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കകേരള സർവ്വകേലലാശലാലയവിൽ ഗതലാഗത വവിഭലാഗതവിൽ അവസരഗ വരുന്ന മുറയയ്ക്ക് ഹഹെവവി പലാസ്സഞ്ചർ
ഹവഹെവികവിൾ ഡഡ്രൈവർ (പ്രതവിദവിനഗ 685 രൂപലാ ), കേണ്ടക്ടർ (പ്രതവിദവിനഗ 630 രൂപലാ ) തസവികേയവിൽ ദവിവസ
കവതന നവിരകവിൽ കജലാലവി ഹചെയ്യുവലാൻ സന്നദ്ധരലായവിട്ടുള്ള കയലാഗര്യരലായ ഉകദര്യലാഗലാര്തവികേളവിൽ നവിനഗ
അകപക്ഷകേൾ ക്ഷണവിച്ചു ഹകേലാള്ളുന.

കേലാഷഷ്വൽ ഹഹെവവി ഡഡ്യൂടവി ഹവഹെവികവിൾ ഡഡ്രൈവർ
അടവിസലാന കയലാഗര്യതകേൾ
1. SSLC /തത്തുലര്യ കയലാഗര്യതകേൾ വവിജയവിചവിരവികണഗ.
2. ബലാഡയ്ക്ക്കജലാടു കൂടവിയ ഹഹെവവി പലാസ്സഞ്ചർ ഡഡ്രൈവവിങയ്ക്ക് ഡലസൻസയ്ക്ക് ഉണ്ടലായവിരവികണഗ, ഹഹെവവി
പലാസ്സഞ്ചർ ഹവഹെവികവിൾ ഡലസൻസയ്ക്ക് കേരസമലായവിട്ടു പത്തു വർഷഗ തവികേഞവിരവികണഗ
ഡഡ്രൈവവിഗഗയ്ക്ക് ഡലസൻസയ്ക്ക് ലഭവിചതവിനു കശഷഗ നലാളവിതുവഹര അപകേടമലാവവിഥതവിലഗ അശ്രദ്ധമലായഗ
വലാഹെനകമലാടവിചതവിനയ്ക്ക് ശവിക്ഷവികഹപ്പെടവിട്ടുണ്ടലാവരുതയ്ക്ക്( എഡഡ്യൂകകഷണൽ ഇ൯സഡ്യൂഷൻ ബസ്സയ്ക്ക് ഡഡ്രൈവർ
മലാനദണഗ )
3. ജനന തതീയതവി 01 / 01 / 1978 നയ്ക്ക് കശഷവഗ

01 / 01 / 1989 നയ്ക്ക് മുൻപുഗ ഉള്ളവരലായവിരവികണഗ

കുറവിപ്പെയ്ക്ക്
1. തവിരഹഞടുപ്പെയ്ക്ക് പ്രകവിയയവിൽ ഉടനതീളഗ ഡഡ്രൈവവിഗഗയ്ക്ക് ഡലസൻസയ്ക്ക് സലാധുവലായവിരവികണഗ, ഡലസൻസയ്ക്ക്
അസലാധുവലാകുന്ന പക്ഷഗ അകയലാഗര്യരലായവിരവികഗ.
2. ഹഹെവവി പലാസ്സഞ്ചർ ഹവഹെവികവിൾ ഡഡ്രൈവവിഗഗയ്ക്ക് പലാടവഗ പരവികശലാധവികന്നതവിനയ്ക്ക് സർവ്വകേലലാശലാലലാ
പ്രലാകയലാഗവികേ പരതീക്ഷ(T ഹടസഗ, കറലാഡയ്ക്ക് ഹടസഗ) ഉണ്ടലാവഗ. T ഹടസയ്ക്ക് വവിജയവികന്നവർകയ്ക്ക് മലാത്രകമ
കറലാഡയ്ക്ക് ഹടസവിനയ്ക്ക് പഹങ്കെടുകവലാൻ അർഹെതയണ്ടലാവൂ .
3. ലഭവികന്ന അകപക്ഷകേളുഹട എണഗ പ്രതതീക്ഷവികന്നതവിലഗ കൂടുതലലാഹണങ്കെവിൽ, മലയലാള ഭലാഷയവിൽ
അധവിഷവിതമലായ കയലാഗര്യതലാനവിര്ണയ പരതീക്ഷ നടത്തുന്നതലായവിരവികഗ
കേലായവികേ ക്ഷമത
ഉയരഗ കുറഞതയ്ക്ക് 165 ഹസനവിമതീറ്റർ ഉണ്ടലായവിരവികണഗ, ഹനഞ്ചളവയ്ക്ക് കുറഞതയ്ക്ക് 83 ഹസനവിമതീറ്ററഗ,
കുറഞതയ്ക്ക് 5 ഹസനവിമതീറ്റർ വവികേലാസവഗ ഉണ്ടലാവണഗ
ആകരലാഗര്യ ക്ഷമത
1. കകേൾവവി ശകവി - പൂർണവഗ കൃതര്യവമലായവിരവികണഗ
2. കേണയ്ക്ക് - കേണ്ണുകേളുഹട കേലാഴ്ച ശകവി കേണലാടവിയവിലലാഹത തലാഹഴെ പറയന്ന നവിർകദശങൾ തൃപവിഹപ്പെടണഗ
വലതു കേണയ്ക്ക്
ഇടതു കേണയ്ക്ക്
ദതീർഘ ദൃഷവി

6/6 കസ്നേഹലൻ

6/6 കസ്നേഹലൻ

ഹ്രസഷ്വ ദൃഷവി
വര്ണലാന്ധത
നവിശലാന്ധത

0.5 കസ്നേഹലൻ
ഉണ്ടലാവലാൻ പലാടവില
ഉണ്ടലാവലാൻ പലാടവില

0.5 കസ്നേഹലൻ

കുറവിപ്പെയ്ക്ക്
(i)

(ii)

ഓകരലാ കേണവിഹലയഗ കേലാഴ്ച ദർശനഗ പൂർണമലായവി ഉണ്ടലായവിരവികണഗ. വർണലാന്ധത, കകേലാങ്കെണയ്ക്ക്,
അനലാകരലാഗര്യകേരമലായതുഗ വവികൃതവമലായ കേണ്ണുകേൾ, കേണ്കപലാളകേൾ, കേൺകപലാളകേളവിഹല നതീർവതീകഗ
എന്നവിവ അകയലാഗര്യതയലാണയ്ക്ക്.
അതുകപലാഹല ഹകേലാട്ടുകേലാലള്ള അവസ, പരന്ന കേലാലയ്ക്ക്പതവിയള്ള അവസ, ഹവരവികകേലാസയ്ക്ക് ഹവയവിൻ,
വവിലലാകൃതവിയവിലള്ള കേലാലകേൾ, നവിരപ്പെലലാതതുഗ, ഉന്തവിനവില്കന്ന പല്ലുകേൾ, വവികേലമലായ സഗസലാരവഗ
കകേൾവവിയഗ, അഗഗഡവകേലര്യമുള്ള ഡകേ കേലാലകേൾ എന്നവിവയവിൽ നവിന്നയ്ക്ക് മുകമലായവിരവികണഗ .
അകപക്ഷകേർ ഹടസവിനയ്ക്ക് ഹെലാജരലാവന്ന സമയത്തു അകപക്ഷകേരുഹട ആകരലാഗര്യ ക്ഷമതയഗ കേലാഴ്ച
ശകവിയഗ ഹതളവിയവികന്ന ഒരു ഹമഡവികൽ സർടവിഫവികറ്റയ്ക്ക്ഹെലാജരലാകണഗ, ഹമഡവികൽ സർടവിഫവികറ്റയ്ക്ക്നു
രണ്ടു ഭലാഗങൾ ഉണ്ടലാവഗ പലാർടയ്ക്ക്-എയഗ, പലാർടയ്ക്ക് ബവിയഗ. പലാർടയ്ക്ക് എ സർകലാർ സർവതീസവിൽ ഉള്ള
കനത്രകരലാഗ വവിദഗയ്ക്ക്ദ്ധനവിൽ നവിനഗ സലാക്ഷര്യഹപ്പെടുതവിയ ഗലാസയ്ക്ക് ഇലലാഹത കേലാഴ്ച ശകവി ഹതളവിയവികന്ന
സർടവിഫവികറഗ പ്രലാകയലാഗവികേ ഹടസയ്ക്ക് സമയതയ്ക്ക്, പലാർടയ്ക്ക് ബവി സർകലാർ സർവതീസവിൽ ഉള്ള അസവിസനയ്ക്ക്
സർജൻ/ജൂനവിയർ കേൺസൾടനയ്ക്ക് തസയ്ക്ക്തവികേയവിൽ കുറയലാഹതയള്ള കഡലാക്ടർ സലാക്ഷര്യഹപ്പെടുതവിയ
ശലാരതീരവികേ ക്ഷമത ഹതളവിയവികന്ന സർടവിഫവികറമലാണയ്ക്ക്.

കേലാഷഷ്വൽ കേണ്ടക്ടർ
അടവിസലാന കയലാഗര്യതകേൾ
1. SSLC/ തത്തുലര്യ പരതീക്ഷകയലാ വവിജയവിചവിരവികണഗ
2. ജനന തതീയതവി 01 / 01 / 1979 നയ്ക്ക് കശഷവഗ

01 / 01 / 1997 നയ്ക്ക് മുൻപുഗ ഉള്ളവരലായവിരവികണഗ

3. സലാധുതയള്ള കേണ്ടക്ടർ ഡലസൻസവിനയ്ക്ക് ഉടമയലായവിരവികണഗ.
4. ശലാരതീരവികേ ക്ഷമത മലാനദണ്ഢങൾ
a) ഹപലാകഗ 158 ഹസനവിമതീറ്ററവിൽ കുറയലാൻ പലാടവില.
b) ഹനഞ്ചളവയ്ക്ക് - 76 ഹസനവിമതീറ്ററവിൽ കുറയലാൻ പലാടവില , വവികേലാസഗ 5 ഹസനവിമതീറ്ററവിൽ കുറയലാൻ പലാടവില.
5. ശലാരതീരവികേമലായ ഡവകേലര്യമുള്ളവർകയ്ക്ക് അകപക്ഷവികലാൻ കയലാഗര്യതയവില.

നവിയമനവര്യവസകേളുഗ നവിബന്ധനകേളുഗ
(i)

നവിയമന രതീതവി സർവകേലലാശലാലയവിൽ തസവികേളവിൽ ഒഴെവിവയ്ക്ക് വരുന്ന സമയത്തു മലാത്രമലായവിരവികഗ.

(ii)

തവിരഹഞടുകഹപ്പെടുന്ന അകപക്ഷകേർ സർവകേലലാശലാലയവിൽ കജലാലവിയവിൽ ഏർഹപ്പെടവിരവികകമലാൾ
പ്രതര്യക്ഷമലാകയലാ പകരലാക്ഷമലാകയലാ ഇതര കജലാലവികേളവിൽ ഏർഹപ്പെടലാൻ പലാടവില .

(iii)

അകപക്ഷ ക്ഷണവിചവിരവികന്ന തസവികേകേൾ തലാൽകലാലവികേഗ മലാത്രമലാണയ്ക്ക് , തവിരഞടുകഹപടുന്ന
അകപക്ഷകേർകയ്ക്ക് സവിര നവിയമനതവികനലാ, ഹപൻഷൻ അനൂകുലര്യങൾകകലാ, പുനർ നവിയമനതവിനയ്ക്ക്
മുൻഗണകയലാ ലഭവികവില.

(iv)

അകപക്ഷകേർ സഷ്വന്തഗ ചെവിലവവിൽ ആയവിരവികണഗ പരതീക്ഷകേൾകഗ ഹടസകേൾകഗ അഭവിമുഖതവിനുഗ

ഹെലാജരലാകകേണ്ടതയ്ക്ക്.

സർവ്വകേലലാശലാലയവിൽ

നവിനഗ

ടവി-വവിധതവിലള്ള

ഒരു

ആനുകുലര്യങളുഗ

ലഭവികന്നതലായവിരവികവില .
കകേരള സർവകേലലാശലാല രജവിസലാറഹട കപർകയ്ക്ക് സഗകബലാധന ഹചെയ്യുന്ന അകപക്ഷകയലാഹടലാപ്പെഗ (ബകയലാ
ഡലാറ്റ, ഡഡ്രൈവവിഗഗയ്ക്ക് ഡലസൻസവിഹന പകേർപ്പെയ്ക്ക്, ജനന തതീയ്യതവി ഹതളവിയവികന്ന കരഖയഹട പകേർപ്പെയ്ക്ക് (SSLC
ബുകയ്ക്ക്/

ജനന

സർടവിഫവികറ്റയ്ക്ക്)

പകേർപ്പെയ്ക്ക്,

വവിദര്യലാഭര്യസകയലാഗര്യത

ഹതളവിയവികന്ന

കരഖകേളുഹട

പകേർപ്പെയ്ക്ക് ,

സതര്യവലാങയ്ക്ക്മൂലഗ, തവിരവിചറവിയൽ കരഖ പകേർപ്പെയ്ക്ക്) എന്നവിവകയലാടയ്ക്ക് ഒപ്പെഗ "കേര്യലാഷഷ്വൽ ഹഹെവവി ഡഡ്യൂടവി ഹവഹെവികവിൾ
ഡഡ്രൈവർ/കേണ്ടക്ടർ തസവികേയവികലകള്ള അകപക്ഷ" എന്ന ശതീര്ഷകേഹമഴുതവിയ കേവറവിൽ "യൂണവികവഴവിറ്റവി
എഞ്ചവിനതീയർ, യൂണവികവഴവിറ്റവി ഓഫയ്ക്ക് കകേരള, കേലാരര്യവടഗ, തവിരുവനതപുരഗ 695581” എന്ന വവിലലാസതവിൽ
അയകകണ്ടതലാണയ്ക്ക്. അകപക്ഷകേൾ സഷ്വതീകേരവികന്ന അവസലാന തതീയ്യതവി : ഒകക്ടലാബർ 1 നു ഡവകുകന്നരഗ 4 :
30 മണവിവഹര മലാത്രമലായവിരവികഗ.
Sd/യൂണവികവഴവിറ്റവി എഞ്ചവിനതീയർ
പകേർപ്പെയ്ക്ക് : രജവിസലാർ കകേരള സർവ്വകേലലാശലാല
കകേരള സർവ്വകേലലാശലാല ഹവബയ്ക്ക്ഡസറ്റയ്ക്ക് "www.keralauniversity.ac.in”
ടലാൻസയ്ക്ക്കപലാർടയ്ക്ക് വവിങയ്ക്ക് കനലാടതീസയ്ക്ക് കബലാർഡയ്ക്ക്
എഞ്ചവിനതീയറവിഗഗയ്ക്ക് യൂണവിറ്റയ്ക്ക് കനലാടതീസയ്ക്ക് കബലാർഡയ്ക്ക്

