കാറ്റഗറി നമ്പർ : 062/2022
താെഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് തിരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകരള സംസ്ഥാനത്തിെല
പേട്ടികജാതി/പേട്ടികവർഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും
അേപേക്ഷകള
ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് േശേഷം ഓണ്ലൈലനായി
കമ്മിഷെന്റ െവബ് ൈസറ്റിലൂടെടെയാണ് അേപേക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടത്. നിലവില്
രജിേസ്ട്രേഷന് ഉദ്യളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളക്ക് അവരുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിലൂടെടെ അേപേക്ഷിക്കാം.
വണ്ല ൈടെം രജിേസ്ട്രേഷന് മുേഖന അപേ്.േലാഡ് െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ 31.12.2012 ന് േശേഷം
എടുത്തതും േഫൈാേട്ടായില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപേരുടം, േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും
േരഖെപ്പടുത്തിയതുമായിരിക്കണം.
വണ്ല ൈടെം രജിേസ്ട്രേഷന് മുേഖന അപേ്.േലാഡ്
െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടായ്ക്ക് േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
1 വകുപ്പ്

: േകരള േപോലീസ് സർവീസ് (േഫൈാറന്സിക് സയന്സ്
ലേബാറട്ടറി)

2 ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ബേയാളജി)
(െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന്റ് പേട്ടികജാതി/പേട്ടികവർഗക്കാരില് നിന്നും)

3 ശേമ്പളം

: ₹ 59300-120900/-

4 ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

:

കുറിപ്പ് :-

01 (ഒന്ന്)

ഈ ഒഴെിവ്
ഇേപ്പാള നിലവിലുള്ളതാണ്.
ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല്
ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടെിയത് മൂന്നു വർഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.
എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുേശേഷം ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പടുകയാെണങ്കില്
ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപേന പ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല. മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവിേലക്കും
ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന്റിനുേവണ്ടി
പേട്ടികജാതി/പേട്ടികവർഗക്കാർക്കായി എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല്
ഒഴെിവുകളിേലക്കും പേട്ടികവർഗക്കാർക്ക് മാത്രമായി എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടെത്തുന്നതാണ് . ടെി
റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് പേട്ടികവർഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ അഭ്ാവത്തില്
അവർക്കുേവണ്ടി നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവിേലയ്ക്ക് പുതിയ വിജ്ഞാപേനം
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നതായിരിക്കും.

5 നിയമനരീതി

കുറിപ്പ് :-

: േനരിട്ടുള്ള നിയമനം
(െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന്റ് പേട്ടികജാതി/പേട്ടികവർഗക്കാരില് നിന്നും)
പേട്ടികജാതി/പേട്ടികവർഗത്തില്െപ്പടൊത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള സമർപ്പിക്കുന്ന
അേപേക്ഷകള
നിരസിക്കുന്നതാണ്.
അങ്ങെനയുളളവർക്ക്
അേപേക്ഷ
നിരസിച്ചുകെകാണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് പ്രേതയകമായി നല്കുന്നതല.

6 പ്രായപേരിധി

:

(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച
തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകമല)
കുറിപ്പ് :-

30-47
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള 02.01.1975 നും 01.01.1992 നും
ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികളുടം
ഉദ്യളെപ്പെടെ).
നിലവിലുളള

മറ്റ്

അനുകൂലയങ്ങെളാന്നും

ഈ

നിശ്ചിത
പ്രായപേരിധിയിലുള്ള
േയാഗയരായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
അഭ്ാവത്തില് ഉദ്യയർന്ന പ്രായപേരിധിയില് 50 വയസ്സുവെര ഇളവ്
അനുവദ്ിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് യാെതാരുട കാരണവശോലും 50 വയസ്സ്
കവിയാന് പോടെില.

7 േയാഗയതകള :
(എ) അവശേയേയാഗയത
1)
ഒരുട അംഗീകൃത സർവ്വകലാശോലയില് നിന്നും േബാട്ടണിയിേലാ
സുേവാളജിയിേലാ
50%
മാർക്കില്
കുറയാെത
ലഭ്ിച്ചിട്ടുള്ള
ബിരുടദ്ാനന്തരബിരുടദ്ം.
2) ഒരുട അംഗീകൃത സ്ഥാപേനത്തില് നിന്നും
േബാട്ടണിയിേലാ
സുേവാളജിയിേലാ േനടെിയ അഞ്ചുവർഷെത്ത റിസർച്ച്/ അനലറ്റിക്കല്
പേരിചെയം.
(ബി) മുന്ഗണനാേയാഗയത
1. ഒരുട അംഗീകൃത സർവ്വകലാശോലയില് നിന്നും േബാട്ടണിയിേലാ
സുേവാളജിയിേലാ ലഭ്ിച്ചിട്ടുള്ള എംഫൈില് ബിരുടദ്ം .
2. േഫൈാറന്സിക് സയന്സ് ലേബാറട്ടറിയിലുള്ള മുന് പേരിചെയം )
കുറിപ്പ്
1.
േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് KS&SSR part II െല Rule 10(a)(ii)
ബാധകമാണ്.
2. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള േയാഗയതയും പേരിചെയവും പ്രേതയകമായി
അേപേക്ഷയില്
അവകാശേെപ്പേടെണ്ടതാണ്.
3. വിജ്ഞാപേനപ്രകാരമുളള േയാഗയതകളുടെടെ ഉദ്യയർന്ന/ തത്തുലയ േയാഗയത
അവകാശേെപ്പട്ട്
അേപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള ബന്ധെപ്പട്ട
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫൈിേക്കഷന് സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല്
മാത്രേമ
പ്രസ്തുത േയാഗയത േമല് െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് പേരിഗണിക്കുകയുളളുട.

4.
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെടെ SSLC ബുക്ക ിെല ജാതി സംബന്ധ ിച്ച
േരഖെപ്പ ടുത്ത ലില്
വയതയാസം ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന സാഹചെരയത്ത ില്
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള
ശേരിയായ
ജാതി
അേപേക്ഷ യില്
അവകാശേെപ്പ ടുകയും ആയത് െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള ബന്ധ െപ്പ ട്ട
റവനയൂ. അധികാരി നല് കുന്ന ജാതി സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് ഇതു
സംബന്ധ ിച്ച ഗസറ്റ ് വിജ്ഞ ാപേനം എന്ന ിവ െവരിഫൈിേക്ക ഷന്
സമയത്ത ് ഹാജരാക്കു കയും െചെേയ്യ ണ്ട താണ് .
5.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി അേപേക്ഷയില് അവകാശേെപ്പടുന്ന പേരിചെയ
േയാഗയത, അടെിസ്ഥാന േയാഗയതയായ ബിരുടദ്ാനന്തര ബിരുടദ്ം
ആർജ്ജിച്ചതിനു േശേഷം േനടെിയതായിരിക്കണം.
ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികളക്ക്
കണ്ണടെ
വേച്ചാ
വയ്ക്കാെതേയാ
താെഴെപ്പറയുന്ന
പ്രകാരമുള്ള കാഴ്ചശേക്തിയുള്ളതായി ഒരുട അസിസ്റ്റന്റ് സർജേനാ അതിനു
മുകളിേലാ റാങ്കുള്ള ഒരുട െമഡിക്കല് ഓഫൈീസർ സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം .

ദൂരക്കാഴ്ച
:
സമീപേക്കാഴ്ച :

വലത് കണ്ണ്

ഇടെത് കണ്ണ്

6/6 െസ്നലന്
0.5 െസ്നലന്

6/6 െസ്നലന്
0.5 െസ്നലന്

കുറിപ്പ് 1 : ഓേരാ കണ്ണിനും പൂർണ്ണമായ വീക്ഷണപേരിധി (Field of Vision)
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം വർണാന്ധത
(Colour Blindness) ഒരുട അേയാഗയതയായി
കണക്കാക്കെപ്പടും.
കുറിപ്പ് 2: ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള െവരിഫൈിേക്കഷന് സമയത്ത്
മുകളില്
പേറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന വിധത്തില് കാഴ്ചശേക്തി (വർണ്ണാന്ധതയും വീക്ഷണപേരിധിയും
ഉദ്യളെപ്പെടെ) െതളിയിക്കുന്നതിന് അസിസ്റ്റന്റ് സർജാേനാ അതിന് മുകളിേലാ
റാങ്കുള്ള ഒരുട െമഡിക്കല് ഓഫൈീസറില് നിന്ന് ലഭ്ിച്ച െമഡിക്കല് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
(അസ്സല്) ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .െമഡിക്കല് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റിെന്റ മാതൃക ചുവെടെ
േചെർക്കുന്നു.
MEDICAL CERTIFICATE
I

have

this

day

medically

examined

Sri/

Smt........................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................................................................
(Name & address) and found that he/she has no defect of vision, which
would

render

him/her

unsuitable

for

the

post

of

Assistant

Director(Biology)in Kerala Police Forensic Science Laboratory. His/her
standards of vision are as follows.

Standards of Vision
(Eye sight with/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,
Average etc are inappropriate here)
v) Colour Blindness ................................
v) Squint ...............................
vi) Any morbid condition of the eyes or lids of either eye
………………………….

Place:
Date :

Signature
Name and Designation of the Medical Officer
(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/Average etc will not be accepted. Specification for each eye
should be stated separately. If the specifications are not as indicated
above, the officer issuing the Certificate should certify whether the
candidate has got better standards of vision or worse standards of vision,
as the case may be, otherwise the Certificate will not be accepted.
8. പേരിശേീലനം
1. അസിസ്റ്റ ന്റ ് ഡയറക്ട ർ ബേയാളജി തസ്ത ികയില് േനരിട്ടു ള്ള നിയമനം
ലഭ്ിക്കു ന്ന വയക്ത ി േഫൈാറന്സിക് സയന്സ് ലേബാറട്ട റിയില്,
േഫൈാറന്സിക്
സയന്സിെന്റ
എല ാ
ശോഖകളിലും,
ആറു
മാസക്ക ാലെത്ത
പേരിശേീലനത്ത ിന്
വിേധയനാേകണ്ട താണ്.
അതിനുപുറെമ
ടെി
തസ്ത ികയില്
േനരിട്ടു ള്ള
നിയമനം
വഴെി
നിയമിക്ക െപ്പ ടുന്ന
ഏെതാരുട
വയക്ത ിയും,
നിയമിക്ക െപ്പ ടുന്ന
േഫൈാറന്സിക്
സയന്സിെന്റ
വിഷയത്ത ില്/
ശോഖയില്,
നിയമിക്ക െപ്പ ടുന്ന
േഫൈാറന്സിക്
സയന്സ്
ലേബാറട്ട റിയിേലാ

മേറ്റ െതങ്ക ിലും
േഫൈാറന്സിക്
സയന്സ്
ലേബാറട്ട റിയിേലാ
ഭ്ാരതസർക്ക ാരിെന്റ നയൂഡല്ഹിയിലുള്ള
National Institute of
Criminology and Forensic Science (NICFS) സ്ഥ ാപേനത്ത ിേലാ
അെല ങ്ക ില് േപോലീസ് ഡയറക്ട ർ ജനറലിെന്റ നിർേദ്ദേ ശേപ്ര കാരം
ഗവെണ്മെ ന്റ ് നിശ്ച യിക്കു ന്ന സമാനസ്ഥ ാപേനത്ത ിേലാ കുറഞ്ഞെ ത് ആറ്
മാസേമാ, പേരിശേീലനം പൂർത്ത ിയാക്ക ാന്
േവണ്ട ിവരുടന്ന മതിയായ
കാലയളവ് വെരേയാ പേരിശേീലനത്ത ിന് വിേധയനാേകണ്ട താണ്.
2.
പേരിശേീലനത്ത ിന് വിേധയനാകുന്ന വയക്ത ിക്ക ് പേരിശേീലന കാലത്ത ്
താെഴെപ്പ റയുന്ന ആനുകൂലയങ്ങ ളക്ക ് അർഹത ഉദ്യണ്ട ായിരിക്കു ന്ന താണ്.
a) േനരിട്ടു ള്ള നിയമനം ലഭ്ിക്കു ന്ന വയക്ത ിക്ക ് പേരിശേീലന കാലയളവില്
തസ്ത ികയ്ക്ക ് നിശ്ച യിക്കു ന്ന ശേമ്പ ള നിരക്ക ിെല ഏറ്റ വും കുറഞ്ഞെ അടെിസ്ഥ ാന
ശേമ്പ ളവും ബത്ത കളുടം ലഭ്ിക്കു ന്ന താണ് . ഈ തസ്ത ികയുെടെ കുറഞ്ഞെ
അടെിസ്ഥ ാന ശേമ്പ ളമുള്ള ഉദ്യേദ്യാ ഗസ്ഥ ർക്ക ് േകരള സർവ്വ ീസ് ചെട്ട ങ്ങ ള
പ്ര കാരം
അനുവദ്നീയമായ
നിരക്ക ില്
അേങ്ങാ ട്ടു മിേങ്ങാ ട്ടു മുള്ള
യാത്ര കളക്കു ം, െട്രെ യിനിംഗുമായി ബന്ധ െപ്പ ട്ടു ണ്ട ാകുന്ന യാത്ര കളക്കു ം
യാത്ര ാബത്ത ലഭ്ിക്കു ന്ന താണ് .
b) ഔദ്യേദ്യാ ഗിക യാത്ര കളക്ക ് നിേയാഗിക്ക െപ്പ ടുന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗസ്ഥ ർക്ക ്
െപോതുവാേയാ പ്ര േതയ കമാേയാ
ഉദ്യള്ള സർക്ക ാർ ഉദ്യത്ത രവ് മുേഖന
േകാമ്പ ന്േസറ്റ റി അലവന്സ് , വാം േക്ലാ ത്ത ിംഗ് അലവന്സ് േപോലുള്ള
മറ്റ ് അലവന്സുകളുടം അനുവദ്ിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ് .
c) പേരിശേീലനത്ത ിനും യാത്ര യ്ക്കു ം െചെലവഴെിച്ച കാലയളവ് േകരള സർവ്വ ീസ്
ചെട്ട ങ്ങ ളിെല ചെട്ട ം12(7) (iii) (ഭ്ാഗം 1 ) പ്ര കാരം ഡയൂട്ട ിയായി
പേരിഗണിക്കു ന്ന താണ് .
9. െടെ സ്റ്റ ്: ഈ തസ്ത ികയില് നിയമിക്ക െപ്പ ടുന്ന ഏെതാരുട വയക്ത ിയും
എക്സ ികയൂട്ട ീവ് ഓഫൈീേസഴെ് സിനുള്ള
അക്ക ൗണ്ട ് െടെസ്റ്റ ് അെല ങ്ക ില്
അക്ക ൗണ്ട ് െടെസ്റ്റ ് (േലാവർ) മുന്പേ് പോസായിട്ട ിെല ങ്ക ില്.
െപ്രാ േബഷന്
കാലത്ത ിനുള്ള ില് പോസ്സ ായിരിക്ക ണം.
10. െപ്രാ േബ ഷന്: ഈ തസ്ത ികയില് നിയമിക്ക െപ്പ ടുന്ന ഏെതാരുട
വയക്ത ിയും പേരിശേീലനം പൂർത്ത ിയായതിനുേശേഷം തുടെർച്ച യായ മൂന്നു
വർഷത്ത ിനുള്ള ില് രണ്ടു വർഷം െപ്രാ േബഷനില് ആയിരിക്കു ം.
11. േബാ ണ്ട ്: ഈ തസ്ത ികയിേലക്ക ് നിയമിക്ക െപ്പ ടുന്ന ഏെതാരുട വയക്ത ിയും
െട്രെ യിനിംഗ് പൂർത്ത ിയാക്ക ിയതിനു േശേഷം സംസ്ഥ ാന ഗവണ്ലെമന്റ ില്
കുറഞ്ഞെ പേക്ഷ ം 5 വർഷം േസവനം നടെത്ത ിെക്കാ ള്ള ാെമന്നു ം അതിന് വീഴ്ച
വരുടത്തു ന്ന പേക്ഷ ം, െട്രെ യിനിംഗിന് േവണ്ട ിവരുടെമന്ന ് അക്ക ൗണ്ട ന്റ ് ജനറല്
(എ ആന്ഡ് ഇ)നിർണ്ണ യിക്കു ന്ന യഥാർഥ െചെലവിന് പുറെമ 25,000 രൂപേ
(ഇരുടപേത്ത ിയയ്യ ായിരം രൂപേ) കൂടെി ഗവർെമന്റ ിന്
നഷ പേരിഹാരമായി
നല്കാം എന്നു ം സമ്മ തിച്ചുക െകാണ്ട ്
ഒരുട കരാർപേത്ര ം (േബാണ്ട ് )
സമർപ്പ ിേക്ക ണ്ട താണ് .
പേരിചെയേയാഗയത അവകാശേെപ്പ ടുന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥ ികള അേപേക്ഷ
സമർപ്പ ിക്കു ന്ന തിന്
മുന്പേ്
താെഴെപ്പ റയുന്ന
മാതൃകയില്
പേരിചെയ

സർട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് വാങ്ങ ി പ്ര വർത്ത ി പേരിചെയം സംബന്ധ ിച്ച വിശേദ്ാംശേങ്ങ ള (
സർട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് നമ്പ ർ, തീയതി, തസ്ത ികയുെടെ േപേര് , കാലയളവ് , നല്കിയ
അധികാരി,
സ്ഥ ാപേനത്ത ിെന്റ
േപേര്
എന്ന ിവ)
അേപേക്ഷ യില്
േരഖെപ്പ ടുത്തു കയും അേതാെടൊപ്പ ം പേരിചെയ/സർവ്വ ീസ് സർട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ിെന്റ
Scanned image upload െചെയ്യു കയും െചെേയ്യ ണ്ട താണ് . ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥ ികള
പ്ര സ്തു ത സർട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ്
കമ്മ ീഷന് ആവശേയെപ്പ ടുന്ന
സമയത്ത ്
ഹാജരാേക്ക ണ്ട താണ് .
പേരിചെയ സർട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് െപ്രാ ൈഫൈലില് അപേ് േലാഡ് െചെയ്തശ തിനുേശേഷം
സമർപ്പ ിക്കു ന്ന അേപേക്ഷ കള മാത്ര േമ സവീകരിക്ക െപ്പ ടുകയുള . ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥ ികള
െതാഴെില് പേരിചെയം െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള സർട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് താെഴെ െകാടുത്ത ിരിക്കു ന്ന
മാതൃകയില് ആയിരിക്ക ണം :
പേരിചെയ സർട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ്
സ്ഥാപേനത്തിെന്റ േപേര്
രജിേസ്ട്രേഷന് നമ്പർ
(െചെറുകിടെ വയവസായ രജിേസ്ട്രേഷന് നമ്പർ
അെലങ്കില് മേറ്റെതങ്കിലും രജിേസ്ട്രേഷന്
നമ്പർ)
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തശ തീയതിയും എവിെടെ
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തു എന്നും

:
:

:

ശ്രീ/ശ്രീമതി....................
....................................................................................................................
…...............................................................(ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപേരുടം , േമല്വിലാസവും) മുകളില്
പേറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന
ആള
ഈ
സ്ഥാപേനത്തില്
......................................................................................................
തസ്തികയില്
സ്ഥിരമായി/
താല്ക്കാലികമായി/ അപ്രന്റീസ്/ െട്രെയിനി/ കവാഷവല് േലബറർ ) ബാധകമലാത്തത്
െവട്ടിക്കളയുക
രൂപേ മാസ ശേമ്പളത്തില്/ ദ്ിവസ ശേമ്പളത്തില് …......മുതല്
…...........വെരയുള്ള …..............വർഷം ............... മാസം …................ദ്ിവസം േജാലി േനാക്കിയിട്ടുണ്ട്/
േജാലിേനാക്കിവരികയാണ് എന്നും ഈ കാലയളവില് ടെിയാന് േബാട്ടണി/സുേവാളജി
വിഷയത്തില് റിസർച്ച് /അനലിറ്റിക്കല് േജാലിയില് പേരിചെയം ഉദ്യണ്ട് കൂടൊെത
േഫൈാറന്സിക് സയന്സ് ലേബാറട്ടറിയില് .................... വർഷെത്ത പേരിചെയം ഉദ്യണ്ട് എന്നും
ഇതിനാല് സാക്ഷയെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളുന്നു.

സ്ഥലം:
തീയതി:

സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് നല്കുന്ന വയക്തിയുെടെ
േപേര്, ഒപ്പ് (തീയതി സഹിതം), ഔദ്യേദ്യാഗിക പേദ്വി,
സ്ഥാപേനത്തിെന്റ േപേര്
(ഓഫൈീസ് സീല്)

സാക്ഷയപേത്രം
.............................................................എന്ന നിയമത്തില്/ ചെട്ടത്തില് വയവസ്ഥ െചെയ്യുന്ന പ്രകാരം
സ്ഥാപേന
ഉദ്യടെമസ്ഥന്/
െതാഴെിലുടെമ
നിർബന്ധമായും
സൂക്ഷിക്കാന്
ബാധയതെപ്പട്ട............................................................രജിസ്റ്റർ
പേരിേശോധിച്ച്
(ബന്ധെപ്പട്ട
രജിസ്റ്ററിെന്റ
േപേര്)
േമല്
പേരിചെയ
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റില്
പേരാമർശേിക്കുന്ന
ജീവനക്കാരന്/ജീവനക്കാരി ഇതില് പേറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന കാലയളവില് ടെി സ്ഥാപേനത്തില്
….......…...............................ആയി േജാലി െചെയ്തശിരുടന്നു/േജാലിെചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇതിനാല്
സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു. ഞാന് േകരളം/ േകന്ദ്ര സർക്കാർ പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള ….........................
…......................എന്ന ചെട്ടപ്രകാരം ടെി സ്ഥാപേനത്തിെല ജീവനക്കാരുടെടെ േസവനവയവസ്ഥകെള
സംബന്ധിച്ച്
സ്ഥാപേന
ഉദ്യടെമ
സൂക്ഷിേക്കണ്ട
രജിസ്റ്റർ
പേരിേശോധിക്കുവാന്
അധികാരെപ്പടുത്തിയ ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥനാണ്.

സ്ഥലം:
തീയതി:

ചെട്ടപ്രകാരം/നിയമപ്രകാരം സ്ഥാപേനത്തിെല
ജീവനക്കാരുടെടെേസവനവയവസ്ഥകള സാക്ഷയെപ്പടുത്തുവാന്
അധികാരെപ്പടുത്തിയ ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന്റ തീയതി സഹിതമുള്ള ഒപ്പ് ,
േപേര്, ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര് , ഓഫൈീസ്.
(ഓഫൈീസ് സീല്)

കുറിപ്പ്
1.
േജാലി െചെയ്തശിരുടന്ന തസ്തികയുെടെ േപേര് അെലങ്കില് േജാലിയുെടെ സവഭ്ാവം
അതായത് കവാഷവല് െതാഴെിലാളി
അെലങ്കില് ശേമ്പളേത്താടുകൂടെിേയാ അലാെതേയാ
ഉദ്യള്ള അപ്രന്റീസ് അെലങ്കില് സ്ഥിരേമാ
താല്ക്കാലികേമാ ആയ െതാഴെിലാളി
ഇവയിേലതാേണാ അത് സൂചെിപ്പിക്കണം.
2. എലാ
പേരിചെയ
സർട്ടിഫൈിക്കറകളുടം
സർക്കാരിെന്റ
ബന്ധെപ്പട്ട
നിയന്ത്രണാധികാരി/േമലധികാരിെയെക്കാണ്ട് സാക്ഷയെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
സർട്ടിഫൈിക്കറകളുടെടെ
സതയാവസ്ഥ
പേരിേശോധനയ്ക്ക്
വിേധയമാക്കുന്നതും
വയാജസർട്ടിഫൈിക്കറകള
നല്കുന്നവരുടെടെയും
ഹാജരാക്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെയും േപേരില്
നിയമാനുസൃതമായ
നടെപേടെികള
സവീകരിക്കുന്നതുമാണ്.
3 . പേരിചെയ േയാഗയത അടെിസ്ഥാന േയാഗയതയായ ബിരുടദ്ാനന്തര ബിരുടദ്ം
േനടെിയതിനുേശേഷം
ആർജിച്ചതായിരിക്കണം.
12. അേപേക്ഷകള സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി :
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള േകരള പേബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ
ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്' പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്തശ േശേഷമാണ് അേപേക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തശിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള
അവരുടെടെ user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേേയാഗിച്ച് login െചെയ്തശ േശേഷം സവന്തം profile ലൂടെടെ
അേപേക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപേക്ഷിക്കുേമ്പാഴും
പ്രസ്തുത
തസ്തികേയാെടൊപ്പം കാണുന്ന Notification Link-െല Apply Now -ല് മാത്രം click
െചെേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ 31/12/2012-ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം.

േഫൈാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപേരുടം
േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും
വയക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള പോലിച്ചുകെകാണ്ട് upload
െചെയ്തശ േഫൈാേട്ടായ്ക്ക്
upload
െചെയ്തശ തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാല് 01/01/2022 മുതല് പുതുതായി െപ്രാൈഫൈല്
ആരംഭ്ിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള 6 മാസത്തിനുള്ളില് എടുത്ത േഫൈാേട്ടാ
െപ്രാൈഫൈലില്
upload
െചെേയ്യണ്ടതാണ് .
േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്
നിബന്ധനകളെക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില. അേപേക്ഷാ ഫൈീസ് നല്േകണ്ടതില. Password
രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ്
വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ ചുമതലയാണ്.
ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്പും തെന്റ െപ്രാൈഫൈലില് ഉദ്യളെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള
ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനുമായുള്ള എലാ
കത്തിടെപോടുകളിലും User Id പ്രേതയകം േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു മുമ്പാെക
ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപേക്ഷ േസാപോധികമായി സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
അേപേക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുേശേഷം അേപേക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള
ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില. ഭ്ാവിയിെല ഉദ്യപേേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള
ഓണ്ലൈലന് അേപേക്ഷയുെടെ soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള അവരുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല്
click െചെയ്തശ് അേപേക്ഷയുെടെ print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപേക്ഷ സംബന്ധമായി
കമ്മിഷനുമായി നടെത്തുന്ന കത്തിടെപോടുകളില് അേപേക്ഷയുെടെ print out കൂടെി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപേക്ഷകള വിജ്ഞാപേനവയവസ്ഥകളക്ക് വിരുടദ്ധമായി കാണുന്ന പേക്ഷം
നിരുടപോധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പേരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ്
മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസല് പ്രമാണങ്ങള കമ്മീഷന് ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന് പേരീക്ഷ
നടെത്തുകയാെണങ്കില് പേരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകരണം (Confirmation) അേപേക്ഷകർ
തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് െപ്രാൈഫൈല് വഴെി നല്േകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം
സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം
അഡ്മിഷന് ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്തശ് അത്
ഡൗണ്ലേലാഡ്
െചെയ്യുന്നതിനുളള
സൗകരയം
പേരീക്ഷാത്തീയതി
വെരയുളള
അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുളളില്
സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ അേപേക്ഷകള നിരുടപോധികം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകരണം നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ്
സംബന്ധിച്ച
തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന് ടെിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള
വിവരങ്ങള
ബന്ധെപ്പട്ട
പേരീക്ഷ
ഉദ്യളെപ്പടുന്ന
പേരീക്ഷാ
കലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
െപ്രാൈഫൈലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തശിട്ടുളള െമാൈബല് നമ്പറിലും നല്കുന്നതാണ് .
(സി) വിദ്യാഭ്യാസം, േയാഗയത, പേരിചെയം എന്നിവ െതറ്റായി അവകാശേം ഉദ്യന്നയിച്ചുക
അേപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും സ്ഥിരീകരണം നല്കിയ േശേഷം പേരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകുകേയാ
ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികളെക്കതിെര േകരള പേബ്ലിക് സർവ്വീസ്
കമ്മീഷന് റൂളസ് ഓഫൈ് േപ്രാസീജിയർ 1976 െല ചെട്ടം 22 പ്രകാരം ശേിക്ഷാ നടെപേടെികള
സവീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

(ഡി) ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള
തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി ആധാർ േചെർേക്കണ്ടതാണ് .

തങ്ങളുടെടെ

െപ്രാൈഫൈലില്

13 അേപേക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 18.05.2022 ബുധനാഴ്ച
അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വെര
14 അേപേക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട േമല്വിലാസം
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15 െപോതുവയവസ്ഥകളിെല രണ്ടും, മൂന്നും, ഇരുടപേത്തിഅഞ്ചും ഖണ്ഡികകളിെല (25-ിാം
ഖണ്ഡികയിെല േകരള േസ്റ്ററ്റ് ആന്റ് സേബാർഡിേനറ്റ് സർവ്വീസ് ചെട്ടങ്ങളുടെടെ രണ്ടാം
ഭ്ാഗത്തുളള 3(c) വകുപ്പിെന സംബന്ധിച്ച ചെട്ടങ്ങള ഒഴെിെകയുളള) വയവസ്ഥകള ഈ
െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകമല.
16 നിയമനങ്ങള നടെത്തുന്നത് ഈ വിജ്ഞാപേനം ആസ്പെദ്മാക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റിെല
റാങ്ക് അനുസരിച്ചുകം പേട്ടികജാതി/പേട്ടികവർഗക്കാർക്കായുള്ള പ്രേതയക സംവരണം
സംബന്ധിച്ച 13.04.1972 െല ജി.ഒ.(എം.എസ്.) നമ്പർ 142/72/PD, 29.11.1973 െല ജി.ഒ.
(എം.എസ്) നമ്പർ 309/73/PD, 17.01.1976-െല ജി.ഒ.(പേി) നമ്പർ 21/76/പേി.ഡി, 22.01.1994 െല ജി.ഒ.(പേി)25/94/ജി.എ.ഡി. എന്നീ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവുകളിെല വയവസ്ഥകള
അനുസരിച്ചുകം, നിയമനക്കാരയത്തില് അേപ്പാഴെേപ്പാള ഉദ്യണ്ടാകുന്ന പ്രേതയക ചെട്ടങ്ങള
അനുസരിച്ചുകം 1958- െല േകരള േസ്റ്ററ്റ് ആന്റ്
സേബാർഡിേനറ്റ് സർവ്വീസ്
ചെട്ടങ്ങളുടെടെ രണ്ടാം ഭ്ാഗത്തുള്ള 3(സി), 17(എ), 17 (ബി) എന്നീ ചെട്ടങ്ങളക്ക് വിേധയമായും
ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(േഫൈാേട്ടാ, ഐ ഡി ഉദ്യളെപ്പെടെയുളള വിശേദ് വിവരങ്ങളക്ക് െപോതു വയവസ്ഥകള
േനാക്കുക)

