കാറ്റഗറി നമ്പർ : 693/2021 – 696/2021
ഒന്നാം എന് . സി . എ വിജ്ഞാപനം
താെഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികയിേലക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകരള
സംസ്ഥാനത്തിെല േയാഗയതയുളള താെഴെപ്പറയുന്ന സംവരണ സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നു മാത്രം അേപക്ഷകള് ഓണ്ൈലനായി ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് കമ്മീഷെന്റ െവൈബ്സൈറ്റു വഴെി ‘ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്’ പൂർത്തിയാക്കി
അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. ഇതിേനാടെകം
രജിസ്റ്റർ െചയ്തവർക്ക് അവരുെടെ
െപ്രാൈഫലിലൂടെടെ അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ആധാർ നമ്പർ ലഭ്യമായിട്ടുളളവർ ആയത്
െപ്രാൈഫലില് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി ഉദ്യള്െപ്പടുേത്തണ്ടതാണ് .
1.

വകുപ്പ്

:

®വനം

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

ബീറ്റ് േഫാറസ്റ്റ് ഓഫീസർ
(ഭ്ിന്നേശഷിയുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഈ
തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുവാന് അർഹരല.)

3.

ശമ്പളം

:

₹ 20,000 – 45,800/- (PR)

4.

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

:

ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്

കാറ്റഗറി നമ്പർ

സമുദ്ായം

ജില
തിരുവനന്ത്പുരം

693/2021
694/2021

LC/AI

ഒഴെിവുകള്
1 (² ഒന്ന്)

പാലക്കാടെ്

1 (² ഒന്ന്)

വയനാടെ്

1 (² ഒന്ന്)

എസ്.സി.സി.സി എറണാകുളം

1 (² ഒന്ന്)

തൃശ്ശൂർ

1 (² ഒന്ന്)

വയനാടെ്

1 (² ഒന്ന്)

695/2021

വിശവകർമ്മ

696/2021

എസ്.ഐ.യു.സി
കാസറേഗാഡ്
നാടൊർ

1 (² ഒന്ന്)

കുറിപ്പ്:
(i)
ഈ
വിജ്ഞാപനത്തില്
ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുളള
സംവരണ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പടൊത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് സമർപ്പിക്കുന്ന അേപക്ഷകള്
യാെതാരറിയിപ്പും കൂടൊെത നിരസിക്കുന്നതാണ്.
(ii)
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച
േരഖെപ്പടുത്തലില് വയതയാസം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന സാഹചരയത്തില് ആയത്
ഗസറ്റില്
വിജ്ഞാപനം
െചയ്തിരിേക്കണ്ടതം
അേപക്ഷയില്

അവകാശെപ്പട്ടിട്ടുളള ജാതി െതളിയിക്കുന്നതിനു റവനയൂ അധികാരി നല്കുന്ന
ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/േനാണ് ക്രിമീെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിേനാെടൊപ്പം ഇത
സംബന്ധിച്ച
ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനം
കൂടെി
െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന്റ
െവരിഫിേക്കഷന് സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

(iii)

(iv)

േമല് സൂചിപ്പിച്ച ഒഴെിവുകള് ഇേപ്പാള് നിലവിലുള്ളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപന
പ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെടെ കാലാവധി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തില് വരുന്ന തീയതി മൂതല് മൂന്നു വർഷം വെരേയാ ഈ
തസ്തികയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച താെഴെപ്പറയുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെടെ
കാലയളവില് േമല്പ്പറഞ്ഞെ സമുദ്ായങ്ങള്ക്ക് േവണ്ടി നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും
ആ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
അഭ്ാവത്തില് നികത്തെപ്പടൊത്ത ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള
നിയമന ശിപാർശ െചയ്ത് നിയമനം നടെത്തുന്നത് വെരേയാ ഏതാേണാ
ആദ്യം അതവെര ആയിരിക്കും.

ജിലയുെടെ േപര്

റാങ്ക് ലിസ് റ്റ് നമ്പരും
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ തീയതിയും

കാറ്റഗറി നമ്പർ

തിരുവനന്ത്പുരം
എറണാകുളം

132/2020/DOT dtd 17.03.2020
138/2020/DOE dtd 17.03.2020

582/17
582/17

പാലക്കാടെ്
തൃശ്ശൂർ
വയനാടെ്
കാസറേഗാഡ്

140/2020/DOP dtd 17.03.2020

582/17
582/17
582/17
582/17

139/2020/DOR dtd 17.03.2020
143/2020/DOW dtd 17.03.2020
145/2020/DOB dtd 17.03.2020

ഈ തസ്തികയുെടെ േപര്, പ്രായപരിധി, േയാഗയതകള് എന്നിവ 30.08.2010 െല
G.O(P)No. 60/2010/F & WLD (SRO No.861/2010) പ്രകാരവും 20.09.2014 െല
G.O(P)No. 84/2014/F & WLD (SRO No.574/2014) പ്രകാരവുമാണ് വിജ്ഞാപനം
െചയ്തിരിക്കുന്നത്.

5.

നിയമനരീതി

:

േനരിട്ടുളള നിയമനം.
(നിർദ്ദേിഷ്ട സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നു മാത്രം).

6.

പ്രായപരിധി

:

19-33; ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1988 നും 01.01.2002 -നും
(രണ്ട് തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെടെ) ഇടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം
കുറിപ്പ്: പതിെനട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായതിന് േശഷം
പട്ടികജാതി വിഭ്ാഗത്തില് നിന്നും ക്രിസ്തുമതത്തിേലക്ക്
പരിവർത്തനം
െചയ്തവരും
അപ്രകാരമുള്ള
മാതാപിതാക്കളുടെടെ
സന്ത്ാനങ്ങളുടം
ഉദ്യള്െപ്പട്ട
എസ്.സി.സി.സി വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
02.01.1986 നും 01.01.2002 നും (രണ്ട് തീയതികളുടം

ഉദ്യള്െപ്പെടെ) ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം അത്തരം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ പ്രായപരിധി 19-35.
[ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് അനുവദ്ിച്ചിട്ടുളള മറ്റ് പ്രേതയക
ആനുകൂലയങ്ങള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ പാർട്ട് II –
െല െപാതവയവസ്ഥകളിെല ഖണ്ഡിക 2 (2(i) ഒഴെിെക)
േനാക്കുക.]
7.

േയാഗയതകള്:
(1)

വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയതകള്:
േകരള സർക്കാരിെന്റ ഹയർ െസക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടെത്തുന്ന
പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ വിജയിച്ചിരിക്കണം അെലങ്കില് േകരള/ഭ്ാരത സർക്കാർ
അംഗീകരിച്ച തത്തുലയ പരീക്ഷ വിജയിച്ചിരിക്കണം.
കുറിപ്പ് :
i)
KS & SSR Part II Rule 10(a) (ii) ബാധകമാണ്.
ii)
ഈ േനാട്ടിഫിേക്കഷനില് പറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന േയാഗയതകള്ക്ക്
പകരം തത്തുലയ േയാഗയത അവകാശെപ്പട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത െതളിയിക്കുന്ന
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷന് സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

(2)
a)

പുരുഷ/വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് താെഴെപ്പറയുന്ന േയാഗയതകള് കൂടെി
ഉദ്യണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്.
പുരുഷ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്:-

(i)

ശാരീരിക േയാഗയതകള് :
ഉദ്യയരം കുറഞ്ഞെത് 168 െസ.മീ, െനഞ്ചളവ് കുറഞ്ഞെത് 81 െസ.മീറ്ററും പൂർണ്ണ
ഉദ്യച്ഛവാസത്തില് 5 െസ.മീ വികാസവും.

(ii)

കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ
എലാ പുരുഷ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടം നാഷണല് ഫിസിക്കല് എഫിഷയന്സി
വണ് സ്റ്റാർ നിലവാരത്തിലുളള താെഴെ പറയുന്ന 8 (എട്ട്) ഇനങ്ങളില്
ഏെതങ്കിലും 5 (അഞ്ച്) എണ്ണത്തില് േയാഗയത േനടെിയിരിക്കണം.
ക്രമ നമ്പർ

ഇനങ്ങള്

വണ് സ്റ്റാർ നിലവാരം

1.

100 മീറ്റർ ഓട്ടം

14 െസക്കന്റ്

2.

ൈഹ ജംപ്

132.2 െസ.മീ.

3.
4.

േലാംഗ് ജംപ്
പുട്ടിംഗ് ദ് േഷാട്ട് (7264.ഗ്രാം)

457.2 െസ.മീ.
609.6 െസ.മീ.

5.

േത്രായിംഗ് ദ്ി ക്രിക്കറ്റ് ബാള് 6096 െസ.മീ.

6.

7.
8.

േറാപ് ൈക്ലമ്പിംഗ്
(ൈകകള് മാത്രം
ഉദ്യപേയാഗിച്ച്)
പുള് അപ് അഥവാ
ചിന്നിംഗ്
1500 മീറ്റർ ഓട്ടം

365.80 െസ.മീ

8 തവണ
5 മിനിറ്റ് 44 െസക്കന്റ്

(iii)

എന്ഡയൂറന്സ് െടെസ്റ്റ് :എലാ പുരുഷ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടം 2 കിേലാമീറ്റർ ദൂരം 13
(പതിമൂന്ന്) മിനിറ്റിനുളളില് ഓടെി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കണം.

b)

വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് :

(i)

ശാരീരിക േയാഗയതകള്: ഉദ്യയരം കുറഞ്ഞെത് 157 െസ.മീ

(ii)

കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ:
എലാ വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടം നാഷണല് ഫിസിക്കല് എഫിഷയന്സി
വണ് സ്റ്റാർ നിലവാരത്തിലുളള താെഴെ പറയുന്ന 9 (ഒന്പത്) ഇനങ്ങളില്
ഏെതങ്കിലും 5 (അഞ്ച്) എണ്ണത്തില് േയാഗയത േനടെിയിരിക്കണം.
ക്രമ നമ്പർ
ഇനങ്ങള്
വണ് സ്റ്റാർ നിലവാരം

(iii)

കുറിപ്പ്:

1

100 മീറ്റർ ഓട്ടം

17 െസക്കന്റ്

2

ൈഹജമ്പ്

106 െസ.മീ

3

േലാംഗ് ജമ്പ്

305 െസ.മീ

4

പുട്ടിംഗ് ദ്് േഷാട്ട്(4 കി.ഗ്രാം)

400 െസ.മീ

5

200 മീറ്റർ ഓട്ടം

36 െസക്കന്റ്

6

േത്രായിംഗ് ദ്ി േത്രാബാള്

1400 െസ.മീ

7

ഷട്ടില് േറസ് (4 x 25 m)

26 െസക്കന്റ്

8

പുള് അപ്സ് അഥവാ
ചിന്നിംഗ്

8 തവണ

9

സ്കെിപ്പിങ്ങ് (1 മിനിറ്റ്)

80 തവണ

എന്ഡയൂറന്സ് െടെസ്റ്റ് :എലാ വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടം 2 കിേലാമീറ്റർ ദൂരം 15
(പതിനഞ്ച്) മിനിറ്റിനുളളില് ഓടെി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കണം.

കായികക്ഷമതാ
പരീക്ഷ/എന്ഡയൂറന്സ്
െടെസ്റ്റിനു
മുമ്പായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ ശാരീരിക അളെവടുപ്പ് നടെത്തുന്നതാണ്. നിശ്ചിത
ശാരീരിക അളവുകള് ഇലാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള കായികക്ഷമതാ
പരീക്ഷ/എന്ഡയൂറന്സ് െടെസ്റ്റില് പെങ്കടുപ്പിക്കുന്നതല. കായികക്ഷമതാ
പരീക്ഷയിേലാ എന്ഡയൂറന്സ് െടെസ്റ്റിേലാ പെങ്കടുക്കുന്നതിനിടെയില്

അപകടെം
സംഭ്വിക്കുകേയാ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് ആയതിന്
നല്കുന്നതല.
(3)

പരിേക്കല്ക്കുകേയാ
െചയ്യുന്ന
പെങ്കടുക്കുവാന് വീണ്ടും അവസരം

െമഡിക്കല് നിലവാരം :
എലാ പുരുഷ/വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്കും താെഴെ പറയുന്ന
പ്രകാരമുളള െമഡിക്കല് നിലവാരം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
(i)

െചവി

: നല േകള്വിശക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.

(ii)

കണ്ണ്

: കണ്ണടെയിലാെത താെഴെ പറയുന്ന വിധത്തിലുളള
കാഴ്ചശക്തിയുളളതായി സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.

എ)
ബി)

ദൂരക്കാഴ്ച
സമീപക്കാഴ്ച

വലതകണ്ണ്
6/6 െസ്നെലന്
0.5 െസ്നെലന്

ഇടെത കണ്ണ്
6/6 െസ്നെലന്
0.5 െസ്നെലന്

സി)
ഡി)

കളർവിഷന്
നിശാന്ധത

സാധാരണ
ഇലാതിരിക്കണം

(iii)

േപശികളുടം സന്ധികളുടം: തളർവാതം ബാധിക്കാത്തതം എലാ
സന്ധികളുടം
ആയാസരഹിതമായി
ചലിപ്പിക്കാവുന്നത
മായിരിക്കണം.

(iv)

നാഡീവയൂഹം: പൂർണ്ണ ക്ഷമതയുളളതം
നിന്നും വിമുക്തവുമായിരിക്കണം.

പകർച്ചവയാധികളില്

കുറിപ്പ്:
ഓേരാ
കണ്ണിനും
പൂർണ്ണമായ
കാഴ്ചശക്തി
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
വർണ്ണാന്ധത,
സ്കെവിന്റ്
അെലങ്കില്
കണ്ണിെന്റേയാ കണ്േപാളകളുടെടെേയാ േമാർബിഡ് ആയിട്ടുളള
അവസ്ഥ എന്നിവ അേയാഗയതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്.
മുട്ടുതട്ട്, പരന്ന പാദ്ം, ഞരമ്പ് വീക്കം, വളഞ്ഞെ കാലുകള്,
അംഗൈവകലയം, േകാമ്പല് (മുന് പല്), ഉദ്യന്ത്ിയ പല്ലുകള്,
െകാഞ്ഞെ, േകള്വിയിലും സംസാരത്തിലുമുളള കുറവുകള്
എന്നിങ്ങെനയുളള ശാരീരിക നയൂനതകള് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കരുത്.
ശാരീരിക ക്ഷമതയും കണ്ണടെ കൂടൊെതയുളള കാഴ്ച ശക്തിയും
െതളിയിക്കുന്നതിന് താെഴെ െകാടുത്തിട്ടുളള മാതൃകയില് സർക്കാർ
സർവ്വീസിലുളള
അസിസ്റ്റന്റ്
സർജന്/ജൂനിയർ
കണ്സള്ട്ടന്റിെന്റ റാങ്കില് കുറയാത്ത റാങ്കിലുളള ഒരു
െമഡിക്കല്
ഓഫീസറില്
നിന്നും
ലഭ്ിച്ച
െമഡിക്കല്
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ
അസ്സല്
കായികക്ഷമതാ
പരീക്ഷ/

എന്ഡയൂറന്സ് െടെസ്റ്റ് സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
കൂടൊെത, ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രമാണ പരിേശാധന സമയത്ത്
െപ്രാൈഫലില് Upload െചേയ്യണ്ടതമാണ്.
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE
I
have
this
day,
medically
examined
Sri/Smt/Kum ....................................................... (Name &
Address) and found that his/her hearing is perfect, his/her muscles
and joints are free from paralysis and all joints are with free
movements and his/her nervous system is perfectly normal and free
from any infectious diseases which would render him/her
unsuitable for government services. He/She in free from physical
defects such as Knock- knee, Flat foot, Varicose vein, bow legs,
deformed limbs, irregular and protruding tooth, defective speech
and hearing. His/her age according to his/her own statement is
…............... and by appearance is …................................... and
his/her standards of vision is as follows.
Standards of Vision
(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 Vision ................................
(v) Night Blindness ................................
(vi) Squint
................................
Any morbid condition of the eyes or lids of either eye
…………………
He/She is physically fit for the post of Beat Forest Officer in
the Forest Department.
Place:
Date :

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

കുറിപ്പ് :
കാഴ്ചശക്തിെയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് സർട്ടിഫിക്കറ്റില്
വയക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. വിഷന് േനാർമല്/ഗുഡ്/ആവേറജ്
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 ആയതില് േരഖെപ്പടുേത്ത
ണ്ടതാണ്. അലാെതയുളള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സവീകരിക്കുന്നതല.
8.

ടെി തസ്തികയിേലക്ക് നിയമിക്കെപ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഒരു വർഷം
ഏെതങ്കിലും േഫാറസ്റ്റ് െട്രയിനിംഗ് സ്ക്കൂളില് െട്രയിനിംഗില് പെങ്കടുേക്കണ്ടതാണ് .
െട്രയിനിംഗ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
െപ്രാേബഷന് റദ്ദോക്കുന്നതം അവെര േസവനത്തില് നിന്നും വിടുതല്
െചയ്യുന്നതമായിരിക്കും.

9.

േനരിട്ടുളള നിയമനം വഴെി േജാലിയില് പ്രേവശിക്കുന്നവർ േജാലിയില് പ്രേവശിച്ച
തീയതി മുതല് തടെർച്ചയായ മൂന്ന് വർഷത്തിനുളളില് രണ്ട് വർഷം
െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കും.

10.

എന്.സി.സി
യുെടെ
‘എ’, ‘ബി’, ‘സി’ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് േനടെിയിട്ടുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് യഥാക്രമം ‘2%’, ‘3%’, ‘5%’ എന്ന ക്രമത്തില് 21.08.2007
തീയതിയിെല ജി.ഒ(എം.എസ്) നമ്പർ 112/2007/എച്ച്.ഇ.ഡി.എന് സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ് അനുസരിച്ച് അധിക മാർക്ക് നല്കുന്നതായിരിക്കും.

11.

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.
12.

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.

13.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട അവസാന തീയതി 02.02.2022 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12
മണി വെര

14.

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 )
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