കാറ്റഗറി നമ്പർ : 652/2021
താെഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികയിേലയ്ക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും ഓണ്ൈലനായി മാത്രം ‘ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്’ പ്രകാരം
പി.എസ്.സി യുെടെ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in ലൂടെടെ അേപക്ഷകള്
ക്ഷണിച്ചുകെകാളളുടന്നു. ആധാർ കാർഡുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫലില്
ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.
1.

വകുപ്പ്

:

®ജയില്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

വനിത അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസണ് ഓഫീസർ
കുറിപ്പ്: ഭ്ിന്നേശഷിയുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടം
പുരുഷ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടം ഈ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുവാന് അർഹരല.

3.

ശമ്പളം

:

₹ 20,000 – 45,800/- (PR)

4.

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

:

പ്രതീക്ഷിത ഒഴെിവുകള്- സംസ്ഥാനതലം

കുറിപ്പ്:

(i)

ഈ തസ്തികയുെടെ േപര്, പ്രായപരിധി, േയാഗയതകള് മറ്റ് അനുബന്ധ
വയവസ്ഥകള് എന്നിവ 06.05.2014 െല G.O(P) No.89/2014/Home, 09.12.2010 െല
G.O(P) No.266/2010/Home 28.12.2012 െല G.O(P) No. 337/2012/Home എന്നിവ
പ്രകാരമാണ് വിജ്ഞാപനം െചയ്തിരിക്കുന്നത്.

(ii)

ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുന്ന
തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരു വർഷവും ഏറ്റവും കൂടെിയത് മൂന്ന് വർഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരു വർഷത്തിന് േശഷം ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാെണങ്കില് ആ
തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത്
എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന ഒഴെിവുകളിേലക്ക് പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം
നടെത്തുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിലിരിക്കുന്ന പരമാവധി 3
വർഷത്തിനുളളില് ആ ലിസ്റ്റില് നിന്നും ആരും നിയമനത്തിന് ശിപാർശ
െചയ്യെപ്പടുന്നില എങ്കില് അങ്ങെനയുളള ലിസ്റ്റിെന്റ കാലാവധി ഒരു വർഷം
കൂടെിേയാ ഒരാെളെയങ്കിലും നിയമനത്തിനായി െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നത്
വെരേയാ ഏതാണ് ആദ്യം അത വെര ദ്ീർഘ്ിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

(iii)

(iv)

ഈ തസ്തികയില് നിയമിതനാകുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി േജാലിയില് പ്രേവശിക്കുന്ന
തീയതി മുതല് തടെർച്ചയായ മൂന്ന് വർഷത്തിനുളളില് രണ്ട് വർഷം
െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കും.
നിയമിതരാകുന്നവർ വകുപ്പ് േമധാവിയുെടെ
നിർേദ്ദേശാനുസരണം ഇന് സർവ്വീസ് െട്രയിനിംഗ് പൂർത്തിയാേക്കണ്ടതാണ്.
േകരള ജയില് സേബാർഡിേനറ്റ് ഓഫീേസഴ്സ് പരീക്ഷ ഇതിനകം
വിജയിച്ചിട്ടിലാത്തപക്ഷം െപ്രാേബഷന് കാലാവധിക്കുളളില് തെന്ന അവർ
പ്രസ്തുത പരീക്ഷ വിജയിേക്കണ്ടതാണ്. വാർഡർ എസ്റ്റാബ്ലിെഷ്മെന്റില് മറ്റ്
തസ്തികകളിേലയ്ക്കുളള സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനായി സംസ്ഥാനതല സീനിേയാറിറ്റി
ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച
േരഖെപ്പടുത്തലില് വയതയാസം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന സാഹചരയത്തില് അേപക്ഷയില്
അവകാശെപ്പട്ടിട്ടുളള ജാതി െതളിയിക്കുന്നതിനു റവനയൂ അധികാരി നല്കുന്ന
ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/േനാണ് ക്രിമീെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നതിേനാെടൊപ്പം
ഇത
സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനം കൂടെി
െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന്റ
െവരിഫിേക്കഷന് സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

5.

നിയമനരീതി

:

േനരിട്ടുളള നിയമനം (സംസ്ഥാനാടെിസ്ഥാനത്തില്).

6.

പ്രായപരിധി

:

18-36 ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1985 നും 01.01.2003
-നും ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട്
തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെടെ)
കുറിപ്പ്:
(i)മറ്റ് പിേന്നാക്ക വിഭ്ാഗങ്ങള്ക്കും പട്ടികജാതി/
പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭ്ാഗത്തില് ഉദ്യളളവർക്കും ഈ
വിജ്ഞാപനത്തിെല െപാത വയവസ്ഥകള് പാർട്ട് II –
െല ഖണ്ഡിക 2 (1) - ല് പ്രതിപാദ്ിക്കുന്ന തരത്തില്
ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് വയസ്സിളവ്
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കും.
(ii)യാെതാരു കാരണവശാലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി
50 (അന്പത്) വയസ്സ് കവിയാന് പാടെില എന്ന
വയവസ്ഥയ്ക്ക്
വിേധയമായി
ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയില്
അനുവദ്ിച്ചിട്ടുളള
പ്രേതയക
ആനുകൂലയങ്ങള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ പാർട്ട്
II–െല െപാതവയവസ്ഥകള് (ഖണ്ഡിക 2) േനാക്കുക.

7.

േയാഗയതകള്:
(a)

:

വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത:
എസ്.എസ്.എല്.സി പരീക്ഷേയാ തത്തുലയമായ പരീക്ഷേയാ
ജയിച്ചിരിക്കണം.

[KS & SSR Part II Rule 10(a) (ii) ബാധകമാണ്].
(b)

ശാരീരിക േയാഗയതകള് :
കുറഞ്ഞെത് 150 െസ.മീ ഉദ്യയരം.
കുറിപ്പ് :
പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്കും
കുറഞ്ഞെത് 150 cm ഉദ്യയരം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
(ii) കാഴ്ചശക്തി:
താെഴെ പറയുന്ന തരത്തില് കണ്ണടെ വയ്ക്കാെതയുളള കാഴ്ചശക്തിയുളളതായി
സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
കാഴ്ച

വലതകണ്ണ്

ഇടെത കണ്ണ്

എ)

ദൂരക്കാഴ്ച

6/6 െസ്നെലന്

6/6 െസ്നെലന്

ബി)

സമീപക്കാഴ്ച

0.5 െസ്നെലന്

0.5 െസ്നെലന്

(c) ഓേരാ കണ്ണിനും പൂർണ്ണമായ കാഴ്ചശക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
വർണ്ണാന്ധത, സ്കെവിന്റ് അെലങ്കില് കണ്ണിെന്റേയാ കണ്േപാളകളുടെടെേയാ
േമാർബിഡ് ആയിട്ടുളള അവസ്ഥ എന്നിവ അേയാഗയതയായി
കണക്കാക്കുന്നതാണ്.
(iii) മുട്ടുതട്ട്, പരന്ന പാദ്ം, ഞരമ്പ് വീക്കം, വളഞ്ഞെ കാലുകള്,
ൈവകലയമുളള ൈകകാലുകള്, േകാമ്പല് (മുന് പല്), ഉദ്യന്ത്ിയ പല്ലുകള്,
െകാഞ്ഞെ,
േകള്വിയിലും
സംസാരത്തിലുമുളള
കുറവുകള്
എന്നിങ്ങെനയുളള ശാരീരിക നയൂനതകള് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കരുത്.
(iv) വണ് സ്റ്റാർ നിലവാരത്തിലുളള നാഷണല് ഫിസിക്കല് എഫിഷയന്സി
െടെസ്റ്റിെല താെഴെ പറയുന്ന 8 (എട്ട്) ഇനങ്ങളില് ഏെതങ്കിലും 5 (അഞ്ച്)
എണ്ണത്തില് േയാഗയത േനടെിയിരിക്കണം.
ക്രമ
നമ്പർ
1.

ഇനങ്ങള്

വണ് സ്റ്റാർ നിലവാരം

100 മീറ്റർ ഓട്ടം

17 െസക്കന്റ്

2.

ൈഹ ജംപ്

1.06 മീറ്റർ

3.
4.

േലാംഗ് ജംപ്
പുട്ടിംഗ് ദ് േഷാട്ട് (4 കി.ഗ്രാം
ഭ്ാരമുളളത്)

3.05 മീറ്റർ
4.88 മീറ്റർ

5.

200 മീറ്റർ ഓട്ടം

36 െസക്കന്റ്

6.

േത്രായിംഗ് ദ്ി േത്രാ േബാള്

14 മീറ്റർ

7.

ഷട്ടില് േറസ് (25X4 മീറ്റർ)

26 െസക്കന്റ്

8.

സ്കെിപ്പിംഗ് (1 മിനിറ്റ്)

80 തവണ

കുറിപ്പ്: ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ ശാരീരിക അളവുകള് കായികക്ഷമതാ
പരീക്ഷയ്ക്ക് മുേന്നാടെിയായി എടുക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത ശാരീരിക അളവുകള്
ഇലാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള
കായികക്ഷമതാ
പരീക്ഷയില്
പെങ്കടുപ്പിക്കുന്നതല.
കായികക്ഷമതാ
പരീക്ഷയില്
അപകടെം
സംഭ്വിക്കുകേയാ പരിേക്കല്ക്കുകേയാ െചയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്
ആയതിന്
പെങ്കടുക്കുവാന് വീണ്ടും അവസരം നല്കുന്നതല .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ സമയത്ത് താെഴെ
െകാടുത്തിട്ടുളള േഫാറത്തില് ഫിസിക്കല് ഫിറ്റ്നസ് സംബന്ധിച്ചുകം
കണ്ണടെയിലാെതയുള്ള കാഴ്ചശക്തി സംബന്ധിച്ചുകം സർക്കാർ സർവ്വീസിലുളള
അസിസ്റ്റന്റ് സർജന്/ജൂനിയർ കണ്സള്ട്ടന്റിെന്റ റാങ്കില് കുറയാത്ത
റാങ്കിലുളള ഒരു െമഡിക്കല് ഓഫീസറില് നിന്നും ലഭ്ിച്ച െമഡിക്കല്
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ അസ്സല് കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് കൂടൊെത, ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രമാണ പരിേശാധന
സമയത്ത് െപ്രാൈഫലില് Upload െചേയ്യണ്ടതമാണ്.

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE
I have this day, medically examined
Smt/Kum....................................................... (Name & Address) and found that she
has no disease or infirmity, which would render her unsuitable for
government service. Her age according to her own statement is …...............
and by appearance is …................................... and her standards of vision is as
follows.

(i) Distant Vision
(ii) Near Vision
(iii) Field of Vision

Standards of Vision
(without glasses)
Right Eye
Left Eye
…..........Snellen …......... Snellen
…..........Snellen

......... Snellen

.....................

(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 condition of the eyes or lids of either eye
…………………

She is physically fit for the post of Female Assistant Prison Officer in
the Prisons Department.

Place:
Date :

Signature
Name and Designation of the Medical Officer
(Office Seal)

കുറിപ്പ്:

കാഴ്ചശക്തിെയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് സർട്ടിഫിക്കറ്റില്
വയക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. വിഷന് “നേനാർമല്”/”ഗുഡ്”
മുതലായ അവയക്തമായ പ്രസ്താവനകള് സവീകരിക്കുന്നതല. ഓേരാ
കണ്ണിേനയും
സംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങള്
പ്രേതയകമായി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
കാഴ്ചശക്തി
മുകളില്
സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുളള
വിധത്തിലെലങ്കില് കണ്ണിന് നല കാഴ്ചശക്തിയുെണ്ടേന്നാ േമാശമായ
കാഴ്ചശക്തിയാെണേന്നാ (Better/Worse Standards of Vision) ഉദ്യളള വിവരം
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന് സർട്ടിഫിക്കറ്റില് േരഖെപ്പടുേത്ത
ണ്ടതാണ്. അലാെതയുളള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സവീകരിക്കുന്നതല.
8.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചയ്ത േശഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുെടെ user ID യും Password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login
െചയ്ത േശഷം സവന്ത്ം Profile ലൂടെടെ അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടൊപ്പം കാണുന്ന Notification Link െല
'Apply Now' ല് മാത്രം click െചേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011
ന് േശഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
േപരും, േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുക െകാണ്ട് Upload െചയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് Upload
െചയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില. അേപക്ഷാ ഫീസ്
നല്േകണ്ടതില. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതം, വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്പും തെന്റ
െപ്രാൈഫലില്
ഉദ്യള്െക്കാളളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പു
വരുേത്തണ്ടതാണ്.
കമ്മീഷനുമായുളള
എലാ
കത്തിടെപാടുകളിലും User Id പ്രേതയകം േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു

മുമ്പാെക
ഒരിക്കല്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുളള
അേപക്ഷ
േസാപാധികമായി
സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനു േശഷം അേപക്ഷയില്
മാറ്റം വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില. ഭ്ാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഓണ്ൈലന് അേപക്ഷയുെടെ soft
copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുെടെ
െപ്രാൈഫലിെല ‘My Applications’ എന്ന Link ല് Click െചയ്ത് അേപക്ഷയുെടെ
Print out എടുക്കാവുന്നതാണ്. അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷനുമായി
നടെത്തുന്ന
കത്തിടെപാടുകളില്
അേപക്ഷയുെടെ
Print
out
കൂടെി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകള് വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി
കാണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ് . വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത,
പരിചയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുളള അസ്സല്
പ്രമാണങ്ങള് കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
9.

വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചയം തടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകാശവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കിയ േശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation
നല്കിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേയാ
ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് എതിെര Rules of Procedure Rule 22 പ്രകാരം ഉദ്യചിതമായ
ശിക്ഷാ നടെപടെികള് സവീകരിക്കുന്നതാണ്.

10.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട അവസാന തീയതി 02.02.2022 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12
മണി വെര.

11.

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ൈലന് പരീക്ഷ
നടെത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതെമന്ന സ്ഥിരീകരണം (Confirmation)
അേപക്ഷകർ തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് െപ്രാൈഫല് വഴെി
നല്േകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന്
ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചയ്ത് അത് ഡൗണ്േലാഡ് െചയ്യുന്നതിനുളള സൗകരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി
വെരയുളള
അവസാനെത്ത
15
ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുളളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ അേപക്ഷകള് നിരുപാധികം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥിരീകരണം നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം
അഡ്മിഷന് ടെിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ കലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ് .
ഇത സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ െപ്രാൈഫലിലും അതില്
രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുളള െമാൈബല് േഫാണ് നമ്പരിലും നല്കുന്നതാണ്.

(വിശദ്വിവരങ്ങള്ക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ രണ്ടാം ഭ്ാഗത്ത് േചർത്തിരിക്കുന്ന
െപാതവയവസ്ഥകള് േനാക്കുക)

