കോറ്റഗറി നമ്പർ : 487/2020
താെഴപ്പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്
േയാഗയതയുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി
അേപക്ഷകേള്
ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു.
അേപക്ഷകേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന്റെ ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെട
'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷനുശ േശേഷം
മാത്രം
നല്േകേണ്ടതാണ് . രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിലൂടെട അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് . വണ്ലൈടം
രജിേസ്ട്രേഷന മുേഖപ്പന Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ, 31.12.2010 ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം,
േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥിയുെട േപരുടം,േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിതമാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുക െകോണ്ട് Upload െചെയ്യുന്ന
േഫാേട്ടായ്ക്ക് അപ് േലാഡ് െചെയ്ത തീയതി
മുതല് പത്ത്
വർഷേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല.
ആധാ൪ കോ൪ഡ് ഉദ്യള ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാ൪കോ൪ഡ്
ID Proof ആയി നല്േകേണ്ടതാണ് .
1

സ്ഥാപനത്തിെന്റെ േപര്

: േകേരള വാട്ട൪ അേതാറിറ്റി

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: ഡിവിഷണല് അക്കൗണ്ട്സ് ആഫീസ൪

3

ശേമ്പളം

: ₹19440 -34430/-(PR)

4

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

: 4 (നാല്)

കുറിപ്പ്:- (i) മുകേളില് െകോടുത്തിട്ടുള ഒഴിവുകേള് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ് . ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന
തീയതിമുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വ൪ഷവും ഏറ്റവും കുടിയത് മൂന്നു വ൪ഷവും
നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട വ൪ഷത്തിനുശേശേഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല്
ഈ
വിജ്ഞാപന
പ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിനുശ
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല. മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കും ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല്
ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
(ii) മുകേളില് പറയുന്ന തസ്തികേയിേലയ്ക്കുള നിയമനത്തിനുശള ഏതു ശേിപാ൪ശേയും
പിന്നീട് െതറ്റാെണന്ന് േബാദ്ധയെപ്പട്ടാല് റദ്ദു െചെയ്യുന്നതിനുശള അധികോരം േകേരള
പബ്ലികേ് സ൪വ്വീസ് കേമ്മീഷന് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ് നിയമന ശേിപാ൪ശേ റദ്ദു
െചെയ്താലുടന നിയമനാധികോരി ആ ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥിയുെട
േസവനം
അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. എന്നാല് നിയമന ശേിപാ൪ശേ റദ്ദോക്കുമ്പകേയും േസവനം
അവസാനിപ്പിക്കുമ്പകേയും െചെയ്യുന്നത് ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥിയുെട െപ്രാേബഷന കോലേമാ
േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ച േശേഷം 240 ദ്ിവസേമാ ഏതാേണാ ആദ്യം
പൂ൪ത്തിയാകുന്നത് ആ കോലയലവിനുശളിലായിരിക്കുമ്പം.

5

നിയമന രീതി : േനരിട്ടുള നിയമനം.

6

പ്രായപരിധി :

18-36 ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1984 നുശം 01.01.2002-നുശം മിടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടു തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട) മറ്റ്
പിേന്നാക്ക
വിഭാഗത്തില്
ഉദ്യള്െപ്പട്ടവ൪ക്കുമ്പം
പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവ൪ഗ്ഗ
വിഭാഗത്തില്
ഉദ്യള്െപ്പട്ടവ൪ക്കുമ്പം
നിയമാനുശസൃത ഇളവുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.

കുറിപ്പ് :-(i) പ്രസ്തുത
സ്ഥാപനത്തില്
െപ്രാവിഷണലായി
േജാലിേനാക്കിയിട്ടുളവ൪
ആദ്യെത്ത െപ്രാവിഷണല് നിയമനകോലത്ത്
നിശ്ചിത പ്രായപരിധി
കേഴിഞ്ഞെിരുടന്നിെല്ലങ്കില്
അവരുടെട
െപ്രാവിഷണല്
സ൪വ്വീസിെന്റെ
ൈദ്൪ഘ്യേത്താളം
ഉദ്യയ൪ന്ന
പ്രായപരിധിയില്
ഇളവ്
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്.എന്നാല് പരമാവധി അഞ്ചുവ൪ഷക്കാലം മാത്രേമ ഈ
ആനുശകൂലയം
ലഭിക്കുമ്പകേയുള.
ടി
സ്ഥാപനത്തില്
റഗുല൪
ഉദ്യേദ്യാഗം
വഹിക്കുമ്പന്നവ൪ക്ക് വീണ്ടും മെറ്റാരുട നിയമനത്തിന് ഈ ആനുശകൂലയം ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല.
െപ്രാവിഷണല് സ൪വ്വീസുളവ൪ സ൪വ്വീസിെന്റെ ൈദ്൪ഘ്യം കോണിക്കുമ്പന്ന
സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റ്
വാങ്ങി
ൈകേവശേം
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്. അവ൪ റഗുല൪ സ൪വ്വീസിലല്ല
േജാലിേനാക്കിയിരുടന്നെതന്ന് സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റില് പ്രേതയകേം പറഞ്ഞെിരിക്കണം.
(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റു വയവസഥകേള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തില്
പാ൪ട്ട്
(ii) 2- െല െപാതുവയവസ്ഥകേള്ഖപ്പണ്ഡികേ 2 (I),(ii),(iii),(iV),(vi),& (vii)േനാക്കുമ്പകേ.)
േകേരള പബ്ലികേ് സ൪വ്വീസ് കേമ്മീഷന നടത്തുന്ന ''ദ്ി ഇനിഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന്റെ്
എക്സാമിേനഷന േഫാ൪ ഡിവിഷണല് അക്കൗണ്ടന്റെ്”
എന്ന േയാഗയതാ
നി൪ണ്ണയ പരീക്ഷയുേടയും മത്സരപരീക്ഷയുേടയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമ്പം ടി
തസ്തികേയുെട നിയമനം നടത്തുന്നത് .

7.േയാഗയതകേള്:- ഒരുട അംഗീകൃത സ൪വ്വകേലാശോലയില് നിന്നും േനടിയിട്ടുള എം.േകോം.
ബിരുടദ്ം. അെല്ലങ്കില് ചൊർേട്ടഡ് അക്കൗണ്ടന്റെ് / ഇനസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് േകോസ്റ്റ് ആനഡ് വർക്സ്
അക്കൗണ്ടന്റെ്സ് ഓഫ് ഇന്തയയുെട ഇന്റെർ എക്സാമിേനഷന പാസായിരിക്കണം.
കുറിപ്പ് : 1. KS & SSR Part II Rule 10(a) ii ബാധകേമാണ്.
2. വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുളള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയേയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട് അേപക്ഷ
സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയത െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ് പ്രമാണ പരിേശോധനാ സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത
തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുളള.
3. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി അേപക്ഷയില് ശേരിയായ ജാതി/സമുദ്ായം അവകോശേെപ്പടുകേയും അത്
എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കില് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയതില് നിന്നു വയതയസ്തമാവുകേയും െചെയ്യുന്ന
സാഹചെരയത്തില് േനാണ്ല ക്രിമിെലയർ/ജാതി സർട്ടിഫിേക്കറ്റിെനാപ്പം ജാതി വയതയാസം
സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി പ്രമാണ പരിേശോധനാ സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

4. വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശേവാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് confirmation നല്കേിയിട്ട് ഹാജരാകുകേേയാ
ഹാജരാകോതിരുടക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര Rules of Procedure Rule
22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
5. േകേരള ജനറല് സ൪വ്വീസിെല ഡിവിഷണല് അക്കൗണ്ടന്റെ്മാെര െതരഞ്ഞെടുക്കുമ്പന്നതിന്
പബ്ലികേ് സ൪വ്വീസ്
കേമ്മീഷന ഒരുട മത്സരപരീക്ഷ നടത്തി ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേെള
െതരഞ്ഞെടുക്കുമ്പന്ന അേത രീതിയില് തെന്നയായിരിക്കുമ്പം ടി തസ്തികേയുെട േനരിട്ടുള
നിയമനത്തിനുശം െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.
8. െപ്രാേബഷന

ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമിക്കെപ്പടുന്ന ആള് ഉദ്യേദ്യാഗത്തില്
പ്രേവശേിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് വർഷത്തിനുശളളില്
ഡയൂട്ടിയിലുളള രണ്ട് വർഷക്കാലം െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കുമ്പം.

9. പരീക്ഷ :- ഒരുട മത്സരപരീക്ഷയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമ്പം ടി തസ്തികേയിേലയ്ക്ക്
നിയമനം നടത്തുന്നത് പരീക്ഷയില്
വിജയിക്കുമ്പന്നതിനാവശേയമായ കുറഞ്ഞെ
മാ൪ക്കുമ്പം
പരീക്ഷയുെട വിഷയങ്ങളുടം ചുവെട േചെ൪ക്കുമ്പന്നു.
ക്രമനമ്പ൪ പരീക്ഷയുെട വിഷയം

കൂടിയ മാ൪ക്ക് ജയിക്കുമ്പന്നതി
ശേതമാനം
നാവശേയമായ
കുറഞ്ഞെ മാ൪ക്ക്

1

െപാതുവിജ്ഞാനം ചുരുടെക്കഴുത്ത്
(പ്രിസീ) ജനറല് ഇംഗ്ലീഷ്

150

60

40

2

എലിെമന്റെറി ബുക്ക് കേീപ്പിംഗ്

150

60

40

3

അരിത്ത്െമറ്റികേ് െമനസുേറഷന
(എലിെമന്റെറി ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കല്)

200

100

50

500

220

...

ആെകേ
കുറിപ്പ് :(1)പട്ടികേ ജാതി/ പട്ടികേവ൪ഗ്ഗത്തില്െപ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേള് ഒന്നും രണ്ടും േപപ്പറുകേള്ക്ക്
കൂറഞ്ഞെത് 30% - വും മൂന്നാം േപപ്പറിന് കേറഞ്ഞെത് 35% -വും മാ൪ക്ക്
വാങ്ങിയിരിേക്കണ്ടതാണ്.
(2) ഓേരാ േപപ്പറിനുശം അനുശവദ്ിച്ചിട്ടുള പരമാവധി സമയം 3 (മൂന്ന്) മണിക്കൂറാണ്.
(3) പരീക്ഷാതീയതിയും പരീക്ഷാ സംബന്ധമായ മറ്റു വിവരങ്ങളുടം പിന്നാെല
അറിയിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(4) ഒരുട ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥിെയയും 3 പ്രാവശേയത്തില് കൂടുതല് പരീക്ഷ
എഴുതുവാന
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതല്ല
ഇതു സംബന്ധിച്ച് താെഴപ്പറയുന്ന സാക്ഷയപത്രം കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

DECLARATION
I hereby declare that I have not already appeared for the initial Recruitment
examination for selection to the post of Divisional Accounts Officer in the Kerala Water
Authority more than thrice. This is the First/Second/Third time I am applying for the above
examination (Strike off which is not applicable).
Station:
Date:
Signature of the candidate
10. പരീക്ഷയുെട വിഷയങ്ങള് :(1) General knoweldge
:- ലളിതവും വയക്തവുമായി എഴുതുന്നതിനുശളള
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേളുടെട കേഴിവ് പരിേശോധിക്കുമ്പവാന ഉദ്യേദ്ദേശേിച്ചുകെകോണ്ടുളതാണ് ഈ
േപപ്പ൪ ഇതില് െപാതുവിജ്ഞാനം , ചുരുടെക്കഴുത്ത് (പ്രിസിസ്) ജനറല് ഇംഗ്ലീഷ്
എന്നിവയില് നിന്നുള േചൊദ്യങ്ങള് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
(2) Elementary Book- Keeping :-ഈ വിഷയത്തില് േപപ്പ൪ തികേച്ചുകം എലിെമന്റെറി
(പ്രാഥമികേ) സവഭാവത്തിലുളതായിരിക്കുമ്പം ആ൪ത൪ ഫീല്ഡ് ഹൗസിെന്റെ സ്റ്റുഡനസ്
കേംപ്ലീറ്റ് േകോേമഴ്സയല് ബുക്ക് - കേീപ്പിംഗ്, അെക്കൗണ്ടിംഗ് ആന്റെ് ബാങ്കിംഗ് '' എന്ന
ബുക്കാണ് ഈ വിഷയത്തില് െടസ്റ്റ് ബുക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുമ്പന്നത് (Students
complete Commercial Book Keeping, Accounting and Banking by Arthur Field House)
ആ൪.എന കോ൪ട്ടറുെട അഡവാനസ് അക്കൗണ്ട്സ് (േലറ്റസ്റ്റ് എഡിഷന) എന്ന
ബുക്കിെല താെഴ
പറയുന്ന അദ്ധയായങ്ങെളക്കുമ്പറിച്ച് കൂടി ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേള്ക്ക്
അറിവുണ്ടായിരിക്കണം . ഈ അധയായങ്ങളുടം ആ൪ത൪ ഫീല്ഡ് ഹൗസിെന്റെ ബുക്കിെല
അദ്ധയായങ്ങളുടം ഒേര വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ടവയാെണങ്കില് േചൊദ്യങ്ങള് തയ്യോറുക്കുമ്പന്നത്
കോ൪ട്ടറുെട ബുക്കിെന ആധാരമാക്കിയായിരിക്കുമ്പം .
അദ്ധയായം I :- Book keeping up to Trial Balance.
അദ്ധയായം II :- Trading and profit and loss Accounts and Balance sheet.
അദ്ധയായം V:-Depreciation, Sinking Funds, Reserves Reserve Funds, Secret Reserve.
അദ്ധയായം VI :- Bills of Exchange, Promissory Notes, Cheques.
അദ്ധയായം VII :- Portion relating to Voyage Account
അദ്ധയായം IX :- Self Balancing Ledgers.
അദ്ധയായം X :- Capital and Revenue, Revenue Accounts, Receipts and Payments
Accounts ,Income and Expenditure Account.
അദ്ധയായം XVI :- Manufacturing and working Accounts and Cost Book Mining Company
അദ്ധയായം XVII :- Cost Account
അദ്ധയായം XVIII :- Double Account System
കുറിപ്പ് :- കോ൪ട്ടറിെന്റെ തുട൪ന്നുള പതിപ്പുകേളില് മുകേളില് പറഞ്ഞെിരിക്കുമ്പന്ന അദ്ധയായങ്ങള്ക്ക്
ഏെതങ്കിലും വയതയാസങ്ങള് ഉദ്യെണ്ടങ്കില് ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേള് മറ്റ് പതിപ്പുകേളിെല
അദ്ധയായങ്ങള് കൂടി വായിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണ്.

(3) Arithmetic and Mensuration - െമട്രിക്കുമ്പേലഷേനാ അഥവാ SSLC േയാ തത്തുലയമായ
നിലവാരത്തിലുളത്. Pier Point രചെിച്ച 'Mensuration for Indian Schools and Colleges Part.I
എന്ന പുസ്തകേമാണ് ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേള്ക്ക് ഈ വിഷയത്തിലുള നിലവാര നി൪ണ്ണയത്തിനായി
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളത്.
കുറിപ്പ് :- ഇെതാരുട മത്സര പരീക്ഷയാണ്. അതിനാല് ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേള് എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടം
എഴുേതണ്ടതാണ്.
11.അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന്റെ
ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 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-ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
േപരുടം
േഫാേട്ടാ
എടുത്ത
തീയതിയും
വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload െചെയ്ത
േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ്
നല്േകേണ്ടതില്ല.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്.
ഓേരാ
തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന്റെ െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള
എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ
ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല. ഭാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click
െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ് .
അേപക്ഷ സംബന്ധമായി
കേമ്മിഷനുശമായി നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം
നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ്
മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
12.അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി :03.02.2021 ബുധനാഴ്ച
അർദ്ധരാത്രി 12.00 മണിവെര.
13. അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട േമല്വിലാസം
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14 (a) െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല 2-)0 ഖപ്പണ്ഡികേയിെല(v) (viii), (ix),(x), (xi) xii & (xiii) എന്നീ
ഉദ്യപഖപ്പണ്ഡികേകേളുടം 5(a),6,7 എന്നീ ഖപ്പണ്ഡികേകേളുടം േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ബാധകേമല്ല.
(b) േമല്പ്പറഞ്ഞെ സ്ഥാപനത്തിേലയ്ക്കുള നിയമനം അവർ കോലാകോലങ്ങളില് വരുടത്തുന്ന
ചെട്ടങ്ങള്ക്കുമ്പം വയവസ്ഥകേള്ക്കുമ്പം വിേധയമായിരിക്കുമ്പം.

15. ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന പരീക്ഷ
നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (confirmation) അേപക്ഷകേർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റതവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ് . അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് download
െചെയ്യുന്നതിനുശളള സൗകേരയം പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില്
ലഭയമാകുന്നതാണ്.
നിശ്ചിത
സമയത്തിനുശളില്
സ്ഥിരീകേരണം
നല്കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേളുടെട അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ്
ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ
കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേളുടെട
െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള െമാൈബലിലും നല്കുന്നതാണ്.
( കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് പാ൪ട്ട് 2 ല് െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതുവയവസ്ഥകേള് കൂടി േനാക്കുമ്പകേ)

