കാറ്റ ഗറി നമ്പ ര് : 303/2022 - 305/2022
ഒന്നാം എന് . സി . എ വിജ്ഞാപേനം
താെഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികയിേലക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകരള സംസ്ഥാനത്തിെല േയാഗയതയുളള
താെഴെപ്പറയുന്ന സംവരണ സമുഖദ്ായങ്ങളില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളില് നിന്നു മൊത്രം അേപേക്ഷകള ഓണ്ലൈലനായി
ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള കമ്മീഷെന്റ െവൈബ്സൈറ്റു വഴെി ‘ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്’ പൂര്ത്തിയാക്കി അേപേക്ഷ
സമെര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. ഇതിേനാടകം രജിസ്റ്റര് െചെയ്തശവര്ക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫൈലിലൂടെട അേപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് .
ആധാര് നമ്പര് ലഭയമൊയിട്ടുളളവര് ആയത് െപ്രാൈഫൈലില് തിരിച്ചറിയല് േരഖേയായി ഉദ്യളെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ് .
1.
2.

വകുപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:
:

®വനം
ബീറ്റ് േഫൈാറസ്റ്റ് ഓഫൈീസര്
(ഭിന്നേശേഷിയുളള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള ഈ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപേക്ഷിക്കുവാന് അര്ഹരല.)

3.
4.

ശേമ്പളം
ഒഴെിവുകളുടെട എണ്ണം

:
:

₹ 20,000 – 45,800/- (PR)
ജിലാടിസ്ഥാനത്തില്

കാറ്റഗറി നമ്പര്

സമുഖദ്ായം

ജില
തിരുടവനന്തപുരം

303/2022

മുഖസ്ലീം

പേത്തനംതിട്ട
േകാട്ടയം
േകാഴെിേക്കാട്

(i)

304/2022

ഒ.ബി.സി

305/2022

വിശേവകര്മ്മ

തിരുടവനന്തപുരം
മെലപ്പുറം

² ഒഴെിവുകളുടെട
എണ്ണം
1 (² ഒന്ന്)
1 (² ഒന്ന്)
1 (² ഒന്ന്)
1 (² ഒന്ന്)
1 (² ഒന്ന്)
1 (² ഒന്ന്)

കുറിപ്പ്:
ഈ വിജ്ഞാപേനത്തില് ഉദ്യളെപ്പടുത്തിയിട്ടുളള സംവരണ സമുഖദ്ായത്തില്െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള
സമെര്പ്പിക്കുന്ന അേപേക്ഷകള യാെതാരറിയിപ്പും കൂടാെത നിരസിക്കുന്നതാണ്.

(ii)

ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെട എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച േരഖേെപ്പടുത്തലില് വയതയാസം
ഉദ്യണ്ടാകുന്ന സാഹചെരയത്തില് ആയത് ഗസറ്റില് വിജ്ഞാപേനം െചെയ്തശിരിേക്കണ്ടതും
അേപേക്ഷയില്
അവകാശേെപ്പട്ടിട്ടുളള ജാതി െതളിയിക്കുന്നതിനു റവനയൂ അധികാരി നല്കുന്ന ജാതി സര്ട്ടിഫൈിക്കറ്റ് /േനാണ്ല
ക്രിമെീെലയര് സര്ട്ടിഫൈിക്കറ്റിേനാെടാപ്പം ഇതു സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപേനം കൂടി െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന്റ
െവരിഫൈിേക്കഷന് സമെയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

(iii)

ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം ജിലാ അടിസ്ഥാനത്തില് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകള തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. േമെല് സൂചെിപ്പിച്ച
ഒഴെിവുകള ഇേപ്പാള നിലവിലുളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം ഓേരാ സമുഖദ്ായത്തിനും പ്രേതയകം റാങ്ക്
പേട്ടികകള തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപേന പ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകള ഈ
തസ്തികയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച താെഴെപ്പറയുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെട കാലയളവില് േമെല്പ്പറഞ്ഞെ
സമുഖദ്ായങ്ങളക്ക് േവണ്ടി നീക്കി വച്ചിട്ടുള ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും, ആ സമുഖദ്ായത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെട
അഭാവത്തില് നികത്തെപ്പടാത്ത ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികെള നിയമെന ശേിപോര്ശേ െചെയ്തശ് നിയമെനം
നടത്തുന്നത് വെര നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.

റാങ്ക് ലിസ് റ്റ് നമ്പരുടം പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ
തീയതിയും

കാറ്റഗറി നമ്പര്

തിരുടവനന്തപുരം

132/2020/DOT dtd 17.03.2020

582/17

പേത്തനംതിട്ട

134/2020/DOH dtd 17.03.2020

582/17

േകാട്ടയം

135/2020/DOK dtd 17.03.2020

582/17

മെലപ്പുറം

141/2020/DOM dtd 17.03.2020

582/17

േകാഴെിേക്കാട്

142/2020/DOD dtd 17.03.2020

582/17

ജിലയുെട േപേര്

(iv)

ഈ തസ്തികയുെട േപേര്, പ്രായപേരിധി, േയാഗയതകള എന്നിവ 30.08.2010 െല G.O(P)No. 60/2010/F & WLD
(SRO No.861/2010) പ്രകാരവും 20.09.2014 െല G.O(P)No. 84/2014/F & WLD (SRO No.574/2014) പ്രകാരവുമൊണ്
വിജ്ഞാപേനം െചെയ്തശിരിക്കുന്നത്.
ഇേപ്പാള സര്ക്കാര് സര്വ്വീസില് ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് ഏെതങ്കിലും ഒരുട ജിലയില് േജാലിയില്
ഇരിക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം അേപേക്ഷിക്കുവാന് അര്ഹതയില . എന്നാല് ഇതിലും ഉദ്യയര്ന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് അേപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുേമ്പാള അേപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

(v)

5.

നിയമെനരീതി

:

േനരിട്ടുളള നിയമെനം.
(നിര്ദ്ദിഷ്ട സംവരണ സമുഖദ്ായത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളില്
നിന്നു മൊത്രം).

6.

പ്രായപേരിധി

:

19-33; ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള 02.01.1989 നും 01.01.2003 -നും (രണ്ട്
തീയതികളുടം ഉദ്യളെപ്പെട) ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (െപോതു
വയവസ്ഥകളിെല ഖേണ്ഡിക 2(i) പ്രകാരമുഖള വയസ്സിളവ്
ഉദ്യളെപ്പെട)

[ഉദ്യയര്ന്ന പ്രായപേരിധിയില് അനുവദ്ിച്ചിട്ടുളള മെറ്റ് പ്രേതയക
ആനുകൂലയങ്ങളക്ക് ഈ വിജ്ഞാപേനത്തിെന്റ പോര്ട്ട് II – െല
െപോതുവയവസ്ഥകളിെല ഖേണ്ഡിക 2 (2(i) ഒഴെിെക) േനാക്കുക.]
7.

േയാഗയതകള:
(1)

വിദ്യാഭയാസ േയാഗയതകള:
േകരള സര്ക്കാരിെന്റ ഹയര് െസക്കന്ററി വിദ്യാഭയാസ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന പ്ലസ് ടു പേരീക്ഷ
വിജയിച്ചിരിക്കണം. അെലങ്കില് േകരള/ഭാരത സര്ക്കാര് അംഗീകരിച്ച തത്തുലയ പേരീക്ഷ
വിജയിച്ചിരിക്കണം.
കുറിപ്പ് :

(2)

i) KS & SSR Part II Rule 10(a) (ii) ബാധകമൊണ്.
ii) ഈ േനാട്ടിഫൈിേക്കഷനില് പേറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന േയാഗയതകളക്ക് പേകരം തത്തുലയ
േയാഗയത അവകാശേെപ്പട്ട് അേപേക്ഷ സമെര്പ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള ടി
േയാഗയതയുെട തത്തുലയത െതളിയിക്കുന്ന സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫൈിേക്കഷന്
സമെയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
പുരുടഷ/വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളക്ക് താെഴെപ്പറയുന്ന േയാഗയതകള കൂടി ഉദ്യണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ് .

a)

പുരുടഷ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള:-

(i)

ശോരീരിക േയാഗയതകള :
ഉദ്യയരം കുറഞ്ഞെത് 168 െസ.മെീ, െനഞ്ചളവ് കുറഞ്ഞെത് 81 െസ.മെീറ്ററും പൂര്ണ്ണ ഉദ്യച്ഛവാസത്തില് 5 െസ.മെീ
വികാസവും.

(ii)

കായികക്ഷമെതാ പേരീക്ഷ
എലാ പുരുടഷ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടം നാഷണല് ഫൈിസിക്കല് എഫൈിഷയന്സി വണ്ല സ്റ്റാര്
നിലവാരത്തിലുളള താെഴെ പേറയുന്ന 8 (എട്ട്) ഇനങ്ങളില് ഏെതങ്കിലും 5 (അഞ്ച്) എണ്ണത്തില്
േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം.
ക്രമെ നമ്പര്

ഇനങ്ങള

വണ്ല സ്റ്റാര് നിലവാരം

1.

100 മെീറ്റര് ഓട്ടം

14 െസക്കന്റ്

2.

ൈഹ ജംപേ്

132.2 െസ.മെീ.

3.

േലാംഗ് ജംപേ്

457.2 െസ.മെീ.

4.

പുട്ടിംഗ് ദ് േഷാട്ട് (7264.ഗ്രാം)

609.6 െസ.മെീ.

5.

േത്രായിംഗ് ദ്ി ക്രിക്കറ്റ് ബാള

6096 െസ.മെീ.

6.

േറാപേ് ൈക്ലമ്പിംഗ് (ൈകകള മൊത്രം
ഉദ്യപേേയാഗിച്ച്)

365.80 െസ.മെീ

7.

പുള അപേ് അഥവാ ചെിന്നിംഗ്

8 തവണ

8.

1500 മെീറ്റര് ഓട്ടം

5 മെിനിറ്റ് 44 െസക്കന്റ്

(iii)

എന്ഡയൂറന്സ് െടസ്റ്റ് :എലാ പുരുടഷ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടം 2 കിേലാമെീറ്റര് ദൂരം 13 (പേതിമൂന്ന്) മെിനിറ്റിനുളളില് ഓടി
വിജയകരമൊയി പൂര്ത്തിയാക്കണം.

b)

വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള :

(i)

ശോരീരിക േയാഗയതകള: ഉദ്യയരം കുറഞ്ഞെത് 157 െസ.മെീ

(ii)

കായികക്ഷമെതാ പേരീക്ഷ:
എലാ വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടം നാഷണല് ഫൈിസിക്കല് എഫൈിഷയന്സി വണ്ല സ്റ്റാര്
നിലവാരത്തിലുളള താെഴെ പേറയുന്ന 9 (ഒന്പേത്) ഇനങ്ങളില് ഏെതങ്കിലും 5 (അഞ്ച്) എണ്ണത്തില്
േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം.
ക്രമെ നമ്പര്

(iii)

ഇനങ്ങള

വണ്ല സ്റ്റാര് നിലവാരം

1

100 മെീറ്റര് ഓട്ടം

17 െസക്കന്റ്

2

ൈഹജമ്പ്

106 െസ.മെീ

3

േലാംഗ് ജമ്പ്

305 െസ.മെീ

4

പുട്ടിംഗ് ദ്് േഷാട്ട്(4000 ഗ്രാം)

400 െസ.മെീ

5

200 മെീറ്റര് ഓട്ടം

36 െസക്കന്റ്

6
7

േത്രായിംഗ് ദ്ി േത്രാബാള
ഷട്ടില് േറസ് (4 x 25 m)

1400 െസ.മെീ
26 െസക്കന്റ്

8

പുള അപ്സ് അഥവാ ചെിന്നിംഗ്

8 തവണ

9

സ്കെിപ്പിങ്ങ് (1 മെിനിറ്റ്)

80 തവണ

എന്ഡയൂറന്സ് െടസ്റ്റ് :എലാ വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടം 2 കിേലാമെീറ്റര് ദൂരം 15 (പേതിനഞ്ച്) മെിനിറ്റിനുളളില് ഓടി
വിജയകരമൊയി പൂര്ത്തിയാക്കണം.

കുറിപ്പ്:

കായികക്ഷമെതാ പേരീക്ഷ/എന്ഡയൂറന്സ് െടസ്റ്റിനു മുഖമ്പായി ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെട ശോരീരിക
അളെവടുപ്പ് നടത്തുന്നതാണ്. നിശ്ചിത ശോരീരിക അളവുകള ഇലാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികെള
കായികക്ഷമെതാ പേരീക്ഷ/എന്ഡയൂറന്സ് െടസ്റ്റില് പേെങ്കടുപ്പിക്കുന്നതല. കായികക്ഷമെതാ
പേരീക്ഷയിേലാ എന്ഡയൂറന്സ് െടസ്റ്റിേലാ പേെങ്കടുക്കുന്നതിനിടയില് അപേകടം സംഭവിക്കുകേയാ
പേരിേക്കല്ക്കുകേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളക്ക് ആയതിന് പേെങ്കടുക്കുവാന് വീണ്ടും അവസരം
നല്കുന്നതല.

(3)

െമെഡിക്കല് നിലവാരം
എലാ പുരുടഷ/വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളക്കും താെഴെ പേറയുന്ന പ്രകാരമുഖളള െമെഡിക്കല്
നിലവാരം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
(i)

െചെവി

(ii)

കണ്ണ് : കണ്ണടയിലാെത താെഴെ പേറയുന്ന വിധത്തിലുളള കാഴ്ചശേക്തിയുളളതായി
സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
വലതുകണ്ണ്
ഇടതു കണ്ണ്
എ)
ദൂരക്കാഴ്ച
6/6 െസ്നെലന്
6/6 െസ്നെലന്
ബി)
സമെീപേക്കാഴ്ച
0.5 െസ്നെലന്
0.5 െസ്നെലന്
സി)
ഡി)

: നല േകളവിശേക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.

കളര്വിഷന്
നിശോന്ധത

സാധാരണ
ഇലാതിരിക്കണം

(iii)

േപേശേികളുടം സന്ധികളുടം:
തളര്വാതം ബാധിക്കാത്തതും
ആയാസരഹിതമൊയി ചെലിപ്പിക്കാവുന്നതുമൊയിരിക്കണം.

(iv)

നാഡീവയൂഹം:
പൂര്ണ്ണ
വിമുഖക്തവുമൊയിരിക്കണം.

ക്ഷമെതയുളളതും

എലാ

പേകര്ച്ചവയാധികളില്

സന്ധികളുടം

നിന്നും

കുറിപ്പ്: ഓേരാ കണ്ണിനും പൂര്ണ്ണമൊയ കാഴ്ചശേക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം . വര്ണ്ണാന്ധത, സ്കെവിന്റ്
അെലങ്കില് കണ്ണിെന്റേയാ കണ്ലേപോളകളുടെടേയാ േമൊര്ബിഡ് ആയിട്ടുളള അവസ്ഥ
എന്നിവ അേയാഗയതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. മുഖട്ടുതട്ട്, പേരന്ന പോദ്ം, ഞരമ്പ് വീക്കം,
വളഞ്ഞെ കാലുകള, അംഗൈവകലയം, േകാമ്പല് (മുഖന് പേല്), ഉദ്യന്തിയ പേല്ലുകള, െകാഞ്ഞെ,
േകളവിയിലും സംസാരത്തിലുമുഖളള കുറവുകള എന്നിങ്ങെനയുളള ശോരീരിക നയൂനതകള
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കരുടത്.
ശോരീരിക ക്ഷമെതയും കണ്ണട കൂടാെതയുളള കാഴ്ച ശേക്തിയും െതളിയിക്കുന്നതിന്
താെഴെ െകാടുത്തിട്ടുളള മൊതൃകയില് സര്ക്കാര് സര്വ്വീസിലുളള അസിസ്റ്റന്റ്
സര്ജന്/ജൂനിയര് കണ്ലസളട്ടന്റിെന്റ റാങ്കില് കുറയാത്ത റാങ്കിലുളള ഒരുട െമെഡിക്കല്
ഓഫൈീസറില് നിന്നും ലഭിച്ച െമെഡിക്കല് സര്ട്ടിഫൈിക്കറ്റിെന്റ അസ്സല് കായികക്ഷമെതാ
പേരീക്ഷ/ എന്ഡയൂറന്സ് െടസ്റ്റ് സമെയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. കൂടാെത, ഈ
സര്ട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
പ്രമൊണ
പേരിേശോധന
സമെയത്ത്
െപ്രാൈഫൈലില്
Upload
െചെേയ്യണ്ടതുമൊണ്.

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE

I have this day, medically examined Sri/Smt/Kum ....................................................... (Name & Address)
and found that his/her hearing is perfect, his/her muscles and joints are free from paralysis and all
joints are with free movements and his/her nervous system is perfectly normal and free from any
infectious diseases which would render him/her unsuitable for government services. He/She is free
from physical defects such as Knock- knee, Flat foot, Varicose vein, bow legs, deformed limbs,
irregular and protruding tooth, defective speech and hearing. His/her age according to his/her own

statement is …............... and by appearance is …................................... and his/her standards of vision is as
follows.
Standards of Vision
(without glasses)
Right Eye

Left Eye

(i) Distant Vision

….......... Snellen

…......... Snellen

(ii) Near Vision

….......... Snellen

(iii) Field of Vision

.....................

…......... Snellen

(Specify whether field of vision is full or not. Entries such as Normal, Good etc are inappropriate
here)
(iv) Colour Vision ................................
(v) Night Blindness ................................
(vi) Squint
................................
(vii) Any morbid condition of the eyes or lids of either eye …………………

He/She is physically fit for the post of Beat Forest Officer in the Forest Department.

Place:
Date :

Signature
Name and Designation of the Medical Officer

(Office Seal)
കുറിപ്പ്:

കാഴ്ചശേക്തിെയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള സര്ട്ടിഫൈിക്കറ്റില് വയക്തമൊയി
േരഖേെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
വിഷന്
േനാര്മെല്/ഗുഡ്/ആവേറജ്
മുഖതലായ
അവയക്തമൊയ
പ്രസ്താവനകള സവീകരിക്കുന്നതല. ഓേരാ കണ്ണിേനയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള പ്രേതയകമൊയി
േരഖേെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. കാഴ്ചശേക്തി മുഖകളില് സൂചെിപ്പിച്ചിട്ടുളള വിധത്തിലെലങ്കില് കണ്ണിന് നല
കാഴ്ചശേക്തിയുെണ്ടേന്നാ േമൊശേമൊയ കാഴ്ചശേക്തിയാെണേന്നാ (Better/Worse Standards of Vision)
ഉദ്യളള വിവരം സര്ട്ടിഫൈിക്കറ്റ് നല്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന് ആയതില് േരഖേെപ്പടുേത്ത ണ്ടതാണ് .
അലാെതയുളള സര്ട്ടിഫൈിക്കറ്റ് സവീകരിക്കുന്നതല.
8.

ടി തസ്തികയിേലക്ക് നിയമെിക്കെപ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള ഒരുട വര്ഷം ഏെതങ്കിലും േഫൈാറസ്റ്റ് െട്രേയിനിംഗ്
സ്ക്കൂളില്
െട്രേയിനിംഗില്
പേെങ്കടുേക്കണ്ടതാണ്.
െട്രേയിനിംഗ്
വിജയകരമൊയി
പൂര്ത്തിയാക്കാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെട
െപ്രാേബഷന്
റദ്ദാക്കുന്നതും
അവെര
േസവനത്തില്
നിന്നും
വിടുതല്
െചെയ്യുന്നതുമൊയിരിക്കും.

9.

േനരിട്ടുളള നിയമെനം വഴെി േജാലിയില് പ്രേവശേിക്കുന്നവര് േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ച തീയതി മുഖതല് തുടര്ച്ചയായ
മൂന്ന് വര്ഷത്തിനുളളില് രണ്ട് വര്ഷം െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കും.

10.

എന്.സി.സി യുെട ‘എ’, ‘ബി’, ‘സി’ സര്ട്ടിഫൈിക്കറ്റ് േനടിയിട്ടുളള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളക്ക് യഥാക്രമെം ‘2%’, ‘3%’, ‘5%’
എന്ന ക്രമെത്തില് 21.08.2007 തീയതിയിെല ജി.ഒ(എം.എസ്) നമ്പര് 112/2007/എച്ച്.ഇ.ഡി.എന് സര്ക്കാര്
ഉദ്യത്തരവ് അനുസരിച്ച് അധിക മൊര്ക്ക് നല്കുന്നതായിരിക്കും.

11.

അേപേക്ഷ സമെര്പ്പിക്കുന്ന രീതി:
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള േകരള പേബ്ലിക് സര്വ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in
വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്' പ്രകാരം രജിസ്റ്റര് െചെയ്തശ േശേഷമൊണ് അേപേക്ഷിേക്കണ്ടത്. ഇതിേനാടകം
രജിസ്റ്റര് െചെയ്തശിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേേയാഗിച്ച് login െചെയ്തശ േശേഷം
സവന്തം profile ലൂടെട അേപേക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപേക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടാപ്പം
കാണുന്ന Notification Link-െല ‘Apply Now’ -ല് മൊത്രം click െചെേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ
31/12/2012-േനാ അതിനുേശേഷേമൊ എടുത്തതായിരിക്കണം. 01.01.2022 േനാ അതിനുേശേഷേമൊ െപ്രാൈഫൈല്
ആരംഭിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള 6 മൊസത്തിനുളില് എടുത്ത േഫൈാേട്ടാ ഗ്രാഫൈ് അപേ് േലാഡ് െചെേയ്യണ്ടതാണ് .
േഫൈാേട്ടായുെട താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെട േപേരുടം േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമൊയി
േരഖേെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മൊനദ്ണ്ഡങ്ങള പോലിച്ചുകെകാണ്ട് upload െചെയ്തശ േഫൈാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്തശ
തീയതി
മുഖതല്
10
വര്ഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുഖണ്ടായിരിക്കും.
േഫൈാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച
മെറ്റ്
നിബന്ധനകളെക്കാന്നും തെന്ന മൊറ്റമെില. അേപേക്ഷാ ഫൈീസ് നല്േകണ്ടതില. ‘My Applications’ എന്ന ലിങ്കില്
click െചെയ്തശ് അേപേക്ഷയുെട പ്രിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അേപേക്ഷ സംബന്ധമൊയി കമ്മീഷനുമൊയി
നടത്തുന്ന കത്തിടപോടുകളില് അേപേക്ഷയുെട പ്രിന്റ് ഔദ്യട്ട് കൂടി സമെര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. Password രഹസയമൊയി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും, വയക്തിഗത വിവരങ്ങള ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെട
ചുമെതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുഖന്പും തെന്റ Profile ല് ഉദ്യളെക്കാളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ് .
കമ്മീഷനുമൊയുള
എലാ
കത്തിടപോടുകളിലും User ID പ്രേതയകം േരഖേെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. അവസാന തീയതിക്കു േശേഷം അേപേക്ഷയില്
മൊറ്റം
വരുടത്താേനാ
വിവരങ്ങള
ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കഴെിയില.
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും സമെര്പ്പിക്കെപ്പട്ട അേപേക്ഷകള വിജ്ഞാപേന വയവസ്ഥകളക്ക് വിരുടദ്ധമൊയി കാണുന്ന
പേക്ഷം നിരുടപോധികമൊയി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പേരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുഖതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുളള പ്രമൊണങ്ങളുടെട പേകര്പ്പുകള കമ്മീഷന് ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള ഹാജരാക്കിയാല്
മെതിയാകും.

12.

വിദ്യാഭയാസം, പേരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകാശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപേക്ഷ
നല്കിയ േശേഷം പേരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation നല്കിയിട്ട് ഹാജരാകുകേയാ ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളക്ക് എതിെര Rules of Procedure Rule 22 പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമൊയ ശേിക്ഷാ നടപേടികള
സവീകരിക്കുന്നതാണ്.

13.

അേപേക്ഷ സമെര്പ്പിേക്കണ്ട അവസാന തീയതി : 31.08.2022 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മെണി വെര

14.

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമൊയി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആര്/ഓണ്ലൈലന് പേരീക്ഷ നടത്തുകയാെണങ്കില് പേരീക്ഷ
എഴുതുെമെന്ന സ്ഥിരീകരണം (Confirmation) അേപേക്ഷകര് തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് െപ്രാൈഫൈല് വഴെി
നല്േകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവര്ക്ക് മൊത്രം അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്തശ് അത്
ഡൌണ്ലേലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുളള സൌകരയം പേരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുളള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭയമൊക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമെയത്തിനുളളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെട
അേപേക്ഷകള നിരുടപോധികം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകരണം നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ്
സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ് ലഭയമൊകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള വിവരങ്ങള
ബന്ധെപ്പട്ട പേരീക്ഷ ഉദ്യളെപ്പടുന്ന പേരീക്ഷാ കലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെട െപ്രാൈഫൈലിലും അതില് രജിസ്റ്റര് െചെയ്തശിട്ടുളള െമൊൈബല് േഫൈാണ്ല നമ്പരിലും
നല്കുന്നതാണ്.

(വിശേദ്വിവരങ്ങളക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപേനത്തിെന്റ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെര്ത്തിരിക്കുന്ന െപോതുവയവസ്ഥകള േനാക്കുക)

