കോറ്റഗറി നമ്പര് : 406/2021
താെഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികേയിേലയ്ക്ക െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം ‘ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ’ പ്രകോരം
പി.എസ്.സി യുെടെ ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in ലൂടെടെ അേപക്ഷകേള്
ക്ഷണിച്ചുകെകോളളുടന്നു. ആധാര് കോര്ഡുളള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫലില്
ആധാര് കോര്ഡ്് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
പാര്ട്ട് – II തസ്തികേ മാറ്റം മുേഖപ്പനയുളള നിയമനം
: ®എൈക്സസ്

1.

വകുപ്പ്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

3.

കുറിപ്പ്: ഭ്ിന്നേശഷിയുളള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടം വനിത ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടം ഈ
തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുവാൻ അര്ഹെരല.
ശമ്പളം
: ₹ 19,000 – 43,600/- (P.R.)

4.

ഒഴെിവുകേളുടെടെ എണ്ണം

:

:

ൈഡ്രവര്

ജിലാ അടെിസ്ഥാനത്തില്
തിരുവനന്തപുരം
െകോലം
പത്തനംതിട്ട
ആലപ്പുഴെ
േകോട്ടയം
ഇടുക്കി
എറണാകുളം
തൃശ്ശൂര്

പ്രതീക്ഷിത ഒഴെിവുകേള്

പാലക്കാടെ്
മലപ്പുറം
േകോഴെിേക്കാടെ്
വയനാടെ്
µ കേണ്ണൂര്
കോസര്േഗാഡ്്
കുറിപ്പ്:
1. 28/4/1980 െല GO(P)No 36/80/TD (SRO No.456/80), 03.10.2015 െല GO (P) No.178/2015/TD
(SRO No.669/2015) എന്നീ സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവുകേെള അടെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തസ്തികേയുെടെ
േപര്, പ്രായപരിധി, േയാഗയത എന്നിവ വിജ്ഞാപനം െചയ്തിരിക്കുന്നത്.
2.
ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം ഓേരാ ജിലയിലും പ്രേതയകേം റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകേള്
തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. ഇപ്രകോരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുന്ന

തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരു വര്ഷവും ഏറ്റവും കൂടെിയത് മൂന്ന് വര്ഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരു വര്ഷത്തിന് േശഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഇേത
ജിലയിേലക്ക് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല്
ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായരിക്കുന്നതലല.
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന ഒഴെിവുകേളിേലക്ക്
പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടെത്തുന്നതാണ് . എന്നാല് ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
നിലവിലിരിക്കുന്ന പരമാവധി 3 വര്ഷത്തിനുളളില് ആ ലിസ്റ്റില് നിന്നും ആരും
നിയമനത്തിന് ശിപാര്ശ െചയ്യെപ്പടുന്നില എങ്കില് അങ്ങെനയുളള ലിസ്റ്റിെന്റ കോലാവധി
ഒരു വര്ഷം കൂടെിേയാ ഒരാെളെയങ്കിലും നിയമനത്തിനായി െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നത്
വെരേയാ ഏതാണ് ആദ്യം അതു വെര ദ്ീര്ഘിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
3.
േനരിട്ടുളള നിയമനത്തിനും തസ്തികേമാറ്റം മുേഖപ്പനയുളള നിയമനത്തിനും
അേപക്ഷിക്കുവാൻ
േയാഗയതയുളളവര്
രണ്ടിനും
ഒേര
ജിലയില്
തെന്ന
അേപക്ഷിക്കണെമന്നില. എന്നാല് രണ്ട് വയതയസ്ത കോറ്റഗറികേളിലും ഓണ്ലൈലനായി
അേപക്ഷിച്ചിരിക്കണം. രണ്ട് റാങ്ക് പട്ടികേയിലും ഉദ്യള്െപ്പട്ടവര് ഏെതങ്കിലും ഒരു ലിസ്റ്റില്
നിന്നും നിയമിതനായാല് മെറ്റ ലിസ്റ്റില് നിന്നും േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷൻ റൂള്സ്
ഓഫ് െപ്രാസീജിയര് റൂള് 18(iii) പ്രകോരം നീക്കം െചയ്യെപ്പടുന്നതായിരിക്കും.
4. ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില് 27.05.1971 – െല
GO(MS)No.154/71/PD. യിെല പ്രേതയകേ വയവസ്ഥകേള്ക്കനുസൃതമായി നടെത്തുന്നതാണ്.
ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്ന് നിയമനം ലഭ്ിക്കുന്ന
ഒരാളിന്
സര്വ്വീസ്
ആരംഭ്ിക്കുന്ന
തീയതി
മുതല്
തുടെര്ച്ചയായി
അഞ്ചു
വര്ഷക്കാലത്തിനിടെയ്ക്ക് മേറ്റെതങ്കിലും ജിലയിേലക്ക് മാറ്റം അനുവദ്ിക്കുന്നതല . അഞ്ച്
വര്ഷത്തിനു േശഷം മേറ്റെതങ്കിലും ജിലയിേലക്ക് മാറ്റം അനുവദ്ിക്കുകേയാെണങ്കില് ആ
മാറ്റം 02.01.1961-െല GO(MS)No.4/61/PD യിെല വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിേധയമായിരിക്കുന്നതാണ്.
ഇേപ്പാള് സര്ക്കാര് സര്വ്വീസില് ഏെതങ്കിലും ഒരു ജിലയില് ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തില്
ഇരിക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം അേപക്ഷകേള് അയയ്ക്കുവാൻ അര്ഹെതയില .
എന്നാല്
ഇതിലും
ഉദ്യയര്ന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
അേപക്ഷ
ക്ഷണിക്കുേമ്പാള്
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
5
നിയമനരീതി
: തസ്തികേമാറ്റം വഴെിയുളള നിയമനം (ജിലാ
അടെിസ്ഥാനത്തില്).
കുറിപ്പ്: (i) 28.04.1980 െല G.O.(P) No.36/80 (SRO No.456/80) നമ്പര് ഉദ്യത്തരവ് പ്രകോരം
എൈക്സസ് വകുപ്പിെല ലാസ്റ്റ് േഗ്രഡ്് സര്വ്വീസില് വരുന്ന ജീവനക്കാരുെടെ തസ്തികേമാറ്റം
വഴെിയുളള നിയമനം േനരിട്ടുളള നിയമനവും തസ്തികേമാറ്റം വഴെിയുളള നിയമനവും 3:1 എന്ന
അനുപാതത്തിലായിരിക്കും.
ൈബട്രൊൻസ്ഫര്
വിഭ്ാഗത്തില്
േയാഗയരായ
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് ഇലാെത വരുന്ന പക്ഷം ഈ ഒഴെിവുകേള് േനരിട്ടുളള നിയമനത്തിന്
തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നികേത്തുന്നതാണ്.
(ii) എൈക്സസ് വകുപ്പിെല ലാസ്റ്റ് േഗ്രഡ്് സര്വ്വീസില് വരുന്ന ജീവനക്കാരുെടെ
തസ്തികേ മാറ്റം വഴെിയുളള നിയമനം, ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ സര്വ്വീസിെന സംബന്ധിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള് ചുവെടെ േചര്ത്തിരിക്കുന്ന േഫാറത്തില് ഓഫീസ് േമലധികോരിയില് നിന്നും
വാങ്ങി െപ്രാൈഫലില് Upload െചേയ്യണ്ടതും കേമ്മീഷൻ ആവശയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹൊജരാേക്കണ്ടതുമാണ്. എംേപ്ലാെയ്മെന്റ് എക്സ്േചഞ്ചുകേള് മുേഖപ്പനേയാ മറ്റുവിധത്തിേലാ
നിയമിക്കെപ്പട്ട് താല്ക്കാലികേ അടെിസ്ഥാനത്തില് േജാലി േനാക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ
വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് അേപക്ഷ അയയ്ക്കുവാൻ അര്ഹെതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല.

6.
7.

പ്രായപരിധി

: ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്ക്ക് 01.01.2021 ല് 50 വയസ്സ്
കേവിയാൻ പാടെില.

േയാഗയതകേള് :
(i)എസ്. എസ്. എല്.സി പരീക്ഷേയാ തത്തുലയമായ പരീക്ഷേയാ ജയിച്ചിരിക്കണം.
[KS & SSR Part II Rule 10(a) (ii) ബാധകേമാണ്] .
(ii) െഹെവി ഗുഡ്സ് & െഹെവി പാസഞ്ചര് േമാേട്ടാര് വാഹെനങ്ങള് ഓടെിക്കുന്നതിന് 3
വര്ഷെത്ത നിലവിലുള്ള സാധുവായ ൈഡ്രവിംഗ് ൈലസൻസും ൈഡ്രേവഴ്സ്
ബാഡ്ജും ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.

കുറിപ്പ്:
(i)ൈഡ്രവിംഗ് ൈലസൻസ്, െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന്റ എലാ ഘട്ടങ്ങളിലും (അേപക്ഷ
സവീകേരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി, ഒ.എം.ആര് പരീക്ഷ, പ്രാേയാഗികേ പരീക്ഷ,
െവരിഫിേക്കഷൻ എന്നിവ ) സാധുവായിരിക്കണം
(ii) െഹെവി ഗുഡ്സ് & െഹെവി പാസഞ്ചര് വാഹെനങ്ങള് ഓടെിക്കാനുളള കേഴെിവ്.
ഇത്പി.എസ്.സി നടെത്തുന്ന പ്രാേയാഗികേ പരീക്ഷയിലൂടെടെ (T െടെസ്റ്റ് + േറാഡ്് െടെസ്റ്റ്)
പരിേശാധിക്കുന്നതാണ്. T െടെസ്റ്റില് വിജയിക്കുന്നവെര മാത്രേമ േറാഡ്് െടെസ്റ്റില്
പെങ്കടുപ്പിക്കുകേയുളളുട.
(iii)
ശാരീരികേ േയാഗയതകേള്:
165 െസ.മീറ്ററില് കുറയാത്ത ഉദ്യയരവും 83 െസ.മീറ്റര് കുറയാത്ത െനഞ്ചളവും
കേറഞ്ഞെപക്ഷം 4 െസ.മീറ്റര് വികോസവും ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം
കുറിപ്പ്:
പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവര്ഗ്ഗ വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്ക്ക് കുറഞ്ഞെത് 160
െസ.മീ ഉദ്യയരം മതിയാകുന്നതാണ്.
(iv) െമഡ്ിക്കല് ഫിറ്റ്നസ്സ്
(a) െചവി:
(b) കേണ്ണ്:

നല േകേള്വിശക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം
കേണ്ണടെയിലാെത താെഴെ പറയുന്ന വിധത്തിലുളള
കോഴ്ചശക്തിയുളളതായി സാക്ഷയെപ്പടുത്തണം.

കോഴ്ച
ദൂരക്കാഴ്ച
സമീപക്കാഴ്ച
കേളര് വിഷൻ
നിശാന്ധത
(c) േപശികേളുടം സന്ധികേളുടം :

(d) നാഡ്ീവയൂക്കഹെം:

വലതുകേണ്ണ്
6/6 െസ്നെലൻ
0.5 െസ്നെലൻ

ഇടെതു കേണ്ണ്
6/6 െസ്നെലൻ
0.5 െസ്നെലൻ

സാധാരണമായിരിക്കണം
ഇലാതിരിക്കണം
തളര്വാതം
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കരുത്.
എലാ
സന്ധികേളുടം
ആയാസരഹെിതമായി
ചലിപ്പിക്കാവുന്നവയായിരിക്കണം.

പൂര്ണ്ണമായും സാധാരണ രീതിയിലുളളതായിരിക്കണം. പകേര്ച്ച
വയാധികേള് യാെതാന്നും ഉദ്യണ്ടായിരിക്കരുത്.

µ കുറിപ്പ് : (i)
ഓേരാ കേണ്ണിനും പൂര്ണ്ണമായ കോഴ്ചശക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
വര്ണ്ണാന്ധത, സ്കവിന്റ് അെലങ്കില് കേണ്ണിെന്റേയാ കേണ്ലേപാളകേളുടേടെെയാ േമാര്ബിഡ്്
ആയിട്ടുളള അവസ്ഥ എന്നിവ അേയാഗയതയായി കേണക്കാക്കുന്നതാണ്. മുട്ടുതട്ട്, പരന്ന
പാദ്ം, ഞരമ്പ് വീക്കം, വളഞ്ഞെ കോലുകേള്, ൈവകേലയമുളള ൈകേകോലുകേള്, േകോമ്പല്
(മുൻ പല്), ഉദ്യന്തിയ പല്ലുകേള്, െകോഞ്ഞെ, േകേള്വിയിലും സംസാരത്തിലുമുളള കുറവുകേള്
എന്നിങ്ങെനയുളള ശാരീരികേ നയൂക്കനതകേള് അേയാഗയതയായി കേണക്കാക്കുന്നതാണ്.
(ii)
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് പ്രാേയാഗികേ പരീക്ഷാ സമയത്ത് താെഴെെക്കാടുത്തിട്ടുളള
മാതൃകേയില് ശാരീരികേ േയാഗയതയും കേണ്ണടെ കൂടൊെതയുളള കോഴ്ച ശക്തിയും
െതളിയിക്കുന്ന െമഡ്ിക്കല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹൊജരാേക്കണ്ടതാണ് . കോഴ്ചശക്തി
സംബന്ധിച്ച െമഡ്ിക്കല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗവണ്ലെമന്റ് സര്വ്വീസിലുളള
ഓഫ്താല്േമാളജിസ്റ്റില് നിന്നും, െമഡ്ിക്കല് ഫിറ്റ്നസ് സംബന്ധമായ എലാ
വിവരങ്ങളുടം അടെങ്ങുന്ന നിശ്ചിത മാതൃകേയിലുളള െമഡ്ിക്കല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
(അസ്സല്) അസിസ്റ്റന്റ് സര്ജെന്റ റാങ്കില് കുറയാത്ത ഒരു െമഡ്ിക്കല്
ഓഫീസറില് നിന്നും വാങ്ങി ഹൊജരാേക്കണ്ടതാണ്.
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE FOR THE POST OF DRIVER IN
EXCISE DEPARTMENT
PART A MEDICAL CERTIFICATE REGARDING VISION FOR THE POST OF DRIVER IN
EXCISE DEPARTMENT
(To be filled by an Ophthalmologist in Government Service
1. Is there any defect of vision
If so, whether it has 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 Excise Driver and his standards of vision are as follows.
Standards of Vision
(Eye sight without glasses)
Right Eye

Left Eye

(I) Distant Vision
…..........Snellen
…......... Snellen
(ii) Near Vision
…..........Snellen
…......... Snellen
(iii) Field of Vision
.....................
(Specify whether full or not. Entry ‘Normal’, ‘good’ etc. will be inappropriate)
(iv) Colour Blindness
................................
(v) Squint
................................
(vi) Any morbid condition of the eyes or lids of either eye ………………………….

His standard of vision are fit for the post of Driver in Excise Department
I certify to the best of my knowledge and belief that the applicant Sri……………….(Name
and Address) 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 and Designation of the Medical Officer

(Office Seal)
കുറിപ്പ്: - കോഴ്ചശക്തിെയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. വിഷൻ േനാര്മല്, ആവേറജ്, മുതലായ അവയക്തമായ
പ്രസ്താവനകേള് സവീകേരിക്കുന്നതല. ഓേരാ കേണ്ണിേനയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്
പ്രേതയകേമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. കോഴ്ചശക്തി മുകേളില് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുളള
വിധത്തിലെലങ്കില്
കേണ്ണിന്
നല
കോഴ്ചശക്തിയുെണ്ടേന്നാ
േമാശമായ
കോഴ്ചശക്തിയാെണേന്നാ ഉദ്യളള വിവരം സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥൻ
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
അലാെതയുളള
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
സവീകേരിക്കുന്നതല.
PART-B PHYSICAL FITNESS FOR THE POST OF DRIVER IN EXCISE DEPARTMENT
(To be filled up by a Medical Officer not below the rank of an Assistant
Surgeon/Junior Consultant in government service)
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 which is likely to affect 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)
8. Does he show any evidence of being addicted to the extensive use of alcohol, tobacco
or drinks)
9. Marks of Identification 1)………………………………………..
2)…………………………………………..

He is Physically fit for the post of Driver in Excise Department
I certify to the best of my knowledge and belief that the applicant Shri……………….
Name & Address) 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 Of the Medical Officer

Place:

Office Seal
8. ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം പ്രാേയാഗികേ പരീക്ഷയ്ക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് താെഴെ കോണുന്ന മാതൃകേയിലുളള സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
അവരവരുെടെ െപ്രാൈഫലില് അപ് േലാഡ്് െചേയ്യണ്ടതും, അതിെന്റ അസ്സല്
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിേശാധനാ േവളയില് ഹൊജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
SERVICE CERTIFICATE
1.

Name of the candidate

:

2.

Name of the post held by the applicant
with scale of pay

:

3.

Name of the department in which now
working

:

4.

Name of the subordinate service to which
the applicant belongs:

:

5.

Date of commencement of service and
date of commencement of probation

:

6.

Whether the applicant is a probationer or
approved probationer or full member of
the service

:

7.

Community and Religion as entered in the

:

service records (in the case of
SC/ST/OBC only)
:
8.

Religion & sub caste

9.
Sl
No

Service particulars
Name of
post
held

Period
From

To

Length of service
Years

Months

Days

Date of
declaration
of probation

Total Service
Certified
that
the
above
details
in
respect
of
Shri......................................................... who is a Probationer/Approved
Probationer/Full
Member
of
the…………………………… .................................................. (Name of service)
have been verified by me with the service particulars as given in the Service Book
of the candidate and they are found correct. Also certified that
Sri………………………..is eligible to applying for the post of Driver by
Transfer.
Place:
Date:

Signature
Name and Designation of the Head of Office.
(Office Seal)

9. അേപക്ഷ സമര്പ്പിേക്കണ്ട രീതി:
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ പ്രകോരം രജിസ്റ്റര്
െചയ്ത േശഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റര് െചയ്തിട്ടുളള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്
അവരുെടെ user ID യും Password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചയ്ത േശഷം സവന്തം Profile
ലൂടെടെ അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത
തസ്തികേേയാെടൊപ്പം കോണുന്ന Notification Link െല 'Apply Now' ല് മാത്രം click
െചേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011 ന് േശഷം എടുത്തതായിരിക്കണം.
േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ േപരും, േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും
വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുക െകോണ്ട്
Upload െചയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് Upload െചയ്ത തീയതി മുതല് 10 വര്ഷക്കാലേത്തക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന
മാറ്റമില. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില. Password രഹെസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും,
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപും തെന്റ െപ്രാൈഫലില്

ഉദ്യള്െക്കാളളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി
ഉദ്യറപ്പു
വരുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുമായുളള എലാ കേത്തിടെപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനു മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുളള അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാ സമര്പ്പണത്തിനു േശഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കേഴെിയുകേയില.
ഭ്ാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലൻ അേപക്ഷയുെടെ soft
copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് അവരുെടെ
െപ്രാൈഫലിെല ‘My Applications’ എന്ന Link ല് Click െചയ്ത് അേപക്ഷയുെടെ Print
out എടുക്കാവുന്നതാണ്. അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മീഷനുമായി നടെത്തുന്ന
കേത്തിടെപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെടെ Print out കൂടെി സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രീയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും സമര്പ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധികേമായി
നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചയം, ജാതി , വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുളള അസ്സല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷൻ ആവശയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹൊജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
10. വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചയം തുടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശവാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ച്
അേപക്ഷ നല്കേിയ േശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation നല്കേിയിട്ട്
ഹൊജരാകുകേേയാഹൊജരാകോതിരിക്കുകേേയാ െചയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്ക്ക് എതിെര Rules
of Procedure Rule 22 പ്രകോരം ഉദ്യചിതമായ ശിക്ഷാ നടെപടെികേള് സവീകേരിക്കുന്നതാണ്.
11. അേപക്ഷ സമര്പ്പിേക്കണ്ട അവസാന തീയതി 03.11.2021 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മണി
വെര
12. ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആര്/ഓണ്ലൈലൻ പരീക്ഷ
നടെത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (Confirmation) അേപക്ഷകേര്
തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ െപ്രാൈഫല് വഴെി നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവര്ക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷൻ ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചയ്ത് അത്
ഡ്ൗണ്ലേലാഡ്്
െചയ്യുന്നതിനുളള
സൗകേരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി
വെരയുളള
അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുളളില്
സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടെടെ അേപക്ഷകേള് നിരുപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച
തീയതികേെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷൻ ടെിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള
വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പട്ട
പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീക്ഷാ
കേലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടെടെ
െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റര് െചയ്തിട്ടുളള െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പരിലും
നല്കുന്നതാണ്.
(വിശദ്വിവരങ്ങള്ക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ രണ്ടാം ഭ്ാഗത്ത് േചര്ത്തിരിക്കുന്ന
െപാതുവയവസ്ഥകേള് േനാക്കുകേ)

