കോറ്റഗറി നമ്പർ: 138/2022
താെഴപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു. അേപക്ഷകേള്
േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവബ് ൈസറ്റിലൂടെട 'ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷനുശ േശേഷം മാത്രം നല്േകേണ്ടതാണ് . രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
അവരുടെട െപ്രാൈഫലിലൂടെട അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ആധാ൪ കോ൪ഡ് ഉദ്യള
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാ൪കോ൪ഡ് ID Proof ആയി
നല്േകേണ്ടതാണ് .
1

വകുപ്പ് / സ്ഥാപനം

:

േകേരള ജല അേതാറിറ്റി

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

അസിസ്റ്റന് എഞ്ചിനിയർ
(ഡിപ്പാർട്ടുെമനല് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില്
നിന്നുമാത്രം)

3

ശേമ്പളം

:

₹40800-85000

4

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

:

8

കുറിപ്പ്:

1.
മുകേളില് പറയുന്ന തസ്തികേയുെട ചുരുടക്കപ്പട്ടികേ / സാധയതാ
പട്ടികേയില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തുവാന
സാധയതയുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
എണ്ണം
സവീകോരയമായ
അേപക്ഷകേളുടെട
ലഭയതയനുശസരിച്ച്
തീരുടമാനിക്കുമ്പന്നതാണ്.
2. മുകേളില് െകോടുത്തിട്ടുളള ഒഴിവുകേള് ഇതേപ്പാള് നിലവിലുളളതാണ് . ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില്
വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത്
മൂന്നു
വർഷവും
നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
എന്നാല്
ഒരുട
വർഷത്തിനുശേശേഷം ഇതേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില്
ആ
തീയതി
മുതല്
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല. മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുളള ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം
ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന
കൂടുതല്
ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം
ഈ
ലിസ്റ്റില്
നിന്നും
നിയമനം
നടത്താവുന്നതാണ്.
3. മുകേളില് പറയുന്ന തസ്തികേയിേലക്കുമ്പളള നിയമനത്തിനുശളള ഏത്
ശേിപാർശേയും
പിന്നീട്
െതറ്റാെണന്ന്
േബാദ്ധയെപ്പട്ടാല്
റദ്ദു
െചെയ്യുന്നതിനുശളള അധികോരം േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന്
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. നിയന ശേിപാർശേ
റദ്ദു െചെയ്താലുടന
നിയമനാധികോരി
ആ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
േസവനം
അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. എന്നാല് നിയമന ശേിപാർശേ റദ്ദാക്കുമ്പകേയും
േസവനം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പകേയും െചെയ്യുന്നത് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
െപ്രാേബഷന കോലേമാ, േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ചേശേഷം 240 ദ്ിവസേമാ

ഏതാേണാ
ആദ്യം
പൂർത്തിയാക്കുമ്പന്നത്
കോലയളവിനുശളളിലായിരിക്കണം .
5.

നിയമന രീതി

:

ആ

േകേരള ജല അേതാറിറ്റിയില് (PHED) ഒന്നും രണ്ടും
േഗ്രഡ്
ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന,
വാട്ടർ
വർക്ക്സ്
ഇതനെസ്പെക്ടർ , െഡ്രയിേനജ് ഇതനെസ്പെക്ടർ , ഒന്നും
രണ്ടും േഗ്രഡ് ഓവർസിയർ, ഒന്നും രണ്ടും േഗ്രഡ്
വർക്സ്
സൂപ്രണ്ട്
തുടങ്ങിയ
തസ്തികേകേളില്
കുറഞ്ഞെത്
രണ്ട്
വർഷവും
േകേരള
ജലഅേതാറിറ്റിയില് (PHED) ക്ലാർക്ക് തസ്തികേയില്
കുറഞ്ഞെത്
6
വർഷവും
േകേരള
വാട്ടർ
അേതാറിറ്റിയിലുളള
എഞ്ചിനിയറിംഗ്
ബിരുടദ്ധാരികേളുടം മൂന്നാം േഗ്രഡ് ഓവർസിയറായി
കുറഞ്ഞെത് 3 വർഷവും സർവ്വീസ് ഉദ്യളളവരില്
നിന്നും നടത്തുന്ന േനരിട്ടുളള നിയമനം.

കുറിപ്പ് : േമല് പറഞ്ഞെ വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അഭാവത്തില് േനരിട്ടുളള നിയമനത്തിന് അേപക്ഷിച്ചവരില് നിന്നും തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന
റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
6. പ്രായപരിധി

:

ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി ബാധകേമല്ല (കുറിപ്പ് 2 കൂെട
േനാക്കുമ്പകേ)

കുറിപ്പ് 1. സർവ്വീസില് നിന്നുളള നിയമനത്തിന് - േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന് സേബാഡിേനറ്റ്
സർവ്വീസിെല ചെട്ടങ്ങളുടെട 14 മുതല് 17 വെരയുളള സംവരണ ചെട്ടങ്ങള് ഈ
െതരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമല്ല.
2. നിയമിക്കെപ്പടുന്നവർ ആദ്യെത്ത 10 വർഷെത്ത േസവനത്തിനിടയില് 4 വർഷം
(പരിശേീലന കോലമുള്െപ്പെട) പ്രതിേരാധ സർവ്വീസില് അെല്ലങ്കില് പ്രതിേരാധം
സംബന്ധിച്ച േജാലിയില് ഇതന്തയയില് എവിെടെയങ്കിലുേമാ വിേദ്ശേേത്താ
േസവനമനുശഷ്ഠിേക്കണ്ടതാണ്.
ഈ നിബന്ധന 40 വയസ്സ് കേഴിഞ്ഞെവർക്ക്
സാധാരണ ഗതിയില് ബാധകേമല്ല.
3. അേപക്ഷകേർ ഓഫീസ് േമലധികോരിയില് നിന്നും േകേരള വാട്ടർ അേതാറിറ്റിയില്
റഗുലർ സർവ്വീസിലാെണന്ന് െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് താെഴപ്പറയുന്ന മാതൃകേയില് ഒരുട
സർവ്വീസ് സർട്ടിഫക്കറ്റ് വാങ്ങി കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
1.

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപര്

:

2.

ഇതേപ്പാള് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി വഹിക്കുമ്പന്ന :
തസ്തികേയുെട േപരുടം ശേമ്പള െസ്കെയിലും

3.

ഇതേപ്പാള് േജാലി േനാക്കുമ്പന്ന വകുപ്പിെന :
േപര്

4.

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഏത് സേബാർഡിേനറ്റ് :
സർവ്വീസില്െപ്പടുന്നു എന്ന്

5.

സർവ്വീസ് തുടങ്ങിയ തീയതിയും

:

െപ്രാേബഷന ആരംഭിച്ച തീയതിയും
6.

അേപക്ഷകേന അപ്രൂവ്ഡ്

:

െപ്രാേബഷണേറാ ഫുള് െമമ്പേറാ
എന്ന്
7.

SC/ST/OBC എന്നിവയുെട കോരയത്തില് :

8.

സമുദ്ായവും മതവും

9.

േസവന വിവരങ്ങള്:

ക്രമ
വഹിച്ച
നമ്പർ തസ്തികേ

:

കോലയളവ്

മുതല്

സർവ്വിസ് ൈദ്ർഘ്യം

വെര വർഷം

മാസം

െപ്രാേബഷന
പ്രഖപ്പയാപിച്ച
തീയതി

ദ്ിവസം

…................................................... സേബാർഡിേനറ്റ് സർവ്വീസില് ഒരുട അപ്രൂവ്ഡ്
െപ്രാേബഷണർ /ഫുള്െമമ്പറായ ശ്രീ/ ശ്രീമതി....................................... എന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന (െയ) സംബന്ധിച്ച് മുകേളില് പ്രസ്താവിച്ച വിവരങ്ങള് ടിയാെന
സർവ്വീസ് ബുക്കിെല വിവരങ്ങളുടമായി ഒത്തുേനാക്കുമ്പകേയും അവ ശേരിയാെണന്ന്
േബാധയെപ്പടുകേയും െചെയ്ത വിവരം ഇതതിനാല് സാക്ഷയെപ്പടുത്തിെക്കാളളുടന്നു.
1958 – െല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് സേബാർഡിേനറ്റ് സർവ്വീസ് റൂള്സിെല പാർട്ട് I – റൂള്
2(13) -െല വയവസ്ഥകേള് പ്രകോരം ശ്രീ/ശ്രീമതി........................ അസിസ്റ്റന് എഞ്ചിനീയർ
തസ്തികേയ്ക്ക് തസ്തികേമാറ്റം വഴി അേപക്ഷിക്കുമ്പവാന അർഹത േനടിയ ആളാെണന്നും
സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.
ആഫീസ് തലവെന ഒപ്പ് :
സ്ഥലം :

േപര്

:

തീയതി:
7.

േയാഗയതകേള്

:

1.
േകേരള സർവ്വകേലാശോലയുെട സിവില്/
െമക്കാനിക്കല്/െകേമിക്കല്
എഞ്ചിനീയറിംഗില്

ബി. എസ്. സി. ബിരുടദ്ം / അെല്ലങ്കില് മദ്രാസ്
സർവ്വകേലാശോലയുെട
ബി.
ഇത.
സിവില്/
െമക്കാനിക്കല്/െകേമിക്കല്
ബിരുടദ്േമാ
തത്തൂലയമായി
സർക്കാർ
അംഗീകേരിച്ചിട്ടുള
മേറ്റെതങ്കിലും േയാഗയതേയാ ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
അെല്ലങ്കില്
2.
(a) ഇതന്തയന ഇതനസിറ്റിറ്റയൂഷന ഓഫ്
എഞ്ചിനിേയഴ്സിെന
സിവില്/
െമക്കാനിക്കല്/െകേമിക്കല്
എഞ്ചിനീയറിംഗില്
അേസാസിേയറ്റ് െമമ്പർഷിപ്പ് ഡിേപ്ലാമേയാ
തത്തുലയമായി
അംഗീകേരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള
ഏെതങ്കിലും ഡിേപ്ലാമേയാ ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
അെല്ലങ്കില്
b) ഇതന്തയന ഇതനസിറ്റിറ്റയൂഷന ഓഫ്
എഞ്ചിനിേയഴ്സിെന
സിവില്/
െമക്കാനിക്കല്/െകേമിക്കല്
എഞ്ചിനീയറിംഗില്
അേസാസിേയറ്റ് െമമ്പർഷിപ്പ് എക്സാമിേനഷന
'എ'
യും
'ബി'
യും
െസക്ഷനുശകേള്
പാസായിരിക്കണം.
കുറിപ്പ് :

1

േകേരളത്തിെല അംഗീകൃത സർവ്വകേലാശോലകേള് / യു.ജി.സി
അംഗീകേരിച്ച മറ സർവ്വകേലാശോലകേള് ഇതവയിെല സിവില് /
െമക്കാനിക്കല് / െകേമിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംഗിലുളള B Tech / BE
േയാഗയതയുളളവർക്കുമ്പം അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

2

െകേ.എസ്.ആന് എസ്.എസ്.ആർ.പാർട്ട് II വിെല റൂള് 10 (a) ii
ബാധകേമാണ്.

3

വിജ്ഞാപന
പ്രകോരമുള
േയാഗയതകേളുടെട
തത്തുലയേയാഗയത
അവകോശേെപ്പട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി
േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയത െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് പ്രമാണ
പരിേശോധനാ സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത
തത്തുലയമായി
പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
വിജ്ഞാപനത്തില്
േയാഗയതകേള്ക്ക് ഉദ്യയർന്നേതാ തത്തുലയേമാ ആയ േയാഗയതകേള്
വയവസ്ഥ െചെയ്തിട്ടുള പക്ഷം, അപ്രകോരം ഉദ്യയർന്ന/ തത്തുലയ േയാഗയത
അവകോശേെപ്പട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ബന്ധെപ്പട്ട
സ്ഥാപനത്തില് നിന്നുള ഉദ്യയർന്ന/ തത്തുലയ േയാഗയത െതളിയിക്കുമ്പന്ന
സർട്ടിഫിക്കേറ്റാ, സമാന േയാഗയതയാെണന്നു െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരേവാ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

4

വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങ ി േയാഗയത സംബന്ധ ിച്ച ് െത റ്റായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്
Confirmation നല്കേിയിട്ട് ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ
െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure 1976
Rule 22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.

8

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന 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 31/12/2012-ന്
േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം.
പുതുതായി െപ്രാൈഫല് ഉദ്യണ്ടാക്കുമ്പന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 6 (ആറ്) മാസത്തിനുശളില് എടുത്ത േഫാേട്ടാ അപ് േലാഡ്
െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. േ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
തെന െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശമായുള
എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും
User
Id
പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ഓണ്ലൈലന
അേപക്ഷയുെട
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Linkല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ
സംബന്ധമായി കേമ്മീഷനുശമായി നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട
print
out
കൂടി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിരുടദ്ധമായി
കോണുന്ന
പക്ഷം
നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
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അേപക്ഷകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന
അർദ്ധരാത്രി 12.00 മണി വെര

തീയതി

08.06.2022

ബുധനാഴ്ച

10 അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവബ് ൈസറ്റ് : www.keralapsc.gov.in
11

(a)െപാതു വയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേയിെല (v),(vii)(viii), (ix),(x) , (xi) & (xiii)
എന്നീ ഉദ്യപഖപ്പണ്ഡികേകേളുടം 5, 6, 7 എന്നീ ഖപ്പണ്ഡികേകേളുടം േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ബാധകേമല്ല.

(b)േമല് പറഞ്ഞെ സ്ഥാപനത്തിേലക്കുമ്പള നിയമനം അവർ കോലാകോലങ്ങളില്
വരുടത്തുന്ന ചെട്ടങ്ങള്ക്കുമ്പം വയവസ്ഥകേള്ക്കുമ്പം വിേധയമായിരിക്കുമ്പം.
12 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. ഇതതു സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള െമാൈബലിലും
നല്കുന്നതാണ്.
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