
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കേരള സർക്കാർ 

 

വിജ്ഞാപനം 

 

 

1. 2015 മുതല് 2019 വരരയുള്ള േലണ്ടർ വർഷങ്ങളിരല 249 ഒഴിവുേളികലക്ക ്

അനുബന്ധം II-ല് ോണിച്ചിരിക്കുന്ന സക്പാർടസ്്/രെയിംസ് ഇനങ്ങളില് താരഴ 

പറയുംവിധം കനട്ടം കേവരിച്ചിട്ടുള്ള പുരുഷ/വനിത ോയിേതാരങ്ങളില് നിന്നും സർക്കാർ 

സർവീസില് നിയമനത്തിനുകവണ്ടിയുള്ള അകപക്ഷേള് ക്ഷണിച്ചുരോള്ളുന്നു. 

  (i)  അംെീേൃത അന്താരാഷ്ട്ര രെഡകറഷനുേള് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒളിംപിേസ്,് 

കലാേ േപ്പ്, കലാേ യൂണികവഴ്സിറ്റി രെയിംസ്, കോമണ്രവല്ത്ത ് രെയിംസ്. ഏഷയന് 

തിരുവനന്തപുരം, 2021 രെഷ്ട്ബുവരി 18. എസ്.ഡി.1/100/2018/രപാ.ഭ.വ. 

പ ൊതുഭരണ (സര്വ്വീസസ്-ഡി) വകുപ്പ് 
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രെയിംസ,് സാെ് രെയിംസ് എന്നിവയില് കേഷ്ട്ര സർക്കാരിരെ അനുമതികയാരട 

ഭാരതരത്ത ഷ്ട്പതിനിധാനം രെയ്ത ടീമിരല അംെമായിരിക്കുേയും വയക്തിെത ഇനങ്ങളികലാ 

ടീം ഇനങ്ങളികലാ ഒകന്നാ, രകണ്ടാ, മൂകന്നാ സ്ഥാനം കനടി വിജയിേളാേുേയും രെയ്തവർ. 

  (ii) രാജയരത്ത ഷ്ട്പതിനിധാനം രെയ്ത ് മുേളില് പറഞ്ഞ അന്താരാഷ്ട്ര 

മത്സരങ്ങളില് പരെടുത്തിട്ടുള്ളവർ. 

  (iii) അനുബന്ധം II ഷ്ട്പോരം സ്കപാർടസ്് േൗണ്സില് അംെീേരിച്ചിട്ടുള്ള 

ോയിേയിനങ്ങളില് പരെടുത്ത് ഒകന്നാ, രകണ്ടാ, മൂകന്നാ സ്ഥാനം കനടി വിജയിേളായ 

കേരള സംസ്ഥാന ടീമിരല അംെങ്ങള്. 

  (iv) മൗണ്ടനീയറിംെ്, േളരിപ്പയറ്റ് എന്നീ ോയിേ ഇനങ്ങളില് കേരള സംസ്ഥാന 

സ്കപാർട്സ് േൗണ്സില് അംെീേരിച്ച അകസാസികയഷന് നടത്തുന്ന സീനിയർ സംസ്ഥാന 

മത്സരങ്ങളില് വയക്തെതയിനങ്ങളികലാ ടീമിനങ്ങളികലാ ഒന്നാം സ്ഥാനം കനടി 

വിജയിേളായവർ. 

േുറിപ്പ്:—(a) ോയിേ വികനാദങ്ങളും േളിേളും സംബന്ധിച്ച് ഒളിംപിേ്സ/്ഏഷയന് 

രെയിംസ് ഇനങ്ങളും അനുബന്ധം 2-ല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയും മാഷ്ട്തകമ 

ഉകദയാെനിയമനത്തിന് പരിെണിക്കുേയുള്ളു. 

    (b) ഉകദയാൊർഥിേരള തിരരഞ്ഞടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ്

മുന്െണനാഷ്ട്േമവും മറ്റ് മാർഗനിർകേശങ്ങളും വിജ്ഞാപനത്തിരെ അനുബന്ധം 1-ല് 

നിഷ്േർഷിച്ചിട്ടുള്ള തരത്തിലായിരിക്കുന്നതാണ്. 

 

2. പതരപെടുക്കലിനുള്ള നട ടിക്കമം:— 

2.1 അനുബന്ധം 1-ല് സൂെിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഷ്ട്പോരമുള്ള ോയിേരംെരത്ത 

കനട്ടങ്ങളുരട അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനത്തിന് ഉകദയാൊർഥിേരള 

രതരരഞ്ഞടുക്കുന്നത്. 

2.2 ഒഴിവുേളുരട എണ്ണം.—ഈ വിജ്ഞാപനത്തില് 2015 മുതല് 2019 വരര േലണ്ടർ 

വർഷങ്ങളിരല ഷ്ട്പതിവർഷം 50 ഒഴിവുേള് വീതം 250 ഒഴിവുേളില്, 2016 േലണ്ടർ 

വർഷത്തിരല 50 ഒഴിവില് 1 േുറച്ച ് ആരേ 249 ഒഴിവുേളികലക്കാണ് ഇകപ്പാള് 

രതരരഞ്ഞടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.  ഷ്ട്പതിവർഷം രണ്ട് ഒഴിവ് വീതം വിഭിന്നകശഷിയുള്ള 

ോയിേതാരങ്ങള്ക്കായും ഒരു ഒഴിവ് വീതം കേരള സംസ്ഥാന സ്കപാർടസ്് േൗണ്സില് 
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അംെീേരിച്ച ്മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളതും എന്നാല് ഒളിംപിേസ്്/ഏഷയന് രെയിംസ ്

മത്സരങ്ങളില് ഉള്രപ്പടുത്താത്തതുമായ ോയിേ ഇനങ്ങള്ക്കായും നീക്കിവയ്ക്കുന്നതാണ്. 

2.3 ഓകരാ േലണ്ടർ വർഷകത്തയും ഒഴിവുേളികലക്കും, ോയിേ താരങ്ങള് അതിനു 

രതാട്ടുമുമ്പുള്ള 2 സാമ്പത്തിേ വർഷം കേവരിച്ച കനട്ടങ്ങളുരട 

അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനം നടത്തുേ (ഉദാഹരണത്തിന് 2015 വർഷരത്ത 50 

ഒഴിവുേളികലക്ക് 2013-14, 2014-15 സാമ്പത്തിേ വർഷങ്ങളില് കേവരിച്ച കനട്ടങ്ങളുരട 

അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും രതരരഞ്ഞടുപ്പ് നടത്തുന്നത്). 

2.4 ഓകരാ വർഷകത്തക്കുമുള്ള 50 ഒഴിവുേളില് 25 എണ്ണം വയക്തിെത 

ഇനങ്ങള്ക്കും, 25 എണ്ണം ടീം ഇനങ്ങള്ക്കുമായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. 

2.5 അകപക്ഷേരുരട ോയിേ കനട്ടങ്ങള് അനുസരിച്ച് വയക്തിെതയിനം, ടീമിനം 

എന്നിങ്ങരന രമറിറ്റടിസ്ഥാനത്തില് 25 ോയിേ താരങ്ങരള വീതമാണ ്

 രതരരഞ്ഞടുക്കുന്നത്. 

2.6 വയക്തിെത/ടീം ഇനങ്ങളില് ോയിേ താരങ്ങളുരട ോയിേ മിേവുേളുരട 

അടിസ്ഥാനത്തില് ഷ്ട്പകതയേം ഷ്ട്പകതയേം തയ്യാറാക്കിയ റാെ് ലിസ്റ്റില്, ആദയം 

വയക്തിെതയിനത്തില് നിന്നും പിരന്ന ടീം ഇനത്തില് നിന്നുമാണ് (Alternate) 

ോയിേതാരങ്ങളുരട രതരരഞ്ഞടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. 

2.7 ഓകരാ വർഷവും അകലാട്ട്രമെ് ആരംഭിക്കുന്നത് വയക്തിെതിയിനത്തില് 

നിന്നുമായിരിക്കും. 

2.8 റാെ് ലിസ്റ്റില് വയക്തിെതയിനത്തില് ോയിേതാരങ്ങളുരട എണ്ണം 

േുറവാരണെില് ടീമിനത്തില്നിന്നും, ടീമിനത്തില് ോയിേതാരങ്ങളുരട എണ്ണം 

േുറവാരണെില് വയക്തെതയിന ലിസ്റ്റില് നിന്നും ോയിേതാരങ്ങരള േരണ്ടത്തുന്നതാണ.് 

2.9 ഒളിമ്പിേ്സ് എന്നാല് ഇെർ നാഷണല് ഒളിംപിേ്സ് േമ്മിറ്റി (IOC)യുരട 

ആഭിമുഖ്യത്തില് 4 വർഷത്തിരലാരിക്കല് വീതം നടത്തുന്ന ഒളിംപിേസ്് രെയിംസ് മാഷ്ട്തം. 

2.10 കോമണ്രവല്ത്ത് രെയിംസ് എന്നാല് IOC-യുരട അംെീോരകത്താരട 4 

വർഷത്തിരലാരിക്കല് കോമണ്രവല്ത്ത ് രെയിംസ് രെഡകറഷന് (സി.ജി.എെ്.) 

നടത്തുന്ന കോമണ്രവല്ത്ത് രെയിംസ് മാഷ്ട്തം. 

2.11 ഏഷയന് രെയിംസ് എന്നാല് ഒളിംപിേ്സ് േൗണ്സില് ഓെ് ഏഷയ 4 

വർഷത്തിരലാരിക്കല് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏഷയന് രെയിംസ് മാഷ്ട്തം. 
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2.12 കവള്ഡ ് ൊമ്പയന്ഷിപ്പ് എന്നാല് ഓകരാ ോയിേ ഇനത്തികെയും ഔകദയാെിേ 

കലാേ രെഡകറഷന് നടത്തുന്ന കേഷ്ട്ര സർക്കാർ അംെീേരിച്ചതുമായ കലാേ 

ൊമ്പയന്ഷിപ്പുേള് മാഷ്ട്തം. 

2.13 കവള്ഡ ്യൂണികവഴ്സിറ്റി രെയിംസ് എന്നാല് ഇെർനാഷണല് യൂണികവഴ്സിറ്റി 

സ്കപാർട്സ് രെഡകറഷന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കവള്ഡ് യൂണികവഴ്സയാഡ് മാഷ്ട്തം. 

2.14 സൗത്ത് ഏഷയന് രെയിംസ/്സൗത്ത് ഏഷയന് ഒളിംപിേസ്് എന്നാല് സൗത്ത ്

ഏഷയന് ഒളിംപിേ്സ് േൗണ്സില് (എസ്.എ.ഒ.സി.) ഔകദയാെിേ സാെ് രെയിംസ് മാഷ്ട്തം. 

2.15 അഖ്ികലന്തയാ ഇെർ വാഴ്സിറ്റി മത്സരങ്ങള് എന്നാല് അകസാസികയഷന് ഓെ് 

ഇന്തയന് യൂണികവഴ്സിറ്റി മത്സരങ്ങള് മാഷ്ട്തമായിരിക്കും (കസാണുേള് അതിരെ 

പരിധിയില് വരിേയില്ല). 

2.16 കദശീയ രെയിംസ് എന്നാല് ഇന്തയന് ഒളിംപിേസ്് അകസാസികയഷന് 

(ഐ.ഒ.എ.) സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി സഹേരിച്ച്  സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കദശീയ രെയിംസ ്

മാഷ്ട്തം. 

2.17 സീനിയർ നാഷണല് ൊമ്പയന്ഷിപ്പ് എന്നാല് ഓകരാ ോയിേ ഇനത്തിരെയും 

 ഔകദയാെിേ കദശീയ രെഡകറഷനുേള് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വാർഷിേ സീനിയർ 

 ൊമ്പയന്ഷിപ്പുേള് മാഷ്ട്തമായിരിക്കും. 

2.18 മത്സരങ്ങളില് പരെടുക്കുന്ന വർഷത്തില് കേരളത്തിരല ഏരതെിലും 

സർവേലാശാലയില് വിദയാർഥിയായിരുരന്നെില് മാഷ്ട്തകമ പുരുഷ/വനിത കദശീയ കലാേ 

യൂണികവഴ്സിറ്റി ൊമ്പയന്ഷിപ്പില് സർവേലാശാല ടീമില് പരെടുത്തതായി േരുതിയുള്ള 

ആനുേൂലയങ്ങള് ലഭിക്കൂ. 

 2.19 വയക്തിെത രെയിം/ഇനം എന്നാല് ഒരു വയക്തി മാഷ്ട്തം പരെടുക്കുന്ന 

രെയിം/ഇനം എന്നാണ്. വയക്തിെത ഇനം എന്നാല് ഒരു വയക്തിയുരട മാഷ്ട്തം സംഭാവന 

രോണ്ടുണ്ടാേുന്ന കനട്ടരമന്നും, ടീം ഇനം എന്നാല് ഒന്നില് േൂടുതല് വയക്തിേളുരട േൂട്ടായ 

സംഭാവന രോണ്ടുണ്ടാേുന്ന കനട്ടം എന്നുമാണ്. 

2.20 ഒരു ഉകദയാൊർഥി പല ഇനങ്ങളില് വിജയങ്ങള് കനടിയിട്ടുരണ്ടെില് ആ 

വയക്തിയുരട  ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിജയം പരിെണിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

2.21 ബന്ധരപ്പട്ട കദശീയ രെഡകറഷന് സീനിയർ ഇനമായി തരം തിരിച്ചിട്ടിരല്ലെില്, 

ഉയർന്ന ഷ്ട്പായപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ജുനിയർ ഇനമായി 
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േണക്കാക്കും. കവള്ഡ് യൂണികവഴ്സയാഡ ് ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റ് യാരതാരു ജൂനിയർതല 

മത്സരങ്ങളും സ്കപാർടസ്് േവാട്ട നിയമനത്തിനായി പരിെണിക്കില്ല. 

2.22 കമല്പ്പറഞ്ഞ കനട്ടങ്ങളില് ഏരതെിലും ഒരു 'കട' ഉരണ്ടെില് ആ 'കട' 

മുറിക്കുന്നതിന് താരഴ പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള് താരഴപ്പറയുന്ന മുന്െണനാ ഷ്ട്േമത്തില് 

സവീേരിക്കുന്നതാണ്: 

    (i) പുതിയ രറകക്കാർഡ് സൃരിച്ചിട്ടുരണ്ടെില് 1, 2, 3 സ്ഥാനം ലഭിച്ച വയക്തിക്്ക 

അടുത്ത മുന്െണനാ ഷ്ട്േമത്തിരെ പരിെണന ലഭിക്കും. 

    (ii)  ടീം ഇനത്തില് പുതിയ രറകക്കാർഡ് സൃരിച്ചിട്ടുള്ള 1, 2, 3 സ്ഥാനം ലഭിച്ച 

ടീമിന് പരിെണന. 

    (iii)  ടീം ഇനത്തില് േയാപറ്്റന് പരിെണന. 

    (iv) മിേച്ച േളിക്കാരനുള്ള രബസ്റ്റ ് കേയർ അംെീോരം ലഭിച്ച ോയിേ 

താരത്തിന് മുന്െണന. 

    (v) രതാട്ടു മുന്വർഷരത്ത കനട്ടങ്ങളുരട അടിസ്ഥാനത്തില് മുന്െണന. 

    (vi) കമല്പ്പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിലും കട മാറുന്നില്ല എെില് ജനനത്തീയതി 

ആധാരമാക്കി    ഷ്ട്പായക്കൂടുതല് ഉള്ള ആളിന് മുന്െണന നല്േും. 

   (vii) മുന്പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിലും കട മാറുന്നില്ല എെില് കയാെയതാ 

പരീക്ഷയില് ലഭിച്ച മാർക്കിരെ അടിസ്ഥാനത്തില് മുന്െണന. 

2.23 ഷ്ട്പെത്ഭ ോയിേതാരങ്ങളുരട നിയമനത്തിനുകവണ്ടി സർക്കാർ രൂപീേരിക്കുന്ന 

ഒരു േമ്മിറ്റിയാണ് രതരരഞ്ഞടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. 

2.24 (a) േമ്മിറ്റി രതരരഞ്ഞടുത്ത് നിയമനത്തിന് ശുപാർശ രെയ്യുന്ന 

ഉകദയാൊർഥിേരള അനുബന്ധം III-ല് പറയുന്ന തസ്തിേേളില് ഷ്ട്പസ്തുത 

തസ്തിേേളില് ബന്ധരപ്പട്ട സ്രപഷയല് റൂള്സില് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന കയാെയതേളുരട 

അടിസ്ഥാനത്തില് നിയമിക്കാവുന്നതാണ്. 

(b) എന്നാല് വിജ്ഞാപനം രെയ്തിട്ടുള്ള ആരേ തസ്തിേേളുരട 10% 

അനുബന്ധം III-ല് വിഭാെം V-രല   സകബാർഡികനറ്റ ് സർവീസിരല അസിസ്റ്റെ ്

തസ്തിേേളികലക്കും 2% വീതം അനുബന്ധം III-ല് വിഭാെം I, II, III - രല കസ്റ്ററ്റ് സർവീസ ്

തസ്തിേേളികലയക്്കും നിയമനത്തിനായി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷ്ട്പസ്തുത 

തസ്തിേേളികലക്കുള്ള നിയമനം താരഴ പറയുന്ന ഷ്ട്േമത്തില് നടത്തുന്നതാണ്. 
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(i) രതരരഞ്ഞടുക്കരപ്പട്ട ഉകദയാൊർഥിേളില് സ്കപാർടസ്്/രെയിംസ ് രംെത്ത ്

ഏറ്റവും മിേച്ച കനട്ടം കേവരിച്ചവരരയാണ് പരിെണിക്കുന്നത.്  ഇക്കാരയത്തില് 

ോയിേയിനം ഏരതന്ന ോരയം ഷ്ട്പസക്തമല്ല. 

(ii) ഇക്കാരയത്തില് ഒരു കട ഉണ്ടാവുേയാരണെില് ഉകദയാൊർഥിേള് 

ഷ്ട്പസ്തുത തസ്തിേയക്്ക് നിഷ്േർഷിച്ചിട്ടുള്ള കയാെയതാ പരീക്ഷയില് കനടിയ മാർക്കിരെ 

ശതമാനം പരിെണിക്കുന്നതാണ്.  

2.25 ഓകരാ സ്കപാർട്സ/്രെയിംസ് ഇനത്തിലും രതരരഞ്ഞടുക്കരപ്പകടണ്ട 

ഉകദയാൊർഥിേളുരട എണ്ണത്തില് േമ്മിറ്റിയുരട ശുപാർശ ഷ്ട്പോരം സർക്കാർ നിയഷ്ട്ന്തണം 

ഏർരപ്പടുത്തുന്നതാണ്. 

2.26 സജീവ ോയിേതാരങ്ങരള നിയമികക്കണ്ടതായിട്ടുള്ള വേുപ്പുേളും 

തസ്തിേേളും സംബന്ധിച്ച് േമ്മിറ്റിയുരട നിർകേശത്തികേല് സർക്കാരിന് തീരുമാനം 

 എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

2.27 േമ്മിറ്റിക്്ക ആവശയരമന്ന് കതാന്നുന്നപക്ഷം ഉകദയാൊർഥിേളുരട ഇെർവയൂ 

നടത്തുന്നതാണ്. 

2.28 ഓകരാ വിഭാെത്തിരലയും ഒഴിവുേളികലക്കായി രതരരഞ്ഞടുക്കരപ്പട്ട 

ഉകദയാൊർഥിേരള അവരുരട   കയാെയതയുരട അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും 

അകലാട്ട്രമെിനും നിയമനത്തിനുമായുള്ള സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. 

2.29 ഒളിംപിേ്സില് രമഡല് കനടുേകയാ, പരെടുക്കുേകയാ രെയ്തവർക്കും 

കോമണ്രവല്ത്ത/്ഏഷയന്    രെയിംസില് രമഡല് കനടിയവർക്കും സ്കപാർടസ്് 

േവാട്ടയികലയ്ക്ക് നീക്കിവയ്ക്കരപ്പട്ട തസത്ിേയികലക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വിദയാഭയാസ 

കയാെയതയില് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന് അധിോരം ഉണ്ടായിരിക്കും. 

2.30 കേഷ്ട്ര സർക്കാരികലാ സംസ്ഥാന സർക്കാരികലാ ഷ്ട്പസ്തുത സർക്കാരിരല 

രപാതുകമഖ്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളികലാ സ്കപാർട്സ് േവാട്ട വഴി നിയമനം ലഭിച്ചവർ 

അകപക്ഷിക്കാന് അർഹരല്ല. 

3. വയസ്സ്: ഓരരൊ വര്വ്ഷപെയും ഒഴിവുകളിരലക്്ക അര ക്ഷിക്കുന്നവര്വ് 

 ിൻതുടര്വ്ന്നുവരുന്ന വര്വ്ഷപെ ജനുവരി മൊസം ഒന്നൊം തീയതി 18 വയസ്സ ്

 ൂര്വ്െിയൊയിരിരക്കണ്ടതും 36 വയസ്സ ് കഴിെിട്ടില്ലൊെവരും ആയിരിക്കണം 

(ഉദൊ:—2015 വര്വ്ഷപെ ഒഴിവിരലയക്്്ക നിയമനെിനൊയി അര ക്ഷിക്കുന്നവര്വ്ക്്ക 
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2016 ജനുവരി 1 ന് 18 വയസ്സ്  ൂര്വ്െിയൊയിരിരക്കണ്ടതും 36 വയസ്സ ്

കഴിെിട്ടില്ലൊെവരും ആയിരിക്കണം).  എന്നാല് 1958-രല K.S. & S.S.R.-രല 

രപാതുെട്ടങ്ങള് 10(സി)-യില് പറയുന്ന ഷ്ട്പോരം പട്ടിേജാതി/പട്ടിേവർഗക്കാർ, മറ്റ ്

പിന്നാക്ക വിഭാെക്കാർ എന്നിവർക്ക് ഉയർന്ന ഷ്ട്പായപരിധിക്്ക അർഹമായ വയസ്സിളവ ്

ലഭിക്കും. 

4. ഉരദയൊഗൊര്വ്ഥികള്ക്ക്കുള്ള നിര്വ്രേശങ്ങളും, പ ൊതു വയവസ്ഥകളും 

4.1 കേരള െവണ്രമെിരെ www.sportsquota.sportscouncil.kerala.gov.in എന്ന 

രവബ്കസറ്റിലൂരട ഓണ്കലനായി അകപക്ഷേള് സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

4.2 നിശ്ചിത കയാെയതയുരണ്ടെില് അനുബന്ധം-III-ല് പറയുന്ന ഏതു 

തസ്തിേയികലക്കും നിയമനം ലഭിക്കുന്നതിന് ഉകദയാൊർഥിക്ക് അകപക്ഷ 

സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ.്  ഒന്നില് േൂടുതല് തസത്ിേേള്ക്ക ് അകപക്ഷിക്കുന്നവർ 

ഷ്ട്പകതയേം ഷ്ട്പകതയേം  അകപക്ഷേള് സമർപ്പികക്കണ്ടതില്ല. അകപക്ഷയില് മുന്െണനാ 

ഷ്ട്േമത്തില് തസ്തിേേളുരട കപര് കരഖ്രപ്പടുത്തിയാല് മതിയാേും. 

4.3 ഓണ്കലനായി അകപക്ഷ സമർപ്പികക്കണ്ട രീതി താരഴ രോടുത്തിരിക്കുന്ന 

ഷ്ട്പോരമാണ്: 

        Online Portal-ല് േയറി Apply Online-ല് വിവരങ്ങള് കരഖ്രപ്പടുത്തുേ. 

വിവരങ്ങള് കരഖ്രപ്പടുത്തിയ അകപക്ഷേള് പരികശാധിച്ച് രതറ്റുേള് തിരുത്തി Final 

Submission േഴിഞ്ഞ് അകപക്ഷയുരട ഷ്ട്പിെ് എടുത്ത് കൊകട്ടാ ഒട്ടിച്ച ്

സർട്ടിെിക്കറ്റുേളുരടയും, മറ്റു കരഖ്േളുരടയും സാക്ഷയരപ്പടുത്തിയ പേർപ്പുേള് സഹിതം 

താരഴ രോടുത്തിരിക്കുന്ന വിലാസത്തില് സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്.  ഒരിക്കല് Final Submission 

രോടുത്താല് പിരന്ന തിരുത്തലുേള് നടത്താനാവില്ല. ഓണ്കലന് അകപക്ഷ 

സമർപ്പിക്കുകമ്പാള് ലഭിക്കുന്ന Application Number-ഉം ഉകദയാൊർഥി  set രെയ്ത  Password-

ഉം സൂക്ഷികക്കണ്ടതാണ്.  ഇകപ്പാള് കേഷ്ട്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളികലാ 

ഷ്ട്പസ്തുതു സർക്കാരുേളുരട നിയഷ്ട്ന്തണത്തികലാ, ഉടമസ്ഥതയികലാ ഉള്ള രപാതുകമഖ്ലാ 

സ്ഥാപനങ്ങളികലാ കജാലി രെയ്യുന്നവർ അനുബന്ധം IV- ല് കെർത്തിരിക്കുന്ന കനാ 

ഒബ്ജക്ഷന് സർട്ടിെിക്കറ്റ് ഉള്രപ്പരട കമലധിോരി വഴി അകപക്ഷ സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ.്  

അകപക്ഷകയാരടാപ്പം കനാ ഒബ്ജക്ഷന് സർട്ടിെിക്കറ്റ് േൂടി ഹാജരാക്കിയിരല്ലെില് 
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അകപക്ഷ നിരുപാധിേം നിരസിക്കുന്നതാണ് (ഓണ്കലന് അകപക്ഷയുരട മാതൃേ 

അനുബന്ധം IV-ല് ഉള്രപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്). 

4.4 ഓണ്കലനായി അകപക്ഷ സവീേരിക്കുന്നതിരെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിതവം കേരള 

കസ്റ്ററ്റ് സ്കപാർടസ്് േൗണ്സിലിനായിരിക്കും. 

4.5 ഏരതെിലും തരത്തില് ഉകദയാൊർഥിക്്ക Online application അയയക്്കാന് 

േഴിയാത്ത സാഹെരയം  ഉണ്ടായാല് അവർക്ക് ആവശയമായ സഹായം 

ലഭയമാക്കുന്നതിന് ഒരു help desk കേരള കസ്റ്ററ്റ് സ്കപാർടസ്് േൗണ്സിലില് അകപക്ഷ 

സവീേരിച്ചു തുടങ്ങുന്ന തീയതി മുതല് അവസാന തീയതി വരരയും രാവിരല പത്തു മണി 

മുതല് കവേിട്്ട അഞ്ചു മണി വരരയും തുറന്നു ഷ്ട്പവർത്തിക്കുന്നതാണ്. Help desk-നായി 

താരഴ പറയുന്ന കൊണ് നമ്പറുമായി ബന്ധരപ്പടുേ: 

   Phone No.: 0471-2330167 (Kerala State Sports Council) 

4.6 ‘Help desk’-ല് നിന്നുള്ള നിർകേശ ഷ്ട്പോരം ഉകദയാൊർഥിക്്ക Online application 

രെയ്യാന് പറ്റാത്ത സാഹെരയമുണ്ടായാല് കേരള കസ്റ്ററ്റ് സ്കപാർടസ്് േൗണ്സിലില് കനരിട്്ട 

വന്ന് അകപക്ഷ നല്കേണ്ടതാണ്. 

4.7 ഓകരാ വർഷകത്തക്കും ഷ്ട്പകതയേം ഷ്ട്പകതയേം അകപക്ഷേള് 

സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

4.8 വിജ്ഞാപനത്തില് ഉള്രപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള നിശ്ചിത മാതൃേയിലുള്ള 

ഐഡെിെികക്കഷന് കൊമില് (അനുബന്ധം IV) ഉകദയാൊർഥിയുരട കൊകട്ടാ ഒട്ടിച്ച ്

സർക്കാർ െസറ്റഡ്  ഓെീസരറരക്കാണ്ട്  സാക്ഷയരപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. 

4.9  ഓണ്കലനായി സമർപ്പിച്ച കരഖ്േളുരട സൂക്ഷമ് പരികശാധനയ്ക്കായി 

അകപക്ഷേർ ഷ്ട്പസ്തുത കരഖ്േളുരട അസ്സല് സഹിതം സർക്കാർ നിർകേശിക്കുന്ന 

തീയതിയില് കനരിട്്ട ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. 

4.10  ഭാരത സർക്കാരിരെകയാ സംസ്ഥാന സർക്കാരിരെകയാ ഷ്ട്പസ്തുത 

സർക്കാരുേളുരട  നിയഷ്ട്ന്തണത്തികലാ ഉടമസ്ഥതയികലാ ഉള്ള രപാതുകമഖ്ലാ 

സ്ഥാപനങ്ങളികലാ കജാലി രെയ്യുന്നവർ വിജ്ഞാപനത്തില് ഉള്രപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള നിശ്ചിത 

മാതൃേയിലുള്ള കനാ ഒബ്ജക്ഷന് സർട്ടിെിക്കറ്റ് (അനുബന്ധം IV) കമലധിോരിയില് നിന്നും 

വാങ്ങി സൂക്ഷികക്കണ്ടതും സർട്ടിെിക്കറ്റ് പരികശാധനാ സമയത്ത് ഹാജരാകക്കണ്ടതുമാണ.്  
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ഇഷ്ട്പോരം കനാ ഒബ്ജക്ഷന് സർട്ടിെിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിരല്ലെില് അകപക്ഷ നിരുപാധിേം 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

4.11 നിശ്ചിത കയാെയതേള് ഉരണ്ടന്നും, നല്േിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള് എല്ലാ 

തരത്തിലും ശരിയാരണന്നും ഒന്നിലധിേം വർഷങ്ങളികലയ് ക്്ക  അകപക്ഷിക്കുന്നവർ 

രവകവരറ അകപക്ഷേള് സമർപ്പിച്ചിട്ടുരണ്ടന്നും ഉകദയാൊർഥിേള് ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതാണ്. 

4.12 ഓണ്കലനായി സമർപ്പിക്കുന്ന അകപക്ഷയുരട പേർപ്പ് ഷ്ട്പിെ് എടുത്ത ്

അകപക്ഷ പരിെണികക്കണ്ട വർഷം അകപക്ഷയുരട മുന്കപജില് മുേളിലായി 

കരഖ്രപ്പടുത്തി മുന്കപജില്ത്തരന്ന കൊകട്ടാ ഒട്ടിച്ച് ആവശയമായ കരഖ്േള് സഹിതം 

17-3-2021 വവകുരന്നരം 5 മണിക്്ക മുമ്പായി ലഭിക്കത്തക്കവിധം താരഴ ോണുന്ന 

വിലാസത്തില് അയയക്്കണം. 

   ക് ിൻസിപ്പൽ പസക്കട്ടറി, 

   പ ൊതുഭരണ (സര്വ്വീസസ-്ഡി) വകുപ്്പ, 

   ഗവണ്പമന്റ് പസക്കരട്ടറിയറ്റ്, 

   തിരുവനന്ത ുരം-695 001. 

4.13 ഉള്ളടക്കം:—താരഴ പറയുന്ന കരഖ്േള് അകപക്ഷകയാരടാപ്പം ഭഷ്ട്ദമായി 

തുന്നികച്ചർകക്കണ്ടതാണ്. 

   (i) വിദയാഭയാസ കയാെയതയും പരിെയവും രതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള കരഖ്േളുരട 

പേർപ്പ് (മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉള്രപ്പരട). 

    (ii) ജനനത്തീയതിയും വയസ്സും രതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള കരഖ്േളുരട പേർപ്പ്. 

    (iii) ഈ വിജ്ഞാപനത്തിരല ഒന്നാം ഖ്ണ്ഡിേയില് പറ ഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഷ്ട്പോരം 

സ്കപാർട്സ് ഇനങ്ങളിലുള്ള കനട്ടങ്ങള് രതളിയിക്കുന്നതിന് മത്സരങ്ങള് നടത്തിയ 

ബന്ധരപ്പട്ട സ്കപാർട്സ ്സംഘടനേളില്നിന്നു ലഭിച്ച സർട്ടിെിക്കറ്റുേളുരട പേർപ്പുേള്   

(മറ്റ് സംഘടനേകളാ സ്ഥാപനങ്ങകളാ നല്േിയ സർട്ടിെിക്കറ്റുേള് സവീോരയമല്ല.) 

    (iv) അകപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന തീയതിക്ക് ആറു മാസത്തിനേം എടുത്ത രണ്ട ്

പാസക്പാർട്ട ്കസസ് കൊകട്ടാേള് ഒന്്ന അകപക്ഷയുരട മുന്കപജില് ഒട്ടിച്ച് അകപക്ഷേന് 

ഒപ്പു വയ്ക്കണം. മകറ്റത് ഐഡെിെികക്കഷന് സർട്ടിെിക്കറ്റില് ഒട്ടിച്ച് സർക്കാർ െസറ്റഡ്   

ഓെീസർ സാക്ഷയരപ്പടുത്തണം.  

    (v) വയസ്സിളവിന് അർഹതയുരണ്ടെില് അത് സംബന്ധിച്ച് ബന്ധരപ്പട്ട 

അധിോരിയില് നിന്നും ലഭിച്ച സർട്ടിെിക്കറ്റിരെ പേർപ്പ്. 
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    (vi) ഐഡെിെികക്കഷന് സർട്ടിെിക്കറ്റ് (വിജ്ഞാപനത്തിരല അനുബന്ധം 

IV-ല്    രോടുത്തിരിക്കുന്ന മാതൃേയില്). 

    (vii) അംെകവേലയം രതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള കരഖ്േളുരട പേർപ്പ്. 

 4.14 അകപക്ഷകയാരടാപ്പം സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സർട്ടിെിക്കറ്റുേളുരട 

പേർപ്പുേളും സവയം സാക്ഷയരപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. 

 4.15 അകപക്ഷ അയയക്്കുന്ന േവറിനുപുറത്ത് “സര് ൊര്വ്ട്സ് കവൊട്ട 

നിയമനെിനുള്ള അര ക്ഷ 2015-2019” എന്ന് വയക്തമായി എഴുതിയിരിക്കണം. 

 4.16 ഇനം 4.12 നിബന്ധന ഷ്ട്പോരമല്ലാരത സമർപ്പിക്കുന്ന അകപക്ഷേള് 

പരിെണിക്കുന്നതല്ല. 

5.  അര ക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസൊന തീയതി   

   5.1 ഓണ്കലനായി അകപക്ഷ സവീേരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 10-03-2021, 

 5 P.M. 

   5.2 ഓണ്കലനായി സമർപ്പിച്ച അകപക്ഷയുരട പേർപ്പ് രപാതുഭരണ (സർവീസസ-്

ഡി) വേുപ്പില് ലഭികക്കണ്ട അവസാന തീയതി 17-3-2021, 5 P.M. 

   5.3 അവസാന തീയതിക്കുകശഷം ലഭിക്കുന്ന അകപക്ഷേള് പരിെണിക്കുന്നതല്ല. 

6. സര്വ്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  രിരശൊധന സമയെ് ഹൊജരൊരക്കണ്ട രരഖകള്ക് 

   6.1 ജനനത്തീയതി രതളിയിക്കുന്ന കരഖ്േള്. 

   6.2 വിദയാഭയാസകയാെയതേള് രതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള കരഖ്േള്. 

   6.3 െസറ്റഡ് ഓെീസർ സാക്ഷയരപ്പടുത്തിയ നിശ്ചിത മാതൃേയിലുള്ള 

ഐഡെിെികക്കഷന് കൊം. 

   6.4 കേഷ്ട്ര സർക്കാരികലാ സംസ്ഥാന സർക്കാരികലാ ഷ്ട്പസ്തുത സർക്കാരുേളുരട 

നിയഷ്ട്ന്തണത്തികലാ,  ഉടമസ്ഥതയികലാ ഉള്ള രപാതുകമഖ്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളികലാ കജാലി 

രെയ്യുന്നവർ കമലധിോരിയില്  നിന്നും വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കനാ ഒബ്ജക്ഷന് 

സർട്ടിെിക്കറ്റ.് 

   6.5 ഈ വിജ്ഞാപനത്തിരല ഒന്നാം ഖ്ണ്ഡിേയില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഷ്ട്പോരം 

സ്കപാർട്സ് ഇനങ്ങളിലുള്ള കനട്ടങ്ങള് രതളിയിക്കുന്നതിനു മത്സരങ്ങള് നടത്തിയ 

ബന്ധരപ്പട്ട സ്കപാർടസ്് സംഘടനേളില് നിന്നു ലഭിച്ച സർട്ടിെിക്കറ്റുേള് (മറ്റു 

സംഘടനേകളാ സ്ഥാപനങ്ങകളാ നല്േിയ സർട്ടിെിക്കറ്റുേള് സവീോരയമല്ല.) 
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  6.6 വയസിളവിന് അർഹതയുരണ്ടെില് അത് സംബന്ധിച്ച ് ബന്ധരപ്പട്ട 

അധിോരിയില് നിന്നും ലഭിച്ച സർട്ടിെിക്കറ്റ്. 

  6.7 വിഭിന്നകശഷി രതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള കരഖ്േള് (വിഭിന്നകശഷിയുള്ള 

ഉകദയാൊർഥിേരള സംബന്ധിച്ച.്) 

7. നിയമനം 

  7.1  രതരരഞ്ഞടുക്കരപ്പടുന്നവരില് സ്കപാർടസ്് രംെത്ത ് തുടകരണ്ടവരര 

സൂപ്പർനയൂമററിയായി സൃരിക്കുന്ന  തസ്തിേേളില് നിയമിക്കുന്നതാണ്. ോയിേരംെത്ത ്

നിന്്ന  വിരമിക്കുന്നവരര, ോയിേരംെത്തുനിന്്ന  വിരമിക്കുേകയാ 35 വയസ്സ് തിേയുേകയാ 

ഏതാകണാ ആദയം വരുന്നത് എന്ന മുറയ്ക്ക് രറെുലർ തസത്ിേേളില് നിയമിക്കുന്നതാണ്. 

  7.2 ഏരതെിലും തരത്തിലുള്ള സവാധീനം രെലുത്തല്, ഉകദയാൊർഥിക്ക ്

നിയമനത്തിനുള്ള അകയാെയതയായിരിക്കും. 

8. ഉകത്തജേ മരുന്നുേളുരട ഉപകയാെത്തിരെ കപരില് ശിക്ഷണ നടപടിേള്ക്ക ്

വികധയരായവകരാ,  േളിേളില് നിന്്ന വിലക്്ക േല്പ്പിക്കരപ്പട്ടവകരാ ആയ ോയിേ 

താരങ്ങള് സ്കപാർട്സ ്േവാട്ടാ നിയമനത്തിന് അർഹരല്ല.  നിയമനം ലഭിച്ചകശഷം ഇത്തരം 

കേസുേള് രതളിയിക്കരപ്പട്ടാല് അത്തരം  ോയിേ താരങ്ങരള സർവീസില് നിന്നു നീക്കം 

രെയ്യുന്നതാണ്. 
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അനുബന്ധം  I 
 

ORDER OF PRIORITY OF ACHIEVEMENTS FOR SELECTION OF SPORTS PERSONS 

FOR APPOINTMENT IN STATE GOVERNMENT SERVICE UNDER SPORTS QUOTA 
I. 

1 Representing India in Olympics and winning First Place 150 

2 Representing India in Olympics and winning Second place 145 

3 Representing India in Olympics and winning Third place 140 

4 Representing India in approved World Championship and winning First Place 135 

5 Representing India in approved World Championship and winning Second Place 130 

6 Representing India in approved World Championship and winning Third place 125 

7 Representing India in Commonwealth Games and winning first place 120 

8 Representing India in Commonwealth Games and winning Second place 115 

9 Representing India in Commonwealth Games and winning Third place 110 

10 Representing India in Asian Games and winning First Place 105 

11 Representing India in Asian Games and winning Second place 100 

12 Representing India in Asian Games and winning Third place 95 

13 Representing India in world universiad and winning first place 90 

14 Representing India in World universiad and winning Second place 85 

15 Representing India in World universiad and winning Third place 80 

16 Representing India in Olympics 75 

17 Representing India in approved World Championship 70 

18 Representing India in Commonwealth Games/Asian Games 65 

19 Representing India in South Asian Games and winning First place 60 

20 Representing India in South Asian Games and winning Second place 55 

21 Representing India in South Asian Games and winning Third place 50 
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22 Representing Kerala in the Senior National/ National Games Championship and winning 

First place 

45 

23 Representing Kerala in the Senior National/ National Games Championship and winning 

Second place 

40 

24 Representing Kerala in the Senior National/ National Games Championship and winning 

Third place 

35 

25 Representing University in Kerala and winning First place in All India Inter University 

Competitions 

30 

26 Representing University in Kerala and winning Second place in All India Inter University 

Competitions 

25 

27 Representing University in Kerala and winning Third place in All India Inter University 

Competitions 

20 

28 Representing District in Inter District Senior State Championship and winning First place 

(for Mountaineering and Kalaripayattu only) 

15 

 
 
II. Priorities for the Differently Abled Persons 

1. Representing India in the approved International Competitions and winning First place. 

2. Representing India in the approved International Competitions and winning Second place. 

3. Representing India in the approved International Competitions and winning Third place. 

4.  Representing India in the approved International Competitions. 

5.  Representing Kerala State in National and winning First place. 

6. Representing Kerala State in National and winning Second place. 

7. Representing Kerala State in National and winning Third place. 
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അനുബന്ധം II 

2015-19 വര്വ്ഷങ്ങളിപല സ്ര ൊര്വ്ടസ്് കവൊട്ട നിയമനെിനൊയി  രിഗണിക്കുന്ന 
 രകരള രേറ്റ് സ്ര ൊര്വ്ട്സ് കൗണ്സിൽ അംഗീകൊരം നൽകിയ ഒളിമ്പികസ്് 

മത്സരങ്ങളിൽ ഉള്ക്പപ്പട്ട കൊയിക ഇനങ്ങള്ക് 
 

ഷ്ട്േമ 
നമ്പർ ഇനം 

1 അേവാട്ടിേ്സ ്

2 അത് ലറ്റിേ്സ ്

3 ബാസക്്കറ്റ്കബാള് 

4 കസക്ിംെ ്

5 െുട്കബാള് 

6 ഹാെ്കബാള് 

7 കവാളികബാള് 

8 േകനായിംെ/്േയാേിംെ ്

9 കറാവിംെ ്

10 ബാഡമ്ിെണ് (ഷട്ടില്) 

11 കടബിള് രടന്നീസ് 

12 റസ് ലിംെ ്

13 രവയ്റ്റ് ലിെ്റ്റിംെ ്

14 ജൂകഡാ 

15 തയ്കക്കാകണ്ടാ 

16 ജിംനാസ്റ്റിേ്സ ്

17 കഹാക്കി 

18 രടന്നീസ ്
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19 ആർച്ചറി 

20 കബാേസ്ിംെ ്

21 രെന്സിംെ് 

22 ഷൂട്ടിംെ ്
 

2015- 19 വര്വ്ഷങ്ങളിപല സ്ര ൊര്വ്ടസ്് കവൊട്ട നിയമനെിനൊയി  രിഗണിക്കുന്ന 
രകരള രേറ്റ് സര് ൊര്വ്ട്സ് കൗണ്സിൽ അംഗീകൊരം നൽകിയ ഏഷയൻ പഗയിംസിൽ 

ഉള്ക്പപ്പട്ട കൊയിക ഇനങ്ങള്ക് 
 

ഷ്ട്േമ 
നമ്പർ ഇനം 

1 അേവാട്ടിേ്സ ്

2 അത് ലറ്റിേ്സ ്

3 ബാസക്്കറ്റ്കബാള് 

4 കസക്ിംെ ്

5 െുട്കബാള് 

6 ഹാെ്കബാള് 

7 കവാളികബാള് 

8 േകനായിംെ/്േയാേിംെ ്

9 ഷൂട്ടിംെ ്

10 ബാഡമ്ിെണ് (ഷട്ടില്) 

11 കടബിള് രടന്നീസ് 

12 രവയ്റ്റ് ലിെ്റ്റിംെ ്

13 ജൂകഡാ 

14 ആർച്ചറി 

15 തയ്രക്കാകണ്ടാ 
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16 കബാേസ്ിംെ ്

17 കറാവിംെ ്

18 രെന്സിംെ് 

19 റസ ്ലിംെ് 

20 ജിംനാസ്റ്റിേ്സ ്

21 കഹാക്കി 

22 രടന്നീസ ്

23 കസാെ്റ്റ്കബാള്—വനിതാ വിഭാെം 

24 േബഡി 

25  രെസ്സ ്

26 േരാരട്ട 

27 കബസ്കബാള്—പുരുഷ വിഭാെം 

28 വുഷു 

  

രകരള സംസ്ഥൊന സര് ൊര്വ്ടസ്് കൗണ്സിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള 
  മറ്റ് കൊയിക ഇനങ്ങള്ക് 

(ഓകരാ വർഷകത്തക്കും പരിെണികക്കണ്ട ോയിേ ഇനത്തിന് അതാതു വർഷം  
സ്കപാർട്സ് േൗണ്സിലിരെ അംെീോരം ഉണ്ടായിരികക്കണ്ടതും അംെീോരം  

േിട്ടി മൂന്നു വർഷം പൂർത്തിയായിരികക്കണ്ടതുമാണ്.) 
 
 

ഷ്ട്േമ 
നമ്പർ  ഇനം 

1 മൗണ്ടനീയറിംെ ്

2 കസക്കിള് കപാകളാ 

3 പവർ ലിെ്റ്റിംെ് 

4 രടന്നിേവയറ്റ ്

16

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



5 കബാള് ബാഡമ്ിെണ് 

6 കഖ്ാ -കഖ്ാ 

7 േളരിപ്പയറ്റ ്

8 കബാഡി ബില്ഡിംെ് 

9 കസാെ്റ്റ്കബാള് 

10 കബസ് കബാള് 

11 ടെ് ഓെ് വാർ (Recognised by Kerala State 

Sports Council as on 22-12-2013) 

12 രനറ്റ്കബാള് (Recognised by Kerala State 

Sports Council as on 27-04-2015) 

13 ആം റസ് ലിംെ ് (Recognised by Kerala State 

Sports Council as on 18-02-2016) 

14 കയാെ (Recognised by Kerala State Sports 

Council as on 16-02-2017) 

15 രസപക്താഷ്ട്േ (Recognised by Kerala State 

Sports Council  as on 21-06-2017) 

16 കറാളർ സ്കേറ്റിംെ് (Recognised by Kerala 

State Sports Council  as on 23-04-2013) 

17 കഷ്ട്താകബാള് (Recognised by Kerala State 

Sports Council  as on 31-07-2014) 

 

 

 

 

 

 

17

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



അനുബന്ധം III 
 

ക് ഗത്ഭ കൊയിക തൊരങ്ങള്ക്ക്്ക നിയമനം നൽകുന്നതിന് രേറ്റ് സര്വ്വീസ,് 
സര ൊര്വ്ഡിരനറ്റ് സര്വ്വീസ,് ലൊേ് രക്ഗഡ് സര്വ്വീസ് എന്നിവയിലുള്ള തസ്തികകള്ക് 

 
വിഭൊഗം-1 

 
1.      വേുപ്പ ്    :      രപാതുമരാമത്ത് വേുപ്പ/്ജലകസെന വേുപ്പ് 

2.      ഉകദയാെകപ്പര ്   :     അസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീയർ     

           (സിവില്/ഇലഷ്ട്രിക്കല്/രമക്കാനിക്കല്) 

3.      ശമ്പള സ്രേയില്           :       ₹ 39500-83000 

4.     വിദയാഭയാസ കയാെയതേള് :  എഞ്ചിനീയറിംെില് കേരള യൂണികവഴസ്ിറ്റിയില് നിന്നും 

ലഭിച്ച ബി.രടക്ക്. ബിരുദകമാ (സിവില്/ഇലഷ്ട്രിക്കല്) 

അരല്ലെില് കേരള സർക്കാർ അംെീേരിച്ച തത്തുലയ 

കയാെയതകയാ 

     അസിേന്റ് എഞ്ചിനീയര്വ് (പമക്കൊനിക്കൽ): 

1. കേരള സർവേലാശാലയുരട രമക്കാനിക്കല് 

എന്ജിനീയറിംെിലുള്ള ബി.എസ്.സി ബിരുദകമാ 

തത്തുലയ കയാെയതകയാ.   

                          അരല്ലെില് 

2. മഷ്ട്ദാസ ് സർവേലാശാലയുരട രമക്കാനിക്കല് 

എന്ജിനീയറിംെിലുള്ള ബി.ഇ. ബിരുദകമാ തത്തുലയ 

കയാെയതകയാ. 

                          അരല്ലെില് 

3. ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓെ് എഞ്ചിനീകയഴ്സ് (ഇന്തയ) യുരട 

രമക്കാനിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംെിലുള്ള അകസാസികയറ്്റ 

രമമ്പർഷിപ്്പ ഡികോമകയാ തത്തുലയമായി 

അംെീേരിച്ചിട്ടുള്ള മകറ്റരതെിലും കയാെയതകയാ. 

                            അരല്ലെില് 

4. ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓെ് എഞ്ചിനീകയഴ്സ് (ഇന്തയ) യുരട 

രമക്കാനിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംെിലുള്ള അകസാസികയറ്്റ 

രമമ്പർഷിപ്്പ എേ് സാമികനഷരെ   എ-യും ബി-യും 
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രസക്ഷനുേള് പാസ്സായിരിക്കണം. 

                     അരല്ലെില് 

5. 1954-ല് റോക്കുേയും എന്നാല് രമക്കാനിക്കല് 

എഞ്ചിനീയറിംെ് ബിരുദത്തിന് തുലയമായി 

േണക്കാക്കുേയും രെയ്യുന്ന Guindy എഞ്ചിനീയറിംെ് 

കോകളജില് നിന്നുള്ള രമക്കാനിക്കല് 

എഞ്ചിനീയറിംെിരല ഡികോമ. 

                        അരല്ലെില് 

6. കേരള സർവേലാശാലയുരട രമക്കാനിക്കല് 

എന്ജിനീയറിംെിലുള്ള ബി.എസ്.സി. ബിരുദത്തിന ്

തുലയമായി സർക്കാർ അംെീേരിച്ചിട്ടുള്ള മകറ്റരതെിലും 

കയാെയത. 

വിഭൊഗം-2 

1.   വേുപ്്പ    :  ആകരാെയ വേുപ്്പ (രഹല്ത്ത് സർവീസസ് ഡിപ്പാർട്ട്രമെ്) 

2.   ഉകദയാെകപ്പര്   :   അസിസ്റ്റെ് സർജന് 

3.   ശമ്പള സര്േയില്   :   ₹ 45800-89000 

4.   വിദയാഭയാസ കയാെയതേള്            :  (1) കമാകഡണ് രമഡിസിനില് (എം.ബി.ബി.എസ്.) ബിരുദം 

അരല്ലെില് തത്തുലയമായ കയാെയത 

 (2) കമാകഡണ് രമഡിസിനില് കസ്റ്ററ്്റ രമഡിക്കല് 

േൗണ്സിലില് നിന്നും ലഭിച്ച രജിസക്ഷ്ട്ടഷന് 

വിഭൊഗം - 3 

1.  വേുപ്്പ    :  വാണിജയ നിേുതി വേുപ്്പ (സംസ്ഥാന െരക്കു കസവന  

നിേുതി വേുപ്്പ) 

2.  ഉകദയാെകപ്പര്   :  രോകമഴ്സയല് ടാേ്സ് ഓെീസർ 

3.  ശമ്പള സര്േയില്   :  ₹ 39500–83000 

4.  വിദയാഭയാസ കയാെയതേള്  :  സർവേലാശാല ബിരുദവും നിയമത്തില് ബിരുദവും 

        അഥവാ 

1949 രല ൊർകട്ടർഡ് അക്കൗണ്ടെ് ആരില് (1949-രല 

രസന്ഷ്ട്ടല് ആര് 38) ഷ്ട്പതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ൊർകട്ടർഡ് 
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അക്കൗണ്ടെ് (ഇെർ)-ല് വിജയം    

   അഥവാ 

രോകമഴ്സില് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം 

        അഥവാ 

ബിസിനസ്സ് അഡ്മിനിസക്ഷ്ട്ടഷന് (െിനാന്സ്)-ല് 

ബിരുദാനന്തര ബിരുദം 

 

വിഭൊഗം - 4 

1.     വേുപ്്പ    : രപാതുമരാമത്ത് വേുപ്്പ 

2.     ഉകദയാെകപ്പര്   : ഷ്ട്ഡാെ്റ്്റസമ്ാന് കഷ്ട്െഡ് - 1 

3.    ശമ്പള സര്േയില്   :  ₹ 26500-56700 

4.   വിദയാഭയാസ കയാെയതേള്  : സിവില്/ഇലഷ്ട്രിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംെില് കേരള  

      സർവേലാശാലയില്  നിന്നും ലഭിച്ച    

      ഡികോമകയാ, അതിന് തത്തുലയമായി   

      അംെീേരിക്കരപ്പട്ട ഒരു ഡികോമകയാ 

 

വിഭൊഗം -  5 

1.   വേുപ്്പ    : രസഷ്ട്േകട്ടറിയറ്്റ/കേരള പബ്ലിേ് സർവീസ്   

      േമ്മീഷന്/അഡവകക്കറ്്റ ജനറല് ഓെീസ ്

2.  ഉകദയാെകപ്പര്   : അസിസ്റ്റെ്   

3.  ശമ്പള സര്േയില്   :  ₹ 27800-59400 

4.  വിദയാഭയാസ കയാെയതേള്  : അംെീേൃത സർവേലാശാലയില് നിന്നും ലഭിച്ച  

      ബിരുദം 

 

വിഭൊഗം - 6 

1. വേുപ്്പ    : വിവിധ വേുപ്പുേള് 

2. ഉകദയാെകപ്പര്   : കലാവർ ഡിവിഷന് ക്ർക്ക ്

3. ശമ്പള സര്േയില്   : ₹ 19000-43600 

4. വിദയാഭയാസ കയാെയതേള്  : എസ്.എസ്.എല്.സി കയാ തത്തുലയമായ   

      പരീക്ഷകയാ വിജയിച്ചിരിക്കണം. 
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വിഭൊഗം - 7 

1.വേുപ്്പ    :         വിവിധ വേുപ്പുേള് 

2. ഉകദയാെകപ്പര്   :         കലാവർ ഡിവിഷന് കടപ്പിസ്റ്റ ്

3. ശമ്പള സര്േയില്   :         ₹ 19000-43600 

4. വിദയാഭയാസ കയാെയതേള്  :       1. എസ്.എസ്.എല്.സി. വിജയം അരല്ലെില് തത്തുലയ 

         കയാെയത. 

2.  മലയാളം കടപ്പക്ററ്റിംെില് കലാവർ കഷ്ട്െഡ്      

സർട്ടിെിക്കറ്്റ (രേ.ജി.റ്റി.ഇ.)  അരല്ലെില് 

തത്തുലയ കയാെയത. 

3. ഇംഗ്ലീഷ് കടപ്്പകററ്റിംെില് കലാവർ കഷ്ട്െഡ ്

സർട്ടിെിക്കറ്റും (രേ.ജി.റ്റി.ഇ.), േമ്പയൂട്ടർ കവഡ ് 

കഷ്ട്പാസസിംെിലുള്ള സർട്ടിെിക്കറ്റും അരല്ലെില് 

തത്തുലയ കയാെയതയും. 

േുറിപ്്പ:— 2002 ജനുവരി മാസത്തിന് മുന്പ്  രേ.ജി.റ്റി.ഇ.    

കടപ്്പകററ്റിംെ് കയാെയത കനടിയവർ േമ്പയൂട്ടർ കവഡ ്

കഷ്ട്പാസസിംെികലാ  തത്തുലയ കയാെയതയികലാ ഉള്ള ഷ്ട്പകതയേം 

സർട്ടിെിക്കറ്്റ അകപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത ് 

കനടിയിരിക്കണം. 

 

വിഭൊഗം - 8 

1.  വേുപ്്പ    : വിവിധ വേുപ്പുേള് 

2. ഉകദയാെകപ്പര്   : കോണ്െിഡന്ഷയല് അസിസ്റ്റെ് കഷ്ട്െഡ്-2/  

               രസ്റ്റകനാ കടപ്പിസ്റ്റ് കഷ്ട്െഡ്-2 

3. ശമ്പള സര്േയില്   : ₹ 20000-45800 

4. വിദയാഭയാസ കയാെയതേള്  :  1.   േസ് ടു വിജയം അരല്ലെില് തത്തുലയ കയാെയത. 

2. ഇംഗ്ലീഷ് കടപ്പ്കററ്റിംെില് കലാവർ കഷ്ട്െഡ ്

സർട്ടിെിക്കറ്റും (രേ.ജി.റ്റി.ഇ.), േമ്പയൂട്ടർ കവഡ ് 

കഷ്ട്പാസസിംെിലുള്ള  സർട്ടിെിക്കറ്റും അരല്ലെില്   

തത്തുലയ കയാെയതയും. 
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േുറിപ്്പ:—2002 ജനുവരി മാസത്തിന് മുന്പ്  രേ.ജി.റ്റി.ഇ.       

കടപ്്പകററ്റിംെ് കയാെയത കനടിയവർ  േമ്പയൂട്ടർ കവഡ ്

കഷ്ട്പാസസിംെികലാ തത്തുലയ കയാെയതയികലാ ഉള്ള 

ഷ്ട്പകതയേം സർട്ടിെിക്കറ്്റ അകപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന 

സമയത്ത് കനടിയിരിക്കണം.  

3. മലയാളം കടപ്്പകററ്റിംെില് കലാവർ കഷ്ട്െഡ ്

സർട്ടിെിക്കറ്്റ (രേ.ജി.റ്റി.ഇ.), അരല്ലെില് തത്തുലയ 

കയാെയത. 

4. ഇംഗ്ലീഷ് െുരുരക്കഴുത്തില് കലാവർ കഷ്ട്െഡ ്

സർട്ടിെിക്കറ്്റ (രേ.ജി.റ്റി.ഇ.) അരല്ലെില് തത്തുലയമായ  

കയാെയത. 

5. മലയാളം െുരുരക്കഴുത്തില് കലാവർ കഷ്ട്െഡ ്    

സർട്ടിെിക്കറ്്റ (രേ.ജി.റ്റി.ഇ.)  അരല്ലെില് തത്തുലയമായ      

കയാെയത. 

 

വിഭൊഗം - 9 

1.  വേുപ്്പ       :  രപാതു വിദയാഭയാസ വേുപ്്പ 

2. ഉകദയാെകപ്പര്   :  കഹസേ്ൂള് അസിസ്റ്റെ ്

3. ശമ്പള സര്േയില്   :  ₹ 29200-62400 

4. വിദയാഭയാസ കയാെയതേള്  :   1.  ബന്ധരപ്പട്ട വിഷയത്തില് കേരളത്തിരല   

                 സർവേലാശാലേള് നല്േിയിട്ടുള്ളകതാ  

  അംെീേരിച്ചിട്ടുള്ളകതാ ആയ ബിരുദവും ബന്ധരപ്പട്ട 

വിഷയത്തില് തരന്നയുള്ള ബി.എഡ്/ബി.റ്റി./എല്.റ്റി. 

ബിരുദവും. 

2.   കേരള ടീകച്ചഴസ്് എലിജിബിലിറ്റി രടസ്റ്റ് (രേ-രടറ്്റ)  

 പാസ്സായിരിക്കണം.   

 Exemption:—ബന്ധരപ്പട്ട വിഷയത്തില് തരന്ന 

 സി.രടറ്്റ/രനറ്്റ/രസറ്്റ/എം.െില്/പി.എച്ച്.ഡി/എം.എഡ ്
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കയാെയത കനടിയിട്ടുള്ള ഉകദയാൊർഥിേരള രേ-രടറ്്റ 

കയാെയത കനടിയിരിക്കണം എന്ന വയവസ്ഥയില് നിന്ന ്

ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

        3. കേരള വിദയാഭയാസ െട്ടങ്ങളില് നിഷ്േർഷിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു  

           കയാെയതേള്. 

വിഭൊഗം - 10 

1.  വേുപ്്പ    :  രപാതു വിദയാഭയാസ വേുപ്്പ 

2. ഉകദയാെകപ്പര് :  അപ്പർ കഷ്ട്പമറി/കലാവർ കഷ്ട്പമറി സ്േൂള് 

അസിസ്റ്റെ ്

3. ശമ്പള സര്േയില്   :  ₹ 25200-54000 

4. വിദയാഭയാസ കയാെയതേള്  :  യു. ി.എസ.്എ.  1. കേരള െവരെെ്  പരീക്ഷാ  

     േമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്.എസ്.എല്.സി.   

     പരീക്ഷയും റ്റി.റ്റി.സി. പരീക്ഷയും പാസ്സായിരിക്കണം.  

                അരല്ലെില്  

കേരളത്തിരല  സർവേലാശാലേള് നലേ്ിയിട്ടുള്ളകതാ 

അംെീേരിച്ചിട്ടുള്ളകതാ ആയ ഏരതെിലും വിഷയത്തിലുള്ള 

ബിരുദവും േൂടാരത ബി.എഡ.്/ബി.റ്റി./എല്.റ്റി. 

കയാെയതയും കനടിയിരിക്കണം 

2. കേരള ടീകച്ചഴസ്് എലിജിബിലിറ്റി രടസ്റ്റ ് (രേ-രടറ്്റ) 

വിജയം. 

Exemption.—ബന്ധരപ്പട്ട വിഷയത്തില് തരന്ന                

സി.രടറ്്റ/രനറ്്റ/രസറ്്റ/എം.െില്/പി.എച്ച.്ഡി./എം.എഡ്. 

കയാെയത കനടിയിട്ടുള്ള ഉകദയാൊർഥിേരള രേ-രടറ്്റ 

കയാെയത കനടിയിരിക്കണം എന്ന വയവസ്ഥയില്  നിന്ന് 

ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

     3. കേരള പബ്ലിേ് സർവീസ് േമ്മീഷന് മുകഖ്നയുള്ള  

     നിയമനത്തിന് നിഷ്േർഷിച്ചിട്ടുള്ള മറ്്റ കയാെയതേളും 

     എൽ. ി.എസ.്എ.   1. കേരള െവരെെ്  പരീക്ഷാ  

     േമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്.എസ്.എല്.സി. പരീക്ഷയും  

     റ്റി.റ്റി.സി. പരീക്ഷയും  പാസ്സായിരിക്കണം. 
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        2. കേരള ടീകച്ചഴസ്് എലിജിബിലിറ്റി രടസ്റ്റ് (രേ-രടറ്്റ)   

     പാസ്സായിരിക്കണം.  

     Exemption.—ബന്ധരപ്പട്ട വിഷയത്തില് തരന്ന   

     സി.രടറ്്റ/രനറ്്റ/രസറ്്റ/എം.െില്./പി.എച്ച്.ഡി./എം.എഡ.് 

കയാെയത കനടിയിട്ടുള്ള ഉകദയാൊർഥിേരള രേ-രടറ്്റ 

കയാെയത കനടിയിരിക്കണം എന്ന വയവസ്ഥയില് നിന്ന് 

ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.     

വിഭൊഗം - 11 

1.  വേുപ്പ ്    :  വിവിധ വേുപ്പുേള് 

2. ഉകദയാെകപ്പര ്   :  ഓെീസ് അറ്റന്ഡെ് 

3. ശമ്പള സ്രേയില്    :  ₹ 16500-35700 

4. വിദയാഭയാസ കയാെയതേള്  :  ഏഴാം ക്ാസ്സ് പാസായിരിക്കണം.  

ബിരുദധാരിയാോന് പാടില്ല. 

വിഭൊഗം - 12 

1.   വേുപ്പ ്    :  വിവിധ വേുപ്പുേള് 

2. ഉകദയാെകപ്പര ്   :  ൌക്കീദാർ 

3. ശമ്പള സ്രേയില്   :  ₹ 16500-35700 

4. വിദയാഭയാസ കയാെയതേള്  :  1. ഏഴാം ക്ാസ്സ് പാസായിരിക്കണം.    

        ബിരുദധാരിയാോന് പാടില്ല. 

                  2. ശാരീരിേ കയാെയതേള്: 

          (എ) രപാക്കം—165 രസ.മീ. 

        പട്ടിേജാതി/പട്ടിേവർഗക്കാർക്ക് 160 രസ.മീ. 

          (ബി)  രനഞ്ചളവ്—81 രസ.മീ. 

          വിേസിപ്പിക്കുകമ്പാള് ഏറ്റവും േുറഞ്ഞത ്

         4 രസ.മീ. വിേസിക്കണം.     

         പട്ടിേജാതി/പട്ടിേവർഗക്കാർക്ക്—76 രസ.മീ. 

വിേസിപ്പിക്കുകമ്പാള് ഏറ്റവും േുറഞ്ഞത ്

5 രസ.മീ.    
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     (സി) ോഴ്െ 

             ദൂരോഴ്െ               സമീപോഴ്െ          

     വലത് േണ്ണ ്     6/6 സ്രനല്ലന്           0.5 സ്രനല്ലന് 

     ഇടത് േണ്ണ ്     6/6 സ്രനല്ലന്            0.5 സ്രനല്ലന് 

3. ൌക്കിദാർ തസ്തിേയില് നിയമിക്കരപ്പടുന്ന 

ഭിന്നകശഷിക്കാരായ ഉകദയാൊർഥിേരള കമല്പ്പറഞ്ഞ 

രമഡിക്കല് സർട്ടിെിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്നതില് നിന്നും 

ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

വിഭൊഗം - 13 

1.  വേുപ്പ ്    :  വിവിധ വേുപ്പുേള് 

2. ഉകദയാെകപ്പര ്   :  ലിെ്റ്റ് ഓപ്പകററ്റർ 

3. ശമ്പള സ്രേയില്   :  ₹ 18000-41500 

4. വിദയാഭയാസ കയാെയതേള്  :  1. എസ്.എസ്.എല്.സി പരീക്ഷകയാ തത്തുലയ   

       പരീക്ഷകയാ പാസായിരിക്കണം. 

        2. മുേളില് പറഞ്ഞ കയാെയത കനടിയതിനുകശഷം  

        ആറുമാസരത്ത ലിെ്റ്റ് ഓപ്പകററ്റർ ആയിട്ടുള്ള   

        ഷ്ട്പവൃത്തി പരിെയം. 

വിഭൊഗം - 14 

1.  വേുപ്പ ്    :  വിവിധ വേുപ്പുേള് 

2. ഉകദയാെകപ്പര ്   :  ഡയൂേികക്കറ്റിംെ് രമഷീന് ഓപ്പകററ്റർ 

3. ശമ്പള സ്രേയില്   :  ₹ 17500-39500 

4. വിദയാഭയാസ കയാെയതേള്  :  ഏഴാം സ്റ്റാന്കഡർകഡാ തത്തുലയമായ പരീക്ഷകയാ 

പാസായിരിക്കണം. 

ഡയൂേികക്കറ്റർ രമഷീന് ഷ്ട്പവർത്തിപ്പിക്കുന്നതില് 

ഏരതെിലും ഷ്ട്പിെിംെ് ഷ്ട്പസ്സികലാ അരല്ലെില് 

ഷ്ട്പസ്തുത രമഷീന് ഉപകയാെത്തിലുള്ള മറ്റ ്

സ്ഥാപനങ്ങളികലാ ഉള്ള ആറ് മാസരത്ത പരിെയം. 
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അനുബന്ധം IV 
ഷ്ട്പെല്ഭ ോയിേ താരങ്ങള്ക്ക് സർക്കാർ സർവീസില് നിയമനം നല്േുന്ന പദ്ധതി 

 2015-19 വർഷകത്തക്കുള്ള നിയമനം 
 

ഐഡന്റിഫിരക്കഷൻ ഫൊറം 
(ഷ്ട്പകതയേമായി തയ്യാറാക്കി അകപക്ഷകയാരടാപ്പം അയകക്കണ്ടത്) 

 
അകപക്ഷേരെ കപര ്           : 
 
കമല്വിലാസം            
(പിന്കോഡ് സഹിതം)    : 
 
 
അകപക്ഷിക്കുന്ന തസത്ിേേളുരട 
കപരും ശമ്പളവും വേുപ്പും    : 
 
രക്ഷേർത്താവിരെ കപരും ബന്ധവും  : 
 
 

ആറുമാസത്തിനേം എടുത്ത 
അകപക്ഷേരെ ഒരു 

പാസ്കപാർട്്ട കസസ് 
കൊകട്ടാ ഈ കോളത്തില് 

പതിച്ച് അതില് ഒരു െസറ്റഡ് 
സർക്കാർ ഉകദയാെസ്ഥന് 

സാക്ഷയരപ്പടുത്തി 
ഒപ്പിട്ടിരികക്കണ്ടതാണ്. 

 
ഈ കൊകട്ടാ അകപക്ഷേകെത് തരന്നയാരണന്ന്  

സാക്ഷയരപ്പടുത്തിരക്കാള്ളുന്നു. 
 

അകപക്ഷേരെ ഒപ്പ ് : 
സ്ഥലം   : 
തീയതി  : 
 
 
 

(സാക്ഷയരപ്പടുത്തുന്ന ഉകദയാെസ്ഥരെ 
കപരും ഉകദയാെകപ്പരും) 

സ്ഥലം  : 
തീയതി : 
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NO  OBJECTION  CERTIFICATE 

 

 Certified that Sri/Smt. ................................................................................  is working as 

......................................................... in this department and this department has no objection in 

sparing his/her services if selected, for appointment in Government Service under the scheme of 

appointment of outstanding sportsmen/women in Public Service. 

 

 

 

Signature 

Name and Designation of the 

Appointing Authority/Head of Department 

           

Place : 

Date : 

 

 

 

 

 

      (Office Seal) 
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GOVERNMENT OF KERALA 

KERALA STATE SPORTS COUNCIL 
Thiruvananthapuram 

APPLICATION FOR THE SELECTION OF OUTSTANDING SPORTS PERSONS  

IN THE STATE SERVICE 

 

1. Name of Applicant  

2. Gender  

3. Date of Birth Day     Month     Year Age  

 

4. Citizenship  

5. Aadhaar Details  

6. Name of Parent/Guardian  

7. In case of differently abled sports 

person 

 

8. Religion  Caste  

9. District  

10.Taluk  

11. Village  

Contact Details 

12. Address for Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Contact Telephone Number 

      

      

     

STD               Tele No. 

Mobile No. 

E-mail ID 

Sports Details 

14.  Represented Kerala in any of the 

year 2013 to 2019: (Y/N) 

 

15. If eligible for Age Relaxation under 

K.S. & S.S.R., Specify: 
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 Achievements 

16. Achievements (Attach Certificates of Proof) 

No. Achievements Type Discipline Month Year Position New 

Record 

Best 

Player 

1         

 

Qualification & Preference 

17. Educational Qualification  

18. Preferences (Attach Certificates of Proof) (Mark should be greater than 35 and priority 

should be filled when select a post) 

No. Qualification Posts Preference 

1    

2    

 

DECLARATION 

(To be filled by the candidate) 

I, ...................................................................... do hereby declare that the forgoing information is 

correct and complete to the best of my knowledge and belief, that I am not aware any 

circumstances which might impair my fitness for employment under Government and that the 

copies of the document sent with application are true copies of the originals kept in my custody.  I 

understand that in the event of any of the particulars or information furnished herein being found 

false or incorrect after my appointment, my services are liable to be terminated without further 

notice to me. 

 

 

Place :                                                                                               Signature of the Applicant 

Date  : 
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GOVERNMENT OF KERALA 

General Administration (Services-D) Department 

NOTIFICATION 

 

No. SD1/100/2018/GAD.                    Dated, Thiruvananthapuram, 18th February, 2021. 

 

1. Applications are invited for the 249 vacancies from sportsmen/women who have made 

the following achievements in sports/games disciplines shown in Annexure II, during the 

calendar years 2015 to 2019 for appointment in the State Government service under the scheme 

for the Appointment of outstanding sportsmen/women in Public Service:— 

(i) Those who were members of the team which represented the country in the 

International Championships; viz. Olympics, World Cup, World University Games, 

Commonwealth Games, Asian Games or SAF Games which are cleared by the Government of 

India and won first, second or third position in individual or team events. 

 

(ii) Those who have represented the country in the above International Championships. 

(iii) Those who were members of Kerala State teams of a sports discipline recognized 

by the Kerala State Sports Council which participated in the Championships listed in the 

Annexure - II and won first, second or third position. 

 

(iv) Those who represented the district in the Mountaineering and Kalaripayattu 

disciplines and secured first place in individual or team events in the State Senior Championships 

conducted by the concerned state associations affiliated to Kerala State Sports Council. 

 

Note:—(a)  Only those sports/games items which have been included in Olympics/Asian    

Games as mentioned in Annexure II will be taken into account for giving 

employment under the Scheme. 

 

(b) The order of priority and other guidelines for selection of candidates will be 

those stated in the Annexure I of this Notification. 
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2.  Selection Procedure 

 

2.1 The selection of candidates for appointment will be made purely on the basis of 

achievements in the field of sports/games as given in the Annexure-I 

 

2.2 Number of vacancies.—The present selection is for 250 vacancies, 50 vacancies 

per annum, due for the calendar years 2015 to 2019, after deducting 1 vacancy from 50 vacancies 

for the year 2016, i.e., a total of 249 vacancies.  From the vacancies in each calendar year, two 

vacancies for differently abled persons and one vacancy will be earmarked for those sports items 

not included in the Olympics/Asian Games but recognised by Kerala State Sports Council for 

three preceding years per annum. 

 

2.3 For the vacancies of each Calendar year, the achievements made in the field of 

sports/games for two preceding financial years alone will be considered for appointment (For 

example: For the 50 vacancies in the year 2015, the achievements of the financial years 2013-14 

and 2014-15 alone will be considered) 

 

2.4 Out of the 50 vacancies per annum 25 vacancies will be set apart for the Individual 

Games/events and the remaining 25 vacancies for the Team Games/event. 

 

2.5 25 sports persons each from the category of Individual Game/event and Team 

Game/event will be selected according to the merit of the applicants for appointment. 

 

2.6 A rank list each for the Individual game/event and Team Game/event will be 

prepared according to the merit of the applicants and the candidate for the appointment will be 

selected first from the rank list of the individual item and then from the Team event alternatively. 

 

2.7 Each year the allotment will begin with the individual game/event. 
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2.8 If there is no sufficient candidates in the rank list of the individual game/event, 

then those vacancies will be filled with the applicants from the rank list of the Team Game/event 

and vice versa. 

 

2.9 Olympics Games means the tournament conducted by International Olympic 

Committee once in four years. 

 

2.10 Commonwealth Games means the tournament recognized by the International 

Olympic Committee and conducted by the Commonwealth Games Federation (CGF) once in 

four years. 

 

2.11 Asian Games means the tournament conducted by the Olympic Council of Asia 

once in four years. 

 

2.12 World Championships means the championships organized by the International 

Apex Bodies of the concerned discipline and approved by Government of India. 

 

2.13 World University Games means the World Universiade conducted by the 

International University Sports Federation 

 

2.14 South Asian Games/South Asian Olympics means the official SAF games 

conducted by South Asian Olympic Council (SAOC). 

 

2.15 All India Inter Varsity competitions means the competitions conducted by the 

Association of Indian Universities (Zonal competitions will not be considered). 

 

2.16 National Games means those competitions conducted by the Indian Olympic 

Association in co-operation with any of the States. 

2.17 The Senior National Championships means the championships conducted by the 

National Apex Body of the concerned discipline once in a year. 
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2.18 If a candidate represents the Indian University team in the World University 

Championship for men/women, he/she shall be considered for the benefit of the norms only if 

he/she was a student in one of the Universities in Kerala during the year of representation. 

 

2.19 Individual Game/Event means the game/event in which an individual performs 

alone. Individual event is one in which the achievement is the result of the contribution by one 

individual as participant and team event in one in which the achievement is the result of the 

contribution of more than one individual as the participant. 

 

2.20 When a candidate has a number of achievements in different disciplines, his/her 

best achievement will be considered for appointment. 

 

2.21 All competitions where an upper age limit is fixed will be treated as Junior event 

provided the concerned National Federation does not classify it as a Senior event. Except the 

achievements of the World Universiade no other Junior level Competitions will be considered for 

sports quota appointment. 

 

2.22 When there is a tie in any of the achievements listed above, the following criteria 

in the priority listed will be applied to break the tie. 

 

i. If a new record is created the person who has achieved 1, 2, 3 position he/she 

will be given next priority 

ii.   the team in the 1, 2, 3 position which has created a record will be given next   

priority. 

                  iii.   Captaincy in the team event will be given the next priority. 

                  iv.  The candidate with ‘the best player of the tournament award’ will be given the 

next priority. 

                   v.   The achievement of the previous year will be given the priority 

                  vi.  If there is still a tie, the candidate who is senior in age will be given next priority. 

                  vii. If a tie cannot be broken by any of the above mentioned criteria, percentage of 

marks in the qualifying examinations will be the basis for breaking the tie. 
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2.23 The selection will be made by a committee constituted by the Government for the 

purpose. 

 

2.24 (a) The candidates so selected and recommended for employment by the 

Selection Committee may be appointed against the posts listed in Annexure-III subject to their 

suitability with reference to their qualifications prescribed for the post as required under the 

Special Rules. 

(b) 10% of total number of posts notified for making appointment will be set apart 

for making appointments in the posts of Assistants of the Subordinate Services mentioned in 

Category V of Annexure III and 2%  each will be set apart for making appointments in the posts 

of the State Services mentioned in the Category I to III of Annexure III. The order of 

appointment to these categories is as follows:— 

 

(i)  Those selected candidates who have got the highest achievements in the field 

of sports/games will be considered irrespective of the discipline. 

 

(ii)  If there is a tie the percentage of marks the candidates have secured for the 

qualifying examinations prescribed for the posts will be taken into account. 

 

2.25 The Government may, on the recommendations of the committee restrict the 

number   of candidates to be selected under each discipline of Sports/Games. 

 

2.26 The Government shall determine on the advice of the Committee regarding the 

Departments and posts in which active sports persons should be appointed. 

 

2.27 Interview of the candidates will be conducted, if found necessary by the 

Committee. 

2.28 The selected candidates for each category of posts shall be ranked in the order of 

merit for allotment and appointments. 
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2.29 The Government have the right to relax the educational qualification prescribed 

for each posts notified for the sports persons who have made achievements or participated in 

Olympics and those who have made achievements in Commonwealth/Asian Games. 

 

2.30 Those sports persons who have got employment through sports quota in 

Central/State Governments or in the Public Sector Undertakings controlled by the Central/State 

Governments are not eligible to apply. 

 

3. Age:—The candidate who apply for the vacancies of each year should complete 18 

years of age and should not have  completed 36 years as on 1st January of the succeeding 

year. (E.g.:—The candidate who apply for the vacancies for the year 2015 should complete 18 

years of age and should not have completed 36 years as on 1st January 2016). However, usual 

relaxation of the upper age limit prescribed under Rule 10(c) of General Rules of Kerala State & 

Subordinate Service Rules,  1958 will be provided for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and 

other Backward Classes. 

 

4.     Instructions to Candidates and General Conditions:  

4.1 Applications are to be submitted online through the website  

www.sportsquota.sportscouncil.kerala.gov.in of the Government of Kerala. 

 

4.2 The candidates may apply for any of the posts given in Annexure III, provided they 

satisfy the qualification prescribed for that post. A candidate, who wishes to apply for more than 

one posts, need not send separate applications. They can apply for any posts in one application 

stating their order of preference. 

 

4.3 Applications are to be submitted online as detailed below: 

 

Get into Online Portal, enter the details in “Apply Online', without any error.  After 

“Final Submission' the print of the application should be taken and with the photograph and 

required attested documents to the address given below.  No corrections can be made after final 

submission.  The candidate should keep the 'Application Number' and the 'Password' set.  The 

Candidates who are already employed under Government of India or any State Governments or 
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employed with any Public Sector Undertakings owned or controlled by the said Government, 

should obtain the No Objection Certificate in the prescribed proforma as given in the Annexure 

IV of the Notification, from the employer and the No Objection Certificate should be produced at 

the time of certificate verification.  The applications of the candidates who fail to produce the No 

Objection Certificate will summarily be rejected (Model of the Online Application is included in 

the Annexure IV). 

  

4.4 Full responsibility regarding Online application will be vested in the Kerala                             

State Sports Council. 

 4.5 A help desk will be functioning in the Kerala State Sports Council every day 

from 10 a.m. to 5p.m. from the first date of receipt of application till the last date of receipt.  If a 

candidate face any difficulty at the time of online application, they may contact the ‘Help desk’ 

in the phone number given below: 

                       Phone No. 0471-2330167 (Kerala State Sports Council). 

4.6 If the candidates cannot apply online as per the directions from the Help desk they 

can directly come to the Kerala State Sports Council for submitting the application online. 

4.7   Applications for each year has to be submitted separately. 

 

4.8 The Photograph of the candidate should be affixed in the Identification form in the 

prescribed proforma included in the notification (Appendix-IV) and attested by a Government 

Gazetted Officer. 

 

4.9 All candidates should be present in person with the original documents mentioned in 

the Online application at the date of certificate verification as and when the Government 

demands. 

 

4.10 The candidates who are already employed under Government of India or any State 

Governments or employed with any Public Sector Undertakings owned or controlled by the said 

Governments should obtain the No Objection Certificate in the prescribed proforma as given in 

the Notification (Annexure -IV) from the employer and the No Objection Certificate should be 
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produced at the time of certificate verification. The applications of the candidate who fail to 

produce the No Objection Certificate will summarily be rejected. 

4.11 The candidate should ensure that he/she fulfills the eligibility criteria and the 

particulars furnished by him/her are correct in all aspects and separate applications have been 

submitted in the case of the candidates who applied for more than one year. 

 

4.12 A print out of the application submitted online should be taken.  The year to be 

considered for appointment should be marked on the top of the front page and a Photograph 

should be affixed on the front page.  This should be received with required documents on the 

following address before 5 PM on  17-3-2021 

The Principal Secretary to Government, 

General Administration (Services - D) Department, 

Government Secretariat, 

Thiruvananthapuram - 695 001 

4.13 Enclosures:—The following enclosures should be firmly stitched along with the 

application form: 

 

(i)  Copies of documents to prove educational qualifications (including mark list) and 

experience. 

 

(ii)  Copies of documents in support of age and date of birth. 

 

(iii)  Copies of documents obtained from the concerned Sports Organizations, which 

conducted the Championship to prove the achievements in Sports mentioned in paragraph I of 

this Notification (Certificates issued by any other Association/Organization will not be accepted). 

(iv)  Two copies of the passport size photograph of the candidates taken within six 

months of submission of applications one pasted on the application form and signed by the 

candidate and the other with the identification certificate duly attested by a Gazetted Government 

Officer. 

(v) Copy of the Certificate from the competent authority in the case of the candidates 

for whom relaxation of age limit is admissible. 
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(vi) Identification Certificate (in the prescribed format included in  

Annexure IV of the Notification) 

(vii)    Copies of documents in proof of the differently abled. 

   

4.14   All the copies of the documents sent along with the application should be 

self-attested. 

4.15 It should be clearly mentioned on the application envelope as “The Application 

for Sports Quota Appointment for the year 2015 - 19”. 

 

4.16 The applications not submitted as per the conditions stipulated in clause 4.12 will 

not be considered on any account. 

       5.   Last Date for Receipt of Application 

5.1 Last date for accepting application online is 10-3-2021, 5 P. M. 

5.2 Last date for receiving the print out of the online application at the General 

Administration (Services-D) Department is 17-3-2021, 5 P. M. 

5.3 Applications received after the last date will not be considered. 

6. Documents to be produced for certificate verification 

6.1 Documents to prove the age and date of birth 

6.2 Documents to prove the educational qualifications 

6.3 Identification Form in the prescribed proforma attested by a Gazetted Officer. 

6.4 No Objection Certificate from the employer in the case of candidates who are 

already employed under Government of India or any State Governments or employed with any 

Public Sector Undertakings owned or controlled by the said Governments. 

6.5 Certificates/Documents obtained from the Sports Organizations concerned, which 

conducted the Championship to prove the achievements in Sports mentioned in paragraph I of 

this Notification (Certificates issued by any other Association/Organization will not be accepted). 
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6.6 Certificates from the competent authority in the case of the candidates for whom 

relaxation of age limit is admissible. 

6.7 Certificates proving the different ability (In the case of differently abled persons). 

7.  Appointment 

7.1 The selected sports persons who wish to pursue sports will be appointed against 

the supernumerary posts to be created to accommodate them in departments. They shall be 

absorbed against regular posts in the departments on completion of 35 years of age or on 

retirement from active sports whichever is earlier.  The selected sports persons who have already 

retired from active sports shall be straight away appointed against regular vacancy. 

7.2 Canvassing in any form will be a disqualification for appointment. 

8. The Candidates, who were punished/banned from the field of sports for the use of 

banned drugs, are not eligible for sports quota appointment. If such cases are proved even after 

their appointment, they will be terminated from the Service. 
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ANNEXURE-I 

 

ORDER OF PRIORITY OF ACHIEVEMENTS FOR SELECTION OF SPORTS PERSONS 

FOR APPOINTMENT IN STATE GOVERNMENT SERVICE UNDER SPORTS QUOTA 

I. 

1 Representing India in Olympics and winning First Place 150 

2 Representing India in Olympics and winning Second place 145 

3 Representing India in Olympics and winning Third place 140 

4 Representing India in approved World Championship and winning First Place 135 

5 Representing India in approved World Championship and winning Second Place 130 

6 Representing India in approved World Championship and winning Third place 125 

7 Representing India in Commonwealth Games and winning first place 120 

8 Representing India in Commonwealth Games and winning Second place 115 

9 Representing India in Commonwealth Games and winning Third place 110 

10 Representing India in Asian Games and winning First Place 105 

11 Representing India in Asian Games and winning Second place 100 

12 Representing India in Asian Games and winning Third place 95 

13 Representing India in world universiad and winning first place 90 

14 Representing India in World universiad and winning Second place 85 

15 Representing India in World universiad and winning Third place 80 

16 Representing India in Olympics 75 

17 Representing India in approved World Championship 70 

18 Representing India in Commonwealth Games/Asian Games 65 

19 Representing India in South Asian Games and winning First place 60 

20 Representing India in South Asian Games and winning Second place 55 

21 Representing India in South Asian Games and winning Third place 50 

22 Representing Kerala in the Senior National/National Games Championship and 

winning First place 

45 

23 Representing Kerala in the Senior National/National Games Championship and 

winning Second place 

40 

24 Representing Kerala in the Senior National/National Games Championship and 

winning Third place 

35 
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25 Representing University in Kerala and winning First place in All India Inter 

University Competitions 

30 

26 Representing University in Kerala and winning Second place in All India Inter 

University Competitions 

25 

27 Representing University in Kerala and winning Third place in All India Inter 

University Competitions 

20 

28 Representing District in Inter District Senior State Championship and Winning 

First Place 

15 

 

II. Priorities for the Differently Abled Persons 

 

1 Representing India in the approved International competitions and winning First Place. 

2 Representing India in the approved International competitions and winning Second Place. 

3 Representing India in the approved International competitions and winning Third Place. 

4 Representing India in the approved International competitions. 

5 Representing Kerala State in National and winning First Place. 

6 Representing Kerala State in National and winning Second Place. 

7 Representing Kerala State in National and winning Third Place. 

 

 

List of disciplines included in Olympic Games approved by the Kerala State Sports Council 

for the Sports Quota Appointment for the year 2015-19 

 

Sl. No. Discipline 

1 Aquatics 

2 Athletics 

3 Basket ball 

4 Cycling 
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5 Football 

6 Hand ball 

7 Volleyball 

8 Canoeing/Kayaking 

9 Rowing 

10 Badminton (Shuttle) 

11 Table Tennis 

12 Wrestling 

13 Weight lifting 

14 Judo 

15 Taekwondo 

16 Gymnastics 

17 Hockey 

18 Tennis 

19 Archery 

20 Boxing 

21 Fencing 

22 Shooting 

 

List of disciplines included in Asian Games approved by the Kerala State Sports Council 

for the Sports Quota Appointment for the year 2015-19 

 

Sl. No. Discipline 

1 Aquatics 

2 Athletics 

3 Basket ball 

4 Cycling 
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5 Football 

6 Hand ball 

7 Volleyball 

8 Canoeing/Kayaking 

9 Shooting 

10 Badminton (Shuttle) 

11 Table Tennis 

12 Weight Lifting 

13 Judo 

14 Archery 

15 Taekwondo 

16 Boxing 

17 Rowing 

18 Fencing 

19. Wrestling 

20 Gymnastics 

21 Hockey 

22 Tennis 

23 Soft Ball (Women) 

24 Kabaddi 

25 Chess 

26 Karate 

27 Base Ball (Men) 

28 Wushu 
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List of disciplines approved by Kerala State Sports Council (Discipline to be considered for 

the year applied for, must be recognized by the Kerala State Sports Council in that year 

and also for the three preceding years) 

 

Sl. No. Discipline 

1 Mountaineering 

2 Cycle Polo 

3 Powerlifting 

4 Tennikoit 

5 Ball Badminton 

6 Kho-kho 

7 Kalaripayattu 

8 Body Building 

9 Soft Ball 

10 Base Ball 

11 Tug of War (Recognized by Kerala State Sports Council 

as on 22-12-2013) 

12 Net Ball (Recognized by Kerala State Sports Council as 

on 27-4-2015) 

13 Arm Wrestling (Recognized by Kerala State Sports 

Council as on 18-2-2016) 

14 Yoga (Recognized by Kerala State Sports Council as on 

16-2-2017) 

15 Sepakthakra (Recognized by Kerala State Sports Council 

as on 21-6-2017) 

16 Roller Skating (Recognized by Kerala State Sports 

Council as on 23-4-2013) 

17 Throw Ball (Recognized by Kerala State Sports Council 

as on 31-7-2014) 
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ANNEXURE III 

 

POSTS IN STATE SERVICE, SUBORDINATE SERVICE AND LAST GRADE 

SERVICE FOR APPOINTMENT OF OUTSTANDING SPORTS PERSONS 

 

Service                                 Prescribed Qualification for Direct Recruitment 

 

                                              Category I  

1. Department                                                    : Public Works Department/Irrigation 

2. Post :    Assistant Engineer 

(Civil/Electrical/Mechanical) 

3. Scale of Pay :    ₹ 39500-83000 

4. Educational Qualifications :     B.Tech. Degree in Engineering 

(Civil/Electrical) of the Kerala University, or 

equivalent qualification recognised by the 

Kerala Government. 

For Mechanical:— 

1. B.Sc. Degree in Mechanical 

Engineering of the Kerala University 

or its equivalent 

OR 

2. BE Degree in Mechanical Engineering 

of the Madras University or its 

equivalent 

OR 

3. Associate Membership in Diploma of 

the Institution of Engineers (India) in 

Mechanical Engineering or any other 
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qualification recognised as equivalent 

to a degree. 

OR 

4. Pass in Section A and B of the 

Associate Membership Examination of 

the Institution of Engineers 

(India) in Mechanical Engineering 

OR 

5. Diploma in Mechanical Engineering of 

the College of Engineering Guindy 

which was abolished in 1954 but which 

treated as equivalent to a degree in 

Mechanical Engineering. 

OR 

6. Any other qualification recognised by 

the Government as equivalent to a B.Sc. 

Degree in Mechanical Engineering of 

the Kerala University. 

  

Category II 

1. Department : Health Services Department 

2. Post : Assistant Surgeon 

3. Scale of Pay :   ₹ 45800-89000 

4. Educational Qualifications : 1. Degree in Modern Medicine (MBBS) or 

equivalent qualification. 

2. Registration in Modern Medicine in the State 

Medical Council. 
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Category III 

1. Department : Commercial Taxes Department (State Goods and 

Service Taxes Department) 

2. Post : Commercial Tax Officer 

3. Scale of Pay :  ₹ 39500-83000 

4. Educational Qualifications : Graduation with a degree in Law 

      OR 

A pass in Chartered Accountant (Inter) as defined 

in the Chartered Accountants Act 1949 (Central 

Act 38 of 1949) 

         OR                         

Master’s Degree in Commerce 

                 OR 

Master’s Degree in Business Administration 

(Finance). 

Category IV 

1. Department : Public Works Department 

2. Post : Draftsman Grade I 

3. Scale of Pay : ₹ 26500-56700 

4. Educational Qualifications : Diploma in Civil or Electrical Engineering of a 

University of Kerala or a Diploma recognized as 

equivalent thereto. 

Category V 

1. Department : Secretariat/Office of the Advocate 

General/Kerala Public Service Commission 

2. Post : Assistant 

3. Scale of Pay :  ₹ 27800-59400 

4. Educational Qualifications :  Graduation of a recognised University. 
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Category VI 

1. Department : Various Departments 

2. Post : L.D. Clerk 

3. Scale of Pay : ₹19000-43600 

4. Educational Qualifications : Pass in SSLC or its equivalent 

 

Category VII 

1. Department : Various Departments 

2. Post :  Lower Division Typist 

3. Scale of Pay : ₹19000-43600 

4. Educational Qualifications : 1. SSLC or its equivalent. 

2. Lower Grade certificate in Typewriting     

Malayalam (KGTE) or its equivalent. 

3. Lower Grade Certificate in Typewriting English 

(KGTE) and Computer Word Processing or its 

equivalent. 

Note:—Those who have passed the KGTE      

Typewriting before January, 2002 should   possess 

separate certificate in Computer Word Processing 

or its equivalent at the time of the application. 

   

Category VIII 

1. Department : Various Departments 

2. Post : Confidential Assistant Grade -II/Steno Typist 

Grade - II 

3. Scale of Pay :  ₹ 20000-45800 
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4. Educational Qualifications : 1. Pass in Plus Two or its equivalent 

2. Lower Grade Certificate in Typewriting 

English (KGTE) and Computer Word 

Processing or its equivalent. 

Note:—Those who have passed the KGTE     

Typewriting before January 2002, should produce 

separate certificate in Computer Word Processing 

or its equivalent at the time of the application. 

3. Lower Grade Certificate in Typewriting 

Malayalam (KGTE) or its equivalent. 

4. Lower Grade Certificate in Short Hand 

English (KGTE) or its equivalent. 

5. Lower Grade certificate in Short Hand 

Malayalam (KGTE) or its equivalent. 

 

Category IX 

1. Department : General Education Department 

2. Post : High School Assistant 

3. Scale of Pay : ₹ 29200-62400 

4. Educational Qualifications : 1. A degree in the subject concerned and   

    B.Ed./B.T./L.T. conferred or recognised by         

the Universities in Kerala. 

2. Pass in Kerala Teachers Eligibility Test 

(KTET). 

Exemption:—Those who have passed 

CTET/NET/SET/M.Phil./Ph.D./M.Ed. in the 

subject concerned have been exempted from 

acquiring KTET. 

3. Other qualifications prescribed in KER. 
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Category X 

1. Department : General Education Department 

2. Post : Upper Primary/Lower Primary School Assistant 

3. Scale of Pay : ₹ 25200-54000 

4. Educational Qualifications : For UPSA : 1. Pass in SSLC and Pass in TTC 

Examination conducted by the Commissioner for 

Government Examinations, Kerala  or any degree 

in any subject and pass in B.Ed./BT/LT conferred 

or recognized by the Universities in Kerala or its 

equivalent. 

2. Pass in Kerala Teachers Eligibility Test (KTET). 

Exemption:— Those who have passed 

CTET/NET/SET/M.Phil./Ph.D./M.Ed. in the 

subject concerned have been exempted from 

acquiring KTET. 

3. Other qualifications prescribed for the direct 

recruitment through KPSC for the post. 

For LPSA:  1. A pass in SSLC and pass in TTC 

Examination conducted by the Commissioner for 

Government Examinations, Kerala. 

2. Pass in Kerala Teachers Eligibility Test (KTET) 

Exemption:—Those who have passed 

CTET/NET/SET/M.Phil./Ph.D./M.Ed. in the 

subject concerned have been exempted from 

acquiring KTET. 
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Category XI 

1. Department : Various Departments 

2. Post : Office Attendant 

3. Scale of Pay : ₹ 16500-35700 

4. Educational Qualifications : Should have passed Standard VII and should not 

have acquired any Degree. 

  

Category XII 

1. Department :  Various Departments 

2. Post :  Chowkidar 

3. Scale of Pay :  ₹ 16500-35700 

4. Educational Qualifications : (1) Should have passed Standard VII and should 

not have acquired Graduation. 

(2) Physical Fitness                              

(a)  Height 165 cms. For SC/ST 160 cms. 

(b) Chest 81 cms. On expiration with      

minimum expansion of 4 cms.  

For SC/ST–76 cms. On expiration with 

minimum expansion of 5cms. 

 (c) Eye Sight      

                Distant Vision             Near Vision 

Right eye   6/6 snellen                 0.5 snellen 

Left eye     6/6 snellen                 0.5 snellen 

(3) Differently abled persons appointed for 

Chowkidar post are exempted from producing 

above medical certificate. 
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Category XIII 

1. Department : Various Departments 

2. Post :  Lift Operator 

3. Scale of Pay :  ₹ 18000-41500 

4. Educational Qualifications : 1. Pass in SSLC or its equivalent 

2. Experience as Lift Operator for a period of six 

months after acquiring the qualification 

specified in item No.1 above. 

   

Category XIV 

1. Department : Various Departments 

2. Post :  Duplicating Machine Operator 

3. Scale of Pay :  ₹ 17500-39500 

4. Educational Qualifications : A pass in Std VII or equivalent examinations. 

Experience for a period of six months in operating 

duplicator machine in any printing press or other 

institutions where such machines are in operation 
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ANNEXURE IV 

 

SCHEME FOR APPOINTMENT OF OUTSTANDING SPORTS PERSONS IN PUBLIC 

SERVICES FOR THE YEARS 2015-2019 

 

IDENTIFICATION FORM 

(To be prepared in separate sheet and attached to the Application Form) 

 

Name of the candidate with initials  : 

(In Block capitals) 

 

Address (with PIN code)   : 

 

Name of the posts applied for  

with scale of pay and department  : 

 

Name of parent or guardian 

(specify relationship)    : 

 

 

 

 

 

 

A passport size 

photograph of the 

candidate taken within 

six months should be 

affixed in this column 

duly signed on it by the 

identifying officer who 

should be a Gazetted 

Government Officer. 

Signature of the candidate :                     Certified that this is the true 

             photograph of the candidate 

Place: 

Date: 

 

 

 

 

Place:         Name and designation of 

Date:         the Identifying Officer 

          (with address) 

 

 

53

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 

 

NO OBJECTION CERTIFICATE 

 

 Certified that Sri/Smt. ................................................................................  is working as 

…....................................... in this department has no objection in sparing his/her services if 

selected, for appointment in Government Service under the scheme of appointment of 

outstanding sportsmen/women in Public Service. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Signature 

        Name and Designation of the 

        Appointing Authority/ 

        Head of Department 

Place : 

Date : 

 

 

 

 

 

        (Office Seal) 
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GOVERNMENT OF KERALA 

KERALA STATE SPORTS COUNCIL 
Thiruvananthapuram 

APPLICATION FOR THE SELECTION OF OUTSTANDING SPORTS PERSONS  

IN THE STATE SERVICE 

 

1. Name of Applicant  

2. Gender  

3. Date of Birth Day     Month     Year Age  

 

4. Citizenship  

5. Aadhaar Details  

6. Name of Parent/Guardian  

7. In case of differently abled sports 

person 

 

8. Religion  Caste  

9. District  

10.Taluk  

11. Village  

Contact Details 

12. Address for Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Contact Telephone Number 

      

      

     

STD               Tele No. 

Mobile No. 

E-mail ID 

Sports Details 

14.  Represented Kerala in any of the 

year 2013 to 2019: (Y/N) 

 

15. If eligible for Age Relaxation under 

K.S. & S.S.R., Specify: 
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 Achievements 

16. Achievements (Attach Certificates of Proof) 

No. Achievements Type Discipline Month Year Position New 

Record 

Best 

Player 

1         

 

Qualification & Preference 

17. Educational Qualification  

18. Preferences (Attach Certificates of Proof) (Mark should be greater than 35 and priority 

should be filled when select a post) 

No. Qualification Posts Preference 

1    

2    

 

DECLARATION 

(To be filled by the candidate) 

I, ...................................................................... do hereby declare that the forgoing information is 

correct and complete to the best of my knowledge and belief, that I am not aware any 

circumstances which might impair my fitness for employment under Government and that the 

copies of the document sent with application are true copies of the originals kept in my custody.  I 

understand that in the event of any of the particulars or information furnished herein being found 

false or incorrect after my appointment, my services are liable to be terminated without further 

notice to me. 

 

 

Place :                                                                                               Signature of the Applicant 

Date  : 

 

   

56

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-02-20T20:24:14+0530
	Salim A




