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േകരള പബിക് സരവീസ് കമീഷന
ജിലാ ഓഫീസ് , പാലകാട്

ച രകപടിക നമര : 02/2018/DOP

പാലകാട്

കാറഗറി നമര : 065/2017

30/01/18

വിജാപനം
29/04/2017, 05/10/2017 എനീ തീയതികളിെല ഗസറ് വിജാപനപകാരം പാലകാട്
ജിലയിെല എൈകസ് വകപില 2000045800/ രപ ശമളനിരകില സിവില എൈകസ് ഓഫീസര 

(പാലകാട് ജിലയിെല അടപാടി േബാകിെല വനാനരങളിെലയം വനാതിരതിയിെലയം െസറിലെമന്
േകാളനികളില നിവസികന പടികവരഗവിഭാഗതിെല
പണിയന, അടിയാന, കാടനായന
മതലായ Most Primitive Group ല ഉളെപടവരില നിനമാതമളള പേതയക നിയമനം) തസികയെട
നിയമനതിനായി 11.12.2017 മതല 16.12.2017 വെര നടന ശാരീരിക അളെവടപിലം,
കായികകമതാ പരീകയിലം
സരടിഫികറ് പരിേശാധനയിലം േയാഗയത േനടി ഇനരവയവിന്
വിളികെപടാന േസാപാധികമായി അരഹരാെണന് കെണതിയ ഉേദയാഗാരതികളെട രജിസര
നമറകള അടങിയ ചരകപടിക ചവെട േചരതിരികന.

ഉേദയാഗാരതികളെട രജിസര നമറകളെട സംഖയാകമതിലാണ് ഇേപാള പസിദികരിചിരികനത് .
യാെതാര കാരണവശാലം ഈ കമീകരണം പസത പടികയെട റാങ് കമെത സചിപികനില.

ലിസ് - I

(i)പസ ജയിചവര :
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(ii)പസ ജയിച ശാരീരിക േയാഗയതകളില ഇളവ് അനവദികെപടവര :
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ലിസ് - II

(i) 8-mw കാസ് പാസായവര മതല പസ േതാറവര വെര :
200012

200017

200029

Page 1 of 2

Civil Excise Officer
(Special Recruitment of ST from Paniyan, Adiyan & Kattunaicken and most primitive Group)

(ii) 8-mw കാസ് പാസായവര മതല പസ േതാറ ശാരീരിക േയാഗയതയില ഇളവ്

അനവദികെപടവ ര
NIL
കറിപ് 1 അേപകകളെട സകമപരിേശാധനയം നിരപാധിക സവീകാരയതയം വിേധയമായി തീരതം േസാപാധികമായി
ടാണ് രജിസര നമറകള ഈ പടികയില ഉളെപടതിയിരികനത് . ചരകപടികയില രജിസര നമര ഉളെപടെവനത്
റാങ് പടികയില ഉളെപടനതിന് യാെതാര അവകാശവം ഉേദയാഗാരതികളക് പദാനം െചയനില.
കറിപ്  2 അേപകയില ഉേദയാഗാരതി േരഖെപടതിയിടളള വിശദാംശങെള അടിസാനമാകിയാണ് ചരകപടിക
തയാറാകിയിടളളത്. അേപകയില േരഖെപടതാത അവകാശവാദങള ഒര ഘടതിലം പരിഗണികനതല.
കറിപ് 3

ചരകപടികയില ഉളെപടിടളള ഉേദയാഗാരതികളക് അസല പമാണപരിേശാധന, ഇനരവയ എനിവ

നടതന തീയതി, സലം, സമയം എനിവ സംബനിച് വയകിഗത അറിയിപ് നലകനതാണ്. ഉേദയാഗാരതികള
അേപകയില അവകാശെപടിടളള േപര്, വിദയാഭയാസേയാഗയത, ജനനതിയതി, ജാതി, െസറിലെമന് സരടിഫികറ് ,മറ
പമാണങള മതലായവ ഇനരവയവിന് മേനാടിയായളള പമാണ പരിേശാധനാേവളയില ഹാജരാേകണതാണ് .
കറിപ് 4

ഇനരവയവിന് ഹാജരാകന ഉേദയാഗാരതികള , കായികകമതാ പരീക പാസായതായി

േരഖെപടതി നലകിയിടളള ഐഡനിഫിേകഷന സരടിഫികറ് െകാണവേരണതാണ് .
( കമീഷെന ഉതരവിനപകാരം)

െക.എം െഷയ് ഹൈസന
ജിലാ ഓഫീസര
േകരള പബിക് സരവീസ് കമീഷന
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വിതരണാനമതി നലനത്

െസകന ഓഫീസര
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