േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന
No: R&A2(3)12/2020/KPSC

വിജ്ഞാപനം

തിരുവനന്തപുരം
തീയതി: 16/11/2020

െഷ്സ്പെഷയൽ റിക്രൂട്ട് െഷ് മെന്റ് - ജില്ലാതലം
കോറ്റഗറി നമ്പര് : 189/2020
േകേരള സംസ്ഥാന സര്വ്വീസിൽ എക്സൈസ്ക്സൈസ് വകുപ്പിൽ സിവിൽ എക്സൈസ്ക്സൈസ് ഓഫീസര്
തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിെഷ്ല അട്ടപ്പാടി േബ്ലാക്കിെഷ്ല വനാന്തരങ്ങളിെഷ്ലയും വനാതിര്ത്തിയിെഷ്ലയും
െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ് േകോളനികേളിൽ നിവസിക്കുന്ന പട്ടികേവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽെഷ്പ്പട്ട പണിയന, അടിയാന,
കോട്ടുനായിക്കന വിഭാഗങ്ങളിെഷ്ല േയാഗയതയുളള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളിൽ നിന്നും നിശ്ചിത മൊതൃകേയിൽ എക്സഴുതി
(മൊതൃകേ ചുവെഷ്ട േചേര്ക്കുന്നു) അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുന്നു. േമെൽപ്പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങള് ലഭയമെല്ലാത്തപക്ഷം
അട്ടപ്പാടി േബ്ലാക്കിെഷ്ല Most primitive group-ൽ ഉദ്യള്െഷ്പ്പട്ടവെഷ്രയും പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

1 വകുപ്പ്

:

എക്സൈസ്ക്സൈസ്

2 ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

സിവിൽ എക്സൈസ്ക്സൈസ് ഓഫീസര്
(പട്ടികേവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കായുളള പ്രത്യേതയകേ നിയമെനം പാലക്കാട്
ജില്ലയിെഷ്ല
അട്ടപ്പാടി
േബ്ലാക്കിെഷ്ല വനാന്തരങ്ങളിെഷ്ലയും
വനാതിര്ത്തിയിെഷ്ലയും
െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ്
േകോളനികേളിൽ
നിവസിക്കുന്ന പട്ടികേവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽെഷ്പ്പട്ട
പണിയന,
അടിയാന, കോട്ടുനായിക്കന വിഭാഗങ്ങള്ക്കും Most primitive
group-ൽ ഉദ്യള്െഷ്പ്പട്ടവര്ക്കും മൊത്രം)

(കുറിപ്പ്: ഭിന്നേശേഷിയുള്ളവര്ക്കും
അര്ഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.)

വനിതകേള്ക്കും

ഈ

3 ശേമ്പളം

:

₹ 20000-45800/-

4 ഒഴിവുകേളുടെഷ്ട എക്സണ്ണം

:

ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ
പാലക്കാട് - 1

വിജ്ഞാപനപ്രത്യകോരം

അേപക്ഷിക്കുവാന

കുറിപ്പ് :(i) 10.11.2010-െഷ്ല GO(P)NO.264/10/TD (SRO 1025/10) ഉദ്യം 03.10.2015-െഷ്ല GO(P)No.178/2015/TD (SRO
No.669/2015) ഉദ്യം പ്രത്യകോരമൊണ് ഈ തസ്തികേയുെഷ്ട േപര്, വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, വയസ്സ്
എക്സന്നിവ വിജ്ഞാപനം െഷ്ചേയ്തിട്ടുളളത്.
ii)

ഈ ഒഴിവുകേള് ഇപ്പേപ്പാള് നിലവിലുളളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രത്യകോരം പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക്
തയ്യാറാക്കെഷ്പ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രത്യാബലയത്തിൽ വരുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വര്ഷം
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.
മുകേളിൽ
കോണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴിവുകേളിേലക്കും
ലിസ്റ്റ്
പ്രത്യാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമെയത്ത്, പാലക്കാട് ജില്ലയിെഷ്ല അട്ടപ്പാടി േബ്ലാക്കിെഷ്ല
വനാന്തരങ്ങളിെഷ്ലയും വനാതിര്ത്തിയിെഷ്ലയും െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ് േകോളനികേളിൽ നിവസിക്കുന്ന
പട്ടികേ വര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽെഷ്പ്പട്ട പണിയന, അടിയാന, കോട്ടുനായിക്കന വിഭാഗങ്ങള്ക്കും
Most primitive group-നും മൊത്രമൊയി എക്സഴുതി അറിയിക്കെഷ്പ്പടുന്ന കൂടുതൽ ഒഴിവുകേളിേലക്കും
പ്രത്യസ്തുത ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നിയമെനം നടത്തുന്നതാണ്.

iii)

23.08.2016-െഷ്ല സ.ഉദ്യ (എക്സം.എക്സസ്) നം.84/2016/നി.വ പ്രത്യകോരം ഈ തസ്തികേയുെഷ്ട െഷ്തരെഷ്ഞ്ഞടുപ്പ്
പാലക്കാട് ജില്ലയിെഷ്ല അട്ടപ്പാടി േബ്ലാക്കിെഷ്ല വനാന്തരങ്ങളിെഷ്ലയും വനാതിര്ത്തിയിെഷ്ലയും
െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ് േകോളനികേളിൽ നിവസിക്കുന്ന പട്ടികേവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽെഷ്പ്പട്ട പണിയന,
അടിയാന, കോട്ടുനായിക്കന വിഭാഗങ്ങള്ക്കും most primitive group-നും മൊത്രമൊയി
പരിമെിതെഷ്പ്പടുത്തിയിട്ടുളളതിനാൽ ഈ വിജ്ഞാപനം പ്രത്യകോരമുളള െഷ്തരെഷ്ഞ്ഞടുപ്പ് ജില്ലാ
അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. PSC-യുെഷ്ട പാലക്കാട് ജില്ലാ ആഫീസിേലയ്ക്കാണ് അേപക്ഷ
അയേയ്ക്കണ്ടത്.

iv)

അേപക്ഷകേന പാലക്കാട് ജില്ലയിെഷ്ല അട്ടപ്പാടി േബ്ലാക്കിെഷ്ല പട്ടികേവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽെഷ്പ്പട്ട
പണിയന, അടിയാന, കോട്ടുനായിക്കന എക്സന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽെഷ്പ്പടുന്നേതാ most primitive
group-ൽ
െഷ്പടുന്നേതാ ആയ ആളാെഷ്ണന്ന് െഷ്തളിയിക്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് റവനയ

അധികോരികേളിൽ നിന്ന് വാേങ്ങണ്ടതും (അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുന്ന അവസാനതീയതിയ
മുനപ്), ആയത് അേപക്ഷേയാെഷ്ടാപ്പം ഹാജരാേക്കണ്ടതുമൊണ്.
v)

അേപക്ഷകേന പാലക്കാട് ജില്ലയിെഷ്ല അട്ടപ്പാടി േബ്ലാക്കിെഷ്ല വനാന്തരങ്ങളിെഷ്ലയും
വനാതിര്ത്തിയിെഷ്ലയും
െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ്
േകോളനികേളിൽ
നിവസിക്കുന്ന
സ്ഥിരതാമെസക്കാരനാെഷ്ണന്ന് െഷ്തളിയിക്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് േഫാറസ്റ്റ് േറഞ്ചര്/ൈസ്ട്രൈബൽ
എക്സക്സൈ്െഷ്റ്റനഷന ഓഫീസറിൽ നിന്ന്
വാേങ്ങണ്ടതും (അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുന്ന
അവസാനതീയതിയ മുനപ്), ആയത് അേപക്ഷേയാെഷ്ടാപ്പം ഹാജരാേക്കണ്ടതുമൊണ്.

5 നിയമെനരീതി

: േനരിട്ടുള്ള നിയമെനം
(പട്ടികേവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കായുളള പ്രത്യേതയകേ നിയമെനം പാലക്കാട്
ജില്ലയിെഷ്ല
അട്ടപ്പാടി
േബ്ലാക്ക്
െഷ്ല
വനാന്തരങ്ങളിെഷ്ലയും
വനാതിര്ത്തിയിെഷ്ലയും െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ് േകോളനികേളിൽ നിവസിക്കുന്ന
പട്ടികേവര്ഗ്ഗ
വിഭാഗത്തിൽെഷ്പ്പട്ട
പണിയന,
അടിയാന,
കോട്ടുനായിക്കന വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും most primitive group -ൽ
നിന്നും മൊത്രം)

കുറിപ്പ് :-1 േമെൽ
വിഭാഗത്തിൽെഷ്പ്പടാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്
നിരസിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങെഷ്നയുളളവര്ക്ക് അേപക്ഷ
പ്രത്യേതയകേമൊയി നൽകുന്നതല്ല.

സമെര്പ്പിക്കുന്ന
അേപക്ഷകേള്
നിരസിച്ചുകെഷ്കോണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ്

2) െഷ്സ്പെഷയൽ ൈസ്ഡ്രൈവ് മുേഖേനയുളള പ്രത്യേതയകേ നിയമെനം സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്ക്കിടയിൽ
വയാപകേമൊയ പ്രത്യചോരണം നടത്തുന്നതിനായി ആദ്ിവാസ ഊരുകേളിൽ പ്രത്യവര്ത്തിക്കുന്ന ഫീൽഡ്
ഓഫീസര്മൊര്ക്ക് പട്ടികേവര്ഗ്ഗ വികേസന വകുപ്പ് മുേഖേന നിര്േദ്ദേശേം നൽകുന്നതാണ് . 21.03.2015െഷ്ല GO(Rt)No.708/2015/Home പ്രത്യകോരം പട്ടികേവര്ഗ്ഗ വികേസന പ്രത്യവര്ത്തനങ്ങെഷ്ള എക്സല്ലാം
ഏകേകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി സര്ക്കാര് തെഷ്ന്ന നിേയാഗിച്ചിട്ടുളള ബന്ധെഷ്പ്പട്ട ജില്ലാ കേളക്ടര്മൊര്
ഇപ്പതു സംബന്ധിച്ച വയാപകേമൊയ പ്രത്യചോരണം നടത്തുന്നതിനായി നിര്േദ്ദേശേം നൽേകേണ്ടതാണ് .
െഷ്സ്പെഷയൽ ൈസ്ഡ്രൈവ് മുേഖേനയുളള പ്രത്യേതയകേ നിയമെനം സംബന്ധിച്ച് േയാഗയതയും താല്പരയവുമുളള
എക്സല്ലാ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്ക്കിടയിലും വയാപകേമൊയ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുെഷ്ണ്ടന്ന് പ്രത്യസ്തുത
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥനമൊര് ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്.
6 പ്രത്യായപരിധി

7

:

19 - 36 , ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് 02.01.1984-നും 01.01.2001-നും ഇപ്പടയിൽ
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െഷ്പ്പെഷ്ട). വയസ്
ഇപ്പളവിെഷ്ന സംബന്ധിച്ച് മെറ്റ് ആനുകൂലയങ്ങള് ഈ െഷ്തരെഷ്ഞ്ഞടുപ്പിന്
ബാധകേമെല്ല.

േയാഗയതകേള് :
1)

വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത :പ്ലസ്ടു (+2) പരീക്ഷ വിജയിച്ചിരിക്കണം അഥവാ തത്തുലയമൊയ േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം.

കുറിപ്പ് :1) മുകേളിൽ സൂചേിപ്പിച്ച േയാഗയരായ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടെഷ്ട അഭാവത്തിൽ 8-ആം
ക്ലാസ് പാസ്സായവര്വെഷ്രയുളളവെഷ്രയും പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
2) േയാഗയത സംബന്ധിച്ച KS&SSR Part II Rule 10(a)ii ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് ബാധകേമൊണ്.
2)

3)

ശോരീരികേ േയാഗയത :ഉദ്യയരം കുറഞ്ഞത് 160 െഷ്സ.മെീ (155 െഷ്സ.മെീ വെഷ്രയുള്ളവര്ക്ക് ഇപ്പളവ് അനുവദ്ിക്കുന്നതാണ് ),
െഷ്നഞ്ചളവ് കുറഞ്ഞത് 76 െഷ്സ.മെീ ഉദ്യം ( 72 െഷ്സ.മെീ വെഷ്രയുള്ളവര്ക്ക് ഇപ്പളവ് അനുവദ്ിക്കുന്നതാണ്)
എക്സന്നാൽ പൂര്ണ്ണ ഉദ്യഛ്വാസത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 5 െഷ്സ.മെീ വികോസം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
കോയികേ േശേഷിയും കോഴ്ച ശേക്തിയും :(i) ഔട്ട്േഡാര് േജാലികേള് സജീവമൊയി െഷ്ചേയ്യാനുളള കോയികേേശേഷിയും ശോരീരികേ േയാഗയതയും
കേഴിവും ഉദ്യെഷ്ണ്ടന്നു കോണിക്കുന്നതും അസിസ്റ്റന്റ് സര്ജ്ജനിൽ താെഷ്ഴയല്ലാത്ത റാങ്കുളള ഒരു
െഷ്മെഡിക്കൽ ആഫീസര് സാക്ഷയെഷ്പ്പടുത്തുന്നതുമൊയി ഫിറ്റ്നസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓേരാ
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയും ആവശേയെഷ്പ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
(ii)
താെഷ്ഴപ്പറയുന്ന
തരത്തിൽ
സാക്ഷയെഷ്പ്പടുത്തിയിരിക്കണം.

കേണ്ണട

വയ്ക്കാെഷ്തയുളള

കോഴ്ചശേക്തിയുളളതായി

വലതുകേണ്ണ്

ഇപ്പടതുകേണ്ണ്

a)

ദൂരക്കാഴ്ച

6/6 െഷ്സ്നെല്ലന

6/6 െഷ്സ്നെല്ലന

b)

സമെീപക്കാഴ്ച

0.5 െഷ്സ്നെല്ലന

0.5 െഷ്സ്നെല്ലന

c)

കേളര് വിഷന

സാധാരണ

സാധാരണ

d)

നിശോന്ധത

ഇപ്പല്ലാതിരിക്കണം

ഇപ്പല്ലാതിരിക്കണം

കുറിപ്പ് :- (1) ഓേരാ കേണ്ണിനും പൂര്ണ്ണമൊയ കോഴ്ച ശേക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം. കേളര് ൈസ്ബ്ലനഡ്നസ്,
സ്ക്വിന്റ് അെഷ്ല്ലങ്കിൽ കേണ്ണിെഷ്ന്റേയാ കേണ്പേപാളയുേടേയാ േമൊര്ബിഡ് ആയിട്ടുളള അവസ്ഥ
എക്സന്നിവ അേയാഗയതയായി കേണക്കാക്കുന്നതാണ്.
(2)
മുട്ടുതട്ട്, പരന്ന പാദ്ം, ഞരമ്പ് വീക്കം, വളഞ്ഞ കോലുകേള്, ൈസ്വകേലയമുളള
ൈസ്കേകോലുകേള്, േകോമ്പല്ല് (മുന പല്ല്), ഉദ്യന്തിയ പല്ലുകേള്, െഷ്കോഞ്ഞ, േകേള്വിയിലും
സംസാരേശേഷിയിലുമുളള
കുറവുകേള്
എക്സന്നിങ്ങെഷ്നയുളള
ശോരീരികേ
നയനതകേള്
അേയാഗയതയായി കേണക്കാക്കുന്നതാണ്. ശോരീരികേേയാഗയതയും കേണ്ണട കൂടാെഷ്തയുളള കോഴ്ച
ശേക്തിയും െഷ്തളിയിക്കുന്നതിന് താെഷ്ഴ െഷ്കോടുത്തിട്ടുളള മൊതൃകേയിൽ സര്ക്കാര് സര്വ്വീസിലുളള
അസിസ്റ്റന്റ് സര്ജന / ജൂനിയര് കേണ്പസള്ട്ടന്റിെഷ്ന്റ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത റാങ്കിലുളള ഒരു
െഷ്മെഡിക്കൽ ആഫീസറിൽ നിന്നും ലഭിച്ച െഷ്മെഡിക്കൽ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് അസ്സൽ കോയികേക്ഷമെതാ
പരീക്ഷയുെഷ്ട മുേന്നാടിയായുളള പ്രത്യമൊണ പരിേശോധനാ സമെയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE
I have this day, medically examined Sri …......................................... and found that his/her 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 in the Excise Department.

Place:
Date:

Signature
Name & Designation of Medical Officer

(Office Seal)

കുറിപ്പ്
:കോഴ്ചശേക്തിെഷ്യ
സംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങള്
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിൽ
വയക്തമൊയി
േരഖേെഷ്പ്പടുത്തിയിരിക്കണം. വിഷന േനാര്മെൽ, ആവേറജ് മുതലായ അവയക്തമൊയ പ്രത്യസ്താവനകേള്
സവീകേരിക്കുന്നതല്ല. ഓേരാ കേണ്ണിേനയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് പ്രത്യേതയകേമൊയി േരഖേെഷ്പ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
കോഴ്ചശേക്തി മുകേളിൽ സൂചേിപ്പിച്ചിട്ടുളള വിധത്തിലെഷ്ല്ലങ്കിൽ കേണ്ണിന് നല്ല കോഴ്ചശേക്തിയുേണ്ടാ േമൊശേമൊയ
കോഴ്ചശേക്തിയാെഷ്ണേന്നാ ഉദ്യളള വിവരം സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിൽ
േരഖേെഷ്പ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് സവീകേരിക്കുന്നതല്ല.

4) കോയികേക്ഷമെതാ പരീക്ഷ :- ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന നടത്തുന്ന
കോയികേ ക്ഷമെതാ പരീക്ഷ ജയിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണ്. നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ എക്സഫിഷയനസി
െഷ്ടസ്റ്റിെഷ്ല വണ്പസ്റ്റാര് നിലവാരത്തിലുളള താെഷ്ഴ പറയുന്ന 8 (എക്സട്ട്) ഇപ്പനങ്ങളിൽ ഏകെഷ്തങ്കിലും 3
(മൂന്ന്) എക്സണ്ണത്തിൽ േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം.

ക്രമെ
നമ്പര്

ഇപ്പനങ്ങള്

വണ്പസ്റ്റാര് നിലവാരം

1

100 മെീറ്റര് ഓട്ടം

14 െഷ്സക്കന്റ്

2

ൈസ്ഹ ജമ്പ്

132.20 െഷ്സ.മെീ

3

േലാംഗ് ജമ്പ്

457.20 െഷ്സ.മെീ

4

പുട്ടിംഗ് ദ്് േഷാട്ട് (7264 ഗ്രാം)

609.60 െഷ്സ.മെീ

5

േത്രായിംഗ് ദ്ി ക്രിക്കറ്റ് േബാള്

6096 െഷ്സ.മെീ

6

േറാപ് ൈസ്ക്ലമ്പിംഗ് (ൈസ്കേകേള് മൊത്രം
ഉദ്യപേയാഗിച്ച്)

365.80 െഷ്സ.മെീ

7

പുള് അപ്പ് അഥവാ ചേിന്നിംഗ്

8

1500 മെീറ്റര് ഓട്ടം

8 തവണ
5 മെിനിട്ട് 44 െഷ്സക്കന്റ്

കുറിപ്പ് :- ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടെഷ്ട ശോരീരികേ അളവുകേള് കോയികേ ക്ഷമെതാ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുനപ്
എക്സടുക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത അളവുകേള് ഇപ്പല്ലാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേെഷ്ള കോയികേക്ഷമെതാ
പരീക്ഷയിൽ പെഷ്ങ്കടുപ്പിക്കുന്നതല്ല. കോയികേക്ഷമെതാ പരീക്ഷയിൽ അപകേടം സംഭവിക്കുകേേയാ
പരിേക്കൽക്കുകേേയാ
െഷ്ചേയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിക്ക്
കോയികേക്ഷമെതാ
പരീക്ഷയിൽ
പെഷ്ങ്കടുക്കുവാന വീണ്ടും അവസരം നൽകുന്നതല്ല.
കുറിപ്പ് - ഏകറ്റവും കുറഞ്ഞത് 6 മൊസെഷ്മെങ്കിലുമുളള (എക്സൈസ്ക്സൈസ് കേമ്മീഷണറുടെഷ്ട നിര്േദ്ദേശോനുസരണം
i) കുറഞ്ഞത് 180 പ്രത്യവൃത്തി ദ്ിവസെഷ്മെങ്കിലും) അടിസ്ഥാന പരിശേീലനം സിവിൽ എക്സൈസ്ക്സൈസ്
ഓഫീസര് െഷ്ട്രൈയിനി വിജയകേരമൊയി പൂര്ത്തിയാേക്കണ്ടതുണ്ട്. പരിശേീലനത്തിേലര്െഷ്പ്പടുന്നവര്ക്ക്
കോലാകോലങ്ങളിൽ സര്ക്കാര് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിലുളള ൈസ്സ്റ്റപ്പന്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് .
പരിശേീലനത്തിൽ പെഷ്ങ്കടുക്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെഷ്ര, രണ്ട് വര്ഷത്തിനുള്ളിൽ പരിശേീലനം
വിജയകേരമൊയി പൂര്ത്തീകേരിക്കണം എക്സന്ന വയവസ്ഥയിൽ ഉദ്യള്െഷ്പ്പടുത്തുന്നതും, പരാജയെഷ്പ്പടുന്ന
പക്ഷം അവെഷ്ര െഷ്പ്രത്യാേമൊഷന് പരിഗണിക്കുന്നതുമെല്ല.
ii) എക്സന.സി.സി യുെഷ്ട " എക്സ” , "ബി”, " സി” സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് േനടിയിട്ടുളള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്ക്ക്
യഥാക്രമെം " 2%” , "3%” , "5% ” എക്സന്ന ക്രമെത്തിൽ 21.08.2007 തീയതിയിെഷ്ല ജി.ഒ (എക്സം.എക്സസ്)
നമ്പര് 112/2007/എക്സച്ച്.ഇപ്പ.ഡി.എക്സന സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവ് അനുസരിച്ച് അധികേ മൊര്ക്ക്
നൽകുന്നതാണ്.
8.

അേപക്ഷ സമെര്പ്പിേയ്ക്കണ്ട രീതി :
േയാഗയരായ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് എക്സഴുതിയേതാ ൈസ്ടപ്പ് െഷ്ചേയ്തേതാ ആയ അേപക്ഷകേള് േകേരള
പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷെഷ്ന്റ ബന്ധെഷ്പ്പട്ട ജില്ലാ ആഫീസുകേളിൽ േനരിേട്ടാ തപാൽ

മുേഖേനേയാ
ക്രമെ
നമ്പര്
9-ൽ
പറയുന്ന
തീയതിക്കകേം
സമെര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
അേപക്ഷേയാെഷ്ടാപ്പം േയാഗയത, വയസ്സ്, ജാതി, േനറ്റിവിറ്റി എക്സന്നിവ െഷ്തളിയിക്കുന്നതായ
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകേളുടെഷ്ട സവയം സാക്ഷയെഷ്പ്പടുത്തിയ പകേര്പ്പുകേളുടം ഉദ്യള്െഷ്പ്പടുേത്തണ്ടതാണ് .
പട്ടികേവര്ഗ്ഗ വികേസന വകുപ്പിെഷ്ല ഫീൽഡ് ഓഫീസര്മൊര് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്ക്കുളള
നിര്േദ്ദേശേങ്ങള് നൽകുകേയും േയാഗയതയും താല്പരയവുമുളള എക്സല്ലാ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടം നിശ്ചിത
സമെയപരിധിക്കുളളിൽ അേപക്ഷ സമെര്പ്പിച്ചിട്ടുെഷ്ണ്ടന്ന് ഉദ്യറപ്പാേക്കണ്ടതുമൊണ്.
കുറിപ്പ് - അേപക്ഷയിൽ കോണിച്ചിട്ടുളള വിവരങ്ങളുടം, അേപക്ഷേയാെഷ്ടാപ്പം സമെര്പ്പിച്ചിട്ടുളള
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകേളുടം വയാജമൊെഷ്ണന്ന് പിന്നീട് െഷ്തളിയുന്ന പക്ഷം യാെഷ്താരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാെഷ്ത
നിയമെനശേിപാര്ശേ നിരുപാധികേമൊയി റദ്ദു െഷ്ചേയ്യുന്നതാണ്.
അേപക്ഷയുെഷ്ട മൊതൃകേ
:

1

തസ്തികേയുെഷ്ട േപര്

2

കോറ്റഗറി നമ്പര്

:

3

അേപക്ഷ സമെര്പ്പിക്കുന്ന ജില്ല

:

4

അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ േപര്

:

5

അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ പിതാവ് / മൊതാവ് /
രക്ഷകേര്ത്താവിെഷ്ന്റ േപര്

:

6

അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ ജനന തീയതി, വയസ്സ്

:

7

അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ ജാതി

:

8

സ്ത്രീ / പുരുഷന

:

9

അേപക്ഷകേന െഷ്വയിേറ്റജ് മൊര്ക്കിന്
(എക്സന.സി.സി./േസ്പൊര്ട്സ് തുടങ്ങിയവ)
അര്ഹനാെഷ്ണാ ?

:

10

അര്ഹനാെഷ്ണങ്കിൽ വിശേദ് വിവരങ്ങള്
േരഖേെഷ്പ്പടുത്തുകേ (9-െഷ്ന്റ വിശേദ്ാംശേങ്ങള്)

:

11

സ്ഥിരം േമെൽവിലാസം

:

12

േയാഗയത

:

മുകേളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് എക്സെഷ്ന്റ അറിവിൽ ശേരിയാെഷ്ണന്ന് ഇപ്പതിനാൽ
സാക്ഷയെഷ്പ്പടുത്തിെഷ്ക്കാള്ളുന്നു.
സ്ഥലം :
തീയതി:

അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ ഒപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെഷ്ട േപര്:
േഫാണ്പ നമ്പര് :

സാക്ഷയപത്രം
…....................... തീയതിയിെഷ്ല ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനപ്രത്യകോരം ...................................................... .തസ്തികേയിേലക്ക്
(Category
No.
….....................)
അേപക്ഷ
സമെര്പ്പിച്ച
...........................................
ശ്രീ.......................................................................... രക്ഷിതാവിെഷ്ന്റ േപര് ...............................................................................
േകേരള
സംസ്ഥാനെഷ്ത്ത
....................................................................................ജില്ലയിെഷ്ല...........................................................................................
താലൂക്കിെഷ്ല ...........................................................വിേല്ലജിെഷ്ല ....................................................... താെഷ്ഴ പറയുന്ന
പ്രത്യേദ്ശേത്ത് സ്ഥിരതാമെസക്കാരനാെഷ്ണന്നും സാക്ഷയെഷ്പ്പടുത്തുന്നു.
1. േബ്ലാക്കിെഷ്ന്റ േപര്
: ...........................................................................
2. വനാന്തരം/വനാതിര്ത്തി : ............................................................................
(ബാധകേമൊയത് എക്സഴുതി േചേര്ക്കുകേ)
3. െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ് േകോളനിയിെഷ്ല സ്ഥിരതാമെസക്കാരനാേണാ? : .............................
4. ആെഷ്ണങ്കിൽ േകോളനിയുെഷ്ട േപര്: ................................................................
ഈ സാക്ഷയപത്രം േമെൽ തസ്തികേയേവണ്ടി േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന ഓഫീസിൽ
ഹാജരാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി നൽകേിയിട്ടുള്ളതാണ്
േപര് :
ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര് :
( േഫാറസ്റ്റ് േറഞ്ചര്/ൈസ്ട്രൈബൽ എക്സക്സൈ്റ്റനഷന ഓഫീസര്/
ഔേദ്യാഗികേ വിലാസം :
സ്ഥലം :
തീയതി :
(ഓഫീസ് സീൽ)
അേപക്ഷേയാെഷ്ടാപ്പം താെഷ്ഴപറയുന്ന േരഖേകേള്കൂടി സമെര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
1)
ജനനത്തീയതി/പ്രത്യായം/പ്ലസ് -2 േയാഗയത െഷ്തളിയിക്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.
2)
അേപക്ഷകേന പാലക്കാട് ജില്ലയിെഷ്ല അട്ടപ്പാടി േബ്ലാക്കിെഷ്ല പട്ടികേവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽെഷ്പ്പടുന്ന
ആളാെഷ്ണന്ന് െഷ്തളിയിക്കുന്ന റവനയ അധികോരികേള് നൽകുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് . (പണിയന/അടിയാന/
കോട്ടുനായിക്കന വിഭാഗവും അട്ടപ്പാടി േബ്ലാക്കിെഷ്ല most primitive group-ഉദ്യം മൊത്രം).
3)
അേപക്ഷകേന പാലക്കാട് ജില്ലയിെഷ്ല അട്ടപ്പാടി േബ്ലാക്കിെഷ്ല
പട്ടികേവര്ഗ്ഗ െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ്
േകോളനിയിെഷ്ല സ്ഥിരതാമെസക്കാരനാെഷ്ണന്ന് െഷ്തളിയിക്കുന്ന േഫാറസ്റ്റ് േറഞ്ചര് / ൈസ്ട്രൈബൽ
എക്സക്സൈ്െഷ്റ്റനഷന ഓഫീസര് നൽകുന്ന േമെൽ സൂചേിപ്പിച്ച പ്രത്യകോരമുള്ള സാക്ഷയപത്രം .
9.

അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി :
വെഷ്ര

23.12.2020 ബുധനാഴ്ച ൈസ്വകുേന്നരം 5 മെണി
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അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട േമെൽവിലാസം :

പാലക്കാട്
ജില്ലാ ആഫീസര്,
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന ജില്ലാ ആഫീസ്,
സിവിൽ േസ്റ്റഷന,പാലക്കാട് - 678 001
േഫാണ്പ : 0491-2505398

കുറിപ്പ് :- പാലക്കാട് ജില്ലാ ആഫീസിേലയ്ക്കല്ലാെഷ്ത േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന
െഷ്സക്രട്ടറിയുെഷ്ടേയാ,
അഡീഷണൽ
െഷ്സക്രട്ടറിയുെഷ്ടേയാ,
റീജിയണൽ
ആഫീസറുടെഷ്ടേയാ, െഷ്ഡപയട്ടി െഷ്സക്രട്ടറിയുേടേയാ േപരിൽ അയയന്ന അേപക്ഷകേള്
നിരസിക്കുന്നതാണ് .
11

െഷ്പാതുവയവസ്ഥകേളിെഷ്ല രണ്ടും, മൂന്നും, ഇപ്പരുപത്തിയഞ്ചും ഖേണ്ഡികേകേളിെഷ്ല (25-ാാം
ഖേണ്ഡികേയിെഷ്ല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന്റ് സേബാര്ഡിേനറ്റ് സര്വ്വീസ് ചേട്ടങ്ങളുടെഷ്ട രണ്ടാം
ഭാഗത്തുളള 3(സി) വകുപ്പിെഷ്ന സംബന്ധിച്ച ചേട്ടങ്ങള് ഒഴിെഷ്കേയുളള) വയവസ്ഥകേള് ഈ
തിരെഷ്ഞ്ഞടുപ്പിന് ബാധകേമെല്ല.

12

നിയമെനങ്ങള് നടത്തുന്നത് ഈ വിജ്ഞാപനം ആസ്പെദ്മൊക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റിെഷ്ല റാങ്ക്
അനുസരിച്ചുകം പട്ടികേവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കായുള്ള പ്രത്യേതയകേ സംവരണം സംബന്ധിച്ച് 17/01/1976-െഷ്ല
ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 21/76/പി.ഡി., 22.01.1994 -െഷ്ല ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 25/94/ജി.എക്സ.ഡി. എക്സന്നീ
സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവുകേളിെഷ്ല വയവസ്ഥകേള് അനുസരിച്ചുകം, 30.01.2016-െഷ്ല സ.ഉദ്യ (എക്സം.എക്സസ്)
നം.10/2016/നി.വ അനുസരിച്ചുകം, നിയമെനക്കാരയത്തിൽ അേപ്പാഴേപ്പാള് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേതയകേ
ചേട്ടങ്ങള് അനുസരിച്ചുകം 1958 - െഷ്ല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന്റ്
സേബാര്ഡിേനറ്റ് സര്വ്വീസ്
ചേട്ടങ്ങളുടെഷ്ട രണ്ടാം ഭാഗത്തുള്ള 3(സി), 17(എക്സ), 17(ബി) എക്സന്നീ ചേട്ടങ്ങള്ക്ക് വിേധയമൊയും
ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

(േഫാേട്ടാ, ഐ ഡി ഉദ്യള്െഷ്പ്പെഷ്ടയുളള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെഷ്ല െഷ്പാതു വയവസ്ഥകേള്
േനാക്കുകേ.

