കാറ്റഗറി നമ്പർ : 485/2021
രണ്ടാം എൻ . സി . എ വിജ്ഞാപനം
േകരള സർക്കാർ സർവ്വീസില് താെഴെപ്പെറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്നതിന് േകരള സംസ്ഥാനത്തിെല പട്ടികവർഗ്ഗ സമുദ്ായത്തില്െപ്പെട്ട
േയാഗയതയുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനിലൂടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റൻ
വഴെി മാത്രം അേപക്ഷകള് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇതിേനാടെകം രജിസ്റ്റർ െചെയ്തവർക്ക് അവരുടെടെ
െപ്രാൈഫൈലിലൂടെടെ അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ആധാർനമ്പർ ലഭയമായിട്ടുളളവർ ആയത്
െപ്രാൈഫൈലില് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി ഉദ്യള്െപ്പെടുേത്തണ്ടതാണ് .
1.

വകുപ്പെ്

: ®വനം

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പെര്

: േഫൈാറസ്റ്റ് േറഞ്ചർ (െറയ്ഞ്ച് േഫൈാറസ്റ്റ് ഓഫൈീസർ)

3.

ശേമ്പളം

: ₹ 55,200 – 1,15,300/-

4.

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

: പട്ടികവർഗ്ഗം-1 (ഒന്ന്)

കുറിപ്പെ്:
(i)

(ii)

(iii)

മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുളള ഒഴെിവുകള് ഇേപ്പൊള് നിലവിലുളളതാണ്. കാറ്റഗറി
നമ്പർ. 038/2014 പ്രകാരം ഒന്നാം എൻ.സി.എ വിജ്ഞാപനത്തിന് േശേഷന്റം
പട്ടികവർഗ്ഗ സമുദ്ായത്തില് നിന്നുമുളള േയാഗയരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
ഇലാതിരുടന്നതിനാലാണ്
രണ്ടാം
എൻ.സി.എ
വിജ്ഞാപനം
പുറെപ്പെടുവിക്കുന്നത്. 11.12.2008 തീയതിയിെല (കാറ്റഗറി നമ്പർ. 385/2008)
വിജ്ഞാപന പ്രകാരം 24.10.2011 തീയതിയില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക്
പട്ടികയില് നിന്ന് േമല്പറഞ്ഞെ സമുദ്ായത്തില് നിന്നുമുളള േയാഗയരായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് ഒന്നാം എൻ.സി.എ
വിജ്ഞാപനം പുറെപ്പെടുവിേക്കണ്ടി വന്നത്.
ഈ
വിജ്ഞാപനത്തില്
ഉദ്യള്െപ്പെടുത്തിയിട്ടുളള
സംവരണ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പെടൊത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
സമർപ്പെിക്കുന്ന
അേപക്ഷകള് നിരസിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുളളവർക്ക് അേപക്ഷ
നിരസിച്ചുക െകാണ്ടുളള അറിയിപ്പെ് പ്രേതയകമായി നല്കുന്നതല.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച
േരഖെപ്പെടുത്തലില് വയതയാസം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന സാഹചെരയത്തില് അേപക്ഷയില്
അവകാശേെപ്പെട്ടിട്ടുളള ജാതി െതളിയിക്കുന്നതിനു റവനയ അധികാരി
നല്കുന്ന ജാതി സർട്ടിഫൈിക്കറ്റിേനാെടൊപ്പെം ഇത സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനം കൂടെി െതരെഞ്ഞെടുപ്പെിെന്റ െവരിഫൈിേക്കഷന്റൻ
സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

(iv)

ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റ കാലാവധി ഈ
തസ്തികയ്ക്കായി 24.10.2011 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റ കാലയളവില്
േമല്പ്പെറഞ്ഞെ സമുദ്ായത്തിനു േവണ്ടി നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവുകളില്, ആ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പെട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
അഭാവത്തില്
നികത്തെപ്പെടൊത്ത ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള നിയമനശേിപാർശേ
െചെയ്ത് നിയമനം നടെത്തുന്നതവെരയായിരിക്കും.

5.

നിയമനരീതി

:

േനരിട്ടുളള നിയമനം.
(പട്ടികവർഗ്ഗ സമുദ്ായത്തില്െപ്പെട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നു മാത്രം).

6.

പ്രായപരിധി

:

19-36; ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1985 നും 01.01.2002
-നും ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം
(രണ്ട് തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെെടെ).
(െപാത വയവസ്ഥകളിെല ഖണ്ഡിക 2(i) ല്
പ്രതിപാദ്ിച്ചിരിക്കുന്ന വയസ്സിളവ് ഉദ്യള്െപ്പെെടെ)

7.

േയാഗയതകള്:

:

1

േകരള അഗ്രിക്കള്ച്ചർ യൂണിേവഴ്സിറ്റിയില് നിന്ന് േഫൈാറസ്ട്രേിയില് ലഭിച്ച
ബിരുടദ്ം
അഥവാ
ഇന്തയാ
ഗവണ്ലെമന്റിെന്റേയാ
േകരള
ഗവണ്ലെമന്റിെന്റേയാ അംഗീകാരമുളള യൂണിേവഴ്സിറ്റി/ സ്ഥാപനം,
കല്പ്പെിത സർവകലാശോല എന്നിവയില് നിന്നുമുളള തത്തുലയ േയാഗയത.
കുറിപ്പെ് : 1) ഈ തസ്തികയിേലക്കുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പെിന് KS & SSR Part II
Rule 10(a) ii ബാധകമാണ്.
2) േനാട്ടിഫൈിേക്കഷന്റനില് പറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന േയാഗയതയ്ക്ക് പുറേമ തത്തുലയ
േയാഗയത അവകാശേെപ്പെട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പെിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത െതളിയിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്
െവരിഫൈിേക്കഷന്റൻ സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല്
മാത്രേമ പ്രസ്തുത
േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുകയുളളുട.

2
ശോരീരിക േയാഗയതകള്
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് താെഴെപ്പെറയുന്ന ശോരീരിക േയാഗയതകള്
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
പുരുടഷന്റ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് 158 െസ. മീറ്ററില് കുറയാെത ഉദ്യയരവും,
കുറഞ്ഞെത് 76.5 െസ.മീറ്റർ െനഞ്ചളവും, 5 െസ.മീറ്ററില് കുറയാെത
പൂർണ്ണവികാസവും ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് 145 െസ. മീറ്ററില് കുറയാെത ഉദ്യയരം
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
(ബി) എലാ സ്ത്രീ പുരുടഷന്റ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്കും താെഴെപ്പെറയുന്ന െമഡിക്കല്
േയാഗയത ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.

െചെവി

നല േകള്വി ശേക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം

കണ്ണ്

കണ്ണടെയിലാെത താെഴെപ്പെറയുന്ന
വിധത്തിലുള്ള കാഴ്ച ശേക്തി ഉദ്യള്ളതായി
സാക്ഷയെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

(എ)
(ബി)
(സി)
(ഡി)

ദൂരക്കാഴ്ച
സമീപക്കാഴ്ച
കളർ വിഷന്റൻ
നിശോന്ധത

6/6 െസ്നെലൻ
0.5 െസ്നെലൻ
സാധാരണ
പാടെില

േപശേികളുടം സന്ധികളുടം

തളർവാതം പാടെിലാത്തതം എലാ
സന്ധികളുടം ആയാസ രഹിതമായി
ചെലിപ്പെിക്കാനാവുന്നതമായിരിക്കണം.

നാഡീവയഹം

പൂർണ്ണ ക്ഷമതയുള്ളതായിരിക്കണം.
പകർച്ചവയാധികളില് നിന്നും
വിമുക്തമായിരിക്കണം

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE
(To be obtained from Medical Officer not below the rank of Civil Surgeon
Gr.II)
I
have
this
day,
medically
examined
Shri.
......................................................................
..............
.............
…................................... 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:STANDARDS OF VISION
(Eye Sight without glasses)
Right Eye

Left Eye

1.Distant Vision.........Snellen

…............Snellen

2. Near Vision ….....Snellen

…............Snellen

3. Field of Vision …........
(Specify whether full or not. Entry 'normal' 'good' etc., will be inappropriate
here).
4. Colour Blindness …...........
5. Squint …..................

6. Any morbid conditions of the eye or lid of either eye. ….............
He is physically fit for the post of Range Forest Officer in Forest Department.
Place:
Date:

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

Note:- Details regardingStandards of vision should be clearly stated in the Certificate, as given above.
Vague statements such as vision “normal”, “average” etc. will not be accepted.
Specification for each eye should be stated separately. If the specifications are
not as indicated above, the Certificate will not be accepted. Applications with
defective Medical Certificates will be rejected.
8.

ഇന്റർവയ
OMR പരീക്ഷയ്ക്ക് േയാഗയത േനടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് കമ്മീഷന്റൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന
സ്ഥലത്തും സമയത്തും ഇന്റർവയവിന് ഹാജരാേകണ്ടതാണ്.

9.

െഹല്ത്ത് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
േകള്വി
ശേക്തി,
േഫൈാറസ്റ്റ്
ഡിപ്പൊർട്ട്െമന്റില്
ആയാസകരമായ േജാലികള് െചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രാപ്തി, ഇവെയ സംബന്ധിച്ച്
ഒരുട സിവില് സർജൻ സാക്ഷയെപ്പെടുത്തിയ അസ്സല് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി കമ്മീഷന്റൻ ആവശേയെപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാക്കണം. ടെി
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ ശേരീരത്തിലുള്ള രണ്ട് തിരിച്ചറിയല്
അടെയാളങ്ങളുടം േരഖെപ്പെടുേത്തണ്ടതാണ്.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ ഉദ്യയരവും
െനഞ്ചളവും (സാധാരണയും വികസിതവും) കൂടെി െമഡിക്കല് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റില്
സാക്ഷയെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

കുറിപ്പെ്

(i)

ഭിന്നേശേഷന്റിയുള്ളവർ ഈ േകാഴ്സിന് അേപക്ഷിക്കുവാൻ അർഹരല.

(ii)

െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള വനം വകുപ്പെ് ഒരുട
െമഡിക്കല് േബാർഡിെന്റ പരിേശോധനയ്ക്ക് വിേധയമാക്കുന്നതാണ്. ടെി
േബാർഡില് നിന്നും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് വനം വകുപ്പെിെല
ആയാസകരമായ പുറം േജാലികള് െചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രാപ്തി
ഉദ്യെണ്ടന്നുള്ള സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം ആയത് ഇൻഡയാ
ഗവണ്ലെമന്റിെന്റ
െഡറാഡൂണിെല
േഫൈാറസ്റ്റ്
എഡയേക്കഷന്റൻ
ഡയറക്ടർക്ക് അയച്ചുകെകാടുക്കുന്നതാണ്.

10.

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
OMR പരീക്ഷയ്ക്കും ഇന്റർവയവിനും സവന്തം െചെലവില്
ഹാജരാേകണ്ടതാണ്.

11.

കമ്മീഷന്റെന്റ േമല്പ്പെറഞ്ഞെ OMR പരീക്ഷയിലും ഇന്റർവയവിലും അർഹത േനടുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതം ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നിയമന ശുപാർശേ നല്കുന്നതമാണ്. ഇപ്രകാരം കമ്മീഷന്റൻ െതരെഞ്ഞെടുക്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് േഫൈാറസ്ട്രേി എഡയേക്കഷന്റൻ ഡയറക്ടറുെടെ കീഴെിലുള്ള
ഏെതങ്കിലും സംസ്ഥാന േഫൈാറസ്റ്റ് സർവ്വീസ് േകാേളജുകളില് െറയിഞ്ച്
േഫൈാറസ്റ്റ് േകാഴ്സിന് േചെരാവുന്നതാണ്.

12.

േഫൈാറസ്റ്റ് േകാേളജില് നിന്നും േറയിഞ്ച് േഫൈാറസ്റ്റ് ഓഫൈീേസഴ്സ് േകാഴ്സ്
വിജയകരമായി
പൂർത്തിയാക്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള
േഫൈാറസ്റ്റ്
ഡിപ്പൊർട്ട്െമന്റിെന്റ
ഒരുട
വർഷന്റെത്ത
പ്രാേയാഗിക
പരിശേീലനത്തിന്
നിേയാഗിക്കുന്നതാണ്.

13.

േറയിഞ്ച് േഫൈാറസ്റ്റ് ഓഫൈീേസഴ്സ് േകാഴ്സിെന്റ സമയത്തും പ്രാേയാഗിക പരിശേീലന
സമയത്തും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് അടെിസ്ഥാന ശേമ്പളവും മറ്റ് അർഹതെപ്പെട്ട
അലവൻസുവകളുടം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

14.

േകാഴ്സിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ േകാേളജിേലക്കും
തിരിച്ചുകമുള്ള യാത്രയുെടെ െചെലവ് ഉദ്യള്െപ്പെെടെ െട്രേയിനിംഗിെന്റ എലാ െചെലവുകളുടം
സർക്കാർ വഹിക്കുന്നതാണ്.
േകാഷന്റൻ മണിയും െമസ് െഡേപ്പൊസിറ്റും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകാേളജില് േചെരുടേമ്പാള് െകട്ടിവേയ്ക്കണ്ടതാണ്.

15.

േഫൈാറസ്റ്റ് േകാേളജിെല പരിശേീലനകാലവും വനം വകുപ്പെിെല പ്രാേയാഗിക
പരിശേീലനകാലവും ലീവിനും െപൻഷന്റനും കണക്കാക്കും.

16.

െറയിഞ്ച് േഫൈാറസ്റ്റ് ഓഫൈീേസഴ്സ് േകാഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള സർവ്വീസില് നിന്നും നീക്കം െചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

17.

അന്തിമമായി െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അഞ്ഞൂറ് (500)
രൂപയുെടെ മുദ്രപത്രത്തില്, േകാഴ്സ് കഴെിഞ്ഞൊല് സർക്കാർ ആവശേയെപ്പെടുന്ന പക്ഷം
കുറഞ്ഞെത് അഞ്ച് വർഷന്റേത്തക്ക് സർക്കാരിെന േസവിച്ചുകെകാള്ളാെമന്നുള്ള
കരാറില് ഏർെപ്പെേടെണ്ടതാണ്.
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
ഗസറ്റഡ് റാങ്കിലുള്ള രണ്ട് സ്ഥിരം സർക്കാർ ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥരില് നിന്നുള്ളേതാ,
അെലങ്കില് 300000/- രൂപയ്ക്ക് തലയമായേതാ ആയ രണ്ട് ആള് ജാമയവും
ഹാജരാേക്കണ്ടിവരുടം. പരീക്ഷയില് േതാല്ക്കുന്നത മൂലേമാ മറ്റു വിധത്തിേലാ
സർക്കാരിന് നഷ്ടമുണ്ടായാല് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
പഠനത്തിനുേവണ്ടി സർക്കാർ െചെലവാക്കിയ തക 6% വാർഷന്റിക പലിശേേയാെടെ
തിരിച്ചടെേയ്ക്കണ്ടതാണ്.

18.

െറയിഞ്ച് േഫൈാറസ്റ്റ് ഓഫൈീസർമാരായി നിയമിക്കെപ്പെടുന്നവരുടെടെ െപ്രാേബഷന്റൻ
കാലം തടെർച്ചയായ 3 വർഷന്റത്തിനകം 2 വർഷന്റെത്ത ഡയട്ടിയായിരിക്കും.

19.

എൻട്രേൻസ് ആന്റ് െട്രേയിനിംഗ് റൂള്സ് (റിൈവസ്ഡ്) 2004, ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
നല്േകണ്ട
കരാറുകളുടേടെയും
േബാണ്ടുകളുടേടെയും
കരടുകള്
എന്നിവ
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് തിരുടവനന്തപുരത്തുള്ള ഭരണ
വിഭാഗം അഡീഷന്റണല് പ്രിൻസിപ്പെല് ചെീഫൈ് േഫൈാറസ്റ്റ് കണ്ലസർേവറ്ററുെടെ
ഓഫൈീസില് പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളില് വായിച്ചുകേനാക്കാൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
കുറിപ്പെ് :
േറഞ്ചർ വിഭാഗത്തിേലക്ക് േനരിട്ടുളള നിയമനത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്നവർ
േറഞ്ചറായി നിയമിക്കെപ്പെടുന്നതിനു മുൻപായി വനം വകുപ്പെില് ഒരുട വർഷന്റെത്ത
പ്രാേയാഗിക
പരിശേീലനത്തിന്
വിേധയരാേകണ്ടതാണ്.
പ്രാേയാഗിക
പരിശേീലനകാലം െപ്രാേബഷന്റൻ, ലീവ്, ഇൻക്രിെമന്റ്, െപൻഷന്റൻ എന്നിവയ്ക്ക്
കണക്കാക്കുന്നതല.
പ്രാേയാഗിക
പരിശേീലനകാലത്ത്
സർക്കാർ
കാലാകാലങ്ങളില്
നിശ്ചയിക്കുന്ന
പ്രതിമാസബത്തയ്ക്ക്
െട്രേയിനികള്
അർഹരായിരിക്കും.

20.

അേപക്ഷ സമർപ്പെിക്കുന്ന 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
31/12/2011-ന്
േ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.
21.

വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകാശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കിയ േശേഷന്റം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation
നല്കിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേയാ
ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് എതിെര Rules of Procedure Rule 22 പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമായ
ശേിക്ഷാ നടെപടെികള് സവീകരിക്കുന്നതാണ്.

22.

അേപക്ഷ സമർപ്പെിേക്കണ്ട അവസാന തീയതി 01.12.2021 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12
മണി വെര

23.

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പെട്ട് 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 േനാക്കുക)

