കാറ്റഗറി നമ്പർ : 466/2021
േകരള
സർക്കാർ
സർവ്വീസില്
താെഴെ
പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്നതിന് േയാഗയതയുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്ന് ഓണ്ലൈലനായി
മാത്രം അേപക്ഷകള് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക് സർവീസ്
കമ്മീഷന്റെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെടെ (www.keralapsc.gov.in) ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റൻ
പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്തതിന് േശേഷന്റമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത് . ഇതിേനാടെകം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്തവർക്ക് അവരുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിലൂടെടെ അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് . ആധാർ നമ്പർ
ലഭയമായിട്ടുളളവർ
ആയത്
െപ്രാൈഫൈലില്
തിരിച്ചറിയല്
േരഖയായി
ഉദ്യള്െപ്പെടുേത്തണ്ടതാണ്.
1.

വകുപ്പെ്

:

േപാലീസ്
(ഇൻഡയ റിസർവ്വ് ബറ്റാലിയൻ റഗുലലർ വിംഗ്)

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പെര്

:

േപാലീസ് േകാണ്ലസ്റ്റബിള്

3.

ശേമ്പളം

:

₹ 22200 - 48000/- (PR)

4.

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

:

77 (എഴുപത്തിഏഴെ്)

കുറിപ്പെ്:i)മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുളള ഒഴെിവ് ഇേപ്പൊള് നിലവിലുളളതാണ് . ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റ കാലാവധി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഒരുട വർഷന്റമായിരിക്കും (04.04.2016 തീയതിയിെല
AV(2)2376/14/GW നമ്പർ വിജ്ഞാപനം, അസാധാരണ ഗസറ്റ് തീയതി 15.04.16). കമ്മീഷന്റന്
റിേപ്പൊർട്ട് െചെയ്യെപ്പെടുന്ന ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതി
അറിയിക്കെപ്പെടുന്ന കൂടുതല് ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം
നടെത്തുന്നതാണ്.
ii)ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച
േരഖെപ്പെടുത്തലില്
വയതയാസം
ഉദ്യണ്ടാകുന്ന
സാഹചെരയത്തില്
അേപക്ഷയില്
അവകാശേെപ്പെട്ടിട്ടുളള ജാതി െതളിയിക്കുന്നതിന് റവനയ അധികാരി നല്കുന്ന ജാതി
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്/േനാണ്ല ക്രിമീെലയർ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് എന്നതിേനാെടൊപ്പെം ഇത സംബന്ധിച്ച
ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടെി െതരെഞ്ഞെടുപ്പെിെന്റ െവരിഫൈിേക്കഷന്റൻ
സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
5.

നിയമനരീതി

:

േനരിട്ടുളള നിയമനം

കുറിപ്പെ്:

ഭിന്നേശേഷന്റിക്കാരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്കും വനിതാ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്കും ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം അേപക്ഷിക്കുവാൻ
അർഹത ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതല.

6.

പ്രായപരിധി

18-26
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02/01/1995 നും 01/01/2003 നും ഇടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട്
തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെെടെ).

കുറിപ്പെ് :

(i)മറ്റ് പിേന്നാക്ക വിഭാഗത്തില് െപ്പെട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് 29 വയസ്സ്
വെരയും എസ്.സി/എസ്.ടെി വിഭാഗത്തില്െപ്പെട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്
31 വയസ്സ് വെരയും വിമുക്ത ഭടെൻമാർക്ക് 41 വയസ്സ് വെരയും ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയില് ഇളവ് ഉദ്യണ്ട്.
(ii)വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ രണ്ടാം
ഭാഗത്ത് െപാത വയവസ്ഥയില് ഖണ്ഡിക 2 - ല് േചെർത്തിട്ടുളള മറ്റ്
വയവസ്ഥകള് ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പെിന് ബാധകമല.

7.

േയാഗയതകള്
വിദ്യാഭയാസ േയാഗയതകള്
എസ്.എസ്.എല്.സി േയാ തത്തുലയമായ പരീക്ഷേയാ ജയിച്ചിരിക്കണം.
കുറിപ്പെ്:
1.
പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള സംബന്ധിച്ച്
േയാഗയതയുളള മതിയായ എണ്ണം ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ അഭാവത്തില്
എസ്.എസ്.എല്.സി പാസ്സാകാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള അവർക്ക്
സംവരണം
െചെയ്തിട്ടുളള
കവാട്ട
തികയ്ക്കുന്നതിനായി
മാത്രം
പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും.
2.
ഈ തസ്തികയുെടെ െതരെഞ്ഞെടുപ്പെിന് KS & SSR Part II Rule 10(a)(ii)
ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

3.
േനാട്ടിഫൈിേക്കഷന്റനില് പറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന േയാഗയതയ്ക്ക് പുറേമ
തത്തുലയ േയാഗയത അവകാശേെപ്പെട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പെിക്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത െതളിയിക്കുന്ന
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫൈിേക്കഷന്റൻ സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല്
മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുകയുളളുട.
ശോരീരിക േയാഗയതകള്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ശോരീരികക്ഷമതയുളളവരുടം ചുവെടെപ്പെറയുന്ന
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെ ശോരീരിക അളവുകള് ഉദ്യളളവരുടമായിരിക്കണം.

എ)

ബി)

(i)ഉദ്യയരം 167 െസ.മീ
(ii)െനഞ്ചളവ് 81 െസ.മീ
വികാസം 5 െസ.മീ.

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെ െനഞ്ച്

കുറിപ്പെ്: പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് 160 െസ.മീ ഉദ്യയരവും 76 െസ.മീറ്റർ
െനഞ്ചളവും െനഞ്ച് വികാസം 5 െസ.മീറ്ററും
ഉദ്യണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്.
കാഴ്ചശേക്തി:
കണ്ണടെവയ്ക്കാെത താെഴെ പറയുന്ന രീതിയില് കാഴ്ചശേക്തി
ഉദ്യെണ്ടന്ന് സാക്ഷയെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

കാഴ്ച

വലതകണ്ണ്

ഇടെത കണ്ണ്

എ)

ദൂരക്കാഴ്ച

6/6 െസ്നെലൻ

6/6 െസ്നെലൻ

ബി)

സമീപക്കാഴ്ച

0.5 െസ്നെലൻ

0.5 െസ്നെലൻ

കുറിപ്പെ്:

1.

ഓേരാ കണ്ണിനും പൂർണ്ണമായ കാഴ്ചശേക്തിഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.

വർണ്ണാന്ധത, േകാങ്കണ്ണ് അെലങ്കില് കണ്ണിെന്റേയാ
കണ്ലേപാളകളുടെടെേയാ അനാേരാഗയകരം ആയിട്ടുളള
അവസ്ഥ
എന്നിവ
അേയാഗയതയായി
കണക്കാക്കുന്നതാണ്.
(സി) മുട്ടുതട്ട്, പരന്ന പാദ്ം, ഞരമ്പ് വീക്കം, വളഞ്ഞെ കാലുകള്,
ൈവകലയമുളള ൈകകാലുകള്, ഉദ്യന്തിയ പല്ലുകള്,
േകള്വിയിലും
സംസാരത്തിലുമുളള
ൈവകലയങ്ങള്
എന്നിങ്ങെനയുളള
ശോരീരിക
നയനതകള്
അേയാഗയതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
െവരിഫൈിേക്കഷന്റൻ
സമയത്ത്
താെഴെെക്കാടുത്തിട്ടുളള
മാതൃകയില്
കണ്ണടെ
കൂടൊെതയുളള
കാഴ്ചശേക്തിയും
ശോരീരികേയാഗയതയും
െതളിയിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ സർവ്വീസിലുളള അസിസ്റ്റന്റ് സർജെന്റ റാങ്കില് കുറയാത്ത
ഒരുട െമഡിക്കല് ആഫൈീസറില് നിന്നും ലഭിച്ച അസ്സല് െമഡിക്കല് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE
2.

(To be obtained from Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon)
I have this day, medically examined Shri....................................................
………………………………………………………………(Name & Address)
and found that he has no disease or infirmity, which would render him unsuitable

for Government Service. His age, according to his own statement is ...............and
by appearance is ..................... and his standards of vision are as follows: STANDARD OF VISION
(Eye Sight without glasses)
Right Eye

Left Eye

1.

Distant Vision

......... Snellen

........... Snellen

2.

Near Vision

......... Snellen

........... Snellen

3.
4.

Field of Vision
.........
(Specify whether full or not. Entry ‘normal’ ‘good’ etc., will be
inappropriate here).
Colour Blindness
……………

5.

Squint

…………...

6.

Any morbid conditions of the eye or lid of
either eye.

……………….

He is physically fit for the post of Police Constable (India Reserve
Battalion) in Police Department.
Place:
Date:

Signature
Name and Designation of the Medical Officer
(Office Seal)

കുറിപ്പെ്:

8.

കാഴ്ചശേക്തിെയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റില് വയക്തമായി
േരഖെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. വിഷന്റൻ േനാർമല്, ആവേറജ്, മുതലായ
അവയക്തമായ പ്രസ്താവനകള് സവീകരിക്കുന്നതല. ഓേരാ കണ്ണിേനയും
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് പ്രേതയകമായി േരഖെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം .
കാഴ്ചശേക്തി മുകളില് സൂചെിപ്പെിച്ചിട്ടുളള വിധത്തില് അലാെതയുളള
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് സവീകരിക്കുന്നതല. നയനതകള് ഉദ്യളള െമഡിക്കല്
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ അേപക്ഷകള്
നിരസിക്കുന്നതാണ്.

എൻഡയറൻസ് െടെസ്റ്റ് :
ഈ തസ്തികയുെടെ െതരെഞ്ഞെടുപ്പെിെന്റ ആദ്യപടെിയായി േയാഗയത
നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്കായി ഒരുട എൻഡയറൻസ് െടെസ്റ്റ് (Endurance
Test) നടെത്തുന്നതാണ്.
13 മിനിറ്റിനുളളില് േറാഡ് മാർഗ്ഗം 3 കിേലാമീറ്റർ ഓടെി എത്തി
േയാഗയത െതളിയിേക്കണ്ട പരീക്ഷയാണിത്.

9.

എഴുത്തു പരീക്ഷ/ ഒബ്ജക്ടീവ് െടെസ്റ്റ് ( ഒ. എം. ആർ) പരീക്ഷ :

എൻഡയറൻസ് െടെസ്റ്റില് േയാഗയത േനടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്കായി ഒരുട എഴുത്തു
പരീക്ഷ/ഒ.എം.ആർ പരീക്ഷ നടെത്തുന്നതായിരിക്കും.
10. ശോരീരികക്ഷമത പരീക്ഷ:
ഒ.എം.ആർ പരീക്ഷയില് േയാഗയത േനടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്കായി
ശോരീരികക്ഷമതാ പരീക്ഷ നടെത്തുന്നതാണ്. അവർ നാഷന്റണല് ഫൈിസിക്കല്
എഫൈിഷന്റയൻസി െടെസ്റ്റിെല വണ്ല സ്റ്റാർ നിലവാരത്തിലുളള 8 (എട്ട്) ഇനങ്ങളില്
ഏെതങ്കിലും 5 (അഞ്ച്) ഇനങ്ങളില് േയാഗയത േനടെിയിരിക്കണം.
ക്രമ
നമ്പർ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ഇനങ്ങള്

വണ്ല സ്റ്റാർ നിലവാരം

100 മീറ്റർ ഓട്ടം
ൈഹ ജംപ്
േലാംഗ് ജംപ്
പുട്ടിംഗ് ദ് േഷന്റാട്ട് (7264 ഗ്രാം)
േത്രായിംഗ് ദ്ി ക്രിക്കറ്റ് ബാള്
േറാപ് ൈക്ലമ്പിംഗ് (ൈകകള് മാത്രം
ഉദ്യപേയാഗിച്ച്)
പുള് അപ് അഥവാ ചെിന്നിംഗ്
1500 മീറ്റർ ഓട്ടം

14 െസക്കന്റ്
132.20 cms (4'6'')
457.20 cms (15')
609.60 cms (20')
6096 cms (200')
365.80 cms (12')
8 തവണ
5 മിനിട്ട് 44 െസക്കന്റ്

കുറിപ്പെ്:

(1) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ ശോരീരിക അളവുകള് എടുക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത
അളവുകള് ഇലാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള തടെർന്നുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പെിന്
പരിഗണിക്കുന്നതല. കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയില് പെങ്കടുക്കുന്നതിനിടെയില്
അപകടെം സംഭവിക്കുകേയാ പരിേക്കല്ക്കുകേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് ടെി
പരീക്ഷയില് പെങ്കടുക്കുവാൻ മെറ്റാരവസരം നല്കുന്നതല.
(2) കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയില് േയാഗയത േനടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള പബ്ലിക്
സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതിയില് ഒരുട െമഡിക്കല് പരിേശോധനയ്ക്ക്
വിേധയമാക്കുന്നതം ഇതില് േയാഗയത േനടൊത്തവെര ഒഴെിവാക്കുന്നതമായിരിക്കും.
11.

െട്രേയിനിംഗ്

(a) ഇൻഡയ റിസർവ്വ് ബറ്റാലിയനിെല േപാലീസ് േകാണ്ലസ്റ്റബിള് (െട്രേയിനി) ആയി
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് നിശ്ചിത സിലബസ്സ് പ്രകാരമുളള പ്രീസർവ്വീസ് െട്രേയിനിംഗിന് വിേധയരാേകണ്ടതാണ്.

(b) േബാണ്ട്
ഈ
തസ്തികയിേലക്ക്
തിരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്നയാള്
േപാലീസ്
േകാണ്ലസ്റ്റബിള് െട്രേയിനി ആയി െട്രേയിനിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയേശേഷന്റം ഇൻഡയ
റിസർവ്വ് ബറ്റാലിയനില് കുറഞ്ഞെപക്ഷം 5 വർഷന്റം േസവിച്ചുകെകാളളാെമന്നും
അലാത്തപക്ഷം 50,000/- (അൻപതിനായിരം) രൂപ അടെച്ചുകെകാളളാെമന്നും
വയവസ്ഥ െചെയ്യുന്ന ഒരുട േബാണ്ട് ഹാജരാേക്കണ്ടതമാകുന്നു.
(c) ൈസ്റ്റപ്പെൻഡ്:
പരിശേീലനക്കാലയളവില് േപാലീസ് േകാണ്ലസ്റ്റബിള് (ഇൻഡയ റിസർവ്വ്
ബറ്റാലിയൻ) തസ്തികയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അടെിസ്ഥാന ശേമ്പളത്തിന് തലയമായേതാ
അെലങ്കില് ഗവണ്ലെമന്റ് കാലാകാലങ്ങളില് തീരുടമാനിക്കെപ്പെടുന്നേതാ ആയ
ൈസ്റ്റപ്പെൻഡിനും അർഹത ഉദ്യണ്ടായിരിക്കും.
(d) െപ്രാേബഷന്റൻ :
ഈ തസ്തികയ്ക്ക് നിയമിക്കെപ്പെടുന്നയാള് െട്രേയിനിംഗ് വിജയകരമായി
പൂർത്തിയാക്കിയതിനുേശേഷന്റം തടെർച്ചയായ 3 വർഷന്റത്തിനുളളില് രണ്ടു വർഷന്റം
െപ്രാേബഷന്റനില് ആയിരിക്കും.
12. അേപക്ഷ സമർപ്പെിേക്കണ്ട രീതി:
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവബ് ൈസറ്റായ
www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റൻ' പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷന്റമാണ്
അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുടെടെ user ID യും
password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത േശേഷന്റം സവന്തം profile ലൂടെടെ അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടൊപ്പെം കാണുന്ന Notification
Link-െല Apply Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ 31/12/2011ന് േശേഷന്റം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫൈാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപരുടം
േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകാണ്ട് upload െചെയ്ത േഫൈാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10
വർഷന്റക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും.
േഫൈാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച
മറ്റ്
നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില. അേപക്ഷാ ഫൈീസ് നല്േകണ്ടതില. Password
രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതം വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പെ്
വരുടേത്തണ്ടതം ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിന്
മുൻപും തെന്റ െപ്രാൈഫൈലില് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷന്റനുമായുള്ള എലാ കത്തിടെപാടുകളിലും User
Id പ്രേതയകം േരഖെപ്പെടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷന്റനു മുമ്പാെക ഒരിക്കല് സമർപ്പെിച്ചിട്ടുള്ള
അേപക്ഷ േസാപാധികമായി സവീകരിക്കെപ്പെടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാസമർപ്പെണത്തിനുേശേഷന്റം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില.
ഭാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഓണ്ലൈലൻ അേപക്ഷയുെടെ
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുടെടെ
െപ്രാൈഫൈലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെടെ print
out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മിഷന്റനുമായി നടെത്തുന്ന
കത്തിടെപാടുകളില് അേപക്ഷയുെടെ print out കൂടെി സമർപ്പെിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പെ് പ്രക്രിയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പെിക്കെപ്പെട്ട അേപക്ഷകള്

വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കാണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികമായി
നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള
അസല്
പ്രമാണങ്ങള്
കമ്മീഷന്റൻ
ആവശേയെപ്പെടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
13. വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകാശേവാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ
നല്കിയ േശേഷന്റം പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരീകരണം
നല്കിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേയാ ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് എതിെര
Rules of Procedure Rule 22 പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാ നടെപടെികള് സവീകരിക്കുന്നതാണ്.
14. അേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 01.12.2021 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മണി
വെര.
15. ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പെട്ട് എൻഡയറൻസ്/ എഴുത്ത്/ ഒ.എം.ആർ/
ഓണ്ലൈലൻ പരീക്ഷ നടെത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതെമന്ന സ്ഥിരീകരണം
(Confirmation) അേപക്ഷകർ തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റൻ െപ്രാൈഫൈല് വഴെി
നല്േകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന്റൻ ടെിക്കറ്റ്
ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൗണ്ലേലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുളള സൗകരയം പരീക്ഷാത്തീയതി
വെരയുളള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭയമാക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത
സമയത്തിനുളളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ അേപക്ഷകള്
നിരുടപാധികം നിരസിക്കെപ്പെടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകരണം നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ്
സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന്റൻ ടെിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം
ഉദ്യളള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പെട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പെടുന്ന പരീക്ഷാ കലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
ഇത
സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പെ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
െപ്രാൈഫൈലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള െമാൈബല് േഫൈാണ്ല നമ്പരിലും
നല്കുന്നതാണ്.
(വിശേദ്വിവരങ്ങള്ക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുന്ന
െപാതവയവസ്ഥകള് നിർബന്ധമായും േനാക്കുക)

