ഉോദയോഗോരതികളകള നിരോദശങള

1.

ഐഡനിറി, അഡിഷന ടികറ് എനിവയെട പരിോശോധനകളകോയി ഉോദയോഗോരതികള പരീക തടങനതിന് അര

2.

ഉോദയോഗോരതികള ോഫോോടോ പതിപിച തിരിചറിയല കോരഡം അതിെന സവയം സോകയെപടതിയ ശരിപകരപം

മണിയര മനപ് പരീകോ ോകനതില അവരക് അനവദിചിടള ഇരിപിടതില ഹോജരോോകണതോണ് .
ഹോജരോോകണതോണ്. [Voter ID, Driving Licence, Passport, സോമഹയോകമ വകപ് വികലോംഗരക് നലകന
തിരിചറിയല കോരഡ്, ോദശസോലകത ബോങ് നലകന ോഫോോടോ പതിച പോസ് ബക് , PAN Card, സരകോര
ഉോദയോഗസരക് ബനെപട വകപ് നലകന തിരിചറിയല കോരഡ്
എനിവ തിരിചറിയല ോരഖയോയി
സവീകരികനതോണ്].
തിരിചറിയല ോരഖയം
അനവദിയനതല.

പകരപം

ഹോജരോകോത

ഉോദയോഗോരതികെള

പരീക

എഴതവോന

െമോൈബല ോഫോണ , ഡിജിറല ഡയറി തടങിയ യോെതോര വിധ ഇലോകോണിക് /വോരതോവിനിമയ
ഉപകരണങളം പരീകോ കോംപസില െകോണവരോന പോടില .

3.

ഉോദയോഗോരതിയെട ോപര്, ോമലവിലോസം, രജിസര നമര മതലോയ വിവരങള Identification Certificate-ല നിശിത
സലത് എഴോതണതം 6 മോസതിനകം എടതതം തോെഴപറയന രീതിയിലളതമോയ Passport Size Photo
(Colour/Black&White) പതിപിോകണതമോണ്.
ോഫോോടോ ഇളം നിറതിലള പശോതലോതോട കടിയതം, മഖം പരണമോയം ോഫോോടോയെട മദയഭോഗത്
പതിഞിരിോകണതം ോതോളഭോഗവം കണകളം വയകമോയി കോണതക വിധതിലളതം, 4.5 െസ.മി. x 3.5
െസ.മി അളവിലളതമോയിരികണം.
Passport ൈസസിലലോതതം
മഖം
വയകമലോതതം
മഖതിെന ഒരവശം മോതം
കോണതക
വിധതിലളതമോയ ോഫോോടോകള Identification Certificate-ല പതികവോന പോടില.
നിശിത അളവിലം
മോതകയിലമലോത
ോഫോോടോ പതിച ഐഡനിഫിോകഷന സരടിഫികറ്
ഹോജരോകോത ഉോദയോഗോരതികെള പരീക എഴതവോന അനവദിയനതല .

4.

ഐഡനിഫിോകഷന സരടിഫികറില ോഫോോടോയിലം

ോപപറിലം പതിയതകവിധവം

സോകയപതതിന

തോെഴയം
ഉോദയോഗോരതി അസിസന് സപണിെന സോനിദയതില
ഒപ് ോരഖെപടോതണതോണ് . കടോെത
പരീകോഹോളില നലന അഡസ് ലിസില തെന ോപരിന ോനെരയം ഉോദയോഗോരതി ഒപ് ോരഖെപടോതണതോണ് .

5.

ഉോദയോഗോരതികള OMR ഉതരകടലോസിെന A-Part-ല രജിസര നമര, ജനനതീയതി എനിവ നിശിതസലത്
എഴതകയം ബനെപട കമിളകള കറപികകയം ോവണം. പരീകയെട ോപര് പരീകോ തീയതി, എനിവയം
ഇതിനോയി അനവദിച സലത് ോരഖെപടോതണതോണ് .
B-Part-ല ോചോദയപസക അകരോകോഡിെന കമിള
കറപികകയം
െചയണം. തനിരികന ോചോദയപസക അകരോകോഡ് തെനയോണ് ഉതരകടലോസില
ോരഖെപടതിയിരികനത് എന് ഉറപവരോതണതോണ് . ഉതരങള ോരഖെപടോതണത് B-Part-ലോണ്. ഓോരോ
ോചോദയതിോനയം ശരി ഉതരതിനള കമിള മോതം പരണമോയി കറപികക. ഉതരകടലോസില മെറവിെടയം
യോെതോനം ോരഖെപടതവോന പോടില.

6.

അചടിയിോലോയോ / നിരമോണതിോലോയോ പിശക മലമലോെത ോവെറ യോെതോര കോരണവശോലം

OMR

ഉതരകടലോസ് / ോചോദയപസകം മോറി നലകനതല .

7.

ഉതരകടലോസില കമിളകള അടയോളെപടതവോന നീല/കറപ് മഷിയള ോബോളോപോയിന് ോപന മോതോമ

8.

പരീക തടങികഴിഞോല ഒര ഉോദയോഗോരതിോയയം പരീകോ ഹോളില കടകനതിന് അനവദിയനതല. പരീക

ഉപോയോഗികോന പോടള.
തടങികഴിഞോല പരീക തീരനതവെര ഒര ഉോദയോഗോരതിെയയം പരീകോ ഹോളില നിനം പറത ോപോകോന
അനവദിയനതല.

9.

പരീക കഴിഞതിന ോശഷം

ഉതരകടലോസിെന പോരട് A യം

പോരട് B യം

നിശിത ഭോഗതകടി

കീറി രണ് ഭോഗങളം അസിസന് സപണിെന ഏലിചതിന ോശഷം മോതോമ പരീകോ ഹോള വിട്
പറതോപോകവോന പോടള . പരീക കഴിയനതിന മനപോയി യോെതോരകോരണവശോലം
'A','B'
പോരടകള ോവരതിരികവോന പോടില .

10. പരീകോ

ോജോലിയമോയി ബനെപടള ഉോദയോഗസോരോട് ഹോളില അപമരയോദയോയി െപരമോറകോയോ പരീകയില

അനോശോസയ മോരഗങള അവലംബികകോയോ െചയന ഉോദയോഗോരതികെള പരീകോ ഹോളില നിനം പറതോക
നതോണ്.

മകളില പറഞിരിയന നിരോദശങളക് വിരദമോയി പവരതികനവരെട ഉതരകടലോസകള
അസോധവോകനതം അവരെകതിെര ശികോ നടപടികള സവീകരിയനതമോണ് .

11. യോതപടിയ്

അരഹതയളവര അനതെന ചീഫ് സപണിെന പകല നിനം അറനഡനസ് സരടിഫികറ്

വോോങണതോണ്.

12. യോെതോര കോരണവശോലം പരീകോ ോകനതിന് മോറം അനവദിയനതല.
13. അോപകകള സക പരിോശോധന നടതിയിടിലോതതിനോല അോപകകെരെയലോം

പരീക എഴതവോന

ോസോപോധികമോയി അനവദിചിരികകയോണ്. വിശദമോയ പരിോശോധനയില നയനതകള കോണന പകം അതരം
അോപകകള നിരസികനതോണ്.

14. ഏെതങിലം

കോരണവശോല പരീക മോറിവയനപകം

അകോരയവം

പതകിയ പരീകോ തീയതിയം

യഥോസമയം
വിവിധ
മോധയമങള
മോഖനയം
കമീഷെന
െവബൈസറോയ
www.keralapsc.org ലെടയം
അറിയികനതോണ് . വയകിഗത അറിയിപ് നലകനതല . പതിയ
പരീകോ തീയതിയില ഉോദയോഗോരതികള ഇോത അഡിഷന ടികറ് തെന ഹോജരോകണം .

