
 കോറ്റഗറി നമ്പർ       :448/2022 

താെഴപ്പറയുന്ന  തസ്തികേയ്ക്ക്  െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്  േയാഗയതയുളള  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില്  നിന്നും
ഓണ്ലൈലനായി  മാത്രം  ‘ഒറ്റത്തവണ  രജിേസ്ട്രേഷന’  പ്രകോരം  പി.എസ്.സി  യുെട  ഔദ്യേദ്യാഗികേ  െവൈബ്സൈറ്റായ
www.keralapsc.gov.in  ലൂടെട  അേപക്ഷകേള്  ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു.  ആധാർ  കോർഡുളള  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്  തങ്ങളുടെട
െപ്രാൈഫലില് ആധാർ കോർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.

പാർട്ട്   II –   തസ്തികേമാറ്റം വഴിയുള നിയമനം

1. വകുപ്പ് : വനം

2. തസ്തികേയുെട േപര് : േഫാറസ്റ്റ് േബാട്ട് ൈഡ്രവർ

കുറിപ്പ് : ഭിന്നേശേഷിയുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടം വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടം ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം 
അേപക്ഷിക്കാന അർഹരല്ല.

3. ശേമ്പളം : ₹ 26,500 – 60,700/- 

4. ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം : ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്

തിരുടവനന്തപുരം   - പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകേള്

  കുറിപ്പ്:

              (i)             20/09/2014 തീയതിയിെല GO(P)No.84/2014/F&WLD (SRO No 574/2014), 17.02.2016 തീയതിയിെല 
                             GO (P)   No.2/2016/F&WLD  (SRO No 199/2016). എന്നീ സർക്കാർ തസ്തികേയുെട േപര്, 
                             പ്രായപരിധി, േയാഗയത എന്നിവ വിജ്ഞാപനം െചെയ്തിരിക്കുമ്പന്നത്. 

(ii)           ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം േമല്പ്പറഞ്ഞെ ജില്ലയിേലയ്ക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യോറാക്കുമ്പന്നതാണ്.  ഇപ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക്  ലിസ്റ്റ്  പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി  മുതല് ഏറ്റവും  കുറഞ്ഞെത്  ഒരുട
വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത്  മൂന്നു വർഷവും നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.   എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശ
േശേഷം  ഇേത  ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്  ഇേത  ജില്ലയിേലയ്ക്ക്  ഒരുട  പുതിയ  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധീകേരിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന
റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.  

(iii)        ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്  27.05.1971-  െല ഗവണ്ലെമന്
ഓർഡർ  (എം.എസ്)  നമ്പർ  154/71/പി.ഡി  യിെല  പ്രേതയകേ  വയവസ്ഥകേള്ക്കനുശസൃതമായി
നടത്തുന്നതാണ്.  ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്  തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റില്  നിന്നും  നിയമനം
ലഭിക്കുമ്പന്ന  ഒരാളിന്  സർവ്വീസ്  ആരംഭിക്കുമ്പന്ന  തീയതി  മുതല്  തുടർച്ചയായി  അഞ്ചു
വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക്   മേറ്റെതങ്കിലും  ഒരുട  ജില്ലയിേലക്ക്  മാറ്റം  അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതല്ല.  അഞ്ചു
വർഷത്തിനുശ  േശേഷം  മേറ്റെതങ്കിലും  ജില്ലയിേലക്ക്  മാറ്റം  അനുശവദ്ിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില്  ആ  മാറ്റം
02.01.1961  െല  സർക്കാർ  ഉദ്യത്തരവ്  (എം.എസ്)  നമ്പർ  04/61/പി.ഡി.യിെല  വയവസ്ഥകേള്ക്കുമ്പ
വിേധയമായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.  ഇേപ്പാള് സർക്കാർ സർവ്വീസില് ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് ഏെതങ്കിലും
ഒരുട  ജില്ലയില്  ഇരിക്കുമ്പന്നവർക്ക്  ഈ  വിജ്ഞാപന  പ്രകോരം  അേപക്ഷകേള്  അയയ്ക്കുവാന
അർഹതയില്ല.  എന്നാല്  ഇതിലും  ഉദ്യയർന്ന  ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്  അേപക്ഷ  ക്ഷണിക്കെപ്പടുേമ്പാള്
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

5. നിയമനരീതി : തസ്തികേമാറ്റം വഴിയുള നിയമനം (ജില്ലാ 
അടിസ്ഥാനത്തില്)

വനം  വകുപ്പിെല  േബാട്ട്  ലാസ്കർ,  േബാട്ട്  ക്ലീനർ,  േബാട്ട്
വാച്ചർ  എന്നീ  തസ്തികേകേളില്  വിജയകേരമായി
െപ്രാേബഷന പൂർത്തിയാക്കിയവരില് നിന്നും തസ്തികേമാറ്റം
വഴിയുള നിയമനം.

http://www.keralapsc.gov.in/


കുറിപ്പ്: 
        േനരിട്ടുളള  നിയമനത്തിനായി  70%  ഒഴിവുകേളുടം
തസ്തികേമാറ്റം   വഴിയുളള  നിയമനത്തിനായി  30%
ഒഴിവുകേളുടം നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്.  അനുശവദ്ിച്ചിട്ടുളള ഒഴിവുകേളുടെട
ശേതമാനം  കേണക്കാക്കി  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള
െതരെഞ്ഞെടുക്കുമ്പന്നതാണ്.  100 േപരുടെട നിയമനത്തിനിടയ്ക്ക്
3,6,9,13,16,19,23  എന്നീ  ക്രമത്തില്  തസ്തികേമാറ്റം  വഴിയുള
നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.

         1958  െല േകേരള േസ്റ്ററ്റ്  &  സേബാർഡിേനറ്റ്
സർവ്വീസ്  ചെട്ടങ്ങളിെല   ഭാഗം  2  ല്  14  മുതല്  17  വെര
വിവരിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന  സംവരണ  വയവസ്ഥകേള്  ഈ
വിജ്ഞാപനത്തിന്  ബാധകേമല്ല.  തസ്തികേമാറ്റം  വഴിയുളള
നിയമനത്തിനായി  വിജ്ഞാപനം  െചെയ്ത  ഒഴിവുകേളിേലക്ക്
നിയമനശേിപാർശേ  െചെയ്യേെപ്പടാന  അർഹരായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട  അഭാവത്താല്  ആ  ഒഴിവുകേള്
േനരിട്ടുളള നിയമനത്തിനായി തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്
നിന്നും നികേത്തുന്നതാണ്.

6. പ്രായപരിധി : ബാധകേമല്ല

7. േയാഗയതകേള് (a)  എസ്.എസ്.എല്.സി  അെല്ലങ്കില്  ഭാരതസർക്കാേരാ/
േകേരള  സർക്കാേരാ  അംഗീകേരിച്ച  തത്തുലയ  പരീക്ഷ
ജയിച്ചിരിക്കണം.

കുറിപ്പ് :
 i) KS & SSR Part II Rule 10(a)(ii) ബാധകേമാണ്.

ii)  തത്തുലയ  േയാഗയത  അവകോശേെപ്പട്ട്  അേപക്ഷ
സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്  ആയത്
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശളള  സർക്കാർ  ഉദ്യത്തരവ്  ഒറ്റത്തവണ
പ്രമാണ  പരിേശോധനാ  സമയേത്താ  കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാേഴാ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
 
iii)  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട  SSLC  ബുക്കില് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയ
ജാതിയില്  നിന്നും  വയതയസ്തമായ  ജാതി  അേപക്ഷയില്
അവകോശേെപ്പടുന്ന  പക്ഷം  ആയത്  അസ്സല്  പ്രമാണ
പരിേശോധന  തീയതിയ്ക്ക്  മുനപ്  ഗസറ്റില്  വിജ്ഞാപനം
െചെയ്തിരിേക്കണ്ടതും  ജാതി  െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന്  റവനയൂ
അധികോരി  നല്കുന്ന  ജാതി  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/േനാണ്ല
ക്രീമിെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിേനാെടാപ്പം ഇതു സംബന്ധിച്ച്
ഗസറ്റ്  വിജ്ഞാപനം  കൂടി  ഒറ്റത്തവണ  പ്രമാണ
പരിേശോധന  സമയേത്താ  കേമ്മീഷന  ആവശേയെപ്പടുന്ന
സമയേത്താ ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്. 

(b) േമാേട്ടാർ േബാട്ട്  ഓടിക്കുമ്പന്നതിനുശളള അംഗീകൃത േമാേട്ടാർ
ൈഡ്രവിംഗ്  ൈലസനസും  േബാട്ട്  ൈഡ്രവർ  എന്ന
നിലയില് 3 വർഷത്തില് കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചെയവും 

കുറിപ്പ്:
(i)  േമാേട്ടാർ  േബാട്ട്  ൈഡ്രവിംഗ്  ൈലസനസ്,
െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന  എല്ലാ  ഘ്ട്ടങ്ങളിലും  (അേപക്ഷ
സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന  തീയതി,  ഒ.എം.ആർ  പരീക്ഷ,
പ്രാേയാഗികേ  പരീക്ഷ,  കോയികേക്ഷമതാ  പരീക്ഷ,  നീന്തല്



പരീക്ഷ എന്നിവ) സാധുവായിരിക്കണം.

(ii) േബാട്ട് ൈഡ്രവർ ആയിട്ടുളള മൂന്ന് വർഷെത്ത പ്രവൃത്തി
പരിചെയം   െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന്  താെഴപ്പറയുന്ന
മാതൃകേയിലുളള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. 

  

പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

സ്ഥാപനത്തിെന (കേമ്പനി, േകോർപേറഷന, സർക്കാർ വകുപ്പ്, സഹകേരണസ്ഥാപനം 
മുതലായവ) േപര്

:

രജിേസ്ട്രേഷന (എസ്.എസ് ഐ രജിേസ്ട്രേഷന /മേറ്റെതങ്കിലും രജിേസ്ട്രേഷന) നമ്പരുടം 
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത തീയതിയും:
¯ഏത് ഓഫീസില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തു എന്നും      
     

:

ശ്രീ.....…………………………………......………………………………………………………………………………………………………………...........................
……………………….....…(ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം േമല് വിലാസവും) മുകേളില് പറഞ്ഞെിരിക്കുമ്പന്ന ആള് ഈ സ്ഥാപനത്തില്
……………………………  തസ്തികേയില്  കോഷവല്  േലബറർ/െപയ്ഡ്/അണ്ലെപയ്ഡ്  അപ്രനീസ്/െറഗുലർ  വർക്കർ  ആയി
(ബാധകേമല്ലാത്തത് െവട്ടിക്കളയുകേ)   ……………………….രൂപ മാസശേമ്പളത്തില്/ദ്ിവസ ശേമ്പളത്തില് ……………………………
മുതല് ………………………………….  വെരയുളള …………………….  വർഷം …………………………….  മാസം …………………… ദ്ിവസം േജാലി
േനാക്കിയിട്ടുണ്ട്/ േജാലി േനാക്കി വരികേയാണ് എന്ന് ഇതിനാല് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.

                                                             സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന വയക്തിയുെട 
                                                           േപര്, ഒപ്പ് (തീയതി സഹിതം)

                                                          ഔദ്യേദ്യാഗികേ പദ്വി  സ്ഥാപനത്തിെന േപര്
സ്ഥലം:             ´             
തീയതി:

                            (ഓഫീസ് സീല്)

                                                        സാക്ഷയപത്രം

േമല്  പരിചെയ  സർട്ടിഫിക്കറ്റില്  പരാമർശേിക്കുമ്പന്ന  ശ്രീ  ……………………………………………………………………………..,
ഇതില്  പറഞ്ഞെിരിക്കുമ്പന്ന  കോലയളവില്  ടി  സ്ഥാപനത്തില്  …………………………………………  (തസ്തികേയുെട  േപരുടം,
േജാലിയുെട സവഭാവവും) ആയി േജാലി െചെയ്തിരുടന്നു/െചെയ്യുന്നുെവന്ന് …………………………………………………………………………. എന്ന
ചെട്ടത്തില്/നിയമത്തില് വയവസ്ഥ െചെയ്യുന്ന പ്രകോരം സ്ഥാപനമുടമസ്ഥന/െതാഴിലുടമ നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കുമ്പവാന
ബാധയതെപ്പട്ട ………………………………………………………..  രജിസ്റ്റർ  (ബന്ധെപ്പട്ട രജിസ്റ്ററിെന േപര്)  പരിേശോധിച്ചതില് നിന്നും
വയക്തമാകുന്നു.  

േകേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന  സർക്കാരിെന  ……………………………………………………………………  ചെട്ടപ്രകോരം/നിയമനപ്രകോരം
െതാഴിലുടമസ്ഥന സൂക്ഷിേക്കണ്ട രജിസ്റ്റർ പരിേശോധിക്കുമ്പവാനുശളള അധികോരം എന്നില് നിക്ഷിപ്തമാെണന്ന് ഇതിനാല്
ഞാന സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.

സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന ഒപ്പ്
(തീയതി സഹിതം)

  േപര്, ഔദ്യേദ്യാഗികേ പദ്വി
സ്ഥാപനത്തിെന േപര് 

സ്ഥലം:                          
തീയതി:                                           
                                (ഓഫീസ് സീല്)

(പരിചെയ  സർട്ടിഫിക്കറ്റും  സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്ന  ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന  സർട്ടിഫിക്കറ്റും  ഒറ്റ  േപജില്  തെന്ന
ഉദ്യള്െക്കാളളിേക്കണ്ടതാണ്)



കുറിപ്പ്:
1. അടിസ്ഥാന േയാഗയത േനടിയതിനുശ േശേഷം ആയിരിക്കണം െതാഴില്  

                                            പരിചെയം  േനടിയിരിേക്കണ്ടത്.

2. പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന സതയാവസ്ഥ പരിേശോധനയ്ക്ക് വിേധയമാക്കുമ്പന്നതും,  വയാജ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  നല്കുന്നവരുടെടയും  അത്  ഹാജരാക്കുമ്പന്ന  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടേടയും
േപരില് നിയമാനുശസൃതമായ നടപടി ൈകേെക്കാളളുടന്നതുമാണ്.

 3. െതാഴില് പരിചെയം സംബന്ധിച്ച കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന
രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് ഖപ്പണ്ഡികേ 20 കോണുകേ.

(c) േമാേട്ടാർ  േബാട്ടിെന  എനജിന  െമക്കാനിസവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട അടിസ്ഥാന അറിവും,  െചെറിയ തകേരാറുകേള്
പരിഹരിക്കാനുശളള കേഴിവും.

കുറിപ്പ്:
േബാട്ട്  ൈഡ്രവർ  എന്ന  നിലയിലുളള  ൈനപുണയവും
േമാേട്ടാർ  േബാട്ട്  എനജിന  െമക്കാനിസവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട  അറിവും,  െചെറിയ  തകേരാറുകേള്
പരിഹരിക്കാനുശളള  കേഴിവും  പി.എസ്.സി  നടത്തുന്ന
പ്രാേയാഗികേ പരീക്ഷയിലൂടെട പരിേശോധിക്കുമ്പന്നതാണ്.

(d) നീന്തലില് പ്രാവീണയമുണ്ടായിരിക്കണം.

കുറിപ്പ്: 
നീന്തലിലുളള  പ്രാവീണയം,  നീന്തല്  പരീക്ഷയിലൂടെട
താെഴപ്പറയുന്ന രീതിയില് പരിേശോധിക്കുമ്പന്നതായിരിക്കുമ്പം.

(i) രണ്ട് മിനിറ്റിനുശളളില് 50 മീറ്റർ നീന്തി പൂർത്തിയാക്കണം.
(ii) നീന്തല്ക്കുമ്പളത്തിെന ആഴം കൂടിയ ഭാഗത്ത് 2 (രണ്ട്) മിനിറ്റ്

െവളളത്തില് െപാങ്ങിക്കിടക്കാനുശളള കേഴിവ്. 

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്  േമല്  സൂചെിപ്പിച്ച  രണ്ട്  ഇനങ്ങളുടം
വിജയിച്ചാല്  മാത്രേമ  നീന്തല്  പരീക്ഷയില്
വിജയിച്ചതായി കേണക്കാക്കുമ്പകേയുളളുട.

 (e) ശോരീരികേ േയാഗയതകേള്

(iv) ഉദ്യയരം കുറഞ്ഞെത് 168 െസ.മീ, െനഞ്ചളവ് കുറഞ്ഞെത് 81 െസ.മീ ഉദ്യം പൂർണ്ണ ഉദ്യച്ഛ്വാസത്തില് കുറഞ്ഞെത്
5 െസ.മീ വികോസവും.

കുറിപ്പ്: പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്  കുറഞ്ഞെത്  160  െസ.മീ  ഉദ്യയരം
മതിയാകുന്നതാണ്.  എന്നാല്  േമല്പ്പറഞ്ഞെ  വിഭാഗം  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കുമ്പം  െനഞ്ചളവില്  കുറഞ്ഞെത്  5
െസ.മീ വികോസം എന്ന നിബന്ധന ബാധകേമാകുന്നതാണ്.

(ii) കോയികേക്ഷമതാ പരീക്ഷ _  നാഷണല് ഫിസിക്കല് എഫിഷയനസി െടസ്റ്റിെല പുരുടഷനമാർക്കുമ്പള
വണ്ല  സ്റ്റാർ  നിലവാരത്തിലുളള  8  ഇനങ്ങളില്  ഏെതങ്കിലും  5  എണ്ണത്തില്  േയാഗയത
േനടിയിരിക്കണം.  

ക്രമ നമ്പർ ഇനങ്ങള് വണ്ല സ്റ്റാർ നിലവാരം
1. 100 മീറ്റർ ഓട്ടം : 14 െസക്കന്
2. ൈഹ ജംപ് : 132.2 െസ.മീ. 



3. േലാംഗ് ജംപ് : 457.2 െസ.മീ. 
4. പുട്ടിംഗ് ദ് േഷാട്ട് (7264.ഗ്രാം) : 609.6 െസ.മീ. 
5. േത്രായിംഗ് ദ്ി ക്രിക്കറ്റ് ബാള് : 6096 െസ.മീ. 
6. േറാപ് ൈക്ലമ്പിംഗ് (ൈകേകേള് മാത്രം ഉദ്യപേയാഗിച്ച്) : 365.8 െസ.മീ

7. പുള് അപ് അഥവാ ചെിന്നിംഗ് : 8 തവണ
8. 1500 മീറ്റർ ഓട്ടം : 5 മിനിറ്റ്í 44 െസക്കന്

കുറിപ്പ്  : 

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്  കോയികേക്ഷമതാ  പരീക്ഷയ്ക്ക്  മുേന്നാടിയായി  ശോരീരികേ  അളെവടുപ്പ്  നടത്തുന്നതാണ്.  നിശ്ചിത
അളവുകേള്  ഇല്ലാത്ത  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള  കോയികേക്ഷമതാ  പരീക്ഷയില്  പെങ്കടുപ്പിക്കുമ്പന്നതല്ല.  കോയികേക്ഷമതാ
പരീക്ഷയില് പെങ്കടുപ്പിക്കുമ്പന്നതിനിടയില് അപകേടം സംഭവിക്കുമ്പകേേയാ പരിേക്കല്ക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
കോയികേക്ഷമതാ പരീക്ഷയില് പെങ്കടുക്കുമ്പവാന വീണം അവസരം നല്കുന്നതല്ല.

(iii) എല്ലാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കുമ്പം താെഴപ്പറയുന്ന പ്രകോരമുളള െമഡിക്കല് നിലവാരം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
(എ®) െചെവി: നല്ല േകേള്വി ശേക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.

(ബി) µകേണ്ണ്: കേണ്ണടയില്ലാെത  താെഴ  പറയുന്ന  വിധത്തിലുളള  കോഴ്ച  ശേക്തിയുളളതായി
സാക്ഷയെപ്പടുത്തണം.

µ വലതുകേണ്ണ് ഇടതുകേണ്ണ്

ദൂരക്കാഴ്ച 6/6 െസ്നെല്ലന 6/6 െസ്നെല്ലന
സമീപക്കാഴ്ച 0.5 െസ്നെല്ലന 0.5 െസ്നെല്ലന
µകേളർ വിഷന സാധാരണ
നിശോന്ധത ഇല്ലാതിരിക്കണം

(സി) േപശേികേളുടം സന്ധികേളുടം   :

തളർവാതം ബാധിക്കാത്തതും എല്ലാ സന്ധികേളുടം ആയാസരഹിതമായി ചെലിപ്പിക്കാവുന്നതുമായിരിക്കണം.

(ഡി) നാഡീവയൂഹം :

പൂർണ്ണ ക്ഷമതയുളളതും പകേർച്ച വയാധികേളില് നിന്നും വിമുക്തമായതും ആയിരിക്കണം.

µകുറിപ്പ്: 

ഓേരാ  കേണ്ണിനുശം  പൂർണ്ണമായ  കോഴ്ചശേക്തി  ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.  വർണാന്ധത,  സ്കവിന്  അെല്ലങ്കില്  കേണ്ണിെനേയാ
കേണ്ലേപാളകേളുടേടെയാ േമാർബിഡ് ആയിട്ടുളള അവസ്ഥ എന്നിവ അേയാഗയതയായി കേണക്കാക്കുമ്പന്നതാണ്.  കൂടാെത
മുട്ടുതട്ട്, പരന്ന പാദ്ം, ഞരമ്പ് വീക്കം, വളഞ്ഞെ കോലുകേള്, ൈവകേലയമുളള ൈകേകോലുകേള്, േകോമ്പല്ല് (മുന പല്ല്), ഉദ്യന്തിയ
പല്ലുകേള്, െകോഞ്ഞെ, േകേള്വിയിലും സംസാരത്തിലുമുളള കുറവുകേള് എന്നിങ്ങെനയുളള ശോരീരികേ നയൂനതകേള് എന്നിവ
അേയാഗയതയായി കേണക്കാക്കുമ്പന്നതാണ്.

  ശോരീരികേ േയാഗയതയും കേണ്ണട കൂടാെതയുളള കോഴ്ച ശേക്തിയും െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് താെഴ െകോടുത്തിട്ടുളള മാതൃകേയില്
െമഡിക്കല്  സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന  അസ്സല്  കോയികേക്ഷമതാ  പരീക്ഷ/പ്രാേയാഗികേ  പരീക്ഷ  സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. െമഡിക്കല് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങള് ഉദ്യണ്ട്. പാർട്ട് ‘എ’ സർക്കാർ സർവ്വീസിലുളള ഒരുട
ഒഫ്താല്േമാളജിസ്റ്റില് നിന്നും പാർട്ട് ‘ബി’ സർക്കാർ സർവ്വീസിെല അസിസ്റ്റന് സർജന/ജൂനിയർ കേണ്ലസള്ട്ടനിെന
റാങ്കില് കുറയാത്ത െമഡിക്കല് ഓഫീസറില് നിന്നും വാേങ്ങണ്ടതാണ്.  ആയത്  പ്രമാണ പരിേശോധന സമയത്ത്
അവരുടെട െപ്രാൈഫലില് അപ് േലാഡ് െചെേയ്യേണ്ടതും അസ്സല് പരിേശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.



FORM OF MEDICAL CERTIF ICATE
PART A – STANDARD OF VISION

(To be filled by an Ophthalmologist in Government Service)

Is there any defect of vision?
If so, has it been corrected by suitable spectacles so that the distant vision is 6/6 snellen and 
near vision is 0.5 snellen.

Can the applicant readily distinguish the pigmentary colours red and green?

Does the applicant suffer from any night blindness?

I have this day, medically examined Sri....................................................... (Name and address)  and found that he has
no defect of vision which would render him unsuitable for the post of Forest Boat Driver and his standards of vision are as
follows. 

Standards of vision 

(Eye sight without glasses)

Right Eye Left Eye
1) Distant Vision ……………… Snellen ……………… Snellen

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

3) Field of Vision …………………………………
(Specify whether full or not. Entry ‘Normal’, ‘Good’ etc. will be inappropriate)

4) Colour Vision …………………………………

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

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

His standards of vision are fit  for the post of Forest Boat Driver.

I certify to the best of my knowledge and belief that the applicant Sri…………………….. is the person herein above
described and that the attached photograph has a reasonably correct likeness.   (The signature of the Ophthalmologist
shall be affixed on the photograph leaving the face clear)

                                                                                           Signature

Place: 
Date: Name & Designation of Medical Officer

Office Seal

Photo of 
the 
candidate



PART B -  PHYSICAL F ITNESS FOR THE POST OF FOREST BOAT DRIVER

(To be filled up by a Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon/Junior Consultant)

1. What is the applicant’s apparent age ?

2. Is the applicant to the best of your judgment, subject to epilepsy, vertigo or any mental ailment likely to effect
his efficiency ?

3. Does the applicant suffer from any heart or lungs disorder which might interfere with the performance of his
duties as a Driver ?

4. Does the applicant suffer from any degree of deafness, which would prevent his hearing the ordinary sound
signals ? Is his hearing perfect ?

5. Has the applicant any deformity or loss of finger, which would interfere with the efficient performance of his
duties as a driver ?

6. State of Muscles and Joints (No paralysis and all joints with free movements)

7. State of Nervous System (Perfectly normal and free from any infectious diseases)

8. Does he show any evidence of being addicted to the extensive use of alcohol, tobacco or drinks ?

9. Marks of Identification 1) ………………………………………………………

                                       2)………………………………………………………

 He is physically fit for the post of  Forest Boat Driver.
 
I  certify to the best  of  my knowledge and belief  that  the applicant  Shri..................................  is  the person herein above
described and that the attached photograph has a reasonably correct likeness. 

(The signature of the Medical officer shall be affixed on the photograph leaving the face clear).

Signature:

Name :
 Place:              Designation &
Date: Official Address

(Seal)

കുറിപ്പ്: കോഴ്ചശേക്തിെയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് സർട്ടിഫിക്കറ്റില് വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.  വിഷന
‘േനാർമല്/ഗുഡ്’,  മുതലായ  അവയക്തമായ  പ്രസ്താവനകേള്  സവീകേരിക്കുമ്പന്നതല്ല.  ഓേരാ  കേണ്ണിേനയും  സംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങള്  പ്രേതയകേമായി  േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.  കോഴ്ചശേക്തി  മുകേളില്  സൂചെിപ്പിച്ചിട്ടുളള  വിധത്തിലെല്ലങ്കില്
കേണ്ണിന് നല്ല കോഴ്ചശേക്തിയുെണ്ടേന്നാ േമാശേമായ കോഴ്ചശേക്തിയാെണേന്നാ ഉദ്യളള വിവരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  നല്കുന്ന

Photo of 
the 
candidate



ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന സർട്ടിഫിക്കറ്റില് േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതല്ല. 

8. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം കോയികേക്ഷമതാ പരീക്ഷ വിജയിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് താെഴ കോണുന്ന    
   മാതൃകേയിലുളള സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവരവരുടെട െപ്രാൈഫലില് Upload െചെേയ്യേണ്ടതും , അതിെന  
   അസ്സല് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിേശോധനാ േവളയില് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.

                                           
                                 SERVICE CERTIFICATE
1. Name of Candidate :
2. Name of Post now held by the applicant with scale of Pay :
3. Name of Department in which now working :
4. Name of service to which the applicant belongs :
5. Date of Commencement of service and date of commencement of probation :
6. Whether the applicant is probationer/approved probationer or Full member of the 

service 
:

7. Whether SC/ST/OBC :
8. Religion & Sub caste :
9. Service Particulars :

Sl
No

Name of Post held Period Length of Service
Date of

Declaration of
Probation

From To Year Month Days

Total Service

                    Certified that the above details in respect of Sri....................................................... who is a probationer/approved
probationer/Full  member  of  the   ……………………………..   (Name of  service)  have  been  verified  by  me with  the  service
particulars as given in the Service Book of the candidate and that they are found correct.

Place:                                                                  Signature                                      

Date:                                                                         Name and Designation of the Head of Office                        

                                                     (Office Seal)

9.     അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന രീതി:

        ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്  േകേരള  പബ്ലികേ്  സർവ്വീസ്  കേമ്മീഷെന  ഔദ്യേദ്യാഗികേ  െവബ് ൈസറ്റായ
www.keralapsc.gov.in വഴി  'ഒറ്റത്തവണ  രജിേസ്ട്രേഷന'  പ്രകോരം  രജിസ്റ്റർ  െചെയ്ത  േശേഷമാണ്  അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
ഇതിേനാടകേം രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട  user  ID  യും  password  ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച്  login  െചെയ്ത
േശേഷം സവന്തം profile  ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.  ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം
കോണുന്ന Notification Link-െല ‘Apply Now’ -ല് മാത്രം click  െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload  െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ  31/12/2012-േനാ
അതിനുശേശേഷേമാ എടുത്തതായിരിക്കണം. 01.01.2022  മുതല് പുതുതായി െപ്രാൈഫല് ആരംഭിക്കുമ്പന്ന  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ആറ്   മാസത്തിനുശളില്   എടുത്തിട്ടുള  േഫാേട്ടാഗ്രാഫ്  upload  െചെേയ്യേണ്ടതാണ്.   േഫാേട്ടായുെട  താെഴ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്
പാലിച്ചുകെകോണ്ട്  upload  െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക്  upload  െചെയ്ത തീയതി മുതല്  10  വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Application link
click  െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട പ്രിന് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.  അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മീഷനുശമായി നടത്തുന്ന
കേത്തിടപാടുകേളില്  അേപക്ഷയുെട  പ്രിന്  ഔദ്യട്ട്  കൂടി  സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. Password  രഹസയമായി  സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും,
വയക്തിഗത  വിവരങ്ങള്  ശേരിയാെണന്ന്  ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതും  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട  ചുമതലയാണ്.  ഓേരാ  തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന്  മുനപും  തെന  Profile ല്   ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന  വിവരങ്ങള്  ശേരിയാെണന്ന്  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി



ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്.  കേമ്മീഷനുശമായുള  എല്ലാ  കേത്തിടപാടുകേളിലും  User  ID  പ്രേതയകേം  േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
അവസാന തീയതിക്കുമ്പ േശേഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്താേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയില്ല. െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട  ഏതവസരത്തിലായാലും  സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട  അേപക്ഷകേള്  വിജ്ഞാപന  വയവസ്ഥകേള്ക്ക്  വിരുടദ്ധമായി
കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി  നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.  വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത,  പരിചെയം,  ജാതി,  വയസ്സ്  മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശളള പ്രമാണങ്ങളുടെട പകേർപ്പുകേള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും. 

10.  വിദ്യാഭയാസം,  പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച്    അേപക്ഷ നല്കേിയ
േശേഷം  പരീക്ഷയ്ക്ക്  സ്ഥിരീകേരണം   നല്കേിയിട്ട്  ഹാജരാകുകേേയാ     ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ  െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്  എതിെര  Rules  of  Procedure  Rule  22   പ്രകോരം  ഉദ്യചെിതമായ  ശേിക്ഷാ  നടപടികേള്
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.

11. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട അവസാന തീയതി  : 14.12.2022 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മണി വെര.

12. ഈ  െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി  ബന്ധെപ്പട്ട്  എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന  പരീക്ഷ  നടത്തുകേയാെണങ്കില്
പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (Confirmation) അേപക്ഷകേർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി
നല്േകേണ്ടതാണ്.  അപ്രകോരം  സ്ഥിരീകേരണം  നല്കുന്നവർക്ക്  മാത്രം  അഡ്മിഷന  ടിക്കറ്റ്  ജനേററ്റ്  െചെയ്ത്  അത്
ഡൗണ്ലേലാഡ്  െചെയ്യുന്നതിനുശളള  സൗകേരയം  പരീക്ഷാത്തീയതി  വെരയുളള  അവസാനെത്ത  15  ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭയമാക്കുമ്പന്നതാണ്.  നിശ്ചിത  സമയത്തിനുശളളില്  സ്ഥിരീകേരണം  നല്കോത്ത  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട  അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.  സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം
അഡ്മിഷന  ടിക്കറ്റ്  ലഭയമാകുന്ന  തീയതി  സംബന്ധിച്ചുകം  ഉദ്യളള  വിവരങ്ങള്  ബന്ധെപ്പട്ട  പരീക്ഷ  ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന  പരീക്ഷാ
കേലണ്ടറില്  പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.  ഇതു  സംബന്ധിച്ച  അറിയിപ്പ്  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട  െപ്രാൈഫലിലും  അതില്
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പരിലും നല്കുന്നതാണ്.   

(      വിശേദ്വിവരങ്ങള്ക്ക്  ഗസറ്റ ്  വിജ്ഞാപനത്തിെന  രണ്ടാം  ഭാഗത്ത്  േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന
െപാതുവയവസ്ഥകേള് േനാക്കുമ്പകേ      )
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