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േയാഗയതയുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും ഓണ്ൈലനായി മാത്രം ‘ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്’ പ്രകാരം
പി.എസ്.സി യുെടെ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in
ലൂടെടെ
അേപക്ഷകള് ക്ഷണിക്കുന്നു. ആധാർ കാർഡുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് തങ്ങളുടെടെ
െപ്രാൈഫലില് ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.
പാർട്ട് I – േനരിട്ടുളള നിയമനം
1.

വകുപ്പ്

:

വനം

2.

തസ്തികയുെടെ േപര്

:

േഫാറസ്റ്റ് േബാട്ട് ൈഡ്രവർ

കുറിപ്പ് : ഭ്ിന്നേശഷിയുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടം വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടം ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകാരം അേപക്ഷിക്കാന് അർഹരല.
3.

ശമ്പളം

:

₹ 19,000 – 43,600/- (PR)

4.

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

:

ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്
തൃശ്ശൂർ
േകാഴെിേക്കാടെ്

: 1 (ഒന്ന്)
: 1 (ഒന്ന്)

കുറിപ്പ് :
1. 20/09/2014 തീയതിയിെല GO(P)No.84/2014/F&WLD (SRO No 574/2014),
17.02.2016 തീയതിയിെല GO (P) No.2/2016/F&WLD (SRO No 199/2016). എന്നീ
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവുകെള അടെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തസ്തികയുെടെ േപര്, പ്രായപരിധി,
േയാഗയത എന്നിവ വിജ്ഞാപനം െചയ്തിരിക്കുന്നത്.
2. ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം തൃശ്ശൂർ, േകാഴെിേക്കാടെ് എന്നീ ജിലകളിേലയ്ക്ക് ഓേരാ റാങ്ക്
ലിസ്റ്റുകള് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്.
ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകള്
പ്രാബലയത്തില് വരുന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരു വർഷവും ഏറ്റവും കൂടെിയത്
മൂന്നു വർഷവും നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരു വർഷത്തിനു േശഷം ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഇേത ജിലയിേലയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാെണങ്കില്
ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതി
അറിയിക്കെപ്പടുന്ന ഒഴെിവുകളിേലക്ക് പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടെത്തുന്നതാണ് .
എന്നാല് ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിലിരിക്കുന്ന പരമാവധി 3 വർഷത്തിനുള്ളില് ആ ലിസ്റ്റില്
നിന്നും ആരും നിയമനത്തിന് ശിപാർശ െചയ്യെപ്പടുന്നില എങ്കില് അങ്ങെനയുള്ള
ലിസ്റ്റിെന്റ കാലാവധി ഒരു വർഷം കൂടെിേയാ ഒരാെളെയങ്കിലും നിയമനത്തിനായി
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതവെരേയാ ഏതാണ് ആദ്യം അത വെര ദ്ീർഘ്ിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

3.
ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് മുകളില് േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള
ഏെതങ്കിലും ഒരു ജിലയിേലക്ക് മാത്രം അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപന
പ്രകാരമുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില് 27.05.1971- െല ഗവണ്െമന്റ് ഓർഡർ
(എം.എസ്) നമ്പർ 154/71/പി.ഡി യിെല പ്രേതയക വയവസ്ഥകള്ക്കനുസൃതമായി
നടെത്തുന്നതാണ്. ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം
ലഭ്ിക്കുന്ന ഒരാളിന് സർവ്വീസ് ആരംഭ്ിക്കുന്ന തീയതി മുതല് തടെർച്ചയായി അഞ്ചു
വർഷക്കാലത്തിനിടെയ്ക്ക് മേറ്റെതങ്കിലും ഒരു ജിലയിേലക്ക് മാറ്റം അനുവദ്ിക്കുന്നതല. അഞ്ചു
വർഷത്തിനു േശഷം മേറ്റെതങ്കിലും ജിലയിേലക്ക് മാറ്റം അനുവദ്ിക്കുകയാെണങ്കില് ആ
മാറ്റം
02.01.1961 െല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് (എം.എസ്) നമ്പർ 04/61/പി.ഡി.യിെല
വയവസ്ഥകള്ക്കു വിേധയമായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇേപ്പാള് സർക്കാർ സർവ്വീസില് ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് ഏെതങ്കിലും ഒരു ജിലയില് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം
അേപക്ഷകള് അയയ്ക്കുവാന് അർഹതയില. എന്നാല് ഇതിലും ഉദ്യയർന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
അേപക്ഷ ക്ഷണിക്കെപ്പടുേമ്പാള് അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
5.

നിയമനരീതി

:

േനരിട്ടുളള നിയമനം
(ജിലാ അടെിസ്ഥാനത്തില്)
േനരിട്ടുളള
നിയമനത്തിനായി
70%
ഒഴെിവുകളുടം
തസ്തികമാറ്റം
വഴെിയുളള നിയമനത്തിനായി 30%
ഒഴെിവുകളുടം
നീക്കി
വച്ചിട്ടുണ്ട്.
അനുവദ്ിച്ചിട്ടുളള
ഒഴെിവുകളുടെടെ
ശതമാനം
കണക്കാക്കി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള െതരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്.

6.

പ്രായപരിധി

:

25-36;
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1985 നും
01.01.1996-നും ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം
(രണ്ട് തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെടെ)
മറ്റു പിേന്നാക്ക വിഭ്ാഗങ്ങള്ക്കും പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗ
വിഭ്ാഗത്തില് ഉദ്യളളവർക്കും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില്
1958-െല KS & SSR- െല പാർട്ട് II-െല റൂള് 10(c)
പ്രകാരമുളള വയസ്സിളവിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും.
കുറിപ്പ്:
യാെതാരു കാരണവശാലും ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധി 50(അന്പത്) വയസ്സ് കവിയാന് പാടെില
എന്ന
വയവസ്ഥയ്ക്ക്
വിേധയമായി
ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയില്
അനുവദ്ിച്ചിട്ടുളള
പ്രേതയക
ആനുകൂലയങ്ങള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ പാർട്ട് II
-െല െപാത വയവസ്ഥകള് (ഖണ്ഡിക 2) േനാക്കുക.

7.

േയാഗയതകള്

(a)

എസ്.എസ്.എല്.സി അെലങ്കില് ഭ്ാരതസർക്കാേരാ/
േകരള സർക്കാേരാ അംഗീകരിച്ച തത്തുലയ പരീക്ഷ
ജയിച്ചിരിക്കണം.

കുറിപ്പ്
i) KS & SSR Part II Rule 10(a)(ii) ബാധകമാണ്.
ii)
തത്തുലയ
േയാഗയത
അവകാശെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ
സമർപ്പിക്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ആയത് െതളിയിക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്
ഒറ്റത്തവണ
പ്രമാണ
പരിേശാധനാ
സമയേത്താ
കമ്മീഷന്
ആവശയെപ്പടുേമ്പാേഴൊ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
iii) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ SSLC ബുക്കില് േരഖെപ്പടുത്തിയ ജാതിയില് നിന്നും
വയതയസ്തമായ ജാതി അേപക്ഷയില് അവകാശെപ്പടുന്ന പക്ഷം ആയത് അസ്സല്
പ്രമാണ
പരിേശാധന
തീയതിയ്ക്ക്
മുന്പ്
ഗസറ്റില്
വിജ്ഞാപനം
െചയ്തിരിേക്കണ്ടതം ജാതി െതളിയിക്കുന്നതിന് റവനയൂ അധികാരി നല്കുന്ന ജാതി
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/േനാണ് ക്രീമിെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിേനാെടൊപ്പം ഇത സംബന്ധിച്ച്
ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടെി ഒറ്റത്തവണ പ്രമാണ പരിേശാധന സമയേത്താ
കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുന്ന സമയേത്താ ഹാജരാേക്കണ്ടതമാണ്.
(b) േമാേട്ടാർ േബാട്ട് ഓടെിക്കുന്നതിനുളള അംഗീകൃത േമാേട്ടാർ
ൈഡ്രവിംഗ് ൈലസന്സും േബാട്ട് ൈഡ്രവർ എന്ന
നിലയില് 3 വർഷത്തില് കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി
പരിചയവും
കുറിപ്പ്:
(i) േമാേട്ടാർ േബാട്ട് ൈഡ്രവിംഗ് ൈലസന്സ്, െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന്റ എലാ
ഘ്ട്ടങ്ങളിലും (അേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി, ഒ.എം.ആർ പരീക്ഷ,
പ്രാേയാഗിക പരീക്ഷ, കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ, നീന്ത്ല് പരീക്ഷ എന്നിവ)
സാധുവായിരിക്കണം.
(ii) േബാട്ട് ൈഡ്രവർ ആയിട്ടുളള മൂന്ന് വർഷെത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം
െതളിയിക്കുന്നതിന്
താെഴെപ്പറയുന്ന
മാതൃകയിലുളള
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
സ്ഥാപനത്തിെന്റ (കമ്പനി, േകാർപേറഷന്, സർക്കാർ വകുപ്പ്,
സഹകരണസ്ഥാപനം മുതലായവ) േപര്

:

രജിേസ്ട്രേഷന് (എസ്.എസ് ഐ രജിേസ്ട്രേഷന് /മേറ്റെതങ്കിലും
രജിേസ്ട്രേഷന്) നമ്പരും രജിസ്റ്റർ െചയ്ത തീയതിയും:
¯ഏത് ഓഫീസില് രജിസ്റ്റർ െചയ്തു എന്നും

:

ശ്രീ.....………………………………….....…………………………………………………………………………………….
……………………….....… (ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപരും േമല് വിലാസവും) മുകളില്
പറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന ആള് ഈ സ്ഥാപനത്തില് …………………………… തസ്തികയില് കാഷവല്
േലബർ/െപയ്ഡ്/അണ്െപയ്ഡ്
അപ്രന്റീസ്/െറഗുലർ
വർക്കർ
ആയി
(ബാധകമലാത്തത് െവട്ടിക്കളയുക)
……………………….രൂപ മാസശമ്പളത്തില്/ദ്ിവസ

ശമ്പളത്തില് …………………………… മുതല് …………………………………. വെരയുളള …………………….
വർഷം ……………………………. മാസം …………………… ദ്ിവസം േജാലി േനാക്കിയിട്ടുണ്ട് / േജാലി
േനാക്കി വരികയാണ് എന്ന് ഇതിനാല് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.

സ്ഥലം:
തീയതി:

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന വയക്തിയുെടെ േപര്, ഒപ്പ് (തീയതി സഹിതം)
´ഔദ്യേദ്യാഗിക പദ്വി, സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര്
(ഓഫീസ് സീല്)
സാക്ഷയപത്രം

േമല് പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റില് പരാമർശിക്കുന്ന ശ്രീ/………………………………………
…………………………………….., ഇതില് പറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന കാലയളവില് ടെി സ്ഥാപനത്തില്
………………………………………… (തസ്തികയുെടെ േപരും, േജാലിയുെടെ സവഭ്ാവവും) ആയി േജാലി
െചയ്തിരുന്നു/െചയ്യുന്നുെവന്ന്
………………………………………………………………………….
എന്ന
ചട്ടത്തില്/നിയമത്തില് വയവസ്ഥ െചയ്യുന്ന പ്രകാരം സ്ഥാപനമുടെമസ്ഥന്/െതാഴെിലുടെമ
നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കുവാന് ബാധയതെപ്പട്ട ………………………………………………………..
രജിസ്റ്റർ (ബന്ധെപ്പട്ട രജിസ്റ്ററിെന്റ േപര്) പരിേശാധിച്ചതില് നിന്നും വയക്തമാകുന്നു.
േകന/സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ ……………………………………………………………………
ചട്ടപ്രകാരം/നിയമനപ്രകാരം
െതാഴെിലുടെമസ്ഥന്
സൂക്ഷിേക്കണ്ട
രജിസ്റ്റർ
പരിേശാധിക്കുവാനുളള അധികാരം എന്നില് നിക്ഷിപ്തമാെണന്ന് ഇതിനാല് ഞാന്
സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.

സ്ഥലം:
തീയതി:

സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന്റ ഒപ്പ്
(തീയതി സഹിതം)
േപര്, ഔദ്യേദ്യാഗിക പദ്വി, സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര്

(ഓഫീസ് സീല്)
(പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റും സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന്റ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒറ്റ
േപജില് തെന്ന ഉദ്യള്െക്കാളളിേക്കണ്ടതാണ്)
കുറിപ്പ്: 1.

അടെിസ്ഥാന േയാഗയത േനടെിയതിനു േശഷം ആയിരിക്കണം െതാഴെില്
പരിചയം േനടെിയിരിേക്കണ്ടത്.
2.
പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ സതയാവസ്ഥ പരിേശാധനയ്ക്ക് വിേധയമാക്കുന്നതം ,
വയാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നവരുെടെയും അത് ഹാജരാക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടേടെയും
േപരില് നിയമാനുസൃതമായ നടെപടെി ൈകെക്കാളളുടന്നതമാണ്.
3.െതാഴെില് പരിചയം സംബന്ധിച്ച കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ
രണ്ടാം ഭ്ാഗത്ത് േചർത്തിരിക്കുന്ന െപാത വയവസ്ഥകള് ഖണ്ഡിക 20 കാണുക.

(c) േമാേട്ടാർ േബാട്ടിെന്റ എന്ജിന് െമക്കാനിസവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട
അടെിസ്ഥാന
അറിവും,
െചറിയ
തകരാറുകള് പരിഹരിക്കാനുളള കഴെിവും.
കുറിപ്പ്:
േബാട്ട് ൈഡ്രവർ എന്ന നിലയിലുളള ൈനപുണയവും േമാേട്ടാർ േബാട്ട് എന്ജിന്
െമക്കാനിസവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട
അറിവും,
െചറിയ
തകരാറുകള്
പരിഹരിക്കാനുളള കഴെിവും പി.എസ്.സി നടെത്തുന്ന പ്രാേയാഗിക പരീക്ഷയിലൂടെടെ
പരിേശാധിക്കുന്നതാണ്.
(d) നീന്ത്ലില് പ്രാവീണയമുണ്ടായിരിക്കണം.
കുറിപ്പ്:
നീന്ത്ലിലുളള പ്രാവീണയം, നീന്ത്ല് പരീക്ഷയിലൂടെടെ താെഴെപ്പറയുന്ന രീതിയില്
പരിേശാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.
(i)
(ii)

രണ്ട് മിനിറ്റിനുളളില് 50 മീറ്റർ നീന്ത്ി പൂർത്തിയാക്കണം.
നീന്ത്ല്ക്കുളത്തിെന്റ ആഴെം കൂടെിയ ഭ്ാഗത്ത് 2 (രണ്ട്)
മിനിറ്റ് െവളളത്തില് െപാങ്ങിക്കിടെക്കാനുളള കഴെിവ്.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േമല് സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് ഇനങ്ങളുടം
വിജയിച്ചാല്
മാത്രേമ
നീന്ത്ല്
പരീക്ഷയില്
വിജയിച്ചതായി കണക്കാക്കുകയുളളുട.

(e)
ശാരീരിക േയാഗയതകള്
(i) ഉദ്യയരം കുറഞ്ഞെത് 168 െസ.മീ, െനഞ്ചളവ് കുറഞ്ഞെത് 81 െസ.മീ ഉദ്യം പൂർണ്ണ
ഉദ്യച്ഛവാസത്തില് കുറഞ്ഞെത് 5 െസ.മീ വികാസവും.
കുറിപ്പ്: പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് കുറഞ്ഞെത് 160
െസ.മീ
ഉദ്യയരം
മതിയാകുന്നതാണ്.
എന്നാല്
േമല്പ്പറഞ്ഞെ
വിഭ്ാഗം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്കും െനഞ്ചളവില് കുറഞ്ഞെത് 5 െസ.മീ വികാസം എന്ന നിബന്ധന
ബാധകമാകുന്നതാണ്.
(ii)
കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ _ നാഷണല് ഫിസിക്കല് എഫിഷയന്സി െടെസ്റ്റിെല
പുരുഷന്മാർക്കുള്ള വണ് സ്റ്റാർ നിലവാരത്തിലുളള 8 ഇനങ്ങളില് ഏെതങ്കിലും 5
എണ്ണത്തില് േയാഗയത േനടെിയിരിക്കണം.
ക്രമ
ഇനങ്ങള്
നമ്പർ
1.
100 മീറ്റർ ഓട്ടം
ൈഹ ജംപ്
2.

വണ് സ്റ്റാർ നിലവാരം
:
:

14 െസക്കന്റ്
132.2 െസ.മീ.

േലാംഗ് ജംപ്

3.
4.
5.
6.
7.
8.

പുട്ടിംഗ് ദ് േഷാട്ട് (7264.ഗ്രാം)
േത്രായിംഗ് ദ്ി ക്രിക്കറ്റ് ബാള്
േറാപ് ൈക്ലമ്പിംഗ് (ൈകകള് മാത്രം
ഉദ്യപേയാഗിച്ച്)
പുള് അപ് അഥവാ ചിന്നിംഗ്
1500 മീറ്റർ ഓട്ടം

:
:
:
:

457.2 െസ.മീ.
609.6 െസ.മീ.
6096 െസ.മീ.
365.8 െസ.മീ

:
:

8 തവണ
5 മിനിറ്റ് 44 െസക്കന്റ്

കുറിപ്പ്: ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുേന്നാടെിയായി ശാരീരിക
അളെവടുപ്പ് നടെത്തുന്നതാണ്. നിശ്ചിത അളവുകള് ഇലാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള
കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയില് പെങ്കടുപ്പിക്കുന്നതല. കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയില്
പെങ്കടുപ്പിക്കുന്നതിനിടെയില് അപകടെം സംഭ്വിക്കുകേയാ പരിേക്കല്ക്കുകേയാ െചയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയില് പെങ്കടുക്കുവാന് വീണ്ടും അവസരം
നല്കുന്നതല.
(iii) എലാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്കും താെഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരമുളള െമഡിക്കല്
നിലവാരം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
(എ®)
െചവി:
നല േകള്വി ശക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
(ബി)

µ കണ്ണ്:

കണ്ണടെയിലാെത
താെഴെ
പറയുന്ന
ശക്തിയുളളതായി സാക്ഷയെപ്പടുത്തണം.

µ
ദൂരക്കാഴ്ച
സമീപക്കാഴ്ച
µ കളർ വിഷന്
നിശാന്ധത

വലതകണ്ണ്
6/6 െസ്നെലന്
0.5 െസ്നെലന്
സാധാരണ
ഇലാതിരിക്കണം

വിധത്തിലുളള

കാഴ്ച

ഇടെതകണ്ണ്
6/6 െസ്നെലന്
0.5 െസ്നെലന്

(സി)

േപശികളുടം സന്ധികളുടം :
തളർവാതം
ബാധിക്കാത്തതം
സന്ധികളുടം ആയാസരഹിതമായി ചലിപ്പിക്കാവുന്നതമായിരിക്കണം.

എലാ

(ഡി)

നാഡീവയൂഹം : പൂർണ്ണ ക്ഷമതയുളളതം
വിമുക്തമായതം ആയിരിക്കണം.

നിന്നും

പകർച്ച

വയാധികളില്

µ കുറിപ്പ്: ³ ഓേരാ കണ്ണിനും പൂർണ്ണമായ കാഴ്ചശക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം . വർണാന്ധത,
സ്കെവിന്റ് അെലങ്കില് കണ്ണിെന്റേയാ കണ്േപാളകളുടേടെെയാ േമാർബിഡ് ആയിട്ടുളള
അവസ്ഥ എന്നിവ അേയാഗയതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. കൂടൊെത മുട്ടുതട്ട്, പരന്ന
പാദ്ം, ഞരമ്പ് വീക്കം, വളഞ്ഞെ കാലുകള്, ൈവകലയമുളള കാലുകള്, േകാമ്പല് (മുന്
പല്), ഉദ്യന്ത്ിയ പല്ലുകള്, െകാഞ്ഞെ, േകള്വിയിലും സംസാരത്തിലുമുളള കുറവുകള്
എന്നിങ്ങെനയുളള
ശാരീരിക
നയൂനതകള്
എന്നിവ
അേയാഗയതയായി
കണക്കാക്കുന്നതാണ്.

ശാരീരിക േയാഗയതയും കണ്ണടെ കൂടൊെതയുളള കാഴ്ച ശക്തിയും െതളിയിക്കുന്നതിന്
താെഴെ െകാടുത്തിട്ടുളള മാതൃകയില് െമഡിക്കല് സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ അസ്സല്
കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ/പ്രാേയാഗിക പരീക്ഷ സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
െമഡിക്കല് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് രണ്ട് ഭ്ാഗങ്ങള് ഉദ്യണ്ട്. പാർട്ട് ‘എ’ സർക്കാർ
സർവ്വീസിലുളള ഒരു ഒഫ്താല്േമാളജിസ്റ്റില് നിന്നും പാർട്ട് ‘ബി’ സർക്കാർ സർവ്വീസിെല
അസിസ്റ്റന്റ് സർജന്/ജൂനിയർ കണ്സള്ട്ടന്ററിെന്റ റാങ്കില് കുറയാത്ത െമഡിക്കല്
ഓഫീസറില് നിന്നും വാേങ്ങണ്ടതാണ്. ആയത് പ്രമാണ പരിേശാധന സമയത്ത്
അവരുെടെ െപ്രാൈഫലില് അപ് േലാഡ് െചേയ്യണ്ടതം അസ്സല് പരിേശാധനയ്ക്കായി
ഹാജരാേക്കണ്ടതമാണ്.
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE
PART A – STANDARD OF VISION
(To be filled 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 is 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.......................................................
(Name and address) and found that he has no defect of vision which would
render him unsuitable for the post of Forest Boat Driver and his standards of
vision are as follows.
Standards of vision
(Eye sight without glasses)
1)

Distant Vision

Right Eye
……………… Snellen

Left Eye
………… Snellen

2)

Near Vision

……………… Snellen

………… Snellen

3)

Field of Vision
…………………………………
(Specify whether full or not. Entry ‘Normal’, ‘Good’ etc. will be
inappropriate)

4)

Colour Vision

5)

Squint

6)

Any morbid conditions of the eyes or lids of either eye
……………………………

…………………………………

His standards of vision are fit for the post of Forest Boat Driver.
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 reasonably 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 of Medical Officer
Office Seal

PART B - PHYSICAL FITNESS FOR THE POST OF FOREST BOAT
DRIVER
(To be filled up by a Medical Officer not below the rank of an Assistant
Surgeon/Junior Consultant)
1. What is the applicant’s apparent age ?
2. Is the applicant to the best of your judgment, 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 deafness, which would
prevent his hearing the ordinary sound signals ? Is his hearing perfect ?

5.

Has the applicant any deformity or loss of finger, 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)
Does he show any evidence of being addicted to the extensive use of
alcohol, tobacco or drinks ?

8.
9.

Marks of Identification

1) ………………………………………………………
2)………………………………………………………
He is physically fit for the post of Forest Boat Driver.
I certify to the best of my knowledge and belief that the applicant
Shri.................................. is the person herein above described and that the
attached photograph has a reasonably correct likeness.
(The signature of the Medical officer shall be affixed on the photograph leaving
the face clear).

Photo of the
candidate
Signature:
Name :
Designation & Official Address

Place:
Date:
(Seal)

കുറിപ്പ് : കാഴ്ചശക്തിെയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് സർട്ടിഫിക്കറ്റില് വയക്തമായി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. വിഷന് േനാർമല്/ഗുഡ്, മുതലായ അവയക്തമായ
പ്രസ്താവനകള് സവീകരിക്കുന്നതല. ഓേരാ കണ്ണിേനയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്
പ്രേതയകമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. കാഴ്ചശക്തി മുകളില് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുളള
വിധത്തിലെലങ്കില്
കണ്ണിന്
നല
കാഴ്ചശക്തിയുെണ്ടേന്നാ
േമാശമായ
കാഴ്ചശക്തിയാെണേന്നാ ഉദ്യളള വിവരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന്
സർട്ടിഫിക്കറ്റില്
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
അലാത്തപക്ഷം
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
സവീകരിക്കുന്നതല.
േനരിട്ടുളള നിയമനം മുേഖന േഫാറസ്റ്റ് േബാട്ട് ൈഡ്രവർമാരായി
നിയമിതരാകുന്നവർ, പ്രിന്സിപ്പല് ചീഫ് കണ്സർേവറ്റർ ഓഫ് േഫാറസ്റ്റ്
നിർേദ്ദേശിക്കുന്ന ഏെതങ്കിലും ഒരു േഫാറസ്റ്റ് െട്രയിനിംഗ് സ്ക്കൂളില് മൂന്ന് മാസത്തില്
കൂടൊത്ത
പരിശീലനത്തില്
ഏർെപ്പേടെണ്ടതാണ്.
അപ്രകാരം
പരിശീലനം
വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാത്തവെര സർവ്വീസില് നിന്നും നീക്കം െചയ്യുന്നതാണ് .
8) അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന രീതി:
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്' പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ

െചയ്ത േശഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. ഇതിേനാടെകം രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുള്ള
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-േനാ അതിനുേശഷേമാ
എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപരും േഫാേട്ടാ എടുത്ത
തീയതിയും
വയക്തമായി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്
പാലിച്ചുകെകാണ്ട് upload െചയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചയ്ത തീയതി മുതല് 10
വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും.
േഫാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച
മറ്റ്
നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകണ്ടതില. Application
link click െചയ്ത് അേപക്ഷയുെടെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അേപക്ഷ
സംബന്ധമായി കമ്മീഷനുമായി നടെത്തുന്ന കത്തിടെപാടുകളില് അേപക്ഷയുെടെ പ്രിന്റ് ഔദ്യട്ട്
കൂടെി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതം, വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതം ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ ചുമതലയാണ് .
ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്പും തെന്റ Profile ല് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനുമായുള്ള
എലാ കത്തിടെപാടുകളിലും User ID പ്രേതയകം േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. അവസാന
തീയതിക്കു േശഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുത്താേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കഴെിയില. െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കാണുന്ന പക്ഷം
നിരുപാധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചയം, ജാതി, വയസ്സ്
മുതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുളള
പ്രമാണങ്ങളുടെടെ
പകർപ്പുകള്
കമ്മീഷന്
ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
9. വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചയം തടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകാശവാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ച്
അേപക്ഷ നല്കിയ േശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരീകരണം 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
േചർത്തിരിക്കു ന്ന െപാതവയവസ്ഥകള് േനാക്കു ക )

രണ്ടാം

ഭ്ാഗത്ത്

