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വിജ്ഞാെനം
നമ്പർ െി2-11298/2021/സി.ഇ.ഐ.
റകരള സിനിമാ ഓപ്പറേററ്റഴ്സ് െരീക്ഷാ റ
ഡിസം

തിരുവനന്തെുരം, 2021 പസെ്റ്റം

ർ 24.

ാർഡ് തിരുവനന്തെുരത്ത് വച്ച് 2021

ർ മാസത്തിൽ നരത്തുവാൻ ഉറേശിക്കുന്ന സിനിമാ ഓപ്പറേറ്റർ െരീക്ഷയ്ക്ക്ക്

റയ്കാഗ്യതയ്കുള്ളവരിൽ നിന്നും അറെക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
പരീക്ഷാകേന്ദ്രം : തിരുവനന്തപുരം
1. റയ്കാഗ്യതകൾ
(എ) എസ്.എസ്.എൽ.സി./പെ.രി.എസ്.എൽ.സി./ഐ.രി.ഐ. (ഇലട്രിക്കൽ/വയ്കർമാൻ/
ഇലറട്രാണിക്സ്) ഇവയ്കിൽ ഏപതങ്കിലും ഒരു െരീക്ഷ ൊസ്സായ്കവരും കൂരാപത
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അട്െന്റിസ്

ഓപ്പറേറ്റോയ്കി

െില്ലാ

ഓഫീസുകളിൽ

രെിസ്റ്റർ

പെയ്ക്തവരും

ആയ്കിരിക്കണം.
(

ി) 1-10-2021-ൽ െതിപനട്ട് (18) വയ്കസ്സ് െൂർത്തിയ്കായ്കിരിക്കണം.

2. താപഴപ്പേയ്കുന്നവപര അട്െന്റിസ് രെിസ്റട്രഷനിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ്കിരിക്കുന്നു:
(എ) ഈ

സംസ്ഥാനത്തുനിന്നും

ലലസൻസ്

എരുത്തിട്ടുള്ളത്

യ്കഥാസമയ്കം

െുതുക്കാപത കാലഹരണപപ്പട്ടുറൊയ്കിട്ടുള്ളവർക്ക് അറെക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
കാലഹരണപപ്പട്ട റകാമ്പിറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ലലസൻസിപന്റ ശരിെകർപ്പ്
അറെക്ഷറയ്കാപരാപ്പം ഹാെരാറക്കണ്ടതാണ്.
(

ി) മുൻവർഷങ്ങളിപല സിനിമാ ഓപ്പറേറ്റർ െരീക്ഷ എഴുതി റതാറ്റവർക്കും ഈ
സിനിമാ ഓപ്പറേറ്റർ െരീക്ഷയ്ക്ക്ക് അറെക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

3. താപഴപ്പേയ്കുന്നവപര അട്െന്റിസ് രെിസ്റട്രഷനിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ്കിരിക്കുന്നു.
ഇവർക്ക്

നിർേിഷ്ട

വിദ്യാഭ്യാസ

റയ്കാഗ്യതയ്കുൾപപ്പപര

മറ്റ്

എല്ലാ

റയ്കാഗ്യതകളും

ഉണ്ടായ്കിരിക്കണം:
(എ) ലസനയത്തിൽ

മൂന്നാം

റട്ഗ്ഡ്

ഓപ്പറേറ്റോറയ്കാ,

രണ്ടാം

റട്ഗ്ഡ്

ഓപ്പറേറ്റോറയ്കാ, പട്ൊെക്ഷനിസ്റ്റ് ആറയ്കാ റസവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ
അതു പതളിയ്കിക്കുന്നതിന്

ന്ധപപ്പട്ട അധികാരികൾ നൽകിയ്ക റരഖകൾ

അറെക്ഷറയ്കാപരാന്നിച്ച് ഹാെരാക്കണം. [ഖണ്ഡികയ്കിപല കുേിപ്പ് 6 (ii) (

ി)

കാണുക.]
(

ി) സംസ്ഥാന സർക്കാരിപന്റ വകുപ്പുകളിറലാ ഫിലിംപസാലസറ്റികളിറലാ
ഓപ്പറേറ്റോയ്കി ഒരു വർഷത്തിൽ കുേയ്കാത്ത െരിശീലനം റനരിയ്കിട്ടുള്ളവർക്ക്
അറെക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. റമൽപ്പേഞ്ഞ റയ്കാഗ്യതകൾ പതളിയ്കിക്കുന്നതിനുള്ള
സാക്ഷയെട്തങ്ങൾ അറെക്ഷറയ്കാപരാന്നിച്ച് ഹാെരാക്കണം.

4. അറെക്ഷാറഫാേം—ഡിപ്പാർട്ട്പമന്റ് പവ

ല
് സറ്റ് ആയ്ക www.ceikerala.gov.in-ൽ നിന്ന്

അറെക്ഷാറഫാേം ഡൗൺറലാഡ് പെയ്ക്ത് ഉെറയ്കാഗ്ിക്കാവുന്നതാണ്.
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5. െരീക്ഷയ്ക്ക്ക് നിശ്ചയ്കിച്ചിട്ടുള്ള സില
(എ) 70
കയാ

എം.

എം.,

35

സ് താപഴ പകാരുക്കുന്നു:

എം.

എം.

റട്ൊെരർ,

അതിറനാരനു

ന്ധിച്ചുള്ള

ിനിപല ഉെകരണങ്ങളായ്ക ആംപ്ലിഫയ്കർ, പേക്റ്റിഫയ്കർ, സ്െീക്കർ

എന്നിവയ്കിൽ

ട്ൊറയ്കാഗ്ിക

െരിജ്ഞാനവും,

ട്െധാനമായ്കി

ഇറപ്പാൾ

അറെക്ഷകൻ െരിശീലനം റനരിപക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന പമഷീപനപ്പറ്റി ശരിയ്കായ്ക
െരിജ്ഞാനവും

ഉണ്ടായ്കിരിക്കണം.

കൂരാപത

ഡിെിറ്റൽ

സിനിമാ

ട്െദ്ർശനപത്തപ്പറ്റിയ്കുള്ള അേിവും ഉണ്ടായ്കിരിക്കണം.
(

ി) കമ്പയൂട്ടർ െരിജ്ഞാനം അഭ്ിലഷണീയ്കം.

(സി) ലവദ്യുത ശക്തിപയ്കപ്പറ്റിയ്കുള്ള ട്ൊഥമിക െരിജ്ഞാനം, ഡയ്കേര് കേന്റ്,
ആൾട്ടർറനറ്റീവ്
െരിജ്ഞാനം,
ഇലക്ട്രിക്

കേന്റ്,

റവാൾറട്ടെ്,

െനറേറ്റർ

റഷാക്കിന്

ആമ്പിയ്കർ

എന്നിവപയ്കപ്പറ്റിയ്കുള്ള

ട്െവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
ട്െഥമ

ശുട്ശൂഷ

അേിവ്,

നൽറകണ്ടവിധം,

കൂരാപത
പസൻട്രൽ

ഇലക്ട്രിസിറ്റി അറതാേിറ്റി (പമറഷഴ്സ് േിറലറ്റിംഗ്് റ്റു റസഫ്റ്റി ആന്റ് ഇലക്ട്രിക്
സലപ്ല)

േഗ്ുറലഷൻ

2010,

റകരള

സിനിമാ

േഗ്ുറലഷൻ

നിയ്കമങ്ങൾ

എന്നിവപയ്കപ്പറ്റിയ്കുള്ള സാമാനയ െരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായ്കിരിക്കണം.
(ഡി)

സിനിമാ

ട്െദ്ർശനറത്താരനു

അതുറൊലുള്ള
ട്െദ്ർശനശാലയ്കിൽ

െട്ടങ്ങളും
റവണ്ട

ന്ധിച്ചുള്ള

മുനിസിപ്പൽ

ല

മനസ്സിലാക്കിയ്കിരിക്കണം.
അംഗ്ീകൃത

അഗ്നിശമന

റലായ്കും
സിനിമാ

സാമട്ഗ്ികളുപര

ട്െവർത്തന െരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായ്കിരിക്കണം.
6. അറെക്ഷറയ്കാപരാപ്പം അയ്കറക്കണ്ട റരഖകൾ:
(i) സവഭ്ാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
സവഭ്ാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റിപന്റ മാതൃക അറെക്ഷ ഫാേത്തിൽ റെർത്തിട്ടുണ്ട് . സവഭ്ാവ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അസ്സൽതപന്ന അയ്കറക്കണ്ടതാണ് . അവ താപഴ െേയ്കുന്ന ഏപതങ്കിലും ഒരു
വയക്തിയ്കിൽ നിന്നും അറെക്ഷ അയ്കയ്ക്ക്കുന്ന തീയ്കതിക്ക് മുമ്പ് മൂന്നുമാസത്തിനകം
ലഭ്ിച്ചിട്ടുള്ളതായ്കിരിക്കണം.
(എ) ഓണേേി മെിസ്റട്ര റ്റ് .
(

ി) സ്ഥലപത്ത േവനയൂ ഇൻസ്പെരർ.
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(സി) മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ.
(ഡി) െഞ്ചായ്കത്ത് ട്െസിഡന്റ് .
(ഇ) ഏപതങ്കിലും ഒരു ഗ്സറ്റഡ് ആഫീസർ.
സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അതു നൽകുന്ന ആളിപന്റ റെരും ഔറദ്യാഗ്ിക റമൽവിലാസവും
ആഫീസ്

മുട്ദ് യ്കും

റരഖപപ്പരുത്തിയ്കിരിക്കണം.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

നൽകുന്ന

വയക്തിക്ക്

അറെക്ഷകപന കുേഞ്ഞത് ഒരു വർഷപത്തപയ്കങ്കിലും െരിെയ്കം ഉണ്ടായ്കിരിറക്കണ്ടതും
അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ റരഖപപ്പരുത്തിയ്കിരിറക്കണ്ടതുമാണ് .
(ii) (എ) സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിപന്റ മാതൃക അറെക്ഷാ ഫാേത്തിൽ റെർത്തിട്ടുണ്ട്.
(

ി) വിമുക്തഭ്രന്മാരുപര സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുപര ശരിപ്പകർപ്പുകൾ സവയ്കം
സാക്ഷയപപ്പരുത്തിയ്കാൽ മതി.

(സി) ഇൻഡയൻ യ്കൂണിയ്കനിൽപപ്പട്ട മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിറലാ റകട്രഭ്രണ
ട്െറദ്ശങ്ങളിറലാ

വിറദ്ശറത്താ

ലലസൻസുള്ള

ഓപ്പറേറ്റർമാരായ്കി

റൊലി റനാക്കിയ്കിട്ടുള്ളവർ റൊലി റനാക്കിയ്ക സംസ്ഥാനപത്ത (വിറദ്ശ
രാെയത്താപണങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ) സിനിമാ ഓപ്പറേറ്റർ ലലസൻസ്
പകാരുക്കുന്ന അധികാരിറയ്കാ െീഫ് ഇലക് ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെരറോ
അറെക്ഷകൻ അവിപര മൂന്നു വർഷത്തിൽ കുേയ്കാപത ലലസൻസുള്ള
ഓപ്പറേറ്റോയ്കി

റൊലി

സർട്ടിഫിക്കറ്റിപന്റ

ശരി

പെയ്ക്തിട്ടുണ്ട്
െകർപ്പ്

എന്ന്
സവയ്കം

കാണിച്ച്

നൽകുന്ന

സാക്ഷയപപ്പരുത്തിയ്കത്

അറെക്ഷറയ്കാപരാപ്പം ഹാെരാക്കിയ്കിരിക്കണം.
(iii) െരീക്ഷാ ഫീസ്
₹ 280 ഏപതങ്കിലും ഒരു ഗ്വൺപമന്റ് ട്രഷേിയ്കിറലാ െനറസവനറകട്രത്തിറലാ
“0043-800-98-മറ്റു വരവുകൾ” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അരച്ച അസ്സൽ രസീത്
അറെക്ഷറയ്കാപരാന്നിച്ച് ഹാെരാറക്കണ്ടതാണ് . ട്രഷേിയ്കിൽ അരച്ച തുക
യ്കാപതാരു

കാരണവശാലും

തിരിപക

പകാരുക്കുന്നറതാ

ഏപതങ്കിലും െരീക്ഷകൾക്ക് വകപവച്ചു പകാരുക്കുന്നറതാ അല്ല.
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(iv) വിദ്യാഭ്യാസ റയ്കാഗ്യത പതളിയ്കിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിപന്റ ശരിപ്പകർപ്പ്
(സവയ്കം സാക്ഷയപപ്പരുത്തിയ്കത്), ഒേിെിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് െരീക്ഷാ സമയ്കത്ത്
ഹാെരാറക്കണ്ടതാണ്.
(v) റഫാറട്ടാ
അറെക്ഷ അയ്കയ്ക്ക്കുന്ന തീയ്കതിയ്ക്ക്ക് മുമ്പ് 6 മാസത്തിനകം എരുത്തിട്ടുള്ള
ൊസ്റൊർട്ട്

ലസസ്

ട്െതികളിലും

റഫാറട്ടായ്കുപര

മേുവശത്ത്

കാർഡിപന്റ

ഹാെരാറക്കണ്ടതാണ് .

ട്െതികൾ,

അറെക്ഷകപന്റ

സാക്ഷയപപ്പരുത്തിയ്കിരിക്കണം.
ഐ.ഡി.

3

അറതാപരാപ്പം
സവയ്കം

ആയ്കതിപന്റ

റഫാറട്ടായ്കുപര

റെപരഴുതി
ഏപതങ്കിലും

സാക്ഷയപപ്പരുത്തിയ്ക
ഒേിെിനൽ

െരീക്ഷാ

3

സവയ്കം
റഫാറട്ടാ
െകർപ്പും
സമയ്കത്ത്

ഹാെരാറക്കണ്ടതാണ് .
(vi) സവന്തം റമൽവിലാസപമഴുതിയ്കതും 5 രൂെയ്കുപര തൊൽ സ്റ്റാമ്പ് െതിച്ചതുമായ്ക 24
പസ. മീ. നീളവും 6 പസ. മീ. വീതിയ്കുമുള്ള 2 കവേുകൾ അറെക്ഷറയ്കാപരാപ്പം
അയ്കച്ചിരിക്കണം.
7. അറെക്ഷ അയ്കറക്കണ്ട റമൽവിലാസം
പസട്കട്ടേി,
സിനിമാ ഓപ്പറേറ്റർ െരീക്ഷാ റ

ാർഡ്,

െീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെരേുപര കാരയാലയ്കം,
റകരള റസ്റ്ററ്റ് ഹൗസിംഗ്് റ

ാർഡ്

ിൽഡിംഗ്്സ്,

ശാന്തി നഗ്ർ, തിരുവനന്തെുരം-695 001
8. അറെക്ഷകൾ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയ്കതി 30-10-2021 ലവകീട്ട് 5 മണി വപര
(അതിനുറശഷം ലഭ്ിക്കുന്ന അറെക്ഷകൾ െരിഗ്ണിക്കുന്നതല്ല).
9. ട്െറതയക നിർറേശങ്ങൾ
(i) നിർേിഷ്ടമാതൃകയ്കിൽ െൂർണ്ണമല്ലാത്ത അറെക്ഷകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ് .
(ii) അറെക്ഷയ്കും അതിപന്റ കൂപരയ്കുള്ള മറ്റുറരഖകളും ശരിയ്കായ്കി കുത്തിപക്കട്ടി
അയ്കയ്ക്റക്കണ്ടതാണ്. റഫാറട്ടാകൾ ഒരു ട്െറതയക കവേിനകത്താക്കി അത്
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അറെക്ഷറയ്കാപരാന്നിച്ച് അയ്കയ്ക്ക്കുന്ന റരഖകറളാരുകൂരി ട്െറതയകം ഭ്ട്ദ്മായ്കി
ന്ധിച്ചിരിക്കണം.

ശരിയ്കായ്കി

നഷ്ടപപ്പരാൻ ഇരയ്കായ്കാൽ റ

കുത്തിപക്കട്ടാപത

ഏപതങ്കിലും

റരഖകൾ

ാർഡ് അതിന് ഉത്തരവാദ്ിതവം വഹിക്കുന്നതല്ല.

അറെക്ഷ അയ്കയ്ക്ക്കുന്ന കവേിപന്റ െുേത്ത് മുകളിൽ സിനിമാ ഓപ്പറേറ്റർ
െരീക്ഷയ്ക്ക്കുള്ള അറെക്ഷ എന്ന് വയക്തമായ്കി എഴുതിയ്കിരിക്കണം.
(iii) അറെക്ഷാഫാേം

െൂരിപ്പിക്കുന്നതിന്

മുമ്പായ്കി

ഈ

വിജ്ഞാെനത്തിൽ

െേയ്കുന്ന കാരയങ്ങപളല്ലാംതപന്ന വയക്തമായ്കി മനസ്സിലാക്കിയ്കിരിക്കണം. റഫാേം
െൂരിപ്പിക്കുന്നതിൽ എപന്തങ്കിലും െിശകുകറളാ, നയൂനതകറളാ സംഭ്വിച്ചാൽ
അവ

െരിഹരിക്കുന്നതിന്

ലവകിക്കിട്ടുന്നറതാ

െിന്നീര്

നയൂനതകൾ

അവസരം

ഉള്ളറതാ

ലഭ്ിക്കുന്നതല്ല.

ആയ്ക

അറെക്ഷകൾ

നിരസിക്കുന്നതാണ്.
(iv) ഒരു അറെക്ഷകൻ ഒന്നിൽ കൂരുതൽ അറെക്ഷകൾ അയ്കയ്ക്ക്കുവാൻ ൊരുള്ളതല്ല.
ഇതിന്

വിെരീതമായ്കി

കണ്ടാൽ

അറെക്ഷകൻ

അയ്കച്ചിട്ടുള്ള

എല്ലാ

അറെക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്.
(v) അറെക്ഷറയ്കാപരാപ്പം അയ്കക്കുന്ന സവയ്കം സാക്ഷയപപ്പരുത്തിയ്ക ശരിപ്പകർപ്പുകളുപര
ഒേിെിനൽ

െരീക്ഷാ

സമയ്കത്ത്

െരിറശാധനയ്ക്ക്കായ്കി

ഹാെരാക്കണം.

അല്ലാത്തെക്ഷം െരീക്ഷ എഴുതുവാൻ അനുവദ്ിക്കുന്നതല്ല.
(vi) അറെക്ഷകൻ
തിയ്കറ്റേിപന്റ

ഇറപ്പാൾ

െരിശീലനം

ഉരമറയ്കാ

റനരുന്ന/റസവനം

ലലസൻസിറയ്കാ

അനുഷ്ഠിക്കുന്ന

മാറനെിംഗ്്

ൊർര്ണറോ

അറെക്ഷ സാക്ഷയപപ്പരുത്തിയ്കിരിക്കണം. സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ റസവനം
അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുപര അറെക്ഷകൾ അവർ റൊലി പെയ്യുന്ന ആഫീസിപന്റ
തലവൻ അറേഹത്തിപന്റ ഔറദ്യാഗ്ിക റമൽവിലാസവും മുട്ദ്യ്കും റരഖപപ്പരുത്തി
സാക്ഷയപപ്പരുത്തണം. ഫിലിം പസാലസറ്റികളിൽ റസവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന
വരുപര

അറെക്ഷ

റമൽവിലാസവും

പസാലസറ്റി
മുട്ദ്യ്കും

പസട്കട്ടേി

റരഖപപ്പരുത്തി

അറേഹത്തിപന്റ

ഔറദ്യാഗ്ിക

സാക്ഷയപപ്പരുറത്തണ്ടതാണ്.

ഇട്െകാരം സാക്ഷയപപ്പരുത്താത്ത അറെക്ഷകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.
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(vii) മുൻ ഗ്സറ്റ് വിജ്ഞാെനങ്ങളിപല നി

ന്ധനകൾ അനുസരിറച്ചാ അവയ്കിൽ

പകാരുത്തിട്ടുള്ള മാതൃകാ അറെക്ഷയ്കിറലാ സമർപ്പിക്കുന്ന അറെക്ഷകൾ
നിരസിക്കുന്നതാണ്.
(viii) കഴിഞ്ഞ ട്ൊവശയം െരീക്ഷയ്കിൽ റതാറ്റവർ സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുെകരം
ഹാൾരിക്കറ്റ്

ഹാെരാക്കിയ്കാൽ

മതിയ്കാകും.

ഹാൾരിക്കറ്റ്

നഷ്ടപപ്പട്ടവർ

സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അസ്സൽ ഹാെരാക്കണം.
(ix)

ഖണ്ഡിക 5-ൽ ട്െസ്താവിക്കുന്ന സില

സിപന ആധാരമാക്കി ഒ

്െറ്റീവ്

മാതൃകയ്കിലുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ എഴുത്തുെരീക്ഷ ഉണ്ടായ്കിരിക്കും. എഴുത്തു
െരീക്ഷയ്കിൽ കുേഞ്ഞത് 40% മാർക്ക് റനരുന്നവർക്ക് മാട്തറമ ട്ൊരിക്കൽ
െരീക്ഷയ്ക്ക്ക് അർഹതയ്കുണ്ടായ്കിരിക്കുകയ്കുള്ളു. െരീക്ഷാർത്ഥികളുപര എണ്ണം
അൻെറതാ (50) അതിനു താപഴറയ്കാ ആപണങ്കിൽ ട്ൊരിക്കൽ െരീക്ഷ മാട്തം
നരത്തി വിെയ്കികപള നിശ്ചയ്കിക്കുന്നതായ്കിരിക്കും.

ഷീ

ാ എട്

ഹാം,

പസട്കട്ടേി ആന്റ് അഡീഷണൽ െീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്രർ,
സിനിമ ഓപ്പറേററ്റഴ്സ് ലലസൻസിംഗ്് റ ാർഡ്.
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