കാറ്റഗറി നമ്പർ : 367/2021
താെഴെ പേറയുന്ന തസ്തികയിേലക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയേതയുള്ള
ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികളില് നിന്നു മാത്രം ഓണ്ലൈലനായി അേപേക്ഷകള ക്ഷണിക്കുന്നു.
അേപേക്ഷകള കമ്മീഷന്റെന്റ ഔദ്യേദ്യോഗിക െവൈബ്സൈറ്റ് വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റന്' െചെയ്ത
േശേഷന്റമാണ് സമർപ്പിേക്കണ്ടത്.
ഇതിേനാടെകം രജിേസ്ട്രേഷന്റന് നടെത്തിയിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികളക്ക് തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫൈല് വഴെി അേപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
1.

വകുപ്പ്

:

വിേനാദ് സഞ്ചാര വകുപ്പ്

2. ഉദ്യേദ്യോഗേപ്പര്

:

േഷന്റാഫൈർ േഗ്രഡ് II

3. ശേമ്പളം

:

₹ 19,000 – 43,600/-

4. ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം :

(i)

(ii)

ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില് :
തിരുടവനന്ത്പുരം - 02 (രണ്ട്)
എറണാകുളം -03 (മൂന്ന്)
കണ്ണൂർ – 02 (രണ്ട്)
കാസർേഗാഡ് -01 (ഒന്ന്)

കുറിപ്പ് :
ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള കമ്മീഷന്റെന്റ െവബ് ൈസറ്റിലൂടെടെ ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം
അേപേക്ഷ
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
അലാെതയുള്ള
അേപേക്ഷകള
നിരുടപോധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഓണ്ലൈലന് അേപേക്ഷകള േകരള
പേബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റെന്റ െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in-ല്
ലഭ്യേമാണ്.
ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം േമല്പ്പറഞ്ഞെ ജിലകളിേലക്ക് പ്രേതയേകം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്.
അപ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയേത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷന്റവും
ഏറ്റവും കൂടെിയത് മൂന്നു വർഷന്റവും നിലിവിലിരിക്കുന്നതാണ് . എന്നാല് ഒരുട
വർഷന്റത്തിനുേശേഷന്റം ഇേത ജിലകളിേലക്ക്
ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപേന പ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയേമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല. മുകളില്
കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവിേലക്കും ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയേത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതി
അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴെിവുകളിേലക്കും
പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നിയമനം നടെത്തുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിലിരിക്കുന്ന
പേരമാവധി മൂന്ന് വർഷന്റത്തിനുള്ളില് ആ ലിസ്റ്റില് നിന്നും ആരുടം
നിയമനത്തിന് ശുപോർശേ െചെയ്യെപ്പടുന്നിെലങ്കില് അങ്ങെനയുള്ള ലിസ്റ്റിെന്റ
കാലാവധി ഒരുട വർഷന്റം കൂടെിേയാ ഒരാെളെയങ്കിലും നിയമനത്തിനായി
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതുവെരേയാ
ഏതാണ്
ആദ്യേം
അതുവെര
ദ്ീർഘ്ിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

5

(iii)

ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില് 27.05.71
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്(എം.എസ്) 154/71/പേി.ഡി.യിെല പ്രേതയേക വയേവസ്ഥകളക്ക്
അനുസൃതമായി നടെത്തുന്നതാണ്. ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന
റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം ലഭ്ിക്കുന്ന ഒരാളിന് സർവീസ് ആരംഭ്ിക്കുന്ന
തീയതി മുതല് തുടെർച്ചയായി അഞ്ചു വർഷന്റക്കാലത്തിനിടെയ്ക്ക് മേറ്റെതങ്കിലും ഒരുട
ജിലയിേലക്ക്
മാറ്റം
അനുവദ്ിക്കുന്നതല.
അഞ്ചുവർഷന്റത്തിനുേശേഷന്റം
മേറ്റെതങ്കിലും ജിലയിേലക്ക് മാറ്റം അനുവദ്ിക്കുകയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം
02/12/1991-െല ജി.ഒ.(എം.എസ്)നം.36/91/പേി & എ.ആർ.ഡി യിെല
വയേവസ്ഥകളക്ക്
വിേധയമായിരിക്കുന്നതാണ്.
ഇേപ്പാള
സർക്കാർ
സർവീസില് ഇേത ഉദ്യേദ്യോഗത്തില് ഏെതങ്കിലും
ഒരുട
ജിലയില്
ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം അേപേക്ഷകള അയയ്ക്കുവാന്
അർഹതയില. എന്നാല് ഇതിലും ഉദ്യയർന്ന ഉദ്യേദ്യോഗത്തിന് അേപേക്ഷ
ക്ഷണിക്കെപ്പടുേമ്പാള അേപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

(iv)

ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം ഈ തസ്തികയിേലക്ക് ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള മുകളില്
േരഖെപ്പടുത്തിട്ടുള്ള ഏെതങ്കിലും ഒരുട ജിലയിേലക്ക് മാത്രം അേപേക്ഷ
സമർപ്പിേക്കണ്ടതും, അേപേക്ഷയുെടെ നിർദ്ദേിഷ േകാളത്തില് ജിലയുെടെ േപേര്
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതും ആണ്. ഇതിനു വിപേരീതമായി ഒരുട ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥി
ഒന്നില് കൂടുതല് ജിലകളില് അേപേക്ഷകള സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാേയാ
തന്നിമിത്തം തിരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുവാന് ഇടെയായതാേയാ െതളിഞ്ഞൊല്
പ്രസ്തുത അേപേക്ഷകള നിരുടപോധികം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതും അവരുടെടെ േമല്
അച്ചടെക്ക നടെപേടെികള സവീകരിക്കുന്നതുമാണ്.

(v)

ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികളുടെടെ
S.S.L.C.
ബുക്കില്
േരഖെപ്പടുത്തിയ
ജാതി/സമുദ്ായത്തില് നിന്നും വയേതയേസ്തമായ ജാതി/സമുദ്ായം അേപേക്ഷയില്
അവകാശേെപ്പടുന്ന
പേക്ഷം
ആയത്
ഗസറ്റില്
വിജ്ഞാപേനം
െചെയ്തിരിേക്കണ്ടതും, ജാതി/സമുദ്ായം െതളിയിക്കുന്നതിന് റവനയ അധികാരി
നല്കുന്ന
ജാതി
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്/േനാണ്ല
ക്രീമിെലയർ
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
എന്നതിേനാെടൊപ്പം
ഇത് സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപേനം
കൂടെി
ഒറ്റത്തവണ പേരിേശോധനാ സമയേത്താ കമ്മീഷന്റന് ആവശേയേെപ്പടുന്ന
സമയേത്താ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

നിയമന രീതി

6. പ്രായപേരിധി

:

േനരിട്ടുള്ള നിയമനം.

:

1)18-36 ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള 02.01.1985 നും 01.01.2003-നും
ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടു തീയതികളുടം ഉദ്യളെപ്പെടെ)
(പേട്ടികജാതി/പേട്ടിക
വർഗ
വിഭ്ാഗത്തിലുള്ളവർക്കും
മറ്റു
പേിേന്നാക്ക
വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ടവർക്കും
നിയമാനുസൃത
ഇളവുണ്ടായിരിക്കും)

കുറിപ്പ്:- യാെതാരുട കാരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപേരിധി 50 (അന്പേത്) വയസ്സ്
കവിയാന് പോടെില എന്ന വയേവസ്ഥയ്ക്ക് വിേധയമായി ഉദ്യയർന്ന പ്രായപേരിധിയില്
അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള പ്രേതയേക ആനുകൂലയേങ്ങളക്ക് ഈ വിജ്ഞാപേനത്തിെന്റ പോർട്ട് II-െല
െപോതു വയേവസ്ഥകള (ഖണ്ഡിക 2) േനാക്കുക.

7. േയാഗയേതകള :i) എസ് എസ് എല് സി പോസായിരിക്കണം അെലങ്കില് തത്തുലയേേയാഗയേത.
ii)ൈഡ്രൈവേവഴ്സ് ബാഡ്ജുവം ൈലറ്റ് ഡയട്ടി വാഹനങ്ങള ഓടെിക്കുന്നതിന്
അനുവദ്ിച്ചുകെകാണ്ടുളളതും
ചുരുടങ്ങിയത്
3(മൂന്ന്)
വർഷന്റമായി
പ്രാബലയേത്തിലുളളതുമായ
നിലവിലുളള
സാധുവായ
ൈഡ്രൈവവിംഗ്
ൈലസന്സ് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
iii)ൈലറ്റ് േമാേട്ടാർ വാഹനങ്ങള ഓടെിക്കാനുള്ള കഴെിവ് (ഇത് പേി.എസ്.സി
നടെത്തുന്ന പ്രാേയാഗിക പേരീക്ഷയിലൂടെടെ
('H'െടെസ്റ്റ് അടെക്കം)
െതളിയിേക്കണ്ടതാണ്.) 'H' െടെസ്റ്റില് വിജയിക്കുന്ന വെര മാത്രേമ േറാഡ്
െടെസ്റ്റില് പേെങ്കടുപ്പിക്കുകയുളള.
കുറിപ്പ് :

1. KS & SSR Part II Rule 10 (a) ii ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകമാണ്.
2.
12.10.2018 മുതല് ൈലറ്റ് േമാേട്ടാർ വാഹനങ്ങള ഓടെിക്കുന്നതിന്
ൈഡ്രൈവേവഴ്സ് ബാഡ്ജ് ഒഴെിവാക്കിട്ടുണ്ട്.
3.
വിജ്ഞാപേന പ്രകാരമുള്ള േയാഗയേതകളുടെടെ തത്തുലയേ േയാഗയേത
അവകാശേെപ്പട്ട് അേപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള ടെി േയാഗയേത
െതളിയിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫൈിേക്കഷന്റന് സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല്
മാത്രേമ
പ്രസ്തുത
േയാഗയേത
തത്തുലയേമായി
പേരിഗണിക്കുകയുള.

(iv)

ശോരീരിക േയാഗയേതകള :(എ)

െചെവി

:

(ബി)

കണ്ണ്

:

പൂർണ്ണമായ ശ്രവണേശേഷന്റി
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
വലത്

ഇടെത്

ദൂരകാഴ്ച

:

6/6 െസ്നെലന്

6/6 െസ്നെലന്

സമീപേ കാഴ്ച

:

0.5 െസ്നെലന്

0.5 െസ്നെലന്

കളർ വിഷന്റന്

:

സാധരണമായിരിക്കണം

മാലക്കണ്ണ്

:

ഇലാതിരിക്കണം

(സി)

േപേശേികളുടം
സന്ധികളുടം

:

തളർവാതം
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കരുടത്.
എലാ
സന്ധികളുടം
ആയാസ രഹിതമായി
ചെലിപ്പിക്കാവുന്നവയായിരിക്കണം.

(ഡി)

ഞരമ്പുഘ്ടെന

:

പൂർണ്ണമായും സാധാരണ
രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം.
പേകർച്ചവയോധികള യാെതാന്നും
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കരുടത്.

കുറിപ്പ്:1)

ഭ്ിന്നേശേഷന്റി
വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ടവർ
അേപേക്ഷിക്കുവാന് അർഹരല.

ഈ

ഉദ്യേദ്യോഗത്തിന്

2)

ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള അേപേക്ഷയുെടെ േകാളത്തില് (േയാഗയേതകള)
ൈഡ്രൈവവിംഗ് ൈലസന്സ്, ൈഡ്രൈവവിംഗിലുള്ള പേരിചെയം തുടെങ്ങിയവ
സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണവിവരങ്ങള േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.

3)

പ്രാേയാഗിക പേരീക്ഷയ്ക്ക്
ക്ഷണിക്കുേമ്പാള മുകളില് 7(iv)-ാാം
ഖണ്ഡികയില്
ആവശേയേെപ്പടുന്ന
െമഡിക്കല്
ഫൈിറ്റ്നസ്
സംബന്ധമായ എലാ വിവരങ്ങളുടം [iv (b)] ഒഴെിെക) അടെങ്ങുന്ന
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഒരുട െമഡിക്കല് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് (അസ്സല്)
അസിസ്റ്റന്റ് സർജെന്റ റാങ്കില് കുറയാത്ത ഒരുട
െമഡിക്കല്
ഓഫൈീസറില് നിന്ന് വാങ്ങി ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
കൂടൊെത
കാഴ്ചശേക്തി സംബന്ധിച്ച് ഖണ്ഡിക 7(iv)(b) ല് പേറയുന്ന െമഡിക്കല്
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് ഗവണ്ലെമന്റ് സർവ്വീസിലുള്ള ഒഫ്താല്േമാളജിസ്റ്റില്
നിന്ന് വാങ്ങി ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. െമഡിക്കല് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റിെന്റ
മാതൃക ഈ വിജ്ഞാപേനേത്താെടൊപ്പം ചുവെടെ േചെർത്തിട്ടുണ്ട് .

4)

െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന്റ എലാ ഘ്ട്ടങ്ങളിലും
ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികളക്ക്
ബാഡ്േജാടുകൂടെിയ
സാധുവായ
ൈഡ്രൈവവിംഗ്
ൈലസന്സ്
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് അേപേക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന
തീയതിയിലും, OMR പേരീക്ഷ/ഓണ്ലൈലന് പേരീക്ഷ , പ്രാേയാഗിക
പേരീക്ഷ , ഇന്റർവയ എന്നിവ നടെത്തുന്ന തീയതികളിലും.
െപ്രാേബഷന്റന്:- ഈ തസ്തികയില് നിയമിക്കെപ്പടുന്നവർ േജാലിയില്
പ്രേവശേിച്ച
തീയതി
മുതല്
തുടെർച്ചയായ
മൂന്നുവർഷന്റക്കാലയളവിനുള്ളില് ഡയട്ടിയിലുള്ള രണ്ടു വർഷന്റക്കാലം
െപ്രാേബഷന്റനിലായിരിക്കുന്നതാണ്.

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE REGARDING PHYSICAL FITNESS FOR THE
POST OF CHAUFFEUR GR II
(To be filled up by a Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon)
1.
What is the applicant’s apparent age?
:
2.
3.
4.

Is the applicant to the best of your judgment, subject to epilepsy, vertigo or :
any mental ailment likely to affect his efficiency?
Does the applicant suffer from any heart or lungs disorder which might
:
interfere with the performance of his duties as Chauffeur Gr II ?
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 Chauffeur Gr II r?

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
diseases)

:

8.

Does he show any evidence of being addicted to the extensive use of
alcohol, tobacco or drinks?

:

9.

Marks of Identification

:

He is physically fit for the post of ………………………… ………… …….. 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.)

Photo of the
candidate

Place:
Date:

Signature
Name
Designation & Official Address
(office seal)

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE REGARDING VISION FOR THE POST OF
CHAUFFEUR GR II
(To be filled up 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 green? :

3.

Does the applicant suffer from any night blindness?

:

I have this day medically examined Shri ………………………. and found that he has
no defect of vision which would render him unsuitable for the post of
Chauffeur Gr II and his standards of vision are as follows.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Standards of Vision
(Eye sight without glasses)
Right Eye
Left Eye
………….snellen
………….snellen
………….snellen
………….snellen

Distant Vision
Near Vision
Field of vision
…....................
(specify whether full or not, Entry ‘Normal’, ‘Good’ etc. will be inappropriate
here)
Colour blindness
Squint
Any morbid conditions of the eyes or lids of either eye.
His standards of vision are fit for the post of Chauffeur Gr II

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 Ophthalmologist shall be affixed on the
photograph leaving the face clear).
Photo of the
candidate

Signature
Name
Designation & Official Address

Place:
Date:
(office seal)

Note:- Details regarding standards of vision should be clearly stated in
the certificate, as given above and vague statements such as vision
Normal etc. will not be accepted. Specification for each eye should be
stated separately. Special attention should be directed to the distant
vision. Required standard of vision are as follows.
Right Eye
(a)
(b)
(c )

Distant vision
6/6 snellen
Near vision
0.5 snellen
Each eye must have full
field of vision

Left Eye
6/6 snellen
0.5 snellen
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അേപേക്ഷകള സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള േകരള പേബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റെന്റ ഔദ്യേദ്യോഗിക െവൈബ്സൈറ്റായ
www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റന് ' പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത
േശേഷന്റമാണ് അേപേക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള അവരുടെടെ
user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത േശേഷന്റം സവന്ത്ം profile-ലൂടെടെ
അേപേക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപേക്ഷിക്കുേമ്പാഴും
പ്രസ്തുത
തസ്തികേയാെടൊപ്പം കാണുന്ന Notification Link െല `Apply Now' ല് മാത്രം click
െചെേയ്യണ്ടതാണ്.
Upload
െചെയ്യുന്ന
േഫൈാേട്ടാ
31.12.2011-ന്ശേശേഷന്റം
എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫൈാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥിയുെടെ േപേരുടം, േഫൈാേട്ടാ
എടുത്ത തീയതിയും വയേക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള പോലിച്ചുകെകാണ്ട് Upload െചെയ്ത േഫൈാേട്ടായ്ക്ക് േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി
മുതല് 10 വർഷന്റക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയേമുണ്ടായിരിക്കും. േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്
നിബന്ധനകളെക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില.
അേപേക്ഷാഫൈീസ് നല്േകണ്ടതില.
Password രഹസയേമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയേക്തിഗത വിവരങ്ങള ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പു വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥിയുെടെ ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്
അേപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്പും തെന്റ profile ല് ഉദ്യളെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള
ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷന്റനുമായുള്ള എലാ
കത്തിടെപോടുകളിലും User ID പ്രേതയേകം േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷന്റനു മുമ്പാെക
ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപേക്ഷ േസാപോധികമായി സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
അേപേക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുേശേഷന്റം അേപേക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള
ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കഴെിയുകയില.
ഭ്ാവിയിെല
ഉദ്യപേേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള ഓണ്ലൈലന് അേപേക്ഷയുെടെ soft copy/print out എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള
അവരുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിെല ' My
applications' എന്ന Link - ല്
click െചെയ്ത് അേപേക്ഷയുെടെ print out
എടുക്കാവുന്നതാണ്. അേപേക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷന്റനുമായി നടെത്തുന്ന
കത്തിടെപോടുകളില് അേപേക്ഷയുെടെ print out കൂടെി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെടെ
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപേക്ഷകള വിജ്ഞാപേന വയേവസ്ഥകളക്ക്
വിരുടദ്ധമായി കാണുന്ന പേക്ഷം
നിരുടപോധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യോഭ്യോസ േയാഗയേത, ജാതി, വയസ്സ്
മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെടെ പേകർപ്പുകള കമ്മിഷന്റന്
ആവശേയേെപ്പടുേമ്പാള ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും. ആധാർ കാർഡുള്ള
ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫൈലില് ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയല്
േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.
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അേപേക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 20.10.2021 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12
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ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് പേരീക്ഷ/ഒ.എം.ആർ./ഓണ്ലൈലന്
പേരീക്ഷ നടെത്തുകയാെണങ്കില് പേരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകരണം അേപേക്ഷകർ
തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റന് െപ്രാൈഫൈല് വഴെി നല്േകണ്ടതാണ് .
അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന്റന് ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ്

െചെയ്ത് അത് ഡൗണ്ലേലാഡ്
െചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകരയേം പേരീക്ഷാത്തീയതി
വെരയുള്ള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭ്യേമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത
സമയത്തിനുള്ളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികളുടെടെ അേപേക്ഷകള
നിരുടപോധികം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകരണം നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ്
സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന്റന് ടെിക്കറ്റ് ലഭ്യേമാകുന്ന തീയതി
സംബന്ധിച്ചുകമുള്ള വിവരങ്ങള ബന്ധെപ്പട്ട പേരീക്ഷ ഉദ്യളെപ്പടുന്ന പേരീക്ഷാ കലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികളുടെടെ
െപ്രാൈഫൈലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള െമാൈബലിലും നല്കുന്നതാണ് .
വിദ്യോഭ്യോസം, പേരിചെയം തുടെങ്ങി േയാഗയേത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകാശേവാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപേക്ഷ നല്കിയേശേഷന്റം പേരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation നല്കിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേയാ, ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികളെക്കതിെര
KPSC Rules of procedure Rule 22 പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടെപേടെികള
സവീകരിക്കുന്നതാണ്.
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