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Appendix 3 B

Part II of General Conditions of the

Notification

1.  Candidates  must  comply  with  the  following

conditions unless specifically exempted in Part I

of this notification relating to each post:

(a) Must be Citizens of India.

(b) Shall be of good character.

(c) Unless  otherwise  exempted  by  the  

Government, a Candidate if male, shall  

not have more than one wife living and if

female shall not have married a person  

who has a wife living.

2.  Special Concession in Upper age limits.-

Note :- The following concessions in upper age 

limits  are  available  subject  to  the  

conditions that the maximum age limit  

shall in no case exceed 50 (fifty) years.

(i)   The  upper  age  limit  prescribed  shall  be

raised  by  five  years  in  the  case  of  candidates

belonging to any of the Scheduled Castes/ Hindu

Scheduled Tribes and by three years in the case

of  candidates  belonging  to  any  of  the  other

Backward Classes.

(ii)   The  maximum  age  limit  prescribed  for

appointment to a post will be relaxed in the case

of Ex-servicemen to the extent of the period of

service put in by them in the Defence Forces and

the period of unemployment on discharge up to

a  maximum of  five  years.   The  relaxation  on

upper  age  limit  allowed  to  Ex-servicemen

will  be  extended  to  Ex-GREF  Personnel,

Reservists,  Retired  Defence  Service

Personnel,  Disembodied  Territorial  Army

Personnel.   Copies  of  discharge  certificate

and  the  Certificate  obtained  from  the

District  Sainik  Welfare  Officer  shall  be

produced in proof of service in the defence

forces  and  the  period  of  unemployment

respectively  as  and  when  required  by  the

Board.

(iii)   Physically  Handicapped  persons  (the

blind,  the  deaf  and  dumb  and  the

orthopaedically  handicapped)  may  also

apply  if  they  satisfy  all  the  prescribed

qualifications except age.  The case of each

such applicant will be considered on merit if

he  is  found  to  be  other  wise  suitable  and

provided  he  can  discharge  the  duties

attached  to  the  post  satisfactorily.   Age

concession up to 15 years will be granted to

the  blind  and  the  deaf  and  dumb  and  10

years  to  the  orthopaedically  handicapped

persons.   They  shall  produce  a  Certificate

from the competent authority as per G.O.(P)

No.39/2012/SWD dated 30-06-2012, in the

prescribed  format,  to  prove  that  they  are

physically handicapped in one or more than

one disabilities, as and when required by the

Board.   The  term Physically  Handicapped

means a person suffering from not less than

40% of any kind of  disability  specified in

“the  person  with  Disabilities  (Equal
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opportunities,  protection  of  rights  and  full

participation)  Act,  1995  and  includes  the

following categories”.

(1)  The Blind – The blind are those who suffer

any of the following conditions:-

(a)   Total absence of sight

(b)   Visual acuity not exceeding 6/60 or 

20/200 (Snellen) in the better eye with  

correcting lenses.

(c)  Limitation  of  the  field  of  vision  

subtending  an  angle  of  20  degree  or  

worse.

(2) The Deaf – The deaf are those in whom the

sense of hearing is fully non functional for the

ordinary purpose of life.

(3)  The Dumb – The term dumb means one in

whom the power of speech is non-functional for

the ordinary purpose of life.

(4)   The  Orthopaedically  Handicapped  –  the

Orthopaedically  Handicapped  are  those  who

have physical defect or deformity which causes

adequate  interference  to  significantly  impede

normal  functioning  of  the  bones,  muscles  and

joints.

DISABILITY CERTIFICATE I

(In case of amputation or complete permanent
paralysis of limbs and in case of visual

impairment)

(NAME AND ADDRESS OF THE
MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE

CERTIFICATE)

Recent PP size
attested 

Photograph 
 (showing face
   only) of the 
   person with

                 disability

Certificate No.                   Date:

This  is  to  certify  that  I  have  carefully

examined  Shri/Smt./Kum............................

son/wife/daughter  of  Shri........................…

Date of Birth (DD/MM/YY)......................…

Age  ..............   years    male  /  female

Registration No............  permanent  resident

of  House  No............………...Ward/

Village/Street......…………………………...

Post Office.........……District.......…...........

State.....................  whose  photograph  is

affixed above, and am satisfied that:

(A)  He/She is a case of:

1. Locomotor disability 

2. Low Vision

3. Visual impairment

4. Hearing impairment

5. Mental retardation

6. Mental illness

                 (Please tick as applicable)

(B)   The  diagnosis  in  his/her  case

is ..........................
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(1)  He/She  has  .............%  (in  figure)......

………………..... percent  (in words) permanent

physical  impairment/blindness  in  relation  to

his/her  ................…  (part  of  body)  as  per

guidelines (to be specified).

(2)  The applicant has submitted the following

documents as proof of residence.

Nature of Date of Details of authority
Document Issue   which issued

              the certificate

(Signature and seal of authorised 
signatory of notified medical authority)

             (Signature/thumb
impression in 
whose favour 
   disability 

        certificate is issued)

DISABILITY CERTIFICATE II

(In case of multiple disabilities)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL
AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

 Recent  PP  size  
        attested 

Photograph 
   (showing face 
      only) of the 

                            person with
                                          disability

Certificate No.    Date:

This  is  to  certify  that  we  have  carefully

examined  Shri/Smt./Kum  .....................

……………………… son/wife/daughter of

Shri..........................…  Date  of  Birth

(DD/MM/YY)  .................  Age  ..............

years, male/female …………..  Registration

No ............   permanent  resident  of House

No  ................……………..  Ward/Village/

Street……..………… Post Office.............…

District.................…State................………..

whose photograph is affixed above, and are

satisfied that:

(A)  He/She is a case of 

1. Locomotor disability 

2. Low vision

3. Visual impairment

4. Hearing impairment

5. Mental retardation

6. Mental illness

    (Please tick whichever is applicable)

(B)  He/she is a case of multiple disability.

His/her  extent  of  permanent  physical

impairment/disability has been evaluated as

per  guidelines  (to  be  specified)  for  the

diabilities ticked below, and shown against

the relevant disability in the table below.
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Sl.    Disability   Affected    Diagnosis     Permanent
No.                      part of                         impairment/
                              body                             mental
                                                                 disability
                                                                    (In %)

1.    Locomotor       @

       disability

2.    Low vision        #

3.    Blindness       both eyes

4.    Hearing             .....

       Impairment

5.    Mental                x

       retardation

6.    Mental                x

       illness

(c)   In  the  light  of  the  above,  his/her  overall

permanent physical impairment as per guidelines

(to be specified), is as follows:-

In figures: .......................................... percent

In words: .................................percent

2.   This  condition  is  progressive/  non-

progressive/likely  to  improve/not  likely  to

improve.

3.  Reassessment of disability is;

(i)  not necessary,

                OR

(ii)  is  recommended/after................…

years  .............months,  and  therefore  this

certificate shall  be  valid  till

(DD/MM/YY) ............

@-e.g.left/right/both arms/legs

#-e.g.single eye/both eyes

....e.g.left/right/both ears

4.   The  applicant  has  submitted  the

following document as proof of residence:-

Nature of          Date of         Details of authority
document  issue  which issued

            the certificate

5.  Signature  and  seal  of  the  medical

authority.

Name and      Name and     Name and seal
   seal of         seal of                 of the 
 member        member          Chairperson
              

        (Signature/thumb
     impression in whose

                                               favour disability 
     certificate is issued)

                                   

DISABILITY CERTIFICATE III

(In cases other than those mentioned in
Disability certificate I and II)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL
AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

                 Recent PP size
         attested
Photograph (showing 
       face only) of 
     the person with
         disability.
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Certificate No.       Date:

This is to certify that I have carefully  examined

Shri/Smt./Kum  …………..........................…

son/wife/daughter of Shri ........................… Date

of  Birth  (DD/MM/YY)  .........….......

Age ..............  years,  male/female   Registration

No  ............  permanent   resident   of  House

No.....................  Ward/Village/Street  ......

…………………….  Post  Office  .............…

District  .....................….  State  ............…........

whose  photograph  is  affixed  above,  and  am

satisfied  that  he/she  is  a  case  of  ........…

disability.  His/her extent of percentage  physical

impairment/disability has been evaluated as per

guidelines (to be specified) and is shown against

the relevant disability in the table below:

Sl.    Disability   Affected    Diagnosis        Permanent 
No.  Permanent    part of                                Physical
           body           body                              impairment/
                                                                         mental
                                                                       disability
                                                                          (In %)

1.    Locomotor       @

       disability

2.    Low vision        #

3.    Blindness       both eyes

4.    Hearing             .....

       Impairment

5.    Mental                x

       retardation

6.    Mental                x

       illness

(Please strike out the disabilities
                     which are not applicable)

2. The  above  condition  is

progressive/non-progressive/likely  to

improve/ not likely to improve.

3.  Reassessment of disability is;

(i)  not necessary,

        OR

(ii)  is  recommended/after.............…

years  ..........…  months,  and  therefore  this

certificate shall  be  valid  till

(DD/MM/YY) .........…...

@-e.g.left/right/both arms/legs

#-e.g.single eye/both eyes

….e.g.left/right/both ears

4.  The applicant has submitted the

following document as proof of residence:-

Nature of           Date of        Details of authority
document     issue  which issued

the certificate

      

          (Authorised Signatory of 
        Notified medical authority)

    (Name and seal)
                            

        (Signature/thumb
     impression in whose

                                               favour disability 
     certificate is issued)
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(iv) If the applicant had undergone service on

daily wage/temporary basis in the same post in

the  Devaswom Board concerned at  least  for  a

minimum period of one year, he/she is eligible

for  relaxation  in  upper  age  limit  to  the  same

extent of service subject to the condition that at

the  time  of  appointment  on  daily

wage/temporary basis,  he/she shall not cross the

upper  age  limit  fixed  for  appointment  to  the

same post and shall not cross 50 years of age at

the time of application.  

The  temporary/daily  wage  employees

who want to avail the above said benefits shall

produce a service certificate from an officer not

below  the  rank  of  Deputy  Commissioner/

Deputy  Administrator  specifying  the  date  of

entry  in  the  service,  post  in  which  working,

salary, length of service, nature of work etc. as

and when demanded by the Kerala Devaswom

Recruitment Board.  Temporary employees shall

enter  the  details  of  their  service  in  the

application also.  

(v)  Widows  shall  be  entitled  to  five  years

relaxation  in  upper  age  limit  subject  to  the

condition that maximum age shall not exceed 50

years  as  specified  in  G.O  (P)  No.

10/2018/P&ARD dated 29.05.2018.

(vi)  Candidates  who  have  worked  as  personal

staff  along  with  Ministers/Opposition

Leader/Government  Chief  Whip/Speaker/

Deputy  Speaker  and  Chairmen  of  Finance

Committees,  if  they  are  otherwise  eligible

shall be given relaxation in upper age limit

equivalent  to  the  period  of  such  service

subject to the condition that maximum age

shall not exceed 50 years as per Rule 10 (h)

of  Part  II  of  Kerala  State  &  Subordinate

Service  Rules,  1958.  (G.O  (P)  No.

25/93/P&ARD  dated  01.04.1993  and  G.O

(P)  No.  33/97/P&ARD  dated  22.12.1997).

They  shall  produce  certificate  from  the

authorities  concerned  showing  the  date  of

commencement and the date of expiry of the

said period of service, before the KDRB as

and when demanded by the  KDRB.  This

benefit shall not be available to those who

were  appointed  to  personal  staff  from the

Government service.

3.(a)  If in a selection Ex-serviceman

and  Non-Ex-serviceman  who  satisfy  the

other  conditions  regarding  age  and

qualifications  get  the  same  mark,  the  ex-

serviceman  will  be  given  preference  for

recruitment.

  (b)  “National Apprenticeship Certificate

holder  will  be  given  preference  over

National  Trade  Certificate  holders  in  the

matter of selection of candidates subject to

the  condition  that  the  preference  will  be

within the meaning of G.O. (Ms) 50/70/PD

dated 12-02-1970 as amended by G.O. (Ms)

246/70/PD  dated  21-07-1970”  (Vide  G.O.

(Ms) 112/81/LBR dated 22-12-1981.
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4.  In all cases of selection except those

specifically  excluded  the  Physically

Handicapped Candidates referred to in sub-para

(iii) of para 2 above will be given grace marks at

the  discretion  of  the  Board  subject  to  a

maximum of  12% marks  to  the  blind  and the

deaf  and  dumb  and  10%  marks  to  the

Orthopaedically  Handicapped.   In  cases  where

selections  are  made  on  the  results  of  written

examination  alone,  the  physically  handicapped

Candidates  will  be  interviewed  and  the  grace

marks awarded at the interview will be added to

the  marks  obtained  by  them  at  the  written

examinations  and  their  ranks  decided

accordingly.   The  physically  Handicapped

candidates  shall  not  “Physically  Handicapped”

in  the  application  form  and  shall  produce

Medical certificate as referred to in sub-para (iii)

of para 2 above when required by the Board.  If

in  a selection a  Physically  Handicapped and a

normal candidate get the same mark, preference

will  be  given  to  the  Physically  Handicapped.

The order of priority for appointment among the

categories of Physically Handicapped will be (1)

the  Blind,  (2)  the  Deaf  and  Dumb  and  (3)

Orthopaedically  Handicapped  (G.O.(P)

158/73/PD dated           29-05-1973 and G.O.

(M.S.) 30/78/GAD dated 16-04-1978.

5.   Extra  marks  will  be  awarded  to

meritorious Sportsmen who posses the requisite

qualifications and are within age, in selections to

Class III and Class IV posts as per G.O (Ms) No.

21/78/GAD dated 11-01-1978.  Accordingly the

sportsmen  who  are  eligible  for  weightage

marks  shall  state  the  same in  the  relevant

column in the application and shall produce

the relevant Certificate when required by the

Board. Candidates shall produce the Sports

Certificate  issued  by  the  authorities

mentioned  in  para  5  of  the  above

Government  Order.   As  regards  the

Certificate  issued  by  the  Amateur  Sports

Organisation  affiliated  to  any  of  the

National  Sports  Association  mentioned  in

Appendix VII of the Kerala  Service Rules

Vol. 1 should bear the Countersignature of

the  Secretary,  Kerala  Sports  Council.

Certificates without the Countersignature of

the Secretary, Kerala Sports Council will not

be  considered  for  awarding  weightage

marks.

6.   Where  the  number  of  qualified

applicants is unduly large, having regard to

the  number  of  vacancies,  the  board  may

restrict  the  number  of  candidates  to  be

called for oral test (interview) to such extent

as  they  may  decide  on  the  basis  of

qualification/marks/  written  test/practical

test or on any other basis.

7.   Candidates  may  be  required  to

present  themselves  for  an  interview  or  a

practical/written  test  or  for  both  or  other

tests at the time and place to be specified.

They  must  bear  their  own  travelling

expenses.
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8.   Selected  candidate  shall  produce

before the appointing authority before they are

admitted to duty, necessary medical certificate in

the  prescribed  form  and  the  documents  in

original  in  proof  of  age,  qualification,

experience etc.

9  (a)   Candidate  shall  produce  the

original  certificates  for  verification  along with

self-attested copies of the original certificates to

prove  their  date  of  birth,  educational

qualification, experience, community etc. for the

preparation  of  the  select  list  as  and  when

required by the Board.  In the photograph to be

uploaded  by  the  candidate  during  One  Time

Registration, name of the candidate and the date

of taking the photograph should be printed at the

bottom portion.  The photo should be one, taken

within 3 months before the date of uploading.

     Other  instructions  regarding photo  are  as

follows:

(1)  The photo uploaded should be Colour/Black

&  white.   The  face  and  shoulder  of  the

Candidate should be clearly visible.

(2)  Images should have 200 pixels height, 150

pixels width and with a file size of not exceeding

30 kb, in JPG format.

(3)  The background of the photograph should

be white/light coloured.

(4)  Face should be centrally focussed.

(5)  The eyes should be open and vivid.

(6)  Photograph wearing cap,  (except cap, viel

worn in adherence to religious custom) goggles,

photographs showing a portion of the face,

photo  with  unclear  face  shall  not  be

accepted.

The  photograph  uploaded  by  the

candidate as per the above conditions shall

be  valid  for  10  years  from  the  date  of

uploading.   Candidates  shall  appear  in

person  for  verification  of  the  original

documents  on  the  date,  time  and  venue

allotted by the Board at their own expense.

There will  be  no  relaxation  on  any

circumstances  to  the  condition  that

candidates themselves shall appear in person

for verification of original documents.

(b)  Candidates shall apply for re-checking

of their answer script in the prescribed form

along with chalan for Rupees one hundred

and fifty only (Rs. 150) within a period of

30 days from the date of publication of the

select lists.  Applications received after the

stipulated period shall not be entertained.

10.  Mode of sending applications;

(a)  The name of the Post, the category No.

and the  name of  Devaswom Board  of  the

respective  post  should  be  clearly  noted  at

the top of the envelop.

(b)  The name and address of the candidate

shall  be  entered  at  the  bottom  left  hand

corner and the address to which applications
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are to be sent, at the bottom right hand corner of

the envelope.

(c)   Candidates  shall  abide by the instructions

given in the official website while submitting the

application  through  on-line  facility  equal  to

“One time registration”. The application number

and the User ID shall  be quoted in  all  further

correspondence/enquiries with the Board.

11.   The  following  documents  shall  be

produced as and when required by the Board.

(a)  Proof of age :

Only  the  following will  be accepted  as

proof of age in the case of candidates who have

studied  in  a  school  or  college  or  any  other

educational institution under Government.

(1) True copy of the relevant page of S.S.L.C or

its equivalent.

(2)   True  copy  of  the  relevant  extract  of  the

School Admission Register.

(3)  True copy of the Transfer Certificate.

In  the  case  of  Ex-servicemen,  the  relevant

entries  in  the  discharge  certificates  will  be

accepted in proof of age, if they are unable to

produce any of the certificates mentioned above.

In the case of candidates who have not studied in

any educational  institutions,  the following will

be accepted as proof of age:-

(1)  True  copy  of  horoscope  attested  by  a

Gazetted Officer.

(2)   Authenticated  extract  from  the  Birth

Register.

(3)  True copy of Certificate of Birth issued

by the Registrar of Births and Deaths duly

certified (Specifying name and address) by a

Gazetted Officer.

(b)  Proof of Educational Qualifications:

Only the following will be accepted as proof

of educational qualifications:

(i)   Either  the  Degree  or  Provisional

Certificate  obtained  from  a  University

(Mark  list  will  not  be  accepted  unless  it

shows the  Class  or  Division  in  which  the

candidate has been placed on in passing the

degree examination).

(ii)   In  the case of  Diploma or  Certificate

holders either Diploma or Certificate or in

their absence Provisional Certificates issued

by the competent  authority  (Mark list  will

not be accepted in lieu of the above)

(iii)  In  the  case  of  candidates  who  have

passed  S.S.L.C  or  equivalent  examination

the  relevant  page  of  SSLC  or  equivalent

certificate  containing  the  necessary

endorsement  of  eligibility  for  College

Admission/Public Service.

(iv)   In  the  case  of  candidates  with

educational  qualifications lower than those
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mentioned  above,  the  extract  of  the  relevant

portion  of  the  school  record  issued  under  the

signature of the Head of the Institution.

Note:-   Those  who  have  appeared  for  the

S.S.L.C  Examination  as  Private  over  aged

candidates and failed in the Examination will not

be  considered  to  be  possessing  any  general

educational  qualification on that  ground alone.

If  such  candidates  have  attended  any  regular

school  course  and  passed  any  Standard/Form

previously they will be treated to have acquired

only a pass in that particular Standard/Form as

their qualification.

(c)  Proof of Community:

In  the  case  of  candidates  belonging  to

Other Backward Classes, who have claimed the

benefit of reservation or relaxation from upper

age  limit,  in  the  application  form  have  to

produce  the  following  Certificates  as  proof  of

Community.

(1)  Relevant extract of the S.S.L.C or equivalent

Certificate  or  the  School  Admission  Register

containing the entry regarding Community.

OR 

(2)   A  Certificate  from  the  Village  Officer

concerned.

      School records of other States will not be

accepted  as  proof  of  community.   Such

candidates shall  produce  Community

Certificate  from  the  Revenue  Authorities  not

below  the  rank  of  Village  Officer  of

concerned  Village  (in  the  case  of  SC/ST

candidate -Tahsildar) where they reside.

Note :- (1)  The list of Hindu Communities

belonging  to  Scheduled  Castes,  Scheduled

Tribes and Other Backward Classes of the

State are appended to this notification. 

(2)   If   a  candidate  belonging  to  a

Reservation  Group  of  Community  either

does  not  fill  up  the  column  relating  to

community  or  mentions  there  in a

community  not  included  in  the  list  of

approved communities or write ‘no’ he/she

will forfeit the benefit of community.

(d)  (i)  In all cases of granting reservation

benefits in recruitments through the KDRB

in respect of SC/ST Candidates, true copy of

the  Community  Certificate  (two  copies)

issued by the Competent Revenue Authority

not below the rank of a Tahsildar shall  be

produced  as  and  when  required.   The

original  Community  Certificate  should  be

produced  by  the  candidate  at  the  time  of

interview.   The  Board  can  call  for  the

original  to  verify  the  veracity  of  the  true

copy at any stage of selection.  One of the

true copies of the caste certificate would be

forwarded to the appointing authority along

with the advice letter.  At the time of joining

duty  the  candidate  has  to  produce  the



11

original  certificate  before  the  appointing

authority for verification.

(ii)   The Community Certificate once obtained

from the competent authority shall be treated as

sufficient for all the subsequent applications to

the  KDRB  by  the  same  candidate  till  the

applicant gets recruited to any post by the Board.

Form of Caste Certificate 

for Scheduled Castes / Scheduled Tribes

This  is  to  certify  that  Shri/Smt/Kumari...........

………………..….  Son/Daughter

of.........................… of  House  .......................…

Village/Town in ............… Taluk ...................…

District  of  Kerala  State  belongs  to

the  ......................Caste/Tribe  which  is

recognised  as  a  Scheduled  Caste/Scheduled

Tribe under the Constitution (Scheduled Castes)

Order,  1950.   The  Constitution  (Scheduled

Tribes)  Order,  1950  as  amended  by  the

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders

(Amendment) Act, 1976.

Shri/Smt/Kumari.  .............…  and  his/her*

family  ordinarly  reside(s)  in  ...........…

Village/Town of ...............… District  of Kerala

State.

 
Signature

Place :        Name and Designation
Date :                    (with seal of Office)

    

Note :-  (i)  The term ordinarily resides used

above  will  have  the  same  meaning  as  in

Section  20  of  the  Representation  of  the

Peoples Act, 1950.

(ii)   Candidates  belonging  to  Other

Backward  Communities  shall  produce  as

and when required copy of Caste Certificate

obtained  from  competent  authority  in  the

form  given  below  in  case  the  name  of

Community is not specifically stated in the

S.S.L.C.  Book  or  School  Admission

Register as the case may be.

FORM OF COMMUNITY CERTIFICATE 

FOR OTHER BACKWARD CLASSES 

This  is  to  certify  that  Shri/Smt/Kumari

……………………….…..  Son/Daughter of

.........................… of House ....................…

Village/Town  in  .........…………..

Taluk ...................… District of Kerala State

belongs to the Caste ..................… of Hindu

Religion  which  is  included  in  the  list  of

Other Backward Classes in the Schedule to

Part I, Kerala State and Subordinate Service

Rules, 1958.

Shri/Smt/Kumari  ..............…  and

his/her*  family  ordinary  reside(s)  in  ........

………………………...…  Village/Town

of ...............… District of Kerala State.
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Signature

Place :            Name and Designation
Date   : (with seal of Office)

    

Note  :-  (i)   The  term  ordinarily  resides  used

above will have the same meaning as in Section

20  of  the  Representation  of  the  Peoples  Act,

1950.

(e)  Conversion Certificate:

  Candidates who have embraced the Hindu faith

by conversion from Christian Communities shall

produce  as  and  when  required  self  attested

copies  of  the  conversion  certificates  issued

under the hand and seal of the Secretary of any

of  the  following  institutions,  the  original  of

which shall be produced at the time of interview.

1. Kerala  Hindu  Mission,

Thiruvananthapuram

2. All  India Dayananda Salvation Mission

(Arya  Samaj),  Kerala  Branch,

Thiruvananthapuram

3. Akhila Bharatha Ayyappa Seva Sangham

(Registered as No. 22 of 1964 under the

charitable Societies Act 12 of 1955)

4. Shri  Ramadasa  Mission  Universal

Society,  Sree  Neelakantapuram,

Thiruvananthapuram-695581

5. Calicut Arya Samaj, Arya Samaj Mandir,

Puthiyara P.O. Calicut-673004

Note :- (1)  A candidate who is converted to

Hinduism  through  the  organisations

authorised  for  the  purpose  shall  publish  a

notification  to  that  effect  in  the  Gazette

indicating the change of name or signature

to  render  him  eligible  for  the  concession

granted to various Hindu Communities.  A

copy of  the  said  notification  shall  also be

produced as and when required.  Candidates

who fail to produce copy of the notification

will not be eligible for appointment as they

cannot be considered as included in Hindu

religion.

(2)  “The  Scheduled  Caste  reconvert  to

Hinduism  or  his  descendant  will  become

entitled  to  be  regarded  as  a  member  of

Scheduled  Caste  converted  to  Hinduism

only if such a convert has been accepted by

the  Members  of  the  Caste  claimed as  one

among themselves  and has  thus  become a

Member  of  that  Caste.   Therefore,  the

candidate  who  claims  to  have  been

reconverted to Hinduism shall in addition to

the Conversion Certificate mentioned above,

produce as and when required a certificate

to prove the  above fact  obtained from the

Revenue  Authority  competent  to  issue

community Certificates as per the directions

laid  down  in  Government  Circular  No.

18421/E2/87/SC/STDD dated 15-12-1987”.

It should be clearly stated by the Revenue

Authority in the certificate that it is issued in

accordance with the directions stipulated in
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the  Government  Circular  No.

18421/E2/87/SC/STDD dated 15-12-1987

(3)  “If there is change of name and caste due to

conversion that change will be published in the

Gazette  and the copy of the Gazette Notification

attached with the School Records.  In such cases

correction  in  the  School  Records  is  not

necessary”.

(f)   Non-Creamy  Layer  Certificate:  (i)

Candidates belonging to the Backward Classes

entitled  to  the  benefit  of  reservation  in

appointment  shall  produce  Non-Creamy  Layer

Certificate  (NCLC)  issued  by  competent

authorities  as  laid  down  in  G.O.(P)

36/2000/SC/STDD  dated  27-05-2000  in  the

prescribed  form  given  below  as  and  when

required by the Board.

1.   FORM  OF  CERTIFICATE  TO  BE
PRODUCED  BY  OTHER  BACKWARD
CLASSES  FOR  APPOINTMENT TO  POSTS
UNDER DEVASWOM BOARDS

This  is  to  certify  that

Shri/Smt/Kumari  ...............…  Son/Daughter

of  ....................…...Village  District/Division  in

the State of Kerala belongs to Hindu ...................

Community which is designated as a Backward

Class in the State of Kerala.

2.   This  is  also  to  certify  that  the  above

Shri/Smt..............…  does  not  belong  to  the

category of ‘Creamy Layer’ in the light of

the  guidelines  in  G.O.  (P)  .........……

dated  ................…  and  the  scheduled

prescribed  there  under  to  identify  the

‘Creamy  Layer’  among  the  designated

“other  Backward  Classes”  in  the  State  of

Kerala.

       

Place :
Date :   Signature

    Name and Designation
            (Seal)

(ii)   Candidates  of  the  Backward  Classes

who  belong  to  the  group  of  person  with

hereditary  occupation  and  subcastes  of

fishermen  community  as  enumerated  in

Annexure  B  and  C  of  the  G.O.  (P)

No.36/2000/SC/STDD  dated  27-05-2000

are  excluded  from the  Creamy  Layer  and

therefore  they  need  not  produce  Non-

Creamy Layer  Certificate.   However,  such

candidates will have to produce Community

Certificate which clearly indicates that they

belong either to the group of persons with

hereditary  occupation  or  sub  castes  of

Fishermen  Community,  both  of  Hindu

religion, when required.

(g)  Where there is difference in the Date of

Birth,  Community,  Religion  etc.  of

candidates  as  between  the  School  records

and those furnished in the application form:-
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(i)  In case there is any change in date of birth of

the applicant in the School Admission Register

or S.S.L.C Book or other School Records from

that  furnished  in  the  application  or  in  the

documents  produced,  necessary  corrections  in

the Admission Register or other School records

shall  be  made  as  required  under  Rule  3  in

Chapter  VI  of  the  Kerala  Education  Acts  and

Rules.  Such  corrections  made  in  the  School

Admission “Register  or  S.S.L.C.Book or  other

School  records  shall  be  authenticated  by  the

Competent  Authority.   Benefits,  if  any,  as  a

result of such change will be available only after

such corrections in the school records are made.

(ii)  In the case of change in name, religion and

community,  change except  clerical error,  to be

carried out after a person leaves the school shall

be  ensured  by  Gazette  Notification  after

obtaining  certificates  from  Tahsildar  of  the

Taluks  or  higher  officers  above  the  rank  of

Tahsildar  in  the  Revenue  Department  of  the

applicants requesting for issue of the certificate

for  the  purpose  (G.O.(Ms)195/85/GAD  dated

24-05-1985)

Copy  of  the  Gazette  Notification  duly

attested shall be attached to S.S.L.C /Extract of

Admission Register of the individual concerned.

No Change in the original entry shall be made.

ii. (a)  However, Caste  /Community certificate

issued  by  the  Competent  Revenue  Authority

would be sufficient in case there is difference in

community  claimed  in  the  application  as

that from S.S.L.C Book. Publication of the

same in the Gazette is not deemed necessary

on this score.

(iii)  In the case of change in name only, an

Identification  Certificate  obtained  from  a

Gazetted Officer shall be attached with the

relevant  page  in  S.S.L.C/Extract  of

Admission Register.

Note:  -   (1)   The  original  Gazette

Notification  publishing  the  change  of

caste/community  shall  be  produced  before

the Board at the time of interview or as and

when  required  by  the  Board  in  case  the

selection  is  finalised  by  Written  Test,

Practical  Test/Physical  Efficiency  Test  or

both  or  all.   The  same  should  also  be

produced before the appointing authority at

the time of joining duty.

(2)   In  the  case  of  children  born  in  inter

caste marriage in which either of the parents

belongs  to  Scheduled  Caste/Scheduled

Tribe,  the  Community  Certificate  obtained

from  Tahsildar  will  be  considered  as

sufficient proof of community.   The above

certificate  may  be  pasted  with  S.S.L.C.

Book/Extract of School Admission Register.

(h)  Candidates shall produce any one of the

photo affixed ID proof mentioned below in

original along with the Admission Ticket at
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the  time  of  Written/Objective/O.M.R  Tests,

Physical  Efficiency  Test,  Practical  Test,

Interview etc.

(1)  Voters Identity Card issued by the Election

Commission 

(2)  PAN Card

(3)  Passport

(4)  Driving Licence

(5)  Photo affixed Pass books issued by               

Nationalised banks

(6)  Identity  cards  issued  to  Government

Employees  by  the  Department/institutions

concerned

(7)  Identity  Cards  issued  by  Social  Welfare

Department, Government of Kerala to physically

Handicapped persons.  

(8)   Discharge  certificate  issued  to  the  Ex-

servicemen/Photo affixed Identity Card issued to

the  Ex-servicemen  by  the  Zila  Sainik  Welfare

Officer.

(9)   Conductor  Licence  issued  by  the  Motor

Vehicle Department.

(10)  Photo  affixed  pass  book  issued  by

Scheduled  Banks/Kerala  State  Co-operative

Bank/District Co-operative Banks.

(11)   Photo  affixed  Identity  card  issued  by

Public  Sector  Undertakings  (Various

Companies/  Corporations/  Boards/  Authority)/

Government  Autonomous  Institutions  to  their

employees.

(12)   Photo  affixed  Identity  card  issued  by

various  Universities  of  Kerala  State  to  their

employees. 

(13)   Photo  affixed  Medical  Certificate

issued  by  the  Medical  Board  to  PH

candidates.

(14)  Photo affixed Identity card issued by

Bar Council to those who have enrolled as

Advocates.

(15)   Aadhar  Card  issued  by  the  Central

Government.

(16)  Any other document already approved

by  the  Kerala  Devaswom  Recruitment

Board, and intimated to the candidates and

Examination centres before the Test.

12.   Documents  in  proof  of  prescribed

educational  qualifications,  date  of  birth,

community,  experience  etc.  shall  be

produced at the time of interview or at any

time as required by the Board.  Those who

fail  to  produce  the  original  documents  as

required  above  will  not  be

interviewed/included  in  the  Select  List  as

the case may be. No extension of time will

be  allowed  for  the  production  of  any

documents.   The  applications  of  those

candidates who have claimed the benefit of

community in the application but not proved

by proper proof will not be rejected for that

reason  only.   Such  applications  will  be

considered for selection without giving the

benefit  of community,  if  the application is

otherwise in order.

13.   Candidates  are  required  to  acquaint

themselves  with  the  instructions  given  in
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Part  I  of  the  notification,  Part  II  General

Conditions and Website www.kdrb.kerala.gov.in.

for filling up the application form.  They will not

get an opportunity to rectify any mistake in the

application later.

14.  Claims made subsequent to the application

will not be considered under any circumstances.

Proof  submitted  without  proper  claim  in  the

application also will not be considered.

15.   Qualifications  prescribed  including

experience, for a post shall be one acquired by

the candidate on or before the last date fixed for

receipt  of  applications  for  that  particular  post.

The  date  for  determining  whether  a  candidate

does possess a particular qualification including

experience shall be the last date fixed for receipt

of  application.   Candidates  possessing

qualifications equivalent to those prescribed for

a post shall produce, in addition to the document

referred  to  in  Para  13  (b),  Sufficient  proof

obtained  from  a  University  or  any  other

competent  authority  to  the  effect  that  the

qualifications possessed by him are recognised

as equivalent to those prescribed for the post.

In  the  case  of  the  Examinations

conducted  by  the  University  or  any  other

competent  authority,  the  candidates  will  be

deemed  to  have  passed  the  Examination  only

with effect from the date of official publication

of  the  results  of  the  Examination  by  the

University or the concerned authority.

Failure  to  produce  the  proof  of

equivalency  of  qualification  will  entail  in

rejection of the application.

16.  (a)   Unless  otherwise  specified,  the

experience  prescribed  as  qualification  for

any post in Part I of this notification shall be

one gained by candidate holding temporary

or regular appointments in Central or State

Government  Service  or  in  Public  Sector

Undertaking  or  Registered  private  Sector

Undertaking  after  acquiring  the  basic

qualifications prescribed for the post.  The

experience  gained  as  factory  workers  on

daily wages of a permanent nature will also

be  accepted  provided  the  service  is

continues  and  not  of  a  casual  nature.

Experience  gained  by  candidates  in  the

capacities  of  paid  or  unpaid  apprentice,

trainees  and  casual  labourers  will  not  be

accepted.

(b)  As  per  G.O  (Ms)

No.635/2013/H.Edn. dated 05-10-2013, the

proficiency certificate issued from the Board

of apprenticeship training (BOAT), Ministry

of Human Resource Development (MHRD)

after  the  completion  of  one  year

apprenticeship training shall  be considered

as one year  experience for  employment in

State Government organisations.

Note:-   Registered  Private  Sector

Undertaking means:
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i) Co-Operative  Societies  registered  under

the  Kerala  Co-Operative  Societies  Act,  1969,

Societies  registered  under  the  Societies

Registration Act, 1860 or the Travancore Cochin

Literary,  Scientific,  Charitable  Societies

Registration Act, 1955 or Companies registered

under  the  Companies  Act,  1956  or  any

Institution, Firm or company which has a legal

entity under any law for the time being in force:

ii) Small  scale  Industrial  units  registered

with the Industrial Development Commissioner;

and

iii) Industrial  Institutions  wherein

Government have investments.

17.  The certificate to be produced in proof of

experience and the certificate to be issued by the

Attesting  Officer  shall  be  in  the  forms  given

below:

Name of the Firm :

(Company/Corporation/

Government Department/

Co-Operative Institutions etc.)

Register Number :

(SSI Registration or any 

other Registration 

Number and Date of 

Registration)

Authority who

issued Registration : 

CERTIFICATE OF EXPERIENCE

Issued  to  (here  enter  name  and

Address)

......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

This  is  to  certify  that  the  above

mentioned  person  has  worked/has  been

working in this institution as ......................

.....................… (here enter the name

of  the  Post  held  and/or  the  nature  of

assignment  held  in  the  capacity)  on

Rs  .........…  per  day/per  mensem*  for  a

period  of  ................…  years  ...........…

months  ............…  days  from  .............…

to .........… 

Signature, Name and Designation 

of the Issuing Authority with Name of the

Institution

Place:

(Office Seal)

*Strike out the item which is not applicable.
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CERTIFICATE

Certified  that  Shri/Smt  .................…

mentioned in  the  above Experience  Certificate

has  actually  worked/is  working  as  ................

(Specify the nature of employment) in the above

Institution during the period mentioned therein

as per the entry in the above register maintained

by  the  employer  as  per  the  provision

of ...............… Act (Name of the Act/Rules to be

specified).

I am the authorised person to inspect the

Registers  kept  by  the  employer  as  per  the

provision  of  the  Act/Rules  of  the  ..............…

State/Central Act.

                     Signature with date,

  Name of Attesting Officer with 

Designation  and  Name  of  Office,

Place :   who is the notified Enforcement 

Date :     Officer as per the Act/ Rules

(Office Seal)

Note :- 1. Please specify the post held or nature

of  assignment,  Casual  Labourer,  paid/unpaid

Apprentice/Regular  Worker  or  Temporary

worker.

2. All Experience Certificate shall  be duly

certified  by  the  concerned  Controlling

Officer/Head of Office of the Government. The

genuineness  of  the  Certificate  shall  be

subjected  to  verification  and  legal  action

will  be  taken against  those  who issue and

produce bogus Certificates.

18.   The  form  of  certificate  to  be

produced by Ex-servicemen to  prove  their

experience  in  the  Defence  Force  is  given

below.  The certificates shall be one issued

by  competent  authority  in  the  Defence

Force.

CERTIFICATE OF EXPERIENCE

(IN RESPECT OF EX-SERVICEMEN)

1. Wing (Army/Navy/Air-Force) :

2. Rank    :

3. Number    :

4. Name and address as shown  

    in the discharge certificate :

5. Date of enrolment :

6. Date of discharge :

7. Trade(s) :

8. Period of service or  Experience :

In the trade/trades (the actual period served

in individual trade should be specified both

in words and in figures)

            Signature
Place:     Name and Designation
Date:     of the Officer issuing 

          the Certificate.

(Seal of office)
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19.  Under no circumstances, candidates

shall register more than once as per “ONE TIME

REGISTRATION”.   It  is  the  responsibility  of

candidates  to  ensure  the  accuracy  and

correctness of the information uploaded.  False

information should not be furnished.  Those who

register  more  than  once  or  furnish  bogus

information  are  liable  to  be  debarred  from

applying either permanently or for a fixed period

or face legal action initiated by the Board.

20.  Unless other methods are instructed,

applications  must  be  submitted  online  through

the  Official  website  of  the

Board  ..........................…  subsequent  to  ‘ONE

TIME REGISTRATION’.  Candidates who have

already registered can apply online through their

profile.

21.  (a)  If there is difference in the name

of  the  candidates  given in  the  application  and

that  given  in  the  documents,  an  identity

certificate from a Gazetted Officer showing that

the  name  given  in  the  application  and  in  the

documents  are  of  the  same  person  shall  be

produced as and when required.

(b)  The applications having one or more

of  the  following  defects  will  be  summarily

rejected: 

1. Not qualified

2. Under- aged

3. Over- aged

4. Applications  received  not  in

response to a notification, issued by

Kerala  Devaswom  Recruitment

Board.

5. Late Applications.

6. If  the  name  of  post  applied  for

cannot  be  correctly  gathered  from

the  details  furnished  by  the

applicant.

Note:-  There will not be any appeal against the

rejection  of  applications  made  on  any  of  the

above grounds.

22.   Advice  on  recruitment  of

candidates will be made on the basis of the

rank  secured  by  them  in  the  select  list

prepared  pursuant  to  this  notification  in

accordance with the rules of reservation and

rotation prescribed in Rule 3 (2) of KDRB

Rules, 2015.

23. (a)  The claim of the candidates

with  regard  to  the  date  of  birth,

educational/technical  qualifications,

experience  and  community  are  accepted

only  provisionally  on  the  information

furnished by them in their application form

until  the Board are satisfied themselves of

the  claims.  Mere  admission  to  any test  or

interview  or  inclusion  of  the  name  of  a

candidate in a Select List will not confer on

the  candidate  any  right  for  appointment.

The candidature is therefore, provisional at
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all  stages  and  the  Board  reserve  the  right  to

reject candidature at  any stage of the selection

even after the advice has been made.

(b)  Inclusion of the name of an applicant

in a select list or in an Advice List by the Board

carries  with  it  no  guarantee  for  actual

appointment.

24.  Candidates are directed to fill up the

applications  carefully  in  accordance  with  the

terms  and  conditions  laid  down  in  the

notification  and  the  directions  contains  in  the

official  Website  (www.kdrb.kerala.gov.in)  of

Kerala  Devaswom  Recruitment  Board.

Applications which do not confirm to the above

are liable to be rejected.

25.   Warning  -   Candidates  who  are

found  guilty  of  the  following  items  of

misconduct are liable to be disqualified for being

considered  for  a  particular  post  or  debarment

from applying to the Board either permanently

or  for  any  period  or  the  invalidation  of  their

answer scripts or products in a written/practical

test or the initiation of legal or other proceedings

against them or their removal or dismissal from

the  office  or  the  ordering  of  any  other

legal/disciplinary  action  against  them  if  they

have been appointed.

(i)  Any attempt by or on behalf of candidates

applying for selection by the Board to influence

the Chairman or any Member of the Board or the

Experts or Examiners who assist the Board

or to canvass support for their selection.

(ii)  Any attempt to influence the Staff of the

Office of the Board to do any undue favour

to them or to divulge any information which

is  to  be  kept  secret  until  it  is  officially

released under the Orders of the Board.

(iii)  Making of any false statement in the

application form or any document produced

in  connection  with  the  selection  or

suppression of any material fact relevant to

the selection from the Board.

(iv)   Production  of  any  false  or  tampered

document  before  the  Board  or  tampering

with  any  document  produced  before  the

Board in  connection  with a  selection  after

their production.

(v)   Any  attempt  to  prefer  any  false

complaint  before  the  Board  about  a  rival

candidate in a selection.

(vi)  Making any false allegation against the

Chairman or any other Member of the Board

or  any Expert  or  Examiner  who assist  the

Board  or  any Member  of  the  Staff  of  the

Board in connection with a selection.

(vii)  Any improper behaviour in connection

with any interview or examination held by

the Board.
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(viii)   Tampering with any answer book in an

examination conducted by the Board or writing

anything  in  such  answer  book  in  any  manner

which in the opinion of the Board would lead to

the  identification  of  the  candidate  against  the

Instructions  contained  in  the  Admission

Ticket/answer book.

(ix)  Any other conduct which in the opinion of

Board  is  likely  to  affect  the  fair  and  just

selection of candidates by the Board.

(x)  Electronic gadgets such as Mobile Phones,

Bluetooth,  Walkman  etc.  are  prohibited  from

being  used  inside  the  Examination  Halls.

Candidates who possess such gadgets inside the

examination  halls  are  liable  for  punishment

including invalidation of answer scripts by the

Board.

26.  Admission ticket of those posts for

which  application  are  received  through  online

facility  as  per  One  Time Registration  Scheme

will not be send through post.  The Admission

Ticket  of  eligible  candidates  will  be  made

available  in  their  profiles.   Candidates  can

download  Admission  Ticket  online  by  logging

into  their  profile  using  their  user  ID  and

password.

27. Candidates who include their Mobile

Number/e-mail  ID  in  the  application  will  be

informed  about  Test/  interview  through

Electronics media.

Secretary
Kerala Devaswom Recruitment Board

Thiruvananthapuram

ANNEXURE I

1.  List  of Hindu Scheduled
Castes in Kerala State 

1. Adi Andhra :

2. Adi Dravida :

3. Adi Karnataka :

4. Ajila :

5. Arunthathiyar :

6. Ayyanavar :

7. Baira :

8. Bakuda :

9. Bathada :

10. Bharathar :
(other than Parathar)
Paravan

11. Chakkiliyan :

12. Chamar, Muchi :

13. Chandala :

14. Cheruman :

15. Domban :

16. Gosangi :

17. Hasla :

18. Holeya :
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19. Kadaiyan :

20. Kakkalan, Kakkan :

21. Kalladi :

22. Kanakkan, Padanna,
Padannan :

23. Kavara (Other than Telugu 
speaking or Tamil speaking 
Balija, Kavarai Gavarai, Gavarai, 
Gavarai Naidu, Balija Naidu, 
Gajalu Balija or Valai Chetty) :

24. Koosa :

25. Kootan, Koodan :

26. Kudumban :

27. Kuravan, Sidhanar, 
Kuravar, Kurava, Sidhana :

28. Maila :

29. Malayan (In the areas comprising 
the Malabar District as specified 
by subsection(2) of section 5 of the :
State Re-organisation Act, 1956 
(37 of 1956).

30. Mannan,Pathiyan,Perumannan,
Vannan, Velan :

31. Moger (Other than Mogeyar) :

32. Mundala :

33. Nalakeyava :

34. Nalkadaya :

35. Nayadi :

36. Pallan :

37. Pulluvan :

38. Pambada :

39. Panan :

40. Paraiyan, Parayan, Samabavar,

Sambavan, Sambava, Paraya, 

Paraiya, Parayar :

41. Pulayan, Cheramar, Pulaya, 
Pulayar, Cherama,  
Cheraman,Wayanadu :

Pulayan, Wayanadan 
Pulayan, Matha Pulayan

42. Puthirai Vannan :

43. Raneyar :

44. Samagara :

45. Samban :

46. Semman, Chemman, :
Chemmar

47. Thandan (Excluding :
Thandans of Palakkad and 
Thrissur districts)

48. Thoti :

49. Vallon :

50. Valluvan :

51. Vetan :

52. Vettuvan, Pulaya Vettuvan :
(In the areas of erstwhile 
Cochin State only)

53. Nerian :

2.  List of Hindus Scheduled Tribes in
     Kerala State

1. Adiyan :

2. Arandan, Aranadan :

3. Eravallan :

4. Hill Pulaya, Mala Pulayan, :
Kurumba Pulayan, Karavazhi
Pulayan, Pamba Pulayan

5. Irular, Irulan :

6. Kadar, Wayanad Kadar :

7. Kanikaran,Kanikkar :

8. Kattunayakan :

9. Kochuvelan :

10. Koraga :

11. Kudiya, Melakudi :
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12. Kurichchan, Kurichiyan :

13. Kurumans, Mullu Kuruman, 
Mulla Kuruman, :
Malakuruman 

14. Kurumbas, Kurumbar, 
Kurumban :

15. Maha Malasar :

16. Malai Aryan, Mala Arayan :

17. Malai Pandaram :

18. Malai Vedan (Malavedan) :

19. Malakkuravan :

20. Malassar :

21. Malayan, Nattumalayan, Konga 
Malayan (Excluding the areas :
comprising the Kasargod, Kannur,
Wayanadu and Kozhikode Districts)

22. Malayarayar :

23. Mannan (to be spelt in Malayalam
Script as (മന്നാൻ) :

24. Muthuvan, Mudugar, Muduvan :

25. Palleyan, Pallaiyar, Palliyan :

26. Paniyan :

27. Ulladan, Ullatan :

28. Uraly :

29. Mala Vettuvan (in Kasaragod and
Kannur Districts) :

30. Ten Kurumban, Jenu Kurumban :

31. Thachanadan, 
Thachanadan Mooppan :

32. Cholanaickan :

33. Mavilan :

34. Karimpalan :

35. Vettakuruman :

36. Mala Panickar :

37. Marati (of the Hosdurg and 
Kasargod Taluk of Kasargod :
District)

ANNEXURE-II

List of Hindu other Backward Classes in
Kerala State

I.  Throughout the State

1. Agasa :

2. Ambalakkaran :

3. Anchunadu Vellalars :

4. Aremahrati :

5. Arya :

6. Bandari :

7..Billava :

8. Chakkala :

9. Chavalakkaran :

10. Chetty/ Chetties (Kottar
      Chetties, Parakka Chetties, Elur 
      Chetties, Attingal Chetties,
      Pudukkada Chetties, Iraniel 
      Chetties, Sri Pandara Chetties, 
      Telugu Chetties, 
      Udiyankulangara Chetties, :
      Peroorkada Chetties, 
      Sadhu Chetties, 
      24 Manaichetties,
      Wayanadan Chetties, Kalavara 
      Chetties and 24 Manai Telugu 
      Chetties, (Mountadan Chetties, 
      Idanadan Chetties)
11. Devadiga :

12. Devanga :

13. Dheevara (Arayan, Valan,
      Nulayan, Mukkuvan, Arayavathi, 
      Valinjiar, Paniakkal, Mukaya, :
      Bovy, Mukayar and 
      Mukaveeran)
14. Ezhavas and Thiyyas :

      (1) Izhavan, Ishavan, Ezhavan
      (2) Ezhuva, Izhuva, Ishuva
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      (3) Izhuvan, Ishuvan, Ezhuvan
      (4) Izhava,  Izhuvan, Ishavan
      (5) Illuva
      (6) Illuvan
      (7) Irava
      (8) Iruva
      (9) Ezhavas and Thiyyas
            (  ഈഴവരും തീയരും)
            Known as Thandan in the 
            erstwhile Cochin and 
            Malabar area
15. Ezhavathi :

16. Ezhuthachan :

17. Ganika :

18. Gatti :

19. Gowda :

20. Hegde :

21. Jogi :

22. Kadupattan :

23. Kaikolan :

24. Kolasari, Kalasari panicker :

25. Kalari Kurup or Kalari Panicker :

26. Viswakarmas including Asari, 
      Chaptegra, Kallassary, 
      Kalthachan, Kammala, Kamsala, 
      Kannan, Karuvan, Kitaran, 
      Kollan, Malayala Kammala, :
      Moosari, Pandikkammala, 
      Pandithattan, Perumkollan, 
      Thachan, Thattan, Vilkuruppu, 
      Villasan, Viswabrahmanan or
      Viswabrahmanar,Viswakarmala 
      and Palisa Perumkollan
27. Kannadiyans :

28. Kanisu or Kaniyar Panicker, 
      Kani or Kaniyan (Ganaka) or
      Kanisan or Kamman :
29. Kavuthiyan :

30. Kavudiyaru :

31. Koteyar :

32. Krishnanvaka :

33. Keralal Mudalis :

34. Kudumbis :

35. Kusavan (Kulala, Kulala Nair,
      Andhra Nair or Anthuru Nair) :
36. Kumbarans :

37. Kunnuvar Mannadi :

38. Kuruba :

39. Madivalas :

40. Mahendra-Medara :

41. Maravans :

42. Maruthivar :

43. Nadars(Hindu) :

44. Naikkans :

45. Odans :

46. Pandithars :

47. Panniyar :

48. Pattariyas :

49. Peruvannan (Varanavar) :

50. Rajpur :

51. Chakravar, Sakravar (Kavathi) :

52. Sourashtras :

53. Saliya, Chaliya (Chaliyan) :

54. Senai Thalavan(Elavaniar) :

55. Thachar :

56. Tholkollans      :

57. Thottian :

58. Vaduvans, Vadugans, Vadukkars

      and Vaduka (Vadukans) :

59. Velaans(Velan, Velar) :

60. Vanian(Vanika,Vanika Vaisya,
      Vanibha Chetty,Vaniya Chetty, :
      Ayiravar, Nagarathar and 
      Vaniyan)
61. Vaniar :
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62. Vakkaliga :

63. Veerasaivas (Yogis and
      Yogeeswara, Pandaram, :
      Pandaran, Poopandaram/
      Malapandaram and Jangam)
64. Veluthedathu Nair :
      (Veluthedan and Vannathan)
65. Vilakkithala Nair(Vilakkithalavan) :

66. Yadavas(Kolaya,Ayar,Mayar,
      Maniyani and Iruman) :
67. Kongu Navithan, Vettuva navithan 
      and Aduthon :
68. Moopar or Kollan Mooppan or
      Kollan Moopar :
69. Kongu, Vellala Gounder (Vellala
      Gounder, Nattu Gounder, Pala Gounder,:
      Possari Gounder and Pala 
      Vellala Gounder)

II.  In Malabar District

1. Boyan :

2. Ganjan Reddis :

3. Vishavan :

III.  Throughout  the  State  Except  Malabar
District

1. Kammara :

2. Malayan :

3.  Malayekandi :

4.  Reddiars :

IV.  Throughout  the  State  except  Kasargod
and Hosdurg Taluk, Malabar District

1.  Marati

Explanation :-  Malabar District shall mean

the  Malabar  District  referred  to  in  sub-

section  (2)  of  section  5  of  the  State  Re-

organisation Act 1956.
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Appendix – 3 B 

പാർട്ട് II

പപാതു വ്യവസ്ഥകള്

1.   ഓര�ാ  ഉര�്യാഗപ�  സംബന്ധിച്ചും  ഈ
വിജ്ഞാപന�ിപ  1-ാാം  പാർട്ടിൽ  പ്രര%്യകിച്ച്
ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലാ�പക്ഷം  %ാപഴ  പറയുന്ന
നിബന്ധനകള് ബാധകമാണ്.
(എ)  ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ പൗ�ൻ ആയി�ിക്കണം.
(ബി)  സൽസ്വഭാവികളായി�ിക്കണം
(സി)  പ്രര%്യക കാ�ണങ്ങളാൽ ഗവണ്പമന്റ് 
ഉ��വുമൂ ം  ഒഴിവാക്കപDട്ടിട്ടിപല്ലങ്കിൽ,
പുരുഷന്മാ�ാപണങ്കിൽ  ഒന്നി ധികം  ഭാ�്യമാർ
ഉണ്ടായി�ിക്കരു%്.   സ്ത്രീകളാപണങ്കിൽ  ഭാ�്യയുള്ള
പുരുഷപന വിവാഹം കഴിച്ചി�ിക്കരു%്.

2.   പ്രായപ�ിധി  സംബന്ധിച്ച  പ്രര%്യക
ആനുകൂ ്യങ്ങള് :
കുറിD്  :-   യാപ%ാരു  കാ�ണവശാലും  ഉയർന്ന
പ്രായപ�ിധി  50  (അൻപ%്)  വയസ്സിൽ  കവിയാൻ
പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരധയമായിട്ടാണ് %ാപഴ
പറയുന്ന ആനുകൂ ്യങ്ങള് നൽകുന്ന%്.

(i)  പിരന്നാക്ക  സമു�ായ�ിൽപDട്ട
ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്  മൂന്നു  വർഷവും  ഹിന്ദു
പട്ടികജാ%ി/  ഹിന്ദു  പട്ടികവർഗ്ഗ�ിൽപDട്ട
ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് അഞ്ച് വർഷവും വപ� ഉയർന്ന
പ്രായപ�ിധിയിൽ ഇളവ് അനുവ�ിക്കുന്ന%ാണ്.

(ii)  വിമുക്തഭടന്മാപ�  സംബന്ധിച്ചിടര�ാളം  ഓര�ാ
ഉര�്യാഗ�ിനും  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള  പ�മാവധി
പ്രായപ�ിധിയിൽ  അവരുപട  പ്ര%ിര�ാധ
രസനയിലുള്ള  രസവന�ിന്  തു ്യമായ
കാ ര�ാളവും  പ്ര%ിര�ാധ  രസനയിൽ  നിന്ന്
പി�ിഞ്ഞു  രപായ%ിനുരശഷം  പ%ാഴിൽ  ഇല്ലാപ%
നിന്ന കാ �ിൽ പ�മാവധി അഞ്ച് വർഷര�ാളവും
ഇളവ് അനുവ�ിക്കുന്ന%ാണ്. ഈ ആനുകൂ ്യം ജനറൽ
റിസർവ്വ്ഡ്  എഞ്ചിനീയർ  രmാഴ്സിൽ  രസവനം

അനുഷ്ഠിച്ച  രശഷം  പി�ിഞ്ഞുരപാന്നവർക്കും
റിസർവ്വീസ്  വിഭാഗ�ിൽപDട്ടവർക്കും  പ്ര%ി
ര�ാധ  രസനയിൽ പടറിരട്ടാറിയൽ  രസനാ
വിഭാഗ�ിൽ  നിന്ന്  പി�ിച്ചയയ്ക്കപDട്ടവർക്കും
(Disembodied  Territorial  Army  Personnel)
 ഭിക്കുന്ന%ാണ്.  സൈസനിക  രസവനകാ ം
പ%ളിയിക്കുന്ന%ിന്  ഡിസ്ചാർജ്  സർട്ടി
mിക്കറ്റിപന്റ ശ�ിപകർപ്പും പ%ാഴി ില്ലാപ% നിന്ന
കാ ം  പ%ളിയിക്കുന്ന%ിന്  ജില്ലാ  സൈസനിക
പവൽപmയർ  ഓmീസറിൽ  നിന്ന്   ഭിച്ചിട്ടുള്ള
സർട്ടിmിക്കറ്റിപന്റ  പകർപ്പും  രബാർഡ്
ആവശ്യപDടുന്ന  സമയ�്  ഹാജ�ാരക്ക
ണ്ട%ാണ്.

(iii) വിക ാംഗർക്ക്  (അ%ായ%്  അന്ധർ,
ബധി�രും,  മൂകരും,  ശാ�ീ�ികമായി  മറ്റ്
സൈവക ്യം ഉള്ളവർ) പ്രായപ�ിധി ഒഴിച്ച് മപറ്റല്ലാ
നിശ്ചി%  രയാഗ്യ%കളും  ഉപണ്ടങ്കിൽ
അരപക്ഷിക്കാവുന്ന%ാണ്.   അങ്ങപനയുള്ള
ഓര�ാ  അരപക്ഷയും  രയാഗ്യ%യുപട
അടിസ്ഥാന�ിൽ  പ�ിഗണിക്കപDടുന്ന%ാണ്.
അരപക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള  രജാ ി  തൃപ്തിക�മായി
നിർവ്വഹിക്കുവാൻ കഴിവുപണ്ടന്ന് കാണുന്ന പക്ഷം
അവർക്ക്  നിർദ്ദിഷ്ട  പ�മാവധി  പ്രായപ�ിധി
ഉയർ�ിപക്കാടുക്കുന്ന%ാണ്.   പ്രായപ�ിധി
യിലുള്ള  ഈ  ഇളവ്  അന്ധർ,  ബധി�ർ,  മൂകർ
എന്നിവർക്ക്  പ%ിനഞ്ച്  വർഷര�ാളവും  (15
years)  മറ്റ്  അംഗ  സൈവക ്യം  സംഭവിച്ചവർക്ക്
പത്തു  വർഷര�ാളവും  (10  years)
അനുവ�ിക്കുന്ന%ാണ്.   ഇങ്ങപനയുള്ളവർ
30/06/2012  പ  ജി.ഒ(പി)  നമ്പർ
39/2012/എസ്.ഡബ്ള്യൂ.ഡി.  നമ്പർ  ഉ��വ്
പ്രകാ�ം  നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള  നിശ്ചി%
അധികാ�ികളിൽ നിന്നും  നിർദ്ദിഷ്ട  മാതൃകയിൽ
അനുവ�ിക്കുന്നതും  %ാപഴDറയുന്ന  ഏപ%ങ്കിലും
വിഭാഗ�ിര ാ  ഒന്നി ധികം  വിഭാഗങ്ങളിര ാ
പപടുന്ന  അംഗസൈവക ്യം  ഉപണ്ടന്ന്
സാക്ഷ്യപDടുത്തുന്നതുമായ  സർട്ടിmിക്കറ്റ്
രബാർഡ്  ആവശ്യപDടുന്ന  സമയ�്
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ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.   "വിക ാംഗർ"  എന്നാൽ
നാൽപ%്  ശ%മാന�ിൽ  കുറയാപ%
സൈവക ്യമുള്ളവരും  1995-പ  രപഴ്സണ്സ്  വി�്
ഡിസ്എബി ിറ്റീസ്  (ഈക്വൽ  ഓDർച്യൂണിറ്റീസ്,
പപ്രാട്ടക്ഷൻ  ഓm്  സൈററ്റ്സ്  ആന്റ്  ഫുള്
പാർട്ടിസിരDഷൻ)  നിയമ�ിപ  വ്യവസ്ഥകള്
ക്കനുസൃ%മായ  %ാപഴDറയുന്ന  വിഭാഗങ്ങളിൽ  ഉള്
പDട്ടിട്ടുള്ളവരുമാണ്.
അന്ധന്മാർ  -   %ാപഴ  പറയുന്ന  ഏപ%ങ്കിലും
സൈവക ്യമുള്ളവപ�  അന്ധന്മാ�ായി  പ�ിഗണിക്കു
ന്ന%ാണ്.
(എ)   പൂർണ്ണമായും  കാഴ്ചയില്ലായ്മ  (Total  Absence  of
sight)
(ബി)  പൂർണ്ണമായും അന്ധ% ഇല്ലാ�പക്ഷം കണ്ണിന്
കണ്ണടയുപട  സഹായര�ാടു  കൂടി  6/60  അപല്ലങ്കിൽ
20/200 പ�ല്ലനിൽ കൂടാ� കാഴ്ച (സൂക്ഷ്മ%).  (Visual
acuity not  exceeding 6/60 or 20/200 snellen in  the
better eye with correcting Lenses)
(സി)   കാഴ്ച  ശക്തിയുപട  വ്യാപ്തി  20  ഡിഗ്രിരയാ
അ%ിരനക്കാള് രമാശരമാ  ആയ രകാണിൽ ഒതുങ്ങി
നിൽക്കുന്ന%്.   (Limitation  of  the  field  of  vision
subtending an angle of 20 degree or worse).
(2)  ബധി�%-ജീവി%�ിപ  സാമാന്യ ആവശ്യങ്ങള്
ക്കുരപാലും ശ്രവണ ശക്തിയില്ലാ�വർ.
(3)   മൂക%-  ജീവി%�ിപ  സാമാന്യ  ആവശ്യങ്ങള്
ക്കുരപാലും സംസാ� രശഷിയില്ലാ�വർ.
(4)  അസ്ഥിഭ്രംശം  സംഭവിച്ചവർ-  അസ്ഥികളുപടയും
(Bones)  മാംസരപശികളുപടയും  (Muscles)
സന്ധികളുപടയും  (Joints)  സാധാ�ണ
പ്രവർ�നപ�  സാ�മായി  ബാധിക്കുന്ന
%��ിലുള്ള ഏപ%ങ്കിലും ഒരു ശാ�ീ�ിക ന്യൂന%രയാ
സൈവരൂപ്യരമാ  ഉള്ളവർ  (ഉര�്യാഗാർത്ഥിക്കുള്ള
ന്യൂന%രയാ കുറരവാ എന്താപണന്ന് സർട്ടിmിക്കറ്റിൽ
വ്യക്തമായി കാണിച്ചി�ിക്കണം.)
(The Orthopaedically Handicapped are those who have
a physical defect or deformity which causes adequate
interference to significantly impede normal functioning
of  the  bones,  muscles  and  joints).   (G.O.(P)
No.158/73/PD  dated  29-05-1973  and  G.O.(Ms)
No.30/78/GAD dated 16-01-1978)

(സർട്ടിmിക്കറ്റുകളുപട മാതൃകകള് ചുവപട
രചർക്കുന്നു.)

DISABILITY CERTIFICATE I

(In case of amputation or complete permanent
paralysis  of  limbs  and  in  case  of  visual
impairment)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL
AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

                   Recent PP size 
                        attested 

                         Photograph 
      (showing face
        only) of the 

                      person with 
                                                disability

Certificate No. Date:

This  is  to  certify  that  I  have  carefully
examined Shri/Smt./Kum..........................……...
...................................  son/wife/daughter  of
Shri................................Date  of  Birth
(DD/MM/YY)..............  Age  .............   years
male/female  Registration  No.......................

permanent  resident  of House  No............
Ward/Village/Street......................  Post
Office.......................  District..................
State  ..........................................  whose
photograph  is  affixed  above,  and  am
satisfied that:

(A)     He/She is a case of:
 1.      Locomotor disability 
 2.      Low Vision
 3.      Visual impairment
 4.      Hearing impairment
 5.      Mental retardation
 6.      Mental illness

         (Please tick as applicable)
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(B)    The diagnosis in his/her case is 
          .....................

(1)  He/She  has  .............%  (in

figure)  ..................  percent   (in  words)

permanent  physical  impairment/blindness  in

relation  to  his/her  ................  (part  of  body) as

per guidelines (to be specified).

(2)   The  applicant  has  submitted  the

following documents as proof of residence.

Nature of    Date of             Details of authority
Document    Issue                       which issued the
                   certificate

(Signature  and  seal  of  authorised  signatory  of  notified
medical authority)

                    Signature/thumb
            impression in whose 

  favour  disability  
  certificate is issued

DISABILITY CERTIFICATE II

(In cases of multiple disabilities)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL
AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

               Recent size attested 
                          Photograph

                           (showing face only)
                                                 of the person with 

                                          disability

Certificate No.  Date:

This  is  to  certify  that  we  have

carefully examined Shri/Smt./Kum .....…….

..................................  son/wife/daughter  of

Shri.................................................  Date  of

Birth  (DD/MM/YY)  .................

Age.............years,male/female ...........……

Registration  No  .................    permanent

resident  of  House  No................Ward/

Village/Street  ......…  PostOffice  ................

District  .............…..  State  .....................

whose photograph is affixed above, and are

satisfied that:

(A)  He/She is a case of 

  1.   Locomotor disability 

  2.   Low Vision

  3.   Visual impairment

  4.   Hearing impairment

  5.   Mental retardation

  6.   Mental illness

    (Please tick whichever is applicable)
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(B)   He/she  is  a  case  of  multiple  disability.

His/her  extent  of  permanent  physical

impairment/disability has been evaluated as per

guidelines  (to  be  specified)  for  the  disabilities

ticked  below,  and  shown  against  the  relevant

disability in the table below

Sl.     Disability     Affected      Diagnosis      Permanent
No.                         part of                               physical 
                                body                               impairment/
                                                                          mental       
                                                                         disability
                                                                           (In %)

1.     Locomotor         @
        disability
2.     Low vision          #
3.     Blindness       both eyes
4.      Hearing              .....
         Impairment
5.      Mental                 x
         retardation
6.      Mental                x
         illness

(c)   In  the  light  of  the  above,  his/her  overall

permanent physical impairment as per guidelines

(to be specified), is as follows:-

In figures: .......................................... per cent

In words: .................................per cent

2.   This  condition  is  progressive/  non-

progressive/  likely  to  improve/not  likely  to

improve.

3.  Reassessment of disability is;

(i)  not necessary,

              OR

(ii)  is  recommended/after  ................

years  .............  months,  and  therefore  this

certificate  shall  be  valid  till

(DD/MM/YY) ............

@-e.g.left/right/both arms/legs

#-e.g.single eye/both eyes

....e.gleft/right/both ears

4.   The  applicant  has  submitted  the

following document as proof of residence:-

Nature of        Date of         Details of  authority
document        issue                  which issued
                                                  the certificate

5.  Signature  and  seal  of  the  medical

authority.

Name and  Name and             Name and  
seal of                     seal of                Seal of the 
member   member             Chairperson

             
        

      Signature/thumb
            impression 

                                               in whose favour 
                                                     disability 

                        certificate is 
                                                       issued
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DISABILITY CERTIFICATE III

(In cases other than those mentioned in
Disabilities cerificate I and II)

 (NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL
AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

            Recent Passport 
                size attested
                Photograph

                                                   (showing face only)
                                                     of the person with
                                                            disability.

Certificate No.    Date:

This  is  to  certify  that  I  have  carefully

examined Shri/Smt./Kum ..................…………..

son/wife/daughter  of  Shri  .........................  Date

of  Birth  (DD/MM/YY) .......... Age ........ years,

male/female       Registration No ......................

permanent  resident  of  House  No.......................

Ward/Village/Street........................................…..

Post  Office...................  District.........................

State.....................  whose photograph is  affixed

above,  and  am  satisfied  that  he/she  is  a  case

of ......................... disability.  His/her extent of

percentage   physical  impairment/disability  has

been  evaluated  as  per  guidelines  (to  be

specified)  and  is  shown  against  the  relevant

disability in the table below: 

Sl.      Disability    Affected     Diagnosis      Permanent
No.                         part of                               physical 
                                body                            impairment/
                                                                         mental    
                                                                       disability
                                                                         (In %)     
                     

1.     Locomotor         @
        disability
2.     Low vision         #
3.     Blindness       both eyes
4.     Hearing              .....
        Impairment
5.     Mental                 x
        retardation
6.     Mental                 x
        illness

(Please strike out the disabilities which are not
applicable)

2.  The above condition is progressive/ non-

progressive/ likely to improve/not likely to

improve.

3.  Reassessment of disability is;

(i)  not necessary,

 OR

(ii)  is  recommended/after  ..............

years  .............  months,  and  therefore  this

certificate  shall  be  valid  till

(DD/MM/YY) .............................

@-e.g.left/right/both arms/legs

#-e.g.single eye/both eyes

....e.g.left/right/both ears

4.   The  applicant  has  submitted  the
following document as proof of residence:-

Nature of           Date of                   Details of
document             issue                   authority           

                    which issued
                             the certificate
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(Authorised Signatory of 

Notified medical authority )
(Name and seal)

                        

                  (Signature/thumb
               impression in whose

                     favour disability 
                                            certificate is issued)

(iv)  അരപക്ഷകൻ  ബന്ധപDട്ട  ര�വസ്വ�ിൽ
അര%  %സ്തികയിൽ  ഒരു വർഷ�ിൽ കുറയാ�
കാ യളവിൽ  �ിവസരവ%ന/%ാൽക്കാ ിക
അടിസ്ഥാന�ിൽ  രസവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുപണ്ടങ്കിൽ,
പ്രസ്തു%  %ാൽക്കാ ിക  നിയമനം   ഭിച്ച  സമയ�്
അര%  %സ്തികയിൽ  നിയമന�ിനുളള  ഉയർന്ന
പ്രായപ�ിധി  കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവരുപ%ന്ന  വ്യവസ്ഥയ്ക്കും,
അരപക്ഷിക്കുന്ന  സമയ�്  പ�മാവധി  50  വയസ്സ്
കഴിയാൻ  പാടിപല്ലന്ന  വ്യവസ്ഥയ്ക്കും  വിരധയമായി
രമൽപ്രകാ�ം  %ാൽക്കാ ിക/�ിവസരവ%ന
അടിസ്ഥാന�ിൽ  രസവനമനുഷ്ഠിച്ച  കാ യളവ്
ഉയർന്ന പ്രായപ�ിധിയിൽ ഇളവ് അനുവ�ിക്കുന്ന%ിന്
കണക്കാക്കുന്ന%ാണ്.  

മുകളിൽ  പറഞ്ഞി�ിക്കുന്ന  ആനുകൂ ്യങ്ങള്
ഉപരയാഗപDടു�ണപമന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന %ാല്ക്കാ ിക  /
�ിവസ  രവ%ന  ജീവനക്കാർ  അവർ  സർവ്വീസിൽ
പ്രരവശിച്ച %ീയ%ി  ,   രജാ ി പചയ്യുന്ന %സ്തിക  ,   ശമ്പളം  ,  
സർവ്വീസിപന്റ  സൈ�ർഘ്യം  ,    രജാ ിയുപട  സ്വഭാവം  
തുടങ്ങിയവ  വ്യക്തമാക്കുന്ന  ഒരു  സ  ർവ്വീസ്  സർ  
ട്ടിmിക്കറ്റ്  ബന്ധപDട്ട  പഡപ്യൂട്ടി
കമ്മീഷണറിൽ  /  പഡപ്യൂട്ടി  അഡ്മിനിരÃറ്ററിൽ  
കുറയാ� റാങ്കുള്ള അധികാ�ിയിൽ നിന്നും  വാങ്ങി
രക�ള  ര�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്പമന്റ്  രബാർഡ്
ആവശ്യപDടുന്ന  സമയ�്  ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്  .  
%ാല്ക്കാ ിക  ജീവനക്കാർ  അവരുപട  സർവ്വീസ്
സംബന്ധിച്ച  വിവ�ങ്ങള്  അരപക്ഷയിലും
ര�ഖപDടുര�ണ്ട%ാണ്.
(v)  29.05.2018  പ  ജി.ഒ.(പി)  10/2018/ഉ.ഭ.പ.വയിൽ
നിർരദ്ദശിക്കുന്ന  പ്രകാ�ം  പ�മാവധി  50  വയസ്സ്
കവിയാൻ പാടില്ലാപയന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക്  വിരധയമായി

വിധവകള്ക്ക്  ഉയർന്ന  പ്രായപ�ിധിയിൽ  5
വർഷപ�  വയസ്സിളവിന്  അർഹ%യുണ്ടായി�ി
ക്കുന്ന%ാണ്.

(vi)  1958-പ  രക�ള രÇറ്റ്  &  സരബാർഡിരനറ്റ്
സർവ്വീസ്  ചട്ട�ിപ  ചട്ടം  10  (എച്ച്)  പ്രകാ�ം
രക�ള  സംസ്ഥാനപ�  മന്ത്രിമാർ/പ്ര%ിപക്ഷ
രന%ാവ്/ഗവണ്പമന്റ്  ചീm്  വിD്/സ്പീക്കർ/
പഡപ്യൂട്ടി  സ്പീക്കർ/ധനകാ�്യ  കമ്മറ്റികളുപട
പചയർമാന്മാർ  എന്നിവരുപട  രപഴ്സണൽ
Çാmിൽ  രസവനമനുഷ്ഠിച്ച  ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്
ക്ക്  അവർ മറ്റു വിധ�ിൽ രയാഗ്യ�ാപണങ്കിൽ,
പ�മാവധി  50  വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല എന്ന
വ്യവസ്ഥയ്ക്ക്  വിരധയമായി,  അവരുപട
അപ്രകാ�മുളള  രസവന�ിനു  തു ്യമായ
കാ ര�ാളം ഉയർന്ന പ്രായപ�ിധിയിൽ ഇളവ്
നൽകുന്ന%ാണ്.   (01.04.1993  പ  ജി.ഒ.  (പി)
25/93/പി&എ.ആർ.ഡി,  22.12.1997 പ  ജി.ഒ.  (പി)
33/97/പി&എ.ആർ.ഡി)  അവർ പ്രസ്തു% രസവന
കാ യളവ്  ആ�ംഭിച്ച %ീയ%ിയും അവസാനിച്ച
%ീയ%ിയും  ര�ഖപDടു�ിയിട്ടുളള  സർട്ടിmിക്കറ്റ്
ബന്ധപDട്ട  അധികൃ%�ിൽ  നിന്നും  സമ്പാ�ിച്ച്
രക�ള  ര�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്പമന്റ്  രബാർഡ്
ആവശ്യപDടുന്ന  സമയ�്  ഹാജ�ാരക്ക
ണ്ട%ാണ്.   സർക്കാർ  സർവ്വീസിൽ  നിന്നും
രപഴ്സണൽ  Çാmിൽ  നിയമി%�ായവർക്ക്  ഈ
ആനുകൂ ്യം  ഭിക്കുന്ന%ല്ല.  

3.  (എ)  നിശ്ചി%  രയാഗ്യ%യുള്ള  വിമുക്തഭടനും
മറ്റ്  ഉര�്യാഗാർത്ഥിക്കും  രബാർഡ്  നടത്തുന്ന
ഏപ%ങ്കിലും  പസ ക്ഷനിൽ  തു ്യമാർക്കാണ്
 ഭിക്കുന്ന  പ%ങ്കിൽ  വിമുക്തഭടന്  നിയമന
കാ�്യ�ിൽ മുൻഗണന നൽകുന്ന%ാണ്.

(ബി)  "നാഷണൽ അപ്രന്റീസ്ഷിD്  സ 
ർട്ടിmിക്കറ്റ്"  രനടിയിട്ടുള്ള ഉര�്യാഗാർത്ഥി കള്ക്ക്
നാഷണൽ  രÌഡ്  സർട്ടിmിക്കറ്റ്  രനടിയിട്ടുള്ള
ഉര�്യാഗാർത്ഥികപളക്കാള്  12-02-1970-പ  ജി.ഒ.
(എം.എസ്.) നമ്പർ 50/70/പി.ഡി.യിലും 21-07-1970
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പ  ജി.ഒ.(എം.എസ്.)  നമ്പർ 246/70/പി.ഡി.യിലും
നിർരദ്ദ  ശിച്ചിട്ടുള്ള  വ്യവസ്ഥകള്ക്കനുസൃ%  മായി
മുൻഗണന നൽകുന്ന%ാണ്. (G.O. (Ms) No. 112/81/LBR
dated 22.12.1981)

4.  �ണ്ടാം ഖണ്ഡികയിപ  (III)-ാാം ഉപഖണ്ഡികയിൽ
പ�ാമർശിച്ചിട്ടുള്ള വിക ാംഗ�ായ ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്
ക്ക്  അവപ�  പ്രര%്യകമായി   ഒഴിവാക്കിയിട്ടി  ല്ലാ�
എല്ലാ  പസ ക്ഷനുകളിലും  സാധാ�ണ   ഭിക്കുന്ന
മാർക്കുകള്ക്കു  പുറരമ  പ്രര%്യകമായി  രഗ്രസ്  മാർക്ക്
പകാടുക്കുന്ന%ാണ്.   അന്ധർ,  ബധി�രും,  മൂകരും
എന്നിവർക്ക് പ�മാവധി 12  ശ%മാനവും അസ്ഥിഭംഗം
സംഭവിച്ചവർക്ക്  പ�മാവധി  10  ശ%മാനവും  രഗ്രസ്
മാർക്ക്  രബാർഡിപന്റ  യുക്താനുസ�ണം  (discretion)
നൽകുന്ന%ാണ്.  ഇ%ിനുരവണ്ടി എഴുത്തു പ�ീക്ഷയുപട
അടിസ്ഥാന�ിൽ  മാത്രം  നട�പDടുന്ന
പസ ക്ഷനുകളിലും  വിക ാംഗ�ായ  ഉര�്യാഗാർത്ഥി
കപള  രബാർഡ്  ഇന്റർവ്യൂ  പചയ്യുന്ന%ാണ്.
ഇന്റർവ്യൂവിൽ     ഭിക്കുന്ന    രഗ്രസ്    മാർക്ക്
എഴുത്തുപ�ീക്ഷയുപട  മാർക്കിപനാDം  കൂട്ടി,
അ%നുസ�ിച്ച്  റാങ്ക്  നിർണ്ണയിക്കുന്ന%ാണ്.
വിക ാംഗനായ ഉര�്യാഗാർത്ഥി അംഗ സൈവക ്യമുള്ള
ആളാപണന്ന്  (Physically  Handicapped)
അരപക്ഷയിൽ പ്രര%്യകം ര�ഖപDടുര�ണ്ടതും  2-ാാം
ഖണ്ഡികയിപ  (iv)-ാാം  ഉപഖണ്ഡികയിൽ
പ്ര%ിപാ�ിച്ചി�ിക്കുന്ന  %��ിലുള്ള  ഒരു  പമഡിക്കൽ
സർ  ട്ടിmിക്കറ്റ്  രബാർഡ്  ആവശ്യപDടുന്ന സമയ�്
ഹാജ�ാരക്കണ്ടതുമാണ്.   വിക ാംഗർക്കും  മറ്റു
ര�്യാഗാർത്ഥികള്ക്കും പസ ക്ഷനിൽ തു ്യ മാർക്കാണ്
 ഭിക്കുന്നപ%ങ്കിൽ  വിക ാംഗ ർക്ക്  നിയമന
കാ�്യ�ിൽ  മുൻഗണന  നൽകുന്ന%ാണ്.
വിക ാംഗ�ായ ഉര�്യാഗാർത്ഥികളുപട കൂട്ട�ിൽ   (1)
അന്ധർ,  (2)  ബധി�രും  മൂകരും,  (3)  അസ്ഥിഭംഗം
സംഭവിച്ചവർ  എന്ന  ക്രമ�ി ാണ്  മുൻഗണന
നൽകുന്ന%്.  (G.O. (P) No. 158/73/PD dated 29-05-1973
and G.O.(M.S.) No. 30/78/GAD dated 16-04-1978.

5.   സംസ്ഥാന  സർവ്വീസിൽ  ക്ലാസ്  III  ക്ലാസ്  IV
ഉര�്യാഗങ്ങള്ക്കുളള  പ%�പഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ  പ്രശസ്ത

രസ്പാർട്സ് %ാ�ങ്ങള്ക്ക് അധികം മാർക്ക് (Extra
marks)  നൽകുന്ന%ാണ്.   11-01-1978  പ  ജി.ഒ.
(എം.എസ്.)  നമ്പർ  21/78/  ജി.എ.ഡി.യിപ 
ഉ��വ്  പ്രകാ�മായി�ിക്കും.   രമൽDറഞ്ഞ
സർക്കാർ  ഉ��വുപ്രകാ�ം  അധിക  മാർക്ക്
 ഭിക്കുന്ന%ിനായി  ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്
രസ്പാർട്സ് സർട്ടിmിക്ക റ്റിപന്റ വിശ�വിവ�ങ്ങള്
ബന്ധപDട്ട  രകാള�ിൽ  ര�ഖപDടുര�ണ്ടതും
സർട്ടിmിക്ക  റ്റിപന്റ  പൂർണ്ണമായ  ശ�ിDകർD്
രബാർഡ്  ആവശ്യപDടുന്ന  സമയ�്
ഹാജ�ാരക്ക  ണ്ടതുമാണ്.   ആയ%ിര ക്കായി,
അർഹ�ായ  ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്  രമൽDറഞ്ഞ
സർക്കാർ  ഉ��വിപ  ഖണ്ഡിക  5-ൽ
പറഞ്ഞിട്ടുളള  അധികാ�സ്ഥാനങ്ങള്  നൽകുന്ന
സർട്ടിmിക്കറ്റ്  ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.   രക�ള
സർവ്വീസ്  റൂള്സ്  ഒന്നാം  വാ ്യം  അനുബന്ധം
ഏഴിൽ  പകാടു�ിട്ടുള്ള  ഏപ%ങ്കിലും  ര�ശീയ
രസ്പാർട്സ് അരസാസിരയഷനിൽ അmി ിരയറ്റ്
പചയ്തിട്ടുള്ള  അമച്വർ  രസ്പാർട്സ്  സംഘടന
നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന / ര�ശീയ%  മത്സ�ങ്ങള്
സംബന്ധിച്ച  സർട്ടിmിക്കറ്റുകള്  രക�ള
രസ്പാർട്സ്  കൗണ്സിൽ  പസക്രട്ടറിയുപട
രമപ ാരDാപട  (കൗണ്ടർ  സിരÚച്ചർ)
സമർDിരക്കണ്ട%ാണ്.  ഇപ്രകാ�മുള്ള രസ്പാർട്സ്
സർട്ടിmിക്കറ്റിപന്റ അസ്സ ിൽ രക�ള രസ്പാർട്സ്
കൗണ്സിൽ  പസക്രട്ടറിയുപട  രമപ ാD്
ഉള്ള%ായി ഹാജ�ാക്കുന്ന ശ�ിDകർDിൽ നിന്നും
വ്യക്തമായാൽ  മാത്രരമ  അധിക  മാർക്ക്
നൽകുന്ന%ിന് പ�ിഗണിക്കുകയുള്ളു.

6.  ഏ%് ഉര�്യാഗ�ിനായാലും അരപക്ഷകരുപട
സംഖ്യ കൂടു% ായാൽ ആവശ്യപമന്ന് ര%ാന്നുന്ന
പക്ഷം  രബാർഡിപന്റ  %ീരുമാനം  അനുസ�ിച്ച്
പ�ീക്ഷാ  രയാഗ്യ%യുരടരയാ  മാർക്കിരന്റരയാ
എഴുത്തു  പ�ീക്ഷയുരടരയാ  പ്രാക്ടിക്കൽ
പ�ീക്ഷയുരടരയാ  മരറ്റപ%ങ്കിലും  മാന�ണ്ഡ�ി
പന്റരയാ  അടിസ്ഥാന�ിൽ  അവസാന
പ�ിഗണനയ്ക്കായി  എടുക്കുന്ന  അരപക്ഷകരുപട
എണ്ണം പ�ിമി%പDടുത്തുന്ന%ാണ്.
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7.   അരപക്ഷകർ  സ്വന്തം  പച വിൽ  നിർദ്ദിഷ്ട
സ്ഥ ത്തും  നിശ്ചി%  സമയത്തും  ഇന്റർവ്യൂവിരനാ
പ�ീക്ഷരയ്ക്കാ  അപല്ലങ്കിൽ  �ണ്ടിനുരമാ  മറ്റു  പടസ്റ്റുകള്
രക്കാ നിർരദ്ദശാനുസ�ണം ഹാജ�ാരകണ്ട%ാണ്.

8.  ഉര�്യാഗ�ിന്  പ%�പഞ്ഞടുക്കപDടുന്ന
അരപക്ഷകർ  നിയമനാധികാ�ിയുപട  നിർരദ്ദശാ
നുസ�ണം  ആവശ്യമായ  പമഡിക്കൽ  സർട്ടിmിക്കറ്റ്
നിശ്ചി% രmാറ�ിൽ ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.   ഏ%്
ഉ�്യാഗ�ിനാരണാ  പ%�പഞ്ഞടു�ി�ിക്കു  ന്ന%്
അ%ിന്  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള  വയസ്സ്,  പ�ീക്ഷാരയാഗ്യ%
എന്നിവ  ഉള്പDപടയുള്ള  രയാഗ്യ%കള്
പ%ളിയിക്കുന്ന%ിന്  അസ്സൽ  പ്രമാണങ്ങള്
നിയമനാധികാ�ിയുപട  മുമ്പാപക  രജാ ിയിൽ
പ്രരവശിക്കുവാൻ പചല്ലുരമ്പാള് ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.
ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്  രജാ ിയിൽ  പ്രരവശിക്കുന്ന%ിനു
മുമ്പ്  അവരുപട  സ്വഭാവവും  പൂർവ്വകാ  പചയ്തികളും
(Character  and  antecedents)  പ�ിരശാധിക്കുന്ന%ിനു
രവണ്ട  വിശ�  വിവ�ങ്ങള്  അടങ്ങിയ  ഒരു  രmാറം
(Proforma)  ഒDിട്ട്  നിയമനാധികാ�ിപയ
ഏൽDിരക്കണ്ട%ാണ്.

9. (എ)  റാങ്ക്  ിÇ് %യ്യാറാക്കുന്ന%ിര ക്ക് രബാർഡ്
ആവശ്യപDടുരമ്പാള്  ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്  %ങ്ങളുപട
വി�്യാഭ്യാസ  രയാഗ്യ%,  പ�ിചയം,  ജനന�ീയ%ി,
സംവ�ണാനുകൂ ്യ�ിനുള്ള  അർഹ%  എന്നിവ
പ%ളിയിക്കുന്ന%ിന്  ആവശ്യമായ  ര�ഖകളുപട
അസ്സലും സ്വയം സാക്ഷ്യപDടു�ിയ ശ�ിDകർപ്പുകളും
ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.   One  Time  Registration
നടത്തുരമ്പാള്  ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്  അപ്  ര ാഡ്
പചയ്യുന്ന  രmാരട്ടായുപട  ചുവട്ടിൽ
ഉര�്യാഗാർത്ഥികളുപട രപ�്, രmാരട്ടാ എടു� %ീയ%ി
എന്നിവ  പ്രിന്റ്  പചയ്തി�ിക്കണം.   അപ്  ര ാഡ്
പചയ്യുന്ന%ിനു  മുൻപുള്ള  മുന്നു  മാസ�ിനുള്ളിൽ
എടു�  രmാരട്ടായായി�ിക്കണം  upload പചരയ്യണ്ട%്.
അപ്  ര ാഡ്  പചരയ്യണ്ടുന്ന  രmാരട്ടായുപട  മറ്റു
വിശ�ാംശങ്ങള് %ാപഴ രച ർക്കുന്നു.

(1)  ഉര�്യാഗാർത്ഥിയുപട  മുഖവും  ര%ാള്ഭാഗവും
വ്യക്തമായി  പ%ിഞ്ഞി�ിക്ക�ക്ക  വിധ�ിലുള്ള
കള ർ/ബ്ലാക്ക് & സൈവറ്റ് രmാരട്ടായായി�ിക്കണം.
(2) 200  പിപãൽ ഉയ�വും 150  പിപãൽ വീ%ിയും
JPG  രmാ ർമാറ്റിലുള്ളതും  30  kb  mയൽ
സൈസസിൽ അധിക�ിക്കാ�തുമായ ഇരമജുകള്
ആയി�ിക്കണം.
(3)  പവളു�ര%ാ  ഇളം  നിറ�ിര ാ  ഉളള
പശ്ചാ� �ിൽ  എടു�  രmാരട്ടായായി
�ിക്കണം.
(4)  മുഖം  രനപ�യും  പൂർണ്ണമായും  രmാരട്ടായുപട
മദ്ധ്യഭാഗ�് പ%ിഞ്ഞി�ിക്കണം.
(5)  കണ്ണുകള്  വ്യക്തമായി  കാണ�ക്ക
വിധ�ി ായി�ിക്കണം.
(6)  പ%ാDി  (മ%ാചാ��ിപന്റ  ഭാഗമായുളള
പ%ാDി/  ശിര�ാവസ്ത്രം  എന്നിവപയാഴിച്ച്),
രഗാഗിള്സ് എന്നിവ  ധ�ിച്ച്  എടു�തും
മുഖ�ിപന്റ  ഒരു  വശം  മാത്രം  കാണ�ക്ക
വിധമുളളതും  മുഖം  വ്യക്തമല്ലാ�തുമായ
രmാരട്ടാരയാടു  കൂടിയ  അരപക്ഷകള്
സ്വീകാ�്യമല്ല.   മുകളിൽ  പറഞ്ഞി�ിക്കുന്ന
വ്യവസ്ഥകള്  പാ ിച്ചു  പകാണ്ട്  Upload  പചയ്ത
രmാരട്ടായ്ക്ക്   Upload  പചയ്ത  %ീയ%ി  മു%ൽ  10
വർഷക്കാ ര�ക്ക്  പ്രാബ ്യമുണ്ടായി�ിക്കും.
അസ്സൽ  പ്രമാണങ്ങളുപട  പ�ിരശാധനയ്ക്ക്
രബാർഡ് നിർരദ്ദശിക്കുന്ന �ിവസം യഥാസമയം,
യഥാസ്ഥ �്  ബന്ധപDട്ട  ര�ഖകളുമായി
ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്  സ്വന്തം  പച വിൽ  രന�ിട്ട്
ഹാജ�ാകണം  എന്നുളള  വ്യവസ്ഥയിൽ
യാപ%ാരു  കാ�ണവശാലും  ഇളവ്
അനുവ�ിക്കുന്ന%ല്ല.

(ബി)  "ഉ��ക്കട ാസുകളുപട  പുന:
പ�ിരശാധനയ്ക്ക്  അരപക്ഷകള്  റാങ്ക്  പട്ടിക
അംഗീക�ിച്ച %ീയ%ി മു%ൽ  30  �ിവസ�ിനകം
സമർDിക്കണം.   പുന:പ�ിരശാധനയ്ക്കായി
നിർദ്ദിഷ്ട  അരപക്ഷാ  രmാറ�ിൽ  Rs.  150/-
(നൂറ്റി  അമ്പ%്  രൂപാ)  പച ാൻ  സഹി%മാണ്
അരപക്ഷ  അയരയ്ക്കണ്ട%്.   നിശ്ചി%  സമയ
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പ�ിധിക്കുളളിൽ   ഭിക്കാ�  അരപക്ഷകള്
പ�ിഗണിക്കുന്ന%ല്ല”.  

10. അരപക്ഷ അയരയ്ക്കണ്ട �ീ%ി:
(എ)  കവറിപന്റ  മുകള്  ഭാഗ�്  അരപക്ഷിക്കുന്ന
%സ്തികയുപട  രപരും  കാറ്റഗറി  നമ്പരും  ബന്ധപDട്ട
വകുDിപന്റ രപരും എഴുര%ണ്ട%ാണ്.

(ബി)  ഉര�്യാഗാർത്ഥിയുപട  രപരും  രമൽവി ാസവും
കവറിപന്റ ഇടതുവശത്തും അരപക്ഷ അയരയ്ക്കണ്ട രമൽ
വി ാസം വ തുവശത്തും എഴുര%ണ്ട%ാണ്.

(സി)  ഒറ്റ�വണ  �ജിരÃഷനു  രശഷം
ഓണ്സൈ നായി  അരപക്ഷ  സമർDിക്കുന്ന
സന്ദർഭങ്ങളിൽ  രബാർഡിപന്റ  ഔര�്യാഗിക  പവബ്
സൈസറ്റിപ  നിർരദ്ദശങ്ങള്ക്ക്  അനുസൃ%മായി
ട്ടായി�ിക്കണം  അരപക്ഷ  സമർDിരക്കണ്ട%്.
തുടർന്നുളള  ക�ിടപാടുകളിൽ  ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്
അരപക്ഷാനമ്പരും  User  ID  യും  ര�ഖപDടുര�
ണ്ട%ാണ്.

11.  %ാപഴDറയുന്ന  പ്രമാണങ്ങള്  രബാർഡ്
ആവശ്യപDടുന്ന  സമയ�്  അരപക്ഷകൻ
ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.

(എ)  വയസ്സ്  പ%ളിയിക്കുന്ന%ിനുളള  ര�ഖകള്  -
എസ്.എസ്.എൽ.സി  ബുക്കിപ  സംഗ%മായ
രപജിപന്റ ശ�ിDകർD് അപല്ലങ്കിൽ സ്ക്കൂള് അഡ്മിഷൻ
�ജിÇറിപന്റ  പകർD്  അപല്ലങ്കിൽ  വിടു%ൽ
സർട്ടിmിക്കറ്റിപന്റ  പകർD്  മു% ായ  വി�്യാഭ്യാസ
സംബന്ധമായ  ര�ഖകള്  മാത്രരമ  ജനന�ീയ%ി
പ%ളിയിക്കുന്ന%ിനുളള പ്രമാണങ്ങളായി സ്വീക�ിക്കുക
യുളളൂ.  എന്നാൽ വിമുക്ത ഭടന്മാപ� (Ex-service men)
സംബന്ധിച്ചിടര�ാളം  അവർക്ക്  സ്ക്കൂള്
സർട്ടിmിക്കറ്റിപന്റ  പകർD്  ഹാജ�ാക്കാൻ
കഴിയുന്നിപല്ലങ്കിൽ  അവപ�  സർവ്വീസിൽ  നിന്നും
വിടു%ൽ  പചയ്യുരമ്പാള്  പകാടുക്കുന്ന  ഡിസ്ചാർജ്
സർട്ടിmിക്കറ്റ്  (Discharge  Certificate)  മ%ിയായ
പ%ളിവായി  അംഗീക�ിക്കുന്ന%ാണ്.   യാപ%ാരു

സ്ക്കൂളിലും പഠിക്കാ�വരുപട കാ�്യ�ിൽ വയസ്സ്
പ%ളിയിക്കുന്ന%ിന്  %ാപഴ  പറയുന്ന
പ്രമാണങ്ങള് പ%ളിവായി സ്വീക�ിക്കുന്ന%ാണ്.
(1)  ഒരു ഗസറ്റ ഡ് ഉര�്യാഗസ്ഥൻ ശ�ിയാപണന്ന്
സാക്ഷ്യപDടു�ിയിട്ടുളള  ജാ%ക�ിപന്റ
ശ�ിDകർD്.
(2)  ജനന  �ജിÇറിപന്റ  ആധികാ�ികമായ
പകർD്
(3)  ജനന-മ�ണ  �ജിÃാർ  നൽകിയ  ജനന
സർട്ടിmിക്കറ്റ്.   ഇ%ിൽ  അരപക്ഷകപന്റ  രപരും
രമൽവി ാസവും  വ്യക്തമാക്കണം.   ജനന
സർട്ടിmിക്കറ്റിപന്റ  ശ�ിDകർDാപണന്ന്  ഒരു
ഗസറ്റഡ്  ഉര�്യാഗസ്ഥൻ  സാക്ഷ്യപDടു�ി
യി�ിക്കണം.

(ബി)  വി�്യാഭ്യാസ  രയാഗ്യ%  പ%ളിയിക്കുന്ന
%ിനുളള ര�ഖകള്

(1)  സർവ്വക ാശാ യിൽ  നിന്നും   ഭിച്ചിട്ടുളള
ഡിഗ്രിരയാ  (Degree)  %ാൽക്കാ ിക  ഡിഗ്രി
സർട്ടിmിക്കരറ്റാ  (Provisional  Certificate)
ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.   മാർക്ക്   ിസ്റ്റുകള്,
അവയിൽ�പന്ന  ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്   ഭിച്ച
ക്ലാരസാ  ഡിവിഷരനാ  കാണിച്ചിട്ടുപണ്ടങ്കിൽ
അല്ലാപ%  പ�ീക്ഷ  പാസ്സായ%ിന്  പ%ളിവായി
സ്വീക�ിക്കപDടുന്ന%ല്ല.

(2)  ഡിരòാമകളുപടയും  സർട്ടിmിക്കറ്റുകളുപടയും
കാ�്യ�ിൽ ഡിരòാമകരളാ സ ർട്ടിmിക്കറ്റുകരളാ
അവയുപട  അഭാവ�ിൽ  ഉ��വാ�ി�പDട്ട
അധികൃ%�ിൽ നിന്നും  ഭിച്ചിട്ടുളള %ാൽക്കാ ിക
സർട്ടിmിക്കറ്റുകരളാ മാത്രരമ സ്വീക�ിക്കു കയുളളൂ
(ഇവയ്ക്ക്  പക�മായി  മാർക്ക്   ിസ്റ്റുകള്
സ്വീക�ിക്കുന്ന%ല്ല).

(3)  എസ്.എസ്.എൽ.സിരയാ  %ത്തു ്യമായ
പ�ീക്ഷരയാ പാസ്സായിട്ടുളള ഉര�്യാഗാർത്ഥി കള്
രകാരളജ്  അഡ്മിഷരനാ  പബ്ലിക്  സർവ്വീസിരനാ
രയാഗ്യ%യുണ്ട്  എന്ന്  ര�ഖപDടു�ിയ  എൻ
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രഡാഴ്സ്പമരന്റാട്  കൂടിയ  എസ്.എസ്.എൽ.സി
സർട്ടിmിക്കറ്റിപന്റ  പ്രസക്തമായ  രപരജാ
എൻരഡാഴ്സ്പമരന്റാട്  കൂടിയ  %ത്തു ്യമായ
സർട്ടിmിക്കരറ്റാ ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.

(4)  രമൽവിവ�ിച്ച%ിൽ  കുറവായ  വി�്യാഭ്യാസ
രയാഗ്യ%കളുപട കാ�്യ�ിൽ സ്ക്കൂള് റിക്കാർഡുകളിൽ
നിരന്നാ, �ജിÇറുകളിൽ നിരന്നാ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്
സ്ഥാപന% വപന്റ  ഒരDാടു  കൂടി
ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.

കുറിD്  :-  സ്ക്കൂള്  വി�്യാഭ്യാസ�ിനുളള  പ്രായപ�ിധി
കഴിഞ്ഞരശഷം  സൈപ്രവറ്റായി  എസ്.എസ്.എൽ.സി
പ�ീക്ഷയ്ക്കു  രചർന്ന്  പ�ാജയപDട്ടവപ�  അവർ
സൈപ്രവറ്റായി ആ പ�ീക്ഷയ്ക്ക് രചർന്ന കാ�ണ�ാൽ
മാത്രം  ഏപ%ങ്കിലും  സാമാന്യ  വി�്യാഭ്യാസ
രയാഗ്യ%യുളളവ�ായി  പ�ിഗണിക്കുന്ന%ല്ല.
ഇങ്ങപനയുളളവർ മുൻപ് ക്രമമായി സ്ക്കൂള് വി�്യാഭ്യാസം
പചയ്ത  ഏപ%ങ്കിലും  ക്ലാരസാ  Çാൻരഡർരഡാ
പാസ്സായിട്ടുപണ്ടങ്കിൽ  അവർക്ക്  ആ  വി�്യാഭ്യാസ
രയാഗ്യ% മാത്രമുളള%ായി കണക്കാക്കുന്ന%ാണ്.

(സി)  ജാ%ി,  സമു�ായം  ഇവ  പ%ളിയിക്കുന്ന%ിനുളള
സർട്ടിmിക്കറ്റ് - സമു�ായ�ിപന്റ അടിസ്ഥാന �ിൽ
സംവ�ണ�ിപന്റ  ആനുകൂ ്യരമാ,  പ്രായപ�ിധിയിൽ
ഇളരവാ   ഭിക്കുവാൻ അർഹ%യുളള മറ്റ്  പിരന്നാക്ക
വിഭാഗ�ിലുള്പDട്ട  ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്  അവർ
പ്രസ്തു%  ആനുകൂ ്യം  അരപക്ഷയിൽ  അവകാശ
പDട്ടിട്ടുപണ്ടങ്കിൽ സമു�ായം/ജാ%ി പ%ളിയിക്കുന്ന%ിന്
%ാപഴ Dറയുന്ന ര�ഖകള് ആവശ്യപDടുന്ന സമയ�്
ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.   എസ്.എസ്.എൽ.സിയിര ാ
%ത്തു ്യമായ  സ ർട്ടിmിക്കറ്റിര ാ  സ്ക്കൂള്  അഡ്മിഷൻ
�ജിÇറിര ാ  ജാ%ി  ര�ഖപDടു�ിയിട്ടുപണ്ടങ്കിൽ
അവയിൽ  നിന്നുളള  ബന്ധപDട്ട  ഭാഗം  അപല്ലങ്കിൽ
ഉര�്യാഗാർത്ഥി അധിവസിക്കുന്ന സ്ഥ പ� വിരല്ലജ്
ഓmീസർ  നൽകുന്ന  സമു�ായ  സർട്ടിmിക്കറ്റ്.
എന്നാൽ,  രക�ള സംസ്ഥാനപമാഴിപക മരറ്റപ%ങ്കിലും
സംസ്ഥാന ഗവണ്പമന്റിപന്റ സ്ക്കൂള് ര�ഖകള് ജാ%ി
പ%ളിയിക്കുന്ന%ിന്  മ%ിയായ  ര�ഖയായി

സ്വീക�ിക്കുന്ന%ല്ല. അപ്രകാ�ം സർട്ടിmിക്കറ്റുകള്
ഹാജ�ാക്കുന്ന  അരപക്ഷകർ  അധിവസിക്കുന്ന
സ്ഥ പ�  വിരല്ലജ്  ഓmീസർ  (പട്ടികജാ%ി/
പട്ടികവർഗ്ഗ  വിഭാഗ�ിൽപDട്ട  ഉര�്യാഗാർ
ത്ഥികപള സംബന്ധിച്ച് %ഹസീൽ�ാർ) നൽകുന്ന
സമു�ായ  സർട്ടിmിക്കറ്റ്  പ%ളിവിനായി
ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.

കുറിD് (1)   രക�ള  സംസ്ഥാന�ിപ  ഹിന്ദു
പട്ടികജാ%ിക്കാർ,  പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ,  മറ്റു
പിരന്നാക്ക  സമു�ായക്കാർ  എന്നീ
വിഭാഗങ്ങളിൽപDട്ട സമു�ായങ്ങളുപട  ിÇ് ഈ
വിജ്ഞാപന�ിപന്റ  അനുബന്ധമായി
രചർ�ിട്ടുണ്ട്.

(2)  സംവ�ണാനുകൂ ്യ�ിന്  അർഹ%യുള്ള
സമു�ായങ്ങളിൽപDട്ട  ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്
അവരുപട  സമു�ായ�ിപന്റ  രപ�്  നിശ്ചി%
രകാള�ിൽ  ര�ഖപDടു�ാ%ി�ിക്കുകരയാ
അംഗീകൃ% സമു�ായ�ിൽ നിന്നും വ്യ%്യസ്തമായ
ഏപ%ങ്കിലും സമു�ായ�ിപന്റ രപ�് എഴുതുകരയാ
അപല്ലങ്കിൽ  'ഇല്ല'  എപന്നഴുതുകരയാ  പചയ്താൽ
സംവ�ണ  ആനുകൂ ്യ�ിന്  അർഹ%
ഉണ്ടായി�ിക്കുന്ന%ല്ല.

 (ഡി) (1) സംവ�ണാനുകൂ ്യ�ിന് അർഹ%യുളള
പട്ടികജാ%ി  /  പട്ടികവർഗ്ഗ  സമു�ായ�ിൽപDട്ട
ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്  രബാർഡ്  മുരഖനയുള്ള
നിയമന�ിന്  സ്ഥ ം  %ഹസീൽ�ാ�ിൽ
നിരന്നാ  %ഹസീൽ�ാപ�ക്കാള്  ഉയർന്ന
പ�വിയുള്ള റവന്യൂ ഉര�്യാഗസ്ഥന്മാ�ിൽ നിരന്നാ
ചുവപട രചർ�ി�ിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ  ഭിച്ചിട്ടുള്ള
ജാ%ി  സർട്ടിmിക്കറ്റിപന്റ  �ണ്ട്  ശ�ിപകർപ്പുകള്
ആവശ്യപDടുന്ന  സമയ�്  ഹാജ�ാരക്ക
ണ്ട%ാണ്.   ഇന്റർവ്യൂ സമയത്തും ആവശ്യപമന്നു
ര%ാന്നുന്നപക്ഷം  പ%�പഞ്ഞടുD്  പ്രക്രിയയുപട
ഏതു  ഘട്ട�ിലും  രബാർഡിന്  ജാ%ി
സർട്ടിmിക്കറ്റിപന്റ  സ%്യാവസ്ഥ  രബാദ്ധ്യപDടു
ന്ന%ിനായി അസ്സൽ സർട്ടിmിക്കറ്റ്  ആവശ്യപD
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ടാവുന്ന%ാണ്.   ജാ%ി  സ ർട്ടിmിക്കറ്റിപന്റ  ശ�ി
പകർപ്പുകളിൽ  ഒപ�ണ്ണം  ഉര�്യാഗാർത്ഥിപയ
നിയമന�ിന്  ശുപാർശ  പചയ്യുരമ്പാള്  ശുപാർശ
ക�ിരനാപടാDം  നിയമനാധികാ�ിക്ക്  അയച്ചു
പകാടുക്കുന്ന%ാണ്.   ഉര�്യാഗ�ിൽ  പ്രരവശിക്കുന്ന
സമയ�്  ഉര�്യാഗാർത്ഥി  ജാ%ി  സർട്ടിmിക്കറ്റിപന്റ
അസ്സൽ  നിയമനാധികാ�ി  മുമ്പാപക
ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.

(2)  ഇപ്രകാ�ം  %ഹസീൽ�ാ�ിൽ  നിരന്നാ
%ഹസീൽ�ാപ�ക്കാള്  ഉയർന്ന  പ�വിയുള്ള  റവന്യൂ
ഉര�്യാഗസ്ഥന്മാ�ിൽ നിരന്നാ  ഒ�ിക്കൽ  ഭിച്ച ജാ%ി
സർട്ടിmിക്കറ്റ്  ഉര�്യാഗാർത്ഥിയ്ക്ക്  രബാർഡ്  മുരഖന
നിയമനം   ഭിക്കുന്നതു  വപ�  അരപക്ഷിക്കുന്ന  ഏ%്
%സ്തികയ്ക്കും  മ%ിയായ  പ%ളിവായി
സ്വീക�ിക്കുന്ന%ാണ്.

പട്ടികജാ%ി/പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കായുളള  ജാ%ി
സർട്ടിmിക്കറ്റിപന്റ രmാറം

രക�ള സംസ്ഥാന�് .........................................  ജില്ലയിൽ
............................................................…………………...  %ാലൂക്കിൽ
...............................……………………………….  വിരല്ലജ്/ടൗണിൽ
....................................................…………………………………  വീട്ടിൽ
..................................................  പന്റ/യുപട  മകൻ/മകള്
ശ്രീ./ശ്രീമ%ി/കുമാ�ി  .................................................................
(1950 പ  ഭ�ണഘടന  (പട്ടികജാ%ി)  ഉ��വിൽ
1950 പ  ഭ�ണഘടന  (പട്ടികവർഗ്ഗം)  ഉ��വിൽ
1976 പ  പട്ടികജാ%ി/പട്ടികവർഗ്ഗം ഉ��വ്  പ്രകാ�ം
രഭ�ഗ%ി വരു�ിയ%്)  പട്ടികജാ%ി/പട്ടികവർഗ്ഗമായി
അംഗീക�ിച്ചിട്ടുളള  ........................................  ജാ%ി/
വർഗ്ഗ�ിൽ  ഉള്പDട്ട  ആളാപണന്ന്
സാക്ഷ്യപDടുത്തുന്നു.   ശ്രീ./ശ്രീമ%ി/കുമാ�ി
...........................................................................  നും/യും
കുടുംബവും സാധാ�ണയായി %ാമസിക്കുന്ന%് രക�ള
സംസ്ഥാന�്   .........................................  ജില്ലയിൽ
........................................ വിരല്ലജ്/ടൗണി ാണ്.  

സ്ഥ ം :
%ീയ%ി  : (ഒD്)

    രപരും ഔര�്യാഗിക 
    പ�വിയും

(ആmീസ് മുദ്ര)

കുറിD്  -  (1)  മുകളിൽ  സാധാ�ണയായി
%ാമസിക്കുന്ന%്  എന്ന%ിന്  1950 പ  ജനപ്ര%ിനിധി
നിയമ�ിപ  20-ാാം  പസക്ഷനിൽ  പകാടു�ിട്ടുളള
അര% അർത്ഥം %പന്നയാണ്.

(2)  എസ്.എസ്.എൽ.സി  ബുക്കിര ാ  സ്ക്കൂള്
അഡ്മിഷൻ  �ജിÇറിര ാ  ജാ%ി  വ്യക്തമായി
ര�ഖപDടു�ിയിട്ടില്ലാ�  മറ്റ്  പിരന്നാക്ക
സമു�ായ�ിൽപDട്ട ഉര�്യാഗാർത്ഥികള് അവർ
സംവ�ണാനുകൂ ്യം  അരപക്ഷയിൽ
അവകാശപDട്ടിട്ടുപണ്ടങ്കിൽ  ബന്ധപDട്ട
അധികാ�ിയിൽ നിന്നും ചുവപട രചർ�ി�ിക്കുന്ന
മാതൃകയിൽ  ഭിച്ചിട്ടുളള ജാ%ി സർട്ടിmിക്കറ്റിപന്റ
ശ�ിDകർD്  ആവശ്യപDടുന്ന  സമയ�്
ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.

മറ്റ്  പിരന്നാക്ക  വിഭാഗക്കാർക്കുളള  ജാ%ി
സർട്ടിmിക്കറ്റിപന്റ രmാറം 

രക�ള  സംസ്ഥാന�്  .........................................
ജില്ലയിൽ  ...............................................................
%ാലൂക്കിൽ ..................................  വിരല്ലജിൽ/ടൗണിൽ
...........................................  വീട്ടിൽ
..................................................  പന്റ/യുപട  മകൻ/മകള്
ശ്രീ./ശ്രീമ%ി/കുമാ�ി  ...........................................................
................  രക�ള  രÇറ്റ്  ആന്റ്  സരബാർഡിരനറ്റ്
സർവ്വീസ്  റൂള്സിൽ  (1958)  പാർട്ട്  ഒന്നിപ 
പട്ടികയിൽ പകാടു�ിട്ടുളള ഹിന്ദു മറ്റ്  പിരന്നാക്ക
വിഭാഗങ്ങളുപട   ിÇിൽപDടുന്ന
..............................................  ജാ%ിയിലുള്പDട്ട
ആളാപണന്ന് സാക്ഷ്യപDടു�ിപക്കാളളുന്നു.
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2.  ശ്രീ./ശ്രീമ%ി/കുമാ�ി .........................................……………….
............................  നും/യും  കുടുംബവും  രക�ള
സംസ്ഥാന�ിപ  .........................................  ജില്ലയിൽ
...................................................................  വിരല്ലജ്/ടൗണി ാണ്
സാധാ�ണയായി %ാമസിക്കുന്ന%് .

സ്ഥ ം : (ഒD്)
%ീയ%ി  :        രപരും ഔര�്യാഗിക പ�വിയും

(ആmീസ് മുദ്ര)

കുറിD്  -  (1)  മുകളിൽ  സാധാ�ണയായി
%ാമസിക്കുന്ന%്  എന്ന%ിന്  1950 പ  ജനപ്ര%ിനിധി
നിയമ�ിപ  20-ാാം  പസക്ഷനിൽ  പകാടു�ിട്ടുളള
അര% അർത്ഥം %പന്നയാണ്.

(ഇ) മ%പ�ിവർ�ന സർട്ടിmിക്കറ്റ്
ക്രിസ്തുമ%�ിൽ  നിന്നും  ഹിന്ദുമ%�ിര യ്ക്ക്
പ�ിവർ�നം  പചയ്തിട്ടുളളവർ  പ%ളിവിനായി
%ാപഴപറയുന്ന  ഏപ%ങ്കിലും  ഒരു  സ്ഥാപന�ിൽ
നിന്നും  അ%ിപന്റ  പസക്രട്ടറി,  സ്ഥാപന�ിപന്റ
മുദ്രരയാടുകൂടി  നൽകിയിട്ടുളള  സർട്ടിmിക്കറ്റിപന്റ
സ്വയം  സാക്ഷ്യപDടു�ിയ  ശ�ിDകർD്  രബാർഡ്
ആവശ്യപDടുന്ന  സമയത്തും  അ%ിപന്റ  അസ്സൽ
ഇന്റർവ്യൂ സമയത്തും ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.  

(1) രക�ള ഹിന്ദു മിഷൻ, %ിരുവനന്തപു�ം
(2)  അഖി  ഭാ�% �യാനന്ദ സാൽരവഷൻ മിഷൻ
(ആ�്യസമാജ്), രക�ളശാഖ, %ിരുവനന്തപു�ം.
(3)  അഖി  ഭാ�% അയ്യDരസവാസംഘം  (1955-പ 
12-ാാം ചാ�ിറ്റബിൽ പസാസൈസറ്റി ആക്ട് അനുസ�ിച്ച്
1964-ൽ 22-ാാം നമ്പ�ായി �ജിÇർ പചയ്ത%്)
(4) ശ്രീ �ാമ�ാസ മിഷൻ യൂണിരവഴ്സൽ പസാസൈസറ്റി,
ശ്രീ നീ കണ്ഠപു�ം, %ിരുവനന്തപു�ം - 695581.
(5)  കാ ിക്കറ്റ്  ആ�്യസമാജ്  മന്ദിർ,  പു%ിയറ  പി.  ഒ,
രകാഴിരക്കാട് - 673004.

കുറിD്-  (1)  "ഇപ്രകാ�ം  മ%പ�ിവർ�നം
നട�ിയിട്ടുള്ളവർ  ആ  വിവ�ം  ഗസറ്റിൽ
പ്രസിദ്ധം  പചരയ്യണ്ട%ാണ്.   അവർ  %ങ്ങളുപട
രപ�ിര ാ ഒDിര ാ ഇവ �ണ്ടിലുരമാ എപന്തങ്കിലും
മാറ്റം  വരു�ിയിട്ടുപണ്ടങ്കിൽ  ആ  വിവ�ം
ഗസറ്റിൽ  പ്രസിദ്ധം  പചരയ്യണ്ട%ാണ്.
പ�സ്യ�ിപന്റ  ശ�ിപകർD്  രബാർഡ്
ആവശ്യപDടുന്ന  സമയ�്  ഹാജ�ാരക്കണ്ട
%ാണ്.   പ്രസ്തു%  പ�സ്യ�ിപന്റ  ശ�ിപകർD്
രബാർഡ്  ആവശ്യപDടുരമ്പാള്  ഹാജ�ാക്കാ
�വപ�  ഹിന്ദു  മ%�ിൽ  ഉള്പDടുന്ന%ായി
കണക്കാക്കാൻ   കഴിയാ�  സാഹച�്യ�ിൽ
നിയമന�ിന് അർഹ% ഉണ്ടായി�ിക്കുന്ന%ല്ല.”

(2)  "ഹിന്ദുമ%�ിര ക്ക്  പുന:പ�ിവർ�നം
നട�ിയിട്ടുള്ള  ആരളാ  അയാളുപട  പിൻ
ഗാമിരയാ  ആയ  ഉര�്യാഗാർത്ഥി  പട്ടികജാ%ി
ക്കാ�നാപണന്ന്  അവകാശപDടുന്നപക്ഷം
അയാള്  അവകാശപDടുന്ന  ജാ%ിയിപ 
അംഗങ്ങള്  അയാപള  അവരുപട  സമു�ായ
�ിപ  ഒ�ംഗമായി  അംഗീക�ിച്ചിട്ടുപണ്ടന്ന്
പ%ളിയിച്ചാൽ  മാത്രരമ  അയാപള  പട്ടികജാ%ി
ക്കാ�നായി കണക്കാക്കുകയുള്ളൂ.  ആയ%ിനാൽ,
ഇ%ിപന്റ  പ%ളിവിര ക്ക്  പുന:പ�ിവർ�നം
നട�ിയിട്ടുള്ളവർ  രമൽDറഞ്ഞ  പ�ിവർ�ന
സർട്ടിmിക്കറ്റിന് പുറരമ സർക്കാ�ിപന്റ 15-12-1987-
പ  സർക്കു ർ  നമ്പർ  18421/ഇ 2/87/
പജ.പവ.വിവ.-പ  മാർഗ്ഗര�ഖകള്  അനുസ�ിച്ച്
സമു�ായ  സർട്ടിmിക്കറ്റ്  നൽകുന്ന%ിന്
അധികാ�പDടു�ിയിട്ടുള്ള  റവന്യൂ  അധികാ�ി
യിൽ  നിന്നും   ഭിച്ചിട്ടുള്ള  സർട്ടിmിക്കറ്റുകൂടി
രബാർഡ്  ആവശ്യDടുരമ്പാള്  ഹാജ�ാരക്ക
ണ്ട%ാണ്.   13-12-1987-പ  ഗവണ്പമന്റ്
സ  ർക്കു ർ  നമ്പർ  18421/ഇ 2/87/പജ.പവ.വിവ-
ൽ  അനുശാസിക്കുന്ന  വിധ�ിലുള്ള  നടപടി
ക്രമങ്ങള്  പാ ിച്ചരശഷമാണ്  സർട്ടിmിക്കറ്റ്
നൽകുന്നപ%ന്ന്  ജാ%ി  സർട്ടിmിക്കറ്റ്  നൽകുന്ന
അധികാ�ി വ്യക്തമാക്കിയി�ിക്കണം.”
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(3)  മ%പ�ിവർ�നം മൂ ം രപ�്,  ജാ%ി എന്നിവയിൽ
മാറ്റമുപണ്ടങ്കിൽ  ഈ  മാറ്റം  ഗസറ്റിൽ  വിജ്ഞാപനം
പചരയ്യണ്ടതും  ഗസറ്റ്  വിജ്ഞാപന�ിപന്റ  പകർD്
സ്കൂള് ര�ഖകള് സഹി%ം രബാർഡ് ആവശ്യപDടുന്ന
സമയ�്  ഹാജ�ാരക്കണ്ടതുമാണ്.   ഇങ്ങപനയുള്ള
സന്ദർഭങ്ങളിൽ  സ്കൂള്  ര�ഖകളിൽ  %ിരു�ൽ
ആവശ്യമില്ലാ�തുമാകുന്നു.

(എm്)  രനാണ്  ക്രീമിപ യർ  സർട്ടിmിക്കറ്റ്
(എൻ.സി.എൽ.സി.)

(i)  സംവ�ണാനുകൂ ്യ�ിന്  അർഹ%
 ഭിക്കുന്ന%ിര ക്കായി  പിരന്നാക്ക  സമു�ായങ്ങ
ളിൽപDട്ട  ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്  രബാർഡ്
ആവശ്യപDടുരമ്പാള്  27-05-2000  പ  ജി.ഒ.  (പി)
നമ്പർ  36/2000/എസ്.സി.,  എസ്.ടി,  ഡി.ഡി.  എന്ന
ഗവണ്പമന്റ്  ഉ��വിൽ  പകാടു�ിട്ടുള്ള  പ്രകാ�ം
അധികാ�പDടു�ിയ ഉര�്യാഗസ്ഥനിൽ നിന്നും  ഭിച്ച
രനാണ്  ക്രീമിപ യ ർ  സർട്ടിmിക്കറ്റ്
(എൻ.സി.എൽ.സി.)  ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.
സർട്ടിmിക്കറ്റിപന്റ മാതൃക ചുവപട രചർക്കുന്നു.

Form  of  Certificate  to  be  Produced  by  Other
Backward  Classes  for  Appointment  to  posts
under Devaswom Boards.

This  is  certify  that  Shri/Smt  ..........................
Son/Daughter  of  .................................
Village/District/Division in  the State  of  Kerala
belongs  to  ...................  Community  which  is
designated as a Backward Class in the State of
Kerala

This  is  also  to  certify  that  the  above
Shri/Smt  .................  does  not  belong  to  the
category of ‘Creamy Layer’ in the light of the
guidelines  in  dated  ............................  schedule
presceibed  thereunder  to  identify  the  ‘Creamy
Layer’ among the designated “other  Backward
Classes” in the State of Kerala.

Place :
Date :        Signature

            Name and Designation
(Seal)

(ii)  27-05-2000  പ  ജി.ഒ.  (പി)  നമ്പർ
36/2000/എസ്.സി.  എസ്.ടി,  ഡി.ഡി.  എന്ന
ഗവണ്പമന്റ്  ഉ��വിപ  ബി,  സി
അനുബന്ധങ്ങളിൽ രചർ�ിട്ടുള്ള പ്രകാ�ം ഹിന്ദു
പിരന്നാക്ക  സമു�ായങ്ങളിപ  പ�മ്പ�ാഗ%
പ%ാഴിൽ  പചയ്യുന്ന  വിഭാഗങ്ങപളയും
മത്സ്യബന്ധനം  ഉപജീവനമാർഗ്ഗമായ  സമു�ായ
ങ്ങളിപ  ഉപജാ%ികപളയും  ക്രീമിപ യറിൽ
നിന്നും  ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതും  ആയ%ിനാൽ,
അവർ  രനാണ്-ക്രീമിപ യർ  സർട്ടിmിക്കറ്റ്
ഹാജ�ാരക്കണ്ട  ആവശ്യമില്ലാ�തുമാകുന്നു.
എന്നാൽ,  അപ്രകാ�മുള്ള  ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്,
അവർ  മുകളിൽ  സൂചിDിച്ച  പ�മ്പ�ാഗ%
പ%ാഴിൽ  പചയ്യുന്നവര�ാ  മത്സ്യബന്ധനം
ഉപജീവനമാർഗ്ഗമായ  ഹിന്ദു  സമു�ായങ്ങളിപ 
ഉപജാ%ികരളാ  ആപണന്ന്  വ്യക്തമായി
സൂചിDിക്കുന്ന  ജാ%ി  സർട്ടിmിക്കറ്റ്  രബാർഡ്
ആവശ്യപDടുരമ്പാള് ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.

(ജി)  അരപക്ഷകപന്റ ജനന%ീയ%ി,  ജാ%ി,  മ%ം
എന്നിവ  സ്കൂള്  ര�ഖകളിൽ  നിന്ന്
വ്യ%്യസ്തമാപണങ്കിൽ :

(i)"അരപക്ഷയിര ാ  ഹാജ�ാക്കുന്ന  ര�ഖകളിര ാ
രചർ�ിട്ടുള്ള  ജനന%ീയ%ി,  സ്കൂള്  അഡ്മിഷൻ
�ജിÇറിര ാ,  എസ്.എസ്.എൽ.സി.  യിര ാ,  മറ്റു
സ്കൂള്  ര�ഖകളിര ാ  രചർ�ിട്ടുള്ള%ിൽ  നിന്ന്
വ്യ%്യസ്തമാപണങ്കിൽ  രക�ള  വി�്യാഭ്യാസ
ചട്ടങ്ങളിൽ  (പക.ഇ.എ.ആർ)  ആറാം
അദ്ധ്യായ�ിപ  റൂള്  3-ൽ  നിർരദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ള
പ്രകാ�ം സ്കൂള് ര�ഖകളിൽ അധികൃ%മായി മാറ്റം
വരുര�ണ്ട%ാണ്.   ഇപ്രകാ�ം  ജനന�ീയ%ി
സംബന്ധിച്ച് സ്കൂള് ര�ഖകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റം
ബന്ധപDട്ട  അധികാ�ി  സാക്ഷ്യപDടു�ി
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യി�ിക്കണം.   സ്കൂള്  ര�ഖകളിൽ  അധികൃ%മായി
%ിരു�ൽ  വരു�ിയ%ിനു  രശഷം  മാത്രരമ
ജനന�ീയ%ിയുപട  മാറ്റം  പകാണ്ടുള്ള  ആനുകൂ ്യം
 ഭിക്കുകയുള്ളൂ.”

(ii)   രപ�്,  മ%ം,  സമു�ായം എന്നിവയിൽ വ്യ%്യാസം
ഉപണ്ടങ്കിൽ  (എഴുതുരമ്പാള് പറ്റുന്ന സൈകDിഴ ഒഴിപക)
ഉര�്യാഗാർത്ഥി  സ്കൂള്  വിട്ട%ിനു  രശഷം  ശ�ിയായതു
സ്ഥാപിച്ചു  കിട്ടുന്ന%ിന്  രവണ്ടി  സ്ഥ ം
%ഹസീൽ�ാ�ിൽ  നിരന്നാ  %ഹസീൽ�ാപ�ക്കാള്
ഉയർന്ന  പ�വിയുള്ള  റവന്യൂ  വകുDിപ 
ഉര�്യാഗസ്ഥന്മാ�ിൽ  നിരന്നാ  സർട്ടിmിക്കറ്റ്
വാങ്ങിയ%ിനു  രശഷം  ഗസറ്റിൽ  വിജ്ഞാപനം
പചരയ്യണ്ട%ാണ്.   (24.05.1985-  പ  സർക്കാർ
ഉ��വ്  (എം.എസ്.)  നമ്പർ  195/85/ജി.എ.ഡി.)
പ്രസ്തു%  ഗസറ്റ്  വിജ്ഞാപന�ിപന്റ
സാക്ഷ്യപDടു�ിയ  പകർD്  എസ്.എസ്.
എൽ.സി.യിര ാ  സ്കൂള്  അഡ്മിഷൻ  �ജിÇറിപന്റ
പകർDിര ാ  രച ർ�്  വരയ്ക്കണ്ട%ാണ്.   അസ്സൽ
ര�ഖകളിൽ മാറ്റം വരുര�ണ്ട%ില്ല.

(ii)  (എ)   എന്നാൽ  സമു�ായ�ിപന്റ  കാ�്യ�ിൽ
മാത്രം  അരപക്ഷയിൽ  അവകാശപDട്ടി�ിക്കുന്ന%്
എസ്.എസ്.എൽ.സി.യിൽ  ര�ഖപDടു�ിയി�ിക്കു
ന്ന%ിൽ  നിന്നും  വ്യ%്യസ്തമാപണങ്കിൽ  ബന്ധപDട്ട
റവന്യൂ  അധികാ�ിയിൽ  നിന്നും   ഭിക്കുന്ന
സർട്ടിmിക്കറ്റ് ഹാജ�ാക്കിയാൽ മ%ിയാകും.  പ്രസ്തു%
വ്യ%്യാസം  ഗസറ്റിൽ  വിജ്ഞാപനം
പചരയ്യണ്ട%ാപണന്ന  വ്യവസ്ഥ  നിർബന്ധ
മാക്കുന്ന%ല്ല.

(iii)   രപ�ിൽ  മാത്രം  വ്യ%്യാസമുപണ്ടങ്കിൽ  ഒരു
ഗസറ്റഡ് ഉര�്യാഗസ്ഥനിൽ നിന്ന്  ഭിച്ച ഐഡന്റിറ്റി
സർട്ടിmിക്കരറ്റാടുകൂടി  എസ്.എസ്.എൽ.സി.യിര ാ
സ്കൂള്  അഡ്മിഷൻ  �ജിÇറിപന്റ  പകർDിര ാ
രചർത്തുവരയ്ക്കണ്ട%ാണ്.

കുറിD്  (1)   "ജാ%ി/  സമു�ായം"  ഇവയിൽ  മാറ്റം
വരു�ിപക്കാണ്ടുള്ള  വിജ്ഞാപന�ിപന്റ  അസ്സൽ

%ാപഴDറയുന്ന  അവസ�ങ്ങളിൽ  ഹാജ�ാരക്ക
ണ്ട%ാണ്.

(എ)  ഇന്റർവ്യു സമയ�്
(ബി)  പ%�പഞ്ഞടുD്  എഴുത്തു  പ�ീക്ഷയുരടരയാ
പ്രാരയാഗിക/ കായിക ക്ഷമ%ാ പ�ീക്ഷയുപടരയാ
അപല്ലങ്കിൽ  ഇവ  �ണ്ടിപന്റയുരമാ
എല്ലാറ്റിപന്റയുരമാ  അടിസ്ഥാന�ി ാപണങ്കിൽ
രബാർഡ് ആവശ്യപDടുന്ന എല്ലാ സമയങ്ങളിലും.
(സി) രജാ ിയിൽ പ്രരവശിക്കുരമ്പാള് നിയമനാ 
ധികാ�ിയ്ക്ക് മുമ്പാപക

(2)  മാ%ാപി%ാക്കന്മാ�ിൽ  ഒ�ാള്  പ ട്ടിക
ജാ%ിയിര ാ  പട്ടികവർഗ്ഗ�ിര ാ  ഉള്പDട്ട
മിശ്രവിവാഹി%രുപട  മക്കള്ക്ക്  സമു�ായം
പ%ളിയിക്കുന്ന%ിന്  %ഹസീൽ�ാരുപട
സർട്ടിmിക്കറ്റ്  മ%ിയാകും.  ഈ  സ ർട്ടിmിക്കറ്റ്
എസ്.എസ്.എൽ.സി.യിര ാ  സ്കൂള്  അഡ്മിഷൻ
�ജിÇറിപന്റ പകർDിര ാ ഒട്ടിച്ചു വരയ്ക്കണ്ട%ാണ്.

(എച്ച്)  കായികക്ഷമ%ാ  പ�ീക്ഷ,  പ്രാരയാഗിക
പ�ീക്ഷ,  ഇന്റർവ്യു  മു% ായവയ്ക്ക്  ഹാജ�ാവുന്ന
രവളയിൽ  അഡ്മിഷൻ  ടിക്കറ്റിരനാപടാDം
ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്  %ാപഴDറയുന്ന  രmാരട്ടാ
പ%ിച്ച  %ി�ിച്ചറിയൽ  ര�ഖകളിൽ  ഒന്നും
അ%ിപന്റ  സ്വയം  സാക്ഷ്യപDടു�ിയ
ശ�ിDകർപ്പും  ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.   പ�ീക്ഷയ്ക്ക്
ഹാജ�ാകുന്ന  രവളയിൽ  %ാപഴപറയുന്ന
ഏപ%ങ്കിലും  %ി�ിച്ചറിയൽ  ര�ഖയുപട  അസ്സൽ
ഹാജ�ാക്കിയാൽ മ%ിയാകും.

%ി�ിച്ചറിയൽ ര�ഖകള്
(1)  ഇ ക്ഷൻ  കമ്മീഷൻ  നൽകിയ  രവാട്ടർ
ഐഡന്റിറ്റി  കാർഡ്  (2)  പാൻകാ ർഡ്  (3)
പാരസ്പാർട്ട്  (4)  സൈÿവിംഗ്  സൈ സൻസ്  (5)
ര�ശസാൽകൃ%  ബാങ്കുകള്  നൽകുന്ന  രmാരട്ടാ
പ%ിച്ച പാസ്സ് ബുക്ക് (6) സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക്
അവർ  രജാ ി  പചയ്യുന്ന  സ്ഥാപനം  നൽകുന്ന
രmാരട്ടാ  പ%ിച്ച  %ി�ിച്ചറിയൽ  കാർഡ്
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(7)  സാമൂഹ്യനീ%ി  വകുD്  വിക ാംഗർക്ക്  നൽകുന്ന
രmാരട്ടാ  പ%ിച്ച  %ി�ിച്ചറിയൽ  കാർഡ്  (8)  വിമുക്ത
ഭടന്മാരുപട  ഡിസ്ചാർജ്  സർട്ടിmിക്കറ്റ്/  ജില്ലാ
സൈസനിക  രക്ഷമ  ആmീസർ  വിമുക്തഭടന്മാർക്കു
നൽകുന്ന രmാരട്ടാ  പ%ിച്ച ഐഡന്റിറ്റി  കാർഡ്  (9)
രമാരട്ടാർ  വാഹനവകുD്  നൽകുന്ന  കണ്ടക്ടർ
സൈ സൻസ്  (10)  പഷഡ്യൂള്ഡ്  ബാങ്കുകള്,  രക�ള
രÇറ്റ്  രകാ-ഓDരററ്റീവ്  ബാങ്ക്/ഡിÃിക്ട്  രകാ-
ഓDരററ്റീവ്  ബാങ്കുകള്  എന്നിവ  നൽകുന്ന  രmാരട്ടാ
പ%ിച്ച പാസ് ബുക്ക് (11) പപാതുരമഖ ാ സ്ഥാപനങ്ങള്
 (വിവിധ  കമ്പനികള്/  രകാർDരറഷനുകള്/
രബാർഡുകള്/  അര%ാറിറ്റികള്)  സർക്കാർ  സ്വയം
ഭ�ണ  സ്ഥാപനങ്ങള്  അവരുപട  ജീവനക്കാർക്ക്
നൽകുന്ന  രmാരട്ടാ  പ%ിച്ച  ഐഡന്റിറ്റി  കാർഡ്
(12)  രക�ള  സംസ്ഥാന�ിപ  സർവ്വക ാശാ 
ജീവനക്കാർക്ക്  നൽകുന്ന  രmാരട്ടാ  പ%ിച്ച
ഐഡന്റിറ്റി  കാർഡ്  (13)  വിക ാംഗ�ായ
ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്  പമഡിക്കൽ  രബാർഡ്
നൽകുന്ന രmാരട്ടാ പ%ിച്ച പമഡിക്കൽ സർട്ടിmിക്കറ്റ്
(14) അഡ്വരക്കറ്റ് ആയി എൻരറാള് പചയ്തവർക്ക് ബാർ
കൗണ്സിൽ നൽകുന്ന രmാരട്ടാ പ%ിച്ച ഐഡന്റിറ്റി
കാർഡ്  (15)  രകന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റ്  നൽകുന്ന ആധാർ
കാർഡ്  (Aadhar  Card)  (16)  രക�ള  ര�വസ്വം
റിക്രൂട്ട്പമന്റ്  രബാർഡ്  അംഗീക�ിച്ച്  ഉര�്യാഗാ 
ർത്ഥികരളയും  പ�ീക്ഷാ  രകന്ദ്രങ്ങപളയും
മുൻകൂട്ടിയറിയിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് ഏപ%ങ്കിലും ര�ഖ.

12.   നിർദ്ദിഷ്ട വി�്യാഭ്യാസ രയാഗ്യ%,  ജനന�ീയ%ി,
ജാ%ി,  പ�ിചയം  എന്നിവ  പ%ളിയിക്കുന്ന%ിനുള്ള
പ്രമാണങ്ങള്  ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്  ഇന്റർവ്യൂ
സമയര�ാ  രബാർഡ്  ആവശ്യപDടുരമ്പാരഴാ
ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.   മുകളിൽ  പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
പ്രകാ�ം  അസ്സൽ  പ്രമാണങ്ങള്  ഹാജ�ാക്കാ�
ഉര�്യാഗാർത്ഥികപള ഇന്റർവ്യൂ പചയ്യുകരയാ അവരുപട
രപ�് റാങ്ക്  ിÇിൽ ഉള്പDടുത്തുകരയാ പചയ്യുന്ന%ല്ല.
ഏപ%ങ്കിലും പ്രമാണങ്ങള് ഹാജ�ാക്കുന്ന%ിന് സമയം
നീട്ടിപക്കാടുക്കുന്ന%ല്ല.   എന്നാൽ,  ജാ%ിയുപട
ആനുകൂ ്യം  അവകാശപDടുന്നവർ  അ%്
പ%ളിയിക്കുന്ന%ിന്  മ%ിയായ  ര�ഖകള്

ഹാജ�ാക്കിയില്ല  എന്ന  കാ�ണം  പകാണ്ട്
അവരുപട  അരപക്ഷ  നി�സിക്കപDടുകയില്ല.
അപ്രകാ�മുള്ള  അരപക്ഷയിൽ  മറ്റ്  ന്യൂന%കള്
ഇല്ലാ�പക്ഷം  അവപ�  സംവ�ണാനുകൂ ്യം
നൽകാപ%  നിയമന�ിന്  പ�ിഗണിക്കുന്ന
%ാണ്.

13.   അരപക്ഷകർ  വിജ്ഞാപന�ിപ  ഒന്നാം
ഭാഗ�ിര യും  �ണ്ടാം  ഭാഗം  പപാതു
വ്യവസ്ഥകളിര യും  പവബ്സൈസറ്റിര യും
(www.kdrb.kerala.gov.in)  നിർരദ്ദശങ്ങള്
ശ�ിയായി  മനസ്സി ാക്കിയ%ിനു  രശഷം
അരപക്ഷിരക്കണ്ട%ാണ്.  അരപക്ഷയിപ 
ന്യൂന%കള്  പ�ിഹ�ിക്കുന്ന%ിന്  അരപക്ഷകന്
പിന്നീട് അവസ�ം  ഭിക്കുന്ന%ല്ല.

14.   അരപക്ഷയിൽ  അവകാശപDടാ�  ഒന്നും
%പന്ന  പിന്നീട്  ഉള്ള  ഘട്ടങ്ങളിൽ  സ്വീക�ി
ക്കപDടുന്ന%ല്ല.  അരപക്ഷയിൽ അവകാശപDടാ
�  പ%ളിവ്  മാത്രം  അയച്ചാലും  അവ
സ്വീക�ിക്കപDടുന്ന%ല്ല.

15.   അരപക്ഷകന്  പ%ാഴിൽ  പ�ിചയം  ഉള്
പDപടയുള്ള എല്ലാ രയാഗ്യ%കളും ഉരണ്ടാപയന്ന്
കണക്കാക്കുന്ന%്  അരപക്ഷ  സമർDിക്കാനായി
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള  അവസാന  %ീയ%ി
വച്ചായി�ിക്കും.  അരപക്ഷിക്കുന്ന  %സ്തികകള്ക്ക്
ആവശ്യമായ  എല്ലാ  രയാഗ്യ%കളും  (പ%ാഴിൽ
പ�ിചയം  ഉള്പDപട)  ബന്ധപDട്ട  ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനപ്രകാ�ം  ആ  %സ്തികയ്ക്ക്  അരപക്ഷ
സ്വീക�ിക്കുന്ന%ിനായി  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള
അവസാന  %ീയ%ിയിര ാ  അ%ിനു  മുൻരപാ
ആർജ്ജിച്ചവയായി�ിക്കണം.   ഏപ%ങ്കിലും
ഉര�്യാഗ�ിന്  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള  പ�ീക്ഷാ
രയാഗ്യ%കള്ക്ക്  തു ്യമായ  മറ്റ്  പ�ീക്ഷാ
രയാഗ്യ%കളുള്ള ഉര�്യാഗാർത്ഥികള് മുകളിൽ  13
(ബി)  ഖണ്ഡികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങള്
ക്കു  പുറരമ  %ങ്ങള്ക്ക്   ഭിച്ചിട്ടുള്ള  പ�ീക്ഷാ
രയാഗ്യ%കള്  അര%  ഉര�്യാഗ�ിന്
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നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള  പ�ീക്ഷാ  രയാഗ്യ%യ്ക്ക്  തു ്യമായി
അംഗീക�ിക്കാവുന്ന%ാപണന്നുള്ള%ിര ക്ക്  സർവ്വ
ക ാശാ യിൽ  നിരന്നാ  മറ്റ്  അധികൃ%
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ  നിരന്നാ  രവണ്ടത്ര  പ%ളിവ്
ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.   സർവ്വക ാശാ രയാ
മറ്റധികൃ% സ്ഥാപനങ്ങരളാ നടത്തുന്ന പ�ീക്ഷകളുപട
കാ�്യ�ിൽ പ�ീക്ഷാm ം സർവ്വക ാശാ രയാ മറ്റ്
ബന്ധപDട്ട  അധികാ�ികരളാ  ഔര�്യാഗികമായി
പ്രസിദ്ധ  പDടുത്തുന്ന  %ീയ%ി  മു%ൽ  മാത്രരമ
ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്  ആ  പ�ീക്ഷ  പാസ്സായ%ായി
കണക്കാക്കപDടുകയുള്ളൂ.   മറ്റ്  പ�ീക്ഷാരയാഗ്യ%
കളുള്ള  ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്  അവ  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള
പ�ീക്ഷാരയാഗ്യ%യ്ക്ക്  തു ്യമാപണന്നുള്ള  പ%ളിവ്
രബാർഡ്  ആവശ്യപDടുന്ന  സമയ�്  ഹാജ�ാക്കി
യിട്ടിപല്ലങ്കിൽ അരപക്ഷ നി�സിക്കപDടുന്ന%ാണ്.

16.  (എ)   ഏപ%ങ്കിലും  %സ്തികയ്ക്ക്  രയാഗ്യ%യായി
വിജ്ഞാപന�ിൽ  നിർരദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ള  പ�ിചയം  മറ്റ്
�ീ%ിയിൽ  എടു�്  പറഞ്ഞിട്ടില്ലാ�പക്ഷം  പ്രസ്തു%
%സ്തികയ്ക്ക്  നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള  അടിസ്ഥാന  രയാഗ്യ%
ആർജ്ജിച്ച%ിനു രശഷം രകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ
സർവ്വീസിര ാ  പപാതുരമഖ ാ  സ്ഥാപനങ്ങളിര ാ
�ജിÇർ  പചയ്ത  സ്വകാ�്യ  സ്ഥാപനങ്ങളിര ാ
%ാൽക്കാ ികമാരയാ  സ്ഥി�മാരയാ  നിയമിക്കപDട്ട്
രനടിയ%ായി�ിക്കണം.   mാക്ടറി  പ%ാഴി ാളികളുപട
കാ�്യ�ിൽ  സ്ഥി�മായും  തുടർച്ചയായും  �ിവസ
ശമ്പള�ിൽ പ%ാഴിൽ പചയ്ത് സമ്പാ�ിച്ച പ�ിചയവും
സ്വീകാ�്യമാണ്.   അപ്രന്റീസ്/പÌയിനി,  കാഷ്വൽ
പ%ാഴി ാളി  എന്നീ  നി കളിൽ  രവ%നര�ാടു
കൂടിരയാ  അല്ലാപ%രയാ  രനടിയ  പ�ിചയം
രയാഗ്യ%യായി സ്വീക�ിക്കുന്ന%ല്ല.

(ബി)  5-10-2013 പ  G.O (Ms) No. 636/13/H.Edn. നമ്പർ
സർക്കാർ  ഉ��വ്  പ്രകാ�ം  ഒരു  വർഷപ�
അപ്രന്റീസ്ഷിD് പ�ിശീ നം പൂർ�ിയാക്കിയ രശഷം
രബാർഡ്  ഓm്  അപ്രന്റിസ്ഷിD്  പÌയിനിംഗ്  (Boat)
മിനിÃി  ഓm്  ഹ്യൂമൻ  റിരസാർസ്  പഡവ D്പമന്റ്
(MHRD)  നൽകുന്ന  പപ്രാmിഷ്യൻസി  സർട്ടിmിക്കറ്റ്,
സംസ്ഥാന  സർക്കാർ  സ്ഥാപനങ്ങളിൽ  രജാ ി

രനടുന്ന%ിന്  ഒരു  വർഷപ�  പ�ിചയമായി
പ�ിഗണിക്കുന്ന%ാണ്.

കുറിD്- "�ജിÇർ പചയ്ത സ്വകാ�്യ സ്ഥാപനങ്ങള്
എന്നതുപകാണ്ട്  ഉരദ്ദശിക്കുന്ന%്  %ാപഴ
Dറയുന്നവയാണ്.   1969-പ  രക�ള  രകാ-
ഓDരററ്റീവ്  ആക്ട്  അനുസ�ിച്ച്  �ജിÇർ
പചയ്തിട്ടുള്ള സഹക�ണ സംഘങ്ങള്.  1860- പ 
പസാസൈസറ്റീസ്  �ജിരÃഷൻ  ആക്ട്,  1955-പ 
Ìാവൻകൂർ-പകാച്ചിൻ   ിറ്ററസി  സയന്റിmിക്ക്
ചാ�ിറ്റബിള്  പസാസൈസറ്റീസ്  �ജിരÃഷൻ
ആക്ട്  അനുസ�ിച്ച്  �ജിÇർ  പചയ്തിട്ടുള്ള
പസാസൈസറ്റികള്,  1956  പ  കമ്പനീസ്  ആക്ട്
അനുസ�ിച്ച്  �ജിÇർ  പചയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികള്,
കാ ാകാ ങ്ങളിൽ  നി വി ി�ിക്കുന്ന  നിയമ
മനുസ�ിച്ച്  നിയമപ�മായ  അസ്തി%്വമുള്ള
സ്ഥാപനങ്ങള്, കമ്പനികള്.”

(2)  വ്യവസായ വികസന കമ്മീഷണറുപട കീഴിൽ
�ജിÇർ  പചയ്തിട്ടുള്ള  പചറുകിട  വ്യവസായ
യൂണിറ്റുകള്

(3)  ഗവണ്പമന്റിപന്റ  മൂ ധന  നിരക്ഷപമുള്ള
വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്

17.   ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്  പ%ാഴിൽ  പ�ിചയം
പ%ളിയിക്കുന്ന%ിന്  ഹാജ�ാരക്കണ്ട  സർട്ടിmി
ക്കറ്റും  സാക്ഷ്യപത്രവും  %ാപഴ  പകാടു�ി�ിക്കുന്ന
മാതൃകയി ായി�ിക്കണം.

പ�ിചയ സർട്ടിmിക്കറ്റിപന്റ മാതൃക

സ്ഥാപന�ിപന്റ രപ�് ...................................
(കമ്പനി/ രകാർDരറഷൻ/ഗവണ്പമന്റ്

ഡിDാർട്ട്പമന്റ്/ സഹക�ണ സ്ഥാപനങ്ങള്
മു% ായവ) 

�ജിÇർ നമ്പർ  .................  (പചറുകിട  വ്യവസായ
�ജിരÃഷൻ  നമ്പർ  അപല്ലങ്കിൽ  മരറ്റപ%ങ്കിലും
�ജിരÃഷൻ നമ്പർ)  �ജിÇർ പചയ്ത %ീയ%ിയും
എവിപട �ജിÇർ പചയ്തു എന്നും
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പ�ിചയ സർട്ടിmിക്കറ്റ്

ശ്രീ./ശ്രീമ%ി..................................................................................
(ഉര�്യാഗാർത്ഥിയുപട  രപരും  രമൽവി ാസവും)
മുകളിൽ പറഞ്ഞി�ിക്കുന്ന ആള് ഈ സ്ഥാപന�ിൽ
...........................  %സ്തികയുപട  രപ�്/  രജാ ിയുപട  രൂപ
മാസ ശമ്പള�ിൽ/�ിവസ ശമ്പള�ിൽ*.....……………....
....................  മു%ൽ  .............................  വപ�  ...............................
വർഷം  .......................  മാസം  ...........................  �ിവസം
രജാ ി  രനാക്കിയിട്ടുണ്ട്/രജാ ി  രനാക്കിവ�ികയാണ്
*എന്ന് ഇ%ിനാൽ സർട്ടിസൈm പചയ്യുന്നു.

സർട്ടിmിക്കറ്റ് നൽകുന്ന വ്യക്തിയുപട %ീയ%ി
സഹി%മുള്ള ഒD്, രപ�്, ഔര�്യാഗിക പ�വി,

സ്ഥാപന�ിപന്റ രപ�്
                                         

(ഓmീസ് സീൽ)

സ്ഥ ം:
%ീയ%ി:

സാക്ഷ്യപത്രം

...........................  എന്ന്  നിയമ�ിൽ/  ചട്ട�ിൽ
വ്യവസ്ഥ  പചയ്യുന്ന  പ്രകാ�ം  സ്ഥാപന
ഉ ടമസ്ഥൻ/പ%ാഴിലുടമ  നിർബന്ധമായും
സൂക്ഷിക്കുവാൻ  ബാദ്ധ്യ%പDട്ട  ........................................
�ജിÇർ  പ�ിരശാധിച്ച്  (ബന്ധപDട്ട  �ജിÇറിപന്റ
രപ�്)  രമൽ  പ�ിചയ  സർട്ടിmിക്കറ്റിൽ
പ�ാമർശിക്കുന്ന  ജീവനക്കാ�ൻ ഇ%ിൽ
പറഞ്ഞി�ിക്കുന്ന  കാ യളവിൽ  ടി  സ്ഥാപന�ിൽ
........................................................ആയി രജാ ി പചയ്തിരുന്നു/
രജാ ി  പചയ്യുന്നുപവന്ന്  ഇ%ിനാൽ
സാക്ഷ്യപDടുത്തുന്നു.  ഞാൻ രക�ള/  രകന്ദ്രസർക്കാർ
പുറപDടുവിച്ചിട്ടുള്ള  ......................................  എന്ന്
ചട്ടപ്രകാ�ം  ടി  സ്ഥാപന�ിപ  ജീവനക്കാരുപട
രസവന വ്യവസ്ഥകപള സംബന്ധിച്ച് സ്ഥാപന ഉടമ

സൂക്ഷിരക്കണ്ട  �ജിÇ ർ  പ�ിരശാധിക്കുവാൻ
അധികാ�പDടു�ിയ ഉര�്യാഗസ്ഥനാണ്.

ചട്ടപ്രകാ�ം  /  നിയമപ്രകാ�ം
സ്ഥാപന�ിപ  ജീവനക്കാരുപട  രസവന
വ്യവസ്ഥകള്  സാക്ഷ്യപDടുത്തുവാൻ
അധികാ�പDടു�ിയ  ഉര�്യാഗസ്ഥപന്റ  %ീയ%ി
സഹി%മുള്ള ഒD്, രപ�്, ഉര�്യാഗരD�്, ആmീസ്.

(ഓmീസ് സീൽ)

കുറിD്  -  (1)  രജാ ി  പചയ്തിരുന്ന  %സ്തികയുപട
രപ�്,  അപല്ലങ്കിൽ  രജാ ിയുപട  സ്വഭാവം
അ%ായ%്  കാഷ്വൽ  പ%ാഴി ാളി  അപല്ലങ്കിൽ
ശമ്പളര�ാടുകൂടിരയാ  അല്ലാപ%രയാ  ഉള്ള
അപ്രന്റീസ്  അപല്ലങ്കിൽ  സ്ഥി�രമാ
%ാൽക്കാ ികരമാ  ആയ  പ%ാഴി ാളി
ഇവയിര %ാരണാ അ%് സൂചിDിക്കണം.

(2)  എല്ലാ  പ�ിചയ  സർട്ടിmിക്കറ്റുകളും
സർക്കാ�ിപന്റ ബന്ധപDട്ട നിയന്ത്രണാധികാ�ി/
രമ ധികാ�ിപയപക്കാണ്ട്  സാക്ഷ്യപDടുര�
ണ്ട%ാണ്.   സർട്ടിmിക്കറ്റുകളുപട  സ%്യാവസ്ഥ
പ�ിരശാധനയ്ക്ക്  വിരധയമാക്കുന്നതും  വ്യാജ
സർട്ടിmിക്കറ്റുകള്  നൽകുന്നവരുപടയും
ഹാജ�ാക്കുന്ന  ഉര�്യാഗാർത്ഥികളുരടയും  രപ�ിൽ
നിയമാനുസൃ%മായ  നടപടികള്  സ്വീക�ിക്കുന്ന
തുമാണ്.

*രയാജിക്കാ� ഇനം പവട്ടിക്കളയുക.

18.  വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് പ്ര%ിര�ാധ രസനയിലുള്ള
പ%ാഴിൽ  പ�ിചയം  പ%ളിയിക്കുന്ന%ിനുള്ള
സർട്ടിmിക്കറ്റിപന്റ  മാതൃക  ചുവപട  രചർക്കുന്നു.
സർട്ടിmിക്കറ്റ്  പ്ര%ിര�ാധ  രസനയിപ 
അധികാ�പDട്ട  ഉര�്യാഗസ്ഥൻ
നൽകിയ%ായി�ിക്കണം.
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പ%ാഴിൽ പ�ിചയ സർട്ടിmിക്കറ്റ്
(വിമുക്ത ഭടന്മാർക്കു മാത്രം)

1. വിഭാഗം (ആർമി/രനവി/എയർരmാർസ്)
2. റാങ്ക് 
3. നമ്പർ
4. രപരും രമൽവി ാസവും
   (ഡിസ്ചാർജ്ജ് സ ർട്ടിmിക്കറ്റിലുള്ള%്)
5. എൻരറാള് പചയ്ത %ീയ%ി
6. ഡിസ്ചാർജ്ജ് പചയ്ത %ീയ%ി
7. രÌഡ്
8.  ഓര�ാ  രÌഡിലും  എത്രകാ പ�  സർവ്വീസ്
പ�ിചയം  ഉപണ്ടന്ന്  (ഓര�ാ  രÌഡിലുമുള്ള സർവ്വീസ്
കാ ം  പവരവ്വപറ  അക്ഷ��ിലും  അക്ക�ിലും
കാണിച്ചി�ിക്കണം.)

സ്ഥ ം:               സർട്ടിmിക്കറ്റ് നൽകുന്ന 
%ീയ%ി:                   ഓmീസറുപട ഒപ്പും 

                രപരും ഔര�്യാഗിക 
                                            പ�വിയും.

(ഓmീസ് മുദ്ര)

19.   ഒറ്റ�വണ �ജിരÃഷൻ നടത്തുന്ന സമയ�്
ഒരു  ഉര�്യാഗാർത്ഥി  യാപ%ാരു  കാ�ണവശാലും
ഒന്നിര പറ  �ജിരÃഷൻ  നട�ാൻ  പാടുള്ള%ല്ല.
ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്  അവരുപട  എല്ലാ  വിവ�വും
ശ�ിയായും  കൃ%്യമായും  ഉള്പDടുര�ണ്ട%ാണ്.
പ%റ്റായ  വിവ�ങ്ങള്  ഒരു  കാ�ണവശാലും
ര�ഖപDടുത്തുവാൻ പാടില്ല.  ഒന്നിൽ കൂടു%ൽ %വണ
�ജിÇർ  പചയ്തര%ാ  പ%റ്റായ  വിവ�ങ്ങള്
നൽകിയ%ാരയാ  കപണ്ട�ിയാൽ  അവപ�
സ്ഥി�മാരയാ ഒരു നിശ്ചി% കാ ര�രക്കാ ഡീബാർ
പചയ്യുകരയാ  അവർപക്ക%ിപ�  നിയമനടപടികള്
സ്വീക�ിക്കുകരയാ പചയ്യുന്ന%ാണ്.

20.  പ്രര%്യകിച്ച്  നിർരദ്ദശമില്ലാ�  എല്ലാ
സന്ദർഭങ്ങളിലും  മുമ്പ്  ഒറ്റ�വണ  �ജിരÃഷൻ
നട�ിയിട്ടില്ലാ�  ഉര�്യാഗാർ ത്ഥികള്  ഒറ്റ�വണ

�ജിരÃഷൻ പൂർ�ിയാക്കിയ%ിനു  രശഷവും
നി വിൽ  �ജിÇർ  പചയ്തിട്ടുള്ള
ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്  അവരുപട  പപ്രാസൈm ി
ലൂപടയും ഓണ്സൈ നായി  രബാർഡിപന്റ പവബ്
സൈസറ്റിലൂപട അരപക്ഷ സമർDിരക്കണ്ട%ാണ്.

21.  (എ)   അരപക്ഷയിലും  ഹാജ�ാക്കുന്ന
ര�ഖകളിലും  പകാടു�ി�ിക്കുന്ന  രപ�ിൽ
വ്യ%്യാസം  ഉപണ്ടങ്കിൽ  ആ  �ണ്ട്  രപരുകളും
ഒ�ാളുരട%ാപണന്ന്  കാണിക്കുന്ന  ഒരു
സർട്ടിmിക്കറ്റ്  ഏപ%ങ്കിലും  ഗസറ്റഡ്
ഉര�്യാഗസ്ഥനിൽ  നിന്നും  വാങ്ങി  രബാർഡ്
ആവശ്യപDടുരമ്പാള് ഹാജ�ാരക്കണ്ട%ാണ്.

(ബി)   %ാപഴDറയുന്ന  ഒരന്നാ  അ%ി ധികരമാ
ന്യൂന%കള്  ഉള്ള  അരപക്ഷകള്  നിരുപാധികം
നി�സിക്കുപDടുന്ന%ാണ്.
1.     നിശ്ചി% രയാഗ്യ%യുപട അഭാവം.
2.     നിശ്ചി% പ്രായപ�ിധിയിൽ കുറവ്
3.     നിശ്ചി% പ്രായ പ�ിധിയിൽ കൂടു%ൽ
4.     ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപന പ്രകാ�മല്ലാപ%
       സമർDിച്ചിട്ടുള്ള അരപക്ഷകള്.
5.     അവസാന%ീയ%ി കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നവ
6.  അരപക്ഷിക്കുന്ന  %സ്തികയുപട  രപ�്
അരപക്ഷയിൽ  നൽകിയിട്ടുള്ള  വിവ�ങ്ങളിൽ
നിന്ന് വ്യക്തമാകാ%ി�ിക്കുക.

കുറിD്  -  മുകളിൽ  സൂചിDിച്ച  ഏപ%ങ്കിലും
കാ�ണങ്ങളാൽ  നി�സിക്കപDടുന്ന  അരപക്ഷക
ളിൽ പുന:പ�ിരശാധന ഉണ്ടായി�ിക്കുന്ന%ല്ല.

22.  നിയമനങ്ങള്  നടത്തുന്ന%ിന്  ഈ
രനാട്ടിmിരക്കഷൻ  ആസ്പ�മാക്കി  %യ്യാപറടുക്ക
പDടുന്ന   ിÇിപ  റാങ്ക്  അനുസ�ിച്ചും  രക�ളാ
ര�വസ്വം റിക്രൂട്ട്പമന്റ് രബാർ ഡ് റൂള് 3 (2) -  പ 
സംവ�ണ വ്യവസ്ഥകള് അനുസ�ിച്ചും നിയമന
കാ�്യ�ിൽ അരDാഴരDാള് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രര%്യക
ചട്ടങ്ങള് അനുസ�ിച്ചും ആയി�ിക്കുന്ന%ാണ്.
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23.  (എ)  ഉര�്യാഗാർത്ഥികള് അരപക്ഷാരmാറ�ിൽ
അവകാശപDടുന്ന  ജനന�ീയ%ി,  വി�്യാഭ്യാസ/
സാരങ്ക%ിക  രയാഗ്യ%കള്,  പ�ിചയം,  ജാ%ി  ഇവ
ശ�ിയാപണന്ന് രബാർഡിന് രബാദ്ധ്യമാകുന്നതു വപ�
ഇവപയല്ലാം  %ാൽക്കാ ികമായി  മാത്രരമ  രബാർഡ്
അംഗീക�ിക്കുകയുള്ളൂ.   ഏപ%ങ്കിലും  പ�ീക്ഷയ്ക്ക്
പ്രരവശനം  നൽകിയതുപകാരണ്ടാ  ഇന്റർവ്യൂവിന്
ക്ഷണിക്കപDട്ടതുപകാരണ്ടാ  പസ ക്ട്   ിÇിൽ  രപ�്
ഉള്പDടു�ിയതുപകാണ്ട്  മാത്രം  ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്
ക്ക്  നിയമന�ിന്  അർഹ%യുള്ള%ായി  കണക്കാ
ക്കാവുന്ന%ല്ല.  അ%ിനാൽ,  പ%�പഞ്ഞടുക്കപDടാൻ
ഉര�്യാഗാ ർത്ഥികള്ക്കുള്ള  അർഹ%  എല്ലാ  ഘട്ടങ്ങ
ളാലും %ാൽക്കാ ികമായി�ിക്കുന്നതും പ%�പഞ്ഞടുക്ക
പDട്ടു  കഴിഞ്ഞാലും  അർഹ%  നി�സിക്കുവാനുള്ള
അധികാ�ം രബാർഡിനുണ്ടായി�ിക്കുന്നതുമാണ്.

(ബി)  ഉര�്യാഗാർത്ഥിയുപട രപ�്,  പസ ക്ട്  ിÇിര ാ
അസൈഡ്വസ്   ിÇിര ാ  ഉള്പDടു�ി  എന്ന%്
നിയമനം   ഭിക്കുന്ന%ിന്  ഉറDായി  കണക്കാക്കാ
വുന്ന%ല്ല.

24.  ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്  ഈ  വിജ്ഞാപന�ിപ 
നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അനുസ�ിച്ചും രക�ളാ
ര�വസ്വം  റിക്രൂട്ട്പമന്റ്  രബാർ ഡിപന്റ  ഔര�്യാഗിക
പവബ്സൈസറ്റായ  www.kdrb.kerala.gov.in  പ 
നിർരദ്ദശങ്ങള്  പ്രകാ�വും  അരപക്ഷകള്
സമർDിരക്കണ്ട%ാണ്.   %�നുസൃ%മല്ലാ�  ഏ%്
അരപക്ഷയും നി�സിക്കപDടുന്ന%ാണ്.

25.  മുന്നറിയിD്  -  %ാപഴDറയുന്ന നടപടി ദൂഷ്യങ്ങള്
പക്ക%ിപ� അരപക്ഷകർക്ക് പ്രധാനമായും മുന്നറിയിD്
നൽകുന്നു.  ഇ��ം ഏപ%ങ്കിലും നടപടി ദൂഷ്യ�ിൽ
ഏർപDടുന്ന  അരപക്ഷകപ�  ഏപ%ാരു  രജാ ിക്ക്
അവർ  അരപക്ഷിക്കുന്നുരവാ  അ%ിര ക്ക്
പ�ിഗണിക്കപDടുന്ന%ിന്  അരയാഗ്യ�ാക്കുകരയാ
സ്ഥി�മാരയാ  ഒരു  നിശ്ചി%  കാ ര�രക്കാ
രബാർഡിന്  അരപക്ഷകള്  അയയ്ക്കുന്ന%ിൽ  നിന്നും
നിര�ാധിക്കുകരയാ അവർ പപങ്കടുക്കുന്ന പ്രാരയാഗിക
പ�ീക്ഷയിൽ  നിർമ്മിക്കുന്ന  സാധനങ്ങരളാ

എഴുത്തുപ�ീക്ഷയിപ  ഉ��കട ാസുകരളാ
അസാധുവാക്കുകരയാ  അവരുപട  രമൽ  നിയമ
നടപടികള്  എടുക്കുകരയാ  അവർ  ഏപ%ങ്കിലും
രജാ ിയിൽ നിയമിക്കപDട്ടു കഴി പഞ്ഞങ്കിൽ  ആ
രജാ ിയിൽ നിന്നും അവപ� നീക്കം പചയ്യുകരയാ
ഡിസ്മിസ്  പചയ്യുകരയാ  അനുരയാജ്യമായ  മറ്റ്
അച്ചടക്ക  നടപടികള്  /  നിയമ  നടപടികള്
അവർപക്ക%ിപ�  സ്വീക�ിക്കുകരയാ  രമൽ  പറ 
ഞ്ഞവയിൽ  ഒരന്നാ  അ%ിൽ  അധികരമാ
നടപടികള്  അവർപക്ക%ിപ�  സൈകപക്കാള്ളുക
രയാ പചയ്യുന്ന%ാണ്.

(1)  രബാർഡ്  മുരഖനയുള്ള  പ%�പഞ്ഞടുDിന്
അരപക്ഷ  സമർDിച്ചിട്ടുള്ള  ഒരു  ഉര�്യാഗാർ
ത്ഥിരയാ  അയാള്ക്കു  രവണ്ടി  മറ്റാപ�ങ്കിലുരമാ
രബാർഡ്  പചയർമാപനരയാ  രബാർഡിപ 
അംഗങ്ങപളരയാ  രബാർഡിപന  ഇന്റർവ്യൂവിൽ
സഹായിക്കുന്ന  ഉപര�ഷ്ടാക്കപളരയാ  പ�ീക്ഷക
പ�രയാ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള  ഏപ%ങ്കിലും ശ്രമം.

(2) അനർഹമായ ആനുകൂ ്യങ്ങള്ക്കു രവണ്ടിരയാ
രബാർഡിപന്റ  ഉ��വിൻപ്രകാ�ം  ഔര�്യാഗിക
പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുന്നതുവപ� �ഹസ്യമായി വച്ചി�ി
രക്കണ്ട  വിവ�ങ്ങള്  രചാർ�ിപയടുക്കുന്ന%ിനു
രവണ്ടിരയാ  രബാർഡിപന്റ  ആmീസുകളിപ 
ഉര�്യാഗസ്ഥന്മാപ�  സ്വാധീനിക്കുവാനുള്ള
ഏപ%ങ്കിലും ശ്രമം.

(3)  ഏപ%ങ്കിലും  രജാ ിക്ക്  നടത്തുന്ന
പ%�പഞ്ഞടുDിനുരവണ്ടി അയയ്ക്കുന്ന അരപക്ഷയി
ര ാ  അതു  സംബന്ധിച്ച്  ഹാജ�ാക്കുന്ന  മറ്റ്
പ്രമാണങ്ങളിര ാ  കളവായ  വിവ�ങ്ങള്
ര�ഖപDടുത്തുകരയാ  ഏപ%ങ്കിലും  സാ�മായ
വസ്തു%കള്  മന:പൂർവ്വം  രബാർഡിൽ  നിന്ന്
മറച്ചുവയ്ക്കുകരയാ പചയ്യൽ.

(4)  രബാർഡ്  മുമ്പാപക  കളവായര%ാ
കൃത്രിമമായര%ാ ആയ പ്രമാണങ്ങള് ഹാജ�ാക്കു
കരയാ  രബാർഡ്  മുൻപാപക  ഏപ%ങ്കിലും
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രജാ ിക്കുള്ള  പ%�പഞ്ഞടുD്  സംബന്ധമായി
ഹാജ�ാക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളിൽ കൃത്രിമമായി മാറ്റങ്ങള്
വരുത്തുകരയാ പചയ്യൽ.

(5)  രബാർഡ്  മുൻപാപക  ഒരു  രജാ ിക്കുള്ള
പ%�പഞ്ഞടുDിൽ  %പന്റ  എ%ി�ാളിയായ  ഒരു
അരപക്ഷകപന കുറിച്ച് കളവായ ഏപ%ങ്കിലും പ�ാ%ി
രബാധിDിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം.

(6)  ഏപ%ങ്കിലും പ%�പഞ്ഞടുDിൽ പചയർമാപനരയാ
മറ്റ് രബാർഡ് അംഗങ്ങപളരയാ കമ്മീഷപന സഹായി
ക്കുന്ന  വി�ഗ്ദ്ധപ�രയാ  പ�ീക്ഷകപ�രയാ  രബാർഡ്
ഉര�്യാഗസ്ഥപ�രയാ  പറ്റി  നടത്തുന്ന  കളവായ
ആര�ാപണങ്ങള് ഉന്നയിക്കൽ.

(7)  രബാർഡ്  നടത്തുന്ന  ഇന്റർവ്യൂവിര ാ
പ�ീക്ഷകളിര ാ അനുചി%മായുള്ള പപരുമാറ്റം.

(8)  രബാർഡ്  നടത്തുന്ന  പ�ീക്ഷയിൽ
ഉ��ക്കട ാസിപ  നിർരദ്ദശങ്ങള്ക്ക്  വിരുദ്ധമായി
ഏപ%ങ്കിലും  ഉ��ക്കട ാസ്സിൽ  ഉര�്യാഗാർത്ഥി
%ിരു�ലുകള്  വരുത്തുകരയാ  ഏപ%ങ്കിലും
%��ിലുള്ള  കുറിപ്പുകള്  എഴുതുകരയാ  പചയ്യുകയും
ഇവ  രബാർഡിപന്റ  പ�ിരശാധനയിൽ
ഉര�്യാഗാർത്ഥിപയ %ി�ിച്ചറിയാൻ ഇട നൽകുന്ന%ിന്
സാദ്ധ്യ%യുള്ള%ായി രബാദ്ധ്യപപ്പുടുകയും പചയ്താൽ.

(9)  രബാർഡ്  നടത്തുന്ന ഏപ%ങ്കിലും  പ%�പഞ്ഞടുD്
നീ%ിപൂർവ്വമായി  സൈകകാ�്യം  പചയ്യുന്ന%ിന്
പ്ര%ികൂ മായി  ബാധിക്കാവുന്ന%ായി  രബാർഡിന്
ര%ാന്നുന്ന  ഏപ%ങ്കിലും  പ്രവർ�നങ്ങളിൽ
ഏർപDടൽ

(10) പമാസൈബൽ രmാണ്, ബ്ലൂടൂ�്, വാക്ക്മാൻ തുടങ്ങി
വിവ�  വിനിമയ�ിനുള്ള  എല്ലാ  ഇ ര�ാണിã്
ഉപക�ണങ്ങളും പ�ീക്ഷാഹാളിനുള്ളിൽ കർശനമായി
നിര�ാധിച്ചി�ിക്കുന്നു.  ഇ��ം  ഉപക�ണങ്ങള്
പ�ീക്ഷാ  ഹാളിനുള്ളിൽ  സൈകവശം  വയ്ക്കുന്ന
ഉര�്യാഗാർത്ഥികളുപട ഉ��ക്കട ാസുകള് അസാധു

വാക്കുന്ന%് ഉള്പDപടയുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികള്
രബാർഡ് സൈകപക്കാള്ളുന്ന%ാണ്.

26.   ഒറ്റ�വണ  �ജിരÃഷൻ  പദ്ധ%ിപ്രകാ�ം
അരപക്ഷ സമർDിച്ചിട്ടുള്ള ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്
പ�ീക്ഷയ്ക്കുള്ള  അഡ്മിഷൻ  ടിക്കറ്റ്  %പാൽ  വഴി
അയയ്ക്കുന്ന%ല്ല. ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് അവരുപട
പപ്രാസൈm ിൽ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ്   ഭ്യമാക്കുന്ന
%ാണ്.   ഓര�ാ  ഉര�്യാഗാർത്ഥിയും  അവരുപട
User  ID,  Password  എന്നിവ  ഉപരയാഗിച്ച്
ഓണ്സൈ നായി  പപ്രാസൈm ിൽ  ര ാഗിൻ
പചയ്ത്  അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ്  ഡൗണ്ര ാഡ് പചയ്ത്
എടുരക്കണ്ട%ാണ്.  

27.  അരപക്ഷയിൽ പമാസൈബൽ നമ്പ ർ/Email ID
എന്നിവ  വ്യക്തമാക്കുന്ന  ഉര�്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്
പ�ീക്ഷ/ഇന്റർവ്യൂ  സംബന്ധമായ  വിവ�ങ്ങള്
ഇ ര�ാണിã്  മാധ്യമങ്ങളിലുപട  അറിയിക്കു
ന്ന%ാണ്. (പമാസൈബൽ/ഇ-പമയിൽ).

    പസക്രട്ടറി
             രക�ള ര�വസ്വം റിക്രൂട്ട്പമന്റ് രബാ ർഡ്

%ിരുവനന്തപു�ം

രക�ള സംസ്ഥാന�ിപ  ഹിന്ദുമ%�ിൽ
ഉള്പDട്ട പട്ടികജാ%ി/പട്ടികവർഗ്ഗ പിരന്നാക്ക

സമു�ായങ്ങള്

അനുബന്ധം -1

I. രക�ള സംസ്ഥാന�ിപ  ഹിന്ദു - പട്ടിക
ജാ%ികള്

(Hindu Scheduled Castes of Kerala)

1. ആ�ി ആന്ധ്ര
2. ആ�ി ദ്രാവിഡ
3. ആ�ി കർണ്ണാടക
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4. അജി 
5. അരുന്ധ%ിയാർ
6. അയ്യനവർ
7. സൈബ�
8. ബകുട
9. ബ%ട
10. ഭ�%ർ (പ�%ർ ഒഴിപക) പ�വൻ
11. ചക്കി ിയൻ
12. ചാമർ, മുച്ചി
13. ചണ്ഢാ 
14. പചറുമൻ
15. രഡാംബൻ
16. രഗാസാംഗി
17. ഹസ്ല
18. പഹാ ായ
19. കസൈടൻ
20. കാക്കാ ൻ, കാക്കൻ
21. കള്ളാടി
22. കണക്കൻ, പടന്ന, പടന്നൻ
23. കവറ  (പ%ലുങ്ക്,  %മിഴ്  ഭാഷകള്  

സംസാ�ിക്കുന്ന  ബ ിജ,  കവസൈറ,  
ഗവറ,  ഗവസൈറ,  ഗവസൈറ  നായിഡു,  
ബ ിജ  നായിഡു,  ഗാജലു,  ബ ിജ  
അഥവാ  വസൈള  പചട്ടി  എന്നിവർ  
ഒഴിപക)

24. കുടൻ
25. കൂസ
26. കുടുംബൻ
27. കുറവൻ,  സിദ്ധന ർ,  കുറവർ,  കുറവ,  

സിദ്ധന
28. സൈമ 
29. മ യൻ  (മുൻ  മ ബാർ  പ്രര�ശ�്  

മാത്രം)
30. മണ്ണാൻ,  പ%ിയാൻ,  പപരുമണ്ണാൻ,  

വണ്ണാൻ, രവ ൻ
31. രമാഗർ (പമാഗയർ ഒഴിപക)
32. മുണ്ടാ 
33. നളരകയവ
34. നൽക്കടയ
35. നായാടി
36. പള്ളൻ
 37. പുള്ളുവൻ
38. പമ്പട
39. പാണൻ
40. പസൈറയൻ, പറയൻ, സാംബവർ, 

സാംബവൻ, സാംബവ, പറയ, 
പസൈറയ,പറയർ

41. പു യൻ,  രച�മർ,  പു യ,  പു യർ,  രച�മ,  
രച�മൻ,  വയനാട്  പു യൻ,  വയനാടൻ  
പു യൻ, മാ%, മാ% പു യൻ

42. പു%ിസൈ� വണ്ണാൻ
43. പറണയർ
44. സമഗാ�
45. സാംബൻ
46. പസമ്മാൻ, പചമ്മാൻ, പചമ്മാർ

47. %ണ്ടാൻ (പാ ക്കാട്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിപ  
%ണ്ടാൻ ഒഴിപക)

48. ര%ാട്ടി
49. വരള്ളാൻ
50. വള്ളുവൻ
51. രവടൻ
52. രവട്ടുവൻ,  പു യ രവട്ടുവൻ (മുൻ പകാച്ചി  

സംസ്ഥാന�ിൽ മാത്രം)
53. രന�ിയൻ

II. രക�ള സംസ്ഥാന�ിപ  ഹിന്ദു പട്ടിക
വർഗ്ഗങ്ങള്

(Hindu Scheduled Tribes of Kerala)

1. അടിയാൻ
2. അ�നാടൻ
3. ഇ�വാ ൻ
4. ഹിൽ  പു യ,  മ  പു യൻ,  കുറുമ്പ  

പു യൻ,  ക�വഴി  പു യൻ,  പാമ്പ  
പു യൻ.

5. ഇരുളർ, ഇരുളൻ
6. കാടർ, വയനാട് കാടർ
7. കാണിക്കാ�ൻ, കാണിക്കാർ
8. കാട്ടുനായിക്കൻ
9. പകാച്ചുരവ ൻ
10. പകാറഗ
11. കുടിയ, രമ ക്കുടി
12. കുറിച്ച്യൻ, കുറിച്ചിയൻ
13. കുറുമർ,  മുള്ളൂ കുറുമൻ, മുള്ള കുറുമൻ, മ  

കുറുമൻ
14. കുറുമ്പൻ, കുറുമ്പർ
15. മഹാമ സർ
16. മസൈ  അ�യൻ, മ  അ�യൻ
17. മസൈ  പണ്ഡാ�ം
18. മ രവടൻ, മസൈ രവടൻ
19. മ സർ
20. മ ക്കുറവൻ
21. മ യൻ, നാട്ടുമ യൻ, പകാങ്ങമ യൻ

(കാസർരഗാഡ്, കണ്ണൂർ, വയനാട്,  
രകാഴിരക്കാട് എന്നീ ജില്ലകള് ഒഴിപക)

22. മ യ�യൻ
23. മന്നാൻ
24. മുതുവാൻ, മുഡുഗർ, മുഡുവാൻ
25. പള്ളിയൻ, പള്ളിയാർ, പള്ളിയാൻ
26. പണിയൻ
27. ഉള്ളാടൻ
28. ഊ�ാളി
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29. മ രവട്ടുവൻ  (കാസർരഗാഡ്,  കണ്ണൂർ  
ജില്ലകളിൽ)

30. ര%ൻ കുറുമ്പൻ, രജനു കുറുമ്പൻ
31. %ച്ചനാടൻ, %ച്ചനാടൻ മൂDൻ
32. രചാ   നായിക്കൻ
33. മാവി ൻ
34. ക�ിമ്പാ ൻ
35. പവട്ടകുറുമൻ
36. മ പണിക്കൻ
37. മറാട്ടി  (Marati)  കാസർരഗാഡ്  ജില്ലയിപ  

കാസർരഗാഡ്  രഹാസ്ദുർഗ്ഗ്  
%ാലൂക്കുകളിൽ മാത്രം)

അനുബന്ധം    2 (  �ണ്ട്  )  
മറ്റു ഹിന്ദു പിരന്നാക്ക സമു�ായങ്ങളുപട  ിÇ്

I.       സംസ്ഥാനപമാട്ടാപക  
1. അഗസ (Agesa)
2. അമ്പ ക്കാ�ൻ
3. അഞ്ചനാട്ട് പവള്ളാള

(Anchanattu Vellalars)
4. അ�രമറാട്ടി
5. ആ�്യ
6. ബണ്ഡാ�ി
7. ബില്ലവ
8. ചക്കാ ൻ
9. ചവളക്കാ�ൻ
10. പചട്ടി/പചട്ടീസ് (രകാട്ടാർ പചട്ടി, പറക്കപചട്ടി, 

ഏലൂർ  പചട്ടി,  ആറ്റിങ്ങൽ  പചട്ടി,  പുതുക്കട  
പചട്ടി,  ഇ�ണിയിൽ  പചട്ടി,  ശ്രീ  പണ്ഡാ�  
പചട്ടി,  പ%ലുങ്കു  പചട്ടി,  രപരൂർക്കട  പചട്ടി,  
ഉ�ിയൻകുളങ്ങ�  പചട്ടി,  സാധുപചട്ടി,  24  
മസൈന  പചട്ടീസ്  (24  Mannai  Chetties),  
വയനാടൻ  പചട്ടി,  ക വറാ  പചട്ടി,  24  
മസൈന പ%ലുങ്കു പചട്ടീസ്, മൗണ്ടാടൻ പചട്ടി,
ഇടനാടൻ പചട്ടി

11. ര�വ�ിഗ
12. ര�വാംഗ
13. ധീവ�  (അ�യൻ,  വാ ൻ,  നുളയൻ,  

മുക്കുവൻ,  അ�യവാ�ി,  വളിഞ്ഞിയാർ,  
പാണിയാക്കൽ,  മുകയ,  രബാവിമുകയാർ,  
മുകവീ�ൻ)

14. ഈഴവരും %ീയ്യരും
(1)   ഈഴവൻ, ഇഴവൻ
(2)  ഇഴുവ
(3)  ഇഴുവൻ
(4)  ഇഴവ, ഇഴവൻ

(5)  ഇള്ളുവ
(6)  ഇള്ളുവൻ
(7)  ഇ�വ
(8)  ഇരുവ
(9)  മുൻപകാച്ചി, മ ബാർ പ്രര�ശ�് 
    %ണ്ടാൻ എന്നറിയപDടുന്ന ഈഴവരും
      %ീയരും.

15. ഈഴവാ�ി
16. എഴു�ച്ഛൻ
17. ഗണിക
18. ഗട്ടി
19. ഗൗഡ
20. പഹഗ്രഡ
21. രജാഗി
22. കടുDട്ടൻ
23. കര�ാ ൻ
24. രകാ ാശാ�ി (ക ശDണിക്കർ)
25. കള�ിക്കുറുD് അപല്ലങ്കിൽ കള�ിDണിക്കർ
26. വിശ്വകർമ്മ  (ആശാ�ി,  ചച്ര�ഗ്ര,  

കല്ലാശാ�ി,  കൽ�ച്ചൻ,  കമ്മാള,  
കംസ ,  കന്നാൻ,  കരുവാൻ,  കൂടാ�ൻ,  
പകാല്ലൻ,  മ യാള  കുമ്മാള,  മൂശ്ശാ�ി,  
പാണ്ടിക്കമ്മാള, പാണ്ടി %ട്ടാൻ, പപരും  
പകാല്ലൻ,  %ച്ചൻ,  %ട്ടാന,  
വിൽക്കുറിD്,  വില്ലാശാൻ,  
വിശ്വബ്രാഹ്മണർ  അപല്ലങ്കിൽ  
വിശ്വബ്രാഹ്മണൻ, വിശ്വകർമ്മാള, പ ിശ
പപരുംപകാല്ലൻ)

27. കന്നടിയാൻ
28. കണിശു അപല്ലങ്കിൽ

കണിയാർ പണിക്കർ 
കാണി അപല്ലങ്കിൽ
കണിയാൻ (ഗണക)
അപല്ലങ്കിൽ
കണിശാൻ അപല്ലങ്കിൽ കമ്നൻ 
(Kamnan)

29. കാവു%ിയ (Kavuthiyan)
30. കാവുടിയാരു (Kavudiyaru)
31. രകാടയാർ
32. കൃഷ്ണൻവക
33. രക�ള മു% ി (Kerala Muthali)
34. കുടുംബി
35. കുശവൻ (കു ാ , കു ാ  നായർ)

അപല്ലങ്കിൽ ആന്ധ്രാ നായർ
അപല്ലങ്കിൽ ആന്ദുരു നായർ)

36. കുംബാ�ൻ (Kumbarans)
37. കുന്നുവർ മന്നാടി (Kunnuvar Mannadi)
38. കുറുബ
39. മടിവ  (Madivalas)
40. മരഹന്ദ്ര-പമ�റ
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41. മറവൻ (Maravans)
42. മരു%വർ (Maruthavar)
43. നാടാർ (ഹിന്ദു)
44. നായിക്കൻ
45. ഓടൻ
46. പണ്ഡി%ർ
47. പന്നിയാർ
48. പട്ടാ�്യ
49. പപരുവണ്ണാൻ (വാ�ണവൻ) (Varanavar)
50. �ജപൂർ
51. ചക്രവർ, ശക്രവർ (കാവ%ി)
52. സൗ�ാഷ്ട്രർ
53. ശാ ിയ, ചാ ിയ (ചാ ിയൻ)
54. രസനാ� വൻ  (എളവാണിയർ)

(Elavaniyar)
55. %ച്ചർ (Thachar)
56. ര%ാൽപകാല്ലൻ (Tholkollan)
57. പ%ാട്ടിയാൻ (Thottian)
58. വടുവൻ, വടുഗൻ, വടുകർ, വടുക (വട്ടുക്കൻ)
59. രവളാൻ, രവളാർ
60. വാണിയൻ  (വാണിക,  വാണിക  സൈവശ്യ,  

വാണിഭപചട്ടി, വാണിയപചട്ടി,  അയി�വർ,  
നാഗ�%ർ, വാണിയാൻ)

61. വാണിയർ (Vaniyar)
62. വക്ക ിഗ (Vakkaliga)
63. വീ�സൈശവ  (രയാഗി,  രയാഗീശ്വ� പണ്ടാ�ം,  

പണ്ടാ�ൻ, പൂപണ്ടാ�ം/മ പണ്ടാ�ം, ജംഗം)
64. പവളുര�ട�്  നായർ  (പവളുര�ടൻ,  

വണ്ണ�ാൻ)
65. വിളക്കി�  നായർ (വിളക്കി� വൻ)
66. യാ�വൻ  (രകാ യ,  ആയ ർ,  മായർ,  

മണിയാണി ഇരുമൻ)
67. രകാംഗു%വി%ൻ,  രവട്ടുവനവി%ൻ,  

അടുര�ാണ്
68. മൂDർ, കല്ലൻ മൂDൻ, കല്ലൻ മൂDർ
69. പകാങ്കുപവള്ളാള  ഗൗണ്ടർ  (പവള്ളാള  

ഗൗണ്ടർ,  നാട്ടു  ഗൗണ്ടർ,  പാള  ഗൗണ്ടർ,  
പൂസാ�ി ഗൗണ്ടർ, പാള പവള്ളാള ഗൗണ്ടർ)

II.   മ ബാർ ജില്ലയിൽ
1. രബായൻ
2. പഗൻജാം പറഡ്ഡി (Ganjan Raddies)
3. വിഷവൻ (Vishawan)

III.   മ ബാർ ജില്ല ഒഴിപക സംസ്ഥാനപമാട്ടാപക
1. കമ്മാ�
2. മ യൻ
3. മ രയ കണ്ടി
4. പറഡ്ഡ്യാർ

IV. മ ബാർ  ജില്ലയിപ  കാസർരഗാഡ്,
രഹാസ്ദുർഗ്ഗ്  %ാലൂക്കുകള്  ഒഴിപക  സംസ്ഥാന
പമാട്ടാപക

മറാട്ടി (Marati)

വിശ�ീക�ണം :  ഈ പട്ടികയിൽ മ ബാ ർ ജില്ല
എന്നതു  പകാണ്ട്  അർത്ഥമാക്കുന്ന%്  1956  പ 
രÇറ്റ്  റീ  ഓർഗസൈനരസഷൻ  ആക്ടിപ 
പസക്ഷൻ  5-  ൽ  സബ്  പസക്ഷൻ  2-ൽ
പ�ാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലയാണ്.


