
െഷ്സ്പെഷയൽ റിക്രൂട്ട്െഷ്മെന്റ് -ജിലാതലം 
കോറ്റഗറി നമ്പര് : 09/2020     

     േകേരള സംസ്ഥാന സര്വ്വീസിൽ േപാലീസ് വകുപ്പിൽ  േപാലീസ്  േകോൺസ്റ്റബിൾ   തസ്തികേയിേലയ്ക്ക്
വയനാട്  ജില,മെലപ്പുറം  ജിലയിെഷ്ല  നിലമ്പൂര്  ,കോളികോവ്,  അരീേക്കാട്,  വണ്ടൂര് േബ്ലാക്കുകേൾ,  പാലക്കാട്
ജിലയിെഷ്ല അട്ടപാടി  േബ്ലാക്ക്  എന്നീ  പ്രദേദേശങ്ങളിെഷ്ല വനാന്തരങ്ങളിേലയും  ,  വനാതിര്ത്തികേളിേലയും
െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ് േകോളനികേളിൽ നിവസിക്കുന്ന   പട്ടികേവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽെഷ്പ്പട്ട േയാഗയതയുളള 
ഉദ്യേദേയാഗാര്ത്ഥികേളിൽ നിന്നും  രണ്ടാം  ഘട്ട െഷ്സ്പെഷയൽ റിക്രൂട്ട്െഷ്മെന്റിനായി  നിശ്ചിത മൊതൃകേയിൽ എഴുതി
(മൊതൃകേ ചുവെഷ്ട േചേര്ക്കുന്നു) അേപക്ഷകേൾ  ക്ഷണിക്കുന്നു. 

1 വകുപ്പ് : േപാലീസ്  (േകേരള േപാലീസ് സേബാര്ഡിേനറ്റ് സര്വ്വീസസ് )

2 ഉദ്യേദേയാഗേപ്പര് : േപാലീസ് േകോൺസ്റ്റബിൾ

(വയനാട്  ജില  ,  ,  മെലപ്പുറം  ജിലയിെഷ്ല  നിലമ്പൂര്    ,  കോളികോവ്  ,    അരീേക്കാട്  ,    വണ്ടൂര്
േബ്ലാക്കുകേൾ    ,    പാലക്കാട്  ജിലയിെഷ്ല അട്ടപാടി  േബ്ലാ  ക്ക്     എന്നീ പ്രദേദേശങ്ങളിെഷ്ല
വനാന്തരങ്ങളിേലയും    ,    വനാതിര്ത്തികേളിേലയും  െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ്  േകോളനികേളിൽ
നിവസിക്കുന്ന   എലാ    പട്ടികേവര്ഗ്ഗ  വിഭാഗത്തിൽെഷ്പ്പട്ട  േയാഗയതയുളള
ഉദ്യേദേയാഗാര്ത്ഥികേളിൽ     നിന്നു മൊത്രം രണ്ടാം ഘട്ട െഷ്സ്പെഷയൽ റിക്രൂട്ട്െഷ്മെന്റ്  - വയനാട്
ജിലയിെഷ്ല പണിയാന ,അടിയാന , ഊരാളി(െഷ്വട്ടക്കുറുമെ), പ്രദേതയകേ ദുര്ബല േഗാത്ര
വര്ഗ്ഗ  വിഭാഗത്തിൽ  െഷ്പട്ട  കോട്ടുനായ്ക്കന  എന്നീ  പട്ടികേവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക്  മുനഗണന
,മെലപ്പുറം  ജിലയിെഷ്ല  നിലമ്പൂര്  ,കോളികോവ്,  അരീേക്കാട്,  വണ്ടൂര്  േബ്ലാക്കുകേളിെഷ്ല
പണിയാന,  പ്രദേതയകേ  ദുര്ബല  േഗാത്ര  വര്ഗ്ഗ  വിഭാഗത്തിൽ  െഷ്പട്ട  കോട്ടുനായ്ക്കന,
േചോലനായ്ക്കന  എന്നീ  പട്ടികേവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക്  മുനഗണന  ,  പാലക്കാട്  ജിലയിെഷ്ല
അട്ടപാടി േബ്ലാക്കിെഷ്ല പ്രദേതയകേ ദുര്ബല േഗാത്ര വര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽെഷ്പട്ട കുറുമ്പര്
വിഭാഗക്കാര്ക്ക് മുനഗണന  ) -രണ്ടാം ഘട്ട െഷ്സ്പെഷയൽ റിക്രൂട്ട്െഷ്മെന്റ്  

(കുറിപ്പ്  :   ഭിന്നേശഷിയുള്ളവര്ക്കും വനിതകേൾക്കും ഈ വിജ്ഞാപനപ്രദകോരം
അേപക്ഷിക്കുവാന അര്ഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല  .)

3 ശമ്പളം  : Rs. 22200-48000/-

4 ഒഴിവുകേളുടെഷ്ട
എണ്ണം

: 90 (  ബറ്റാലിയന അടിസ്ഥാനത്തിൽ   )

EXTRA ORDINARY GAZETTE DATED : 20/05/2020

                   LAST DATE : 24/06/2020



ജില  /   േമെഖല
ബറ്റാലിയന േവക്കനസി

വയനാട് ജില KAP 4 65

മെലപ്പുറം (നിലമ്പൂര് േബ്ലാക്ക് മൊത്രം) MSP 8

പാലക്കാട് (അട്ടപ്പാടി േബ്ലാക്ക് മൊത്രം) KAP-2 17

ആെഷ്കേ 90

ക്രമെ 
നം.

ബറ്റാലിയന ബറ്റാലിയനിൽ ഉദ്യൾെഷ്പ്പടുന്ന ജിലകേളുടം േപാലീസ് ജിലകേളുടം 

1 െഷ്കേ.എ.പി IV കേണ്ണൂര്, വയനാട്, കോസര്േഗാഡ് റവനയൂ ജിലകേൾ (കേണ്ണൂര്, വയനാട്, 
കോസര്േഗാഡ് േപാലീസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകേൾ)

2 െഷ്കേ.എ.പി II തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട് റവനയൂ ജിലകേൾ (തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട് എന്നീ േപാലീസ് 
ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകേൾ)

3 എം.എസ്.പി മെലപ്പുറം, േകോഴിേക്കാട് റവനയൂ ജിലകേൾ (മെലപ്പുറം േപാലീസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, 
േകോഴിേക്കാട്  സിറ്റി ആന്റ് റൂറൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകേൾ

കുറിപ്പ്  :-(i) െഷ്തരെഷ്ഞ്ഞെടുപ്പ്  ബറ്റാലിയനടിസ്ഥാനത്തിൽ  നടത്തുന്നതായിരിക്കും.  അപ്രദകോരം  വിവിധ
ബറ്റാലിയനുകേളിേലയ്ക്ക് െഷ്തരെഷ്ഞ്ഞെടുക്കെഷ്പ്പടുന്നവര്ക്ക്,  നിയമെനം ലഭിക്കുന്ന ബന്ധെഷ്പ്പട്ട ജില
ആംഡ് റിസര്വ്വിേലയ്ക്ക് മൊത്രേമെ സ്ഥലം മൊറ്റത്തിന് അര്ഹത ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുകേയുളള. 

       ii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രദകോരം ഒരു ഉദ്യേദേയാഗാര്ത്ഥി ഏതെഷ്തങ്കിലും ഒരു ബറ്റാലിയനിേലയ്ക്ക് മൊത്രേമെ

അേപക്ഷിക്കുവാന പാടുളള. 

       iii) ഈ  ഒഴിവുകേൾ  ഇപ്പേപ്പാൾ  നിലവിലുളളതാണ്.  ഈ  വിജ്ഞാപനപ്രദകോരം
ബറ്റാലിയനടിസ്ഥാനത്തിൽ  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റുകേൾ  തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്.  അപ്രദകോരം
തയ്യാറാക്കെഷ്പ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെഷ്ന്റ കോലാവധി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രദാബലയത്തിൽ വരുന്ന തീയതി
മുതൽ ഒരു വര്ഷം ആയിരിക്കും. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രദകോരം തയ്യാറാക്കെഷ്പ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ
നിന്നും േമെൽ സൂചേിപ്പിച ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കും ലിസ്റ്റ് പ്രദാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമെയത്ത് വയനാട്,
മെലപ്പുറം  ജിലയിെഷ്ല  നിലമ്പൂര്  ,കോളികോവ്,  അരീേക്കാട്,  വണ്ടൂര്  േബ്ലാക്കുകേൾ,  പാലക്കാട്
ജിലയിെഷ്ല  അട്ടപ്പാടി  േബ്ലാക്ക്  എന്നിവടങ്ങളിെഷ്ല  വനാന്തരങ്ങളിലും  വനാതിര്ത്തിയിലും
െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ് േകോളനികേളിൽ നിവസിക്കുന്ന പട്ടികേവര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കു മൊത്രമൊയി എഴുതി
അറിയിക്കെഷ്പ്പടുന്ന  കൂടുതൽ  ഒഴിവുകേളിേലക്കും  പ്രദസ്തുത  ലിസ്റ്റിൽ  നിന്നും   നിയമെനം
നടത്തുന്നതാണ്. 



     (iv) 30.08.2019-െഷ്ല  സ.ഉദ്യ  (എം.എസ്)  നം.131/19/ആഭയന്തരം  18.02.2020-െഷ്ല  സ.ഉദ്യ  (എം.എസ്)
നം.47/2020/ആഭയന്തരം  പ്രദകോരം  വയനാട്  ജില,മെലപ്പുറം  ജിലയിെഷ്ല  നിലമ്പൂര്  ,കോളികോവ്,
അരീേക്കാട്,  വണ്ടൂര്  േബ്ലാക്കുകേൾ,  രണ്ടാം  ഘട്ട  െഷ്സ്പെഷയൽ  റിക്രൂട്ട്െഷ്മെന്റിനായി  പാലക്കാട്
ജിലയിെഷ്ല  അട്ടപാടി  േബ്ലാക്ക്  എന്നീ   പ്രദേദേശങ്ങളിെഷ്ല   വനാന്തരങ്ങളിേലയും  ,
വനാതിര്ത്തികേളിേലയും െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ് േകോളനികേളിൽ നിവസിക്കുന്ന   എലാ  പട്ടികേവര്ഗ്ഗ
വിഭാഗത്തിൽെഷ്പ്പട്ട   ഉദ്യേദേയാഗാര്ത്ഥികേൾക്ക്   മൊത്രമൊയി  പരിമെിതെഷ്പ്പടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു.  ഈ
വിജ്ഞാപനം  പ്രദകോരമുളള  െഷ്തരെഷ്ഞ്ഞെടുപ്പ്  ജിലാ  അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും.  ഓരേരാ
ജിലയിേലയ്ക്കും  അതത്  ജിലകേളിൽ  നിന്നുളള  ഉദ്യേദേയാഗാര്ത്ഥികേെഷ്ള  മൊത്രേമെ
പരിഗണിക്കുകേയുളള.  

  v) അേപക്ഷകേന  വയനാട്,  മെലപ്പുറം  ജിലയിെഷ്ല   നിലമ്പൂര്  ,കോളികോവ്,  അരീേക്കാട്,  വണ്ടൂര്
േബ്ലാക്ക്,  പാലക്കാട്  ജിലയിെഷ്ല  അട്ടപ്പാടി  േബ്ലാക്ക്  എന്നീ   പ്രദേദേശങ്ങളിെഷ്ല
വനാന്തരങ്ങളിേലയും , വനാതിര്ത്തികേളിേലയും െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ് േകോളനികേളിൽ നിവസിക്കുന്ന
പട്ടികേവര്ഗ്ഗ  വിഭാഗത്തിൽെഷ്പ്പടുന്ന  ആളാെഷ്ണന്ന്   െഷ്തളിയിക്കുന്ന  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
േഫാറസ്റ്റ്േറഞ്ചര്  /   ൈസ്ട്രബൽ  എക്സ്റ്റെഷ്സ്റ്റനഷന  ഓരഫീസര്/  തഹസിൽദോര്/റവനയൂ
അധികോരികേളിൽ  നിന്ന്  വാങ്ങിേക്കണ്ടതും  (അേപക്ഷ  സവൈീകേരിക്കുന്ന  അവസാനതീയതിയ്ക്കു
മുനപ്), ആയത് കേമ്മീഷന ആവശയെഷ്പ്പടുേമ്പാൾ ഹാജരാേക്കണ്ടതുമൊണ്. 

5 നിയമെനരീതി : േനരിട്ടുള്ള നിയമെനം     
(പട്ടികേവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കായുളള പ്രദേതയകേ നിയമെനം - വയനാട് ജിലയിെഷ്ല 
വനാന്തരങ്ങളിേലയും , വനാതിര്ത്തികേളിേലയും െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ് േകോളനികേളിൽ 
നിവസിക്കുന്ന എലാ പട്ടികേ വര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇപ്പതിൽ  പണിയാന ,അടിയാന , 
ഊരാളി, പ്രദേതയകേ ദുര്ബല േഗാത്ര വര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽ െഷ്പട്ട കോട്ടുനായ്ക്കന എന്നീ 
പട്ടികേവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് മുനഗണന, മെലപ്പുറം ജിലയിെഷ്ല നിലമ്പൂര് ,കോളികോവ്, അരീേക്കാട്, 
വണ്ടൂര് േബ്ലാക്കുകേളിെഷ്ല വനാന്തരങ്ങളിേലയും , വനാതിര്ത്തികേളിേലയും െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ് 
േകോളനികേളിൽ നിവസിക്കുന്ന എലാ പട്ടികേ വര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇപ്പതിൽ പണിയാന, 
പ്രദേതയകേ ദുര്ബല േഗാത്ര വര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽ െഷ്പട്ട കോട്ടുനായ്ക്കന, േചോലനായ്ക്കന എന്നീ 
പട്ടികേവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് മുനഗണ, പാലക്കാട് ജിലയിെഷ്ല അട്ടപാടി േബ്ലാക്കിെഷ്ല 
വനാന്തരങ്ങളിേലയും , വനാതിര്ത്തികേളിേലയും െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ് േകോളനികേളിൽ 
നിവസിക്കുന്ന എലാ പട്ടികേ വര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇപ്പതിൽ പ്രദേതയകേ ദുര്ബല േഗാത്ര 
വര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽ െഷ്പട്ട കുറുമ്പര്  വിഭാഗത്തിന് മുനഗണന)

കുറിപ്പ്  :- പട്ടികേവര്ഗ്ഗ  വിഭാഗത്തിൽെഷ്പ്പടാത്ത  ഉദ്യേദേയാഗാര്ത്ഥികേൾ സമെര്പ്പിക്കുന്ന അേപക്ഷകേൾ
നിരസിക്കുന്നതാണ്.  അങ്ങെഷ്നയുളളവര്ക്ക് അേപക്ഷ നിരസിച്ചുകെഷ്കോണ്ടുള്ള  അറിയിപ്പ്
പ്രദേതയകേമൊയി നൽകുന്നതല. 



6 പ്രദായപരിധി : 18  -  31 ,  ഉദ്യേദേയാഗാര്ത്ഥികേൾ 02.01.1989  നും 01.01.2002  നും  ഇപ്പടയിൽ
ജനിചവരായിരിക്കണം.  (രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യൾെഷ്പ്പെഷ്ട).  വയസ്  ഇപ്പളവിെഷ്ന
സംബന്ധിച് മെറ്റ് ആനുകൂലയങ്ങൾ ഈ െഷ്തരെഷ്ഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമെല. 
കുറിപ്പ് :- 

(1)  വിമുക്തഭടനമൊര്ക്ക്  ഉദ്യയര്ന്ന  പ്രദായപരിധിയിൽ  40  വയസ്സുവെഷ്ര  ഇപ്പളവ്
അനുവദേിക്കുന്നതാണ്. 

(2)  വയസ്സിളവിെഷ്ന സംബന്ധിച െഷ്പാതുവയവസ്ഥകേളിെഷ്ല രണ്ടാം  ഖണ്ഡികേ ഈ
തസ്തികേയുെഷ്ട െഷ്തരെഷ്ഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമെല.

7 േയാഗയതകേൾ

1) വിദേയാഭയാസ േയാഗയത   :- 
 എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷേയാ തത്തുലയമൊയ പരീക്ഷേയാ ജയിചിരിക്കണം. 
കുറിപ്പ് :-  1) എസ്.എസ്.എൽ.സി േയാഗയതയുളളവരുെഷ്ട അഭാവത്തിൽ  
                  എസ്.എസ്.എൽ.സി േതാറ്റവെഷ്രയും പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
              2) മെതിയായ എണ്ണം ഉദ്യേദേയാഗാര്ത്ഥികേെഷ്ള ലഭയമൊയിട്ടിെഷ്ലങ്കിൽ വിദേയാഭയാസ   
                  േയാഗയത 8-ാാം   ക്ലാസ്സ് വെഷ്ര താഴ്ത്തുന്നതാണ്. 
              3) േയാഗയത സംബന്ധിച KS&SSR Part II Rule 10(a)ii ഈ തസ്തികേയ്ക്ക്
                  ബാധകേമൊണ്. 

    2) ശാരീരികേ േയാഗയത   :- 
(a) ഉദ്യയരം       - കുറഞ്ഞെത് 160 െഷ്സ.മെീ  (മെതിയായ എണ്ണം ഉദ്യേദേയാഗാര്ത്ഥികേൾ ലഭയമെലാത്ത പക്ഷം
5 cm ഇപ്പളവ് ഉദ്യയരത്തിൽ നൽകുന്നതാണ്)
(b) െഷ്നഞ്ചളവ്  - കുറഞ്ഞെത് 76 െഷ്സ.മെീ ഉദ്യം പൂര്ണ്ണ ഉദ്യഛ്വൈാസത്തിൽ കുറഞ്ഞെത് 5 െഷ്സ.മെീ
വികോസവും.  (  72  cm  വെഷ്ര  ഇപ്പളവ്  നൽകുന്നതാണ്,  എന്നിരുന്നാലും  ഇപ്പക്കാരയത്തിൽ  5  cm
വയതയാസം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം. )

    (c)കോഴ്ചശക്തി-  താെഷ്ഴപ്പറയുന്ന  തരത്തിൽ  കേണ്ണട  വയ്ക്കാെഷ്തയുളള  കോഴ്ചശക്തിയുളളതായി
സാക്ഷയെഷ്പ്പടുത്തിയിരിക്കണം.  
      

വലതുകേണ്ണ് ഇപ്പടതുകേണ്ണ്

a) ദൂരക്കാഴ്ച 6/6 െഷ്സ്നെലന 6/6 െഷ്സ്നെലന

b) സമെീപക്കാഴ്ച 0.5 െഷ്സ്നെലന 0.5 െഷ്സ്നെലന



കുറിപ്പ് :-
(1)   ഓരേരാ കേണ്ണിനും പൂര്ണ്ണമൊയ കോഴ്ച ശക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
(2)  കേളര് ൈസ്ബ്ലനഡ്നസ്, സ്ക്വൈിന്റ് അെഷ്ലങ്കിൽ കേണ്ണിെഷ്ന്റേയാ കേൺേപാളയുേടേയാ
      േമൊര്ബിഡ് ആയിട്ടുളള അവസ്ഥ എന്നിവ അേയാഗയതയായി കേണക്കാക്കുന്നതാണ്. 
(3)  മുട്ടുതട്ട്,  പരന്ന  പാദേം,  ഞരമ്പ്  വീക്കം,  വളഞ്ഞെ  കോലുകേൾ,  ൈസ്വകേലയമുളള  ൈസ്കേകോലുകേൾ,
േകോമ്പല്  (മുന  പല്),  ഉദ്യന്തിയ  പല്ലുകേൾ,  െഷ്കോഞ്ഞെ,  േകേൾവിയിലും  സംസാരേശഷിയിലുമുളള
കുറവുകേൾ എന്നിങ്ങെഷ്നയുളള ശാരീരികേ നയൂനതകേൾ അേയാഗയതയായി കേണക്കാക്കുന്നതാണ്.

3) മുകേളിൽ പറഞ്ഞെിട്ടുളള േയാഗയതകേൾക്കു പുറെഷ്മെ ഓരേരാ ഉദ്യേദേയാഗാര്ത്ഥിേയയും ശാരീരികേ ക്ഷമെതാ
പരീക്ഷയ്ക്ക് വിേധയമൊക്കുന്നതാണ്.  നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ എഫിഷയനസി െഷ്ടസ്റ്റിെഷ്ല വൺസ്റ്റാര്
നിലവാരത്തിലുളള  താെഷ്ഴ  പറയുന്ന  8  (എട്ട്)  ഇപ്പനങ്ങളിൽ  ഏതെഷ്തങ്കിലും  3  (മൂന്ന്)  എണ്ണത്തിൽ
േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം.        

ക്രമെ നമ്പര് ഇപ്പനങ്ങൾ വൺസ്റ്റാര് നിലവാരം 

1 100 മെീറ്റര് ഓരട്ടം 14 െഷ്സക്കന്റ് 

2 ൈസ്ഹ ജമ്പ് 132.20 െഷ്സ.മെീ

3 േലാഗ് ജമ്പ് 457.20 െഷ്സ.മെീ

4 പുട്ടിംഗ് ദേ് േഷാട്ട് (7264 ഗ്രാം) 609.60 െഷ്സ.മെീ

5 േത്രായിംഗ് ദേി ക്രിക്കറ്റ് േബാൾ 6096  െഷ്സ.മെീ

6 േറാപ് ൈസ്ക്ലമ്പിംഗ് (ൈസ്കേകേൾ മൊത്രം 
ഉദ്യപേയാഗിച്)

365.80 െഷ്സ.മെീ

7 പുൾ അപ്സ് അഥവാ ചേിന്നിംഗ് 8 തവണ

8 1500 മെീറ്റര് ഓരട്ടം 5 മെിനിട്ട് 44 െഷ്സക്കന്റ് 

കുറിപ്പ്  :-  ഉദ്യേദേയാഗാര്ത്ഥികേളുടെഷ്ട  ശാരീരികേ  അളവുകേൾ  കോയികേ  ക്ഷമെതാ  പരീക്ഷയ്ക്ക്  മുനപ്
എടുക്കുന്നതാണ്.  നിശ്ചിത  അളവുകേൾ  ഇപ്പലാത്ത  ഉദ്യേദേയാഗാര്ത്ഥികേെഷ്ള  കോയികേക്ഷമെതാ
പരീക്ഷയിൽ  പെഷ്ങ്കടുപ്പിക്കുന്നതല.  കോയികേക്ഷമെതാ  പരീക്ഷയിൽ   അപകേടം  സംഭവിക്കുകേേയാ
പരിേക്കൽക്കുകേേയാ െഷ്ചേയ്യുന്ന ഉദ്യേദേയാഗാര്ത്ഥിക്ക്  കോയികേക്ഷമെതാ പരീക്ഷയിൽ പെഷ്ങ്കടുക്കുവാന
വീണ്ടും അവസരം നൽകുന്നതല.

(4)  ശാരീരികേേയാഗയതയും  കേണ്ണട  കൂടാെഷ്തയുളള  കോഴ്ച  ശക്തിയും  െഷ്തളിയിക്കുന്നതിന്  താെഷ്ഴ
െഷ്കോടുത്തിട്ടുളള  മൊതൃകേയിൽ  സര്ക്കാര്  സര്വ്വീസിലുളള  അസിസ്റ്റന്റ്  സര്ജന  /  ജൂനിയര്
കേൺസൾട്ടന്റിെഷ്ന്റ  റാങ്കിൽ  കുറയാത്ത  റാങ്കിലുളള  ഒരു  െഷ്മെഡിക്കൽ  ആഫീസറിൽ  നിന്നും  ലഭിച
െഷ്മെഡിക്കൽ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെഷ്ന്റ അസ്സൽ കോയികേക്ഷമെതാ പരീക്ഷയുെഷ്ട സമെയത്ത് നടത്തുന്ന  പ്രദമൊണ
പരിേശാധനയ്ക്ക് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. 



FORM OF MEDICAL CERTIFICATE

    I have this day, medically examined Sri ….........................................  (Address) and found that his/her hearing
is perfect, his muscles and joints are free from paralysis and all joints are with free movements and his
nervous system is perfectly normal and free from any infectious diseases which would render him/her
unsuitable  for  Government  Services.  His  age  accroding  to  his  own  statement  is  …...................  and  by
appearance is …...................... and his standards of vision is as follows:

Standard of vision without glass

Right Eye Left Eye 

1) Distant Vision ….................. Snellen ….................... Snellen

2) Near Vision ….................. Snellen ….................... Snellen

3) Field of Vision …....................... ….......................

4) Colour Blindness …...................... ….......................

5) Squint …...................... ….......................

6) Any morbid condition of the eyes or lids of either eye …..............................

(Specify whether field of vision is full or not. Entries such as normal, good etc are inappropriate)

   He is physically fit for the post of Police constable in the Police Department. 
 

                         Signature
                                                            Name & Designation of Medical Officer
Place:
Date:                                                             (Office Seal)



കുറിപ്പ്  :-  കോഴ്ചശക്തിെഷ്യ  സംബന്ധിച  വിവരങ്ങൾ  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിൽ  വയക്തമൊയി
േരഖെഷ്പ്പടുത്തിയിരിക്കണം.  വിഷന  േനാര്മെൽ,  ആവേറജ്  മുതലായ  അവയക്തമൊയ  പ്രദസ്താവനകേൾ
സവൈീകേരിക്കുന്നതല. ഓരേരാ കേണ്ണിേനയും സംബന്ധിച വിവരങ്ങൾ പ്രദേതയകേമൊയി േരഖെഷ്പ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
കോഴ്ചശക്തി  മുകേളിൽ  സൂചേിപ്പിചിട്ടുളള  വിധത്തിലെഷ്ലങ്കിൽ  കേണ്ണിന്  നല  കോഴ്ചശക്തിയുേണ്ടാ  േമൊശമൊയ
കോഴ്ചശക്തിയാെഷ്ണേന്നാ  ഉദ്യളള  വിവരം  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  നൽകുന്ന  ഉദ്യേദേയാഗസ്ഥന  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിൽ
േരഖെഷ്പ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. അലാത്തപക്ഷം സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് സവൈീകേരിക്കുന്നതല.

8. അേപക്ഷ സമെര്പ്പിേയ്ക്കണ്ട രീതി :

േയാഗയരായ ഉദ്യേദേയാഗാര്ത്ഥികേൾ എഴുതിയേതാ ൈസ്ടപ്പ്  െഷ്ചേയ്തതേതാ ആയ അേപക്ഷകേൾ േകേരള
പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷെഷ്ന്റ ബന്ധെഷ്പ്പട്ട ജിലാ ആഫീസുകേളിൽ േനരിേട്ടാ തപാൽ മുേഖനേയാ
സമെര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്.  അേപക്ഷേയാെഷ്ടാപ്പം  േയാഗയത,  വയസ്സ്,  ജാതി,  േനറ്റിവിറ്റി  എന്നിവ
െഷ്തളിയിക്കുന്നതായ  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകേളുടെഷ്ട  സവൈയം  സാക്ഷയെഷ്പ്പടുത്തിയ  പകേര്പ്പുകേളുടം
ഉദ്യൾെഷ്പ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.  പട്ടികേവര്ഗ്ഗ  വികേസന  വകുപ്പിെഷ്ല  ഫീൾഡ്  ഓരഫീസര്മൊര്
ഉദ്യേദേയാഗാര്ത്ഥികേൾക്കുളള  നിര്േദ്ദേശങ്ങൾ  നൽകുകേയും  േയാഗയതയും  താല്പരയവുമുളള  എലാ
ഉദ്യേദേയാഗാര്ത്ഥികേളുടം  നിശ്ചിത  സമെയപരിധിക്കുളളിൽ  അേപക്ഷ  സമെര്പ്പിചിട്ടുെഷ്ണ്ടന്ന്
ഉദ്യറപ്പാേക്കണ്ടതുമൊണ്. 

കുറിപ്പ്  -  അേപക്ഷയിൽ  കോണിചിട്ടുളള  വിവരങ്ങളുടം  ,    അേപക്ഷേയാെഷ്ടാപ്പം  സമെര്പ്പിചിട്ടുളള
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകേളുടം വയാജമൊെഷ്ണന്ന് പിന്നീട്  െഷ്തളിയുന്ന പക്ഷം യാെഷ്താരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാെഷ്ത
നിയമെനശിപാര്ശ നിരുപാധികേമൊയി റദ്ദു െഷ്ചേയ്യുന്നതാണ്  . 



…..............................  ജില 
............................ തീയതിയിെഷ്ല ഗസറ്റ് 
വിജ്ഞാപനപ്രദകോരം........................................................................   തസ്തികേയുെഷ്ട
........................................ (  കോറ്റഗറി നമ്പര്  )  െഷ്ത  െഷ്രെഷ്ഞ്ഞെടുപ്പിന് േവണ്ടി അയയ്ക്കുന്ന അേപക്ഷ

അേപക്ഷയുെഷ്ട മൊതൃകേ

1 തസ്തികേയുെഷ്ട േപര് :

2 കോറ്റഗറി നമ്പര്

3 അേപക്ഷ സമെര്പ്പിക്കുന്ന ജില 

4 അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ േപര് 

5 അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ പിതാവ് /  മൊതാവ് / 
രക്ഷകേര്ത്താവിെഷ്ന്റ േപര് 

:

6 അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ  ജനന തീയതി, വയസ്സ് :

7 അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ ജാതി :

8 സ്ത്രീ / പുരുഷന

9 അേപക്ഷകേന െഷ്വയിേറ്റജ്  മൊര്ക്കിന് 
(എന.സി.സി./േസ്പൊര്ട്സ്   
തുടങ്ങിയവ)
അര്ഹനാെഷ്ണാ ?

10 അര്ഹനാെഷ്ണങ്കിൽ വിശദേ വിവരങ്ങൾ
േരഖെഷ്പ്പടുത്തുകേ

11 സ്ഥിരം േമെൽവിലാസം :

12 േയാഗയത :

    മുകേളിൽ പറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എെഷ്ന്റ അറിവിൽ ശരിയാെഷ്ണന്ന് ഇപ്പതിനാൽ 
സാക്ഷയെഷ്പ്പടുത്തിെഷ്ക്കാള്ളുന്നു.
സ്ഥലം :                          
തീയതി:                                                     അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ ഒപ്പ് 



   സാക്ഷയപത്രം
                         …....................... തീയതിയിെഷ്ല ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനപ്രദകോരം
.......................................................തസ്തികേയിേലക്ക് (Category No. ….....................) ............................................... 
തീയതിയിൽ അേപക്ഷ സമെര്പ്പിച ........................................... ശ്രീ/ശ്രീമെതി/കുമൊരി
..........................................................................േകേരളസംസ്ഥാനെഷ്ത്ത..................................................................................
.............. ജിലയിെഷ്ല........................................................................................... താലൂക്കിെഷ്ല
...........................................................വിേലജിെഷ്ല ....................................................... േബ്ലാക്കിെഷ്ല 
വനാന്തരത്തിെഷ്ല/വനാതിര്ത്തിയിെഷ്ല.......................................................................... െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ് 
േകോളനിയിെഷ്ല സ്ഥിരതാമെസക്കാരനാെഷ്ണന്നും .............................-െഷ്ന്റ  മെകേൾ 
ശ്രീ/ശ്രീമെതി/കുമൊരി...................................................... ................... ജാതിയിൽപ്പട്ട ആളാെഷ്ണന്നും 
സാക്ഷയപ്പടുത്തുന്നു. ഈ സാക്ഷയപത്രം േമെൽ തസ്തികേയ്ക്കുേവണ്ടി േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന 
ഓരഫീസിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി നൽകേിയിട്ടുള്ളതാണ്      

           േപര് :
ഉദ്യേദേയാഗേപ്പര് :

( േഫാറസ്റ്റ് േറഞ്ചര്/ൈസ്ട്രബൽ എക്സ്റ്റസ്റ്റനഷന ഓരഫീസര്/
റവനയൂ അധികോരി/തഹസിൽദോര് ) 

        ഔദ്യേദേയാഗികേ വിലാസം :
സ്ഥലം :
തീയതി :
                                              (ഓരഫീസ് സീൽ)



അേപക്ഷേയാെഷ്ടാപ്പം താെഷ്ഴപറയുന്ന േരഖകേൾകൂടി സമെര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്  .
            1)  ജനനത്തീയതി/പ്രദായം െഷ്തളിയിക്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്

2) അേപക്ഷകേന വയനാട്, മെലപ്പുറം ജിലയിെഷ്ല നിലമ്പൂര് ,കോളികോവ്,അരീേക്കാട് ,വണ്ടൂര്
േബ്ലാക്കുകേൾ ,   പാലക്കാട് ജിലയിെഷ്ല അട്ടപ്പാടി േബ്ലാക്ക് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിെഷ്ല

വനത്തിനകേത്തും, വനാതിര്ത്തിയിലുമുളള െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ് േകോളനിയിൽ താമെസിക്കുന്ന
പട്ടികേവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽെഷ്പ്പടുന്ന ആളാെഷ്ണന്ന് െഷ്തളിയിക്കുന്ന തഹസിൽദോര് / റവനയൂ

അധികോരികേൾ നൽകുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 3)  അേപക്ഷകേന  വയനാട്,  മെലപ്പുറം  ജിലയിെഷ്ല  നിലമ്പൂര്,  കോളികോവ്,  അരീേക്കാട്,
വണ്ടൂര്  േബ്ലാക്കുകേൾ  ,   പാലക്കാട്  ജിലയിെഷ്ല അട്ടപ്പാടി േബ്ലാക്ക്  എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിെഷ്ല
വനത്തിനകേത്തും  ,വനാതിര്ത്തിയിലുള്ള  െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ്  േകോളനികേളിൽ
സ്ഥിരതാമെസക്കാരനാെഷ്ണന്ന്  െഷ്തളിയിക്കുന്ന  േഫാറസ്റ്റ്േറഞ്ചര്  /   ൈസ്ട്രബൽ
എക്സ്റ്റെഷ്സ്റ്റനഷന ഓരഫീസര് നൽകുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്. 

9. അേപക്ഷ സവൈീകേരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി :  24/06/2020 ബുധനാഴ്ച 
ൈസ്വകുേന്നരം  5 മെണി വെഷ്ര

10 അേപക്ഷ     അയേയ്ക്കണ്ട     േമെൽവിലാസം          :  

പാലക്കാട്
ജിലാ ആഫീസര്
െഷ്കേ.പി.എസ്.സി ജിലാ ആഫീസ്
സിവിൽ േസ്റ്റഷന, പാലക്കാട്- 678 001 
േഫാൺ - 0491- 2505398

മെലപ്പുറം
ജിലാ ആഫീസര്
െഷ്കേ.പി.എസ്.സി ജിലാ ആഫീസ്
സിവിൽ േസ്റ്റഷന, നയൂ േബ്ലാക്ക്
മെലപ്പുറം - 676 505 
േഫാൺ - 0483 2734308

വയനാട്
ജിലാ ആഫീസര്
െഷ്കേ.പി.എസ്.സി ജിലാ ആഫീസ്
രണ്ടാം നില, എം.ജി.ടി ബിൽഡിംഗ്സ്
േനാര്ത്ത് കേൽപ്പറ്റ.പി.ഒ
വയനാട് - 673 122 
േഫാൺ - 04936- 202539

കുറിപ്പ്    :-     അതാത്  ജിലാ  ആഫീസിേലയ്ക്കലാെഷ്ത  േകേരള  പബ്ലികേ്  സര്വ്വീസ്  കേമ്മീഷന
െഷ്സക്രട്ടറിയുെഷ്ടേയാ  ,    അഡീഷണൽ  െഷ്സക്രട്ടറിയുെഷ്ടേയാ  ,    റീജിയണൽ  ആഫീസറുെഷ്ടേയാ  ,
െഷ്ഡപയൂട്ടി െഷ്സക്രട്ടറിയുേടേയാ േപരിൽ അയയ്ക്കുന്ന അേപക്ഷകേൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്  . 

11 െഷ്പാതുവയവസ്ഥകേളിെഷ്ല രണ്ടും, മൂന്നും, ഇപ്പരുപത്തിയഞ്ചും ഖണ്ഡികേകേളിെഷ്ല (25-ാാം ഖണ്ഡികേയിെഷ്ല
േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന്റ് സേബാര്ഡിേനറ്റ് സര്വ്വീസ് ചേട്ടങ്ങളുടെഷ്ട രണ്ടാം ഭാഗത്തുളള  3(സി)
വകുപ്പിെഷ്ന സംബന്ധിച ചേട്ടങ്ങൾ ഒഴിെഷ്കേയുളള) വയവസ്ഥകേൾ ഈ തിരെഷ്ഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമെല.



12 നിയമെനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഈ വിജ്ഞാപനം ആസ്പെദേമൊക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റിെഷ്ല റാങ്ക്
അനുസരിച്ചുകം പട്ടികേവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കായുള്ള  പ്രദേതയകേ സംവരണം സംബന്ധിച്  17/01/1976-െഷ്ല ജി.ഒ.
(പി)  നമ്പര് 21/76/പി.ഡി.,  22.01.1994  -െഷ്ല ജി.ഒ.(പി)  നമ്പര്  25/94/ജി.എ.ഡി. എന്നീ സര്ക്കാര്
ഉദ്യത്തരവുകേളിെഷ്ല വയവസ്ഥകേൾ അനുസരിച്ചുകം, 21.03.2015-െഷ്ല GO (MS)No.56/2015/Home, 16.01.2016-
െഷ്ല  GO(P)No.  13/16/Home  ,  27.06.2016-െഷ്ല  GO(MS)NO.183/16/Home  GO(MS)No.  131/2019/Home  ,
18.02.2020-െഷ്ല  GO(MS)NO.147/2020/Home  എന്നീ  ഉദ്യത്തരവുകേൾ  അനുസരിച്ചുകം
നിയമെനക്കാരയത്തിൽ അേപ്പാഴേപ്പാൾ ഉദ്യണ്ടാകുന്ന പ്രദേതയകേ ചേട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകം 1958  -  െഷ്ല
േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന്റ്   സേബാര്ഡിേനറ്റ് സര്വ്വീസ് ചേട്ടങ്ങളുടെഷ്ട രണ്ടാം ഭാഗത്തുള്ള 3(സി), 17(എ),
17(ബി) എന്നീ ചേട്ടങ്ങൾക്ക് വിേധയമൊയും ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

(േഫാേട്ടാ  ,   ഐ     ഡി     ഉദ്യൾെഷ്പ്പെഷ്ടയുളള     വിശദേ     വിവരങ്ങൾക്ക്   ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെഷ്ല   െഷ്പാതു     വയവസ്ഥകേൾ
േനാക്കുകേ  )

                                                      

   സാജു േജാര്ജ്ജ്  
                                                        െഷ്സക്രട്ടറി

                                   േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന
                                

                                                 

                                                                  

                                             

                                                
                       

      

                                                          


