കോറ്റഗറി നമ്പർ : 300 /2020
താെഴപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് തിരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല
പട്ടികേവർഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും
അേപക്ഷകേള്
ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു.
ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷന്
േശേഷം
ഓണ്ലൈലനായി
കേമ്മിഷെന്റെ
െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെടയാണ് അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടത്. നിലവില് രജിേസ്ട്രേഷന ഉദ്യളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിലൂടെട അേപക്ഷിക്കാം.
1.

വകുപ്പ്

: േപാലീസ്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: േപാലീസ് േകോണ്ലസ്റ്റബിള് ൈഡ്രവർ (സംസ്ഥാനതലം)
(െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന്റെ്- പട്ടികേവർഗക്കാരില് നിന്നുമാത്രം)
വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടം ഭിന്നേശേഷിയുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടം ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
അേപക്ഷിക്കുമ്പവാന അർഹത ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
അേപക്ഷിക്കുമ്പവാന അർഹത ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല

3.

ശേമ്പളം

: Rs 22,200 –ല 48,000/-

4.

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം : സംസ്ഥാനടിസ്ഥാനത്തില് (30 ഒഴിവുകേള്) (െസ്പെഷയല്
റിക്രൂട്ട്െമന്റെ്- പട്ടികേവർഗക്കാരില് നിന്നുമാത്രം)

കുറിപ്പ്:
1.
15.01.1986 തീയതിയിെല G.O(P) 8/86/Home(SRO No. 86/86) , 28/01/2011 തീയതിയിെല
GO(Ms)No.24/11/ആഭയന്തരം, 27.11.2018 തീയതിയിെല ഗവണ്ലെമന്റെ് അഡീഷണല് ചെീഫ്
െസക്രട്ടറിയുെട Home-K1/293/2018-Home നമ്പർ കേത്ത്, 10.12.2018 തീയതിയിെല
സംസ്ഥാന േപാലീസ് േമധാവിയുെട L4-130019/2018/PHQ നമ്പർ കേത്ത് എന്നിവ
അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ തസ്തികേ വിജ്ഞാപനം െചെയ്തിട്ടുളളത്.
ഈ തസ്തികേയ്ക്കായി നിലവില് വരുടന്ന റാങ്കേ് പട്ടികേ അംഗീകേരിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല്
2.
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വർഷവും
നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
എന്നാല്
ഒരുട
വർഷത്തിന്
േശേഷം
ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട പുതിയ റാങ്കേ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കേില് ആ
തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്കേ് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയ
മുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
മുകേളില്
കോണിച്ചിട്ടുള
ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം
ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന
സമയത്ത്
െസ്പെഷയല്
റിക്രൂട്ട്െമന്റെിനുശേവണ്ടി
പട്ടികേവഗക്കാർക്കായി എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം പ്രസ്തുത
ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
എന്നാല് ഈ റാങ്കേ് ലിസ്റ്റിെന്റെ
പരമാവധി കോലാവധിയായ 3(മൂന്ന്) വർഷത്തിനുശളില് ഒരാെളെയ ങ്കേിലും നിയമന
ശേിപാർശേ െചെയ്തിട്ടില്ലാെയങ്കേില് റാങ്കേ് ലിസ്റ്റിെന്റെ കോലാവധി ഒരുട വർഷം കൂടിേയാ
ഒരാെളെയങ്കേിലും നിയമന ശേിപാർശേ െചെയ്യുന്നതുവെരേയാ ഏതാണ് ആദ്യം എന്നത്
കേണക്കാക്കി നീട്ടുന്നതായിരിക്കുമ്പം.

5.

നിയമനരീതി

:

േനരിട്ടുളള നിയമനം (സംസ്ഥാനതലം)
(െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന്റെ്- പട്ടികേവർഗക്കാരില് നിന്നുമാത്രം)
കുറിപ്പ്:- പട്ടികേവർഗ വിഭാഗത്തില്െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന അേപക്ഷകേള് നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്
അങ്ങെനയുളവർക്ക് അേപക്ഷ നിരസിച്ച്െകോണ്ട് അറിയിപ്പ്
പ്രേതയകേമായി നല്കുന്നതല്ല.

6.

പ്രായപരിധി

:

18-31 ; ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1989 നുശം 01.01.2002 -നുശം
ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം
(രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട)

കുറിപ്പ്: (1) വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് 40 വയസ്സുവെര പരമാവധി പ്രായത്തില് ഇളവ്
നല്കുന്നതാണ്. (വയസ്സിളവ് സംബന്ധിച്ച വയവസ്ഥകേള്ക്ക് െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല
ഖപ്പണ്ഡികേ 2(i) േനാക്കുമ്പകേ)
പ്രായപരിധിയിെല ഇളവുകേള് സംബന്ധിച്ച
െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല ഖപ്പണ്ഡികേ 2-ലുള മറ്റ് വയവസ്ഥകേള് ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന്
ബാധകേമല്ല.
(2)
എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച േരഖപ്പെപ്പടുത്തല്
വയതയാസം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന സാഹചെരയത്തില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ശേരിയായ ജാതി
അേപക്ഷയില് അവകോശേെപ്പടുകേയാെണങ്കേില്, ആയത് െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശളള
റവനയൂ അധികോരി നല്കുന്ന ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനം എന്നിവ ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന്റെ െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
7.

േയാഗയതകേള് :

1

ജനറല്

(a)

(b)

കുറിപ്പ്:

എസ്.എസ്.എല്.സി അെല്ലങ്കേില് തത്തുല്ലയമായ േയാഗയത
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
( KS & SSR Part II Rule 10(a) ii ബാധകേമാണ്)
നിലവിലുളള െഹവി ഡയൂട്ടി െവഹിക്കിള് ൈലസനസും ബാഡ്ജും
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം. 16.01.1979 നുശ േശേഷമുള ൈഡ്രവിംഗ് ൈലസന സില്
െഹവി ഗുഡ്സ്, െഹവി പാസഞ്ചർ െവഹിക്കിള് എന്നീ രണ്ടു തരം
വാഹനങ്ങള് ഓടിക്കുമ്പന്നതിനുശളള എനേഡാഴ്സ്െമന്റെ് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
ഇവയില്
ഒന്നു
മാത്രമുളള
അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. (േമാേട്ടാർ െവഹിക്കിള് ആക്ടിെന്റെ 47/78 എന്ന
േഭദ്ഗതി കോണുകേ).

1)

േമാേട്ടാർ ൈസക്കിള് ഓടിക്കുമ്പന്നതിനുശളള
ൈലസനസ്
അഭിലഷണീയമാണ്.
2)
െഹവി ഡയൂട്ടി േമാേട്ടാർ വാഹനങ്ങള് ഓടിക്കുമ്പന്നതിനുശളള
പ്രാഗത്ഭ്യം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം (ഇത് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ്
കേമ്മീഷന നടത്തുന്ന ഒരുട പ്രാേയാഗികേ പരീക്ഷയില്

െതളിയിക്കെപ്പേടണ്ടതാണ്.
3) േപാലീസ് േകോണ്ലസ്റ്റബിള് ൈഡ്രവർ തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് ST
വിഭാഗത്തിനായുള
സംവരണത്തിനുശള
കേവാട്ട
നികേത്തുന്നതിനായി
പരയാപ്തമായ
പ്രസ്തുത
േയാഗയരായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ലഭയമല്ലാത്ത പക്ഷം SSLC പരാജയെപ്പട്ട ST
വിഭാഗം ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെളയും പരിഗണിക്കുമ്പന്നതാണ്.
4) േനാട്ടിഫിേക്കഷനില് പറഞ്ഞെിരിക്കുമ്പന്ന േയാഗയതയ്ക്ക് പുറേമ
തത്തുല്ലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുല്ലയത െതളിയിക്കുമ്പന്ന
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല്
മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുല്ലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
5)വാഹനങ്ങള് ഓടിക്കുമ്പന്നതിനുശള കേഴിവ് പ്രാേയാഗികേ പരീക്ഷയി
ലൂടെട നിശ്ചയിക്കുമ്പന്നതാണ്. ഗ്രൗണ്ട് െടസ്റ്റ് (H Test) പാസ്സാകു
ന്നവെര മാത്രെമ േറാഡ് െടസ്റ്റിന് പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
6)ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ൈഡ്രവിംഗ് ൈലസനസ് സംബന്ധിച്ച
പൂർണ്ണവിവരങ്ങള് അേപക്ഷയുെട ബന്ധെപ്പട്ട ഭാഗത്ത്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
7) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് നിലവിലുള ൈഡ്രവിംഗ് ൈലസനസ്
(ബാഡ്ജുള്െപ്പെട)(Current Driving Licence with Badge)
അേപക്ഷസമർപ്പണത്തിെന്റെ അവസാനതീയതിയിലും പ്രാേയാഗികേ
പരീക്ഷാ തീയതിയിലും നിയമനശേിപാർശോതീയതിയിലും ഉദ്യള്െപ്പെട
െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
േനരിട്ടുള നിയമനം മുേഖപ്പന നിയമിതരാകുന്ന ഓേരാ വയക്തിക്കുമ്പം
15/01/1986-െലGO(P)No.8/86/Home ഉദ്യത്തരവില്
നിഷ്ക്കർഷിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
പരിശേീലനം(in service training), െപ്രാേബഷന, പരിശേീലനത്തിനുശള
െസകേയൂരിറ്റി േബാണ്ട് എന്നിവ ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.

2

ശോരീരികേ േയാഗയതകേള്
(a) ഉദ്യയരം: കുറഞ്ഞെത് 160 െസന്റെിമീറ്റർ
െനഞ്ചളവ് : 76 െസ.മീറ്റർ (കുറഞ്ഞെത് 5 െസ.മീ വികോസം േവണം)
(b) െചെവി : നല്ല േകേള്വിശേക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
(c) കേണ്ണ്:താെഴപ്പറയുന്ന തരത്തില് കേണ്ണട വയ്ക്കാെതയുളള കോഴ്ചശേക്തിയുളളതായി
സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
കോഴ്ച

വലതുകേണ്ണ്

ഇടതു കേണ്ണ്

എ)

ദൂരക്കാഴ്ച

6/6 െസ്നെല്ലന

6/6 െസ്നെല്ലന

ബി)

സമീപക്കാഴ്ച

0.5 െസ്നെല്ലന

0.5 െസ്നെല്ലന

കുറിപ്പ്:(i)േപശേികേള്ക്കുമ്പം സന്ധികേള്ക്കുമ്പം തളർവാതം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കരുടത്.
എല്ലാ സന്ധികേളുടം ആയാസരഹിതമായി ചെലിപ്പിക്കാവുന്നതാ
യിരിക്കണം. പകേർച്ചവയാധികേള് പിടിെപ്പട്ടിരിക്കാന പാടില്ല.
(ii)ഓേരാ കേണ്ണിനുശം പൂർണ്ണമായ കോഴ്ചേമഖപ്പല ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം .
വർണ്ണാന്ധത, സ്കവിന്റെ് അെല്ലങ്കേില് കേണ്ണിെന്റെേയാ കേണ്ലേപാള
കേളുടേടെയാ േമാർബിഡ് ആയിട്ടുളള അവസ്ഥ എന്നിവ അേയാഗയ
തയായി കേണക്കാക്കുമ്പന്നതാണ്.
(iii)മുട്ടുതട്ട്, പരന്ന പാദ്ം, ഞരമ്പ് വീക്കം, വളഞ്ഞെ കോലുകേള്,
ൈവകേലയമുളള ൈകേകോലുകേള്, േകോമ്പല്ല് (മുന പല്ല്), ഉദ്യന്തിയ പല്ലുകേള്,
െകോഞ്ഞെ
,
േകേള്വിയിലും
സംസാരത്തിലുമുളള
കുറവുകേള്
എന്നിങ്ങെനയുളള ശോരീരികേ നയൂനതകേള് ഉദ്യണ്ടായി രിക്കരുടത്.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
പ്രാേയാഗികേ
പരീക്ഷാ
സമയത്ത്
താെഴെക്കാടുത്തിട്ടുളള
ഫാറത്തില്
സർക്കാർ
സർവ്വീസിലുളള
അസിസ്റ്റന്റെ് സർജനില് കൂറയാത്ത റാങ്കുളള ഒരുട െമഡിക്കല്
ഓഫീസറില് നിന്നും ശോരീരികേ േയാഗയത െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശം
സർക്കാർ സർവീസിലുളള ഓഫ്താല്േമാളജിസ്റ്റില് നിന്നും
കേണ്ണട
കൂടാെതയുളള കോഴ്ചശേക്തി െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശമുളള െമഡിക്കല്
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേളുടെട അസ്സല് ഹാജരാേക്കണ്ടതും ആയത് പ്രമാണ
പരിേശോധന സമയത്ത് അവരുടെട െപ്രാൈഫലില് Upload
െചെേയ്യേണ്ടതുമാണ്.
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE
PART A –ല STANDARD OF VISION
(To be filled by an Ophthalmologist in Government Service)
1. Is there any defect of vision?
If so, has it 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
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
Police Constable Driver and his standards of vision are as follows.

Standards of vision
(Eye sight without glasses)

1)

Distant Vision

Right Eye
……… Snellen

2)

Near Vision

……… Snellen

Left Eye
……Snellen Snellen
……Snellen Snellen

3)

Field of Vision
…………………………………
(Specify whether FULL or not. Entry ‘Normal’, ‘Good’ etc. will be
inappropriate)
4)
Colour Vision
…………………………………
5)
Squint
6)
Any morbid conditions of the eyes or lids of either eye
……………………………
His standards of vision are fit for the post of Police Constable Driver
I certify to the best of my knowledge and belief that the
applicant Sri…………………….. 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:

Office Seal

Signature
Name & Designation of Medical Officer

PART B - PHYSICAL FITNESS FOR THE POST OF POLICE
CONSTABLE DRIVER
(To be filled up by a Medical Officer not below the rank of an
Assistant Surgeon)
1.
2.
3.

What is the applicant’s apparent age ?
Is the applicant to the best of your judgment, subject to epilepsy,
vertigo or any mental ailment likely to effect his efficiency ?
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 diseas)
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 Police Constable Driver.
I certify to the best of my knowledge and belief that the applicant
Shri.................................. 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 & Official Address
Place:
Date:

(Office Seal)

കുറിപ്പ്: - കോഴ്ചശേക്തിെയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് സർട്ടിഫിക്കറ്റില്
വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. വിഷന േനാർമല്, ആവേറജ്,
മുതലായ അവയക്തമായ പ്രസ്താവനകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതല്ല. ഓേരാ
കേണ്ണിേനയും
സംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങള്
പ്രേതയകേമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
കോഴ്ചശേക്തി
മുകേളില്
സൂചെിപ്പിച്ചിട്ടുളള
വിധത്തിലെല്ലങ്കേില് കേണ്ണിന് നല്ല കോഴ്ചശേക്തിയുെണ്ടേന്നാ േമാശേമായ
കോഴ്ചശേക്തിയാെണേന്നാ ഉദ്യളള വിവരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന
സർട്ടിഫിക്കറ്റില്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
അല്ലാെതയുളള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതല്ല.

കുറിപ്പ്:_ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട ശോരീരികേ അളവുകേള് പ്രാേയാഗികേ പരീക്ഷാ (ൈഡ്രവിംഗ്
െടസ്റ്റ്)
േവളയില്
എടുക്കുമ്പന്നതാണ്.
നിശ്ചിത
അളവുകേള്
ഇല്ലാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള പ്രാേയാഗികേ പരീക്ഷയില് പെങ്കേടുപ്പിക്കുമ്പന്നതല്ല.
8. അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന രീതി:
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന്റെ ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. അവരുടെട user ID യും Password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച്
login െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം Profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link െല 'Apply
Now' ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2010 േനാ അതിനുശ
േശേഷേമാ എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം,
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുക െകോണ്ട് Upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് 10 വർഷക്കാലേത്തക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന
മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Application link click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട
പ്രിന്റെ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും,
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമതലയാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്കും അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന്റെ െപ്രാൈഫലില്
ഉദ്യള്െക്കാളളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പു
വരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുളള എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുളള അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. ആയതിനുശ േശേഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റം
വരുടത്താേനാ അേപക്ഷ ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയില്ല. െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രീയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ
േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശളള പ്രമാണങ്ങളുടെട
പകേർപ്പുകേള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
(സി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് / ഒ.എം.ആർ / ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ നടത്തുകേയാെണങ്കേില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം അേപക്ഷകേർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ടേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ് . അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത്
ഡൗണ്ലേലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുശള സൗകേരയം പരീക്ഷ തീയതി വെരയുള അവസാനെത്ത
15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളില് സ്ഥിരീകേരണം
നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം
അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട

പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷ കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും, അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പറിലും
നല്കുന്നതാണ്.
(ഡി) വിദ്യാഭയാസം, പ്രവൃത്തി പരിചെയം തുടങ്ങിയ േയാഗയതകേള്
െതറ്റായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് കേണ്ലഫർേമഷന (സ്ഥിരീകേരണം)
നല്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവർ പരീക്ഷ എഴുതിയാലും എഴുതിയിെല്ലങ്കേിലും 1976 െല KPSC
Rules of Procedure Rule22 പ്രകോരം ശേിക്ഷാർഹരായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
9. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട അവസാന തീയതി . 30.12.2020 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മണി
വെര
10. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവൈബ്സൈറ്റ് : www.keralapsc.gov.in
11. െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടും, മൂന്നും, ഇരുടപത്തിയഞ്ചും ഖപ്പണ്ഡികേകേളിെല (25-ാാം
ഖപ്പണ്ഡികേയിെല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന്റെ് സേബാർഡിേനറ്റ് സർവ്വീസ് ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം
ഭാഗത്തുളള 3(c) വകുപ്പിെന സംബന്ധിച്ച ചെട്ടങ്ങള് ഒഴിെകേയുളള) വയവസ്ഥകേള് ഈ
തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമല്ല.
12. നിയമനങ്ങ ള് നടത്തു ന്ന ത് ഈ വിജ്ഞ ാപനം ആസ്പെ ദ്മാക്ക ി തയ്യേ ാറാക്കുമ്പ ന്ന
ലിസ്റ്റ ിെല റാങ്കേ ് അനുശസരിച്ചുക ം പട്ട ികേവർ ഗ ക്ക ാർ ക്ക ായുള പ്ര േതയ കേ സംവരണം
സംബന്ധ ിച്ച 17.01.1976-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പ ർ 21/76/പി.ഡി, 22.01.1994-െല ജി.ഒ.(പി)
25/94/ജി.എ.ഡി. എന്ന ീ സർ ക്ക ാർ ഉദ്യത്ത രവുകേളിെല വയവസ്ഥ കേള് അനുശസരിച്ചുക ം,
നിയമനക്ക ാരയത്ത ില്
അേപ്പാ ഴേപ്പാ ള്
ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന
പ്ര േതയ കേ
ചെട്ട ങ്ങ ള്
അനുശസരിച്ചുക ം 1958-െല േകേരള േസ്റ്റ റ്റ ് ആന്റെ ്
സേബാർ ഡിേനറ്റ ് സർ വ്വ ീസ്
ചെട്ട ങ്ങ ളുടെട രണ്ട ാം ഭാഗത്തു ള 3(സി), 17(എ), 17 (ബി) എന്ന ീ ചെട്ട ങ്ങ ള് ക്ക ്
വിേധയമായും ആയിരിക്കുമ്പ ന്ന താണ് .
( േഫാേട്ടാ, ID കോർഡ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള വിശേദ്വിവരങ്ങള്ക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റെ
രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതുവയവസ്ഥകേള് േനാക്കുമ്പകേ)

