
                                
   പാര്ട്ട് II

െപാതു വ്യവ്സ്ഥകള 
1. ഓരോരാ  ഉദ്യോദ്യാഗത്തെത്തെ  സംബന്ധിച്ചും  ഈ  വ്ിജ്ഞാപനത്തെിെലെ  ഒന്നാം  പാര്ട്ടില്  പ്രത്യോത്യകിച്ച്
ഒഴിവ്ാക്കിയിട്ടില്ലാത്തെപക്ഷം ത്ാെഴ പറയുന്ന നിബന്ധനകള ബാധകമാണ്.

(എ) ഇന്ത്യന് യൂണിയന് പൗരോനാ; അല്ലെല്ലങ്കില്

(ബി) ോനപ്പാളിെലെ പ്രത്യജയോയാ;അല്ലെല്ലങ്കില്

(സി) ഭൂട്ടാനിെലെ പ്രത്യജയോയാ;അല്ലെല്ലങ്കില്

(ഡി) ടിബറ്റില് നിന്നും 1962 ജയനുവ്രി ഒന്നാം ത്ീയത്ിക്കുമുന്പ് ഇന്ത്യയില് സ്ഥിരത്ാമസമാക്കണെമന്നുളള 
ഉദ്യോദ്ദേശത്തോത്തൊെട  വ്ന്ന അല്ലഭയാര്ത്ഥിോയാ; അല്ലെല്ലങ്കില്

(ഇ)  പാക്കിസ്ഥാന്, ബര്മ, ശ്രീലെങ്ക, കിഴക്കന് ആഫ്രിക്കന് രാജയയങ്ങളായ െകനിയ, ഉദ്യഗത്താണ, 
ടാന്സാനിയന് ഐകയറിപ്പബ്ലിക്ക് (പഴയ ടാങ്കനിക്കയും സാന്സിബാറും) എന്നിവ്ിടങ്ങളില്നിന്നും 
ഇന്ത്യയില് സ്ഥിരത്ാമസമാക്കണെമന്നുളള ഉദ്യോദ്ദേശത്തോത്തൊെട ഇന്ത്യയില് കുടിോയറിപാര്ത്തെ 
ഇന്ത്യന് വ്ംശത്തജയോനാ ആയിരിക്കണം.

കുറിപ്പ്  :-  എന്നാല്  മുകളില്  ബി,സി,ഡി,ഇ  എന്നീ  വ്ിഭാഗത്തങ്ങളില്െപ്പട്ട  ഒരു  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥിക്ക്  ഇന്ത്യാ
ഗത്തവ്ണ്മെമന്റിെന്റ  പക്കല്നിന്നും  ോയാഗത്തയത്ാപത്രം  ലെഭിച്ചിരിക്കണം.   പ്രത്യസ്തുത്  ോയാഗത്തയത്ാപത്രം
ലെഭിച്ചിരിോക്കണ ഒരു ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥിെയ കമീഷന് നടത്തുന്ന പരീക്ഷയ്ക്കും ഇന്റര്വ്യൂവ്ിനും പെങ്കടുക്കാന്
അല്ലനുവ്ദ്ിക്കുന്നതും  തുടര്ന്ന്  നിയമിക്കെപ്പടുകയാെണങ്കില്  പ്രത്യസ്തുത്  നിയമനം  മുകളില്  പറഞ
ോയാഗത്തയത്ാപത്രം  ഗത്തവ്ണ്മെമന്റില്  നിന്നും  ലെഭിക്കുന്നതുവ്െര  ത്ാല്ക്കാലെികാടിസ്ഥാനത്തെില്
മാത്രമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

(എഫ്)  സല്സവഭാവ്ികളായിരിക്കണം.
(ജയി)       പ്രത്യോത്യക  കാരണങ്ങളാല്  ഗത്തവ്ണ്മെമന്റ്  ഉദ്യത്തെരവുമൂലെം  ഒഴിവ്ാക്കെപ്പട്ടിട്ടിെല്ലങ്കില്

പുരുഷന്മാരാെണങ്കില്  ഒന്നിലെധികം  ഭാരയമാര്  ഉദ്യണായിരിക്കരുത്്.  സ്തീകളാെണങ്കില്  ഭാരയയുളള
പുരുഷെന വ്ിവ്ാഹം കഴിച്ചിരിക്കരുത്്.

2.    പ്രത്യായപരിധി സംബന്ധിച്ച പ്രത്യോത്യക ആനുകൂലെയങ്ങള:
കുറിപ്പ്:-  യാെത്ാരു കാരണവ്ശത്താലും ഉദ്യയര്ന്ന പ്രത്യയപരിധി  50 (അല്ലന്പത്്)  വ്യസ്സില് കവ്ിയാന് പാടില്ല എന്ന

വ്യവ്സ്ഥയ്ക്ക വ്ിോധയമായിട്ടാണ് ത്ാെഴ പറയുന്ന ആനുകൂലെയങ്ങള നല്കുന്നത്്.
(i) പിോന്നാക്ക  സമുദ്ായത്തെില്െപ്പട്ട  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികളക്ക്  മൂന്നുവ്ര്ഷവും  പട്ടികജയാത്ി  /

പട്ടികവ്ര്ഗ്ഗത്തെില്െപ്പട്ട  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികളക്ക്  അല്ലഞ്ച്  വ്ര്ഷവുംവ്െര  ഉദ്യയര്ന്ന പ്രത്യായപരിധിയില് ഇളവ്്
അല്ലനുവ്ദ്ിക്കുന്നത്ാണ്.   പട്ടികജയാത്ിക്കാര്ക്ക്  അല്ലനുവ്ദ്ിച്ചിട്ടുളള  പ്രത്യായപരിധിയിലുളള  ഈ  ആനുകൂലെയം
പ്രത്യായപൂര്ത്തെി  ആയത്ിനുോശത്തഷം  പട്ടികജയാത്ിയില്  നിന്നും  ഏതുമത്ത്തെിോലെക്കും  പരിവ്ര്ത്തെനം
െചെയ്തിട്ടുളളവ്ര്ക്കും  അല്ലവ്രുെട  സന്ത്ാനങ്ങളക്കും  ലെഭിക്കുന്നത്ാണ്.   പട്ടികവ്ര്ഗ്ഗക്കാെര
സംബന്ധിച്ചിടോത്തൊളം മത് പരിവ്ര്ത്തെനംെകാണ് ഈ ആനുകൂലെയം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെപ്പടുകയില്ല.

(ii) ഏെത്ങ്കിലും  ഉദ്യോദ്യാഗത്തത്തെിന്  നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന  വ്ിദ്യാഭയാസ  ോയാഗത്തയത്  ഒരു  സര്വ്വകലൊശത്താലൊ
ബിരുദ്ത്തെില്  കുറവ്ായിരിക്കുകയും  പട്ടികജയാത്ി,  പട്ടികവ്ര്ഗ്ഗം,  പ്രത്യായപൂര്ത്തെിയായത്ിനുോശത്തഷം
പട്ടികജയാത്ിയില്നിന്നും  ഏതു  മത്ത്തെിോലെക്ക്  പരിവ്ര്ത്തെനം  െചെയ്തിട്ടുളളവ്രും  അല്ലവ്രുെട  സന്ത്ാനങ്ങളും
എന്നീ  വ്ിഭാഗത്തങ്ങളില് ഉദ്യളെപ്പട്ട അല്ലോപക്ഷകര്ക്ക്  നിശ്ചിത് ോയാഗത്തയത്ോയക്കാള കൂടുത്ലൊയ വ്ിദ്യാഭയാസ
ോയാഗത്തയത്  ഉദ്യണായിരിക്കുകയും  െചെയ്താല്  അല്ലോപക്ഷകന്  മറ്റുവ്ിധത്തെില്  ആ  ഉദ്യോദ്യാഗത്തത്തെിന്
അല്ലര്ഹനാെണങ്കില്  പരമാവ്ധി  പ്രത്യായപരിധി  അല്ലയാളക്ക്  ബാധകമാകുന്നത്ല്ല.   പട്ടികവ്ര്ഗ്ഗക്കാെര
സംബന്ധിച്ചിടോത്തൊളം മത്പരിവ്ര്ത്തെനം െകാണ് ഈ ആനുകൂലെയം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെപ്പടുകയില്ല.

(iii) ഏെത്ങ്കിലും  ഉദ്യോദ്യാഗത്തത്തെിന്  നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന  വ്ിദ്യാഭയാസ  ോയാഗത്തയത്  ഒരു  സര്വ്വകലൊശത്താലൊ
ബിരുദ്മായിരിക്കുകയും പട്ടികജയാത്ി, പട്ടികവ്ര്ഗ്ഗം, പ്രത്യായപൂര്ത്തെിയായത്ിനുോശത്തഷം പട്ടികജയാത്ിയില് നിന്നും



ഏതു  മത്ത്തെിോലെക്ക്  പരിവ്ര്ത്തെനം െചെയ്തിട്ടുളളവ്രും  അല്ലവ്രുെട  സന്ത്ാനങ്ങളും  എന്നീ  വ്ിഭാഗത്തങ്ങളില്
ഉദ്യളെപ്പട്ട  അല്ലോപക്ഷകര്ക്ക്  നിശ്ചിത്  ോയാഗത്തയത്ോയക്കാള  ത്ാെഴ  അല്ലല്ലാത്തെ  വ്ിദ്യാഭയാസ  ോയാഗത്തയത്
ഉദ്യണായിരിക്കുകയും  െചെയ്താല്  അല്ലോപക്ഷകന്  മറ്റുവ്ിധത്തെില്  ആ  ഉദ്യോദ്യാഗത്തത്തെിന്  അല്ലര്ഹനാെണങ്കില്
പരമാവ്ധി പ്രത്യായപരിധി അല്ലയാളക്ക് ബാധകമാകുന്നത്ല്ല.  പട്ടികവ്ര്ഗ്ഗക്കാെര സംബന്ധിച്ചിടോത്തൊളം മത്
പരിവ്ര്ത്തെനംെകാണ് ഈ ആനുകൂലെയം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെപ്പടുകയില്ല.

കുറിപ്പ്  :-  2  (ii),  2  (iii)എന്നീ  ഉദ്യപഖണ്ഡികകളില്  വ്ിദ്യാഭയാസ  ോയാഗത്തയത്  എന്ന  പദ്ംെകാണ്  ഉദ്യോദ്ദേശത്തിക്കുന്നത്്
സാോങ്കത്ിക ത്സ്തികകെള      സംബന്ധിച്ചിടോത്തൊളം  സാോങ്കത്ിക  വ്ിദ്യാഭയാസ  ോയാഗത്തയത്യും
സാോങ്കത്ിക  സവഭാവ്മില്ലാത്തെ  ത്സ്തികകെള  സംബന്ധിച്ചിടോത്തൊളം  െപാതു  വ്ിദ്യാഭയാസ
ോയാഗത്തയത്യുമാണ്.

(iv) പട്ടികജയാത്ി,  പട്ടികവ്ര്ഗ്ഗം,  പ്രത്യായപൂര്ത്തെിയായത്ിനുോശത്തഷം  പട്ടികജയാത്ിയില്  നിന്നും  ഏതു
മത്ത്തെിോലെക്കും പരിവ്ര്ത്തെനം െചെയ്തിട്ടുളളവ്രും അല്ലവ്രുെട സന്ത്ാനങ്ങളും പട്ടികവ്ര്ഗ്ഗത്തെില് നിന്നും
മത്പരിവ്ര്ത്തെനം  നടത്തെിയവ്ര്  എന്നീ  വ്ിഭാഗത്തങ്ങളില്  ഉദ്യളെപ്പട്ട  ഒരു  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥിെയ
ത്ിരെഞടുക്കുന്നത്ിന്  പ്രത്യായം  മാത്രം  ത്ടസ്സമായി  നില്ക്കുകയാെണങ്കില്  സംവ്രണ
നിയമനപ്രത്യകാരമുളള വ്ിഹിത്ം നല്കുന്നത്ിനുോവ്ണി ആ ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥിെയ പ്രത്യായപരിധിയില്നിന്നും
പബ്ലിക് സര്വ്വീസ് കമീഷന് ഒഴിവ്ാക്കാവുന്നത്ാണ്.

(v) 1958  -െലെ ോകരള ോസ്റ്റേറ്റ്  ആന്റ്  സോബാര്ഡിോനറ്റ്  സര്വ്വിസ്  റൂളസ്  പാര്ട്ട്  രണിെലെ റൂള  9  (എ)
അല്ലനുസരിച്ച്  സംസ്ഥാന  ഗത്തവ്ണ്മെമന്റ്  സര്വ്വീസില്  ത്ാല്ക്കാലെികമായി  (Provisional)  നിയമനം
ലെഭിച്ചിട്ടുളളവ്ര്ക്ക്  (സര്വ്വീസില്  തുടരുന്നവ്ോരാ  പിരിച്ചുവ്ിടെപ്പട്ടിട്ടുളളവ്ോരാ  ആയിട്ടുളളവ്ര്)  ഒരു
വ്ര്ഷത്തെില്  കുറയാെത്  സര്വ്വീസിലുളളപക്ഷം  ത്ങ്ങളുെട  ത്ാല്ക്കാലെിക  സര്വ്വീസിെന്റ
ൈദ്ര്ഘ്യോത്തൊളം  പ്രത്യായപരിധിയില്  ഇളവ്്  നല്കുന്നത്ാണ്.   ഈ  ആനുകൂലെയം  വ്ര്ക്ക്
എസ്റ്റോബ്ലിെഷ്മെന്റ്  ത്സ്തികകളിലും  (Work  Establishment  Posts)പാര്ട്ട്ൈടം  ത്സ്തികകളിലും  (Part-time
Posts)  ത്ാല്ക്കാലെികമായി  ോസവ്നം  അല്ലനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുളളവ്ര്ക്കും  ഇോപ്പാള  ോസവ്നം
അല്ലനുഷ്ഠിച്ചുെകാണിരിക്കുന്നവ്ര്ക്കും ലെഭിക്കുന്നത്ാണ്.  ഒരിക്കല് സ്ഥിരമായ അല്ലടിസ്ഥാനത്തെില് (Regular
Basis)  നിയമനം  ലെഭിച്ചുകഴിഞാല്  ോമല്പ്പറഞ  ആനുകൂലെയം  ലെഭിക്കുന്നത്ല്ല.   ോകരളത്തെിെലെ
െസന്സസ്  ഡിപ്പാര്ട്ടുെമന്റില്  1971-ോലൊ  1981-ോലൊ  1991-ോലൊ  ത്ാല്ക്കാലെികമായി  നിയമനം  ലെഭിച്ച
റിെട്രെഞ്ചുമെമന്റ്  (Retrenchment)മൂലെം െത്ാഴില് നഷ്ടപ്പെപ്പട്ടവ്ര്ക്കും പ്രത്യായപരിധിയിലുളള ഈ ആനുകൂലെയം
ലെഭിക്കുന്നത്ാണ്.   അല്ലവ്ര്  ത്ങ്കളുെട  ത്ാല്ക്കാലെിക  സര്വ്വീസിെന്റ  ൈദ്ര്ഘ്യവും  റിെട്രെഞ്ചുമെമന്റുമൂലെം
െത്ാഴില് നഷ്ടപ്പെപ്പട്ടത്ാെണന്നുളള വ്സ്തുത്യും കാണിക്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ോകരളത്തെിെലെ െസന്സസ്
ഓരപ്പോറഷന്സ്  ഡയറക്ടറില്  നിന്നും  വ്ാങ്ങി  കമീഷന്  ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന  സമയത്തെ്
ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.  എന്നാല്  െസന്സ്സ്  ഡിപ്പാര്ട്ടുെമന്റില്നിന്ന്  റിെട്രെഞ്ചുമെമന്റുമൂലെം  െത്ാഴില്
നഷ്ടപ്പെപ്പട്ടവ്ര്ക്ക് പരമാവ്ധി അല്ലഞ്ചുമവ്ര്ഷത്തെില് കൂടുത്ല് ഇളവ്് ലെഭിക്കുന്നത്ല്ല.  ത്ോദ്ദേശത്ത സവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിോലെക്കുളള  െത്രെഞടുപ്പിന്  ടി  സ്ഥാപനങ്ങളിോലെത്ിെലെങ്കിലും  കുറഞത്്  ഒരു
വ്ര്ഷെമങ്കിലും  ത്ാല്ക്കാലെികമായി  ോജയാലെി  ോനാക്കിയിട്ടുളളവ്ര്  ആദ്യെത്തെ  ത്ാല്ക്കാലെിക
നിയമനകാലെത്തെ്  നിശ്ചിത്  പ്രത്യായപരിധി  കഴിഞിട്ടില്ലാത്തെവ്രാെണങ്കില്  അല്ലവ്രുെട  ത്ാല്ക്കാലെിക
സര്വ്വീസിെന്റ ൈദ്ര്ഘ്യോത്തൊളം ഉദ്യയര്ന്ന പ്രത്യായപരിധിയില് ഇളവ്് അല്ലനുവ്ദ്ിക്കുന്നത്ാണ്.  എന്നാല്,
പ്രത്യായപരിധിയിലുളള  ഈ  ഇളവ്്  പരമാവ്ധി  അല്ലഞ്ചുമവ്ര്ഷക്കാലെോത്തെക്ക്  മാത്രോമ  ലെഭിക്കികയുളളു.
പ്രത്യസ്തുത് സ്ഥാപനങ്ങളില് റഗുലെര് ഉദ്യോദ്യാഗത്തം  വ്ഹിക്കുന്നവ്ര്ക്ക്  വ്ീണ്ടും  മെറ്റാരു നിയമനത്തെിന്  ഈ
ആനുകൂലെയം ലെഭിക്കുന്നത്ല്ല.  െപ്രത്യാവ്ിഷണല് സര്വ്വീസുളളവ്ര് കമീഷന് ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന സമയത്തെ്
സര്വ്വീസിെന്റ ൈദ്ര്ഘ്യം  കാണിക്കുന്ന ഒരു സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.   അല്ലവ്ര് ത്ോദ്ദേശത്ത
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെലെ റഗുലെര് സര്വ്വീസിലെല്ല ോജയാലെി ോനാക്കിയിരുന്നെത്ന്ന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില്
പ്രത്യോത്യകം ോരഖെപ്പടുത്തെിയിരിക്കണം  (ത്ോദ്ദേശത്തസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെലെ ത്ിരെഞടുപ്പുകളക്കുളള
വ്യസ്സിളവ്ിെന  സംബന്ധിച്ച  ടി  ആനുകൂലെയം  28-11-1993  മുത്ല്  വ്ിജ്ഞാപനം  െചെയ്യപ്പെപ്പടുന്ന
ത്സ്തികകളക്കുമാത്രോമ ലെഭിക്കുകയുളള).

(vi) വ്ിമുക്തഭടന്മാെര  സംബന്ധിച്ചിടോത്തൊളം  ഓരോരാ  ഉദ്യോദ്യാഗത്തത്തെിനും  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള  പരമാവ്ധി



പ്രത്യായപരിധിയില്  അല്ലവ്രുെട  പ്രത്യത്ിോരാധോസനയിലുളള  ോസവ്നത്തെിന്  തുലെയമായ  കാലെോത്തൊളവും
പ്രത്യത്ിോരാധ  ോസനയില്നിന്ന്  പരിഞ്ഞുപോപായത്ിനുോശത്തഷം  െത്ാഴില്  ഇല്ലാെത്  നിന്ന  കാലെത്തെില്
പരമാവ്ധി അല്ലഞ്ചുമവ്ര്ഷോത്തൊളവും ഇളവ്് അല്ലനുവ്ദ്ിക്കുന്നത്ാണ്.  ഈ ആനുകൂലെയം ജയനറല് റിസര്വ്്
എഞ്ചിനീയര്  ോഫാഴ്സില്  ോസവ്നം  അല്ലനുഷ്ഠിച്ചോശത്തഷം  പിരിഞ്ഞുപ  ോപാന്നവ്ര്ക്കും  റിസര്വ്വീസ്
വ്ിഭാഗത്തത്തെില്െപ്പട്ടവ്ര്ക്കും  പ്രത്യത്ിോരാധോസനയില്നിന്ന്  െപന്ഷന്പറ്റി  പിരിഞവ്ര്ക്കും  മുന്
ത്ിരുവ്ിത്ാംകൂര്-  െകാച്ചി സംസ്ഥാനത്തെിെലെ ോലെബര് യൂണിറ്റുകളില് ോസവ്നം അല്ലനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുളളവ്ര്ക്കും
എന്.സി.സി.യില് നിന്നും നിശ്ചിത്കാലെോസവ്നത്തെിനുോശത്തഷം പിരിച്ചയയ്ക്കെപ്പട്ട എന്.സി.സി.  ോകഡറ്റ്
ഇന്സ്ട്രക്റ്റര്മാര്ക്കും  നിശ്ചിത്കാലെത്തെിനുോശത്തഷം  പിരിച്ചയയ്ക്കെപ്പട്ട  ോഹാളൈടം  ഇന്സ്ട്രക്റ്റര്മാരില്
പിരിച്ച്  അല്ലയയ്ക്കെപ്പടുന്നത്ിനുമുമ്പ്  കുറഞപക്ഷം  6  മാസ  കാലെെമങ്കിലും  ോസവ്നം
അല്ലനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുളളവ്ര്ക്കും  െടറിോട്ടാറിയല്  ോസനാവ്ിഭാഗത്തത്തെില്  നിന്ന്  പിരിച്ച്  അല്ലയയ്ക്കെപ്പട്ടവ്ര്ക്കും
(Disembodied  Territorial  Army  Personnel)  ലെഭിക്കുന്നത്ാണ്.   ൈസനിക  ോസവ്നകാലെം
െത്ളിയിക്കുന്നത്ിന്  ഡിസ്ചൊര്ജയ്  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ  ശത്തരിപകര്പ്പും  െത്ാഴിലെിലെല്ല്ാെത്  നിന്ന  കാലെം
െത്ളിയിക്കുന്നത്ിന്  ജയില്ലാ       ൈസനിക  െവ്ല്െഫയര്  ഓരഫീസറില്നിന്ന്  ലെഭിച്ചിട്ടുളള
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ പകര്പ്പും കമീഷന് ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന സമയത്തെ് ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.

(vii)വ്ികലൊംഗത്തര്ക്ക്  (അല്ലത്ായത്്  അല്ലന്ധര്,  ബധിരരും  മൂകരും,  ശത്താരീരികമായി  മറ്റ്  ൈവ്കലെയം
ഉദ്യളളവ്ര്)പ്രത്യായപരിധി  ഒഴിച്ച്  മെറ്റല്ലാ നിശ്ചിത് ോയാഗത്തയത്കളും ഉദ്യെണങ്കില് അല്ലോപക്ഷിക്കാവുന്നത്ാണ്.
അല്ലങ്ങെനയുളള ഓരോരാ അല്ലോപക്ഷയും ോയാഗത്തയത്യുെട അല്ലടിസ്ഥാനത്തെില് പരിഗത്തണിക്കെപ്പടുന്നത്ാണ്.
അല്ലോപക്ഷിച്ചിട്ടുളള ോജയാലെി  ത്യപ്തികരമായി  നിര്വ്വഹിക്കുവ്ാന് കഴിവുെണന്ന്  കാണുന്നപക്ഷം അല്ലവ്ര്ക്ക്
നിര്ദ്ദേിഷ്ടപ്പ  പരമാവ്ധി  പ്രത്യായപരിധി  ഉദ്യയര്ത്തെിെക്കാടുക്കുന്നത്ാണ്.  പ്രത്യായപരിധിയിലുളള  ഈ  ഇളവ്്
അല്ലന്ധര്,  ബധിരര്,  മൂകര് എന്നിവ്ര്ക്ക് പത്ിനഞ്ച് വ്ര്ഷോത്തൊളവും  (15 years)  മറ്റ് അല്ലംഗത്തൈവ്കലെയം
സംഭവ്ിച്ചവ്ര്ക്ക് പത്തുവ്ര്ഷോത്തൊളവും (ten years) അല്ലനുവ്ദ്ിക്കുന്നത്ാണ്.  ഇങ്ങെനയുളളവ്ര്        30-
06-2012-െലെ ജയി.ഒ.(പി)  നമ്പര്  39/2012/എസ്.ഡബ്ളയ.ഡി.  നമ്പര് ഉദ്യത്തെരവ്് പ്രത്യകാരം നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുളള
നിശ്ചിത്  അല്ലധികാരികളില്നിന്നും  നിര്ദ്ദേിഷ്ടപ്പ  മാത്യകയില്  അല്ലനുവ്ദ്ിക്കുന്നതും  ത്ാെഴപ്പറയുന്ന
ഏെത്ങ്കിലും  വ്ിഭാഗത്തത്തെിോലൊ  ഒന്നിലെധികം  വ്ിഭാഗത്തങ്ങളിോലൊ  െപടുന്ന  അല്ലംഗത്തൈവ്കലെയം  ഉദ്യെണന്ന്
സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നതുമായ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കമീഷന് ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന സമയത്തെ് ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.

“വ്ികലൊംഗത്തര്"  എന്നാല്  നാല്പ്പത്്  ശത്തത്മാനത്തെില്  കൂറയാെത്  ൈവ്കലെയമുളളവ്രും  1995-െലെ
ോപഴ്സണ്മസ് വ്ിത്തെ് ഡിസ്എബിലെിറ്റീസ്  (ഈകവല് ഓരപ്പര്ച്ചയണിറ്റീസ്,  െപ്രത്യാട്ടക്ഷന് ഓരഫ് ൈററ്റ്സ് ആന്റ്
ഫൂള  പാര്ട്ടിസിോപ്പഷന്)  നിയമിത്തെിെലെ  വ്യവ്സ്ഥകളക്കനുസയത്മായ  ത്ാെഴ  പറയുന്ന  വ്ിഭാഗത്തങ്ങളില്
ഉദ്യളെപ്പട്ടിട്ടുളളവ്രുമാണ്.

(1) അല്ലന്ധന്മാര്- ത്ാെഴ പറയുന്ന ഏെത്ങ്കിലും ൈവ്കലെയമുളളവ്െര അല്ലന്ധന്മാരായി പരിഗത്തണിക്കുന്നത്ാണ്.

(എ) പൂര്ണ്ണമായും കാഴ്ചയില്ലായ്മ (Total absence of sight).
(ബി)പൂര്ണ്ണമായും അല്ലന്ധത് ഇല്ലാത്തെപക്ഷം കണ്ണിന് കണ്ണടയുെട സഹായോത്തൊടുകൂടി  6/60  അല്ലെല്ലങ്കില്
20/200 െസ്നെല്ലനില് കൂടാെത് കാഴ്ച (സൂക്ഷ്മത്), (Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 Snellen in the
better eye with correcting Lenses).
(സി)  കാഴ്ച  ശത്തക്തിയുെട  വ്യാപ്തി  20  ഡിഗ്രിോയാ  അല്ലത്ിോനക്കാള  ോമാശത്തോമാ  ആയ  ോകാണില്  ഒതുങ്ങി
നില്ക്കുന്നത്്.  (Limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degree or worse).

(2)  ബധിരത്- ജയീവ്ിത്ത്തെിെലെ സാമാനയ ആവ്ശത്തയങ്ങളക്കുോപാലും ശ്രവ്ണശത്തക്തിയില്ലാത്തെവ്ര്.

(3) മൂകത്- ജയീവ്ിത്ത്തെിെലെ സാമാനയ ആവ്ശത്തയങ്ങളക്കുോപാലും സംസാരോശത്തഷിയില്ലാത്തെവ്ര്.

(4) അല്ലസ്ഥിഭംഗത്തം  സംഭവ്ിച്ചവ്ര്-  അല്ലസ്ഥികളുെട  (Bones)  മാംസോപശത്തികളുെടയും(Muscles)



സന്ധികളുെടയും(Joints)  സാധാരണ പ്രത്യവ്ര്ത്തെനെത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നത്രത്തെിലുളള ഏെത്ങ്കിലും
ഒരു  ശത്താരീരിക  നയൂനത്ോയാ  ൈവ്രൂപയോമാ  ഉദ്യളളവ്ര്  (ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥിക്കുളള  നയനത്ോയാ  കുറോവ്ാ
എന്ത്ാെണന്ന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം)
(The  Orthopaedically  Handicapped  are  those  who  have  a  physical  defect  or  deformity  which  causes

adequate  interference  to  significantly  impede  normal  functioning  of  the  bones,muscles  and  joints).[  G.O.
(P)No.158/73/PD dated 29-5-1973 and G.O.(Ms.)No.30/78/GAD dated 16-1-1978].

സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുെട മാതൃകകള ചുവ്െട ോചെര്ക്കുന്നു.



FORM VII
(See Rule 6)

DISABILITY CERTIFICATE 
(In case of amputation or complete permanent paralysis of limbs and in case of visual impairment)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

 
                                                       

Certificate No.                                                                                              Date:
           This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt/Kum.   ........................................…................... 
Son/wife/daughter of Shri. ….................................................................. Date of birth 
(DD/MM/YY)  ….................................. Age. …......................... years male/ female Registration No. …..................................... 
permanent resident of House No. …................ ward/village/street ….......... …........................................... Post Office 
…...................................... District ….................................... ..   State …........................................... whose photograph is affixed above
and am satisfied that.
          (A)  He/ She is a case of:

1. Locomotor Disability
2. Low vision
3. Visual impairment
4. Hearing impairment
5. Mental retardation
6. Mental illness

                                                               (Please tick as applicable)
         (B)   The diagnosis in his/her case is ….................................................. 

(1) He/She has …................................... % (in figure) ….................. per cent (in words) permanent physical  
impairment/blindness in relation to his/her ….............................. (part of body) as per guidelines (to be 
specified).

(2) The applicant has submitted the following document as proof of residence.

Nature of document Date of issue Details of authority which issued 
the certificate

                  (Signature and seal of authorised signatory of notified medical authority

                                                    

                                                 

FORM VIII

 Recent PP Size
 Attested Photo-
 graph (showing 
Face only) of the

 Person with
 disability.

 Signature/ Thumb impression
In whose favour Disability 

Certificate is issued.



(See Rule 6)

DISABILITY CERTIFICATE 
(In case of multiple disabilities)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)••••••

 

 

            
Certificate No.                                                                                       Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt/ Kum. .   ........................................ 
…...................  Son/wife/ daughter of Shri. ….................................................................. Date of birth 
(DD/MM/YY) ….................................. Age. …......................... years male/ female Registration No. 
…..................................... permanent resident of House No. …................ ward/village/street ….......... 
…........................................... Post Office …...................................... District ….................................... ..
State•••••• …........................................... whose photograph is affixed above and am satisfied that.

          (A)  He/ She is a case of:
               

1.  Locomotor Disability
2.  Low vision
3.  Visual impairment
4.  Hearing impairment
5.  Mental retardation
6.  Mental illness

                             
                                                           (Please tick as applicable)

(B)  He/She is a case of Multiple disability.  His/her extent of permanent physical impairment/ 
disability has been evaluated as per guidelines (to be specified) for the disabilities ticked below, and 
shown against the relevant disability in the table below.

 Recent PP Size
 Attested Photo-
 graph (showing 
Face only) of the
 Person with
 disability.



Sl.
No.

Disability Affected part of 
body

Diagnosis Permanent Physical 
impairment/ mental 
disability (in %)

1 Locomotor disability @

2 Low Vision #

3 Blindness Both eyes

4 Hearing impairment     £ 

5 Mental retardation X

6 Mental illness X
(c) In the light of the above his/her overall permanent physical impairment as per guidelines (to be 

specified) is as follows:
In figure :- …............................ percent
 In words:- ….................................................................................................... per cent

2. This condition is progressive/non progressive/likely to improve/ not likely to improve.
3. Re-assessment of disability is:

          (i)   not necessary.
                                                             OR
            (ii)  is recommended after …........... years …............ months and therefore this certificate shall 
be valid till (DD/MM/YY) ….......................................
                        @ :-  e.g.  left/right/both arms /legs
                         #  :- e.g.  Single eye/both eye
                         £ :- e.g. left/right/both ears 

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence.
 

Nature of document Date of issue Details of authority which 
issued the certificate

5. Signature and seal of the medical authority

Name and seal of 
member

Name and seal of member Name and seal of the 
Chairperson

 
 

                                                                                       
             

FORM IX

(See Rule 6)

 Signature/    Thumb impression In whose favour 
Disability Certificate is issued.



DISABILITY CERTIFICATE 
(In case other than those mentioned in Forms VII and VIII)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

 

 

                                                                                                             
Certificate No.                                                                                       Date:
           This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. …...... ...... Date of birth 
(DD/MM/YY) ….................................. Age. …......................... years male/ female Registration No. 
…..................................... permanent resident of House No. …................ ward/village/street ….......... 
…........................................... Post Office................................ District ….................................... ..   State
…........................................... whose photograph is affixed above and am satisfied that he/she is a case 
of …......................................................................... disability.  His/her extent of percentage physical 
impairment/disability has been evaluated as per guidelines (to be specified) and is shown against the 
relevant disability in the table below:

Sl.
No.

Disability Affected part of 
body

Diagnosis Permanent Physical 
impairment/ mental 
disability (in %)

1 Locomotor disability @

2 Low Vision #

3 Blindness Both eyes

4 Hearing impairment     £ 

5 Mental retardation X

6 Mental illness X

                                (Please strike out the disabilities which are not applicable)
 
2.   The above condition is progressive/non progressive/likely to improve/ not likely  to 
improve.

3.   Re-assessment of disability is:
          (i)   not necessary.

                                                             OR
            (ii)  is recommended after …........... years …............ months and therefore this certificate shall 
be valid till (DD/MM/YY) ….......................................

                        @ :-  e.g.  left/right/both arms /legs
                         #  :- e.g.  Single eye/both eye
                         £ :- e.g. left/right/both ears

 Recent PP Size
 Attested Photo-
 graph (showing 
Face only) of the
 Person with
 disability.



4. The applicant has submitted the following document as proof of residence.
 

Nature of document Date of issue Details of authority which 
issued the certificate

 
                                          (Authorised signatory of notified medical authority)

                                                         (Name and seal)

                                                                                                     

Note:-   The Principal rules were published in the Gazette of India vide Notification Number S.O.
908(E) dated the 31st December 1996.

(viii)  സംസ്ഥാന ഗത്തവ്ണ്മെമന്റിെന്റോയാ ോകന്ദ്ര ഗത്തവ്ണ്മെമന്റിെന്റോയാ സാമ്പത്തെിക സഹായോത്തൊടുകൂടി
ഭാരത്്  ോസവ്ക്  സമാജയ്  ഏെറ്റടുത്തെ്  നടത്തെിയിരുന്ന  ഏെത്ങ്കിലും  പദ്ധത്ികളുെട  (Schemes)
നിര്വ്വഹണത്തെിനുോവ്ണി  ഭാരത്്  ോസവ്ക്  സമാജയ്  നിയമിച്ചിരുന്ന  മുന്  ജയീവ്നക്കാര്ക്ക്  നിയമനത്തെിന്
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള മറ്റ് ോയാഗത്തയത്കെളല്ലാം ഉദ്യളളപക്ഷം ഉദ്യയര്ന്ന പ്രത്യായപരിധിയില് നിന്ന് ത്ാെഴ സൂചെിപ്പിക്കുന്ന
വ്യവ്സ്ഥകളക്ക്  വ്ിോധയമായി  ഭാരത്്  ോസവ്ക്  സമാജയിെന്റ  കീഴില്  അല്ലവ്രുെട  ോമല്പ്പറഞ
ോസവ്നത്തെിന് തുലെയമായ കാലെോത്തൊളം ഇളവ്് നല്കെപ്പടുന്നത്ാണ്.

(1) നിയമനത്തെിന്  അല്ലോപക്ഷകള  ക്ഷണിക്കുന്ന  വ്ര്ഷം  ജയനുവ്രി  ഒന്നാം  ത്ീയത്ി  40  വ്യസ്സ്
കഴിഞിട്ടുളളവ്ര്ക്ക് ഈ ആനുകൂലെയം ലെഭിക്കുന്നത്ല്ല.

(2) ഈ  ആനുകുലെയം  പ്രത്യോയാജയനെപ്പടുത്തെണെമന്ന്  ആഗ്രഹിക്കുന്ന  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള  ഭാരത്്  ോസവ്ക്
സമാജയിെന്റ കീഴില് ോമല്പ്പറഞ ഏെത്ങ്കിലും  പദ്ധത്ികളുെട  നിര്വ്വഹണത്തെിനായി  നിയമിക്കെപ്പട്ട
ോജയാലെി െചെയ്തിരുന്നവ്രായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഭാരത്് ോസവ്ക് സമാജയിെന്റ
പ്രത്യോദ്ശത്ത് െചെയര്മാനില്നിന്നും വ്ാങ്ങി കമീഷന് ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന സമയത്തെ് ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.

(ix) ഗത്തവ്ണ്മെമന്റ് അല്ലംഗത്തീകരിച്ചിട്ടുളളോത്ാ ഗത്തവ്ണ്മെമന്റില് നിന്നും ഗ്രാന്റ് ലെഭിക്കുന്നോത്ാ ആയ ആഫ്റ്റര് െകയര്
ോഹാമിെലെയും  (After  Care  Home)  അല്ലനാഥാലെയങ്ങളിെലെയും  (Orphanages)  റസ്ക്യൂോഫാമിെലെയും   (Rescue
Home)  അല്ലോന്ത്വ്ാസികളക്കും  ജുവ്ൈനല്  ോഹാമിോലെയും  (Juvenile  Home)  സ്.െപഷയല്  ോഹാമിെലെയും
(Special  Home)  മുന്  അല്ലോന്ത്വ്ാസികളക്കും  അല്ലവ്ര്  മറ്റു  വ്ിധത്തെില്  ോയാഗത്തയരാെണങ്കില്  പരമാവ്ധി
പ്രത്യായപരിധിയില്  10  (പത്തെ്)  വ്ര്ഷംവ്െര  ഇളവ്്  അല്ലനുവ്ദ്ിക്കുന്നത്ാണ്.  ോമല്പ്പറഞ ആനുകൂലെയത്തെിന്
അല്ലര്ഹരായ ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള ആ വ്ിവ്രം അല്ലോപക്ഷയിെലെ ബന്ധെപ്പട്ട ോകാളത്തെില് ോരഖെപ്പടുത്തുകയും
ആയത്്  െത്ളിയിക്കുന്നത്ിനുളള  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  ബന്ധെപ്പട്ട  അല്ലധികാരികളില്നിന്നും  വ്ാങ്ങി  കമീഷന്
ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന സമയത്തെ് ഹാജയരാോക്കണതുമാണ്.

Signature/ Thumb
 Impression.  In whose favour
Disability Certificte is issued



(x) ഇന്ോഡാ-സവീസ്  ോപ്രത്യാജയക്ടിോലൊ  െത്ാഴിലൊളികളക്ക്  (Labourers  of  the  Indo-  Swiss  Project)  അല്ലവ്ര്
മറ്റുവ്ിധത്തെില് ോയാഗത്തയരാെണങ്കില് പ്രത്യസ്തുത് ോപ്രത്യാജയക്ടിെലെ അല്ലവ്രുെട സര്വ്വീസിന് തുലെയമായ കാലെോത്തൊളം
പ്രത്യായപരിധിയില് ഇളവ്് അല്ലനുവ്ദ്ിക്കുന്നത്ാണ്.  ഈ ആനുകൂലെയം ഉദ്യപോയാഗത്തെപ്പടുത്തെണെമന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന
പ്രത്യസ്തുത്  സ്ഥാപനത്തെിെലെ  െത്ാഴിലൊളികള  അല്ലവ്രുെട  സര്വ്വീസ്  വ്യക്തമായി  കാണിക്കുന്ന
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള  ആ  സ്ഥാപനത്തെിെലെ  ോമലെധികാരിയില്  നിന്നും  വ്ാങ്ങി  കമീഷന്  ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന
സമയത്തെ് ഹാജയരാോക്കണതുമാണ്.

(xi) ോഹാം  ഗത്താര്ഡ്  സംഘ്ടനയില്  മൂന്ന്  വ്ര്ഷത്തെില്  കുറയാെത്  ോസവ്നവും  തൃപ്തികമായ  പരിശത്തീലെനവും
പൂര്ത്തെിയാക്കിയ എക്സ് ോഹാം ഗത്താര്ഡ് വ്ാളന്റിയര്മാര്ക്ക് അല്ലവ്ര് ോഹാംഗത്താര്ഡ് സംഘ്ടനയില് ോസവ്നം
അല്ലനുഷ്ഠിച്ച  കാലെോത്തൊളവും  െത്ാഴിലെില്ലാെത്നിന്ന  കാലെോത്തെക്ക്  പരമാവ്ധി  ഏഴ്  വ്ര്ഷോത്തൊളവും
സര്ക്കാര്  സര്വ്വീസിെലെ  നിയമനങ്ങളക്ക്  പരമാവ്ധി  പ്രത്യായപരിധിയില്  ഇളവ്്  അല്ലനുവ്ദ്ിക്കുന്നത്ാണ്.
ോമല്പ്പറഞ  പ്രത്യകാരം  വ്യസ്സിളവ്ിന്  അല്ലര്ഹത്യുളള  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള  ോഹാം  ഗത്താര്ഡ്
സംഘ്ടനയിലുളള  ോസവ്നകാലെവും  െത്ാഴിലെില്ലാെത്നിന്ന  കാലെവും  െത്ളിയിക്കുന്നത്ിന്  ബന്ധെപ്പട്ട
ോപാലെീസ്  സൂപ്രത്യണില് നിോന്നാ ോപാലെീസ്  കമീഷണറില്നിോന്നാ ലെഭിച്ച  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ ശത്തരിപ്പകര്പ്പ്
കമീഷന് ആവ്ശത്തയപ്പടുന്ന സമയത്തെ് ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്. 

(xii)അല്ലപ്രത്യന്റീസ്ഷിപ്പ് െട്രെയിനിംഗത്ത് പൂര്ത്തെിയാക്കിയിട്ടുളളവ്െര അല്ലോത് സ്ഥാപനത്തെിോലൊ അല്ലോത് രീത്ിയിലുളള
ോട്രെഡിോലൊ  ോജയാലെിയിോലൊ  നിയിമിക്കുോമ്പാള   1961-െലെ  അല്ലപ്രത്യന്റീസ്  ആക്റ്റനുസരിച്ചുളള  അല്ലവ്രുെട
െട്രെയിനിംഗത്ത്  കാലെംകൂടി  കണക്കാക്കി  ഉദ്യയര്ന്ന  പ്രത്യായപരിധിയില്  നിന്ന്  പ്രത്യസ്തുത്  കാലെം  ഇളവ്്
െചെയ്യുന്നത്ാണ്.  സര്ക്കാരിെന്റ കീഴിലുളള ോനാണ്മ ഗത്തസറ്റഡ് / ക്ലാസ് III / ക്ലാസ് IV എന്നീ ത്സ്തികകളക്കും
ത്ത്തുലെയമായി  സര്ക്കാര്  ഉദ്യടമയിോലൊ  നിയന്ത്രണത്തെിോലൊ  ഉദ്യളള  കമ്പനികള,  ോബാര്ഡുകള
ോകാര്പ്പോറഷനുകള എന്നിവ്യിെലെ ത്സ്തികകളക്കും ഈ നിര്ോദ്ദേശത്തം ബാധകമാണ്.

(xiii) ോകരള സംസ്ഥാനെത്തെ മന്ത്രിമാര് /പ്രത്യത്ിപക്ഷ ോനത്ാവ്് / ഗത്തവ്.ചെീഫ് വ്ിപ്പ് / സ്പീക്കര് / െഡ.സ്പീക്കര്
ധനകാരയ  കമിറ്റികളുെട  െചെയര്മാന്മാര്  എന്നിവ്രുെട  ോപഴ്സണല്  സ്റ്റോഫില്  ോസവ്നം  അല്ലനുഷ്ഠിച്ച
ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികളക്ക്  അല്ലവ്ര്  മറ്റുവ്ിധത്തെില്  ോയാഗത്തയരാെണങ്കില്  അല്ലവ്രുെട  അല്ലപ്രത്യകാരമുളള
ോസവ്നത്തെിന് തുലെയമായ കാലെോത്തൊളം ഉദ്യയര്ന്ന പ്രത്യായപരിധിയില് ഇളവ്് നല്കുന്നത്ാണ്. [1-4-1993-െലെ
സര്ക്കാര്  ഉദ്യത്തെരവ്്  (പി)  നമ്പര്  25/93/പി.  ആന്റ്  എ.ആര്.ഡി.,  22.12.1997-െലെ  33/97/പി.  ആന്റ്
എ.ആര്.ഡി.]  അല്ലവ്ര്  പ്രത്യസ്തുത്  ോസവ്ന  കാലെയളവ്്  ആരംഭിച്ച  ത്ീയത്ിയും  അല്ലവ്സാനിച്ച  ത്ീയത്ിയും
ോരഖെപ്പടുത്തെിയിട്ടുളള  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  ബന്ധെപ്പട്ട  അല്ലധികൃത്രില്  നിന്നും  സമ്പാദ്ിച്ച്  കമീഷന്
ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന സമയത്തെ് ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.  സര്ക്കാര് സര്വ്വീസില് നിന്നും ോപഴ്സണല് സ്റ്റോഫില്
ോസവ്നമനുഷ്ഠിക്കുന്നവ്ര്ക്ക് ഈ ആനുകൂലെയം ലെഭിക്കുന്നത്ല്ല.

(xiv) വ്ിധവ്കളക്ക്  ഒരു  ത്സ്തികയുെട  സ്.െപഷയല്  റൂളില്  ോചെര്ത്തെിരിക്കുന്ന  പരമാവ്ധി
പ്രത്യായോത്തെക്കാള  5  വ്ര്ഷം  കൂടി  ഉദ്യയര്ന്ന പ്രത്യായപരിധിയില് ഇളവ്്  അല്ലനുവ്ദ്ിക്കുന്നത്ാണ്.   എന്നാല്
യാെത്ാരു കാരണവ്ശത്താലും ഉദ്യയര്ന്ന പ്രത്യായപരിധി 50 വ്യസ്സില് കവ്ിയാല് പാടില്ലാത്തെതുമാകുന്നു.  (29-5-
2018 ത്ീയത്ിയിെലെ G.O.(P)No.10/2018/P &ARD-SRO No.340/2018 പ്രത്യകാരം).

3. പരീക്ഷാോയാഗത്തയത്  സംബന്ധിച്ച  പ്രത്യോത്യക  ആനുകൂലെയം:-  ഏെത്ങ്കിലും  ഉദ്യോദ്യാഗത്തത്തെിന്  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള
കുറഞ  പരീക്ഷാോയാഗത്തയത്  ഒന്നാം  ക്ലാസിോലൊ  രണാം  ക്ലാസ്സിോലൊ  ലെഭിച്ചിട്ടുളള  ഡിഗ്രി  /  ഡിോപ്ലോമ
ആെണങ്കില് പട്ടികജയാത്ി  /  പട്ടികവ്ര്ഗ്ഗക്കാെര സംബന്ധിച്ചിടോത്തൊളം പ്രത്യസ്തുത് ഡിഗ്രിക്ക്  /  ഡിോപ്ലോമയ്ക്ക്
ത്ാഴ്ന്ന ക്ലാസ്സായാലും മത്ിയാവുന്നത്ാണ്.  എന്നാല് ഈ ആനുകൂലെയം ോകാോളജുകളിെലെ അല്ലദ്ധയാപക ോജയാലെി
ഒഴിെകയുളള ഉദ്യോദ്യാഗത്തങ്ങളക്ക് മാത്രോമ ലെഭിക്കുകയുളളു.

4. (എ)  നിശ്ചിത്  ോയാഗത്തയത്യുളള  വ്ിമുക്തഭടനും  മറ്റ്  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥിക്കും  കമീഷന് നടത്തുന്ന  ഏെത്ങ്കിലും
െസലെക്ഷനില്  തുലെയമാര്ക്കാണ്  ലെഭിക്കുന്നെത്ങ്കില്  വ്ിമുക്തഭടന്  നിയമനകാരയത്തെില്  മുന്ഗത്തണന



നല്കുന്നത്ാണ്.

(ബി) ''നാഷണല് അല്ലപ്രത്യന്റീസ്ഷിപ്പ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്''  ോനടിയിട്ടുളള ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികളക്ക് നാഷണല് ോട്രെഡ്
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  ോനടിയിട്ടുളള  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികോളക്കാള  12-2-1970-െലെ  ജയി.ഒ  (എംഎസ്)  നമ്പര്
50/70/പി.ഡി.യിലും  21-7-1970-െലെ  ജയി.ഒ.(എംഎസ്.)  നമ്പര്  246/70/പി.ഡി.യിലും  നിര്ോദ്ദേശത്തിച്ചിട്ടുളള
വ്യവ്സ്ഥകളക്കനുസൃത്മായി മുന്ഗത്തണന നല്കുന്നത്ാണ്. [G.O.(Ms.)No.112/81/LBR dated 22-12-1981].
                                                                 

    5.(a)  “14-07-1998-ാാം  ത്ീയത്ിയിെലെ  ജയി.ഒ.(പി)  നമ്പര്  20/98/പി.  ആന്റ്  എ.  ആര്.ഡി.,  1-1-1999-ാാം
ത്ീയത്ിയിെലെ ജയി.ഒ.(പി) നമ്പര്  1/99/പി.  ആന്റ്  എ.ആര്.ഡി.,6-8-2005-ാാം  ത്ീയത്ിയിെലെ  ജയി.ഒ.(പി)  നമ്പര്
119/2005/എസ്.ഡബ്ലയൂ.ഡി., 22-12-2007-ാാം ത്ീയത്ിയിെലെ ജയി.ഒ.(ആര്.റ്റി.) നമ്പര് 3485/07/എല്.എസ്.ജയി.ഡി എന്നീ
സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തെരവുകള പ്രത്യകാരം വ്ികലൊംഗത്തര് നിയമിക്കെപ്പടാന്  അല്ലനുോയാജയയരാെണന്ന്  കെണത്തെിയ
ത്സ്തികകളിോലെ ക്കുളള ജയനറല് റിക്രൂട്ട്െമന്റ് വ്ഴിയുളള നിയമനങ്ങളില് 1995-െലെ  ോപഴ്സണ്മസ്  വ്ിത്തെ്
ഡിസ്എബിലെിറ്റീസ്  (ഈകവല്  ഓരപ്പര്ചെയൂണിറ്റീസ്,  െപ്രത്യാട്ടക്ഷന്  ഓരഫ്  ൈററ്റ്സ്  ആന്റ്  ഫുള  പാര്ട്ടിസിോപ്പഷന്
ആക്ടിെലെ വ്യവ്സ്ഥകളനുസരിച്ച് 3 % ഒഴിവുകള വ്ികലൊംഗത്തര്ക്കായി സംവ്രണം െചെയ്യുന്നത്ാണ്.

6. സംസ്ഥാന  സര്വ്വീസില്  ക്ലാസ്-III,  ക്ലാസ്  -IV  ഉദ്യോദ്യാഗത്തങ്ങളക്കുളള  െത്രഞടുപ്പുകളില്  പ്രത്യശത്തസ്ത
സ്.ോപാര്ട്സ് ത്ാരങ്ങളക്ക് അല്ലധികം മാര്ക്ക്  (Extra marks)  നല്കുന്നത്ാണ്.  മാര്ക്ക് നല്കുന്നത്്  11-1-
1978-െലെ  ജയി.ഒ.(എംഎസ്.)നമ്പര്  21/78/ജയി.എ.ഡി.യിെലെ  ഉദ്യത്തെരവ്്  പ്രത്യകാരമായിരിക്കും.  ോമല്പ്പറഞ
സര്ക്കാര്  ഉദ്യത്തെരവു  പ്രത്യകാരം  അല്ലധിക  മാര്ക്ക്  ലെഭിക്കുന്നത്ിനായി  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള  സ്.ോപാര്ട്സ്
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ  വ്ിശത്തദ്വ്ിവ്രങ്ങള  ബന്ധെപ്പട്ട  ോകാളത്തെില്  ോരഖെപ്പടുോത്തെണതും  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ
പൂര്ണ്ണമായ  ശത്തരിപ്പകര്പ്പ്  കമീഷന്  ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന  സമയത്തെ്  ഹാജയരാോക്കണതുമാണ്.
ആയത്ിോലെക്കായി, അല്ലര്ഹരായ ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള ോമല്പ്പറഞ സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തെരവ്ിെലെ ഖണ്ഡിക 5-ല്
പറഞിട്ടുളള അല്ലധികാരസ്ഥാനങ്ങള നല്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.  ോകരള സര്വ്വീസ്
റൂളസ്  ഒന്നാം  വ്ാലെയം  അല്ലനുബന്ധം  ഏഴില്  െകാടുത്തെിട്ടുളള  ഏെത്ങ്കിലും  ോദ്ശത്തീയ  സ്.ോപാര്ട്സ്
അല്ലോസാസിോയഷനില്  അല്ലഫിലെിോയറ്റ്  െചെയ്തിട്ടുളള  അല്ലമചെവര്  സ്.ോപാര്ട്സ്  സംഘ്ടന  നടത്തുന്ന
സംസ്ഥാന  /  ോദ്ശത്തീയത്ലെ  മത്സരങ്ങള  സംബന്ധിച്ച  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള  ോകരള  സ്.ോപാര്ട്സ്
കൗണ്മസില്  െസക്രട്ടറിയുെട  ോമെലൊോപ്പാെട  (കൗണര്  സിഗത്ത്.ോനച്ചര്)  സമര്പ്പിോക്കണത്ാണ്.
ഇപ്രത്യകാരമുളള  സ്.ോപാര്ട്സ്  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ  അല്ലസ്സലെില്  ോകരള  സ്.ോപാര്ട്സ്  കൗണ്മസില്
െസക്രട്ടറിയുെട  ോമെലൊപ്പ്  ഉദ്യളളത്ായി  ഹാജയരാക്കുന്ന  ശത്തരിപ്പകര്പ്പില്നിന്നും  വ്യക്തമായാല്  മാത്രോമ
അല്ലധിക മാര്ക്ക് നല്കുന്നത്ിന് പരിഗത്തണിക്കുകയുളളു.

7. ഏതു  ക്ലാസ്സിലും  /  കാറ്റഗത്തറിയിലും  ജയില്ലാത്ലെത്തെില്  നടക്കുന്ന  ോനരിട്ടുളള  െത്രെഞടുപ്പുകളില്  അല്ലത്ത്്
ജയില്ലകളില് ഉദ്യളെപ്പട്ട ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികളക്ക് 5 മാര്ക്ക് െവ്യിോറ്റജയായി നല്കുന്നത്ാണ്.  ഇത്ിനായി അല്ലത്തു
ജയില്ലയിെലെ  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള  ജയില്ലാത്ലെ  ത്സ്തികകളിോലെക്ക്  ോനരിട്ടുളള  നിയമനത്തെിനായി
അല്ലോപക്ഷിക്കുോമ്പാള,  അല്ലവ്ര് ആ  ജയില്ലയിലുളള  ആളാെണന്ന്  െത്ളിയിക്കുന്ന  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  ബന്ധെപ്പട്ട
ജയില്ലയിെലെ  ത്ഹശത്തീല്ദ്ാരില്  ത്ാെഴയല്ലാത്തെ  റവ്നയൂ  അല്ലധികാരിയില്  നിന്നും  സമ്പാദ്ിച്ച്  കമീഷന്
ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന സമയത്തെ് ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്. [28-2-2011-െലെ ജയി.ഒ.(പി)10/2011/പി.  ആന്റ് എ.ആര്.ഡി.
നമ്പര് വ്ിജ്ഞാപനം.]

െവ്യിോറ്റജയ് മാര്ക്ക് നല്കുന്നത്് WA 618/2012-െലെ അല്ലന്ത്ിമ വ്ിധിക്ക് വ്ിോധയമായിട്ടായിരിക്കും.

ോനറ്റിവ്ിറ്റി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ മാത്യക ചുവ്െട ോചെര്ക്കുന്നു:

    ോനറ്റിവ്ിറ്റി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്

[ ജയി.ഒ.(എംഎസ്.) 205/1983 ത്ീയത്ി 26-2-1983]

നമ്പര്........................... സ്ഥലെം......................................



ത്ീയത്ി.........................................

ശ്രീ./ശ്രീമത്ി/കുമാരി.  ........................................................  എന്ന  ആള  ശ്രീ./ശ്രീമത്ി  ........................................  എന്ന
ആളുെട മകന്/ മകള ആെണന്നും ..........................................................വ്ിോല്ലജയില് .......................................................  ത്ാലൂക്കില്
................................................. ജയില്ലയില് ോകരള സംസ്ഥാനത്തെ് ജയനിച്ചുവ്ളര്ന്ന ആളാെണന്നും സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.

   വ്ിോല്ലജയ് ഓരഫീസര്.

8. ഏത്് ഉദ്യോദ്യാഗത്തത്തെിനായാലും അല്ലോപക്ഷകരുെട സംഖയ കൂടുത്ലൊയാല് ആവ്ശത്തയെമന്ന് ോത്ാന്നുന്നപക്ഷം
കമീഷെന്റ  ത്ീരുമാനം  അല്ലനുസരിച്ച്  പരീക്ഷാ  ോയാഗത്തയത്യുോടോയാ  മാര്ക്കിോന്റോയാ  എഴുത്തു
പരീക്ഷയുോടോയാ  പ്രത്യാക്ടിക്കല്  പരീക്ഷയുോടോയാ  മോറ്റെത്ങ്കിലും  മാനദ്ണ്ഡത്തെിോന്റോയാ
അല്ലടിസ്ഥാനത്തെില്  അല്ലവ്സാന  പരിഗത്തണനയ്ക്കായി  എടുക്കുന്ന  അല്ലോപക്ഷകരുെട  എണ്ണം
പരിമിത്െപ്പടുത്തുന്നത്ാണ്.

9. അല്ലോപക്ഷകര്  സവന്ത്ം  െചെലെവ്ില്  നിര്ദ്ദേിഷ്ടപ്പ  സ്ഥലെത്തും  നിശ്ചിത്  സമയത്തും  ഇന്റര്വ്യൂവ്ിോനാ
പരീക്ഷോയ്ക്കാ അല്ലെല്ലങ്കില് രണിനുോമാ മറ്റുെടസ്സുകളോക്കാ നിര്ോദ്ദേശത്താനുസരണം ഹാജയരാോകണത്ാണ്.

കുറിപ്പ്:-  പട്ടികജയാത്ി/പട്ടികവ്ര്ഗ്ഗം  ഒ.ഇ.സി.  വ്ിഭാഗത്തങ്ങളില്െപട്ടവ്രും  മുന്  പ്രത്യസ്താവ്ിച്ച  വ്ിഭാഗത്തങ്ങളില്നിന്നും
മത്പരിവ്ര്ത്തെനം െചെയ്യപ്പെപ്പട്ടവ്രുമായ  (കുടുംബി ഉദ്യളെപ്പെട)  െത്ാഴില്രഹിത്രായ ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികളക്ക് പബ്ലിക്
സര്വ്വീസ്  കമീഷന്  നടത്തുന്ന  ഇന്റര്വ്യൂ  /എഴുത്തു  പരീക്ഷ  /  പ്രത്യാോയാഗത്തിക  പരീക്ഷ,  കായികക്ഷമത്ാപരീക്ഷ,
കമീഷന്  നടത്തുന്ന  മറ്റ്  പരീക്ഷകള  എന്നിവ്യ്ക്ക്  ഹാജയരാകുന്നത്ിനുോവ്ണി  യാത്രാപ്പടി  ലെഭിക്കുന്നത്ിന്
അല്ലര്ഹത്യുണ്.   യാത്രാപ്പടി  യഥാര്ത്ഥ ബസ്  ചൊര്ോജ്ജാ  രണാം  ക്ലാസ്  െറയില്ോവ് യാത്രാക്കൂലെിോയാ ആയി
നിജയെപ്പടുത്തെിയിട്ടുണ്.   യാത്രാപ്പടിക്ക്  അല്ലര്ഹരായ  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്-ത്ഥികള  പരീക്ഷാ  /  കൂടിക്കാഴ്ച  ദ്ിവ്സം  ത്െന്ന
ബന്ധെപ്പട്ട ചെീഫ് സൂപ്രത്യണ്  /  കമീഷെന്റ ോനാമിനിയില് നിന്നും അല്ലറ്റന്ഡന്സ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്ാോങ്ങണത്ാണ്.
ഇത്ിോലൊക്കായി  പിന്നീട്  സമര്പ്പിക്കുന്ന  അല്ലോപക്ഷകള  പരിഗത്തണിക്കുന്നത്ല്ല.  യാത്രാപ്പടി  അല്ലവ്കാശത്തെപ്പടുന്ന
ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള  ത്ങ്ങളക്ക്  യാെത്ാരു  സ്ഥാപനത്തെിലും  ോജയാലെിയില്ലാെയന്ന്  വ്യക്തമാക്കുന്ന  സാക്ഷയപത്രം
സഹിത്ം  അല്ലറ്റന്ഡന്സ്  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  ബന്ധെപ്പട്ട  ത്ാലൂക്ക്  െവ്ല്െഫയര്  ആഫീസര്  മുന്പാെക
ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.

1. 20-9.1978-െലെ 140/78/ഡി.ഡി.

2. 6-1-1983 -െലെ ജയി.ഒ.( ആര്ടി.) 7/83/എച്ച്. ഡബ്ലിയൂ.ഡി.

3. 9-12-1985-െലെ ജയി.ഒ.(എം.എസ്.) 66/85/പജയ.പവ്.വ്ിവ്.

4. 2-1-1991-െലെ 1/91/പജയ. പവ്.വ്ിവ്.

10. ഉദ്യോദ്യാഗത്തത്തെിന്  െത്രെഞടുക്കെപ്പടുന്ന  അല്ലോപക്ഷകര്  നിയമനാധികാരിയുെട  നിര്ോദ്ദേശത്താനുസരണം
ആവ്ശത്തയമായ  െമഡിക്കല്  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  നിശ്ചിത്  ോഫാറത്തെില്  ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.   ഏത്്
ഉദ്യോദ്യാഗത്തത്തെിനാോണാ  െത്രെഞടുത്തെിരിക്കുന്നത്്  അല്ലത്ിന്  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള  വ്യസ്,  പരീക്ഷാോയാഗത്തയത്
എന്നിവ്  ഉദ്യളെപ്പെടയുളള  ോയാഗത്തയത്കള  െത്ളിയിക്കുന്നത്ിന്  അല്ലസ്സല്  പ്രത്യമാണങ്ങള
നിയമാനാധികാരിയുെട  മുമ്പാെക  ോജയാലെിയില്  പ്രത്യോവ്ശത്തിക്കുവ്ാന്  െചെല്ലുമ്പോമ്പാള  ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.
ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള  ോജയാലെിയില്  പ്രത്യോവ്ശത്തിക്കുന്നത്ിനുമുമ്പ്  അല്ലവ്രുെട  സവഭാവ്വും  പൂര്വ്വകാലെ  െചെയ്തികളും
(Character  and  antecedents)  പരിോശത്താധിക്കുന്നത്ിനുോവ്ണ  വ്ിശത്തദ്വ്ിവ്രങ്ങള  അല്ലടങ്ങിയ  ഒരു  ോഫാറം
(proforma) ഒപ്പിട്ട് നിയമനാധികാരിെയ ഏല്പ്പിോക്കണത്ാണ്.

11. (എ)  റാങ്ക്  ലെിസ്റ്റേ്  ത്യ്യപ്പാറാക്കുന്നത്ിോലെക്ക്  കമീഷന് ആവ്ശത്തയെപ്പടുോമ്പാള ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള ത്ങ്ങളുെട
വ്ിദ്യാഭയാസ  ോയാഗത്തയത്,  പരിചെയം,  ജയനനത്തെീയത്ി,  സംവ്രണാനുകൂലെയത്തെിനുളള  അല്ലര്ഹത്  എന്നിവ്
െത്ളിയിക്കുന്നത്ിന്  ആവ്ശത്തയമായ  ോരഖകളുെട  അല്ലസ്സലും  സവയം  സാക്ഷയെപ്പടുത്തെിയ  ശത്തരിപകര്പ്പുകളും
ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.  One Time Registration  നടത്തുോമ്പാള ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള അല്ലപ്.ോലൊഡ് െചെയ്യുന്ന
ോഫാോട്ടായുെട  ചുവ്ട്ടില്  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികളുെട  ോപര്,  ോഫാോട്ടാ  എടുത്തെ  ത്ീയത്ി  എന്നിവ്  പ്രത്യിന്റ്



െചെയ്തിരിക്കണം.  31-12-2011-നുോശത്തഷം എടുത്തെ ോഫാോട്ടായായിരിക്കണം upload െചെോയ്യപ്പണത്്.

അല്ലപ്.ോലൊഡ് െചെോയ്യപ്പണ്ടുന്ന ോഫാോട്ടായുെട മറ്റു വ്ിശത്തദ്ാംശത്തങ്ങള ത്ാെഴ ോചെര്ക്കുന്നു.

1. ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥിയുെട മുഖവും ോത്ാളഭാഗത്തവും വ്യക്തിമായി പത്ിഞിരിക്കത്തെക്ക വ്ിധത്തെിലുളള കളര്  /
ബ്ലാക്ക് & ൈവ്റ്റ് ോഫാോട്ടായായിരിക്കണം. 

2. 200  പിക്.െസല്  ഉദ്യയരവും  ,  150  പിക്.െസല്  വ്ീത്ിയും,  JPG  ോഫാര്മാറ്റിലുളളതും  30  kb  ഫയല്
ൈസസില് അല്ലധികരിക്കാത്തെതുമായ ഇോമജുകള ആയിരിക്കണം.

3. െവ്ളുത്തെോത്ാ ഇളം നിറത്തെിോലൊ ഉദ്യളള പശ്ചാത്തെലെത്തെില് എടുത്തെ ോഫാോട്ടായായിരിക്കണം.

4. മുഖം ോനെരയും പൂര്ണ്ണമായും ോഫാോട്ടായുെട മദ്ധയഭാഗത്തത്തെ് പത്ിഞിരിക്കണം.

5. കണ്ണുകള വ്യക്തമായി കാണത്തെക്കവ്ിധത്തെിലൊയിരിക്കണം.

6. െത്ാപ്പി (മത്ാചൊരത്തെിെന്റ ഭാഗത്തമായുളള െത്ാപ്പി / ശത്തിോരാവ്സ്ത്രം എന്നവ്െയാഴിച്ച് ോഗത്താഗത്തിളസ് എന്നിവ്
ധരിച്ച് എടുത്തെതും മുഖത്തെിെന്റ ഒരു വ്ശത്തം മാത്രം കാണത്തെക്കവ്ിധമുളളതും മുഖം വ്യക്തമല്ലാത്തെതുമായ
ോഫാോട്ടാോയാടുകൂടിയ അല്ലോപക്ഷകള സവീകാരയമല്ല.  മുകളില് പറഞിരിക്കുന്ന വ്യവ്സ്ഥകള പാലെിച്ചു
െകാണ്  Upload  െചെയ്ത  ോഫാോട്ടായ്ക്ക്  Upload  െചെയ്ത  ത്ീയത്ി  മുത്ല്  10  വ്ര്ഷക്കാലെോത്തെയ്ക്ക്
പ്രത്യാബലെയമുണായിരിക്കും. 

അല്ലസ്സല് പ്രത്യമാണങ്ങളുെട പരിോശത്താധനയ്ക്ക് കമീഷന് നിര്ോദ്ദേശത്തിക്കുന്ന ദ്ിവ്സം യഥാസമയം, യഥാസ്ഥലെത്തെ്
ബന്ധെപ്പട്ട ോരഖകളുമായി ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള സവന്ത്ം െചെലെവ്ില് ോനരിട്ട് ഹാജയരാകണം എന്നുളള വ്യവ്സ്ഥയില്
യാെത്ാരു കാരണവ്ശത്താലും ഇളവ്് അല്ലനുവ്ദ്ിക്കുന്നത്ല്ല.

  (ബി) “  ഉദ്യത്തെരക്കടലൊസുകളുെട പുനഃപരിോശത്താധനയ്ക്ക് അല്ലോപക്ഷകള റാങ്ക് പട്ടിക അല്ലംഗത്തീകരിച്ച ത്ീയത്ി മുത്ല് 45
ദ്ിവ്സത്തെിനകം  സമര്പ്പിക്കണം.   പുനഃപരിോശത്താധനയ്ക്കായി  നിര്ദ്ദേിഷ്ടപ്പ അല്ലോപക്ഷാ ോഫാറത്തെില്  G  50   (അല്ലമ്പത്്)
െചെലൊന് സഹിത്മാണ് അല്ലോപക്ഷ അല്ലയയ്.ോക്കണത്്.  നിശ്ചിത് സമയ പരിധിക്കുളളില് ലെഭിക്കാത്തെ അല്ലോപക്ഷകള
പരിഗത്തണിക്കുന്നത്ല്ല''.

  12.  അല്ലോപക്ഷ അല്ലയോയ്ക്കണ രീത്ി  :

(എ)  കവ്റിെന്റ മുകളഭാഗത്തത്തെ്  അല്ലോപക്ഷിക്കുന്ന ത്സ്തികയുെട ോപരും  കാറ്റഗത്തറി  നമ്പരും ബന്ധെപ്പട്ട  വ്കുപ്പിെന്റ
ോപരും  എഴുോത്ണത്ാണ്.

(ബി)  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥിയുോട  ോപരും  ോമല്വ്ിലൊസവും  കവ്റിെന്റ  ഇടതുവ്ശത്തത്തും  അല്ലോപക്ഷ  അല്ലയയ്.ോക്കണ
ോമല്വ്ിലൊസം വ്ലെതുവ്ശത്തത്തും എഴുോത്ണത്ാണ്.

(സി)  ഒറ്റത്തെവ്ണ രജയിോസ്ട്രഷനുോശത്തഷം  ഓരണ്മൈലെനായി  അല്ലോപക്ഷ  സമര്പ്പിക്കുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളില്  കമീഷെന്റ
ഔദ്യോദ്യാഗത്തിക  െവ്ൈബ്സൈറ്റായ  www.keralapsc.gov.in  -െലെ  നിര്ോദ്ദേശത്തങ്ങളക്കനുസൃത്മായിട്ടായിരിക്കണം  അല്ലോപക്ഷ
സമര്പ്പിോക്കണത്്.   തുടര്ന്നുളള  കത്തെിടപാടുകളില്  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള  അല്ലോപക്ഷാനമ്പരും  User  ID-യും
ോരഖെപ്പടുോത്തെണത്ാണ്.

13.    ത്ാെഴ പറയുന്ന പ്രത്യമാണങ്ങള കമീഷന് ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന സമയത്തെ് അല്ലോപക്ഷകന് ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.

(എ)  വ്യസ്സ്  െത്ളിയിക്കുന്നത്ിനുളള  ോരഖകള-  എസ്.എസ്.എല്.സി.  ബുക്കിെലെ  സംഗത്തത്മായ  ോപജയിെന്റ
ശത്തരിപ്പകര്പ്പ് അല്ലെല്ലങ്കില് സ്കൂള അല്ലഡ്മിഷന് രജയിസ്റ്റേറിെന്റ പകര്പ്പ് അല്ലെല്ലങ്കില് വ്ിടുത്ല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ പകര്പ്പ്
മുത്ലൊയ വ്ിദ്യാഭയാസ സംബന്ധമായ ോരഖകള മാത്രോമ ജയനനത്തെീയത്ി െത്ളിയിക്കുന്നത്ിനുളള പ്രത്യമാണങ്ങളായി
സവീകരിക്കുകയുളളു.   എന്നാല്  വ്ിമുക്തഭടന്മാെര   (Ex-servicemen)   സംബന്ധിച്ചിടോത്തൊളം  അല്ലവ്ര്ക്ക്  സ്കൂള
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ പകര്പ്പ് ഹാജയരാക്കാന് കഴിയുന്നിെല്ലങ്കില് അല്ലവ്െര സര്വ്വീസില് നിന്നും വ്ിടുത്ല് െചെയ്യുോമ്പാള
െകാടുക്കുന്ന ഡിസ്ചൊര്ജയ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് (Discharge Certificate) മത്ിയായ െത്ളിവ്ായി അല്ലംഗത്തീകരിക്കുന്നത്ാണ്.



ശ്രീലെങ്കയില് ജയനിച്ച ഭാരത്ീയ വ്ംശത്തജയെര സംബന്ധിച്ചിടോത്തൊളം ശ്രീലെങ്ക ഗത്തവ്ണ്മെമന്റിെന്റ ജയനന-മരണ
വ്കുപ്പ് നല്കുന്ന ജയനന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് മത്ിയായ െത്ളിവ്ായി സവീകരിക്കുന്നത്ാണ്. 

യാെത്ാരു സ്കൂളിലും പഠിക്കാത്തെവ്രുെട കാരയത്തെില് വ്യസ് െത്ളിയിക്കുന്നത്ിന് ത്ാെഴ  പറയുന്ന
പ്രത്യമാണങ്ങള െത്ളിവ്ായി സവീകരിക്കുന്നത്ാണ്.

(1) ഒരു  ഗത്തസറ്റഡ്  ഉദ്യോദ്യാഗത്തസ്ഥന്  ശത്തരിയാെണന്ന്  സാക്ഷയെപ്പടുത്തെിയിട്ടുളള  ജയാത്കത്തെിെന്റ
ശത്തരിപ്പകര്പ്പ്.

(2) മുസ്.ലെീം  ജയമാഅല്ലത്തെില് നിന്നും  നല്കിയിട്ടുളള  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  (ജയാത്കത്തെിെന്റ കാരയത്തെിെലെന്ന
ോപാെലെത്െന്ന ഇതും ഒരു ഗത്തസറ്റഡ് ഉദ്യോദ്യാഗത്തസ്ഥന് ശത്തരിയാെണന്ന് സാക്ഷയെപ്പടുത്തെിയിരിക്കണം.)

(3) ഇടവ്ക വ്ികാരി സാക്ഷയെപ്പടുത്തെിയിട്ടുളള ജ്ഞാനസ്നൊന രജയിസ്റ്റേറിെന്റ സംഗത്തത്മായ ഭാഗത്തം.

(4) ജയനന രജയിസ്റ്റേറിെന്റ ആധികാരികമായ പകര്പ്പ്.

(5)  ജയനന-  മരണ  രജയിസ്ട്രാര്  നല്കിയ  ജയനന  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.  ഇത്ില്  അല്ലോപക്ഷകെന്റ  ോപരും
ോമല്വ്ിലൊസവും  വ്യക്തമാക്കണം.   ജയനന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ ശത്തരിപ്പകര്പ്പാെണന്ന്  ഒരു ഗത്തസറ്റ്
ഉദ്യോദ്യാഗത്തസ്ഥന് സാക്ഷയെപ്പടുത്തെിയിരിക്കണം.                                                      

 (ബി) വ്ിദ്യാഭയാസ ോയാഗത്തയത് െത്ളിയിക്കുന്നത്ിനുളള ോരഖകള  :

(1) സര്വ്വകലൊശത്താലെയില്  നിന്നും  ലെഭിച്ചിട്ടുളള  ഡിഗ്രിോയാ  (Degree)  ത്ാല്ക്കാലെിക  ഡിഗ്രി
സര്ട്ടിഫിക്കോറ്റാ  (Provisional  Certificate)  ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.  മാര്ക്ക്  ലെിസ്റ്റുകള,
അല്ലവ്യില്ത്തെെന്ന  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികളക്ക്  ലെഭിച്ച  ക്ലാോസ്സാ  ഡിവ്ിഷോനാ  കാണിച്ചിട്ടുെണങ്കില്
അല്ലല്ലാെത് പരീക്ഷ പാസ്സായത്ിന് െത്ളിവ്ായി സവീകരിക്കെപ്പടുന്നത്ല്ല. 

(2) ഡിോപ്ലോമകളുെടയും  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുെടയും  കാരയത്തെില്  ഡിോപ്ലോമകോളാ  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകോളാ
അല്ലവ്യുെട  അല്ലഭാവ്ത്തെില്  ഉദ്യത്തെരവ്ാദ്െപ്പട്ട  അല്ലധികൃത്രില്നിന്നും  ലെഭിച്ചിട്ടുളള  ത്ാത്ക്കാലെിക
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകോളാ  മാത്രോമ  സവീകരിക്കുകയുളളു  (ഇവ്യ്ക്കു  പകരമായി  മാര്ക്ക്  ലെിസ്റ്റുകള
സവീകരിക്കുന്നത്ല്ല).

(3) എസ്.  എസ്.  എല്.  സി-ോയാ  ത്ത്തുലെയമായ  പരീക്ഷോയാ  പാസ്സായിട്ടുളള  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള
ോകാോളജയ്  അല്ലഡ്മിഷോനാ  പബ്ലിക്  സര്വ്വീസിോനാ  ോയാഗത്തയത്യുണ്  എന്ന്  ോരഖെപ്പടുത്തെിയ
എന്ോഡാഴ്സ്െമോന്റാടുകൂടിയ  എസ്.എസ്.എല്.സി.  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ  പ്രത്യസക്തമായ  ോപോജയാ
എന്ോഡാഴ്സ്െമോന്റാടുകൂടിയ ത്ത്തുലെയമായ സര്ട്ടിഫിക്കോറ്റാ ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.

(4) ോമല്  വ്ിവ്രിച്ചത്ില്  കുറവ്ായ  വ്ിദ്യാഭയാസ  ോയാഗത്തയത്കളുെട  കാരയത്തെില്  സ്കൂള
റിോക്കാര്ഡുകളില്നിോന്നാ  രജയിസ്റ്റേറുകളില്നിോന്നാ  പ്രത്യസക്തഭാഗത്തങ്ങള  സ്ഥാപനത്ലെവ്െന്റ
ഒോപ്പാടുകൂടി ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.

കുറിപ്പ്:-  സ്കൂള വ്ിദ്യാഭയാസത്തെിനുളള പ്രത്യായപരിധി കഴിഞോശത്തഷം ൈപ്രത്യവ്റ്റായി എസ്.എസ്.എല്.സി.  പരീക്ഷയ്ക്ക്
ോചെര്ന്ന്  പരാജയയെപ്പട്ടവ്െര  അല്ലവ്ര്  ൈപ്രത്യവ്റ്റായി  ആ  പരീക്ഷയ്ക്ക്  ോചെര്ന്ന  കാരണത്തൊല്  മാത്രം  ഏെത്ങ്കിലും
സാമാനയവ്ിദ്യാഭയാസ  ോയാഗത്തയത്യുളളവ്രായി  പരിഗത്തണിക്കുന്നത്ല്ല.   ഇങ്ങെനയുളളവ്ര്  മുമ്പ്  ക്രമമായി  സ്കൂള
വ്ിദ്യാഭയാസം  െചെയ്ത  ഏെത്ങ്കിലും  ക്ലാോസ്സാ  സ്റ്റോന്ോഡര്ോഡാ  പാസ്സായിട്ടുെണങ്കില്  അല്ലവ്ര്ക്ക്  ആ  വ്ിദ്യാഭയാസ
ോയാഗത്തയത് മാത്രം ഉദ്യളളത്ായി കണക്കാക്കുന്നത്ാണ്.
(സി) ജയാത്ി  ,    സമുദ്ായം   ഇവ്  െത്ളിയിക്കുന്നത്ിനുളള  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്-  സമുദ്ായത്തെിെന്റ  അല്ലടിസ്ഥാനത്തെില്
സംവ്രണത്തെിെന്റ  ആനുകൂലെയോമാ  പ്രത്യായപരിധിയില്  ഇളോവ്ാ  ലെഭിക്കുവ്ാന്  അല്ലര്ഹത്യുളള  മറ്റ്  പിോന്നാക്ക
വ്ിഭാഗത്തത്തെില് ഉദ്യളെപ്പട്ട ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള അല്ലവ്ര് പ്രത്യസ്തുത് ആനുകൂലെയം അല്ലോപക്ഷയില് അല്ലവ്കാശത്തെപ്പട്ടിട്ടുെണങ്കില്
സമുദ്ായം  /  ജയാത്ി  െത്ളിയിക്കുന്നത്ിന്  ത്ാെഴ  പറയുന്ന  ോരഖകള  ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന  സമയത്തെ്
ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.

എസ്.എസ്.എല്.സി.യിോലൊ  ത്ത്തുലെയമായ  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിോലൊ  സ്കൂള  അല്ലഡ്മിഷന്  രജയിസ്റ്റേറിോലൊ  ജയാത്ി



ോരഖെപ്പടുത്തെിയിട്ടുെണങ്കില് അല്ലവ്യില്നിന്നുളള ബന്ധെപ്പട്ട ഭാഗത്തം അല്ലെല്ലങ്കില് ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥി അല്ലധിവ്സിക്കുന്ന
സ്ഥലെെത്തെ വ്ിോല്ലജയാഫീസര് നല്കുന്ന സമുദ്ായ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.

എന്നാല്, ോകരള സംസ്ഥാനെമാഴിെക മോറ്റെത്ങ്കിലും സംസ്ഥാന ഗത്തവ്ണ്മെമന്റിെന്റ സ്കൂള ോരഖകള ജയാത്ി
െത്ളിയിക്കുന്നത്ിന്  മത്ിയായ  ോരഖയായി  സവീകരിക്കുന്നത്ല്ല.   അല്ലപ്രത്യകാരം  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള  ഹാജയരാക്കുന്ന
അല്ലോപക്ഷകര്  അല്ലധിവ്സിക്കുന്ന  സ്ഥലെെത്തെ  വ്ിോല്ലജയാഫീസര്  (പട്ടികജയാത്ി/  പട്ടികവ്ര്ഗ്ഗ  വ്ിഭാഗത്തത്തെില്െപ്പട്ട
ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികെള  സംബന്ധിച്ച്  ത്ഹശത്തീല്ദ്ാര്)  നല്കുന്ന  സമുദ്ായ  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  െത്ളിവ്ിനായി
ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.

കുറിപ്പ  :- (1) ോകരള സംസ്ഥാനത്തെിെലെ പട്ടികജയാത്ിക്കാര്, പട്ടികവ്ര്ഗ്ഗക്കാര്, മറ്റു പിോന്നാക്ക  
              സമുദ്ായക്കാര് എന്നീ വ്ിഭാഗത്തങ്ങളില്െപ്പട്ട   സമുദ്ായങ്ങളുെട ലെിസ്റ്റേ് ഈ 
              വ്ിജ്ഞാപനത്തെിെന്റ അല്ലനുബന്ധമായി ോചെര്ത്തെിട്ടുണ്.
      (2)   സംവ്രണാനുകൂലെയത്തെിന്  അല്ലര്ഹത്യുളള  സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പട്ട  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള  അല്ലവ്രുെട
സമുദ്ായത്തെിെന്റ ോപര്  നിശ്ചിത് ോകാളത്തെില് ോരഖെപ്പടുത്തൊത്ിരിക്കുകോയാ അല്ലംഗത്തീകൃത് സമുദ്ായത്തെില് നിന്നും
വ്യത്യസ്തമായ ഏെത്ങ്കിലും സമുദ്ായത്തെിെന്റ ോപര്  എഴുതുകോയാ അല്ലെല്ലങ്കില്  'ഇല്ല'  എെന്നഴുതുകോയാ െചെയ്താല്
സംവ്രണ ആനുകൂലെയത്തെിന് അല്ലര്ഹത് ഉദ്യണായിരിക്കുന്നത്ല്ല.

 (ഡി)  (1)  സംവ്രണാനുകൂലെയത്തെിന്  അല്ലര്ഹത്യുളള  പട്ടികജയാത്ി  /  പട്ടികവ്ര്ഗ്ഗ  സമുദ്ായത്തെില്െപ്പട്ട
ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള പബ്ലിക്  സര്വ്വീസ്  കമീഷന് മുോഖനയുളള നിയമനത്തെിന്  സ്ഥലെം ത്ഹശത്തീല്ദ്ാരില്നിോന്നാ
ത്ഹശത്തീല്ദ്ാെരക്കാള  ഉദ്യയര്ന്ന  പദ്വ്ിയുളള  റവ്നയൂ  ഉദ്യോദ്യാഗത്തസ്ഥന്മാരില്നിോന്നാ  ചുവ്െട  ോചെര്ത്തെിരിക്കുന്ന
മാതൃകയില്  ലെഭിച്ചിട്ടുളള  ജയാത്ി  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ  രണ്  ശത്തരിപ്പകര്പ്പുകള  ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന  സമയത്തെ്
ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.  ഇന്റര്വ്യൂ സമയത്തും ആവ്ശത്തയെമന്നു ോത്ാന്നുന്നപക്ഷം െത്രെഞടുപ്പ് പ്രത്യക്രിയയുെട ഏതു
ഘ്ട്ടത്തെിലും  കമീഷന്  ജയാത്ി  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ  സത്യാവ്സ്ഥോബാദ്ധയെപ്പടുന്നത്ിനായി  അല്ലസ്സല്  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ആവ്ശത്തയെപ്പടാവുന്നത്ാണ്.   ജയാത്ി  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ  ശത്തരിപ്പകര്പ്പുകളില്  ഒെരണ്ണം  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥിെയ
നിയമനത്തെിന്  ശുപാര്ശത്ത  െചെയ്യുോമ്പാള  ശുപാര്ശത്ത  കത്തെിോനാെടാപ്പം  നിയമനാധികാരിക്ക്
അല്ലയച്ചുെകാടുക്കുന്നത്ാണ്.   ഉദ്യോദ്യാഗത്തത്തെില്  പ്രത്യോവ്ശത്തിക്കുന്ന  സമയത്തെ്  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥി  ജയാത്ി  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ
അല്ലസ്സല് നിയമനാധികാരി മുന്പാെക ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്. 

(2)  ഇപ്രത്യകാരം  ത്ഹശത്തീല്ദ്ീരില്  നിോന്നാ  ത്ഹശത്തീല്ദ്ാെരക്കാള  ഉദ്യയര്ന്ന  പദ്വ്ിയിലുളള  റവ്നയ
ഉദ്യോദ്യാഗത്തസ്ഥന്മാരില്നിോന്നാ ഒരിക്കല് ലെഭിച്ച ജയാത്ി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥിക്ക് പബ്ലിക് സര്വ്വീസ് കമീഷന്
മുോഖന നിയമനം ലെഭിക്കുന്നതുവ്െര അല്ലോപക്ഷിക്കുന്ന ഏതു ത്സ്തികയ്ക്കും മത്ിയായ െത്ളിവ്ായി സവീകരിക്കുന്നത്ാണ്.

2002-െലെ ോകരള (പട്ടികജയാത്ികളും പട്ടികവ്ര്ഗ്ഗങ്ങളും) സമുഹായ സാക്ഷയപത്രങ്ങള നല്കല് ക്രമീകരണ
ചെട്ടങ്ങളിെലെ  4-ാാം ചെട്ടത്തെിെലെ  1- ാാം ഉദ്യപചെട്ടത്തെിലും സര്ക്കാരിെന്റ  1-2-2013 -െലെ  29280/ജയി1/2012/പജയപവ്വ്ിവ്.
നമ്പര്  സര്ക്കുലെറിലും  നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുളള  പട്ടികജയാത്ി  /  പട്ടികവ്ര്ഗ്ഗ  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികളക്കുളള  ജയാത്ി
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ മാതൃക.

FORM No. III

[See Sub Rule (1) of Rule 4 of Kerala (SC & ST) Regulation of Issue of Community Certificate Rules 2002]
No. ….........................                                                Office of the ….....................................
                                                                        Dated: …......................................

COMMUNITY CERTIFICATE 
     [Issued under Rule 4 of the Kerala (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Regulation of issue of Community



Certificate  Rules, 2002]
        Certified  that  Sri./Smt./Kumari.  ….............................................................  wife/  son/  daughter  of  Sri./Smt.
…........................................................ of …........................... …........................ Village ….............................................. Taluk …...............................
in  …........................................................  district  of  the  State  of  Kerala   belongs  to  the  …...........................
…..................................................  Caste/Tribe which is recognised …...............................................................  *Caste/Tribe which is
recognised  as  *Scheduled  Caste/Scheduled  Tribe under  *the  Constitution (Scheduled  Castes)  Order,  1950.  The
Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950. 
         This Certificate is issued for ….............................................. purpose.
                                      
                                                                                            Signature,
                                                                            Name and Designation of the
                                                                                      Competent Authority.

(Seal)      

(3) എസ്.എസ്.എല്.സി.  ബുക്കിോലൊ  സ്കൂള  അല്ലഡ്മിഷന്  രജയിസ്റ്റേറിോലൊ  ജയാത്ി  വ്യക്തമായി
ോരഖെപ്പടുത്തെിയിട്ടില്ലാത്തെ  മറ്റ്  പിോന്നാക്ക  സമുദ്ായത്തെില്െപ്പട്ട  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള  അല്ലവ്ര്
സംവ്രണാനുകൂലെയം  അല്ലോപക്ഷയില്  അല്ലവ്കാശത്തെപ്പട്ടിട്ടുെണങ്കില്  ബന്ധെപ്പട്ട  അല്ലധികാരിയില്
നിന്നും ചുവ്െട ോചെര്ത്തെിരിക്കുന്ന മാതൃകയില് ലെഭിച്ചിട്ടുളള ജയാത്ി  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ ശത്തരിപ്പകര്പ്പ്
ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന സമയത്തെ് ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.

മറ്റ് പിോന്നാക്ക വ്ിഭാഗത്തക്കാര്ക്കുളള ജയാത്ി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ ോഫാറം

[15-4-1981-െലെ ജയി.ഒ.(എംഎസ്.)131/81/ ജയി.എ.ഡി. ഉദ്യത്തെരവ്ിന് പ്രത്യകാരം]
ോകരള  സംസ്ഥാനത്തെ്  ...................................................  ജയില്ലയില്  ....................................

ത്ാലൂക്കില്....................................   വ്ിോല്ലജയില്/  ടൗണില്  ..................................................വ്ീട്ടില്
...............................................................െന്റ/യുെട  മകന്/  മകള  ശ്രീ./  ശ്രീമത്ി
/കുമാരി..............................................................................ോകരള ോസ്റ്റേറ്റ് ആന്റ് സോബാര്ഡിോനറ്റ് സര്വ്വീസ് റൂളസില്  (1958)
വ്ിഭാഗത്തങ്ങളുെട  ലെിസ്റ്റേില്െപ്പടുന്ന........................................ജയാത്ിയില്  ഉദ്യളെപ്പട്ട  ആളാെണന്ന്
സാക്ഷയെപ്പടുത്തെിെക്കാളളുന്നു.

2.  ശ്രീ./ശ്രീമത്ി/  കുമാരി  .................................................................................നും/യും  കുടുംബവും  ോകരള
സംസ്ഥാനത്തെിെലെ  ....................................................................  ജയില്ലയില്  ........................................................വ്ിോല്ലജയില്
/ടൗണിലൊണ് സാധാരണയായി ത്ാമസിക്കുന്നത്്.

സ്ഥലെം :                                                                          (ഒപ്പ്)
ത്ീയത്ി: ോപരും ഔദ്യോദ്യാഗത്തിക പദ്വ്ിയും

(ആഫീസ് മുദ)

കുറിപ്പ്:-  മുകളില് സാധാരണയായി ത്ാമസിക്കുന്നത്് എന്നത്ിന്  1950-െലെ ജയനപ്രത്യത്ിനിധി  നിയമത്തെിെലെ  20-ാാം
െസക്ഷനില് െകാടുത്തെിട്ടുളള അല്ലോത് അല്ലര്ത്ഥം ത്െന്നയാണ്.

(  ഇ  )   മത്പരിവ്ര്ത്തെന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ക്രിസ്തുമത്ത്തെില് നിന്നും ഹിന്ദുമത്ത്തെിോലെക്ക് പരിവ്ര്ത്തെനം െചെയ്തിട്ടുളളവ്ര് െത്ളിവ്ിനായി ത്ാെഴപ്പറയുന്ന



ഏെത്ങ്കിലും  ഒരു  സ്ഥാപനത്തെില്  നിന്നും  അല്ലത്ിെന്റ  െസക്രട്ടറി,  സ്ഥാപനത്തെിെന്റ  മുദോയാടുകൂടി  നല്കിയിട്ടുള
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ  സവയം  സാക്ഷയെപ്പടുത്തെിയ  ശത്തരിപ്പകര്പ്പ്  കമീഷന്  ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന  സമയത്തും  അല്ലത്ിെന്റ
അല്ലസ്സല് ഇന്റര്വ്യൂ സമയത്തും ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.

(1) ോകരള ഹിന്ദു മിഷന്, ത്ിരുവ്നന്ത്പുരം.
(2) അല്ലഖിലെഭാരത് ദ്യാനന്ദ സാല്ോവ്ഷന് മിഷന് (ആരയസമാജയ്), ോകരള ശത്താഖ, ത്ിരുനവ്നന്ത്പുരം.
(3) അല്ലഖിലെഭാരത്  അല്ലയ്യപ്പപ്പോസവ്ാ  സംഘ്ം  (1955-െലെ  12-ാാം  ചൊരിറ്റബിള  െസാൈസറ്റീസ്  ആക്ട്

അല്ലനുസരിച്ച് 1964-ല് 22-ാാം നമ്പരായി രജയിസ്റ്റേര് െചെയ്.ത്ത്്).
(4) ശ്രീരാമദ്ാസ മിഷന് യൂണിോവ്ഴ്സല് െസാൈസറ്റി, ശ്രീനീലെകണ്ഠപുരം, ത്ിരുവ്നന്ത്പരും- 695 581.
(5) കാലെിക്കറ്റ് ആരയസമാജയ് മന്ദിര്, പുത്ിയറ പി.ഒ., ോകാഴിോക്കാട്- 673 004.

കുറിപ്പ്  :-  (1)  “ഇപ്രത്യകാരം മത്പരിവ്ര്ത്തെനം നടത്തെിയിട്ടുളളവ്ര് ആ വ്ിവ്രം ഗത്തസറ്റില് പ്രത്യസിദ്ധം െചെോയ്യപ്പണത്ാണ്.
അല്ലവ്ര് ത്ങ്ങളുെട  ോപരിോലൊ  ഒപ്പിോലൊ  ഇവ്  രണിലുോമാ  എെന്ത്ങ്കിലും  മാറ്റം  വ്രുത്തെിയിട്ടുെണങ്കില്  ആ  വ്ിവ്രം
ഗത്തസറ്റില്  പ്രത്യസിദ്ധം  െചെോയ്യപ്പണത്ാണ്.   പരസയത്തെിെന്റ  ശത്തരിപ്പകര്പ്പ്  കമീഷന്  ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന  സമയത്തെ്
ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.   പ്രത്യസ്തുത്  പരസയത്തെിെന്റ  ശത്തരിപ്പകര്പ്പ്  കമീഷന്  ആവ്ശത്തയെപ്പടുോമ്പാള
ഹാജയരാക്കാത്തെവ്ര്ക്ക്  സമുദ്ായികാടിസ്ഥാനത്തെില്  സംവ്രണാനുകൂലെയോമാ  പ്രത്യായപരിധിയില്  ഇളോവ്ാ
ലെഭിക്കുന്നത്ല്ല.

(2)  ഹിന്ദുമത്ത്തെിോലെക്ക്  പുനഃപരിവ്ര്ത്തെനം  നടത്തെിയിട്ടുളള  ആോളാ  അല്ലയാളുെട  പിന്ഗത്താമിോയാ  ആയ
ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥി  പട്ടികജയാത്ിക്കാരനാെണന്ന്  അല്ലവ്കാശത്തെപ്പടുന്നപക്ഷം  അല്ലയാള  അല്ലവ്കാശത്തെപ്പടുന്ന  ജയാത്ിയിെലെ
അല്ലംഗത്തങ്ങള  അല്ലയാെള  അല്ലവ്രുെട  സമുദ്ായത്തെിെലെ  ഒരംഗത്തമായി  അല്ലംഗത്തീകരിച്ചിട്ടുെണന്ന്  െത്ളിയിച്ചാല്  മാത്രോമ
അല്ലയാെള  പട്ടികജയാത്ിക്കാരനായി  കണക്കാക്കുകയുളള.   ആയത്ിനാല്,  ഇത്ിെന്റ  െത്ളിവ്ിോലെക്കായി
ഹിന്ദുമത്ത്തെിോലെക്ക്  പുനഃപരിവ്ര്ത്തെനം  നടത്തെിയിട്ടുളളവ്ര്  ോമല്പ്പറഞ  പരിവ്ര്ത്തെന  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിന്  പുറോമ
സര്ക്കാരിെന്റ  15-12-1987-െലെ  സര്ക്കുലെര്  നമ്പര്  18421/ഇ 2/87/പജയ.പവ്.വ്ിവ്.-െലെ  മാര്ഗ്ഗോരഖകള  അല്ലനുസരിച്ച്
സമുദ്ായ  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  നല്കുന്നത്ിന്  അല്ലധികാരെപ്പടുത്തെിയിട്ടുളള  റവ്നയൂ  അല്ലധികാരിയില്നിന്നും  ലെഭിച്ചിട്ടുളള
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകൂടി കമീഷന് ആവ്ശത്തയെപ്പടുോമ്പാള ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.  16-12-1987-െലെ ഗത്തവ്ണ്മെമന്റ് സര്ക്കുലെര്
നമ്പര്  18421/  ഇ 2/87/പജയ.പവ്.വ്ിവ്  -ല്  അല്ലനുശത്താസിക്കുന്ന  വ്ിധത്തെിലുളള  നടപടിക്രമങ്ങള  പാലെിച്ചോശത്തഷമാണ്
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നെത്ന്ന് ജയാത്ി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന അല്ലധികാരി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം.

(3)  മത്പരിവ്ര്ത്തെനംമൂലെം ോപര്, ജയാത്ി എന്നിവ്യില് മാറ്റമുെണങ്കില് ഈ മാറ്റം•••••• ഗത്തസറ്റില് വ്ിജ്ഞാപനം
െചെോയ്യപ്പണതും ഗത്തസറ്റ് വ്ിജ്ഞാപനത്തെിെന്റ പകര്പ്പ് സ്കൂള ോരഖകള സഹിത്ം കമീഷന് ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന സമയത്തെ്
ഹാജയരാോക്കണതുമാണ്.  ഇങ്ങെനയുളള സന്ദര്ഭങ്ങളില് സ്കൂള ോരഖകളില് ത്ിരുത്തെല് ആവ്ശത്തയമില്ലാത്തെതുമാകുന്നു.

(  എഫ്  )   ോനാണ്മ ക്രീമിെലെയര് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്   (  എന്  .  സി  .  എല്  .  സി  .)

 (i)സംവ്രണാനുകൂലെയത്തെിന് അല്ലര്ഹത് ലെഭിക്കുന്നത്ിോലെക്കായി പിോന്നാക്ക സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പട്ട ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള
കമീഷന് ആവ്ശത്തയെപ്പടുോമ്പാള  27-5-2000-െലെ ജയി.ഓര.(പി)  നമ്പര്  36/2000/എസ്.സി.,  എസ്.ടി.,  ഡി.ഡി.  എന്ന
ഗത്തവ്ണ്മെമന്റ് ഉദ്യത്തെരവ്ില് െകാടുത്തെിട്ടുളള പ്രത്യകാരം അല്ലധികാരെപ്പടുത്തെിയ ഉദ്യോദ്യാഗത്തസ്ഥനില്നിന്നും ലെഭിച്ച ോനാണ്മ
ക്രീമിെലെയര്  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  (എന്.സി.എല്.സി.)  ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.   സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ  മാതൃക  ചുവ്െട
ോചെര്ക്കുന്നു.

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER
GOVERNMENT OF KERALA AND ITS 
ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS 

         This  is  to  certify  that  Shri/Smt........................................................................son/daughter
of…..........................................................................................................Village...........................District/  Division in  the State of  Kerala
belongs to ................................................of ….........Community which is designated as a Backward Class in the State of
Kerala.



        2. This is also to certify that the above Shri/Smt ….................................. does not belong to the category of
'Creamy Layer' in the light of the guidelines in G.O. (P) ….......................dated …............  and the Schedule prescribed
thereunder to identify the 'Creamy Layer' among the designated “Other Backward Classes” in the State of Kerala.

Place:                                                                     Signature:
Date:                                                                      Name:
                                                                             Designation
                                       (Seal)

  (ii)  27-5-2000-െലെ  ജയി.ഒ.(പി)  നമ്പര്  36/2000/എസ്.സി.,എസ്.ടി.,  ഡി.സി.  എന്ന  ഗത്തവ്ണ്മെമന്റ്  ഉദ്യത്തെരവ്ിെലെ
ബി,സി അല്ലനുബന്ധങ്ങളില് ോചെര്ത്തെിട്ടുളളപ്രത്യകാരം പിോന്നാക്ക സമുദ്ായങ്ങളിെലെ പരമ്പരാഗത്തത് െത്ാഴില് െചെയ്യുന്ന
വ്ിഭാഗത്തങ്ങെളയും  മത്സയബന്ധനം  ഉദ്യപജയീവ്നമാര്ഗ്ഗമായ  സമുദ്ായങ്ങളിെലെ  ഉദ്യപജയാത്ികെളയും  ക്രീമിെലെയറില്
നിന്നും  ഒഴിവ്ാക്കിയിട്ടുളളതും  ആയത്ിനാല്,അല്ലവ്ര്  ോനാണ്മ-ക്രീമിെലെയര്  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഹാജയരാോക്കണ
ആവ്ശത്തയമില്ലാത്തെതുമാകുന്നു.   എന്നാല്,  അല്ലപ്രത്യകാരമുളള  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള,  അല്ലവ്ര്  മുകളില്  സൂചെിപ്പിച്ച
പരമ്പരാഗത്തത് െത്ാഴില് െചെയ്യുന്നവ്ോരാ മത്സയ ബന്ധനം ഉദ്യപജയീവ്നമാര്ഗ്ഗമായ സമുദ്ായങ്ങളിെലെ ഉദ്യപജയാത്ികോളാ
ആെണന്ന് വ്യക്തമായി സൂചെിപ്പിക്കുന്ന ജയാത്ി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കമീഷന് ആവ്ശത്തയെപ്പടുോമ്പാള ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.

(iii) EWS സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്:
      EWS  വ്ിഭാഗത്തത്തെില്  ഉദ്യളെപ്പടുന്ന  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള  സംവ്രണാനുകൂലെയം  ലെഭിക്കുന്നത്ിനായി  12.02.2020
ത്ീയത്ിയിെലെ സ.ഉദ്യ.(എം.എസ്.  നം.)02/2020 ഉദ്യ.ഭ.പ.വ്. പ്രത്യകാരം ഹാജയരാോക്കണ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ മാതൃക ചുവ്െട
ോചെര്ക്കുന്നു.   

Annexure I

Office of the …....................…..........................
Date: …............................. 

CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY THE APPLICANTS BELONGING TO ANTHYODAYA ANNAYOJANA (AAY)
AND PRIORITY HOUSE HOLD (PHH) CATEGORY

(Vide G.O.(Ms.) No. 2/2020/P&ARD dated. 12.02.2020)

This is to certify that Shri/Smt/Kumari …........................................................................................................         

Son/daughter/wife  of  …..............................................................  is  a  permanent  resident  of  ….................

…......................................................................................................................................................................................... 

…............................................. (H.E. Address) …........................................................................................... village

…..................................................... District, Kerala State, whose photograph is affixed below, is a member of Anthyodaya

Annayojana (AAY)/ Priority House Hold (PHH) and that his/her name is included in the Ration Card issued under this

category and that he/she does not belong to a caste/class recognised as Scheduled Castes, Scheduled Tribes or

Other Backward Classes in the State and therefore he/she belongs to Economically Weaker Sections in General

Category.



Signature …................................................................

Name ….......................................................................

Designation …...........................................................

(Seal) 

Annexure II
INCOME AND ASSETS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY 

WEAKER SECTIONS (EWSs) IN GENERAL CATEGORY
Certificate No. ….................   Date ….................................

This is to certify that Shri/Smt/Kumari ….......................................................................................................

Son/daughter/wife of ….........................................................................................................................................

is a permanent resident of …..............................................................................................................................

….............................................................................................................................................................. (H.E. Address)

…...................................... Village …............................................................................................................................ 

Taluk   ............................................................................................................  District  in  Kerala,  Pin  Code  ….....................  whose

photograph is affixed below, belongs to Economically Weaker Sections in General  Category(*)  and that his/her

family income is at Rs................................  …..........................................................................................................................................................

( in words also) for the financial year  …............................. and that his/her family does not own or possess assets

exceeding  the  limit  specified  in  G.O.(Ms.)No.2/2020/P&ARD  dated.  12.02.2020  and  that  he/she  belongs  to

…............................................... caste/community/class which is not recognised as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or

Other Backward Class as listed in List I, II and III in the Schedule to Rule 2 Part I, K.S & S.S.Rs, 1958.

Signature with Office Seal …...........................................

Name …....................................................................................

Designation …........................................................................

(*) General Category means and includes all Castes, Communities and Classes of citizens other than Scheduled
Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

 (  ജയി  )   അല്ലോപക്ഷകെന്റ ജയനനത്തെീയത്ി  ,   ജയാത്ി  ,   മത്ം എന്നിവ് സ്കൂള ോരഖകളില്നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാെണങ്കില്  :

  (I)''അല്ലോപക്ഷയിോലൊ ഹാജയരാക്കുന്ന ോരഖകളിോലൊ ോചെര്ത്തെിട്ടുളള ജയനനത്തെീയത്ി,  സ്കൂള അല്ലഡ്മിഷന് രജയിസ്റ്റേറിോലൊ
എസ്.എസ്.എല്.സി.യിോലൊ,  മറ്റു  സ്കൂള  ോരഖകളിോലൊ  ോചെര്ത്തെിട്ടുളളത്ില്  നിന്ന്  വ്യത്യസ്തമാെണങ്കില്  ോകരള
വ്ിദ്യാഭയാസ ചെട്ടങ്ങളില്  (െക.ഇ.എ.ആര്.)  ആറാം  അല്ലദ്ധയായത്തെിെലെ റൂള  3-ല് നിര്ോദ്ദേശത്തിച്ചിട്ടുളളപ്രത്യകാരം  സ്കൂള
ോരഖകളില് അല്ലധികൃത്മായി മാറ്റം വ്രുോത്തെണത്ാണ്.  ഇപ്രത്യകാരം ജയനനത്തെീയത്ി സംബന്ധിച്ച് സ്കൂള ോരഖകളില്

Recent 
passport size 
photograph of 
the applicant

Recent 
passport size 
photograph of 
the applicant



വ്രുത്തുന്ന  മാറ്റം  ബന്ധെപ്പട്ട  അല്ലധികാരി  സാക്ഷയെപ്പടുത്തെിയിരിക്കണം.  സ്കൂള  ോരഖകളില്  അല്ലധികൃത്മായി
ത്ിരുത്തെല് വ്രുത്തെിയത്ിനുോശത്തഷം മാത്രോമ ജയനനത്തെീയത്ിയുെട മാറ്റംെകാണ്ടുളള ആനുകൂലെയം ലെഭിക്കുകയുളളു.''
  (ii)ോപര്,  മത്ം,  സമുദ്ായം  എന്നിവ്യില്  വ്യത്യാസം  ഉദ്യെണങ്കില്  (എഴുതുോമ്പാള  പററുന്ന  ൈകപ്പിഴ  ഒഴിെക)
ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥി സ്കൂള വ്ിട്ടത്ിനു ോശത്തഷം ശത്തരിയായത്് സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടുന്നത്ിനുോവ്ണി സ്ഥലെം ത്ഹശത്തീല്ദ്ാരില് നിോന്നാ
ത്ഹശത്തീല്ദ്ാോരക്കാള  ഉദ്യയര്ന്ന  പദ്വ്ിയിലുളള  റവ്നയൂ  വ്കുപ്പിെലെ  ഉദ്യോദ്യാഗത്തസ്ഥന്മാരില്നിോന്നാ  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
വ്ാങ്ങിയത്ിനുോശത്തഷം ഗത്തസറ്റില് വ്ിജ്ഞാപനം െചെോയ്യപ്പണത്ാണ്. [24-5-1985-  െലെ സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തെരവ്്  (എംഎസ്.)
നമ്പര്  195/85/ജയി.എ.ഡി].   പ്രത്യസ്തുത്  ഗത്തസറ്റ്  വ്ിജ്ഞാപനത്തെിെന്റ  സാക്ഷയെപ്പടുത്തെിയ  പകര്പ്പ്
എസ്.എസ്.എല്.സി.യിോലൊ  സ്കൂള അല്ലഡ്മിഷന് രജയിസ്റ്റേറിെന്റ  പകര്പ്പിോലൊ  ോചെര്ത്തെ്  വ്ോയ്ക്കണത്ാണ്.   അല്ലസ്സല്
ോരഖകളില് മാറ്റം വ്രുോത്തെണത്ില്ല. 
  (iii)   ോപരില്  മാത്രം  വ്യത്യാസമുെണങ്കില്  ഒരു  ഗത്തസറ്റഡ്  ഉദ്യോദ്യാഗത്തസ്ഥനില്  നിന്ന്  ലെഭിച്ച  ഐഡന്റിറ്റി
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകൂടി  എസ്.എസ്.  എല്.  സി.യിോലൊ  സ്കൂള  അല്ലഡ്മിഷന്  രജയിസ്റ്റേറിെന്റ  പകര്പ്പിോലൊ  ോചെര്ത്തു
വ്യ്.ോക്കണത്ാണ്.
കുറിപ്പ്:- 
(1)  “ജയാത്ി/ സമുദ്ായം" ഇവ്യില് മാറ്റം വ്രുത്തെിെക്കാണ്ടുളള ഗത്തസറ്റ് വ്ിജ്ഞാപനത്തെിെന്റ  അല്ലസ്സല് ത്ാെഴപ്പറയുന്ന
അല്ലവ്സരങ്ങളില് ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.
      (എ) ഇന്റര്വ്യൂ സമയത്തെ്.   
 (ബി)  െത്രെഞടുപ്പ് എഴുത്തുപരീക്ഷയുെടോയാ പ്രത്യാോയാഗത്തിക/  കായികക്ഷമത്ാ    പരീക്ഷയുെടോയാ അല്ലെല്ലങ്കില്
ഇവ് രണിെന്റയുോമാ എല്ലാത്തെിന്റയുോമാ            അല്ലടിസ്ഥാനത്തെിലൊെണങ്കില് കമീഷന് ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന എല്ലാ
സമയങ്ങളിലും. 
    (സി)  ോജയാലെിയില് പ്രത്യോവ്ശത്തിക്കുോമ്പാള നിയമന അല്ലധികാരിക്കുമുമ്പാെക.  
(2)  മാത്ാപിത്ാക്കന്മാരില്  ഒരാള  പട്ടികജയാത്ിയിോലൊ  പട്ടികവ്ര്ഗ്ഗത്തെിോലൊ  ഉദ്യളെപ്പട്ട  മിശ്രവ്ിവ്ാഹിത്രുെട
മക്കളക്ക്  സമുദ്ായം  െത്ളിയിക്കുന്നത്ിന്  ത്ഹശത്തീല്ദ്ാരുെട  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  മത്ിയാകും.   ഈ  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
എസ്.എസ്.എല്.സി.യിോലൊ സ്കൂള അല്ലഡ്മിഷന് രജയിസ്റ്റേറിെന്റ പകര്പ്പിോലൊ ഒട്ടിച്ചുവ്യ്.ോക്കണത്ാണ്.

  (എച്ച്)  കായികക്ഷമത്ാപരീക്ഷ,  പ്രത്യാോയാഗത്തിക  പരീക്ഷ,  ഇന്റര്വ്യൂ  മുത്ലൊയവ്യ്ക്ക്  ഹാജയരാകുന്ന  ോവ്ളയില്
അല്ലഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റിോനാെടാപ്പം  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള ത്ാെഴ  പറയുന്ന ോഫാോട്ടാ  പത്ിച്ച ത്ിരിച്ചറിയല് ോരഖകളില്
ഒന്നും  അല്ലത്ിെന്റ  സവയം  സാക്ഷയെപ്പടുത്തെിയ  ശത്തരിപ്പകര്പ്പും  ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.   പരീക്ഷയ്ക്ക്  ഹാജയരാകുന്ന
ോവ്ളയില് ത്ാെഴ പറയുന്ന ഏെത്ങ്കിലും ത്ിരിച്ചറിയല് ോരഖയുെട അല്ലസ്സല് ഹാജയരാക്കിയാല് മത്ിയാകും. 

ത്ിരിച്ചറിയല് ോരഖകള

ഇലെക്ഷന് കമീഷന് നല്കിയ ോവ്ാട്ടര് ഐഡന്റിറ്റി  കാര്ഡ്  (2)പാന് കാര്ഡ്   (3)  പാസ്.ോപാര്ട്ട്  (4)
ൈഡ്രൈവ്ിംഗത്ത് ൈലെസന്സ് (5) ോദ്ശത്തസാല്ക്കൃത് ബാങ്കുകള നല്കുന്ന ോഫാോട്ടാ പത്ിപ്പിച്ച പാസ്സ് ബുക്ക് (6) സര്ക്കാര്
ജയീവ്നക്കാര്ക്ക്  അല്ലവ്ര്  ോജയാലെിെച്ചയ്യുന്ന  സ്ഥാപനം  നല്കുന്ന  ോഫാോട്ടാ  പത്ിച്ച  ത്ിരിച്ചറിയല്  കാര്ഡ്   (7)
സാമൂഹയോക്ഷമ വ്കുപ്പ് വ്ികലൊംഗത്തര്ക്ക് നല്കുന്ന ോഫാോട്ടാ പത്ിച്ച ത്ിരിച്ചറിയല് കാര്ഡ്  (8)  വ്ിമുക്ത ഭടന്മാരുെട
ഡിസ്ചൊര്ജയ്  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്/ജയില്ലാൈസനികോക്ഷമ  ആഫീസര്  വ്ിമുക്തഭടന്മാര്ക്ക്  നല്കുന്ന  ോഫാോട്ടാ  പത്ിച്ച
ഐഡന്റിറ്റി കാര്ഡ് (9) ോമാോട്ടാര് വ്ാഹന വ്കുപ്പ് നല്കുന്ന കണക്ടര് ൈലെന്സന്സ് (10) െഷഡയൂളഡ് ബാങ്കുകള
/  ോകരള ോസ്റ്റേറ്റ്  ോകാ-ഓരപ്പോററ്റീവ്്  ബാങ്ക്  /  ഡിസ്ക്രിക്ട്  ോകാ-ഓരപ്പോററ്റീവ്്  ബാങ്കുകള എന്നിവ് നല്കുന്ന ോഫാോട്ടാ
പത്ിച്ച പാസ് ബുക്ക് (11) െപാതുോമഖലൊ സ്ഥാപനങ്ങള (വ്ിവ്ിധ കമ്പനികള / ോകാര്പ്പോറഷനുകള / ോബാര്ഡുകള
/ അല്ലോത്ാറിറ്റികള)  സര്ക്കാര് സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള അല്ലവ്രുെട ജയീവ്നക്കാര്ക്ക് നല്കുന്ന ോഫാോട്ടാ പത്ിച്ച
ഐഡന്റിറ്റി കാര്ഡ്  (12)  ോകരള സംസ്ഥാനത്തെിെലെ സര്വ്വകലൊശത്താലെ ജയീവ്നക്കാര്ക്ക് നല്കുന്ന ോഫാോട്ടാ പത്ിച്ച
ഐഡന്റിറ്റി  കാര്ഡ്    (13)  വ്ികലൊംഗത്തരായ ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികളക്ക്  െമഡിക്കല് ോബാര്ഡ്  നല്കുന്ന ോഫാോട്ടാ



പത്ിച്ച െമഡിക്കല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്,   (14)  അല്ലഡവോക്കറ്റ്  ആയി  enroll  െചെയ്തവ്ര്ക്ക്  Bar  Council നല്കുന്ന ോഫാോട്ടാ
പത്ിച്ച ഐഡന്റിറ്റി കാര്ഡ് (15) ോകന്ദ്ര ഗത്തവ്ണ്മെമന്റ് നല്കുന്ന ആധാര് കാര്ഡ് (Aadhaar Card).

14. നിര്ദ്ദേിഷ്ടപ്പ  വ്ിദ്യാഭയാസ  ോയാഗത്തയത്,  ജയനനത്തെീയത്ി,  ജയാത്ി,  പരിചെയം  എന്നിവ്  െത്ളിയിക്കുന്നത്ിനുളള
പ്രത്യമാണങ്ങള  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള  ഇന്റര്വ്യൂ  സമയോത്തൊ  കമീഷന്  ആവ്ശത്തയെപ്പടുോമ്പാോഴാ
ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.   മുകളില്  പറഞിട്ടുളളപ്രത്യകാരം  അല്ലസ്സല്  പ്രത്യമാണങ്ങള  ഹാജയരാക്കാത്തെ
ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികെള  ഇന്റര്വ്യൂ  െചെയ്യുകോയാ  അല്ലവ്രുെട  ോപര്  റാങ്ക്  ലെിസ്റ്റേില്  ഉദ്യളെപ്പടുത്തുകോയാ
െചെയ്യുന്നത്ല്ല. ഏെത്ങ്കിലും പ്രത്യമാണങ്ങള ഹാജയരാക്കുന്നത്ിന് സമയം നീട്ടിെക്കാടുക്കുന്നത്ല്ല.

എന്നാല്,  ജയാത്ിയുെട ആനുകൂലെയം അല്ലവ്കാശത്തെപ്പടുന്നവ്ര് അല്ലത്് െത്ളിയിക്കുന്നത്ിന് മത്ിയായ ോരഖകള
ഹാജയരാക്കിയില്ല  എന്ന കാരണംെകാണ്  അല്ലവ്രുെട അല്ലോപക്ഷ നിരസിക്കെപ്പടുകയില്ല.   അല്ലപ്രത്യകാരമുളള
അല്ലോപക്ഷയില് മറ്റ് നയൂനത്കള ഇല്ലാത്തെപക്ഷം അല്ലവ്െര സംവ്രണാനുകൂലെയം നല്കാെത് നിയമനത്തെിന്
പരിഗത്തണിക്കുന്നത്ാണ്.

15. അല്ലോപക്ഷകര് വ്ിജ്ഞാപനത്തെിെലെയും െപാതുവ്യവ്സ്ഥകളിലും െവ്ൈബ്സൈറ്റിെലെയും നിര്ോദ്ദേശത്തങ്ങള ശത്തരിയായി
മനസ്സിലൊക്കിയത്ിനുോശത്തഷം  അല്ലോപക്ഷിോക്കണത്ാണ്.   അല്ലോപക്ഷയിെലെ  നയൂനത്കള  പരിഹരിക്കുന്നത്ിന്
അല്ലോപക്ഷകന് പിന്നീട് അല്ലവ്സരം ലെഭിക്കുന്നത്ല്ല.

16. അല്ലോപക്ഷയില്  അല്ലവ്കാശത്തെപ്പടാത്തെ  ഒന്നുംത്െന്ന  പിന്നീടുളള  ഘ്ട്ടങ്ങളില്  സവീകരിക്കെപ്പടുന്നത്ല്ല.
അല്ലോപക്ഷയില് അല്ലവ്കാശത്തെപ്പടാത്തെ െത്ളിവ്് മാത്രം അല്ലയച്ചാലും അല്ലവ് സവീകരിക്കെപ്പടുന്നത്ല്ല.

17. അല്ലോപക്ഷകന്  െത്ാഴില്  പരിചെയം  ഉദ്യളെപ്പെടയുളള  എല്ലാ  ോയാഗത്തയത്കളും  ഉദ്യോണാെയന്ന്
കണക്കാക്കുന്നത്ിന്  അല്ലോപക്ഷ  സമര്പ്പിക്കാനായി  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള  അല്ലവ്സാന  ത്ീയത്ി  വ്ച്ചായിരിക്കും.
അല്ലോപക്ഷിക്കുന്ന  ത്സ്തികകളക്ക്  ആവ്ശത്തയമായ  എല്ലാ  ോയാഗത്തയത്കളും(െത്ാഴില്  പരിചെയം  ഉദ്യളെപ്പെട)
ബന്ധെപ്പട്ട ഗത്തസറ്റ് വ്ിജ്ഞാപനപ്രത്യകാരം ആ ത്സ്തികയ്ക്ക് അല്ലോപക്ഷ സവീകരിക്കുന്നത്ിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള
അല്ലവ്സാന  ത്ീയത്ിയിോലൊ  അല്ലത്ിനുമുന്ോപാ  ആര്ജ്ജിച്ചവ്യായിരിക്കണം.   ഏെത്ങ്കിലും  ഉദ്യോദ്യാഗത്തത്തെിന്
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള  പരീക്ഷ  ോയാഗത്തയത്കളക്ക്  തുലെയമായ  മറ്റ്  പരീക്ഷാോയാഗത്തയത്കളുളള  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള
മുകളില്  13  (ബി)  ഖണ്ഡികയില്  പറഞിട്ടുളള  പ്രത്യപമാണങ്ങളക്കു  പുറെമ  ത്ങ്ങളക്ക്  ലെഭിച്ചിട്ടുളള
പരീക്ഷായോയാഗത്തയത്കള  അല്ലോത്  ഉദ്യോദ്യാഗത്തത്തെിന്  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള  പരീക്ഷാ  ോയാഗത്തയത്യ്ക്ക  തുലെയമായി
അല്ലംഗത്തീകരിക്കാവുന്ന-ത്ാെണന്നുളളത്ിോലെക്ക്  സര്വ്വകലൊശത്താലെയില്  നിോന്നാ  മറ്റ്  അല്ലധികൃത്
സ്ഥാപനങ്ങളില്നിോന്നാ മറ്റ് അല്ലധികൃത് സ്ഥാപനങ്ങളില്നിോന്നാ ോവ്ണത്ര െത്ളിവ്് ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.
സര്വ്വകലൊശത്താലെോയാ  മറ്റധികൃത്  സ്ഥാപനങ്ങോളാനടത്തുന്ന  പരീക്ഷകളുെട  കാരയത്തെില്  പരീക്ഷാഫലെം
സര്വ്വകലൊശത്താലെോയാ  മറ്റ്  ബന്ധെപ്പട്ട  അല്ലധികാരികോളാ  ഔദ്യോദ്യാഗത്തികമായി  പ്രത്യസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്ന  ത്ീയത്ി
മുത്ല് മാത്രോമ ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള ആ പരീക്ഷ പാസ്സായത്ായി  കണക്കാക്കെപ്പടുകയുളള.   മറ്റ്  പരീക്ഷാ
ോയാഗത്തയത്യുളള ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള അല്ലവ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള പരീക്ഷാ ോയാഗത്തയത്യ്ക്ക് തുലെയമാെണന്നുളള െത്ളിവ്്
കമീഷന് ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന സമയത്തെ് ഹാജയരാക്കിയിട്ടിെല്ലങ്കില് അല്ലോപക്ഷ നിരസിക്കെപ്പടുന്നത്ാണ്.

18. ോകരള  ഗത്തവ്ണ്മെമന്റ്  കീഴില്  ോസവ്നമനുഷ്ഠിക്കുന്ന  വ്യക്തി  ോകരള  പബ്ലിക്  സര്വ്വീസ്  കമീഷന്
വ്ിജ്ഞാപനം  െചെയ്യുന്ന  ഒരു  ത്സ്തിത്കയിോലെക്ക്  ഓരണ്മൈലെന്  സംവ്ിധാനത്തെിലൂെടോയാ  അല്ലല്ലാെത്ോയാ
അല്ലോപക്ഷ സമര്പ്പിക്കുോമ്പാള ോകരള ഗത്തവ്ണ്മെമന്റ് െസര്വ്ന്റ്സ് ആപ്ലേിോക്കഷന് ോഫാര് ോപാസ്റ്റേ്സ് (ൈപ്രത്യവ്റ്റ്
എംോപ്ലോെയ്മന്റ് ആന്റ് ഗത്തവ്ണ്മെമന്റ് സര്വ്വീസ്) അല്ലെമന്റെമന്റ് റുളസ് 2012 പ്രത്യകാരം, അല്ലയാള പ്രത്യസ്തുത് വ്ിവ്രം
അല്ലോപക്ഷയുെട  പകര്ോപ്പാ  ഓരണ്മൈലെന്  അല്ലോപക്ഷയുെട  പ്രത്യിന്റ്  ഔദ്യട്ട്  ോപോജയാ  സഹിത്ം  അല്ലോപക്ഷ
സമര്പ്പിോക്കണ അല്ലവ്സാന ത്ീയത്ിക്കുമുന്പായി ആഫീസ് ോമലെധികാരിെയ അല്ലറിയിച്ച്  പ്രത്യസ്തുത് അല്ലോപക്ഷ
പി.എസ്.സി.  നിശ്ചയിച്ച അല്ലവ്സാന ത്ീയത്ിക്കുമുമ്പായി ലെഭിച്ചിട്ടുണ് എന്ന് ോരഖെപ്പടുത്തെിയിട്ടുളളതും ത്ാെഴ
െകാടുത്തെിരിക്കുന്ന  മാതൃകയിലുളളതുമായ  രസീത്്  വ്ാങ്ങി  സൂക്ഷിോക്കണതും  കമീഷന്  ആവ്ശത്തയെപ്പടുന്ന
സമയത്തെ്  ഹാജയരാോക്കണതുമാണ്.   പ്രത്യസ്തുത്  അല്ലോപക്ഷ സവീകരിക്കുന്നത്ിന്  ോമലെധികാരിക്ക്  എെന്ത്ങ്കിലും



എത്ിര്പ്പ് ഉദ്യളള പക്ഷം അല്ലോപക്ഷ സമര്പ്പിോക്കണ അല്ലവ്സാന ത്ീയത്ി മുത്ല് ഒരു മാസത്തെിനകം കമീഷെന
ോരഖാമൂലെം അല്ലറിയിോക്കണത്ാണ്.

 രസീത്ിെന്റ മാത്യക

 RECEIPT
(To be obtained from the Head of Office)

Certified  that  a  copy  of  application  /  print  out  page  of  the  online  application  for  selection  to  the  post  of
…......................…........................................................on   I  ….......................................................in  the  …...........................................
…........................ ............................ ......... (here enter the name of Department/ Corporation/Company/Local Authority/Co-
operative Institution) notified in the Gazette dated.............................................................has been received in this Office on
…....................................................... ie, on or before the last date fixed for the receipt of application for the post from
Sri./Smt.  ….......................................................................(here enter  the name and designation of the applicant)   and  that
objections  ,if  any  to  the  entertainment  of  the  application  will  be  communicated  to  the  Head  Office/Regional
Office/District Office of the Kerala Public Service Commission  within one month from the last date fixed for receipt
of applications. 
                                                                  
                                                                           Place:

Signature,
Date:                                            Name and Designation of the  Head of office.     
                       (Seal of Office)  

ോമല് പരാമര്ശത്തിച്ച രീത്ീയില് രസീത്് സമര്പ്പിക്കുമാല് സാധിക്കാെത്ോപായ ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള അല്ലോപക്ഷ
സമര്പ്പിോക്കണ അല്ലവ്സാന ത്ീയത്ിക്കുമുന്പ്  രസീത്ിന്  അല്ലോപക്ഷിച്ചിട്ടുണ്  എന്ന് കാണിച്ച്  ത്ാെഴെക്കാടുത്തെിട്ടുളള
മാതൃകയില്  ആഫീസ്  ോമലെധികാരിയില്  നിന്നും  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  വ്ാങ്ങി  കമീഷന്  ആവ്ശത്തയെപ്പടുോമ്പാള
സമര്പ്പിോക്കണത്ാണ്.
 സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ മാതൃക

CERTIFICATE
 

(To be obtained from the Head of Office, in lieu of the Receipt)

       Certified that a copy of request for receipt, in the form given in the General Conditions of the Gazette
notification  inviting  application  for  the  post,  dated  …................................  has  been  received  in  this  Office  on
…....................................  ie,  on or  before the last  date fixed  for  receipt  of application for  the post,  from Sri./Smt.
…...................................................................... (here enter the name and designation of the applicant) applying for selection to
the post of …........................on I …........................... in the .......................................... Department/  Corporation/Company/ Local
Authority/Co-operative Institution) notified in the Gazette dated .............................

                                                                            Signature,
Place:                                                  Name and Designation of the  Head of office. 
Date:                               
                              (Seal of Office)                                 



                
കുറിപ്പ്:-  (1)  1958-െലെ  ോകരള  ോസ്റ്റേറ്റ്  ആന്റ്  സോബാര്ഡിോനറ്റ്  സര്വ്വീസ്  റൂളസിെലെ  റൂള  9  (എ)  (1)

അല്ലനുസരിച്ചുളള  ത്ാല്ക്കാലെിക  ജയീവ്നക്കാര്ക്ക്  അല്ലത്ായത്്  എംോപ്ലോയ്.െമന്റ്  എക്സ്.ോചെഞ്ച്  മുോഖന
െപ്രത്യാവ്ിഷണലൊയി ോജയാലെി ോനാക്കുന്നവ്ര്ക്ക് ോമല്പ്പറഞ നിബന്ധന ബാധകമല്ല.
(2)  ോകന്ദ്ര  ഗത്തവ്ണ്മെമന്റ്  സര്വ്വീസിോലൊ  മറ്റ്  സംസ്ഥാന  ഗത്തവ്ണ്മെമന്റ്  സര്വ്വീസിോലൊ
ോജയാലെിയിലെിരിക്കുന്നവ്ര് അല്ലോപക്ഷിക്കുോമ്പാള അല്ലത്ാത്് ഗത്തവ്ണ്മോമാന്റിെന്റ ചെട്ടങ്ങല്ക്കനുസൃത്മായാണ്
അല്ലോപക്ഷ  സമര്പ്പിക്കുന്നത്്  എന്ന  ോമലെധികാരിയുെട  ോരഖെപ്പടുത്തെോലൊടുകൂടി  അല്ലോപക്ഷ
അല്ലയോയ്ക്കണത്ാണ്.  അല്ലോപക്ഷ  യഥാവ്ിധി  അല്ലയയ്ക്കാത്തെപക്ഷം  അല്ലത്ാത്്  ഗത്തവ്ണ്മെമന്റിെന്റ
അല്ലനുമത്ിപത്രം നിര്ബന്ധമായും ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.    

18 (a)   പ്രത്യത്ിോരാധ ോസനയില് നിന്നും വ്ിരമിക്കുവ്ാന് ഒരു വ്ര്ഷം മാത്രം ോശത്തഷിക്കുന്ന വ്യക്തി ോകരള പബ്ലിക്
സര്വ്വീസ് കമീഷന് വ്ിജ്ഞാപനം െചെയ്യുന്ന ഒരു ത്സ്തികയിോലെക്ക് ഓരണ്മൈലെന് സംവ്ിധാനത്തെിോലൊ
അല്ലല്ലാെത്ോയാ വ്ിമുക്തഭടെനന്ന നിലെയില് അല്ലോപക്ഷ സമര്പ്പിക്കുോമ്പാള NOC യ്ക്ക് പകരമായി ചുവ്െട
നല്കിയിട്ടുളള മാതൃകയിലുളള സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും, അല്ലണര് ോടക്കിങ്ങും (Undertaking) ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്.

FORM OF CERTIFICATE FOR SERVING PERSONNEL
(Applicable for serving personnel who are due to be released within one year)

       It  is  certified  that  No.  …...............................  Rank.  …......................................  Name  …...............
…......................................................... is serving in the Army/Navy/Air Force from …..........................

2. He is due for release retirement on completion of his specific period of assignment on …........... 
3. No disciplinary case is pending against him.

                                                                                  Signature
Place:                                                           Name and Designation of the
Date:                                                                 Competent Authority.

(SEAL)               

     Candidate (Serving Personnel) furnishing certificate as above will have to give the following undertaking.

     Undertaking to be given by serving Armed Force personnel 
who are due to be released within one year

       I understand that if selected on the basis of the recruitment/Examination to which this application relates, my
appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority
that I have been duly released/ retired/ discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits
admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts)
Rules, 1979, as amended from time to time.



Place:
Date:                                                                   Signature and Name of candidate 

19  (a)  ഏെത്ങ്കിലും  ത്സ്തികയ്ക്ക്  ോയാഗത്തയത്യായി  വ്ിജ്ഞാപനത്തെില്  നിര്ോദ്ദേശത്തിച്ചിട്ടുളള  പരിചെയം  മറ്റ്  രീത്ിയില്
എടുത്തെ്  പറഞിട്ടില്ലാത്തെപക്ഷം  പ്രത്യസ്തുത്  ത്സ്തികയ്ക്ക്  നിഷ്കര്ഷിട്ടിട്ടുളള  അല്ലടിസ്ഥാന  ോയാഗത്തയത്
ആര്ജ്ജിച്ചത്ിനുോശത്തഷം ോകന്ദ്ര-  സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് സര്വ്വീസിോലൊ െപാതുോമഖലൊ സ്ഥാപനങ്ങളിോലൊ
രജയിസ്റ്റേര്  െചെയ്ത  സവകാരയ  സ്ഥാപനങ്ങളിോലൊ  ത്ാല്ക്കാലെികമാോയാ  സ്ഥിരമാോയാ  നിയമിക്കെപ്പട്ട്
ോനടിയത്ായിരിക്കണം.   ഫാക്ടറി  െത്ാഴിലൊളികളുെട  കാരയത്തെില്  സ്ഥിരമായും  തുടര്ച്ചയായും  ദ്ിവ്സ
ശത്തമ്പളത്തെില് െത്ാഴില് െചെയ്ത് സമ്പാദ്ിച്ച പരിചെയവും സവീകാരയമാണ്.  അല്ലപ്രത്യന്റീസ് / െട്രെയിനി, കാഷവല്
െത്ാഴിലൊളി എന്നീ നിലെകളില് ോവ്ത്നോത്തൊടുകൂടിോയാ അല്ലല്ലാെത്ോയാ ോനടിയ പരിചെയം ോയാഗത്തയത്യായി
സവീകരിക്കുന്നത്ല്ല.
(b)   5-10-2013-െലെ  G.O.(Ms.)635/13/H.Edn.   നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഉദ്യത്തെരവ്്  പ്രത്യകാരം  ഒരു  വ്ര്ഷെത്തെ
അല്ലപ്രത്യന്റീസ്ഷിപ്പ് പരിശത്തീലെനം പൂര്ത്തെിയാക്കിയോശത്തഷം ോബാര്ഡ് ഓരഫ് അല്ലപ്രത്യന്റീസ്ഷിപ്പ് െട്രെയിനിംഗത്ത് (BOAT)
മിനിസ്ട്രി  ഓരഫ്  ഹയൂമന്  റിോസാഴ്സ്  െഡവ്ലെപ്പെമന്റ്  (MHRD)  നല്കുന്ന  െപ്രത്യാഫിഷയന്സി  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്,
സംസ്ഥാന  സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങളില്  ോജയാലെി  ോനടുന്നത്ിന്  ഒരു  വ്ര്ഷെത്തെ  പരിചെയമായി
പരിഗത്തണിക്കുന്നത്ാണ്.

കുറിപ്പ്:- “ രജയിസ്റ്റേര് െചെയ്ത സവകാരയ സ്ഥാപനങ്ങള " എന്നതുെകാണ് ഉദ്യോദ്ദേശത്തിക്കുന്നത്് ത്ാെഴ പറയുന്നവ്യാണ്.

 (1) 1969-െലെ ോകരള ോകാ-ഓരപ്പോററ്റീവ്് ആക്റ്റ് അല്ലനുസരിച്ച് രജയിസ്റ്റേര് െചെയ്തിട്ടുളള സഹകരണ സംഘ്ങ്ങള,
1860-െലെ െസാൈസറ്റീസ് രജയിസ്.ോട്രെഷന് ആക്ട്,  1955-െലെ ട്രൊവ്ന്കൂര്  -െകാച്ചിന് ലെിറ്ററി  സയന്റിഫിക്
ചൊരിറ്റബിള െസാൈസറ്റീസ് രജയിസ്.ോട്രെഷന് ആക്ട് അല്ലനുസരിച്ച് രജയിസ്റ്റേര് െചെയ്തിട്ടുളള െസാൈസറ്റികള ,
1956-  െലെ  കമ്പനീസ്  ആക്ട്  അല്ലനുസരിച്ച്  രജയിസ്റ്റേര്  െചെയ്തിട്ടുളള  കമ്പനികള  ,  കാലൊകാലെങ്ങളില്
നിലെവ്ിലെിരുന്ന നിയമമനിസരിച്ച് നിയമപരമായ അല്ലസ്തിത്വമുളള സ്ഥാപനങ്ങള, കമ്പനികള.
 (2)  വ്യവ്സായ വ്ികസന കമീഷണറുെട കീഴല് രജയിസ്റ്റേര് െചെയ്തിട്ടുളള െചെറുകിട വ്യവ്സായ യൂണിറ്റുകള.
 (3)  ഗത്തവ്ണ്മെമന്റിെന്റ മൂലെധന നിോക്ഷപമുളള വ്യവ്സായ സ്ഥാപനങ്ങള.

20. ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള  െത്ാഴില്  പരിചെയം  െത്ളിയിക്കുന്നത്ിന്  ഹാജയരാോക്കണ  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ത്ാെഴെകാടുത്തെിരിക്കുന്ന മാതൃകയില്    ആയിരിക്കണം.

പരിചെയ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ മാതൃക

സ്ഥാപനത്തെിെന്റ ോപര് :
(കമ്പനി /ോകാര്പ്പോറഷന്/ ഗത്തവ്ണ്മെമന്റ് 
ഡിപ്പാര്ട്ടെമന്റ് / സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള
മുത്ലൊയവ്)
രജയിസ്റ്റേര് നമ്പര് : 
(െചെറുകിട വ്യവ്സായ രജയിസ്.ോട്രെഷന് നമ്പര് 
അല്ലെല്ലങ്കില് മോറ്റെത്ങ്കിലും രജയിസ്.ോട്രെഷന്
നമ്പര്)
രജയിസ്റ്റേര് െചെയ്ത ത്ീയത്ിയും എവ്ിെട :
രജയിസ്റ്റേര് െചെയ്തു എന്നും



പരിചെയ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്

ശ്രീ./ശ്രീമത്ി................................................................................................... (ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥിയുെട ോപരും ോമല്വ്ിലൊസവും)
മുകളില് പറഞിരിക്കുന്ന ആള ഈ സ്ഥാപനത്തെില് ................................................................................(ത്സ്തികയുെട ോപര്/
ോജയാലെിയുെട സവഭാവ്ം ഇവ്യിോലെെത്ങ്കിലും) ആയി ..................................................................രൂപ മാസ ശത്തമ്പളത്തെില് ദ്ിവ്സ
ശത്തമ്പളത്തെില്*  .....................................  മുത്ല്  ...................................  വ്െര  ..............................  വ്ര്ഷം  ...................................  മാസം
...........................................ദ്ിവ്സം ോജയാലെി ോനാക്കിയിട്ടുണ് / ോജയാലെി ോനാക്കിവ്രികയാണ് *എന്ന് ഇത്ിനാല് സര്ട്ടിൈഫ
െചെയ്യുന്നു.

സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന വ്യക്തിയുെട
 ത്ീയത്ി സഹിത്മുളള ഒപ്പ്,

സ്ഥലെം:   ഔദ്യോദ്യാഗത്തിക പദ്വ്ി,
ത്ീയത്ി:   സ്ഥാപനത്തെിെന്റ ോപര്.

 (ഓരഫീസ് സീല്)



സാക്ഷയപത്രം 

...............................................എന്ന നിയമനത്തെില് / ചെട്ടത്തെില് വ്യവ്സ്ഥ െചെയ്യുന്നപ്രത്യകാരം സ്ഥാപന ഉദ്യടമസ്ഥന്
/  െത്ാഴിലുടമ നിര്ബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കുവ്ാന് ബാദ്ധയത്െപ്പട്ട...........................................................രജയിസ്റ്റേര് പരിോശത്താധിച്ച്
(ബന്ധെപ്പട്ട  രജയിസ്റ്റേറിെന്റ  ോപര്)ോമല്  പരിചെയ  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില്  പരാമര്ശത്തിക്കുന്ന  ജയീവ്നക്കാരന്  ഇത്ില്
പറഞിരിക്കുന്ന  കാലെയളവ്ില്  ടി  സ്ഥാപനത്തെില്  .............................................................................................ആയി  ോജയാലെി
െചെയ്തിരുന്നു  /  ോജയാലെി  െചെയ്യുന്നെവ്ന്ന്  ഇത്ിനാല്  സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.   ഞാന്  ോകരള  /  ോകന്ദ്ര  സര്ക്കാര്
പുറെപ്പടുവ്ിച്ചിട്ടുളള  ........................................................എന്ന  ചെട്ടപ്രത്യകാരം  ടി  സ്ഥാപനത്തെിെലെ  ജയീവ്നക്കാരുെട  ോസവ്ന
വ്യവ്സ്ഥകെള  സംബന്ധിച്ച്  സ്ഥാപനഉദ്യടമ  സൂക്ഷിോക്കണ  രജയിസ്റ്റേര്  പരിോശത്താധിക്കുവ്ാന്  അല്ലധികാരെപ്പടുത്തെിയ
ഉദ്യോദ്യാഗത്തസ്ഥനാണ്.

സ്ഥലെം:                      ചെട്ടപ്രത്യകാരം / നിയമപ്രത്യകാരം സ്ഥാപനത്തെിെലെജയീവ്നക്കാരുെട 
ത്ീയത്ി:                 ോസവ്ന വ്യവ്സ്ഥകള സാക്ഷയെപ്പടുത്തുവ്ാന് അല്ലധികാരെപ്പടുത്തെിയ 
                                              ഉദ്യോദ്യാഗത്തസ്ഥെന്റ ത്ീയത്ി സഹിത്മുളള ഒപ്പ്, ോപര്,                             
                                                               ഉദ്യോദ്യാഗത്തോപ്പര്,ആഫീസ്.
                                                                  

(ഓരഫീസ് സീല്)

കുറിപ്പ്:- (1) ോജയാലെി െചെയ്തിരുന്ന ത്സ്തികയുെട ോപര് അല്ലെല്ലങ്കില് ോജയാലെിയുെട സവഭാവ്ം അല്ലത്ായത്് കാഷവല്
െത്ാഴിലൊളി  അല്ലെല്ലങ്കില് ശത്തമ്പളോത്തൊടുകൂടിോയാ  അല്ലല്ലാെത്ോയാ  ഉദ്യളള  അല്ലപ്രത്യന്റീസ്  അല്ലെല്ലങ്കില്
സ്ഥിരോമാ ത്ാല്ക്കാലെികോമാ ആയ െത്ാഴിലൊളി ഇവ്യിോലെത്ാോണാ അല്ലത്് സൂചെിപ്പിക്കണം.
(2)എല്ലാപരിചെയ  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും  സര്ക്കാരിെന്റ  ബന്ധെപ്പട്ട  നിയന്ത്രണാധികാരി  /
ോമലെധികാരിെയെകാണ്  സാക്ഷയെപ്പടുോത്തെണത്ാണ്.   സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുെട  സത്യാവ്സ്ഥ
പരിോശത്താധനയ്ക്ക് വ്ിോധയമാക്കുന്നതും വ്യാജയ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളനല്കുന്നവ്രുെടയും ഹാജയരാക്കുന്ന
ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥി കളുെടയും ോപരില് നിയമാനുസൃത്മായ നടപടികള സവീകരിക്കുന്നതുമാണ്.

21. വ്ിമുക്തഭടന്മാര്ക്ക്  പ്രത്യത്ിോരാധോസനയിലുളള  െത്ാഴില്  പരിചെയം  െത്ളിയിക്കുന്നത്ിനുളള
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ  മാതൃക  ചുവ്െട  ോചെര്ക്കുന്നു.   സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  പ്രത്യത്ിോരാധോസനയിെലെ  അല്ലധികാരെപ്പട്ട
ഉദ്യോദ്യാഗത്തസ്ഥന് നല്കിയത്ായിരിക്കണം.

െത്ാഴില് പരിചെയ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
(വ്ിമുക്ത ഭടന്മാര്ക്ക് മാത്രം)

1. വ്ിഭാഗത്തം (ആര്മി/ോനവ്ി/എയര്ോഫാഴ്സ്) :
2. റാങ്ക് :
3. നമ്പര് :
4. ോപരും  ോമല്വ്ിലൊസവും(ഡിസ്ചൊര്ജ്ജ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിലുള്ളത്്) :
5. എന്ോറാള െചെയ്ത ത്ീയത്ി :
6. ഡിസ്ചൊര്ജയ് െചെയ്ത ത്ീയത്ി :
7. ോട്രെഡ് :
8. ഓരോരാ ോട്രെഡിലും  എത്രകാലെെത്തെ സര്വ്ീസ് :

പരിചെയം  ഉദ്യെണന്ന് (ഓരോരാ ോട്രെഡിലുമുള്ള സര്വ്ീസ്
കാലെം  െവ്ോവ്വെറ അല്ലക്ഷരത്തെിലും  അല്ലക്കത്തെിലും  
കാണിച്ചിരിക്കണം)



സ്ഥലെം: സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന ഓരഫീസറുെട 
ത്ീയത്ി:  ഒപ്പും  ോപരും  ഔദ്യോദ്യാഗത്തിക പദ്വ്ിയും  

(ഓരഫീസ് മുദ)

22. ഒറ്റത്തെവ്ണ  രജയിോസ്ട്രഷന്  നടത്തുന്ന  സമയത്തെ്  ഒരു  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥി  യാെത്ാരു  കാരണവ്ശത്താലും
ഒന്നിോലെെറ  രജയിോസ്ട്രഷന്  നടത്തൊന്  പാടുള്ളത്ല്ല.   ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള  അല്ലവ്രുെട  എല്ലാ  വ്ിവ്രവും
ശത്തരിയായും  കൃത്യമായും   ഉദ്യളോപ്പടുോത്തെണത്ാണ്.  െത്റ്റായ  വ്ിവ്രങ്ങള  ഒരു  കാരണവ്ശത്താലും
ോരഖെപ്പടുത്തൊന്  പാടില്ല.  ഒന്നില്  കൂടുത്ല്  ത്വ്ണ  രജയിസ്റ്റേര്  െചെയ്തത്ാോയാ  െത്റ്റായ  വ്ിവ്രങ്ങള
നല്കിയത്ാോയാ  കെണത്തെിയാല്  അല്ലവ്െര  സ്ഥിരമാോയാ  ഒരു  നിശ്ചിത്  കാലെോത്തെോക്കാ  ഡീബാര്
െചെയ്യുകോയാ അല്ലവ്ര്െക്കത്ിെര നിയമ നടപടികള സവീകരിക്കുകോയാ െചെയ്യുന്നത്ാണ്.

23. പ്രത്യോത്യകിച്ച് നിര്ോദ്ദേശത്തമില്ലാത്തെ എല്ലാ സന്ദര്ഭങ്ങളിലും  മുമ്പ് ഒറ്റത്തെവ്ണ രജയിോസ്ട്രഷന് നടത്തെിയിട്ടില്ലാത്തെ
ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള  ഒറ്റത്തെവ്ണ  രജയിോസ്ട്രഷന്  പൂര്ത്തെിയാക്കിയത്ിനുോശത്തഷവും,  നിലെവ്ില്  രജയിസ്റ്റേര്
െചെയ്തിട്ടുള്ള  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള  അല്ലവ്രുെട  profile-ലൂെടയും  ഓരണ്മൈലെനായി  കമിഷെന്റ  െവ്ബ്സൈറ്റിലൂെട
(www.keralapsc.gov.in) അല്ലോപക്ഷ സമര്പ്പിോക്കണത്ാണ്.  

24.     (എ)   അല്ലോപക്ഷയിലും  ഹാജയരാക്കുന്ന ോരഖകളിലും  െകാടുത്തെിരിക്കുന്ന ോപരില് വ്യത്യാസം  ഉദ്യെണങ്കില്
ആ  രണ്  ോപരുകളും   ഒരാളുോടത്ാെണന്ന്  കാണിക്കുന്ന  ഒരു  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഏെത്ങ്കിലും   ഗത്തസറ്റഡ്
ഉദ്യോദ്യാഗത്തസ്ഥനില് നിന്നും  വ്ാങ്ങി കമിഷന് ആവ്ശത്തയെപ്പടുോമ്പാള ഹാജയരാോക്കണത്ാണ്. 

     (ബി)    ത്ാെഴ പറയുന്ന ഒോന്നാ അല്ലത്ിലെധികോമാ നയൂനത്കള ഉദ്യള്ള  അല്ലോപക്ഷകള നിരുപാധികം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നത്ാണ്.

1.  നിശ്ചിത് ോയാഗത്തയത്യുെട  അല്ലഭാവ്ം  
2.  നിശ്ചിത് പ്രത്യായപരിധിയില് കുറവ്്
3.  നിശ്ചിത് പ്രത്യായപരിധിയില് കൂടുത്ല് 
4.  ഗത്തസറ്റ് വ്ിജ്ഞാപന പ്രത്യകാരമല്ലാെത് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലോപക്ഷകള 
5.  അല്ലവ്സാന ത്ീയത്ി കഴിഞ് കിട്ടുന്നവ്
6.   അല്ലോപക്ഷിക്കുന്ന  ത്സ്തികയുെട  ോപര്,  അല്ലോപക്ഷയില്  നല്കിയിട്ടുള്ള  വ്ിവ്രങ്ങളില്  നിന്ന്
വ്യക്തമാകാത്ിരിക്കുക.
7.ജയില്ലാടിസ്ഥാനത്തെിലുള്ള  ത്ിരെഞടുപ്പുകളില്  ഒോര  വ്ിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച്  ഒരു  ത്സ്തികയ്ക്ക്
ഒന്നില് കൂടുത്ല് ജയില്ലകളിോലെക്ക് അല്ലോപക്ഷകള സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുക. 

കുറിപ്പ്  :-മുകളില് സൂചെിപ്പിച്ച ഏെത്ങ്കിലും  കാരണങ്ങളാല് നിരസിക്കെപ്പടുന്ന അല്ലോപക്ഷകളില്.
പുന:പരിോശത്താധന ഉദ്യണായിരിക്കുന്നത്ല്ല.
25. നിയമനങ്ങള നടത്തുന്നത്ിന്  ഈ ോനാട്ടിഫിോക്കഷന് ആസ്പദ്മാക്കി  ത്യ്യപ്പാറാക്കെപ്പടുന്ന ലെിസ്റ്റേിെലെ റാങ്ക്

അല്ലനുസരിച്ചും  1958-െലെ ോകരള ോസ്റ്റേറ്റ് ആന്റ് സോബാര്ഡിോനറ്റ് സര്വ്ീസ് ചെട്ടങ്ങളിെലെ രണാം  ഭാഗത്തം  14
മുത്ല്  17  വ്െരയുള്ള  ചെട്ടങ്ങളില്  വ്ിവ്രിച്ചിരിക്കുന്ന  സംവ്രണ  വ്യവ്സ്ഥകള  അല്ലനുസരിച്ചും   നിയമന
കാരയത്തെില് അല്ലോപ്പാഴോപ്പാള ഉദ്യണാകുന്ന പ്രത്യോത്യക ചെട്ടങ്ങള അല്ലനുസരിച്ചും  1958-െലെ ോകരള ോസ്റ്റേറ്റ് ആന്റ്
സോബാര്ഡിോനറ്റ്  സര്വ്ീസ്  ചെട്ടങ്ങളുെട  രണാം   ഭാഗത്തത്തുള്ള  3(സി)  വ്കുപ്പിന്  വ്ിോധയമായും
ആയിരിക്കുന്നത്ാണ്.



കുറിപ്പ്:- ഗത്തവ്െണ്മെന്റ്  ഉദ്യടമയിലുള്ള  കമ്പനികളിെലെ/ോകാര്പ്പോറഷനുകളിെലെ/  ോബാര്ഡുകളിെലെ/
സഹകരണ  സ്ഥാപനങ്ങലെിെലെ  നിയമനത്തെിനായുള്ള  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികെള
സംബന്ധിച്ചിടോത്തൊളം  ോകരള ോസ്റ്റേറ്റ്  ആന്റ് സോബാര്ഡിോനറ്റ്  സര്വ്ീസ് ചെട്ടങ്ങളുെട രണാം
ഭാഗത്തത്തുള്ള  3(സി)  വ്കുപ്പ്  ബാധകമല്ല.  എന്നാല്,  ഈ കാരയത്തെില് കമ്പനി/ോകാര്പ്പോറഷന്/
ോബാര്ഡ്/  സഹകരണ  സ്ഥാപനങ്ങള  അല്ലംഗത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള  ചെട്ടങ്ങള  ഇവ്ര്ക്ക്
ബാധകമായിരിക്കുന്നത്ാണ്.

26. (എ)   ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള  അല്ലോപക്ഷാോഫാറത്തെില്  അല്ലവ്കാശത്തെപ്പടുന്ന  ജയനനത്ീയത്ി,
വ്ിദ്യാഭയാസ/സാോങ്കത്ിക  ോയാഗത്തയത്കള,  പരിചെയം,  ജയാത്ി  ഇവ്  ശത്തരിയാെണന്ന്  കമിഷന്
ോബാദ്ധയമാകുന്നതുവ്െര  ഇവ്െയല്ലാം   ത്ാല്ക്കാലെികമായി  മാത്രോമ   കമിഷന്  അല്ലംഗത്തീകരിക്കുകയുള.
ഏെത്ങ്കിലും  പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രത്യോവ്ശത്തനം  നല്കിയതു െകാോണാ ഇന്റര്വ്യൂവ്ിന് ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടതുെകാോണാ റാങ്ക്
ലെിസ്റ്റേില്  ോപര്  ഉദ്യളെപ്പടുത്തെിയതുെകാോണാ  മാത്രം  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികളക്ക്  നിയമനത്തെിന്
അല്ലര്ഹത്യുള്ളത്ായി  കണക്കാക്കാവുന്നത്ല്ല.   അല്ലത്ിനാല്  െത്രെഞടുക്കെപ്പടാന്
ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികളക്കുള്ള  അല്ലര്ഹത്  എല്ലാ  ഘ്ട്ടങ്ങളിലും  ത്ാല്ക്കാലെികമായിരി  ക്കുന്നതും
െത്രെഞടുക്കെപ്പട്ടു  കഴിഞാലും   അല്ലര്ഹത്  നിരസിക്കുവ്ാനുള്ള  അല്ലധികാരം   കമിഷന്
ഉദ്യണായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

  (ബി) ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥിയുെട ോപര്, റാങ്ക് ലെിസ്റ്റേിോലൊ അല്ലൈഡവസ് ലെിസ്റ്റേിോലൊ  ഉദ്യളെപ്പടുത്തെി  എന്നത്്
നിയമനം  ലെഭിക്കുന്നത്ിന് ഉദ്യറപ്പായി കണക്കാക്കാവുന്നത്ല്ല.  

27. ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികള  ഈ വ്ിജ്ഞാപനത്തെിെലെ  നിബന്ധനകളും   വ്യവ്സ്ഥകളും   അല്ലനുസരിച്ചും   ോകരള
പബ്ലിക്  സര്വ്ീസ്  കമിഷെന്റ  ഔദ്യോദ്യാഗത്തിക  െവ്ൈബ്സൈറ്റായ  (www.keralapsc.gov.in)-െലെ  നിര്ോദ്ദേശത്തങ്ങള
പ്രത്യകാരവും   അല്ലോപക്ഷകള   സമര്പ്പിോക്കണത്ാണ്.    ത്ദ്നുസൃത്മല്ലാത്തെ  ഏത്്  അല്ലോപക്ഷയും
നിരസിക്കെപ്പടുന്നത്ാണ്.

28. മുന്നറിയിപ്പ്  :-   ത്ാെഴ പറയുന്ന നടപടി ദൂഷയങ്ങളെക്കത്ിെര (misconduct) അല്ലോപക്ഷകര്ക്ക് പ്രത്യധാനമായും
മുന്നറിയിപ്പ്  നല്കുകയും   അല്ലത്തെരം   ഏെത്ങ്കിലും   നടപടി  ദൂഷയത്തെില്  ഏര്െപ്പടുന്ന  അല്ലോപക്ഷകെര
ഏെത്ാരു  ോജയാലെിക്ക്  അല്ലവ്ര്  അല്ലോപക്ഷിക്കുന്നുോവ്ാ  അല്ലത്ിോലെക്ക്  പരിഗത്തണിക്കെപ്പടുന്നത്ിന്
അല്ലോയാഗത്തയരാക്കുകോയാ സ്ഥിരമാോയാ ഒരു നിശ്ചിത്കാലെോത്തെോക്കാ ോകരള പബ്ലിക് സര്വ്ീസ് കമിഷന്
അല്ലോപക്ഷകള അല്ലയയ്ക്കുന്നത്ില് നിന്നും  നിോരാധിക്കുകോയാ അല്ലവ്ര് പെങ്കടുക്കുന്ന പ്രത്യാോയാഗത്തിക പരീക്ഷയില്
നിര്മിക്കുന്ന  സാധനങ്ങോളാ  എഴുത്തു  പരീക്ഷയിെലെ  ഉദ്യത്തെര  കടലൊസുകോളാ  അല്ലസാധുവ്ാക്കുകോയാ
അല്ലവ്രുെടോമല്  നിയമ  നടപടികള  എടുക്കുകോയാ  അല്ലവ്ര്  ഏെത്ങ്കിലും   ോജയാലെിയില്
നിയമിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞുപെവ്ങ്കില്  ആ  ോജയാലെിയില്  നിന്നും   അല്ലവ്െര  നീക്കം   െചെയ്യുകോയാ  ഡിസ്മിസ്
െചെയ്യുകോയാ  അല്ലനുോയാജയയമായ  മറ്റ്  അല്ലച്ചടക്ക  നടപടികള/  നിയമ  നടപടികള  അല്ലവ്ര്െക്കത്ിെര
സവീകരിക്കുകോയാ  ോമല്  പറഞവ്യില്  ഒോന്നാ  അല്ലത്ില്  അല്ലധികോമാ  നടപടികള  അല്ലവ്ര്െക്കത്ിെര
ൈകെക്കാള്ളുകോയാ െചെയ്യുന്നത്ാണ്. 

(1) ോകരള പബ്ലിക് സര്വ്ീസ് കമിഷന് മുോഖനയുള്ള െത്രെഞടുപ്പിന് അല്ലോപക്ഷ സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള
ഒരു  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥിോയാ  അല്ലയാളക്കുോവ്ണി  മറ്റാെരങ്കിലുോമാ  കമിഷന്  െചെയര്മാെനോയാ
കമിഷനിെലെ  അല്ലംഗത്തങ്ങെളോയാ  കമിഷെന്റ  ഇന്റര്വ്യൂവ്ില്  സഹായിക്കുന്ന
ഉദ്യപോദ്ഷ്ടപ്പാക്കെളോയാ പരീക്ഷകെരോയാ സവാധീനിക്കുവ്ാനുള്ള ഏെത്ങ്കിലും  ശ്രമം.

(2) അല്ലനര്ഹമായ ആനുകൂലെയങ്ങളക്കുോവ്ണിോയാ  കമിഷെന്റ ഉദ്യത്തെരവ്ിന് പ്രത്യകാരം  ഔദ്യോദ്യാഗത്തിക
പ്രത്യഖയാപനമാകുന്നതുവ്െര  രഹസയമായി  വ്ച്ചിരിോക്കണ  വ്ിവ്രങ്ങള
ോചൊര്ത്തെിെയടുക്കുന്നത്ിനുോവ്ണിോയാ  കമിഷെന്റ  ആഫീസുകളിെലെ  ഉദ്യോദ്യാഗത്തസ്ഥന്മാെര
സവാധീനിക്കുവ്ാനുള്ള ഏെത്ങ്കിലും  ശ്രമം.  



(3)  ഏെത്ങ്കിലും  ോജയാലെിക്ക് നടത്തുന്ന െത്രെഞടുപ്പിനുോവ്ണി അല്ലയയ്ക്കുന്ന അല്ലോപക്ഷയിോലൊ അല്ലതു
സംബന്ധിച്ച് ഹാജയരാക്കുന്ന മറ്റ് പ്രത്യമാണങ്ങളിോലൊ കളവ്ായ വ്ിവ്രങ്ങള ോരഖെപ്പടുത്തുകോയാ
ഏെത്ങ്കിലും  സാരമായ വ്സ്തുത്കള മന:പൂര്വ്ം  കമിഷനില് നിന്ന് മറച്ചുവ്യ്ക്കുകോയാ െചെയ്യപ്പല്.

(4) കമിഷന് മുന്പാെക കളവ്ായോത്ാ കൃത്രിമമായോത്ാ ആയ പ്രത്യമാണങ്ങള ഹാജയരാക്കുകോയാ
കമിഷന് മുന്പാെക ഏെത്ങ്കിലും  ോജയാലെിക്കുള്ള െത്രെഞടുപ്പ് സംബന്ധമായി ഹാജയരാക്കുന്ന
പ്രത്യമാണങ്ങളില് കൃത്രിമമായി മാറ്റങ്ങള വ്രുത്തുകോയാ െചെയ്യപ്പല്. 

(5)  കമിഷന്  മുന്പാെക  ഒരു  ോജയാലെിക്കുള്ള  െത്രെഞടുപ്പില്  ത്െന്റ  എത്ിരാളിയായ  ഒരു
അല്ലോപക്ഷകെന കുറിച്ച് കളവ്ായ ഏെത്ങ്കിലും  പരാത്ി ോബാധിപ്പിക്കുവ്ാനുള്ള ശ്രമം.  

(6)  ഏെത്ങ്കിലും  െത്രെഞടുപ്പില് െചെയര്മാെനോയാ മറ്റ് കമിഷന് അല്ലംഗത്തങ്ങെളോയാ കമിഷെന
സഹായിക്കുന്ന  വ്ിദ്ഗ്ദ്ധരെരോയാ  പരിരക്ഷകെരോയാ  കമിഷന്  ഉദ്യോദ്യാഗത്തസ്ഥെരോയാപറ്റി
കളവ്ായ ആോരാപണങ്ങള ഉദ്യന്നയിക്കല്. 

(7)  കമിഷന് നടത്തുന്ന ഇന്റര്വ്യൂവ്ിോലൊ പരീക്ഷകളിോലൊ അല്ലനുചെിത്മായ െപരുമാറ്റം.
(8)  കമിഷന്  നടത്തുന്ന  പരീക്ഷയില്  ഉദ്യത്തെര  കടലൊസിെലെ   നിര്ോദ്ദേശത്തങ്ങളക്ക്  വ്ിരുദ്ധമായി

ഏെത്ങ്കിലും  ഉദ്യത്തെരകടലൊസില് ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥി ത്ിരുത്തെലുകല് വ്രുത്തുകെയാ ഏെത്ങ്കിലും
ത്രത്തെിലുള്ള  കുറിപ്പുകള  എഴുതുകോയാ  െചെയ്യുകയും   ഇവ്  കമിഷെന്റ  പരിോശത്താധനയില്
ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥിെയ ത്ിരിച്ചറിയാന് ഇട നല്കുന്നത്ിന് സാദ്ധയത്യുള്ളത്ായി ോബാദ്ധയെപ്പടുകയും
െചെയ്താല്. 

(9)  കമിഷന് നടത്തുന്ന ഏെത്ങ്കിലും  െത്രെഞടുപ്പ് നീത്ിപൂര്വ്കമായി ൈകകാരയം െചെയ്യുന്നത്ിന്
പ്രത്യത്ികൂലെമായി  ബാധിക്കാവുന്നത്ായി  കമിഷന്  ോത്ാന്നുന്ന  ഏെത്ങ്കിലും  പ്രത്യവ്ര്ത്തെനങ്ങളില്
ഏര്െപ്പടല്.  

(10) “െമാൈബല്  ോഫാണ്മ,  ബ്ലൂ  ടൂത്തെ്,  വ്ാക്ക്  മാന്  തുടങ്ങി  വ്ിവ്രവ്ിനിമയത്തെിനുള്ള  എല്ലാ
ഇലെോക്ട്രാണിക്  ഉദ്യപകരണങ്ങളും  പരീക്ഷാ ഹാളിനുള്ളില് കര്ശത്തനമായി  നിോരാധിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇത്തെരം  ഉദ്യപകരണങ്ങള പരീക്ഷാഹാളിനുള്ളില് ൈകവ്ശത്തം  വ്യ്ക്കുന്ന ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികളുെട
ഉദ്യത്തെരക്കടലൊസുകള  അല്ലസാധുവ്ാക്കുന്നത്്  ഉദ്യളെപ്പെടയുള്ള  ശത്തിക്ഷാ  നടപടികള  കമിഷന്
ൈകെക്കാള്ളുന്നത്ാണ്".

(11) വ്ിദ്യാഭയാസം,  പരിചെയം  തുടങ്ങി  ോയാഗത്തയത്  സംബന്ധിച്ച്  െത്റ്റായ  അല്ലവ്കാശത്തവ്ാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ച്  അല്ലോപക്ഷ  നല്കിയോശത്തഷം  പരീക്ഷയ്ക്ക്  സ്ഥിരീകരണം  നല്കിയിട്ട്
ഹാജയരാകുകോയാ  ഹാജയരാകാ-ത്ിരിക്കുകോയാ  െചെയ്യുന്ന  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികളെക്കത്ിെര
ോകരള  പബ്ലിക്  സര്വ്ീസ്  കമിഷന്  റൂളസ്  ഓരഫ്  െപ്രത്യാസീജയയര്  റൂളസ്  22  പ്രത്യകാരം
ഉദ്യചെിത്മായ ശത്തിക്ഷാ നടപടികള സവീകരിക്കുന്നത്ാണ് . 

29. ഒറ്റത്തെവ്ണ രജയിോസ്ട്രഷന് പദ്ധത്ി പ്രത്യകാരം  അല്ലോപക്ഷ സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികളക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള
അല്ലഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ് കമിഷെന്റ ആഫീസില് നിന്നും  ത്പാല് വ്ഴി അല്ലയയ്ക്കുന്നത്ല്ല. ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികളക്ക്
അല്ലവ്രുെട profile-ല് അല്ലഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ് ലെഭയമാക്കുന്നത്ാണ്.  ഓരോരാ ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥിയും അല്ലവ്രുെട user ID,
password  എന്നിവ്  ഉദ്യപോയാഗത്തിച്ച്  ഓരണ്മൈലെനായി  profile-ല്  login  െചെയ്ത്  അല്ലഡ്മിഷന്  ടിക്കറ്റ്
ഡൗണ്മോലൊഡ് െചെയ്ത് എടുോക്കണത്ാണ്.

30. അല്ലോപക്ഷയില്  െമാൈബല്  നമ്പര്/e-mail  ID  എന്നിവ്  വ്യക്തമാക്കുന്ന  ഉദ്യോദ്യാഗത്താര്ത്ഥികളക്ക്
പരീക്ഷ/ഇന്റര്വ്യൂ  സംബന്ധമായ  വ്ിവ്രങ്ങള  ഇലെോക്ട്രാണിക്സ്  മാദ്ധയമങ്ങളിലൂെട  അല്ലറിയിക്കുന്നത്ാണ്.
(െമാൈബല്/ഇെമയില്).

ോകരള പബ്ലിക് സര്വ്ീസ് കമിഷന്,                    സാജു ോജയാര്ജ്ജ ് ,
ത്ിരുവ്നന്ത്പുരം                  െസക്രട്ടറി.  



അല്ലനുബന്ധം   - 1 (ഒന്ന്) 
1. ോകരള സംസ്ഥാനത്തെിെലെ പട്ടിക ജയാത്ികള

(Scheduled Castes of Kerala)

  
1. ആദ്ി ആന്ധ്ര 
2. ആദ്ി ദാവ്ിഡ
3. ആദ്ി കര്ണ്ണാടക
4. അല്ലജയിലെ
5. അല്ലരുന്ധത്ിയാര് 
6. അല്ലയ്യപ്പനവ്ര് 
7. ൈബരാ
8. ബകുട 
9. ബത്ഡ 
10. ഭരത്ര് (പരത്ര് ഒഴിെക) പരവ്ന് 
11. ചെക്കിലെിയന് 
12. ചൊമര്, മുച്ചി
13. ചെണ്ഡാലെ
14. െചെറുമന് 
15. ോഡാംബന് 
16. ോഗത്താസാംഗത്തി
17. ഹസ് ലെ 
18. െഹാലെയ 
19. കൈടയന് 
20. കാക്കാലെന്, കാക്കന് 
21. കള്ളാടി
22. കണക്കന്, പടന്ന, പടന്നന് 
23. കവ്റ (െത്ലുങ്ക്, ത്മിഴ് ഭാഷകള 

സംസാരിക്കുന്ന ബലെിജയ, കവ്ൈറ,ഗത്തവ്റ,
ഗത്തവ്ൈറ, ഗത്തവ്ൈറ നായിഡു, ബലെിജയ 
നായിഡു, ഗത്താജയലു, ബലെിജയ അല്ലഥവ്ാ 
വ്ൈളെചെട്ടി എന്നിവ്ര് ഒഴിെക)

24. കൂസാ
25. കൂടന് 
26. കുടുംബന് 
27. കുറവ്ന്, സിദ്ധനര്, കുറവ്ര്, കുറവ്, സിദ്ധന
28. ൈമലെ 
29. മലെയന് (മുന് മലെബാര് പ്രത്യോദ്ശത്തത്തു മാത്രം)

(കണ്ണൂര്, കാസറോഗത്താഡ്, ോകാഴിോക്കാട്, വ്യനാട്, 
ജയില്ലകളില് നിന്നും)

30. മണ്ണാന്, പത്ിയാന്, െപരുമണ്ണാന്, 
വ്ണ്ണാന്, ോവ്ലെന്. െപരുവ്ണ്ണാന്   

31. ോമാഗത്തര് (െമാഗത്തയര് ഒഴിെക)



32. മുണാലെ
33. നളോകയവ്
34. നല്ക്കടയ
35. നായാടി
36. പള്ളന് 
37. പള്ളുവ്ന്, പുള്ളുവ്ന് 
38. പമ്പട
39. പാണന് 
40. പൈറയന്, പറയന്, സാംബവ്ര്, സാംബവ്ന്,

സാംബവ്, പറയ, പൈറയ, പറയര് 
41. പുലെയന്, ോചെരമര്, പുലെയ, പുലെയര്, ോചെരമ, 

ോചെരമന്, വ്യനാട് പുലെയന്, വ്യനാടന് പുലെയന്, 
 മാത്, മാത് പുലെയന്. 

42.  പുത്ിൈര വ്ണ്ണാന് 
43. െറണയര് 
44. സമഗത്താര 
45. സാംബന് 
46. െസമാന്, െചെമാന്, െചെമാര് 
47. ത്ണാന് [മുന് െകാച്ചി മലെബാര് പ്രത്യോദ്ശത്തത്തെ് 

ത്ണാന് എന്നറിയെപ്പടുന്ന ഈഴവ്/ത്ിയ്യപ്പ 
വ്ിഭാഗത്തങ്ങളും  മുന് ത്ിരു-െകാച്ചി സംസ്ഥാനത്തെ്
ത്ച്ചന് എന്നറിയെപ്പടുന്ന കാര്െപോന്റഴ്സും  (carpenters)
ഒഴിെക] കൂടാെത് ത്ച്ചര് (കാര്െപോന്റഴ്സ് ഒഴിെക).

48. ോത്ാട്ടി
49. വ്ോള്ളാന് 
50. വ്ള്ളുവ്ന് 
51. ോവ്ടന് 
52. ോവ്ട്ടുവ്ന്, പുലെയ ോവ്ട്ടുവ്ന് 

(മുന് െകാച്ചി സംസ്ഥാനത്തെില് മാത്രം)
53. ോനരിയന് 

II ോകരള സംസ്ഥാനത്തെിെലെ പട്ടികവ്ര്ഗ്ഗങ്ങള 
(Scheduled Tribes of Kerala)

1. അല്ലടിയാന്
2. അല്ലരനാടന് 
3. ഇരവ്ാലെന് 
4. ഹില് പുലെയ, മലെ പുലെയന്, കുറുമ്പ പുലെയന് 

കരവ്ഴി പുലെയന്, പാമ്പ പുലെയന് 
5. ഇരുളര്, ഇരുളന് 
6. കാടര്, വ്യനാട് കാടര് 
7. കാണിക്കാരന്, കാണിക്കാര് 



8. കാട്ടുനായിക്കന് ••••••
9. െകാച്ചുോവ്ലെന് 
10. െകാറഗത്ത 
11. കുടിയ, ോമലെക്കുടി
12. കുറിച്ചയന്, കുറിച്ചിയന് 
13. കുറുമര്, മുള്ളു കുറുമന്,  മുള്ള കുറുമന്, മലെ കുറുമന്
14. കുറുമ്പര്, കുറുമ്പന് 
15. മഹാ മലെസ്സര് 
16. മൈലെ അല്ലരയന്, മലെ അല്ലരയന് 
17. മൈലെ പണാരം  
18. മലെോവ്ടന്, മൈലെ ോവ്ടന് 
19. മലെക്കുറവ്ന് 
20. മലെസര് 
21. മലെയന്, നാട്ടുമലെയന്, െകാങ്ങ മലെയന് 

(കാസര്ോകാട്, കണ്ണൂര്, വ്യനാട്, ോകാഴിോക്കാട്,
എന്നീ ജയില്ലകള ഒഴിെക)

22. മലെയരയര് 
23. മന്നാന് 

                23A മറാട്ടി (Marati) (കാസര്ോഗത്താഡ് ജയില്ലയിെലെ 
                      ോഹാസ്ദുര്ഗ്ഗ്, കാസര്ോഗത്താഡ് ത്ാലൂക്കുകളില് മാത്രം)

24. മുതുവ്ാന്, മുഡുഗത്തര്, മുഡുവ്ാന്  
25. പള്ളിയന്, പള്ളിയാര്, പള്ളിയാന്, Paliyan.
26. പണിയന് 
27. ഉദ്യള്ളാടന് 
28. ഊരാളി 
29. മലെ ോവ്ട്ടുവ്ന് (കാസറാോഗത്താഡ്, കണ്ണൂര് ജയില്ലകളില്) 
30. ോത്ന് കുറുമ്പന്, ോജയനു കുറുമ്പന്
31. ത്ച്ചനാടന്,  ത്ച്ചനാടന് മൂപ്പന് 
32. ോചൊലെ നായിക്കന് 
33. മാവ്ിലെന് 
34. കരിമ്പാലെന് 
35. െവ്ട്ട കുറുമന് 
36. മലെ പണിക്കന് 



അല്ലനുബന്ധം    - 2 (  രണ്  )
മറ്റു പിോന്നാക്ക സമുദ്ായങ്ങളുെട ലെിസ്റ്റേ് 

I. സംസ്ഥാനെമാട്ടാെക  
1.  അല്ലഗത്തസ (Agesa)
2. അല്ലമ്പലെക്കാരന് 
2 A. Anchunadu Vellallars
3.  ആംോഗ്ലാ ഇന്ഡയന് 
4. --------
5. --------
6.  അല്ലോരമറാട്ടി
7.  ആരയ 
8.  ബണ്ഡാരി 
9.  ബില്ലവ്   
9A. ോബായന് 
10.  ചെക്കാലെന് 
11.  ------------
12.  ചെവ്ളക്കാരന് 
13.  െചെട്ടി/െചെട്ടീസ് [ോകാട്ടാര് െചെട്ടി, പറക്ക െചെട്ടി,
    ഏലൂര്െചെട്ടി, ആറ്റിങ്ങല് െചെട്ടി, പുതുക്കടെചെട്ടി,
    ഇരണിയല്െചെട്ടി, ശ്രീ പണ്ഡാരെചെട്ടി,െത്ലുങ്കു
    െചെട്ടി, ോപരൂര്ക്കടെചെട്ടി, ഉദ്യദ്ിയന്കുളങ്ങര
    െചെട്ടി, സാധുെചെട്ടി, 24 മൈന െചെട്ടീസ് 
   (24 Manai Chetties), വ്യനാടന് െചെട്ടി, 

                         കലെവ്റാ െചെട്ടി, 24 മൈന െത്ലുങ്കു െചെട്ടീസ്, 
          മൗണാടന്െചെട്ടി, ഇടനാടന്െചെട്ടി]

14.  ോദ്വ്ദ്ിഗത്ത (Devadiga)
15. ോദ്വ്ാംഗത്ത (Devanga)
15A. ധീവ്ര(അല്ലരയന്, വ്ാലെന്, നുളയന്, മുക്കുവ്ന്,
    അല്ലരയവ്ാത്തെി,വ്ളിഞിയാര്, പാണിയാക്കല്

                          മൂകയ, ോബാവ്ിമൂകയാര്, മുകവ്ീരന്) 
16.  ഈഴവ്രും  ത്ീയരും  

(1) ഈഴവ്ന്, ഇഴവ്ന്
(2) ഇഴുവ്
(3) ഇഴുവ്ന് 
(4) ഇഴവ്, ഇഴവ്ന് 
(5) ഇള്ളുവ്
(6) ഇള്ളുവ്ന് 
(7) ഇരവ്
(8) ഇരുവ്

      17.   ഈഴവ്ാത്തെി
18. എഴുത്തെച്ഛന് 
19. ഗത്തണിക 
20. ഗത്തട്ടി (Gatti)



21. ഗത്തൗഡ (Gawda)
22. െഹഗ്ഡോഡ(Hegde)
23. ----------
24. ----------
25. ോജയാഗത്തി 
26. കടുപ്പട്ടന് (Kaduppattan)
27. കോയ്കാലെന് (kaikolan)
28. ോകാലൊശത്താരി (കലെശത്തപ്പണിക്കര്)
29. കളരിക്കുറുപ്പ് അല്ലെല്ലങ്കില് കളരിപ്പണിക്കര്

                           29A.  കമാര (Kammara)
     30. വ്ിശത്തവകര്മ (ആശത്താരി, ചെപ്ത്ോത്ഗ്ര,

കല്ലാശത്താരി, കല്ത്തെച്ചന്, കമാള, കംസലെ,
കന്നാന്,കരുവ്ാന്, കൂടാരന്, െകാല്ലന്, 
മലെയാള കമാള, മൂശത്താരി, പാണികമാള,
പാണി ത്ട്ടാന്, െപരുംെകാല്ലന്, ത്ച്ചന്,
ത്ട്ടാന്, വ്ില്ക്കുറുപ്പ്, വ്ില്ലാശത്താന്, വ്ിശത്തവ-
ബ്രാഹ്മണന് അല്ലെല്ലങ്കില്  വ്ിശത്തവ ബ്രാഹ്മണര്,
വ്ിശത്തവകര്മാള, പലെിശത്ത െപരും െകാല്ലന്,
കടച്ചി െകാല്ലന്  (Kadachikollan)

      31.  കന്നടിയാന് (Kannadiyans)
      32. കണിശു അല്ലെല്ലങ്കില് കണിയാര്, 

പണിക്കര്, കാണി അല്ലെല്ലങ്കില്  
കണിയാന് (ഗത്തണക) അല്ലെല്ലങ്കില് 
കണിശത്താന്, അല്ലെല്ലങ്കില് കമ്നന് (kamnan) 

      33. കാവുത്ിയ (Kavuthiyan) 
                           34. കാവുടിയാരു (Kavudiyaru)
                           35. ോകാംഗുനവ്ിത്ന്, ോവ്ട്ടുവ്നവ്ിത്ന്,                                                      
                                 അല്ലടുോത്തൊണ്മ 
                          35 A. െകാങ്കുെവ്ള്ളാള ഗത്തൗണര് (െവ്ള്ളാള  

ഗത്തൗണര്, നാട്ടു ഗത്തൗണര്, പാള ഗത്തൗണര്,
പൂസാരി ഗത്തൗണര്, പാള െവ്ള്ളാള ഗത്തൗണര്)

     36.  ോകാടയാര്  
                           37.  കൃഷ്ണന്വ്ക 
                           38.  ോകരള മുത്ലെി (Kerala Muthali)
                           39.   കുടുംബി 

                40.   കുശത്തവ്ന് (കുലൊലെ, കുലൊലെ നായര്, 
അല്ലെല്ലങ്കില് ആന്ധ്ര നായര് അല്ലെല്ലങ്കില് 
ആന്ദുരു നായര്)

                           41.  കുംബാരന് (Kumbarans)
     41 A. Kunnuvar Mannadi 

                           41 B. കുറുബ 
                           42.  ലെത്തെീന് കോത്തൊലെിക്കര് 
                           43.  മടിവ്ലെ (Madivalas)



                           44.   --------------
                           45.   മറവ്ന് (Maravans) 

46. മരുത്വ്ര് (Maruthavar)
47. --------------    
48.  മുസ്ലീം അല്ലെല്ലങ്കില് മാപ്പിള (കാസര്ോകാട്

ജയില്ലയിെലെ തുര്ക്കര്/തുര്ക്കന് ഉദ്യളെപ്പെട)
                           48 A. Mukhari alias Moovari.
                        49.  നാടാര് (ഹിന്ദു) 
                           49 A. എസ്.ഐ.യു.സി. നാടാര് 
                            49 B. Naidu
                            50. നായിക്കല് 
                            50 A. Kodangi Naicken (Ernakulam, 
                               Alappuzha, Kollam, Pathanamthitta
                               as of South Kerala) 
                        51.   ഓരടന് 
                            52.  ക്രിസ്തുമത്ത്തെിോലെക്ക് പരിവ്ര്ത്തെനം  

െചെയ്ത പട്ടികജയാത്ിക്കാര് 
                           53.  പണ്ഡിത്ര് 
                           54.  പന്നിയാര് (Panniyar)
                           55.   പട്ടാരയ 
                           56.   -------------
                           57.   -------------
                           58.    ------------
                           59.   രജയപൂര് 

60. ചെക്രവ്ര്, ശത്തക്രവ്ര് (കാവ്ത്ി)
61. സൗരാഷ്ട്രര് 
62. ശത്താലെിയ, ചൊലെിയ (ചൊലെിയന്)
63. ോസനാത്തെലെവ്ന് (എളവ്ാണിയ)

(Elavaniya)
64. എസ്.ഐ.യു.സി. (നാടാര് ഒഴിെക)

                           64 A. Thachar 
65.  ോത്ാല്െകാല്ലന് 
66. െത്ാട്ടിയാന് (Thottian)
67. വ്ടുവ്ന്,വ്ടുഗത്തന്,വ്ടുകര്,വ്ടുക(വ്ട്ടുക്കന്)
68.  ----------  
69. ോവ്ളാന് 
70. വ്ാണിയന്(വ്ാണിക, വ്ാണികൈവ്ശത്തയ,

വ്ാണിഭെചെട്ടി, വ്ാണിയെചെട്ടി,  
അല്ലയിരവ്ര്, നാഗത്തരത്ര്, വ്ാണിയാന്)

71. വ്ാണിയര് (Vaniyar)  
72. വ്ക്കലെിഗത്ത (Vakkaliga)



73. വ്ീരൈശത്തവ് (ോയാഗത്തി, ോയാഗത്തീശത്തവര,  
പണാരം, പൂപണാരം/
മലെപണാരം, ജയംഗത്തം)

                           74.   െവ്ളുോത്തെടത്തെ് നായര്  
(െവ്ളുോത്തെടന്, വ്ണ്ണത്തൊന്)

75. വ്ിളക്കിത്തെലെ നായര്(വ്ിളക്കിത്തെലെവ്ന്)
76. യാദ്വ്ന് (ോകാലെയ, ആയര്, മായര്,  

മണിയാണി, ഇരുമന്, എരുമക്കാര്)
      77.  Mooppar or Kallan Mooppan or Kallan Mooppar

                        78.  മോഹന്ദ്ര – െമദ്റ 

II  -   മലെബാര് ജയില്ലയില് 

1. -----------
2. -----------
3. െഗത്തന്ജയാം  െറഡ്ഡി (Ganjam Reddis)
4. വ്ിഷവ്ന് (Vishavan)

IiI  -   മലെബാര് ജയില്ലഒഴിെക സംസ്ഥാനെമാട്ടാെക 

1. -----------
2. -----------
3. മലെോയകണി (Malayekandi)
4. െറഡ്ഡയാര്

IV   മലെബാര് ജയില്ലയിെലെ കാസര്ോഗത്താഡ് ോഹാസ്ദുര്ഗ്ഗ് ത്ാലൂക്കുകള ഒഴിെക സംസ്ഥാനെമാട്ടാെക
മറാട്ടി (Marati)      

വ്ിശത്തദ്ീകരണം:-    ഈ പട്ടികയില് മലെബാര് ജയില്ല എന്നതു െകാണ് അല്ലര്ത്ഥമാക്കുന്നത്് 1956-െലെ ോസ്റ്റേറ്റ്  റീ 
ഓരര്ഗത്തൈനോസഷന് ആക്ടിെലെ െസക്ഷന് 5-ല് സബ് െസക്ഷന് 2-ല് പരാമര്ശത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ്. 



Part II 
GENERAL CONDITIONS

1.    Candidates must comply with the following conditions unless specifically exempted in Part I of this notification 
relating to each post:

(a)    Must be Citizens of India
OR

                (b) Subjects of Nepal
OR

               (c) Subjects of Bhutan
OR

(d) Tibetans who have migrated to India before Ist January,1962 with the intention of  permanently 
settling in India.

OR
(e)   Persons of Indian origin who have migrated from Pakistan, Burma,Srilanka and East African Countries

of  Keniya,  Uganda  and  United  Tanzanian  Republic  (erst-while  Tankanika  and  Sansibar)with  the
intention of permanently settling in India. 

Note:- Persons mentioned in (b),(c),(d) and (e) above shall obtain certificate of eligibility from  Government of
India. They will be allowed to sit for the examination and appear for the       interview and in case
they  are  appointed  to  any  post,their  appointment  will  be  only  provisional,till  they  produce  the
certificate of eligibility.

(f)   Shall be of good character.
(g)   Unless otherwise exempted by the Government,a Candidate if male,shall not have more   
        than one wife living and if female shall not have married a person who has a wife living.

2. Special Concessions in Upper age limits.

Note:- The following concessions in upper age limits are available subject to the conditions that the 
maximum age limit shall in no case exceed 50(fifty)years.

(i) The upper age limit prescribed shall be raised by five years in the case of candidates belonging to any
of the Scheduled Castes or adult members of such Caste and their children when such adult members
are converted to other religion or Scheduled Tribes and by three years in the case of candidates
belonging to any of the Other Backward Classes.

(ii)      The maximum age limit laid down for appointment to any post shall not apply in the case of
candidates belonging to any of the Scheduled Caste or adult  members of such castes and their
children  when  such  adult  members  are  converted  to  other  religions  or  Scheduled  Tribes,  if  the
qualification prescribed for  the post  is  lower  than a degree of  recognised  University and if  such
candidates  possess an  educational  qualification  higher  than  that  prescribed  for  the  post,they  are
otherwise qualified for appointment.

(iii) The maximum age limit shall  not apply to the appointment of candidates belonging to any of the
Scheduled Castes or adult members of such caste and their children when such adult members are
converted to other religions or Scheduled Tribes if the minimum qualification prescribed for the post, if
a degree and if the candidates hold a degree which is not lower than the qualification prescribed for
the post provided they are otherwise qualified for appointment.



Note:- The words educational qualification mentioned in paras 2(ii) and 2(iii) refers to technical qualification in
the case of technical posts and general educational qualification in the case of non-technical posts.

(iv) Where age alone stands in the way of recruitment of candidates belonging to any of the Scheduled
Caste/Scheduled Tribes or adult members of the Scheduled Castes converted to other religions and
their children of Scheduled Tribes converted to other religions the upper age limit may be relaxed to fill
up the quota reserved for them.

(v) Relaxation of age will be allowed to all provisional employees of the Kerala Government (Whether they
continue in service or relieved from service) who have been appointed under Rule 9(a) (i) of part II of
the Kerala State and Subordinate Service Rules,1958 to the extent of their provisional service provided
they possess  a minimum service of one year in the provisional appointment.''This concession will be
extended to the provisional employees appointed to Work Establishment posts and Part-time posts.
Once  they  get  appointment  in  the  regular  basis  ,the  concession  will  not  be  available  to  further
appointment to any other posts.” This concession will also be extended to the members of the staff
appointed provisionally in the Census Department, Kerala,1971,1981,and 1991and subsequently thrown out
on account of retrenchment.  They will  have to produce a certificate from the Director of Census
Operations, Kerala showing the length of provisional service and the fact that they are retrenched
persons,as and when required by the Commission. The maximum period of relaxation allowed to such
retrenched persons of the Census Department will be five years.
       For selection to posts in the service of the Local Authorities,upper age limit will be relaxed in
favour of those candidates who have worked for a minimum period of one year provisionally in the
service of the Local Authorities to the extend of their provisional service up to a maximum of five
years  provided  they  were  within  the  prescribed  age  limit  at  the  time  of  their  initial  provisional
appointment.  The  above  concession  in  age  will  not  be  applicable  to  persons  holding  regular
appointments  under  the  Local  Authorities  for  further  appointments.  Candidates  who  claim  this
relaxation have to produce a certificate showing the period of provisional service put in by them as
and when required by the Commission. It should be specifically stated in the certificate that they were
not holding regular appointments under the ''Local Authorities” .(This age concession for selection to
the Local Authorities will be applicable only for the posts notified from the date of Gazette. i.e, 6-7-
1993).

(vi)  The maximum age limit prescribed for appointment to a post will  be relaxed in the case of Ex-
servicemen to the extent of the period of service put in by them in the Defence Forces and the period
of unemployment on discharge up to a maximum of five years. The relaxation on upper age limit
allowed to Ex- servicemen will be extended to Ex- GREF Personnel,Reservists,Retired Defence Service
Personnel, Disembodied Territorial Army Personnel those who have rendered service in the erstwhile
Travancore-Cochin Labour Units.  N.C.C Cadet Instructors who have been retrenched after a specified
period of service and the retrenched whole time N.C.C Instructors who have put in minimum period of
service of six months before retrenchment. Copies of discharge certificate and the Certificate obtained
from the District Sainik Welfare Officer shall be produced in proof of service in the defence forces and
the period of unemployment respectively as and when required by the Commission.

(vii)Physically Handicapped persons (the blind,the deaf and dumb and orthopaedically handicapped) may
also apply if they satisfy all the prescribed qualifications except age. The case of each such applicant
will be considered on merit if he is found to be otherwise suitable and provided he can discharge the
duties attached to the post satisfactorily. Age concession upto 15 years will be granted to the blind and



the  deaf  and  dumb  and  10  years  to  orthopaedically  handicapped  persons,''They  shall  produce  a
certificate  from  the  Standing  Disability  Assessment  Board  constituted  as  per  G.O.(P)
No.161/97/H&FWD,dated 15-5-1997 to prove that they are Physically Handicapped as and when required
by the Commission''. The term Physically Handicapped means a person suffering from not less than
40% of any kind of disability specified in “the person with Disabilities (Equal opportunities, protection of
rights and full participation) Act,1995 and includes the following categories''.

(1) The Blind- The blind are those who suffer any of the following conditions:
                 (a)  Total absence of sight.
                 (b)  Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (Snellen) in the better eye with correcting 
lenses.

(c) Limitation of the field of vision substending an angle of 20 degree or worse''.

(2) The Deaf:- The deaf are those in whom the sense of hearing is fully non-functional for the ordinary 
purpose of life.

(3) The Dumb:-  The term dumb means one in whom the power of speech is non -functional for the ordinary 
purpose of life.

(4) The Orthopaedically Handicapped:- The Orthopaedically Handicapped are those who have physical defect or
deformity which causes adequate interference to significantly impede normal functioning of the 
bones,muscles and joints.



FORM VII

(See Rule 6)

DISABILITY CERTIFICATE 
(In case of amputation or complete permanent paralysis of limbs and in case of visual impairment)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

 

 

Certificate No.                                                                                       Date:

      This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt/Kum.   ........................................ Son/wife/daughter of Shri.
…..................................................................  Date  of  birth  (DD/MM/YY)  …..................................  Age.  ….........................  years  male/
female Registration No. …..................................... permanent resident of House No. …................ ward/village/street …..........
…........................................... Post Office …...................................... District ….................................... ..   State …...........................................
whose photograph is affixed above and am satisfied that.

          (A)  He/ She is a case of:

1. Locomotor Disability
2. Low vision
3. Visual impairment
4. Hearing impairment
5. Mental retardation
6. Mental illness

               (Please tick as applicable)                                
(B)   The diagnosis in his/her case is ….................................................. 

(1) He/She has …................................... % (in figure) ….................. per cent (in words) permanent physical  
impairment/blindness in relation to his/her ….............................. (part of body) as per guidelines (to be 
specified).

(2) The applicant has submitted the following document as proof of residence.
 

Nature of document Date of issue Details of authority which issued 

 Recent PP Size
 Attested Photo-
 graph (showing 
Face only) of the

 Person with
 disability.



the certificate

                  (Signature and seal of authorised signatory of notified medical authority)

                                                                                                     

FORM VIII

(See Rule 6)

DISABILITY CERTIFICATE 
(In case of multiple disablities)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

 

 

                                                                                                             
Certificate No.                                                                                       Date:

      This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt/Kum.  …........…................... Son/wife/daughter of Shri.
…......................................................Date of birth (DD/MM/YY) ….................. Age. ….............years male/ female Registration No.
…........................  permanent  resident  of  House  No.  …........  ward/village/street  …..........  ….......................  Post  Office
…...................................... District ….................................... ..   State …........................................... whose photograph is affixed above
and am satisfied that.

        
  (A)  He/ She is a case of:

               
1.  Locomotor Disability
2.  Low vision
3.  Visual impairment

 Signature/Thumb impression
In whose favour Disability 

Certificate is issued.

 Recent PP Size
 Attested Photo-
 graph (showing 
Face only) of the

 Person with
 disability.



4.  Hearing impairment
5.  Mental retardation
6.  Mental illness

                             
                                                           (Please tick as applicable)

(B)  He/She is a case of Multiple disability.  His/her extent of permanent physical impairment/ disability has been 
evaluated as per guidelines (to be specified) for the disabilities ticked below, and shown against the relevant 
disability in the table below.

Sl.
No.

Disability Affected part of 
body

Diagnosis Permanent Physical 
impairment/ mental 
disability (in %)

1 Locomotor disability @

2 Low Vision #

3 Blindness Both eyes

4 Hearing impairment     £ 

5 Mental retardation X

6 Mental illness X

(c) In the light of the above his/her overall permanent physical impairment as per guidelines (to be specified) 
is as follows:
In figure :- …............................ percent
 In words:- ….................................................................................................... per cent

2. This condition is progressive/non progressive/likely to improve/ not likely to improve.
3. Re-assessment of disability is:

          (i)   not necessary.
                                                             OR
            (ii)  is recommended after …........... years …............ months and therefore this certificate shall be valid till 
(DD/MM/YY) ….......................................
                        @ :-  e.g.  left/right/both arms /legs
                         #  :- e.g.  Single eye/both eye
                         £ :- e.g. left/right/both ears
 

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence.
 

Nature of document Date of issue Details of authority which issued 
the certificate



5. Signature and seal of the medical authority
 

Name and seal of member Name and seal of member Name and seal of the Chairperson
 

                                                                                                     

FORM IX

(See Rule 6)

DISABILITY CERTIFICATE 
(In case other than those mentioned in Forms VII and VIII )

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

 

 

                                                                                                         
Certificate No.                                                                                       Date:

    This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt/Kum. .......................................…................... Son/wife/daughter
of Shri. …..................................................................  Date of birth (DD/MM/YY) …..................................  Age. ….........................  years
male/ female Registration No. …..................................... permanent resident of House No. …................ ward/village/street
…..........  …...........................................  Post  Office  …......................................  District  …....................................  ..    State
…...........................................  whose  photograph  is  affixed  above  and  am  satisfied  that  he/she  is  a  case  of
….........................................................................  disability.   His/her extent of percentage physical  impairment/disability  has
been evaluated as per guidelines (to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:

Sl. Disability Affected part of Diagnosis Permanent Physical 

 Recent PP Size
 Attested Photo-
 graph (showing 
Face only) of the

 Person with
 disability.

 Signature/Thumb impression
In whose favour Disability 

Certificate is issued.



No. body impairment/ mental 
disability (in %)

1 Locomotor disability @

2 Low Vision #

3 Blindness Both eyes

4 Hearing impairment     £ 

5 Mental retardation X

6 Mental illness X
                             
   (Please strike out the disabilities which are not applicable)

 
2.   The above condition is progressive/non progressive/likely to improve/ not likely to improve.
3.   Re-assessment of disability is:
          (i)   not necessary.

                                                             OR
            (ii)  is recommended after …........... years …............ months and therefore this certificate shall be valid till 
(DD/MM/YY) ….......................................

                        @ :-  e.g.  left/right/both arms /legs
                         #  :- e.g.  Single eye/both eye
                         £ :- e.g. left/right/both ears
 The applicant has submitted the following document as proof of residence.
 

Nature of document Date of issue Details of authority which issued 
the certificate

 
                                                     (Authorised signatory of notified medical authority)

                                                         (Name and seal)

Note:-  The Principal rules were published in the Gazette of India vide Notification Number S.O. 908(E) dated the 31st 
December 1996.

(viii) The upper age limit will be relaxed in the case of ex-employees of the Bharat Sevak Samaj engaged for
the execution of any scheme financed by the State or Central Government to the extent of their service
in the Samaj, provided they are otherwise qualified and provided further they shall not have passed 40
years  of  age  on  the  first  day  of  January  of  the  year  in  which  applications  are  invited.  Such
candidates,shall produce along with their application a certificate obtained from the Pradesh Chairman of

 Signature/Thumb impression
In whose favour Disability 

Certificate is issued.



the Samaj stating that they had been appointed for the execution of the scheme mentioned above,as and
when required by the Commission.

(ix)         “The inmates as well as Ex-inmates of After Care Homes,Orphanages, Rescue Homes and Ex-
inmates of Juvenile Homes and Special Homes which are recognised by Government or are receiving
grant from Government shall be allowed age relaxation upto 10 (ten) years,for appointment to posts in the
various services of the State if they are otherwise qualified. Candidates who are eligible for concession
shall note the above details in the relevant column of the applications and shall produce a certificate
obtained from the competent authority to prove that they belong to the category concerned'' as and
when required by the Commission.

(x)       The upper age limit shall be relaxed in the case of Labourers of the Indo-Swiss Project to the extent
of their Service in the Project,if they are otherwise qualified. They shall produce,certificates showing their
Service(with the date of commencement and termination) in the project obtained from the Head of the
Project,when required by the Commission.

(xi)       “Ex-Home Guards Volunteers who have completed a tenure of three years in the organisation and who
had undergone training during the period satisfactorily will be allowed age relaxation for the entire period
of their service in the Home Guards Organisation for all appointments in Public Service. They will also be
allowed age relaxation for the period of their unemployment subject to a maximum period of seven years
of such appointments. Such candidates shall obtain proper certificates showing the period of their service
in  the  Home  Guards  Organisation  and  the  period  of  unemployment  from  the  Superintendent  of
Police/Commissioner  of  Police of  the  District  concerned and shall  produce the  same”  as  and when
required by the Commission.

(xii) The crucial date for determining the upper age limit or trained apprentice to all  appointments in Non-
Gazetted/ Class III  and Class IV/Posts in Government and to equivalent posts in Government owned/
Controlled Companies,Boards,Corporations will be determined by deducting from his age the period of
apprenticeship /training undergone by him as prescribed under the Apprentice Act,1961,subject to the
condition that the apprenticeship/training in the same Organisation or in the same line of work/trade”. 

(xiii) The upper age limit will be relaxed in the case of candidates who have rendered service in the personal
staff of Ministers/Leader of Opposition /Government Chief Whip/Speaker/Deputy Speaker/Chairman of
Financial  Committees of  Kerala  to  the extent  to  the period  of  their  said  service provided  they are
otherwise qualified [G.O.(P) No. 25/93/P&ARD dated 1-4-1993 and G.O.(P) 33/97/P&ARD dated 27-12-1997].
They shall produce a certificate issued by competent authority specifying the period of their said service
with  the  date  of  commencement  and  termination  thereof  when  required  by  the  Commission.  This
relaxation is not allowed to Government Servants who work in the personal staff as aforesaid.

(xiv) The upper age limit prescribed in the Special Rules, shall be further raised by five years in the case of
widows subject to the condition that the maximum upper age limit shall in no case exceed fifty years (as
per G.O.(P) No.10/2018/P&ARD dated 29.05.2018 – SRO No.340/2018)

3. Special concession regarding educational qualifications- In case where the minimum educational qualification
for posts other than teaching posts in College is prescribed as First or Second Class Degree/ Diploma it
shall be fixed as the lowest class of such Degree/ Diploma in respect of candidates belonging to Scheduled
Castes and Scheduled Tribes. 

4. (a) If in a selection Ex-serviceman and Non-Ex-serviceman who satisfy the other conditions regarding age
and qualifications get the same mark, the Ex-serviceman will be given preference for recruitment.
(b) “National  Apprenticeship  Certificate  holder  will  be given preference over  National  Trade Certificate



holders in the matter of selection of candidates subject to the condition that the preference will be within
the meaning of G.O.(Ms.)  50/70/PD.  Dated 12-2-1970 as amended by G. O.  (Ms)246/70/PD.  Dated 21-7-
1970”[Vide G.O.(Ms)112/81/LBR dated 22-12-1981].

5.  (a) “3% of vacancies shall be reserved in General Recruitment for the physically handicapped persons to
the posts identified vide (1)G.O.(P) No.20/98/P&ARD dated14- 7-1998(2) G.O.(P) No.1/99/P&ARD dated 1-1-1999
(3)G.O.  (P)  No.119/2005/SWD  dated  6-8-2005  and  (4)  G.O.(Rt.)No3485/07/LSGD.  dated  22-12-2007  as
envisaged in section 33 of “Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full
Participation ) Act, 1995”. 

6.      Extra marks will be awarded to meritorious Sportsmen who possess the requisite qualifications and are
within age, in selections to Class III and Class IV posts as per G. O. (Ms). No. 21/78/GAD dated 11-1-1978.
Accordingly the Sportsmen who are eligible for  weightage marks shall  state the same in the relevant
column in the application and shall  produce the relevant certificate when required by the Commission.
Candidates shall produce the Sports Certificate issued by the authorities mentioned in para 5 of the above
Government Order. As regards the Certificate issued by the Amateur Sports Organisation affiliated to any
of the National Sports Association mentioned in Appendix VII of the Kerala Service Rules Vol. 1 should bear
the Countersignature of the Secretary, Kerala Sports Council. Certificates without the Countersignature of
the Secretary, Kerala Sports Council will not be considered for awarding weightage marks.

7.       Where the method of recruitment to any post of any service class or category is by direct recruitment
on district -wise basis, such candidates belonging to that district shall be given a weightage of 5 Marks for
the selection. Provided that candidates who are eligible to get the above weightage marks shall produce a
nativity certificate issued by a competent authority not below the rank of Tahsildar of the concerned
District as and when called for by the Commission. [Notification No. G.O.(P) 10/2011/P&ARD dated 28-2-2011]

 (Weightage Marks will be granted subject to the final decision in W.A. 618/2012)

Model Form of Nativity Certificate 
NATIVITY CERTIFICATE

[As per G.O. (Ms) No.205/83 dated 26-2-1983]

No..................................                                                                               Place …...........................
                                                                                                                      Date................................
               Certified  that  Shri/Smt.  …......................................................................................................  D/o  or  S/o
Sri/Smt...................................................................  is  native  of  ….......................  village  in..................................Taluk  in
….................................... District of Kerala State.

                                                                                           Village Officer

8. Where the number of qualified applicants is unduly large, having regard to the number of vacancies, the 
Commission may restrict the number of candidates to be called for oral test (interview) to such extent as 
they may decide on the basis of qualification/marks/written test/ practical test or on any other basis.



9. Candidates may be required to present themselves for an interview or a practical/written test or for both 
or other tests at the time and place to be specified. They must bear their own travelling expenses.

Note:- According to the following Government Orders viz.
(1) G.O. Ms)No. 140/78/DD dated 20.09.1978,
(2) G.O. (Rt.)No. 7/83/HWD dated 6-1-1988,
(3) G.O. (Ms)No.66/85/SC/ST/DD dated 9-12-1985 and (4) G.O. (Ms) No.1/91/SC/ST/DD dated 2-1-1991, the

unemployed  candidates  who  belong  to  SC/ST/OEC  (and  converts  from  among  them  including
Kudumbis) who are called for interview/written test/ practical test/physical efficiency test and other
tests conducted by the P.S.C are eligible for T.A. The T.A for to and fro journey is limited to that of
actual  bus  fares/II  Class  train  fare.  The  eligible  candidate  should  obtain  necessary  attendance
certificate from the Chief Superintendent/Nominee of the Commission on the day of the test/interview
itself. Belated request for the issuance of attendance certificate will not be entertained. The candidates
claiming T.A. Should produce the attendance certificate thus obtained before the Taluk Welfare Officer
concerned along with the declaration stating that she /he is not employed elsewhere. 

10. Selected  candidates  shall  produce  before  the  appointing  authority  before  they  are  admitted  to  duty
necessary  medical  certificate  in  the  prescribed  form and  the  documents  in  original  in  proof  of  age,
qualifications,  experience  etc.  together  with  a  proforma  furnishing  details  enabling  the  verification  of
character and antecedents of the candidates.

11. (a) Candidates shall produce the original certificates for verification along with self- attested copies of the
original certificates to prove their date of birth, educational qualification, experience, community etc. for the
preparation of the Ranked List  as and when required by the Commission.    In the photograph to be
uploaded by the candidates during One Time Registration, name of the candidate and the date of taking the
photograph should be printed at the bottom portion.  The photo should be one taken on or after 31.12.2011.  
Other Instruction regarding photo are as follows:  
        (1)   The photo uploaded should be in Colour/Black & White.  The face and shoulder of the  candidate
should be clearly visible.
      (2)   Images should have 200 pixels height, 150 pixels width and with a file size of not exceeding 30 kb,
in JPG format.
      (3)    The background of the photograph should be while/light coloured.
      (4)    Face should be centrally focussed.
      (5)    The eyes should be open and vivid.
      (6)  Photograph wearing cap goggles (except cap, viel worn in adherence to religious      custom),
photographs showing a portion of the face, photo with unclear face shall not be  accepted.
The Photograph uploaded by the candidate as per the above conditions shall valid for 10 years from the
date of uploading.  Candidates shall appear in person for verification of the original documents on the date,
time and venue allotted by the Commission at their own expenses.  There  will be no relaxation on any
circumstances to the condition that candidates themselves shall appear in person for verification of original
documents.  
(b)     Candidates shall apply for re-checking of their answer script in the prescribed form along with
chalan for Rupees Fifty (I 50) within a period of 45 days from the date of publication of the ranked lists.
Applications received after the stipulated period shall not be entertained.  

12.    Mode of sending applications:
(a)  The name of the post, the category No. and the Department of the respective post should be clearly
noted at the top of the envelope.



(b)   The name and address of the candidates shall be entered at the bottom left and corner and the
address to which applications are to be sent at the bottom right and hand corner of the envelope.
(c)   Candidates shall abide by the instructions given in the official website www.keralapsc.gov.in while 
submitting the application through on line facility equal to 'One time registration'.  The application number 
and the User ID shall be quoted in all further correspondence/enquiries with the Commission.

13.  The following documents shall be produced as and when required by the Commission:

(a) Proof of age:
      Only the following will be accepted as proof of age in the case of candidates who have studied in a school or 
college or any other educational institution under Government.

1. True Copy of the relevant page of S.S.L.C or its equivalent.
2. True Copy of the relevant extract of the School Admission Register.
3. True Copy of the Transfer Certificate.

In the case of Ex-servicemen, the relevant entries in the discharge certificates will be accepted in proof of age, if 
they are unable to produce any of the certificates mentioned above. In the case of persons of Indian Origin born in 
Sri Lanka, the certificate issued by the Department of Births and Deaths of the Government of Sri Lanka will be 
accepted as sufficient proof of age. In the case of candidates who have not studied in any educational institution, 
the following will be accepted in proof of age:-

1. True Copy of horoscope attested by a Gazetted Officer.
2. True Copy of certificate issued from Muslim Juma-Ath attested by a Gazetted Officer.
3. Relevant portion of the Baptism Register attested by the Parish Priest.
4. Authenticated extract from the Birth Register.
5. True Copy of Certificate of Birth issued by the Registrar of Birth and Death duly certified 

(Specifying name and address) by a Gazetted Officer.

(b) Proof of Educational Qualifications:
Only the following will be accepted as proof of educational qualifications:

(i) Either the Degree or Provisional Certificate obtained from a University (Mark list will not be accepted
unless it shows the Class or Division in which the candidate has been placed on in passing the degree
examination).

(ii) In the case of Diploma or Certificate holders either Diploma or Certificate or in their absence Provisional
Certificates issued by the competent authority (Mark list will not be accepted in lieu of the above).

(iii) In the case of candidates who have passed S.S.L.C or equivalent  Certificate the relevant page of
S.S.L.C  or  equivalent  Certificate  containing  the  necessary  endorsement  of  eligibility  for  College
Admission/Public Service.

(iv) In the case of candidates with educational qualifications lower than those mentioned above, the extract
of the relevant portion of the school record issued under the signature of the Head of the Institution. 

Note:-Those who have appeared for  the S.S.L.C Examination as Private overaged candidates and failed in the
Examination will not be considered to be possessing any general educational qualification on that ground alone. If
such candidates have attended any regular school course and passed any Standard/Form previously, they will be
treated to have acquired only a pass in that particular Standard/Form as their qualification. 

(c) Proof of Community:



In the case of candidates belonging to Other Backward Classes, who have claimed the benefit of reservation or 
relaxation from upper age limit , in the application form have to produce the following Certificates as proof of 
Community. 

1. Relevant extract of the S.S.L.C or equivalent Certificate or the School Admission Register 
containing the entry regarding Community
                           OR

2. A Certificate from the Village Officer concerned.

        School records of other states will not be accepted as proof of Community. Such candidates shall produce 
Community Certificate from the Revenue Authorities not below the rank of Village Officer of concerned Village (in 
the case of SC/ST Candidate- Tahsildar) where they reside. 

Note: 1 The list of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of the State are 
appended to this notification.

2 “If a candidate belonging to a Reservation Group of Community either does not fill up the column
relating  to  community  or  mentions  therein  a  community  not  included  in  the  list  of  approved
communities or 'write no' he/she will forfeit the benefit of community”.

(d) (i) In all cases of granting reservation benefits in recruitments through the Public Service
Commission in respect of SC/ST Candidates, true copy of the Community Certificate (two
copies) issued by the Competent Revenue Authority not below the rank of a Tahsildar shall
be produced as and when required. The original Community Certificate should be produced
by the candidate at the time of interview. The Commission can call for the original to verify
the veracity of the true copy at any stage of selection. One of the true copies of the
Caste Certificate would be forwarded to the appointing authority along with the advice
letter. At the time of joining duty the candidate has to produce the original  certificate
before the appointing authority for verification.

(ii) The Community Certificate once obtained from the competent authority shall be treated as
sufficient for all  the subsequent applications to the Public Service Commission by the
same candidate till the applicant gets recruited to any post by the Commission.

     Community Certificate prescribed for SC/ST under Sub rule (1)of Rule 4 of Kerala SC & ST)
Regulation  of  issue  of  Community  Certificate  Rules,  2002  and  Government  Circular  No.
29280/G1/12/SCSTDD dated 01.02.2013.

FORM No. III

[See Sub Rule (1) of Rule 4 of Kerala (SC & ST) Regulation of Issue of Community Certificate Rules 2002]



No. ….........................                                  Office of the …..................................... 
     Dated...............................................

COMMUNITY CERTIFICATE 

     [Issued under Rule 4 of the Kerala (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Regulation of issue of Community
Certificate  Rules, 2002]
        Certified  that  Sri./Smt./Kumari.  ….............................................................  wife/  son/  daughter  of  Sri./Smt.
…........................................................ of …........................... …........................ Village ….............................................. Taluk …...............................
in  …........................................................  district  of  the  State  of  Kerala   belongs  to  the  …...........................
…..................................................  Caste/Tribe which is recognised …...............................................................  *Caste/Tribe which is
recognised  as  *Scheduled  Caste/Scheduled  Tribe under  *the  Constitution (Scheduled  Castes)  Order,  1950.  The
Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950. 

         This Certificate is issued for ….............................................. purpose.
                                      

                                                                               Signature,
                                                                    Name and Designation of the
                                                                      Competent Authority.

(Seal)       
               (iii)  Candidates belonging to Other Backward Communities shall produce as and when required copy of
Caste Certificate obtained from competent authority in the form given below in  case  the name of Community is
not specifically stated in the S.S.L.C. Book or School Admission Register as the case may be.



FORM OF COMMUNITY CERTIFICATE FOR OTHER BACKWARD CLASSES
[Vide G.O. (Ms.) 131/81/GAD dated 15/4/1981]

    This is to certify that Shri/Smt/ Kumari …......................................................... son/daughter of....................................................
House  …....................................................  Village  /Town  in  ….......................  ...........................................Taluk
…......................................................  District  of  Kerala  State  belongs  to  the  ….............................................Caste
…........................................ which is included in the list of Other Backward Classes in the Schedule to Part I Kerala State
and Subordinate Service Rules, 1958.

      2. Shri./Smt./Kumari …........................................................ and his/her family ordinarily reside (s) in 
…..................................Village /Town of ….......................................................................... District of Kerala State.

                                                                                                  Signature,
Place:                                                                                    Name and Designation 
Date:                                                (with Seal of Office)

 Note:-The term ordinarily resides used here will have the same meaning as in 
Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

(e) Conversion certificate:

      Candidates who have embraced the Hindu faith by conversion from Christian Communities shall produce as
and when required self-attested copies of the conversion certificates issued under the hand and seal  of the
Secretary of any of the following institutions, the original of which shall be produced at the time of interview. 

1. Kerala Hindu Mission, Thiruvananthapuram
2. All India Dayananda Salvation Mission (Arya Samaj), Kerala Branch, Thiruvananthapuram 
3. Akhila Bharatha Ayyappa Seva Sangham (Registered as No.22 of 1964 under the Charitable Societies Act 12 of 
1955).
4. Shri Ramadasa Mission Universal Society, Sree Neelakantapuram, Thiruvananthapuram 695581.
5. Calicut Arya Samaj, Arya Samaj Mandir, Puthiyara P.O., Calicut – 673004

 Note:- 1) A candidate who is converted or reconverted to Hinduism through the organisations authorised
for the purpose shall publish a notification to that effect in the Gazette indicating the change
of  name or  signature  to  render  him eligible  for  the  concession  granted  to  various  Hindu
Communities. A copy of the said notification shall  also be produced as and when required.
Candidates who fail to produce copy of the notification will not be entitled to the benefit of
reservation or relaxation from upper age limit

 2) “The Scheduled Caste reconvert to  Hinduism or his descendent will  become entitled to be
regarded as a member of Scheduled Caste converted to Hinduism only if such a convert has
been accepted by the Members of the Caste claimed as one among themselves and has thus



become  a  Member  of  that  Caste.  Therefore,  the  candidate  who  claims  to  have  been
reconverted  to  Hinduism  shall  in  addition  to  the  Conversion  Certificate  mentioned  above,
produce as and when required a certificate to prove the above fact obtained from the Revenue
Authority  competent  to  issue  Community  Certificates  as  per  the  direction  laid  down  in
Government Circular No. 18421/E2/87/ SC/STDD dated 15-12-1987”. It should be clearly stated by
the Revenue authority in the certificate that it  is issued in accordance with the directions
stipulated in the Government Circular No . 18421/E2/87/SC/STDD dated 15-12-1987.

 3) “If there is change of name and caste due to conversion that change will be 
published in the Gazette and the copy of the Gazette Notification attached 
with the School Records. In such cases correction in the School Records is 
not necessary.

(f)   Non-Creamy Layer Certificate:

(i) Candidates  belonging  to  Backward  Classes entitled  to  the  benefit  of  reservation in  appointment  shall
produce Non- Creamy Layer Certificate (NCLC) issued by competent authorities as laid down in G.O.(P)
36/2000/SC/STDD dated 27-5-2000 in the prescribed form given below as and when required by the
Commission.

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES FOR  APPOINTMENT TO POSTS UNDER
GOVERNMENT OF KERALA AND ITS 
ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS 

         This  is  to  certify  that  Shri/Smt........................................................................son/daughter
of…..........................................................................................................Village...........................District/  Division in  the State of  Kerala
belongs to ................................................of ….........Community which is designated as a Backward Class in the State of
Kerala.
        2. This is also to certify that the above Shri/Smt ….................................. does not belong to the category of
'Creamy Layer' in the light of the guidelines in G.O. (P) ….......................dated …............  and the Schedule prescribed
thereunder to identify the 'Creamy Layer' among the designated “Other Backward Classes” in the State of Kerala.

Place:                                                             Signature:
Date:                                                               Name:
                  (Seal)                                            Designation

(ii) Candidates of the Backward Classes who belong to the group of person with hereditary occupation and sub
castes of Fishermen Community as enumerated in Annexure B and C of the G.O. (P) No.36/2000/SC/STDD
dated 27-5-2000 are excluded from the Creamy Layer and therefore they need not produce Non-Creamy
Layer  Certificate.  However,such  candidates  will  have  to  produce  Community  Certificate  which  clearly
indicates that they belong either to the group of persons with hereditary occupations or sub castes of
Fishermen Community when required.

(iii) EWS Certificate: 
The candidates belonging to Economically Weaker Sections should produce the Certificate as per G.O.(Ms)



No. 02/2020/P&ARD dated 12.02.2020 in the prescribed format given below:

Annexure I

Office of the …....................…..........................
Date: …............................. 

CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY THE APPLICANTS BELONGING TO ANTHYODAYA ANNAYOJANA (AAY)
AND PRIORITY HOUSE HOLD (PHH) CATEGORY

(Vide G.O.(Ms.) No. 2/2020/P&ARD dated. 12.02.2020)

This is to certify that Shri/Smt/Kumari …........................................................................................................         

Son/daughter/wife  of  …..............................................................  is  a  permanent  resident  of  ….................

…......................................................................................................................................................................................... 

…............................................. (H.E. Address) …........................................................................................... village

…..................................................... District, Kerala State, whose photograph is affixed below, is a member of Anthyodaya

Annayojana (AAY)/ Priority House Hold (PHH) and that his/her name is included in the Ration Card issued under this

category and that he/she does not belong to a caste/class recognised as Scheduled Castes, Scheduled Tribes or

Other Backward Classes in the State and therefore he/she belongs to Economically Weaker Sections in General

Category.

Signature …................................................................

Name ….......................................................................

Designation …...........................................................

(Seal) 

Annexure II
INCOME AND ASSETS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY 

WEAKER SECTIONS (EWSs) IN GENERAL CATEGORY
Certificate No. ….................   Date ….................................

This is to certify that Shri/Smt/Kumari ….......................................................................................................

Son/daughter/wife of ….........................................................................................................................................

is a permanent resident of …..............................................................................................................................

….............................................................................................................................................................. (H.E. Address)

…...................................... Village …............................................................................................................................ 

Taluk   ............................................................................................................  District  in  Kerala,  Pin  Code  ….....................  whose

Recent 
passport size 
photograph of 
the applicant



photograph is affixed below, belongs to Economically Weaker Sections in General  Category(*)  and that his/her

family income is at Rs................................  …..........................................................................................................................................................

( in words also) for the financial year  …............................. and that his/her family does not own or possess assets

exceeding  the  limit  specified  in  G.O.(Ms.)No.2/2020/P&ARD  dated.  12.02.2020  and  that  he/she  belongs  to

…............................................... caste/community/class which is not recognised as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or

Other Backward Class as listed in List I, II and III in the Schedule to Rule 2 Part I, K.S & S.S.Rs, 1958.

Signature with Office Seal …...........................................

Name …....................................................................................

Designation …........................................................................

(*) General Category means and includes all Castes, Communities and Classes of citizens other than Scheduled
Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(g) Where there is difference in the Date of Birth ,Community,Religion etc. of candidates as between the school 
records and those furnished in the application form:-

(i) ''In case there is any change in date of birth of the applicant in the School Admission Register or S.S.L.C. Book or
other school records from that furnished in the application or in the documents produced,necessary corrections in
the Admission Register or other school records shall be made as required under Rule 3 in Chapter VI of the Kerala
Education Acts and Rules. Such corrections made in the School Admission Register or SSLC Book or other School
records shall be authenticated by the Competent Authority. Benefits if any as a result of such change will be
available only after such corrections in the school records are made”.
(ii) In the case of change in name,religion and community,change except clerical error, to be carried out after a
person leaves the school shall be ensured by Gazette Notification after obtaining certificates from Tahsildar of the
Taluks or higher Officers above the rank of Tahsildar in the Revenue Department of the applicants requesting for
issue of the certificate for the purpose [ G.O.(Ms.) 195/85/GAD dated 24-5-1985].

Copy of the Gazette Notification duly attested shall be attached to S.S.L.C. /Extract of Admission Register of the
individual concerned. No change in the original entry shall be made.

(iii)  In the case of change in name only, an Identification Certificate obtained from a Gazette Officer shall  be
attached with the relevant page in S.S.L.C/ Extract of Admission Register. 

Note:-   
(1) The original Gazette Notification publishing the change of date of caste/community shall be produced

before the Commission at the time of interview or as and when required by the Commission in case
the selection is finalised by Written Test,Practical Test/Physical Efficiency Test or both or all.  The
same should also be produced before the appointing authority at the time of joining duty.

(2) In the case of children born in intercaste marriage in which either of the parents belongs to Scheduled
Caste/Scheduled  Tribe,the  Community  Certificate  obtained  from  Tahsildar  will  be  considered  as

Recent 
passport size 
photograph of 
the applicant



sufficient  proof of community.  The above certificate may be pasted with S.S.L.C.  Book/Extract  of
School Admission Register. 

(h) Candidates shall produce any one of the Photo affixed ID proof mentioned below in original and self attested
Photocopy along with the Admission ticket at the time of Physical Efficiency Test , Practical Test, Interview etc.  For
Examinations candidates shall produce any one of the below mentioned photo affixed ID proofs in original.

Identity proof
1. Voter Identity Card issued by Election Commission of India
2. PAN CARD
3. PASSPORT
4. Driving Licence
5. Photo affixed Pass book issued by Nationalised Banks
6. Identity Cards issued to Government Employees by the Departments/ Institutions 

concerned.
7. Identity card issued by Social Welfare Department, Government of Kerala to Physically 

Handicapped persons.
8. Discharge Certificate issued to the Ex-servicemen/ photo affixed Identity Card issued to 

the Ex-servicemen by the Zila Sainik Welfare Officer.
9. Conductor Licence issued by the Motor Vehicle Department.
10. Photo affixed pass book issued by Scheduled Banks/Kerala State Co-Operative Bank/ 

District Co-Operative Banks.
11. Photo affixed Identity Card issued by Public Sector Undertakings (Various 

Companies/Corporations/Boards/Authority) Govt. Autonomous Institutions to their 
employees.

12. Photo affixed Identity card issued by Various Universities of Kerala State to their 
employees. 

13. Photo affixed Medical Certificate issued by the Medical Board to PH candidates
14. Photo affixed Identity Card issued by Bar Council to those who have enrolled as 

Advocates.
15. Aadhaar card issued by the Central Government.  Candidates should also enter their 

Register Number on the copy of Identity Proof.

14. Documents in proof of prescribed educational qualifications, date of birth, community, experience etc. shall
be produced at the time of interview or at any time as required by the Commission. Those who fail to
produce the original documents as required above will not be interviewed/included in the Ranked List as the
case may be. No extension of time will be allowed for the production of any documents. The applications of
those candidates who have claimed the benefit of community in the application but not proved by proper
proof will not be rejected for that reason only. Such applications will be considered for selection without
giving the benefit of community, if the application is otherwise in order.

15. Candidates  are required to acquaint  themselves with the instructions given in  the notification General



Conditions and Website for filling up the application form. They will not get an opportunity to rectify any
mistake in the application later. 

16. Claims  made  subsequent  to  the  application  will  not  be  considered  under  any  circumstances.  Proof
submitted without proper claim in the application also will not be considered.

17.  Qualifications prescribed including experience,for a post shall be one acquired by the candidate on or
before the last date fixed for receipt of applications for that particular post. The date for determining
whether a candidate does possess a particular qualification including experience shall be the last date fixed
for receipt of application. Candidates possessing qualifications equivalent to those prescribed for a post
shall produce in addition to the documents referred to in Para 13 (b), sufficient proof obtained from a
University or any other competent authority to the effect that the qualifications possessed by him are
recognised as equivalent to those prescribed for the post.
      In the case of the examination conducted by the University or any other competent authority,the
candidates will  be deemed to have passed the Examination only with effect  from the date of official
publication of the results of the Examination by the University or the concerned authority.

      ''Failure to produce the proof of equivalency of qualification will entail rejection of application.'' 
    

18. As  stipulated  in  the  Kerala  Government  Servant's  Application  for  posts  (Private  Employment  and
Government Service) Amendment Rules 2012, when a government servant employed in a service under the
Administrative control of the Government of Kerala is  applying for a post notified by the Kerala Public
Service Commission, by online facility or otherwise, he/she  shall submit the print out page of the online
application or a copy of the application, as the case may be to the Head of the Office on or before the last
date fixed for the receipt of application by the Commission. The candidate shall obtain a receipt in the
following form signed by the Head of the Office that  he/she has received the print  out  page of the
application / a copy of the application and that she/he will communicate her/his objections, if any to the
entertainment of the application within one month from the last date fixed for receipt of the application and
produce the same to the Commission as and when called for.

 RECEIPT
(To be obtained from the Head of Office)

Certified  that  a  copy  of  application  /  print  out  page  of  the  online  application  for  selection  to  the  post  of
…......................…........................................................on   I  ….......................................................in  the
…...............................................................................................................................................................
(here enter the name of Department/Corporation/Company/Local Authority/Co-operative Institution) notified in the
Gazette dated.............................................................has been received in this Office on …....................................................... ie, on
or  before  the  last  date  fixed  for  the  receipt  of  application  for  the  post  from  Sri./Smt.
….......................................................................(here enter the name and designation of the applicant)  and that objections ,if
any to the entertainment of the application will be communicated to the Head Office/Regional Office/District Office
of the Kerala Public Service Commission  within one month from the last date fixed for receipt of applications. 



                                                                           Signature,
Place:                                                              Name and Designation of the 
Date:                                                                Head of office. 

  
                                                (Seal of Office)  

       Candidates who are unable to produce the 'receipt' may obtain a certificate in the following form from the 
Head of the Office showing that she/he had applied for 'Receipt' on or before the last date fixed for receipt of 
application for the post.  The certificate so produced  shall be accepted in lieu of the 'receipt'.

CERTIFICATE 
(To be obtained from the Head of Office, in lieu of the Receipt)

       Certified that a copy of request for receipt, in the form given in the General Conditions of the Gazette
notification  inviting  application  for  the  post,  dated  …................................  has  been  received  in  this  Office  on
…....................................  ie,  on or  before the last  date fixed  for  receipt  of application for  the post,  from Sri./Smt.
…...................................................................... (here enter the name and designation of the applicant) applying for selection to
the post of …................................... on I ….................................................. in the ….................................................................. Department/
Corporation/ Company/ Local Authority/Co-operative Institution) notified in the Gazette dated .............................. 

                                                                           Signature,
Place:                                                             Name and Designation of the 
Date:                                                                 Head of office. 

  

                                           (Seal of Office)  
Note:- 

(1) The above conditions are not applicable to employees provisionally appointed under Rule 9(a) (i) of 
Kerala State and Subordinate Service Rules, 1958 that,is persons provisionally appointed through the 
employment Exchange.

(2)  In  the case of  those employed under  the Government  of  India  or  other  State Government,  the
application should be forwarded through proper channel with necessary endorsement to the effect that
the application has been made in accordance with the Rules made by the Government concerned.
Consent  of  the  Government  concerned will  be instituted  upon if  the  application is  not  forwarded
properly. 

18   (a)       Person who have one year tenure to retire from Defence force and is applying for a post notified by
the Kerala Public Service Commission by online facility or otherwise as ex-servicemen, he/she should produce the
Certificate and  undertaking shown in annexure below in lieu of NOC.





FORM OF CERTIFICATE FOR SERVING PERSONNEL
(Applicable for serving personnel who are due to be released within one year)

       It  is  certified  that  No.  …...............................  Rank.  …......................................  Name  …...............
…......................................................... is serving in the Army/Navy/Air Force from …..........................

2. He is due for release retirement on completion of his specific period of assignment on …...........
3. No disciplinary case is pending against him.

                                                                                         Signature
Place:                                                                    Name and Designation of the
Date:                                                                        Competent Authority.

 (SEAL)                        
     Candidate (Serving Personnel) furnishing certificate as above will have to give the following undertaking.

     Undertaking to be given by serving Armed Force personnel 
who are due to be released within one year

       I understand that if selected on the basis of the recruitment/Examination to which this application relates, my
appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority
that I have been duly released/ retired/ discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits
admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts)
Rules, 1979, as amended from time to time.

Place:
Date:                                                      Signature and Name of candidate 

19   (a)   Unless otherwise specified,  the experience prescribed as qualification for  any post in Part  I  of this
notification  shall  be  one  gained  by  candidate  holding  temporary  or  regular  appointments  in  Central  or  State
Government Service or in Public Sector Undertaking or Registered Private Sector Undertaking after acquiring the
basic  qualifications  prescribed  for  the  post.  The  experience  gained  as  factory  workers  on  daily  wages  of  a
permanent nature will also be accepted provided the service is continuous and not of a casual nature .Experience
gained by candidates in the capacities of paid or unpaid apprentices,trainees and casual labourers will  not be
accepted.

     (b)   As per G.O.(Ms) No.635/2013/H.Edn. Dated 05.10.2013, the proficiency certificate issued from the Board of
apprenticeship training (BOAT), Ministry of Human Resource Development (MHRD) after the completion of one year
apprenticeship  training  shall  be  considered  as  one  year  experience  for  employment  in  State  Government
Organisations,

Note:- Registered Private Sector Under taking means:
i. Co-operative Societies registered under the Kerala Co-operative Societies 

Act,1969,societies registered under the Societies Registration Act,1860 or the Travancore 



Cochin Literary,Scientific Charitable Societies Registration Act,1955 or Companies registered
under the Companies Act,1956 or any Institution ,Firm or Company which has a legal entity 
under any law for the time being in force.

ii. Small Scale Industrial Units registered with the Industrial Development Commissioner; and
iii. Industrial Institutions wherein Government have investments.

20. The certificate to be produced in proof of experience shall in the form given below :

Name of the Firm :
(Company/Corporation/Government Department/
Co-operative Institutions etc.)

Register Number :
(SSI Registration or any other
Registration Number and Date of Registration)

Date of Registration :
Authority issued Registration :

CERTIFICATE OF EXPERIENCE

        Issued to (here enter Name and Address) …...............................................................
…..........................................................................................................................................
       This is to certify that the above mentioned person has worked/has been working in this institution 
as....................................................................................(here enter the name of the post held and or the nature of assignment 
held in the capacity) on ….........................per day/per mensem*  for a period of .................................. years …................. 
moths …......... days from ….......................... to …........................

                                                                                        Signature,
Place:                                                         Name and Designation of the Issuing
Date:                                                        Authority with Name of the Institution.

                            (Office Seal)

CERTIFICATE

           Certified that Sri/Smt............................................................... mentioned in the above Experience Certificate has
actually worked/is working as …......................................  (Specify the nature of employment) in the above Institution
during the period mentioned therein as per the entry in the above register maintained by the employer as per the
provision of..................................    Act (Name of the Act/Rules to be specified).



           I am the authorised person to inspect the Registers kept by the employer as per the provision of the
Act/Rules of the ….............................................................State/Central Act.

                                                                             Signature with date,
                                                                         Name of attesting Officer with
                                                                           Designation and Name of Office,
Place:                                                                 who is the notified Enforcement
Date:                                                                  Officer as per the Act/Rules.

                                         (Office Seal)

Note:-1. Please specify the post held or nature of assignment,Casual Labourer. Paid/unpaid  Apprentice/Regular 
Worker or Temporary Worker.
       2. All Experience Certificates shall be duly certified by the concerned Controlling Officer/Head of Office of the
Government. The genuineness of the certificate shall be subjected to verification   and legal action will be taken
against those who issue and produce bogus Certificate.

21.      The form of certificate to be produced by Ex-servicemen to prove their experience in the  Defence Force is
given below. The certificates shall be one issued by competent authority in the Defence Force. 



CERTIFICATE OF EXPERIENCE (IN RESPECT OF EX-SERVICEMEN)
1. Wing(Army/Navy/Air-Force) :
2. Rank      :
3. Number :
4.  Name and address as shown in the 

discharge certificate :
5. Date of enrolment :
6. Date of discharge :
7. Trade(s) :
8. Period or service or experience :

in the trade/trades (the actual
period served in individual trade should
be specified both in words and in figures)

Place:                                            Signature, Name and Designation
 Date:               (Seal of Office)                            of the Officer issuing the Certificate.
                                                  

22. Under no circumstances, candidate shall register more than once as per “ONE TIME REGISTRATION”.  It is
the responsibility of candidates to ensure the accuracy and correctness of the information uploaded.  False
information should not be furnished.  Those who register more than once or furnish bogus information are
liable to be debarred from applying either permanently or for a fixed period or face legal action initiated by
the Commission.

23. Unless other methods are instructed, applications must be submitted online through the Official website of
the Commission  www.keralapsc.gov.in  subsequent to “ONE TIME REGISTRATION”.   Candidates who have
already registered can apply online through their profile.

24. (a)  If there is difference in the name of the candidates given in the application and that given in the
documents,an identity certificate from a Gazetted Officer showing that the name given in the application
and in the documents are of the same person shall be produced as and when required.

            
         (b) The application having one or more of the following defects will be summarily rejected:
                               1. Not qualified.

2. Under-aged
3. Over-aged
4. Applications received not in response to a Gazette Notification
5. Late Applications
6. If the name of post applied for cannot be correctly gathered from the details furnished by 

the applicant.
7. If the candidates apply to more than one District (For District-wise selections)for a post in 

response to the same notification.
Note:-   There will not be any appeal against the rejection of applications made on any of the above  ground.

25. Advice on recruitment of candidates will be made on the basis of the rank secured by them in the ranked



list prepared pursuant to this notification in accordance with the rules of reservation prescribed in Rule 14
to 17 of Part II of the Kerala State and subordinate Service Rules,1958 and subject to the conditions laid
down in Rule 3 © of the said rules and in accordance with the rules made for the purpose from time to
time.

Note:- Rule 3(c) of Part II of the Kerala State and Subordinate Service Rules,1958 will not be  applicable  in
respect of candidates for appointment in the Government owned    Companies,Corporations  and
Boards, Co-operative Institutions. But in their case  the   rules  laid   down  in  this  regard  by  the  

Company/Corporation/Board/Co- operative  Institutions will be  applicable.
26. (a)  The  claim  of  the  candidates  with  regard  to  the  date  of  birth,  educational/technical

qualifications,experience and community are accepted only provisionally on the information furnished by
them in their application form until the Commission are satisfied themselves of the claims. Mere admission
to any test or interview or inclusion of the name of a candidate in a Ranked List will not confer on the
candidate  any  right  for  appointment.  The  candidature  is  therefore,  provisional  at  all  stages  and  the
commission reserve the right to reject candidature at any stage of the selection even after the advice has
been made.
(b) Inclusion of the name of an applicant in a Ranked List or in an Advice List by the Commission carries
with it no guarantee for actual appointment.

27. Candidates are directed to fill up the applications carefully in accordance with the terms and conditions laid
down in  the  notification  and the  directions  contained  in  the  official  website  of  Kerala  Public  Service
commission  “www.keralapsc.gov.in”  Applications,  which  do  not  confirm  to  the  above  are  liable  to  be
rejected.

28. Warning:-  Candidates who are found guilty of the following items of misconduct are liable to be disqualified
for  being  considered  for  a  particular  post  or  debarment  from  applying  to  the  Commission  either
permanently or for any period or the invalidation of their answer scripts or products in a written/practical
test or the initiations of legal or other proceedings against them or their removal or dismissal from the
office or the ordering of any other legal/disciplinary action against them if they have been appointed on or
any one more of the above.

i. Any attempt by or on behalf of candidates applying for selection by the Commission to
influence the Chairman or any Member of the Commission or the Experts or Examiners
who assist the Commission or to canvass support for their selection.

ii. Any attempt to influence the Staff of the Office of the Commission to do any undue
favour to them or to divulge any information which is to be kept secret until it is officially
released under the orders of the Commission.

iii. Making  of  any  false  statement  in  the  application  form or  any  document  produced in
connection, with selection or suppression of any material fact relevant to the selection
from the Commission.

iv. Production any false or tampered document before the Commission or the tampering with
any document produced before the Commission in connection with a selection after their
production.

v.  Any attempt to prefer any false complaint before the Commission about a rival candidate
in a selection.

vi. Making any false allegation against the Chairman or any other Member of the Commission
or any Expert or Examiner who assist the Commission or any Member of the Staff of the
Commission in connection with a selection.



vii. Any  improper  behaviour  in  connection  with  any  interview  or  examination  held  by  the
Commission.

viii.Tampering  with any answer  book in  an examination conducted  by the Commission or
writing  anything  in  such  answer  book  in  any  manner  which  in  the  opinion  of  the
Commission  would  lead  to  the  identification  of  the  candidate  against  the  instructions
contained in the answer book.

ix. Any other conduct which in the opinion of the Commission, is likely to affect the fair and
just selection of candidates by the Commission.

x. Electronic gadgets such as Mobile Phones, Blue tooth, Walkman etc. are prohibited from
being used inside the examination halls. Candidates who possess such gadgets inside the
examination halls are liable for punishment including invalidation of answer scripts by the
Commission.

xi. “Disciplinary action as per Rule 22 of Kerala Public Service Commission, Rules of
Procedure will be initiated against those candidates who after giving confirmation
had  appeared  or  failed  to  appear  for  the  examination  after  submitting  the
application with false claims regarding their educational qualifications, experience
etc.”

29. Admission ticket of those posts for which applications are received through on-line facility as per One Time
Registration Scheme will not be send through post.  The Admission ticket of eligible candidates will be made
available in their profiles.  Candidates can download Admission Ticket online by logging into their profile
using their user ID and Password.

30.  Candidates  who  include  their  Mobile  number/e-mail  ID  in  the  application  will  be  informed  about
Test/Interview through Electronics media.(Mobile/e-mail)

Kerala Public Service Commission                                 SAJU GEORGE
 Thiruvananthapuram                                                                   Secretary.



THE SCHEDULE
(LIST 1)

SCHEDULE CASTE IN THE KERALA STATE

1 Adi Andhra

2 Adi Dravida

3 Adi Karnataka

4  Ajila

5 Arunthathiyar

6 Ayyanavar

7 Baira

8 Bakuda

9 Bathada

10 Bharathar (Other than Parathar), Paravan 

11 Chakkiliyan

12 Chamar, Muchi

13 Chandala

14 Cheruman

15 Domban

16 Gosangi

17 Hasla

18 Holeya

19 Kadaiyan

20 Kakkalan, Kakkan

21 Kalladi

22 Kanakkan, Padanna, Padannan

23 Kavara (Other than Telugu speaking or
Tamil speaking Balija, Kavarai, Gavara, Gavarai, 
Gavarai Naidu,Balija Naidu, Gajalu Balija or Valai 
Chetty)

24 Koosa

25 Kootan, Koodan

26 Kudumban

27 Kuravan, Sidhanar, Kuravar, Kurava, Sidhana

28 Maila

29 Malayan (In the areas comprising the Kannur, 



Kasargode, Kozhikode and Wayanad Districts  as 
specified by sub section (2) of section 5 of the State  
Re-organisation Act, 1956 (37 of 1956)

30 Mannan, Pathiyan, Perumannan, Peruvannan,  
Vannan, Velan

31 Moger (Other than Mogeyar)

32 Mundala

33 Nalakeyava

34 Nalkadaya

35 Nayadi

36 Pallan

37 Palluvan, Pulluvan

38 Pambada

39 Panan

40 Paraiyan, Parayan, Sambavar, Sambavan,   Sambava,
Paraya, Paraiya, Parayar

41  Pulayan, Cheramar, Pulaya, Pulayar, Cherama, 
Cheraman, Wayanad Pulayan, Wayanadan Pulayan,  
Matha, Matha Pulayan

42  Puthirai Vannan

43 Raneyar

44 Samagara

45 Samban

46 Semman, Chemman, Chemmar

47 Thandan (Excluding Ezhavas and Thiyyas who are 
known as Thandan, in the erstwhile Cochin and   
Malabar areas) and (Carpenters who are known as 
Thachan, in the erst-while Cochin and Travancore  
State), Thachar (Other than Carpenter) 

48 Thotti

49 Vallon

50 Valluvan

51 Vedan

52 Vettuvan, Pulaya Vettuvan  (In the areas of erstwhile 
Cochin States only)

53 Nerian
    
   



LIST II
 SCHEDULED TRIBES IN THE KERALA STATE

1   Adiyan

2 Arandan (Aranadan)

3 Eravallan

4 Hill Pulaya, Mala Pulayan, Kurumba Pulayan, 
Karavazhi Pulayan, Pamba Pulayan.

5 Irular,Irulan

6 Kadar (Wayanad Kadar)

7  Kanikaran,Kanikkar

8 Kattunayakan

9 Kochuvelan

10 Koraga

11 Kudiya,Melakudi

12 Kurichchan (Kurichiyan)

13 Kurumans, Mullu Kuruman, Mulla Kuruman, Mala 
Kuruman

14 Kurumbas (Kurumbar, Kurumban)

15 Maha malasar

16 Malai Arayan , Mala Arayan

17 Malai Pandaram

18 Malai Vedan (Mala Vedan)

19 Malakkuravan 

20 Malasar

21 Malayan, Nattu Malayan, Konga Malayan 
(Excluding   the areas comprising the Kasaragod, 
Kannur, Wayanad and Kozhikode Districts)

22 Malayarayar



23 Mannan [to be spelt in Malayalam script in   
parenthesis (മന്നാന്)]

23 A Marati (of Hosdurg and Kasaragod Taluks of     
Kasaragod District in Kerala) 

24 Muthuvan,Mudugar,Muduvan

25 Palleyan, Palliyan, Palliyar, Paliyan

26 Paniyan

27 Ulladan, Ullatan

28 Uraly

29 Mala Vettuvan (in Kasaragod and Kannur Districts)

30  Ten Kurumban, Jenu Kurumban

31 Thachanadan, Thachanadan Moopan

32 Cholanaickan

33 Mavilan

34 Karimpalan

35 Vetta Kuruman

36 Mala Panickar

    
 

LIST III
 OTHER BACKWARD CLASSES IN THE KERALA STATE

I   Throughout the State

1 Agasa

2 Ambalakkaran

2A Anchunad Vellalars

3 Anglo Indian

4 . . . . . . . . . 

5 . . . . . . . . .



6 Aremahrati

7 Arya

8 Bandari

9 Billava

9 A Boyan

10 Chakkala

11 . . . . . . . .

12 Chavalakkaran

13 Chetty/ Chetties

(Kottar Chetties,Parakka Chetties, Elur Chetties, Attingal 
Chetties, Pudukkada Chetties, Iraniel Chetties, Sri Pandara 
Chetties, Telugu Chetties, Udayamkulangara Chetties, 
Peroorkada Chetties, Sadhu Chetties, 24 Manai Chetties, 
Wynadan Chetties, Kalavara Chetties, 24 Mana Telungu 
Chetties, Mountadan Chetty and Edanadan Chetty)

14 Devadiga

15 Devanga

15 A Dheevara : (Arayan അല്ലരയന്), (Valan  വ്ാലെന്), (Nulayan  
നുളയന്), (Mukkuvan  മുക്കുവ്ന്), (Arayavathi  അല്ലരയവ്ാത്തെി),  
(Valinjiar  വ്ളിന്ജയിയാര്), (Paniakkal  പാണിയാക്കല്), (Mukaya 
മുകയ), (Bovi Mukayar   ോബാവ്ി മുകയാര്) and (Mukaveeran 
മുകവ്ീരന്).

16 Ezhavas and Thiyyas:

(1) Izhavan (ഈഴവ്ന്), Ishavan (ഈഴവ്ന്), Ezhavan (ഇഴവ്ന്)
(2) Ezhuva (ഇഴുവ്), Izhuva (ഇഴുവ്), Ishuva (ഇഴുവ്)
(3) Izhuvan (ഇഴുവ്ന്), Ishuvan (ഇഴുവ്ന്), Ezhuvan (ഇഴുവ്ന്)
(4) Izhava (ഇഴവ്),  Izhavan (ഇഴവ്ന്), Ishavan (ഇഴവ്ന്)
(5) Illuva (ഇള്ളുവ്)
(6) Illuvan (ഇള്ളുവ്ന്)
(7) Irava (ഇരവ്) 
(8) Iruva (ഇരുവ്) 

17 Ezhavathi

18 Ezhuthachan

19 Ganika

20 Gatti



21 Gowda

22 Hegde

23 . . . . . . . . . . 

24 . . . . . . . . . . 

25 Jogi

26 Kaduppattan

27 Kaikolan

28 Kelasi  (Kalasi Panicker)

29 Kalari Kurup or Kalari Panicker

29 A Kammara 

30 Viswakarmas including Asari Chaptegra,  Kallassari, 
Kalthachan, Kammala, Kamsala, Kannan, Karuvan, Kitaran, 
Kollan, Malayala Kammala,  Moosari, Pandikammala, 
Pandithattan, Perumkollan, Thachan, Thattan, Vilkurup, 
Villasan,  Viswabrahmanan or Viswabrahmanar, 
Viswakarmala,  Palisa Perumkollan and  Kadachi Kollan.

31 Kannadiayans

32 Kanisu or Kaniyar Panicker, Kani or Kaniyar (Ganaka) or 
Kanisan or Kamnan

33 Kavuthiyan

34 Kavudiyaru

35 Kongu Navithan, Vettuva Navithan and Aduthon

35 A The Kongu Vellala Gounder including Vellala Gounder, 
Nattu Gounder, Pala Gounder, Poosari Gounder and Pala 
Vellala Gounder.

36 Koteyar

37 Krishnanvaka

38 Kerala Mudalis



39 Kudumbis

40 Kusavan(Kulala,Kulala Nair,Andhra Nair or Anthuru Nair)

41 Kumbarans

41 A Kunnuvar Mannadi

41 B Kuruba

42 Latin Catholics (Latin Christians) 

43 Madivala

44 . . . . . . . . . . .

45 Maravans

46 Maruthuvar

47 . . . . . . . . 

48 Muslim or Mappila (including Turukkar/ Turukkan of 
Kasaragod District)

48 A Mukhari alias Moovari

49 Hindu Nadars

49 A Nadars included in SIUC

49 B Naidu 

50 Naikkans

50 A Kodangi Naicken (in Ernakulam, Alappuzha, Kollam, 
Pathanamthitta districts of South Kerala)

51 Odans

52 Scheduled Castes Converted to Christianity

53 Pandithars

54 Panniyar

55 Pattariyas

56 . . . . . . . . . . . . . 

57 . . . . . . . . . . . . .



58 . . . . . . . . . . . . . 

59 Rajapur

60 Chakravar,Sakravar(Kavathi)

61 Sourashtras

62 Saliyas, Chaliya (Chaliyan)

63 Senai Thalavan (Elavaniar)

64 S.I.U.C (Excluding Nadars specified in item 49A)

64 A Thachar

65 Tholkollans

66 Thottian

67 Vaduvans,Vadugans,Vadukars and Vadukas (Vadukans)

68 . . . . . . . . . . . 

69  Velaans (Velaan, Velaar)

70 Vanians (Vanika,Vanika Vaisya,Vanibha Chetty,Vaniya 
Chetty, Ayiravar, Nagarathar and Vaniyan)

71 Vaniar

72 Vakkaliga

73 Veerasaivas (Yogis and Yogeeswara, Poopandaram/ 
Maalapandaram, Jangam and Pandaram)

74 Veluthedathu Nair (Veluthedan and Vannathan)

75 Vilakkithala Nair (Vilakkithalavan)

76 Yadavas (Kolaya, Ayar, Mayar, Maniyani,  Iruman and 
Erumakkar)

77 Mooppar or Kallan Mooppan or Kallan Mooppar.

78 Mahendra Medara 

II.         In Malabar District
1. . . . . . . . . . . .  



2. . . . . . . . . . . 

3. Ganjan Reddis  
4. Vishavan  

III.       Throughout the State except Malabar District

1. . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . 

3. Malayekandi

4. Reddiars

IV Through out the State except Kasaragod and Hosdurg Taluk, Malabar District

1.Marati : 01

Explanation :- In this schedule, Malabar District shall mean the Malabar District referred to in sub-
section (2) of section  5 of the State Reorganisation Act,1956.

Jr/
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