ജനറല് റിക്രൂട്ട് െ മന്റ് - ജിലാതലം
കാറ്റഗറി നമ്പർ : 143/2021
േകരള സർക്കാർ സർവ്വീസില് താെഴെപ്പറയുന തസ്തികയിേലയ്ക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുനതിന്
േയാഗയതയുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നു ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം അേപേക്ഷകള
ക്ഷണിച്ചുകെകാള്ളുന്നു. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള േകരളാ പേബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവൈബ്സൈറ്റ് വഴെി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് പേദ്ധതി പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ െചയ്ത േശഷമാണ്
അേപേക്ഷിേക്കണ്ടത്. ഇപ്പതിേനാടകം രജിസ്റ്റർ െചയ്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള അവരുെട
െപ്രാൈഫലിലൂടെട അേപേക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
1.
വകുപ്പ്
:
വിവിധം
2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

സർജന്റ്

3.

ശമ്പളം

:

₹ 22200-48000/- (PR)

4.

ഒഴെിവുകളുടെട എണ്ണം

:

ജിലാടിസ്ഥാനത്തില്
പോലക്കാട്
– 01 (ഒന്)
കാസർേഗാഡ് – 01 (ഒന്)

കുറിപ്പ് :(I)

(ii)

മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുളള ഒഴെിവുകള ഇപ്പേപ്പാള നിലവിലുളളതാണ് . ഈ
വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം
ഓേരാ
ജിലയ്ക്കും
പ്രേതയകം
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റുകള
തയ്യാറാക്കുനതായിരിക്കും.
അപ്രകാരം
തയ്യാറാക്കുന
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തില് വരുന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരു വർഷവും
ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്നു വർഷവും നിലിവിലിരിക്കുനതാണ് . എനാല് ഒരു
വർഷത്തിനുേശഷം ഇപ്പേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ഇപ്പേത
ജിലയിേലയ്ക്ക് ഒരു
പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാെണങ്കില് ആ
തീയതി മുതല്
ഈ
വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുനതല. മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുള
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന സമയത്ത്
അറിയിക്കെപ്പടുന കൂടുതല്
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും പ്രസ്തുത റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുനതാണ് .
എനാല് ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിലിരിക്കുന പേരമാവധി 3 വർഷത്തിനുളില് ആ
റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും ആരും നിയമനത്തിന് ശിപോർശ െചയ്യെപ്പടുനില എങ്കില്
അങ്ങെനയുള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റ കാലാവധി ഒരു വർഷം കൂടിേയാ
ഒരാെളെയങ്കിലും
നിയമനത്തിനായി
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുനതുവെരേയാ
ഏതാണ് ആദ്യം അതുവെര ദ്ീർഘ്ിപ്പിക്കുനതാണ്.
ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം ഈ തസ്തികയിേലയ്ക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള മുകളില്
ഒഴെിവുകള േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള ഏെതങ്കിലും ഒരു ജിലയിേലയ്ക്ക് മാത്രം അേപേക്ഷ
സമർപ്പിേക്കണ്ടതും, ജിലയുെട േപേര് അേപേക്ഷയുെട നിർദ്ദേിഷ്ട േകാളത്തില്
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്.
ഇപ്പതിനു വിപേരീതമായി ഒരു ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഒനില്ക്കൂടുതല് ജിലകളില് അേപേക്ഷകള സമർപ്പിച്ചിട്ടുളതാേയാ തന് നിമിത്തം
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുവാന് ഇപ്പടയായതാേയാ െതളിഞ്ഞൊല് പ്രസ്തുത അേപേക്ഷകള
നിരുപോധികം നിരസിക്കെപ്പടുനതും അവരുെടേമല് അച്ചടക്ക നടപേടികള
സവീകരിക്കുനതുമാണ്.

(iii)

iv)

5.

6.

7.

ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരമുള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജിലാടിസ്ഥാനത്തില് 27.05.1971-െല
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് (എം.എസ്) നമ്പർ 154/71/പേി.ഡി.യിെല പ്രേതയക
വയവസ്ഥകളക്കനുസൃതമായി
നടത്തുനതാണ്.
ജിലാടിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം ലഭ്ിക്കുന ഒരാളിന്
സർവീസ്
ആരംഭ്ിക്കുന
തീയതി
മുതല്
തുടർച്ചയായി
അഞ്ചുവർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക്
മേറ്റെതങ്കിലും
ഒരു
ജിലയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റം
അനുവദ്ിക്കുനതല. അഞ്ചുവർഷത്തിനുേശഷം മേറ്റെതങ്കിലും ജിലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം
അനുവദ്ിക്കുകയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം 02.01.1961-െല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്
(എം.എസ്)
നമ്പർ
04/61/പേി.ഡി.യിെല
വയവസ്ഥകളക്കു
വിേധയമായിരിക്കുനതാണ്.
ഇപ്പേപ്പാള
സർക്കാർ
സർവ്വീസില്
ഇപ്പേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തില്
ഏെതങ്കിലും
ഒരു
ജിലയില്
ഇപ്പരിക്കുനവർക്ക്
ഈ
വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം
അേപേക്ഷകള അയയ്ക്കുവാന് അർഹതയില. എനാല്
ഇപ്പതിലും
ഉദ്യയർന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
അേപേക്ഷ
ക്ഷണിക്കെപ്പടുേമ്പാള
അേപേക്ഷിക്കാവുനതാണ്.
SSLC ബുക്കിെല ജാതി/സമുദ്ായം സംബന്ധിച്ച േരഖെപ്പടുത്തലുകളില് വയതയാസം
ഉദ്യണ്ടാകുന സാഹചരയത്തില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള ശരിയായ ജാതി/സമുദ്ായം
അേപേക്ഷയില് അവകാശെപ്പടുകയും ആയത് െതളിയിക്കുനതിനുളള റവനയൂ
അധികാരികള നല്കുന ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ േനാണ്ല ക്രീമിെലയർ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജാതി/സമുദ്ായം ഇപ്പവയില് മാറ്റം വരുത്തിെക്കാണ്ടുളള ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപേനത്തിെന്റ അസ്സല് എനിവ ബന്ധെപ്പട്ട തസ്തികയിേലയ്ക്കുളള
െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന്റ OTR െവരിഫിേക്കഷന് സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

നിയമനരീതി

: സർജന്റ് തസ്തികയിേലക്കുള നിയമനം
താെഴെ പേറയും
പ്രകാരമായിരിക്കും.
1) മേറ്റെതങ്കിലും ക്ലാസ്, കാറ്റഗറി അെലങ്കില് സർവ്വീസില്
നിന്നും തസ്തികമാറ്റം വഴെിയുള നിയമനം.
2) മുകളില് ഒനാമെത്ത വിഭ്ാഗത്തില് േയാഗയതയുളവരുെട
അഭ്ാവത്തില്, േനരിട്ടുള നിയമനം ( G O (P) No. 4/2009/P &
ARD തീയതി 06.05.2009)
പ്രായം
: 18-36. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള 02.01.1985-നും 01.01.2003-നും ഇപ്പടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.
(രണ്ടു തീയതികളുടം ഉദ്യളെപ്പെട). മറ്റു
പേിേനാക്ക വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ടവർക്കും, പേട്ടികജാതി/പേട്ടികവർഗ
വിഭ്ാഗത്തിലുളവർക്കും, വിമുക്തഭ്ടന്മാർക്കും നിയമാനുസൃതമായ
വയസ്സിളവുണ്ടായിരിക്കും.
കുറിപ്പ് : - യാെതാരുകാരണവശാലും ഉദ്യയർന പ്രായപേരിധി 50 (അന്പേത്) വയസ്സ്
കവിയാന് പോടില എന വയവസ്ഥയ്ക്ക് വിേധയമായി ഉദ്യയർന പ്രായപേരിധിയില്
അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള പ്രേതയക ആനുകൂലയങ്ങളക്ക് ഈ വിജ്ഞാപേനത്തിെന്റ പോർട്ട് II െല
െപോതു വയവസ്ഥകള (ഖണ്ഡിക 2) േനാക്കുക.
േയാഗയതകള :
(1)

കരേസനയില്
ജൂനിയർ
കമ്മീഷന്ഡ്
ഓഫീസർ
റാങ്കിേലാ
നാവികേസനയിേലാ േവയാമേസനയിേലാ തത്തുലയമായ ഓഫീസർ റാങ്കിേലാ
െപേന്ഷന് പേറ്റിയ ആളായിരിക്കണം.

അെലങ്കില്
(2)

മുകളില് ഒനാമെത്ത േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട അഭ്ാവത്തില്
ഇപ്പംഗ്ലീഷ് എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനും ഉദ്യള കഴെിവും കരേസന, നാവികേസന,
േവയാമേസന ഇപ്പവയില് ഒനില് 10 (പേത്ത്) വർഷെത്ത ൈസനിക സർവ്വീസും
ഉദ്യള ആളായിരിക്കണം.
അെലങ്കില്

(3)

മുകളില് ഒനാമെത്തയും രണ്ടാമെത്തയും േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട
അഭ്ാവത്തില്
എസ്.എസ്.എല്.സി-േയാ
തത്തുലയമായ
പേരീക്ഷേയാ
പോസ്സായിരിക്കുകയും േപോലീസിേലാ മിലിട്ടറിയിേലാ ആറുമാസെത്ത പേരിശീലനം
േനടിയിരിക്കുകയും െചയ്ത ആളായിരിക്കണം.

കുറിപ്പ് :(i)

മലയാളം, തമിഴെ്, കനട ഇപ്പവയില് ഏെതങ്കിലും
വായിക്കുവാനുമുള പ്രാവീണയം അവശയം േവണ്ടതാണ്.

ഒനില് എഴുതുവാനും

(ii)

ഭ്ിനേശഷിയുളവർ ഈ തസ്തികയിേലക്ക് അേപേക്ഷിക്കുവാന് അർഹരല.
തന്മൂലം
െപോതുവയവസ്ഥകളിെല
2-ാാം
ഖണ്ഡികയിെല
ഏഴൊം
ഉദ്യപേഖണ്ഡികയും 5, 5(a) എനീ ഖണ്ഡികകളുടം ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ബാധകമല.

(iii)

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള താെഴെപ്പറയുന ശാരീരിക േയാഗയതകള ഉദ്യെണ്ടന്
െതളിയിക്കുനതിന് സർവ്വീസിലുള സിവില് സർജന് േഗ്രഡ് -2 വില് കുറയാത്ത
റാങ്കിലുള ഒരു െമഡിക്കല് ആഫീസറില് നിന്നും
ലഭ്ിച്ച െമഡിക്കല്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പന്റർവയൂ സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
(െമഡിക്കല് സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ മാതൃക താെഴെ െകാടുത്തിട്ടുളത് കാണുക).
(എ)

(1)

ഉദ്യയരം 167 െസ.മീ.

(2)

81 െസ.മീ െനഞ്ചളവും
കുറഞ്ഞെത് 5 െസ.മീ വികാസവും
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.(പേട്ടികജാതി/പേട്ടികവർഗത്തില്െപ്പട്ടവർക്ക്
160
െസ.മീ. ഉദ്യയരവും 76 െസ.മീ. െനഞ്ചളവും മതിയാകുനതാണ്.
എനാല് 5 െസ.മീ. വികാസം അവർക്കും ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം).

(ബി) കണ്ണട ധരിച്ചുകെകാണ്ട് താെഴെപ്പറയുന കാഴ്ചശക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
വലതു കണ്ണ്

ഇപ്പടതു കണ്ണ്

ദൂരക്കാഴ്ച

6/6 െസ്നെലന്

6/6 െസ്നെലന്

സമീപേകാഴ്ച

0.5 െസ്നെലന്

0.5 െസ്നെലന്

ഓേരാ കണ്ണിനും പൂർണ്ണമായ കാഴ്ചശക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം. ഓേരാ
കണ്ണിെന്റയും വർണ്ണാന്ധത, േകാങ്കണ്ണ് അെലങ്കില് കണ്ണിെന്റേയാ
കണ്ലേപോളകളുടേടേയാ അനാേരാഗയകരം ആയിട്ടുള അവസ്ഥ എനിവ
അേയാഗയതയായി കണക്കാക്കുനതാണ്.

(സി) മുട്ടുതട്ട്, പേരന പോദ്ം, സിരാവീക്കം, വളഞ്ഞെ കാലുകള, വികൃതമായ
ൈകകാലുകള, നിരപ്പിലാത്തതും ഉദ്യന്തിയതുമായ പേല്ലുകള, േകളവിയിലും
സംസാരത്തിലുമുള കുറവുകള എനിങ്ങെനയുള ശാരീരിക നയൂനതകള
ഉദ്യളവെര അേയാഗയരായി കണക്കാക്കുനതാണ്.
കുറിപ്പ് :
1) ഈ തസ്തികയിേലക്കുള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് KS&SSR Part II Rule 10 (a) (ii)
ബാധകമാണ്.
2) വിജ്ഞാപേനപ്രകാരമുളള േയാഗയതകളുടെട തത്തുലയേയാഗയത അവകാശെപ്പട്ട്
അേപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് OTR െവരിഫിേക്കഷന് സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയ േയാഗയതയായി
പേരിഗണിക്കുകയുളള.
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE
…................................
Signature of candidate
I have, this day, medically examined Sri. …....................................
….....................................
(Address)
…................................................
…............................................................ and found that he possesses the following
physical and visual standard.
(i)

Height in cms.

:

(ii)

Chest (Normal) in cms.

:

(iii)

Chest (on expansion) in cms (A minimum expansion of 5 cms is
required) :

The candidate is free from/not free from (strike off which is not
applicable) apparent physical defects like knock-knee, flat foot, varicose
veins, bow legs, deformed limbs, irregular and protruding teeth, defective
speech and hearing. (The Medical Officer examining the candidates should
record in the certificate, the defects if any of the above nature is
detected).
Standards of Vision with Glasses
Right Eye

Left Eye

(i)

Distant Vision

…...... Snellen

…........Snellen

(ii)

Near Vision

…...... Snellen

…........Snellen

(iii)

Field of Vision

…...... Snellen

…........Snellen

(Specify whether field of vision is full or not. Entry such as `Normal'
`good' etc are inappropriate here)

(iv) Colour Blindness
(v)

:

Squint

:

(vi) Any morbid condition of the :
eye or lids of either eye

Place :
Date :

Signature
Name & Designation of the
Medical Officer
(Office seal)

(iv) തസ്തിക മാറ്റം വഴെിയുള നിയമനത്തിന് അേപേക്ഷിക്കുന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള
തങ്ങളുടെട സർവ്വീസ് െതളിയിക്കുനതിനായി കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുന
സമയത്ത് ഓഫീസ്/ വകുപ്പ് േമധാവിയില് നിന്നും താെഴെ െകാടുത്തിട്ടുള
മാതയകയില് േനടിയ സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .
SERVICE CERTIFICATE
1)

Name of the Candidate

:

2)

Post now held

:

3)

Scale of pay and pay as on the
date of application.

:

4)

Department.

:

5)

Total Service under Government
with details.

:

Post

Scale of Pay

Duration
From

Date of Declaration of probation

To

Certified that the above details were verified with the Service particulars of the
Candidate and they are found correct.

Place:
Date:

(Office Seal)

Signature
Name:
Designation and address of
Head of Office/Department

8. അേപേക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട വിധം:എ)
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള േകരള പേബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്' പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ
െചയ്ത േശഷമാണ് അേപേക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള
അവരുെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേേയാഗിച്ച് login െചയ്ത േശഷം സവന്തം profileലൂടെട അേപേക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപേക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത
തസ്തികേയാെടാപ്പം കാണുന Notification Link െല 'Apply Now' ല് മാത്രം click
െചേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചയ്യുന േഫാേട്ടാ 31/12/2011-ന് േശഷം എടുത്തതായിരിക്കണം.
േഫാേട്ടായുെട താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപേരും, േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും
വയക്തമായി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള പോലിച്ചുകെകാണ്ട്
Upload െചയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകളെക്കാന്നും തെന
മാറ്റമില. അേപേക്ഷാഫീസ് നല്േകണ്ടതില. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള ശരിയാെണന് ഉദ്യറപ്പു വരുേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക് അേപേക്ഷിക്കുനതിന് മുന്പും തെന്റ profile ല്
ഉദ്യളെക്കാളിച്ചിരിക്കുന
വിവരങ്ങള
ശരിയാെണന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പ്
വരുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനുമായുള എലാ കത്തിടപോടുകളിലും User ID പ്രേതയകം
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു മുമ്പാെക ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപേക്ഷ
േസാപോധികമായി
സവീകരിക്കെപ്പടുനതാണ്.
അേപേക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുേശഷം
അേപേക്ഷയില് മാറ്റം വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില.
ഭ്ാവിയിെല ഉദ്യപേേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള ഓണ്ലൈലന് അേപേക്ഷയുെട
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള അവരുെട
െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന Link-ല് click െചയ്ത് അേപേക്ഷയുെട print
out എടുക്കാവുനതാണ് . അേപേക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മിഷനുമായി നടത്തുന
കത്തിടപോടുകളില് അേപേക്ഷയുെട print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപേക്ഷകള
വിജ്ഞാപേനവയവസ്ഥകളക്ക് വിരുദ്ധമായി കാണുന പേക്ഷം നിരുപോധികമായി
നിരസിക്കുനതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പേരിചയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുനതിനുള അസല് പ്രമാണങ്ങള കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുേമ്പാള
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
ബി) ആധാർ കാർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.
9. അേപേക്ഷ സവീകരിക്കുന അവസാന തീയതി 02.06.2021 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മണി
വെര .

10. ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് പേരീക്ഷ /ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന്
പേരീക്ഷ നടത്തുകയാെണങ്കില് പേരീക്ഷ എഴുതുെമന സ്ഥിരീകരണം അേപേക്ഷകർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് െപ്രാൈഫല് വഴെി നല്േകണ്ടതാണ് . അപ്രകാരം
സ്ഥിരീകരണം നല്കുനവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചയ്ത് അത്
ഡൗണ്ലേലാഡ്
െചയ്യുനതിനുളള
സൗകരയം
പേരീക്ഷാത്തീയതി
വെരയുളള
അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭ്യമാകുനതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുളളില്
സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട അേപേക്ഷകള നിരുപോധികം
നിരസിക്കെപ്പടുനതാണ്. സ്ഥിരീകരണം നല്േകണ്ടതായ കാലയളവു സംബന്ധിച്ച
തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള
വിവരങ്ങള
ബന്ധെപ്പട്ട
പേരീക്ഷ
ഉദ്യളെപ്പടുന
പേരീക്ഷാ
കലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുനതാണ്. ഇപ്പതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട
െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുളള െമാൈബല് നമ്പറിലും നല്കുനതാണ് .
അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ് ഡൗണ്ലേലാഡ് െചയ്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളക്ക് മാത്രേമ പേരീക്ഷ
എഴുതുനതിനുളള സൗകരയം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുകയുളള.
11. വിദ്യാഭ്യാസം, പേരിചയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകാശവാദ്ം
ഉദ്യനയിച്ച് അേപേക്ഷ നല്കിയ േശഷം പേരീക്ഷയ്ക്ക് confirmation നല്കിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേയാ ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ െചയ്യുന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളെക്കതിെര
Rule 22, KPSC Rules of Procedure 1976 പ്രകാരം ഉദ്യചിതമായ ശിക്ഷാനടപേടികള
സവീകരിക്കുനതാണ്.
(േഫാേട്ടാ,
ഐ.ഡി. കാർഡ് എനിവയുളെപ്പെടയുള കൂടുതല് വിവരങ്ങളക്ക്
വിജ്ഞാപേനത്തിെല പോർട്ട് II ല് നല്കിയിരിക്കുന െപോതുവയവസ്ഥകള കൂടി കാണുക.)

