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സ്േഷക
ട്രാ സ്

ാ ട് കമ്മീഷണ ,

തി േനന്ത രം.
സവീക താ ് ,
എ ാ മെപ്യ ട്ടി ട്രാ സ്സ്പ്യാ ട്ട് കമ്മീഷണ
എ ാ േീജിയണ

ട്രാ സ്സ്പ്യാ ട്ട് ഓഫീസ

എ ാ സ്ജായിന്റ് േീജിയണ

ട്രാ സ്സ്പ്യാ ട്ട് ഓഫീസ

സ ,

സ്ൊസ്ട്ടാ ോഹന േ പ്പ് – സ്ലസ്ണ ് ഡ്രൈേിംഗ് ഡ്രലസ സ്

േിഷയം
:-

മട

ചന :-

് നരാരംഭി

ന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

1. 29.06.2020-മല ബി2/132/2020/ഗതാ സ ക്കാ ഉതരേ്
2. ഈ ഓഫിസി നി
02/ 07 / 2020 തീയതിയിമല
ഇസ്ത നമ്പ കത്

ചന ഒന്ന് േകാരം സ്ലസ്ണഴ് ഡ്രൈേിംഗ് മട
ആയി അസ്പ്യക്ഷകര്ക്ക് അേരേ മട
സംേിധാനം ഒ ക്കണമെന്ന് സ ക്കാ
അസ്പ്യക്ഷ സെപ്പി
മേയേി

ന്നതി

അേിയിച്ചി
നി സ്േശ്ങ്ങ

. ഇതി േകാരം
േമട സ്ച

ഡ്രല ഒന്ന് ത

േ തി മട

ഡ്രല 6 .

ണൊയം ഓൺഡ്രല

ലങ്ങളിലി ന്ന് മട
ഉതരോയി
.

സംേിധാനം

ആേശ്യൊയ പ്യരിഷകരങ്ങ

ക

ത

ക
മട

ി
പ്യമെ
ചന ര

ലഭയൊമണ
ഒരാ

ക

ി
നരാരംഭി

ോ
േകാരം
ം സ്സാഫ്ട് ട

മെ
.

ം
ട

1. parivahan.gov.in > sarathi > ലി േഴി ബന്ധമപ്പട്ട സം

ാനം, ഓഫീസ് തിരമെ ത്

ഓൺഡ്രല ആയി അസ്പ്യക്ഷ സെ പ്പി ക. അ ബന്ധ സ്രഖക
2.മട ിനായി
സൗകരയേദൊയ
തിയ്യതി

അപ്യ് സ്ലാെ് മച ക
തിരമെ ക.

3. ബന്ധമപ്പട്ട ഓഫീസിമല
നിയ
ഡ്രലസ സിങ് അസ്താേി ി (AMVI ) അസ്ന്ന
ദിേസസ്തക്ക് slot ക്ക് മചയ്തിരി ന്ന അസ്പ്യക്ഷക 4 െണിക്ക്
പ്യായി പ്യരിസ്ശ്ാധിച്ച്
SCRUTINYമചസ്യ്യണ്താണ്
4. അപ്യ്സ്ലാെ് മചയ്തിരി
കാരണങ്ങ
അസ്പ്യക്ഷക

ന്ന

സ്ൊക മെ കളി

പ്യിഴ മണ്െി

എ തി മപ്യന്റിങ്ങ് സ്ഫാ ോണ്് ഓഫ്..(pending for want of..)
തിരിമക അയസ്ക്കണ്താണ്

5. ഇത് അസ്പ്യക്ഷക

പ്യിഴ തി തി േീ

ംസെ പ്പി

6. അപ്യ്സ്ലാെ് മചയ്തിരി
എ ട്രി മചയ്തിരി

ന്ന സ്ൊക മെ കളി

ആക്കി

ക. തിരമെ ത തിയ്യതിയി

െണിക്ക്
പ്യായി പ്യിഴേ് തി തി േീ ം സെ പ്പി
മട ിനായി െമ ാ തിയ്യതി തിരമെ ക്കാം.

കാണമപ്പ

.
േയക്തൊയ

ോ

4

കഴിെി ാമയെി

പ്യിഴേി ാത പ്യക്ഷം, അസ്പ്യക്ഷക

ന്ന ൊ യി , അപ്യ്സ്ലാെ് മചയ്ത സ്ൊക മെ ൊയി േയതയാസം

മേെി

സ് ട്ടിനി മെ േിമല എെി ് അപ്ലിസ്ക്കഷ

ലിെ് ഉപ്യസ്യാഗിച്ച് സ് ട്ടിനി മച ന്ന ഉസ്ദയാഗസ് ഥ
േ സ്തണ്താണ് .

െീമ യി സ് എന്ന

ആേശ്യൊയ തി ത ക

7. അതാത് ഓഫീസിമല ബന്ധമപ്പട്ട ഉസ്ദയാഗ
അസ്ന്ന ദിേസം പ്യരീക്ഷക്ക് സ് ാട്ട്
ക്ക് മചയ്തിട , സ് ട്ടിനി മചയ്ത് അംഗീകരിച്ച എ ാ അസ്പ്യക്ഷക ം 06.00 PM
പ്യായി Fetch Candidate
പ്യരീക്ഷമയ താനാേശ്യൊയ
8. പ്യാ
പ്യാ

for

LLtest
ആക്ടിേി ി
ഖാന്തിരം അസ്പ്യക്ഷകന്
പ്യാ ്സ്േ െ്
ജനസ്േ ് മചസ്യ്യണ്താണ് .

്സ്േ െ് ഉട തമന്ന അസ്പ്യക്ഷകമന്റ മൊഡ്രബ

നമ്പേി

ലഭയൊയിരി

്സ്േ െിന് അസ്ന്നദിേസം രാത്രി 12 െണിേമര ൊത്രൊയിരി

9. അസ്പ്യക്ഷക

parivahan.gov.in- എന്ന മേബ്ഡ്രസ ി

services) ക്ലിക്ക് മച

സ്കരളം മസലക്ട് മച

ം. ഈ

ം കാലാേധി.

Sarathi (Driving licence related

LLTest(STALL) എന്ന സ്ൈാപ്പ് മൌൺ

മെ േിമല OnLine LL Test(STALL) എന്ന ലിെ് ഉപ്യസ്യാഗിച്ച്, അപ്ലിസ്ക്കഷ നമ്പ , ജനന
തീയതി മൊഡ്രബലി ലഭിച്ച പ്യാ ്സ്േ െ് എന്നിേ എന്റ മച ആേശ്യൊയ ഭാഷ
തിരമെ

ഓൺഡ്രല

10. 50 സ്ചാദയങ്ങ ക്ക് 30 െിനിട്ടി

സതയോങ് ലം
ി

അംഗീകരി

ഉതരങ്ങ

മട

ി

പ്യമെ

ക.

ന കണം. 30 ശ്രിയതരങ്ങ

ന കിയാ

പ്യാ

ാ ന്നതാണ്.

11. പ്യാ ായ അസ്പ്യക്ഷകന്
parivahan.gov.in- എന്ന മേബ്ഡ്രസ ി
sarathi (driving
licence related services) ക്ലിക്ക് മച
സ്കരളം മസലക്ട് മച print learners details എന്ന
സ്ൈാപ്പ് മൌൺ മെ േിമല print learners Licence എന്ന ലിെ് ഉപ്യസ്യാഗിച്ച് സ്ലസ്ണഴ് സ്
ഡ്രലസ സ് ൌൺസ്ലാെ് മചയ്ത് േിന്റ് എ ത് ക്ഷിക്കാം.
12. മട

ി

പ്യരാജിതരാ ന്നേ ക്ക് നി

ിത ഫീസ് ആയ 50/-

പ്യ online ഒ ക്കി െമ ാ

തിയ്യതി
തിരമെ ത്
േീ ം
അസ്പ്യക്ഷിക്കാം.
13. മന ്േ ക്ക് തകരാ
ലസ്ൊ ഡ്രേദ തി തകരാ
ലസ്ൊ െസ് ാ മട ് ഇടക്ക് മേച്ച്
ടങ്ങിസ്പ്യായാ

െമ ാ

14 . പ്യരീക്ഷ നട
ലഭയൊ
നട
15.

േ

തിയ്യതിയി

മട

ിന് പ്യമെ സ്ക്കണ്താണ്.

ന്ന ൊയി ബന്ധമപ്പട്ട േീെിസ്യാ

ന്നതാണ്. ഇതി ്്മേ ലിെ് മെസ്

ജി ്്മേ

സ്ട്ടാേിയ
മട ലഭയൊ

ഓൺഡ്രല
ോ

ആയി

നടപ്യടിക

.
എ ാേ

ം

രക്ഷിതൊയ

യാത്രക
േിശ്വ

ആശ്ംസി

തസ്യാമട

ഗതാഗത കമ്മീഷണ ക്ക് സ്േണ്ി

.

