കാറ്റഗറി നമ്പർ : 578/2021 – 582/2021
ഒന്നാം എന് . സി . എ വിജ്ഞാപനം
താെഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികയിേലക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുളള
ചുവെടപ്പറയുന്ന സംവരണ സമുദ്ായങ്ങളിെല
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും
ഓണ്ലൈലനായി
മാത്രം അേപക്ഷകള്
‘ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷന്’
പ്രകാരം
ക്ഷണിച്ചുകെകാളളുടന്നു. ഇതിേനാടകം രജിസ്റ്റർ െചെയ്തവർക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫൈലിലൂടെട
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ആരധാർനമ്പർ ലഭയമായിട്ടുളളവർ ആരയത് െപ്രാൈഫൈലില്
തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി ഉദ്യള്െപ്പടുേത്തണ്ടതാണ് .
1.

വകുപ്പ്

:

®µ എൈക്സസ്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

വനിതാ സിവില് എൈക്സസ് ഓഫൈീസർ
(പുരുടഷ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടം ഭിന്നേശേഷിയുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടം ഈ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുവാന് അർഹരല.)

3.

ശേമ്പളം

:

₹ 20,000 – 45,800/- (PR)

4.

ഒഴെിവുകളുടെട എണ്ണം

:

ജിലാതലം (സമുദ്ായ അടിസ്ഥാനത്തില്)
കാറ്റഗറി നമ്പർ
578/2021
കാറ്റഗറി നമ്പർ
579/2021
കാറ്റഗറി നമ്പർ
580/2021

ഹിന്ദു നാടാർ
തിരുടവനന്തപുരം – 1(ഒന്ന്)
കണ്ണൂർ- 1 (ഒന്ന്)
ധീവര
െകാലം – 1(ഒന്ന്)

കാറ്റഗറി നമ്പർ
581/2021

പട്ടികജാതി
െകാലം – 1(ഒന്ന്)
കണ്ണൂർ- 1 (ഒന്ന്)
വിശേവകർമ്മ
എറണാകുളം -1

കാറ്റഗറി നമ്പർ
582/2021

എസ്. സി.സി.സി
പാലക്കാട് -1

കുറിപ്പ്:
(i) ഈ തസ്തികയുെട േപര്, പ്രായപരിധി, േയാഗയതകള് മറ്റ് അനുബന്ധ വയവസ്ഥകള്
04.06.2008 െല G.O(P)No.113/08/TD, 10.11.2010 െല G.O(P)No.264/10/TD, 03.10.2015 െല
G.O(P)No.178/2015/TD എന്നിവപ്രകാരമാണ് വിജ്ഞാപനം െചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

ഈ
വിജ്ഞാപനത്തില്
ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുളള
സംവരണ
സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് സമർപ്പിക്കുന്ന അേപക്ഷകള്
യാെതാരറിയിപ്പും കൂടാെത നിരസിക്കുന്നതാണ്.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച
േരഖെപ്പടുത്തലില് വയതയാസം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന സാഹചെരയത്തില് അേപക്ഷയില്
അവകാശേെപ്പട്ടിട്ടുളള ജാതി െതളിയിക്കുന്നതിനു റവനയൂ അധികാരി നല്കുന്ന
ജാതി സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്/േനാണ്ല ക്രിമീെലയർ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് എന്നതിേനാെടാപ്പം
ഇതു സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന്റ
െവരിഫൈിേക്കഷന് സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
േമല് സൂചെിപ്പിച്ച ഒഴെിവുകള് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളളതാണ് . ഈ വിജ്ഞാപന
പ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റ കാലാവധി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഒരുട വർഷം വെരേയാ ഈ തസ്തികയ്ക്ക്
താെഴെ പറയുന്ന തീയതികളില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റ കാലയളവില്
േമല്പ്പറഞ്ഞെ സമുദ്ായത്തിനു േവണ്ടി നീക്കി വച്ചിട്ടുളള ഒഴെിവുകളിേലക്കും ആര
സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട അഭാവത്തില് നികത്തെപ്പടാത്ത
ഒഴെിവുകളിേലക്കും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള നിയമനശുപാർശേ െചെയ്ത് നിയമനം
നടത്തുന്നതു വെരേയാ ഏതാേണാ ആരദ്യം അതുവെര ആരയിരിക്കും.

ജിലയുെട േപര്

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ തീയതി

തിരുടവനന്തപുരം
െകാലം
എറണാകുളം
പാലക്കാട്
കണ്ണൂർ

169/2021/DOT – 30.04.2021
170/2021/DOQ – 30.04.2021
174/2021/DOE – 30.04.2021
176/2021/DOP – 30.04.2021
180/2021/DOC- 30.04.2021

കാറ്റഗറി നമ്പർ

501/2017

ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഒന്നിലധികം ജിലകളിേലക്ക്
അേപക്ഷിയ്ക്കുവാന് പാടുളളതല.
ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരമുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജിലാടിസ്ഥാനത്തില് 27.05.1971 –
െല ഗവണ്ലെമന്റ് ഓർഡെർ (എം.എസ്) നമ്പർ: 154/71/പി.ഡെി. യിെല പ്രേതയക
വയവസ്ഥകള്ക്കനുസൃതമായി
നടത്തുന്നതാണ്.
ജിലാടിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്ന് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഒരാളിന് സർവ്വീസ്
ആരരംഭിക്കുന്ന തീയതി മുതല് തുടർച്ചയായി അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് മറ്റ്
ജിലയിേലക്ക് മാറ്റം അനുവദ്ിക്കുന്നതല.
അഞ്ച് വർഷത്തിനു േശേഷം
മേറ്റെതങ്കിലും ജിലയിേലക്ക് മാറ്റം അനുവദ്ിക്കുകയാെണങ്കില് ആര മാറ്റം
02.01.1961-െല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് ജി.ഒ(എം.എസ്) നമ്പർ: 4/61/പി.ഡെി യിെല
വയവസ്ഥകള്ക്ക് വിേധയമായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇേപ്പാള് സർക്കാർ സർവ്വീസില്
ഏെതങ്കിലും ഒരുട ജിലയില് ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ
വിജ്ഞാപന പ്രകാരം അേപക്ഷകള് അയയ്ക്കുവാന് അർഹതയില . എന്നാല്
ഇതിലും
ഉദ്യയർന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
അേപക്ഷ
ക്ഷണിക്കുേമ്പാള്
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

(vi)

(vii)

®എന്.സി.സി ‘എ’, ‘ബി’, ‘സി’ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് േനടിയിട്ടുളള േകഡെറ്റുമാർക്ക്
യഥാക്രമം
2%, 3%, 5% െവയിേറ്റജ് മാർക്ക് നല്കുന്നതാണ്.
(GO(Ms)No.112/2007/D.Edn dated 21.08.2007 പ്രകാരം)
േനരിട്ടുളള
നിയമനത്തിനായി
പരിഗണിക്കെപ്പടുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ച് തുടർച്ചയായ 3 വർഷത്തിെല രണ്ട് വർഷം
െപ്രാേബഷനില് ആരയിരിക്കും. അവർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് 6 മാസെമങ്കിലുമുളള
(എൈക്സസ് കമ്മീഷണറുടെട നിർേദ്ദേശോനുസരണം കുറഞ്ഞെത് 180 പ്രവൃത്തി
ദ്ിനെമങ്കിലും) അടിസ്ഥാന പരിശേീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാേക്കണ്ടതുണ്ട് .
പരിശേീലനകാലം
െപ്രാേബഷനും
വാർഷികേവതന
വർദ്ധനവിനും
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. പരിശേീലനത്തില് പെങ്കടുക്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെര രണ്ട്
വർഷത്തിനുളളില് പരിശേീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കണം എന്ന
വയവസ്ഥയില്
ഉദ്യള്െപ്പടുത്തുന്നതും
പരാജയെപ്പടുന്ന
പക്ഷം
അവെര
െപ്രാേമാഷന് പരിഗണിക്കുന്നതുമല.

5.

നിയമനരീതി

:

േനരിട്ടുളള നിയമനം.
(മുകളില് െകാടുത്തിട്ടുളള സംവരണ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില്
നിന്നു മാത്രം)

6.

പ്രായപരിധി

:

1)19-34; ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1987 നും
01.01.2002-നും ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം
(രണ്ട് തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട) (െപാതു
വയവസ്ഥകളിെല പാർട്ട് II ഖണ്ഡിക 2(i) ല്
പ്രതിപാദ്ിച്ചിരിക്കുന്ന വയസ്സിളവ് ഉദ്യള്െപ്പെട)
കുറിപ്പ്: 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായതിന് േശേഷം എസ്.സി
വിഭാഗത്തില് നിന്നും ക്രിസ്തു മതത്തിേലക്ക്
പരിവർത്തനം െചെയ്തവരുടം അപ്രകാരമുള്ള
മാതാപിതാക്കളുടെട സന്താനങ്ങളുടം ഉദ്യള്െപ്പട്ട
എസ്.സി.സി.സി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1985 നും 01.01.2002 നും
ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട)
2)എസ്. സി: 19-36; എസ്.സി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
02.01.1985 നും 01.01.2002-നും ഇടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം
(രണ്ട് തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട) (െപാതു
വയവസ്ഥകളിെല പാർട്ട് II ഖണ്ഡിക 2(i) പ്രകാരമുള്ള
വയസ്സിളവ് ഉദ്യള്െപ്പെട)
ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് അനുവദ്ിച്ചിട്ടുളള പ്രേതയക
ആരനുകൂലയങ്ങള്ക്കായി ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ പാർട്ട്
II – െല െപാതുവയവസ്ഥകളിെല ഖണ്ഡിക 2 (2(i)
ഒഴെിെക) േനാക്കുക.

7.

േയാഗയതകള്:
1

:

വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത :
പ്ലസ് ടു പരീക്ഷേയാ തത്തുലയപരീക്ഷേയാ പാസ്സായിരിക്കണം

കുറിപ്പ് :

i) ഈ തസ്തികയിേലക്കുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് KS & SSR Part II
Rule 10(a) (ii) ബാധകമാണ്.
ii) തത്തുലയ േയാഗയത അവകാശേെപ്പട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ആരയത് െതളിയിക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ് ഒറ്റത്തവണ പ്രമാണ പരിേശോധനാ സമയേത്താ കമ്മീഷന്
ആരവശേയെപ്പടുേമ്പാേഴൊ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

2

ശോരീരിക േയാഗയതകള്
കുറഞ്ഞെത് 152 െസ. മീ ഉദ്യയരം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം പട്ടികജാതി
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് കുറഞ്ഞെത് 150 െസ.മീ ഉദ്യയരം
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.

3

എന്ഡെയൂറന്സ് െടസ്റ്റ്:
എലാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടം
പൂർത്തിയാക്കണം.

4

2.5 കിേലാമീറ്റർ ദൂരം 15 മിനിറ്റിനുളളില് ഓടി

കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ
ഓേരാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയും നാഷണല് ഫൈിസിക്കല് എഫൈിഷയന്സി െടസ്റ്റിെല
വണ്ല സ്റ്റാർ നിലവാരത്തിലുളള 8 (എട്ട്) ഇനങ്ങളില് ഏെതങ്കിലും 5 (അഞ്ച്)
എണ്ണത്തില് േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം.

ക്രമ
നമ്പർ
1.
2.
3.

ഇനങ്ങള്

വണ്ല സ്റ്റാർ നിലവാരം

100 മീറ്റർ ഓട്ടം
ൈഹ ജംപ്

:
:

േലാംഗ് ജംപ്

:
:

4.

പുട്ടിംഗ് ദ് േഷാട്ട് (4. കി.ഗ്രാം)

5.
6.

200 മീറ്റർ ഓട്ടം
േത്രായിംഗ് ദ്ി േത്രാ ബാള്
ഷട്ടില് േറസ് (4X25 മീറ്റർ)

:

സ്കെിപ്പിംഗ് (ഒരുട മിനിറ്റ്)

:

7.
8.

:
:

17 െസക്കന്റ്
1.06 മീറ്റർ
3.05 മീറ്റർ
4.88 മീറ്റർ
36 െസക്കന്റ്
14 മീറ്റർ
26 െസക്കന്റ്
80 പ്രാവശേയം

കുറിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട ശോരീരിക അളവുകള് കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷാ
േവളയില് എടുക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത അളവുകള് ഇലാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള
കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയില് പെങ്കടുപ്പിക്കുന്നതല . കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയില്

അപകടം സംഭവിക്കുകേയാ പരിേക്കല്ക്കുകേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്
കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയില് പെങ്കടുക്കുവാന് വീണ്ടും അവസരം നല്കുന്നതല.
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കായികേശേഷിയും കാഴ്ച ശേക്തിയും
(i)

ഔദ്യട്ട്
േഡൊർ േജാലികള് സജീവമായി െചെയ്യാനുള്ള
കായികേശേഷിയും, ശോരീരിക േയാഗയതയും, കഴെിവും ഉദ്യെണ്ടന്നു
കാണിക്കുന്നതും
ഒരുട
െമഡെിക്കല്
ആരഫൈീസർ
സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ ഫൈിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് ഓേരാ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയും ആരവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

(ii)

താെഴെപ്പറയുന്ന
തരത്തില്
കണ്ണട
വയ്ക്കാെതയുളള
കാഴ്ചശേക്തിയുളളതായി സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
കാഴ്ച
വലതുകണ്ണ്
ഇടതു കണ്ണ്
എ) ദൂരക്കാഴ്ച
6/6 െസ്നെലന്
6/6 െസ്നെലന്
ബി) സമീപക്കാഴ്ച
0.5 െസ്നെലന്
0.5 െസ്നെലന്
ഓേരാ കണ്ണിനും പൂർണ്ണമായ കാഴ്ചശേക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം .
വർണ്ണാന്ധത,
സ്കെവിന്റ്
അെലങ്കില്
കണ്ണിെന്റേയാ
കണ്ലേപാളകളുടേടെയാ േമാർബിഡെ് ആരയിട്ടുളള അവസ്ഥ എന്നിവ
അേയാഗയതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്.

(iii)

മുട്ടുതട്ട്, പരന്ന പാദ്ം, ഞരമ്പ് വീക്കം, വളഞ്ഞെ കാലുകള്,
ൈവകലയമുളള ൈകകാലുകള്, േകാമ്പല് (മുന് പല്), ഉദ്യന്തിയ
പല്ലുകള്, െകാഞ്ഞെ, േകള്വിയിലും സംസാരത്തിലുമുളള കുറവുകള്
എന്നിങ്ങെനയുളള ശോരീരിക നയൂനതകള് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കരുടത്.

(iv)

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനത്തില് െകാടുത്തിട്ടുളള ഫൈാറത്തില് സർക്കാർ
സർവ്വീസിലുളള അസിസ്റ്റന്റ് സർജനില്/ജൂനിയർ കണ്ലസള്ട്ടന്റില്
കുറയാത്ത റാങ്കിലുളള ഒരുട െമഡെിക്കല് ഓഫൈീസറില് നിന്നും
ശോരീരിക േയാഗയതയും കണ്ണട കൂടാെതയുളള കാഴ്ചശേക്തിയും
െതളിയിക്കുന്നതിന് െമഡെിക്കല് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റിെന്റ അസ്സല്
ഹാജരാേക്കണ്ടതും ആരയത് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് പരിേശോധനാ സമയത്ത്
െപ്രാൈഫൈലില് Upload െചെേയ്യണ്ടതുമാണ്. മാതൃക ഇേതാെടാപ്പം
േചെർക്കുന്നു.

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE
I have this day medically examined Smt...................................................... (Name
& address) and found that she has no disease or infirmity, which would render her
unsuitable for Government Service. Her age according to her own statement
is ................................... and by appearance is ….......................... and her
standards of vision is as follows.

i

Distant Vision

Standards of Vision
(without glasses)
Right Eye
Left Eye
…..........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 Blindness
................................
v.
Squint
................................
vi.
Any morbid condition of the eyes
or lids of either eye
………………………….
She is Physically fit for the post of Women Civil Excise Officer in the Excise
Department.
Place:
Date :

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

കുറിപ്പ്:
കാഴ്ചശേക്തിെയ
സംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങള്
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റില്
വയക്തമായി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
വിഷന് േനാർമല്, ആരവേറജ്, മുതലായ അവയക്തമായ
പ്രസ്താവനകള് സവീകരിക്കുന്നതല. ഓേരാ കണ്ണിേനയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്
പ്രേതയകമായി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
കാഴ്ചശേക്തി
മുകളില്
സൂചെിപ്പിച്ചിട്ടുളള
വിധത്തിലെലങ്കില്
കണ്ണിന്
നല
കാഴ്ചശേക്തിയുെണ്ടേന്നാ
േമാശേമായ
കാഴ്ചശേക്തിയാെണേന്നാ ഉദ്യളള വിവരം സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് നല്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന്
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റില്
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
അലാത്തപക്ഷം
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
സവീകരിക്കുന്നതല.
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അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുടെട user ID യും Password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത
േശേഷം സവന്തം Profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടാപ്പം കാണുന്ന Notification Link െല
'Apply Now' ല് മാത്രം click െചെേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ 31/12/2011 ന്
േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫൈാേട്ടായുെട താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം,
േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുക െകാണ്ട് Upload െചെയ്ത േഫൈാേട്ടായ്ക്ക് Upload െചെയ്ത തീയതി
മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്

നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില. അേപക്ഷാ ഫൈീസ് നല്േകണ്ടതില.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും, വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്പും തെന്റ െപ്രാൈഫൈലില് ഉദ്യള്െക്കാളളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പു
വരുടേത്തണ്ടതാണ് .
കമ്മീഷനുമായുളള എലാ കത്തിടപാടുകളിലും
User Id പ്രേതയകം
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു മുമ്പാെക ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുളള അേപക്ഷ
േസാപാധികമായി സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനു േശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില.
ഭാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഓണ്ലൈലന് അേപക്ഷയുെട
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുടെട
െപ്രാൈഫൈലിെല ‘My Applications’ എന്ന Link ല് Click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട
Print out എടുക്കാവുന്നതാണ്. അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷനുമായി
നടത്തുന്ന കത്തിടപാടുകളില് അേപക്ഷയുെട Print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകള് വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കാണുന്ന പക്ഷം
നിരുടപാധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി,
വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുളള അസ്സല് പ്രമാണങ്ങള് കമ്മീഷന്
ആരവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
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വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകാശേവാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation നല്കിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേയാ ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്
എതിെര Rules of Procedure Rule 22 പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാ നടപടികള്
സവീകരിക്കുന്നതാണ്.
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അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട അവസാന തീയതി 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12
മണി വെര
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ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആരർ/ഓണ്ലൈലന് പരീക്ഷ
നടത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകരണം (Confirmation)
അേപക്ഷകർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് െപ്രാൈഫൈല് വഴെി
നല്േകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന്
ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുളള സൗകരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി
വെരയുളള
അവസാനെത്ത
15
ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭയമാക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുളളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട അേപക്ഷകള് നിരുടപാധികം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
സ്ഥിരീകരണം നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം
അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ കലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ് .
ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട െപ്രാൈഫൈലിലും അതില്
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള െമാൈബല് േഫൈാണ്ല നമ്പരിലും നല്കുന്നതാണ്.
(വിശേദ്വിവരങ്ങള്ക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുന്ന
െപാതുവയവസ്ഥകള് േനാക്കുക)

