I

െവരിഫിേകഷന സമയത് താങള താെഴ പറയന അസല പമാണങളം
അവയെട സവയം
സാകയെപടതിയ രണ് പകരപകളം
ഹാജരാേകണതാണ് . അലാതപകം യാെതാര കാരണവശാലം താങെള ഇനരവയവിന് പെങടകവാന അനവദികനതല .

എ)

അേപകയില േരഖെപടതിയിരികന താങളെട ജനനതീയതി െതളിയികനതിനള സരടിഫികറകള (Eg:SSLC)

ബി)

അേപകയില താങള അവകാശെപടിടള ഈ തസ്തികയ്ക് ആവശയം

േവണതായ േയാഗയതകള െതളിയികനതി നള സരടിഫികറകള

1)
2)

MSc Zoology (Certificate + Mark List Minimum 50% marks)
B. Ed in Natural Science / Msc Ed with 50% marks from NCERT/MEd
(ടി വിഷയതില B.Ed ഇലാത ഉേദയാഗാരതികളെട അഭാവതില മാതം മറ് വിഷയതില ഉള B.Ed േയാഗയത

3)

SET/MPhil / M.Ed/ PhD/SLET/NET/JRF

പരിഗണികനതാണ്.)

െപാത വിദയാഭയാസ വകപ് സേബാരഡിേനറ് സരവീസിെല ൈഹസള തലതില 10 വരഷെത അംഗീകത അദയാപന പരിചയം
ഉള അദയാപകരക് 3-mT േയാഗയത നിരബനമില.
(േയാഗയതകള ടി തസ്തികയെട ഗസറ് വിജാപനതിെന അവസാന തീയതിയായ 16/02/2011 ന മമ് േനടിയതായിരികണം. േകരളതിന്
പറത് നിനള സരവകലശകളെട സരടിഫികറകള ഹാജരാകനവര, േകരളതിെല ഏെതങിലം സരവകലാശാല അംഗീകരിച തലയതാ
സരടിഫികറ് ഹാജരാേകണതാണ്.)
േമല പരാമരശിച േയാഗയത അെലങില തതലയ േയാഗയത ഇലാത ഉേദയാഗാരതികള െവരിഫിേകഷനം ഇനരവയവിനം
പെങടേകണതില .
സി)

PSC അംഗീകരിച ഏെതങിലം

ഡി)

ആറമാസതിനകം എടത രണ് പാസ്േപാരട് ൈസസ് േഫാേടാകള (കറിപ് 3(ii) കാണക)

ഇ)

ജാതി സംവരണാനകലയതിന് അരഹതയള പടികജാതിയിെല / പടികവരഗ സമദായതിെല അംഗമാണ് എങില, താങളെട ജാതി സരടിഫികറിെന അസലം
സവയം സാകയെപടതിയ നാല് പകരപകളം, താങള സംവരണാനകലയതിന് അരഹതയള മറ് പിേനാകവിഭാഗതിെല അംഗമാെണങില
26/09/2009 –െല 81/2009/എസ് . ഡി/എസ്.റി/ഡി. ഡി എന സരകാര ഉതരവ് പകാരം േനടിയിടള േനാണ കീമിെലയര സരടിഫികറം,
രണ് പകരപകളം.

ഒര തിരിചറിയല േരഖയം അതിെന സവയം
സംബനിച വിശദവിവരങളക് www.keralapsc.gov.in േനാകക.

സാകയെപടതിയ രണ് ശരിപകരപകളം. തിരിചറിയല േരഖകെള

എഫ് താങള വിമകഭടനാെണങില നിശിത േസവനകാലം

പരതിയാകി െപനഷന് അരഹത േനടിയിടള വിമകഭടനാെണന് തളിയികനതിന് താങളെട
െപനഷന േപയ്െമന് ഓരഡറിെനയം ഡിസ്ചാരജ് സരടിഫികറിെനയം അസലം രണ് പകരപകളം.

ജി)

വികലാംഗയാെണങില വികലാംഗരക് അവകാശെപടിടള ആനകലയങള േനടനതിനായി 15/05/1997 െല
പകാരം രപീകത മായ സാനഡിംഗ് ഡിെസബിലിറി അസ്െമന് േബാരഡില നിനം
േനടിയിടള
സരടിഫികറ് (അസലം പകരപം) ഹാജരാേകണതാണ്. അപകാരം താങളെട അംഗൈവകലയം െതളിയികാത പകം വികലാംഗരകള
ആനകലയങള ലഭികനതല.
താങള

വികലാംഗന/

GO(P)No.161/97/H&FWD

എച്) താങള േകന സരകാര സാപനങളിേലാ സംസാന സരകാര സാപനങളിേലാ േജാലി േനാകന ആളാെണങില േമലധികാരിയില നിനം
ഈ േജാലിയ്ക് അേപകികനതിനള അനമതി പതം അസലം (രസീത്) സവയം സാകയെപടതിയ ഒര പകരപം (ഗസറ് വിജാപനതില
നിരേദശിചിരികന മാതകയില).
കറിപ്

5)

6)

അനവദികനതല .

1)

ഏെതങിലം

2)

സാമ് ൈസസ് േഫാേടാ ഹാജരാകാന പാടില. േഫാേടാ ഇളം നിറതിലള പശ്ചാതലേതാട കടിയതം മഖം പരണമായം േഫാേടായെട
മദയഭാഗത് പതിഞിരിേകണതം
േതാളഭാഗവം
കണകളം
വയകമായി കാണതകവിധതിലളതം
4.4 െസ.മീ 3.5 െസ.മീ
അളവിലളതമായിരികണം.
Photo-യില േപരം േഫാേടാ എടത തീയതിയം
ഉണായിരിേകണതാണ് .
ഈ നിബനനകള
പാലികാെതയള േഫാേടാ ഹാജരാകന ഉേദയാഗാരതികെള അഭിമഖതില പെങടകവാന അനവദികനതല.

3)

ജാതി /േനാണ കീമിെലയര സരടിഫികറില പിതാവിെന േപരം
േപരം, ഔേദയാഗിക ഓഫീസ് സീലം േരഖെപടതിയിരികണം.

4)

അേപകയില േരഖെപടതിയിരികനതില നിനം വയതയസമായി േരഖകളില േപര് , ജനന തീയതി എനിവയില വയതയാസം
ഉണായിരനാല ഒര ഗസറഡ് ഉേദയാഗസന സാകയെപടതിയ one & Same സരടിഫികറ് ഹാജരാേകണതാണ്.

പമാണം

ഹാജരാകനതിന് പിനീട് സമയം

അേപകയിെല അഡസം, േരഖെപടതിയിരികണം.

ബനെപട റവനയ അധികാരിയെട

എെനങിലം കാരണവശാല ഇനരവയ മാറിവയ്േകണ സാഹചരയം ഉണാവകയാെണങില ഉേദയാഗാരതികളക് പതിയതായി ഇനരവയ െമേമാ അയകനതല.
പതകിയ തീയതി സംബനിച വിവരങള വാരതാ മാദയമങളിലം
കമീഷെന െവബ്ൈസറായ www.keralapsc.gov.in ലം
പസിദീകരികനതാണ്. ഉേദയാഗാരതികള െവബ്ൈസറം
വാരതാമാദയമങളം നിരീകിച് പതകിയ തീയതി അറിേയണതം
ഇേത െമേമായമായി
ഇനരവയവിന് ഹാജരാേകണതമാണ്

ഇനരവയവിന് ഹാജരാകാത ഉേദയാഗാരതികളക് പിനീട് സമയം

അനവദികനതല.

