കാറ്റഗറി നമ്പർ : 481/2021
താെഴെപ്പെറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്നതിന് േകരള സംസ്ഥാനത്തിെല
പട്ടികവർഗ്ഗത്തില്െപ്പെട്ട േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും
അേപക്ഷകള്
ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റൻ േശേഷന്റം ഓണ്ലൈലനായി കമ്മിഷന്റെന്റ
െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെടെയാണ് അേപക്ഷ സമർപ്പെിേക്കണ്ടത്. നിലവില് രജിേസ്ട്രേഷന്റൻ ഉദ്യളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് അവരുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിലൂടെടെ അേപക്ഷിക്കാം.
വണ്ലൈടെം
രജിേസ്ട്രേഷന്റൻ മുേഖന അപ് േലാഡ് െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടായില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപരുടം,
േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും േരഖെപ്പെടുത്തിയതമായിരിക്കണം. വണ്ലൈടെം രജിേസ്ട്രേഷന്റൻ
മുേഖന അപ് േലാഡ് െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടായ്ക്ക് േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി മുതല് 10
വർഷന്റേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
േഫൈാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച
മറ്റ്
നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും മാറ്റമില.
1
വകുപ്പെ്
: േകരള േപാലീസ് സർവ്വീസ്
2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പെര്

: ഹവില്ദ്ാർ (ആംഡ് േപാലീസ് ബറ്റാലിയൻ)
(പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കായുളള പ്രേതയക നിയമനം)

(കുറിപ്പെ്:
ഭിന്നേശേഷന്റിയുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്കും
വനിതാ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്കും ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം അേപക്ഷിക്കുവാൻ അർഹത
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതല.)
3

ശേമ്പളം

: ₹ 27800-59400/-

4

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

: ബറ്റാലിയൻ തിരിച്ച്
തിരുടവനന്തപുരം(എസ്.എ.പി)
പത്തനംതിട്ട (െക.എ.പി III)
ഇടുക്കി (െക.എ.പി V)
® എറണാകുളം (െക.എ.പി I)
തൃശ്ശൂർ (െക.എ.പി II)
മലപ്പുറം (എം.എസ്.പി)
കാസറേഗാഡ് (െക.എ.പി IV)

ക്രമ ബറ്റാലിയൻ
നമ്പർ

-2
-2
-1
-2
-2
-2
-2

ബറ്റാലിയൻ ഉദ്യള്െപ്പെടുന്ന ജിലകളുടം നിയമനച്ചുകമതലയുളള
േപാലീസ് ജിലകളുടം
പി.എസ്.സി ജിലാഓഫൈീസ്

1.

®എസ്.എ.പി

തിരുടവനന്തപുരം റവനയ ജില
(തിരുടവനന്തപുരം സിറ്റി, റൂറല്
േപാലീസ് ഡിസ്ട്രേിക്ട്)

2.

െക.എ.പി III

െകാലം, ആലപ്പുഴെ, പത്തനംതിട്ട
റവനയജിലകള് (െകാലം, ആലപ്പുഴെ,
പത്തനംതിട്ട േപാലീസ്
ഡിസ്ട്രേിക്ടുകള്)

തിരുടവനന്തപുരം

പത്തനംതിട്ട

3.

െക.എ.പി V

േകാട്ടയം, ഇടുക്കി റവനയ ജിലകള്
(േകാട്ടയം, ഇടുക്കി എന്നീ േപാലീസ്
ഡിസ്ട്രേിക്ടുകള്)

ഇടുക്കി

4.

െക.എ.പി I

®എറണാകുളം റവനയ ജില (െകാച്ചി
സിറ്റി ആന്റ് എറണാകുളം റൂറല്
േപാലീസ് ഡിസ്ട്രേിക്ടുകള്)

എറണാകുളം

5.

െക.എ.പി II

തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാടെ് റവനയ ജിലകള്
(തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാടെ് േപാലീസ്
ഡിസ്ട്രേിക്ടുകള്)

തൃശ്ശൂർ

6.

എം.എസ്.പി

മലപ്പുറം, േകാഴെിേക്കാടെ് റവനയ
ജിലകള് (മലപ്പുറം േപാലീസ്
ഡിസ്ട്രേിക്ട്, േകാഴെിേക്കാടെ് സിറ്റി
ആന്റ് റൂറല് േപാലീസ്
ഡിസ്ട്രേിക്ടുകള്)

7.

െക.എ.പി IV

കണ്ണൂർ, വയനാടെ്, കാസറേഗാഡ്
റവനയ ജിലകള് (കണ്ണൂർ, വയനാടെ്,
കാസറേഗാഡ് േപാലീസ്
ഡിസ്ട്രേിക്ടുകള്)

മലപ്പുറം

കാസറേഗാഡ്

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പെ് ബറ്റാലിയനടെിസ്ഥാനത്തില് നടെത്തുന്നതായിരിക്കും. വിവിധ
ബറ്റാലിയനിേലയ്ക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് മുകളില് ബറ്റാലിയനു േനെര
കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഡി.ഏ.ആറിേലയ്ക്ക് മാത്രേമ സ്ഥലമാറ്റം അനുവദ്ിയ്ക്കുകയുള്ളു.
കുറിപ്പെ് : (I) ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഒന്നില് കൂടുതല്
ബറ്റാലിയനുകളിേലക്ക് അേപക്ഷിക്കുവാൻ പാടെില.
(ii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം ബറ്റാലിയനടെിസ്ഥാനത്തില് െതരെഞ്ഞെടുപ്പെ് നടെത്തി റാങ്ക്
ലിസ്റ്റുകള്
തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. അപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റ
കാലാവധി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഒരുട വർഷന്റം ആയിരിക്കും.
ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും േമല് സൂചെിപ്പെിച്ച
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങള്ക്കു
മാത്രമായി എഴുതി അറിയിക്കെപ്പെടുന്ന കൂടുതല് ഒഴെിവുകളിേലക്കും പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നിയമനം നടെത്തുന്നതാണ്.
5

നിയമനരീതി

: േനരിട്ടുള്ള നിയമനം (ബറ്റാലിയൻ തിരിച്ച് )
(പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കായുളള പ്രേതയക നിയമനം)

കുറിപ്പെ് :പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്െപ്പെടൊത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് സമർപ്പെിക്കുന്ന അേപക്ഷകള്
നിരസിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുളളവർക്ക് അേപക്ഷ നിരസിച്ചുകെകാണ്ടുള്ള അറിയിപ്പെ്
പ്രേതയകമായി നല്കുന്നതല.

6

പ്രായപരിധി

: 20 - 36 , ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1985 നും 01.01.2001
നും ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട്
തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെെടെ).

കുറിപ്പെ് :- വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച െപാതവയവസ്ഥകളിെല 2-ആം ഖണ്ഡിക ഈ
തസ്തികയുെടെ െതരെഞ്ഞെടുപ്പെിന് ബാധകമല.
7. േയാഗയതകള് :1) വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത :i) എസ്. എസ്. എല്. സി. പരീക്ഷേയാ തത്തുലയമായ പരീക്ഷേയാ ജയിച്ചിരിക്കണം.
ii) എസ്. എസ് എല് സി േയാഗയതയുളളവരുടെടെ അഭാവത്തില് കവാട്ട
തികയ്ക്കുന്നതിനായി എസ്. എസ്. എല്. സി. വിജയിയ്ക്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
അേപക്ഷകള് പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
കുറിപ്പെ് :a) േയാഗയത സംബന്ധിച്ച KS&SSR Part II Rule 10(a)ii ഈ തസ്തികയ്ക്ക് ബാധകമാണ്.
b)വിജ്ഞ ാപനപ്ര കാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെടെ തത്തു ലയ േയാഗയത
അവകാശേെപ്പെ ട്ട ് അേപക്ഷ സമർ പ്പെ ിക്കു ന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള് ടെി
േയാഗയതയുെടെ തത്തു ലയത െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള സർ ക്ക ാർ ഉദ്യത്ത രവ്
സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് പരിേശോധന സമയത്ത ് ഹാജരാക്ക ിയാല് മാത്ര േമ
പ്ര സ്തു ത േയാഗയത തത്തു ലയമായി പരിഗണിക്കു കയുള .
c) ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെടെ SSLC ബുക്ക ിെല ജാതി സംബന്ധ ിച്ച
േരഖെപ്പെ ടുത്ത ലില് വയതയാസം ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന സാഹചെരയത്ത ില്
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള് ശേരിയായ ജാതി അേപക്ഷ യില് അവകാശേെപ്പെ ടുകയും
ആയത് െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള ബന്ധ െപ്പെ ട്ട റവനയ അധികാരി നല് കുന്ന
ജാതി സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് , ഇത സംബന്ധ ിച്ച ഗസറ്റ ് വിജ്ഞ ാപനം എന്ന ിവ
െവരിഫൈിേക്ക ഷന്റൻ സമയത്ത ് ഹാജരാക്കു കയും െചെേയ്യ ണ്ട താണ് .
2) ശോരീരിക േയാഗയത :(a) ഉദ്യയരം
- കുറഞ്ഞെത് 160 െസ.മീ,
(b) െനഞ്ചളവ് : കുറഞ്ഞെത് 76 െസ.മീ (കുറഞ്ഞെത് 5 െസ.മീ വികാസേത്താെടെ )
(c) കാഴ്ചശേക്തി- താെഴെപ്പെറയുന്ന തരത്തില് കണ്ണടെ വയ്ക്കാെതയുളള കാഴ്ചശേക്തിയുളളതായി
സാക്ഷയെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
വലതകണ്ണ്

ഇടെതകണ്ണ്

a) ദൂരക്കാഴ്ച

6/6 െസ്നെലൻ

6/6 െസ്നെലൻ

b) സമീപക്കാഴ്ച

0.5 െസ്നെലൻ

0.5 െസ്നെലൻ

കുറിപ്പെ് :(1) ഓേരാ കണ്ണിനും പൂർണ്ണമായ കാഴ്ച ശേക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
(2) കളർ ൈബ്ലൻഡ്നസ്, സ്കവിന്റ് അെലങ്കില് കണ്ണിെന്റേയാ കണ്ലേപാളയുേടെേയാ
േമാർബിഡ് ആയിട്ടുളള അവസ്ഥ എന്നിവ അേയാഗയതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്.
(3) മുട്ടുതട്ട്, പരന്ന പാദ്ം, ഞരമ്പ് വീക്കം, വളഞ്ഞെ കാലുകള്, ൈവകലയമുളള ൈകകാലുകള്,
േകാമ്പല് (മുൻ പല്), ഉദ്യന്തിയപല്ലുകള്, െകാഞ്ഞെ, േകള്വിയിലും സംസാരേശേഷന്റിയിലുമുളള
കുറവുകള് എന്നിങ്ങെനയുളള ശോരീരിക നയനതകള് അേയാഗയതയായി
കണക്കാക്കുന്നതാണ്.
3)
മുകളില് പറഞ്ഞെിട്ടുളള േയാഗയതകള്ക്കു പുറെമ ഓേരാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിേയയും
ശോരീരിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷയ്ക്ക് വിേധയമാക്കുന്നതാണ് . നാഷന്റണല് ഫൈിസിക്കല്
എഫൈിഷന്റയൻസി െടെസ്റ്റിെല വണ്ലസ്റ്റാർ നിലവാരത്തിലുളള താെഴെ പറയുന്ന 8 (എട്ട്)
ഇനങ്ങളില് ഏെതങ്കിലും 5 (അഞ്ച്) എണ്ണത്തില് േയാഗയത േനടെിയിരിക്കണം.
ക്രമ
നമ്പർ

ഇനങ്ങള്

വണ്ലസ്റ്റാർ നിലവാരം

1.

100 മീറ്റർ ഓട്ടം

14 െസക്കന്റ്

2.

ൈഹ ജംപ്

132.20 െസ.മീ.

3.

േലാംഗ് ജംപ്

457.20 െസ.മീ.

4.

പുട്ടിംഗ് ദ് േഷന്റാട്ട് (7264 ഗ്രാം)

609.60 െസ.മീ.

5.

േത്രായിംഗ് ദ്ി ക്രിക്കറ്റ് ബാള്

6096 െസ.മീ

6.

േറാപ് ൈക്ലമ്പിംഗ് (ൈകകള്
മാത്രം ഉദ്യപേയാഗിച്ച്)

365.80 െസ.മീ

7.

പുള് അപ് അഥവാ ചെിന്നിംഗ്

8 തവണ

8.

1500 മീറ്റർ ഓട്ടം

5 മിനിറ്റ് 44 െസക്കന്റ്

കുറിപ്പെ് :- ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ ശോരീരിക അളവ് കായിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ്
എടുക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത അളവ്
ഇലാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള കായികക്ഷമതാ
പരീക്ഷയില് പെങ്കടുപ്പെിക്കുന്നതല. കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയില്
അപകടെം
സംഭവിക്കുകേയാ പരിേക്കല്ക്കുകേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിക്ക് കായികക്ഷമതാ
പരീക്ഷയില് പെങ്കടുക്കുവാൻ വീണ്ടും അവസരം നല്കുന്നതല.
ശോരീരികേയാഗയതയും കണ്ണടെ കൂടൊെതയുളള കാഴ്ച ശേക്തിയും െതളിയിക്കുന്നതിന് താെഴെ
െകാടുത്തിട്ടുളള മാതൃകയില് സർക്കാർ സർവ്വീസിലുളള അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ / ജൂനിയർ
കണ്ലസള്ട്ടന്റിെന്റ റാങ്കില് കുറയാത്ത റാങ്കിലുളള ഒരുട െമഡിക്കല് ആഫൈീസറില് നിന്നും
ലഭിച്ച െമഡിക്കല് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റിെന്റ അസ്സല് കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയുെടെ സമയത്ത്
നടെത്തുന്ന പ്രമാണ പരിേശോധനാ സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE
I have this day medically examined Sri....................................................... (Name & address) and
found that he has no disease or infirmity, which would render him unsuitable for
Government Service. He is free from physical defects like knock knee, flat foot, varicose
vein, bow legs, deformed hands and limbs, irregular and protruding teeth, defective speech
and hearing.
His age according to his own statement is ................................... and by appearance is
….......................... and his standards of vision is as follows.
Standards of Vision
(without glasses)
Right Eye
Left Eye
(i) Distant Vision
…..........Snellen
…......... Snellen
(ii) Near Vision
…..........Snellen
…......... Snellen
(iii) Field of Vision
.....................
(Specify whether field of vision is full or not. Entries such as Normal, Good etc. are
inappropriate here)
(iv) Colour Blindness ................................
(v) Squint
................................
(vi) Any morbid condition of the eyes or lids of either eye ……………
He is physically fit for the post of Havildar in the Police Department.
Place:
Date :

Signature
Name and Designation of the Medical Officer
(Assistant Surgeon/Junior Consultant)

(Office Seal)
കുറിപ്പെ് :- കാഴ്ചശേക്തിെയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റില് വയക്തമായി
േരഖെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. വിഷന്റൻ േനാർമല്, ആവേറജ് മുതലായ അവയക്തമായ
പ്രസ്താവനകള് സവീകരിക്കുന്നതല. ഓേരാ കണ്ണിേനയും
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്
പ്രേതയകമായി േരഖെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. കാഴ്ചശേക്തി മുകളില് സൂചെിപ്പെിച്ചിട്ടുളള
വിധത്തിലെലങ്കില് കണ്ണിന് നല കാഴ്ചശേക്തിയുേണ്ടാ േമാശേമായ കാഴ്ചശേക്തിയാെണേന്നാ
ഉദ്യളള
വിവരം
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
നല്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥൻ
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റില്
േരഖെപ്പെടുേത്തണ്ടതാണ്. അലാത്തപക്ഷം സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് സവീകരിക്കുന്നതല.
8.
െട്രേയിനിംഗ് :ഹവില്ദ്ാർ
തസ്തികയിേലക്ക് േനരിട്ടുളള നിയമനം വഴെി
തിരെഞ്ഞെടുക്കുെപ്പെടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് േപാലീസ് െട്രേയിനിംഗ് േകാേളജില് വേച്ചാ
അെലങ്കില് സംസ്ഥാന സർക്കാേരാ, സംസ്ഥാന േപാലീസ് േമധാവിേയാ നിശ്ചയിക്കുന്ന
സ്ഥാപനത്തില് വേച്ചാ 9 മാസെത്ത െട്രേയിനിംഗ് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതത്
സമയങ്ങളില് സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന
ൈസ്റ്റപന്റ് പരിശേീലന കാലത്ത്
ലഭിക്കുന്നതാണ്.

9. െപ്രാേബഷന്റൻ:- നിയമനത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്നയാള് േനരിട്ടുള്ള നിയമനം
ആെണങ്കില് േജാലിയില് പ്രേവശേിക്കുന്ന ദ്ിവസം മുതല് തടെർച്ചയായ 3 വർഷന്റെത്ത
േസവനകാലയളവില് രണ്ട് വർഷന്റം െപ്രാേബഷന്റനിലായിരിക്കും.
10.

അേപക്ഷ സമർപ്പെിേയ്ക്കണ്ട രീതി :

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവൈബ്സൈറ്റായ
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. അേപക്ഷാ ഫൈീസ് നല്േകണ്ടതില.
Password രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതം വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പു വരുടേത്തണ്ടതം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പും തെന്റ
profile-ല് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പെ്
വരുടേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷന്റനുമായുള്ള എലാ കത്തിടെപാടുകളിലും user ID പ്രേതയകം
േരഖെപ്പെടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷന്റനു മുമ്പാെക ഒരിക്കല് സമർപ്പെിച്ചിട്ടുള്ള അേപക്ഷ
േസാപാധികമായി സവീകരിക്കെപ്പെടുന്നതാണ്. അതിനു േശേഷന്റം അേപക്ഷയിെല
വിശേദ്ാംശേങ്ങള് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില. ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഓണ്ലൈലൻ അേപക്ഷയുെടെ Soft copy
/Printout
എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
അവരുടെടെ
െപ്രാൈഫൈലിെല "My Applications" എന്ന Link-ല് Click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെടെ
Printout എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷന്റനുമായി നടെത്തുന്ന
കത്തിടെപാടുകളില്
അേപക്ഷയുെടെ
Printout
കൂടെി
സമർപ്പെിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പെ് പ്രക്രിയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പെിക്കെപ്പെട്ട അേപക്ഷകള്
വിജ്ഞാപനത്തിെല വയവസ്ഥകള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കാണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികമായി
നിരസിക്കുന്നതാണ്.
വിദ്യാഭയാസ
േയാഗയത,
ജാതി,
വയസ്സ്
മുതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെടെ പകർപ്പുകള് കമ്മീഷന്റൻ ആവശേയെപ്പെടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല്
മതിയാകും.
അവസാന
തീയതിക്കു
േശേഷന്റം
profile-ല്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് വരുടത്തുന്ന തിരുടത്തലുകള് അേപക്ഷയില് വരുടന്നതല.തിരുടത്തലുകള്
വരുടത്തുന്ന തീയതി മുതേല പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുകയുള. ആധാർ കാർഡുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫൈലില് ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയല്
േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ് .
11. അേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന
അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വെര.
12.

അവസാന

അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട േമല്വിലാസം

തീയതി

:

01.12.2021

ബുധനാഴ്ച

: www.keralapsc.gov.in

13. ഈ െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പു മായി ബന്ധ െപ്പെ ട്ട ് എഴുത്ത ് / ഒ.എം.ആർ ./ഓണ്ല ൈലൻ
പരീക്ഷ നടെത്തു കയാെണങ്ക ില് പരീക്ഷ എഴുതെമന്ന സ്ഥ ിരീകരണം (Confirmation)
അേപക്ഷ കർ
തങ്ങ ളുടെടെ ഒറ്റ ത്ത വണ രജിേസ്ട്രേ ഷന്റൻ
െപ്രാ ൈഫൈല്
വഴെി

നല് േകണ്ട താണ് . അപ്ര കാരം സ്ഥ ിരീകരണം നല് കുന്ന വർ ക്ക ് മാത്ര ം അഡ്മ ിഷന്റൻ
ടെിക്ക റ്റ ് ജനേററ്റ ് െചെയ്ത ് അത് ഡൗണ്ല േലാഡ് െചെയ്യു ന്ന തിനുള്ള സൗകരയം
പരീക്ഷ ാത്ത ീയതി
വെരയുള്ള
അവസാനെത്ത
15
ദ്ിവസങ്ങ ളില്
ലഭയമാകുന്ന താണ് . നിശ്ച ിത സമയത്ത ിനുള്ള ില് സ്ഥ ിരീകരണം നല് കാത്ത
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെടെ അേപക്ഷ കള് നിരുടപാധികം നിരസിക്ക െപ്പെ ടുന്ന താണ്.
സ്ഥ ിരീകരണം നല് േകണ്ട തായ കാലയളവു സംബന്ധ ിച്ച തീയതികെളക്കു റിച്ചുക ം
അഡ്മ ിഷന്റൻ ടെിക്ക റ്റ ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധ ിച്ചുക ം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങ ള്
ബന്ധ െപ്പെ ട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള് െപ്പെ ടുന്ന പരീക്ഷ ാ കലണ്ട ർ പ്ര സിദ്ധ െപ്പെ ടുത്തു ന്ന താണ്.
ഇത സംബന്ധ ിച്ച അറിയിപ്പെ ് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെടെ െപ്രാ ൈഫൈലിലും അതില്
രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള െമാൈബല് േഫൈാണ്ല നമ്പ രിലും നല് കുന്ന താണ്.
അഡ്മ ിഷന്റൻ ടെിക്ക റ്റ ് ഡൗണ്ല േലാഡ് െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള് ക്ക ് മാത്ര േമ പരീക്ഷ
എഴുതന്ന തിനുളള
സൗകരയം
ഉദ്യണ്ട ായിരിക്കു കയുളള.വിദ്യാഭയാസം,
പ്ര വൃത്ത ി
പരിചെയം തടെങ്ങ ിയ േയാഗയതകള് െതറ്റ ായി േരഖെപ്പെ ടുത്ത ിയ േശേഷന്റം പരീക്ഷ യ്ക്ക ്
കണ്ല ഫൈർ േമഷന്റൻ (സ്ഥ ിരീകരണം)നല് ക്കു ന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള് അവർ പരീക്ഷ
എഴുതിയാലും എഴുതിയിെല ങ്ക ിലും KPSC Rules of Procedure(1976) Rule22 പ്ര കാരം
ശേിക്ഷ ാർ ഹരായിരിക്കു ന്ന താണ് .
14. െപാതവയവസ്ഥ കളിെല രണ്ടു ം, മൂന്നു ം, ഇരുടപത്ത ിഅഞ്ചു ം ഖണ്ഡ ികകളിെല
(25-ാാം
ഖണ്ഡ ികയിെല േകരള േസ്റ്റ റ്റ ് ആന്റ ് സേബാർ ഡിേനറ്റ ് സർ വ്വ ീസ്
ചെട്ട ങ്ങ ളുടെടെ രണ്ട ാം ഭാഗത്തു ളള
3(സി) വകുപ്പെ ിെന സംബന്ധ ിച്ച ചെട്ട ങ്ങ ള്
ഒഴെിെകയുളള) വയവസ്ഥ കള് ഈ െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പെ ിന് ബാധകമല .
15. നിയമനങ്ങ ള് നടെത്തു ന്ന ത് ഈ വിജ്ഞ ാപനം ആസ്പെ ദ്മാക്ക ി തയ്യ ാറാക്കു ന്ന
ലിസ്റ്റ ിെല റാങ്ക ് അനുസരിച്ചുക ം പട്ട ികവർ ഗ്ഗ ക്ക ാർ ക്ക ായുള്ള പ്ര േതയ ക സംവരണം
സംബന്ധ ിച്ച ് 17/01/1976-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പ ർ 21/76/പി.ഡി., 22.01.1994 -െല ജി.ഒ.
(പി) നമ്പ ർ 25/94/ജി.എ.ഡി. എന്ന ീ സർ ക്ക ാർ ഉദ്യത്ത രവുകളിെല വയവസ്ഥ കള്
അനുസരിച്ചുക ം, നിയമനക്ക ാരയത്ത ില് അേപ്പൊ ഴെേപ്പൊ ള് ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന പ്ര േതയ ക
ചെട്ട ങ്ങ ള് അനുസരിച്ചുക ം 1958 - െല േകരള േസ്റ്റ റ്റ ് ആന്റ ്
സേബാർ ഡിേനറ്റ ്
സർ വ്വ ീസ് ചെട്ട ങ്ങ ളുടെടെ രണ്ട ാം ഭാഗത്തു ള്ള 3(സി), 17(എ), 17(ബി) എന്ന ീ
ചെട്ട ങ്ങ ള് ക്ക ് വിേധയമായും ആയിരിക്കു ന്ന താണ് .
(േഫൈാേട്ട ാ ,
ഐ
ഡി
ഉദ്യള് െപ്പെ െടെയുളള
വിശേദ്
വിജ്ഞ ാപനത്ത ിെല െപാത വയവസ്ഥ കള് േനാക്കു ക )

വിവരങ്ങ ള് ക്ക ്

ഗസറ്റ ്

