െസ്പഷയല് റിക്രൂട്ട്മ െ മെന്റ്മ - ജിലാതലം
കാറ്റഗറി നമ്പര് : 89/2021
താെഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്മ േകരള സംസ്ഥാനത്തിെല
പട്ടികജാതി/ പട്ടികവര്ഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളില് നിന്നും
അപേപക്ഷകള് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രഷന്മ േശഷം ഓണ്ൈലനായി കമ്മിഷെന്റ
െവബ്സൈസറ്റിലൂടെടെയാണ്മ അപേപക്ഷ സമെര്പ്പിേക്കണ്ടത്മ. നിലവില് രജിേസ്ട്രഷന് ഉദ്യളള
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്ക്ക്മ അപവരുെടെ െപ്രാൈഫലിലൂടെടെ അപേപക്ഷിക്കാം.
1
2

വകുപ്പ്മ
ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്മ

:
:

എൈക്സസ്മ
സിവില് എൈക്സസ്മ ഓഫീസര് (െട്രയിനി)
(പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കായുളള
പ്രേതയക നിയമെനം )
( കുറിപ്പ്മ: ഭ്ിന്നേശഷിയുളള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്ക്കും
വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്ക്കും ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകാരം അപേപക്ഷിക്കുവാന് അപര്ഹത
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതല.)

3

ശമ്പളം

:

₹ 20000-45800/-

4

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

:

ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്
തൃശൂര് - 1 (ഒന്ന്മ)

കുറിപ്പ്മ :(1) 10.11.2010-െല G.O.(P)No.264/10/TD (SRO 1025/10) ഉദ്യം 03.10.2015-െല G.O.(P)No.178/2015/TD
(SRO No.669/2015) ഉദ്യം 09.10.2012-െല G.O.(MS)No.192/2012/TD ഉദ്യം 21.10.2018-െല
G.O.
(Ordinary)No.766/2018/TD ഉദ്യം പ്രകാരമൊണ്മ
ഈ തസ്തികയുെടെ േപര്മ വിദ്യാഭ്യാസ
േയാഗയത, വയസ്സ്മ എന്നിവ വിജ്ഞാപനം െചയ്തിട്ടുള്ളത്മ.
(ii) ഈ ഒഴെിവുകള് ഇേപ്പാള് നിലവിലുള്ളതാണ്മ. ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം തൃശൂര്
ജിലയിേലക്ക്മ റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്മ. അപപ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റിെന്റ
കാലാവധി റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ പ്രാബലയത്തില് വരുന്ന തീയതി മുതല് ഒരു വര്ഷമൊയിരിക്കും.
മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവിേലക്കും ലിസ്റ്റ്മ പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമെയത്ത്മ െസ്പഷയല്
റിക്രൂട്ട്മെമെന്റിന്മ
േവണ്ടി
പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കുമൊത്രമമൊയി
എഴുതി
അപറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴെിവുകളിേലക്കും പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമെനം
നടെത്തുന്നതാണ്മ.
(iii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്മ ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില് 27.05.1971-െല
ജി.ഒ.(എം.എസ്മ.)154/71/പി.ഡി. യിെല പ്രേതയക വയവസ്ഥകള്ക്ക്മ അപനുസൃതമൊയി
നടെത്തുന്നതാണ്മ. ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റുകളില് നിന്ന്മ
ഏെതങ്കിലും ഒരു ജിലയിേലക്ക്മ നിയമെനം ലഭ്ിക്കുന്ന വയക്തിക്ക്മ തുടെര്ച്ചയായി സര്വ്വീസ്മ
ആരംഭ്ിക്കുന്ന തീയതി മുതല് അപഞ്ചു വര്ഷക്കാലത്തിനിടെയ്ക്ക്മ ആ ജിലയില് നിന്നും മെെറ്റാരു

ജിലയിേലക്ക്മ മൊറ്റം അപനുവദ്ിക്കുന്നതല.
അപഞ്ചു വര്ഷത്തിനുേശഷം മെേറ്റെതങ്കിലും
ജിലയിേലക്ക്മ മൊറ്റം അപനുവദ്ിക്കുകയാെണങ്കില് ആ മൊറ്റം 02.01.1961-െല ഗവണ്െമെന്റ്മ
ഉദ്യത്തരവ്മ (എം.എസ്മ.)4/61/പി.ഡി. വയവസ്ഥകള്ക്ക്മ വിേധയമൊയിരിക്കുന്നതാണ്മ. ഇേപ്പാള്
സര്ക്കാര് സര്വ്വീസില് ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ ഒരു ജിലയില് ഇരിക്കുന്നവര്ക്ക്മ ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ മെെറ്റാരു ജിലയിേലക്ക്മ അപേപക്ഷിക്കുവാന് പാടെില. എന്നാല് അപവര്ക്ക്മ
ഇതിലും ഉദ്യയര്ന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ അപേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്മ.
(iv) ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം േനരിട്ടുള്ള നിയമെനത്തില് വിമുക്തഭ്ടെന്മാര്ക്ക്മ മുന്ഗണന
നല്കുന്നതാണ്മ.
(v) എന്.സി.സി.യുെടെ "എ", “ബി", “സി" സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്മ േനടെിയിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്ക്ക്മ
യഥാക്രമെം "2%”, “3%”, “5%” എന്ന ക്രമെത്തില് 21.08.2007 തീയതിയിെല ജി.ഒ.
(എം.എസ്മ.)നമ്പര് 112/2007/എച്ച്മ.ഇ.ഡി.എന് സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവ്മ അപനുസരിച്ച്മ അപധിക
മൊര്ക്ക്മ നല്കുന്നതാണ്മ.
(vi) ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത്മ 6 മൊസെമെങ്കിലുമുള്ള (എൈക്സസ്മ കമ്മീഷണറുെടെ നിര്േദ്ദേശാനുസരണം
കുറഞ്ഞെത്മ 180 പ്രവൃത്തി ദ്ിവസെമെങ്കിലും) അപടെിസ്ഥാന പരിശീലനം സിവില് എൈക്സസ്മ
ഓഫീസര് വിജയകരമൊയി പൂര്ത്തിയാേക്കണ്ടതുണ്ട്മ.
പരിശീലനത്തിേലര്െപ്പടുന്നവര്ക്ക്മ
കാലാകാലങ്ങളില് സര്ക്കാര് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിലുള്ള ൈസ്റ്റപ്പന്റ്മ നല്കുന്നതാണ്മ .
പരിശീലനത്തില് പെങ്കടുക്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെര, രണ്ട്മ വര്ഷത്തിനുള്ളില് പരിശീലനം
വിജയകരമൊയി പൂര്ത്തീകരിക്കണം എന്ന വയവസ്ഥയില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തുന്നതും, പരാജയെപ്പടുന്ന
പക്ഷം അപവെര െപ്രാേമൊഷന്മ പരിഗണിക്കുന്നതുമെല.
5

നിയമെനരീതി

: േനരിട്ടുള്ള നിയമെനം
(പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കായുളള പ്രേതയക
നിയമെനം)

കുറിപ്പ്മ :- പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പടൊത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്
സമെര്പ്പിക്കുന്ന അപേപക്ഷകള് നിരസിക്കുന്നതാണ്മ. അപങ്ങെനയുളളവര്ക്ക്മ
അപേപക്ഷ നിരസിച്ചുകെകാണ്ടുള്ള അപറിയിപ്പ്മ പ്രേതയകമൊയി നല്കുന്നതല.

6

പ്രായപരിധി

7

േയാഗയതകള് :

(1)

വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത :പ്ലസ്മ ടു (+2) പരീക്ഷ വിജയിച്ചിരിക്കണം അപഥവാ തത്തുലയമൊയ േയാഗയത
േനടെിയിരിക്കണം.

: 19 – 36, ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് 02.01.1985 നും 01.01.2002
നും ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട്മ
തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെടെ).
കുറിപ്പ്മ:(I)
നിശ്ചിത പ്രായപരിധിയിലുള്ള
േയാഗയരായ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെടെ അപഭ്ാവത്തില്
ഉദ്യയര്ന്ന പ്രായപരിധിയില് 50 വയസ്സുവെര ഇളവ്മ
അപനുവദ്ിക്കുന്നതാണ്മ.
എന്നാല് 50 വയസ്സ്മ
കവിയാന് പാടെിലാത്തതുമൊകുന്നു.

കുറിപ്പ്മ:a) േയാഗയത സംബന്ധിച്ച KS&SSR Part II Rule 10 (a)ii ഈ തസ്തികയ്ക്ക്മ
ബാധകമൊണ്മ.
b) തത്തുലയ േയാഗയത അപവകാശെപ്പട്ട്മ അപേപക്ഷ സമെര്പ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്
ആയത്മ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവ്മ ഒറ്റത്തവണ പരിേശാധനാ
സമെയേത്താ കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുേമ്പാേഴൊ ഹാജരാക്കിയാല് മൊത്രമേമെ ആയത്മ
തത്തുലയ േയാഗയതയായി പരിഗണിക്കുകയുള.
(c)ഉദ്യേദ്യാ ഗാര് ത്ഥ ികളുടെടെ
SSLC
ബുക്ക ിെല
ജാതി
സംബന്ധ ിച്ച
േരഖെപ്പ ടുത്ത ലില്
വയതയാസം
ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന
സാഹചരയത്ത ില്
ഉദ്യേദ്യാ ഗാര് ത്ഥ ികള് ശരിയായ ജാതി അപേപക്ഷ യില് അപവകാശെപ്പ ടുകയും
ആയത്മ െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള ബന്ധ െപ്പ ട്ട റവനയൂക്ക അപധികാരി നല് കുന്ന
ജാതി സര് ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ്മ , ഇതു സംബന്ധ ിച്ച ഗസറ്റ ്മ വിജ്ഞ ാപനം എന്ന ിവ
െവരിഫിേക്ക ഷന് സമെയത്ത ്മ ഹാജരാക്കു കയും െചേയ്യ ണ്ട താണ്മ .

(2)

ശാരീരിക േയാഗയത :ഉദ്യയരം കുറഞ്ഞെത്മ 160 െസ.മെീ, െനഞ്ചളവ്മ കുറഞ്ഞെത്മ 76 െസ.മെീ ഉദ്യം പൂര്ണ്ണ
ഉദ്യഛ്വാസത്തില് 5 െസ.മെീ വികാസവും

(3)

കായിക േശഷിയും കാഴ്ചശക്തിയും :(I) ഔദ്യട്ട്മേഡാര് േജാലികള് സജീവമൊയി െചയ്യാനുള്ള കായികേശഷിയും ശാരീരിക
േയാഗയതയും കഴെിവും ഉദ്യെണ്ടന്നു കാണിക്കുന്നതും അപസിസ്റ്റന്റ്മ സര്ജനില്
താെഴെയലാത്ത റാങ്കുള്ള ഒരു െമെഡിക്കല് ആഫീസര് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നതുമൊയ
ഫിറ്റ്മനസ്മ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്മ ഓേരാ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയും ആവശയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്മ
(ii) താെഴെപ്പറയുന്ന തരത്തില് കണ്ണടെ വയ്ക്കാെതയുളള കാഴ്ചശക്തിയുളളതായി
സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
വലതുകണ്ണ്മ

ഇടെതുകണ്ണ്മ

a) ദൂരക്കാഴ്ച

6/6 െസ്നെലന്

6/6 െസ്നെലന്

b) സമെീപക്കാഴ്ച

0.5 െസ്നെലന്

0.5 െസ്നെലന്

c) കളര്വിഷന്

സാധാരണ

സാധാരണ

d) നിശാന്ധത

ഇലാതിരിക്കണം

ഇലാതിരിക്കണം

കുറിപ്പ്മ :(1) ഓേരാ കണ്ണിനും പൂര്ണ്ണമൊയ കാഴ്ച ശക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം. കളര് ൈബ്ലന്ഡ്നസ്മ,
സ്കെവിന്റ്മ അപെലങ്കില് കണ്ണിെന്റേയാ കണ്േപാളയുേടെേയാ േമൊര്ബിഡ്മ ആയിട്ടുളള അപവസ്ഥ
എന്നിവ അപേയാഗയതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്മ.
(2) മുട്ടുതട്ട്മ, പരന്ന പാദ്ം, ഞരമ്പ്മ വീക്കം, വളഞ്ഞെ കാലുകള്, ൈവകലയമുളള ൈകകാലുകള്,
േകാമ്പല്മ (മുന് പല്മ), ഉദ്യന്ത്ിയ പല്ലുകള്, െകാഞ്ഞെ, േകള്വിയിലും സംസാരേശഷിയിലുമുളള
കുറവുകള്
എന്നിങ്ങെനയുളള
ശാരീരിക
നയൂക്കനതകള്
അപേയാഗയതയായി

കണക്കാക്കുന്നതാണ്മ. ശാരീരിക േയാഗയതയും കണ്ണടെ കൂടൊെതയുള്ള കാഴ്ച ശക്തിയും
െതളിയിക്കുന്നതിന്മ താെഴെ െകാടുത്തിട്ടുള്ള മൊതൃകയില് സര്ക്കാര് സര്വ്വീസിലുള്ള
അപസിസ്റ്റന്റ്മ സര്ജന്/ജൂനിയര് കണ്സള്ട്ടിെന്റ റാങ്കില് കുറയാത്ത റാങ്കിലുള്ള ഒരു
െമെഡിക്കല് ആഫീസറില് നിന്നും ലഭ്ിച്ച െമെഡിക്കല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ അപസ്സല്
കായികക്ഷമെതാ പരീക്ഷയുെടെ സമെയത്ത്മ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്മ.
കൂടൊെത ഈ
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്മ പ്രമൊണ പരിേശാധനാ സമെയത്ത്മ അപവരവരുെടെ െപ്രാൈഫലില് അപപ്മ
േലാഡ്മ െചേയ്യണ്ടതുമൊണ്മ.
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE
I have this day, medically examined Sri............................................................and found that
his hearing is perfect, his muscles and joints are free from paralysis and all joints are with
free movements and his nervous system is perfectly normal and free from any infectious
diseases which would render him unsuitable for Government Services. His age according to
his own statement is ….................................................and by appearance is …................................and
his standards of vision is as follows:
Standard of vision without glass
Right Eye
Left Eye
1) Distant Vision
…..........Snellen
…......... Snellen
2) Near Vision
…..........Snellen
…......... Snellen
3) Field of Vision
...........................
…............................
4) Colour Vision
….........................
….............................
5) Night Blindness …..........................
….............................
(Specify whether field of vision is full or not. Entries such as Normal, Good etc. are
inappropriate)
He is physically fit for the post of Civil Excise Officer(Trainee) in the Excise Department.

Place:
Date :

Signature
Name and Designation of the Medical Officer

(Office Seal)
കുറിപ്പ്മ:- കാഴ്ചശക്തിെയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് വയക്തമൊയി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
വിഷന് േനാര്മെല്, ആവേറജ്മ മുതലായ അപവയക്തമൊയ
പ്രസ്താവനകള് സവീകരിക്കുന്നതല. ഓേരാ കണ്ണിെനയും
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്
പ്രേതയകമൊയി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
കാഴ്ചശക്തി മുകളില് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
വിധത്തിലെലങ്കില് കണ്ണിന്മ നല കാഴ്ചശക്തിയുേണ്ടാ േമൊശമൊയ കാഴ്ചശക്തിയാെണേന്നാ

ഉദ്യള്ള
വിവരം
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്മ
നല്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന്
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില്
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്മ. അപലാത്തപക്ഷം സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്മ സവീകരിക്കുന്നതല.
(4) കായികക്ഷമെതാ പരീക്ഷ :ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് പബ്ലിക്മ സര്വ്വീസ്മ കമ്മീഷന് നടെത്തുന്ന കായിക ക്ഷമെതാ പരീക്ഷ
ജയിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണ്മ. നാഷണല് ഫിസിക്കല് എഫിഷയന്സി െടെസ്റ്റിെല വണ്സ്റ്റാര്
നിലവാരത്തിലുളള താെഴെ പറയുന്ന 8 (എട്ട്മ) ഇനങ്ങളില് ഏെതങ്കിലും 5 (അപഞ്ച്മ)
എണ്ണത്തില് േയാഗയത േനടെിയിരിക്കണം.
ക്രമെ നമ്പര്

ഇനങ്ങള്

വണ്സ്റ്റാര് നിലവാരം

1.

100 മെീറ്റര് ഓട്ടം

14 െസക്കന്റ്മ

2.

ൈഹ ജംപ്മ

132.20 െസ.മെീ.

3.

േലാംഗ്മ ജംപ്മ

457.20 െസ.മെീ.

4.

പുട്ടിംഗ്മ ദ് േഷാട്ട്മ (7264 ഗ്രാം)

609.60 െസ.മെീ.

5.

േത്രമായിംഗ്മ ദ്ി ക്രിക്കറ്റ്മ ബാള്

6096 െസ.മെീ

6.

േറാപ്മ ൈക്ലമ്പിംഗ്മ (ൈകകള് 365.80 െസ.മെീ
മൊത്രമം ഉദ്യപേയാഗിച്ച്മ)

7.

പുള് അപപ്മ അപഥവാ ചിന്നിംഗ്മ

8 തവണ

8.

1500 മെീറ്റര് ഓട്ടം

5 മെിനിറ്റ്മ 44 െസക്കന്റ്മ

കുറിപ്പ്മ :- ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെടെ ശാരീരിക അപളവ്മ
കായിക ക്ഷമെതാ പരീക്ഷയ്ക്ക്മ
അപെലങ്കില് എന്ഡയൂക്കറന്സ്മ െടെസ്റ്റിന്മ മുന്പ്മ എടുക്കുന്നതാണ്മ. നിശ്ചിത അപളവുകള്
ഇലാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികെള കായികക്ഷമെതാ പരീക്ഷയില്/എന്ഡയൂക്കറന്സ്മ െടെസ്റ്റില്
പെങ്കടുപ്പിക്കുന്നതല. കായികക്ഷമെതാ പരീക്ഷയില്/എന്ഡയൂക്കറന്സ്മ െടെസ്റ്റില് അപപകടെം
സംഭ്വിക്കുകേയാ പരിേക്കല്ക്കുകേയാ െചയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിക്ക്മ കായികക്ഷമെതാ
പരീക്ഷയില്/എന്ഡയൂക്കറന്സ്മ െടെസ്റ്റില് പെങ്കടുക്കുവാന് വീണ്ടും അപവസരം നല്കുന്നതല.
5)
എന്ഡയൂക്കറന്സ്മ െടെസ്റ്റ്മ (Endurance Test): എലാ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടം 2.5
കിേലാമെീറ്റര് ഓട്ടം 13 (പതിമൂന്ന്മ) മെിനിട്ടുെകാണ്ട്മ വിജയകരമൊയി പൂര്ത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.
8.

അപേപക്ഷ സമെര്പ്പിേയ്ക്കണ്ട രീതി :

ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക്മ സര്വീസ്മ കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവബ്സൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി "ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രഷന്" പ്രകാരം
രജിസ്റ്റര് െചയ്ത േശഷമൊണ്മ അപേപക്ഷിേക്കണ്ടത്മ. രജിസ്റ്റര് െചയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്
അപവരുെടെ User ID-യും password-ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച്മ login െചയ്ത േശഷം സവന്ത്ം profileലൂടെടെ അപേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്മ അപേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത

തസ്തികേയാെടൊപ്പം കാണുന്ന Notification Link-െല 'Apply Now'-ല് മൊത്രമം click
െചേയ്യണ്ടതാണ്മ. Upload െചയ്യുന്ന േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ േപരും
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമൊയി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത
മൊനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകാണ്ട്മ upload െചയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക്മ upload െചയ്ത തീയതി മുതല് 10
വര്ഷക്കാലേത്തക്ക്മ
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും.
േഫാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച
മെറ്റ്മ
നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും തെന്ന മൊറ്റമെില. അപേപക്ഷാ ഫീസ്മ നല്േകണ്ടതില. Password
രഹസയമൊയി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന്മ ഉദ്യറപ്പ്മ
വരുേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ
ചുമെതലയാണ്മ.
ഓേരാ
തസ്തികയ്ക്ക്മ
അപേപക്ഷിക്കുന്നതിന്മ മുന്പും തെന്റ െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്മ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി ഉദ്യറപ്പ്മ വരുേത്തണ്ടതാണ്മ.
കമ്മീഷനുമൊയുള്ള എലാ
കത്തിടെപാടുകളിലും User Id പ്രേതയകം േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്മ. കമ്മീഷനു മുമ്പാെക
ഒരിക്കല് സമെര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേപക്ഷ േസാപാധികമൊയി സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്മ .
അപേപക്ഷാസമെര്പ്പണത്തിനുേശഷം അപേപക്ഷയില് മൊറ്റം വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കഴെിയുകയില.
ഭ്ാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് ഓണ്ൈലന് അപേപക്ഷയുെടെ Soft copy/print out എടുത്ത്മ
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ.
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് അപവരുെടെ െപ്രാൈഫലിെല 'My
applications' എന്ന Link-ല്
click െചയ്ത്മ അപേപക്ഷയുെടെ Print out
എടുക്കാവുന്നതാണ്മ .
അപേപക്ഷ സംബന്ധമൊയി കമ്മീഷനുമൊയി നടെത്തുന്ന
കത്തിടെപാടുകളില് അപേപക്ഷയുെടെ print out കൂടെി സമെര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്മ .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്മ പ്രക്രിയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും സമെര്പ്പിക്കെപ്പട്ട അപേപക്ഷകള്
വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകള്ക്ക്മ വിരുദ്ധമൊയി കാണുന്ന പക്ഷം
നിരുപാധികമൊയി
നിരസിക്കുന്നതാണ്മ.
വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചയം, ജാതി, വയസ്സ്മ മുതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അപസല് പ്രമൊണങ്ങള് കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മെതിയാകും. ആധാര് കാര്ഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് തങ്ങളുടെടെ
െപ്രാൈഫലില് ആധാര് കാര്ഡ്മ തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്മ .
9
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അപര്ദ്ധരാത്രമി 12 മെണി വെര
10. അപേപക്ഷ അപയേയ്ക്കണ്ട േമെല്വിലാസം
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11. (എ) ഈ തിരെഞ്ഞെ ടുപ്പു മൊയി ബന്ധ െപ്പ ട്ട ്മ എഴുത്ത ്മ / ഒ.എം.ആര് ./ഓണ് ൈലന്
പരീക്ഷ നടെത്തു കയാെണങ്ക ില് പരീക്ഷ എഴുതുെമെന്ന സ്ഥ ിരീകരണം (Confirmation)
അപേപക്ഷ കര്
തങ്ങ ളുടെടെ
ഒറ്റ ത്ത വണ
രജിേസ്ട്ര ഷന്
െപ്രാ ൈഫല്
വഴെി
നല് േകണ്ട താണ്മ . അപപ്ര കാരം സ്ഥ ിരീകരണം നല് കുന്ന വര് ക്ക ്മ മൊത്രമ ം അപഡ്മ ിഷന്
ടെിക്ക റ്റ ്മ ജനേററ്റ ്മ െചയ്ത ്മ അപത്മ ഡൗണ് േലാഡ്മ െചയ്യു ന്ന തിനുള്ള സൗകരയം
പരീക്ഷ ാത്ത ീയതി വെരയുള്ള അപവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങ ളില് ലഭ്യമൊകുന്ന താണ്മ .
നിശ്ച ിത സമെയത്ത ിനുള്ള ില് സ്ഥ ിരീകരണം നല് കാത്ത ഉദ്യേദ്യാ ഗാര് ത്ഥ ികളുടെടെ
അപേപക്ഷ കള്
നിരുപാധികം
നിരസിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ്മ .
സ്ഥ ിരീകരണം
നല് േകണ്ട തായ കാലയളവു സംബന്ധ ിച്ച തീയതികെളക്കു റിച്ചുക ം അപഡ്മ ിഷന് ടെിക്ക റ്റ ്മ
ലഭ്യമൊകുന്ന തീയതി സംബന്ധ ിച്ചുക ം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങ ള് ബന്ധ െപ്പ ട്ട പരീക്ഷ
ഉദ്യള് െപ്പ ടുന്ന പരീക്ഷ ാ കലണ്ട ര് പ്ര സിദ്ധ െപ്പ ടുത്തു ന്ന താണ്മ . ഇതു സംബന്ധ ിച്ച

അപറിയിപ്പ ്മ ഉദ്യേദ്യാ ഗാര് ത്ഥ ികളുടെടെ െപ്രാ ൈഫലിലും അപതില് രജിസ്റ്റ ര് െചയ്ത ിട്ടു ള്ള
െമൊൈബല് േഫാണ് നമ്പ രിലും നല് കുന്ന താണ്മ .
(ബി) വിദ്യാഭ്യാസം, പ്ര വൃത്ത ി പരിചയം തുടെങ്ങ ിയ േയാഗയതകള്
െതറ്റ ായി
േരഖെപ്പ ടുത്ത ിയേശഷം
പരീക്ഷ യ്ക്ക ്മ കണ്ഫര്േമെഷന് (സ്ഥ ിരീകരണം) നല്കു ന്ന
ഉദ്യേദ്യാ ഗാര്ത്ഥ ികള് അപവര് പരീക്ഷ എഴുതിയാലും എഴുതിയിെല ങ്ക ിലും 1976-െല KPSC
Rules of Procedure Rule 22 പ്ര കാരം ശിക്ഷ ാര്ഹരായിരിക്കു ന്ന താണ്മ .
12. െപാതുവയവസ്ഥകളിെല രണ്ടും, മൂന്നും, ഇരുപത്തിഅപഞ്ചും ഖണ്ഡികകളിെല (25-ആം
ഖണ്ഡികയിെല േകരള േസ്റ്ററ്റ്മ ആന്റ്മ സേബാര്ഡിേനറ്റ്മ സര്വ്വീസ്മ ചട്ടങ്ങളുടെടെ രണ്ടാം
ഭ്ാഗത്തുളള 3(സി) വകുപ്പിെന സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങള് ഒഴെിെകയുളള) വയവസ്ഥകള് ഈ
െതെരെഞ്ഞെടുപ്പിന്മ ബാധകമെല.
13. നിയമെനങ്ങള് നടെത്തുന്നത്മ ഈ വിജ്ഞാപനം ആസ്പദ്മൊക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റിെല
റാങ്ക്മ അപനുസരിച്ചുകം
പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കായുള്ള
പ്രേതയക സംവരണം സംബന്ധിച്ച്മ
17/01/1976-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 21/76/പി.ഡി., 22.01.1994 -െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പര്
25/94/ജി.എ.ഡി. എന്നീ സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവുകളിെല വയവസ്ഥകള് അപനുസരിച്ചുകം,
നിയമെനക്കാരയത്തില് അപേപ്പാഴെേപ്പാള് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന പ്രേതയക ചട്ടങ്ങള് അപനുസരിച്ചുകം 1958 െല േകരള േസ്റ്ററ്റ്മ ആന്റ്മ
സേബാര്ഡിേനറ്റ്മ സര്വ്വീസ്മ ചട്ടങ്ങളുടെടെ രണ്ടാം ഭ്ാഗത്തുള്ള
3(സി), 17(എ), 17(ബി) എന്നീ ചട്ടങ്ങള്ക്ക്മ വിേധയമൊയും ആയിരിക്കുന്നതാണ്മ.
(േഫാേട്ടാ, ഐ ഡി ഉദ്യള്െപ്പെടെയുളള വിശദ് വിവരങ്ങള്ക്ക്മ ഗസറ്റ്മ വിജ്ഞാപനത്തിെല
രണ്ടാം ഭ്ാഗത്ത്മ േചര്ത്തിരിക്കുന്ന െപാതു വയവസ്ഥകള് നിര്ബന്ധമൊയി വായിച്ചുക േനാക്കുക)

