ അളവുകേള് കോയികേ ക്ഷമതാ പരീക്ഷയ്ക്ക് െതാട്ട്
മുനപ് എടുക്കുമ്പന്നതാണ്. നിശ്ചിത േയാഗയത ഇല്ലാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേെള കോയികേക്ഷമതാ
പരീക്ഷയില് പെങ്കടുപ്പിക്കുമ്പന്നതല്ല.)
ക്രമ
നമ്പർ

ഇനങ്ങള്

മിനിമം സ്റ്റാേനർഡ്
ഓഫ് എഫിഷയനസി

1

100 മീറ്റർ ഓട്ടം

14 െസക്കന്

2

ൈഹജംബ്

132.20 െസ.മീറ്റർ

3

േലാംഗ്ജംബ്

457.20 െസ.മീറ്റർ

4

പുട്ടിംഗ് ദ്ി േഷാട്ട്
(7264 ഗ്രാം)

609.60 െസ.മീറ്റർ

5

േത്രായിംഗ് ദ്ി ക്രിക്കറ്റ് ബാള്

6096 െസ.മീറ്റർ

6

േറാപ്പ് ൈക്ലബിംഗ്
(ൈകേമാത്രം ഉദ്യപേയാഗിച്ച്)

365.80 െസ.മീറ്റർ

7

പുളപ്പ് അഥവാ ചെിന്നിംഗ്

8 തവണ

8

1500 മീറ്റർ ഓട്ടം

5 മിനിട്ടും 44 െസക്കന്റും

േസവന വയവസ്ഥകേള്
തിരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേള്ക്ക് ഒരുട വ൪ഷകോലം േപാലീസ്
െട്രയിനിംഗ്
േകോേളജുവകേളിേലാ സ൪ക്കാേരാ ഡയറക്ട൪ ജനറല് ഓഫ് േപലീേസാ
നിശ്ചയിക്കുമ്പന്ന സമാന സ്ഥാപനങ്ങളിേലാ െട്രയിനിംഗ് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ് .
േമല്പ്പറഞ്ഞെ െട്രയിനിംഗ് കോലം െപ്രാേബഷന, സ൪വ്വീസ്, ഇനക്രിെമന് എന്നിവയ്ക്ക്
കേണക്കാക്കുമ്പകേേയാ ഡയൂട്ടിയായി പരിഗണിക്കുമ്പകേേയാ ഇല്ല. െട്രയിനിംഗ് കോലയളവില്
ഗവണ്ലെമന് നിശ്ചയിക്കുമ്പന്ന നിരക്കിലുള Stipend ന് അ൪ഹതയുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നവ൪ പരിശേീലത്തിന് േചെരുടന്നതിന് മുമ്പായി കുറഞ്ഞെത് 5
വ൪ഷക്കാലം പ്രസ്തുത വകുപ്പില് േസവനമനുശഷ്ഠിച്ചുക െകോളാെമന്ന് കോണിച്ച് േബാണ്ട്
നല്േകേണ്ടതാണ്. െട്രയിനിംഗ് വിജയകേരമായി പൂ൪ത്തിയാക്കി നിയമനം ലഭിക്കുമ്പന്ന തീയതി

മുതല് ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേള്
െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കുമ്പം.

തുടർച്ചയായ

മൂന്നു

വ൪ഷത്തിനുശളില്

രണ്ടു

വ൪ഷം

8 അേപക്ഷ സമർപ്പിേയ്ക്കണ്ട രീതി :
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന
ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം profile ലൂടെട
അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും
പ്രസ്തുത
തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link-െല Apply Now -ല് മാത്രം click
െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. 01/01/2022 മുതല്
പുതുതായി െപ്രാൈഫല് ആരംഭിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 6 മാസത്തിനുശളില്
എടുത്ത േഫാേട്ടാഗ്രാഫ് െപ്രാൈഫലില് അപ് േലാഡ് െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി
മുതല്
10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്
നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Password
രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ്
വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമതലയാണ്.
ഓേരാ
തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ
ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല. ഭാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click
െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി
കേമ്മിഷനുശമായി നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം
നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ്
മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
9. അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി : 22-06-2022 ബുധനാഴ്ച
അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വെര
10. അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട േമല്വിലാസം
: www.keralapsc.gov.in
11. െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടും, മൂന്നും, ഇരുടപത്തിഅഞ്ചും ഖപ്പണ്ഡികേകേളിെല (25-ാാം
ഖപ്പണ്ഡികേയിെല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന് സേബാർഡിേനറ്റ് സർവ്വീസ് ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം
ഭാഗത്തുളള 3(c) വകുപ്പിെന സംബന്ധിച്ച ചെട്ടങ്ങള് ഒഴിെകേയുളള) വയവസ്ഥകേള് ഈ
െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമല്ല.
12.
നിയമനങ്ങള് നടത്തുന്നത് ഈ വിജ്ഞാപനം ആസ്പെദ്മാക്കി തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന

ലിസ്റ്റിെല റാങ്ക് അനുശസരിച്ചുകം പട്ടികേ ജാതി /പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്കായുള
പ്രേതയകേ
സംവരണം സംബന്ധിച്ച 17.01.1976-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 21/76/പി.ഡി, 22.01.1994 - െല ജി.ഒ.
(പി) 25/94/ജി.എ.ഡി. എന്നീ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവുകേളിെല വയവസ്ഥകേള് അനുശസരിച്ചുകം,
നിയമനക്കാരയത്തില് അേപ്പാഴേപ്പാള് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന പ്രേതയകേ ചെട്ടങ്ങള് അനുശസരിച്ചുകം 1958െല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന് സേബാർഡിേനറ്റ് സർവ്വീസ് ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം ഭാഗത്തുള
3(സി),17(എ), 17(ബി) എന്നീ ചെട്ടങ്ങള്ക്ക് വിേധയമായും ആയിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
13. ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന പരീക്ഷ
നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (Confirmation) അേപക്ഷകേർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ് . അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത്
ഡൗണ്ലേലാഡ്
െചെയ്യുന്നതിനുശളള
സൗകേരയം
പരീക്ഷത്തീയതി
വെരയുളള
അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളളില്
സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച
തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള
വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പട്ട
പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീക്ഷാ
കേലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള െമാൈബല് നമ്പരിലും നല്കുന്നതാണ് .
14. വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങവിദ്യാഭയാസം,പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച്
െതറ്റായ അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ചുക അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation
നല്കേിയിട്ടു
ഹാജരാകുകേേയാ
ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule(1976) റൂള് 22 പ്രകോരം
ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(േഫാേട്ടാ, ID കോർഡ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുളള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് െപാതു വയവസ്ഥകേള്
േനാക്കുമ്പകേ)

