കാറഗറി നമര 517/2013 പകാരം േകരള േസറ് ഇലകിസി േബാ൪ഡില
അസിസന് എനജിനീയ൪ (ഇലകികല) തസികയെട ഒറതവണ പമാണ പരിേശാധന 28.01.2016
മതല 05.03.2016 വെര തിരവനനപരം അസാന ആഫീസ്, എറണാകളം േമഖലാ ആഫീസ്,
േകാഴിേകാട് േമഖലാ ആഫീസ് എനിവിടങളില വച് നടതന. ചരകപടികയിലള
ഉേദയാഗാ൪തികളക് െപാൈഫലിലെടയം എസ്.എം.എസ് മഖാനിരവം അറിയിപ് നലകിയിടണ്.
ഉേദയാഗാ൪തികള താെഴപറയന നി൪േദശങള കയതയമായി പാലിച് ഒറതവണ പമാണ പരിേശാധനയ്
ഹാജരാേകണതാണ്.
േകരള േസറ് ഇലകിസിറി േബാ൪ഡില അസിസന് എനജിനീയ൪ (ഇലകികല) തസികയെട OTR
േവരിഫിേകഷന സംബനിച നി൪േദശങള.
ചവെട പറയന അസല് പമാണങള Scan െചയ് വയകമായ image െപാൈഫലില് നിശിത
സാനങളില upload െചയേശഷം െവരിഫിേകഷന് പെങടേകണതാണ്. അലാതപകം യാെതാര
കാരണവശാലം അതരം ഉേദയാഗാരതികെള ഈ െതരെഞടപിെന തട൪ നടപടികളില പെങടപികനതല.
1.അേപകയില
ല)

േരഖെപടതിയിരികന ജനനതീയതി െതളിയികന സ൪ടിഫികറ് (SSLC )(Personal – Link –

2.ഈ

തസികയ് നിശയിചിടള േയാഗയതകള ഉെണന് െതളിയികന പമാണങള
േയാഗയതകള:
അതായത്
(1) ഏെതങിലം അംഗീകത യണിേവഴ്സിറിയിലനിനം ലഭിച ഇലകികല എഞിനീയറിംഗിലള ഡിഗിേയാ
തതലയമായി അംഗീകരിചിടള മേറെതങിലം പരീകാ േയാഗയതേയാ
അെലങില
(2) ഇലേകാണിക് ആന് െടലികമയണിേകഷന എഞിനീയറിംഗിലള ഡിഗിേയാ തതലയമായി
അംഗീകരിചിടള മേറെതങിലം ഡിഗിേയാ
അെലങില
(3) ഇലകികല എഞിനീയറിംഗിെല എ.എം.sF.ഇ (ഇനഡയ) എയം ബിയം വിഭാഗങള
അെലങില
(4)

ഇനഡയയിെല എഞീനീേയഴ് ഇനസിറയഷനില നിനം ലഭിചിടള അേസാസിേയറ് െമമ൪ഷിപ്
ഡിേപാമേയാ(ഇലകികല എഞിനീയറിംഗ് തതലയമായി അംഗീകരിചിടള മേറെതങിലം ഡിേപാമേയാ)

3.തിരിചറിയല

േരഖ (േവാേടഴ് sFഡനറിഫിേകഷന കാ൪ഡ്, ൈഡവിംഗ് ൈലസനസ്, പാേസാ൪ട്,
വികലാംഗ൪ക് സാമഹയേകമ വകപ് നലന തിരിചറിയല കാ൪ഡ്, േദശസാലത ബാങ് നലന േഫാേടാ പതിച
പാസബക്, പാനകാ൪ഡ്, ആധാ൪ കാ൪ഡ്, സ൪കാ൪ ഉേദയാഗസ൪ക് ബനെപട വകപ് നലന തിരിചറിയല
കാ൪ഡ്, കമീഷന അംഗീകരിച മറ് തിരിചറിയല േരഖകള)
4.പടികജാതി പടികവ൪ഗ വിഭാഗതില ഉളെപടവ൪ തഹസീലദാറില നിന േനടിയ ജാതി സ൪ടിഫികറ് ,
സംവരണാനകലയതിന് അ൪ഹതയള പിേനാകവിഭാഗതിെല അംഗമാെണങില 26/09/2009 - െല
81/2009/SCSTDD എന സ൪കാ൪ ഉതരവ് പകാരമള േനാണ കീമീലയ൪ സ൪ടിഫികറ്
(NCLC)
ഹാജരാേകണതാണ്. ടി സ൪ടിഫികറകളില അത നലകന ഉേദയാഗസെന േപര്, ഓഫീസ് മദ എനിവ
നി൪ബനമായം ഉണായിരിേകണതാണ്. (Documents Link - ല)

5 ഭിനേശഷി അവകാശെപടിടളവ൪ െമഡികലേബാ൪ഡില നിന ലഭിചിടള െമഡികല സ൪ടിഫികറ്
(Disability Certificate) ഹാജരാേകണതാണ്. അപകാരം അംഗൈവകലയം െതളിയികാതപകം
വികലാംഗ൪കള ആനകലയം ലഭികനതല.
6.േകന സ൪കാ൪ സാപനങളിേലാ സംസാന സ൪കാ൪ സാപനങളിേലാ േജാലി േനാകന
ആളാെണങില േമലധികാരിയില നിനം ഈ േജാലിക് അേപകികനതിനള form of receipt
ഗസറ് വിജഞാപനതില നി൪േദശിചിരികന മാതകയില ഹാജരാേകണതാണ്.
(Document Link – ല)
കറിപ് :-1.ടി െവരിഫിേകഷന് ഹാജരാകാത ഉേദയാഗാ൪തികളെട അേപക നിരസികനതാണ്.
ആയതിന നിരസന അറിയിപ് നലനതല.
2.േമലറഞ

എലാ സ൪ടിഫികറ്കളേടയം Scanned image (വയകമായി കാണാവന
തരതില
സാന െചയത് ) One time Registration െപാൈഫലില െവരിഫിേകഷന്
ഹാജരാകനതിന് മമ തെന നി൪ബനമായം Upload െചയിരിേകണതാണ്. അലാതപകം
OTR െവരിഫിേകഷന് പെങടപികനതല.
3.Month and year of Pass എനത് അവസാന വ൪ഷെത മാ൪ക് ലിസിെന തീയതിേയാ,
സ൪ടിഫികറിെന തീയതിേയാ ആണ് നലകിയിടളെതന് ഉറപ വരേതണതാണ് . കടാെത
മാ൪കിെന ശതമാനം കതയമായി മാതം േരഖെപടേതണതാണ്.
4.ടി

തസികയ് േവണന േയാഗയതകള ഉളെപടതിയിടള One time
Certificate ഇതിേനാടകം ലഭിചിടളവ൪ വീണം ഹാജരാകണതില.

verification

