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അേപക്ഷകേള് സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി :
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം profile ലൂടെട
അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും
പ്രസ്തുത
തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link-െല Apply Now -ല് മാത്രം click
െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011-ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം.
േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും
വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload
െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക്
upload
െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന
മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന െപ്രാൈഫലില്
ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print
out എടുക്കാവുന്നതാണ് .
അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മിഷനുശമായി നടത്തുന്ന
കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള
അസല്
പ്രമാണങ്ങള്
കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
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ജനറല് റിക്രൂട്ട് െ മന് - സംസ്ഥാനതലം
കോറ്റഗറി നമ്പർ : 549/2021
േകേരള
സർക്കാർ
സർവ്വീസില്
താെഴപ്പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പദ്ധതി പ്രകോരം അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെട
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പദ്ധതി പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത് .
ഇതിേനാടകേം രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫല് വഴി
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
1.

വകുപ്പ്

: ആേരാഗയ വകുപ്പ്

2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: െഡെപയൂട്ടി ഡെിസ്ട്രേിക്റ്റ് എഡെയൂേക്കഷന മീഡെിയ ഓഫീസർ

3. ശേമ്പളം

: ₹ 55200-115300/4. ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം : 01 (ഒന്ന് )
േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഒഴിവ് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വർഷവും നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ് .
എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശ േശേഷം ഇേത തസ്തികേയിേലക്ക് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല. േമല്പറഞ്ഞെ
ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം, ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് അറിയിക്കെപ്പടുന്ന
ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കും ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
5. നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുള നിയമനം.

6. പ്രായപരിധി

:

7. േയാഗയതകേള്

:

1.

18-39, ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1982 നുശം 01.01.2003 നുശം
ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.
(രണ്ട് തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട) മറ്റു പിേന്നാക്ക വിഭാഗത്തില് ഉദ്യള്െപ്പട്ടവർക്കുമ്പം,
പട്ടികേജാതി/ പട്ടികേവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തില് ഉദ്യള്െപ്പട്ടവർക്കുമ്പം
പരമാവധി 50 വയസ്സ് തികേയാന പാടില്ല എന്ന
വയവസ്ഥയ്ക്ക്
വിേധയമായി
നിയമാനുശസൃത
ഇളവുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റു
വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിജ്ഞാപനത്തിെല
പാർട്ട്-2
െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേ േനാക്കുമ്പകേ
േസാഷയല്
സയനസ്
/േസാഷയല്
വർക്ക്
/
എഡെയൂേക്കഷനില് ലഭിച്ചിട്ടുള മാേസ്റ്റഴ്സ് ഡെിഗ്രി.
(മുകേളില്
പറഞ്ഞെിട്ടുള
േയാഗയതകേളുടള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അഭാവത്തില്)
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2. ബാച്ചിേലഴ്സ് ഡെിഗ്രിയും േസാഷയല് സയനസില് ഡെിേപ്ലാമയും
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
കുറിപ്പ് :

1) KS & SSR പാർട്ട് II റൂള് 10 (a) (ii) ബാധകേമാണ് .
2) വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള
േയാഗയതകേളുടെട
തത്തുലയ
േയാഗയത
അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി
േയാഗയതയുെട തത്തുലയത െതളിയിക്കുമ്പന്ന േരഖപ്പ / സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്
െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത
തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള്ളു.
3) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി,
അേപക്ഷയില്
ശേരിയായ
ജാതി/സമുദ്ായം
അവകോശേെപ്പടുകേയും
അത്
എസ്.എസ്.എല്.സി
ബുക്കില്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയതില് നിന്ന് വയതയസ്തമാകുകേയും െചെയ്യുന്ന സാഹചെരയത്തില്
േനാണ്ല ക്രീമിെലയർ/ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിേനാെടാപ്പം ജാതി വയതയാസം
സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി പ്രമാണപരിേശോധനാ സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

8. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന
ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login
െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Linkെല Apply Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ
31/12/2011-ന് േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം
േഫാേട്ടായുെട താെഴ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload
െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Password രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന്
മുനപും
തെന
െപ്രാൈഫലില്
ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള
എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും
User Id പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷ സമർപ്പണത്തിനുശ േശേഷം അേപക്ഷയില്
മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല. ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട
Soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല `My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത്
അേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി
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കേമ്മീഷനുശമായി നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട Print out
കൂടി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം
നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ്
മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസ്സല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് / ഒ.എം.ആർ / ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം
(Confirmation) അേപക്ഷകേർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ടേഷന െപ്രാൈഫല്
വഴി നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം
അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശള
സൗകേരയം പരീക്ഷ തീയതി വെരയുള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം
അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷ കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ് .
ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും, അതില്
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പറിലും നല്കുന്നതാണ്.
(സി) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്
Confirmation നല്കേിയിട്ട് ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ
െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര Kerala Public Service Commission
Rules of Procedure Rule 22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള്
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(ഡെി) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
9. അേപക്ഷകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി:- 05.01.2022
അർദ്ധരാത്രി 12.00 മണി വെര
10. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവൈബ്സൈറ്റ്

ബുധനാഴ്ച

: www.keralapsc.gov.in

(േഫാേട്ടാ, ID കോർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് പാർട്ട് - 2 ല്
െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് കൂടി േനാക്കുമ്പകേ )

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

6

കോറ്റഗറി നമ്പർ : 550/2021
േകേരള സർക്കാർ സർവ്വീസില് താെഴപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്
േയാഗയതയുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില്
നിന്നും
ഓണ്ലൈലനായി
ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷന
പ്രകോരം
അേപക്ഷകേള്
ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു.ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവീസ് കേമ്മീഷെന
ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെട ഓണ്ലൈലന ആയി ഒറ്റത്തവണ രജിസ് േട്രേഷന
പദ്ധതിപ്രകോരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്തേശേഷമാണ് അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടത്.
1. വകുപ്പ്

:

ടൗണ്ല ആനഡെ് കേണ്ലട്രേി പ്ലാനിംഗ്

2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

അസിസ്റ്റന് ടൗണ്ല പ്ലാനർ

3. ശേമ്പളം

:

₹ 55200-1,15300/-

4. ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

:

3 ( മൂന്ന് )

മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവുകേള് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത്
ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വർഷവും നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ് . എന്നാല് ഒരുട
വർഷത്തിനുശ
േശേഷം
ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ഒരുട
പുതിയ
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല. മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള
ഒഴിവിേലക്കുമ്പം ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത്
അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല്
ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
കുറിപ്പ് : -17.10.2012 - െല ജി . ഒ ( പി ) നമ്പർ 61 / 12 എസ് ഡെബ്ലിയു ഡെി പ്രകോരം 3 %
ഒഴിവുകേള് േലാേക്കാേമാേട്ടാർ ഡെിസബിലിറ്റി / െസറിബല് പാള്സി, േലാവിഷന,
ഹിയറിംഗ് ഇംപയർെമനറ് എന്നീ ഭിന്നേശേഷിയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കായി സംവരണം
െചെയ്തിരിക്കുമ്പന്നു.
5.

നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുള നിയമനം

6.

പ്രായപരിധി

: 18-36, ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 01/01/1985 നുശം 02/01/2003 നുശം
ഇടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.
(രണ്ടു
തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട). പട്ടികേജാതി/ പട്ടികേവർഗ്ഗ, മറ്റു പിന്നാക്ക
വിഭാഗങ്ങള്ക്ക്
അനുശവദ്നീയമായ
വയസ്സിളവ്
നല്കുന്നതാണ്.
*(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച വയവസ്ഥകേള്ക്ക് പാർട്ട് II
െപാതു വയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേ േനാക്കുമ്പകേ)
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7.

േയാഗയതകേള്

: 1) ടൗണ്ല
ആനഡെ് കേണ്ലട്രേി പ്ലാനിംഗിേലാ അെല്ലങ്കില്
റീജിയണല് പ്ലാനിംഗ് /സിറ്റി പ്ലാനിംഗിേലാ ഉദ്യള ബിരുടദ്ാനന്തര
ബിരുടദ്ം അെല്ലങ്കില് ബിരുടദ്ാനന്തര ഡെിേപ്ലാമ .
അെല്ലങ്കില്
2) ഗവെണ്മെന് അംഗീകൃതമായ ഏെതങ്കിലും യൂണിേവഴ്സിറ്റിയില്
നിേന്നാ
സ്ഥാപനത്തില്
നിേന്നാ
േനടിയ സിവില്
എഞ്ചിനീയറിംഗിേലാ
ആർക്കിെടകേ് ചെറിേലാ
ഫിസിക്കല്
പ്ലാനിംഗിേലാ ഉദ്യള ബിരുടദ്ം

കുറിപ്പ് : 1) KS&SSR Part II Rule 10(a) ii ബാധകേമാണ് .
2) വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയത അവകോശേെപ്പട്ട് അേപക്ഷ
സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത
തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
3) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അേപക്ഷയില് ശേരിയായ ജാതി/സമുദ്ായം അവകോശേെപ്പടുകേയും
അത് എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കില് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയതില് നിന്ന് വയതയസ്തമാകുകേയും
െചെയ്യുന്ന സാഹചെരയത്തില് േനാണ്ലക്രീമിെലയർ/ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിെനാപ്പം ജാതി/
സമുദ്ായ
വയതയാസം
സംബന്ധിച്ച
ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനം
കൂടി
പ്രമാണ
പരിേശോധനാസമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
െപ്രാേബഷന
ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമിക്കെപ്പടുന്നയാള് ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് പ്രേവശേിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല്
തുടർച്ചയായ മൂന്നുവർഷത്തിനുശളില് രണ്ടു വർഷക്കാലം െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കുമ്പം.
8.അേപക്ഷകേള് അയേക്കണ്ട രീതി
എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അവരുടെട User -ID – യും Password -ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് Login െചെയ്തേശേഷം സവന്തം Profile –
ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത
തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link – െല Apply now – ല് മാത്രം click
െചെേയ്യേണ്ടതാണ് .
Upload
െചെയ്യുന്ന
േഫാേട്ടാ
31.12.2011
ന്
േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം േഫാേട്ടാ
എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്
പാലിച്ചുകെകോണ്ട് അപ് േലാഡെ് െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് അപ് േലാഡെ് െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10
വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
േഫാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച്
മറ്റ്
നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നേല്കേകേണ്ടതില്ല.
രജിേസ്ട്രേഷന കോർഡെി െല Link – ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട പ്രിനൗട്ട് എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . അേപക്ഷ
സംബന്ധമായി
കേമ്മീഷനുശമായി
നടത്തുന്ന
കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട പ്രിനൗട്ട് കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് . Password
രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
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ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമതലയാണ്.
ഓേരാ
തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിനുശ മുമ്പും തെന Profile–ല് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും User-ID പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ
ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
ആയതിനുശേശേഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റംവരുടത്തുവാേനാ ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്നപക്ഷം നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള പ്രമാണങ്ങളുടെട പകേർപ്പുകേള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.അവസാന തീയതിക്കുമ്പേശേഷം profile -ല് ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികേള്
സവയം വരുടത്തുന്ന തിരുടത്തലുകേളുടം അവർ േകേരള പബ്ലികേ് സർവീസ് കേമ്മീഷെന ഓഫീസ്
മുേഖപ്പന വരുടത്തുന്ന തിരുടത്തലുകേളുടം അേപക്ഷയില് വരുടന്നതല്ല.കൂടാെത തിരുടത്തലുകേള്ക്ക്
തിരുടത്തലുകേള് വരുടത്തുന്ന തീയതി മുതേല പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പകേയുള.
ബി)
ഈ
െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന്
എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/
ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ
നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (confirmation) അേപക്ഷകേർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ്.അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത്
ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശള സൗകേരയം
പരീക്ഷാ തീയതി വെരയുള
അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്.നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളില്
സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം
നിരസിയ്ക്കെപ്പടുന്നതാണ്.സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച
തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകമുള
വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പട്ട
പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീക്ഷാകേലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പറിലും
നല്കുന്നതാണ്.
സി) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശേവാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation നല്കേിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര
KPSC Rules of Procedure,Rule 22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള്
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
ഡെി) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നേല്കേണ്ടതാണ്.
9.അേപക്ഷകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി: 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി
12.00 മണി വെര.
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10.അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട േമല്വിലാസം: www.keralapsc.gov.in
(േഫാേട്ടാ, ID കോർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള നിർേദ്ദേശേങ്ങള്ക്ക്. ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന
പാർട്ട് 2 ല് െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് കൂടി േനാക്കുമ്പകേ)
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 551/2021
േകേരള
സർക്കാർ
സർവ്വീസില്
തെഴപ്പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും അേപക്ഷകേള്
ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ്
കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവബ് ൈസറ്റിലൂടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. ഇതിേനാടകേം രജിേസ്ട്രേഷന െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫല് വഴി അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
1.

വകുപ്പ്

:

ജലേസചെനം

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

അസിസ്റ്റന് എഞ്ചിനീയർ (െമക്കാനിക്കല്)

3.

ശേമ്പളം

:

₹ 55200-115300/-

4.

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

:

പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകേള്

ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന
തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും, ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വർഷവും
നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശ േശേഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട
പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് അറിയിക്കെപ്പടുന്ന ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്ക് ഈ
ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
കുറിപ്പ് : i)

േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് നിയമിക്കെപ്പടുന്നവർ പ്രതിേരാധേസനയിെല
േസവനം ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് അവരുടെട ആദ്യെത്ത 10 വർഷെത്ത
േസവനത്തിനിടയില് 4 വർഷം (പരിശേീലനകോലമുള്െപ്പെട) പ്രതിേരാധ
സർവീസിേലാ പ്രതിേരാധം സംബന്ധിച്ച േജാലിയിേലാ ഇന്തയയിെലവിെടെയങ്കിലുേമാ വിേദ്ശേേത്താ േസവനമനുശഷ്ഠിക്കുമ്പവാന ബാദ്ധയസ്ഥരാണ് . ഈ
നിർബന്ധിത
ൈസനികേേസവനം
40
വയസ്സ്
കേഴിഞ്ഞെവർക്ക്
സാധാരണഗതിയില് ബാധകേമല്ല.

ii)

17.10.2012 െല G.O. (P) No. 61/2012/SWD
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് പ്രകോരം ടി
തസ്തികേയുെട 3% ഒഴിവുകേള് ഭിന്നേശേഷിവിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട (Category: Locomotor
Disability/Cerebral
Palsy,
Low
Vision,
Hearing
Impairment)
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കായി സംവരണം െചെയ്തിരിക്കുമ്പന്നു.

5.

നിയമന രീതി

:

േനരിട്ടുള നിയമനം

6.

പ്രായപരിധി

:

20-40. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1981 നുശം 01.01.2001
നുശം (രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട) ഇടയില്
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ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.
പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ്ഗ
വിഭാഗത്തിലുളവർക്കുമ്പം
മറ്റു
പിന്നാക്ക
വിഭാഗങ്ങളില് ഉദ്യള്െപ്പട്ടവർക്കുമ്പം അനുശവദ്നീയമായ
വയസ്സിളവുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റു വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിജ്ഞാപനത്തിെല
പാർട്ട്-II
െപാതു
വയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേ േനാക്കുമ്പകേ)
7.

േയാഗയതകേള്

:

(1)േകേരള സർവ്വകേലാശോലയുെട െമക്കാനിക്കല്
എഞ്ചിനീയറിംങ്ങിലുള ബി.എസ്.സി. ബിരുടദ്േമാ
തത്തുലയ േയാഗയതേയാ
അെല്ലങ്കില്
(2)മദ്രാസ് സർവ്വകേലാശോലയുെട െമക്കാനിക്കല്
എഞ്ചിനീയറിംങ്ങിലുള ബി. ഇ. ബിരുടദ്േമാ തത്തുലയ
േയാഗയതേയാ
അെല്ലങ്കില്
(3)
ഇന്തയന
ഇനസ്റ്റിറ്റയൂഷന
ഓഫ്
എനജിനീേയഴ്സിെന
െമക്കാനിക്കല്
എനജിനീയറിങ്ങിലുള
അേസാസിേയറ്റ്
െമമ്പർഷിപ്പ്
ഡെിേപ്ലാമേയാ
തത്തുലയമായി
അംഗീകേരിച്ചിട്ടുള മേറ്റെതങ്കിലും േയാഗയതേയാ
അെല്ലങ്കില്
(4) ഇനസ്റ്റിറ്റയൂഷന ഓഫ് എനജിനീേയഴ്സ് (ഇന്തയ)
യുെട
െമക്കാനിക്കല്
എനജിനീയറിങ്ങിലുള
അേസാസിേയറ്റ് െമമ്പർഷിപ്പ് എക്സാമിേനഷെന A
യും B യും െസക്ഷനുശകേള് പാസായിരിക്കണം
അെല്ലങ്കില്
(5)േകേരള സർവ്വകേലാശോലയുെട െമക്കാനിക്കല്
എനജിനീയറിങ്ങിലുള ബി.എസ്.സി. ബിരുടദ്ത്തിന്
തുലയമായി
സർക്കാർ
അംഗീകേരിച്ചിട്ടുള
മേറ്റെതങ്കിലും േയാഗയത.

കുറിപ്പ് : i) KS & SSR Part I I Rule 10 (a) (ii)ബാധകേമാണ്.
ii)

വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി. േയാഗയത െതളിയിക്കുമ്പന്ന
തത്തുലയത സർടിഫിക്കറ്റ് / സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
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iii) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി അേപക്ഷയില് ശേരിയായ ജാതി/സമുദ്ായം അവകോശേെപ്പടുകേയും
അത്
എസ്.എസ്.എല്.സി.
ബുക്കില്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയതില്
നിന്നും
വയതയസ്തമാവുകേയും െചെയ്യുന്ന സാഹചെരയത്തില് േനാണ്ലക്രീമിെലയർ/ ജാതി
സർട്ടിഫിക്കറ്റിേനാെടാപ്പം ജാതി വയതയാസം സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി
പ്രമാണ പരിേശോധന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
8.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി :
(എ)

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന'
പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത് . രജിസ്റ്റർ
െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം
ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം
profile ലൂടെട
അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത
തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link-െല Apply Now -ല് മാത്രം
click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011-ന് േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും
വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക്
upload െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല.
അേപക്ഷാ
ഫീസ്
നല്േകേണ്ടതില്ല.
Password
രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ്
വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും
User Id പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള
അേപക്ഷ േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷ
സമർപ്പണത്തിനുശ േശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ
വിവരങ്ങള്
ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ
കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ഓണ്ലൈലന
അേപക്ഷയുെട Soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല 'My applications'
എന്ന
Link-ല്
click
െചെയ്ത്
അേപക്ഷയുെട
print
out
എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മീഷനുശമായി
നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട Print out കൂടി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം
നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ്
മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസ്സല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
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(ബി)

"ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് / ഒ.എം.ആർ /
ഓണ്ലൈലന പരീക്ഷ നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന
സ്ഥിരീകേരണം (Confirmation) അേപക്ഷകേർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ടേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ്.
അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത്
അത് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശള സൗകേരയം പരീക്ഷ തീയതി
വെരയുള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത
സമയത്തിനുശളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ് . സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ
കോലയളവ്
സംബന്ധിച്ച
തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം
അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പട്ട
പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീക്ഷാ
കേലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇത്
സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും, അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പറിലും നല്കുന്നതാണ്.”

(സി)

വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്
Confirmation നല്കേിയിട്ട് ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ
െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule 22
പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.

(ഡെി)

ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില്
ആധാർ കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.

9.

അേപക്ഷകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി:
12.00 മണി വെര.

05.01.2022 ബുധനാഴ്ച രാത്രി

10.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവൈബ്സൈറ്റ് : www.keralapsc.gov.in
(േഫാേട്ടാ , ID കോർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള
നിർേദ്ദേശേങ്ങള്ക്ക് ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനത്തിെന പാർട്ട് - 2 ല് െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് കൂടി
േനാക്കുമ്പകേ )
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 552/2021
(തസ്തികേമാറ്റം വഴിയുള നിയമനം)
േകേരള
സർക്കാർ
സർവ്വീസില്
താെഴപ്പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും അേപക്ഷകേള്
ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ്
കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടത്.
1

വകുപ്പ്

: േഹാമിേയാപ്പതി

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: െമഡെിക്കല് ഓഫീസർ (േഹാമിേയാ)

3

ശേമ്പളം

: ₹ 55,200 – 1,15,300/-

4

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

: പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകേള്

5

പ്രായപരിധി

: ബാധകേമല്ല

6

നിയമന രീതി

: താെഴപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നും തസ്തികേമാറ്റം
വഴിയുള നിയമനം
വിഭാഗങ്ങള്

(എ)

േഹാമിേയാപ്പതി വകുപ്പില് േജാലിെചെയ്യുന്ന േഹാമിേയാ േനഴ്സുമാരില് നിന്നും
തസ്തികേമാറ്റം വഴിയുള നിയമനം.

(ബി)

േഹാമിേയാപ്പതി വകുപ്പില് േജാലിെചെയ്യുന്ന േഹാമിേയാ ഫാർമസിസ്റ്റുമാരില്
നിന്നും തസ്തികേമാറ്റം വഴിയുള നിയമനം.

(സി)

േഹാമിേയാപ്പതി വകുപ്പില് േജാലിെചെയ്യുന്ന ക്ലാർക്കുമ്പമാരില് നിന്നും തസ്തികേമാറ്റം
വഴിയുള നിയമനം.

േനരിട്ടുള നിയമനം, തസ്തികേമാറ്റം വഴി േഹാമിേയാപ്പതി വകുപ്പില് േജാലിെചെയ്യുന്ന
േനഴ്സ് (േഹാമിേയാ), ഫാർമസിസ്റ്റ് (േഹാമിേയാ), േഹാമിേയാപ്പതി വകുപ്പില് േജാലിെചെയ്യുന്ന
ക്ലാർക്കുമ്പമാർ എന്നിവരില് നിന്നും 5:1:1:1 എന്ന അനുശപാതത്തില് നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
േമല് പ്രസ്താവിച്ച ഓേരാ വിഭാഗത്തിനുശം പ്രേതയകേം ലിസ്റ്റ് തയ്യോറാക്കുമ്പന്നതാണ് . ഒഴിവ്
നിലവില് വരുടന്ന തീയതിയില് ഏെതങ്കിലും ൈബട്രോനസ്ഫർ വിഭാഗത്തില് മതിയായ
േതാതില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഇല്ലാെത വന്നാല് ആ ഒഴിവുകേള് െപാതുവിഭാഗത്തിന്
നല്കുന്നതും അങ്ങെന നഷ്ടം വരുടന്ന ഒഴിവുകേള് പില്ക്കാലത്ത് തിരിെകേ നല്കുന്നതുമല്ല.
തസ്തികേ മാറ്റം വഴിയുള നിയമനങ്ങള്ക്ക് സംവരണ ചെട്ടങ്ങള് ബാധകേമല്ല.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട നിയമന ശേിപാർശേ കേർശേനമായും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെല സീനിേയാറിറ്റി
അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമ്പം.
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ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകേള് പ്രാബലയത്തില്
വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വർഷവും
നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശേശേഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട
പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന
പ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല. ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കുമ്പന്ന ഒഴിവുകേളില് By Transfer
നിയമനത്തിന് നീക്കിെവയ്ക്കുന്ന ഒഴിവുകേളിേലക്ക് ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം
നടത്തുന്നതാണ്.
7. േയാഗയതകേള്:
1. േകേരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും സർവകേലാശോലയില് നിന്നും േഹാമിേയാപ്പതിയിലുള
ബിരുടദ്ം.
അെല്ലങ്കില്
േമല്പ്പറഞ്ഞെ േയാഗയതയ്ക്ക് തത്തുലയമായി േകേരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും
സർവകേലാശോലകേേളാ േകേരള സർക്കാേരാ അംഗീകേരിച്ചേതാ, േഹാമിേയാപ്പതി
െസനട്രേല് കേൗണ്ലസില് ആക്ട് 1973-െല െഷഡെയൂള് – '2' ല് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയേതാ
ആയ ബിരുടദ്ം.
2.

ഹൗസ് സർജനസി/ഇേനണ്ലഷിപ്പ് വിജയകേരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.

3.

േകേരളത്തിെല ട്രോവനകൂർ - െകോച്ചിന െമഡെിക്കല് കേൗണ്ലസില് രജിസ്ടോറില്
നിന്നുള 'എ' ക്ലാസ് രജിേസ്ട്രേഷന.

4.

േഹാമിേയാപ്പതി സർവ്വീസില് േനഴ്സ് (േഹാമിേയാ), ഫാർമസിസ്റ്റ് (േഹാമിേയാ),
േഹാമിേയാപ്പതി വകുപ്പില് ക്ലാർക്ക് ഇവയില് അപ്രൂവ്ഡെ് െപ്രാേബഷണർ അെല്ലങ്കില്
ഫുള്െമെമ്പർ ആയിരിേക്കണ്ടതാണ്.
കുറിപ്പ് :- KS&SSR Part II Rule 10(a)(ii) ബാധകേമാണ്.

താെഴ െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന മാതൃകേയില് വകുപ്പ് േമധാവിയില് നിന്നും ലഭിച്ച ഒരുട
സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അേപക്ഷ അയക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് അപ് േലാഡെ് െചെേയ്യേണ്ടതും
െവരിഫിേക്കഷന
സമയത്ത്
സർവ്വീസ്
സർട്ടിഫിേക്കറ്റിെന
ഒറിജിനല്
ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്. അല്ലാത്ത അേപക്ഷകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതല്ല.

സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
(േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന മുമ്പാെകേ സമർപ്പിേക്കണ്ടത്)
1.

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപര്

:

2.

ഇേപ്പാള് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി വഹിക്കുമ്പന്ന
തസ്തികേയുെട േപരുടം ശേമ്പള െസ്കെയിലും.

:

3.

ഇേപ്പാള് േജാലി േനാക്കുമ്പന്ന വകുപ്പിെന േപര്

:

4.

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഏത് സേബാർഡെിേനറ്റ്
സർവ്വീസില് ഉദ്യള്െപ്പടുന്നു എന്ന്

:
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5.

സർവ്വീസ് ആരംഭിച്ച തീയതിയും െപ്രാേബഷന :
ആരംഭിച്ച തീയതിയും

6.

അേപക്ഷകേന അപ്രൂവ്ഡെ് െപ്രാേബഷണേറാ
ഫുള് െമമ്പേറാ എന്ന്

:

േസവന വിവരങ്ങള്
കോലം
ക്രമ
വഹിച്ച തസ്തികേ മുതല് വെര
നമ്പർ

സർവ്വീസ് ൈദ്ർഘ്യം

െപ്രാേബഷന
പ്രഖപ്പയാപിച്ച
വർഷം മാസം ദ്ിവസം
തീയതി

ആെകേ സർവ്വീസ്
................................................................................. സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവ്വീസില് ഒരുട
അപ്രൂവ്ഡെ്
െപ്രാേബഷണർ/ഫുള്െമമ്പർ
ആയ
ശ്രീ/ശ്രീമതി
…............................................................................ എന്ന ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന(െയ) സംബന്ധിച്ച് മുകേളില്
പ്രസ്താവിച്ച വിവരങ്ങള് ടിയാെന സർവ്വീസ് ബുക്കിെല വിവരങ്ങളുടമായി ഒത്തുേനാക്കുമ്പകേയും
അവ
ശേരിയാെണന്ന്
േബാധയെപ്പടുകേയും
െചെയ്ത
വിവരം
ഇതിനാല്
സാക്ഷയെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളുന്നു. ശ്രീ/ശ്രീമതി …..................................................................... െമഡെിക്കല്
ഓഫീസർ (േഹാമിേയാപ്പതി) തസ്തികേയ്ക്ക് തസ്തികേമാറ്റം വഴി അേപക്ഷിക്കുമ്പവാന 1958-െല
െകേ.എസ് & എസ്.എസ്.;ആർ പാർട്ട് - 1 റൂള് 2(13) പ്രകോരം അർഹത േനടിയ
ആളാെണന്ന് സാക്ഷയെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളുന്നു.
സ്ഥലം :
തീയതി :

ഓഫീസ് േമധാവിയുെട ഒപ്പ് :
േപര് :
ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര് :

കുറിപ്പ് : - വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത െതളിയിക്കുമ്പന്ന
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് പ്രമാണ പരിേശോധന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത
േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള്ളു.
8. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന
ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login
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െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Linkെല Apply Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ
31/12/2011-ന്
േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload
െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Password രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന്
മുനപും
തെന െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള
എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും
User Id പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം അേപക്ഷയില്
മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല. ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട soft
copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print
out എടുക്കാവുന്നതാണ്. അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മിഷനുശമായി നടത്തുന്ന
കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം
നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി,
വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി)

ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന പരീക്ഷ
നടത്തുകേയാണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (Confirmation)
അേപക്ഷകേർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി
നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന
ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശള സൗകേരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്.
നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന
ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകമുള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ് . ഇതു സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പരിലും നല്കുന്നതാണ്.

(സി)

വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation
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നല്കേിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേേയാ
ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule 22 പ്രകോരം
ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(ഡെി ) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
9

അേപക്ഷകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി 05.01.2022
അർദ്ധരാത്രി 12.00 മണി വെര

10

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവൈബ്സൈറ്റ്

ബുധനാഴ്ച

: www.keralapsc.gov.in

(േഫാേട്ടാ, ID കോർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള നിർേദ്ദേശേങ്ങള്ക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന
പാർട്ട് - 2 ല് െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് കൂടി േനാക്കുമ്പകേ )
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 553/2021
താെഴപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു. അേപക്ഷകേള്
േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവബ് ൈസറ്റിലൂടെട 'ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷനുശ േശേഷം മാത്രം നല്േകേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
അവരുടെട െപ്രാൈഫലിലൂടെട അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ആധാ൪ കോ൪ഡെ് ഉദ്യള
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാ൪കോ൪ഡെ് ID Proof ആയി
നല്േകേണ്ടതാണ് .
1

വകുപ്പ് / സ്ഥാപനം

: േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ഇലക്ട്രീസിറ്റി േബാർഡെ് ലിമിറ്റഡെ്

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: സബ് എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കല്)

3

ശേമ്പളം

: ₹41600-82400/-

4

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

: 131

കുറിപ്പ്: 1.
ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില്
വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്നു
വർഷവും നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശേശേഷം ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ
തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനുശ
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല. മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കും ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം
ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
2. മുകേളില് പറയുന്ന തസ്തികേയിേലയ്ക്കുള നിയമനത്തിനുശള ഏതു ശേിപാർശേയും
പിന്നീട് െതറ്റാെണന്ന് േബാദ്ധയെപ്പട്ടാല് റദ്ദു െചെയ്യുന്നതിനുശള അധികോരം േകേരള
പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. നിയമന ശേിപാർശേ റദ്ദു
െചെയ്താലുടന നിയമനാധികോരി ആ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
േസവനം
അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. എന്നാല് നിയമന ശേിപാർശേ റദ്ദോക്കുമ്പകേയും േസവനം
അവസാനിപ്പിക്കുമ്പകേയും െചെയ്യുന്നത് ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥിയുെട െപ്രാേബഷന കോലേമാ
േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ച േശേഷം 240 ദ്ിവസേമാ ഏതാേണാ ആദ്യം
പൂർത്തിയാകുന്നത് ആ കോലയളവിനുശളിലായിരിക്കുമ്പം.
കുറിപ്പ് (1): പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തില് െപ്രാവിഷണലായി േജാലി േനാക്കുമ്പന്നവ൪
ആദ്യെത്ത െപ്രാവിഷണല് നിയമനക്കാലത്ത് നിശ്ചിത പ്രായപരിധി
കേഴിഞ്ഞെിരുടന്നിെല്ലങ്കില്
അവരുടെട
െപ്രാവിഷണല്
സ൪വ്വീസിെന
ൈദ്൪ഘ്യേത്താളം ഉദ്യയ൪ന്ന പ്രായപരിധിയില് ഇളവ് അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്.
എന്നാല് പരമാവധി അഞ്ച് വ൪ഷക്കാലം മാത്രേമ ഈ ആനുശകൂലയം
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ലഭിക്കുമ്പകേയുള്ളു. ടി സ്ഥാപനത്തില് റഗുല൪ ഉദ്യേദ്യാഗം വഹിക്കുമ്പന്നവ൪ക്ക് വീണ്ടും
മെറ്റാരുട നിയമനത്തിന് ഈ ആനുശകൂലയം ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല. െപ്രാവിഷണല്
സ൪വ്വീസുളവ൪ സ൪വ്വീസിെന ൈദ്൪ഘ്യം കോണിക്കുമ്പന്ന സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി
ൈകേവശേം
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
അവ൪
റഗുല൪
സ൪വ്വീസിലല്ല
േജാലി
േനാക്കിയിരുടന്നെതന്ന്
സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റില്
പ്രേതയകേം
പറഞ്ഞെിരിക്കണം
(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റ് വയവസ്ഥകേള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന
പാർട്ട് II-െല െപാതുവയവസ്ഥകേള് ഖപ്പണ്ഡികേ 2(i),(ii), (iii), (iv) & (xii) കോണുകേ)
2) േകേരള ഫിഷറീസ് േകോ൪പ്പേറഷനില് നിന്നും പിരിച്ചുകവിടെപ്പട്ട ജീവനക്കാ൪ക്ക്
31.12.1984-െല ജി.ഒ.(ആ൪.റ്റി)1942/84/പി.ഡെബ്ലിയു നമ്പ൪ ഉദ്യത്തരവ് പ്രകോരം ടി
േകോ൪പ്പേറഷനിലുള
സ൪വ്വീസിെന
ൈദ്൪ഘ്യേത്താളം
വയസ്സിളവിന്
അ൪ഹതയുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് യെതാരുട കോരണവശോലും ഉദ്യയ൪ന്ന
പ്രായപരിധി 50(അനപത്)വയസ്സ് തികേയാന പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ഒേര മാ൪കേ്
ലഭിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേളില് ഈ വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ടവ൪ക്ക് മുനഗണന
നല്കുന്നതാണ്. ടി ആനുശകൂലയങ്ങള് ലഭിേക്കണ്ട ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട
സ൪വ്വീസിെന ൈദ്൪ഘ്യം പിരുടച്ചുകവിടെപ്പട്ട തീയതി ഇവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശം
േകേരള ഫിഷറീസ് േകോ൪പ്പേറഷന മാേനജിംഗ് ഡെയറക്ടറില് നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള
സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റ്
വാങ്ങി
ൈകേവശേം
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
5.

നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുള നിയമനം

6.

പ്രായപരിധി

: 18-36. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1985 നുശം 01.01.2003നുശമിടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടു തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട).എസ്സ്.സി
/എസ്സ്.ടി,
മറ്റ്
പിന്നാക്ക
വിഭാഗങ്ങള്ക്കുമ്പം
നിയമാനുശസൃത
വയസ്സിളവ്
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റു വയവസഥകേള്ക്ക് ഈ
വിജ്ഞാപനത്തില്
പാർട്ട്
2െല
െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല 2- ആം ഖപ്പണ്ഡികേ േനാക്കുമ്പകേ.)

7.

േയാഗയതകേള്

: (1) െപാതുേയാഗയത
പത്താം ക്ലാസ് അെല്ലങ്കില് തത്തുലയം
പാസായിരിക്കണം.
(2) സാേങ്കതികേ േയാഗയതകേള്
എഐസിറ്റിഇ അംഗീകേരിച്ച മൂന്ന് വർഷെത്ത റഗുലർ /
പാർട്ട് - ൈടം ഇലക്ട്രിക്കല് / ഇലക്ട്രിക്കല് ആന്
ഇലേക്ട്രാണിക്സ്
എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ഡെിേപ്ലാമ
പാസായിരിക്കണം.
മുകേളില് പറഞ്ഞെ സാേങ്കതികേ േയാഗയതകേെളക്കാള്
ഉദ്യയർന്ന േയാഗയതകേളുടളള (ഇലക്ട്രിക്കല് / ഇലക്ട്രിക്കല്
ആന് ഇലേക്ട്രാണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗില് ഡെിഗ്രി, േപാസ്റ്റ്
ഗ്രാേജവറ്റ്
ഡെിഗ്രി)
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കുമ്പം
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
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കുറിപ്പ് :
കുറിപ്പ് :

ഭിന്നേശേഷി വിഭാഗക്കാർ ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് അേപക്ഷിക്കുമ്പവാന
അർഹരല്ല.
1 െകേ.എസ്.ആന് എസ്.എസ്.ആർ.പാർട്ട് II വിെല റൂള് 10 (a) ii
ബാധകേമാണ്.
2 വിജ്ഞാപന
പ്രകോരമുള
േയാഗയതകേളുടെട
തത്തുലയേയാഗയത
അവകോശേെപ്പട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി
േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയത
െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്
പ്രമാണ പരിേശോധനാ സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത
േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
3 ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
അേപക്ഷയില്
ശേരിയായ ജാതി /സമുദ്ായം
അവകോശേെപ്പടുകേയും അത്
എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കില്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയതില്
നിന്നു
വയതയസ്തമാകുകേയും
െചെയ്യുന്ന
സാഹചെരയത്തില് േനാണ്ല ക്രിമിെലയർ/ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിെനാപ്പം
ജാതി വയതയാസം സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റു വിജ്ഞാപനം കൂടി പ്രമാണ
പരിേശോധനാ സമയത്തു് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
4 വിദ്യാഭയാസം,പരിചെയം തുടങ്ങ ി േയാഗയത സംബന്ധ ിച്ച ് െത റ്റായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്
Confirmation നല്കേിയിട്ട് ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure
1976
Rule
22
പ്രകോരം
ഉദ്യചെിതമായ
ശേിക്ഷാനടപടികേള്
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.

8.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന
ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത
േശേഷം സവന്തം
profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link-െല
Apply Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011-ന്
േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്ത തീയതി
മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്
നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ് . ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും
തെന െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശമായുള
എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും
User
Id
പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ
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േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ഓണ്ലൈലന
അേപക്ഷയുെട
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Linkല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ
സംബന്ധമായി കേമ്മീഷനുശമായി നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട
print
out
കൂടി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിരുടദ്ധമായി
കോണുന്ന
പക്ഷം
നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
9

അേപക്ഷകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി
അർദ്ധരാത്രി 12.00 മണി വെര

05.01.2022

ബുധനാഴ്ച

10
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(a)െപാതു വയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേയിെല (v),(vii)(viii), (ix),(x) , (xi) & (xiii)
എന്നീ ഉദ്യപഖപ്പണ്ഡികേകേളുടം 5, 6, 7 എന്നീ ഖപ്പണ്ഡികേകേളുടം േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ബാധകേമല്ല.
(b)േമല് പറഞ്ഞെ സ്ഥാപനത്തിേലക്കുമ്പള നിയമനം അവർ കോലാകോലങ്ങളില്
വരുടത്തുന്ന ചെട്ടങ്ങള്ക്കുമ്പം വയവസ്ഥകേള്ക്കുമ്പം വിേധയമായിരിക്കുമ്പം.

12

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന പരീക്ഷ
നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (confirmation)
അേപക്ഷകേർ തങ്ങളുടെട
ഒറ്റതവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി
നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന
ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് download െചെയ്യുന്നതിനുശളള സൗകേരയം പരീക്ഷാത്തീയതി
വെരയുള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത
സമയത്തിനുശളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേളുടെട അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ്
സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി
സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ
കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള െമാൈബലിലും
നല്കുന്നതാണ്.
(േഫാേട്ടാ , ഐ.ഡെി കോർ ഡെ് ഉദ്യള് െപ്പ െടയുള കൂടുതല് വിവരങ്ങ ള് ക്ക ് പാർ ട്ട ്
2 ല് െകോടുത്ത ിരിക്കുമ്പ ന്ന െപാതുവയവസ്ഥ കേള് കൂടി േനാക്കുമ്പ കേ)
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 554/2021
േകേരള സർക്കാർ സർവ്വീസില് താെഴപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്
േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന
പ്രകോരം അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു.ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവീസ്
കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെട ഓണ്ലൈലന ആയി ഒറ്റത്തവണ
രജിസ് േട്രേഷന പദ്ധതിപ്രകോരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്തേശേഷമാണ് അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടത് .
1. വകുപ്പ്

:

ടൗണ്ല ആനഡെ് കേണ്ലട്രേി പ്ലാനിംഗ് വകുപ്പ്

2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്മാന േഗ്രഡെ് I/ ടൗണ്ല പ്ലാനിംഗ് സർേവയർ
േഗ്രഡെ് I

3. ശേമ്പളം

:

₹ 37400-79000/-

4. ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

:

06 (ആറ് )

മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവുകേള് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത്
ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കുടിയത് മൂന്ന് വർഷവും നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ് . എന്നാല് ഒരുട
വർഷത്തിനുശ
േശേഷം
ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ഒരുട
പുതിയ
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല. മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള
ഒഴിവിേലക്കുമ്പം ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത്
അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല്
ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
5. നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുള നിയമനം

6. പ്രായപരിധി

: 18-36, ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 01/01/1985 നുശം 02/01/2003 നുശം
ഇടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.
(രണ്ടു
തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട). പട്ടികേജാതി/ പട്ടികേവർഗ്ഗ, മറ്റു പിന്നാക്ക
വിഭാഗങ്ങള്ക്ക്
അനുശവദ്നീയമായ
വയസ്സിളവ്
നല്കുന്നതാണ് .
*(വയസ്സിളവിെന
സംബന്ധിച്ച
വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെല
പാർട്ട്
2-വില്
െപാതു
വയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേ േനാക്കുമ്പകേ)

7. േയാഗയതകേള്

എഞ്ചിനീയറിംഗിേലാ
ആർക്കിെടക്ചർ
: സിവില്
എഞ്ചിനീയറിംഗിേലാ
ലഭിച്ച
ഡെിേപ്ലാമ
അെല്ലങ്കില്
തത്തുലയമായി സർക്കാർ അംഗീകേരിച്ചിട്ടുള മേറ്റെതങ്കിലും
േയാഗയത .

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

24

കുറിപ്പ് :-1) KS&SSR Part II Rule 10(a) ii ബാധകേമാണ് .
2)വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയത അവകോശേെപ്പട്ട് അേപക്ഷ
സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത
തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
3) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അേപക്ഷയില് ശേരിയായ ജാതി /സമുദ്ായം ആവശേയെപ്പടുകേയും
അത് എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കില് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയതില് നിന്ന് വയതയസ്തമാകുകേയും
െചെയ്യുന്ന
സാഹചെരയത്തില്
േനാണ്ലക്രീമിെലയർ/ജാതി
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെനാപ്പം
ജാതി/സമുദ്ായം വയതയാസം സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി പ്രമാണ
പരിേശോധനാസമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
െപ്രാേബഷന
ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമിക്കെപ്പടുന്നയാള് ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് പ്രേവശേിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല്
തുടർച്ചയായ മൂന്നുവർഷത്തിനുശളില് രണ്ടു വർഷക്കാലം െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കുമ്പം.
8. അേപക്ഷകേള് അയേക്കണ്ട രീതി
എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അവരുടെട User -ID – യും Password -ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് Login െചെയ്തേശേഷം സവന്തം Profile –
ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത
തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link – െല Apply now – ല് മാത്രം click
െചെേയ്യേണ്ടതാണ് .
Upload
െചെയ്യുന്ന
േഫാേട്ടാ
31.12.2011
ന്
േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം േഫാേട്ടാ
എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്
പാലിച്ചുകെകോണ്ട് അപ് േലാഡെ് െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് അപ് േലാഡെ് െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10
വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
േഫാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച്
മറ്റ്
നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നേല്കേകേണ്ടതില്ല. My
Applications എന്ന Link – ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട പ്രിെനൗട്ട് എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധിച്ച് കേമ്മിഷനുശമായി തുടർന്നു നടത്തുന്ന
കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട Printout കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് Password
രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി യുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിനുശ മുമ്പും തെന Profile – ല് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും User -ID പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ
ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
അവസാന തീയതിക്കുമ്പേശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റംവരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല. െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിരുടദ്ധമായി
കോണുന്നപക്ഷം നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം,
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ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള പ്രമാണങ്ങളുടെട പകേർപ്പുകേള് കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും. അവസാന തീയതിക്ക് േശേഷം profile
-ല് ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികേള് സവയം വരുടത്തുന്ന തിരുടത്തലുകേളുടം േകേരള പബ്ലികേ് സർവീസ്
കേമ്മീഷെന
ഓഫീസ്
മുേഖപ്പന
വരുടത്തുന്ന
തിരുടത്തലുകേളുടം
അേപക്ഷയില്
വരുടന്നതല്ല.കൂടാെത തിരുടത്തലുകേള് വരുടത്തുന്ന തീയതി മുതേല ആയവയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പകേയുള.
ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് എഴുത്ത് / ഒ.എം.ആർ / ഓണ്ലൈലന പരീക്ഷ
നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (confirmation) അേപക്ഷകേർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ് .അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത്
ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശള സൗകേരയം പരീക്ഷ തീയതി വെരയുള അവസാനെത്ത
15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്.നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളില് സ്ഥിരീകേരണം
നല്കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം
നിരസിയ്ക്കെപ്പടുന്നതാണ്.സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച
തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകമുള
വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പട്ട
പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീക്ഷാകേലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പറിലും
നല്കുന്നതാണ്.
സി) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശേവാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം
Confirmation നല്കേിയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക്
ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര
KPSC Rules of Procedure, Rule 22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള്
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
ഡെി) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നേല്കേണ്ടതാണ്.
9.അേപക്ഷകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി: 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി
12.00 മണി വെര.
10.അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട േമല്വിലാസം: www.keralapsc.gov.in
(േഫാേട്ടാ, ID കോർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള നിർേദ്ദേശേങ്ങള്ക്ക്. ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന
പാർട്ട് 2 ല് െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് കൂടി േനാക്കുമ്പകേ)
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 555/2021
േകേരള
സർക്കാർ
സർവ്വീസില്
താെഴ
പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പദ്ധതി പ്രകോരം അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെട
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത് .
ഇതിേനാടകേം രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫല് വഴി
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
1.

വകുപ്പ്

: വയാവസായികേ പരിശേീലനം

2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: ജൂനിയർ ഇനസ്ട്രേക്ടർ (െടകേ് നീഷയന പവർ ഇലേക്ട്രാണിക്സ്
സിസ്റ്റം )

3. ശേമ്പളം

: ₹ 37400-79000/-

4. ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

: 17(പതിേനഴ് )

മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവുകേള് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ് .
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി
മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വർഷവും
നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിന് േശേഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട
പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത്
അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം
നടത്തുന്നതാണ്.
കുറിപ്പ്: - 3-1-2013-െല G.O.(P) No. 1/2013/SJD ഉദ്യത്തരവനുശസരിച്ച് 3% ഒഴിവുകേള്
ഭിന്നേശേഷിയുളവർക്കായി (locomotor disability/cerebral palsy, hearing
impairment, low vision) സംവരണം െചെയ്തിരിക്കുമ്പന്നു.
5. നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുള നിയമനം.

6. പ്രായപരിധി

: 19-44. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 2.1.1977 നുശം 1.1.2002 നുശം ഇടയില്
(രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട) ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.
പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്കുമ്പം മറ്റു പിന്നാക്ക
വിഭാഗങ്ങളിലുമുളവർക്കുമ്പം
നിയമാനുശസൃത
ഇളവുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച
വയവസ്ഥകേള്ക്ക് പാർട്ട് II െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം
ഖപ്പണ്ഡികേ േനാക്കുമ്പകേ.)
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7. േയാഗയതകേള്

:

1. എസ്.എസ്.എല്.സി അഥവാ തത്തുലയമായ
േയാഗയത ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
2. (എ) അനുശേയാജയമായ േട്രേഡെിലുള നാഷണല്
േട്രേഡെ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റും
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ലഭിച്ചതിനുശേശേഷം
പ്രസ്തുത
േട്രേഡെിലുള
മൂന്നുവർഷെത്ത പരിചെയവും.
അെല്ലങ്കില്
(ബി) അനുശേയാജയമായ േട്രേഡെിലുള നാഷണല്
അപ്രനീസ്ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ലഭിച്ചതിനുശേശേഷം ഒരുട വർഷെത്ത പരിചെയവും.
അെല്ലങ്കില്
(സി)
ഗവണ്ലെമന്
അഥവാ
ഗവണ്ലെമന്
അംഗീകൃത
േപാളിെടക്നിക്കില്
നിന്നും
അനുശേയാജയമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശോഖപ്പയില്
േനടിയ ഡെിേപ്ലാമ അെല്ലങ്കില് തത്തുലയ േയാഗയത.

കുറിപ്പ് : - അനുശേയാജയമായ/ബന്ധെപ്പട്ട േട്രേഡെില് വർക്ക്േഷാപ്പ് അറ്റനഡെറായുള
പരിചെയം പ്രസ്തുത േട്രേഡെിലുള പരിചെയമായി കേണക്കാക്കുമ്പന്നതാണ്.
കുറിപ്പ് :

1. KS&SSR പാർട്ട് II റൂള് 10(a)(ii) ബാധകേമാണ്.
2. വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള
േയാഗയതകേളുടെട
തത്തുലയ
േയാഗയത
അവകോശേെപ്പട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി.
േയാഗയതയുെട തത്തുലയത െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്
െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത
തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
3. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
അേപക്ഷയില്
ശേരിയായ
ജാതി/സമുദ്ായം
അവകോശേെപ്പടുകേയും
അത്
എസ്.എസ്.എല്.സി.
ബുക്കില്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയതില്
നിന്നും
വയതയസ്തമാവുകേയും
െചെയ്യുന്ന
സാഹചെരയത്തില്, േനാണ്ലക്രീമിെലയർ/ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിേനാെടാപ്പം
ജാതി വയതയാസം സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി പ്രമാണ
പരിേശോധന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
4. പട്ടികേജാതി / പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള പരിചെയ
േയാഗയത േവണെമന്ന വയവസ്ഥയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് .
5. പരിചെയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികേള് താെഴ പ്പറയുന്ന
മാതൃകേയില് പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി പരിചെയം സംബന്ധിച്ച
വിശേദ്ാംശേങ്ങള് (സട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ,തീയതി, തസ്തികേയുെട േപര്,
കോലയളവ്, നല്കേിയ അധികോരിയുെടേപര്, സ്ഥാപനത്തിെന േപര്
മുതലായവ
)േരഖപ്പെപ്പടുത്തി
പരിചെയസർട്ടിഫിക്കറ്റിെനscanned
image /സതയവാങ് മൂലം (നിശ്ചിത പരിചെയം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പകേയും എന്നാല്
നിലവിെല
Pandemic
നിയന്ത്രണങ്ങളുടെട
സാഹചെരയത്തില്
പരിചെയസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭയമാകോതിരിക്കുമ്പന്നവർക്ക് േവണ്ടിയുളത് )upload
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െചെയ്താല് മാത്രേമ അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കല് സാധയമാകുകേയുള .എന്നാല്
ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികേള് പരിചെയസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന
സമയത്തു് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .
അനുശബന്ധം
പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
സ്ഥാപനത്തിെന േപര് (കേമ്പനി,േകോർപ്പേറഷന, :
സർക്കാർ വകുപ്പ്, സഹകേരണ സ് ഥാപനം
മുതലായവ)
രജിേസ്ട്രേഷന നമ്പരുടം (എസ്.എസ്.ഐ
രജിേസ്ട്രേഷന്/ മേറ്റെതങ്കിലും രജിേസ്ട്രേഷന)
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത തീയതിയും

:

ഏത് ഓഫീസില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തു എന്നത്

:

ശ്രീ/ ശ്രീമതി. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം േമല് വിലാസവും) മുകേളില്
പറഞ്ഞെിരിക്കുമ്പന്ന ആള് ഈ സ് ഥാപനത്തില്. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................
തസ്തികേയില് സ്ഥിരമായി/ താല്ക്കാലികേമായി/ െപയ്ഡെ് അപ്രനീസ്/ െട്രേയിനി/കോഷവല്
േലബറർ ആയി (ബാധകേമല്ലാത്തത് െവട്ടിക്കളയുകേ). . . . . . . . . . . . . . . . രൂപ
മാസശേമ്പളത്തില്/ ദ്ിവസശേമ്പളത്തില് . . . . . . . . . . . . മുതല് . . . . . . . . . . . . . . . . .
വെരയുള . . . . . . . . . . . . . . . . . വർഷം . . . . . . . . . . . . . . . . . മാസം
. . . . . . . . . . . . . . . . . ദ്ിവസം േജാലി േനാക്കിയിട്ടുണ്ട്/േജാലി േനാക്കി വരികേയാണ് എന്ന്
ഇതിനാല് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന വയക്തിയുെട േപര് , ഒപ്പ് ,
(തീയതി സഹിതം) ഔദ്യേദ്യാഗികേ പദ്വി,
സ്ഥാപനത്തിെന േപര്
സ്ഥലം :
തീയതി :

(ഓഫീസ് സീല്)

സാക്ഷയപത്രം
േമല് പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റില് പരാമർശേിക്കുമ്പന്ന ശ്രീ/ശ്രീമതി. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
ഇതില് പറഞ്ഞെിരിക്കുമ്പന്ന
കോലയളവില് ടി സ്ഥാപനത്തില്
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( തസ്തികേയുെട േപരുടം േജാലിയുെട സവഭാവവും) ആയി േജാലി
െചെയ്തിരുടന്നു/ േജാലി െചെയ്യുന്നുെവന്ന് . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ചെട്ടത്തില് /നിയമത്തില്
വയവസ്ഥ െചെയ്യുന്ന പ്രകോരം
സ്ഥാപന ഉദ്യടമസ്ഥന/െതാഴിലുടമ നിർബന്ധമായും
സൂക്ഷിക്കുമ്പവാന ബാധയതെപ്പട്ട . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . രജിസ്റ്റർ പരിേശോധിച്ചതില്
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(ബന്ധെപ്പട്ട രജിസ്റ്ററിെന േപര്) നിന്നും വയക്തമാകുന്നു. േകേന/സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . എന്ന ചെട്ടപ്രകോരം / നിയമപ്രകോരം െതാഴിലുടമസ്ഥന
സൂക്ഷിേക്കണ്ട രജിസ്റ്റർ പരിേശോധിക്കാനുശള അധികോരം എന്നില് നിക്ഷിപ്തമാെണന്ന്
ഇതിനാല് ഞാന സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.

സ്ഥലം :
തീയതി :

ചെട്ടപ്രകോരം/ നിയമപ്രകോരം സ്ഥാപനത്തിെല ജീവനക്കാരുടെട
േസവന വയവസ്ഥകേള് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുവാന അധികോരെപ്പടുത്തിയ
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന തീയതി സഹിതമുള ഒപ്പ് , േപര് ,
ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര് , ഓഫീസ്
(ഓഫീസ് സീല്)
പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭയമാക്കാത്തവർക്കുമ്പള സതയവാങ്മൂലം

ശ്രീ /ശ്രീമതി .................................(ഉദ്യേദ്യാഗാർഥിയുെട േപരുടം േമല്വിലാസവും ) എന്ന ഞാന
............. സ്ഥാപനത്തില് (സ്ഥാപനത്തിെന േപര് ,കേമ്പനി ,േകോർപ്പേറഷന സർക്കാർ
വകുപ്പ് ,സഹകേരണ സ്ഥാപനം മുതലായവ )..............തസ്തികേയില്
സ്ഥിരമായി
/താല്ക്കാലികേമായി /അപ്രനീസ് /െട്രേയിനി കോഷവല് േലബർ ആയി (ബാധകേമല്ലാത്തത്
െവട്ടിക്കളയുകേ )............രൂപ മാസശേമ്പളത്തില് /ദ്ിവസ ശേമ്പളത്തില് ...........മുതല്
........വെരയുള .........വർഷം........മാസം .........ദ്ിവസം േജാലി േനാക്കിയിട്ടുണ്ട്/േജാലി
േനാക്കിവരികേയാണ് എന്ന് ഇതിനാല് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു .കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന
സമയത്തു് നിശ്ചിത മാതൃകേയില് ഉദ്യള പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുമ്പന്നതാണ് .

സ്ഥലം
തീയതി

ഉദ്യേദ്യാഗാർഥിയുെട ഒപ്പ്

കുറിപ്പ് : പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന സതയാവസ്ഥ പരിേശോധനയ്ക്ക് വിേധയമാക്കുമ്പന്നതും
വയാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേള്
നല്കുന്നവരുടേടയും
അത്
ഹാജരാക്കുമ്പന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെടയും േപരില് നിയമാനുശസൃതമായ നടപടി ൈകേെക്കാള്ളുന്നതുമാണ് .
8. െപ്രാേബഷന : ഈ തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് നിയമിക്കെപ്പടുന്ന ഏെതാരാളുടം േജാലിയില്
പ്രേവശേിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് വർഷക്കാല േസവനത്തിനിടയില്
ആെകേ രണ്ടു വർഷം െപ്രാേബഷനില് ആയിരിക്കുമ്പം.
9

അേപക്ഷകേള് സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
(എ ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login
െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link-
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െല Apply Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ
31/12/2011-ന് േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം
േഫാേട്ടായുെട താെഴ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload
െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Password രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ്
വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും
User Id പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള
അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷ
സമർപ്പണത്തിനുശ േശേഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ
കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട Soft copy/print out
എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിെല `My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത്
അേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി
കേമ്മീഷനുശമായി നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട Print out
കൂടി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
.
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ്
മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള പ്രമാണങ്ങളുടെട അസല് കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി) "ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് / ഒ.എം.ആർ / ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം
(Confirmation) അേപക്ഷകേർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ടേഷന െപ്രാൈഫല്
വഴി നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം
അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശള
സൗകേരയം പരീക്ഷ തീയതി വെരയുള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ
കോലയളവ്
സംബന്ധിച്ച
തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം
ഉദ്യള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷ കേലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
െപ്രാൈഫലിലും, അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള െമാൈബല് േഫാണ്ല
നമ്പറിലും നല്കുന്നതാണ്.”
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(സി) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം
Confirmation
നല്കേിയിട്ട്പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെരKPSC Rules of Procedure Rule 22 പ്രകോരം
ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(ഡെി) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
10. അേപക്ഷകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി:- 05.01.2022
അർദ്ധരാത്രി 12.00 മണി വെര
11. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവൈബ്സൈറ്റ്

ബുധനാഴ്ച

: www.keralapsc.gov.in

(േഫാേട്ടാ, ID കോർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള നിർേദ്ദേശേങ്ങള്ക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന
പാർട്ട് - 2 ല് െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് കൂടി േനാക്കുമ്പകേ )
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 556/2021
താെഴപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുയുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു. ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്
േശേഷം ഓണ്ലൈലനായി കേമ്മീഷെന െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെടയാണ് അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടത്.
നിലവില് രജിേസ്ട്രേഷന ഉദ്യളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിലൂടെട
അേപക്ഷിക്കാം. ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില്
ആധാർ കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
1

സ്ഥാപനം

േകേരള ലാനഡെ് ഡെവലപ്മെമന്
േകോർപ്പേറഷന ലിമിറ്റഡെ്

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

അസിസ്റ്റന് േപ്രാജക്ട് എഞ്ചിനീയർ

3

ശേമ്പളം

₹ 19240 – 34500/-

4

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

03 (മൂന്ന്)

കുറിപ്പ് :
(i)
മുകേളില് െകോടുത്തിട്ടുള ഒഴിവുകേള് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ് . ഈ വിജ്ഞാപന
പ്രകോരം തയ്യോറാക്കപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്നു വർഷവും നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ് .
എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശേശേഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് വിജ്ഞാപന പ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനുശ പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല. മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള
ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന
കൂടുതല് ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
(ii)
മുകേളില് പറയുന്ന തസ്തികേയിേലയ്ക്കു ളള നിയമനത്തിനുശളള ഏതു ശേിപാർശേയും
പിന്നീട് െതറ്റാെണന്ന് േബാധയെപ്പട്ടാല് റദ്ദു െചെയ്യുന്നതിനുശളള അധികോരം േകേരള
പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ് . നിയമന ശേിപാർശേ റദ്ദു
െചെയ്താലുടന
നിയമനാധികോരി
ആ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
േസവനം
അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതാണ് . എന്നാല് നിയമനശേിപാർശേ റദ്ദോക്കുമ്പകേയും േസവനം
അവസാനിപ്പിക്കുമ്പകേയും െചെയ്യുന്നത് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട െപ്രാേബഷന കോലേമാ
േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ച േശേഷം 240 ദ്ിവസേമാ ഏതാേണാ ആദ്യം പൂർത്തിയാകുന്നത്
ആ കോലയളവിനുശളിലായിരിക്കുമ്പം.
(iii)
09/09/2013 െല G.O.(P) No.01/2013/SJD നമ്പർ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് പ്രകോരം ഈ
തസ്തികേയുെട
3%
ഒഴിവുകേള്
ഭിന്നേശേഷി
വിഭാഗക്കാർക്കായി
(ചെലന
ൈവകേലയമുളവർ/െസറിബല് പാള്സി ബാധിച്ചവർ, ശ്രവണ ൈവകേലയമുളവർ,
കോഴ്ച്ചക്കുമ്പറവുളവർ) സംവരണം െചെയ്തിരിക്കുമ്പന്നു.
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5 നിയമനരീതി

: േനരിട്ടുള നിയമനം

6 പ്രായപരിധി

: 18 – 36
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1985-നുശം 01.01.2003-നുശമിടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട).
പട്ടികേജാതി/ പട്ടികേവർഗ്ഗ/മറ്റ് പിേന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർ
എന്നിവർക്ക് നിയമാനുശസൃതമായ വയസ്സ് ഇളവ്
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്.

കുറിപ്പ് : പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തില് താല്ക്കാലികേമായി േജാലി േനാക്കിയിട്ടുളവർക്ക്
അവരുടെട
സർവീസിെന
ൈദ്ർഘ്യേത്താളം
പ്രായപരിധിയില്
ഇളവ്
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട കോരണവശോലും ഇവരുടെട ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50
(അനപത്) വയസ്സ് കേവിയാന പാടില്ല. ടി സ്ഥാപനത്തില് റഗുലർ ഉദ്യേദ്യാഗം
വഹിക്കുമ്പന്നവർക്ക് വീണ്ടും മെറ്റാരുട നിയമനത്തിന് ഈ ആനുശകൂലയം ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല.
െപ്രാവിഷണല് സർവീസുളവർ സർവീസിെന ൈദ്ർഘ്യം കോണിക്കുമ്പന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
വാങ്ങി
ൈകേവശേം
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്. അവർ റഗുലർ സർവീസിലല്ല േജാലി േനാക്കിയിരുടന്നെതന്ന്
സർട്ടിഫിക്കറ്റില് പ്രേതയകേം പറഞ്ഞെിരിക്കണം.
(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റ് വയവസ്ഥകേള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തില് പാർട്ട് 2-െല
െപാതുവയവസ്ഥകേള് ഖപ്പണ്ഡികേ 2 (I), (ii), (iii), (iv), (vi), (vii) & (xiv) േനാക്കുമ്പകേ).
7. േയാഗയതകേള് :
ഒരുട അംഗീകൃത സർവ്വകേലാശോലയില് നിന്നും േനടിയ സിവില്
എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള ബിരുടദ്ം അെല്ലങ്കില് തത്തുലയ േയാഗയത
അെല്ലങ്കില്
ഇനസ്റ്റിറ്റയൂഷന ഓഫ് എഞ്ചിനീേയഴ്സ് ഇന ഇന്തയയുെട, സിവില്
എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള, എ.എം.ഐ.ഇ. െസക്ഷനുശകേള് 'എ' യും ' ബി' യും
പാസായിരിക്കണം
അെല്ലങ്കില്
അഗ്രിക്കള്ച്ചർ എഞ്ചിനീയറിഗിലുള ബിെടകേ് ബിരുടദ്ം
അെല്ലങ്കില്
അഗ്രിക്കള്ച്ചർ എഞ്ചിനീയറിഗിലുള ബിഇ ബിരുടദ്ം
അെല്ലങ്കില്
ഒരുട അംഗീകൃത സർവ്വകേലാശോലയില് നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള അഗ്രിക്കള്ച്ചറല്
എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള ബി.എസ് സി ബിരുടദ്ം അെല്ലങ്കില് തത്തുലയ േയാഗയത
കുറിപ്പ് :1) െകേ.എസ്. ആന് എസ്.എസ്.ആർ. പാർട്ട് II-വിെല റൂള് 10 (a) ii ബാധകേമാണ്.
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2) വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത
െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല്
മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
3)
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട
SSLC
ബുക്ക ിെല
ജാതി
സംബന്ധ ിച്ച
േരഖപ്പെപ്പ ടുത്ത ലില്
വയതയാസം
ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന
സാഹചെരയത്ത ില്
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ശേരിയായ ജാതി അേപക്ഷ യില് അവകോശേെപ്പ ടുകേയും
ആയത് െതളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശള ബന്ധ െപ്പ ട്ട റവനയൂ അധികോരി നല് കുന്ന
ജാതി
സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് / േനാണ്ല
ക്ര ീമിെലയർ
സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് ,
ഇതു
സംബന്ധ ിച്ച ഗസറ്റ ് വിജ്ഞ ാപനം എന്ന ിവ െവരിഫിേക്ക ഷന സമയത്ത ്
ഹാജരാക്കുമ്പ കേയും െചെേയ്യേ ണ്ട താണ് .
8. അേപക്ഷ സമർപ്പിേയ്ക്കണ്ട രീതി :
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത
േശേഷം സവന്തം
profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link-െല
Apply Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
േപരുടം േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload
െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ്
നല്േകേണ്ടതില്ല.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമതലയാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും
തെന
െപ്രാൈഫലില്
ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശമായുള
എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ
മുമ്പാെകേ
ഒരിക്കല്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള
അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട soft
copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട
print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മിഷനുശമായി
നടത്തുന്ന
കേത്തിടപാടുകേളില്
അേപക്ഷയുെട
print
out
കൂടി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി
കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത,
പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസല് പ്രമാണങ്ങള്
കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
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9. അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി : 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച അർ ദ്ധ രാത്ര ി
12 മണി വെര
10. a) െപാതുവയവസ്ഥ കേളിെല 2-ാാം ഖപ്പണ്ഡ ികേയിെല (v), (viii), (ix), (x), (xi) & (xiii)
എന്ന ീ ഉദ്യപഖപ്പണ്ഡ ികേകേളുടം 6,7 എന്ന ീ ഖപ്പണ്ഡ ികേകേളുടം േമല് പ്പ റഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാ ഗത്ത ിന്
ബാധകേമല്ല .
b) േമല് പ്പ റഞ്ഞെ സ്ഥ ാപനത്ത ിേലക്കുമ്പ ള നിയമനം അവർ കോലാകോലങ്ങ ളില്
വരുടത്തു ന്ന ചെട്ട ങ്ങ ള് ക്കുമ്പ ം വയവസ്ഥ കേള് ക്കുമ്പ ം വിേധയമായിരിക്കുമ്പ ം.
11.
ഈ തിരെഞ്ഞെ ടുപ്പു മായി ബന്ധ െപ്പ ട്ട ് എഴുത്ത ് / ഒ.എം.ആർ ./ഓണ്ല ൈലന
പരീക്ഷ നടത്തു കേയാെണങ്ക ില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥ ിരീകേരണം (Confirmation)
അേപക്ഷ കേർ
തങ്ങ ളുടെട
ഒറ്റ ത്ത വണ
രജിേസ്ട്രേ ഷന
െപ്രാ ൈഫല്
വഴി
നല് േകേണ്ട താണ് . അപ്ര കോരം സ്ഥ ിരീകേരണം നല് കുന്ന വർ ക്ക ് മാത്ര ം അഡ്മ ിഷന
ടിക്ക റ്റ ് ജനേററ്റ ് െചെയ്ത ് അത് ഡൌണ്ല േലാഡെ് െചെയ്യു ന്ന തിനുശള സൗകേരയം
പരീക്ഷ ാത്ത ീയതി വെരയുള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങ ളില് ലഭയമാകുന്ന താണ് .
നിശ്ച ിത സമയത്ത ിനുശള ില് സ്ഥ ിരീകേരണം നല് കോത്ത ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട
അേപക്ഷ കേള്
നിരുടപാധികേം
നിരസിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ് .
സ്ഥ ിരീകേരണം
നല് േകേണ്ട തായ കോലയളവു സംബന്ധ ിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പ റിച്ചുക ം അഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ്
ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധ ിച്ചുക ം ഉദ്യള വിവരങ്ങ ള് ബന്ധ െപ്പ ട്ട പരീക്ഷ
ഉദ്യള് െപ്പ ടുന്ന പരീക്ഷ ാ കേലണ്ട ർ പ്ര സിദ്ധ െപ്പ ടുത്തു ന്ന താണ് . ഇതു സംബന്ധ ിച്ച
അറിയിപ്പ ് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട െപ്രാ ൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്ത ിട്ടു ള
െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പ രിലും നല് കുന്ന താണ് .
12. േയാഗയത, പരിചെയം എന്നിവെയ പറ്റി കേളവായ അവകോശേ വാദ്ം അേപക്ഷയില്
ഉദ്യന്നയിക്കുമ്പകേയും, പരീക്ഷയ്ക്ക് കേണ്ലഫർേമഷന നല്കേിയ േശേഷം അതില് പെങ്കടുക്കുമ്പകേേയാ
പെങ്കടുക്കാതിരിക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര െകേ പി എസ് സി റൂള്സ്
ഓഫ് െപ്രാസിജിയർ, റൂള് 22 പ്രകോരം അച്ചടക്കനടപടി സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(േഫാേട്ടാ,
തിരിച്ചറിയല്
കോർഡെ്
ഉദ്യള്െപ്പെടയുള
വിശേദ്
വിവരങ്ങള്ക്ക്
വിജ്ഞാപനത്തിെന രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് വായിച്ചുക
േനാക്കുമ്പകേ).
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 557/2021
േകേരളത്തിെല വിവിധ സർവ്വകേലാശോലകേളില് താെഴപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പദ്ധതി പ്രകോരം അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെട
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത് .
ഇതിേനാടകേം രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫല് വഴി
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
1.

വകുപ്പ്

:

േകേരളത്തിെല സർവ്വകേലാശോലകേള്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

പമ്പ് ഓപ്പേററ്റർ

3.

ശേമ്പളം

:

₹ 18,000-41,500/- (PR)

4.

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

:

02 (രണ്ട്)

മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവുകേള് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ്. ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന
തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വർഷവും
നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശ േശേഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല്
ഈ
വിജ്ഞാപന
പ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല. മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവിേലക്കുമ്പം
ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന
കൂടുതല്
ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
കുറിപ്പ് :I) 2015-െല േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന (സർവ്വകേലാശോലകേളുടെട കേീഴിലുള
സർവ്വീസുകേെള സംബന്ധിച്ച കൂടുതല് ചുമതലകേള്) ആക്ടിെല Rule 2 a(i) മുതല് (xiii)
വെര നിഷ്കർഷിക്കുമ്പന്ന സർവ്വകേലാശോലകേളിേലയും ഈ ആക്ടില് നിയമപ്രകോരം
േചെർക്കെപ്പടുന്ന മറ്റ് സർവ്വകേലാശോലകേളിെലയും ടി തസ്തികേയുെട നിയമനങ്ങള്ക്ക് ഈ
വിജ്ഞാപനം ബാധകേമായിരിക്കുമ്പം.
ii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം ഒരുട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് മാത്രം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്നതും അതില്
നിന്നും
മുകേളില്
പറയുന്ന
എല്ലാ
സർവ്വകേലാശോലകേളിെലയും
പ്രസ്തുത
തസ്തികേകേളിലുണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കു് നിയമന ശേിപാർശേ നടത്തുന്നതുമാകേയാല് ഒരുട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഒരുട
അേപക്ഷമാത്രം
അയച്ചാല്
മതിയാകും.
ഓേരാ
സർവ്വകേലാശോലകേളിേലയ്ക്കും അതാതു സർവ്വകേലാശോലകേളില് നിന്നും ഒഴിവുകേള്
റിേപ്പാർട്ട് െചെയ്യുന്ന മുറയനുശസരിച്ച് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള സംവരണ വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിേധയമായി അവരുടെട റാങ്ക് അനുശസരിച്ച് നിയമന ശേിപാർശേ നടത്തുന്നതാണ്.
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ഒരിക്കല് നിയമന ശേിപാർശേ െചെയ്യേെപ്പട്ടാല് അയാളുടെട ഊഴം അവസാനിക്കുമ്പന്നതും
ഇേത ലിസ്റ്റില് നിന്നും േവെറാരുട സർവ്വകേലാശോലയിേലയ്ക്ക് നിയമന ശേിപാർശേ
െചെയ്യേെപ്പടാന അർഹതയില്ലാതാകുന്നതുമാണ്. ഒന്നിലധികേം സർവ്വകേലാശോലകേളിേലയ്ക്ക്
ഒരുട െപാതു പരീക്ഷയുെട അടിസ്ഥാനത്തില് ഒരുട െപാതുവായ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
തയ്യോറാക്കെപ്പടുകേയും അതില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുകേയും െചെയ്യുന്ന സാഹചെരയത്തില്
ഒരുട സർവ്വകേലാശോലയിേലയ്ക്ക് ഒരിക്കല് നിയമനം ലഭിച്ച േശേഷം ഒഴിവുകേളുടെട
അഭാവത്തില് പിരിച്ചുകവിടെപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയ്ക്ക് തെന േപര് വീണ്ടും പബ്ലികേ് സർവ്വീസ്
കേമ്മീഷന
ഓഫീസില്
രജിസ്റ്റർ
െചെയ്യോവുന്നതും
പിന്നീട്
േമല്പ്പറഞ്ഞെ
സർവ്വകേലാശോലകേളില് ഏെതങ്കിലും ഒന്നില് ആദ്യം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകേളില് നിയമന
ശേിപാർശേ
നടത്തുന്നതുമാണ്.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
െപ്രാേബഷന
കോലാവധി
കേണക്കിെലടുക്കുമ്പേമ്പാള്
പിരിച്ചുകവിടെപ്പട്ട
സർവ്വകേലാശോലയിെല
േസവനകോലം
കേണക്കിെലടുക്കുമ്പന്നതാണ്. പിരിച്ചുകവിടെപ്പട്ട സർവ്വകേലാശോലയില് തെന്ന പുനർ നിയമനം
ആഗ്രഹിക്കുമ്പന്നപക്ഷം പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷനില് വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ െചെേയ്യേണ്ട
ആവശേയം ഇല്ല. എന്നാല് ആദ്യെത്ത സർവ്വകേലാശോലയില് ഒഴിവുണ്ടാകുന്നതുവെര
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി കോത്തിരിേക്കണ്ടതാണ്. ഒരുട പ്രേതയകേ സർവ്വകേലാശോലയില് തെന്ന
ആദ്യ നിയമനം ആവശേയെപ്പടുവാന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയ്ക്ക് അവകോശേം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
5.

നിയമന രീതി

6.

പ്രായപരിധി

:
:

േനരിട്ടുള നിയമനം.

18-36, ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1985 നുശം 01.01.2003 നുശം
ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട) മറ്റു പിേന്നാക്ക വിഭാഗത്തില് ഉദ്യള്െപ്പട്ടവർക്കുമ്പം,
പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തില് ഉദ്യള്െപ്പട്ടവർക്കുമ്പം
നിയമാനുശസൃത
ഇളവുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
(വയസ്സിളവിെന
സംബന്ധിച്ച മറ്റു വയവസ്ഥകേള്ക്ക് െപാതു വയവസ്ഥകേളിെല
പാർട്ട് II-െല രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേ േനാക്കുമ്പകേ.)

കുറിപ്പ് :യാെതാരുട കോരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50 (അനപത്) വയസ്സ് കേവിയാന
പാടില്ല എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക് വിേധയമായി ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് അനുശവദ്ിച്ചിട്ടുള
പ്രേതയകേ ആനുശകൂലയങ്ങള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന പാർട്ട് II-െല െപാതു വയവസ്ഥകേള്
(ഖപ്പണ്ഡികേ 2) േനാക്കുമ്പകേ.
7. േയാഗയതകേള്
1.

എസ്സ്.എസ്സ്.എല്.സി േയാ തത്തുലയ േയാഗയതേയാ.

2.

ഐ.റ്റി.ഐ/എന.റ്റി.സി.േമാേട്ടാർ െമക്കാനിക്ക്/ഫിറ്റർ/ഇലക്ട്രീഷയന അഥവാ രണ്ടു
വർഷെത്ത െമട്രേികേ് േകോഴ്സിനുശേശേഷം നാഷണല് കേൗണ്ലസില് േഫാർ
െവാേക്കഷണല് െട്രേയിനിംഗ് നല്കുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന (ഇലക്ട്രിക്കല്) ദ്വിവല്സര
നാഷണല് േട്രേഡെ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ തത്തുലയ േയാഗയത.
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കുറിപ്പ് I:

8.

1.

KS & SSR പാർട്ട് II റൂള് 10 (a) (ii) ബാധകേമാണ്.

2.

വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത
െതളിയിക്കുമ്പന്ന
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്
െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള്ളു.

3.

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി അേപക്ഷയില് ശേരിയായ ജാതി/സമുദ്ായം അവകോശേെപ്പടുകേയും
അത്
എസ്.എസ്.എല്.സി
ബുക്കില്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയതില്
നിന്ന്
വയതയസ്തമാകുകേയും െചെയ്യുന്ന സാഹചെരയത്തില് േനാണ്ല ക്രീമിെലയർ/ ജാതി
സർട്ടിഫിക്കറ്റിേനാെടാപ്പം ജാതി വയതയാസം സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം
കൂടി പ്രമാണപരിേശോധനാ സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:

(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത
േശേഷം സവന്തം profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link-െല
Apply Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്ത തീയതി
മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്
നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ് . ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും
User Id പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷ സമർപ്പണത്തിനുശ േശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ഓണ്ലൈലന
അേപക്ഷയുെട Soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല `My applications' എന്ന
Link-ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ
സംബന്ധമായി കേമ്മീഷനുശമായി നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട
Print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് . െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം
നിരുടപാധികേമായി
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നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസ്സല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് / ഒ.എം.ആർ / ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ നടത്തുകേ യാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം അേപക്ഷകേർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ടേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ്.
അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ്
െചെയ്ത് അത് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശള സൗകേരയം പരീക്ഷ തീയതി
വെരയുള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത
സമയത്തിനുശളില്
സ്ഥിരീകേരണം
നല്കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ്
ലഭയമാകുന്ന തീയതി
സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷ കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും, അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പറിലും നല്കുന്നതാണ്.
(സി) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശേവാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation നല്കേിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule 22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ
ശേിക്ഷാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(ഡെി) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
9.

അേപക്ഷകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച
അർദ്ധരാത്രി 12.00 മണി വെര.

10.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവൈബ്സൈറ്റ്

: www.keralapsc.gov.in

(േഫാേട്ടാ, ID കോർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് പാർട്ട് - 2 ല്
െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് കൂടി േനാക്കുമ്പകേ )
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 558/2021
താെഴ പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുളവരില് നിന്നും
ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു. അേപക്ഷകേള് േകേരള
പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെട "ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷനുശ"
േശേഷം മാത്രം നല്േകേണ്ടതാണ്. നിലവില് രജിേസ്ട്രേഷന ഉദ്യളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
അവരുടെട െപ്രാൈഫലിലൂടെട അേപക്ഷിക്കാം. ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
തങ്ങളുടെട
െപ്രാൈഫലില്
ആധാർ
കോർഡെ്
തിരിച്ചറിയല്
േരഖപ്പയായി
നല്േകേണ്ടതാണ്.
1

സ്ഥാപനത്തിെന േപര്

: േകേരള സംസ്ഥാന െബവ്റീജസ് (മാനുശഫാക്ച് റ ിംഗ് &
മാർക്കറ്റിംഗ് ) േകോർപേറഷന ലിമിറ്റഡെ്

2 ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: േലാവർ ഡെിവിഷന ക്ലാർക്ക്

3 ശേമ്പളം

: ₹ 9190-15780/-

4 ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

: പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകേള്

കുറിപ്പ് :(i) മുകേളില് െകോടുത്തിട്ടുള ഒഴിവുകേള് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ്.
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന
തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന്
വർഷവും നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശ േശേഷം ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ
തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കും ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല്
ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കും ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
(ii)

മുകേളില് പറയുന്ന തസ്തികേയിേലയ്ക്കുള നിയമനത്തിനുശള ഏതു ശേിപാർശേയും
പിന്നീട് െതറ്റാെണന്ന് േബാദ്ധയെപ്പട്ടാല് റദ്ദേ് െചെയ്യുന്നതിനുശള അധികോരം
േകേരള പബ്ലികേ് സർവീസ് കേമ്മിഷന് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ് .
നിയമന
ശേിപാർശേ റദ്ദു െചെയ്താല് ഉദ്യടന നിയമനാധികോരി ആ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
േസവനം അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
എന്നാല് നിയമന ശേിപാർശേ
റദ്ദോക്കുമ്പകേയും േസവനം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പകേയും െചെയ്യുന്നത് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
െപ്രാേബഷന കോലേമാ, േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ചേശേഷം 240 ദ്ിവസേമാ
ഏതാേണാ ആദ്യം പൂർത്തിയാക്കുമ്പന്നത് ആ കോലയളവിനുശളിലായിരിക്കണം.

(iii) 03.01.2013 തീയതിയിെല G.O.(P) No.01/2013/SJD നമ്പ൪ സ൪ക്കാ൪ ഉദ്യത്തരവ്
പ്രകോരം ഈ തസ്തികേയുെട 3% ഒഴിവുകേള് ഭിന്നേശേഷിയുളളവ൪ക്കായി (ചെലന
ൈവകേലയമുളളവ൪/
െസറിബല്
പാള്സി
ബാധിച്ചവ൪,
ശ്രവണ
ൈവകേലയമുളളവ൪, കോഴ്ച കുറവുളവർ) സംവരണം െചെയ്തിരിക്കുമ്പന്നു.
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5.

നിയമന രീതി

:

േനരിട്ടുള നിയമനം

6.

പ്രായ പരിധി

: 18-36. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1985-നുശം 01.01.2003-നുശ
മിടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ടു തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട)
മറ്റു പിേന്നാക്ക വിഭാഗത്തില്
ഉദ്യള്െപ്പട്ടവർക്കുമ്പം പട്ടികേജാതി/ പട്ടികേ വർഗ്ഗ
വിഭാഗത്തില് ഉദ്യള്െപ്പട്ടവർക്കുമ്പം വിധവകേള്ക്കുമ്പം
നിയമാനുശസൃത വയസ്സ് ഇളവുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.

േനാട്ട് : പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തില് െപ്രാവിഷണലായി േജാലി േനാക്കിയിട്ടുളളവർ ആദ്യെത്ത
െപ്രാവിഷണല് നിയമനകോലത്ത് നിശ്ചിത പ്രായപരിധി കേഴിഞ്ഞെിരുടന്നിെല്ലങ്കില്
അവരുടെട െപ്രാവിഷണല് സർവ്വീസിെന ൈദ്ർഘ്യേത്താളം ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയില്
ഇളവ് അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ് . എന്നാല്
പരമാവധി
അഞ്ചുവർഷക്കാലം മാത്രേമ ഈ ആനുശകൂലയം ലഭിക്കുമ്പകേയുള. ടി സ്ഥാപനത്തില്
റഗുലർ ഉദ്യേദ്യാഗം വഹിക്കുമ്പന്നവർക്ക് വീണ്ടും മെറ്റാരുട നിയമനത്തിന് ഈ
ആനുശകൂലയം ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല. െപ്രാവിഷണല് സർവ്വീസിലുളവർ സർവ്വീസിെന
ൈദ്ർഘ്യം കോണിക്കുമ്പന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി ൈകേവശേം സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ് . അവർ റഗുലർ
സർവ്വീസിലല്ല േജാലി േനാക്കിയിരുടന്നെതന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റില് പ്രേതയകേം
പറഞ്ഞെിരിക്കണം.
(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റു വയവസ്ഥകേള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെല പാർട്ട് 2-െല
െപാതുവയവസ്ഥകേള് ഖപ്പണ്ഡികേ 2 (i), (ii), (iii), (iv), (vi), (vii) & (xii) േനാക്കുമ്പകേ.)
7. േയാഗയതകേള്:-

(1)

എസ് എസ് എല് സി അഥവാ തത്തുലയ േയാഗയത

കുറിപ്പ് :
(1) െകേ.എസ്.ആന് എസ്.എസ്.ആർ പാർട്ട് II െല റൂള് 10 (a) ii ബാധകേമാണ്.
(2) വിജ്ഞാപന
പ്രകോരമുള
േയാഗയതകേളുടെട
തത്തുലയേയാഗയത
അവകോശേെപ്പട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി
േയാഗയതയുെട
തത്തുലയത
െതളിയിക്കുമ്പന്ന
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്
െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത
തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
(3) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി,
അേപക്ഷയില്
ശേരിയായ
ജാതി/സമുദ്ായം
അവകോശേെപ്പടുകേയും
അത്
എസ്.എസ്.എല്.സി
ബുക്കില്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയതില്
നിന്നും
വയതയസ്തമാകുകേയും
െചെയ്യുന്ന
സാഹചെരയത്തില് േനാണ്ലക്രീമിെലയർ/ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിെനാപ്പം ജാതി
വയതയാസം സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി പ്രമാണ പരിേശോധന
സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
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8.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:

(എ)
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന
ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം profile ലൂടെട
അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും
പ്രസ്തുത
തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link-െല Apply Now -ല് മാത്രം click
െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011-ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം.
േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും
വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload
െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക്
upload
െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന
മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന െപ്രാൈഫലില്
ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print
out എടുക്കാവുന്നതാണ് .
അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മിഷനുശമായി നടത്തുന്ന
കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള
അസല്
പ്രമാണങ്ങള്
കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
9.

അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച രാത്രി
12 മണി വെര.

10.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവബ് ൈസറ്റ് : www.keralapsc.gov.in

11.

(a) െപാതു വയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേയിെല (v), (viii), (ix), (x), (xi) &
(xiii) എന്നീ ഉദ്യപഖപ്പണ്ഡികേകേളുടം 6, 7 എന്നീ ഖപ്പണ്ഡികേകേളുടം േമല്പ്പറഞ്ഞെ
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ബാധകേമല്ല.
(b) േമല്പ്പറഞ്ഞെ സ്ഥാപനത്തിേലയ്ക്കു ളള നിയമനം അവർ കോലാകോലങ്ങളില്
വരുടത്തുന്ന ചെട്ടങ്ങള്ക്കുമ്പം വയവസ്ഥകേള്ക്കുമ്പം വിേധയമായിരിക്കുമ്പം.
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(c) ഈ െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പു മായി ബന്ധ െപ്പ ട്ട ് എഴുത്ത ് /ഒ.എം.ആർ/ ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ
നടത്തു കേയാെണങ്ക ില് പരീക്ഷ
എഴുതുെമന്ന
സ്ഥ ിരീകേരണം
(confirmation) അേപക്ഷ കേർ തങ്ങ ളുടെട ഒറ്റ ത്ത വണ രജിസ് േട്രേ ഷന
െപ്രാ ൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ട താണ് . അപ്ര കോരം സ്ഥ ിരീകേരണം
നല്കുന്ന വർക്ക ് മാത്ര ം അഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ്
ജനേററ്റ ്
െചെയ്ത ് അത്
ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യു ന്ന തിനുശള സൗകേരയം പരീക്ഷ ാത്ത ീയതി വെരയുള
അവസാനെത്ത
15
ദ്ിനങ്ങ ളില്
ലഭയമാകുന്ന താണു് .
നിശ്ച ിത
സമയത്ത ിനുശള ില്
സ്ഥ ിരീകേരണം
നല്കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർഥികേളുടെട
അേപക്ഷ കേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ് . സ്ഥ ിരീകേരണം
നല്േകേണ്ട തായ കോലയളവ് സംബന്ധ ിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പ റിച്ചുക ം അഡ്മ ിഷന
ടിക്ക റ്റ ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധ ിച്ചുക ം ഉദ്യള വിവരങ്ങ ള് ബന്ധ െപ്പ ട്ട
പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പ ടുന്ന പരീക്ഷ ാ കേലണ്ട റില് പ്ര സിദ്ധ െപ്പ ടുത്തു ന്ന താണ്. ഇതു
സംബന്ധ ിച്ച അറിയിപ്പ ് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർഥികേളുടെട െപ്രാ ൈഫലിലും അതില്
രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്ത ിട്ടു ള െമാൈബലിലും നല്കുന്ന താണ് .
വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ
നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക ്
Confirmation നല്കേിയിട്ട് ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പ കേേയാ
െചെയ്യു ന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥികേള്െക്ക തിെര
1976 -െല KPSC Rules of
Procedure
Rule
22
പ്രകോരം
ഉദ്യചെിതമായ
ശേിക്ഷാനടപടികേള്
സവീകേരിക്കുമ്പ ന്നതാണ് .
(വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് പാർട്ട് 2 ല് െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് കൂടി
േനാക്കുമ്പകേ).
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 559/2021
താെഴ പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുളവരില് നിന്നും
ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു. അേപക്ഷകേള് േകേരള
പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെട "ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷനുശ"
േശേഷം മാത്രം നല്േകേണ്ടതാണ്. നിലവില് രജിേസ്ട്രേഷന ഉദ്യളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
അവരുടെട െപ്രാൈഫലിലൂടെട അേപക്ഷിക്കാം. ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
തങ്ങളുടെട
െപ്രാൈഫലില്
ആധാർ
കോർഡെ്
തിരിച്ചറിയല്
േരഖപ്പയായി
നല്േകേണ്ടതാണ്.
1 സ്ഥാപനത്തിെന േപര് : േകേരള സംസ്ഥാന െബവ്റീജസ് ( മാനുശഫാക്ച് റ ിംഗ്
& മാർക്കറ്റിംഗ് ) േകോർപേറഷന ലിമിറ്റഡെ്
2 ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

േലാവർ ഡെിവിഷന ക്ലാർക്ക് (തസ്തികേമാറ്റം വഴി )

3 ശേമ്പളം

:

₹ 9190-15780/-

4 ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

:

പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകേള്

കുറിപ്പ് :(i)
റിേപ്പാർട്ട് െചെയ്യുന്ന എല് ഡെി ക്ലാർക്ക് തസ്തികേയുെട 10% ഒഴിവുകേള് േകേരള
സംസ്ഥാന െബവ്റീജസ് േകോർപേറഷന ലിമിറ്റഡെില് താഴ്ന്ന തസ്തികേയില് സ്ഥിരം
സർവീസില് േജാലി െചെയ്യുന്നവർക്കായി നീക്കി െവച്ചിരിക്കുമ്പന്നു
(ii)

മുകേളില് െകോടുത്തിട്ടുള ഒഴിവുകേള് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ്.
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന
തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വർഷവും
നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശ േശേഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല്
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല. മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന
സമയത്ത്
എഴുതി
അറിയിക്കെപ്പടുന്ന
കൂടുതല്
ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കും ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.

(iii)

മുകേളില് പറയുന്ന തസ്തികേയിേലയ്ക്കുള നിയമനത്തിനുശള ഏതു ശേിപാർശേയും പിന്നീട്
െതറ്റാെണന്ന് േബാദ്ധയെപ്പട്ടാല് റദ്ദേ് െചെയ്യുന്നതിനുശള അധികോരം േകേരള പബ്ലികേ്
സർവീസ് കേമ്മിഷന് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. നിയമന ശേിപാർശേ റദ്ദു െചെയ്താല്
ഉദ്യടന
നിയമനാധികോരി
ആ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
േസവനം
അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. എന്നാല് നിയമന ശേിപാർശേ റദ്ദോക്കുമ്പകേയും േസവനം
അവസാനിപ്പിക്കുമ്പകേയും െചെയ്യുന്നത് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട െപ്രാേബഷന കോലേമാ,
േജാലിയില്
പ്രേവശേിച്ചേശേഷം
240
ദ്ിവസേമാ
ഏതാേണാ
ആദ്യം
പൂർത്തിയാക്കുമ്പന്നത് ആ കോലയളവിനുശളിലായിരിക്കണം.
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5. നിയമന രീതി

: തസ്തികേമാറ്റം
വഴി
(േകേരള
േസ്റ്ററ്റ്
െബവ്റീജസ്
േകോർപ്പേറഷനില് കേമ്മീഷെന പരിധിയിലുള
താഴ്ന്ന
തസ്തികേയില് േജാലി െചെയ്യുന്നവരില് നിന്നും )

6

: ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി ബാധകേമല്ല

പ്രായ പരിധി

7. േയാഗയത:-

(1) എസ് എസ് എല് സി അഥവാ തത്തുലയ േയാഗയത

(അേപക്ഷകേർ ടി േകോർപ്പേറഷനില് താഴ്ന്ന തസ്തികേകേളില് സ്ഥിരം സർവീസില് ഉദ്യളവരുടം
കേമ്മീഷെന പരിധിയില് വരുടന്ന െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ വഴി ടി തസ്തികേയില്
പ്രേവശേിച്ചവരുടം ആയിരിക്കണം )
കുറിപ്പ് :
(1) െകേ.എസ്.ആന് എസ്.എസ്.ആർ പാർട്ട് II െല റൂള് 10 (a) ii ബാധകേമാണ്.
(2) വിജ്ഞാപന
പ്രകോരമുള
േയാഗയതകേളുടെട
തത്തുലയേയാഗയത
അവകോശേെപ്പട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി
േയാഗയതയുെട
തത്തുലയത
െതളിയിക്കുമ്പന്ന
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്
െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത
തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട സർവീസിെന സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് കോണിക്കുമ്പന്ന
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് താെഴ കോണിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന േഫാറത്തില് ബന്ധെപ്പട്ട ഓഫീസ് േമധാവിയില്
നിന്നും വാങ്ങി കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
Service Certificate to be produced for recruitment By transfer as LD Clerk in
Kerala State Beverages (Manufacturing&Marketing) Corporation Limited.

1

SERVICE CERTIFICATE
Name of the candidate
:

2

Name of the post held by the Applicant with
scale of pay and pay now drawn by the applicant :

3

Date of employment in the Corporation

4

Whether holding a post for which recruitment is :
in the purview of the Kerala Public Service
Commission

5

Date of commencement of probation and date of
completion of probation in the above
Subordinate Service.
:
State whether an approved probationer or full
member of the service
Whether lower grade employee in the
Corporation in regular service
:

6
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Certified that the above details in respect of
Sri/Smt....................................... who is an approved probationer/full member of
the Subordinate Service have been verified by me with the Service Certificate of
the candidate and that they are found correct.
Place:
Date:

(ബി)

(സി)

Signature of Head of Office
with Name and the Designation
(Kerala State Beverages Corporation Limited)
(Office Seal)
േലാവർ ഡെിവിഷന ക്ലാർക്ക് തസ്തികേയ്ക്കായി റിേപ്പാർട്ട് െചെയ്യുന്ന ആെകേ
ഒഴിവുകേളുടെട 10 % ഒഴിവുകേള് േകേരള േസ്റ്ററ്റ് െബവ്റീജസ് േകോർപ്പേറഷനിെല
താഴ്ന്ന തസ്തികേയില് േജാലി െചെയ്യുന്നവർക്കായി നീക്കിെവച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെട
തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്
നടപടികേള്
പബ്ലികേ്
സർവീസ്
കേമ്മീഷെന
പരിധിയിലായിരിക്കുമ്പന്നതും അവർ എസ് എസ് എല് സി അഥവാ തത്തുലയ
േയാഗയത
േനടിയിരിേക്കണ്ടതുമാണ്.
േനരിട്ടുള
നിയമനത്തിനായി
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കുമ്പം
തസ്തികേ
മാറ്റം
വഴിയുള
നിയമനത്തിനായി അേപക്ഷിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കുമ്പം േവണ്ടി കേമ്മീഷന
ഒരുട മത്സര പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത പരീക്ഷയുെട മാർക്കിെന
അടിസ്ഥാനത്തില് േനരിട്ടുള നിയമനത്തിനുശം തസ്തികേമാറ്റം വഴിയുള
നിയമനത്തിനുശം
േവണ്ടി
പ്രേതയകേം
പ്രേതയകേം
റാങ്ക്
പട്ടികേകേള്
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്നതാണ്. കേമ്മീഷന നടത്തുന്ന മത്സര പരീക്ഷയില് 40 %
മാർക്ക് േനടുന്നവെര തസ്തികേമാറ്റം വഴിയുള നിയമനത്തിനായുള റാങ്ക്
പട്ടികേയില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തുന്നതാണ്. അവെര െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ചെട്ടങ്ങള്
പാലിക്കാെത െമറിറ്റിെന അടിസ്ഥാനത്തില് 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99
എന്നീ േടണുകേളില് നിയമന ശേിപാർശേ നടത്തുന്നതാണ്. തസ്തികേമാറ്റം വഴിയുള
റാങ്ക് പട്ടികേയില് നിന്നും 10 % ഒഴിവുകേളില് നിയമന ശേിപാർശേ നടത്തുവാന
േയാഗയരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ലിസ്റ്റില് ഇല്ലാെത വരുടന്ന പക്ഷം അവെര
േനരിട്ടുള നിയമനത്തിനായി തയ്യോറാക്കിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമന
ശേിപാർശേ നടത്തുന്നതായിരിക്കുമ്പം. ഈ ലിസ്റ്റില് ഉദ്യള്െപ്പട്ടിട്ടുള (തസ്തികേമാറ്റം
വഴിയുള നിയമനത്തിന്) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് പ്രസ്തുത റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന
കോലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിനുശ
മുമ്പ് നിയമനം ലഭിച്ചിെല്ലങ്കില് അവെര
തസ്തികേമാറ്റം വഴിയുള നിയമനത്തിനായി തുടർന്ന് കേമ്മീഷന തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന
റാങ്ക് പട്ടികേയുെട ഏറ്റവും മുകേളില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആനഡെ് സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവീസ് ചെട്ടങ്ങളിെല രണ്ടാം
ഭാഗത്തില് 14 മുതല് 17 വെരയുള വകുപ്പുകേളില് പറഞ്ഞെിട്ടുള സംവരണ
വയവസ്ഥകേള് തസ്തികേമാറ്റം വഴിയുള നിയമനത്തിന് ബാധകേമല്ല.

8. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
(എ)
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന
ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം profile ലൂടെട
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അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും
പ്രസ്തുത
തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link-െല Apply Now -ല് മാത്രം click
െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011-ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം.
േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും
വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload
െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക്
upload
െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന
മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന െപ്രാൈഫലില്
ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print
out എടുക്കാവുന്നതാണ് .
അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മിഷനുശമായി നടത്തുന്ന
കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള
അസല്
പ്രമാണങ്ങള്
കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
9.

അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മണി
വെര.

10. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവബ് ൈസറ്റ് : www.keralapsc.gov.in
11. (എ) േമല്പ്പറഞ്ഞെ സ്ഥാപനത്തിേലയ്ക്കു ളള നിയമനം അവർ കോലാകോലങ്ങളില്
വരുടത്തുന്ന ചെട്ടങ്ങള്ക്കുമ്പം വയവസ്ഥകേള്ക്കുമ്പം വിേധയമായിരിക്കുമ്പം.
(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പു മായി ബന്ധ െപ്പ ട്ട ് എഴുത്ത ് /ഒ.എം.ആർ/ ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ
നടത്തു കേയാെണങ്ക ില്
പരീക്ഷ
എഴുതുെമന്ന
സ്ഥ ിരീകേരണം
(confirmation)
അേപക്ഷ കേർ
തങ്ങ ളുടെട
ഒറ്റ ത്ത വണ
രജിസ് േട്രേ ഷന
െപ്രാ ൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ട താണ്
. അപ്ര കോരം സ്ഥ ിരീകേരണം
നല്കുന്ന വർക്ക ് മാത്ര ം അഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ്
ജനേററ്റ ്
െചെയ്ത ് അത്
ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യു ന്ന തിനുശള സൗകേരയം പരീക്ഷ ാത്ത ീയതി വെരയുള
അവസാനെത്ത
15
ദ്ിനങ്ങ ളില്
ലഭയമാകുന്ന താണു് .
നിശ്ച ിത
സമയത്ത ിനുശള ില്
സ്ഥ ിരീകേരണം
നല്കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർഥികേളുടെട
അേപക്ഷ കേള്
നിരുടപാധികേം
നിരസിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ് .
സ്ഥ ിരീകേരണം
നല്േകേണ്ട തായ കോലയളവ് സംബന്ധ ിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പ റിച്ചുക ം അഡ്മ ിഷന
ടിക്ക റ്റ ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധ ിച്ചുക ം ഉദ്യള വിവരങ്ങ ള് ബന്ധ െപ്പ ട്ട
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പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പ ടുന്ന പരീക്ഷ ാ കേലണ്ട റില് പ്ര സിദ്ധ െപ്പ ടുത്തു ന്ന താണ്. ഇതു
സംബന്ധ ിച്ച അറിയിപ്പ ് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർഥികേളുടെട െപ്രാ ൈഫലിലും അതില്
രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്ത ിട്ടു ള െമാൈബലിലും നല്കുന്ന താണ് .
വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ
നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക ്
Confirmation നല്കേിയിട്ട് ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പ കേേയാ
െചെയ്യു ന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥികേള്െക്ക തിെര 1976 -െല KPSC Rules of Procedure
Rule 22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പ ന്ന താണ്.
(വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് പാർട്ട് 2 ല് െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് കൂടി
േനാക്കുമ്പകേ).
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 560/2021
വിഭാഗം I (ജനറല് കോറ്റഗറി)
േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ഹാനഡെ് ലൂടം വീേവഴ്സ് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് െസാൈസറ്റി ലിമിറ്റഡെില്
താെഴപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെ ടുക്കെപ്പ ടുന്നതിന് നിശ്ചിത േയാഗയതയുള
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥികേളില് നിന്നു ം
ഓണ്ലൈലനിലൂടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേ ഷന വഴി
അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിച്ചുക െകോളളുടന്നു .
1.

സ്ഥാപനം

: േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ഹാനഡെ് ലൂടം വീേവഴ്സ്
േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് െസാൈസറ്റി ലിമിറ്റഡെ്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: ൈഡ്ര വർ േഗ്ര ഡെ്-II

3.

ശേമ്പളം

: ₹ 5250-8390 /-

4.

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

: 01 (ഒന്ന്)

ഭിന്നേശേഷി വിഭാഗം ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേള് ഈ തസ്തികേയിേലക്കുമ്പള െതരഞ്ഞെടുപ്പിന്
അേപക്ഷിക്കുമ്പവാ൯ അ൪ഹരല്ല.
കുറിപ്പ്:
1. േമല്പരാമർശേിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന ഒഴിവ് ഈ തസ്തികേയുെട ജനറല് വിഭാഗത്തിന്
ഇേപ്പാ ള് നിലവിലുളതാണ് . േകേരള േസ്റ്റ റ്റ് ഹാനഡെ് ലൂടം വീേവഴ്സ് േകോഓപ്പേററ്റീവ്
െസാൈസറ്റി ലിമിറ്റ ഡെില് നിന്നു ം ഈ തസ്ത ികേയ്ക്ക ായി
അറിയിക്കുമ്പ ന്ന ഒഴിവുകേള്, ജനറല് കോറ്റ ഗറി (ജനറല് ഓപ്പ ണ്ല മാർക്ക റ്റ ്
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥ ികേള്ക്ക ായുള വിഭാഗം), െസാൈസറ്റ ി കോറ്റ ഗറി (േകേരള
േസ്റ്റ റ്റ് ഹാനഡെ് ലൂടം വീേവഴ്സ് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് െസാൈസറ്റി ലിമിറ്റ ഡെില്
അഫിലിേയറ്റ ്
െചെയ്ത ിട്ടു ള
െമമ്പ ർ
െസാൈസറ്റ ികേളിെല
ജീവനക്ക ാർക്ക ായുള വിഭാഗം) വിഭാഗങ്ങ ള്ക്ക ് 1:1 എന്ന അനുശപാതത്ത ില്
വിഭജിച്ച ് ,
ആദ്യ
ഊഴം
ജനറല്
വിഭാഗം
എന്ന
ക്ര മത്ത ില്
നികേത്തു ന്ന താണ് . 1958-െല െകേ.എസ് . &എസ് . എസ് . ആർ ജനറല് റൂള്സ്
14 മുതല് 17 വെരയുള സംവരണ വയവസ്ഥ കേള് പാലിച്ച ായിരിക്കുമ്പ ം രണ്ട ്
ലിസ്റ്റ ിലും നിന്നു മുള നിയമനങ്ങ ള്.
2. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് പട്ടികേ പ്രാബലയത്തില്
വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന്
വർഷവും നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിന് േശേഷം ഇേത
തസ്തികേയിേലക്ക് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് പട്ടികേ പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ
തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് പട്ടികേയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല. എന്നാല് ഒരുട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിലിരിക്കുമ്പന്ന
പരമാവധി മൂന്ന് വർഷത്തിനുശളില് ആ ലിസ്റ്റില് നിന്നും ആരുടം നിയമനത്തിന്
ശേിപാർശേ െചെയ്യേെപ്പടുന്നില്ലാെയങ്കില് അങ്ങെനയുള ലിസ്റ്റിെന കോലാവധി ഒരുട
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വർഷം കൂടിേയാ ഒരാെളങ്കിലും നിയമനത്തിനായി െതരഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതുവരേയാ
ഏതാേണാ ആദ്യം അതുവെര ദ്ീർഘ്ിപ്പിക്കുമ്പന്നതാണ്. േമല് പരാമർശേിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
ഒഴിവിേലക്കുമ്പം റാങ്ക് പട്ടികേ പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് എഴുതി
അറിയിക്കെപ്പടുന്ന ഒഴിവുകേളില്, ജനറല് വിഭാഗത്തിനായി വിഭജിച്ച് കേിട്ടുന്ന
ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം ഈ റാങ്ക് പട്ടികേയില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ് . .
3.
ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാനതലത്തില്
നടത്തുന്നതാണ്.
4. െകേ.സി.എസ് ചെട്ടം 184 പ്രകോരം ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമിക്കെപ്പടുന്നവർ
സർവ്വീസില് പ്രേവശേിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല് തുടർച്ചയായ രണ്ട് വർഷെത്ത
സർവ്വീസിനുശളില് ഒരുട വർഷക്കാലം െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കുമ്പം.
5. നിയമനരീതി : േനരിട്ടുള നിയമനം
6. പ്രായപരിധി : 18 - 40 . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02/01/1981 നുശം 01/01/2003 നുശം
ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്പ്പെട). മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തില്
ഉദ്യള്െപ്പട്ടവർക്കുമ്പം പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ വിഭാഗത്തിലുളവർക്കുമ്പം നിയമാനുശസൃതം
അനുശവദ്നീയമായ വയസ്സിളവ് ലഭിക്കുമ്പന്നതാണ്. (വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റു
വയവസ്ഥകേള്ക്ക് പാർട്ട്-II െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേ േനാക്കുമ്പകേ.)
കുറിപ്പ്:
1) യാെതാരുട കോരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50 (അനപത്) വയസ്സ് കേവിയാന
പാടില്ല എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക് വിേധയമായി ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് അനുശവദ്ിച്ചിട്ടുള
പ്രേതയകേ ആനുശകൂലയങ്ങള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന പാർട്ട്-II-െല െപാതുവയവസ്ഥകേള്
(ഖപ്പണ്ഡികേ 2) േനാക്കുമ്പകേ. 09/03/1998-െല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് (പി) നമ്പർ 41/98-ല് പറയുന്ന
29 (ഇരുടപത്തിെയാനപത്) സഹകേരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് എംേപ്ലാെയ്മെന് എക്സ്േചെഞ്ച്
മുേഖപ്പന താല്ക്കാലികേമായി (െപ്രാവിഷണല്) നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടുളവർക്ക് (സർവീസില്
തുടരുടന്നവേരാ പിരിച്ചുക വിടെപ്പട്ടിട്ടുളവേരാ ആയിട്ടുളവർ) ഒരുട വർഷത്തില് കുറയാെത
സർവീസ് ഉദ്യള പക്ഷം തങ്ങളുടെട സർവീസിെന ൈദ്ർഘ്യേത്താളം ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയില് ഇളവ് നല്കുന്നതാണ്. എന്നാല് പ്രായപരിധിയിലുള ഈ ഇളവ്
പരമാവധി അഞ്ചു വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് മാത്രേമ ലഭിക്കുമ്പകേയുള. ഒരിക്കല് സ്ഥിരമായ
അടിസ്ഥാനത്തില് (െറഗുലർ േബസിസ്) നിയമനം ലഭിച്ചുക കേഴിഞ്ഞൊല് ഈ ആനുശകൂലയം
മേറ്റെതങ്കിലും തസ്തികേയിേലയ്ക്കുള നിയമനത്തിന് നല്കുന്നതല്ല. ഈ ആനുശകൂലയം
ലഭിേക്കണ്ടവർ ആ വിവരം അേപക്ഷയിെല നിർദ്ദേിഷ്ട േകോളത്തില് കോണിച്ചിരിേക്കണ്ടതും
ബന്ധെപ്പട്ട സഹകേരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല വകുപ്പ്/ഓഫീസ് േമധാവിയില് നിേന്നാ
നിയമനാധികോരിയില് നിേന്നാ താല്ക്കാലികേ നിയമനത്തിലിരുടന്ന തസ്തികേയുെട േപര് ,
ശേമ്പള നിരക്ക്, വകുപ്പ്/സ്ഥാപനം, േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ച തീയതി, പരിച്ചുകവിടെപ്പട്ട തീയതി
മുതലായ വിശേദ്വിവരങ്ങള് വയക്തമാക്കുമ്പന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (അസ്സല്) കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് അപ് േലാഡെ് െചെയ്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ് . പ്രസ്തുത
സർട്ടിഫിക്കറ്റില് അേപക്ഷകേന സഹകേരണ സ്ഥാപനത്തിെല റഗുലർ സർവീസിലല്ല
േജാലി േനാക്കിയിരുടന്നെതന്ന് േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം ഹാജരാക്കെപ്പടുന്ന
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (അസ്സല്) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് മടക്കിെക്കാടുക്കുമ്പന്നതല്ല.
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7. േയാഗയതകേള്:
1) ഏഴാം ക്ലാസ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം
2) െഹവി ഡെയൂട്ടി വാഹനങ്ങള് ഓടിക്കുമ്പന്നതിന് അനുശവദ്ിച്ചുകെകോണ്ടുളതും
ചുരുടങ്ങിയത് മൂന്നു വർഷമായി പ്രാബലയത്തിലുളതുമായ ൈഡ്രവിംഗ്
ൈലസനസും ൈഡ്രേവഴ്സ് ബാഡെ് ജും ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം. (അേപക്ഷ
സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതിയിലും എഴുത്തു പരീക്ഷാ തീയതി,
പ്രാേയാഗികേ പരീക്ഷാ തീയതി. ഇനർവയൂ തീയതി, നിയമന തീയതി എന്നീ
തീയതികേളില് നിലവിലുളതായിരിക്കണം ൈഡ്രവിംഗ് ൈലസനസ് ).
16.01.1979-ന് േശേഷം നല്കേിയ ൈഡ്രവിങ് ൈലെസനസില് െഹവി
ഗുഡ്സിനുശം
െഹവി
പാസ്സഞ്ചർ
വാഹനങ്ങള്ക്കുമ്പം
ഉദ്യള
അംഗീകോരമുണ്ടായിരിക്കണം,
ഇവയില്
ഒരഗീകോരം
മാത്രമുള
ൈലസനസുകേള് നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
3. െമഡെിക്കല് ഫിറ്റ്നസ് :
(i) െചെവി : പരിപൂർണ്ണ ശ്രവണ ശേക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
(ii) കേണ്ണ് : (രണ്ടു കേണ്ണുകേളുടം)
ദൂരക്കാഴ്ച
:
6/6 െസ്നെല്ലന
സമീപക്കാഴ്ച
:
0.5 െസ്നെല്ലന
കേളർ വിഷന
:
സാധാരണം
നിശോന്ധത
:
ഇല്ലായിരിക്കണം
(iii) േപശേികേളുടം സന്ധികേളുടം : തളർവാതം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കരുടത്. എല്ലാ
സന്ധികേളുടംആയാസരഹിതമായി ചെലിപ്പിക്കാവുന്നവയായിരിക്കണം.
(iv) നാഡെീവയവസ്ഥ
:
പൂർണ്ണമായും
സാധാരണ
നിലയിലുളതായിരിക്കണം. പകേർച്ച വയാധികേള് യാെതാന്നും ഉദ്യണ്ടായിരിക്കരുടത്.
കുറിപ്പ് (1) : ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട ൈഡ്രവിംഗിലുള പ്രാവീണയം പരിേശോധിക്കുമ്പന്നതിനുശള 'T'
Test ഉദ്യള്െപ്പെടയുള പ്രാേയാഗികേ പരീക്ഷ കേമ്മീഷന നടത്തുന്നതാണ് . 'T' െടസ്റ്റില്
വിജയിക്കുമ്പന്നവെര മാത്രേമ േറാഡെ് െടസ്റ്റിന് പെങ്കടുപ്പിക്കുമ്പകേയുള്ളു.
(2) : ഫിസിക്കല് ഫിറ്റ്നസിെന സംബന്ധിച്ച് അസിസ്റ്റന് സർജെന റാങ്കില് കുറയാത്ത
ഒരുട െമഡെിക്കല് ആഫീസറില് നിന്നുള സർട്ടിഫിക്കറ്റും കോഴ്ചെയ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ
സർവ്വീസിലുള ഓഫ് താല് േമാളജിസ്റ്റില് നിന്നും ലഭിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റും (നിശ്ചിത
മാതൃകേയില്) വാങ്ങി കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. െമഡെിക്കല്
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന മാതൃകേകേള് ചുവെട േചെർക്കുമ്പന്നു.
ഫിസിക്കല് ഫിറ്റ്നസ് സംബന്ധിച്ചുകള െമഡെിക്കല് സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന മാതൃകേ
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE REGARDING PHYSICAL FITNESS FOR THE POST OF
DRIVER
(To be filled up by a Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon)
1. What is the applicant's apparent age ?
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2. Is the applicant to the best of your judgment, subject to epliepsy, vertigo or any mental
ailment likely to affect his efficiency ?
3. Does the applicant suffer from any heart or lungs disorder which might interfere with the
performance of his duties as a driver ?
4. Does the applicant suffer from any degree of deafness, which would prevent his hearing
the ordinary sound signals ? Is his hearing perfect ?
5. Has the applicant any deformity or loss of finger, which would interfere with the efficient
performance of his duties as a driver ?
6. State of Muscles and Joints (No paralysis and all joints with free movements)
7. State of Nervous System (Perfectly normal and free from any infectious diseases)
8. Does he show any evidence of being addicted to the extensive use of alcohol, tobacco
or any intoxicants ?
9. Marks of Identification
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
He is physically fit for the post of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I certify to the best of my knowledge and belief that the applicant
Shri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is the person herein above described
and that the attached photograph has a reasonably correct likeness.
(The signature of the Medical Officer shall be afixed on the photograph)
Passport size
Photograph
of the
candidate

Place
Date

Signature
Name
Designation & Official Address

:
:
(Office Seal)

കോഴ്ചെയ സംബന്ധിച്ച് ഓഫ് താല്േമാളജിസ്റ്റില് നിന്നും ഹാജരാേക്കണ്ട
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന മാതൃകേ
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FORM OF MEDICAL CERTIFICATE REGARDIMG VISION FOR THE POST OF DRIVER
(To be filled up by an Ophthalmologist in Government Service)
1. Is there any defect of vision ?
If so, has it been corrected by suitable spectacles so that the distant vision is 6/6 snellen
and near vision is o.5 snellen.
2. Can the applicant readily distinguish the pigmentary colours red and green ?
3. Does the applicant suffer from night blindness ?
I have this day medically examined Shri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . and
found that he has no defect of vision which would render him unsuitable for the post of
Driver and his standards of vision are as follows :
Standard of Vision
(Eye sight without glasses)
Right Eye
Left Eye
1

Distant Vision

. . . . . . . . . . . Snellen

. . . . . . . . . . Snellen

2
Near Vision
. . . . . . . . . . Snellen
. . . . . . . . . . Snellen
3. Field of Vision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(specify whether full or not. Entry 'Normal', 'Good' etc. will be inappropriate here)
4. Colour blindness
5. Squint
6. Any morbid conditions of the eyes or lids of either eye.
His standards of vision are fit for the post of Driver.
I certify to the best of my knowledge and belief that the applicant
Shri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is the person herein above described and that the attached
photograph has a reasonably correct likeness.
(The Signature of the Ophthalmologist shall be affixed on the photograph leaving
the face clear).
2.
Passport
size
3.
Photograph
4.of the
candidate
5.

Place
Date

:
:

Signature
Name
Designation & Official Address
(Office Seal)
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Note :- Details regarding standards of vision should be clearly stated in the certificate, as
given above and vague statements such as vision Normal etc. won't be accepted.
Specification for each eye should be stated separately. Special attention should be directed
to the distant vision. Required standard of vision are as follows.
Right Eye

Left Eye

1

Distant Vision

6/6 Snellen

6/6 Snellen

2

Near Vision

0.5 Snellen

0.5 Snellen

3

Each eye must have full field of vision.

കുറിപ്പ്:
1. Rule 10(a) (ii) of Part II, KS&SSR ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമാണ്.
2. വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുല്ലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുല്ലയത
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിേശോധനാ
സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുല്ലയമായി
പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
3. എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച േരഖപ്പെപ്പടുത്തലില് വയതയാസം
ഉദ്യള സാഹചെരയത്തില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ശേരിയായ ജാതി അേപക്ഷയില്
അവകോശേെപ്പടുകേയും ആയത് െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനായി ബന്ധെപ്പട്ട റവനയൂ
അധികോരി നല്കുന്ന ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/േനാണ്ല ക്രീമിെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
ഇതു സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം എന്നിവ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിേശോധനാ
സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
8. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട വിധം:
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി "ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന" പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്തേശേഷം സവന്തം െപ്രാൈഫലിലൂടെട
അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം
കോണുന്ന Notification link െല Apply now ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. അപ് േലാഡെ്
െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31.12.2011-ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
േപരുടം
േഫാേട്ടാ
എടുത്ത
തീയതിയും
വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് അപ് േലാഡെ് െചെയ്ത
േഫാേട്ടായ്ക്ക്
അപ് േലാഡെ്
െചെയ്ത
തീയതി
മുതല്
10
വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബല്ലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന
മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിനുശ മുനപും തെന െപ്രാൈഫലില്
ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ
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േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷാ
സമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിെല 'My Applications' എന്ന ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print
out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മീഷനുശമായി നടത്തുന്ന
കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത,പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ്,
മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള
അസല്
പ്രമാണങ്ങള്
കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം അേപക്ഷകേർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ് . അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം
അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത്
ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശളള സൗകേരയം പരീക്ഷാത്തീയതി മുതലുളള അവസാനെത്ത
15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ്
സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ്
ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീക്ഷ കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള െമാൈബലിലും
നല്കുന്നതാണ്.
(സി) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരീകേരണം
നല്കേിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേേയാ
ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure 1976 െല ചെട്ടം 22 പ്രകോരം
ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(ഡെി) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
9. അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി : 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മണി
വെര.
10. അേപക്ഷ അയേക്കണ്ട േമല്വിലാസം : www.keralapsc.gov.in
11. െപാതു വയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേയിെല V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII എന്നീ
ഉദ്യപഖപ്പണ്ഡികേകേളുടം ഖപ്പണ്ഡികേ 5(a), 7 ഉദ്യം ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമല്ല.
(േഫാേട്ടാ, ഐ ഡെി കോർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെന
രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് വായിച്ചുക േനാക്കുമ്പകേ)
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 561/2021
വിഭാഗം II (െസാൈസറ്റ ി കോറ്റഗറി)
േകേരള േസ്റ്റ റ്റ് ഹാനഡെ് ലൂടം വീേവഴ്സ് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ്
െസാൈസറ്റി
ലിമിറ്റഡെില് അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടു ള െമമ്പർ െസാൈസറ്റികേളില് സ്ഥിരമായി
േജാലിെചെയ്യു ന്നവരുടം നിശ്ചിത േയാഗയതയുളവരുടമായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നു ം
താെഴ പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെ ടുക്കെപ്പ ടുന്നതിന് ഓണ്ലൈലന ആയി
മാത്രം ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേ ഷന വഴി അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു .
1.

സ്ഥാപനം

: േകേരള േസ്റ്റ റ്റ് ഹാനഡെ് ലൂടം വീേവഴ്സ്
േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് െസാൈസറ്റി ലിമിറ്റഡെ്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: ൈഡ്ര വർ േഗ്ര ഡെ്-II

3.

ശേമ്പളം

: ₹ 5250-8390 /-

4. ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം
: പ്രതീക്ഷിതം
ഭിന്നേശേഷി വിഭാഗം ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേള് ഈ തസ്തികേയിേലക്കുമ്പള െതരഞ്ഞെടുപ്പിന്
അേപക്ഷിക്കുമ്പവാ൯ അ൪ഹരല്ല.
കുറിപ്പ്:
1. േകേരള േസ്റ്റ റ്റ് ഹാനഡെ് ലൂടം വീേവഴ്സ് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് െസാൈസറ്റി ലിമിറ്റ ഡെില്
നിന്നു ം ഈ തസ്ത ികേയ്ക്ക ായി അറിയിക്കുമ്പ ന്ന ഒഴിവുകേള്, ജനറല് കോറ്റ ഗറി (ജനറല്
ഓപ്പ ണ്ല മാർക്ക റ്റ ് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥ ികേള്ക്ക ായുള വിഭാഗം), െസാൈസറ്റ ി കോറ്റ ഗറി
(േകേരള േസ്റ്റ റ്റ് ഹാനഡെ് ലൂടം വീേവഴ്സ് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് െസാൈസറ്റി ലിമിറ്റ ഡെില്
അഫിലിേയറ്റ ് െചെയ്ത ിട്ടു ള െമമ്പ ർ െസാൈസറ്റ ികേളിെല ജീവനക്ക ാർക്ക ായുള
വിഭാഗം) വിഭാഗങ്ങ ള്ക്ക ് 1:1 എന്ന അനുശപാതത്ത ില് വിഭജിച്ച ് , ആദ്യ ഊഴം
ജനറല് വിഭാഗം എന്ന ക്ര മത്ത ില് നികേത്തു ന്ന താണ്. 1958-െല െകേ.എസ് . &
എസ് . എസ് . ആർ ജനറല് റൂള്സ് 14 മുതല് 17 വെരയുള സംവരണ വയവസ്ഥ കേള്
പാലിച്ച ായിരിക്കുമ്പ ം രണ്ട ് ലിസ്റ്റ ിലും നിന്നു മുള നിയമനങ്ങ ള്.
2. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് പട്ടികേ പ്രാബലയത്തില്
വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന്
വർഷവും നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിന് േശേഷം ഇേത
തസ്തികേയിേലക്ക് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് പട്ടികേ പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ
തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് പട്ടികേയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല. എന്നാല് ഒരുട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിലിരിക്കുമ്പന്ന
പരമാവധി 3 വർഷത്തിനുശളില് ആ ലിസ്റ്റില് നിന്നും ആരുടം നിയമനത്തിന്
ശേിപാർശേ െചെയ്യേെപ്പടുന്നില്ല എങ്കില് അങ്ങെനയുള ലിസ്റ്റിെന കോലാവധി ഒരുട
വർഷം കൂടിേയാ ഒരാെളെയങ്കിലും നിയമനത്തിനായി െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതു
വെരേയാ ഏതാണ് ആദ്യം അതുവെര ദ്ീർഘ്ിപ്പിക്കുമ്പന്നതാണ്. റാങ്ക് പട്ടികേ
പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന ഒഴിവുകേളില്
െസാൈസറ്റി വിഭാഗത്തിനായി വിഭജിച്ച് കേിട്ടുന്ന ഒഴിവുകേളിേലക്ക് ഈ റാങ്ക്
പട്ടികേയില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
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3.
ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാനതലത്തില്
നടത്തുന്നതാണ്.
4.
െകേ.സി.എസ് ചെട്ടം 184 പ്രകോരം ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമിക്കെപ്പടുന്നവർ
സർവ്വീസില് പ്രേവശേിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല് തുടർച്ചയായ രണ്ട് വർഷെത്ത
സർവ്വീസിനുശളില് ഒരുട വർഷക്കാലം െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കുമ്പം.
5. നിയമനരീതി : േകേരള േസ്റ്റ റ്റ് ഹാനഡെ് ലൂടം വീേവഴ്സ് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ്
െസാൈസറ്റി ലിമിറ്റഡെില് അഫിലിേയറ്റ ് െചെയ്ത ിട്ടു ള െമമ്പ ർ
െസാൈസറ്റ ികേളില് സ്ഥ ിരമായി േജാലി െചെയ്തു വരുടന്ന വരുടം
നിശ്ച ിത േയാഗയതയുള വരുടമായ ജീവനക്ക ാരില് നിന്നു ം
േനരിട്ടു ള നിയമനം.
6. പ്രായപരിധി: 18-50, ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് 02.01.1971 നുശം 01.01.2003 നുശമിടയില്
ജനിച്ച വരായിരിക്ക ണം. (രണ്ടു തീയതികേളുടം ഉദ്യള് െപ്പ െട ).
7. േയാഗയതകേള്:
1) അേപക്ഷകേന് േകേരള േസ്റ്റ റ്റ് ഹാനഡെ് ലൂടം വീേവഴ്സ് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് െസാൈസറ്റി
ലിമിറ്റഡെില് അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുളതും അംഗമായിട്ടുളതുമായ െസാൈസറ്റ ികേളില്,
ഏെതങ്കിലും തസ്തികേയില് മൂന്ന് (3) വർഷെത്ത റഗുലർ സർവ്വീസ് ഉദ്യണ്ടായിരിേക്കണ്ടതും
അത്തരക്കാർ അേപക്ഷ തീയതിയിലും നിയമനതീയതിയിലും േകേരള േസ്റ്റ റ്റ് ഹാനഡെ് ലൂടം
വീേവഴ്സ് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് െസാൈസറ്റി ലിമിറ്റഡെിെന െമമ്പർ െസാൈസറ്റ ികേളില്
സർവ്വീസില് തുടരുടന്നവരുടമായിരിക്കണം.
2)ഏഴാം ക്ലാസ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം
3)െഹവി ഡെയൂട്ടി വാഹനങ്ങള് ഓടിക്കുമ്പന്നതിന് അനുശവദ്ിച്ചുകെകോണ്ടുളതും ചുരുടങ്ങിയത് മൂന്നു
വർഷമായി പ്രാബലയത്തിലുളതുമായ ൈഡ്രവിംഗ് ൈലസനസും ൈഡ്രേവഴ്സ് ബാഡെ് ജും
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം. (അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതിയിലും എഴുത്തു പരീക്ഷാ
തീയതി, പ്രാേയാഗികേ പരീക്ഷാ തീയതി. ഇനർവയൂ തീയതി, നിയമന തീയതി എന്നീ
തീയതികേളില് നിലവിലുളതായിരിക്കണം ൈഡ്രവിംഗ് ൈലസനസ്). 16.01.1979-ന്
േശേഷം നല്കേിയ ൈഡ്രവിങ് ൈലെസനസില് െഹവി ഗുഡ്സിനുശം െഹവി പാസ്സന്ജർ
വാഹനങ്ങള്ക്കുമ്പം അംഗീകോരമുണ്ടായിരിക്കണം, ഇവയില് ഒരഗീകോരം മാത്രമുള
ൈലസനസുകേള് നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
4)െമഡെിക്കല് ഫിറ്റ്നസ് :
(i) െചെവി : പരിപൂർണ്ണ ശ്രവണ ശേക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
(ii) കേണ്ണ് : (രണ്ടു കേണ്ണുകേളുടം)
ദൂരക്കാഴ്ച
:
6/6 െസ്നെല്ലന
സമീപക്കാഴ്ച
:
0.5 െസ്നെല്ലന
കേളർ വിഷന :
സാധാരണം
നിശോന്ധത
:
ഇല്ലായിരിക്കണം
(iii) േപശേികേളുടം സന്ധികേളുടം : തളർവാതം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കരുടത്. എല്ലാ
സന്ധികേളുടംആയാസരഹിതമായി ചെലിപ്പിക്കാവുന്നവയായിരിക്കണം.
(iv) നാഡെീവയവസ്ഥ
:
പൂർണ്ണമായും സാധാരണ നിലയിലുളതായിരിക്കണം. പകേർച്ച
വയാധികേള് യാെതാന്നും ഉദ്യണ്ടായിരിക്കരുടത്.
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കുറിപ്പ് (1) : ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട ൈഡ്രവിംഗിലുള പ്രാവീണയം പരിേശോധിക്കുമ്പന്നതിനുശള 'T'
Test ഉദ്യള്െപ്പെടയുള പ്രാേയാഗികേ പരീക്ഷ കേമ്മീഷന നടത്തുന്നതാണ് . 'T' െടസ്റ്റില്
വിജയിക്കുമ്പന്നവെര മാത്രേമ േറാഡെ് െടസ്റ്റിന് പെങ്കടുപ്പിക്കുമ്പകേയുള്ളു.
(2) : ഫിസിക്കല് ഫിറ്റ്നസിെന സംബന്ധിച്ച് അസിസ്റ്റന് സർജെന റാങ്കില് കുറയാത്ത
ഒരുട െമഡെിക്കല് ആഫീസറില് നിന്നുള സർട്ടിഫിക്കറ്റും കോഴ്ചെയ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ
സർവ്വീസിലുള ഓഫ് താല് േമാളജിസ്റ്റില് നിന്നും ലഭിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റും (നിശ്ചിത
മാതൃകേയില്) വാങ്ങി കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. െമഡെിക്കല്
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന മാതൃകേകേള് ചുവെട േചെർക്കുമ്പന്നു.
ഫിസിക്കല് ഫിറ്റ്നസ് സംബന്ധിച്ചുകള െമഡെിക്കല് സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന മാതൃകേ
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE REGARDING PHYSICAL FITNESS FOR THE POST OF
DRIVER
(To be filled up by a Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon)
1. What is the applicant's apparent age ?
2. Is the applicant to the best of your judgment, subject to epliepsy, vertigo or any mental
ailment likely to affect his efficiency ?
3. Does the applicant suffer from any heart or lungs disorder which might interfere with the
performance of his duties as a driver ?
4. Does the applicant suffer from any degree of deafness, which would prevent his hearing
the ordinary sound signals ? Is his hearing perfect ?
5. Has the applicant any deformity or loss of finger, which would interfere with the efficient
performance of his duties as a driver ?
6. State of Muscles and Joints (No paralysis and all joints with free movements)
7. State of Nervous System (Perfectly normal and free from any infectious diseases)
8. Does he show any evidence of being addicted to the extensive use of alcohol, tobacco
or any intoxicants ?
9. Marks of Identification
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
He is physically fit for the post of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I certify to the best of my knowledge and belief that the applicant
Shri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is the person herein above described
and that the attached photograph has a reasonably correct likeness.
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(The signature of the Medical Officer shall be afixed on the photograph)
Passport size
Photograph
of the
candidate

Place
Date

Signature
:
Name
:
Designation & Official Address

:
:

:

(Office Seal)
കോഴ്ചെയ സംബന്ധിച്ച് ഓഫ് താല്േമാളജിസ്റ്റില് നിന്നും ഹാജരാേക്കണ്ട
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന മാതൃകേ
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE REGARDING VISION FOR THE POST OF DRIVER
(To be filled up by an Ophthalmologist in Government Service)
1. Is there any defect of vision ?
If so, has it been corrected by suitable spectacles so that the distant vision is 6/6 snellen
and near vision is o.5 snellen.
2. Can the applicant readily distinguish the pigmentary colours red and green ?
3. Does the applicant suffer from night blindness ?
I have this day medically examined Shri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . and found
that he has no defect of vision which would render him unsuitable for the post of Driver and
his standards of vision are as follows :
Standard of Vision
(Eye sight without glasses)
Right Eye
Left Eye
1

Distant Vision

2

Near Vision

. . . . . . . . . . Snellen

. . . . . . Snellen

. . . . . . . . Snellen

. . . . . . . Snellen

3. Field of Vision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(specify whether full or not. Entry 'Normal',
'Good' etc. will be inappropriate here)
4. Colour blindness
5. Squint
6. Any morbid conditions of the eyes or lids of either eye.
His standards of vision are fit for the post of Driver.
I certify to the best of my knowledge and belief that the applicant
Shri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is the person herein above described and that the attached
photograph has a reasonably correct likeness.
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(The Signature of the Ophthalmologist shall be affixed on the photograph leaving
the face clear).
Passport size
Photograph
of the
candidate
Place
Date

:
:

Signature
:
Name
:
Designation & Official Address

(Office Seal)
Note :- Details regarding standards of vision should be clearly stated in the certificate, as
given above and vague statements such as vision Normal etc. won't be accepted.
Specification for each eye should be stated separately. Special attention should be directed
to the distant vision. Required standard of vision are as follows.

Right Eye

Left Eye

1

Distant Vision

6/6 Snellen

6/6 Snellen

2

Near Vision

0.5 Snellen

0.5 Snellen

3

Each eye must have full field of vision.

കുറിപ്പ്:
1. Rule 10(a) (ii) of Part II, KS&SSR ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമാണ്.
2. വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുല്ലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുല്ലയത
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിേശോധനാ
സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുല്ലയമായി
പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
3.
എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച േരഖപ്പെപ്പടുത്തലില്
വയതയാസം ഉദ്യള സാഹചെരയത്തില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ശേരിയായ ജാതി
അേപക്ഷയില് അവകോശേെപ്പടുകേയും ആയത് െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനായി ബന്ധെപ്പട്ട
റവനയൂ അധികോരി നല്കുന്ന ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് /േനാണ്ല ക്രീമിെലയർ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇതു സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം എന്നിവ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
പരിേശോധനാ സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
8. ഈ തസ്തികേയിേലക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്ന െമമ്പർ െസാൈസറ്റികേളില് നിന്നുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്നതിനുശള അർഹത െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനായി,
സർവ്വീസിെന സംബന്ധിക്കുമ്പന്ന വിശേദ്വിവരങ്ങള് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിട്ടുള സർവ്വീസ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സഹകേരണ വകുപ്പിെല അസിസ്റ്റന് രജിസ്ട്രോർ (ജനറല്)-ല് നിന്നും വാങ്ങി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും, കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്. അേപക്ഷ
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സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് തെന്ന സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ് േലാഡെ് െചെയ്താല്
മാത്രേമ അേപക്ഷ സവീകേരിക്കെപ്പടുകേയുള. സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റില് താെഴ പറയുന്ന
വിവരങ്ങള് ഉദ്യണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്.
സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
1. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപര്

:

2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്, ശേമ്പള നിരക്ക് (ഇേപ്പാള് േജാലി െചെയ്യുന്ന :
തസ്തികേയുെട േപരുടം, ശേമ്പളവും ഓേരാ തസ്തികേയിലും
സ്ഥിരമായി േജാലി േനാക്കിയിട്ടുള കോലയളവും)
3. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
േജാലി
െചെയ്യുന്ന
സഹകേരണ :
സംഘ്ത്തിെന േപരുടം സഹകേരണ സംഘ്ം േകേരള
േസ്റ്റ റ്റ് ഹാനഡെ് ലൂടം വീേവഴ്സ് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ്
െസാൈസറ്റി ലിമിറ്റഡെില്
അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്ത
തീയതിയും
4. ടി സംഘ്ത്തില് സ്ഥിരേസവനം ആരംഭിച്ച തീയതിയും :
തസ്തികേയും ഇേപ്പാള് േജാലി െചെയ്യുന്ന തസ്തികേയും
േമല്പ്പറഞ്ഞെ
െമമ്പർ
െസാൈസറ്റിയിെല
സ്ഥിരം
ജീവനക്കാരനായ/
ജീവനക്കാരിയായ
ശ്രീ/ശ്രീമതി
..............................................................................
(േപരുടം
േമല്വിലാസവും)-െന സംബന്ധിച്ചുകള വിവരങ്ങള് ടി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട സർവ്വീസ്
സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളുടമായി ഒത്തു േനാക്കിയതില് ആയവ സതയമാെണന്ന് എനിക്ക്
േബാദ്ധയമായിട്ടുളതായി ഞാന സാക്ഷെപ്പടുത്തുന്നു.
സ്ഥലം:
തീയതി :

ഒപ്പും േപരുടം
അസിസ്റ്റന് രജിസ്ട്രോർ (ജനറല്)
സഹകേരണ വകുപ്പ്
(ഓഫീസ് സീല്)

9. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട വിധം:
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി "ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന" പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്തേശേഷം സവന്തം െപ്രാൈഫലിലൂടെട
അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം
കോണുന്ന Notification link െല Apply now ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. അപ് േലാഡെ്
െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31.12.2011-ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
േപരുടം
േഫാേട്ടാ
എടുത്ത
തീയതിയും
വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് അപ് േലാഡെ് െചെയ്ത
േഫാേട്ടായ്ക്ക്
അപ് േലാഡെ്
െചെയ്ത
തീയതി
മുതല്
10
വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബല്ലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന
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മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിനുശ മുനപും തെന െപ്രാൈഫലില്
ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷാ
സമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിെല 'My Applications' എന്ന ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print
out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മീഷനുശമായി നടത്തുന്ന
കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത,പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ്,
മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള
അസല്
പ്രമാണങ്ങള്
കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം അേപക്ഷകേർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ് . അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം
അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത്
ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശളള സൗകേരയം പരീക്ഷാത്തീയതി മുതലുളള അവസാനെത്ത
15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ്
സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ്
ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീക്ഷ കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള െമാൈബലിലും
നല്കുന്നതാണ്.
(സി) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരീകേരണം
നല്കേിയിട്ട് ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure 1976 െല ചെട്ടം 22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ
ശേിക്ഷാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(ഡെി) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
10. അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി : 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മണി
വെര.
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11. അേപക്ഷ അയേക്കണ്ട േമല്വിലാസം : www.keralapsc.gov.in
12. െപാതു വയവസ്ഥകേളിെല ഖപ്പണ്ഡികേ 2 ഉദ്യം, 7 ഉദ്യം ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമല്ല.
(േഫാേട്ടാ, ഐ ഡെി കോർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെന
രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് വായിച്ചുക േനാക്കുമ്പകേ)

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

64

ജനറല് റിക്രൂട്ട് െ മന് - ജില്ലാതലം
കോറ്റഗറി നമ്പർ : 562/2021
താെഴ പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും
`ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം ഓണ്ലൈലനായി
അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു.
1.

വകുപ്പ്

: വിദ്യാഭയാസം

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: ൈഹസ്കൂള് ടീച്ചർ (ഹിന്ദി)

3.

ശേമ്പളം

:

4.

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

: ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്

കുറിപ്പ് :- (i)

(ii)

₹ 29200-62400/-

തിരുടവനന്തപുരം - 7 (ഏഴ് )
െകോല്ലം
- 5 (അഞ്ച് )
പത്തനംതിട്ട
- 3 (മൂന്ന് )
എറണാകുളം
- 2 (രണ്ട് )
പാലക്കാട്
- 7 (ഏഴ് )
മലപ്പുറം
- 6 (ആറ് )
വയനാട്
- 1 (ഒന്ന് )
കേണ്ണൂർ
-5 (അഞ്ച് )
േകോഴിേക്കാട്
- 3 (മൂന്ന് )
അേപക്ഷകേള് കേമ്മീഷെന െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. അല്ലാെതയുള അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.
ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം ഓേരാ ജില്ലകേളിേലയ്ക്കും പ്രേതയകേം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
തയ്യോറാക്കുമ്പന്നതാണ്. അപ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട
വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്നു വർഷവും നിലിവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ് .
എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശേശേഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ഇേത
ജില്ലയിേലയ്ക്ക് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില്
ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള
ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് എഴുതി
അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കും പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില്
നിന്നും
നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
നിലവിലിരിക്കുമ്പന്ന പരമാവധി 3 വർഷത്തിനുശളില് ആ ലിസ്റ്റില് നിന്നും
ആരുടം നിയമനത്തിന്
ശേിപാർശേ െചെയ്യേെപ്പടുന്നില്ല എങ്കില്
അങ്ങെനയുള ലിസ്റ്റിെന
കോലാവധി ഒരുട വർഷം കൂടിേയാ
ഒരാെളെയങ്കിലും
നിയമനത്തിനായി
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതു
വെരേയാ ഏതാണ് ആദ്യം വരുടന്നത് അതുവെര ദ്ീർഘ്ിപ്പിക്കുമ്പന്നതാണ്.
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(iii)

ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം ഈ തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
മുകേളില് ഒഴിവ് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിട്ടുള ഏെതങ്കിലും ഒരുട ജില്ലയിേലക്ക്
മാത്രം അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടതും ജില്ലയുെട േപര് അേപക്ഷയുെട
നിർദ്ദേിഷ്ട േകോളത്തില് േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്. ഇതിനുശ വിപരീതമായി
ഒരുട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഒന്നില് കൂടുതല് ജില്ലകേളില് അേപക്ഷ
സമർപ്പിച്ചിട്ടുളതാേയാ തനനിമിത്തം
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുവാന
ഇടയായതാേയാ െതളിഞ്ഞൊല് പ്രസ്തുത അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതും
അവരുടെടേമല് അച്ചടക്ക നടപടികേള്
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതുമാണ്.

(iv)

ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
27.05.1971-െല
ഗവണ്ലെമന്
ഓർഡെർ
(എം.എസ്)നമ്പർ
154/71/പി.ഡെി.യിെല
പ്രേതയകേ
വയവസ്ഥകേള്ക്കനുശസൃതമായി
നടത്തുന്നതാണ്. ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക്
ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നിയമനം
ലഭിക്കുമ്പന്ന ഒരാളിന് സർവീസ്
ആരംഭിക്കുമ്പന്ന
തീയതി
മുതല്
തുടർച്ചയായി
അഞ്ചുവർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് മേറ്റെതങ്കിലും ഒരുട ജില്ലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതല്ല.
അഞ്ചുവർഷത്തിനുശേശേഷം
മേറ്റെതങ്കിലും
ജില്ലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം അനുശവദ്ിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം 02.01.1961-െല
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് (എം.എസ്) നമ്പർ 04/61/പി.ഡെി.യിെല
വയവസ്ഥകേള്ക്കുമ്പ വിേധയമായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. ഇേപ്പാള് സർക്കാർ
സർവ്വീസില് ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് ഏെതങ്കിലും ഒരുട ജില്ലയില്
ഇരിക്കുമ്പന്നവർക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം അേപക്ഷകേള് അയയ്ക്കുവാന
അർഹതയില്ല. എന്നാല് ഇതിലും ഉദ്യയർന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് അേപക്ഷ
ക്ഷണിക്കുമ്പേമ്പാള് അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
(v) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട SSLC ബുക്കില് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയ ജാതിയില്
നിന്നും വയതയസ്തമായ ജാതി അേപക്ഷയില് അവകോശേെപ്പടുന്ന പക്ഷം
ആയത് ഗസറ്റില് വിജ്ഞാപനം
െചെയ്തിരിേക്കണ്ടതും
ജാതി
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് റവനയൂ അധികോരി നല്കുന്ന ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
/േനാണ്ല ക്രീമിെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നതിേനാെടാപ്പം
ഇത്
സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി ഒറ്റത്തവണ പരിേശോധനാ
സമയേത്താ
കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുന്ന
സമയേത്താ
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
കുറിപ്പ് :- േമല്
തസ്തികേയ്ക്ക്
4%
ഒഴിവുകേള്
ഭിന്നേശേഷി
വിഭാഗം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കായി സംവരണം െചെയ്തിരിക്കുമ്പന്നു. കോഴ്ച പരിമിതർ,
ശ്രവണ ൈവകേലയം, ചെലന ൈവകേലയം, ഓട്ടിസം തുടങ്ങിയ
ഭിന്നേശേഷിതവമുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടം േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഒന്നില് കൂടുതല്
ഭിന്നേശേഷിതവമുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടം ടി തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കാന
അർഹരാണ്. (ഇതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക്
25/08/2020 -െല സ.ഉദ്യ. (അച്ചടി) നം.. 19/2020/സാ.നീ.വ നമ്പർ
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് കോണുകേ).
5.

നിയമന രീതി : േനരിട്ടുള നിയമനം.
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6.

പ്രായപരിധി :

18-40. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02/01/1981-നുശം 01/01/2003-നുശം ഇടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ടു തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട) മറ്റ്
പിേന്നാക്ക വിഭാഗത്തില് ഉദ്യള്െപ്പട്ടവർക്കുമ്പം
പട്ടികേജാതി/
പട്ടികേവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തില് ഉദ്യള്െപ്പട്ടവർക്കുമ്പം
ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയില് നിയമാനുശസയതമായ ഇളവുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.

കുറിപ്പ് :- യാെതാരുടകോരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50 (അനപത്) വയസ്സ്
കേവിയാന പാടില്ല എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക് വിേധയമായി ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില്
അനുശവദ്ിച്ചിട്ടുള പ്രേതയകേ ആനുശകൂലയങ്ങള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന പാർട്ട്
II െല െപാതു വയവസ്ഥകേള് (ഖപ്പണ്ഡികേ 2) േനാക്കുമ്പകേ.
7.

േയാഗയതകേള് :-

1)

ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷ അയയ്ക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികേള്ക്ക് താെഴ
പറഞ്ഞെിട്ടുളതില് ഏെതങ്കിലും ഒരുട അക്കാദ്മിക്ക് േയാഗയതയും ഒരുട െട്രേയിനിങ്
േയാഗയതയും ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
അക്കാഡെമികേ് േയാഗയതകേള്
േകേരളത്തിെല സർവ്വകേലാശോലകേള് നല്കേിയേതാ അംഗീകേരിച്ചിട്ടുളേതാ ആയ
ഹിന്ദി ഭാഷയിലുള ബിരുടദ്ം

അെല്ലങ്കില്
േകേരളത്തിെല സർവ്വകേലാശോലകേള് നല്കേിയേതാ അംഗീകേരിച്ചിട്ടുളേതാ ആയ
പൗരസ്തയഭാഷ (ഹിന്ദി) പഠനത്തിലുള ൈടറ്റില് (പ്രസ്തുത ൈടറ്റില് ബന്ധെപ്പട്ട
വിഷയത്തിെല ബിരുടദ്ത്തിെന പാർട്ട് 3 -നുശ തുലയമായി പ്രഖപ്പയാപിച്ചിട്ടുളപക്ഷം).

അെല്ലങ്കില്
മദ്രാസിെല ദ്ക്ഷിണ ഭാരത ഹിന്ദി പ്രചൊരസഭയുെട പ്രവീണ്ല പരീക്ഷയും
േകേരളത്തിെല പരീക്ഷാ കേമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്.എസ്.എല്.സി പരീക്ഷ
അെല്ലങ്കില് തത്തുലയമായ പരീക്ഷയും പാസ്സായിരിക്കണം.

അെല്ലങ്കില്
േകേരള ഹിന്ദി പ്രചൊരസഭയുെട സാഹിതയാചൊരയ പരീക്ഷയും േകേരളത്തിെല
പരീക്ഷാ കേമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്.എസ്.എല്.സി പരീക്ഷ അെല്ലങ്കില്
തത്തുലയമായ പരീക്ഷയും പാസ്സായിരിക്കണം.
2)

െട്രേയിനിംഗ് േയാഗയതകേള്
േകേരളത്തിെല സർവ്വകേലാശോലകേള് നല്കേിയിട്ടുളേതാ അംഗീകേരിച്ചിട്ടുളേതാ
ആയ ബി.എഡെ്/ബി.റ്റി/എല്.റ്റി.

അെല്ലങ്കില്
േകേരളത്തിെല പരീക്ഷാ കേമ്മീഷണർ നല്കേിയ ഹിന്ദി ഭാഷയിെല ഭാഷാദ്ധയാപകേ
പരിശേീലന സർട്ടിഫിക്കേറ്റാ ഡെിേപ്ലാമേയാ

അെല്ലങ്കില്
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േകേരളത്തിെല
പരീക്ഷ
കേമ്മീഷണർ
പരിശേീലനത്തിലുള ഡെിേപ്ലാമ.

നല്കേിയ

ഹിന്ദി

അദ്ധയാപകേ

അെല്ലങ്കില്
ആഗ്രയിെല േകേനീയ ഹിന്ദി ശേിക്ഷണ്ല മണ്ഡല് നടത്തുന്ന താെഴപ്പറയുന്ന
ഏെതങ്കിലും ഒരുട പരീക്ഷ പാസ്സായിരിക്കണം.
(1) ഹിന്ദി ശേിക്ഷണ്ല പ്രവീണ്ല
(2) ഹിന്ദി ശേിക്ഷണ്ല പാരംഗത്
(3) ഹിന്ദി ശേിക്ഷണ്ല നിഷ്ണാത്

അെല്ലങ്കില്
േകേരള ഹിന്ദി പ്രചൊരസഭയുെട ആചൊരയ ൈടറ്റില് അെല്ലങ്കില് ദ്ക്ഷിണ ഭാരത
ഹിന്ദി പ്രചൊരസഭയുെട ശേിക്ഷാ സ്നൊതകേ് സമാനമായ പരിശേീലന േയാഗയതയായി
കേണക്കാക്കുമ്പന്നതാണ്.

അെല്ലങ്കില്
ദ്ക്ഷിണഭാരത ഹിന്ദി പ്രചൊരസഭയുെട B.Ed. സമാനമായ പരിശേീലന
േയാഗയതയായി കേണക്കാക്കാവുന്നതാണ് (G.O(P) No.331/90/P&ARD തീയതി
2.11.1990)
3) േകേരള സർക്കാർ ഈ തസ്തികേയ്ക്കായി നടത്തുന്ന േകേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി
െടസ്റ്റ് (െകേ-െടറ്റ്) പാസ്സായിരിക്കണം.
എക്സംപ്മഷന - ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് തെന്ന സിെടറ്റ്/െനറ്റ്/െസറ്റ്/
എം.ഫില്/ പി.എച്ച്.ഡെി യും ഏെതങ്കിലും വിഷയത്തില് എം.എഡെ് ഉദ്യം േയാഗയത
േനടിയിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള െടറ്റ് േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം എന്ന
വയവസ്ഥയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് (G.O. (P) No. 145/16/G.Edn. തീയതി
30.08.2016, G.O. (P) No. 206/16/G.Edn. തീയതി 08.12.2016, G.O. (P) No. 15 /2020/G.Edn.
തീയതി 09.10.2020).
കുറിപ്പ് :
(i) ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് േനടിയിട്ടുള എം.ഫില് േയാഗയത േകേരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലും ഒരുട അംഗീകൃത സർവ്വകേലാശോലയില് നിന്നുളേതാ േകേരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലും ഒരുട അംഗീകൃത സർവ്വകേലാശോല തത്തുലയമായി അംഗീകേരിച്ചേതാ
ആയിരിക്കണം.
(ii) ബി .എഡെ് ബന്ധെപ്പട്ട ഭാഷയില് (ഹിന്ദി) ആയിരിക്കണം.
(iii) ഹിന്ദി ഭാഷയില് ബിരുടദ്ാനന്തര ബിരുടദ്ം ഉദ്യളവർക്കുമ്പം ബി .എഡെ് /ബി .റ്റി / എല് .
റ്റി ഡെിഗ്രിയുള പക്ഷം ഈ തസ്തികേയിേലക്ക് അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് .
(iv) െകേ.എസ് &എസ്.എസ്.ആർ പാർട്ട് II റൂള് 10 (a) (ii) ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് ബാധകേമാണ്.
(v) വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട്

അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത
െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല്
മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള്ളു.
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8 പ്രായപരിധി, നിയമനം ഇവ സംബന്ധിച്ച പ്രേതയകേ ആനുശകൂലയങ്ങള് :(i)

നിശ്ചിത േയാഗയതയുള ജവാനമാരുടെട ഭാരയമാർക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗ
നിയമനക്കാരയത്തില് സാമുദ്ായികേ സംവരണ നിയമങ്ങള്ക്ക് വിേധയമായി
12/02/1970-െല ഗവണ്ലെമന് ഓർഡെർ (എം.എസ്) നമ്പർ
50/70/പി.ഡെി.,
21.01.1978-െല ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പർ 9/78/ജി.എഡെയ. എന്നിവ അനുശസരിച്ച്
മുനഗണന നല്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുളവർ ഭർത്താവിെന േപര്, മിലിട്ടറി
റാങ്ക്, മിലിട്ടറി അഡ്രസ് മുതലായ ൈസനികേ േസവനവിവരങ്ങള് ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധെപ്പട്ട കേമാനിംഗ് ആഫീസറുടെട പക്കല് നിന്നും േനടിയത്
കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്. േസവന രംഗത്തുള
പട്ടാളക്കാെരയും േബസ് എസ്റ്റാബ്ളിഷ് െമനില് പ്രവർത്തിക്കുമ്പന്നവെരയുമാണ്
ജവാനമാരുടെട പട്ടികേയില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുമ്പന്നത്. [ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പർ
509/64/എഡെയ. തീയതി 19/09/1964, ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പർ 614/65/എഡെയ.
തീയതി 09/11/1965, ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പർ 243/66/ എഡെയ. തീയതി 27/05/1966]

(ii) സംസ്ഥാനെത്ത ഡെിപ്പാർട്ടുെമനല് ൈഹസ്കൂളില് കുറഞ്ഞെപക്ഷം അഞ്ചുവർഷം
സർവ്വീസുള ലാബറട്ടറി അറ്റനഡെർമാെര അവർക്ക് നിശ്ചിതേയാഗയതയുള
പക്ഷം പ്രായപരിധിയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. അവർ സർവ്വീസില്
പ്രേവശേിച്ച തീയതിയും െമാത്തം േസവനക്കാലവും
കോണിക്കുമ്പന്ന ഒരുട
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധെപ്പട്ട െഹഡെ് മാസ്റ്ററില് നിന്നും വാങ്ങി കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. സർവ്വീസ് ആനുശകൂലയം ലഭിക്കുമ്പന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് സാമുദ്ായികേ സംവരണാനുശകൂലയം ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല. (ജി.ഒ.
(എം.എസ്) നം.315/62 എഡെയ. തീയതി 14.05.62)
(iii) ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്കൌട്ട്സിലും ൈഗഡ്സിലും െപട്ടവർക്ക് നിയമനക്കാരയത്തില്
മുനഗണന നല്കുന്നതാണ്. (ജി.ഒ (എം.എസ്.) 122/75/ജനറല് എഡെയേക്കഷന
തീയതി 27/05/1975), (ജി.ഒ (എം.എസ്.) 50/70/പി.ഡെി തീയതി 12.02.1970)
(iv)
ഗവണ്ലെമന് നഴ്സറി/ൈപ്രമറി സ് കൂളുടകേളിെല നിശ്ചിത േയാഗയതയുള
ബിരുടദ്ധാരികേളായ അദ്ധയാപകേർക്ക് ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് ഇളവ്
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്. അങ്ങെനയുളവർ ബന്ധെപ്പട്ട അധികോരിയില്നിന്നും
ലഭിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
[ജി.ഒ.(എം.എസ്) നമ്പർ 185/70/എഡെയൂ. തീയതി 18.04.1970, ജി.ഒ.(എം.എസ്)
നമ്പർ 466/70/എഡെയൂ തീയതി 11.11.1970]
കുറിപ്പ് :- േമല്പ്പറഞ്ഞെ മുനഗണനകേള്േക്കാ, ഉദ്യയർന്ന പ്രായ പരിധിയിലുള
ഇളവുകേള്േക്കാ, താെഴ െപാതുവയവസ്ഥകേളില് രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേയില്
പറയുന്ന ഏെതങ്കിലും കോരണങ്ങളാല് ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് നിന്നും
ഒഴിവാക്കെപ്പടുന്നതിേനാ അർഹതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ആ വിവരം
വണ്ല ൈടം രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫലിെല "െവയിേറ്റജ് ആന്
പ്രിഫറനസസ്" ലിങ്ക് വഴി അവകോശേെപ്പേടണ്ടതും വിശേദ്ാംശേങ്ങള്
അതിനായി നല്കേിയിട്ടുള സ്ഥലത്ത് േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്. ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയിലുള ഇളവുകേള്ക്ക് അർഹതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
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ആയത് അവകോശേെപ്പടാത്ത പക്ഷം
പ്രായപരിധി കേഴിഞ്ഞു എന്ന
കോരണത്താല് അേപക്ഷ നിരസിക്കെപ്പടാന ഇടയുണ്ട്.
യാെതാരുട
കോരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ് കേവിയാന
പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. (െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല ഖപ്പണ്ഡികേ 2 കോണുകേ).
9 അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി :എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ്.ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത
േശേഷം
സവന്തം
profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link -െല
Apply Now-ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31.12.2011-ന്
േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി
മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്
നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല . അേപക്ഷ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ് . ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െകോളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശമായുള
എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും
User
ID
പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ഓണ്ലൈലന
അേപക്ഷയുെട
soft
copy/print out
എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Linkല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ
സംബന്ധമായി കേമ്മീഷനുശമായി നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട
print
out
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
ബി) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ കോർഡെ്
തീരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ് .
10.

അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി :05.01.2022 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മണി
വെര
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11.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട േമല്വിലാസം : www.kerlapsc.gov.in

12.

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് /ഒ.എം.ആർ /ഓണ്ലൈലന പരീക്ഷ
നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (Confirmation)
അേപക്ഷകേർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി
നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന
ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൌണ്ല.േലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശള സൗകേരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്.
നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ
കോലയളവു സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന
തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ
കേലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇതു
സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള െമാൈബല്
േഫാണ്ല നമ്പറിലും നല്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസം ,പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത
സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയേശേഷം
പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation നല്കേിയിട്ട് ഹാജരാകുകേേയാ , ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ
െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule 22 പ്രകോരം
ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ് .

(േഫാേട്ടാ, ID കോർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെന രണ്ടാം
ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതുവയവസ്ഥകേള് നിർബന്ധമായും വായിച്ചുക േനാക്കുമ്പകേ).
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 563/2021
േകേരള മുനിസിപ്പല് േകോമണ്ല സർവ്വീസില് താെഴപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകേരള മുനിസിപ്പല് േകോമണ്ല സർവ്വീസിെല േയാഗയരായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നുമാത്രം ഓണ്ലൈലനായി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന'
സംവിധാനം മുേഖപ്പന അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു.
1.

വകുപ്പ്

: േകേരള മുനിസിപ്പല് േകോമണ്ല സർവ്വീസ്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: േലാവർ ഡെിവിഷന ക്ലാർക്ക് / ബില് കേളക്ടർ

3.

ശേമ്പളം

: ₹ 19000-43600/- [Pre -revised]

4.

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

: ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

തിരുടവനന്തപുരം - 03(മൂന്ന്)
പത്തനംതിട്ട – 01 (ഒന്ന്)
എറണാകുളം - 01 (ഒന്ന്)
തൃശ്ശൂർ - 01 (ഒന്ന്)
പാലക്കാട് - 01 (ഒന്ന്)
േകോഴിേക്കാട് - 13 (പതിമൂന്ന്)
വയനാട് - 01 (ഒന്ന്)
കേണ്ണൂർ - 02 (രണ്ട്)
കോസറേഗാഡെ് - 01 (ഒന്ന്)

കുറിപ്പ് : തിരുടവനന്തപുരം ജില്ലയില് നിലവിലുള ഒഴിവുകേളില് ഒെരാഴിവ് ഉദ്യത്ഭവിച്ചത്
02.11.2020 തീയതിയും പാലക്കാട് ജില്ലയില് നിലവിലുള ഒെരാഴിവ് ഉദ്യത്ഭവിച്ച
തീയതി 03.11.2020 ഉദ്യം ആണ്.
5

നിയമന രീതി

:

േനരിട്ടുള നിയമനം.
(േകേരള മുനിസിപ്പല് േകോമണ്ല സർവ്വീസിെല താഴ്ന്ന ശേമ്പള
നിരക്കില് േജാലി െചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരില് നിന്നു മാത്രം)

േകേരള മുനിസിപ്പല് േകോമണ്ല സർവ്വീസില് േലാവർ ഡെിവിഷന ക്ലാർക്ക് / ബില്
കേളക്ടർ തസ്തികേയില് േനരിട്ടുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് മുേഖപ്പന നികേത്തുന്നതിന്
നീക്കിവച്ചിട്ടുളള ആെകേ ഒഴിവുകേളുടെട 5% (അഞ്ച് ശേതമാനം) 17.03.1980- െല
ജി.ഒ.(എം.എസ്)നം.66/80/ത.സവ.
പ്രകോരം
സംസ്ഥാനെത്ത
മുനിസിപ്പാലിറ്റികേളിേലയും േകോർപ്പേറഷനുശകേളിേലയും െറഗുലർ സർവ്വീസില് Rs.
19000-43600/-(PR)
ശേമ്പള
നിരക്കില്
താെഴ
േജാലി
േനാക്കുമ്പന്ന
ജീവനക്കാരില്നിന്നും
േനരിട്ടുളള
െതരെഞ്ഞെടുപ്പിനായി
സംവരണം
െചെയ്തിരിക്കുമ്പന്നതിനാല് പ്രസ്തുത വിഭാഗക്കാരില് നിന്നു മാത്രം അേപക്ഷ
ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു.
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എ) േകേരള മുനിസിപ്പല് േകോമണ്ല സർവ്വീസില് െറഗുലർ സർവ്വീസില് Rs.
19000-43600/-(PR)
ല്
താെഴ
ശേമ്പള
നിരക്കുമ്പളള
തസ്തികേകേളില്
േജാലിയിലിരിക്കുമ്പന്ന
ജീവനക്കാർക്ക്
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട സർവ്വീസിെന സംബന്ധിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള് കോണിക്കുമ്പന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് താെഴ കോണിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന േഫാറത്തില്
ബന്ധെപ്പട്ട ആഫീസ് േമധാവിയില് നിന്നും വാങ്ങി കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. എംേപ്ലാെയ്മെന് എക്സ്െചെയ്ഞ്ചുകേള് മുേഖപ്പനേയാ മറ്റു
വിധത്തിേലാ
നിയമിക്കെപ്പട്ട
താല്ക്കാലികോടിസ്ഥാനത്തില്
േജാലി
െചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ വിഭാഗത്തില് അേപക്ഷ അയയ്ക്കുവാന അർഹത
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
േലാവർ ഡെിവിഷന ക്ലാർക്ക് / ബില് കേളക്ടർ തസ്തികേയുെട
െതരെഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഹാജരാേക്കണ്ട സർവീസ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന മാതൃകേ
1. Name of the Candidate

:

2. Name of post held by the applicant in :
Kerala Municipal Common Service with
scale of pay and the pay now drawn by the
applicant
3. Name of the Municipality/ Corporation in :
which the applicant is now working
4. Date of entry in
Common Service

Kerala

Municipal :

5. Whether He/She is a Permanent Member

:

Certified that the above details in respect of Sri/Smt
………………………….. who is a member of Kerala Municipal
Common Service has been verified by me with the service particulars of
the candidate and that they are found correct. He/She is eligible to apply
for the post of Lower Division Clerk/Bill Collector in Municipal
Common Service as per G.O.(Ms.)No.66/80/LSD dated 17.03.1980.
Signature of Head of the Office
with the name and the Designation

Place:
Date:
(Office Seal)

ബി) ഈ വിഭാഗത്തില് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് നിശ്ചിത
വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത (എസ്.എസ്.എല്.സി) േവണെമന്ന നിബന്ധനയില്നിന്നും
ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കെപ്പടുന്നതാണ്. ഭിന്നേശേഷിക്കാർക്കുമ്പളള
ആനുശകൂലയങ്ങള്ക്ക് ഈ വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ടവർ അർഹരല്ല.
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സി) ഈ തസ്തികേയിേലക്കുമ്പളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് എസ് .എസ്.എല്.സി
നിലവാരത്തിലുളള ഒരുട മത്സര പരീക്ഷയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമ്പം.
കേമ്മീഷന നടത്തുന്ന മത്സര പരീക്ഷകേളുടെട അടിസ്ഥാനത്തില് റാങ്ക് പട്ടികേകേള്
ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്നതാണ്. ഈ പരീക്ഷയില് 40%
(നാല്പ്പത് ശേതമാനം) - ത്തില് കുറയാെത മാർക്ക് േനടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ഈ തസ്തികേയുെട റാങ്ക് പട്ടികേയില് ഉദ്യള്െപ്പടാന അർഹത േനടുന്നതാണ്.
ഡെി)
േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന് സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവീസ് ചെട്ടങ്ങളിെല രണ്ടാം
ഭാഗത്തില് 14 മുതല് 17 വെരയുള വകുപ്പുകേളില് പറഞ്ഞെിട്ടുള സംവരണ
വയവസ്ഥകേള് ഈ നിയമനത്തിന് ബാധകേമല്ല. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന കോലാവധിക്കുമ്പളളില്
മുഴുവന േപേരയും നിയമന ശേിപാർശേ െചെയ്യേെപ്പടാെത വരുടന്നപക്ഷം ടി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള 08.12.1989 െല ജി. ഒ. (പി) നം 39/89/പി ആന് എ. ആർ.
ഡെി. എന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് പ്രകോരം അടുത്ത തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന റാങ്ക് പട്ടികേയില്
ഉദ്യയർന്ന റാങ്കുകോരായി അേത ക്രമത്തില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇ)
ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
27.05.1971 െല ജി. ഒ. (എം. എസ്. ) 154/71/പി.ഡെി. യിെല പ്രേതയകേ
വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിേധയമായി
നടത്തുന്നതാണ്.
ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകേളില് നിന്നും ഏെതങ്കിലുെമാരുട ജില്ലയിേലക്ക്
നിയമനം ലഭിക്കുമ്പന്ന വയക്തിക്ക് തുടർച്ചയായി സർവ്വീസ് ആരംഭിക്കുമ്പന്ന തീയതി
മുതല് അഞ്ച് വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് ആ ജില്ലയില് നിന്ന് മെറ്റാരുട ജില്ലയിേലക്ക് മാറ്റം
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതല്ല. അഞ്ച് വർഷത്തിനുശ േശേഷം മേറ്റെതങ്കിലും ജില്ലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം
അനുശവദ്ിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം 02.12.1991 െല ജി. ഒ. (പി) നം.
36/91/ഉദ്യ.ഭ.പ.വ
എന്ന
സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവിെല
വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിേധയമായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് 16.03.1996 െല ജി. ഒ. (പി)നം. 12/96/പി.
ആന് എ. ആർ. ഡെി. എന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് പ്രകോരം ഇടുക്കി, കോസറേഗാഡെ്,
വയനാട് ജില്ലകേളിേലയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിക്കുമ്പന്നതിന് േമല്പ്പറഞ്ഞെ നിബന്ധന
ബാധകേമല്ല. േമല്പ്പറഞ്ഞെ ജില്ലകേളില് നിന്ന് മറ്റ് ജില്ലകേളിേലയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം
ലഭിക്കുമ്പന്നതിന് ഈ ആനുശകൂലയം ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല. ഈ ആനുശകൂലയം അവരുടെട
ഔദ്യേദ്യാഗികേ കോലയളവില് ഒരിക്കല്
മാത്രേമ ലഭിക്കുമ്പകേയുള്ളു. ഇേപ്പാള്
മുനിസിപ്പല് േകോമണ്ല സർവ്വീസില് ഏെതങ്കിലും ഒരുട ജില്ലയില്
ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് ഇരിക്കുമ്പന്നവർ ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
അേപക്ഷിക്കുമ്പവാന
പാടുളതല്ല.
6.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവബ്
ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login
െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം profile-ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link െല
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'Apply Now' ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ
31/12/2011-ന്
േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം.
േഫാേട്ടായുെട
താെഴ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം, േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് Upload
െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Password രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പു വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും
തെന
profile ല് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പ്
വരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശമായുള
എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും User ID പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ
മുമ്പാെകേ
ഒരിക്കല്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള
അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശ േശേഷം അേപക്ഷയില്
മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല. ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട soft
copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത്
അേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി
കേമ്മിഷനുശമായി നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് . െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി
കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത,
പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസല് പ്രമാണങ്ങള്
കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ് .
7

അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി : 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12
മണി വെര .

8

അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട േമല്വിലാസം : www.keralapsc.gov.in

9.

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് പരീക്ഷ /ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം അേപക്ഷകേർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ്.
അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ്
െചെയ്ത് അത് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശളള സൗകേരയം പരീക്ഷാത്തീയതി
വെരയുളള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത
സമയത്തിനുശളളില്
സ്ഥിരീകേരണം
നല്കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവു സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ്
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ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള
െമാൈബലിലും നല്കുന്നതാണ്. അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
മാത്രേമ
പരീക്ഷ
എഴുതുന്നതിനുശളള
സൗകേരയം
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പകേയുളള.
10) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് confirmation
നല്കേിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേേയാ
ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule 22 പ്രകോരം
ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(േഫാേട്ടാ, ഐ.ഡെി. കോർഡെ് എന്നിവയുള്െപ്പെടയുള കൂടുതല്
വിവരങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെല പാർട്ട് II ല് നല്കേിയിരിക്കുമ്പന്ന
െപാതുവയവസ്ഥകേള് കൂടി കോണുകേ)
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െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട് െ മന് - സംസ്ഥാനതലം
കോറ്റഗറി നമ്പർ : 564/2021 – 565/2021
താെഴപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് തിരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല
പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന വഴി അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു.
1 വകുപ്പ്

:

െമഡെിക്കല് വിദ്യാഭയാസ വകുപ്പ്

2 ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

അസിസ്റ്റന് െപ്രാഫസ്സർ (താെഴപറയുന്ന
വിഷയങ്ങളില്)
(െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന് - പട്ടികേവർഗ്ഗം മാത്രം)

3 ശേമ്പളം

:

യു.ജി .സി െസ്കെയില്

4 ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

:

1 (ഒന്ന് വീതം) താെഴ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളില്
കോറ്റഗറി നമ്പർ

വിഷയം

ഒഴിവുകേള്

564/2021

അനാട്ടമി

1

565/2021

പാേത്താളജി

1

കുറിപ്പ് :-1. ഈ ഒഴിവ് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്നു വർഷവും നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ് .
എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശേശേഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല. മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള
ഒഴിവിേലക്കുമ്പം ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമനിനുശേവണ്ടി
പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്ക് മാത്രമായി എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കു പ്രസ്തുത
ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
2. ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിനുശ നിയമിെക്കപ്പടുന്നവർ അവരുടെട ആദ്യെത്ത പത്ത് (10)
വർെഷത്ത േസവനത്തിനുശളില് (പരിശേീലനമുള്െപ്പെട)നാല്(4) വർഷം പ്രതിേരാധ
സർവ്വീസില് അെല്ലങ്കില്
പ്രതിേരാധം സംബന്ധിച്ച േജാലിയില് ഇന്തയയില്
എവിെടെയങ്കിലുേമാ വിേദ്ശേേത്താ േസവനമനുശഷ്ഠിേക്കണ്ടതാണ് . ഈ നിർബന്ധിത
ൈസനികേ േസവന
വയവസ്ഥ
നാല്പ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് തികേഞ്ഞെവർക്കുമ്പം
ഭിേന്നേശേഷിയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കുമ്പം ബാധകേമല്ല .
5 നിയമനരീതി

: േനരിട്ടുള നിയമനം
(െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന് - പട്ടികേവർഗ്ഗം മാത്രം)
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കുറിപ്പ് :-

പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില്െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന അേപക്ഷകേള്
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. അങ്ങെനയുളളവർക്ക് അേപക്ഷ നിരസിച്ചുകെകോണ്ടുള
അറിയിപ്പ് പ്രേതയകേമായി നല്കുന്നതല്ല.

6 പ്രായപരിധി

7

:

21 -50
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02/01/1971 നുശം 01/01/2000 നുശമിടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട).
(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച നിലവിലുള മറ്റ്
ആനുശകൂലയങ്ങെളാന്നും ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമല്ല)

േയാഗയതകേള്:
ഒരുട അംഗീകൃത സർവകേലാശോലയില് നിന്നും ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില്
i) 1)
(അതായത് അനാട്ടമി /പാേത്താളജിയില്) േനടിയിട്ടുള ബിരുടദ്ാനന്തര
െമഡെിക്കല് ബിരുടദ്ം (എം .ഡെി /എം .എസ് ) അെല്ലങ്കില് ഡെി .എന .ബി .
2) മൂന്ന് വർഷെത്ത അധയാപന പരിചെയേമാ െമഡെിക്കല് കേൗണ്ലസില് ഓഫ്
ഇന്തയ നിർേദ്ദേശേിച്ചിട്ടുള മറ്റു അധയാപന പരിചെയേമാ േനടിയിരിക്കണം.
3) േസ്റ്ററ്റ് െമഡെിക്കല് കേൗണ്ലസിലിലുള (ട്രോവനകൂർ െകോച്ചിന െമഡെിക്കല്
കേൗണ്ലസില്) സ്ഥിരം രജിസ് േട്രേഷന.

NB: പരിചെയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികേള് താെഴപ്പറയുന്ന മാതൃകേയില്
പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി പരിചെയം സംബന്ധിച്ച വിശേദ്ശോംശേങ്ങള് (സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
നമ്പർ, തീയതി, തസ്തികേയുെട േപര്, കോലയളവ്, നല്കേിയ അധികോരിയുെട േപര്,
സ്ഥാപനത്തിെന േപര് മുതലായവ ) േരഖപ്പെപ്പടുത്തി പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന scanned
image/സതയവാങ്മൂലം (നിശ്ചിത പരിചെയം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പകേയും എന്നാല് നിലവിെല
Pandemic
നിയന്ത്രണങ്ങളുടെട സാഹചെരയത്തില് പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ലഭയമാക്കാതിരിക്കുമ്പന്നവർക്ക് േവണ്ടിയുളത് ) upload െചെയ് താല് മാത്രേമ അേപക്ഷ
സമർപ്പിക്കല് സാധയമാകുകേയുള. എന്നാല് ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികേള് പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
കേമ്മീഷന, ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
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പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭയമാക്കാത്തവർക്കുമ്പള സതയവാങ്മൂലം

ശ്രീ//ശ്രീമതി.......................................................................................................................................
..........................................................(ഉദ്യേദ്യാഗാർഥിയുെട േപരുടം േമല്വിലാസവും) എന്ന
ഞാന .................................. സ്ഥാപനത്തില് (സ്ഥാപനത്തിെന േപര്, കേമ്പനി,
േകോർപ്പേറഷന,
സർക്കാർ
വകുപ്പ്,
സഹകേരണ
സ്ഥാപനം
മുതലായവ)
.....................................................
തസ്തികേയില്
സ്ഥിരമായി/
താല്ക്കാലികേമായി/ അപ്രനീസ് /െട്രേയിനി /കോഷവല് േലബറർ ആയി
(ബാധകേമല്ലാത്തത്
െവട്ടിക്കളയുകേ).........................................................രൂപ
മാസശേമ്പളത്തില്/ ദ്ിവസശേമ്പളത്തില് ....................................മുതല് ................................
വെരയുള ...............................വർഷം ...................................... മാസം ..................................
ദ്ിവസം േജാലിേനാക്കിയിട്ടുണ്ട്/േജാലിേനാക്കിവരുടകേയാണ് എന്ന് ഇതിനാല്
സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു. കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് നിശ്ചിത മാതൃകേയില്
ഉദ്യള പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

സ്ഥലം :
തീയതി :

ഉദ്യേദ്യാഗാർഥിയുെട ഒപ്പ്

കുറിപ്പ് : 1. േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് KS&SSR part II െല Rule 10(a)(ii) ഈ
െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമാണ്.
2. റസിഡെനസി േപ്രാഗ്രാമിലൂടെട ബിരുടദ്ാനന്തര ബിരുടദ്ം േനടിയ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട പഠനകോലയളവ് അസിസ്റ്റന് െപ്രാഫസർ
തസ്തികേയുെട നിയമനത്തിനായുള അധയാപന പരിചെയമായി
കേണക്കാക്കെപടുന്നതാണ് . െറസിഡെനസി േപ്രാഗ്രാം ഇല്ലാത്ത
ബിരുടദ്ാനന്തര ബിരുടദ്ം േനടിയ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങള് പഠിച്ചിരുടന്ന
േകോേളജിെല പ്രിനസിപ്പാളില് നിന്നും അധയാപന/ക്ലിനിക്കല് പരിചെയം
തങ്ങള്ക്കുമ്പ ബിരുടദ്ാനന്തര ബിരുടദ് പഠന കോലയളവില് ലഭിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
3. ഡെി.എന .ബി േയാഗയത േകേരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും ഒരുട സർവകേലാശോല
അംഗീകേരിച്ച െമഡെിക്കല് േകോേളജില് നിന്നും േനടിയതായിരിക്കണം.
4. ഏെതങ്കിലും െമഡെിക്കല് കേൗണ്ലസിലില് നിന്നും േനടിയ താത്കോലികേ
രജിേസ്ട്രേഷന പരിഗണിക്കുമ്പന്നതല്ല.
5. വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുള േയാഗയതയുെട തത്തുലയ േയാഗയത
അവകോശേെപ്പട്ടു അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി
േയാഗയതയുെട തത്തുലയത െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്
െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാേത്രമ പ്രസ്തുത േയാഗയത
തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
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6. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി, അേപക്ഷയില് ശേരിയായ ജാതി/സമുദ്ായം
അവകോശേെപ്പടുകേയും അത് എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കില്
േരഖപ്പെപടുത്തിയതില് നിന്നും വയതയസ്തമാകുകേയും െചെയ്യുന്ന
സാഹചെരയത്തില് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിെനാപ്പം ജാതി വയതയാസം
സംബന്ധിച്ച ബന്ധെപ്പട്ട ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി പ്രമാണ പരിേശോധന
സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

8

അേപക്ഷ സമർപ്പിേയ്ക്കണ്ട രീതി :

(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം profile
ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത
തസ്തികേേയാെടാപ്പം
കോണുന്ന Notification Link-െല Apply Now-ല് മാത്രം click
െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31.12.2011-ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം.
േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും
വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട്
upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന
മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന െപ്രാൈഫലില്
ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിെല 'My Applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print
out എടുക്കാവുന്നതാണ് .
അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മിഷനുശമായി നടത്തുന്ന
കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന പരീക്ഷ
നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (Confirmation) അേപക്ഷകേർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ് . അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത്
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ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശളള സൗകേരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുളള
അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളളില്
സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച
തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള
വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പട്ട
പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീക്ഷാ
കേലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള െമാൈബല് നമ്പറിലും നല്കുന്നതാണ് .
(സി) വിദ്യാഭയാസം, േയാഗയത, പരിചെയം എന്നിവ െതറ്റായി അവകോശേം ഉദ്യന്നയിച്ചുക
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പകേയും സ്ഥിരീകേരണം നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകുകേേയാ
ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര േകേരള പബ്ലികേ്
സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന റൂള്സ് ഓഫ് േപ്രാസീജിയർ 1976 െല ചെട്ടം 22 പ്രകോരം ശേിക്ഷാ
നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതായിരിക്കുമ്പം.
(ഡെി) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് തിരിച്ചറിയല്
േരഖപ്പയായി ആധാർ േചെർേക്കണ്ടതാണ്.
9 അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി : 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച
അർദ്ധരാത്രി 12.00 മണി വെര.
10 അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട േമല്വിലാസം : www.keralapsc.gov.in
11 െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടും, മൂന്നും, ഇരുടപത്തിഅഞ്ചും ഖപ്പണ്ഡികേകേളിെല (േകേരള
േസ്റ്ററ്റ് ആന് സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവ്വീസ് ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം ഭാഗത്തുളള 3(c)
ചെട്ടങ്ങള് ഒഴിെകേയുളള) വയവസ്ഥകേള് ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമല്ല.
12 നിയമനങ്ങള് നടത്തുന്നത് ഈ വിജ്ഞാപനം ആസ്പെദ്മാക്കി തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിെല റാങ്ക് അനുശസരിച്ചുകം പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്കായുള പ്രേതയകേ സംവരണം
സംബന്ധിച്ച 17.01.1976-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 21/76/പി.ഡെി, 22.01.1994 - െല ജി.ഒ.(പ
ാി)25/94/ജി.എ.ഡെി.
എന്നീ
സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവുകേളിെല
വയവസ്ഥകേള്
അനുശസരിച്ചുകം, നിയമനക്കാരയത്തില് അേപ്പാഴേപ്പാള് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന പ്രേതയകേ ചെട്ടങ്ങള്
അനുശസരിച്ചുകം 1958- െല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന്
സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവ്വീസ്
ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം ഭാഗത്തുള 3(സി), 17(എ), 17 (ബി) എന്നീ ചെട്ടങ്ങള്ക്ക്
വിേധയമായും ആയിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(േഫാേട്ടാ, ഐ ഡെി ഉദ്യള്െപ്പെടയുളള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് െപാതു വയവസ്ഥകേള് േനാക്കുമ്പകേ)
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 566/2021
േകേരള
സർക്കാർ
സർവ്വീസില്
താെഴ
പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്
േകേരള സംസ്ഥനത്തിെല പട്ടികേജാതി /പട്ടികേ
വർഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു.ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷന് േശേഷം ഓണ്ലൈലന ആയി കേമ്മീഷെന െവബ് ൈസറ്റിലൂടെടയാണ് അേപക്ഷ
സമർപ്പിേക്കണ്ടത്.നിലവില് രജിേസ്ട്രേഷന
ഉദ്യള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിലൂടെട അേപക്ഷിക്കാം .
1

വകുപ്പ്

: ലാനഡെ് റവനയൂ

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: തഹസില്ദ്ാർ/ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന്
- പട്ടികേജാതി /പട്ടികേവർഗ്ഗം & പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാരില് നിന്ന്
മാത്രം)

3

ശേമ്പളം

:

₹51400-110300

4

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

:

പട്ടികേവർഗ്ഗം-03(മൂന്ന് )
പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ്ഗം-03(മൂന്ന് )

ഈ
ഒഴിവ്
ഇേപ്പാള്
നിലവിലുളതാണ്.
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്നു വർഷവും നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ് .
എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശേശേഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല. മുകേളില്
കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവിേലക്കുമ്പം ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് െസ്പെഷയല്
റിക്രൂട്ട്െമനിനുശേവണ്ടി
പട്ടികേജാതി
/പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്കായി
എഴുതി
അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്ക് മാത്രമായി
എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്. ടി റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അഭാവത്തില് മാത്രം അവർക്കുമ്പേവണ്ടി നീക്കി വച്ചിട്ടുള
ഒഴിവിേലയ്ക്ക് പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറെപ്പടുവിക്കുമ്പന്നതുമായിരിക്കുമ്പം.
5. നിയമന രീതി

കുറിപ്പ് :-

:

േനരിട്ടുള നിയമനം
(െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന് - പട്ടികേജാതി /പട്ടികേവർഗ്ഗം &
പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാരില് നിന്ന് മാത്രം)

പട്ടികേജാതി /പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില്െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
അേപക്ഷകേള്
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.
അങ്ങെനയുളളവർക്ക്
അേപക്ഷ
നിരസിച്ചുകെകോണ്ടുള
അറിയിപ്പ് പ്രേതയകേമായി നല്കുന്നതല്ല.
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6.

7.

പ്രായപരിധി

: 18 -41
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02/01/1980 നുശം 01/01/2003 നുശമിടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട).
(വയസ്സിളവിെന
സംബന്ധിച്ച
നിലവിലുള
മറ്റ്
ആനുശകൂലയങ്ങെളാന്നും ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമല്ല)

കുറിപ്പ് :-

:

േയാഗയതകേള്

: യു.ജി.സി. അംഗീകൃത സർവകേലാശോല / ഇന്തയാ
ഗവെണ്മെന് / േകേരള ഗവെണ്മെന് സ്ഥാപനമായ
ഇനസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് എന്നിവയില് ഏതിെലങ്കിലും നിന്നും േനടിയ
ഏെതങ്കിലും വിഷയത്തിലുള ബിരുടദ്ം

കുറിപ്പ് :

നിശ്ചിത
പ്രായപരിധിയിലുള
േയാഗയരായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികേളുടെട
അഭാവത്തില്
ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയില്
50 വയസുവെര
ഇളവ്
അനുശവദ്ിക്കാവുന്നതാണ്
.എന്നാല്
യാെതാരുട
കോരണവശോലും 50 വയസ്സ് കേവിയാന പാടില്ല.

1 KS & SSR Part II Rule 10 (a) (ii) ബാധകേമാണ് .
2 ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
അേപക്ഷയില്
ശേരിയായ
ജാതി/സമുദ്ായം
അവകോശേെപ്പടുകേയും
അത്
എസ്.എസ്.എല്.സി
ബുക്കില്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയതില്
നിന്ന്
വയതയസ്തമാകുകേയും
െചെയ്യുന്ന
സാഹചെരയത്തില് േനാണ്ല ക്രീമിെലയർ/ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിേനാെടാപ്പം
ജാതി
വയതയാസം സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി
പ്രമാണപരിേശോധനാ സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
3 തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ടി
േയാഗയതയുെടതത്തുലയത
െതളിയിക്കുമ്പന്ന
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല്
മാത്രെമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള്ളു

8.

പരിശേീലനം : െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് െപ്രാേബഷന
പൂർത്തീകേരിക്കുമ്പന്നതിന് മുമ്പായി 8 ആഴ്ച നീളുടന്ന (6 ആഴ്ച േപാലീസ് വകുപ്പില് നിന്നും
2 ആഴ്ച ജുഡെീഷയല് വകുപ്പില് നിന്നും) മജിസ്റ്റീരിയല് പരിശേീലനം വിജയകേരമായി
പൂർത്തിയാക്കിയിരിേക്കണ്ടതാണ്.

9.

െപ്രാേബഷന :ഈ തസ്തികേയിേലക്ക് നിയമിക്കെപ്പടുന്ന ഏെതാരാളുടം ഉദ്യേദ്യാഗത്തില്
പ്രേവശേിക്കുമ്പന്ന തീയ്യേതി മുതല് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് വർഷകോല േസവനത്തിനിടയില്
ആെകേ രണ്ടു വർഷക്കാലം െപ്രാേബഷനില് ആയിരിക്കുമ്പം.

10. െപ്രാേബഷന
കോലാവധിക്കുമ്പളില്
വിജയിേക്കണ്ട
പരീക്ഷകേള്:
ഈ
തസ്തികേയിേലക്ക് നിയമിക്കെപ്പടുന്ന ഏെതാരാളുടം അവരുടെട െപ്രാേബഷന
കോലാവധിക്കുമ്പളില് ചുവെട പറയുന്ന പരീക്ഷകേള് പാസ്സായിരിേക്കണ്ടതാണ്.
1)ക്രിമിനല് ജുഡെീഷയല് െടസ്റ്റ് (നിയമബിരുടദ്ം േനടിയവെര ഈ
െടസ്റ്റ്
പാസ്സാകേണെമന്ന നിബന്ധനയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് )
2)അക്കൗണ്ട് െടസ്റ്റ് (േലാവർ )
3)റവനയൂ െടസ്റ്റ്
4)സർേവ്വ െടസ്റ്റ് (ഹയർ)(െചെയിന സർേവ്വ -പ്രാക്ടിക്കല് െടസ്റ്റ്)
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11.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login
െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ
തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന
Notification Link-െല Apply Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload
െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011-ന്
േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം
േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം
േഫാേട്ടാ എടുത്ത
തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്
പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10
വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്
നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല.
രജിേസ്ട്രേഷന കോർഡെ് link-ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട പ്രിന് ഔദ്യട്ട്
എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പ്
വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന്
മുനപും
തെന െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള
എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്നതിനുശള
അവസാന
തീയതിക്കുമ്പ േശേഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ
കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട Soft copy/print out എടുത്തു
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല My
applications എന്ന
Link-ല്
click െചെയ്തു
അേപക്ഷയുെട
print
out എടുക്കാവുന്നതാണ്.അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മിഷനുശമായി നടത്തുന്ന
കോത്തിടപാടുകേളില്
അേപക്ഷയുെട
കൂടി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം
നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം,
ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള പ്രമാണങ്ങളുടെട
പകേർപ്പുകേള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
(സി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് / ഒ.എം.ആർ / ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം
അേപക്ഷകേർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ടേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി
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നല്േകേണ്ടതാണ്.
അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം
അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശള
സൗകേരയം പരീക്ഷ തീയതി വെരയുള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ
കോലയളവ്
സംബന്ധിച്ച
തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം
ഉദ്യള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷ കേലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇത്
സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും, അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പറിലും
നല്കുന്നതാണ്.
(ഡെി ) വിദ്യാഭാസം, പരിചെയം
തുടങ്ങിയ േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ചുക അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷക്ക്
Confirmation നല്കേിയിട്ടു ഹാജരാകുകേേയാ ,ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ
െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure 1976 Rule
22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്
12. അേപക്ഷകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന
അർദ്ധരാത്രി 12.00 മണി വെര
13. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവൈബ്സൈറ്റ്

തീയതി

05.01.2022

ബുധനാഴ്ച

: www.keralapsc.gov.in

14. െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടും, മൂന്നും, ഇരുടപത്തിഅഞ്ചും ഖപ്പണ്ഡികേകേളിെല (േകേരള
േസ്റ്ററ്റ് ആന് സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവ്വീസ് ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം ഭാഗത്തുളള 3(c)
ചെട്ടങ്ങള് ഒഴിെകേയുളള) വയവസ്ഥകേള് ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമല്ല.
15. നിയമനങ്ങള് നടത്തുന്നത് ഈ വിജ്ഞാപനം ആസ്പെദ്മാക്കി തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന ലിസ്റ്റിെല
റാങ്ക് അനുശസരിച്ചുകം പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്കായുള പ്രേതയകേ സംവരണം
സംബന്ധിച്ച 13.04.1972 െല ജി.ഒ.(എം.എസ്.) നമ്പർ 142/72/PD, 29.11.1973 െല ജി.ഒ.
(എം.എസ്) നമ്പർ 309/73/PD, 17.01.1976-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 21/76/പി.ഡെി, 22.01.1994
– െല ജി.ഒ.(പി) 25/94/ജി.എ.ഡെി. എന്നീ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവുകേളിെല വയവസ്ഥകേള്
അനുശസരിച്ചുകം,നിയമനക്കാരയത്തില് അേപ്പാഴേപ്പാള് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന പ്രേതയകേ ചെട്ടങ്ങള്
അനുശസരിച്ചുകം 1958- െല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന്
സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവ്വീസ്
ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം ഭാഗത്തുള 3(സി), 17(എ), 17 (ബി) എന്നീ ചെട്ടങ്ങള്ക്ക്
വിേധയമായും ആയിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(േഫാേട്ടാ, ID കോർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് പാർട്ട് - 2 ല്
െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് കൂടി േനാക്കുമ്പകേ )
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 567/2021
താെഴപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് തിരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല
പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും അേപക്ഷകേള്
ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു. ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് േശേഷം ഓണ്ലൈലനായി കേമ്മിഷെന െവബ്
ൈസറ്റിലൂടെടയാണ് അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടത്. നിലവില് രജിേസ്ട്രേഷന ഉദ്യളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിലൂടെട അേപക്ഷിക്കാം.
1. വകുപ്പ്
: േകേരള െവാേക്കഷണല് ഹയർെസക്കനറി എഡെയൂേക്കഷന
2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്
: േനാണ്ല െവാേക്കഷണല് ടീച്ചർ ഇന ഇംഗ്ലീഷ് (ജൂനിയർ )
(െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന്- പട്ടികേവർഗ്ഗം മാത്രം)
3. ശേമ്പളം
: ₹ 32300-68700/-(PR)
4. ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം : 01 (ഒന്ന് )
കുറിപ്പ് :ഈ ഒഴിവുകേള് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത്
ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്നു വർഷവും നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ് . എന്നാല് ഒരുട
വർഷത്തിനുശേശേഷം
ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ഒരുട
പുതിയ
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല. മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള
ഒഴിവിേലയ്ക്കും ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമനിനുശേവണ്ടി
പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്ക് മാത്രമായി എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം
പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
5. നിയമനരീതി

: േനരിട്ടുള നിയമനം(െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന് - പട്ടികേവർഗ്ഗം മാത്രം)

കുറിപ്പ് :-പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില്െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന അേപക്ഷകേള്
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. അങ്ങെനയുളളവർക്ക് അേപക്ഷ നിരസിച്ചുകെകോണ്ടുള അറിയിപ്പ്
പ്രേതയകേമായി നല്കുന്നതല്ല.
6. പ്രായപരിധി : 23-45 (ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1976 നുശം 01.01.1998 നുശം ഇടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട).
(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച നിലവിലുളള മറ്റ് അനുശകൂലയങ്ങെളാന്നും ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന്
ബാധകേമല്ല)
കുറിപ്പ്:- നിശ്ചിത പ്രായപരിധിയിലുള േയാഗയരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അഭാവത്തില് ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് 50 വയസ്സുവെര ഇളവ്
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് യാെതാരുട കോരണവശോലും 50 വയസ്സ്
കേവിയാന പാടില്ല.
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േയാഗയതകേള് :
I. േകേരളത്തിെല ഏെതങ്കിലുെമാരുട സർവ്വകേലാശോലയില് നിന്നും 45% മാർക്കില്
കുറയാെത ഇംഗ്ലീഷില് േനടിയ ബിരുടദ്ാനന്തര ബിരുടദ്ം അെല്ലങ്കില് തത്തുലയ
േയാഗയത
II. 1. േകേരളത്തിെല ഏെതങ്കിലുെമാരുട സർവ്വകേലാശോലയില് നിന്നും റഗുലർ
പഠനത്തിലൂടെട ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് േനടിയ ബി.എഡെ്. ബിരുടദ്ം അെല്ലങ്കില്
േകേരളത്തിെല ഒരുട സർവ്വകേലാശോല തത്തുലയമായി അംഗീകേരിച്ച േയാഗയത.
2. ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് ബി.എഡെ്. ബിരുടദ്ം േനടിയിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അഭാവത്തില് േകേരളത്തിെല ഏെതങ്കിലുെമാരുട സർവ്വകേലാശോലയില് നിന്നും
ബന്ധെപ്പട്ട ഫാക്കല്റ്റിയില് റഗുലർ പഠനത്തിലൂടെട േനടിയ ബി.എഡെ്.
(േകേരളത്തിെല ഏെതങ്കിലുെമാരുട സർവ്വകേലാശോലയുെട ആക്ടുകേളിലും സ്റ്റാറ്റയൂട്ടുകേളിലും
നിർേദ്ദേശേിച്ചിട്ടുള പ്രകോരമായിരിക്കണം).
3. മുകേളില് ഇനം 1 ഉദ്യം 2 ഉദ്യം സൂചെിപ്പിച്ചിട്ടുള ബി.എഡെ്. ബിരുടദ്ം േനടിയ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അഭാവത്തില്
േകേരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലുെമാരുട
സർവ്വകേലാശോലയില് നിന്നും
റഗുലർ പഠനത്തിലൂടെട ഏെതങ്കിലുെമാരുട
വിഷയത്തില് േനടിയ ബി.എഡെ്. ബിരുടദ്ം അെല്ലങ്കില് തത്തുലയമായി േകേരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലുെമാരുട സർവ്വകേലാശോല അംഗീകേരിച്ച േയാഗയത.
4. േമല്പ്പറഞ്ഞെ ബി.എഡെ്. േയാഗയതയുളവരുടെട അഭാവത്തില് 45% മാർക്കില്
കുറയാെതയുള ബിരുടദ്ാനന്തര ബിരുടദ്വും േസ്റ്ററ്റ് എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റും (െസറ്റ്)
പാസ്സായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള പരിഗണിക്കുമ്പന്നതാണ്. പി.എച്ച്.ഡെി. / എം.ഫില്. /
ജൂനിയർ റിസർച്ച് െഫേല്ലാഷിപ്പ് /നാഷണല് എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റ് (െനറ്റ്) എന്നീ
േയാഗയതകേള് േനടിയിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് മുനഗണന നല്കുന്നതാണ് . ഈ
വയവസ്ഥ പ്രകോരം നിയമിക്കെപ്പടുന്ന അദ്ധയാപകേർ നിയമിക്കെപ്പടുന്ന തീയതി മുതല്
അഞ്ചു വർഷത്തിനുശളില് സവന്തം െചെലവില് ബി.എഡെ്. ബിരുടദ്ം േനടിയിരിക്കണം.
5. േകേരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും ഒരുട സർവ്വകേലാശോല അംഗീകേരിച്ച ബന്ധെപ്പട്ട
വിഷയത്തിലുള
റഗുലർ
പഠനത്തിലൂടെട
എം.എഡെ്.
ബിരുടദ്ം
േനടിയ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള ബി.എഡെ്. േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധനയില്
നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
III.
േകേരള സർക്കാർ േനരിേട്ടാ േകേരള സർക്കാർ അധികോരെപ്പടുത്തിയ ഒരുട
ഏജനസി മുേഖപ്പനേയാ േനാണ്ല െവാേക്കഷണല് അദ്ധയാപകേ തസ്തികേയ്ക്കായി
നടത്തുന്ന േസ്റ്ററ്റ് എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റ് (െസറ്റ്) പാസായിരിക്കണം.
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പ്രേതയകേ ഇളവുകേള് :
1.
േകേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന േകോേളജ് ലക്ചറർ തസ്തികേ നിയമനത്തിന്
ഏർെപ്പടുത്തിയിട്ടുള
സംസ്ഥാനതല
എലിജിബിലിറ്റി
െടസ്റ്റ്
ജയിച്ച
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള
േനാണ്ല
െവാേക്കഷണല്
അദ്ധയാപകേ
തസ്തികേയ്ക്ക്
നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന േസ്റ്ററ്റ് എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റ് (െസറ്റ്) ജയിച്ചിരിക്കണം എന്ന
നിബന്ധനയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2. HSST തസ്തികേ നിയമനത്തിനായി േകേരള
സർക്കാർ നടത്തുന്ന േസ്റ്ററ്റ്
എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റ് (െസറ്റ്) പാസ്സായിട്ടുളവെര േനാണ്ല െവാേക്കഷണല്
അധയാപകേ തസ്തികേയ്ക്ക് നിഷ് കേർഷിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന േസ്റ്ററ്റ് എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റ് (െസറ്റ്)
ജയിച്ചിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധനയില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് .
3. നാഷണല് എലിജിബിലിറ്റി െടേസ്റ്റാ ജൂനിയർ റിസർച്ച് െഫേല്ലാഷിേപ്പാ ജയിച്ച
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള േസ്റ്ററ്റ് എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റ് വിജയിച്ചിരിക്കണം എന്ന
നിബന്ധനയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
4. പി.എച്ച്.ഡെി./എം.എഡെ്/എം.ഫില്. എന്നീ േയാഗയതകേള് ഉദ്യള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള
േസ്റ്ററ്റ് എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റ് ജയിക്കണം എന്ന നിബന്ധനയില് നിന്നും
ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് എം.ഫില്. േകേരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും അംഗീകൃത
സർവ്വകേലാശോലയില് നിന്നും ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് േനടിയേതാ അെല്ലങ്കില്
തത്തുലയമായി േകേരളത്തിെല ഏെതങ്കിലുെമാരുട സർവ്വകേലാശോല അംഗീകേരിച്ചേതാ
ആയിരിക്കണം.
5.
നാഷണല് എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റ് പാസ്സാകേണം എന്ന നിബന്ധനയില്
നിന്നും പി.എച്ച്.ഡെി തീസിസ് സമർപ്പിച്ചവെരയും / എം ഫില് പാസ്സായവെരയും
കോലാകോലങ്ങളില്
യു. ജി. സി എത്ര കോലം ഒഴിവാക്കുമ്പന്നുേവാ അത്രയും
കോലയളവിേലയ്ക്ക് SET പാസായിരിക്കണെമന്ന എന്ന നിബന്ധനയില് നിന്ന്
ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വിശേദ്ീകേരണം:േനാണ്ല െവാേക്കഷണല് അധയാപകേർ (ജൂനിയർ) എന്നതു
െകോണ്ട് അർത്ഥമാക്കുമ്പന്നത് ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് ആഴ്ചയില് 15 പീരിയഡെില്
താെഴ അധയയനം െചെേയ്യേണ്ട തസ്തികേ എന്നാണ്.
െപ്രാേബഷന :- ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമിക്കെപ്പടുന്ന ആള് സർവ്വീസില്
പ്രേവശേിക്കുമ്പന്ന നാള് മുതല് തുടർച്ചയായ മൂന്നു വർഷ േസവന കോലയളവിനുശളില്
രണ്ടു വർഷം െപ്രാേബഷനില് ആയിരിക്കുമ്പം.

1. Rule 10(a)(ii) of Part II, KS&SSR ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമാണ്.
2. വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിേശോധന സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.

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

88

3.
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട
SSLC
ബുക്ക ിെല
ജാതി
സംബന്ധ ിച്ച
േരഖപ്പെപ്പ ടുത്ത ലില്
വയതയാസം
ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന
സാഹചെരയത്ത ില്
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ശേരിയായ ജാതി അേപക്ഷ യില് അവകോശേെപ്പ ടുകേയും
ആയത് െതളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശള ബന്ധ െപ്പ ട്ട റവനയൂ അധികോരി നല് കുന്ന
ജാതി സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് , ഇതു സംബന്ധ ിച്ച ഗസറ്റ ് വിജ്ഞ ാപനം എന്ന ിവ
െവരിഫിേക്ക ഷന സമയത്ത ് ഹാജരാക്കുമ്പ കേയും െചെേയ്യേ ണ്ട താണ് .
8.

അേപക്ഷകേള് സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി :

(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത
േശേഷം സവന്തം
profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link-െല
Apply Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011-ന്
േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്ത തീയതി
മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്
നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ് . ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും
തെന െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശമായുള
എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും
User
Id
പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ഓണ്ലൈലന
അേപക്ഷയുെട
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Linkല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ് .
അേപക്ഷ
സംബന്ധമായി കേമ്മിഷനുശമായി നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട
print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിരുടദ്ധമായി
കോണുന്ന
പക്ഷം
നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
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(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (Confirmation)
അേപക്ഷകേർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി
നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന
ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശളള സൗകേരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുളള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്.
നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ്
ലഭയമാകുന്ന
തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം
ഉദ്യളള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള
െമാൈബല് നമ്പറിലും നല്കുന്നതാണ്.
(സി) വിദ്യാഭയാസം, േയാഗയത, പരിചെയം എന്നിവ െതറ്റായി അവകോശേം ഉദ്യന്നയിച്ചുക
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പകേയും സ്ഥിരീകേരണം നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്
ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികേള്െക്കതിെര
േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന റൂള്സ് ഓഫ് േപ്രാസീജിയർ (1976) െല ചെട്ടം 22
പ്രകോരം ശേിക്ഷാ നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതായിരിക്കുമ്പം.
(ഡെി) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി ആധാർ േചെർേക്കണ്ടതാണ്.

തങ്ങളുടെട

െപ്രാൈഫലില്

9.
അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി : 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച
അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വെര
10. അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട േമല്വിലാസം
: www.keralapsc.gov.in
11. െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടും, മൂന്നും, ഇരുടപത്തിഅഞ്ചും ഖപ്പണ്ഡികേകേളിെല (25ാാം
ഖപ്പണ്ഡികേയിെല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന് സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവ്വീസ് ചെട്ടങ്ങളുടെട
രണ്ടാം ഭാഗത്തുളള 3(c) വകുപ്പിെന സംബന്ധിച്ച ചെട്ടങ്ങള് ഒഴിെകേയുളള)
വയവസ്ഥകേള് ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമല്ല.
12. നിയമനങ്ങള് നടത്തുന്നത് ഈ വിജ്ഞാപനം ആസ്പെദ്മാക്കി തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന
ലിസ്റ്റിെല റാങ്ക് അനുശസരിച്ചുകം പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്കായുള പ്രേതയകേ സംവരണം
സംബന്ധിച്ച 17.01.1976-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 21/76/പി.ഡെി, 22.01.1994 - െല ജി.ഒ.(പി)
25/94/ജി.എ.ഡെി. എന്നീ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവുകേളിെല വയവസ്ഥകേള് അനുശസരിച്ചുകം,
നിയമനക്കാരയത്തില് അേപ്പാഴേപ്പാള് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന പ്രേതയകേ ചെട്ടങ്ങള് അനുശസരിച്ചുകം
1958- െല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന് സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവ്വീസ് ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം
ഭാഗത്തുള 3(സി), 17(എ), 17 (ബി) എന്നീ ചെട്ടങ്ങള്ക്ക് വിേധയമായും
ആയിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(േഫാേട്ടാ, ഐ ഡെി ഉദ്യള്െപ്പെടയുളള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് െപാതു വയവസ്ഥകേള്
േനാക്കുമ്പകേ)
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െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട് െ മന് - ജില്ലാതലം
കോറ്റഗറി നമ്പർ : 568/2021
താെഴപ്പറയുന്ന തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല
പട്ടികേജാതി / പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്ന്
അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന
ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവബ് ൈസറ്റ് വഴി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പദ്ധതി പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. ഇതിേനാടകേം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അവരുടെട െപ്രാൈഫലിലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
1.

വകുപ്പ്

: ആേരാഗയം

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: ഫാർമസിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് II (പട്ടികേജാതി /
പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്കുമ്പള പ്രേതയകേ നിയമനം)

3.

ശേമ്പളം

: ₹ 35,600 – 75,400/-

4.

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

: ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
പാലക്കാട് – 1 (പട്ടികേജാതി / പട്ടികേവർഗ്ഗം)

കുറിപ്പ് :(i) ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്കായി പ്രേതയകേം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
തയ്യോറാക്കുമ്പന്നതാണ്. അപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില്
വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന്
വർഷവും നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശ േശേഷം ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ഇേത
ജില്ലയിേലയ്ക്ക്
പുതിയ
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധീകേരിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
മുകേളില്
കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവിേലയ്ക്കും ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് െസ്പെഷയല്
റിക്രൂട്ട്െമനിനുശ
േവണ്ടി
പട്ടികേജാതി
/
പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്കായി
എഴുതി
അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കും ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം
നടത്തുന്നതാണ്.
പട്ടികേവർഗക്കാർക്ക് മാത്രമായി സംവരണം െചെയ്തിട്ടുള
ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ് . ഈ ലിസ്റ്റില്
പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർ ഉദ്യള്െപടുന്നിെല്ലങ്കില് മാത്രേമ അവർക്കായി മാത്രം സംവരണം
െചെയ് തിട്ടുള ഒഴിവുകേളിേലക്ക് പ്രേതയകേ വിജ്ഞാപനം പുറെപ്പടുവിക്കുമ്പകേയുള്ളു.
(ii) ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് 27.05.1971
െല G.O (M.S) 154/71/PD െല പ്രേതയകേ വയവസ്ഥകേള്ക്ക് അനുശസൃതമായി
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നടത്തുന്നതാണ്.
ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്
നിന്നും നിയമനം ലഭിക്കുമ്പന്ന ഒരാളിന് സർവ്വീസ് ആരംഭിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല്
തുടർച്ചയായി അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് മേറ്റെതങ്കിലും ഒരുട ജില്ലയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റം അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതല്ല.
അഞ്ചു വർഷത്തിനുശ േശേഷം മേറ്റെതങ്കിലും
ജില്ലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം അനുശവദ്ിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം 02.01.1961 െല G.O (M.S)
4/61/PD യിെല വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിേധയമായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
ഇേപ്പാള്
സർക്കാർ സർവ്വീസില് ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഇേത വകുപ്പില് ഏെതങ്കിലും ഒരുട
ജില്ലയിലിരിക്കുമ്പന്നവർക്ക് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം അേപക്ഷകേള് അയയ്ക്കുവാന
അർഹതയില്ല എന്നാല് ഇതിലും ഉദ്യയർന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് അേപക്ഷ
ക്ഷണിക്കെപ്പടുേമ്പാള് അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
(iii) ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം ഈ തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് മുകേളില്
ഒഴിവുകേള്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിട്ടുളള
ജില്ലയിേലയ്ക്ക്
മാത്രം
അേപക്ഷ
സമർപ്പിേക്കണ്ടതും, അേപക്ഷയുെട നിർദ്ദേിഷ്ട േകോളത്തില് ജില്ലയുെട േപര്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്. ഇതിനുശ വിപരീതമായി ഒരുട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഒന്നില്
കൂടുതല് ജില്ലകേളില് അേപക്ഷകേള് സമർപ്പിച്ചിട്ടുളതാേയാ തന നിമിത്തം
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുവാന
ഇടയായതാേയാ
െതളിഞ്ഞൊല്
പ്രസ്തുത
അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതും അവരുടെട േമല് അച്ചടക്ക
നടപടി സവീകേരിക്കുമ്പന്നതുമാണ്. വകുപ്പ് േമധാവികേളുടെട ഓഫീസില് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന
ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം (െഹഡെ് കേവാർേട്ടഴ് സ് േവക്കനസി) ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യേറാക്കുമ്പന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ് . 25.05.1971 െല
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് (എം.എസ്) 154/71/പി.ഡെിയിെല വയവസ്ഥ അനുശസരിച്ച്
ആസ്ഥാന ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പള നിയമനം ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് തിരുടവനന്തപുരം
ജില്ലയില് നിന്നും ആരംഭിക്കുമ്പന്നതാണ്. ഇപ്രകോരം നിയമിക്കെപ്പടുന്നതിന്
പ്രേതയകേ സമ്മതപത്രം നല്േകേണ്ടതില്ല.
(iv) SSLC ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച േരഖപ്പെപ്പടുത്തലുകേളില് വയതയാസം
ഉദ്യണ്ടാകുന്ന
സാഹചെരയത്തില്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ശേരിയായ
ജാതി
അേപക്ഷയില് അവകോശേെപ്പടുകേയും ആയത് െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശളള റവനയൂ
അധികോരികേള് നല്കുന്ന ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇത് സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനം എന്നിവ ബന്ധെപ്പട്ട തസ്തികേയിേലയ്ക്കുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന OTR
െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
5.

നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുള നിയമനം (പട്ടികേജാതി / പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാരില്
നിന്നുള പ്രേതയകേ നിയമനം)

കുറിപ്പ് :പട്ടികേജാതി / പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില്െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന അേപക്ഷകേള് നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. അങ്ങെനയുളവർക്ക് അേപക്ഷ
നിരസിച്ചുക െകോണ്ടുള അറിയിപ്പ് പ്രേതയകേമായി നല്കുന്നതല്ല.
6.

പ്രായപരിധി

: 18-41. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1980-നുശം
ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടു
ഉദ്യള്െപ്പെട).
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കുറിപ്പ്:-

7.

നിശ്ചിത
പ്രായപരിധിയിലുള
േയാഗയരായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അഭാവത്തില് ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് 50 വയസ്സ് വെര ഇളവ്
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് യാെതാരുട കോരണവശോലും 50 (അനപത്)
വയസ്സ് കേവിയാന പാടില്ല.

േയാഗയതകേള് :(i) പ്രീ ഡെിഗ്രി / പ്ലസ് ടു / വി.എച്ച്.എസ്.ഇ.
(ii) ഫാർമസി ഡെിേപ്ലാമ (ഡെി.ഫാം).
(iii) േകേരള സംസ്ഥാന ഫാർമസി കേൗണ്ലസില് രജിേസ്ട്രേഷന.

കുറിപ്പ് :
KS & SSR പാർട്ട് II റൂള് 10 (a) (ii) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമാണ്. വിജ്ഞാപന
പ്രകോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്
െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി
പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
8

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി :
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവബ്
ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അവരുടെട User ID യും Password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം
profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത
തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link െല Apply now ല് മാത്രം click
െചെേയ്യേണ്ടതാണ്.
Upload
െചെയ്യുന്ന
േഫാേട്ടാ
31.12.2011 ന്
േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം, േഫാേട്ടാ
എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുക െകോണ്ട് upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി
മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ്
നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നേല്കേകേണ്ടതില്ല.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പു വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിനുശ മുനപും തെന െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പു
വരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശമായുള
എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും
User
ID
പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനുശ േശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ഓണ്ലൈലന
അേപക്ഷയുെട
soft copy/print out
എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Link ല്
click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ് .
അേപക്ഷ
സംബന്ധമായി കേമ്മീഷനുശമായി നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട
print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട
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ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിരുടദ്ധമായി
കോണുന്നപക്ഷം
നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസ്സല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
9

അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി 05.01.2022
മണി വെര

ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12

10 ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന പരീക്ഷ
നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (confirmation)
അേപക്ഷകേർ
തങ്ങളുടെട
ഒറ്റതവണ
രജിേസ്ട്രേഷന
െപ്രാൈഫല്
വഴി
നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന
ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശള സൗകേരയം പരീക്ഷാ
തീയതിവെരയുള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത
സമയത്തിനുശളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവു
സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി
സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ
കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള െമാൈബല്
േഫാണ്ല നമ്പരിലും നല്കുന്നതാണ്. അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
മാത്രേമ
പരീക്ഷ
എഴുതുന്നതിനുശളള
സൗകേരയം
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പകേയുളള.
11. വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശേവാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്
Confirmation നല്കേിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര
1976 െല KPSC Rules of Procedure ചെട്ടം 22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള്
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
12 െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടും, മൂന്നും, ഇരുടപത്തിയഞ്ചും ഖപ്പണ്ഡികേകേളിെല (േകേരള
േസ്റ്ററ്റ് ആന് സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവ്വീസ് ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം ഭാഗത്തുളള 3(സി)
വകുപ്പിെന സംബന്ധിച്ച ചെട്ടങ്ങള് ഒഴിെകേയുളള) വയവസ്ഥകേള് ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന്
ബാധകേമല്ല.
13 നിയമനങ്ങള് നടത്തുന്നത് ഈ വിജ്ഞാപനം ആസ്പെദ്മാക്കി തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന ലിസ്റ്റിെല
റാങ്ക് അനുശസരിച്ചുകം പട്ടികേജാതി / പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്കായുള പ്രേതയകേ സംവരണം
സംബന്ധിച്ച് 13/04/1972-െല ജി.ഒ.(എം.എസ്) നമ്പർ 142/72/പി.ഡെി., 29/11/1973-െല
ജി.ഒ.(എം.എസ്) നമ്പർ 309/73/പി.ഡെി., 17/01/1976-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 21/76/പി.ഡെി.,
22.01.1994 -െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 25/94/ജി.എ.ഡെി. എന്നീ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവുകേളിെല
വയവസ്ഥകേള് അനുശസരിച്ചുകം, നിയമനക്കാരയത്തില് അേപ്പാഴേപ്പാള് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന
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പ്രേതയകേ ചെട്ടങ്ങള് അനുശസരിച്ചുകം 1958 െല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന് സേബാർഡെിേനറ്റ്
സർവ്വീസ് ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം ഭാഗത്തുള 3(സി), 17(എ), 17(ബി) എന്നീ ചെട്ടങ്ങള്ക്ക്
വിേധയമായും ആയിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(േഫാേട്ടാ, ഐ.ഡെി കോർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള നിർേദ്ദേശേങ്ങള്ക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന
പാർട്ട് 2 ല് െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് കൂടി േനാക്കുമ്പകേ)
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 569/2021
താെഴപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകേരള
സംസ്ഥാനത്തിെല
പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട
േയാഗയതയുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു. ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്
േശേഷം ഓണ്ലൈലനായി കേമ്മീഷെന െവബ് ൈസറ്റിലൂടെടയാണ് അേപക്ഷ
സമർപ്പിേക്കണ്ടത്. നിലവില് രജിേസ്ട്രേഷന ഉദ്യളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിലൂടെട അേപക്ഷിക്കാം.
1 വകുപ്പ്

:

വിവിധം

2 ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

േലാവർ ഡെിവിഷന ൈടപ്പിസ്റ്റ്
(പട്ടികേജാതി / പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്ക് മാത്രമായുളള
പ്രേതയകേ നിയമനം)

3 ശേമ്പളം

:

₹ 19000-43600/- (PR)

4 ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

:

ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
പാലക്കാട്`- 1 (ഒന്ന് ) പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ്ഗം)

കുറിപ്പ് :(i) ഈ ഒഴിവുകേള് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം

തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല്
ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്നു വർഷവും
നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശേശേഷം ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില്
ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല. മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവിേലക്കുമ്പം
ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമനിനുശേവണ്ടി
പട്ടികേജാതി / പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്കായി എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല്
ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്ക് മാത്രമായി സംവരണം െചെയ്തിട്ടുളള
ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കും പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്. ഈ
ലിസ്റ്റില് പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർ ഉദ്യള്െപ്പടുന്നിെല്ലങ്കില് മാത്രേമ അവർക്കായി
സംവരണം
െചെയ്തിട്ടുളള
ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്ക്
പ്രേതയകേ
വിജ്ഞാപനം
പുറെപ്പടുവിക്കുമ്പകേയുളള.
(ii)

ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുളള
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
27.05.1971 െല ജി.ഒ(എം.എസ്) 154/71/പി.ഡെി യിെല പ്രേതയകേ വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
അനുശസൃതമായി നടത്തുന്നതാണ്. ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന
റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകേളില് നിന്ന് ഏെതങ്കിലും ഒരുട ജില്ലയിേലയ്ക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുമ്പന്ന
വയക്തിയ്ക്ക് തുടർച്ചയായി സർവ്വീസ് ആരംഭിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല് അഞ്ചു
വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ആ ജില്ലയില് നിന്നും മെറ്റാരുട ജില്ലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം
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അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതല്ല. അഞ്ചു വർഷത്തിനുശേശേഷം മേറ്റെതങ്കിലും ജില്ലയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റം അനുശവദ്ിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം 02.01.1961 െല ഗവണ്ലെമന്
ഉദ്യത്തരവ് (എം.എസ്)4/61/പി.ഡെി വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിേധയമായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
ഇേപ്പാള് സർക്കാർ സർവ്വീസില് ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട ജില്ലയില്
ഇരിക്കുമ്പന്നവർ ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് മെറ്റാരുട ജില്ലയിേലയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പവാന
പാടില്ല.
എന്നാല്
അവർക്ക്
ഇതിലും
ഉദ്യയർന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
(iii)

വകുപ്പ് േമധാവികേളുടെട ഓഫീസില് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം (െഹഡെ്
കേവാർേട്ടഴ്സ് േവക്കനസി) ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്
നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്. 27/05/1971-െല ഗവണ്ലെമന് ഉദ്യത്തരവ്
(എം.എസ്.) 154/71/പി.ഡെി.-യിെല വയവസ്ഥ അനുശസരിച്ച് ആസ്ഥാന
ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പള നിയമനം ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് തിരുടവനന്തപുരം ജില്ലയില്
നിന്നും ആരംഭിക്കുമ്പന്നതാണ്. ഇപ്രകോരം നിയമിക്കെപ്പടുന്നതിന് പ്രേതയകേ
സമ്മതപത്രം നല്േകേണ്ടതില്ല. റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ആസ്ഥാന ഒഴിവുകേളിേലക്ക് സമ്മതം കൂടാെത തെന്ന
നിയമിക്കെപ്പടുവാന അർഹരാണ്.

5 നിയമനരീതി

കുറിപ്പ് :-

: േനരിട്ടുള നിയമനം
(പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാരില് നിന്നു മാത്രം -െസ്പെഷയല്
റിക്രൂട്ട്െമന് )

പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില്െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
അേപക്ഷകേള്
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.
അങ്ങെനയുളളവർക്ക്
അേപക്ഷ
നിരസിച്ചുകെകോണ്ടുള അറിയിപ്പ് പ്രേതയകേമായി നല്കുന്നതല്ല.

6 പ്രായപരിധി

കുറിപ്പ് :

7

:

18 - 41
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1980-നുശം 01.01.2003-നുശമിടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട).

നിശ്ചിത പ്രായപരിധിയിലുള േയാഗയരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അഭാവത്തില് ഉദ്യയർന്നപ്രായപരിധിയില് 50 വയസ്സ് വെര ഇളവ്
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് യാെതാരുട കോരണവശോലും 50
വയസ്സ് കേവിയാന പാടില്ല.

േയാഗയതകേള് :
1)

എസ്.എസ്.എല്.സി. അെല്ലങ്കില് തത്തുലയ േയാഗയത.

2)

മലയാളം ൈടപ്പ്ൈററ്റിംഗില് േലാവർ േഗ്രഡെ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (െകേ.ജി.റ്റി.ഇ)
അെല്ലങ്കില് തത്തുലയേയാഗയത
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3)

ഇംഗ്ലീഷ് ൈടപ്പ്ൈററ്റിംഗില്
േലാവർ േഗ്രഡെ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും (െകേ.ജി.റ്റി.ഇ.)
കേമ്പയൂട്ടർ േവഡെ് േപ്രാസസ്സിംഗിലുള സർട്ടിഫിക്കറ്റും അെല്ലങ്കില് തത്തുലയമായ
േയാഗയതയും.
കുറിപ്പ് : 2002 ജനുശവരി മാസത്തിനുശ മുമ്പ് െകേ.ജി.ടി.ഇ. ൈടപ്പ്ൈററ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ്
(േലാവർ) േയാഗയത േനടിയവർ കേമ്പയൂട്ടർ േവഡെ് േപ്രാസസ്സിംഗിേലാ തത്തുലയ
േയാഗയതയിേലാ ഉദ്യള പ്രേതയകേം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.

കുറിപ്പ് :
(a) േകേന സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകേേളാ, ഏജനസികേേളാ െസാൈസറ്റികേേളാ
യൂണിേവഴ്സിറ്റികേേളാ നടത്തുന്ന മൂന്നു മാസത്തില് കുറയാത്ത ൈദ്ർഘ്യമുള
േകോഴ്സുകേള് വിജയകേരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിെന തുടർന്നു നല്കുന്ന കേമ്പയൂട്ടർ
േവഡെ് േപ്രാസസ്സിംഗിലുള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് െകേ.ജി.റ്റി.ഇ. കേമ്പയൂട്ടർ േവഡെ്
േപ്രാസസ്സിംഗിന് തത്തുലയ േയാഗയതയായി പരിഗണിക്കുമ്പന്നതാണ്. േനാട്ട് (g) കൂടി
കോണുകേ.
(b) ഗവണ്ലെമന് സർവീസില് ൈടപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികേയിേലക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന്
മതിയായ േസവനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് മലയാളം
ൈടപ്പ്ൈററ്റിംഗില് േലാവർ േയാഗയത േവണെമന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എന്നാല്
നിയമനം ലഭിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില് അവർ െപ്രാേബഷന പൂർത്തിയാക്കുമ്പന്നതിനുശമുമ്പ്
പ്രസ്തുത േയാഗയത കേരസ്ഥമാേക്കണ്ടതാണ്.
(c) താെഴ വിശേദ്മാക്കിയിട്ടുള തരത്തില് പ്രതിേരാധ േസനയില് ക്ലാർക്ക് /ൈറട്ടർ
ആയി 15 (പതിനഞ്ച്) വർഷത്തില് കുറയാത്ത േസവനം അനുശഷ്ഠിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കില്
ഗവണ്ലെമന് സർവീസില് ൈടപ്പിസ്റ്റായി അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മതിയായ
േയാഗയതയുളതായി കേണക്കാക്കുമ്പന്നതാണ്. നിയമനം ലഭിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില്
അവർ െപ്രാേബഷന പൂർത്തിയാക്കുമ്പന്നതിനുശ മുമ്പ് മലയാളം ൈടപ്പ്ൈററ്റിംഗ്
േലാവർ േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം.
(d) ക്ലാസ് I വിഭാഗത്തില്, കേരേസനയില് ക്ലാർക്ക് (ജനറല് ഡെയൂട്ടി), ക്ലാർക്ക് (സ്റ്റാഫ്
ഡെയൂട്ടി), േപഴ്സണല് അസിസ്റ്റന്, നാവികേ േസനയില് ൈറട്ടർ, േവയാമേസനയില്
ക്ലാർക്ക് (ജനറല് ഡെയൂട്ടി) എന്നീ തസ്തികേകേളിേലാ പ്രതിേരാധ േസനയില് ക്ലാർക്ക്
ആയി പതിനഞ്ച് വർഷത്തില് കുറയാെതേയാ േസവനം അനുശഷ്ഠിച്ചിട്ടുള
വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് ഈ തസ്തികേയിേലക്ക് അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. (18/05/1977-െല
ജി.ഒ.(പി) 143/77/ജി.എ.ഡെി., 06/01/1979-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 35/79/ജി.എ.ഡെി.,
30/04/1986-െല
ജി.ഒ.(പി)
നമ്പർ
143/86/ജി.എ.ഡെി.)
നിയമനം
ലഭിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില് അവർ െപ്രാേബഷന പൂർത്തിയാക്കുമ്പന്നതിനുശ മുമ്പ് മലയാളം
ൈടപ്പ് ൈററ്റിംഗ് (േലാവർ) േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം. എന്നാല് 15 വർഷെത്ത
ൈസനികേേസവന കോലയളവ് േയാഗയതയ്ക്ക് പകേരമായി കേണക്കാക്കുമ്പന്ന പക്ഷം
പ്രസ്തുത കോലയളവിന് െവയിേറ്റജ് നല്കുന്നതല്ല.
(e) പ്രതിേരാധേസനയില് ക്ലാർക്ക് േസ്റ്റാർ കേണ്ലേട്രോള് (എ.ഒ.സി) ആയി 15
വർഷത്തില്
കുറയാത്ത
േസവനമനുശഷ്ഠിച്ചിട്ടുള
വിമുക്തഭടന്മാരുടം
ഈ
തസ്തികേയിേലക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പവാന അർഹരാണ്.
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(f) 11/05/1977-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 139/77/ജി.എ.ഡെി.-െല വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിേധയമായി
എസ്.എസ്.എല്.സി. പരീക്ഷയ്ക്ക് മലയാളം അല്ലാെത മേറ്റെതങ്കിലും ഭാഷ ഒന്നാം
ഭാഷയായി എടുത്തിട്ടുള ഭാഷാ നയൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്നവർക്ക് അവർ
മലയാളം ൈടപ്പ്ൈററ്റിംഗ് (േലാവർ) േയാഗയത കേരസ്ഥമാക്കിയിട്ടിെല്ലങ്കിലും ഈ
തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല് നിയമനം ലഭിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില്
െപ്രാേബഷന പൂർത്തിയാക്കുമ്പന്നതിനുശ മുമ്പ് മലയാളം ൈടപ്പ്ൈററ്റിംഗ് (േലാവർ)
പരീക്ഷ വിജയിേക്കണ്ടതാണ്.
(g) ൈടപ്പ്ൈററ്റിംഗ് പരീക്ഷ േയാഗയത െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് ഗവണ്ലെമനില് നിന്നും ലഭിച്ച
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേള് മാത്രേമ സവീകേരിക്കുമ്പകേയുള. (ൈടപ്പ്ൈററ്റിംഗ് ഇനസ്റ്റിറ്റയൂട്ടുകേളില്
നിന്നും ലഭിക്കുമ്പന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേള് സവീകോരയമല്ല).
(h) ഈ തസ്തികേയിേലക്കുമ്പള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് KS&SSR Part II, Rule 10 (a) (ii)
ബാധകേമാണ്.
(i) വിജ്ഞ ാപന പ്ര കോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തു ലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പ ട്ട ്
അേപക്ഷ സമർ പ്പ ിക്കുമ്പ ന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തു ലയത
െതളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശള സർ ക്ക ാർ ഉദ്യത്ത രവ് സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് പരിേശോധന
സമയത്ത ് ഹാജരാക്ക ിയാല് മാത്ര േമ പ്ര സ്തു ത േയാഗയത തത്തു ലയമായി
പരിഗണിക്കുമ്പ കേയുള .
(j) ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട SSLC ബുക്ക ിെല ജാതി സംബന്ധ ിച്ച േരഖപ്പെപ്പ ടുത്ത ലില്
വയതയാസം ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന സാഹചെരയത്ത ില് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ശേരിയായ ജാതി
അേപക്ഷ യില്
അവകോശേെപ്പ ടുകേയും
ആയത്
െതളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശള
ബന്ധ െപ്പ ട്ട റവനയൂ അധികോരി നല് കുന്ന ജാതി സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ്, ഇതു
സംബന്ധ ിച്ച ഗസറ്റ ് വിജ്ഞ ാപനം എന്ന ിവ െവരിഫിേക്ക ഷന സമയത്ത ്
ഹാജരാക്കുമ്പ കേയും െചെേയ്യേ ണ്ട താണ് .
(k) വിദ്യാഭയാസം പരിചെയം തുടങ്ങ ി േയാഗയത സംബന്ധ ിച്ച ് െതറ്റ ായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്ന യിച്ച ് അേപക്ഷ നല് കേിയ േശേഷം പരീക്ഷ യ്ക്ക ് Confirmation
നല് കേിയിട്ട ് ഹാജരാകുകേേയാ , േയാഗയത ഉദ്യള പക്ഷ ം Confirmation
നല് കേിയിട്ടു ം
ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പ കേേയാ
െചെയ്യു ന്ന
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് െക്ക തിെര KPSC Rules of Procedure (1976) Rule 22
പ്ര കോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷ ാ നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പ ന്ന താണ്.
8 അേപക്ഷ സമർപ്പിേയ്ക്കണ്ട രീതി :
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മിഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവബ്
ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്തേശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അവരുടെട User Id യും Pass word ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് Login െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം
Profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത
തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link െല 'Apply Now' ല് മാത്രം click
െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. അേപക്ഷ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. രജിേസ്ട്രേഷന കോർഡെ് Link-ല്
click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട printout എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടുന്നതാണ്. Pass word
രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
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അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന Profile ല് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും User ID പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ
ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
ആയതിനുശ േശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ
കേഴിയുകേയില്ല.
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന
പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം,
ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള പ്രമാണങ്ങളുടെട പകേർപ്പുകേള്
കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും. ആധാർ കോർഡുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് െപ്രാൈഫലില് ആധാർ കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി
നല്േകേണ്ടതാണ് .
9 അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി : 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി
12 മണി വെര
10 അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട േമല്വിലാസം : www.keralapsc.gov.in
11 ഈ തിരെഞ്ഞെ ടുപ്പു മായി ബന്ധ െപ്പ ട്ട ് എഴുത്ത ് / ഒ.എം.ആർ ./ഓണ്ല ൈലന
പരീക്ഷ
നടത്തു കേയാെണങ്ക ില്
പരീക്ഷ
എഴുതുെമന്ന
സ്ഥ ിരീകേരണം
(Confirmation)
അേപക്ഷ കേർ
തങ്ങ ളുടെട
ഒറ്റ ത്ത വണ
രജിേസ്ട്രേ ഷന
െപ്രാ ൈഫല്
വഴി
നല് േകേണ്ട താണ് .
അപ്ര കോരം
സ്ഥ ിരീകേരണം
നല് കുന്ന വർ ക്ക ് മാത്ര ം അഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ് ജനേററ്റ ് െചെയ്ത ് അത്
ഡൌണ്ല േലാഡെ് െചെയ്യു ന്ന തിനുശള സൗകേരയം പരീക്ഷ ാത്ത ീയതി വെരയുള
അവസാനെത്ത
15
ദ്ിവസങ്ങ ളില്
ലഭയമാകുന്ന താണ് .
നിശ്ച ിത
സമയത്ത ിനുശള ില്
സ്ഥ ിരീകേരണം
നല് കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട
അേപക്ഷ കേള്
നിരുടപാധികേം
നിരസിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ് .
സ്ഥ ിരീകേരണം
നല് േകേണ്ട തായ കോലയളവു സംബന്ധ ിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പ റിച്ചുക ം അഡ്മ ിഷന
ടിക്ക റ്റ ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധ ിച്ചുക ം ഉദ്യള വിവരങ്ങ ള് ബന്ധ െപ്പ ട്ട
പരീക്ഷ ഉദ്യള് െപ്പ ടുന്ന പരീക്ഷ ാ കേലണ്ട ർ പ്ര സിദ്ധ െപ്പ ടുത്തു ന്ന താണ് . ഇതു
സംബന്ധ ിച്ച അറിയിപ്പ ് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട െപ്രാ ൈഫലിലും അതില്
രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്ത ിട്ടു ള െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പ രിലും നല് കുന്ന താണ്.
അഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ് ഡൌണ്ല േലാഡെ് െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ക്ക ് മാത്ര േമ
പരീക്ഷ എഴുതുന്ന തിനുശളള സൗകേരയം ഉദ്യണ്ട ായിരിക്കുമ്പ കേയുളള.
12 െപാതുവയവസ്ഥ കേളിെല രണ്ടു ം മൂന്നു ം ഇരുടപത്ത ിയഞ്ചു ം (25-െല റൂള് 3(c)
സംബന്ധ ിക്കുമ്പ ന്ന രണ്ട ാമെത്ത ഭാഗം ഒഴിെകേ ) ഖപ്പണ്ഡ ികേകേളിെല വയവസ്ഥ കേള്
ഈ െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ിന് ബാധകേമല്ല .
13 നിയമനങ്ങള് നടത്തുന്നത് ഈ വിജ്ഞാപനം ആസ്പെദ്മാക്കി തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന ലിസ്റ്റിെല
റാങ്ക് അനുശസരിച്ചുകം പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്കായുള പ്രേതയകേ സംവരണം
സംബന്ധിച്ച 13.04.1972 െല ജി.ഒ.(എം.എസ്.) നമ്പർ 142/72/PD, 29.11.1973 െല ജി.ഒ.
(എം.എസ്) നമ്പർ 309/73/PD, 17.01.1976-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 21/76/പി.ഡെി, 22.01.1994-
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െല ജി.ഒ.(പി)25/94/ജി.എ.ഡെി. എന്നീ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവുകേളിെല വയവസ്ഥകേള്
അനുശസരിച്ചുകം, നിയമനക്കാരയത്തില് അേപ്പാഴേപ്പാള് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന പ്രേതയകേ ചെട്ടങ്ങള്
അനുശസരിച്ചുകം 1958-െല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന്
സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവ്വീസ്
ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം ഭാഗത്തുള 3(സി), 17(എ), 17 (ബി) എന്നീ ചെട്ടങ്ങള്ക്ക് വിേധയമായും
ആയിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(േഫാേട്ടാ , ID കോർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെന
രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് വായിച്ചുക േനാക്കുമ്പകേ)
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 570/2021
താെഴപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് തിരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല
പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള വിമുക്തഭടന്മാരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും
അേപക്ഷകേള്
ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു. ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് േശേഷം ഓണ്ലൈലനായി
കേമ്മിഷെന െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെടയാണ് അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടത്. നിലവില് രജിേസ്ട്രേഷന
ഉദ്യളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിലൂടെട അേപക്ഷിക്കാം.
1.

വകുപ്പ്

:

എന.സി.സി./ൈസനികേേക്ഷമം

2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

ലാസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് സർവ്വന്സ് (െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന്വിമുക്ത ഭടന്മാരായ പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാരില്
നിന്നുമാത്രം)

3.

:

₹ 16,500 – 35,700/- (PR)

:

ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് (വിമുക്ത ഭടന്മാരായ
പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാരില് നിന്നുമാത്രം-)

ശേമ്പളം

4. ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

പത്തനംതിട്ട - 01
കുറിപ്പ് :- (i)

04.06.2016 തീയതിയിെല G.O (p) No. 12/2016/P & ARD സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്
പ്രകോരം ലാസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് സർവന്സ് തസ്തികേയുെട വിേശേഷാല്
ചെട്ടങ്ങള്
േഭദ്ഗതി വരുടത്തിയതിെന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.

(ii)

ഈ ഒഴിവുകേള് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ്.ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
പത്തനംതിട്ട ജില്ലക്ക് പ്രേതയകേം
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യോറാക്കുമ്പന്നതാണ് .
അപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന
തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്നു
വർഷവും നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശേശേഷം
ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ഒരുട
പുതിയ
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന
പ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന
സമയത്ത് െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമനിനുശേവണ്ടി പട്ടികേവഗ്ഗക്കാർക്കായി എന
.സി.സി/ ൈസനികേേക്ഷമ വകുപ്പുകേളില്
നിന്നും എഴുതി
അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിലിരിക്കുമ്പന്ന
പരമാവധി 3 വർഷത്തിനുശളില് ആ ലിസ്റ്റില് നിന്നും ആരുടം
നിയമനത്തിന് ശേിപാർശേ െചെയ്യേെപ്പടുന്നില്ല എങ്കില് അങ്ങെനയുള
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ലിസ്റ്റിെന കോലാവധി ഒരുട വർഷം കൂടിേയാ ഒരാെളെയങ്കിലും
നിയമനത്തിനായി െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതുവെരേയാ ഏതാണ് ആദ്യം
അതുവെര ദ്ീർഘ്ിപ്പിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(iii)

ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം ഈ തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
മുകേളില് ഒഴിവ് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിട്ടുള ജില്ലയിേലയ്ക്ക് മാത്രം അേപക്ഷ
സമർപ്പിേക്കണ്ടതും, ജില്ലയുെട േപര് അേപക്ഷയുെട നിർദ്ദേിഷ്ട േകോളത്തില്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്. ഇതിനുശ വിപരീതമായി ഒരുട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഒന്നില്ക്കൂടുതല് ജില്ലകേളില് അേപക്ഷകേള് സമർപ്പിച്ചിട്ടുളതാേയാ തന
നിമിത്തം െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുവാന ഇടയായതാേയാ െതളിഞ്ഞൊല്
പ്രസ്തുത അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതും
അവരുടെടേമല് അച്ചടക്ക നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതുമാണ്.

(iv)

ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുളള തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
27.05.1971 െല
ജി.ഒ(എം.എസ്)
154/71/പി.ഡെി
യിെല
പ്രേതയകേ
വയവസ്ഥകേള്ക്ക് അനുശസൃതമായി നടത്തുന്നതാണ്. ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകേളില് നിന്ന് ഏെതങ്കിലും ഒരുട
ജില്ലയിേലയ്ക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുമ്പന്ന വയക്തിയ്ക്ക് തുടർച്ചയായി സർവ്വീസ്
ആരംഭിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല് അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ആ
ജില്ലയില് നിന്നും മെറ്റാരുട ജില്ലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതല്ല. അഞ്ചു
വർഷത്തിനുശേശേഷം
മേറ്റെതങ്കിലും
ജില്ലയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റം
അനുശവദ്ിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം 02.01.1961 െല GO (Ms) No.4/61/PDയിെല വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിേധയമായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.ഇേപ്പാള് സർക്കാർ
സർവ്വീസില് ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട ജില്ലയില് ഇരിക്കുമ്പന്നവർക്ക് ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് മെറ്റാരുട ജില്ലയിേലയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പവാന പാടില്ല. എന്നാല്
അവർക്ക് ഇതിലും ഉദ്യയർന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

(v)

വകുപ്പ് േമധാവികേളുടെട ഓഫീസില് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കും (െഹഡെ്
കേവാർേട്ടഴ്സ് േവക്കനസി) ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന റാങ്ക്
ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്. 27.05.1971 െല ഗവണ്ലെമന്
ഉദ്യത്തരവ് (എം.എസ്)154/71/പി.ഡെി യിെല വയവസ്ഥ അനുശസരിച്ച്
ആസ്ഥാന
ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കുളള
നിയമനം
ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
തിരുടവനന്തപുരം ജില്ലയില് നിന്നും ആരംഭിക്കുമ്പന്നതാണ്. ഇപ്രകോരം
നിയമിക്കെപ്പടുന്നതിന് പ്രേതയകേ സമ്മതപത്രം നല്േകേണ്ടതില്ല.

(vi)

(a) 26.11.1977-െല G.O.(P)No.399/77/GAD നമ്പർ ഗവണ്ലെമന് ഉദ്യത്തരവ്
പ്രകോരം േബാർഡെർ െസകേയൂരിറ്റി േഫാഴ്സ് (ബി.എസ്.എഫ്.), ഡെിഫനസ്
െസകേയൂരിറ്റി േകോർപ്സ് (ഡെി.എസ്.സി.), ആസ്സാം ൈറഫിള്സ് ജനറല്
റിസർവ്വ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് േഫാഴ്സ് (ജി.ആർ.ഇ.എഫ്.) ജമ്മു കോശ്മീർ
ൈസനികേ േസവനം, േലാകേ സഹായകേ് േസവ എന്നിവിടങ്ങളില്
അനുശഷ്ഠിച്ച േസവനം ൈസനികേ േസവനമായി കേണക്കാക്കുമ്പന്നതല്ല.
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(b) 03.07.1980 -െല G.O.(P)No.271/80/GAD നമ്പർ ഗവണ്ലെമന് ഉദ്യത്തരവ്
പ്രകോരം െടറിേട്ടാറിയല് ആർമി േപഴ്സണല് ലാസറ്റ് േഗ്രഡെ് സർവ്വന്സ്
തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കാന അർഹരല്ല.
5.

നിയമന രീതി

:

േനരിട്ടുള നിയമനം
(വിമുക്ത ഭടനമാരായ പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാരില് നിന്നു മാത്രം
-െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന്)
കുറിപ്പ്:-വിമുക്ത ഭടനമാരായ പട്ടികേവർഗ്ഗവിഭാഗത്തില്
െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന അേപക്ഷകേള്
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. അങ്ങെനയുളവർക്ക് അേപക്ഷ
നിരസിച്ച്െകോണ്ട് അറിയിപ്പ് പ്രേതയകേമായി നല്കുന്നതല്ല.

6.

പ്രായപരിധി

:

18-50. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1971-നുശം 01.01.2003
നുശമിടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട). പട്ടാള േസവന കോലാവധി ഉദ്യള്െപ്പെട 50
(അനപത്) വയസ്സ് കേവിയാന പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു

കുറിപ്പ് :

7.

ൈസനികേ േസവന കോലാവധി ഉദ്യള്െപ്പെട ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി
യാെതാരുട കോരണവശോലും 50 (അനപത്) വയസ്സ് കേവിയാന പാടില്ല.
വയസ്സിളവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട വിവരങ്ങള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെല
പാർട്ട് II െല െപാതു വയവസ്ഥകേളിെല ഖപ്പണ്ഡികേ (2) കോണുകേ.

േയാഗയതകേള് :(i) ഏഴാം ക്ലാസ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം. എന്നാല് യാെതാരുടവിധ ബിരുടദ്വും
േനടിയിരിക്കുമ്പവാന പാടില്ല
(ii) ഒരുട വിമുക്തഭടനായിരിക്കണം.

കുറിപ്പ് :1.

ഈ തസ്ത ികേയ്ക്ക ് നിശ്ച യിച്ച ിട്ടു ളള േയാഗയതകേള് പ്ര കോരം ഏെതങ്ക ിലും ബിരുടദ്ം
േനടിയവർ അേപക്ഷ ിക്ക ാന പാടില്ല . ഇതിനുശ വിപരീതമായി ബിരുടദ്ം
േനടിയിട്ടു ളളത്
മറച്ചുക വച്ച ്
അേപക്ഷ
സമർ പ്പ ിച്ച ിട്ടു ളളതാേയാ
െതരെഞ്ഞെ ടുക്ക െപ്പ ടുവാന ഇടയായിട്ടു ളളതാേയാ െതളിഞ്ഞെ ാല് പ്ര സ്തു ത
അേപക്ഷ കേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്ക െപ്പ ടുന്ന തും ടിയാളുടെട േപര് റാങ്ക ്
ലിസ്റ്റ ില് നിന്നു ം നീക്ക ം െചെയ്യു ന്ന തും അവർ െക്ക തിെര െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ിെല
ഏത് ഘ്ട്ട ത്ത ിലും സർ വ്വ ീസില് നിന്നു ം നീക്ക ം െചെയ്യു ന്ന തുള് െപ്പ െടയുളള
അച്ച ടക്ക /ശേിക്ഷ ാ നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പ ന്ന തുമാണ് . 19/04/2018 െല GO (P)
No.05/2018/P&ARD
പ്ര കോരം
എസ്
എസ്
എല്
സി
േയാ
തത്തു ലയേയാഗയതേയാ േനടിയിട്ടു ള വരുടം 15 വർഷത്ത ില് കുറയാത്ത മിലിട്ട റി
(കേര/നാവികേ/േവയാ മ േസന) േസവനമുള വരുടമായ വിമുക്ത ഭടന്മ ാർ
ഇനഡെയന ആർമി െസ്പെ ഷയല് സർട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് ഓഫ് എഡെയൂേക്ക ഷന
അെല്ല ങ്ക ില് നാവികേ േവയാ മ േസന നല്കുന്ന തദ്നുശ രൂപമായ സർട്ട ിഫിക്ക റ്റ ്
േനടിയിട്ടു ള പക്ഷ ം ആയത് LGS േപാലുള താഴന്ന വിഭാഗം തസ്ത ികേയിേലക്ക ്
പരിഗണിക്കുമ്പ ന്ന താണ് .
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െപ്രാ േബ ഷന
:
ടി
തസ്ത ികേയിേലക്ക ്
െതരെഞ്ഞെ ടുക്ക െപ്പ ടുന്ന
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥ ികേള് തുടർച്ച യായ 3 വർഷെത്ത സർവ്വ ീസിനിടയ്ക്ക ് ഒരുട വർഷം
െപ്രാ േബഷനിലായിരിക്കുമ്പ ം.
2. േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് KS & SSR Part II Rule 10 (a) ii ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് ബാധകേമാണ്.
3. തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി
േയാഗയതയുെടതത്തുലയത െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷന
സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രെമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി
പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള്ളു.
4 . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി അേപക്ഷയില് ശേരിയായ ജാതി/സമുദ്ായം അവകോശേെപ്പടുകേയും
അത് എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കില് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയതില് നിന്ന് വയതയസ്തമാകുകേയും
െചെയ്യുന്ന സാഹചെരയത്തില് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിേനാെടാപ്പം ജാതി
വയതയാസം
സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി പ്രമാണപരിേശോധനാ
സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
8. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത
േശേഷം സവന്തം
profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link-െല
Apply Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011-ന്
േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്ത തീയതി
മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്
നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല.
രജിേസ്ട്രേഷന കോർഡെ് link-ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട പ്രിന് ഔദ്യട്ട് എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമതലയാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും
തെന
െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും
User Id
പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള
അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷ
സമർപ്പിക്കുമ്പന്നതിനുശള
അവസാന തീയതിക്കുമ്പ േശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം
നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള പ്രമാണങ്ങളുടെട പകേർപ്പുകേള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
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(ബി) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
(സി)ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് / ഒ.എം.ആർ / ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം അേപക്ഷകേർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ടേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ്.
അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ്
െചെയ്ത് അത് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശള സൗകേരയം പരീക്ഷ തീയതി വെരയുള
അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളില്
സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ്
സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി
സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷ കേലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
െപ്രാൈഫലിലും, അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പറിലും
നല്കുന്നതാണ്.
(ഡെി) വിദ്യാഭയാസം, പ്രവൃത്തി പരിചെയം തുടങ്ങിയ േയാഗയതകേള്
െതറ്റായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് കേണ്ലഫർേമഷന (സ്ഥിരീകേരണം) നല്ക്കുമ്പന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവർ പരീക്ഷ എഴുതിയാലും എഴുതിയിെല്ലങ്കിലും 1976 െല KPSC
Rules of Procedure Rule22 പ്രകോരം ശേിക്ഷാർഹരായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
9. അേപക്ഷകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച
അർദ്ധരാത്രി 12.00 മണി വെര.
10. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവൈബ്സൈറ്റ് : www.keralapsc.gov.in
11. െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടും, മൂന്നും, ഇരുടപത്തിയഞ്ചും ഖപ്പണ്ഡികേകേളിെല
(25-ാാം ഖപ്പണ്ഡികേയിെല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന് സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവ്വീസ്
ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം ഭാഗത്തുളള 3(c) വകുപ്പിെന സംബന്ധിച്ച ചെട്ടങ്ങള്
ഒഴിെകേയുളള) വയവസ്ഥകേള് ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമല്ല.
12. നിയമനങ്ങ ള്
നടത്തു ന്ന ത് ഈ വിജ്ഞ ാപനം ആസ്പെ ദ്മാക്ക ി
തയ്യേ ാറാക്കുമ്പ ന്ന
ലിസ്റ്റ ിെല
റാങ്ക ്
അനുശസരിച്ചുക ം
പട്ട ികേവർ ഗ്ഗ ക്ക ാർ ക്ക ായുള
പ്ര േതയ കേ സംവരണം സംബന്ധ ിച്ച
17.01.1976-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പ ർ 21/76/പി.ഡെി, 22.01.1994-െല ജി.ഒ.(പ
ാി)25/94/ജി.എ.ഡെി. എന്ന ീ സർ ക്ക ാർ ഉദ്യത്ത രവുകേളിെല വയവസ്ഥ കേള്
അനുശസരിച്ചുക ം, നിയമനക്ക ാരയത്ത ില് അേപ്പാ ഴേപ്പാ ള് ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന
പ്ര േതയ കേ ചെട്ട ങ്ങ ള് അനുശസരിച്ചുക ം 1958-െല േകേരള േസ്റ്റ റ്റ ് ആന ്
സേബാർ ഡെിേനറ്റ ് സർ വ്വ ീസ് ചെട്ട ങ്ങ ളുടെട രണ്ട ാം ഭാഗത്തു ള 3(സി),
17(എ), 17 (ബി) എന്ന ീ ചെട്ട ങ്ങ ള് ക്ക ് വിേധയമായും ആയിരിക്കുമ്പ ന്ന താണ് .
(േഫാേട്ടാ, ID കോർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെന
രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതുവയവസ്ഥകേള് നിർബന്ധമായി വായിച്ചുക
േനാക്കുമ്പകേ).
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എന . സി . എ . റിക്രൂട്ട് െ മന് - സംസ്ഥാനതലം
കോറ്റഗറി നമ്പർ : 571/2021
ഒന്നാം എന . സി . എ . വിജ്ഞാപനം
േകേരള
സർക്കാർ
സർവ്വീസില്
തെഴപ്പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല എസ് .ഐ .യു.സി. നാടാർ
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി
ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷന
പ്രകോരം
അേപക്ഷകേള്
ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
േകേരള
പബ്ലികേ്
സർവ്വീസ്
കേമ്മീഷെന
ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റിലൂടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ്
അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. ഇതിേനാടകേം രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട
െപ്രാൈഫല് വഴി അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
1.

വകുപ്പ്

:

െമഡെിക്കല് വിദ്യാഭയാസം

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

അസിസ്റ്റന് െപ്രാഫസർ ഇന ജനറല് സർജറി

3.

ശേമ്പളം

:

യു.ജി.സി. മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്ക്കനുശസരിച്ച്

4.

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

: എസ് .ഐ .യു.സി. നാടാർ – 01 (ഒന്ന്)

മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവ് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ് . ഈ വിജ്ഞാപന
പ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് മൂന്ന്
വർഷം വെരേയാ ഈ തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് താെഴ പറയുന്ന തീയതിയില് നിലവില്
വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന കോലയളവില് ബന്ധെപ്പട്ട സമുദ്ായത്തില് നിന്നുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അഭാവത്തില് നികേത്തെപ്പടാെതയുള
ഒഴിവുകേളിേലക്ക്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള നിയമന ശുപാർശേ െചെയ്ത് നിയമനം നടത്തുന്നതുവെരേയാ
ഏതാെണാ ആദ്യം അതുവെര നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
ക്രമ നമ്പർ

മാതൃ റാങ്ക് പട്ടികേ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ തീയതി

കോറ്റഗറി
നമ്പർ

ഗസറ്റ് തീയതി

19.12.2018

419/16

30.12.2016

1
5.

നിയമന രീതി

കുറിപ്പ് : -

:

േനരിട്ടുള നിയമനം. ( എസ് .ഐ .യു.സി. നാടാർ
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്ന് മാത്രം.)

മുകേളില്
കോണിച്ചിട്ടുള
സംവരണ
വിഭാഗത്തില്െപ്പടാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന അേപക്ഷകേള് നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.
അങ്ങെനയുളവർക്ക്
അേപക്ഷ
നിരസിച്ചുകെകോണ്ടുള
അറിയിപ്പ്
പ്രേതയകേമായി നല്കുന്നതല്ല.
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6.

പ്രായപരിധി

കുറിപ്പ് : 7.

21-49, ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1972 നുശം 01.01.2000 നുശം
ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട) (െപാതു വയവസ്ഥകേളിെല ഖപ്പണ്ഡികേ 2(i)െല
ആനുശകൂലയം ഉദ്യള്െപ്പെട.).

പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച വയവസ്ഥകേള്ക്ക് െപാതു വയവസ്ഥകേളിെല
രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേ േനാക്കുമ്പകേ. ഖപ്പണ്ഡികേ 2(i) ഒഴിെകേ.

േയാഗയതകേള്

കുറിപ്പ് :

:

1.

:1)

ബന്ധെപ്പട്ട
വിഷയത്തില്
ഒരുട
അംഗീകൃത
സർവ്വകേലാശോലയില് നിന്ന് േനടിയിട്ടുള െമഡെിക്കല്
ബിരുടദ്ാനന്തര ബിരുടദ്ം ( എം.ഡെി/എം.എസ് )അെല്ലങ്കില്
ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് ഡെി.എന.ബി .

2)

മൂന്ന് വർഷെത്ത അദ്ധയാപന പരിചെയേമാ െമഡെിക്കല്
കേൗണ്ലസില് ഓഫ് ഇന്തയ നിർേദ്ദേശേിച്ചിട്ടുള മറ്റ് അദ്ധയാപന
പരിചെയേമാ േനടിയിരിക്കണം.

3)

േസ്റ്ററ്റ് െമഡെിക്കല് കേൗണ്ലസിലിലുള (ട്രോവനകൂർ െകോച്ചിന
െമഡെിക്കല് കേൗണ്ലസില്) സ്ഥിരം രജിേസ്ട്രേഷന.

KS & SSR പാർട്ട് II റൂള് 10 (a) (ii) ബാധകേമാണ് .

2. െറസിഡെനസി േപ്രാഗ്രാമിലൂടെട ബിരുടദ്ാനന്തര ബിരുടദ്ം േനടിയ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട പഠനകോലയളവ് അസിസ്റ്റന് െപ്രാഫസർ
തസ്തികേയുെട
നിയമനത്തിനായുള
അദ്ധയാപന
പരിചെയമായി
കേണക്കാക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
െറസിഡെനസി
േപ്രാഗ്രാം
ഇല്ലാെത
ബിരുടദ്ാനന്തര ബിരുടദ്ം േനടിയ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങള് പഠിച്ചിരുടന്ന
േകോേളജിെല പ്രിനസിപ്പലില് നിന്ന് അദ്ധയാപന/ക്ലിനിക്കല് പരിചെയം
തങ്ങള്ക്ക് ബിരുടദ്ാനന്തര ബിരുടദ് പഠനകോലയളവില് ലഭിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
3

ഒരുട െമഡെിക്കല്
പരിഗണിക്കുമ്പന്നതല്ല.

കേൗണ്ലസിലിേനയും താല്ക്കാലികേ രജിേസ്ട്രേഷന

4

ട്രോവനകൂർ െകോച്ചിന െമഡെിക്കല് കേൗണ്ലസിലിെല സ്ഥിരം രജിേസ്ടേഷന
ഉദ്യള്െപ്പെട തങ്ങള്ക്കുമ്പള എല്ലാ േയാഗയതാ പത്രങ്ങളുടേടയും വിവരങ്ങള്
സവന്തം
െപ്രാൈഫലില്
ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുെണ്ടന്ന്
അേപക്ഷ
സമർപ്പിക്കുമ്പന്നതിനുശ മുമ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്.

5

ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് നിയമിക്കെപ്പടുന്നവർ അവരുടെട (പരിശേീലനകോല
മുള്െപ്പെട) ആദ്യെത്ത പത്ത് (10) വർഷെത്ത േസവനത്തിനിടയില് നാല്
(4) വർഷം പ്രതിേരാധ സർവ്വീസില് അെല്ലങ്കില് പ്രതിേരാധം
സംബന്ധിച്ച േജാലിയില് ഇന്തയയില് എവിെടെയങ്കിലുേമാ, വിേദ്ശേേത്താ
േസവനമനുശഷ്ഠിേക്കണ്ടതാണ്. ഈ നിർബന്ധിത ൈസനികേ േസവനം
നാല്പത്തിയഞ്ച് (45) വയസ് തികേഞ്ഞെവർക്കുമ്പം ഭിന്നേശേഷിയുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കുമ്പം ബാധകേമല്ല.
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6

വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള
േയാഗയതകേളുടെട
തത്തുലയ
േയാഗയത
അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി
േയാഗയതയുെട
തത്തുലയത
െതളിയിക്കുമ്പന്ന
തത്തുലയതാ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് ( വിജ്ഞാപനത്തില് തത്തുലയത
വയവസ് ഥ
െചെയ്തിട്ടുള
പക്ഷം)
െവരിഫിേക്കഷന
സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല്
മാത്രെമ
പ്രസ്തുത
േയാഗയത
തത്തുലയമായി
പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള്ളു.

7

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
അേപക്ഷയില്
ശേരിയായ
ജാതി/സമുദ്ായം
അവകോശേെപ്പടുകേയും
അത്
എസ്.എസ്.എല്.സി
ബുക്കില്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയതില്
നിന്ന്
വയതയസ്തമാകുകേയും
െചെയ്യുന്ന
സാഹചെരയത്തില് േനാണ്ല ക്രീമിെലയർ/ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിേനാെടാപ്പം
ജാതി
വയതയാസം സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി
പ്രമാണപരിേശോധനാ സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

8 പരിചെയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
പരിചെയ
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന scanned image/സതയവാങ്മൂലം (നിശ്ചിത പരിചെയം
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പകേയും എന്നാല് നിലവിെല Pandemic നിയന്ത്രണങ്ങളുടെട
സാഹചെരയത്തില്
പരിചെയ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ലഭയമാകോത്തവർക്ക്
േവണ്ടിയിട്ടുളത്) upload െചെയ്താല് മാത്രേമ അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കല്
സാധയമാകുകേയുള. എന്നാല് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
കേമ്മീഷന, ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭയമാകോത്തവർക്കുമ്പള സതയവാങ്മൂലം
ശ്രീ/ ശ്രീമതി. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം
േമല് വിലാസവും) എന്ന ഞാന . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . സ് ഥാപനത്തില് (സ്ഥാപനത്തിെന േപര്,
കേമ്പനി, േകോർപ്പേറഷന, സർക്കാർ വകുപ്പ്, സഹകേരണ സ്ഥാപനം
മുതലായവ.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . തസ്തികേയില്
സ്ഥിരമായി/ താല്ക്കാലികേമായി/ അപ്രനീസ്/ െട്രേയിനി/കോഷവല് േലബറർ
ആയി (ബാധകേമല്ലാത്തത് െവട്ടിക്കളയുകേ). . . . . . . . . . . . . . . . രൂപ
മാസശേമ്പളത്തില്/ ദ്ിവസശേമ്പളത്തില് . . . . . . . . . . . . . . . . . .. മുതല് . . . .
. . . . . . . . . . . . . വെരയുള . . . . . . . . . . . . . . . . . വർഷം
. . . . . . . . . . . . . . . . . മാസം . . . . . . . . . . . . . . . . . ദ്ിവസം േജാലി
േനാക്കിയിട്ടുണ്ട്/േജാലി
േനാക്കി
വരികേയാണ്
എന്ന്
ഇതിനാല്
സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു. കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് നിശ്ചിത
മാതൃകേയില് ഉദ്യള പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുമ്പന്നതാണ്.

സ്ഥലം :
തീയതി :
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8.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി :
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത
േശേഷം സവന്തം
profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link-െല
Apply Now-ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011-ന്
േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്ത തീയതി
മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്
നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശമായുള
എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും
User
Id
പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനുശ േശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ
കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ഓണ്ലൈലന
അേപക്ഷയുെട
soft
copy/print
out
എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല 'My
applications'
എന്ന
Link-ല്
click
െചെയ്ത്
അേപക്ഷയുെട
print
എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മീഷനുശമായി നടേത്തണ്ട
കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം
നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി,
വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും
(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് / ഒ.എം.ആർ / ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം അേപക്ഷകേർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ടേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ് .
അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ്
െചെയ്ത് അത് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശള സൗകേരയം പരീക്ഷാതീയതി
വെരയുള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത
സമയത്തിനുശളില്
സ്ഥിരീകേരണം
നല്കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ്
ലഭയമാകുന്ന തീയതി
സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ
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ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും, അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പറിലും നല്കുന്നതാണ്.
(സി) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation
നല്കേിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേേയാ
ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule 22 പ്രകോരം
ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(ഡെി) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
9.

അേപക്ഷകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി
അർദ്ധരാത്രി 12.00 മണി വെര

10.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവബ് ൈസറ്റ്

05.01.2022 ബുധനാഴ്ച

: www.keralapsc.gov.in

(േഫാേട്ടാ, ID കോർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് പാർട്ട് - 2 ല്
െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് കൂടി േനാക്കുമ്പകേ )

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

111

കോറ്റഗറി നമ്പർ : 572/2021
പത്താം എന . സി . എ . വിജ്ഞാപനം
േകേരള
സർക്കാർ
സർവ്വീസില്
താെഴ
പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല പട്ടികേജാതി സംവരണ
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും
ഓണ്ലൈലനായി
'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പദ്ധതി' പ്രകോരം അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു. ഈ
തസ്തികേയ്ക്കായി 31.07.2007 - െല ഗസറ്റില് പ്രസിദ്ധീകേരിച്ച കോറ്റഗറി നമ്പർ 254/2007,
10.04.2008 ഗസറ്റിെല കോറ്റഗറി നമ്പർ 171/2008, 29.05.2009 ഗസറ്റിെല കോറ്റഗറി നമ്പർ
186/2009, 30.10. 2010 ഗസറ്റിെല കോറ്റഗറി നമ്പർ 296/ 2010, 10.09.2014 ഗസറ്റിെല കോറ്റഗറി
നമ്പർ 397/ 2014, 10.09.2015 ഗസറ്റിെല കോറ്റഗറി നമ്പർ 247/ 2015, 30.05.2017 ഗസറ്റിെല
കോറ്റഗറി നമ്പർ 164/2017, 15.10.2019 ഗസറ്റിെല കോറ്റഗറി നമ്പർ 162/2019, 15.12.2020
ഗസറ്റിെല കോറ്റഗറി നമ്പർ 342/2020 എന്നീ വിജ്ഞാപനങ്ങള്ക്ക് േശേഷവും േയാഗയരായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള ലഭിക്കാത്തതിനാല് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കുമ്പന്ന പത്താം എന. സി.എ
വിജ്ഞാപനമാണിത്.
1.

വകുപ്പ്

:

തുറമുഖപ്പം (ൈഹേഡ്രാഗ്രാഫികേ് സർെവ്വ വിഭാഗം)

2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

അസിസ്റ്റന് മൈറന സർെവ്വയർ

3. ശേമ്പളം

:

₹ 55,200 – 1,15,300/- (പരിഷ്കരിച്ചത്)

4. ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

:

പട്ടികേജാതി – 1 (ഒന്ന്)

മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവ് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ് . ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഈ തസ്തികേയുെട 29-12-2005 ല് നിലവില് വന്ന
റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന
കോലയളവില് േമല്പരാമർശേിച്ചിട്ടുള
പട്ടികേജാതി
സമുദ്ായത്തില്െപ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അഭാവത്തില് നികേത്തെപ്പടാത്ത
ഒഴിവിേലക്ക് നിയമനശേിപാർശേയും നിയമനവും നടത്തുന്നതുവെരേയാ, ടി NCA റാങ്ക്
പട്ടികേ നിലവില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് 3 വർഷം വെരേയാ ഏതാേണാ ആദ്യം,
അതുവെര പ്രാബലയത്തില് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
5. നിയമന രീതി

:

േനരിട്ടുള നിയമനം (േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല
പട്ടികേജാതി സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും മാത്രം. എന്നാല്
പട്ടികേജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ടവരുടെട അഭാവത്തില്
പട്ടികേവർഗ്ഗ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപക്ഷയും
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.)

കുറിപ്പ് :1) പട്ടികേജാതി/ പട്ടികേവർഗ്ഗ സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന അേപക്ഷകേള് നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. അങ്ങെനയുളവർക്ക്
അേപക്ഷ നിരസിച്ചുകെകോണ്ട് അറിയിപ്പ് പ്രേതയകേമായി നല്കുന്നതല്ല.
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2)

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി അേപക്ഷയില് ശേരിയായ ജാതി / സമുദ്ായം
അവകോശേെപ്പടുകേയും അത് എസ് .എസ് .എല് .സി ബുക്കില്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയതില് നിന്ന് വയതയസ്തമാകുകേയും െചെയ്യുന്ന സാഹചെരയത്തില്
ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിേനാെടാപ്പം ജാതി വയതയാസം സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനം
കൂടി
പ്രമാണ
പരിേശോധനാ
സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .

6. പ്രായപരിധി :

18-41, ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 01.01.2003 നുശം 02.01.1980 നുശം
ഇടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.
(രണ്ട്
തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട). െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല ഖപ്പണ്ഡികേ 2(i) െല
ആനുശകൂലയം ഉദ്യള്െപ്പെട.
വയസ്സിളവിെന
സംബന്ധിച്ച
മറ്റു
വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിജ്ഞാപനത്തിെല
െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല
രണ്ടാം
ഖപ്പണ്ഡികേ േനാക്കുമ്പകേ; (ഖപ്പണ്ഡികേ 2(i) െല ആനുശകൂലയം ഒഴിെകേ.)

7. േയാഗയതകേള് :
1. എസ്.എസ്.എല്.സി. േയാ തത്തുലയമായ പരീക്ഷേയാ പാസ്സായിരിക്കണം.
2. ഇന്തയന േനവല് ൈഹേഡ്രാഗ്രാഫികേ് ബാഞ്ച് നല്കുന്ന സർേവ്വ റിേക്കാർഡെർ
ക്ലാസ് - 1 അെല്ലങ്കില് ക്ലാസ് - II േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം.
കുറിപ്പ് : I

െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നവർ
േജാലിയില്
പ്രേവശേിച്ചതിനുശേശേഷം
നിശ്ചിത
കോലയളവില് പരിശേീലനം േനടിയിരിേക്കണ്ടതാണ്. സർേവ്വ റിേക്കാർഡെർ ക്ലാസ് I
േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 4 (നാല്) വർഷക്കാലയളവിലും, സർേവ്വ
റിേക്കാർഡെർ ക്ലാസ് II േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 6 (ആറ്)
വർഷക്കാലയളവിലും ൈഹേഡ്രാഗ്രഫികേ് സർേവ്വയില് പരിശേീലനം േനേടണ്ടതാണ്.
പരിശേീലന കോലത്ത് ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള മുഴുവന ശേമ്പളത്തിനുശം
അലവനസുകേള്ക്കുമ്പം അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
II a. KS & SSR പാർട്ട് II റൂള് 10 (a) (ii) ബാധകേമാണ് .
b. വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത
െതളിയിക്കുമ്പന്ന തത്തുലയതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷന
സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രെമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി
പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള്ളു.

8. െപ്രാേബഷന : ഈ തസ്തികേയില് നിയമിക്കെപ്പടുന്ന ഏെതാരാളുടം തുടർച്ചയായ മൂന്ന്
വർഷക്കാല സർവീസിനുശളില് രണ്ട് വർഷക്കാലം െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കുമ്പം.
െപ്രാേബഷന കോലയളവില് Account test for Executive Officers പാസായിരിക്കണം.
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9.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login
െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ
തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന
Notification Link-െല Apply Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload
െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011-ന് േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം
േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം
േഫാേട്ടാ എടുത്ത
തീയതിയും
വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്ത
തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ
ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പ്
വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന്
മുനപും തെന െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള
എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷ
സമർപ്പണത്തിനുശ
േശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ
കേഴിയുകേയില്ല. ഭാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട Soft copy/print out എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല
`My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print out
എടുക്കാവുന്നതാണ് .
അേപക്ഷ
സംബന്ധമായി
കേമ്മീഷനുശമായി
നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട Print out കൂടി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം
നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള
അസ്സല്
പ്രമാണങ്ങള്
കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് / ഒ.എം.ആർ / ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം
(Confirmation) അേപക്ഷകേർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ടേഷന
െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ്.
അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം
നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത്
ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശള സൗകേരയം പരീക്ഷ തീയതി വെരയുള
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അവസാനെത്ത
15 ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭയമാകുന്നതാണ്.
നിശ്ചിത
സമയത്തിനുശളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന
ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട
പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷ കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇത്
സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും, അതില്
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പറിലും നല്കുന്നതാണ്.
(സി) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്
Confirmation നല്കേിയിട്ട് ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ
െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule
22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(ഡെി) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
9.

അേപക്ഷകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി:- 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച
അർദ്ധരാത്രി 12.00 മണി വെര

10. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവൈബ്സൈറ്റ്

: www.keralapsc.gov.in

(േഫാേട്ടാ , ID കോർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് പാർട്ട് - 2 ല്
െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് കൂടി േനാക്കുമ്പകേ )
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 573/2021
രണ്ടാം എന . സി . എ . വിജ്ഞാപനം ( െസാൈസറ്റി വിഭാഗം ) - ഈഴവ / തിയ്യേ / ബില്ലവ
േകേരള േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് െഫഡെേറഷന ലിമിറ്റഡെില്
അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുള െമമ്പർ െസാൈസറ്റികേളില് സ്ഥിരമായി േജാലി െചെയ്യുന്നവരുടം
നിശ്ചിത
േയാഗയതയുളളവരുടമായ
ഈഴവ/തിയ്യേ/ബില്ലവ
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും താെഴ പറയുന്ന ഒഴിവിേലക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്
ഓണ്ലൈലനിലൂടെട ഒറ്റത്തവണ രജിസ് േട്രേഷന വഴി അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു.
1.

സ്ഥാപനം

:

േകേരള േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ്
െഫഡെേറഷന ലിമിറ്റഡെ്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

ജൂനിയർ സിസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ

3.

ശേമ്പളം

:

₹ 18810 - 37970 /- (PR)

4.

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

:

ഈഴവ/തിയ്യേ/ബില്ലവ - 1 (ഒന്ന് )

കുറിപ്പ്:1. മുകേളില് സൂചെിപ്പിച്ചിട്ടുള ഒഴിവ് ഈ തസ്തികേയുെട 25.03.2019-ല് നിലവില്
വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് (െസാൈസറ്റി വിഭാഗം, കോറ്റഗറി നം. 085/2016)
ഈഴവ/തിയ്യേ/ബില്ലവ
സമുദ്ായത്തിനുശേവണ്ടി
നീക്കിവച്ചിട്ടുളള
ഒഴിവില്
ആ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അഭാവത്തില് നികേത്തെപ്പടാെതവന്നതും
ഇേപ്പാള് നിലവിലുളളതുമാണ് . ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക്
ലിസ്റ്റില് നിന്നും േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഒഴിവ് നികേത്തെപ്പടുന്നതുവെരേയാ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവില്
വരുടന്ന തീയതി മുതല് മൂന്ന് വർഷം വെരേയാ, ഏതാേണാ ആദ്യം, അതുവെര ഈ
വിജ്ഞാപന
പ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തിലുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ് . ഒന്നാം എന.സി.എ വിജ്ഞാപനം (ഗസറ്റ് തീയതി
25.08.2020, കോറ്റഗറി നം. 090/2020) പ്രകോരം ഈഴവ/തിയ്യേ/ബില്ലവ സമുദ്ായത്തിെല
അർഹരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള ലഭിക്കാതിരുടന്നതിനാലുള രണ്ടാം എന .സി.എ
വിജ്ഞാപനമാണിത് .
2. ഈ
വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാന തലത്തില്
നടത്തുന്നതാണ്.
3. െകേ.സി.എസ്. ചെട്ടം 184 പ്രകോരം ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമിക്കെപ്പടുന്നവർ
സർവീസില് പ്രേവശേിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് വർഷെത്ത
സർവീസിനുശളില് രണ്ട് വർഷം െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കുമ്പം.
5. നിയമനരീതി : േകേരള േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് െഫഡെേറഷന
ലിമിറ്റഡെില് അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുള െമമ്പർ െസാൈസറ്റികേളില് (അതായത്
റീജിയണല് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് െപ്രാഡെയൂേസഴ്സ് യൂണിയനുശകേള്) സ്ഥിരമായി
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േജാലി െചെയ്യുന്നവരുടം നിശ്ചിത േയാഗയതയുളളവരുടമായ ഈഴവ/തിയ്യേ/ബില്ലവ
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളായ
ജീവനക്കാരില് നിന്നും േനരിട്ടുള
നിയമനം.
കുറിപ്പ്:- േകേരള േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് െഫഡെേറഷന ലിമിറ്റഡെില്
അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുള െമമ്പർ െസാൈസറ്റികേളില് റഗുലർ സർവീസില് ഇല്ലാത്തവരുടം
ഈഴവ/തിയ്യേ/ബില്ലവ വിഭാഗത്തില്െപ്പടാത്തവരുടമായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
അേപക്ഷകേള് നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. അങ്ങെനയുളവർക്ക് അേപക്ഷ നിരസിച്ചുകെകോണ്ട്
വയക്തിഗത അറിയിപ്പ് നല്കുന്നതല്ല.
6.

പ്രായം

:

18- 50. ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
02/01/1971 നുശം 01/01/2003 - നുശമിടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.
(രണ്ടു തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട).

7. േയാഗയതകേള് :
1. േകേരള േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് െഫഡെേറഷന ലിമിറ്റഡെില് അഫിലിേയറ്റ്
െചെയ്തിട്ടുള െമമ്പർ
െസാൈസറ്റികേളില് (അതായത് റീജിയണല് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ്
മില്ക്ക് െപ്രാഡെയൂേസഴ്സ് യൂണിയനുശകേള്) ഏെതങ്കിലും തസ്തികേയില് മൂന്ന് വർഷത്തില്
കുറയാത്ത െറഗുലർ സർവ്വീസ് ഉദ്യളവരുടം സർവ്വീസില് തുടരുടന്നവരുടമായ സ്ഥിരം
ജീവനക്കാരായിരിക്കണം. അത്തരക്കാർ അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന തീയതിയിലും പുതിയ
തസ്തികേയുെട നിയമന തീയതിയിലും െമമ്പർ െസാൈസറ്റിയില് സർവ്വീസില്
തുടരുടന്നവരുടമായിരിക്കണം.
2.
ബി.സി.എ/മാത്ത മാറ്റ ിക്സ ് / േകോേമഴ്സ ് / ഫിസിക്സ ് / സ്റ്റ ാറ്റ ിസ്റ്റ ിക്സ ്
എന്ന ിവയിേലെതങ്ക ിലും വിഷയത്ത ിലുള ബിരുടദ്വും കേമ്പ യൂട്ട ർആപ്ല ിേക്ക ഷന/കേമ്പ യൂട്ട ർ സയനസ് /
െടേക്നാ ളജിയിലുള ഡെിേപ്ലാ മയും/എം.സി.എ.
കുറിപ്പ്:1. KS&SSR Part II Rule 10 (a) (ii) ബാധകേമാണ്.
2. ബന്ധെപ്പട്ട അെപ്പക്സ് /േകേന െസാൈസറ്റിയില് അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുള പ്രാഥമികേ
സഹകേരണ / അംഗസംഘ്ങ്ങളിെല ജീവനക്കാർക്ക് സംവരണം െചെയ്തിട്ടുള ഒഴിവില്
േകേരള പബ്ലികേ് സർവീസ് കേമ്മിഷന മുേഖപ്പന നിയമിക്കെപ്പട്ടയാള് അപ്രകോരമുള
തസ്തികേയില് തുടരുടേവാളം, ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം നിയമനം ലഭിക്കുമ്പന്ന തീയതിയിലും
അഫിലിേയറ്റ്
െചെയ്തിട്ടുള
പ്രാഥമികേ
സഹകേരണ/
അംഗസംഘ്ത്തില്
േസവനത്തിലായിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധന ബാധകേമല്ല.
3. വിജ്ഞ ാപന പ്ര കോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തു ലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പ ട്ട ്
അേപക്ഷ സമർ പ്പ ിക്കുമ്പ ന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തു ലയത
െതളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശള സർ ക്ക ാർ ഉദ്യത്ത രവ് സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് പരിേശോധന സമയത്ത ്
ഹാജരാക്ക ിയാല് മാത്ര േമ പ്ര സ്തു ത േയാഗയത തത്തു ലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പ കേയുള .
4. ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട SSLC ബുക്ക ിെല ജാതി സംബന്ധ ിച്ച േരഖപ്പെപ്പ ടുത്ത ലില്
വയതയാസം ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന സാഹചെരയത്ത ില് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ശേരിയായ ജാതി
അേപക്ഷ യില് അവകോശേെപ്പ ടുകേയും ആയത് െതളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശള ബന്ധ െപ്പ ട്ട
റവനയൂ അധികോരി നല് കുന്ന ജാതി സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് ഇതു സംബന്ധ ിച്ച ഗസറ്റ ്
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വിജ്ഞ ാപനം
എന്ന ിവ
െചെേയ്യേ ണ്ട താണ് .

െവരിഫിേക്ക ഷന

സമയത്ത ്

ഹാജരാക്കുമ്പ കേയും

8. ഈ തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്ന െമമ്പർ െസാൈസറ്റികേളില് നിന്നുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിനുശള അർഹത െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനായി
സർവ്വീസിെന സംബന്ധിക്കന്ന വിശേദ്വിവരങ്ങള് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിട്ടുള സർവ്വീസ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹകേരണ വകുപ്പിെല അസിസ്റ്റനറ് രജിസ്ട്രോർ (ജനറല്) ല് നിന്നും
വാങ്ങി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും കേമ്മിഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
അേപക്ഷേയാെടാപ്പം പ്രസ്തുത സർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് െപ്രാൈഫലില് അപ്
േലാഡെ് െചെയ്തതിന് േശേഷം സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന അേപക്ഷകേള് മാത്രേമ സവീകേരിക്കുമ്പകേയുള.
സർ വ്വ ീസ് സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് താെഴ െകോടുക്കുമ്പ ന്ന മാതൃകേയിലായിരിക്ക ണം.
സർ വ്വ ീസ് സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ്
1.

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപര്

:

2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്, ശേമ്പളനിരക്ക് (ഇേപ്പാള് േജാലി െചെയ്യുന്ന
തസ്തികേയുെട േപരുടം, ശേമ്പളവും ഓേരാ തസ്തികേയിലും സ്ഥിരമായി :
േജാലി േനാക്കിയിട്ടുള കോലയളവും.
3.ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ി േജാലിെചെയ്യു ന്ന സഹകേരണ സംഘ്ത്ത ിെന
:
േപരുടം സംഘ്ം േകേരള േകോ-ഓപ്പ േററ്റ ീവ് മില്ക്ക ് മാർക്ക റ്റ ിംഗ്
െഫഡെേറഷന ലിമിറ്റ ഡെില് അഫിലിേയറ്റ ് െചെയ്ത തീയതിയും
4.ടി സംഘ്ത്ത ില് സ്ഥ ിരേസവനം ആരംഭിച്ച തീയതിയും :
തസ്ത ികേയും ഇേപ്പാ ള് േജാലി െചെയ്യു ന്ന തസ്ത ികേയും.
േമല്പ്പറഞ്ഞെ െമമ്പർ െസാൈസറ്റിയിെല സ്ഥിരം ജീവനക്കാരനായ /ജീവനക്കാരിയായ
(ശ്രീ/ശ്രീമതി ........................... (േപരുടം വിലാസവും) െന സംബന്ധിച്ചുകള വിവരങ്ങള് ടി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട സർവ്വീസ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളുടമായി ഒത്തുേനാക്കിയതില്
ആയവ സതയമാെണന്ന് എനിക്ക് േബാദ്ധയമായിട്ടുളതായി ഞാന സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.

സ്ഥലം :
തീയതി :

ഒപ്പും േപരുടം
അസിസ്റ്റനറ് രജിസ്ട്രോർ (ജനറല്)
സഹകേരണവകുപ്പ്
(ഓഫീസ് മുദ്ര)

9. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട വിധം :
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന
ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
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രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത
േശേഷം സവന്തം
profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link െല Apply
Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്.അപ് േലാഡെ് െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31.12.2011-ന്
േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. Upload െചെയ്യുന്ന
േഫാേട്ടായുെട താെഴ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload െചെയ്ത
േഫാേട്ടായ്ക്ക്
upload
െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരികേ് കും.
േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല.
Password രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും
തെന െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും
User Id പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള
അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ
കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട soft copy/print out എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല 'My
applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print out
എടുക്കാവുന്നതാണ് .
അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മിഷനുശമായി നടത്തുന്ന
കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ഈ തിരെഞ്ഞെ ടുപ്പു മായി ബന്ധ െപ്പ ട്ട ് എഴുത്ത ് / ഒ.എം.ആർ ./ഓണ്ല ൈലന
പരീക്ഷ
നടത്തു കേയാെണങ്ക ില്
പരീക്ഷ
എഴുതുെമന്ന
സ്ഥ ിരീകേരണം
(Confirmation) അേപക്ഷ കേർ തങ്ങ ളുടെട ഒറ്റ ത്ത വണ രജിേസ്ട്രേ ഷന െപ്രാ ൈഫല്
വഴി നല് േകേണ്ട താണ് . അപ്ര കോരം സ്ഥ ിരീകേരണം നല് കുന്ന വർ ക്ക ് മാത്ര ം
അഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ് ജനേററ്റ ് െചെയ്ത ് അത് ഡൌണ്ല േലാഡെ് െചെയ്യു ന്ന തിനുശള
സൗകേരയം പരീക്ഷ ാത്ത ീയതി വെരയുള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങ ളില്
ലഭയമാകുന്ന താണ് . നിശ്ച ിത സമയത്ത ിനുശള ില് സ്ഥ ിരീകേരണം നല് കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട അേപക്ഷ കേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ്.
സ്ഥ ിരീകേരണം നല് േകേണ്ട തായ കോലയളവു സംബന്ധ ിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പ റിച്ചുക ം
അഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധ ിച്ചുക ം ഉദ്യള വിവരങ്ങ ള്
ബന്ധ െപ്പ ട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള് െപ്പ ടുന്ന പരീക്ഷ ാ കേലണ്ട ർ പ്ര സിദ്ധ െപ്പ ടുത്തു ന്ന താണ്.
ഇതു സംബന്ധ ിച്ച അറിയിപ്പ ് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട െപ്രാ ൈഫലിലും അതില്
രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്ത ിട്ടു ള െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പ രിലും നല് കുന്ന താണ് .
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(സി) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങ ി േയാഗയത സംബന്ധ ിച്ച ് െതറ്റ ായ
അവകോശേവാദ്ം
ഉദ്യന്ന യിച്ച ് അേപക്ഷ നല്കേ ിയ േശേഷം പരീക്ഷ യ്ക്ക ് Confirmation
നല് കേിയിട്ട ്
ഹാജരാകുകേേയാ
ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പ കേേയാ
െചെയ്യു ന്ന
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് െക്ക തിെര KPSC Rules of Procedure 1976, Rule 22 പ്ര കോരം
ശേിക്ഷ ാ നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പ ന്ന താണ് .
(ഡെി) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
10. െപാതു വയവസ്ഥയിെല 2, 5(a), 7 എന്നീ ഖപ്പണ്ഡികേകേള് േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ബാധകേമല്ല.
11. അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി : 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12
മണി വെര
12. അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട േമല്വിലാസം

:

www.keralapsc.gov.in

( േഫാേട്ടാ ,
ഐ . ഡെി
കോർഡെ്
ഉദ്യള്െപ്പെടയുളള
വിശേദ്
വിവരങ്ങള്ക്ക്
വിജ്ഞാപനത്തിെന രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് വായിച്ചുക
േനാക്കുമ്പകേ )
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 574/2021
രണ്ടാം എന . സി . എ വിജ്ഞാപനം - എസ് സി സി സി
താെഴ പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുള േകേരള
സംസ്ഥാനത്തിെല
ക്രിസ്തുമതത്തിേലക്ക് പരിവർത്തനം െചെയ്ത പട്ടികേജാതിക്കാർ
(എസ്.സി.സി.സി) വിഭാഗത്തിെല ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും ഓണ്ല ൈലനായി മാത്രം
അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു. അേപക്ഷകേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന
ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവബ് ൈസറ്റിലൂടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷനുശേശേഷം മാത്രം നേല്കേണ്ടതാണ് .
രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിലൂടെട
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
1. വകുപ്പ്

: േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ഫിനാനഷയല് എനർൈപ്രസസ് ലിമിറ്റഡെ്

2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: പയൂണ്ല-വാച്ച്മാന (െകേ.എസ്.എഫ്.ഇ–െല പാർട്ട് ൈടം
ജീവനക്കാരില് നിന്നും േനരിട്ടുള നിയമനം) - എന.സി.എ
(എസ്.സി.സി.സി)

3. ശേമ്പളം

: ₹ 7735-13090/-

4. ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

: 01 (ഒന്ന്) (എസ്.സി.സി.സി-01)

കുറിപ്പ് :
(1) മുകേളില് പറയുന്ന
തസ്തികേയുെട ചുരുടക്കപ്പട്ടികേ /സാദ്ധയതാപട്ടികേയില്
ഉദ്യള്െപ്പടുത്തുവാന സാദ്ധയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട എണ്ണം
സവീകോരയമായ
അേപക്ഷകേളുടെട ലഭയതയനുശസരിച്ച്
തീരുടമാനിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(2)മുകേളില് െകോടുത്തിട്ടുള ഒഴിവ്
ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ് .
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് പട്ടികേയുെട കോലാവധി ഈ തസ്തികേയുെട
30.11.2018
തീയതിയില് നിലവില് വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും (കോറ്റഗറി നമ്പർ
383/2017) േമല്പ്പറഞ്ഞെ സംവരണ സമുദ്ായത്തിെന ഊഴങ്ങള് നികേത്തെപ്പടുന്നതു
വെരേയാ, ടി റാങ്ക് പട്ടികേ നിലവില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് 3 വർഷം വെരേയാ ഏതാേണാ
ആദ്യം വരുടന്നത് അതുവെര ആയിരിക്കുമ്പം. 12.10.2017 തീയതിയിെല കോറ്റഗറി നമ്പർ 383/2017
വിജ്ഞാപനപ്രകോരവും,
15.09.2020 തീയതിയിെല കോറ്റഗറി നമ്പർ 122/2020 ഒന്നാം
എന.സി.എ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരവും
പ്രസ്തുത
വിഭാഗത്തിെല
അർഹരായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള ലഭിക്കാത്തതിനാല് ഉദ്യളള രണ്ടാം എന.സി.എ വിജ്ഞാപനമാണിത്.
(3)മുകേളില് പറയുന്ന തസ്തികേയിേലയ്ക്കുള നിയമനത്തിനുശള ഏതു ശേിപാർശേയും
പിന്നീട് െതറ്റാെണന്ന് േബാധയെപ്പട്ടാല് റദ്ദു െചെയ്യുന്നതിനുശള അധികോരം േകേരള പബ്ലികേ്
സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.നിയമനശേിപാർശേ റദ്ദു െചെയ്താലുടന
നിയമനാധികോരി ആ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േസവനം അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .എന്നാല്
നിയമനശേിപാർശേ
റദ്ദോക്കുമ്പകേയും
േസവനം
അവസാനിപ്പിക്കുമ്പകേയും
െചെയ്യുന്നത്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട െപ്രാേബഷന കോലേമാ, േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ച േശേഷം 240
ദ്ിവസേമാ ഏതാേണാ ആദ്യം പൂർത്തിയാകുന്നത് ആ കോലയളവിനുശളിലായിരിക്കണം.
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5. നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുള നിയമനം (േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ഫിനാനഷയല്
എനർൈപ്രസസ് ലിമിറ്റഡെില് പാർട്ട് ൈടം സവീപ്പർ കേം
സ്കൊവഞ്ചർ, പാക്കർ, െഡെസ്പൊച്ചർ, ഗാർഡ്നർ എന്നീ
തസ്തികേകേളില് േജാലി െചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുമതത്തിേലക്ക്
പരിവർത്തനം െചെയ്ത പട്ടികേജാതി (എസ്.സി.സി.സി)
സമുദ്ായത്തിെല ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും മാത്രം.
അേപക്ഷ തീയതിയില് പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തില് മൂന്നു
വർഷത്തില് കുറയാെതയുള േസവനം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം)
കുറിപ്പ്:- എസ്.സി.സി.സി വിഭാഗത്തില് അല്ലാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.അത്തരം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കായി നിരസന അറിയിപ്പ് പ്രേതയകേം
നല്കുന്നതല്ല.

6. പ്രായപരിധി

: 18–50
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1971 നുശം 01.01.2003
നുശമിടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.(രണ്ടു തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട). വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റു വയവസ്ഥകേള്
ബാധകേമല്ല.

7. േയാഗയതകേള്

: (1) ആറാം ക്ലാസ് (പുതിയത്) പാസായിരിക്കണം
അെല്ലങ്കില് തത്തുലയം
(2) അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന തീയതിയില് േമല് പറഞ്ഞെ
സ്ഥാപനത്തില് 3 വർഷത്തില് കുറയാത്ത
പ്രവൃത്തിപരിചെയം.

കുറിപ്പ്: (1) െകേ.എസ്. ആന് എസ്. എസ്. ആർ. പാർട്ട് II വിെല റൂള് 10(a) ii ബാധകേമാണ്.
(2) വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത
െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ
പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
(3) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി, അേപക്ഷയില് ശേരിയായ ജാതി/സമുദ്ായം അവകോശേെപ്പടുകേയും
അത് എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കില് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയതില് നിന്നും വയതയസ്തമാകുകേയും
െചെയ്യുന്ന സാഹചെരയത്തില് േനാണ്ലക്രീമിെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിെനാപ്പം ജാതി വയതയാസം
സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി പ്രമാണ പരിേശോധന സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
(4) വിദ്യാഭയാസം,പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശേവാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ചുക അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation നല്കേിയിട്ടു ഹാജരാകുകേേയാ
ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules Of
Procedure 1976, Rule 22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷ നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
പ്രവൃത്തിപരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് താെഴപ്പറയുന്ന മാതൃകേയിലായിരിക്കണം
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സർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
1. Name of Candidate

:

2. Name of the post now held by the
applicant with scale of pay
:
3. Name of the firm in which the
applicant is currently employed

:

4. Name of service to which the
applicant belongs

:

5. Date of commencement of service:
6. Service Particulars

:

Sl.No.

Period

Name of Post held

From

Length of Service
To

Year

Month

Days

Total Service
Certified
that
the
above
details
in
respect
of
Sri./Smt……………………………………has been verified by me with the
service particulars as given in the service book and they are found correct.

Place :
Date :

Signature,
Name & Designation of the Head of Office
(Office Seal)

8. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മിഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.Keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്തേശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
User ID യും Password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് Login െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം Profile ലൂടെട
അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ
തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും
പ്രസ്തുത
തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link െല 'apply now' ല് മാത്രം click
െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31.12.2011 ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം.
േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി
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േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload െചെയ്ത
േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാഫീസ്
നല്േകേണ്ടതില്ല. രജിേസ്ട്രേഷന കോർഡെ് Link click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട പ്രിനറ് ഔദ്യട്ട്
എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ് .
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന Profile ല് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ് . കേമ്മീഷനുശമായുള
എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും User ID പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ
ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
ആയതിനുശേശേഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റംവരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ
കേഴിയുകേയില്ല. ഭാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന
അേപക്ഷയുെട
Soft
Copy/Print
Out
എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല My Applications എന്ന Link -ല്
Click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട Print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി
കേമ്മീഷനുശമായി നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട Print out കൂടി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന
പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി,
വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള പ്രമാണങ്ങളുടെട പകേർപ്പുകേള് കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും .
(ബി) ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ ഓണ്ലൈലന പരീക്ഷ
നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (Confirmation) അേപക്ഷകേർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത്
Download െചെയ്യുന്നതിനുശള സൗകേരയം പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുള അവസാനെത്ത 15
ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. പരീക്ഷ എഴുതുെമന്നുള സ്ഥിരീകേരണം നിശ്ചിത
സമയപരിധിക്കുമ്പളില്
നല്കോത്തവരുടെട
അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ
കോലയളവു സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി
സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ കേലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇതു
സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള െമാൈബലിലും നല്കുന്നതാണ്.
(സി) ആധാർ കോർഡുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില്
ആധാർ കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
9. അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി : 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധ രാത്രി 12
മണി വെര.
10. അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട േമല്വിലാസം : www.keralapsc.gov.in
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11.
(a) െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേയിെല v, viii, ix, x, xi & xiii
ഉദ്യപഖപ്പണ്ഡികേകേളുടം 6, 7 എന്നീ ഖപ്പണ്ഡികേകേളുടം േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ബാധകേമല്ല.
(b) േമല്പ്പറഞ്ഞെ സ്ഥാപനത്തിേലയ്ക്കുള നിയമനം അവർ കോലാകോലങ്ങളില്
വരുടത്തുന്ന ചെട്ടങ്ങള്ക്കുമ്പം വയവസ്ഥകേള്ക്കുമ്പം വിേധയമായിരിയ്ക്കും.
(േഫാേട്ടാ, ഐ.ഡെി കോർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള നിർേദ്ദേശേങ്ങള്ക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന
2-ാാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതുവയവസ്ഥകേള് നിർബന്ധമായും േനാക്കുമ്പകേ. )
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 575/2021

രണ്ടാം എന . സി . എ . വിജ്ഞാപനം - പട്ടികേജാതി ( െസാൈസറ്റി വിഭാഗം )
േകേരള േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് െഫഡെേറഷന ലിമിറ്റഡെില്
അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുള െമമ്പർ െസാൈസറ്റികേളില് സ്ഥിരമായി േജാലി െചെയ്യുന്നവരുടം
നിശ്ചിത േയാഗയതയുളളവരുടമായ പട്ടികേജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില്
നിന്നും താെഴ പറയുന്ന ഒഴിവിേലക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് ഓണ്ലൈലനിലൂടെട
ഒറ്റത്തവണ രജിസ് േട്രേഷന വഴി അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു.
1.

സ്ഥാപനം

:

േകേരള േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ്
െഫഡെേറഷന ലിമിറ്റഡെ്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർഗൈനസർ

3.

ശേമ്പളം

:

₹ 6520 - 11745 /- (PR)

4.

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

:

പട്ടികേജാതി - 1 (ഒന്ന് ) (െസാൈസറ്റി കോറ്റഗറി)

കുറിപ്പ്:1. മുകേളില് സൂചെിപ്പിച്ചിട്ടുള ഒഴിവ് ഈ തസ്തികേയുെട 18.05.2017-ല്
നിലവില് വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് (െസാൈസറ്റി വിഭാഗം, കോറ്റഗറി നം. 048/2013)
പട്ടികേജാതി സമുദ്ായത്തിനുശേവണ്ടി നീക്കിവച്ചിട്ടുളള ഒഴിവില് ആ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അഭാവത്തില്
നികേത്തെപ്പടാെതവന്നതും
ഇേപ്പാള്
നിലവിലുളളതുമാണ് . ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്
നിന്നും േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഒഴിവ് നികേത്തെപ്പടുന്നതുവെരേയാ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവില് വരുടന്ന
തീയതി മുതല് മൂന്ന് വർഷം വെരേയാ, ഏതാേണാ ആദ്യം, അതുവെര ഈ വിജ്ഞാപന
പ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ് . ഒന്നാം
എന.സി.എ വിജ്ഞാപനം (ഗസറ്റ് തീയതി 25.08.2020, കോറ്റഗറി നം. 091/2020) പ്രകോരം
പട്ടികേ ജാതി സമുദ്ായത്തിെല അർഹരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള ലഭിക്കാതിരുടന്ന
തിനാലുള രണ്ടാം എന.സി.എ വിജ്ഞാപനമാണിത് .
2. ഈ
വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാന തലത്തില്
നടത്തുന്നതാണ്.
3. െകേ.സി.എസ്. ചെട്ടം 184 പ്രകോരം ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമിക്കെപ്പടുന്നവർ
സർവീസില് പ്രേവശേിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് വർഷെത്ത
സർവീസിനുശളില് രണ്ട് വർഷം െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കുമ്പം.
5. നിയമനരീതി :
േകേരള േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് െഫഡെേറഷന
ലിമിറ്റഡെില് അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുള െമമ്പർ െസാൈസറ്റികേളില് (അതായത്
റീജിയണല് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് െപ്രാഡെയൂേസഴ്സ് യൂണിയനുശകേള്) സ്ഥിരമായി േജാലി
െചെയ്യുന്നവരുടം നിശ്ചിത േയാഗയതയുളളവരുടമായ പട്ടികേജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളായ ജീവനക്കാരില് നിന്നും േനരിട്ടുള നിയമനം.
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കുറിപ്പ് :േകേരള േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് െഫഡെേറഷന ലിമിറ്റഡെില്
അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുള െമമ്പർ െസാൈസറ്റികേളില് റഗുലർ സർവീസില് ഇല്ലാത്തവരുടം
പട്ടികേജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പടാത്തവരുടമായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
അേപക്ഷകേള് നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. അങ്ങെനയുളവർക്ക് അേപക്ഷ നിരസിച്ചുകെകോണ്ട്
വയക്തിഗത അറിയിപ്പ് നല്കുന്നതല്ല.
6. പ്രായം :

18- 50 ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02/01/1971 നുശം 01/01/2003 - നുശമിടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ടു തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട).

7. േയാഗയതകേള് :
1. േകേരള േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് െഫഡെേറഷന ലിമിറ്റഡെില്
അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുള െമമ്പർ െസാൈസറ്റികേളില് (അതായത് റീജിയണല്
േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് െപ്രാഡെയൂേസഴ്സ് യൂണിയനുശകേള്) ഏെതങ്കിലും തസ്തികേയില്
മൂന്ന് വർഷത്തില് കുറയാത്ത െറഗുലർ സർവ്വീസ് ഉദ്യളവരുടം സർവ്വീസില്
തുടരുടന്നവരുടമായ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരായിരിക്കണം. അത്തരക്കാർ അേപക്ഷ
സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന തീയതിയിലും നിയമന തീയതിയിലും െമമ്പർ െസാൈസറ്റിയില്
സർവ്വീസില് തുടരുടന്നവരുടമായിരിക്കണം.
2. ഒരുട അംഗീകൃത സർ വ്വ കേലാശോലയില് നിന്നു ം േനടിയ ബി.േകോം /
ബി.ബി.എ. / ബി.ബി.എം/ബി. എസ് സി(േകോ-ഓപ്പ േറഷന ആന ് ബാങ്ക ിംഗ് )
അെല്ല ങ്ക ില് ഏെതങ്ക ിലും വിഷയത്ത ിെല ബിരുടദ്ം.
കുറിപ്പ്:1. KS&SSR Part II Rule 10 (a) (ii) ബാധകേമാണ്.
2. ബന്ധെപ്പട്ട അെപ്പക്സ് /േകേന െസാൈസറ്റിയില് അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുള പ്രാഥമികേ
സഹകേരണ / അംഗസംഘ്ങ്ങളിെല ജീവനക്കാർക്ക് സംവരണം െചെയ്തിട്ടുള ഒഴിവില്
േകേരള പബ്ലികേ് സർവീസ് കേമ്മിഷന മുേഖപ്പന നിയമിക്കെപ്പട്ടയാള് അപ്രകോരമുള
തസ്തികേയില് തുടരുടേവാളം, ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം നിയമനം ലഭിക്കുമ്പന്ന തീയതിയിലും
അഫിലിേയറ്റ്
െചെയ്തിട്ടുള
പ്രാഥമികേ
സഹകേരണ/
അംഗസംഘ്ത്തില്
േസവനത്തിലായിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധന ബാധകേമല്ല.
3. വിജ്ഞ ാപന പ്ര കോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തു ലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പ ട്ട ്
അേപക്ഷ സമർ പ്പ ിക്കുമ്പ ന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തു ലയത
െതളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശള സർ ക്ക ാർ ഉദ്യത്ത രവ് സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് പരിേശോധന സമയത്ത ്
ഹാജരാക്ക ിയാല് മാത്ര േമ പ്ര സ്തു ത േയാഗയത തത്തു ലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പ കേയുള .
4. ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട SSLC ബുക്ക ിെല ജാതി സംബന്ധ ിച്ച േരഖപ്പെപ്പ ടുത്ത ലില്
വയതയാസം ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന സാഹചെരയത്ത ില് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ശേരിയായ ജാതി
അേപക്ഷ യില് അവകോശേെപ്പ ടുകേയും ആയത് െതളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശള ബന്ധ െപ്പ ട്ട
റവനയൂ അധികോരി നല് കുന്ന ജാതി സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് ഇതു സംബന്ധ ിച്ച ഗസറ്റ ്
വിജ്ഞ ാപനം
എന്ന ിവ
െവരിഫിേക്ക ഷന
സമയത്ത ്
ഹാജരാക്കുമ്പ കേയും
െചെേയ്യേ ണ്ട താണ് .
8. ഈ തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്ന െമമ്പർ െസാൈസറ്റികേളില് നിന്നുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിനുശള അർഹത െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനായി
സർവ്വീസിെന സംബന്ധിക്കന്ന വിശേദ്വിവരങ്ങള് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിട്ടുള സർവ്വീസ്
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സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹകേരണ വകുപ്പിെല അസിസ്റ്റനറ് രജിസ്ട്രോർ (ജനറല്) ല് നിന്നും
വാങ്ങി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും കേമ്മിഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
അേപക്ഷേയാെടാപ്പം പ്രസ്തുത സർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് െപ്രാൈഫലില് അപ്
േലാഡെ് െചെയ്തതിന് േശേഷം സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന അേപക്ഷകേള് മാത്രേമ സവീകേരിക്കുമ്പകേയുള.
സർ വ്വ ീസ് സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ില് താെഴ പറയുന്ന വിവരങ്ങ ള് ഉദ്യണ്ട ായിരിേക്ക ണ്ട താണ്.
സർ വ്വ ീസ് സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ്
1.

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപര്

:

2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്, ശേമ്പളനിരക്ക് (ഇേപ്പാള് േജാലി െചെയ്യുന്ന തസ്തികേയുെട
േപരുടം, ശേമ്പളവും ഓേരാ തസ്തികേയിലും സ്ഥിരമായി േജാലി :
േനാക്കിയിട്ടുള കോലയളവും.)
3.ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ി േജാലിെചെയ്യു ന്ന സഹകേരണ സംഘ്ത്ത ിെന
:
േപരുടം സംഘ്ം േകേരള േകോ-ഓപ്പ േററ്റ ീവ് മില്ക്ക ് മാർക്ക റ്റ ിംഗ്
െഫഡെേറഷന ലിമിറ്റ ഡെില് അഫിലിേയറ്റ ് െചെയ്ത തീയതിയും
4.ടി സംഘ്ത്ത ില്
സ്ഥ ിരേസവനം ആരംഭിച്ച
തസ്ത ികേയും ഇേപ്പാ ള് േജാലി െചെയ്യു ന്ന തസ്ത ികേയും.

തീയതിയും :

േമല്പ്പറഞ്ഞെ
െമമ്പർ
െസാൈസറ്റിയിെല
സ്ഥിരം
ജീവനക്കാരനായ
/ജീവനക്കാരിയായ ശ്രീ/ശ്രീമതി ........................... (േപരുടം വിലാസവും) െന സംബന്ധിച്ചുകള
വിവരങ്ങള് ടി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട സർവ്വീസ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളുടമായി
ഒത്തുേനാക്കിയതില് ആയവ സതയമാെണന്ന് എനിക്ക് േബാദ്ധയമായിട്ടുളതായി ഞാന
സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.
സ്ഥലം :
തീയതി :

ഒപ്പും േപരുടം
അസിസ്റ്റനറ് രജിസ്ട്രോർ (ജനറല്)
സഹകേരണവകുപ്പ്
(ഓഫീസ് മുദ്ര)

9. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട വിധം :
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന
ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത
േശേഷം സവന്തം
profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link െല Apply
Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്.അപ് േലാഡെ് െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31.12.2011-ന്
േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. Upload െചെയ്യുന്ന
േഫാേട്ടായുെട താെഴ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload െചെയ്ത

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

128

േഫാേട്ടായ്ക്ക്
upload
െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരികേ് കും.
േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല.
Password രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും
തെന െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും
User Id പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള
അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ
കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട soft copy/print out എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല 'My
applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print out
എടുക്കാവുന്നതാണ് .
അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മിഷനുശമായി നടത്തുന്ന
കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ഈ തിരെഞ്ഞെ ടുപ്പു മായി ബന്ധ െപ്പ ട്ട ് എഴുത്ത ് / ഒ.എം.ആർ ./ഓണ്ല ൈലന
പരീക്ഷ
നടത്തു കേയാെണങ്ക ില്
പരീക്ഷ
എഴുതുെമന്ന
സ്ഥ ിരീകേരണം
(Confirmation) അേപക്ഷ കേർ തങ്ങ ളുടെട ഒറ്റ ത്ത വണ രജിേസ്ട്രേ ഷന െപ്രാ ൈഫല്
വഴി നല് േകേണ്ട താണ് . അപ്ര കോരം സ്ഥ ിരീകേരണം നല് കുന്ന വർ ക്ക ് മാത്ര ം
അഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ് ജനേററ്റ ് െചെയ്ത ് അത് ഡൌണ്ല േലാഡെ് െചെയ്യു ന്ന തിനുശള
സൗകേരയം പരീക്ഷ ാത്ത ീയതി വെരയുള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങ ളില്
ലഭയമാകുന്ന താണ് . നിശ്ച ിത സമയത്ത ിനുശള ില് സ്ഥ ിരീകേരണം നല് കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട അേപക്ഷ കേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ്.
സ്ഥ ിരീകേരണം നല് േകേണ്ട തായ കോലയളവു സംബന്ധ ിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പ റിച്ചുക ം
അഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധ ിച്ചുക ം ഉദ്യള വിവരങ്ങ ള്
ബന്ധ െപ്പ ട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള് െപ്പ ടുന്ന പരീക്ഷ ാ കേലണ്ട ർ പ്ര സിദ്ധ െപ്പ ടുത്തു ന്ന താണ്.
ഇതു സംബന്ധ ിച്ച അറിയിപ്പ ് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട െപ്രാ ൈഫലിലും അതില്
രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്ത ിട്ടു ള െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പ രിലും നല് കുന്ന താണ് .
(സി) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങ ി േയാഗയത സംബന്ധ ിച്ച ് െതറ്റ ായ
അവകോശേവാദ്ം
ഉദ്യന്ന യിച്ച ് അേപക്ഷ നല്കേ ിയ േശേഷം പരീക്ഷ യ്ക്ക ് Confirmation
നല് കേിയിട്ട ്
ഹാജരാകുകേേയാ
ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പ കേേയാ
െചെയ്യു ന്ന
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് െക്ക തിെര KPSC Rules of Procedure 1976, Rule 22 പ്ര കോരം
ശേിക്ഷ ാ നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പ ന്ന താണ് .
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(ഡെി) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
10. െപാതു വയവസ്ഥയിെല 2, 5(a), 7 എന്നീ ഖപ്പണ്ഡികേകേള് േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ബാധകേമല്ല.
11. അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി : 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12
മണി വെര
12. അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട േമല്വിലാസം

:

www.keralapsc.gov.in

(േഫാേട്ടാ,
ഐ.ഡെി
കോർഡെ്
ഉദ്യള്െപ്പെടയുളള
വിശേദ്
വിവരങ്ങള്ക്ക്
വിജ്ഞാപനത്തിെന രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് വായിച്ചുക
േനാക്കുമ്പകേ)
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 576/2021
നാലാം എന സി എ വിജ്ഞാപനം
താെഴ പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്േകേരള
സംസ്ഥാനത്തിെല ഓ ബി സി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില്
നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം മാത്രം അേപക്ഷകേള്
ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു.
1

വകുപ്പ്/സ്ഥാപനം

:

ട്രോേക്കാ േകേബിള് കേമ്പനി ലിമിറ്റഡെ്

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

െസകേയൂരിറ്റി ഗാർഡെ്

3

ശേമ്പളം

:

4

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

:

₹ 5850-8730/എന സി എ – ഒ ബി സി -01(ഒന്ന് )

കുറിപ്പ് :I) ചുരുടക്ക / സാധയത പട്ടികേയില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്താവുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട എണ്ണം
സവീകോരയമായ അേപക്ഷകേളുടെട ലഭയത അനുശസരിച്ചുക തീരുടമാനിക്കുമ്പന്നതാണ്.
ii) മുകേളില് െകോടുത്തിട്ടുള ഒഴിവ്
ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ് .
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം പ്രസിദ്ധീകേരിക്കുമ്പന്ന റാങ്ക് പട്ടികേയ്ക്ക് കോറ്റഗറി നമ്പർ
469/2010
ആയി പ്രസിദ്ധീകേരിച്ചിട്ടുള
വിജ്ഞാപന പ്രകോരം 09.05.2016 നുശ
പ്രസിദ്ധീകേരിച്ച മാതൃ റാങ്ക് പട്ടികേയില് ഒ ബി സി വിഭാഗത്തില് െപടുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അഭാവത്തില്
നിലവില് വന്ന
ഒഴിവില്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിെയ നിയമനശേിപാർശേ െചെയ്ത് നിയമിക്കെപടുന്നത് വെരേയാ ,
ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുള എന സി എ റാങ്ക് പട്ടികേ പ്രസിദ്ധീകേരിച്ചുക മൂന്ന്
വർഷേമാ
ഏതാേണാ ആദ്യം പൂർത്തിയാകുന്നത് , അത് വെര കോലാവധി
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പം . ഇത് 31/10/2017 െല ഗസറ്റില് കോറ്റഗറി നമ്പർ 446/2017 ആയി
പ്രസിദ്ധീകേരിച്ച ഒന്നാം എന സി എ വിജ്ഞാപനത്തിലും,15/11/2019 െല ഗസറ്റില്
കോറ്റഗറി നമ്പർ 248/19 ആയി പ്രസിദ്ധീകേരിച്ച രണ്ടാം
എന സി എ
വിജ്ഞാപനത്തിലും, 15-12-2020 െല ഗസറ്റില് കോറ്റഗറി നമ്പർ 354/2020 ആയി
പ്രസിദ്ധീകേരിച്ച മൂന്നാം എനസിഎ വിജ്ഞാപനത്തിലും
ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികേളുടെട
അഭാവം മൂലം ഉദ്യണ്ടായ നാലാം എന സി എ വിജ്ഞാപനമാണ്
iii)

മുകേളില് പറയുന്ന തസ്തികേയിേലയ്ക്കുള നിയമനത്തിനുശള ഏതു ശേിപാർശേയും
പിന്നീട് െതറ്റാെണന്ന് േബാദ്ധയെപ്പട്ടാല് റദ്ദേ് െചെയ്യുന്നതിനുശള അധികോരം േകേരള
പബ്ലികേ് സർവീസ് കേമ്മിഷന് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ് . നിയമന ശേിപാർശേ റദ്ദു
െചെയ്താല് ഉദ്യടന നിയമനാധികോരി ആ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േസവനം
അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. എന്നാല് നിയമന ശേിപാർശേ റദ്ദോക്കുമ്പകേയും േസവനം
അവസാനിപ്പിക്കുമ്പകേയും െചെയ്യുന്നത് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട െപ്രാേബഷന കോലേമാ,
േജാലിയില്
പ്രേവശേിച്ചേശേഷം
240
ദ്ിവസേമാ
ഏതാേണാ
ആദ്യം
പൂർത്തിയാക്കുമ്പന്നത് ആ കോലയളവിനുശളിലായിരിക്കണം .
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5

നിയമന രീതി
: വിമുക്തഭടന്മാരില് നിന്നും േനരിട്ടുള നിയമനം( ഒ ബി സി
സമുദ്ായം മാത്രം) വിമുക്ത ഭടന്മാരല്ലാത്തവേരാ ഒ ബി സി സമുദ്ായത്തില്
ഉദ്യള്െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേേളാ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന അേപക്ഷകേള് മെറ്റാരറിയിപ്പ്
കൂടാെത നിരുടപാധികേം നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.

6

പ്രായ പരിധി

: 18-49 ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1972-നുശം 01.01.2003 നുശ
ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ടു തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട) െപാതുവയവസ്ഥ ഖപ്പണ്ഡികേ 2(1) െല
ആനുശകൂലയം ഉദ്യള്െപ്പെട

കുറിപ്പ് :പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തില് െപ്രാവിഷണലായി േജാലി േനാക്കിയിട്ടുളവർ ആദ്യെത്ത
െപ്രാവിഷണല് നിയമനക്കാലത്ത് നിശ്ചിത പ്രായപരിധി കേഴിഞ്ഞെിരുടന്നിെല്ലങ്കില്
അവരുടെട െപ്രാവിഷണല് സർവ്വീസിെന ൈദ്ർഘ്യേത്താളം ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില്
ഇളവ് അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് പരമാവധി അഞ്ചുവർഷക്കാലം മാത്രേമ ഈ
ആനുശകൂലയം ലഭിക്കുമ്പകേയുള്ളു. ടി സ്ഥാപനത്തില് റഗുലർ ഉദ്യേദ്യാഗം വഹിക്കുമ്പന്നവർക്ക്
വീണ്ടും മെറ്റാരുട നിയമനത്തിന് ഈ ആനുശകൂലയം ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല. െപ്രാവിഷണല്
സർവ്വീസുളവർ സർവ്വീസിെന ൈദ്ർഘ്യം കോണിക്കുമ്പന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി ൈകേവശേം
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്. അവർ റഗുലർ
സർവ്വീസിലല്ല േജാലി േനാക്കിയിരുടന്നെതന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റില് പ്രേതയകേം
പറഞ്ഞെിരിക്കണം.
(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റുവയവസ്ഥകേള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെല പാർട്ട് 2-െല
െപാതുവയവസ്ഥകേള് ഖപ്പണ്ഡികേ 2,(vi)േനാക്കുമ്പകേ.)
7. േയാഗയതകേള് :1. എസ് എസ് എല് സി േതാറ്റവരായിരിക്കണം. (എസ് എസ് എല് സി
പാസ്സായിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
അേപക്ഷകേള്
പരിഗണിക്കുമ്പന്നതല്ല.)
2. സായുധ േസനകേളില്, അതായത്, കേര, േവയാമ, നാവികേ േസനകേളില് മൂന്നു
വർഷത്തില് കുറയാെതയുള േസവന പരിചെയം.
3. ൈസക്ലിംഗ്
4. ൈലറ്റ് േമാേട്ടാർ വാഹനങ്ങള് ഓടിക്കുമ്പന്നതിന് പ്രാബലയത്തിലുള ൈഡ്രവിംഗ്
ൈലസനസ് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
കുറിപ്പ് :-സ്ത്രീകേളുടം ഭിന്നേശേഷിക്കാരുടം ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കാന േയാഗയരല്ല.
Note :(1) െകേ.എസ്.ആന്
ബാധകേമാണ്.

എസ്.എസ്.ആർ
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(2) വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയേയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത
െതളിയിക്കുമ്പന്ന
സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ്
െവരിഫിേക്കഷന
സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല്
മാത്രേമ
പ്രസ്തുത
േയാഗയത
തത്തുലയമായി
പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
(3)

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി,
അേപക്ഷയില്
ശേരിയായ
ജാതി/സമുദ്ായം
അവകോശേെപ്പടുകേയും
അത്
എസ്.എസ്.എല്.സി
ബുക്കില്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയതില് നിന്നും വയതയസ്തമാകുകേയും െചെയ്യുന്ന സാഹചെരയത്തില്
േനാണ്ലക്രീമിെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിെനാപ്പം ജാതി വയതയാസം സംബന്ധിച്ച
ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനം
കൂടി
പ്രമാണ
പരിേശോധന
സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

(4) വിദ്യാഭയാസം , പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ചുക അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്
Confirmation നല്കേിയിട്ടു ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ
െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര Rules Of Procedure 1976, Rule 22
പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാ നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
8. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login
െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link-െല
Apply Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ
31/12/2011-ന്
േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload
െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Password രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന്
മുനപും
തെന െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ
മുമ്പാെകേ
ഒരിക്കല്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള
അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം അേപക്ഷയില്
മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല. ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട soft
copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
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അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത്
അേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി
കേമ്മിഷനുശമായി നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് . െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി
കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത,
പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസല്
പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(b) ആധാർ കോർഡുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
(c)ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ / ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ
നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം
(Confirmation) അേപക്ഷകേർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല്
വഴി നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം
അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് അപ് േലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശള
സൗകേരയം പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭയമാകുന്നതാണ്. പരീക്ഷ എഴുതുെമന്നുള സ്ഥിരീകേരണം നിശ്ചിത
സമയപരിധിക്കുമ്പളില് നല്കോത്തവരുടെട അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.
നിശ്ചിത
സമയത്തിനുശളില്
സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവു സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന
ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
െമാൈബലിലും നല്കുന്നതാണ്.
9 അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി: 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12
മണി വെര.
10

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവൈബ്സൈറ്റ് : www.keralapsc.gov.in .
11

(a)

െപാതു വയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേയിെല (v),(vii ) (viii), (ix),(x),
(xi), (xiii)&(xiv) എന്നീ ഉദ്യപഖപ്പണ്ഡികേകേളുടം 5(a), 7 എന്നീ ഖപ്പണ്ഡികേകേളുടം
േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ബാധകേമല്ല.

(b)

േമല്പ്പറഞ്ഞെ സ്ഥാപനത്തിേലയ്ക്കുള നിയമനം അവർ
കോലാകോലങ്ങളില് വരുടത്തുന്ന ചെട്ടങ്ങള്ക്കുമ്പം വയവസ്ഥകേള്ക്കുമ്പം
വിേധയമായിരിക്കുമ്പം.

(േഫാേട്ടാ, ID Card ഉദ്യള്െപ്പെടയുള വിശേദ്വിവരങ്ങള്ക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെല
പാർട്ട് 2-ല് െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് നിർബന്ധമായി േനാക്കുമ്പകേ).
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എന . സി . എ . റിക്രൂട്ട് െ മന് - ജില്ലാതലം
കോറ്റഗറി നമ്പർ : 577/2021
മൂന്നാം എന . സി . എ . വിജ്ഞാപനം
താെഴ പറയുന്ന തസ്തികേയ്ക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല
േയാഗയതയുള പട്ടികേജാതി സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും
അേപക്ഷകേള് ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം `ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' വഴി ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു.
1.

വകുപ്പ്

:

വിദ്യാഭയാസം

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

ഫുള്ൈടം ൈടം ജൂനിയർ ലാംേഗവജ് ടീച്ചർ
(അറബികേ്) L.P.S

3.

ശേമ്പളം

:

4.

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

:

₹ 25200-54000/- (PR)
ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
പട്ടികേജാതി - മലപ്പുറം - 17

(11.11.2016 െല ഗസറ്റില് കോറ്റഗറി നമ്പർ 394/16 ആയും 24.09.2018 െല ഗസറ്റില്
കോറ്റഗറി നമ്പർ 181/18 ആയും വിജ്ഞാപനം െചെയ്തിട്ടും േയാഗയരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള
ലഭിക്കാത്തതു െകോണ്ടുള മൂന്നാം എന സി എ വിജ്ഞാപനം)
കുറിപ്പ്:- (i) അേപക്ഷകേള് ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന വഴി ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. ഓണ്ലൈലനിലൂടെട അല്ലാെതയുള അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.
ഓണ്ലൈലന
അേപക്ഷകേള്
www.keralapsc.gov.in -ല് ലഭയമാണ്.
(ii) ഈ
വിജ്ഞാപനത്തില്
ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള
സംവരണ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പടാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
അേപക്ഷകേള്
യാെതാരറിയിപ്പും
കൂടാെത
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.
അങ്ങെനയുളവർക്കുമ്പ നിരസന െമേമ്മാ അയയ്ക്കുന്നതല്ല.
(iii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം േമല്പറഞ്ഞെ
ജില്ലകേളിേലയ്ക്ക് ഓേരാ
സമുദ്ായത്തിനായി പ്രേതയകേം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യോറാക്കുമ്പന്നതാണ്. ഇപ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന എന സി എ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന കോലാവധി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
നിലവില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് മൂന്നു വർഷം വെരേയാ ഈ തസ്തികേയ്ക്ക്
താെഴപ്പറയുന്ന തീയതിയില് പ്രസിദ്ധീകേരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന കോലയളവില്
േമല്പ്പറഞ്ഞെ സമുദ്ായത്തിനായി
നീക്കിവച്ചിട്ടുള ഒഴിവുകേളില് ആ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അഭാവത്തില്
നികേത്തെപ്പടാത്ത ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്ക്, ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള നിയമനശേിപാർശേ
െചെയ്ത് നിയമനം നടത്തുന്നതുവെരേയാ ഏതാേണാ ആദ്യം അതുവെര
നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
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ജില്ലയുെട േപര്

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ
തീയതി

കോറ്റഗറി നമ്പർ

മലപ്പുറം

02.12.2015

12/2012

(iv) ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
മുകേളില്
ഒഴിവ്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിട്ടുള ജില്ലയിേലക്ക് മാത്രം അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടതും
ജില്ലയുെട
േപര്
അേപക്ഷയിെല
നിർദ്ദേിഷ്ട
േകോളത്തില്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്.
(v) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
27.05.1971-െല ഗവണ്ലെമന് ഓർഡെർ (എം.എസ്) നമ്പർ 154/71/പി.ഡെി.യിെല
പ്രേതയകേ
വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
അനുശസൃതമായി
നടത്തുന്നതാണ്.
ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം
ലഭിക്കുമ്പന്ന ഒരാളിന് സർവീസ് ആരംഭിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല് തുടർച്ചയായി
അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് മേറ്റെതങ്കിലും ഒരുട ജില്ലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതല്ല. അഞ്ചു വർഷത്തിനുശേശേഷം മേറ്റെതങ്കിലും ജില്ലയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റം അനുശവദ്ിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം 02.01.1961-െല സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ് (എം.എസ്) നമ്പർ 04/61/പി.ഡെി.യിെല വയവസ്ഥകേള്ക്കുമ്പ
വിേധയമായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
എന്നാല്
16.03.1996-െല
ജി.ഒ.(പി)
12/96/പി.ആന് എ.ആർ.ഡെി പ്രകോരം ഇടുക്കി, കോസർേഗാഡെ്, വയനാട്
ജില്ലകേളിേലയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിക്കുമ്പന്നതിന് അഞ്ച് വർഷെത്ത സർവ്വീസ്
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണെമന്ന നിബന്ധന ബാധകേമല്ല. ഈ ആനുശകൂലയം അവരുടെട
ഔദ്യേദ്യാഗികേ കോലാവധിയില് ഒരുട പ്രാവശേയം മാത്രേമ ലഭിക്കുമ്പകേയുള്ളു.
എന്നാല് േമല്പ്പറഞ്ഞെ ജില്ലകേളില് നിന്നും മറ്റ് ജില്ലകേളിേലയ്ക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം
ലഭിക്കുമ്പന്നതിന് ഈ ആനുശകൂലയം
ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല. ഇേപ്പാള് സർക്കാർ
സർവ്വീസില് ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് ഏെതങ്കിലും ഒരുട ജില്ലയില്
ഇരിക്കുമ്പന്നവർക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം അേപക്ഷകേള് സമർപ്പിക്കുമ്പവാന
അർഹതയില്ല. എന്നാല് ഇതിലും ഉദ്യയർന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് അേപക്ഷ
ക്ഷണിക്കെപ്പടുേമ്പാള് അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
vi) SSLC ബുക്കിെല ജാതി/സമുദ്ായം
സംബന്ധിച്ച േരഖപ്പെപ്പടുത്തലുകേളില്
വയതയാസം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന സാഹചെരയത്തില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ശേരിയായ
ജാതി/സമുദ്ായം
അേപക്ഷയില് അവകോശേെപ്പടുകേയും
ആയത്
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള
റവനയൂ
അധികോരികേള്
നല്കുന്ന
ജാതി
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/േനാണ്ല ക്രീമിെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇത് സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനം എന്നിവ ബന്ധെപ്പട്ട തസ്തികേയിേലയ്ക്കുള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന
OTR െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
5.

നിയമന രീതി : േനരിട്ടുള
നിയമനം.
(പട്ടികേജാതി
സംവരണ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നു മാത്രം).
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6. പ്രായപരിധി : 18-45. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1976 നുശം 01.01.2003 നുശം ഇടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടു തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട)
[െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല ഖപ്പണ്ഡികേ 2 (i) പ്രകോരമുള വയസ്സിളവ്
ഉദ്യള്െപ്പെട].
കുറിപ്പ് :-

7.

യാെതാരുടകോരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50 (അനപത്) വയസ്സ്
കേവിയാന പാടില്ല എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക് വിേധയമായി ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയില് അനുശവദ്ിച്ചിട്ടുള പ്രേതയകേ ആനുശകൂലയങ്ങള്ക്ക് ഈ
വിജ്ഞാപനത്തിെന പാർട്ട് 2 െല െപാതുവയവസ്ഥകേള് (ഖപ്പണ്ഡികേ 2(i)
ഒഴിെകേ) േനാക്കുമ്പകേ.

േയാഗയതകേള് :1

േകേരളത്തിെല സർവ്വകേലാശോലകേള് നല്കേിയേതാ അംഗീകേരിച്ചിട്ടുളേതാ ആയ
അറബികേ് ഭാഷയിലുള ബിരുടദ്ം.
അെല്ലങ്കില്
േകേരളത്തിെല സർവ്വകേലാശോലകേള് നല്കേിയേതാ അംഗീകേരിച്ചിട്ടുളേതാ ആയ
പൗരസ്തയ ഭാഷ (അറബികേ്) പഠനത്തിലുള ഒരുട ൈടറ്റില്.
അെല്ലങ്കില്
േകോഴിേക്കാട് സർവ്വകേലാശോലയുെട പാർട്ട് 3 അറബികേ് (െസ്പെഷയല്
ഓപ്മഷണല്) ആയി േനടിയിട്ടുള പ്രീ-ഡെിഗ്രി.
അെല്ലങ്കില്
േകേരളത്തിെല ഹയർെസക്കനഡെറി േബാർഡെ് നടത്തുന്ന പ്ലസ്ടു പാർട്ട് III
അറബികേ് (ഓപ്മഷണല്) േകോഴ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം.
അെല്ലങ്കില്
േകേരള ഗവണ്ലെമന് പരീക്ഷാ കേമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ് .എസ്.എല്.സി
പരീക്ഷ ഒന്നാം ഭാഷയായി (ഫസ്റ്റ് ലാംേഗവജ്) പാർട്ട് ഒന്നും രണ്ടും
അറബിെയടുത്ത് പാസ്സായിരിക്കണം.
അെല്ലങ്കില്
േകേരള ഗവണ്ലെമന് പരീക്ഷാ കേമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ് .എസ്.എല്.സി.േയാ
തത്തുലയമായ പരീക്ഷേയാ പാസ്സായിരിക്കണം.
കൂടാെത താെഴപ്പറയുന്ന
ഏെതങ്കിലും ഒരുട േയാഗയത കൂടി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
1. േകേരള ഗവണ്ലെമന് പരീക്ഷാ കേമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന അറബികേ് മുനഷി (ഹയർ)
പരീക്ഷ പാസ്സായിരിക്കണം.
2. േകേരള ഗവണ്ലെമന് പരീക്ഷാ കേമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന അറബികേ് മുനഷി
(േലാവർ) പരീക്ഷ പാസ്സായിരിക്കണം.
3. േകേരള ഗവണ്ലെമന് പരീക്ഷാ കേമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന അറബികേ് അദ്ധയാപകേ
പരീക്ഷ പാസ്സായിരിക്കണം.
4. േകേരളാ യൂണിേവഴ്സിറ്റിേയാ കോലിക്കറ്റ് യൂണിേവഴ്സിറ്റിേയാ നടത്തുന്ന അറബികേ്
പ്രേവശേന പരീക്ഷ പാസ്സായിരിക്കണം.
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കുറിപ്പ്: േമല്പ്പരാമർശേിച്ച
േയാഗയതകേള്ക്കുമ്പ പുറെമ 14.01.2019 െല സ.ഉദ്യ. (ൈകേ)
നം/8/19/െപാവിവ പ്രകോരം േകേരളത്തിെല സർവകേലാശോലകേള് നടത്തുന്നേതാ
അംഗീകേരിച്ചേതാ ആയ ബി എ അറബികേ് & ഇസ്ലാമികേ് ഹിസ്റ്ററി ഡെബിള്
െമയിന ഡെിഗ്രി േയാഗയതയും ടി തസ്തികേയ്ക്കുള ഒരുട േയാഗയതയായി
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2

േകേരള സർക്കാർ ഈ തസ്തികേയ്ക്കായി നടത്തുന്ന േകേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി
െടസ്റ്റ് (െകേ-െടറ്റ്) പാസ്സായിരിക്കണം.
എക്സംപ്മഷന - ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് തെന്ന സിെടറ്റ്/െനറ്റ്/െസറ്റ്/
എം.ഫില്/ പി.എച്ച്.ഡെി/എം.എഡെ് േയാഗയത േനടിയിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള
െടറ്റ് േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം എന്ന വയവസ്ഥയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്
(G.O. (P) No. 145/16/G.Edn. തീയതി 30.08.2016, G.O. (P) No. 206/16/G.Edn. തീയതി
08.12.2016).

കുറിപ്പ്:

1. GO(P) No 15/2020/G.Edn dated 09.10.2020 നമ്പർ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് പ്രകോരം
KTET ന് പകേരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള M.Ed ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തിലായിരിക്കണ
െമന്ന് നിർബന്ധമില്ല
2. ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് േനടിയിട്ടുള എം.ഫില് േയാഗയത േകേരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലും ഒരുട അംഗീകൃത സർവ്വകേലാശോലയില് നിന്നുളേതാ േകേരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലും ഒരുട അംഗീകൃത സർവ്വകേലാശോല തത്തുലയമായി അംഗീകേരിച്ചേതാ
ആയിരിക്കണം.
3. വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയത െതളിയിക്കുമ്പന്ന
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ
പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള്ളു.
4. 30.11.2009 െല
GO (MS) No. 232/09/G.Edn ഉദ്യത്തരവനുശസരിച്ച്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് പ്രസ്തുത തസ്തികേയ്ക്കുള മിനിമം േയാഗയതയായി േകേരള
ഗവണ്ലെമനറ് പരീക്ഷാ കേമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്.എസ്.എല്.സി േയാ
തത്തുലയമായ പരീക്ഷേയാ പാസ്സായിരിക്കണം.
5. KS&SSR Part II Rule 10 a(ii) ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് ബാധകേമായിരിക്കുമ്പം.

8.

പ്രായപരിധി, നിയമനം ഇവ സംബന്ധിച്ച പ്രേതയകേ ആനുശകൂലയങ്ങള് :
(i)

നിശ്ചിത േയാഗയതയുള ജവാനമാരുടെട ഭാരയമാർക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗ
നിയമനക്കാരയത്തില് സാമുദ്ായികേ സംവരണ നിയമങ്ങള്ക്ക് വിേധയമായി
12/02/1970-െല ഗവണ്ലെമന് ഓർഡെർ (എം.എസ്) നമ്പർ 50/70/പി.ഡെി.,
21.01.1978-െല ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പർ 9/78/ജി.എഡെയ. എന്നിവ അനുശസരിച്ച്
മുനഗണന നല്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുളവർ ഭർത്താവിെന േപര്,
മിലിട്ടറി റാങ്ക്, മിലിട്ടറി അഡ്രസ് മുതലായ ൈസനികേ േസവനവിവരങ്ങള്
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധെപ്പട്ട കേമാനിംഗ് ആഫീസറുടെട പക്കല്
നിന്നും േനടിയത് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ് .
േസവന രംഗത്തുള പട്ടാളക്കാെരയും േബസ് എസ്റ്റാബ്ളിഷ് െമനില്
പ്രവർത്തിക്കുമ്പന്നവെരയുമാണ്
ജവാനമാരുടെട
പട്ടികേയില്
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ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുമ്പന്നത്. [ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പർ 509/64/എഡെയ. തീയതി
19/09/1964, ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പർ 614/65/എഡെയ. തീയതി 09/11/1965, ജി.ഒ
(എം.എസ്.) നമ്പർ 243/66/ എഡെയ. തീയതി 27/05/1966] ഈ
വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
"താങ്കള്ക്ക്
ഏെതങ്കിലും
രീതിയിലുള മുനഗണന ലഭിക്കുമ്പവാന അർഹതയുേണ്ടാ" എന്നതിന് 'ഉദ്യണ്ട്'
എന്ന് െതരെഞ്ഞെടുക്കുമ്പകേയും മുനഗണന സംബന്ധിച്ച വിശേദ്ാംശേങ്ങള്
തുടർന്ന് േരഖപ്പെപ്പടുത്തുകേയും െചെേയ്യേണ്ടതാണ്.
(ii)

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്കൌട്ട്സിലും ൈഗഡ്സിലും െപട്ടവർക്ക് നിയമനക്കാരയത്തില്
മുനഗണന
നല്കുന്നതാണ്.
(ജി.ഒ (എം.എസ്.) 122/75/ജനറല്
എഡെയേക്കഷന തീയതി 27/05/1975, ജിഒ (എം.എസ്) നമ്പർ 50/70/പിഡെി
തീയതി 12.2.1970).

കുറിപ്പ് :-

േമല്പ്പറഞ്ഞെ മുനഗണനകേള്േക്കാ, ഉദ്യയർന്ന പ്രായ പരിധിയിലുള
ഇളവുകേള്േക്കാ, താെഴ െപാതുവയവസ്ഥകേളില് രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേയില്
പറയുന്ന ഏെതങ്കിലും കോരണങ്ങളാല് ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് നിന്നും
ഒഴിവാക്കെപ്പടുന്നതിേനാ അർഹതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ആ വിവരം
വണ്ല ൈടം രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫലിെല "െവയിേറ്റജ് ആന്
പ്രിഫറനസസ്" ലിങ്ക് വഴി അവകോശേെപ്പേടണ്ടതും വിശേദ്ാംശേങ്ങള്
അതിനായി നല്കേിയിട്ടുള സ്ഥലത്ത് േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ് . ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയിലുള ഇളവുകേള്ക്ക് അർഹതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ആയത് അവകോശേെപ്പടാത്ത പക്ഷം പ്രായപരിധി കേഴിഞ്ഞു എന്ന
കോരണത്താല് അേപക്ഷ നിരസിക്കെപ്പടാന ഇടയുണ്ട്. യാെതാരുട
കോരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ് കേവിയാന
പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. (െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല ഖപ്പണ്ഡികേ 2 കോണുകേ).

9.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി :ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന
ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login
െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link-െല
Apply Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
േപരുടം േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് എടുത്ത
തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
േഫാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ്
നല്േകേണ്ടതില്ല.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമതലയാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും
തെന
െപ്രാൈഫലില്
ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശമായുള
എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ
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മുമ്പാെകേ
ഒരിക്കല്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള
അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം അേപക്ഷയില്
മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല. ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട soft
copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത്
അേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി
കേമ്മിഷനുശമായി നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് . െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി
കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത,
പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസല്
പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
“ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില്
ആധാർ കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.”
10.

അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി : 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12.00
മണി വെര

11.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട േമല്വിലാസം

12.

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന പരീക്ഷ
നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (Confirmation)
അേപക്ഷകേർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി
നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന
ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശള സൗകേരയം
പരീക്ഷാ തീയതി വെരയുള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്.
നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന
ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകമുള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
Mobile Phone number-ലും നല്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി
േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ
േശേഷം
പരീക്ഷയ്ക്ക്
confirmation
നല്കേിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേേയാ
ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules of
Procedure Rule 22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.

: www.keralapsc.gov.in

(േഫാേട്ടാ, ID കോർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെന രണ്ടാം
ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതുവയവസ്ഥകേള് നിർബന്ധമായി വായിച്ചുക േനാക്കുമ്പകേ).
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 578/2021 – 582/2021
ഒന്നാം എന . സി . എ വിജ്ഞാപനം
താെഴപ്പറയുന്ന തസ്തികേയിേലക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുളള
ചുവെടപ്പറയുന്ന സംവരണ സമുദ്ായങ്ങളിെല
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും
ഓണ്ലൈലനായി
മാത്രം അേപക്ഷകേള്
‘ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷന’
പ്രകോരം
ക്ഷണിച്ചുകെകോളളുടന്നു. ഇതിേനാടകേം രജിസ്റ്റർ െചെയ്തവർക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിലൂടെട
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ആധാർനമ്പർ ലഭയമായിട്ടുളളവർ ആയത് െപ്രാൈഫലില്
തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി ഉദ്യള്െപ്പടുേത്തണ്ടതാണ് .
1.

വകുപ്പ്

:

®µ എൈക്സസ്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

വനിതാ സിവില് എൈക്സസ് ഓഫീസർ
(പുരുടഷ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടം ഭിന്നേശേഷിയുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടം ഈ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പവാന അർഹരല്ല.)

3.

ശേമ്പളം

:

₹ 20,000 – 45,800/- (PR)

4.

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

:

ജില്ലാതലം (സമുദ്ായ അടിസ്ഥാനത്തില്)
കോറ്റഗറി നമ്പർ
578/2021
കോറ്റഗറി നമ്പർ
579/2021
കോറ്റഗറി നമ്പർ
580/2021

ഹിന്ദു നാടാർ
തിരുടവനന്തപുരം – 1(ഒന്ന്)
കേണ്ണൂർ- 1 (ഒന്ന്)
ധീവര
െകോല്ലം – 1(ഒന്ന്)

കോറ്റഗറി നമ്പർ
581/2021

പട്ടികേജാതി
െകോല്ലം – 1(ഒന്ന്)
കേണ്ണൂർ- 1 (ഒന്ന്)
വിശേവകേർമ്മ
എറണാകുളം -1

കോറ്റഗറി നമ്പർ
582/2021

എസ്. സി.സി.സി
പാലക്കാട് -1

കുറിപ്പ്:
(i) ഈ തസ്തികേയുെട േപര്, പ്രായപരിധി, േയാഗയതകേള് മറ്റ് അനുശബന്ധ വയവസ്ഥകേള്
04.06.2008 െല G.O(P)No.113/08/TD, 10.11.2010 െല G.O(P)No.264/10/TD, 03.10.2015 െല
G.O(P)No.178/2015/TD എന്നിവപ്രകോരമാണ് വിജ്ഞാപനം െചെയ്തിരിക്കുമ്പന്നത്.
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(ii)

(iii)

(iv)

(v)

ഈ
വിജ്ഞാപനത്തില്
ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുളള
സംവരണ
സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന അേപക്ഷകേള്
യാെതാരറിയിപ്പും കൂടാെത നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച
േരഖപ്പെപ്പടുത്തലില് വയതയാസം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന സാഹചെരയത്തില് അേപക്ഷയില്
അവകോശേെപ്പട്ടിട്ടുളള ജാതി െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശ റവനയൂ അധികോരി നല്കുന്ന
ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/േനാണ്ല ക്രിമീെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നതിേനാെടാപ്പം
ഇതു സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന
െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
േമല് സൂചെിപ്പിച്ച ഒഴിവുകേള് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളളതാണ് . ഈ വിജ്ഞാപന
പ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന കോലാവധി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഒരുട വർഷം വെരേയാ ഈ തസ്തികേയ്ക്ക്
താെഴ പറയുന്ന തീയതികേളില് പ്രസിദ്ധീകേരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന കോലയളവില്
േമല്പ്പറഞ്ഞെ സമുദ്ായത്തിനുശ േവണ്ടി നീക്കി വച്ചിട്ടുളള ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം ആ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അഭാവത്തില് നികേത്തെപ്പടാത്ത
ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള നിയമനശുപാർശേ െചെയ്ത് നിയമനം
നടത്തുന്നതു വെരേയാ ഏതാേണാ ആദ്യം അതുവെര ആയിരിക്കുമ്പം.

ജില്ലയുെട േപര്

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ തീയതി

തിരുടവനന്തപുരം
െകോല്ലം
എറണാകുളം
പാലക്കാട്
കേണ്ണൂർ

169/2021/DOT – 30.04.2021
170/2021/DOQ – 30.04.2021
174/2021/DOE – 30.04.2021
176/2021/DOP – 30.04.2021
180/2021/DOC- 30.04.2021

കോറ്റഗറി നമ്പർ

501/2017

ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഒന്നിലധികേം ജില്ലകേളിേലക്ക്
അേപക്ഷിയ്ക്കുവാന പാടുളളതല്ല.
ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് 27.05.1971 –
െല ഗവണ്ലെമന് ഓർഡെർ (എം.എസ്) നമ്പർ: 154/71/പി.ഡെി. യിെല പ്രേതയകേ
വയവസ്ഥകേള്ക്കനുശസൃതമായി
നടത്തുന്നതാണ്.
ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്ന് നിയമനം ലഭിക്കുമ്പന്ന ഒരാളിന് സർവ്വീസ്
ആരംഭിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല് തുടർച്ചയായി അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് മറ്റ്
ജില്ലയിേലക്ക് മാറ്റം അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതല്ല.
അഞ്ച് വർഷത്തിനുശ േശേഷം
മേറ്റെതങ്കിലും ജില്ലയിേലക്ക് മാറ്റം അനുശവദ്ിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം
02.01.1961-െല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് ജി.ഒ(എം.എസ്) നമ്പർ: 4/61/പി.ഡെി യിെല
വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിേധയമായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. ഇേപ്പാള് സർക്കാർ സർവ്വീസില്
ഏെതങ്കിലും ഒരുട ജില്ലയില് ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് ഇരിക്കുമ്പന്നവർക്ക് ഈ
വിജ്ഞാപന പ്രകോരം അേപക്ഷകേള് അയയ്ക്കുവാന അർഹതയില്ല . എന്നാല്
ഇതിലും
ഉദ്യയർന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
അേപക്ഷ
ക്ഷണിക്കുമ്പേമ്പാള്
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
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(vi)

(vii)

®എന.സി.സി ‘എ’, ‘ബി’, ‘സി’ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് േനടിയിട്ടുളള േകേഡെറ്റുമാർക്ക്
യഥാക്രമം
2%, 3%, 5% െവയിേറ്റജ് മാർക്ക് നല്കുന്നതാണ്.
(GO(Ms)No.112/2007/D.Edn dated 21.08.2007 പ്രകോരം)
േനരിട്ടുളള
നിയമനത്തിനായി
പരിഗണിക്കെപ്പടുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ച് തുടർച്ചയായ 3 വർഷത്തിെല രണ്ട് വർഷം
െപ്രാേബഷനില് ആയിരിക്കുമ്പം. അവർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് 6 മാസെമങ്കിലുമുളള
(എൈക്സസ് കേമ്മീഷണറുടെട നിർേദ്ദേശോനുശസരണം കുറഞ്ഞെത് 180 പ്രവൃത്തി
ദ്ിനെമങ്കിലും) അടിസ്ഥാന പരിശേീലനം വിജയകേരമായി പൂർത്തിയാേക്കണ്ടതുണ്ട് .
പരിശേീലനകോലം
െപ്രാേബഷനുശം
വാർഷികേേവതന
വർദ്ധനവിനുശം
പരിഗണിക്കുമ്പന്നതാണ്. പരിശേീലനത്തില് പെങ്കടുക്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെര രണ്ട്
വർഷത്തിനുശളളില് പരിശേീലനം വിജയകേരമായി പൂർത്തീകേരിക്കണം എന്ന
വയവസ്ഥയില്
ഉദ്യള്െപ്പടുത്തുന്നതും
പരാജയെപ്പടുന്ന
പക്ഷം
അവെര
െപ്രാേമാഷന് പരിഗണിക്കുമ്പന്നതുമല്ല.

5.

നിയമനരീതി

:

േനരിട്ടുളള നിയമനം.
(മുകേളില് െകോടുത്തിട്ടുളള സംവരണ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില്
നിന്നു മാത്രം)

6.

പ്രായപരിധി

:

1)19-34; ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1987 നുശം
01.01.2002-നുശം ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം
(രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട) (െപാതു
വയവസ്ഥകേളിെല പാർട്ട് II ഖപ്പണ്ഡികേ 2(i) ല്
പ്രതിപാദ്ിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വയസ്സിളവ് ഉദ്യള്െപ്പെട)
കുറിപ്പ്: 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായതിന് േശേഷം എസ്.സി
വിഭാഗത്തില് നിന്നും ക്രിസ്തു മതത്തിേലക്ക്
പരിവർത്തനം െചെയ്തവരുടം അപ്രകോരമുള
മാതാപിതാക്കളുടെട സന്താനങ്ങളുടം ഉദ്യള്െപ്പട്ട
എസ്.സി.സി.സി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1985 നുശം 01.01.2002 നുശം
ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട)
2)എസ്. സി: 19-36; എസ്.സി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
02.01.1985 നുശം 01.01.2002-നുശം ഇടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം
(രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട) (െപാതു
വയവസ്ഥകേളിെല പാർട്ട് II ഖപ്പണ്ഡികേ 2(i) പ്രകോരമുള
വയസ്സിളവ് ഉദ്യള്െപ്പെട)
ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് അനുശവദ്ിച്ചിട്ടുളള പ്രേതയകേ
ആനുശകൂലയങ്ങള്ക്കായി ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന പാർട്ട്
II – െല െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല ഖപ്പണ്ഡികേ 2 (2(i)
ഒഴിെകേ) േനാക്കുമ്പകേ.
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7.

േയാഗയതകേള്:
1

:

വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത :
പ്ലസ് ടു പരീക്ഷേയാ തത്തുലയപരീക്ഷേയാ പാസ്സായിരിക്കണം

കുറിപ്പ് :

i) ഈ തസ്തികേയിേലക്കുമ്പളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് KS & SSR Part II
Rule 10(a) (ii) ബാധകേമാണ്.
ii) തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ആയത് െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശളള സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ് ഒറ്റത്തവണ പ്രമാണ പരിേശോധനാ സമയേത്താ കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാേഴാ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

2

ശോരീരികേ േയാഗയതകേള്
കുറഞ്ഞെത് 152 െസ. മീ ഉദ്യയരം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം പട്ടികേജാതി
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് കുറഞ്ഞെത് 150 െസ.മീ ഉദ്യയരം
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.

3

എനഡെയൂറനസ് െടസ്റ്റ്:
എല്ലാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടം
പൂർത്തിയാക്കണം.

4

2.5 കേിേലാമീറ്റർ ദൂരം 15 മിനിറ്റിനുശളളില് ഓടി

കോയികേക്ഷമതാ പരീക്ഷ
ഓേരാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയും നാഷണല് ഫിസിക്കല് എഫിഷയനസി െടസ്റ്റിെല
വണ്ല സ്റ്റാർ നിലവാരത്തിലുളള 8 (എട്ട്) ഇനങ്ങളില് ഏെതങ്കിലും 5 (അഞ്ച്)
എണ്ണത്തില് േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം.

ക്രമ
നമ്പർ
1.
2.
3.

ഇനങ്ങള്

വണ്ല സ്റ്റാർ നിലവാരം

100 മീറ്റർ ഓട്ടം
ൈഹ ജംപ്

:
:

േലാംഗ് ജംപ്

:
:

4.

പുട്ടിംഗ് ദ് േഷാട്ട് (4. കേി.ഗ്രാം)

5.
6.

200 മീറ്റർ ഓട്ടം
േത്രായിംഗ് ദ്ി േത്രാ ബാള്
ഷട്ടില് േറസ് (4X25 മീറ്റർ)

:

സ്കെിപ്പിംഗ് (ഒരുട മിനിറ്റ്)

:

7.
8.

:
:

17 െസക്കന്
1.06 മീറ്റർ
3.05 മീറ്റർ
4.88 മീറ്റർ
36 െസക്കന്
14 മീറ്റർ
26 െസക്കന്
80 പ്രാവശേയം

കുറിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട ശോരീരികേ അളവുകേള് കോയികേക്ഷമതാ പരീക്ഷാ
േവളയില് എടുക്കുമ്പന്നതാണ്. നിശ്ചിത അളവുകേള് ഇല്ലാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള
കോയികേക്ഷമതാ പരീക്ഷയില് പെങ്കടുപ്പിക്കുമ്പന്നതല്ല . കോയികേക്ഷമതാ പരീക്ഷയില്

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

144

അപകേടം സംഭവിക്കുമ്പകേേയാ പരിേക്കല്ക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
കോയികേക്ഷമതാ പരീക്ഷയില് പെങ്കടുക്കുമ്പവാന വീണ്ടും അവസരം നല്കുന്നതല്ല.
5

കോയികേേശേഷിയും കോഴ്ച ശേക്തിയും
(i)

ഔദ്യട്ട്
േഡൊർ േജാലികേള് സജീവമായി െചെയ്യോനുശള
കോയികേേശേഷിയും, ശോരീരികേ േയാഗയതയും, കേഴിവും ഉദ്യെണ്ടന്നു
കോണിക്കുമ്പന്നതും
ഒരുട
െമഡെിക്കല്
ആഫീസർ
സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയിട്ടുളതുമായ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓേരാ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയും ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

(ii)

താെഴപ്പറയുന്ന
തരത്തില്
കേണ്ണട
വയ്ക്കാെതയുളള
കോഴ്ചശേക്തിയുളളതായി സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
കോഴ്ച
വലതുകേണ്ണ്
ഇടതു കേണ്ണ്
എ) ദൂരക്കാഴ്ച
6/6 െസ്നെല്ലന
6/6 െസ്നെല്ലന
ബി) സമീപക്കാഴ്ച
0.5 െസ്നെല്ലന
0.5 െസ്നെല്ലന
ഓേരാ കേണ്ണിനുശം പൂർണ്ണമായ കോഴ്ചശേക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം .
വർണ്ണാന്ധത,
സ്കെവിന്
അെല്ലങ്കില്
കേണ്ണിെനേയാ
കേണ്ലേപാളകേളുടേടെയാ േമാർബിഡെ് ആയിട്ടുളള അവസ്ഥ എന്നിവ
അേയാഗയതയായി കേണക്കാക്കുമ്പന്നതാണ്.

(iii)

മുട്ടുതട്ട്, പരന്ന പാദ്ം, ഞരമ്പ് വീക്കം, വളഞ്ഞെ കോലുകേള്,
ൈവകേലയമുളള ൈകേകോലുകേള്, േകോമ്പല്ല് (മുന പല്ല്), ഉദ്യന്തിയ
പല്ലുകേള്, െകോഞ്ഞെ, േകേള്വിയിലും സംസാരത്തിലുമുളള കുറവുകേള്
എന്നിങ്ങെനയുളള ശോരീരികേ നയൂനതകേള് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കരുടത്.

(iv)

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് കോയികേക്ഷമതാ പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനത്തില് െകോടുത്തിട്ടുളള ഫാറത്തില് സർക്കാർ
സർവ്വീസിലുളള അസിസ്റ്റന് സർജനില്/ജൂനിയർ കേണ്ലസള്ട്ടനില്
കുറയാത്ത റാങ്കിലുളള ഒരുട െമഡെിക്കല് ഓഫീസറില് നിന്നും
ശോരീരികേ േയാഗയതയും കേണ്ണട കൂടാെതയുളള കോഴ്ചശേക്തിയും
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് െമഡെിക്കല് സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന അസ്സല്
ഹാജരാേക്കണ്ടതും ആയത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിേശോധനാ സമയത്ത്
െപ്രാൈഫലില് Upload െചെേയ്യേണ്ടതുമാണ്. മാതൃകേ ഇേതാെടാപ്പം
േചെർക്കുമ്പന്നു.

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE
I have this day medically examined Smt...................................................... (Name
& address) and found that she has no disease or infirmity, which would render her
unsuitable for Government Service. Her age according to her own statement
is ................................... and by appearance is ….......................... and her
standards of vision is as follows.
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i

Distant Vision

Standards of Vision
(without glasses)
Right Eye
Left Eye
…..........Snellen
…......... Snellen

ii

Near Vision

…..........Snellen

…......... Snellen

iii.
Field of Vision .....................
(Specify whether field of vision is full or not. Entries such as Normal, Good etc
are inappropriate here)
iv.
Colour Blindness
................................
v.
Squint
................................
vi.
Any morbid condition of the eyes
or lids of either eye
………………………….
She is Physically fit for the post of Women Civil Excise Officer in the Excise
Department.
Place:
Date :

Signature
Name and Designation of the Medical Officer
(Office Seal)

കുറിപ്പ്:
കോഴ്ചശേക്തിെയ
സംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങള്
സർട്ടിഫിക്കറ്റില്
വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
വിഷന േനാർമല്, ആവേറജ്, മുതലായ അവയക്തമായ
പ്രസ്താവനകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതല്ല. ഓേരാ കേണ്ണിേനയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്
പ്രേതയകേമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
കോഴ്ചശേക്തി
മുകേളില്
സൂചെിപ്പിച്ചിട്ടുളള
വിധത്തിലെല്ലങ്കില്
കേണ്ണിന്
നല്ല
കോഴ്ചശേക്തിയുെണ്ടേന്നാ
േമാശേമായ
കോഴ്ചശേക്തിയാെണേന്നാ ഉദ്യളള വിവരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന
സർട്ടിഫിക്കറ്റില്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
അല്ലാത്തപക്ഷം
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
8

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും Password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത
േശേഷം സവന്തം Profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link െല
'Apply Now' ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011 ന്
േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം,
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുക െകോണ്ട് Upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് Upload െചെയ്ത തീയതി
മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്
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നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും, വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പു
വരുടേത്തണ്ടതാണ് .
കേമ്മീഷനുശമായുളള എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും
User Id പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുളള അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനുശ േശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിെല ‘My Applications’ എന്ന Link ല് Click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട
Print out എടുക്കാവുന്നതാണ്. അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മീഷനുശമായി
നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട Print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം
നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി,
വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശളള അസ്സല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
9

വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശേവാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation നല്കേിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
എതിെര Rules of Procedure Rule 22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാ നടപടികേള്
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.

10

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട അവസാന തീയതി 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12
മണി വെര

11

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന പരീക്ഷ
നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (Confirmation)
അേപക്ഷകേർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി
നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന
ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശളള സൗകേരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി
വെരയുളള
അവസാനെത്ത
15
ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭയമാക്കുമ്പന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം
അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ് .
ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും അതില്
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പരിലും നല്കുന്നതാണ്.
(വിശേദ്വിവരങ്ങള്ക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന
െപാതുവയവസ്ഥകേള് േനാക്കുമ്പകേ)
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കോറ്റഗറി നമ്പർ : 583/2021
ഒന്നാം എന.സി.എ.വിജ്ഞാപനം
താെഴപ്പറയുന്ന
തസ്തികേയിേലക്ക്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്
േകേരള
സംസ്ഥാനത്തിെല േയാഗയതയുളള ക്രിസ്തുമതത്തിേലക്ക് പരിവർത്തനം െചെയ്യേെപ്പട്ട
പട്ടികേജാതി
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും മാത്രം അേപക്ഷകേള്
ക്ഷണിച്ചുക െകോള്ളുന്നു. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന
ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റ് വഴി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പദ്ധതി പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്തേശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. ഇതിേനാടകേം രജിസറ്റർ െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അവരുടെട െപ്രാൈഫലിലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
1.

വകുപ്പ്

: േകേരള േസ്റ്ററ്റ് സിവില് സൈപ്പലൈസ് േകോർപ്പേറഷന
ലിമിറ്റഡെ്

2.

തസ്തികേയുെട േപര്

: അസിസ്റ്റന് െസയില്സ്മാന

3.

ശേമ്പളം

: ₹ 16500-35700

4.

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം : ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
ക്രിസ്തു മതത്തിേലക്ക് പരിവർത്തനം െചെയ്ത
പട്ടികേജാതിക്കാർ (എസ് .സി .സി .സി) - തിരുടവനന്തപുരം
- 01 (ഒന്ന്)

കുറിപ്പ്:- (I)
ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തിരുടവനന്തപുരം ജില്ലയിേലയ്ക്ക് ഒരുട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
തയ്യോറാക്കുമ്പന്നതാണ്. അപ്രകോരം തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന റാങ്ക് പട്ടികേ ഈ തസ്തികേയ്ക്ക്
താെഴപ്പറയുന്ന തീയതിയില് പ്രസിദ്ധീകേരിച്ച
മാതൃറാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന
കോലയളവില് േമല്പറഞ്ഞെ സമുദ്ായത്തിന് േവണ്ടി നീക്കിവച്ചിട്ടുളളതും എന്നാല്
ആ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അഭാവത്തില്
നികേത്തെപ്പടാത്തതുമായ
ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്ക്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള
നിയമനശേിപാർശേ െചെയ്ത് നിയമനം നടത്തുന്നത് വെരേയാ ഈ വിജ്ഞാപനം
അനുശസരിച്ച് നിലവില് വരുടന്ന NCA റാങ്ക് പട്ടികേയുെട തീയതി മുതല് 3 (മൂന്ന്)
വർഷം
വെരേയാ
ഏതാേണാ
ആദ്യം
വരുടന്നത്
അതുവെര
നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
ജില്ലയുെട േപര് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവില് വന്ന തീയതി കോറ്റഗറി നമ്പർ
തിരുടവനന്തപുരം
(ii)

26.06.2018

222/15

ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം േമല്പ്പറഞ്ഞെ സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തിരുടവനന്തപുരം ജില്ലയിേലയ്ക്കു മാത്രം അേപക്ഷ
സമർപ്പിേക്കണ്ടതും ജില്ലയുെട േപര് അേപക്ഷയില് നിർദ്ദേിഷ്ട േകോളത്തില്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്.

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

148

(iii)

SSLC ബുക്കിെല ജാതി/സമുദ്ായം സംബന്ധിച്ച േരഖപ്പെപ്പടുത്തലുകേളില്
വയതയാസം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന സാഹചെരയത്തില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ശേരിയായ
ജാതി/സമുദ്ായം
അേപക്ഷയില്
അവകോശേെപ്പടുകേയും
ആയത്
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശളള റവനയൂ അധികോരികേള് നല്കുന്ന േനാണ്ല ക്രീമിെലയർ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജാതി/സമുദ്ായം ഇവയില് മാറ്റം വരുടത്തിെക്കാണ്ടുളള ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനത്തിെന അസ്സല് എന്നിവ ബന്ധെപ്പട്ട തസ്തികേയിേലയ്ക്കുളള
െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന OTR െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

(iv)

ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
റവനയൂ
ജില്ലാ
അടിസ്ഥാനത്തില് 27.05.1971 െല GO (MS) No. 154/71/PD-യിെല പ്രേതയകേ
വയവസ്ഥകേള്
പ്രകോരം
നടത്തുന്നതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനശേിപാർശേ ലഭിക്കുമ്പന്ന
ഒരാളിന് സർവ്വീസ് ആരംഭിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല് തുടർച്ചയായി അഞ്ചു
വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക്
മേറ്റെതങ്കിലും
ഒരുട
ജില്ലയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റം
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതല്ല. അഞ്ച് വർഷത്തിനുശേശേഷം മേറ്റെതങ്കിലും ജില്ലയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റം അനുശവദ്ിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം അേത വകുപ്പിെല അന്തർജില്ലാ
സ്ഥലം മാറ്റങ്ങളുടെട കോരയത്തില് 02.01.1961-െല, ജി.ഒ (എം.എസ്)4/16/
പി.ഡെി,
എന്ന
സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവിെല
വയവസ്ഥകേള്ക്കുമ്പ
വിേധയമായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. ഇേപ്പാള് സർക്കാർ സർവ്വീസില് ഏെതങ്കിലും
ജില്ലയില് ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിലിരിക്കുമ്പന്നവർ ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം
അേപക്ഷകേള് അയക്കാന പാടുളതല്ല. എന്നാല് ഇതിലും ഉദ്യയർന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് അേപക്ഷ ക്ഷണിക്കെപ്പടുേമ്പാള് അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

5. നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുള നിയമനം. (േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല എസ് .സി
.സി .സി വിഭാഗത്തില് നിന്നുളള േയാഗയരായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നുമാത്രം.)
കുറിപ്പ് : - ഈ വിജ്ഞാപനത്തില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുളള
സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന അേപക്ഷകേള് യാെതാരറിയിപ്പും കൂടാെത
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.

6. പ്രായപരിധി

: 18-39, ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1982-നുശം 01.01.2003-നുശം
ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ടു തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട). (വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച
വിജ്ഞാപനത്തിെല െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല ഖപ്പണ്ഡികേ 2(i)ല് പറഞ്ഞെിട്ടുളള ഇളവുകേള് ഉദ്യള്െപ്പെട.

കുറിപ്പ്:- (i) പ്രായപൂർത്തി ആയതിനുശേശേഷം പട്ടികേജാതിയില് നിന്നും ക്രിസ്തുമതത്തിേലയ്ക്ക്
പരിവർത്തനം
െചെയ്തിട്ടുളവർക്കുമ്പം അവരുടെട സന്താനങ്ങള്ക്കുമ്പമുളള
പ്രായപരിധി 18-41 ആയിരിക്കുമ്പം. അങ്ങെനയുളളവർ 02.01.1980 നുശം 01.01.2003 നുശം
ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ടു തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട)
[െപാതു വയവസ്ഥകേളിെല ഖപ്പണ്ഡികേ 2 (i) പ്രകോരമുള ഇളവ് ഉദ്യള്പ്പെട]
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(ii)

7.

യാെതാരുട കോരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50 (അനപത്) വയസ്
കേവിയാന പാടില്ല എന്ന വയവസ്ഥയ് ക്ക് വിേധയമായി ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയില് അനുശവദ്ിച്ചിട്ടുള പ്രേതയകേ ആനുശകൂലയങ്ങള്ക്ക് ഈ
വിജ്ഞാപനത്തിെന പാർട്ട് II െപാതുവയവസ്ഥകേള് ഖപ്പണ്ഡികേ 2 േനാക്കുമ്പകേ)
(ഖപ്പണ്ഡികേ 2(i)ഒഴിെകേ)

േയാഗയതകേള്:
(1)

എസ് .എസ് .എല് .സി പാസ്സായിരിക്കണം അെല്ലങ്കില് തത്തുലയേയാഗയത
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം..

കുറിപ്പ് :
1)
ഈ തസ്തികേയുെട െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് KS & SSR Part II Rule 10 (a) (ii) ബാധകേമാണ് .
2)

8

വിജ്ഞാപനത്തില് പരാമർശേിക്കുമ്പന്ന േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയേയാഗയത
അവകോശേെപ്പട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതയുെട
തത്തുലയത െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് OTR െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയ േയാഗയതയായി
പരിഗണിക്കുമ്പകേയുളള.
അേപക്ഷകേള് സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന ' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത
േശേഷം സവന്തം profile-ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link െല
`Apply Now' ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31.12.2011ന്േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം,
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് Upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് േഫാേട്ടാ Upload െചെയ്ത
തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച
മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പു വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന profile ല് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും User ID പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ
ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
അേപക്ഷാസാമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം
അേപക്ഷയില്
മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ
വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല. ഭാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട soft copy/print out എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല ' My
applications എന്ന Link - ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print out
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എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മീഷനുശമായി നടത്തുന്ന
കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം
നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി,
വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള പ്രമാണങ്ങളുടെട പകേർപ്പുകേള് കേമ്മിഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും. ആധാർ കോർഡുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല്
േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
9

അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12
മണി വെര

10

ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് പരീക്ഷ /ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം അേപക്ഷകേർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ് .
അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത്
അത് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുശളള സൗകേരയം പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുളള
അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളളില്
സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവു സംബന്ധിച്ച
തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള
വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പട്ട
പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീക്ഷാ
കേലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള െമാൈബലിലും നല്കുന്നതാണ് .
അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് മാത്രേമ പരീക്ഷ
എഴുതുന്നതിനുശളള സൗകേരയം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പകേയുളള. വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി
േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ
നല്കേിയേശേഷം
പരീക്ഷയ്ക്ക്
Confirmation
നല്കേിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേേയാ,
ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര 1976 െല KPSC
Rules of procedure, Rule 22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള്
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(േഫാേട്ടാ, ID കോർഡെ് ഉദ്യള്പ്പെടയുള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെന
രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതുവയവസ്ഥകേള് നിർബന്ധമായും േനാക്കുമ്പകേ.)
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കോറ്റഗറി നമ്പർ 584/2021 – 592/2021
ഒന്നാം എന.സി.എ.വിജ്ഞാപനം
പാർട്ട് - രണ്ട് ( െസാൈസറ്റി േകേവാട്ടാ )
താെഴപ്പറയുന്ന തസ്തികേയിേലക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് ചുവെട േചെർത്തിട്ടുള
ജില്ലാ സഹകേരണ ബാങ്കില് അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്ത സമാനമായ അെല്ലങ്കില്
ഉദ്യയർന്ന
വിഭാഗത്തിലുള
െമമ്പർ
െസാൈസറ്റിയില്
സ്ഥിരമായി
േജാലിെചെയ്തുവരുടന്ന
േകേരളസംസ്ഥാനത്തിെല താെഴ പറയുന്ന സംവരണ സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പട്ട നിശ്ചിത
േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും അേപക്ഷകേള്
ക്ഷണിച്ചുക െകോള്ളുന്നു.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റ് വഴി
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പദ്ധതി പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷം ഓണ്ലൈലന ആയാണ്
അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. ഇതിേനാടകേം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
1. സ്ഥാപനം

: ജില്ലാ സഹകേരണ ബാങ്ക്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: ക്ലാർക്ക് / കോഷയർ

3.

ശേമ്പളം

:

4. ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

₹ 14150-35490/- (PR)

: ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്:
കോറ്റഗറി
നമ്പർ
584/2021

സമുദ്ായം

ജില്ല

എസ്.സി ഇടുക്കി

ഒഴിവുകേളുടെട
എണ്ണം
2

വയനാട്

2

585/2021

എസ്.ടി

പത്തനം തിട്ട

1

586/2021

മുസ്ലീം

പത്തനം തിട്ട

2

േകോട്ടയം

2

എറണാകുളം

2

തൃശൂർ

3

േകോഴിേക്കാട്

3

കോസർേഗാഡെ്

1
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:

587/2021

588/2021

589/2021

590/2021

എല്സി/
എഐ

1

പത്തനം തിട്ട

3

ഇടുക്കി

2

തൃശൂർ

2

പാലക്കാട്

4

മലപ്പുറം

3

വയനാട്

1

കേണ്ണൂർ

2

കോസർേഗാഡെ്

3

എസ്.ഐ. ആലപ്പുഴ
യു.സി നാടാർ
ഇടുക്കി

ക്രിസ്തുമതത്തിേലക്ക്
പരിവർത്തനം
െചെയ്ത
പട്ടികേജാതി
ക്കാർ

ധീവര

591/2021
ഹിന്ദു നാടാർ

592/2021 ഒ.ബി.സി
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െകോല്ലം

1
1

എറണാകുളം

1

േകോട്ടയം

1

ആലപ്പുഴ

1

തൃശ്ശൂർ

1

േകോഴിേക്കാട്

1

എറണാകുളം

1

പാലക്കാട്

1

കേണ്ണൂർ

1

പാലക്കാട്

1

ആലപ്പുഴ

1

എറണാകുളം

1

േകോഴിേക്കാട്

2

വയനാട്

1

കേണ്ണൂർ

1

കോസർേഗാഡെ്

1

എറണാകുളം

2
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കുറിപ്പ്:- ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
(i)
നടത്തുന്നതും അതത് ജില്ലാ സഹകേരണ ബാങ്കിേലയ്ക്ക് ഓേരാ സമുദ്ായത്തിനുശം
പ്രേതയകേം പ്രേതയകേം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യോറാക്കുമ്പന്നതുമാണ്.
അപ്രകോരം
തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന റാങ്ക് പട്ടികേ ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് താെഴപ്പറയുന്ന തീയതിയില്
പ്രസിദ്ധീകേരിച്ച
മാതൃറാങ്ക്ഡെ്
ലിസ്റ്റിെന
കോലയളവില്
േമല്പറഞ്ഞെ
സമുദ്ായത്തിന് േവണ്ടി നീക്കിവച്ചിട്ടുളതും എന്നാല് ആ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അഭാവത്തില് നികേത്തെപ്പടാത്തതുമായ ഒഴിവുകേളിേലക്ക്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള നിയമനശേിപാർശേ െചെയ്ത് നിയമനം നടത്തുന്നത് വെരേയാ
ഈ വിജ്ഞാപനമനുശസരിച്ച് നിലവില് വരുടന്ന NCA റാങ്ക് പട്ടികേയുെട തീയതി
മുതല് 3(മൂന്ന്) വർഷം വെരേയാ ഏതാേണാ ആദ്യം വരുടന്നത് അതുവെര
നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
ജില്ലയുെട േപര്
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവില് വന്ന
കോറ്റഗറി
തീയതി
നമ്പർ
െകോല്ലം

18.01.2017

21/2014

പത്തനം തിട്ട

31.01.2017

21/2014

ആലപ്പുഴ

23.02.2017

21/2014

േകോട്ടയം

22.12.2016

21/2014

06.01.2017

21/2014

ഇടുക്കി

10.01.2017

21/2014

തൃശ്ശൂർ

30.12.2016

21/2014

പാലക്കാട്

06.01.2017

21/2014

മലപ്പുറം

31.01.2017

21/2014

േകോഴിേക്കാട്

07.02.2017

21/2014

വയനാട്

18.01.2017

21/2014

കേണ്ണൂർ

23.01.2017

21/2014

കോസറേഗാഡെ്

23.01.2017

21/2014

എറണാകുളം

(ii) ഈ
വിജ്ഞാപന പ്രകോരം േമല്പറഞ്ഞെ സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവർ േജാലി െചെയ്തു വരുടന്ന െമമ്പർ െസാൈസറ്റി
അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുള ജില്ലാ സഹകേരണ ബാങ്കുകേളിേലക്ക് മാത്രം അേപക്ഷ
സമർപ്പിേക്കണ്ടതും ജില്ലയുെട േപര് അേപക്ഷയിെല നിർദ്ദേിഷ്ട േകോളത്തില്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ് . ജില്ലാ സഹകേരണ ബാങ്കില് അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്ത
സമാനമായ അെല്ലങ്കില്
ഉദ്യയർന്ന വിഭാഗത്തിലുള െമമ്പർ
െസാൈസറ്റിയില് സ്ഥിരമായി േജാലി െചെയ്തു വരുടന്നവരുടം നിശ്ചിത
േയാഗയതയുളവരുടമായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് മാത്രം േമല്പ്പറഞ്ഞെ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിച്ചാല് മതി. ഇതിനുശ വിപരീതമായി ഒരുട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഒന്നില്ക്കൂടുതല്
ജില്ലകേളില്
അേപക്ഷകേള്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുളതാേയാ
തനനിമിത്തം െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുവാന ഇടയായതാേയാ െതളിഞ്ഞൊല്
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പ്രസ്തുത അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതും അവരുടെടേമല്
അച്ചടക്ക നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതുമാണ്.
(iii) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച
േരഖപ്പെപ്പടുത്തലില് വയതയാസം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന സാഹചെരയത്തില് അേപക്ഷയില്
അവകോശേെപ്പട്ടിട്ടുള ജാതി െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശ റവനയൂ അധികോരി നല്കുന്ന
ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / േനാണ്ല ക്രീമീ െലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നതിേനാെടാപ്പം
ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി ഒറ്റത്തവണ പരിേശോധനാ
സമയേത്താ കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയേത്താ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
5. നിയമന രീതി

: ജില്ലാ സഹകേരണ ബാങ്കില് അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്ത സമാനമായ
അെല്ലങ്കില്
ഉദ്യയർന്ന
വിഭാഗത്തിലുള
െമമ്പർ
െസാൈസറ്റിയില് സ്ഥിരമായി േജാലി െചെയ്തുവരുടന്നവരുടം
നിശ്ചിത േയാഗയതയുളവരുടമായ േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല
േമല് പരാമർ ശേിച്ചിട്ടുള
സമുദ്ായത്തില്
നിന്നുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്ന് േനരിട്ടുള നിയമനം.
കുറിപ്പ്:
ഈ
വിജ്ഞാപനത്തില്
ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുളള
സംവരണ
സമൂദ്ായത്തില്െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
അേപക്ഷകേള് യാെതാരറിയിപ്പും കൂടാെത നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.

6. പ്രായപരിധി

: 18-50 ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 2.1.1971 നുശം 1.1.2003 നുശം ഇടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടു തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട)

7. േയാഗയതകേള്:
1) ഒരുട അംഗീകൃത സർവ്വകേലാശോലയില് നിന്നും േനടിയിട്ടുള ഏെതങ്കിലും
ബിരുടദ്വും HDC അെല്ലങ്കില് JDC യും
അെല്ലങ്കില്
ബി.േകോം വിത്ത് േകോ-ഓപ്പേറഷന
അെല്ലങ്കില്
േകേരള കോർഷികേ സർവകേലാശോലയുെട ബി.എസ്.സി. (േകോ-ഓപ്പേറഷന
ആന് ബാങ്കിംഗ് )ബിരുടദ്ം
കുറിപ്പ്:
HDC യ്ക്ക് പകേരം HDCM , HDC& BM എന്നീ േയാഗയതകേള് ഉദ്യളവെരയും
പരിഗണിക്കുമ്പന്നതാണ്`.
(ii) അേപക്ഷകേന
ബന്ധെപ്പട്ട ജില്ലാ സഹകേരണ ബാങ്കില് അഫിലിേയറ്റ്
െചെയ്തിട്ടുള സമാനമായ അെല്ലങ്കില്
ഉദ്യയർന്ന വിഭാഗത്തിലുള െമമ്പർ
െസാൈസറ്റിയില് മൂന്നു വർഷത്തില് കുറയാത്ത റഗുലർ സർവ്വീസുള
സർവ്വീസില് തുടരുടന്നവരുടമായ സ്ഥിരം
ജീവനക്കാരനായിരിക്കണം.
ജീവനക്കാരന
അേപക്ഷ അയയ്ക്കുന്ന അവസരത്തില് മാത്രമല്ല, േജാലി
ലഭിക്കുമ്പന്ന തീയതിയിലും സംഘ്ത്തിെന േസവനത്തില് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
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കുറിപ്പ്:-(i) ബന്ധെപ്പട്ട അെപ്പക്സ്/േകേന െസാൈസറ്റിയില് അഫിലിേയറ്റ്
െചെയ്തിട്ടുള പ്രാഥമികേ സഹകേരണ/അംഗസംഘ്ങ്ങളിെല ജീവനക്കാർക്ക്
സംവരണം െചെയ്തിട്ടുള ഒഴിവില് പി.എസ്.സി മുേഖപ്പന നിയമിക്കെപ്പട്ടവർ
അപ്രകോരമുള തസ്തികേയില് തുടരുടേവാളം ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുള
തസ്തികേയില് നിയമനം ലഭിക്കുമ്പന്ന തീയതിയിലും അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുള
പ്രാഥമികേ സഹകേരണ/അംഗസംഘ്ത്തിെന േസവനത്തിലായിരിക്കണെമന്ന
നിബന്ധന അവർക്ക് ബാധകേമാകുന്നതല്ല.
(ii)എല്ലാ േയാഗയതകേളുടം അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട അവസാന തീയതിേയാ
അതിനുശ മുേമ്പാ േനടിയിരിക്കണം.
(iii) ഈ തസ്തികേയിേലക്കുമ്പള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് KS & SSR Part II Rule 10 (a)
(ii) ബാധകേമാണ്
(iv)വിജ്ഞാപനത്തില് പരാമർശേിച്ചിട്ടുള േയാഗയതക്കുമ്പ പകേരമായി തത്തുലയ
േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ആയത് െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് ഒറ്റതവണ
പരിേശോധനാ സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത
തത്തുലയ േയാഗയതയായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള്ളു.
(v)

ഈ തസ്തികേയിേലക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്ന െമമ്പർ െസാൈസറ്റി/ൈപ്രമറി
സഹകേരണ സംഘ്ങ്ങളില് നിന്നുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അേപക്ഷ
സമർപ്പിക്കുമ്പന്നതിനുശള അർഹത െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനായി സർവ്വീസിെന
സംബന്ധിക്കുമ്പന്ന വിശേദ് വിവരങ്ങള് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിട്ടുള സർവ്വീസ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അസിസ്റ്റന് രജിസ്ട്രോർ (ജനറല്) അെല്ലങ്കില് വയവസായ
സഹകേരണ സംഘ്ങ്ങളുടെട കോരയത്തില് തത്തുലയമായ റാങ്കിലുള
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയത് വാങ്ങി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ആയത് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്. സർവ്വീസ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റില് താെഴ പറയുന്ന വിവരങ്ങള് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം .
സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപര്

:

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്, ശേമ്പളനിരക്ക് (ഇേപ്പാള്
േജാലി െചെയ്യുന്ന തസ്തികേയുെട േപരുടം,
ശേമ്പളവും ഓേരാ തസ്തികേയിലും
സ്ഥിരമായി േജാലി േനാക്കിയിട്ടുള
കോലയളവും)

:

3

ടിയാന േജാലി െചെയ്യുന്ന സഹകേരണ
:
സംഘ്ത്തിെന േപരുടം സഹകേരണ സംഘ്ം
......................... ജില്ലാ സഹകേരണ ബാങ്കില്
അഫിലിേയറ്റു െചെയ്ത തീയതിയും

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

156

4

ടി സംഘ്ത്തില് സ്ഥിരേസവനം ആരംഭിച്ച :
തീയതിയും ഇേപ്പാള് േജാലി െചെയ്യുന്ന
തസ്തികേയും

േമല്പ്പറഞ്ഞെ െമമ്പർ െസാൈസറ്റിയിെല സ്ഥിരം
ജീവനക്കാരനായ
ശ്രീ/ശ്രീമതി
............................
െയ സംബന്ധിച്ചുകള വിവരങ്ങള് ടി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
സർവ്വീസ്
സംബന്ധമായ
വിവരങ്ങളുടമായി
ഒത്തുേനാക്കിയതില് ആയവ സതയമാെണന്ന് എനിക്ക് േബാദ്ധയമായിട്ടുളതായി
ഞാന സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.
ഒപ്പും േപരുടം
അസിസ്റ്റന് രജിസ്ട്രോർ (ജനറല്)
താലൂടക്ക്, സഹകേരണ വകുപ്പ്

സ്ഥലം :
തീയതി :

(ആഫീസ് മുദ്ര)
(vi) സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന സ്ഥാപത്തിെന രജിേസ്ട്രേഷന നമ്പരുടം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത തീയതിയും
വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
.
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേളുടെട സതയാവസ്ഥ പരിേശോധനയ്ക്ക് വിേധയമാക്കുമ്പന്നതും വയാജ
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേള്നല്കുന്നവരുടെടയും ഹാജരാക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെടയും
േപരില് നിയമാനുശസൃതമായ നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതുമാണ്.
(vii) െമമ്പർ െസാൈസറ്റികേളില് / പ്രാഥമികേ സഹകേരണ സംഘ്ങ്ങളില്
േസവനമനുശഷ്ഠിക്കുമ്പന്ന ജീവനക്കാർ തങ്ങള് േജാലി െചെയ്യുന്ന സംഘ്ം
അംഗമായിട്ടുളതും അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുളതുമായ ബന്ധെപ്പട്ട ജില്ലാ
സഹകേരണ ബാങ്കിേലക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാള് അേപക്ഷ േകേരള പബ്ലികേ്
സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന് സമർപ്പിക്കുമ്പന്നതിനുശമുമ്പായി നിയമനാധികോരിയില് നിന്ന്
താെഴ െകോടുത്തിട്ടുള മാതൃകേയില് ഒരുട രസീേതാ (സമ്മതപത്രം) രസീതിെന
അഭാവത്തില് ഒരുട സർട്ടിഫിക്കേറ്റാ വാങ്ങിയിരിേക്കണ്ടതും ആയവ കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
നിയമനാധികോരിയില് നിന്നും വാങ്ങിയിരിേക്കണ്ട രസീതിെന മാതൃകേ
FORM OF RECEIPT
(To be obtained from the Head of Office)
Certified that a copy of application/print out page of the online application for
selection to the post of …........ on Rs …....... in the …..... (here enter the name of
Department/Corporation/Company/Local Authority/Co-operative Institution)
notified in the gazette dated ….. has been received in this office on….................
ie, on or before the last date fixed for the receipt of application for the post
from Sri/Smt...................(here enter the name and designation of the applicant)
and that objections if any to the entertainment of the applications will be
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communicated to the Head Office/Regional Office/District Office of the Kerala
Public Service Commission within one month from the last date fixed for receipt
of applications.
Signature
Name & Designation of
the Head of Office

Place :
Date :
(Office Seal)

CERTIFICATE
(To be obtained from the Head of Office, in lieu of the Receipt)
Certified that a copy of request for receipt, in the form given in the
General Conditions of the Gazette notification inviting application for the post,
dated ….. has been received in this office on ….........ie, on or before the last date
fixed for receipt of application for the post, from Sri/Smt....... (here enter the
name and designation of the applicant) applying for selection to the post of
…..... on Rs …... in the …................ Dept/Corporation/Company/Local Authority/Cooperative Institution notified in the gazette dated ….........
Signature
Name & Designation of
the Head of Office

Place :
Date :
(Office Seal)
8.

അേപക്ഷകേള് സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.kerlapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന ' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത
േശേഷം സവന്തം profile-ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link െല
`Apply Now' ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31.12.2011ന്േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം.
േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
േപരുടം, േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് Upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് േഫാേട്ടാ
Upload െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില്ല.
അേപക്ഷാഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പു വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന profile ല്
ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും User ID
പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള
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അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷാ
സാമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ
കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട soft copy/print out എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല ' My
applications എന്ന Link - ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print out
എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മീഷനുശമായി നടത്തുന്ന
കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out കുടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം
നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി,
വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള പ്രമാണങ്ങളുടെട പകേർപ്പുകേള് കേമ്മിഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും. ആധാർ കോർഡുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ കോർഡെ് തിരിച്ചറിയല്
േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
9.

അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മണി
വെര

10.

െപാതു വയവസ്ഥകേളിെല 2,7 എന്നീ ഖപ്പണ്ഡികേകേള് േമല്പ്പറഞ്ഞെ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന്
ബാധകേമല്ല.

11.

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് പരീക്ഷ/ഒ.എം.ആർ./ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം അേപക്ഷകേർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ് .
അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക്മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ്
െചെയ്ത് അത് ഡൌണ്ലേലാഡെ്
െചെയ്യുന്നതിനുശള സൗകേരയം പരീക്ഷാത്തീയതി
വെരയുള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത
സമയത്തിനുശളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ
കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന
തീയതി സംബന്ധിച്ചുകമുള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ
കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും
അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
െമാൈബലിലും നല്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി
േയാഗയത
സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയേശേഷം
പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation നല്കേിയിട്ട് ഹാജരാകുകേേയാ, ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ
െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര 1976 െല KPSC Rules of procedure Rule 22
പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(േഫാേട്ടാ, ID കോർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള
വിശേദ്വിവരങ്ങള്ക്ക്
ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനത്തിെന രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള്
നിർബന്ധമായും േനാക്കുമ്പകേ)
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KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION
NOTIFICATION
No. R&A 2(3)16/2021/KPSC

30th November 2021
Thiruvananthapuram

Application must be submitted on line through official website of the
Commission after ONE TIME REGISTRATION. Candidates who have already
registered can apply through their profile.
Gazette Date : 30.11.2021
Last Date
: 05.01.2022
Mode of submitting Application:Candidates must register as per ONE TIME REGISTRATION with the
official Website of Kerala Public Service Commission www.keralapsc.gov.in
before applying for the post. Candidates who have registered can apply by logging
on to their profile using their User-ID and Password. Candidates must click on the
'Apply Now' button of the respective posts in the Notification Link to apply for a
post. The Photograph uploaded should be taken after 31.12.2011. Name of the
candidate and the date of photograph taken should be printed legibly at the bottom
portion. The photograph once uploaded meeting all requirements shall be valid for
10 years from the date of uploading. There is no change in other instructions
regarding the uploading of photographs. No application fee is required.
Candidates are responsible for the correctness of the personal information and
secrecy of password. Before the final submission of the application on the profile
candidates must ensure correctness of the information in their profile. They must
quote the User-ID for further communication with the Commission. Application
submitted is provisional and cannot be deleted or altered after submission.
Candidates are advised to keep a printout or soft copy of the online
application for future reference. Candidates can take the printout of the
application by clicking on the link 'My applications' in their profile. All
correspondences with the Commission, regarding the application should be
accompanied with the print out of the application. The application will be
summarily rejected if non-compliance with the notification is found in due course
of processing. Original documents to prove qualification, experience, age,
Community etc. have to be produced as and when called for.
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GENERAL RECRUITMENT – STATE WIDE
CATEGORY NO: 549/2021
Applications are invited Online only from qualified candidates for appointment in
the undermentioned post in Kerala Government Service. Before applying for the
post the candidates should register as per the One Time Registration through the
official website of the Kerala Public Service Commission. Candidates who have
already registered can apply through their profile.
1. Department

: Health Service

2. Name of Post

: Deputy District Education Media Officer

3. Scale of pay

:

₹ 55,200 - 1,15,300/-

4. Number of vacancies : 01(One)
The above vacancies are now in existence. The Ranked list of selected candidates
published by the Commission in response to this notification shall remain in force
for a minimum period of one year and a maximum period of three years provided
that the said list will continue to be in force till the publication of a new list after
the expiry of the minimum period of one year or till the expiry of three years
whichever is earlier. Candidates will be advised from the said list against the
above vacancies and also against the vacancies that may be reported to the
Commission during the period of currency of the list.
5.

Method of appointment : Direct Recruitment

6.

Age limit

18-39 [Only candidates born between 02.01.1982 and
01.01.2003 (both dates included) are eligible to apply for
this post with usual age relaxation to Scheduled Castes,
Scheduled Tribes and Other Backward Communities].
(For concessions allowed in upper age limit subject to the
condition that the maximum age limit shall in no case
exceed Fifty (50) years of age. For Other conditions
regarding the age relaxation please see Part II Para 2 of
the General Conditions of the Gazette Notification)

7.

Qualifications

1. Masters Degree in Social Science or Social Work or
Education.
[In the absence of the candidates with the above
qualification]
2. Bachelor's Degree with Diploma in Social Science.

Note (1):

Rule 10(a) (ii) of Part II of KS & SSR is applicable.
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Note (2):

Note (3) :

Candidates who claim equivalent qualifications instead of
the qualification mentioned in the Notification shall
produce the relevant Government Order/Equivalency
Certificate (if equivalency is mentioned in the
notification) to prove the equivalency at the time of
verification, then only such qualification shall be treated
as equivalent to the prescribed qualification concerned.
In the case of difference in original Caste/Community
claimed in the application and that entered in SSLC book,
the candidates shall produce a Gazette notification in this
regard,
along
with
Non
Creamy
Layer
Certificate/Community Certificate at the time of
certificate verification.

8. Mode of submitting Application:(a) Candidates must register as per 'ONE TIME REGISTRATION' with the
Official Website of Kerala Public Service Commission www.keralapsc.gov.in
before applying for the post. Candidates who have registered can apply by logging
in to their profile using their User-ID and password. Candidates must click on the
'Apply Now' button of the respective posts in the Notification Link to apply for
the post. The photograph uploaded should be one taken after 31.12.2011. Name of
the candidate and the date of photograph taken should be printed legibly at the
bottom portion. The photograph once uploaded meeting all requirements shall be
valid for 10 years from the date of uploading. There is no change in other
instructions regarding the uploading of photographs. No application fee is
required. Candidates are responsible for the correctness of the personal
information and secrecy of password. Before the final submission of the
application on the profile candidates must ensure correctness of the information in
their profile. They must quote the User-ID for further communication with the
Commission. Application submitted is provisional and cannot be deleted or
altered after submission. Candidates are advised to keep a printout or soft
copy of the online application for future reference. Candidates can take the
print out of the application by clicking on the link `My applications' in their
profile. All correspondence with the Commission, regarding the application
should be accompanied with the print out of the application. The application
will be summarily rejected if non-compliance with the notification is found in due
course of processing. Original Documents to prove qualification, experience, age,
Community etc. have to be produced as and when called for.
(b)
If written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection
candidates shall submit a confirmation for writing the examination through their
One Time Registration Profile. Such candidates alone can generate and download
the Admission Tickets in the last 15 days till the date of Test. The applications of
candidates who do not submit confirmation within the stipulated period, will be
rejected absolutely. The periods regarding the submission of confirmation and the
availability of Admission Tickets will be published in the Examination Calendar
itself. Information in this regard will be given to the candidates in their respective
profiles and in the mobile phone number registered in it.
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(c) Appropriate disciplinary action as per KPSC Rules of Procedure, Rule 22 shall
be initiated against those candidates who submit applications with bogus claims of
qualification regarding education, experience etc. and submit confirmation for
writing the examination, irrespective of whether they are present or absent for the
examination.
(d)
Candidates who have AADHAAR card should add AADHAAR Card as
I.D Proof in their profile.
9.
Last date for receipt of applications:- 05.01.2022, Wednesday upto
12.00 midnight.
10. Address to which applications are to be submitted : www.keralapsc.gov.in
(Candidates must see the General Conditions in Part II of the Gazette
Notification for instructions regarding Photo, ID Card etc.)
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CATEGORY NO: 550/2021
Applications are invited online only through One Time Registration from
qualified candidates for appointment in the undermentioned post in Kerala
Government Service. Before applying for the post the candidates should register
as per this One Time Registration through the official website of Kerala Public
Service Commission.
1. Department

: Town and Country Planning.

2. Name of Post

: Assistant Town Planner

3. Scale of pay

: ₹ 55200-115300/-

4. Number of vacancy

: 03(Three)

The above vacancies are now in existence. The Ranked list published by the
Commission in response to this notification shall remain in force for a minimum
period of one year provided that the said list will continue to be in force till the
publication of a new list after the expiry of the minimum period of one year or till
the expiry of three years whichever is earlier. Candidates will be advised from the
said list against the vacancies noted above and that may be reported to the
Commission in writing during the period of currency of the list.
Note: As per the GO(P)No.61/12/SWD Dated 17.10.2012,3% of vacancies of
the post shall be reserved for eligible Differently Abled Candidates with
Locomotor Disability/Cerebral Palsy, Low vision and Hearing Impairment.
5. Method
appointment

of - Direct recruitment

6. Age limit

- 18-36:Only candidates born between 01/01/2003
and 02/01/1985 (both dates are included) are
eligible to apply for the post with usual age
relaxation to SC/ST and Other Backward
Communities.(For conditions regarding age
relaxation please see Para (2) of the General
Conditions.)

7. Qualifications:1. Post Graduate Degree or Post Graduate Diploma in Town
and Country Planning or Regional Planning/City Planning
OR
2. Degree in Civil Engineering or Architecture or Physical
Planning from a University/Institution recognized by the
Government
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Note:
1)Rule 10(a) (ii) of Part II KS &SSR is applicable.
2)Candidates who claim equivalent qualifications instead of qualifications
mentioned in the notification shall produce the relevant government order to
prove the equivalency at the time of certificate verification.Then only such
qualifications shall be treated as equivalent to the prescribed qualification .
3).If there is a difference in original Caste/Community claimed in the application
and that entered in the SSLC Book ,the candidate shall produce a gazette
notification in this regard,along with Non-Creamy Layer Certificate/Community
Certificate at the time of certificate verification.
Probation
Every person appointed to this post shall be on probation for a period of two
years on duty within a continuous period of three years.
8.Mode of submitting Application:a) Candidates must register as per ONE TIME REGISTRATION with the official
Website of Kerala Public Service Commission www.keralapsc.gov.in before
applying for the post. Candidates who have already registered can apply by
logging in to their profile using their User-ID and password. Candidates must
click on the 'Apply Now' button of the respective posts in the Notification
Link to apply for a post. The Photograph uploaded should be taken after
31.12.2011. Name of the candidate and the date of photograph taken should be
printed legibly at the bottom portion of the photograph. The photograph once
uploaded meeting all requirements shall be valid for 10 years from the date of
uploading. There is no change in other instructions regarding the uploading of
photographs. No application fee is required. Candidates shall take a printout of
the application by clicking the link Registration Card in their profile.All
correspondence with the Commission regarding the application should be
accompanied with the printout of the application. Candidates are responsible for
the correctness of the personal information and secrecy of password. Before the
final submission of the application on the profile candidates must ensure
correctness of the information in their profile. They must quote the User-ID for
further communication with the Commission. Application submitted is
provisional and cannot be deleted or altered after submission. The application
will be summarily rejected if noncompliance with the notification is found in due
course of processing. Documents to prove qualification, age, Community etc.
have to be produced as and when called for. The profile correction made by
candidate through the office of KPSC on request after the last date fixed for the
receipt of application will not reflect in the application. Such corrections will be
in effect on the date on which corrections are made.
b) If a Written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection,
candidates shall submit a confirmation for writing the examination through their
one time registration profile. Such candidates alone can generate and download
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the admission tickets in the last 15 days till the date of test .The application of the
candidates who do not submit confirmation within the stipulated period will be
rejected summarily. The period regarding the submission of confirmation and
availability of admission tickets will be published in the examination calendar
itself. Information in this regard will be given to candidates in their respective
profiles and mobile phone number registered in it.
c) Appropriate disciplinary action as per KPSC Rules of Procedure, Rule 22 shall
be initiated against those candidates who submit applications with bogus claims
of qualification regarding education, experience etc. and submit confirmation for
writing the examination, irrespective of whether they are present or absent for the
examination.
d) Candidates who have AADHAAR card should add AADHAAR Card as I.D
Proof in their profile
9.Last date for submission of application:- 05.01.2022, Wednesday upto 12.00
midnight.
10.Address to which applications are to be sent : www.keralapsc.gov.in
(Candidates must see the General Conditions in Part II of the Gazette Notification
for instructions regarding Photo, ID Card etc.).
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CATEGORY NO: 551/2021
Applications are invited online only by ONE TIME REGISTRATION from
qualified candidates for selection to the under mentioned post in Kerala
Government Service. Before applying for the post the candidates should register
as per the One Time Registration through the official website of Kerala Public
Service Commission. Candidates who have already registered can apply through
their profile.
1.

Department

: Irrigation

2.

Name of Post

: Assistant Engineer (Mechanical)

3.

Scale of pay

: ₹ 55200 – 115300/-

4.

Number of Vacancies

: Anticipated

The list of selected candidates published by the Commission in response to this
notification shall remain in force for a minimum period of one year and a
maximum period of three years provided that the said list will continue to be in
force till the publication of a new list after the expiry of the minimum period of
one year or till the expiry of three years whichever is earlier. Candidates will be
advised from the said list against the vacancies reported to the Commission
during the period of currency of the list.
Note:i)

Persons appointed to the above post shall be liable notwithstanding that at
the time of requisition of the services, they are holding higher appointments
to serve for a minimum period of 4 years (including periods spent on
training if any) in the Defence Service or on assignment relating to
Defence efforts anywhere in India or abroad if so required. This liability to
serve in Defence Service will be limited to the first 10 years of service and
will not ordinarily apply to persons above 40 years of age.

ii)

3% of the vacancies shall be reserved for Differently abled candidates
(Category: Locomotor disability / Cerebral Palsy, Low Vision, Hearing
Impairment) for recruitment to the post as per GO (P) No.61/2012/SWD
dated 17.10.2012

5.

Method of Appointment : Direct Recruitment
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6.

Age Limit

: 20-40, Only candidates born between
02.01.1981 and 01.01.2001 (both dates
included) are eligible to apply for the post with
usual relaxation to Scheduled Castes,
Scheduled Tribes and other Backward
Communities.
(For conditions regarding the age relaxation
please see Part II Para 2 of the General
Conditions)

7.

Qualifications:

: 1. B.Sc. Degree in Mechanical Engineering of
the Kerala University or its equivalent.
OR
2. B.E. Degree in Mechanical Engineering of
the Madras University or its equivalent.
OR
3.
Associate Membership Diploma of the
Institution of Engineers (India) in Mechanical
Engineering or any other qualifications
recognised as equivalent to a degree.
OR
4. Pass in Section A & B of the Associate
Membership Examination of the Institution of
Engineers (India) in Mechanical Engineering.
OR
5. Any other qualification recognised by the
Government as equivalent to B.Sc. Degree in
Mechanical Engineering of the Kerala
University.

Note:
i) Rule 10 a (ii) of part II of KS&SSR is applicable.
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ii) Candidates who claim equivalent qualification instead of qualification
mentioned in the notification shall produce the Equivalency Certificate /
relevant Government Order to prove the equivalency at the time of
verification. Then only such qualification shall be treated as equivalent to
the prescribed qualification concerned.

iii) In the case of difference in original caste/ community claimed in the
application and that entered in SSLC book, the candidate shall produce a
Gazette notification in this regard, along with Non Creamy Layer
Certificate/ Community Certificate at the time of certificate verification.
8

Mode of Submitting applications:(a) Candidates must register as per 'ONE TIME REGISTRATION' with
the Official Website of Kerala Public Service Commission
www.keralapsc.gov.in before applying for the post. Candidates who
have registered can apply by log in on to their profile using their UserID and password. Candidates must click on the 'Apply Now' button of
the respective posts in the Notification Link to apply for the post. The
photograph uploaded should be one taken after 31.12.2011. Name of
the candidate and the date of photograph taken should be printed
legibly at the bottom portion. The photograph once uploaded meeting
all requirements shall be valid for 10 years from the date of uploading.
There is no change in other instructions regarding the uploading of
photographs. No application fee is required. Candidates are
responsible for the correctness of the personal information and secrecy
of password. Before the final submission of the application on the
profile candidates must ensure correctness of the information in their
profile. They must quote the User-ID for further communication with
the Commission. Application submitted is provisional and cannot be
deleted or altered after submission. Candidates are advised to keep a
printout or soft copy of the online application for future reference.
Candidates can take the print out of the application by clicking on
the link `My applications' in their profile. All correspondence
with the Commission, regarding the application should be
accompanied with the print out of the application. The application
will be summarily rejected if non-compliance with the notification is
found in due course of processing. Original Documents to prove
qualification, experience, age, Community etc. have to be produced as
and when called for.
(b) If Written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection,
candidates shall submit a confirmation for writing the examination
through their One Time Registration profile. Such candidates alone
can generate and download the Admission Tickets in the last 15 days
till the date of Test. The applications of candidates who do not submit
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confirmation within the stipulated period, will be rejected absolutely.
The periods regarding the submission of confirmation and the
availability of Admission Tickets will be published in the Examination
Calender itself. Information in this regard will be given to the
candidates in their respective profiles and in the mobile phone number
registered in it.
(c) Appropriate disciplinary action as per KPSC Rules of Procedure Rule
22 shall be initiated against those candidates who submit applications
with bogus claims of qualification regarding education, experience
etc. and submit confirmation for writing the examination, irrespective
of whether they are present or absent for the examination.
(d) “Candidates who have AADHAR Card should add AADHAR as ID
Proof in their profile.”
9.

Last date for submission of application:- 05.01.2022, Wednesday upto
12.00 Midnight.

10.

Name of Website to which applications are to be submitted:
www.keralapsc.gov.in
(For details including Photo ,ID Card , etc. refer the General Conditions
given in part II of the Gazette Notification.)
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CATEGORY NO: 552/2021
(By Transfer)

Applications are invited Online only from qualified candidates for
appointment in the undermentioned post in Kerala Government Service. Before
applying for the post candidates should register as per the One Time Registration
scheme through the official website of Kerala Public Service Commission.
1. Department

:

Homoeopathy

2. Name of Post

:

Medical Officer (Homoeo).

3. Scale of Pay

:

₹ 55,200 – 1,15,300/-

4. Number of vacancies

:

Anticipated Vacancies.

5. Age limit

:

Not applicable.

6. Method of appointment

:

By Transfer from the following
categories.
Categories

(a)

By Transfer from Nurse (Homoeo) working in Homoeopathy
Department

(b)

By Transfer from Pharmacist (Homoeo) working in Homoeopathy
Department

(c)

By Transfer from Clerk working in Homoeopathy Department

A ratio of 5:1:1:1 shall be maintained in making appointment between
direct recruitment, transfer from Nurses (Homoeopathy), Pharmacist
(Homoeopathy), and Clerks in Homoeopathy Department. In the absence
of qualified candidates for By Transfer appointment on the date of
occurrence of vacancy the posts shall be filled up by direct recruitment
from open quota and the backlog for such categories will not be restored.
Separate List for each category will be published. For recruitment by
transfer the rules of reservation will not be applicable and the candidates
will be advised on the basis of strict seniority assigned in the ranked list.
The list of selected candidates published by the Commission in response to
this notification shall remain in force for a minimum period of one year
and a maximum period of three years provided that the said list will cease
to be in force if a new list after the expiry of minimum period of one year
is published. Candidates will be advised from the said list against the
vacancies that may be reported to the Commission in writing and
apportioned to By Transfer during the period of currency of the list.
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7. Qualifications:(1) Degree in Homoeopathy awarded by any University in Kerala.
OR
Any other Degree declared as equivalent to the above by Universities in
Kerala/ Government of Kerala or included in the Second Schedule of the
Homoeopathy Central Council Act 1973.
(2) Successful completion of House surgency/Internship.
(3) ‘A’ Class registration with the Registrar of Travancore- Cochin Medical
Council, Kerala.
(4) Should be an approved probationer/Full member of the Homoeopathy
service as Nurse (Homoeo), Pharmacist (Homoeo), Clerk in the
Homoeopathy Department.
Note: Rule 10(a)(ii) of Part II KS & SSR is applicable.
Note:- Service Certificate in the form given below obtained from the Head
of the Department shall be uploaded at the time of submitting application
and must be produced the original Service Certificate at the time of
verification otherwise the application will not be accepted.
SERVICE CERTIFICATE

(To be submitted to the Kerala Public Service Commission)
1. Name of the Candidate

:

2. Name of the post held by the applicant with
scale of pay.

:

3. Name of the Department in which now
working.

:

4. Name of the subordinate service to which
applicant belong.

:

5. Date of commencement of service and and
date of commencement of probation.

:

6. Whether the applicant is an approved
probationer or full member of the present
service.

:
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Service Particulars
Sl.
No.

Name of
Post held

Total Period
From To

Duration
Year

Month

Days

Date of
declaration of
probation.

Total Service

Certified that the above details in respect of
Sri/Smt. ......................................................................................
who is an approved probationer/Full member of
the ................................................................................................
subordinate service have been verified by me with service particulars as given in
the Service Book of the candidate and they found correct. Also certified that
Sri/Smt .................................................................................... is eligible to apply
for the post of Medical Officer (Homoeopathy) on recruitment of by transfer as
per provision contained in Rule 2(13) Part I of KS&SSR, 1958.
Signature
Place:
Date :

Name:
(Office Seal)

Designation of Head of Office:

Note: Candidates who claim equivalent qualification instead of qualification
mentioned in the notification shall produce the relevant Government
Order to prove the equivalency at the time of verification, then only such
qualification shall be treated as equivalent to the prescribed qualification
concerned.
10. Mode of Submitting applications:
(a) Candidates must register as per 'ONE TIME REGISTRATION' with
the Official Website of Kerala Public Service Commission
www.keralapsc.gov.in before applying for the post. Candidates who
have registered can apply by logging in to their profile using their User
ID and password. Candidates must click on the 'Apply Now' button of
the respective posts in the Notification Link to apply for the post. The
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photograph uploaded should be one taken after 31.12.2011. Name of
the candidate and the date of photograph taken should be printed
legibly at the bottom portion. The photograph once uploaded meeting
all requirements shall be valid for 10 years from the date of uploading.
There is no change in other instructions regarding the uploading of
photographs. No application fee is required. Candidates shall take a
printout of the application by clicking the link 'Registration Card' in the
profile. Candidates are responsible for the correctness of the personal
information and secrecy of password. Before the final submission of
the application on the profile candidates must ensure correctness of the
information in their profile. They must quote the User-ID for further
communication with the Commission. Application submitted is
provisional and cannot be deleted or altered after submission. The
application will be summarily rejected if non-compliance with the
notification is found in due course of processing. Original documents to
prove qualification, experience, age, community etc. have to be
produced as and when called for.
(b) If written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection,
candidates shall submit a confirmation for writing the examination
through their One Time Registration Profile. Such candidates alone can
generate and download the Admission Tickets in the last 15 days till the
date of Test. The applications of candidates who do not submit
confirmation within the stipulated period, will be rejected absolutely.
The periods regarding the submission of confirmation and the
availability of Admission Tickets will be published in the Examination
Calendar itself. Information in this regard will be given to the
candidates in their respective profiles and in the mobile phone number
registered in it.
(c) Appropriate disciplinary action as per KPSC Rules of Procedure, Rule
22 shall be initiated against those candidates who submit applications
with bogus claims of qualification regarding education, experience etc.
and submit confirmation for writing the examination, irrespective of
whether they are present or absent for the examination.
(d) Candidates who have AADHAAR card should add AADHAAR Card
as I.D Proof in their profile.
11. Last date for receipt of applications:- 05.01.2022 Wednesday upto
12.00 midnight.
12. Address
to
which
www.keralapsc.gov.in .

applications

are

to

be

submitted:

(Candidates must see the General Conditions in Part II of the Gazette
Notification for instructions regarding Photo, ID Card etc.)
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CATEGORY NO: 553/2021
Applications are invited online only from qualified candidates for
appointment in the under mentioned post. Before applying for the post candidates
should register as per the One Time Registration through the official website of
Kerala Public Service Commission. Candidates who have already registered can
apply through their profile. Candidates who have AADHAR CARD should add
AADHAR CARD as I.D. Proof in their Profile.
1

Name of firm

:

Kerala State Electricity Board Ltd

2

Name of Post

:

Sub Engineer (Electrical)

3

Scale of Pay

:

₹41600 - 82400/-

4

Number of vacancies

:

131

Note

1. The list of selected candidates published by the Commission in
response to this notification shall remain in force for a minimum
period of one year provided that the said list will continue to be in
force till the publication of a new list after the expiry of the
minimum period of one year or till the expiry of three years
whichever is earlier. Candidates will be advised from the said list
against the vacancies noted above and also against the vacancies if
any reported to the Commission during the period of currency of
the list.
2. Kerala Public Service Commission shall have the power to
cancel the advice for appointment of any candidates to the above
post, if it is subsequently found that such advise was made under
some mistake. On such cancellation, the Appointing Authority shall
terminate the service of candidate, provided that, the cancellation of
advice for appointment by the Commission and subsequent
termination of service of the candidate by the Appointing Authority
shall be made within the period of his/ her probation or 240 days
from the date of his /her joining duty whichever is earlier.
Note: 1) The provisional hands working in the above concern will
be given age relaxation to the extent to their provisional service put
in subject to maximum of five years from the upper age limit
provided they are within the prescribed age limit on the date of their
first appointment in the above concern. But the regular employees
of the concern are not eligible for the above concession for further
appointment. The provisional hands should obtain a certificate
showing the period of their provisional Service in the concern and
shall produce the same as and when required by the Commission. It
would also be clearly specified in the certificate that they were not
working in the regular service of the concern (for other conditions
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regarding the age relaxation please see para 2(i),(ii),(iii),(iv) & (xii)
of the General Condition.)
2) The retrenched employees of the Kerala Fisheries Corporation
will be given age relaxation as stipulated in the G.O (Rt.)
No.1942/84/PW dated 31.12.1984 to the extent of their service
subject to the condition that the maximum age limit shall not exceed
50 years. These candidates will also be given preference in the
matter of recruitment among other candidates with equal marks.
Such candidates should obtain a certificate from the Managing
Director, Kerala Fisheries Corporation Limited to prove their length
of service in the company and the date of retrenchment and produce
the same as and when required by the Commission.
5.

Method of Appointment :

Direct Recruitment

6.

Age Limit

:

18-36. Only candidates born between
02.01.1985 and 01.01.2003 (both dates
included) are eligible to apply for this post.
SC/ST and OBC candidates are eligible for
usual age relaxation.
For Conditions regarding the age relaxations,
please see Para 2 of General Conditions.

7.

Qualifications

:

1. General Qualification
Pass in 10th or equivalent
2. Techncial Qualifications
A Pass in 3 Year regular / Part – time
Diploma in Electrical/
Electrical & Electronics Engineering
recognized by AICTE.
Candidates having higher qualification
of the above technical qualification
(ie, Engineering degree or Engineering
Post Graduate Degree in Electrical
/Electrical & Electronics Engineering)
are also eligible to apply for the post).
Note: Differently abled candidates are not
eligible to apply for the post.

Note

Rule 10 (a) ii of Part II KS & SSR applicable.
1 Candidates who claim equivalent qualification instead of
qualification mentioned in the notification shall produce the relevant
Government Order to prove the equivalency at the time of
verification, then only such qualification shall be treated as
equivalent to the prescribed qualification concerned.
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2 In the case of difference in original Caste/Community claimed in the
application and that entered in SSLC Book , the candidate shall
produce a Gazette Notification in this regard , along with Non
Creamy Layer /Community Certificate at the time of certificate
verification.
3 Appropriate disciplinary/ penal action as per Rule 22 of KPSC Rules
of Procedure 1976, will be initiated against those candidates who
give confirmation for writing the examination by providing false
claims about their qualifications/ experience irrespective of whether
they have attended or abstained from the examination.
8

Mode of submitting applications
Candidates must register as per ONE TIME REGISTRATION with
the official Website of Kerala Public Service Commission
www.keralapsc.gov.in before applying for the post. Candidates who have
registered can apply by logging on to their profile using their User-ID and
Password. Candidates must click on the 'Apply Now' button of the respective
posts in the Notification Link to apply for a post. The Photograph uploaded
should be taken after 31.12.2011. Name of the candidate and the date of
photograph taken should be printed legibly at the bottom portion of the
photograph. The photograph once uploaded meeting all requirements shall
be valid for 10 years from the date of uploading. There is no change in other
instructions regarding the uploading of photographs. No application fee is
required. Candidates are responsible for the correctness of the personal
information and secrecy of password. Before the final submission of the
application on the profile candidates must ensure correctness of the
information in their profile. They must quote the User-ID for further
communication with the Commission. Application submitted is provisional
and cannot be deleted or altered after submission. Candidates are advised
to keep a printout or soft copy of the online application for future
reference. Candidates can take the printout of the application by
clicking on the link 'My applications' in their profile. All
correspondences with the Commission, regarding the application should
be accompanied with the print out of the application. The application will
be summarily rejected if non-compliance with the notification is found in
due course of processing. Original documents to prove qualification,
experience, age, Community etc. have to be produced as and when called for.

9

Last date of receipt of applications: 05.01.2022 Wednesday up to 12
midnight

10 Address to which applications are to be sent: www.keralapsc.gov.in
11 (a) Sub paras v,vii,viii,ix,x,xi & xiii of para 2 and paras 5, 6 and 7 of the
General Conditions are not applicable to this selection.
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(b) The selection to the above post in the above concern will be subject to the
rules and regulations made by them from time to time.
12 If a Written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection,
candidate shall submit a confirmation for writing the examination through
their One Time Registration Profile. Such candidates alone can generate and
download the admission tickets in the last 15 days till the date of test. The
applications of candidates who do not submit confirmation within the
stipulated period, will be rejected absolutely. The periods regarding the
submission of confirmation and the availability of admission tickets will be
published in the examination calender itself. Information in this regard will
be given to the candidates in their respective profiles and in the mobile
phones registered in it.
(For more details including photo, ID card etc please see the general
conditions given in part II of the Gazette Notification)
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CATEGORY NO: 554/2021
Applications are invited online only through One Time Registration from
qualified candidates for appointment in the undermentioned post in Kerala
Government Service. Before applying for the post the candidates should register
as per One Time Registration through the official website of Kerala Public
Service Commission.
1 Department

:

Town and Country Planning Department.

2 Name of Post

:

Draftsman Gr.I/Town Planning surveyor Gr.I

3 Scale of pay

:

₹ 37400 -79000/-

4 Number of vacancy

:

06(Six)

The above vacancies are now in existence. The Ranked list published by the
Commission in response to this notification shall remain in force for a minimum
period of one year and a maximum period of three years provided that the said list
will continue to be in force till the publication of a new list after the expiry of the
minimum period of one year or till the expiry of three years whichever is earlier.
Candidates will be advised from the said list against the vacancies noted above
and against those that may be reported to the Commission during the period of
currency of the list.
5. Method
appointment
6. Age limit

7. Qualifications

of - Direct recruitment
- 18-36: Only candidates born between 01/01/2003
and 02/01/1985 (both dates are included) are
eligible to apply for the post with usual age
relaxation to Scheduled Castes,Scheduled Tribes
and Other Backward Communities.(For other
conditions of age relaxation please see Part IIPara(2) of the General Conditions in the Gazette
notification.)
- Diploma in Civil Engineering or Architecture
OR
Any other qualification recognized by Government as
equivalent thereto.
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Note:
1)Rule 10(a) (ii) of Part II KS &SSR is applicable.
2)Candidates who claim equivalent qualification instead of qualifications
mentioned in the notification
shall produce the relevant government
order/equivalency certificate to prove the equivalency at the time of certificate
verification; then only such qualification shall be treated as equivalent to the
prescribed qualification.
3).If there is a difference in original Caste/Community claimed in the application
and that entered in the SSLC Book ,the candidate shall produce a gazette
notification in this regard,along with Non-Creamy Layer Certificate/Community
Certificate at the time of certificate verification.
Probation
Every person appointed to this post shall from the date on which he joins duty,
be on probation for a period of two years on duty within a continuous period of
three years.
8.

Mode of submitting Application:-

a) Candidates must register as per ONE TIME REGISTRATION with the
official Website of Kerala Public Service Commission www.keralapsc.gov.in
before applying for the post. Candidates who have registered can apply by
logging in to their profile using their User-ID and password. Candidates must
click on the 'Apply Now' button of the respective posts in the Notification
Link to apply for a post. The Photograph uploaded should be one taken
after 31.12.2011. Name of the candidate and the date of photograph taken should
be printed legibly at the bottom portion. The photograph once uploaded meeting
all requirements shall be valid for 10 years from the date of uploading. There is
no change in other instructions regarding the uploading of photographs. No
application fee is required. Candidates shall take a printout of the application
by clicking the link My Application in their profile. All correspondence with
the commission regarding the application should be accompanied with the
printout of the application. Candidates are responsible for the correctness of the
personal information and secrecy of password. Before the final submission of the
application on the profile candidates must ensure correctness of the information
in their profile. They must quote the User-ID for further communication with the
Commission. Application once submitted is received as provisional and the
details cannot be deleted or altered after the last date for receipt of applications..
The application will be summarily rejected if noncompliance with the
notification is found in due course of processing. Documents to prove
qualification, age, Community etc. have to be produced as and when called for.
The profile correction made by the candidates themselves or in the office of
KPSC on request,after the last date fixed for the receipt of applications will not
reflect in the application. Such corrections will come into effect only on the date
on which corrections have been made.
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b) If a Written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection, candidates
shall submit a confirmation on writing the examination through their one time
registration profile. Such candidates alone can generate and download the
admission tickets in the last 15 days till the date of test .The applications of the
candidates who do not submit confirmation within the stipulated period will be
rejected summarily. The period regarding the submission of confirmation and
availability of admission tickets will be published in the examination calendar
itself. Information in this regard will be given to candidates in their respective
profiles and mobile phone number registered in it.
c) Appropriate disciplinary action as per KPSC Rules of Procedure, Rule 22 shall
be initiated against those candidates who submit applications with bogus claims
of qualification regarding education, experience etc. and submit confirmation for
writing the examination, irrespective of whether they are present or absent for the
examination.
d) Candidates who have AADHAAR card should add AADHAAR Card as I.D
Proof in their profile

9.Last date for submission of application:- 05.01.2022, Wednesday upto 12.00
midnight.
10.Address to which applications are to be sent : www.keralapsc.gov.in
Candidates must see the General Conditions in Part II of the Gazette Notification
for instructions regarding Photo, ID Card etc.).
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CATEGORY NO: 555/2021
Applications are invited online only through One Time Registration scheme
from qualified candidates for appointment in the under mentioned post in Kerala
Government Service. Before applying for the post the candidates should register
as per One Time Registration through the official website of Kerala Public
Service Commission. Candidates who have already registered can apply through
their profile.
1. Department

: Industrial Training

2. Name of Post

: Junior Instructor (Technician Power Electronics
System)

3. Scale of pay

: ₹ 37400-79000/-

4. Number of vacancies

: 17 (Seventeen))

The above vacancies are now in existence. The list of selected
candidates published by the Commission in response to this notification shall
remain in force for a minimum period of one year provided that the said list
will continue to be in force till the publication of a new list after the expiry
of the minimum period of one year or till the expiry of three years whichever
is earlier. Candidates will be advised from the said list against the vacancies
noted above and also against the vacancies if any reported to the
Commission during the currency of the list.
Note:- Three Percentage (3%) of the vacancies for the post will be reserved
for eligible Differently Abled candidates (Candidates with Locomotor
disability, cerebral palsy, low vision, hearing impairment) vide G.O.(P) No.
1/13/SJD dated 3-1-2013
5

Method of appointment :

Direct Recruitment

6.

Age limit

:

19-44. Only candidates born between
2.1.1977 and 1.1.2002 (both dates are
included) are eligible to apply for this post
with usual relaxation to Scheduled Castes,
Scheduled Tribes and other Backward
Communities.
(For other conditions
regarding the age relaxation, please see Para
2Part II of the General Conditions).

7.

Qualifications

:

1. S.S.L.C or its equivalent qualification.
2. (a) National Trade Certificate in the
appropriate trade with three years
experience in the trade after obtaining the
certificate.
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OR
(b) National Apprenticeship Certificate
in the appropriate trade with one year
experience after obtaining the certificate.
OR
(c) Diploma in the appropriate branch of
Engineering from a Government or
Government Recognized polytechnic or its
equivalent qualification.
Note:-The experience gained by a
Workshop Attender in the trade can also be
deemed to be qualifying experience in the
trade for selection to this post.
Note:-

1.

Rule 10 a (ii) of part II of KS&SSR is applicable.

2.

Candidates who claim equivalent qualification instead of
qualification mentioned in the notification shall produce the
relevant Government Order /equivalency certificate to prove the
equivalency at the time of verification, then only such
qualification shall be treated as equivalent to the prescribed
qualification .

3.

In the case of difference in original caste/ community claimed in
the application and that entered in SSLC book, the candidate
shall produce a Gazette notification in this regard, along with
Non Creamy Layer Certificate/ Community Certificate at the
time of certificate verification.

4.

Candidates belonging to SC/ST shall be exempted from the
qualification of Experience prescribed for the post.

5.

Candidates who claim experience qualification 2(a)or(b)should
obtain experience certificate in the format given in Annexure
itself and enter details regarding experience (certificate
number ,date,name of post, period, issuing authority,name of
institution etc)and upload scanned image of the same
/declaration(In the case of candidates who have the required
experience but have not obtained the experience certificate due
to prevailing pandemic situation restrictions)in the profile to
make submission of application possible. Candidates should
produce the experience certificate as and when called for the
same by the Commission .
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ANNEXURE
CERTIFICATE OF EXPERIENCE
Name of firm (Company/Corporation/Govt. :
Dept./ Co-operative Institution etc).
Registration No. (SSI Registration or any
other Registration Number) With date of
Registration

:

Authority from where Registration obtained :
Issued to (here enter name and address of the candidate)
.....Sri/Smt.................................................................... . . . . . …....
…...........................................................................................................................T
his is to certify that the above mentioned person has worked/has been working/is
working in this Institution as.................................... ….............(here enter the
name of post holding or held and the nature of assignment ie. Regular
worker/ Temporary worker/Paid Apprentice/Trainee/Casual Labourer etc. .[Strike
off whichever is not applicable]) on Rs................................................per day /
per mensem for a period of ..........years..................months................days
from.................to ….....................................
Dated Signature, Name and
Designation of the issuing Authority
with Name of Institution

Place
:
Date of Issue :

(Office Seal)
DECLARATION
Certified that Sri./Smt........................................mentioned in the above
Experience
Certificate
has
actually
worked/is
working
as...................................................(Specify nature of employment)in the above
institution during the period from..............................to.............................as per
the entry in the Register............................(Name of Register to be specified)
mentioned by the employer as per the provision of the
…............................................Act (Name of the Act/Rules to be specified).
Also certified that I am the Authorised Officer to inspect the registers
kept by the employer as per the provisions of the …............................Act/Rules
of the State/Central Government.

Place:
Date:

Signature with date
Name of Attesting Officer
with Designation and Name of Office who is
the notified enforcement officer as per Act and Rules.
(Office Seal)
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DECLARATION FOR THOSE WHO COULDN'T OBTAIN THE
EXPERIENCE CERTIFICATE
I
Sri
/Smt
(here
enter
name
and
addressof
the
candidate)..............................................certify that I have worked/have been
working /is working in................................................................. (here enter name
of institution/company/corporation/Govt.Department/Co-operative Institution
etc)as ….....................…....(here enter the name of post holding or held and the
nature
of
assignment
ie
Regular
worker/Temporary
worker/paidApprentice/Trainee/Casual Labourer etc) (strike off whichever is not
applicable) on Rs................per day /per mensem for a period of ..
…....years........months........days from........to.........I will produce the prescribed
experience certificate as and when called for by the Commission.

Place:
Date :

Signature of candidate

NB: The veracity of the experience certificate will be subjected to scrutiny and
legal actions will be initiated against those who issue or produce bogus
certificate.
8.

Probation : Every person appointed to this post shall, from the date on
which he/she joins duty, be on probation for a total period of two years of
duty within a continuous period of three years.

9.

Method of submitting applications :(A) Candidates must register as per 'ONE TIME REGISTRATION' with
the Official Website of Kerala Public Service Commission
www.keralapsc.gov.in before applying for the post. Candidates who
have registered can apply by logging on to their profile using their
User-ID and password. Candidates must click on the 'Apply Now'
button of the respective posts in the Notification Link to apply for the
post. The photograph uploaded in the profile should be one taken after
31.12.2011. Name of the candidate and the date of taking photograph
should be printed at the bottom portion. The photograph once
uploaded meeting all requirements shall be valid for 10 years from the
date of uploading. There is no change in other instructions regarding
the uploading of photographs. No application fee is required.
Candidates are responsible for the correctness of the personal
information and secrecy of password. Before the final submission of
the application, candidates must ensure correctness of the information
on their profile. They must quote the User-ID for further
communication with the Commission. Application once submitted is
received as provisional and the details cannot be deleted or altered
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after submission. Candidates are advised to keep a printout or

soft copy of the online application for future reference.
Candidates can take the printout of the application by
clicking on the link 'My applications' in their profile. All
correspondences with the Commission, regarding the
application should be accompanied with the print out of the
application. The application will be summarily rejected if noncompliance with the notification is found in the due course of
processing .Original documents to prove qualification, experience,
age, Community etc. have to be produced as and when called for.
(b) If written/OMR/ Online Test is conducted as part of this selection,
candidates shall submit a confirmation for writing the examination
through their One Time Registration profile. Such candidates alone
can generate and download the Admission Tickets in the last 15 days
till the date of Test. The applications of candidates who do not submit
confirmation within the stipulated period will be rejected absolutely.
The periods regarding the submission of confirmation and the
availability of Admission Tickets will be published in the Examination
Calendar itself. Information in this regard will be given to the
candidates in their respective profiles and in the mobile phone number
registered in it.
(c) Appropriate disciplinary action as per KPSC Rules of Procedure, Rule
22 shall be initiated against those candidates who submit applications
with bogus claims of qualification regarding education, experience etc.
and submit confirmation for writing the examination, irrespective of
whether they are present or absent for the examination.
(d) Candidates who have AADHAAR card should add AADHAAR card
as ID Proof in their profile.
10. Last date for receipt of applications :- 05.01.2022 Wednesday upto
12.00 midnight.
11. Address to which
www.keralapsc.gov.in

applications

are

to

be

submitted:

(For details including Photo, ID proof etc., refer the General Conditions
given in Part II of the Notification)
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CATEGORY NO: 556/2021
Applications are invited from qualified candidates for selection to the
undermentioned post. Applications must be submitted online through the official
website of the Commission after ONE TIME REGISTRATION. Candidates
who have already registered can apply through their profile. Candidates who
have aadhar card should add aadhar as ID proof in their profile.
1 Name of Firm

: Kerala Land Development Corporation Limited

2 Name of post

: Assistant Project Engineer

3 Scale of pay

: ₹ 19240 – 34500/-

4 No. of Vacancies

: 3 (Three)

Note:
i)
The above vacancies are now in existence. The list of selected
candidates published by the Commission in response to this notification
shall remain in force for a minimum period of one year and a maximum
period of three years provided that the said list will continue to be in
force till the publication of a new list after the expiry of the minimum
period of one year or till the expiry of three years whichever is earlier.
Candidates will be advised from the said list against the vacancies noted
above and that may be reported to the Commission during the currency
of the list.
ii)

The Kerala Public Service Commission shall have the power to cancel
the advice for appointment of any candidates to the above post, if it is
subsequently found that such advice was made under some mistake. On
such cancellation the Appointing Authority shall terminate the service of
candidate, provided that, the cancellation of advice for appointment by
the Commission and subsequent termination of service of the candidate
by Appointing Authority shall be made within the period of his/her
probation or 240 days from the date of his/her joining duty whichever is
earlier.
Note: 3% of the vacancies for the post shall be reserved for differently
abled candidates with Low vision,Hearing impairment, Loco motor
disability/Cerebral Palsy as per G.O. (P) No.74/13/SJD dtd.09.09.2013.

5 Method of Appointment : Direct Recruitment
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6 Age

:

18 - 36. Only Candidates born between 02.01.1985 and
01.01.2003 (both dates included) are eligible to apply for this
post. candidates belonging to OBC, SC/ST are eligible for
usual age relaxation.

For other conditions regarding age relaxation, please see para 2 (i), (ii), (iii), (iv),
(vi), (vii) & (xiv) of the General Conditions.
Note : The provisional hands working in the above concern will be given age
relaxation to the extent of their provisional service put in subject to a
maximum of Five years from the upper age limit provided they were
within the prescribed age limit on the date of their first appointment in
the above concern. But the regular employees of the concern are not
eligible for the above concession for further appointment. The
provisional hands should obtain a certificate showing the period of their
provisional service in the concern and shall produce the same as and
when required by the Commission. It would also be clearly specified in
the certificate that they were not working in the regular service of the
concern.
7

Qualifications:
Degree in Civil Engineering of a Recognized University or Equivalent
OR
A pass in Section A & B of the AMIE of the Institution of Engineers in
India in Civil Engineering
OR
B Tech Agricultural Engineering
OR
BE (Agricultural Engineering)
OR
Bsc (Agricultural Engineering) of a recognized University or equivalent

Note : 1) Rule 10(a)ii of Part II of KS&SSR is applicable.
2) Candidates who claim equivalent qualification instead of
qualification mentioned in the notification shall produce the relevant
Government Order to prove the equivalency at the time of verification,
then only such qualification shall be treated as equivalent to the
prescribed qualification concerned.
3) If the caste of candidates is wrongly mentioned in their SSLC
book, they should claim their original caste in their applications
and should produce community/NCLC certificate issued from
concerned revenue authority and the Gazette Notification for the
same at the time of certificate verification.

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

188

8 Method of submitting Applications
(a) Candidates must register as per ONE TIME REGISTRATION with the official
Website of Kerala Public Service Commission www.keralapsc.gov.in before
applying for the post. Candidates who have registered can apply by logging on to
their profile using their User-ID and Password. Candidates must click on the
'Apply Now' button of the respective posts in the Notification Link to apply for a
post. The Photograph uploaded should be taken after 31.12.2011. Name of the
candidate and the date of photograph taken should be printed legibly at the bottom
portion. The photograph once uploaded meeting all requirements shall be valid for
10 years from the date of uploading. There is no change in other instructions
regarding the uploading of photographs. No application fee is required.
Candidates are responsible for the correctness of the personal information and
secrecy of password. Before the final submission of the application on the profile
candidates must ensure correctness of the information in their profile. They must
quote the User-ID for further communication with the Commission. Application
submitted is provisional and cannot be deleted or altered after submission.
Candidates are advised to keep a printout or soft copy of the online
application for future reference. Candidates can take the printout of the
application by clicking on the link 'My applications' in their profile. All
correspondences with the Commission, regarding the application should be
accompanied with the print out of the application. The application will be
summarily rejected if non-compliance with the notification is found in due course
of processing. Original documents to prove qualification, experience, age,
Community etc. have to be produced as and when called for.
9 Last Date for receipt of applications : 05.01.2022 Wednesday upto 12
Midnight
10 a) Sub paras (v),(viii), (ix), (x), (xi) and (xiii) of para 2 & para 6 & 7 of the
General conditions are not applicable to this selection.
b) The selection to the above concern will be subject to the rules and
regulations made by them from time to time.
11 If Written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection,
candidates shall submit a confirmation for writing the examination through
their One Time Registration profile. Such candidates alone can generate
and download the Admission Tickets in the last 15 days till the date of Test.
The applications of candidates who do not submit confirmation within the
stipulated period, will be rejected absolutely. The periods regarding the
submission of confirmation and the availability of Admission Tickets will
be published in the Examination Calendar itself. Information in this
regard will be given to the candidates in their respective profiles and in the
mobile phone number registered in it.
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12.

Disciplinary action in terms of Rule 22 of the KPSC Rules of Procedure
1976 will be initiated against candidates who give confirmation for writing
the examination, after making bogus claims of qualification/experience in
their application, irrespective of whether they have attended the
examination or not.

(For details regarding photo, ID card etc. refer to the General Conditions at the
end of the notification).
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CATEGORY NO: 557/2021
Applications are invited Online only from qualified candidates for
appointment in the under mentioned post in the Various Universities in Kerala.
Before applying for the post the candidates should register as per the One Time
Registration through the official website of Kerala Public Service Commission.
Candidates who have already registered can apply through their profile.
1.

Department

: Universities in Kerala

2.

Name of Post

: Pump Operator

3.

Scale of pay

: ₹ 18,000-41,500/- (PR)

4.

Number of vacancy

:

02 (Two)

The above vacancies are now in existence. The Ranked list published by the
Commission in response to this notification shall remain in force for a
minimum period of one year provided that the said list will continue to be
in force till the publication of a new list after the expiry of the minimum
period of one year or till the expiry of three years whichever is earlier.
Candidates will be advised from the said list against the vacancy noted
above and also against the vacancies if any reported to the Commission in
writing during the currency of the list.
Note I :i) This notification will be applicable to selection to the above
mentioned post in all the universities mentioned in Rule 2a (i to xiii)
of the Kerala Public Service Commission (Additional Functions as
respects the Service under the Universities) Act 2015 and of the
Universities added in this Act as per law in due course.
ii) Only one ranked list will be published in pursuance of this
notification and candidates will be advised from that list against all
the vacancies reported for the post from all the Universities
mentioned above. As such a candidate need send only one
application. Candidates will be advised for recruitment to each
University according to the order in which vacancies are reported
from each University and in accordance with the ranks secured by
them subject to the rules of reservation and rotation in force. Once
advised his/her turn will be over and he/she will have no further
claim for being considered for appointment from the ranked list to
another university. As common ranked list is prepared for more than
one university on the basis of a common written examination, a
candidate appointed in a university and relieved for want of vacancy
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can register his/her name in the office of Kerala Public Service
Commission and in such case he/she will be advised for appointment
against the next vacancy reported from any of the above mentioned
university. His/her service in the former university will be counted
for probation in the latter university. For reappointment in the
present university itself, no registration is necessary but one has to
wait till vacancy arises in that university. Candidates will have no
right to claim initial appointment to any particular university.
5.

Method of appointment

: Direct Recruitment

6.

Age limit

: 18-36, Only candidates born between
02.01.1985 and 01.01.2003 (both dates
included) are eligible to apply for this post
with usual relaxation to Scheduled Castes,
Scheduled Tribes and other Backward
Communities. (For conditions regarding the
age relaxation please see Part II Para 2 of the
General Conditions).

Note :
For concessions allowed in upper age limit, subject to the condition that the
maximum age limit shall in no case exceed 50 years, please see para (2) of
the General Conditions under Part II of this Notification.
7.

Qualifications
1. SSLC or equivalent qualification
2. ITI/NTC Motor Mechanic/Fitter/Electrician
OR
Binniel National Trade Certificate issued by National Council for Vocational
Training in Draftsman (Electrical) obtained after two years matriculation
course or its equivalent.

Note :1.

Rule 10 a (ii) of part II of KS&SSR is applicable.

2. Candidates who claim equivalent qualification instead of qualification
mentioned in the notification shall produce the relevant Government Order
to prove the equivalency at the time of verification, then only such
qualification shall be treated as equivalent to the prescribed qualification
concerned.
3. In the case of difference in original caste/ community claimed in the
application and that entered in SSLC book, the candidate shall produce a
Gazette notification in this regard, along with Non Creamy Layer
Certificate/ Community Certificate at the time of certificate verification.
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8.

Method of submitting applications :(a) Candidates must register as per 'ONE TIME REGISTRATION' with
the Official Website of Kerala Public Service Commission
www.keralapsc.gov.in before applying for the post. Candidates who
have registered can apply by logging on to their profile using their
User-ID and password. Candidates must click on the 'Apply Now'
button of the respective posts in the Notification Link to apply for the
post. The photograph uploaded should be one taken after 31.12.2011.
Name of the candidate and the date of photograph taken should be
printed legibly at the bottom portion. The photograph once uploaded
meeting all requirements shall be valid for 10 years from the date of
uploading. There is no change in other instructions regarding the
uploading of photographs. No application fee is required. Candidates
are responsible for the correctness of the personal information and
secrecy of password. Before the final submission of the application on
the profile candidates must ensure correctness of the information in
their profile. They must quote the User-ID for further communication
with the Commission. Application submitted is provisional and cannot
be deleted or altered after submission. Candidates are advised to
keep a printout or soft copy of the online application for future
reference. Candidates can take the print out of the application by
clicking on the link `My applications' in their profile. All
correspondence with the Commission, regarding the application
should be accompanied with the print out of the application. The
application will be summarily rejected if non-compliance with the
notification is found in due course of processing. Original Documents
to prove qualification, experience, age, Community etc. have to be
produced as and when called for.
(b) If Written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection,
candidates shall submit a confirmation for writing the examination
through their One Time Registration profile. Such candidates alone
can generate and download the Admission Tickets in the last 15 days
till the date of Test. The applications of candidates who do not submit
confirmation within the stipulated period, will be rejected absolutely.
The periods regarding the submission of confirmation and the
availability of Admission Tickets will be published in the Examination
Calendar itself. Information in this regard will be given to the
candidates in their respective profiles and in the mobile phone number
registered in it.
(c) Appropriate disciplinary action as per KPSC Rules of Procedure Rule
22 shall be initiated against those candidates who submit applications
with bogus claims of qualification regarding education, experience etc.
and submit confirmation for writing the examination, irrespective of
whether they are present or absent for the examination.
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(d) “Candidates who have AADHAR Card should add AADHAR as ID
Proof in their profile.”
9.

Last date for receipt of applications :- 05.01.2022 Wednesday up to
12 Midnight.

10. Address to which applications are to be sent:-

www.keralapsc.gov.in

(For details including Photo, ID Card , etc. refer the General Conditions
given in part II of the Gazette Notification. )
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CATEGORY NO: 558/2021
Applications are invited from qualified candidates for selection to the following
post. Applications shall be submitted online only on the official website of the
Commission after "ONE TIME REGISTRATION".
Candidates who have
already registered can apply through their profile. Candidates who have
AADHAAR card should add AADHAAR as ID proof in their profile.
Kerala State Beverages (Manufacturing &
Marketing) Corporation Limited

1.

Name of the firm

:

2.

Name of Post

: Lower Division Clerk

3.

Scale of Pay

: ₹ 9190-15780/-

4.

Number of vacancies

: Anticipated vacancies

Note :(i)

The above vacancies are now in existence. The list of selected
candidates published by the Commission in pursuance of this
Notification shall remain in force for a minimum period of One year
and a maximum period of three years provided that the list will not
continue to be in force if a new Ranked List after the minimum
period of expiry of one year is published. Candidates will be advised
against the vacancies shown above and for all the vacancies reported
during the period of currency of the Ranked list.

(ii)

The Kerala Public Service Commission shall have the power to
cancel the advice for appointment of any candidate to the above post,
if it is subsequently found that such advice was made under some
mistake. On such cancellation the appointing authority shall
terminate the service of candidate, provided that, the cancellation of
advice for appointment by the Commission and subsequent
termination of service of the candidate by the appointing authority
shall be made within the period of probation or 240 days from the
date of joining duty, whichever is earlier.

(iii)

3% of vacancies shall be reserved for appointment of Differently
Abled Persons with Locomotor disability/ Cerebral Palsy, Hearing
Impairment, Low Vision as per G.O.(P) No.01/2013/SJD dated
03.01.2013.
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5. Method of Appointment :
6. Age

:

Direct Recruitment

18-36. Only candidates born between 02.01.1985 and
01.01.2003 (both dates included) are eligible to apply
for this post. Other Backward Communities, SC/ST
candidates and widows are eligible for usual age
relaxation.

Note :The provisional hands working in the above concern will be given
age relaxation to the extent of their provisional service put in subject
to a maximum of five years from the upper age limit provided they
are within the prescribed age limit on the date of their first
appointment in the above concern. But the regular employees of the
concern are not eligible for the above concession for further
appointment. The provisional hands should obtain a certificate
showing the period of their provisional service in the concern and
shall produce the same as and when required by the Commission. It
would also be clearly specified in the Certificate that they were not
working in the regular service of the concern.
[for other conditions regarding the age relaxation please see Para 2(i),(ii),(iii),
(iv), (vi), (vii) and (xii) of the General Conditions]

7.

Qualifications:

1.

SSLC or equivalent qualification

Note :-

8.

1)

Rule 10 (a) ii of Part II of KS&SSR is applicable.

2)

Candidates who claim equivalent qualification instead of the qualification
mentioned in the notification shall produce the relevant Government
Order to prove the equivalency at the time of verification, then only such
qualification shall be treated as equivalent to the prescribed qualification.

3)

In the case of difference in original caste/ community claimed in the
application and that entered in SSLC book, the candidate shall produce a
Gazette notification in this regard, along with Non Creamy Layer
Certificate/Community Certificate at the time of certificate verification.
Mode of submitting applications:Candidates must register as per ONE TIME REGISTRATION with the
official
Website
of
Kerala
Public
Service
Commission
www.keralapsc.gov.in before applying for the post. Candidates who have
registered can apply by logging on to their profile using their User-ID and
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Password. Candidates must click on the 'Apply Now' button of the
respective posts in the Notification Link to apply for a post. The
Photograph uploaded should be taken after 31.12.2011. Name of the
candidate and the date of photograph taken should be printed legibly at the
bottom portion. The photograph once uploaded meeting all requirements
shall be valid for 10 years from the date of uploading. There is no change in
other instructions regarding the uploading of photographs. No application
fee is required. Candidates are responsible for the correctness of the
personal information and secrecy of password. Before the final submission
of the application on the profile candidates must ensure correctness of the
information in their profile. They must quote the User-ID for further
communication with the Commission. Application submitted is provisional
and cannot be deleted or altered after submission. Candidates are advised
to keep a printout or soft copy of the online application for future
reference. Candidates can take the printout of the application by
clicking on the link 'My applications' in their profile.
All
correspondences with the Commission, regarding the application
should be accompanied with the print out of the application. The
application will be summarily rejected if non-compliance with the
notification is found in due course of processing. Original documents to
prove qualification, experience, age, Community etc. have to be produced
as and when called for.
9.

Last date of receipt of applications : 05.01.2022 Wednesday upto 12.00
Midnight.

10.

Address to which Applications are to be sent : www.keralapsc.gov.in

11. (a)

Sub Paras (v), (viii), (ix), (x), (xi) and (xiii) in para 2 and paras 6
and 7 of the General Conditions are not applicable to this post.

(b) The selection to the above concern will be subjected to the rules and
regulations made by them from time to time.
(c)

If a written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection,
candidates shall submit a confirmation for writing the examination
through their One Time Registration Profile. Such candidates alone
can generate and download the Admission Tickets in the last 15 days
till the date of Test. The applications of candidates who do not submit
confirmation within the stipulated period will be rejected absolutely.
The periods regarding the submission of confirmation and the
availability of Admission Tickets will be published
in the
Examination Calendar itself. Information in this regard will be given
to the candidates in their respective profiles and in the mobile phones
registered in it.
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As per Rule 22 of the KPSC Rules of Procedure 1976, appropriate
disciplinary action will be taken against those candidates who
submit application for the post with false claims of possession of
prescribed qualification, experience etc. and give confirmation for
examination, irrespective of whether they have appeared or not for
the examination.
(For details please see the General conditions given below as part II
of this Notification)
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CATEGORY NO: 559/2021
Applications are invited from qualified candidates for selection to the following
post. Applications shall be submitted online only on the official website of the
Commission after "ONE TIME REGISTRATION".
Candidates who have
already registered can apply through their profile. Candidates who have
AADHAAR card should add AADHAAR as ID proof in their profile.
Kerala State Beverages (Manufacturing &
Marketing) Corporation Limited

1.

Name of the firm

:

2.

Name of Post

: Lower Division Clerk (By Transfer)

3.

Scale of Pay

: ₹ 9190-15780/-

4.

Number of vacancies

: Anticipated vacancies

Note :(i)

10% vacancies of LD Clerk will be reserved for by transfer
appointment from Lower Grade Employees in regular service of
Kerala State Beverages Corporation Ltd.

(ii)

The above vacancies are now in existence. The list of selected
candidates published by the Commission in pursuance of this
Notification shall remain in force for a minimum period of One year
and a maximum period of three years provided that the list will not
continue to be in force if a new Ranked List after the minimum
period of expiry of one year is published. Candidates will be
advised against the vacancies shown above and for all the vacancies
reported during the period of currency of the Ranked list.

(iii)

The Kerala Public Service Commission shall have the power to
cancel the advice for appointment of any candidate to the above
post, if it is subsequently found that such advice was made under
some mistake. On such cancellation the appointing authority shall
terminate the service of candidate, provided that, the cancellation of
advice for appointment by the Commission and subsequent
termination of service of the candidate by the appointing authority
shall be made within the period of probation or 240 days from the
date of joining duty , whichever is earlier.
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5. Method of
Appointment :

6. Age
7.

By Transfer (from among lower grade employees
working in Kerala State Beverages(Manufacturing
& Marketing) Corporation Limited)) in posts
within the purview of the Commission.
:

Qualifications:

Upper age limit is not applicable
1. SSLC or equivalent qualification

(Candidates should be lower grade employees in the regular service of the
Corporation holding posts, the recruitment of which fall within the purview of the
Commission)
Note :- 1) Rule 10 (a) ii of Part II of KS&SSR is applicable.
2) Candidates who claim equivalent qualification instead of the
qualification mentioned in the notification shall produce the
relevant Government Order to prove the equivalency at the time
of verification, then only such qualification shall be treated as
equivalent to the prescribed qualification.

(a) The applicants should obtain a certificate from the Head of Office showing
their Service particulars in the form given below and produce the same as
and when required by the Commission.
Service Certificate to be produced for recruitment By transfer as LD Clerk in
Kerala State Beverages (Manufacturing & Marketing) Corporation Limited.
SERVICE CERTIFICATE
1

Name of the candidate

2

Name of the post held by the Applicant with scale
of pay and pay now drawn by the applicant
:

3

Date of employment in the Corporation

4

Whether holding post for which recruitment is in :
the purview of the Kerala Public Service
Commission

5

Date of commencement of probation and date of
completion of probation in the above Subordinate
Service.
:
State whether an approved probationer or full
member of the service
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6

Whether lower grade employee in the Corporation
in regular service
:

Certified that the above details in respect of
Sri/Smt....................................... who is an approved probationer/full member of
the Subordinate Service have been verified by me with the Service Certificate of
the candidate and that they are found correct.
Signature of Head of Office
with Name and the Designation
(Kerala State Beverages Corporation Limited)

Place:
Date:
(Office Seal)

(b) 10% vacancies of LD Clerks will be reserved for transfer appointment from
Lower Grade Employees in the service of the Corporation holding posts,the
recruitment of which fall within the purview of the Commission and who
possess a pass in SSLC or equivalent qualification. The PSC will conduct a
test for such candidates along with the selective test conducted for direct
recruitment and those secure 40% marks and above in this test will be
included in a separate ranked list. They will be advised on merit according to
the availability of vacancies without observing the rules of reservation and
rotation against (9th,19th,29th,39th,49th,59th,69th,79th,89th,99th )the turns reserved
for them. If sufficient number of candidates are not available to fill up the
10%quota, such vacancies will also be filled up by candidates included in
the Ranked List prepared for direct recruitment. In case candidates included
in this list (recruitment by transfer could not secure appointment before the
expiry of the list, the names of such candidates will be included at the top of
the Ranked List of low paid employees subsequently prepared by the
Commission).
(c) The rules regarding the reservation of appointment contemplated in the
Rules 14 to 17 of part II of the Kerala State and Subordinate Service Rules
are not applicable to appointment by transfer.
8.

Mode of submitting applications:Candidates must register as per ONE TIME REGISTRATION
with the official Website of Kerala Public Service Commission
www.keralapsc.gov.in before applying for the post. Candidates who have
registered can apply by logging on to their profile using their User-ID and
Password. Candidates must click on the 'Apply Now' button of the
respective posts in the Notification Link to apply for a post. The Photograph
uploaded should be taken after 31.12.2011. Name of the candidate and the
date of photograph taken should be printed legibly at he bottom portion.
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The photograph once uploaded meeting all requirements shall be valid for
10 years from the date of uploading. There is no change in other instructions
regarding the uploading of photographs. No application fee is required.
Candidates are responsible for the correctness of the personal information
and secrecy of password. Before the final submission of the application on
the profile candidates must ensure correctness of the information in their
profile. They must quote the User-ID for further communication with the
Commission. Application submitted is provisional and cannot be deleted or
altered after submission. Candidates are advised to keep a printout or
soft copy of the online application for future reference. Candidates can
take the printout of the application by clicking on the link 'My
applications' in their profile. All correspondences with the Commission,
regarding the application should be accompanied with the print out of
the application. The application will be summarily rejected if noncompliance with the notification is found in due course of processing.
Original documents to prove qualification, experience, age, Community etc.
have to be produced as and when called for.
9.

Last date of receipt of applications : 05.01.2022 Wednesday upto 12.00
Midnight.

10. Address to which Applications are to be sent : www.keralapsc.gov.in
11. (a) The selection to the above concern will be subjected to the rules and
regulations made by them from time to time.
(b) If a written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection,
candidates shall submit a confirmation for writing the examination
through their One Time Registration Profile. Such candidates alone
can generate and download the Admission Tickets in the last 15 days
till the date of Test. The applications of candidates who do not submit
confirmation within the stipulated period will be rejected absolutely.
The periods regarding the submission of confirmation and the
availability of Admission Tickets will be published in the Examination
Calendar itself. Information in this regard will be given to the
candidates in their respective profiles and in the mobile phones
registered in it.
As per Rule 22 of the KPSC Rules of Procedure 1976, appropriate
disciplinary action will be taken against those candidates who submit
application for the post with false claims of possession of prescribed
qualification, experience etc. and give confirmation for examination,
irrespective of whether they have appeared or not for the
examination.
(For details please see the General conditions given below as part II of
this Notification)
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CATEGORY NO: 560/2021
PART I (GENERAL CATEGORY)
Applications are invited online only by One Time Registration from
qualified candidates for appointment to the undermentioned post in Kerala State
Handloom Weavers' Co-operative Society Limited.
.
1.

Name of Concern

: Kerala State Handloom Weaver's
Co-operative Society Limited

2.

Name of Post

: Driver Grade II

3.

Scale of Pay

: ₹ 5250-8390 /-

4. Number of Vacancies : 01 (One)
Differently abled candidates are not eligible to apply for the post.
Note:
1) The above mentioned vacancy is now in existence for General
Category of this post. The vacancies further reported for this post from
Kerala State Handloom Weaver's' Co-operative Society Limited will be
filled by apportioning the same in the ratio of 1:1 between General and
Society categories. The first vacancy goes to General Category. Separate
notification will be issued under Part II for filling up the vacancies
earmarked for Society Category. The rules of reservation as laid down in
General Rules 14-17 of KS&SSR, 1958 will be followed for appointment
from both the lists.
2) The ranked list prepared and published by the Commission for the post
shall remain in force for a minimum period of one year and a maximum
period of three years, provided that the said list will not continue to be in
force if a new list is published after the expiry of the minimum period of
one year. In case no candidate is advised from the ranked list till the
expiry of the period of three years, the duration of the ranked list will be
extended for a further period of one year or till at least one candidate is
advised from the list whichever is earlier. Candidates will be advised for
appointment against the aforesaid vacancies and the apportioned vacancies
for the General Category reported further during the period of currency of
the list.
3) The selection in pursuance of this notification will be made on a
statewide basis.
4) As per Rule 184 of KCS every person appointed to this post shall from
the date on which he/she joins duty be on probation for a period of one
year on duty within a continuous period of two years.
5. Method of appointment : Direct Recruitment
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6. Age Limit :

18 - 40. Only candidates born between 02/01/1981 and
01/01/2003 (both dates included) are eligible to apply for
this post. Other Backward Communities and SC/ST
candidates are eligible for usual age relaxation. (For
conditions regarding the age relaxation please see para (2)
of Part II of the General Conditions)

Note:
1) For concession allowed in upper age limit subject to the condition that the
maximum age limit shall in no case exceed 50 years, please see Para (2) of the
General Conditions under Part II of this notification. Relaxation of age will be
allowed to all provisional employees of the twenty nine Co-operative institutions
mentioned in G.O(P) No. 41/98 dated 9-3-1998 (whether they continue in service
or relieved from service) who have been appointed through the Employment
Exchange to the extent of their provisional service provided they possess a
minimum service of one year in the provisional appointment. The maximum
period of relaxation allowed to such persons will be five years. Once they get
appointment on regular basis, the concession will not be available for further
appointment to any other post. The candidates who are entitled to the above
concession shall note the details there of in the respective column of the
application and upload certificate (original) obtained from the Head of Office or
Head of Department or Appointing Authority of the Co-operative Institutions
concerned, when the Commission calls for. The certificate should contain all the
relevant particulars such as the post in which the applicant has/had provisional
service, the scale of pay, name of the Co-operative institution in which he/she
has/had worked, the date of commencement of provisional service and the date of
termination of the provisional service. It should also be noted in the certificate that
the applicant is not holding regular appointment under the Co-operative
institution. The original certificate thus produced will not be returned to the
candidate.
7. Qualifications :
1. Pass in Standard VII
2. Must possess Heavy Duty Vehicles Driving Licence (HDV Licence) of at
least three years standing and Driver's Badge. (The Driving Licence should be
current at all stages of selection, viz, on the date of application, the last date for
receipt of applications, practical test and interview). Driving License issued after
16.01.1979 must have endorsement for heavy goods and heavy passenger vehicles
and the license with only one endorsement will be summarily rejected.
3. Medical Fitness
(i) Ear
(ii) Eye

:

Hearing should be perfect.

:

(Both the Eyes)

Distant Vision
Near Vision
Colour Vision
Night Blindness
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(iii) Muscles and joints – No Paralysis and all Joints with free movements.
(iv) Nervous System : Perfectly normal and free from any infectious
diseases.
Note :- (1) A practical test including 'T' test to assess the proficiency in driving
will be conducted by the Kerala Public Service Commission. Only those who
qualify in the 'T' test will be considered for Road Test.
(2) Candidates should produce a Medical Fitness Certificate from a
Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon and a medical
certificate regarding the vision obtained from an ophthalmologist in Government
Service (in the prescribed form) as and when called for by the Commission. Form
of Medical Certificate are given below.
Form of Medical Fitness Certificate
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE REGARDING PHYSICAL FITNESS
FOR THE POST OF DRIVER
(To be filled up by a Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon)
1. What is the applicant's apparent age ?
2. Is the applicant to the best of your judgement, subject to epilepsy, vertigo or
any mental ailment likely to affect his efficiency ?
3. Does the applicant suffer from any heart or lungs disorder which might
interfere with the performance of his duties as a driver ?
4. Does the applicant suffer from any degree of deafness, which would prevent his
hearing the ordinary sound signals ? Is his hearing perfect ?
5. Has the applicant any deformity or loss of finger, which would interfere with
the efficient performance of his duties as a driver ?
6. State of Muscles and Joints (No paralysis and all joints with free movements)
7. State of Nervous System (Perfectly normal and free from any infectious
diseases)
8. Does he show any evidence of being addicted to the extensive use of alcohol,
tobacco or any intoxicants ?
9. Marks of Identification
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
He is physically fit for the post of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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I certify to the best of my knowledge and belief that the applicant
Shri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is the person herein above
described and that the attached photograph has a reasonably correct likeness.
(The signature of the Medical Officer shall be affixed on the photograph)
Passport size
Photograph
of the
candidate
Place :
Date :

Signature

:

Name
Designation & Official Address

:
:

(Office Seal)
Form of Medical Certificate from Ophthalmologist Regarding Vision
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE REGARDIMG VISION FOR THE
POST OF DRIVER
(To be filled up by an Ophthalmologist in Government Service)
1. Is there any defect of vision ?
If so, has it been corrected by suitable spectacles so that the distant vision is 6/6
snellen and near vision is o.5 snellen.
2. Can the applicant readily distinguish the pigmentary colours red and green ?
3. Does the applicant suffer from night blindness ?
I
have
this
day
medically
examined
Shri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . and found that he has no defect of
vision which would render him unsuitable for the post of Driver and his standards
of vision are as follows :
Standard of Vision
(Eye sight without glasses)
Right Eye
Left Eye
1

Distant Vision

2

Near Vision

. . . . . . . . . . . Snellen

. . . .. . . . Snellen

. . . . . . . . . Snellen

. . .. . . . Snellen

3. Field of Vision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(specify whether full or not. Entry 'Normal', 'Good' etc. will be inappropriate here)
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4. Colour blindness
5. Squint
6. Any morbid conditions of the eyes or lids of either eye.
His standards of vision are fit for the post of Driver.
I certify to the best of my knowledge and belief that the applicant
Shri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is the person herein above described and that the
attached photograph has a reasonably correct likeness.
(The Signature of the Ophthalmologist shall be affixed on the photograph
leaving the face clear).
Passport size
Photograph
of the
candidate

Place :
Date :

Signature

:

Name
Designation & Official Address

:
:

(Office Seal)
Note :- Details regarding standards of vision should be clearly stated in the
certificate, as given above and vague statements such as vision Normal etc. won't
be accepted. Specification for each eye should be stated separately. Special
attention should be directed to the distant vision. Required standard of vision are
as follows.
1

Right Eye

Left Eye

2

Distant Vision

6/6 Snellen

6/6 Snellen

3

Near Vision

0.5 Snellen

0.5 Snellen

4

Each eye must have full field of vision.

Note:
1. Rule 10(a) (ii) of Part II KS&SSR is applicable for this selection.
2. Those candidates who have claimed equivalency for qualifications
should produce the Government Order proving the same at the time of
certificate verification in order to consider as equivalent.
3. If the caste of the candidate is wrongly mentioned in their SSLC book,
they should claim their original caste in their applications and should
produce Community/NCLC certificate issued from concerned revenue
authority and the gazette notification for the same at the time of certificate
verification.
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8. Mode of submitting applications :
(a) Candidates must register as per ONE TIME REGISTRATION with the
official Website of Kerala Public Service Commission www.keralapsc.gov.in
before applying for the post. Candidates who have registered can apply by logging
on to their profile using their User-ID and Password. Candidates must click on the
'Apply Now' button of the respective posts in the Notification Link to apply for a
post. The photograph uploaded should be one taken after 31.12.2011. Name of the
candidate and the date of photograph taken should be printed legibly at the bottom
portion of the photograph. The photograph once uploaded meeting all
requirements shall be valid for 10 years from the date of uploading. There is no
change in other instructions regarding the uploading of photographs. No
application fee is requred. Candidates are responsible for the correctness of the
personal information and secrecy of password. Before the final submission of the
application on the profile candidates must ensure correctness of the information in
their profile. They must quote the User-ID for further communication with the
Commission. Application submitted is provisional and cannot be deleted or altered
after submission. Candidates are advised to keep a printout or soft copy of the
online application for future reference. Candidates can take the printout of
the application by clicking on the link 'My applications' in their profile. All
correspondences with the Commission, regarding the application should be
accompanied with the print out of the application. The application will be
summarily rejected if non-compliance with the notification is found in due course
of processing. Original documents to prove qualification, experience, age,
Community etc. have to be produced as and when called for.
(b) If written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection
candidates shall submit a confirmation for writing the examination through their
profiles for One Time Registration. Such candidates alone can generate and
download the Admission Tickets in the last 15 days till the date of Test. The
applications of candidates who do not submit confirmation within the stipulated
period will be rejected absolutely. The periods regarding the submission of
confirmation and the availability of Admission Tickets will be published in the
Examination Calender itself. Information in this regard will be given to the
candidates in their respective profiles and in the mobile phones registered in it.
(c) Candidates who erroneously claim qualification,experience etc and
attend or abstain from examinations after providing confirmation are liable for
disciplinary action as stipulated in Rule 22 of KPSC Rules of Procedure 1976.
(d) Candidates who have AADHAAR card should add AADHAAR Card
as I.D Proof in their profile.
9. Last date for receipt of applications : 05.01.2022
Midnight.
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10. Address to which applications are to be sent : www.keralapsc.gov.in
11. Sub paras V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII in Para 2, Para 5(a) and Para 7 of
General Conditions regarding recruitment by KPSC are not applicable to this post.
(For details including ID card, photo, please see the General Conditions given
below as Part II of this Notification)
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CATEGORY NO: 561/2021
PART II (SOCIETY CATEGORY)
Applications are invited online only by One Time Registration from
qualified regular employees of the Member Societies affiliated to Kerala State
Handloom Weavers' Co-operative Society Limited for appointment to the
undermentioned post.
1.

Name of Concern

:

Kerala State Handloom Weaver's Co-operative
Society Limited

2.

Name of Post

:

Driver Grade II

3.

Scale of Pay

:

₹ 5250 - 8390 /-

4.

Number of Vacancies :

Anticipated

Differently abled candidates are not eligible to apply for the post.
Note:
1. The vacancies reported for this post from Kerala State Handloom
Weaver's Co-operative Society Limited will be filled by apportioning the
same in the ratio of 1:1 between General Category (Part I - category for
general open market candidates) and Society Category (Part II - category
for the employees of the Member Societies affiliated to Kerala State
Handloom Weaver's Co-operative Society Limited), with the first turn
going to General Category. The rules of reservation as laid down in
General Rules 14-17 of KS&SSR, 1958 will be followed for appointment
from both the lists.
2. The ranked list prepared and published by the Commission for the post
shall remain in force for a minimum period of one year and a maximum
period of three years, provided that the said list will not continue to be in
force if a new list is published after the expiry of the minimum period of
one year. In case no candidate is advised from the ranked list till the expiry
of the period of three years, the duration of the ranked list shall be
extended for a further period of one year or till at least one candidate is
advised from the list, whichever is earlier. Candidates will be advised for
appointment against the apportioned vacancies for the Society Category
reported further during the period of currency of the list.
3. The selection in pursuance of this notification will be made on a
statewide basis.
4. As per Rule 184 of KCS every person appointed to this post shall from
the date on which he/she joins duty be on probation for a period of one
year on duty within a continuous period of two years.
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5. Method of appointment : Direct Recruitment from among the eligible
employees of the Member Societies affiliated to
Kerala State Handloom Weaver's Co-operative
Society Limited.
6. Age Limit :

18-50. Only candidates born between 02.01.1971 and
01.01.2003 (both dates included) are eligible to apply
for this post

7. Qualifications :
1. Must have 3 (three) years regular service in any cadre in the
member societies affiliated to the Kerala State Handloom Weaver's
Co-operative Society Limited and should be in service of the
member society not only on the date of application but also on the
date of appointment to the new post.
2. A pass in Standard VII
3. Must possess Heavy Duty Vehicles Driving Licence (HDV
Licence) of at least three years standing and Driver's Badge. (The
Driving Licence should be current at all stages of selection, viz, on
the date of application, the last date for receipt of applications,
practical test and interview). Driving License issued after
16.01.1979 must have endorsement for heavy goods and heavy
passenger vehicles and the license with only one endorsement will
be summarily rejected.
4) Medical Fitness
(i) Ear
:
Hearing should be perfect.
(ii) Eye
:
(Both the Eyes)
Distant Vision 6/6 snellen
Near Vision
0.5 snellen
Colour Vision
Normal
Night Blindness
Nil
(iii) Muscles and joints – No Paralysis and all Joints with free movements.
(iv) Nervous System : Perfectly normal and free from any infectious
diseases.
Note :(1) A practical test including T test to assess the proficiency in driving will be
conducted by the Kerala Public Service Commission. Only those who qualify in
the T' test will be considered for Road Test.
(2) Candidates should produce a Medical Fitness Certificate from a Medical
Officer not below the rank of an Assistant Surgeon and a medical certificate
regarding the vision obtained from an ophthalmologist in Government Service (in
the prescribed form) as and when called for by the Commission. Form of Medical
Certificate are given below.
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Form of Medical Fitness Certificate
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE REGARDING PHYSICAL FITNESS
FOR THE POST OF DRIVER
(To be filled up by a Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon)
1. What is the applicant's apparent age ?
2. Is the applicant to the best of your judgement, subject to epilepsy, vertigo or
any mental ailment likely to affect his efficiency ?
3. Does the applicant suffer from any heart or lungs disorder which might
interfere with the performance of his duties as a driver ?
4. Does the applicant suffer from any degree of deafness, which would prevent his
hearing the ordinary sound signals ? Is his hearing perfect ?
5. Has the applicant any deformity or loss of finger, which would interfere with
the efficient performance of his duties as a driver ?
6. State of Muscles and Joints (No paralysis and all joints with free movements)
7. State of Nervous System (Perfectly normal and free from any infectious
diseases)
8. Does he show any evidence of being addicted to the extensive use of alcohol,
tobacco or any intoxicants ?
9. Marks of Identification
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
He is physically fit for the post of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I certify to the best of my knowledge and belief that the applicant
Shri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is the person herein above
described and that the attached photograph has a reasonably correct likeness.
(The signature of the Medical Officer shall be afixed on the photograph)
Passport size
Photograph
of the
candidate
Place :
Date :

Signature
Name
Designation & Official Address
(Office Seal)
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Form of Medical Certificate from Ophthalmologist Regarding Vision
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE REGARDING VISION FOR THE
POST OF DRIVER
(To be filled up by an Ophthalmologist in Government Service)
1. Is there any defect of vision ?
If so, has it been corrected by suitable spectacles so that the distant vision is 6/6
snellen and near vision is o.5 snellen.
2. Can the applicant readily distinguish the pigmentary colours red and green ?
3. Does the applicant suffer from night blindness ?
I
have
this
day
medically
examined
Shri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . and found that he has no defect of
vision which would render him unsuitable for the post of Driver and his standards
of vision are as follows :
Standard of Vision
(Eye sight without glasses)
Right Eye
Left Eye
1

Distant Vision

. . . . . . . . . . . Snellan

. . . . . . . . . . . Snellan

2

Near Vision

. . . . . . . . . . . Snellan

. . . . . . . . . . . . Snellan

3. Field of Vision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(specify whether full or not. Entry
'Normal', 'Good' etc. will be inappropriate here)
4. Colour blindness
5. Squint
6. Any morbid conditions of the eyes or lids of either eye.
His standards of vision are fit for the post of Driver.
I certify to the best of my knowledge and belief that the applicant
Shri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is the person herein above described and that the
attached photograph has a reasonably correct likeness.
(The Signature of the Ophthalmologist shall be affixed on the photograph
leaving the face clear).
Passport size
Photograph
of the
candidate
Place :
Date :

Signature
Name
Designation & Official Address
(Office Seal)
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Note :- Details regarding standards of vision should be clearly stated in the
certificate, as given above and vague statements such as vision Normal etc. won't
be accepted. Specification for each eye should be stated separately. Special
attention should be directed to the distant vision. Required standard of vision are
as follows.
Right Eye

Left Eye

1

Distant Vision

6/6 Snellan

6/6 Snellan

2

Near Vision

0.5 Snellan

0.5 Snellan

3

Each eye must have full field of vision.

Note:
1. Rule 10(a) (ii) of Part II KS&SSR is applicable for this selection.
2. Those candidates who have claimed equivalency for qualifications
should produce the Government Order proving the same at the time of
certificate verification in order to consider as equivalent.
3. If the caste of the candidate is wrongly mentioned in their SSLC book,
they should claim their original caste in their applications and should
produce Community/NCLC certificate issued from concerned revenue
authority and the gazette notification for the same at the time of certificate
verification.
8. The eligible employees of Member Societies affiliated to Kerala State
Handloom Weavers' Co-operative Society Limited who apply for the above post
should obtain the Service Certificate from the Assistant Registrar (General)
showing the details of service of the applicant, which render them eligible to
apply for the post and shall be produced when required by the Commission. The
Service Certificate should be uploaded at the time of submitting application.
Otherwise the application will not be accepted. The Service Certificate should
contain the following details.
SERVICE CERTIFICATE
1.

Name of the Candidate

2.

Name of the post/posts held by the applicant with :
scale of pay of the post and the post now held and pay
now drawn by the applicant and the period of regular
service in each post

3.

Name of affiliated Member Society in which the :
applicant is employed and the date of affiliation with
Kerala State Handloom Weavers' Co-operative
Society Limited

4.

Date of commencement of regular service in the :
Society and the post in which the applicant is now
working
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Certified
that
the
above
details
in
respect
of
Sri/Smt ................................................................(Name and address) who is a
regular employee in the affiliated Member Society have been verified by me with
the service particulars of the candidate and that they are found correct.
Place :
Date :

Signature & Name of the
Assistant Registrar (General)
Co-operative Department
(Office Seal)

9. Mode of submitting applications :
(a) Candidates must register as per ONE TIME REGISTRATION with the
official Website of Kerala Public Service Commission www.keralapsc.gov.in
before applying for the post. Candidates who have registered can apply by logging
on to their profile using their User-ID and Password. Candidates must click on the
'Apply Now' button of the respective posts in the Notification Link to apply for a
post. The photograph uploaded should be one taken after 31.12.2011. Name of the
candidate and the date of photograph taken should be printed legibly at the bottom
portion of the photograph. The photograph once uploaded meeting all
requirements shall be valid for 10 years from the date of uploading. There is no
change in other instructions regarding the uploading of photographs. No
application fee is required. Candidates are responsible for the correctness of the
personal information and secrecy of password. Before the final submission of the
application on the profile candidates must ensure correctness of the information in
their profile. They must quote the User-ID for further communication with the
Commission. Application submitted is provisional and cannot be deleted or altered
after submission. Candidates are advised to keep a printout or soft copy of the
online application for future reference. Candidates can take the printout of
the application by clicking on the link 'My applications' in their profile. All
correspondences with the Commission, regarding the application should be
accompanied with the print out of the application. The application will be
summarily rejected if non-compliance with the notification is found in due course
of processing. Original documents to prove qualification, experience, age,
Community etc. have to be produced as and when called for.
(b) If written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection
candidates shall submit a confirmation for writing the examination through their
profiles for One Time Registration. Such candidates alone can generate and
download the Admission Tickets in the last 15 days till the date of Test. The
applications of candidates who do not submit confirmation within the stipulated
period will be rejected absolutely. The periods regarding the submission of
confirmation and the availability of Admission Tickets will be published in the
Examination Calender itself. Information in this regard will be given to the
candidates in their respective profiles and in the mobile phones registered in it.
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(c) Candidates who erroneously claim qualification,experience etc and
attend or abstain from examinations after providing confirmation are liable for
disciplinary action as stipulated in Rule 22 of KPSC Rules of Procedure 1976.
(d) Candidates who have AADHAAR card should add AADHAAR Card
as I.D Proof in their profile.
10. Last date for receipt of applications : 05.01.2022 Wednesday upto 12
Midnight.
11. Address to which applications are to be sent : www.keralapsc.gov.in
12. Para 2 and 7 of General Conditions regarding recruitment by KPSC are not
applicable to this post.
(For details including ID card, photo, please see the General Conditions
given below as Part II of this Notification)
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GENERAL RECRUITMENT – DISTRICTWISE
CATEGORY NO: 562/2021
Applications are invited online only by One Time Registration exclusively
from qualified candidates for selection to the under mentioned post.
1. Department

: Education

2. Name of post

: High School Teacher (Hindi)

3. Scale of pay

: ₹ 29200-62400/-

4. Number of vacancies

: District wise
Thiruvananthapuram -7 (Seven)
Kollam
- 5 (Five)
Pathanamthitta
- 3 (Three)
Ernakulam
- 2 (Two)
Palakkad
- 7 (Seven)
Malappuram
- 6 (Six)
Wayanad
- 1 (One)
Kannur
- 5 (Five)
Kozhikkode
- 3 (Three)

Note :(i)

Conventional type applications will be summarily rejected.
Candidates shall apply online only by One Time Registration to
www.keralapsc.gov.in.

(ii) A separate Ranked List will be prepared for each district in pursuance
of this notification. The Ranked list thus prepared and published by
the Commission, shall remain in force for a minimum period of one
year, subject to the condition that the said list will continue to be in
force till the publication of a new list after the expiry of the minimum
period of one year or till the expiry of three years whichever is earlier.
Candidates will be advised for appointment against aforesaid vacancies
and also against the vacancies, if any, reported during the currency of
the list. In case no candidate is advised from the ranked list till the
expiry of the period of three years, the duration of the ranked list shall
be extended for a further period of one year or till at least one
candidate is advised from the list whichever is earlier.
(iii) Candidates should submit the application for this post to any one of the
above District and should note the name of the District against the
relevant column of the online application. Application should not be
sent to more than one district in response to this notification. If
applications are sent contrary to the above direction, and if the
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candidate is selected, his/her name will be removed from the Ranked
list and disciplinary action will be taken against him/her.
(iv) The selection in pursuance of this notification will be made on a
revenue district basis, subject to the special conditions laid
down in G.O (Ms) No. 154/71/PD dated, 27.05.1971. A candidate
advised for appointment in one revenue district from the Ranked List
prepared is not eligible for transfer to another district unless he or she
completes 5 years continuous service from the date of commencement
of service in the former district.
Even if transfer is allowed after
five years, it will be subject to the rules in G.O(MS) No.4/61/PD dated,
02.01.1961. Candidates already in Government service holding this
post in any one district are prohibited from applying again for this
post, but they can apply to higher posts when notified.
(v) If the community claim in the application differs from the community
noted in SSLC, then such changes are to be published in the gazette
and the same should be produced along with the Community
Certificate/Non Creamy Layer Certificate issued by the Revenue
Authorities at the time of One Time Verification or as and when
required by the Commission.
Note:-

4% vacancies for the above post shall be reserved for Differently
Abled candidates belonging to Visually impaired, Deaf and Hard of
Hearing, Locomotor Disability, Autism …. etc. and candidates having
multiple disabilities of the above identified combinations can also
apply for the post. (For more details please refer
G.O.(P)No.19/2020/SJD dt. 25/08/2020).

5. Method of appointment : Direct Recruitment .
6. Age Limit

: 18-40.
Only Candidates born between
02.01.1981
and 01.01.2003 (Both dates
included) are eligible to apply for this post with
usual relaxation to SC/ST and other Backward
communities.

Note :- For concessions allowed in upper age limit subject to the condition
that the maximum age limit shall in no case exceed 50 (fifty) years of age,
please see Para 2 of the General Conditions under Part II of this notification.
7.

Qualifications:-

1)

The candidate should possess any one of the academic qualifications and
a training qualification as specified below.
Academic Qualifications
A Degree in Hindi conferred or recognized by the universities in Kerala.
OR
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A title of Oriental Learning in Hindi awarded or recognized by the
Universities in Kerala (if such title has been declared as equivalent to
Part III of Degree)
OR
Praveen of the Dakshina Bharatha Hindi Prachara sabha, Madras with a
pass in SSLC Examination conducted by the Commissioner for
Government Examinations , Kerala or its equivalent.
OR
Sahithyacharya of Kerala Hindi Prachara Sabha, with a pass in S.S.L.C
Examination conducted by the Commissioner for Government
Examinations, Kerala or its equivalent.
2)

Training qualifications
B.Ed/B.T/L.T. Conferred or recognized by the Universities in Kerala.
OR
Diploma or Certificate of Language Teachers Training in Hindi issued
by the Commissioner for Government Examinations, Kerala.
OR
Diploma in Hindi Teachers Training issued by the Commissioner for
Government Examinations, Kerala
OR
A pass in any one of the following examinations of Kendriya Hindi
Sikshan Mandal, Agra, namely;(1) Hindi Sikshan Praveen.
(2) Hindi Sikshan Parangath.
(3) Hindi Sikshan Nishnat.
OR
Acharya Title of the Kerala Hindi Prachara Sabha or Siksha Snathak
Title of Dakshina Bharatha Hindi Prachara Sabha are accepted as
alternative training qualification.
OR
B.Ed. from Dakshina Bharatha Hindi Prachara Sabha is accepted as
alternative training qualification (G.O(P) No.331/90/P&ARD dated
2.11.1990).

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

219

3) Must have passed the Kerala Teacher Eligibility Test (K-TET) for this
post conducted by the Government of Kerala.
Exemption: Candidates who have qualified CTET/NET/SET/ M.Phil/
Ph.D in the respective subjects and M.Ed. in any subject are exempted
from acquiring TET (G.O.(P) No.145/16/G.Edn. Dated 30.08.16 ,G.O.
(P)
No.206/16/G.Edn.
Dated
08.12.2016
and
G.O.(P)
No.15/2020/G.Edn. Dated 09.10.2020).
Note:
(i) M.Phil in the concerned subject be the one awarded by any of the
Universities in
Kerala or recognised as equivalent by any of the
Universities in Kerala.
(ii) B.Ed should be in the concerned language ie Hindi
(iii) Post Graduates in Hindi are also eligible to apply provided they have
B.Ed/B.T/L.T qualification.
(iv) KS & SSR Part II Rule 10 a (ii) will be applicable for the post.
(v) Candidates claiming equivalent qualification should produce relevant
Government orders during verification to prove that the qualification
claimed is equivalent to the prescribed qualification for the post.
8.

SPECIAL CONCESSIONS REGARDING APPOINTMENT AND AGE
LIMIT
(i)

Preference will be given as laid down in G.O.(MS) No. 50/70/PD
dated 12.02.1970 and G.O.(MS) No.9/78/G.Edn. Dated 21.01.1978 to
the wives of Jawans in the matter of recruitment as Teachers, if they
possess the prescribed qualifications. Soldiers in active service and
those working in Base Establishment are included under the term
Jawans. Such candidates should obtain proper certificates from the
Commanding Officer stating the Name, Military rank and Military
address of their husbands and produce the same as and when required
by the Commission (G.O (MS) No. 509/64/Edn. Dated 19.09.1964,
G.O.(MS)No. 614/65/Edn. Dated 09.11.1965 and G.O (MS) No.
243/66/Edn. Dated 27.05.1966).

(ii) Laboratory Attenders in the departmental High Schools in the state
who have rendered at least 5 years satisfactory service and who
possess the prescribed qualification will be exempted from age limit.
They should produce proper certificates from the headmaster of the
school specifying the date of commencement of their service and the
total service put in by them as and when required by the commission.
The candidates who claim exemption on this basis will be considered
only against the vacancies to be filled up by open competition on the
basis of merit alone(G.O(MS) No.315/62/Edn. Dated 14.05.1962.
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(iii) First Class Scouts and Guides will be given preference in the matter of
appointment as Teachers (G.O (MS) No. 122/75/G.Edn. Dated
27.05.1975 and GO (MS) No 50/70/PD dtd 12.2.1970.
(iv) Teachers of the Government Primary and Nursery Schools who are
graduates and are otherwise qualified will be exempted from upper age
limit (G.O (Ms) No 185/70/Edn dated 18.4.1970 and G.O (Ms) No
466/70/Edn dt 11.11.1970). They should produce proper certificates
from authorities concerned as and when required by the Commission.
Note:

9.

The candidates who are eligible for the above preferences or
concessions in upper age limit or concessions by virtue of any of the
reason mentioned in Para 2 of the General Condition should claim the
same through the “weightage and preferences” link provided in their
One Time Registration Profile and give details in the space provided.
The applications of candidates who are eligible for concession in upper
age limit and who do not claim the same, are liable to be rejected
presuming that they are over aged candidates. Upper age limit after
allowing the relaxation as per rule should not exceed 50 years of age
(see para 2 of General Conditions).

Mode of Submitting Application :

a) Candidates must register as per ONE TIME REGISTRATION with the
official
Website
of
Kerala
Public
Service
Commission
www.keralapsc.gov.in before applying for the post. Candidates who have
registered can apply by logging on to their profile using their User-ID and
Password. Candidates must click on the 'Apply Now' button of the
respective posts in the Notification Link to apply for a post. The photograph
uploaded should be taken after 31.12.2011. Name of the candidate and the
date of photograph taken should be printed legibly at the bottom portion.
The photograph once uploaded meeting all requirements shall be valid for
10 years from the date of taking the photographs. There is no change in
other instructions regarding the uploading of photographs. No application
fee is required. Candidates are responsible for the correctness of the
personal information and secrecy of password. Before the final submission
of the application on the profile candidates must ensure correctness of the
information in their profile. They must quote the User-ID for further
communication with the Commission. Application submitted is provisional
and cannot be deleted or altered after submission. Candidates are advised
to keep a printout or soft copy of the online application for future
reference. Candidates can take the printout of the application by
clicking on the link 'My application' in their profile. All
correspondences with the Commission, regarding the application
should be accompanied with the print out of the application. The
application will be summarily rejected if non-compliance with the
notification is found in due course of processing. Original documents to
prove qualification, experience, age. Community etc. have to be produced
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as and when called for.
b) Candidates who have AADHAAR card should add AADHAAR as I.D
proof in their profile.
10 Last Date for receipt of applications 05.01.2022 Wednesday upto 12.00
Midnight.
11 Address to which applications are to be sent : www.keralapsc.gov.in.
12. If written /OMR/Online Test is conducted as part of this selection,
candidates shall submit a confirmation for writing the examination through
their One Time Registration profile. Such candidates alone can generate and
download the Admission Tickets in the last 15 days till the date of Test. The
applications of candidates who do not submit confirmation within the
stipulated period, will be rejected absolutely. The periods regarding the
submission of confirmation and the availability of Admission Tickets will
be published in the Examination Calendar itself. Information in this regard
will be given to the candidates in their respective profiles and in the mobile
phone numbers registered in it. Appropriate disciplinary action as per KPSC
Rules of procedure Rule 22 shall be initiated against those candidates who
submit applications with bogus claims of qualification regarding education ,
experience etc. and submit confirmation for writing the examination ,
irrespective of whether they are present or absent for the examination.
(For details, including photo, ID Card etc please see the General
Conditions given below as Part II of this Notification)
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CATEGORY NO: 563/2021
Applications are invited through 'ONE TIME REGISTRATION' facility from
qualified candidates for selection to the under mentioned post in Kerala Municipal
common Service. Candidates who have already registered can apply through
their profile.
1.

Department

:

Kerala Municipal Common Service

2.

Name of Post

:

Lower Division Clerk/Bill Collector

3.

Scale of pay

:

₹ 19000-43600/- [Pre -revised]

4.

No. of vacancies

: District wise
1. Thiruvananthapuram –03(Three)
2. Pathanamthitta – 01 (One)
3. Ernakulam – 01 (One)
4. Thrissur – 01 (One)
5. Palakkad – 01 (One)
6. Kozhikode – 13 (Thirteen)
7. Wayanad – 01 (One)
8. Kannur – 02 (Two)
9. Kasaragod – 01 (One)

Note : The date of occurrence of one vacancy in Thiruvananthapuram
district is 02.11.2020 and that of Palakkad district is 03.11.2020.
5.

Method of appointment

: Direct Recruitment
Employees in Kerala
Service only).

(From Low Paid
Municipal Common

Applications are invited only from low paid employees holding posts
having scale of pay below Rs.19000-43600/- (PR)in regular service of
Municipalities and Corporations of Kerala for appointment as Lower
Division Clerk/Bill Collector in the 5% (Five percent) of the total
vacancies reserved for filling through direct recruitment arising in the cadre
of Lower Division Clerk/Bill Collector in Kerala State Municipal Common
Service as per G.O (Ms.)No. 66/80/LSD dated 17.03.1980.
(a)
Candidates holding low paid posts having scale of pay below
Rs.19000-43600/- (PR) in regular service in Kerala State Municipal
Common Service can apply for the above post. The applicant should obtain
a Certificate from the Head of Office showing their service particulars in
the form given below and produce the same as and when required by the
Commission. Persons appointed through Employment Exchange or
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otherwise and working on a temporary/provisional basis are not eligible to
apply for the post in response to this notification.
Format of Service Certificate to be produced by candidates for recruitment
as Lower Division Clerk/Bill Collector
1.

Name of the Candidate

:

2.

Name of post held by the applicant in Kerala :
Municipal Common Service with scale of pay
and the pay now drawn by the applicant

3.

Name of the Municipality/Corporation in which :
the applicant is now working

4.

Date of entry in Kerala Municipal Common :
Service

5.

Whether he/she is a Permanent Member

:

Certified that the above details in respect of Sri/Smt …………………………..
who is a member of Kerala Municipal Common Service has been verified by me
with the service particulars of the candidate and that they are found correct.
He/She is eligible to apply for the post of Lower Division Clerk/ Bill Collector
in Municipal Common Service as per G.O.(Ms.)66/80/LSD dated 17.03.1980.
Signature of Head of the Office
with the name and the Designation

Place
Date
(Office Seal)

(b) Low paid employees in the State Municipal Common Service who
apply under the category are exempted from the minimum general
educational qualification (SSLC) and also from the age limit prescribed for
the post. The candidates in this category are not entitled to the benefit of
Differently abled candidates.
(c) The Commission will conduct a competitive test of S.S.L.C. standard
and based on the marks secured by the candidates in the test, a Ranked List
will be prepared in each District. Candidates who secure more than 40%
marks in the test are eligible to be included in the Ranked List.
(d)
The Rules regarding the reservation of appointment contemplated in
the Rules 14-17 of part II of the Kerala State and Subordinate Service
Rules 1958 are not applicable to this appointment. In case the candidates
included in the Ranked List could not secure appointment before the expiry
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of the Ranked List, the names of such candidates will be included at the top
of the new Ranked List of the low paid employees drawn up by the
Commission subsequently in the same order and they will be advised for
appointment accordingly vide G.O.(P)No.39/89/P&ARD dated 08.12.1989.
(e)
The selection in pursuance of this notification will be made on
district wise basis subject to the special condition laid down in G.O (Ms.)
No.154/71/PD dated 27.05.1971. A candidate advised for appointment in
one district from the Ranked List prepared for that District is not eligible
for transfer to another district for a period of 5 years from the date of
commencement of regular service in the former district. Even if transfer is
allowed after 5 years it will be subject to the condition laid down in G.O
(Ms.) No.36/91/P&ARD dated 02.12.1991. But as per G.O (P)No. 12/96
P&ARD dated 16.03.1996 the condition of 5 years service is not applicable
for the transfer to the Districts of Idukki, Wayanad and Kasargod. This
concession will be available only for getting transfer to these districts but
not for getting transfer out of these districts and the concession will be
granted only once in the carrier of a government servant. Candidates
already in Municipal Common Service holding this post in any one district
are prohibited from applying in response to this notification.
6

Mode of submitting applications:Candidates must register as per ONE TIME REGISTRATION with the
official
Website
of
Kerala
Public
Service
Commission
www.keralapsc.gov.in before applying for the post. Candidates who have
registered can apply by logging in to their profile using their User-ID and
Password. Candidates must click on the 'Apply Now' button of the
respective posts in the Notification Link to apply for a post. The
Photograph uploaded should be taken after 31.12.2011. Name of the
candidate and the date of photograph taken should be printed legibly at the
bottom portion. The photograph once uploaded meeting all requirements
shall be valid for 10 years from the date of taking of photograph. There is
no change in other instructions regarding the uploading of photographs. No
application fee is required. Candidates are responsible for the correctness
of the personal information and secrecy of password. Before the final
submission of the application on the profile candidates must ensure
correctness of the information in their profile. They must quote the User-ID
for further communication with the Commission. Application submitted is
provisional and cannot be deleted or altered after submission. Candidates
are advised to keep a printout or soft copy of the online application for
future reference. Candidates can take the printout of the application
by clicking on the link 'My applications' in their profile. All
correspondences with the Commission, regarding the application
should be accompanied with the print out of the application. The
application will be summarily rejected if non-compliance with the
notification is found in due course of processing. Original documents to
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prove qualification, experience, age, Community etc. have to be produced
as and when called for.
Candidates who have AADHAAR card should add AADHAAR card as
I.D. Proof in their profile.
7

Last date for receipt of Applications : 05.01.2022 Wednesday upto 12.00
Midnight

8.

Website address to which applications are to be submitted:
www.keralapsc.gov.in.

9.

If Written Test/OMR/Online Test is conducted as part of this selection,
candidates shall submit a confirmation for writing the examination through
their One Time Registration profile. Such candidates alone can generate
and download the Admission Tickets in the last 15 days till the date of Test.
The applications of candidates who do not submit confirmation within the
stipulated period will be rejected absolutely. The periods regarding the
submission of confirmation and the availability of Admission Tickets will
be published in the Examination Calendar itself. Information in this regard
will be given to the candidates in their respective profiles and in the mobile
phones registered in it. Candidates who have downloaded the Admission
Ticket will alone be permitted to attend the examination.

10

Appropriate disciplinary action as per KPSC Rules of Procedure Rule 22
shall be initiated against those candidates who submit applications with
bogus claims of qualification regarding education, experience etc and
submit confirmation for writing the examination, irrespective of whether
they are present or absent for the examination.
(For details including photo, ID card etc, please see the General
Conditions given below as Part II of the notification).
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SPECIAL RECRUITMENT – STATEWIDE
CATEGORY NO: 564/2021 – 565/2021
Applications are invited from qualified Scheduled Tribe candidates of
Kerala State for selection to the following post. Applications must be submitted
online through the official website of the Commission after One Time
Registration. Candidates who have already registered can apply through their
profile
1 Name of Department

: MEDICAL EDUCATION

2 Name of post

: ASSISTANT
PROFESSOR
IN
FOLLOWING SUBJECTS
(Special Recruitment for ST only)
: As per UGC Norms

3 Scale of pay
4 No. of Vacancy

THE

: 01(One each) in the following subjects
Sl No Category No Subjects

Vacancies

1.

564/2021

Anatomy

1

2.

565/2021

Pathology

1

Note:1.The above Vacancies are now in existence. The Ranked list of selected
candidates published by the Commission shall remain in force for a minimum
period of one year and a maximum period of three years provided that the said
list will not continue to be in force if a new list after the expiry of the minimum
period of one year is published. Recruitment will be made for the above vacancy
and also for the vacancies reported for Special Recruitment from Scheduled
Tribes only during the currency of the list.
2. Candidates who are appointed in the post should serve for 4(four) years
during the first 10(ten) years of their service(including the period of training )
anywhere in India or any other foreign country under defence services connected
with defence, if required . Differently abled candidates and those who have
completed 45 years of age are exempted from the above compulsory military
service.
5 Method of Appointment : Direct Recruitment
(Special Recruitment from Scheduled Tribes
only).
Applications received from candidates other than Scheduled Tribe candidates
will be rejected. Individual communications regarding the rejection of their
applications for the above reason will not be issued.
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6

7.

Age

:

21 - 50 Only Candidates born between 02/01/1971 and
01/01/2000(both dates included) are eligible to
apply for this post. No other age relaxation will be
allowed.

Qualifications:

i)
ii)
iii)

Medical Post Graduate Degree such as MD/MS from a recognized
University or DNB in the concerned discipline.(ie,Anatomy or Pathology
respectively)
Three years Physical Teaching Experience or such other teaching
experience as prescribed by the Medical Council of India.
Permanent Registration under State Medical Council(Travancore Cochin
Medical Council)

NB:- Candidates who claim experience qualification should obtain experience
certificate in the format given in Annexure itself and enter details regarding
experience (certificate number, date, name of post, period, issuing authority,
name of institution etc) and upload scanned image of the same/ declaration (In
the case of candidates who have possessed the required experience but have not
obtained the experience certificate due to prevailing pandemic situation
restrictions ) in the profile to make submission of application possible.
Candidates should produce the experience certificate as and when called for the
same by the Commission.
DECLARATION FOR THOSE WHO COULD NOT OBTAIN
EXPERIENCE CERTIFICATE
I Sri/Smt (here enter name and address) …...............................................
…..............................................................................................................................
..........................................................................................certify that I have
worked/have been working/is working in(here enter name of institution /
company / corporation / Govt. Department/ Co-operative institution etc.)
as ...................(here enter the name of post holding or held ie. Regular worker/
Temporary
worker/paid Apprentice/Trainee/Casual Labourer etc.) on
Rs.............................per
day/per
mensem
for
a
period
of..........
years................months................days from.......to ..........................I will produce
the prescribed experience certificate as and when called for by the Commission.
Place :
Date :

Signature of Candidate

Note :a) Part II Rule 10(a)ii of KS&SSR is applicable for this selection.
b) The Post Graduate study period for Medical subjects will be considered
as teaching experience for appointment as Assistant Professor provided the
candidates have undergone Residency Programme during the Post Graduate
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Course period and in the case of candidates who have passed the Post Graduate
course without undergoing residency programme a certificate shall be produced
by the candidate from the Principal of the College to the effect that the
candidate has got teaching /clinical work experience during the Post Graduate
Course period.
c) DNB qualifications must be acquired from a Medical College which is
recognized by any of the Universities in Kerala.
d) Provisional Registration with any Medical Council will not be accepted.
e) Candidates who claim equivalent qualifications instead of qualification
mentioned in the Notification shall produce the relevant Government Order to
prove the equivalency at the time of verification, then only such qualification
shall be treated as equivalent to the prescribed qualification concerned.
f) In the case of difference in original Caste/Community claimed in the
application and that entered in SSLC book, the candidates shall produce a
Gazette notification in this regard, along with Caste /Community Certificate at
the time of certificate verification
8.

Mode of Submitting application

A Candidates must register as per ONE TIME REGISTRATION with the
official
website
of
Kerala
Public
Service
Commission
www.keralapsc.gov.in before applying for the post. Candidates who have
registered can apply by logging on to their profile using their User-ID and
Password. Candidates must click on the 'Apply Now' button of the
respective posts in the Notification Link to apply for a post. The Photograph
uploaded should be taken after 31.12.2011. Name of the candidate and the
date of photograph taken should be printed legibly at the bottom portion. The
photograph once uploaded meeting all requirements shall be valid for 10
years from the date of uploading. There is no change in other instructions
regarding the uploading of photographs. No application fee is required.
Candidates are responsible for the correctness of the personal information
and secrecy of password. Before the final submission of the application on
the profile candidates must ensure correctness of the information in their
profile. They must quote the User-ID for further communication with the
Commission. Application submitted is provisional and cannot be deleted or
altered after submission. Candidates are advised to keep a printout or soft
copy of the online application for future reference. Candidates can take
the printout of the application by clicking on the link 'My applications'
in their profile. All correspondences with the Commission, regarding
the application should be accompanied with the print out of the
application. The application will be summarily rejected if non-compliance
with the notification is found in due course of processing. Original
documents to prove qualification, experience, age, Community etc. have to
be produced as and when called for.
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B If written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection, candidates
shall submit a confirmation for writing the examination through their One
Time Registration profile. Such candidates alone can generate and
download the Admission Tickets in the last 15 days till the date of Test. The
applications of candidates who do not submit confirmation within the
stipulated period, will be rejected absolutely. The periods regarding the
submission of confirmation and the availability of Admission Tickets will be
published in the Examination Calendar itself. Information in this regard will
be given to the candidates in their respective profiles and in the mobile
phone number registered in it.
C Appropriate disciplinary action as per Rule 22 of KPSC Rules of Procedure
1976 shall be initiated against those candidates who submit applications
with bogus claims of qualifications regarding education, experience etc and
attend or abstain from attending examinations after providing confirmation.
D Candidates who have AADHAAR card should add AADHAAR card as ID
in their profile.
9 Last Date for receipt of applications : 05.01.2022 Wednesday upto 12.00
Midnight.
10 Website Address

:

www.keralapsc.gov.in

11 Paragraphs two, three and twenty five (except the conditions laid down in
the Rule 3 (C) of Part II of the Kerala State and Subordinate Service Rules)
of General Conditions are not applicable to this selection.
12 Appointment are made on the basis of the rank secured in the ranked list of
candidates prepared in pursuance of this notification subject to the
conditions laid down in G.O.(P) No. 21/76/PD dated 17.01.1976 and G.O.
(P) No.25/94/GAD dated 22.01.1994 allowing special reservations to
Scheduled Tribes in accordance with the procedures made for this purpose
from time to time and subject to the rules under sections 3(c), 17(a), 17(b) of
Part II of Kerala State and Subordinate Service Rules, 1958.
(For details including photo and ID card etc. refer to the General Conditions at
the end of the notification).
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CATEGORY NO: 566/2021
Applications are invited from qualified Scheduled Caste/Scheduled Tribe
candidates of Kerala State for selection to the following post. Applications must
be submitted online through the official website of the Commission after One
Time Registration. Candidates who have already registered can apply through
their profile.
1 Name of Department

: Land Revenue

2 Name of post

: Tahsildar/Senior
Superintendent(Special
Recruitment from SC/ST & from ST only)

3 Scale of pay

: ₹51400-110300

4 No. of Vacancy

: ST-03(Three)
SC/ST-03(Three)

Note:- The above vacancies are now in existence. The Ranked list of selected
candidates published by the Commission shall remain in force for a minimum
period of one year and a maximum period of three years, provided that the said
list will not continue to be in force if a new list after the expiry of the minimum
period of one year is published. Recruitment will be made for the above vacancy
and also for the vacancies reported for Special Recruitment from Scheduled
Caste/Scheduled Tribe during the pendency of the list. Candidates against
vacancies exclusively reported for Scheduled Tribes will also be advised from this
list and only in the absence of Scheduled Tribe candidates in this list , fresh
notification for Scheduled Tribes for vacancies reserved exclusively for them shall
be issued.
5 Method of Appointment

: Direct Recruitment (Special Recruitment
from Scheduled Castes/Scheduled Tribes &
from Scheduled Tribes only).

Note:
Applications received from candidates other than Scheduled
Caste/Scheduled Tribe candidates will be rejected. Individual communications
regarding the rejection of their applications for the above reason will not be
issued.
6 Age:

:

18-41
(Only Candidates born between 02.01.1980 and
01.01.2003 (both dates included) are eligible to
apply for this post).
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Note:- In the absence of qualified candidates within the age limit the upper age
limit shall be relaxed up to 50years. But in no case the maximum age
limit shall exceed 50 (Fifty ) years.
7 Qualifications:
Graduation in any subject from a UGC recognised University or National
Institute established by Govt. of India or Institute established by the Govt.
Of Kerala.
Note:1)Rule 10 (a) (ii) of Part II KS&SSR is applicable for this selection.
2) Those candidates who have claimed equivalency for qualifications should
produce the Government order proving the same at the time of certificate
verification in order to consider as equivalent.
3) If the caste of candidates is wrongly mentioned in their SSLC book, they
should claim their original caste in their applications and should produce
community certificate issued from concerned revenue authority and the Gazette
Notification for the same at the time of certificate Verification.
8. Training :
Every person appointed as Tahalsidar shall undergo Magisterial training
for a period of eight weeks(Six weeks in the police Department and two
weeks in the Judicial Department) before declaration of completion of his
probation successfully.
9.Probation :
Every person appointed under these rules, shall from the date of his/her
joining training for the post,be on probation for a total period of 2years on
duty within a continuous period of 3 years.
10. Tests to be qualified within the probation period :
Every person appointed under these rules shall within the prescribed
period of probation pass the following departmental tests,if he/she has not
already passed the same:a)Criminal Judicial Test(Any person who possesses Graduation in Law is
exempted from passing the test)
b)Account Test (Lower)
c)Revenue Test
d)Survey Test (Higher)(Chain Survey-Practical Test)
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11. Mode of Submitting application:
(a) Candidates must register as per “ONE TIME REGISTRATION”
system on the official Website of Kerala Public Service Commission
'www.keralapsc.gov.in' before applying for the post. Candidates who have
registered can apply by logging on to their profile using their User-ID and
password. Candidates must click on the 'Apply Now' button of the
respective posts in the Notification Link to apply for the post. The
Photograph uploaded should be the one taken after 31.12.2011. Name of the
candidate and the date of taking photograph should be printed at the
bottom portion. The photograph once uploaded meeting all requirements
shall be valid for 10 years from the date of uploading. There is no change in
other instructions regarding the uploading of photographs. No application
fee is required. Candidates are responsible for the correctness of the
personal information and secrecy of password. Before the final submission
of the application on the profile, candidates must ensure correctness of the
information on their profile. They must quote User-ID for further
communication with the Commission. Application submitted is provisional
and cannot be deleted or altered after submission. Candidates are advised to
keep a printout or soft copy of the online application for future reference.
Candidates can take the printout of the application by clicking on the link
'My applications' in their profile. All correspondences with the
Commission,regarding the application should be accompanied with the print
out of the application. The applications will be summarily rejected if noncompliance with the notification is found in due course of processing.
Original documents to prove qualification, Experience, Community,Age etc.
have to be produced as and when called for.
(b)Those who have Aadhaar Card should add Aadhaar Card as ID Proof in
their profile.
(c) If written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection,
candidates shall submit a confirmation for writing the examination through
their One Time Registration profile. Such candidates alone can generate
and download the Admission Tickets in the last 15 days till the date of Test.
The applications of candidates who do not submit confirmation within the
stipulated period, will be rejected absolutely. The periods regarding the
submission of confirmation and the availability of Admission Tickets will be
published in the Examination Calendar itself. Information in this regard
will be given to the candidates in their respective profiles and in the mobile
phone number registered in it.
(d) Appropriate disciplinary action as per KPSC Rules of Procedure (1976)
Rule 22 shall be initiated against those candidates who submit applications
with bogus claims of qualification regarding education, experience etc. and
submit confirmation for writing the examination, irrespective of whether
they are present or absent for the examination.
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12. Last Date for receipt of applications : 05.01.2022 Wednesday
upto 12 Midnight.
13. Website Address :

www.keralapsc.gov.in

14. Paragraphs two, three and twenty five (except the conditions laid down in
the Rule 3 (C) of Part II of the kerala State and Subordinate Service Rules)
are not applicable to this selection.
15. Appointment are made on the basis of the rank secured in the ranked list of
candidates prepared in pursuance of this notification subject to the
conditions laid down in G.O.(MS) No.142/72/PD dated 13.04.1972, G.O.
(MS) No. 309/73/PD dated 29.11.1973, G.O.(P) No. 21/76/PD dated,
17.01.1976 and G.O.(P) No.25/94/GAD dated, 22.01.1994 allowing special
reservations to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with
the procedures made for this purpose from time to time and subject to the
rules under sections 3(c), 17(a), 17(b) of Part II of Kerala State and
Subordinate Service Rules, 1958.
(For details including photo and ID card , Experience Certificate etc. refer to the
General Conditions at the end of the notification).
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CATEGORY NO: 567/2021
Applications are invited from qualified Scheduled Tribe candidates of
Kerala State for selection to the following post. Applications must be submitted
online through the official website of the Commission after One Time
Registration. Candidates who have already registered can apply through their
profile.
1

Name of Department

2

Name of Post

: Kerala
Vocational
Higher
Secondary
Education
: Non Vocational Teacher in English (Junior)
(Special Recruitment from Scheduled Tribe
only)

3 Scale of pay

: ₹ 32300-68700 (PR)

4 No. of vacancy

: 01 (One)

Note:- The above Vacancy is now in existence. The Ranked list of selected
candidates published by the Commission shall remain in force for a
minimum period of one year and a maximum period of three years,
provided that the said list will not continue to be in force if a new list is
published after the expiry of the minimum period of one year.
Recruitment will be made for the above vacancy and also for the
vacancies reported for Special Recruitment from Scheduled Tribe during
the currency of the list.
5 Method of Appointment

: Direct Recruitment (Special Recruitment from
Scheduled Tribe only).

Note:- Applications received from candidates other than Scheduled Tribe
candidates will be rejected. Individual communications regarding the
rejection of their applications for the above reason will not be issued.
6. Age

:

23-45 (Only Candidates born between 02.01.1976 and 01.01.1998
(both dates included) are eligible to apply for this post) No
other age relaxation will be allowed.

Note:- In the absence of qualified candidates within the age limit the upper age
limit shall be relaxed up to 50 years. But in no case the maximum age
limit shall exceed 50 (Fifty ) years.
7 Qualifications:
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I . Post Graduate Degree in English with not less than 45% marks awarded
by any of the Universities in Kerala or an equivalent qualification
II.
1) B.Ed Degree in the concerned subject acquired after a regular course of
study from any of the Universities in Kerala or a qualification recognized as
equivalent there to by a University of Kerala.
2) In the absence of persons with B.Ed. Degree in the concerned subject ,
B.Ed. Degree acquired after a regular course of study in the concerned
faculty as specified in the Acts and Statutes of any of the Universities in
Kerala.
3) In the absence of persons with B.Ed Degree as specified in items (1) and
(2) above, persons with B.Ed Degree in any subject acquired after a regular
course of study from any of the Universities in Kerala or a qualification
recognized as equivalent there to by any of the Universities in Kerala.
4) In the absence of B.Ed Degree holders, candidates having Masters
Degree with not less than 45% marks and who have passed State Eligibility
Test will be considered. Preference will be given to candidates having Ph.D
or M.Phil or qualified as Junior Research Fellowship/National Eligibility
Test. The teachers appointed under this provision will have to acquire B.Ed
Degree at their own expense within 5 years from the date of entry in
service.
5) Persons who have acquired M.Ed in the subject concerned after a regular
course of study and recognized by any of the Universities in Kerala are
exempted from B.Ed qualification.
III. Must have passed the State Eligibility Test for the post of Non
Vocational Teacher conducted by Government of Kerala or by the agency
authorized by the State Government.
Exemptions
1) Those persons who have passed the State Level Eligibility Test for the
post of College Lecturers conducted by Government of Kerala are
exempted from the State Eligibility Test for Non-Vocational Teacher.
2) Those persons who have passed the State Eligibility Test for the post
HSST conducted by the Government of Kerala are exempted from the State
Eligibility for Non-Vocational Teacher.
3) Those persons who have passed the National Eligibility Test/Junior
Research Fellowship shall be exempted from passing the State Eligibility
Test.
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4) Persons with Ph.D/M.Phil/M.Ed Degree shall be exempted from passing
the State Eligibility Test provided the M.Phil in the concerned subject
should be one awarded by any of the Universities in Kerala or recognized as
equivalent by any of the Universities in Kerala.
5) Those who have submitted PhD Thesis and passed MPhil shall be
exempted from SET upto the time of exemption granted by the UGC from
time to time as in the case of candidates having the above qualifications
from passing NET.
Explanation : Non Vocational Teacher (Junior) means post having work
load of below 15 period per week per subject.
Probation :
Every person appointed to the post shall from the date on which he/she
joins duty be on probation for a total period of two years on duty within a
continuous period of three years.
Note:1) Rule 10 (a) (ii) of Part II KS&SSR is applicable for this selection.
2) Those candidates who have claimed equivalency for qualifications
should produce the Government order proving the same at the time of
certificate verification in order to consider as equivalent.
3) If the caste of candidates is wrongly mentioned in their SSLC book, they
should claim their original caste in their applications and should produce
Community Certificate issued from concerned revenue authority and the
Gazette Notification for the same at the time of certificate verification.
8 . Mode of submitting Applications
(A) Candidates must register as per ONE TIME REGISTRATION with the
official Website of Kerala Public Service Commission www.keralapsc.gov.in
before applying for the post. Candidates who have registered can apply by logging
on to their profile using their User-ID and Password. Candidates must click on the
'Apply Now' button of the respective posts in the Notification Link to apply for a
post. The Photograph uploaded should be taken after 31.12.2011. Name of the
candidate and the date of photograph taken should be printed legibly at the bottom
portion. The photograph once uploaded meeting all requirements shall be valid for
10 years from the date of uploading. There is no change in other instructions
regarding the uploading of photographs. No application fee is required.
Candidates are responsible for the correctness of the personal information and
secrecy of password. Before the final submission of the application on the profile
candidates must ensure correctness of the information in their profile. They must
quote the User-ID for further communication with the Commission. Application
submitted is provisional and cannot be deleted or altered after submission.
Candidates are advised to keep a printout or soft copy of the online application for
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future reference. Candidates can take the printout of the application by clicking
on the link 'My applications' in their profile. All correspondences with the
Commission, regarding the application should be accompanied with the print out
of the application. The application will be summarily rejected if non-compliance
with the notification is found in due course of processing. Original documents to
prove qualification, experience, age, Community etc. have to be produced as and
when called for.
(B) If written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection, candidates
shall submit a confirmation for writing the examination through their One Time
Registration profile. Such candidates alone can generate and download the
Admission Tickets in the last 15 days till the date of Test. The applications of
candidates who do not submit confirmation within the stipulated period, will be
rejected absolutely. The periods regarding the submission of confirmation and the
availability of Admission Tickets will be published in the Examination Calendar
itself. Information in this regard will be given to the candidates in their respective
profiles and in the mobile phone number registered in it.
(C) Candidates who erroneously claim qualification, experience etc and attend or
abstain from attending the examination after providing confirmation are liable for
disciplinary action as stipulated in Rules 22 of KPSC Rules of Procedure 1976.
(D) Those who have Aadhaar Card should add Aadhaar Card as ID Proof in their
profile.
09. Last Date for receipt of applications : 05.01.2022
upto 12 Midnight
10 Website Address :

Wednesday

www.keralapsc.gov.in

11 Paragraphs two, three and twenty five (except the conditions laid down in
the Rule 3 (C) of Part II of the Kerala State and Subordinate Service Rules)
of General Conditions are not applicable to this selection.
12 Appointment are made on the basis of the rank secured in the ranked list of
candidates prepared in pursuance of this notification subject to the
conditions laid down in G.O.(P) No. 21/76/PD dated, 17.01.1976 and G.O.
(P) No.25/94/GAD dated, 22.01.1994 allowing special reservations to
Scheduled Tribes in accordance with the procedures made for this purpose
from time to time and subject to the rules under sections 3(c), 17(a), 17(b)
of Part II of Kerala State and Subordinate Service Rules, 1958.
(For details including photo and ID card etc. refer to the General Conditions at
the end of the notification).
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SPECIAL RECRUITMENT - DISTRICT-WISE
CATEGORY NO: 568/2021
Applications are invited from qualified Scheduled Caste and Scheduled
Tribe candidates of Kerala State for selection to the following post. Applications
must be submitted online through the official website of the Kerala Public Service
Commission after one time registration. Candidates who have already registered
can apply through their profile.
1. Department

:

Health Services

2. Name of post

:

Pharmacist Grade II (Special Recruitment for
SC/ST)

3. Scale of pay

:

₹. 35,600 - 75,400/-

4. Number of Vacancies :

District wise : Palakkad – 01 (SC/ST)

Notes: i) A Ranked List will be prepared for the above district in pursuance of
this notification. The Ranked List thus prepared and published by the
Commission in response to this notification shall remain in force for a
minimum period of one year provided that the said list will continue to
be in force till the publication of a new list after the expiry of the
minimum period of one year or till the expiry of three years whichever
is earlier. Recruitment will be made for the above vacancy and also
for the vacancies reported for Special Recruitment from Scheduled
Castes/Scheduled Tribes during the currency of the list. Candidates
against vacancies reported exclusively for Scheduled Tribes will also
be advised from this list and only in the absence of Scheduled Tribe
candidates in this list fresh notification for vacancies reserved
exclusively for Scheduled Tribes will be issued.
ii) The selection in pursuance of this notification will be made on a
revenue district basis, subject to the special conditions laid down in
G.O. (Ms) No. 154/71/PD dated, 27.05.1971. A candidate advised for
appointment in one revenue district from the Ranked List so prepared
is not eligible for transfer to another district unless he/she completes
five years continuous service from the date of commencement of
service in the former district. Even if, transfer is allowed after five
years, it will be subject to the orders contained in G.O(MS) No.
4/61/PD, dated 02.1.1961. Candidates already in Government service,
holding the post in any one district are restricted from applying for the
same post in another district. But they can apply for higher posts
when notified.
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iii) Applications should only be sent to the particular District in response
to this notification. If applications are sent contrary to the above
direction and if he/she is selected, his/her name will be removed from
the Ranked List and disciplinary action will be taken against him/her.
Candidates should submit application for the post to the district office
concerned, where the vacancy is existing and should note the name of
that district against the relevant column of the online application.
Candidates from the Ranked List for district wise selection will be
advised for appointment against the Headquarters vacancies also. As
per the provision in G.O(Ms) 154/71/PD dated 27.05.1971
appointments against the Headquarters vacancies will be started from
Thiruvananthapuram District. Separate option need not be given for
this.
iv) In case of change in caste noted in the SSLC book, candidates must
claim their original caste in the application and shall produce
Community Certificate issued by the Revenue authorities and the
original Gazette Notification publishing the change of caste at the time
of OTR verification for selection to the above post.
5. Method of
appointment

:

Direct Recruitment (Special Recruitment from
among Scheduled Caste/Scheduled Tribe)

Note : Applications received from candidates other than Scheduled Caste
and Scheduled Tribe will be rejected. Individual communications regarding
the rejection of their applications for the above reason will not be issued.
6. Age

:

18-41. Only Candidates born between
02.01.1980 and 01.01.2003 (both dates
included) are eligible to apply for this post.

Note :- In the absence of qualified candidates within the age limit the upper
age limit shall be relaxed upto 50 years. But in no case the maximum age
limit shall exceed 50 (fifty) years.
7.

Qualifications :(i) Pre-Degree/Plus Two/VHSE.
(ii) Diploma in Pharmacy (D Pharm).
(iii) Registration with Kerala State Pharmacy Council.

Note: Rule 10 a (ii) of Part II KS & SSR is applicable for selection to this post.
Candidates who claim equivalent qualification instead of qualification
mentioned in the notification shall produce the relevant Government
Order to prove the equivalency at the time of verification, then only such
qualification shall be treated as equivalent to the prescribed qualification
concerned.
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8. Mode of submitting application:(a) Candidates must register as per ONE TIME REGISTRATION with the
official
website
of
Kerala
Public
Service
Commission
www.keralapsc.gov.in before applying for the post. Candidates who have
registered can apply by logging on to their profile using their User-ID and
Password. Candidates must click on the 'Apply Now' button of the
respective posts in the Notification Link to apply for a post. The
photograph uploaded should be taken after 31.12.2011. Name of the
candidate and the date of photograph taken should be printed legibly at the
bottom portion. The photograph once uploaded meeting all requirements
shall be valid for 10 years from the date of taking the photograph. There is
no change in other instructions regarding the uploading of photographs.
No application fee is required. Candidates are responsible for the
correctness of the personal information and secrecy of password. Before
the final submission of the application on the profile candidates must
ensure correctness of the information in their profile. They must quote the
User-ID for further communication with the Commission. Application
submitted is provisional and cannot be deleted or altered after submission.
Candidates are advised to keep a printout or soft copy of the online
application for future reference. Candidates can take the printout of
the application by clicking on the link 'My applications' in their
profile. All correspondences with the Commission, regarding the
application should be accompanied with the print out of the
application. The application will be summarily rejected if noncompliance
with the notification is found in due course of processing. Original
documents to prove qualification, age, community etc. have to be produced
as and when called for.
(b) Candidates who have Aadhaar card should add Aadhaar card as I.D
proof in their profile.
9

Last date for submission of application 05.01.2022 Wednesday up to 12
midnight.

10 If a Written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection,
candidate shall submit a confirmation for writing the examination through
their One Time Registration Profile. Such candidate alone can generate and
download the admission tickets in the last 15 days till the date of test. The
application of candidates who do not submit confirmation within the
stipulated period will be rejected absolutely. The periods regarding the
submission of confirmation and the availability of admission tickets will be
published in the examination calendar itself. Information in this regard will
be given to the candidates in their respective profiles and in the mobile
phone number registered in it. Candidates who have downloaded the
Admission Ticket will alone be permitted to attend the examination.
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11 Appropriate disciplinary action as per Rule 22 of the KPSC Rules of
Procedure 1976 shall be initiated against those candidates who submit
application with bogus claims of qualification regarding education,
experience etc and submit confirmation for writing the examination,
irrespective of whether they are present or absent for the examination.
12 Paragraphs two, three and twenty five (except the conditions laid down in
Rule 3 (c), Part II of the Kerala State and Subordinate Service Rules) are not
applicable to this selection.
13 Appointments are made on the basis of the rank secured in the ranked list of
candidates prepared in pursuance of this notification subject to the
conditions laid down in G.O (Ms) 142/72/PD dated, 13.04.1972, G.O (Ms)
309/73/PD dated, 29.11.1973, G.O (P) No. 21/76/PD dated, 17.01.1976 and
G.O (P) No. 25/94/GAD dated, 22.01.1994 allowing special reservations to
Scheduled Castes / Scheduled Tribes in accordance with the procedures
made for this purpose from time to time and subject to the rules under
sections 3(c), 17(a), 17(b) of Part II of Kerala State and Subordinate Service
Rules, 1958.
(Candidates must see the General Conditions in Part II of the Gazette
Notification for instructions regarding Photo, ID card etc.)
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CATEGORY NO: 569/2021
Applications are invited from qualified Scheduled Caste/Scheduled Tribe
candidates of Kerala State for selection to the following post. Applications must
be submitted online through the official website of the Commission after ONE
TIME REGISTRATION. Candidates who have already registered can apply
through their profile.
1 Name of Department

: Various

2 Name of post

: Lower Division Typist
(Special Recruitment from Scheduled Castes
& Scheduled Tribes only)

3 Scale of pay

: ₹ 19000-43600/- (PR)

4 No. of Vacancy

: District wise
Palakkad - SC/ST - 01 (One)

Note:
(i) The above vacancy is now in existence. The list of selected candidates
published by the Commission shall remain in force for a minimum
period of one year and a maximum period of three years provided that
the said list will not continue to be in force if a new list after the expiry
of the minimum period of one year is published. Recruitment will be
made for the above vacancies and also for the vacancies reported for
Special Recruitment from Scheduled Castes/ Scheduled Tribes during
the pendency of the list. Candidates against vacancies reported
exclusively for Scheduled Tribes will also be advised from this list and
only in the absence of Scheduled Tribe candidates in this list fresh
notification for vacancies reserved exclusively for scheduled Tribes will
be issued.
Note:
(ii) The selection in pursuance of this notification will be made on a
Revenue District basis subject to the Special conditions laid down in
G.O (MS)No.154/71/PD dated 27.05.1971. A candidate advised for
appointment in one Revenue District from the Ranked List so prepared is
not eligible for transfer to another District unless he/she completes five
(5) years continuous service from the date of commencement of service
in the former District. Even if, transfer is allowed after five (5) years, it
will be subject to the orders contained in G.O(Ms)No.4/61/PD dated
2.1.1961. Candidates already in Government service, holding the post in
any one District are restricted from applying for the same post in another
District. But they can apply for higher posts when notified.
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Note:
(iii) Candidates from the Ranked List for district wise selection will be
advised for appointment against the Head Quarters vacancies also. As
per the provision in G.O.(MS)154/71/PD dated 27/05/1971 appointment
against the Headquarters vacancies will be started from
Thiruvananthapuram District. Separate option need not be given for this.
5 Method
Appointment

of : Direct Recruitment
(Special Recruitment from among Scheduled
Castes/ Scheduled Tribes only).

Note:- Applications received from candidates other than Scheduled Caste /
Scheduled Tribe will be rejected. Individual communications regarding
the rejection of their applications for the above reason will not be issued.
6 Age

: 18 - 41
Only Candidates born between 02.01.1980 and
01.01.2003 (both dates included) are eligible to
apply for this post.

Note : In the absence of qualified candidates within the age limit upper age limit
shall be relaxed upto 50 years. But in no case the maximum age limit shall
exceed 50 (Fifty) years.
7

Qualifications:
1. Pass in SSLC or equivalent qualification.
2. Lower Grade Certificate in Malayalam Typewriting (KGTE) or its
equivalent.
3. Lower Grade Certificate in English Typewriting (KGTE) and Computer
Word Processing or its equivalent.
Note: Those who have passed KGTE Typewriting English (Lower)
before January 2002 should produce separate certificate in Computer
Word Processing or its equivalent.

Note:(a)
Certificate in Computer Word Processing issued by Central/State
Government Departments, Agencies, Societies, Universities after
successfully completing course of study not less than three months
duration are considered as equivalent to KGTE Computer Word
Processing. Also see note (g).
(b) Malayalam Typewriting lower is not compulsory for the Ex-servicemen
who have completed normal tenure of service for applying to the post of
Typist in the Government Service. But if they are selected the above
qualification should be acquired before completing probation.
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(c) Service as Clerk/Writer in the defence forces as detailed in notes below
for not less than 15 years will be deemed as sufficient qualification for
the post. If selected, they have to pass Malayalam Typewriting Lower
before completing probation.
(d) Ex-servicemen with service as Clerk (General duties), Clerk (Staff
duties), Clerk (A.O.C) and personal Assistants in the Army, Writers in
the Navy and Clerks (General duties) in the Air Force, who were under
the Category “Class 1” or those who possess 15 years service in the
Clerical cadre in the Defence Forces will be treated as eligible to apply
for this post. G.O.(P) 143/77/GAD dated 18/05/1977, G.O.(P)
35/79/GAD dated 06/01/1979, G.O.(P) No. 143/86/GAD dated
30/04/1986). If selected they have to pass Malayalam Typewriting
Lower before completing probation. The service period of 15 years
which makes one qualified for the post, will not be considered for the
award of weightage marks.
(e) Ex-servicemen with 15 years service as Clerk Store Control (AOC) are
also eligible to apply for the post.
(f) Subject to the conditions laid down in G.O.(P) No. 139/77/GAD dated
11/05/1977, linguistic minority candidates whose first language for
SSLC Examination is a language other than Malayalam, may apply to
this post even if they do not possess Malayalam Typewriting (Lower)
qualification. If selected, they have to acquire Malayalam Typewriting
(Lower) qualification before completing probation.
(g) Certificates obtained from Government alone will be accepted as proof
of Typewriting qualification. (Certificates obtained from the Typewriting
Institutes will not be accepted).
(h) KS&SSR Part II Rule 10 a (ii) is applicable for selection to this post.
(i) Those candidates who have claimed equivalency for qualifications
should produce the Government order proving the same at the
time of certificate verification in order to consider as equivalent.
(j) If the caste of candidates is wrongly mentioned in their SSLC
book, they should claim their original caste in their applications
and should produce community certificate issued from concerned
revenue authority and the Gazette Notification for the same at the
time of certificate verification.
(k) Candidates who make bogus claims about their qualifications,
experience irrespective of whether they attend or not attend the
examination after confirmation are liable to disciplinary
proceedings as stipulated in Rule 22 of the KPSC Rules of
Procedure 1976.
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8 Mode of Submitting application:
Candidates must register as per 'ONE TIME REGISTRATION' with the
official website of Kerala Public Service Commission www.keralapsc.gov.in
before applying for the post. Candidates who have registered can apply by
logging on to their profile using their User-ID and password. Candidates
must click on the 'Apply Now' button of the respective posts in the
Notification Link to apply for a post. No application fee is required.
Candidates shall take a printout of the application by clicking the link
Registration Card in their profile. Candidates are responsible for the
correctness of the personal information and secrecy of password. Before the
final submission of the application on the profile candidates must ensure
correctness of the information on their profile. They must quote the User-ID
for further communication with the Commission. Application submitted is
provisional and cannot be deleted or altered after submission. The
application will be summarily rejected if noncompliance with the
notification is found in due course of processing. Documents to prove
qualification, experience, community, age etc. have to be produced as and
when called for. "Candidates who have AADHAAR Card should add
AADHAAR Card as I.D proof in their profile".

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

246

9 Last Date for receipt of applications : 05.01.2022 Wednesday up to 12
Midnight.
10 Address to which applications are to be sent :

www.keralapsc.gov.in

11 If Written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection, candidates
shall submit a confirmation for writing the examination through their One
Time Registration profile. Such candidates alone can generate and download
the Admission Tickets in the last 15 days till the date of Test. The
applications of candidates who do not submit confirmation within the
stipulated period, will be rejected absolutely. The periods regarding the
submission of confirmation and the availability of Admission Tickets will be
published in the Examination Calendar itself. Information in this regard will
be given to the candidates in their respective profiles and in the mobile
phone number registered in it. Candidates who have downloaded the
Admission Ticket will alone be permitted to attend the examination.
12 Paragraphs two, three and twenty five (except the conditions laid down in
the Rule 3 (C) of Part II of the Kerala State and Subordinate Service Rules)
are not applicable to this selection.
13 Appointments are made on the basis of the rank secured in the ranked list of
candidates prepared in pursuance of this notification subject to the
conditions laid down in G.O.(MS) No.142/72/PD dated 13.04.1972, G.O.
(MS) No. 309/73/PD dated 29.11.1973, G.O.(P) No. 21/76/PD dated,
17.01.1976 and G.O.(P) No.25/94/GAD dated, 22.01.1994 allowing special
reservations to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with
the procedures made for this purpose from time to time and subject to the
rules under sections 3(c), 17(a), 17(b) of Part II of Kerala State and
Subordinate Service Rules, 1958.
(For details including Photo and ID card etc. refer to the General Conditions at
the end of the notification).
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CATEGORY NO: 570/2021
Applications are invited from qualified Ex-servicemen of Scheduled Tribe
candidates of Kerala State for selection to the following post. Applications must
be submitted online through the official website of the Commission after ONE
TIME REGISTRATION. Candidates who have already registered can apply
through their profile.
1. Department

: NCC/Sainik Welfare

2. Name of post

: Last Grade Servants
(Special Recruitment from among Exservicemen of ST only)

3. Scale of pay

: ₹ 16,500 – 35,700/- (PR)

4. Number of Vacancies

: District wise: Pathanamthitta- 01
(Special Recruitment for Ex-servicemen ST only)

Notes:(i) The selection in pursuance of this notification will be subject to the
rules amended as per G.O(P) No. 12/2016/P & ARD dated
04.06.2016.
(ii)

The above vacancies are now in existence. The list of selected
candidates published by the Commission shall remain in force for a
minimum period of one year and a maximum period of three years
provided that the said list will not continue to be in force if a new list
after the expiry of the minimum period of one year is published.
Recruitment will be made for the above vacancies and also for the
vacancies reported for Special Recruitment from Scheduled Tribes
during the pendency of the list. In case no candidate is advised from
the ranked list till the expiry of the maximum period of three years,
the duration of the ranked lists shall be extended for a further period
of one year or till atleast one candidate is advised from the list
whichever is earlier.

(iii)

The selection in pursuance of this notification will be made on a
Revenue District basis subject to the Special conditions laid down in
G.O (MS)No.154/71/PD dated 27.05.1971. A candidate advised for
appointment in one Revenue District from the Ranked List so
prepared is not eligible for transfer to another District unless he
completes five (5) years continuous service from the date of
commencement of service in the former District. Even if, transfer is
allowed after five (5) years, it will be subject to the orders contained
in G O (Ms) No.4/61/PD dated 2.1.1961. Candidates already in
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Government Service, holding the post in any one District are
restricted from applying for the same post in another District. But they
can apply for higher posts.
(iv) Candidates from the Ranked List for district wise selection will be
advised for appointment against the Head quarters vacancies also. As
per the provision in G.O(Ms)154/71/PD dated 27.05.1971 appointment
against the Headquarters vacancies will be started from
Thiruvananthapuram District. Separate option need not be given for
this.
(v)

(a) Service in Border Security Force (BSF), Defence Security Corps
(DSC) Assam Rifles, General Reserve Engineering Force (GREF),
Jammu and Kashmir Military and Lok Sahayak Sewa will not be
treated as Military Service as shown in G.O.(P)No.399/77/GAD dated
26.11.1977.
(b) Territorial Army personnel are not eligible for appointment as Last
Grade Servant in this Department vide G.O.(P)No.271/80/GAD dated
03 July 1980.

5. Method of appointment

: Direct Recruitment
(Special Recruitment from among Exservicemen of Scheduled Tribes only).
(Note:-Applications received from candidates
other than Ex-servicemen of Scheduled Tribe
will be rejected. Individual communications
regarding the rejection of their applications for
the above reason will not be issued.)

6. Age

: 18 – 50
Only Candidates born between 02/01/1971
and 01/01/2003 (both dates included) are
eligible to apply for this post.

Note:1. Inclusive of the period of Military Service the maximum age limit shall not
exceed 50 (fifty) years.
2. For details regarding age relaxation please see Para (2) of the General
Conditions given in part II of this Notification.
7.

Qualifications :(i) Should have passed standard VII and should not have acquired any
Degree.
(ii) Should be an Ex-serviceman.
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Note:

1. As per this notification candidates possessing any degree are
ineligible for this post. If applications are submitted contrary to the
above direction by suppressing the fact and if he is found selected, his
applications will be summarily rejected, his name will be removed
from the ranked list and disciplinary action/punishment including
removal from service will be taken against him at any stage of
selection. However candidates belongs to the Ex-servicemen who have
acquired the Indian Army Special Certificate of Education or
equivalent certificate from Navy/ Air-force shall be eligible to apply for
this notification as per GO(P) 05/2018/P&ARD dated 19/04/2018.

Probation:- Every person appointed to a category shall be on probation for a
total period of one year on duty within a continuous period of three years.
2) Part II Rule 10(a)ii of KS&SSR regarding qualification is applicable for this
selection.
3) Those candidates who have claimed equivalency for qualifications
should produce the Government order proving the same at the time of
certificate verification in order to consider as equivalent.
4) If the caste of candidates is wrongly mentioned in their SSLC book,
they should claim their original caste in their applications and should
produce community certificate issued from concerned revenue authority
and the Gazette Notification for the same at the
time of certificate
verification.
8.

Mode of submitting applications:
a) Candidates must register as per 'ONE TIME REGISTRATION' with the
official
website
of
Kerala
Public
Service
Commission
www.keralapsc.gov.in before applying for the post. Candidates who have
already registered can apply by logging on to their profile using their UserID and password. Candidates must click on the 'Apply Now' button of the
respective posts in the Notification Link for applying for a post. No
application fee is required. Candidates can view and have a printout of the
details in the profile by clicking the link Registration Card. Candidates are
responsible for the correctness of the personal information and secrecy of
password. Before the final submission of each application, the candidates
must ensure correctness of the information on their profile. They must
quote the User-ID for further communication with the Commission.
Application once submitted is treated as provisional and cannot be deleted
or altered after submission. The application will be summarily rejected if
noncompliance with the notification is found in due course of processing.
Documents to prove qualification, experience, community, age etc. have to
be produced as and when called for.
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b) "Candidates who have AADHAAR Card should add AADHAAR Card as
I.D proof in their profile".
c) If Written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection,
candidates shall submit a confirmation for writing the examination through
their One Time Registration profile, such candidates alone can generate and
download the Admission Tickets in the last 15 days till the date of Test. The
applications of candidates who do not submit confirmation within the
stipulated period, will be rejected absolutely. The periods regarding the
submission of confirmation and the availability of Admission Tickets will
be published in the Examination Calendar itself. Information in this regard
will be given to the candidates in their respective profiles and in the mobile
phone number registered in it.
d) Candidates who make bogus claims about qualification and experience
in the application, irrespective of whether they attend or not attend the
examination after giving confirmation will be liable to disciplinary action as
per Rule 22 of the KPSC Rules of Procedure 1976.
9.

Last Date for receipt of applications : 05.01.2022 Wednesday upto 12
midnight.

10.

Website Address

11

Paragraphs two, three and twenty five (except the conditions laid down in
the Rule 3 (C) of Part II of the kerala State and Subordinate Service Rules)
are not applicable to this selection.

:

www.keralapsc.gov.in

12. Appointments are made on the basis of the rank secured in the ranked list of
candidates prepared in pursuance of this notification subject to the
conditions laid down in G.O.(P) No. 21/76/PD dated, 17.01.1976 and G.O.
(P) No.25/94/GAD dated, 22.01.1994 allowing special reservations to
Scheduled Tribes in accordance with the procedures made for this purpose
from time to time and subject to the rules under sections 3(c), 17(a), 17(b)
of Part II of Kerala State and Subordinate Service Rules, 1958.
(For details including photo, ID card etc. please see the General Conditions given
below as Part II of this Notification).
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NCA RECRUITMENT - STATEWIDE
CATEGORY NO: 571/2021
FIRST NCA NOTIFICATION
Applications are invited Online only by “One Time Registration” from
qualified candidates belonging to the reservation group of SIUC Nadar
community of Kerala State for appointment in the under mentioned post in Kerala
Government Service. Before applying for the post candidates should register as
per One Time Registration scheme through official website of Kerala Public
Service Commission. Candidates who have already registered can apply through
their profile.
1. Department

: Medical Education

2. Name of Post

: Assistant Professor in General Surgery

3. Scale of pay

: As per UGC norms

4. Number of vacancy

: SIUC Nadar – 01 (One)

The above vacancy is now in existence. The Ranked List published as
per this notification shall remain in force for a period of three years or until
candidates are advised and appointed against the vacancy earmarked for the
above mentioned community but remains unfilled and also against vacancies
that may arise due to the paucity of candidates during the currency of the
Ranked List published for the post whichever is earlier.
Sl.
No.

Date of publication of
Parent Ranked List

Category No.

Date of Gazette
Notification

1.

19.12.2018

419/16

30.12.2016

5. Method of appointment : Direct Recruitment (From among candidates
belonging to the SIUC Nadar community )
Note:- Applications of candidates belonging to communities other than those
mentioned will be summarily rejected. Individual communication
regarding the rejection of their application will not be issued.
6.

Age limit

:

21-49. Only candidates born between 02.01.1972 and
01.01.2000 (both dates included) (Including the
relaxation as per para 2(i) of the General
Conditions).

Note:- For conditions regarding the age relaxation please see Part II, Para 2 of
the General Condition except Para 2(i).
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7.

Qualifications:

(i) Medical Post Graduate Degree such as MD /MS
from a recognized University or DNB in the
concerned discipline.
(ii) Three years Teaching Experience or such other
teaching experience as prescribed by the Medical
Council of India.
iii) Permanent Registration under State Medical Council
(Travancore Cochin Medical Council).

Note:-

1. Rule 10 a (ii) of part II of KS&SSR is applicable.
2. The Post Graduate study period for Medical subjects will be
considered as teaching experience for appointment as Assistant
Professor provided the candidates have undergone Residency
Programme during the Post Graduate Course period and in the
case of candidates who have passed the Post Graduate course
without undergoing residency programme, a certificate shall be
produced by the candidate from the Principal of the College to the
effect that the candidate has got teaching / clinical work
experience during the Post Graduate Course period.
3. Provisional Registration with any Medical Council will not be
accepted.
4. Candidates shall ensure that particulars of all their credentials
including Permanent
Registration in the Travancore
Cochin Medical Council are added to their profile before
submitting applications.
5. Those who are appointed in the post should serve for four (4)
years during the first ten (10) years of their service
(including the period of training) any where in India or any other
foreign country under Defence Services connected with Defence,
if required. Differently abled candidates and those who have
completed 45 years of age are exempted from the above
compulsory Military service.
6. Candidates who claim equivalent qualification
instead of
qualification mentioned in the notification shall produce the
relevant Equivalency Certificate/ Government Order (If
equivalency is mentioned in the notification) to prove the
equivalency at the time of verification, then only such
qualification shall be treated as equivalent to the prescribed
qualification concerned.
7. In the case of difference in original caste/ community claimed in
the application and that entered in SSLC book, the candidate shall
produce a Gazette notification in this regard, along with Non
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Creamy Layer Certificate/ Community Certificate at the time of
certificate verification. .
8. Candidates who claim experience qualification should upload
scanned image of the same/ declaration (In the case of candidates
who have possessed the required experience but have not obtained
the experience certificate due to prevailing pandemic situation
restrictions) in the profile to make submission of application
possible. Candidates should produce the experience certificate as
and when called for the same by the Commission.
DECLARATION FOR THOSE WHO COULD NOT
OBTAIN EXPERIENCE CERTIFICATE
I
Sri/Smt
(here
enter
name
and
address) ............................................................................................
…......................................................................................................
............................................................certify
that
I
have
worked/have been working/is working in (here enter name of
institution / company / corporation / Govt. Department/ Cooperative institution etc.) as …................(here enter the name of
post
holding or held ie.
Regular
worker/ Temporary
worker/paid/ Apprentice/ Trainee/ Casual Labourer etc.) on
Rs.............................per day/ per mensem for a period of
….......years..................months................days
from.......to
….......................I will produce the prescribed experience
certificate as and when called for by the Commission.

Place :

Signature of Candidate

Date :
8.

Method of submitting applications :(a) Candidates must register as per 'ONE TIME REGISTRATION' with
the Official Website of Kerala Public Service Commission
www.keralapsc.gov.in before applying for the post. Candidates who
have registered can apply by logging on to their profile using their
User-ID and password. Candidates must click on the 'Apply Now'
button of the respective posts in the Notification Link to apply for the
post. The photograph uploaded should be one taken after 31.12.2011.
Name of the candidate and the date of photograph taken should be
printed legibly at the bottom portion. The photograph once uploaded
meeting all requirements shall be valid for 10 years from the date of
uploading. There is no change in other instructions regarding the

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

254

uploading of photographs. No application fee is required. Candidates
are responsible for the correctness of the personal information and
secrecy of password. Before the final submission of the application on
the profile candidates must ensure correctness of the information in
their profile. They must quote the User-ID for further communication
with the Commission. Application submitted is provisional and cannot
be deleted or altered after submission. Candidates are advised to
keep a printout or soft copy of the online application for future
reference. Candidates can take the print out of the application by
clicking on the link `My applications' in their profile. All
correspondence with the Commission, regarding the application
should be accompanied with the print out of the application. The
application will be summarily rejected if non-compliance with the
notification is found in due course of processing. Original Documents
to prove qualification, experience, age, Community etc. have to be
produced as and when called for.
(b) If Written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection,
candidates shall submit a confirmation for writing the examination
through their One Time Registration profile. Such candidates alone
can generate and download the Admission Tickets in the last 15 days
till the date of Test. The applications of candidates who do not submit
confirmation within the stipulated period, will be rejected absolutely.
The periods regarding the submission of confirmation and the
availability of Admission Tickets will be published in the Examination
Calendar itself. Information in this regard will be given to the
candidates in their respective profiles and in the mobile phone number
registered in it.
(c) Appropriate disciplinary action as per KPSC Rules of Procedure Rule
22 shall be initiated against those candidates who submit applications
with bogus claims of qualification regarding education, experience etc.
and submit confirmation for writing the examination, irrespective of
whether they are present or absent for the examination.
(d) “Candidates who have AADHAR Card should add AADHAR as ID
Proof in their profile.”
9.

Last date for receipt of applications :05.01.2022 Wednesday up to 12
Midnight.

10. Address to which applications are to be sent:-

www.keralapsc.gov.in

(For details including Photo, ID Card, etc. refer the General Conditions
given in part II of the Gazette Notification. )
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CATEGORY NO: 572/2021
TENTH NCA NOTIFICATION
Applications are invited Online only from qualified candidates of
Scheduled Caste community of State of Kerala for appointment in the
undermentioned post in Kerala Government Service. Before applying for the post
candidates shall register as per “ONE TIME REGISTRATION” Scheme through
the official website of Kerala Public Service Commission. This is the Tenth NCA
Notification issued due to the paucity of candidates belonging to the above
community for the post as per notification dated 31.07.2007 (Cat.No.254/2007),
10.04.2008 (Cat.No.171/2008), 29.05.2009 (Cat.No.186/2009), 30.10.2010
(Cat.No.296/2010), 10.09.2014 (Cat.No.397/14), 10.09.2015 (Cat.No.247/2015),
30.05.2017 (Cat.No.164/2017) , 15.10.2019(Cat No:162/2019) and 15.12.2020
(Cat. No. 342/2020).
1. Department

:

Port (Hydrographic Survey Wing)

2. Name of Post

:

Assistant Marine Surveyor

3. Scale of pay

:

₹ 55,200 – 1,15,300/- (Revised)

4. Number of vacancies

:

SC-1 (One)

The above vacancy is now in existence. The Ranked list published as per
this notification will be valid until candidates are advised and appointed
against the vacancy earmarked for the above mentioned community but
remain unfilled due to the paucity of candidates during the period of
currency of the Ranked List published on 29.12.2005, or three years from
the date of publication of this NCA Ranked List, whichever is earlier.
5. Method of appointment :

Direct Recruitment
(From candidates
belonging to the Scheduled Caste community
from Kerala State only. In their absence, ST
candidates will also be considered)

Note: 1) Applications submitted by candidates other than those belonging to
Scheduled Caste/Scheduled Tribe Community will be rejected.
Individual communication regarding the rejection of application will
not be issued.
2) If there is a difference in original Caste/Community claimed in the
application and that entered in SSLC Book , the candidate shall
produce a gazette notification in this regard, along with Community
Certificate at the time of certificate verification.
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6.

Age limit

:

18-41, Only candidates born between 01.01.2003 and
02.01.1980 (both dates included) are eligible to apply.
(Including age relaxation in Part II in Para 2(i) of the
General conditions).
For other conditions regarding age relaxation, please
see the General Conditions (except para 2 (i) ) of Part
II of the Gazette.
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7.

Qualifications :
1. A Pass in SSLC or its equivalent Examination
2. Must possess Survey Recorder Class I or Class II
qualification of the Indian Naval Hydrographic
Branch.

Note:-

I

The candidates selected shall undergo training in the respective
field (Hydrographic Survey) for the below mentioned period.
Candidates possessing Survey Recorder Class I qualification must
undergo training for not less than 4 years and candidates
possessing Survey Recorder Class II qualification must undergo
training for not less than 6 years ,in Hydrographic Survey. During
the period of training they shall be entitled to full pay and
allowances attached to the post.

II a. Rule 10 a (ii) of part II of KS&SSR is applicable.
b. Candidates who claim equivalent qualification instead of
qualification mentioned in the notification shall produce the
equivalency certificate / the relevant Government order to prove
the equivalency at the time of certificate verification. Then only
such qualification shall be treated as equivalent to the prescribed
qualification.
8.

Probation :
Every person appointed to the post shall from the date on which he/she
joins duty be on probation for a total period of two years on duty within a
continuous period of three years. He / she shall, during the period of his/her
probation, pass the Account Test for Executive Officers, unless already
passed the test.

9.

Mode of submitting applications :(a) Candidates must register as per 'ONE TIME REGISTRATION' with
the Official Website of Kerala Public Service Commission
www.keralapsc.gov.in before applying for the post. Candidates who
have registered can apply by log in on to their profile using their
User-ID and password. Candidates must click on the 'Apply Now'
button of the respective posts in the Notification Link to apply for the
post. The photograph uploaded should be one taken after 31.12.2011.
Name of the candidate and the date of photograph taken should be
printed legibly at the bottom portion. The photograph once uploaded
meeting all requirements shall be valid for 10 years from the date of
uploading. There is no change in other instructions regarding the
uploading of photographs. No application fee is required. Candidates
are responsible for the correctness of the personal information and
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secrecy of password. Before the final submission of the application on
the profile candidates must ensure correctness of the information in
their profile. They must quote the User-ID for further communication
with the Commission. Application submitted is provisional and
cannot be deleted or altered after submission. Candidates are
advised to keep a printout or soft copy of the online application
for future reference. Candidates can take the print out of the
application by clicking on the link `My applications' in their
profile. All correspondence with the Commission, regarding the
application should be accompanied with the print out of the
application. The application will be summarily rejected if noncompliance with the notification is found in due course of processing.
Original Documents to prove qualification, age, Community etc. have
to be produced as and when called for.
(b) If Written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection,
candidates shall submit a confirmation for writing the examination
through their One Time Registration profile. Such candidates alone
can generate and download the Admission Tickets in the last 15 days
till the date of Test. The applications of candidates who do not submit
confirmation within the stipulated period, will be rejected absolutely.
The period regarding the submission of confirmation and the
availability of Admission Tickets will be published in the
Examination Calendar itself. Information in this regard will be given
to the candidates in their respective profiles and in the mobile phone
number registered in it.
(c) Appropriate disciplinary action as per KPSC Rules of Procedure,
Rule 22 shall be initiated against those candidates who submit
applications with bogus claims of qualification regarding education,
experience etc. and submit confirmation for writing the examination,
irrespective of whether they are present or absent for the examination.
(d) “Candidates who have AADHAR Card should add AADHAR as ID
Proof in their profile.”
10. Last date for receipt of applications :- 05.01.2022 Wednesday up to
12 Midnight.
11.

Address to which applications are to be sent:-

www.keralapsc.gov.in

(For details including Photo, ID Card, etc. refer the General Conditions
given in part II of the Gazette Notification. )
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CATEGORY NO: 573/2021
SECOND N.C.A. NOTIFICATION (SOCIETY CATEGORY)-E/T/B
Applications are invited online only by 'One Time Registration' from
qualified regular employees belonging to Ezhava/Thiyya/Billava community of
the Member Societies affiliated to Kerala Co-operative Milk Marketing
Federation Limited for appointment in the under mentioned vacancy.
1

Name of concern

:

Kerala Co-operative Milk Marketing
Federation Limited

2

Name of post

:

Junior Systems Officer

3

Scale of Pay

:

₹ 18810 – 37970 /- (PR)

4

Number of Vacancy

:

Ezhava/Thiyya/Billava – 1 (One)

Note:1.
The above vacancy is now in existence and arose as the vacancy earmarked for the Ezhava/Thiyya/Billava community was not filled from the ranked
list published on 25.03.2019 (Society Category, Cat. No. 085/2016) due to the
paucity of candidates belonging to the above community. The ranked list published as per this notification will be valid until the above vacancy is filled or
three years from the date of publication, whichever is earlier. This is the second
NCA notification issued due to non-availability of qualified candidates belonging
to the above Community in response to the first NCA notification (Gazette date :
25.08.2020, Category No. 090/2020).
2. The selection in pursuance of this notification will be made on statewide basis.
3. As per Rule 184 of KCS every person appointed to this post shall from the
date on which he/she joins the duty be on probation for a period of two years on
duty within a continuous period of three years.
5. Method of appointment : Direct Recruitment from among the eligible
employees belonging to Ezhava/Thiyya/Billava
community of the Member Societies affiliated to
Kerala Co-operative Milk Marketing Federation
Limited.
Note:Applications submitted by candidates who are not regular employees of member
societies affiliated to Kerala Co-operative Milk Marketing Federation
Limited (ie. Regional Co-operative Milk Producers Unions) and belonging
to communities other than Ezhava/Thiyya/Billava will be rejected. Individual
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communication regarding the rejection of their applications for the above reason
will not be issued.
6. Age: 18- 50 years.

Candidates born between 02.01.1971 and 01.01.2003
(Both dates included) are eligible to apply for this post.

7. Qualifications:
1. Must have completed 3 years regular service in any cadre in the Member
Societies (ie. Regional Co-operative Milk Producers Unions) affiliated to the
Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Limited . Candidates
selected under this Category should be in service of the Member Society not only
on the date of application but also on the date of appointment to the new post.
2. BCA / Degree in Mathematics/ Commerce/ Physics/ Statistics with
Diploma in Computer Application/ Computer Science/ Technology/MCA
Note :1. Rule 10 (a) ii of Part II of the KS&SSR is applicable.
2. The requirement that the employees should be in service of the Society
on the date of appointment to the post in pursuance of this notification will not be
applicable to those who were recruited through the PSC to a post in the
Apex/Central Societies reserved for the employees of the affiliated Primary CoOperative/Member Societies, provided they are continuing in service in that Post.
3. Those candidates who have claimed equivalency for
qualifications should produce the Government order proving the same at
the time of certificate verification in order to consider as equivalent.
4. If the caste of candidates is wrongly mentioned in their SSLC
book, they should claim their original caste in their applications and
should produce community certificate issued from concerned revenue
authority and the Gazette Notification for the same at the time of
certificate verification.
8. The eligible employees of Member Societies affiliated to Kerala
Co-operative Milk Marketing Federation Limited who apply for the
above post should obtain the Service Certificate from the Assistant
Registrar (General) showing the details of service of the applicant,
which render them, eligible to apply for the post and shall be
produced when required by the Commission. Only applications
that have Service Certificate uploaded at the time of submission
will only be considered. The Service Certificate should be in the
following format.
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SERVICE CERTIFICATE
1. Name of Candidate
:
2. Name of Post/Posts held by the applicant :
with scale of pay and the Post now held and pay
now drawn by the applicant and the period of
regular service in each post.
3. Name of affiliated Member Society in which :
the applicant is employed and the date of
affiliation with the Kerala Co-operative Milk
Marketing Federation Limited
4. Date of commencement of regular service in
the Society and the post in which the applicant
is now working
Certified that the above details in respect of Sri/Smt.
…..................................................
(Name and address) who is a regular employee in the affiliated Member
Society have been verified by me with the service particulars of the
Candidate and that they are found correct.

Place:
Date:

Signature of the Assistant Registrar(General)
Co-Operative Department
(Office Seal)

9. Mode of submitting applications:(a) Candidates shall register as per ONE TIME REGISTRATION with the official
Website of Kerala Public Service Commission www.keralapsc.gov.in before
applying for the post. Candidates who have registered can apply by logging on to
their profile using their User-ID and Password. Candidates must click on the
'Apply Now' button of the respective posts in the Notification Link to apply for a
post. The photograph uploaded should be one taken after 31.12.2011. Name of the
candidate and the date of photograph taken should be printed legibly at the bottom
portion of the photograph. The photograph once uploaded meeting all
requirements shall be valid for 10 years from the date of uploading. There is no
change in other instructions regarding the uploading of photographs. No
application fee is required. Candidates are responsible for the correctness of the
personal information and secrecy of password. Before the final submission of the
application on the profile candidates must ensure correctness of the information in
their profile. They must quote the User-ID for further communication with the

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

262

Commission. Application submitted is provisional and cannot be deleted or
altered after submission. Candidates are advised to keep a printout or soft
copy of the online application for future reference. Candidates can take the
printout of the application by clicking on the link 'My applications' in their
profile. All correspondences with the Commission, regarding the application
should be accompanied with the print out of the application. The application
will be summarily rejected if non-compliance with the notification is found in due
course of processing. Original documents to prove qualification, experience, age,
Community etc. have to be produced as and when called for.
(b) If Written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection, candidates
shall submit a confirmation for writing the examination through their One Time
Registration profile. Such candidates alone can generate and download the
Admission Tickets in the last 15 days till the date of Test. The applications of
candidates who do not submit confirmation within the stipulated period, will be
rejected absolutely. The periods regarding the submission of confirmation and the
availability of Admission Tickets will be published in the Examination Calendar
itself. Information in this regard will be given to the candidates in their respective
profiles and in the mobile phone number registered in it.
(c) Candidates who erroneously claim qualification, experience etc., and attend or
abstain from examinations after providing confirmation are liable for disciplinary
action as stipulated in Rule 22 of KPSC Rules of Procedure 1976.
(d) Candidates who have AADHAAR Card should add AADHAAR Card as I.D
proof in their profile.
10. Last date for receipt of application : 05.01.2022 Wednesday up to 12
midnight.
11. Address to which applications are to be sent : www.keralapsc.gov.in
12. Paras 2, 5(a) and Para 7 of the General conditions are not applicable for this
post
(For details including photo, ID cards etc., refer to the General Conditions at the
end of the notification)
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CATEGORY NO: 574/2021
SECOND NCA NOTIFICATION - SCCC
Applications are invited online only from qualified candidates belongs to
Scheduled Castes Converted to Christianity (SCCC) community in Kerala for
selection to the following post. Applications must be submitted online through the
official website of the Commission after 'ONE TIME REGISTRATION'.
Candidates who have already registered can apply through their Profile.
1

Name of firm

Kerala State Financial Enterprises Limited

2

Name of Post

Peon/Watchman (Direct Recruitment from among
the Part-Time employees in KSFE Limited)-NCASCCC

3

Scale of pay

₹ 7735-13090/-

4

No.of vacancies

01 (One) [SCCC-01]

Note:1) The number of candidates to be included in the Short List/Probability List
of the above post will be decided as per the availability of admitted
applications.
2)

The above vacancy is now in existence. The Ranked List published as per
this notification will be valid until candidates are advised and appointed
against the vacancy notified due to the paucity of candidates belonging to
SCCC community during the currency of the mother Ranked List
published on 30.11.2018 (as per Category No. 383/2017) or 3 years from
the date of publication of this NCA Ranked List whichever is earlier. This
is the II NCA Notification published due to the non availability of
candidates as per the notification in the Gazette dated 12.10.2017
(Category No. 383/2017) and First NCA Notification in the Gazette dated
15.09.2020 (Category No.122/20).

3)

The Kerala Public Service Commission shall have the power to cancel the
advice for appointment of any candidate to the above post, if it is
subsequently found that such advice was made under some mistake. On
such cancellation the appointing authority shall terminate the service of the
candidate,provided that,the cancellation of advice for appointment by the
Commission and subsequent termination of service of the candidate by the
appointing authority shall be made within the period of probation or 240
days from the date of joining duty whichever is earlier.

5 Method
of : Direct Recruitment (From among employees working in
appointment
the category of Part Time Sweeper cum scavanger,
Packer, Despatcher, Gardener in the KSFE Limited
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having not less than 3 years of service and belonging to
Scheduled Castes Converted to Christianity (SCCC)
community only)
Note :- Application submitted by candidates other than,
SCCC community will be summarily rejected. No
rejection memo will be issued to these candidates.
6 Age

: 18-50 (born between 02.01.1971 and 01.01.2003) (both
dates included). (Other conditions regarding the age
relaxation are not applicable).

7 Qualifications

: 1. Pass in Standard VI (New) or equivalent.
2. Not less than 3 years service in the company as on the
date of application.

Note:(1) Rule 10(a) ii of Part II of KS&SSR is applicable.
(2) Candidates who claim equivalent qualification instead of qualification
mentioned in the notification shall produce the relevant Government
Order to prove the equivalency at the time of verification, then only such
qualification shall be treated as equivalent to the prescribed qualification
concerned.
(3) In the case of difference in original caste/community claimed in the
application and that entered in SSLC book, the candidates shall produce
a Gazette notification in this regard, along with NCLC at the time of
Certificate Verification.
(4) Appropriate disciplinary action as per KPSC Rules of Procedure Rule 22
shall be initiated against those candidates who submit applications
with bogus claims of qualification regarding education, experience etc.
and submit confirmation for writing the examination, irrespective of
whether they are attended the examination or not.
Form of Service Certificate is attached herewith.
SERVICE CERTIFICATE
1. Name of Candidate

:

2. Name of the post now held by the
applicant with scale of pay
:
3. Name of the firm in which the
applicant is currently employed

:

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

265

4. Name of service to which the
applicant belongs

:

5. Date of commencement of service:
6. Service Particulars

:

Sl.No.

Period

Name of Post held

From

To

Length of Service
Year

Month

Days

Total Service
Certified
that
the
above
details
in
respect
of
Sr./Smt……………………………………has been verified by me with the
service particulars as given in the service book and they are found correct.
Place :
Date :

Signature,
Name & Designation of the Head of Office
(Office Seal)

8. Mode of submitting application :(a) Candidates must register as per 'ONE TIME REGISTRATION ' with the
Official Website of Kerala Public Service Commission 'www.keralapsc.gov.in' for
applying for the post. Candidates who have already registered can apply by
logging on to their profile using their User- ID and password. Candidates must
click on the Apply Now button of the respective posts in the Notification Link to
apply for a post. The Photograph uploaded should be taken after 31.12.2011.
Name of the candidate and the date of photograph taken should be printed legibly
at the bottom portion. The photograph once uploaded meeting all requirements
shall be valid for 10 years from the date of uploading. There is no change in other
instructions regarding the uploading of photographs. No application fee is
required. Candidates are responsible for the correctness of the personal
information and secrecy of password. Before the final submission of the
application on the profile candidate must ensure correctness of the information in
their profile. They must quote the User-ID for further communication with the
Commission. Application submitted is provisional and cannot be deleted or altered
after submission. Candidates are advised to keep a printout or soft copy of the
online application for future reference. Candidates can take the printout of
application by clicking on the link 'My applications' in their profile. All
correspondences with the Commission, regarding the application should be

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

266

accompanied with the print out of the application. The application will be
summarily rejected if noncompliance with the notification is found in due course
of processing. Original documents to prove qualification, age, Community etc.
have to be produced as and when called for.
(b) "If written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection
candidates shall submit a confirmation for writing the examination through their
One Time Registration profiles. Such candidates alone can generate and
download the Admission Tickets in the last 15 days till the date of Test. The
application of candidates who do not submit confirmation within the stipulated
period, will be rejected absolutely. The periods regarding the submission of
confirmation and the availability of admission tickets will be published in the
examination calendar itself. Information in this regard will given to the candidates
in their respective profiles and in the mobile phones registered in it."
(c) Candidates who have AADHAAR card should add AADHAAR Card
as I.D Proof in their profile.
9. Last date for receipt of applications
midnight

: 05.01.2022 Wednesday upto 12

10. Address to which applications are to be sent :www.keralapsc.gov.in
11 (a) Sub Paras v, viii, ix, x ,xi and xiii in para 2 and para 6 and
general conditions are not applicable to this post.

7 of the

(b) The selection to the above concern will be subject to the rules and
regulations made by them from time to time.
(Candidates must see the general conditions in Part II of the Gazette Notification
for instructions regarding photo, ID Card etc.)
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CATEGORY NO: 575/2021
SECOND N.C.A. NOTIFICATION -SC (SOCIETY CATEGORY)
Applications are invited online only by 'One Time Registration' from
qualified regular employees belonging to Scheduled Caste community of the
Member Societies affiliated to Kerala
Co-operative Milk Marketing
Federation Limited for appointment in the under mentioned vacancy.
1

Name of concern

:

Kerala Co-operative Milk Marketing
Federation Limited

2

Name of post

:

Marketing Organizer

3

Scale of Pay

:

₹ 6520 – 11745 /- (PR)

4

Number of Vacancy

:

Scheduled Caste – 1 (One) (Society
Category)

Note:1. The above vacancy is now in existence and arose as the vacancy earmarked for the Scheduled Caste community was not filled from the ranked list
published on 18.05.2017 (Society Category, Cat. No. 048/2013) due to the paucity
of candidates belonging to the above community. The ranked list published as per
this notification will be valid until the above vacancy is filled or three years from
the date of publication, whichever is earlier. This is the second NCA notification
issued due to non-availability of qualified candidates belonging to the above
Community in response to the first NCA notification (Gazette date : 25.08.2020,
Category No. 091/2020).
2. The selection in pursuance of this notification will be made on statewide basis.
3. As per Rule 184 of KCS every person appointed to this post shall from the date
on which he/she joins the duty be on probation for a period of two years on duty
within a continuous period of three years.
5. Method of appointment : Direct Recruitment from among the eligible
employees belonging to Scheduled Caste Community of the Member Societies
affiliated to Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Limited.
Note:Applications submitted by candidates who are not regular employees of member
societies affiliated to Kerala Co-operative Milk Marketing Federation
Limited (ie. Regional Co-operative Milk Producers Unions) and belonging
to communities other than Scheduled Caste will be rejected. Individual
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communication regarding the rejection of their applications for the above reason
will not be issued.
6. Age: 18- 50 years.

Candidates born between 02.01.1971 and 01.01.2003
(Both dates included) are eligible to apply for this post.

7. Qualifications:
1. Must have completed 3 years regular service in any cadre in the Member
Societies (ie. Regional Co-operative Milk Producers Unions) affiliated to the
Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Limited . Candidates
selected under this Category should be in service of the Member Society not only
on the date of application but also on the date of appointment.
2. B.Com / BBA / BBM / B.Sc.(Co-op. And Banking) or any degree from
a recognized University.
Note :1. Rule 10 (a) ii of Part II of the KS&SSR is applicable.
2. The requirement that the employees should be in service of the Society
on the date of appointment to the post in pursuance of this notification will not be
applicable to those who were recruited through the PSC to a post in the
Apex/Central Societies reserved for the employees of the affiliated Primary CoOperative/Member Societies, provided they are continuing in service in that Post.
3. Those candidates who have claimed equivalency for
qualifications should produce the Government order proving the same at
the time of certificate verification in order to consider as equivalent.
4. If the caste of candidates is wrongly mentioned in their SSLC
book, they should claim their original caste in their applications and
should produce community certificate issued from concerned revenue
authority and the Gazette Notification for the same at the time of
certificate verification.
8. The eligible employees of Member Societies affiliated to Kerala Cooperative Milk Marketing Federation Limited who apply for the above
post should obtain the Service Certificate from the Assistant Registrar
(General) showing the details of service of the applicant, which render
them, eligible to apply for the post and shall be produced when required
by the Commission. Applications that have Service Certificate
uploaded at the time of submission will only be considered. The Service
Certificate should contain the following details.
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SERVICE CERTIFICATE
1. Name of Candidate
:
2. Name of Post/Posts held by the applicant with :
scale of pay and the Post now held and pay now
drawn by the applicant and the period of regular
service in each post.
3. Name of affiliated Member Society in which the :
applicant is employed and the date of affiliation
with the
Kerala Co-operative Milk Marketing
Federation Limited
4. Date of commencement of regular service in the
Society and the post in which the applicant is now
working
Certified that the above details in respect of Sri/Smt.
….................................................. (Name and address) who is a regular
employee in the affiliated Member Society have been verified by me with
the service particulars of the Candidate and that they are found correct.

Place:
Date:

Signature of the Assistant Registrar(General)
Co-Operative Department
(Office Seal)

9. Mode of submitting applications:(a) Candidates shall register as per ONE TIME REGISTRATION with the official
Website of Kerala Public Service Commission www.keralapsc.gov.in before
applying for the post. Candidates who have registered can apply by logging on to
their profile using their User-ID and Password. Candidates must click on the
'Apply Now' button of the respective posts in the Notification Link to apply for a
post. The photograph uploaded should be one taken after 31.12.2011. Name of the
candidate and the date of photograph taken should be printed legibly at the bottom
portion of the photograph. The photograph once uploaded meeting all
requirements shall be valid for 10 years from the date of uploading. There is no
change in other instructions regarding the uploading of photographs. No
application fee is required. Candidates are responsible for the correctness of the
personal information and secrecy of password. Before the final submission of the
application on the profile candidates must ensure correctness of the information in
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their profile. They must quote the User-ID for further communication with the
Commission. Application submitted is provisional and cannot be deleted or
altered after submission. Candidates are advised to keep a printout or soft
copy of the online application for future reference. Candidates can take the
printout of the application by clicking on the link 'My applications' in their
profile. All correspondences with the Commission, regarding the application
should be accompanied with the print out of the application. The application
will be summarily rejected if non-compliance with the notification is found in due
course of processing. Original documents to prove qualification, experience, age,
Community etc. have to be produced as and when called for.
(b) If Written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection, candidates
shall submit a confirmation for writing the examination through their One Time
Registration profile. Such candidates alone can generate and download the
Admission Tickets in the last 15 days till the date of Test. The applications of
candidates who do not submit confirmation within the stipulated period, will be
rejected absolutely. The periods regarding the submission of confirmation and the
availability of Admission Tickets will be published in the Examination Calendar
itself. Information in this regard will be given to the candidates in their respective
profiles and in the mobile phone number registered in it.
(c) Candidates who erroneously claim qualification, experience etc., and attend or
abstain from examinations after providing confirmation are liable for disciplinary
action as stipulated in Rule 22 of KPSC Rules of Procedure 1976.
(d) Candidates who have AADHAAR Card should add AADHAAR Card as I.D
proof in their profile.
10. Last date for receipt of application : 05.01.2022 Wednesday up to 12
midnight.
11. Address to which applications are to be sent : www.keralapsc.gov.in
12. Paras 2, 5(a) and Para 7 of the General conditions are not applicable for this
post
(For details including photo, ID cards etc., refer to the General Conditions at the
end of the notification)
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CATEGORY NO: 576/2021
4th NCA NOTIFICATION
Applications are invited online only through One Time Registration from
qualified candidates belonging to the OBC Community of Kerala State for
appointment to the undermentioned post.
1

Department

:

Traco Cable Company Limited

2

Name of Post

:

Security Guard

3

Scale of Pay

:

₹ 5850-8750/-

4

Number of vacancies

:

NCA -OBC- 1(One)

Note:(i)

ii)

The number of candidates to be included in the short list/probability
List of the above post will be decided as per the availability of
admitted applications.
The above vacancy is now in existence. The Ranked List published as
per this Notification will be valid until candidates are advised and
appointed against the vacancy notified due to paucity of candidates
belonging to OBC during the currency of the Mother Ranked List (Cat
No 469/10) published on 09/05/2016 or three years from the date
publication of this NCA Ranked List whichever is earlier. This is the
third NCA Notification published due to the non- availability of
candidates as per issuance of 1st NCA Notification in Gazette dated
31.10.2017 as Cat No 446/2017, 2nd NCA notification in Gazette dated
15/11/2019 as Cat No 248/19, 3 rd NCA notification in Gazette dated
15/12/2020 as Cat No 354/20.

(iii) The Kerala Public Service Commission shall have the power to cancel
the advice for appointment of any candidate to the above post, if it is
subsequently found that such advise was made under some mistake.
On such cancellation the appointing authority shall terminate the
service of candidate, provided that, the cancellation of advice for
appointment by the Commission and subsequent termination of service
of the candidate by the appointing authority shall be made within the
period of probation or 240 days from the date of joining duty
whichever is earlier.
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5

Method of
Appointment

:

Direct Recruitment from Ex-Servicemen only
(Candidates belonging to OBC Community
Only) Applications received from candidates
not belonging to ex-servicemen and that of
OBC Community will be summarily rejected
without further intimation.

6

Age

:

18-49 Only candidates born between
02.01.1972 and 01.01.2003 (both dates
included) are eligible to apply for this post.
[including the relaxation as per para 2(i) of the
General Conditions.

Note:The provisional hands working in the above concern will be given age
relaxation to the extent of their provisional service put in subject to a maximum of
Five years from the upper age limit provided they are within the prescribed age
limit on the date of their first appointment in the above concern. But the regular
employees of the concern are not eligible for the above concession for further
appointment. The provisional hands should obtain a certificate showing the
period of their provisional service in the concern and shall produce the same as
and when required by the Commission. It would also be clearly specified in the
certificate that they were not working in the regular service of the concern.
[for other conditions regarding the age relaxation please see Para 2(vi)
General Conditions]

of the

7. Qualification:
1.
2.
3.
4.

SSLC failed (Application from those who have passed SSLC shall not be
considered.)
Not less than 3 years service in the Armed forces viz. Army/ Navy/ Air
Force
Cycling
Must possess Valid License in driving light Motor Vehicles.

Note: Differently Abled Candidates and Women are not eligible to apply for the post.
Note:

(1) Rule 10(a)ii of Part II of KS&SSR is applicable.
(2) Candidates who claim equivalent qualification instead of
qualification mentioned
in the notification shall produce the
relevant Government Order to prove the
equivalency at the
time of verification, then only such qualification shall be treated
as equivalent to the prescribed qualification concerned.
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(3) If the caste of a candidate is wrongly mentioned in the SSLC book,
the candidate should claim their original caste in the application
and should produce the
Non - Creamy layer certificate
issued from the revenue
authority concerned along with the
Gazette Notification of the same at the time of
certificate
verification.
(4) Appropriate disciplinary actions as per Rules of Procedure 1976
Rule 22, shall be initiated against those candidates, who submit
applications with bogus claims of qualification regarding
education, experience etc. and submit confirmation for writing
examination irrespective of whether they are present or absent for
the examination .
8

Method of submitting Applications

(a) Candidates must register as per ONE TIME REGISTRATION with the
official
Website
of
Kerala
Public
Service
Commission
www.keralapsc.gov.in before applying for the post. Candidates who have
registered can apply by logging on to their profile using their User-ID and
Password. Candidates must click on the 'Apply Now' button of the
respective posts in the Notification Link to apply for a post. The Photograph
uploaded should be taken after 31.12.2011. Name of the candidate and the
date of photograph taken should be printed legibly at the bottom portion.
The photograph once uploaded meeting all requirements shall be valid for
10 years from the date of uploading. There is no change in other
instructions regarding the uploading of photographs. No application fee is
required. Candidates are responsible for the correctness of the personal
information and secrecy of password. Before the final submission of the
application on the profile candidates must ensure correctness of the
information in their profile. They must quote the User-ID for further
communication with the Commission. Application submitted is provisional
and cannot be deleted or altered after submission. Candidates are advised
to keep a printout or soft copy of the online application for future
reference. Candidates can take the printout of the application by
clicking on the link 'My applications' in their profile.
All
correspondences with the Commission, regarding the application
should be accompanied with the print out of the application. The
application will be summarily rejected if non-compliance with the
notification is found in due course of processing. Original documents to
prove qualification, experience, age, Community etc. have to be produced
as and when called for.
(b)“Candidates who have Aadhaar Card should add Aadhaar Card as ID
proof in their profiles”.
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(c)
"If written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection
candidates shall submit a confirmation for writing the examination through their
One Time Registration profiles. Such candidates alone can generate and
download the Admission Tickets in the last 15 days till the date of Test. The
application of candidates who do not submit confirmation within the stipulated
period, will be rejected absolutely. The periods regarding the submission of
confirmation and the availability of admission tickets will be published in the
examination calendar itself. Information in this regard will given to the
candidates in their respective profiles and in the mobile phone number registered
in it."
9 Last date of receipt of applications: 05.01.2022 Wednesday up to 12 midnight
10 Address of which applications are to be sent:
11

www.keralapsc.gov.in

(a) Sub Paras v,vii,viii, ix,x, xi xiii and xiv in para 2 and paras 5a, 7 of the
general conditions are not applicable to this post.
(b) The selection to the above concern will be subject to the rules and
regulations made by them from time to time.

(for details including Photo, ID Card etc. please see the general conditions given
in Part II)
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NCA RECRUITMENT – DISTRICT-WISE
CATEGORY NO: 577/2021
THIRD NCA NOTIFICATION
Applications are invited online only by One Time Registration exclusively
from qualified candidates belonging to Scheduled Caste communities of Kerala
State for selection to the under mentioned post.
1. Department

: Education

2. Name of post

: Full Time Junior Language Teacher (Arabic) LPS

3. Scale of pay

:

4. No. of vacancies

: District wise:

₹ 25200-54000/- (PR)
Scheduled Caste

Malappuram

17

(This is the third NCA notification for the post due to the the non availability
of candidates as per Category 394/16 in Gazette dated 11.11.2016 and
Category 181/18 in the Gazette dated 24.09.2018 )
Note:- i) Conventional type applications for the above post will be
summarily rejected. Candidates can apply online only by One Time
Registration on www.keralapsc.gov.in
ii) Applications submitted by candidates belonging to the
communities other than those notified will be summarily rejected.
No rejection memo will be issued.
iii) Separate Ranked List will be prepared for above said districts in
pursuance of this notification. NCA Ranked List thus prepared and
published as per this notification shall remain in force for a period
of three years or until candidates are advised and appointed against
the vacancies earmarked for the above communities, remain
unfilled due to paucity of candidates during the currency of the
Ranked List published for the post in the following district
whichever is earlier.
Name of District Date of publication of
Ranked List
Malappuram
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iv) Candidates shall submit application for the post to the district
where the vacancy is existing for their respective community and
shall note the name of that district against the relevant column in
the online application.
v) The selection in pursuance of this notification will be made on a
revenue district basis, subject to the special conditions laid down
in G.O (Ms) No. 154/71/PD dated, 27.05.1971. A candidate
advised for appointment in one revenue district from the Ranked
List prepared is not eligible for transfer to another district unless
he/she completes five years continuous service from the date of
commencement of service in former district. Even if transfer is
allowed after five years, it will be subject to the rules in G.O(MS)
No.4/61/PD dated, 02.01.1961. But as per the G.O.(P)No.12/96
P&ARD dated 16.3.1996 the conditions of 5 years Service is not
applicable for transfer to the districts. Idukki, Wayanad and
Kasaragod. The concession will be available only for getting
transfer to these districts but not for getting transfer out of these
districts. And these concession will be granted only once in the
career of a Govt. Servant. Candidates already in Government
service holding this post in any one district are prohibited from
applying again for this post, but they can apply to higher posts
when notified.
vi) In case of change in Caste/Community noted in the SSLC Book,
candidates must claim their original Caste/Community in the
application and shall produce Community Certificate/Non Creamy
Layer Certificate as the case may be issued by the Revenue
Authorities and the Gazette Notification publishing the change of
Caste/Community at the time of OTR Verification for selection to
the above post.
5

Method of :
Appointment

Direct Recruitment (from the candidates belonging to
Scheduled Caste communities only).

6

Age Limit

18-45 Only Candidates born between 02.01.1976 and
01.01.2003 (both dates included) are eligible to apply
for this post (Including the relaxation as per para 2(i)
of General conditions)

Note:- For concessions allowed in upper age limit, subject to the condition
that the maximum age limit shall in no case exceed 50 years, please
see para (2) of the General Conditions under Part II of this
Notification except para 2 (i).
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7. Qualifications :1 A degree in Arabic conferred or recognized by the Universities in
Kerala.
OR
A title of Oriental Learning in Arabic awarded or recognized by the
Universities in Kerala
OR
A Pass in Pre-degree with Part III Arabic (Special Optional) of the
Calicut University.
OR
A pass in Plus two, Part III, Arabic (optional) course conducted by the
Board of Higher Secondary Examinations. Kerala.
OR
A pass in SSLC Examination conducted by the Commissioner for
Government Examinations, Kerala with Arabic under Part I and Part II
First Language.
OR
A pass in SSLC Examination conducted by the Commissioner for
Government Examinations, Kerala or its equivalent and any one of the
following qualifications.
(i)

A pass in Arabic Munshi Examination(Higher) conducted by
the Commissioner for Government Examinations, Kerala

(ii) A pass in Arabic Munshi Examination(Lower) conducted by
the Commissioner for Government Examinations, Kerala
(iii) A pass in Arabic Teachers Examination conducted by the
Commissioner for Government Examinations, Kerala
(iv) A pass in Arabic Entrance Examination of the Kerala/Calicut
Universities.
Note:In addition to the above qualifications, as per GO (MS) 8/19/G.Edn
dated 14.01.2019, BA Arabic & Islamic History double main degree
awarded or recognised by Universities in Kerala will also be
considered as a qualification for the above said post.
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2 Must have passed the Kerala Teacher Eligibility Test (K-TET) for this
post conducted by the Government of Kerala
Exemption: Candidates who have qualified CTET/NET/SET/
M.Phil/Ph.D/M.Ed. in the respective subjects are exempted from
acquiring TET (G.O. (P) No. 145/16/G.Edn. dated 30.08.16 and G.O.
(P) No. 206/16/G.Edn. dated 08.12.2016)
Note:- 1. As per GO(P) No 15/2020/G.Edn dated 09.10.2020, M.Ed which is
prescribed as a substitute qualification for KTET need not be subject
specific.
2. M.Phil in the concerned subject be the one awarded by any of the
Universities in Kerala or recognised as equivalent by any of the
Universities in Kerala.
3. Candidates should possess the minimum general educational
qualification for the post viz, A pass in SSLC examination conducted
by the Commissioner for Government Examinations, Kerala or its
equivalent (GO(MS)No. 232/2009/G.Edn. Dated 30.11.2009.)
4. Candidates claiming equivalent qualification should produce
relevant Government Orders during verification to prove that the
qualification claimed is equivalent to the prescribed qualification for
the post.
5. Rule 10 a(ii) of Part II KS&SSR will be applicable for this post.
8.

Special concessions regarding Appointment and age limit :(i) Preference will be given as laid down in G.O.(MS) No. 50/70/PD
dated 12.02.1970 and G.O.(MS) No. 9/78/G.Edn. Dated 21.01.1978 to
the wives of Jawans in the matter of recruitment as Teachers, if they
possess the prescribed qualifications. Soldiers in active service and
those working in Base Establishment are included under the term
`Jawans'. Wives of Jawans should select “Are you entitled to any
priority” as yes on the online application and give the details in the
space following. Such candidates should obtain proper certificates
from the Officer Commanding stating the name, military rank and
military address of their husbands and produce the same as and when
required by the Commission (G.O (MS) No. 509/64/Edn. Dated
19.09.1964, G.O.(MS) No. 614/65/Edn. Dated 09.11.1965 and G.O
(MS) No. 243/66/Edn. Dated 27.05.1966).
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(ii) First Class Scouts and Guides will be given preference in the matter of
appointment as Teachers (G.O (MS) No. 122/75/G.Edn. Dated
27.05.1975 and GO(Ms) No.50/70/PD dated 12.2.1970).
Note:- The candidates who are eligible for the above preferences or
concessions in upper age limit or concessions by virtue of any of the
reason mentioned in Para 2 of the General Condition should claim
the same through the “weightage and preferences” link provided in
their One Time Registration Profile and give details in the space
provided. The applications of candidates who are eligible for
concession in upper age limit and who do not claim the same, are
liable to be rejected presuming that they are over aged candidates.
Upper age limit after allowing the relaxation as per rule should not
exceed 50 years of age (see para 2 of General Conditions).
9.

Mode of Sending Application :Candidates must register as per ONE TIME
REGISTRATION with the official Website of Kerala Public
Service Commission www.keralapsc.gov.in before applying
for the post. Candidates who have registered can apply by
logging on to their profile using their User-ID and Password.
Candidates must click on the 'Apply Now' button of the
respective posts in the Notification Link to apply for a post.
The Photograph uploaded should be taken after 31.12.2011.
Name of the candidate and the date of photograph taken
should be printed legibly at the bottom portion. The
photograph once uploaded meeting all requirements shall be
valid for 10 years from the date of taking of photograph.
There is no change in other instructions regarding the
uploading of photographs. No application fee is required.
Candidates are responsible for the correctness of the personal
information and secrecy of password. Before the final
submission of the application on the profile candidates must
ensure correctness of the information in their profile. They
must quote the User-ID for further communication with the
Commission. Application submitted is provisional and
cannot be deleted or altered after submission. Candidates
are advised to keep a printout or soft copy of the online
application for future reference. Candidates can take the
printout of the application by clicking on the link 'My
applications' in their profile. All correspondences with
the Commission, regarding the application should be
accompanied with the print out of the application. The
application will be summarily rejected if non-compliance
with the notification is found in due course of processing.
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Original documents to prove qualification, experience, age,
Community etc. have to be produced as and when called for.
“Candidates who have AADHAAR card should add
AADHAAR card as I.D. Proof in their profile”.
10

Last Date for receipt of applications :
12.00 Midnight.

05.01.2022 Wednesday upto

11.

Address to which applications are to be sent : www.keralapsc.gov.in.

12.

If a Written Test/OMR/Online Examination is conducted as a part of
this selection, Candidates shall submit a confirmation for writing the
examination through their ' One Time Registration' Profile. Such
candidates alone can generate and download the Admission Ticket in
the last 15 days till the date of test. The applications of the candidates
who do not submit confirmation within the stipulated period will be
rejected absolutely. The periods regarding the submission of
confirmation and the availability of Admission Ticket will be
published in the examination calendar itself. Information in this
regard will be given to the candidates in their respective profiles and
in the mobile phones registered in it. Appropriate disciplinary action
as per KPSC Rules of Procedure Rule 22 shall be taken against those
candidates who submit applcations with bogus claims of qualification
regarding education, experience, etc. and submit confirmation for
writing the examination, irrespective of whether they are present or
absent for the examination.

(For details including photo, ID Card etc. please see the General Conditions
given below as Part II of this Notification).
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CATEGORY NO: 578/2021 - 582/2021
FIRST NCA NOTIFICATION
Applications are invited online only by One Time Registration from
qualified candidates belonging to the following reservation communities of
Kerala State for selection to the post, mentioned below. Candidates who have
already registered can apply through their profile. Those who have AADHAAR,
should add the same as ID proof in their profile.
1.

Department

:

Excise

2.

Name of post

:

Women Civil Excise Officer

3.

Scale of pay

:

Note:-Male candidates and differently
abled candidates are not eligible
to apply for this Post.
₹ 20,000 – 45,800/- (PR)

4.

Number of vacancies

:

District wise (Community wise)

Category Community
No.

vacancies

578/2021 Hindu Nadar

Thiruvananthapuram 1(One)
Kannur-1 (One)

579/2021 Dheevara

Kollam– 1 (One)

580/2021 Scheduled Caste Kollam– 1 (One)
Kannur -1 (One)
581/2021 Viswakarma

Ernakulam– 1(One)

582/2021 Scheduled Caste Palakkad – 1(One)
Converted to
Christianity
Note:
(i)
(ii)

The name, educational qualification and age for this post is notified
as per G.O(P)No.113/08/TD dated 04.06.2008, G.O(P)No.264/10/TD
dated 10.11.2010 and G.O(P)No.178/2015/TD dated 03.10.2015.
Applications submitted by candidates belonging to the communities
other than those notified will be summarily rejected. No rejection
memo will be issued.
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(iii)

(iv)

Candidates having applied with caste entry different from that in the
SSLC book need to be notified in the Gazette. Gazette notification
and original Community Certificate/Non Creamy layer certificate
issued by the Revenue authorities, should be produced to prove their
claim in application, at the time of verification.
The above vacancies are now in existence. Ranked list will be
prepared for each community in each district in pursuance of this
notification. The Ranked List published as per this notification shall
remain in force for a period of one year from the date of publication of
Ranked List or until candidates are advised and appointed against the
vacancies earmarked for the above communities, but remain unfilled
due to paucity of candidates during the currency of the Ranked List
published for the post in the following dates in the following districts
as detailed below, whichever is earlier.

Name of District

Ranked List Number and Date of
publication of Ranked List

Category
No.

Thiruvananthapuram
Kollam
Ernakulam

169/2021/DOT – 30.04.2021
170/2021/DOQ – 30.04.2021
174/2021/DOE – 30.04.2021

501/2017

Palakkad

176/2021/DOP – 30.04.2021

Kannur

180/2021/DOC - 30.04.2021

(v)

(vi)

(vii)

Candidates are prohibited from applying to more than one district
in
response to this Notification.
The selection in pursuance of this notification will be made on a
revenue district basis, subject to the special conditions laid
down in G.O (Ms) No. 154/71/PD dated 27.05.1971. A candidate
advised for appointment in one Revenue District from the Ranked
List prepared is not eligible for transfer to another district unless
she completes 5 years continuous service from the date of
commencement of service in the former district.
Even if
transfer is allowed after five years, it will be subject to the rules in
G.O(MS) No.4/61/PD dated 02.01.1961. Candidates already in
Government service holding this post in any one district are
prohibited from applying again for this post, but they can apply to
higher posts when notified.
NCC Cadets having `A' `B' & `C' Certificates will be given
weightage marks at the rate of 2%, 3% and 5% respectively (as
per GO(Ms)No.112/2007/H.Edn dated 21.08.2007).
Women Civil Excise Officer shall not be appointed in the
substantive post till the successful completion of basic training for
a period of not less than six months, subject to the minimum of
180 working days as may be decided by the Commissioner of
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Excise. Persons undergoing basic training shall be paid stipend
as may be fixed by the Government from time to time. All the
persons who did not undergo basic training will be placed under
orders of training within a period of two years and those who did
not successfully complete the basic training shall not be
considered for future promotion.
5.

Method of appointment

:

Direct Recruitment (Only from the
women
candidates
of
reserved
communities mentioned above.)

6.

Age

:

1)19-34.
Candidates born between
2.1.1987 and 1.1.2002 (Both dates
included) are eligible to apply for this
post (Including the relaxation as per Para
2(i) of the General Conditions)
2)For SC: 19-36. Candidates born
between 2.1.1985 and 1.1.2002 (Both
dates included) are eligible to apply for
this post. (Including the relaxation as per
Para 2(i) of the General Conditions).

Note: Candidates belonging to Scheduled Caste Converted to Christian
Community, who have converted to Christianity from SC after attaining
18 years and children of such parents ie., candidates born between
02.01.1985 and 01.01.2002 are eligible to apply for this post (Both dates
included) and their age limit is 19-36.
(For other conditions regarding age relaxation, please see Para (2) of the
General Conditions under part II of this notification (except para 2(i)).
7.
(1)

Qualifications:
Educational:
Must have passed the Plus Two Examination or its equivalent.
Note: i) Rule 10(a)(ii) of Part II of KS & SSR is applicable.
ii) Candidates who claim equivalent qualification shall
produce the relevant Government order to prove the
claim at the time of One Time Verification or as required
by the Commission.

(2)

Physical:
The minimum height shall be 152 cms, and in the case of
candidates belonging to SC community, the minimum height shall
be 150 cms.
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(3)

Endurance Test:
All candidates should successfully complete an endurance test of
running 2.5 Kilometers race within 15 minutes.

(4)

Physical Efficiency Test:
Must qualify in any five events out of eight events specified
below of the National Physical Efficiency Test (One Star Standard
Test)
Sl.No.
1
2

Events
100 Meters Run
High Jump

:
:

One Star Standard
17 Seconds
1.06 Meters

3
4
5
6

Long Jump
Putting the Shot (4 Kgs)
200 Meter runs
Throwing the throw ball

:
:
:
:

3.05 Meters
4.88 Meters
36 Seconds
14 Meters

7

Shuttle Race (4x25 meter)

:

26 Seconds

8

Skipping (One Minute)

:

80 times

The physical measurement of candidates will be taken at the
time of Physical Efficiency Test or Endurance Test and those who
do not possess the prescribed physical measurement will not be
admitted for the Physical Efficiency test or Endurance Test. If
accidents or injuries happen to a candidate while participating in
the Physical Efficiency Test or Endurance Test, and as a result she
could not complete the events on the same day, she will not be
given further chance to participate in the test.
(5)

Physique and Eye sight:
(i) Must be certified by a Medical Officer not below the rank of an
Assistant Surgeon/Junior consultant as to her physical fitness and
capacity for active outdoor work. The Medical Certificate has to
be produced as and when called for.
(ii) Must be certified to possess the visual standards specified
below without glasses
Vision

Right Eye

Left Eye

(a)

Distant Vision

6/6 Snellen

6/6 Snellen

(b)

Near Vision

0.5 Snellen

0.5 Snellen
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Note:(i)Each eye must have full field of vision, Colour blindness, squint
or any other morbid condition of the eyes or lids of either eye will
be deemed to be a disqualification.
(ii)Must be free from apparent physical defects like knock knee,
flat foot, varicose vein, bow legs, deformed hands and limbs,
irregular and protruding teeth, defective speech and hearing.
(iii) Medical Certificate from a Medical Officer not below the
rank of an Assistant Surgeon/Junior Consultant should be
produced at the time of Physical Efficiency Test/Endurance test
and should be uploaded in their Profile at the time of Certificate
Verification. A format of Medical Certificate is given below.
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE
I
have
this
day
medically
examined
Smt....................................................... (Name and address) and
found that she has no disease or infirmity, which would render
her unsuitable for Government Service. She is free from physical
defects like knock knee, flat foot, varicose vein, bow legs,
deformed hands and limbs, irregular and protruding teeth,
defective speech and hearing.
Her
age
according
to
her
own
statement
is
...................................
and by appearance is
….......................... and her standards of vision is as follows.
Standards of Vision
(without glasses)
Right Eye

Left Eye

(i)Distant Vision

…..........Snellen

......... Snellen

(ii)Near Vision

…..........Snellen

…......... Snellen

(iii)Field of Vision .....................
(Specify whether field of vision is full or not. Entries such as
Normal, Good etc. are inappropriate here)
(iv)Colour Blindness
................................
(v) Squint
................................
(vi)Any morbid condition of the
eyes or lids of either eye
……………............
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She is Physically fit for the post of Women Civil Excise
Officer in the Excise Department.
Place:
Date :

Signature
Name and Designation of the Medical Officer
(Office Seal)

Note: Details regarding standards of vision should be clearly
stated in the Certificate as given above and vague statement such
as Vision Normal/good will not be accepted. Specification for
each eye should be stated separately. If the specification are not
as indicated above, the officer issuing the Certificate should
certify whether the candidate has got better standards of vision or
worse standards of vision as the case may be, otherwise the
Certificate will not be accepted.
8. Mode of submitting application:Candidates must register as per ONE TIME REGISTRATION with
the official Website of Kerala Public Service Commission
www.keralapsc.gov.in before applying for the post. Candidates
who have registered can apply by logging on to their profile using
their User-ID and Password. Candidates must click on the 'Apply
Now' button of the respective posts in the Notification Link to
apply for a post. The Photograph uploaded should be taken after
31.12.2011. Name of the candidate and the date of photograph
taken should be printed legibly at the bottom portion. The
photograph once uploaded meeting all requirements shall be valid
for 10 years from the date of uploading. There is no change in other
instructions regarding the uploading of photographs. No
application fee is required. Candidates are responsible for the
correctness of the personal information and secrecy of password.
Before the final submission of the application on the profile
candidates must ensure correctness of the information in their
profile. They must quote the User-ID for further communication
with the Commission. Application submitted is provisional and
cannot be deleted or altered after submission. Candidates are
advised to keep a printout or soft copy of the online application
for future reference. Candidates can take the printout of the
application by clicking on the link 'My applications' in their
profile. All correspondences with the Commission, regarding
the application should be accompanied with the print out of the
application. The application will be summarily rejected if non-
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compliance with the notification is found in due course of
processing. Original documents to prove qualification, experience,
age, community etc. have to be produced as and when called for.
9.

Appropriate Disciplinary action as per Rules of procedure Rule 22
shall be initiated
against those candidates who submit
applications with bogus claims of qualification regarding
education, experience etc and submit confirmation for writing
examination irrespective of whether they are present or absent for
the examination

10

Last date for submission of applications : 05.01.2022
Wednesday upto 12 Midnight.

11.

If Written/OMR/Online Test is conducted as part of the selection,
candidates shall submit a confirmation for writing the examination
through their One Time registration profile. Such candidates alone
can generate and download the Admission Tickets in the last 15
days before the date of test. The applications of candidates who do
not submit confirmation within the stipulated period, will be
rejected absolutely. The periods regarding the submission of
confirmation and the availability of admission tickets will be
published in the examination calendar itself. Information in this
regard will be given to the Candidates in their respective profiles
and in the mobile phone number registered in it.

(For details, please see the General Conditions given as Part II of this
Notification)
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CATEGORY NO: 583/2021
FIRST NCA NOTIFICATION
Applications are invited Online only from qualified candidates belonging
to Scheduled Caste Converted to Christianity Community of Kerala State for
appointment to the under mentioned post. Application must be submitted online
through the official website of the Commission after One Time Registration.
Candidates who have already registered can apply through their profile.
1. Department

:

Kerala State Civil Supplies Corporation Limited

2.
Name of Post

: Assistant Salesman

3. Scale of pay

:

4.

District wise
Scheduled Caste Converted to Christianity
:
(SCCC)- Thiruvananthapuram - O1(One)

No.of vacancies
Note:- (i)

₹ 16500-35700

A Ranked List will be prepared for Thiruvananthapuram district in
pursuance of this notification. The Ranked list thus prepared and
published by the Commission shall remain in force until candidates
are advised and appointed against the Vacancies earmarked for the
above Community, but remain unfilled due to paucity of candidates
during the currency of the Ranked List published for the Post in the
District or for three years from the date of publishing the NCA
ranked list as per this notification whichever is earlier.
Name of District

Date of finalisation of
Ranked list

Thiruvananthapuram

26.06.2018

Category No.
222/15

(ii) Candidates belonging to the above reservation community shall
submit application for this post to Thiruvananthapuram District
where the Vacancy is existing and shall note the name of that district
against the relevant column in the online application.
(iii) In the case of change in Caste/Community noted in the SSLC Book,
candidates must claim their original Caste/Community in the
application and shall produce Non-Creamy Layer Certificate issued
by the Revenue Authorities and the Original Gazette notification
publishing the change of Caste/Community at the time of OTR
verification for the selection to the above post.
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(iv) The selection in pursuance of this notification will be made on a
revenue district basis, subject to the special conditions laid down in
G.O.(MS) No. 154/71/PD dated 27/5/1971. A candidate advised for
appointment in one Revenue District from the ranked list prepared is
not eligible for transfer to another district unless he/she completes
five years continuous service from the date of commencement of
service in the former district. Even if transfer is allowed after five
years, it will be subject to the rule in G.O (MS)No.4/61/PD dated
02.01.1961. Candidates already in Government service holding this
post in any one district are prohibited from applying again for this
post, but they can apply to higher posts when notified
5. Method of appointment

: Direct Recruitment (From candidates
belonging to Scheduled Caste Converted
to Christianity (SCCC) Community of
Kerala State Only)

Note:-Application submitted by candidates belonging to the communities
other than those belonging to SCCC Community will be summarily
rejected. No rejection memo will be issued to these candidates.
6

Age Limit

Note:- (i)

7

: 18-39. Only candidates born between
02.01.1982 and 01.01.2003 (both dates
included) are eligible to apply for this
post. [Including the relaxation as per para
2 (i) of General Conditions].
In the case of candidates belonging
to Adult members of Scheduled Caste and
their children when such adult members
are converted to Christianity the upper age
limit will be 41 years,ie,such candidates
should be born between 02.01.1980 and
01.01.2003
(both
dates
included)
[Including the relaxation as per para 2 (i)
of General Conditions].

For concessions allowed in upper age limit, subject to the
condition that the maximum age limit shall in no case exceed 50
(fifty) years, please see para (2) of the General conditions under
part II of this Notification. except para 2 (i)

Qualifications:

SSLC Pass or its equivalent

Note:(1) Rule 10a(ii) of the Part II of KS&SSR will be applicable for this
post.
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(2) Candidates claiming equivalent qualification should produce
relevant Government Orders during OTR verification to prove that the
qualification claimed is equivalent to the prescribed qualification for the
post.
8

Mode of submitting Applications:Candidates must register as per ONE TIME REGISTRATION with the
Official
Website
of
Kerala
Public
Service
Commission
www.keralapsc.gov.in before applying for the post. Candidates who have
already registered can apply by logging in to their profile using their UserID and password. Candidates must click on the Apply Now button of the
respective posts in the Notification Link to apply for a post. The photograph
uploaded should be taken after 31/12/2011. Name of the candidate and the
date of photograph taken should be printed legibly at the bottom portion.
The photograph once uploaded meeting all requirements shall be valid for
10 years from the date of uploading. There is no change in other instructions
regarding the uploading of photographs. No application fee is required.
Candidates are responsible for the correctness of the personal information
and the secrecy of password. Before the final submission of application on
the profile, candidates must ensure the correctness of the information in
their profile. They must quote the User-ID for further communication with
the Commission. Application submitted is provisional and cannot be
deleted or altered after submission. Candidates are advised to keep a
printout or soft copy of the online application for future reference.
Candidates can take the printout of the application by clicking on the
link My applications in their profile. All correspondences with the
Commission, regarding the application should be accompanied with the
print out of the application. The Application will be summarily rejected if
non-compliance with the notification is found in due course of processing.
Original Documents to prove Qualification, Experience, Community, age
etc. have to be produced as and when called for. Candidates who have
AADHAAR Card should add AADHAAR Card as ID proof in their
profile.

9

10

Last date for receipt of applications : 05.01.2022 Wednesday upto 12
midnight
If Written Test/OMR/Online Test is conducted as part of this selection,
candidates shall submit a confirmation for writing the examination
through their One Time Registration profile. Such candidates alone can
generate and download the Admission Tickets in the last 15 days till the
date of Test. The applications of candidates who do not submit
confirmation within the stipulated period will be rejected absolutely. The
periods regarding the submission of confirmation and the availability of
Admission Tickets will be published in the Examination Calendar itself.
Information in this regard will be given to the candidates in their
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respective profiles and in the mobile phones registered in it. Candidate
who have downloaded the Admission Ticket will alone be permitted to
attend the examination. Appropriate disciplinary action as per Rule 22 of
the Kerala Public Service Commission Rules of Procedure,1976 will be
taken against those candidates who submit application for the post with
false claims of possession of prescribed qualification, experience etc.
and give confirmation for examination, irrespective of the fact that
whether they have appeared or not for the examination.
(For details including Photo, ID Card etc, please see the General
Conditions given below as Part II of this Notification).
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CATEGORY NO: 584/2021 – 592/2021
FIRST NCA NOTIFICATION
PART II (Society Quota)
Applications are invited from qualified candidates belonging to the
following reservation group of communities of Kerala State , who are regular
employees of similar or higher categories of Member Societies affiliated to the
respective District Co-operative Bank for appointment to the undermentioned post
. Application must be submitted on-line through the official website of the
Commission after One Time Registration. Candidates who have already registered
can apply through their profile.
1.

Name of the concern

: District Co-operative Bank

2.

Name of Post

:Clerk/Cashier

3.

Scale of Pay

: ₹ 14,150-35,490/- (PR)

4.

Number of Vacancies

: District wise
Cat.No
Community

District

No:of
vacancies

584/2021

SC

Idukki

2

Wayanad

2

585/2021

ST

Pathanamthitta

1

586/2021

Muslim

Pathanamthitta

2

Kottayam

2

Ernakulam

2

Thrissur

3

Kozhikode

3

Kasaragod

1

Kollam

1

Pathanamthitta

3

Idukki

2

Thrissur

2

Palakkad

4

Malappuram

3

Wayanad

1

Kannur

2

Kasaragod

3

587/2021
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588/2021 SIUC Nadar Alappuzha

1

Idukki

1

Ernakulam

1

Kottayam

1

589/2021 ScheduledCastes
Converted
to
Christianity
(SCCC)

Alappuzha

1

Thrissur

1

Kozhikode

1

Ernakulam

1

Palakkad

1

590/2021

Kannur

1

Palakkad

1

Alappuzha

1

Ernakulam

1

Kozhikode

2

Wayanad

1

Kannur

1

Kasaragod

1

Ernakulam

2

591/2021

592/2021

Dheevara
Hindu
Nadar

OBC

Note:- (i) The selection in pursuance of this notification will be made on
district wise basis and separate Ranked lists will be prepared for
concerned District Co-operative Banks . The Ranked list thus prepared
and published by the Commission in pursuance of this notification
shall remain in force until candidates are advised and appointed
against the vacancies earmarked for the above communities but
remain unfilled due to the paucity of candidates during the currency
of the Ranked List finalized for the post in the following districts or
for three years from the date of finalization of the NCA Ranked List,
whichever is earlier.
Name of District

Date of finalisation of
Ranked List

Cat.No.

Kollam

18.01.2017

21/2014

Pathanamthitta

31.01.2017

21/2014

Alappuzha

23.02.2017

21/2014

Kottayam

22.12.2016

21/2014

Ernakulam

06.01.2017

21/2014
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Idukki

10.01.2017

21/2014

Thrissur

30.12.2016

21/2014

Palakkad

06.01.2017

21/2014

Malppuram

31.01.2017

21/2014

Kozhikkode

07.02.2017

21/2014

Wayanad

18.01.2017

21/2014

Kannur

23.01.2017

21/2014

Kasaragod

23.01.2017

21/2014

(ii) The candidates belonging to the above reservation community shall
submit application for this post in that District Co-operative Bank only
to which his/her member society is having affiliation and shall note
the name of that District against the relevant column in the
application. Regular employees of similar or higher categories of
Member Societies of the respective District Co-operative Bank and
having prescribed qualification only should apply for the above post.
If applications are submitted contrary to the above direction and if
he/she in selected his/her name will be removed from the Ranked list
and disciplinary action will be taken against him.
(iii) If there is any change in caste/community with respect to the entry in
SSLC, then such change is to be published in the gazette notification
and the same along with the community certificate/ Non Creamy
Layer Certificate issued by the Revenue authorities, are to be
produced to prove their claim in application , at the time of One Time
Verification or as and when required by the Commission.
5.

Method of
appointment

: Direct Recruitment from eligible and qualified
employees of similar or higher categories of
Member Societies affiliated to the respective
District Co-operative Bank and belonging to the
above mentioned Communities of Kerala State
only .
Note:
Applications submitted by candidates belonging to
the Community other than those notified will be
summarily rejected. No rejection memo will be
issued to such candidates.

6.

Age

: 18-50. Only candidates born between 2.1.1971 and
1.1.2003 (both dates included) are eligible to apply
for this post.
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7 Qualifications:(i) Any Degree from a recognised University and HDC or JDC
OR
B.Com with Co-operation
OR
B.Sc (Co-operation and Banking) of the Kerala Agricultural University
Note: The candidates who possessed the qualifications HDCM or
HDC& BM in lieu of HDC will also be considered for the post.
(ii) Must be a regular employee of similar or higher categories of Member
Societies of the respective District Co-operative Bank having a minimum
regular service of 3 years and continuing in service. The employee should
be in the service of the society not only on the date of application but also
on the date of appointment.
Note :(i) The requirement that the employees should be in the service of the
society even on the date of appointment to the post in pursuance of this
notification will not be applicable to those who were recruited through
the PSC to a post in the Apex/Central Societies reserved for the
employees of the affiliated Primary Co-operative/member Societies
provided they are continuing in service in the post.
(ii) All the Qualifications for the post must have been acquired
on or before the last date for receipt of application.
(iii) Rule 10 a (ii) of the Part II of KS &SSR will be applicable for this
post
(iv) Candidates who claim equivalent qualification instead of
qualification mentioned in the Notification shall produce the
relevant Government Order to prove the equivalency at the time
of Verification, then only such qualification shall be treated as
equivalent to the prescribed qualification .
(v) The eligible employees of affiliated Member Societies who apply for
the above post should obtain the Service Certificate from the Assistant
Registrar (General) or an Officer of the same rank in the Government
Department in the case of Industrial Societies showing the details of
service of the applicant which render them eligible to apply for the post
and shall be produced when required by the Commission.
The Service certificate should contain the following details.
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SERVICE CERTIFICATE
1.

Name of candidate

:

2.

Name of post/posts held by the applicant with
:
scale of pay of the posts and post now held and
pay now drawn by the applicant and the period of
regular service in each posts.

3.

Name of affiliated Member Society in which the
applicant is employed and the date of affiliation
with the DCB

4.

Date of commencement of regular service in the :
society and the post in which the applicant is now
working

:

Certified that the above details in respect of Sri/Smt …...................
who is a regular employee in the affiliated Member Society have been
verified by me with the service particulars of the candidate and that they
are found correct.
Place:
Date:

Signature & Name of the Asst Registrar
(General) Taluk Co-operative Department
(Office seal)

(vi) The eligible employees of affiliated Member Societies who
apply for the above post should obtain the Service Certificate from
the Assistant Registrar (General) or an Officer of the same rank in
the Government Department in the case of Industrial Societies
showing the details of service of the applicant which render them
eligible to apply for the post and shall be produced when required
by the Commission. The Service certificate should contain the
following details.
The registration number and date of the registration of the
Institution from which the service certificate is produced shall be
clearly entered in the service certificate. The genuineness of the
Service Certificate shall be examined and action will be taken
against those who issue Bogus Certificates and the candidates who
produce Bogus Certificates.
(vii) An employee in a Member Society applying for the post in the
concerned District Co-operative Bank to which his/her society is
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affiliated shall obtain a receipt or certificate from the appointing
authority at the time of applying for the post and shall produce the
same to the Commission as and when called for. The application
submitted by the candidates without the permission of the
appointing authority will be summarily rejected.

FORM OF RECEIPT
(To be obtained from the Head of Office)
Certified that a copy of application/print out page of the online
application for selection to the post of …........ on Rs …....... in the ….....
(here enter the name of Department/ Corporation/ Company /Local
Authority/ Co-operative Institution) notified in the gazette dated ….. has
been received in this office on…................. ie, on or before the last date
fixed for the receipt of application for the post from Sri/Smt...................
(here enter the name and designation of the applicant) and that objections
if any to the entertainment of the applications will be communicated to
the Head Office/Regional Office/District Office of the Kerala Public
Service Commission within one month from the last date fixed for receipt
of applications.
Signature
Name & Designation of
the Head of Office

Place :
Date :
(Office Seal)
CERTIFICATE

(To be obtained from the Head of Office, in lieu of the Receipt)
Certified that a copy of request for receipt, in the form given in the
General Conditions of the Gazette notification inviting application for the
post, dated ….. has been received in this office on ….........ie, on or before
the last date fixed for receipt of application for the post, from Sri/Smt.......
(here enter the name and designation of the applicant) applying for
selection to the post of …..... on Rs …... in the …................
Dept/Corporation/Company/Local Authority/Co-operative Institution
notified in the gazette dated ….........
Signature
Name & Designation of
the Head of Office

Place :
Date :
(Office Seal)
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8.

Method of submitting applications:Candidates must register as per “ONE TIME REGISTRATION” with the
Official Website
of Kerala
Public
Service Commission
'www.keralapsc.gov.in' before applying for the post. Candidates who have
registered can apply by logging on to their profile using their User-ID and
password. Candidates must click on the `Apply Now' button of the
respective posts in the Notification Link to apply for a post. The photograph
uploaded should be taken after 31.12.2011. Name of the candidate and the
date of photograph taken should be printed legibly at the bottom portion.
The photograph once uploaded meeting all requirements shall be valid for 10
years from the date of uploading. There is no change in other instructions
regarding the uploading of photographs. No application fee is required.
Candidates are responsible for the correctness of the personal information
and secrecy of password. Before the final submission of the application on
the profile, candidates must ensure correctness of the information in their
profile. They must quote the User-ID for further communication with the
Commission. Application submitted is provisional and cannot be deleted or
altered after submission. Candidates are advised to keep a printout or soft
copy of the online application for future reference. Candidates can take
the printout of the application by clicking on the link 'My applications'
in their profile. All correspondences with the Commission, regarding the
application should be accompanied with the print out of the application.
The Application will be summarily rejected if non-compliance with the
notification is found in due course of processing. Original documents to
prove qualification, experience, community, age etc. have to be produced as
and when called for. Candidates who have AADHAAR card should add
AADHAAR card as I.D Proof in their profile.

9.

Last date of receipt of applications : 05.01.2022 Wednesday upto 12
midnight.

10. Para 2 & 7 of the General conditions are not applicable to this post.
11. If a written/OMR/Online Test is conducted as part of this selection,
Candidate shall submit a confirmation for writing the examination through
their One Time Registration Profile. Such candidates alone can generate and
download the admission tickets in the last 15 days till the date of test. The
application of the candidates who do not submit confirmation within the
stipulated period will be rejected absolutely. The periods regarding the
submission of confirmation and the availability of admission tickets will be
published in the Examination calender itself. Information in this regard will
be given to the candidates in their respective profiles and in the mobile
phone registered in it. Appropriate disciplinary action as per Rule 22 of the
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Kerala Public Service Commission Rules of Procedure, 1976 will be taken
against those candidates who submit application for the post with false
claims of possession of prescribed qualification, experience etc. and give
confirmation for examination, irrespective of the fact that whether they have
appeared or not for the examination.
(For further details including photo, ID card etc please see the General
Conditions given in Part II of this notification).
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പാർട്ട് II
െപാതു വയവസ്ഥകേള്
1.
ഓേരാ ഉദ്യേദ്യാഗെത്ത സംബന്ധിച്ചുകം ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെല ഒന്നാം പാർട്ടില്
പ്രേതയകേിച്ച് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലാത്തപക്ഷം താെഴ പറയുന്ന നിബന്ധനകേള് ബാധകേമാണ് .
(എ)

ഇന്തയന യൂണിയന പൗരേനാ; അെല്ലങ്കില്

(ബി) േനപ്പാളിെല പ്രജേയാ;അെല്ലങ്കില്
(സി) ഭൂട്ടാനിെല പ്രജേയാ;അെല്ലങ്കില്
(ഡെി) ടിബറ്റില് നിന്നും 1962 ജനുശവരി ഒന്നാം തീയതിക്കുമ്പമുനപ് ഇന്തയയില്
സ്ഥിരതാമസമാക്കണെമന്നുളള ഉദ്യേദ്ദേശേേത്താെട വന്ന അഭയാർത്ഥിേയാ;
അെല്ലങ്കില്
(ഇ)

പാക്കിസ്ഥാന, ബർമ്മ, ശ്രീലങ്ക, കേിഴക്കന ആഫ്രിക്കന രാജയങ്ങളായ െകേനിയ,
ഉദ്യഗാണ്ട, ടാനസാനിയന ഐകേയറിപ്പബ്ലിക്ക് (പഴയ ടാങ്കനിക്കയും
സാനസിബാറുടം) എന്നിവിടങ്ങളില്നിന്നും ഇന്തയയില് സ്ഥിരതാമസമാക്കണ
െമന്നുളള ഉദ്യേദ്ദേശേേത്താെട ഇന്തയയില് കുടിേയറിപാർത്ത ഇന്തയന വംശേജേനാ
ആയിരിക്കണം.

കുറിപ്പ് :- എന്നാല് മുകേളില് ബി,സി,ഡെി,ഇ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്െപ്പട്ട ഒരുട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിക്ക് ഇന്തയാ ഗവണ്ലെമനിെന പക്കല്നിന്നും േയാഗയതാപത്രം
ലഭിച്ചിരിക്കണം.
പ്രസ്തുത േയാഗയതാപത്രം ലഭിച്ചിരിേക്കണ്ട ഒരുട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിെയ കേമ്മീഷന നടത്തുന്ന പരീക്ഷയ്ക്കും ഇനർവയൂവിനുശം
പെങ്കടുക്കാന അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതും തുടർന്ന് നിയമിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില്
പ്രസ്തുത നിയമനം മുകേളില് പറഞ്ഞെ േയാഗയതാപത്രം ഗവണ്ലെമനില് നിന്നും
ലഭിക്കുമ്പന്നതുവെര താല്ക്കാലികോടിസ്ഥാനത്തില് മാത്രമായിരിക്കുമ്പന്നതുമാണ്.
(എഫ്) സല്സവഭാവികേളായിരിക്കണം.
(ജി) പ്രേതയകേ കോരണങ്ങളാല് ഗവണ്ലെമന് ഉദ്യത്തരവുമൂലം ഒഴിവാക്കെപ്പട്ടിട്ടിെല്ലങ്കില്
പുരുടഷന്മാരാെണങ്കില്
ഒന്നിലധികേം
ഭാരയമാർ
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കരുടത്.
സ്തീകേളാെണങ്കില് ഭാരയയുളള പുരുടഷെന വിവാഹം കേഴിച്ചിരിക്കരുടത്.
2. പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച പ്രേതയകേ ആനുശകൂലയങ്ങള്:
കുറിപ്പ്:- യാെതാരുട കോരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രയപരിധി 50 (അനപത്) വയസ്സില്
കേവിയാന പാടില്ല എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക വിേധയമായിട്ടാണ് താെഴ പറയുന്ന
ആനുശകൂലയങ്ങള് നല്കുന്നത്.
(i) പിേന്നാക്ക സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് മൂന്നുവർഷവും പട്ടികേജാതി /
പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അഞ്ച് വർഷവുംവെര ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയില്
ഇളവ്
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്.
പട്ടികേജാതിക്കാർക്ക്
അനുശവദ്ിച്ചിട്ടുളള
പ്രായപരിധിയിലുളള
ഈ
ആനുശകൂലയം
പ്രായപൂർത്തി
ആയതിനുശേശേഷം പട്ടികേജാതിയില് നിന്നും ഏതുമതത്തിേലക്കുമ്പം പരിവർത്തനം
െചെയ്തിട്ടുളളവർക്കുമ്പം
അവരുടെട
സന്താനങ്ങള്ക്കുമ്പം
ലഭിക്കുമ്പന്നതാണ്.
പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മത പരിവർത്തനംെകോണ്ട് ഈ
ആനുശകൂലയം ഒരിക്കലും നഷ്ടെപ്പടുകേയില്ല.
(ii) ഏെതങ്കിലും ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത ഒരുട
സർവ്വകേലാശോലാ ബിരുടദ്ത്തില് കുറവായിരിക്കുമ്പകേയും പട്ടികേജാതി, പട്ടികേവർഗ്ഗം,
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പ്രായപൂർത്തിയായതിനുശേശേഷം പട്ടികേജാതിയില്നിന്നും ഏതു മതത്തിേലക്ക്
പരിവർത്തനം െചെയ്തിട്ടുളളവരുടം അവരുടെട സന്താനങ്ങളുടം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്
ഉദ്യള്െപ്പട്ട അേപക്ഷകേർക്ക് നിശ്ചിത േയാഗയതേയക്കാള് കൂടുതലായ വിദ്യാഭയാസ
േയാഗയത ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പകേയും െചെയ്താല് അേപക്ഷകേന മറ്റുവിധത്തില് ആ
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് അർഹനാെണങ്കില് പരമാവധി പ്രായപരിധി അയാള്ക്ക്
ബാധകേമാകുന്നതല്ല. പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മതപരിവർത്തനം
െകോണ്ട് ഈ ആനുശകൂലയം ഒരിക്കലും നഷ്ടെപ്പടുകേയില്ല.
(iii)
ഏെതങ്കിലും ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത ഒരുട
സർവ്വകേലാശോലാ
ബിരുടദ്മായിരിക്കുമ്പകേയും
പട്ടികേജാതി,
പട്ടികേവർഗ്ഗം,
പ്രായപൂർത്തിയായതിനുശേശേഷം പട്ടികേജാതിയില് നിന്നും ഏതു മതത്തിേലക്ക്
പരിവർത്തനം െചെയ്തിട്ടുളളവരുടം അവരുടെട സന്താനങ്ങളുടം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്
ഉദ്യള്െപ്പട്ട അേപക്ഷകേർക്ക് നിശ്ചിത േയാഗയതേയക്കാള് താെഴ അല്ലാത്ത
വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പകേയും െചെയ്താല് അേപക്ഷകേന മറ്റുവിധത്തില്
ആ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് അർഹനാെണങ്കില് പരമാവധി പ്രായപരിധി അയാള്ക്ക്
ബാധകേമാകുന്നതല്ല.
പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാെര
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
മത
പരിവർത്തനംെകോണ്ട് ഈ ആനുശകൂലയം ഒരിക്കലും നഷ്ടെപ്പടുകേയില്ല.
കുറിപ്പ് :- 2 (ii), 2 (iii)എന്നീ ഉദ്യപഖപ്പണ്ഡികേകേളില് വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത എന്ന പദ്ംെകോണ്ട്
ഉദ്യേദ്ദേശേിക്കുമ്പന്നത് സാേങ്കതികേ തസ്തികേകേെള
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
സാേങ്കതികേ വിദ്യാഭയാസ േയാഗയതയും സാേങ്കതികേ സവഭാവമില്ലാത്ത
തസ്തികേകേെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം െപാതു വിദ്യാഭയാസ േയാഗയതയുമാണ്.
(iv)പട്ടികേജാതി, പട്ടികേവർഗ്ഗം, പ്രായപൂർത്തിയായതിനുശേശേഷം പട്ടികേജാതിയില്
നിന്നും ഏതു മതത്തിേലക്കുമ്പം പരിവർത്തനം െചെയ്തിട്ടുളളവരുടം അവരുടെട
സന്താനങ്ങളുടം പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില് നിന്നും മതപരിവർത്തനം നടത്തിയവർ
എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില് ഉദ്യള്െപ്പട്ട ഒരുട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിെയ തിരെഞ്ഞെടുക്കുമ്പന്നതിന്
പ്രായം
മാത്രം
തടസ്സമായി
നില്ക്കുമ്പകേയാെണങ്കില്
സംവരണ
നിയമനപ്രകോരമുളള വിഹിതം നല്കുന്നതിനുശേവണ്ടി ആ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിെയ
പ്രായപരിധിയില്നിന്നും പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് .
(v) 1958 -െല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന് സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവ്വിസ് റൂള്സ് പാർട്ട്
രണ്ടിെല റൂള് 9 (എ) അനുശസരിച്ച് സംസ്ഥാന ഗവണ്ലെമന് സർവ്വീസില്
താല്ക്കാലികേമായി (Provisional) നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടുളളവർക്ക് (സർവ്വീസില്
തുടരുടന്നവേരാ പിരിച്ചുകവിടെപ്പട്ടിട്ടുളളവേരാ ആയിട്ടുളളവർ) ഒരുട വർഷത്തില്
കുറയാെത സർവ്വീസിലുളളപക്ഷം തങ്ങളുടെട താല്ക്കാലികേ സർവ്വീസിെന
ൈദ്ർഘ്യേത്താളം പ്രായപരിധിയില് ഇളവ് നല്കുന്നതാണ് . ഈ ആനുശകൂലയം
വർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിെഷ്മെന് തസ്തികേകേളിലും (Work Establishment Posts)പാർട്ട്ൈടം
തസ്തികേകേളിലും
(Part-time
Posts)
താല്ക്കാലികേമായി
േസവനം
അനുശഷ്ഠിച്ചിട്ടുളളവർക്കുമ്പം ഇേപ്പാള് േസവനം അനുശഷ്ഠിച്ചുകെകോണ്ടിരിക്കുമ്പന്നവർക്കുമ്പം
ലഭിക്കുമ്പന്നതാണ്. ഒരിക്കല് സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനത്തില് (Regular Basis)
നിയമനം ലഭിച്ചുകകേഴിഞ്ഞൊല് േമല്പ്പറഞ്ഞെ ആനുശകൂലയം ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല.
േകേരളത്തിെല െസനസസ് ഡെിപ്പാർട്ടുെമനില് 1971-േലാ 1981-േലാ 1991-േലാ
താല്ക്കാലികേമായി നിയമനം ലഭിച്ച റിെട്രേഞ്ചുെമന് (Retrenchment)മൂലം
െതാഴില്
നഷ്ടെപ്പട്ടവർക്കുമ്പം
പ്രായപരിധിയിലുളള
ഈ
ആനുശകൂലയം
ലഭിക്കുമ്പന്നതാണ്. അവർ തങ്കളുടെട താല്ക്കാലികേ സർവ്വീസിെന ൈദ്ർഘ്യവും
റിെട്രേഞ്ചുെമന്റുമൂലം െതാഴില് നഷ്ടെപ്പട്ടതാെണന്നുളള വസ്തുതയും കോണിക്കുമ്പന്ന
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സർട്ടിഫിക്കറ്റ് േകേരളത്തിെല െസനസസ് ഓപ്പേറഷനസ് ഡെയറക്ടറില്
നിന്നും വാങ്ങി കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .
എന്നാല് െസനസ്സ് ഡെിപ്പാർട്ടുെമനില്നിന്ന് റിെട്രേഞ്ചുെമന്റുമൂലം െതാഴില്
നഷ്ടെപ്പട്ടവർക്ക് പരമാവധി അഞ്ചുവർഷത്തില് കൂടുതല് ഇളവ് ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല.
തേദ്ദേശേ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിേലക്കുമ്പളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ടി
സ്ഥാപനങ്ങളിേലതിെലങ്കിലും
കുറഞ്ഞെത്
ഒരുട
വർഷെമങ്കിലും
താല്ക്കാലികേമായി േജാലി േനാക്കിയിട്ടുളളവർ ആദ്യെത്ത താല്ക്കാലികേ
നിയമനകോലത്ത് നിശ്ചിത പ്രായപരിധി കേഴിഞ്ഞെിട്ടില്ലാത്തവരാെണങ്കില്
അവരുടെട താല്ക്കാലികേ സർവ്വീസിെന ൈദ്ർഘ്യേത്താളം ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയില്
ഇളവ്
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്.
എന്നാല്,
പ്രായപരിധിയിലുളള ഈ ഇളവ് പരമാവധി അഞ്ചുവർഷക്കാലേത്തക്ക് മാത്രേമ
ലഭിക്കികേയുളളുട. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളില് റഗുലർ ഉദ്യേദ്യാഗം വഹിക്കുമ്പന്നവർക്ക്
വീണ്ടും മെറ്റാരുട നിയമനത്തിന് ഈ ആനുശകൂലയം ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല.
െപ്രാവിഷണല് സർവ്വീസുളളവർ കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത്
സർവ്വീസിെന
ൈദ്ർഘ്യം
കോണിക്കുമ്പന്ന
ഒരുട
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. അവർ തേദ്ദേശേ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല റഗുലർ
സർവ്വീസിലല്ല േജാലി േനാക്കിയിരുടന്നെതന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റില് പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം
(തേദ്ദേശേസവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിെല
തിരെഞ്ഞെടുപ്പുകേള്ക്കുമ്പളള വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച ടി ആനുശകൂലയം 28-111993
മുതല്
വിജ്ഞാപനം
െചെയ്യേെപ്പടുന്ന
തസ്തികേകേള്ക്കുമ്പമാത്രേമ
ലഭിക്കുമ്പകേയുളള).
(vi)വിമുക്തഭടനമാെര
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
ഓേരാ
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിനുശം
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള
പരമാവധി
പ്രായപരിധിയില്
അവരുടെട
പ്രതിേരാധേസനയിലുളള േസവനത്തിന് തുലയമായ കോലേത്താളവും പ്രതിേരാധ
േസനയില്നിന്ന് പരിഞ്ഞുേപായതിനുശേശേഷം െതാഴില് ഇല്ലാെത നിന്ന
കോലത്തില് പരമാവധി അഞ്ചുവർഷേത്താളവും ഇളവ് അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്.
ഈ ആനുശകൂലയം ജനറല് റിസർവ് എഞ്ചിനീയർ േഫാഴ്സില് േസവനം
അനുശഷ്ഠിച്ചേശേഷം
പിരിഞ്ഞു
േപാന്നവർക്കുമ്പം
റിസർവ്വീസ്
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ടവർക്കുമ്പം
പ്രതിേരാധേസനയില്നിന്ന്
െപനഷനപറ്റി
പിരിഞ്ഞെവർക്കുമ്പം മുന തിരുടവിതാംകൂർ- െകോച്ചി സംസ്ഥാനത്തിെല േലബർ
യൂണിറ്റുകേളില് േസവനം അനുശഷ്ഠിച്ചിട്ടുളളവർക്കുമ്പം എന.സി.സി.യില് നിന്നും
നിശ്ചിതകോലേസവനത്തിനുശേശേഷം പിരിച്ചയയ്ക്കെപ്പട്ട എന.സി.സി. േകേഡെറ്റ്
ഇനസ്ട്രേക്റ്റർമാർക്കുമ്പം നിശ്ചിതകോലത്തിനുശേശേഷം പിരിച്ചയയ്ക്കെപ്പട്ട േഹാള്ൈടം
ഇനസ്ട്രേക്റ്റർമാരില് പിരിച്ച് അയയ്ക്കെപ്പടുന്നതിനുശമുമ്പ് കുറഞ്ഞെപക്ഷം 6 മാസ
കോലെമങ്കിലും
േസവനം
അനുശഷ്ഠിച്ചിട്ടുളളവർക്കുമ്പം
െടറിേട്ടാറിയല്
േസനാവിഭാഗത്തില് നിന്ന് പിരിച്ച് അയയ്ക്കെപ്പട്ടവർക്കുമ്പം (Disembodied
Territorial Army Personnel) ലഭിക്കുമ്പന്നതാണ്.
ൈസനികേ േസവനകോലം
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന്
ഡെിസ്ചൊർജ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന
ശേരിപകേർപ്പും
െതാഴിലില്ലാെത നിന്ന കോലം െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് ജില്ലാ ൈസനികേ
െവല്െഫയർ ഓഫീസറില്നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുളള സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന പകേർപ്പും
കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
(vii)
വികേലാംഗർക്ക്
(അതായത്
അന്ധർ,
ബധിരരുടം
മൂകേരുടം,
ശോരീരികേമായി മറ്റ് ൈവകേലയം ഉദ്യളളവർ)പ്രായപരിധി ഒഴിച്ച് മെറ്റല്ലാ നിശ്ചിത
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േയാഗയതകേളുടം ഉദ്യെണ്ടങ്കില് അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുളള ഓേരാ
അേപക്ഷയും േയാഗയതയുെട അടിസ്ഥാനത്തില് പരിഗണിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷിച്ചിട്ടുളള േജാലി തയപ്തികേരമായി നിർവ്വഹിക്കുമ്പവാന കേഴിവുെണ്ടന്ന്
കോണുന്നപക്ഷം
അവർക്ക്
നിർദ്ദേിഷ്ട
പരമാവധി
പ്രായപരിധി
ഉദ്യയർത്തിെക്കാടുക്കുമ്പന്നതാണ്. പ്രായപരിധിയിലുളള ഈ ഇളവ് അന്ധർ,
ബധിരർ, മൂകേർ എന്നിവർക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷേത്താളവും (15 years) മറ്റ്
അംഗൈവകേലയം സംഭവിച്ചവർക്ക് പത്തുവർഷേത്താളവും (ten years)
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്. ഇങ്ങെനയുളളവർ
30-06-2012-െല ജി.ഒ.(പി)
നമ്പർ 39/2012/എസ്.ഡെബ്ളയ.ഡെി. നമ്പർ ഉദ്യത്തരവ് പ്രകോരം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുളള
നിശ്ചിത അധികോരികേളില്നിന്നും നിർദ്ദേിഷ്ട മാതയകേയില് അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതും
താെഴപ്പറയുന്ന ഏെതങ്കിലും വിഭാഗത്തിേലാ ഒന്നിലധികേം വിഭാഗങ്ങളിേലാ
െപടുന്ന അംഗൈവകേലയം ഉദ്യെണ്ടന്ന് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നതുമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
“വികേലാംഗർ" എന്നാല് നാല്പ്പത് ശേതമാനത്തില് കൂറയാെത
ൈവകേലയമുളളവരുടം 1995-െല േപഴ്സണ്ലസ് വിത്ത് ഡെിസ്എബിലിറ്റീസ് (ഈകേവല്
ഓപ്പർച്ചയണിറ്റീസ്, െപ്രാട്ടക്ഷന ഓഫ് ൈററ്റ്സ് ആന് ഫൂള് പാർട്ടിസിേപ്പഷന)
നിയമിത്തിെല വയവസ്ഥകേള്ക്കനുശസയതമായ താെഴ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളില്
ഉദ്യള്െപ്പട്ടിട്ടുളളവരുടമാണ്.
(1) അന്ധനമാർ- താെഴ പറയുന്ന ഏെതങ്കിലും ൈവകേലയമുളളവെര അന്ധനമാരായി
പരിഗണിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(എ) പൂർണ്ണമായും കോഴ്ചയില്ലായ്മെ (Total absence of sight).
(ബി)പൂർണ്ണമായും
അന്ധത
ഇല്ലാത്തപക്ഷം
കേണ്ണിന്
കേണ്ണടയുെട
സഹായേത്താടുകൂടി 6/60 അെല്ലങ്കില് 20/200 െസ്നെല്ലനില് കൂടാെത കോഴ്ച
(സൂക്ഷ്മത), (Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 Snellen in the better eye
with correcting Lenses).
(സി) കോഴ്ച ശേക്തിയുെട വയാപ്തി 20 ഡെിഗ്രിേയാ അതിേനക്കാള് േമാശേേമാ ആയ
േകോണില് ഒതുങ്ങി നില്ക്കുമ്പന്നത്. (Limitation of the field of vision subtending an
angle of 20 degree or worse).
(2) ബധിരത- ജീവിതത്തിെല സാമാനയ ആവശേയങ്ങള്ക്കുമ്പേപാലും ശ്രവണശേക്തിയില്ലാത്തവർ.
(3) മൂകേത- ജീവിതത്തിെല സാമാനയ ആവശേയങ്ങള്ക്കുമ്പേപാലും സംസാരേശേഷിയില്ലാത്തവർ.
(4) അസ്ഥിഭംഗം സംഭവിച്ചവർ- അസ്ഥികേളുടെട (Bones) മാംസേപശേികേളുടെടയും
(Muscles) സന്ധികേളുടെടയും(Joints) സാധാരണ പ്രവർത്തനെത്ത സാരമായി
ബാധിക്കുമ്പന്നതരത്തിലുളള ഏെതങ്കിലും ഒരുട ശോരീരികേ നയൂനതേയാ ൈവരൂപയേമാ
ഉദ്യളളവർ
(ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിക്കുമ്പളള
നയനതേയാ
കുറേവാ
എന്താെണന്ന്
സർട്ടിഫിക്കറ്റില് വയക്തമായി കോണിച്ചിരിക്കണം)
(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 29-5-1973 and G.O.
(Ms.)No.30/78/GAD dated 16-1-1978].
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേളുടെട മാതൃകേകേള് ചുവെട േചെർക്കുമ്പന്നു.
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FORM VII
(See Rule 6)
DISABILITY CERTIFICATE
(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 …..................................................
(1) He/She has …................................... % (in figure) ….................. per
cent (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 document as proof of
residence.
Nature of document Date of issue

Details of authority
which issued the
certificate

(Signature and seal of authorised signatory of notified medical authority)
Signature/ Thumb impression In whose
favour Disability Certificate is issued.
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FORM VIII
(See Rule 6)
DISABILITY CERTIFICATE
(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 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) 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
No.

Affected
Diagnosis Permanent Physical
part of body
impairment/ mental
disability (in %)

1

Locomotor disability

@

2

Low Vision

#

3

Blindness

Both eyes
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4

Hearing impairment

5

Mental retardation

£
X

6

Mental illness
X
(c) In the light of the above his/her overall permanent physical impairment as
per guidelines (to be specified) is as follows:
In figure :- …............................ percent
In words:….................................................................................................... per cent
2. This condition is progressive/non progressive/likely to improve/ not likely
to improve.
3. Re-assessment 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 eye
£ :- e.g. left/right/both ears
4. The applicant has submitted the following document as proof of residence.
Nature of document Date of issue

Details of authority which
issued the certificate

5. Signature and seal of the medical authority
Name and seal of
member

Name and seal of member

Signature/ Thumb impression In whose
favour Disability Certificate is issued.
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FORM IX
(See Rule 6)
DISABILITY CERTIFICATE
(In case other than those mentioned in Forms VII and VIII)
(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. …...... ......
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
No.

Affected
Diagnosis
part of body

1

Locomotor disability

@

2

Low Vision

#

3

Blindness

4

Hearing impairment

5

Mental retardation

X

6

Mental illness

X

Permanent
Physical
impairment/
mental disability
(in %)

Both eyes
£

(Please strike out the disabilities which are not applicable)
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2. The above condition is progressive/non progressive/likely to improve/
not likely to improve.
3. Re-assessment 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 eye
£ :- e.g. left/right/both ears
4. The applicant has submitted the following document as proof of residence.
Nature of document Date of issue

Details of authority
which issued the
certificate

(Authorised signatory of notified medical authority)
(Name and seal)
Signature/ Thumb Impression. In whose
favour Disability Certificate is issued

Note:- The Principal rules were published in the Gazette of India vide
Notification Number S.O. 908(E) dated the 31st December 1996.
(viii)
സംസ്ഥാന ഗവണ്ലെമനിെനേയാ േകേന ഗവണ്ലെമനിെനേയാ
സാമ്പത്തികേ സഹായേത്താടുകൂടി ഭാരത് േസവകേ് സമാജ് ഏെറ്റടുത്ത്
നടത്തിയിരുടന്ന ഏെതങ്കിലും പദ്ധതികേളുടെട (Schemes) നിർവ്വഹണത്തിനുശേവണ്ടി
ഭാരത് േസവകേ് സമാജ് നിയമിച്ചിരുടന്ന മുന ജീവനക്കാർക്ക് നിയമനത്തിന്
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള മറ്റ് േയാഗയതകേെളല്ലാം ഉദ്യളളപക്ഷം ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില്
നിന്ന് താെഴ സൂചെിപ്പിക്കുമ്പന്ന വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിേധയമായി ഭാരത് േസവകേ്
സമാജിെന കേീഴില് അവരുടെട േമല്പ്പറഞ്ഞെ േസവനത്തിന് തുലയമായ
കോലേത്താളം ഇളവ് നല്കേെപ്പടുന്നതാണ്.
(1) നിയമനത്തിന് അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുമ്പന്ന വർഷം ജനുശവരി ഒന്നാം തീയതി 40
വയസ്സ് കേഴിഞ്ഞെിട്ടുളളവർക്ക് ഈ ആനുശകൂലയം ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല.
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(2) ഈ
ആനുശകുലയം
പ്രേയാജനെപ്പടുത്തണെമന്ന്
ആഗ്രഹിക്കുമ്പന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഭാരത് േസവകേ് സമാജിെന കേീഴില് േമല്പ്പറഞ്ഞെ
ഏെതങ്കിലും പദ്ധതികേളുടെട നിർവ്വഹണത്തിനായി നിയമിക്കെപ്പട്ട േജാലി
െചെയ്തിരുടന്നവരായിരുടന്നു എന്ന് കോണിക്കുമ്പന്ന ഒരുട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഭാരത്
േസവകേ് സമാജിെന പ്രേദ്ശേ് െചെയർമാനില്നിന്നും വാങ്ങി കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
(ix)ഗവണ്ലെമന് അംഗീകേരിച്ചിട്ടുളളേതാ ഗവണ്ലെമനില് നിന്നും ഗ്രാന് ലഭിക്കുമ്പന്നേതാ
ആയ ആഫ്റ്റർ െകേയർ േഹാമിെലയും (After Care Home) അനാഥാലയങ്ങളിെലയും
(Orphanages) റസ്കെയൂേഫാമിെലയും
(Rescue Home) അേന്തവാസികേള്ക്കുമ്പം
ജുവൈനല് േഹാമിേലയും (Juvenile Home) സ്.െപഷയല് േഹാമിെലയും (Special
Home) മുന അേന്തവാസികേള്ക്കുമ്പം അവർ മറ്റു വിധത്തില് േയാഗയരാെണങ്കില്
പരമാവധി പ്രായപരിധിയില് 10 (പത്ത്) വർഷംവെര ഇളവ് അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്.
േമല്പ്പറഞ്ഞെ ആനുശകൂലയത്തിന് അർഹരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ആ വിവരം
അേപക്ഷയിെല
ബന്ധെപ്പട്ട
േകോളത്തില്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തുകേയും
ആയത്
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശളള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധെപ്പട്ട അധികോരികേളില്നിന്നും വാങ്ങി
കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
(x) ഇനേഡൊ-സവീസ് േപ്രാജക്ടിേലാ െതാഴിലാളികേള്ക്ക് (Labourers of the Indo- Swiss
Project) അവർ മറ്റുവിധത്തില് േയാഗയരാെണങ്കില് പ്രസ്തുത േപ്രാജക്ടിെല
അവരുടെട സർവ്വീസിന് തുലയമായ കോലേത്താളം പ്രായപരിധിയില് ഇളവ്
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്. ഈ ആനുശകൂലയം ഉദ്യപേയാഗെപ്പടുത്തണെമന്നാഗ്രഹിക്കുമ്പന്ന
പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിെല െതാഴിലാളികേള് അവരുടെട സർവ്വീസ് വയക്തമായി
കോണിക്കുമ്പന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേള് ആ സ്ഥാപനത്തിെല േമലധികോരിയില് നിന്നും
വാങ്ങി കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
(xi)േഹാം ഗാർഡെ് സംഘ്ടനയില് മൂന്ന് വർഷത്തില് കുറയാെത േസവനവും
തൃപ്തികേമായ
പരിശേീലനവും
പൂർത്തിയാക്കിയ
എക്സ്
േഹാം
ഗാർഡെ്
വാളനിയർമാർക്ക് അവർ േഹാംഗാർഡെ് സംഘ്ടനയില് േസവനം അനുശഷ്ഠിച്ച
കോലേത്താളവും
െതാഴിലില്ലാെതനിന്ന
കോലേത്തക്ക്
പരമാവധി
ഏഴ്
വർഷേത്താളവും സർക്കാർ സർവ്വീസിെല നിയമനങ്ങള്ക്ക് പരമാവധി
പ്രായപരിധിയില് ഇളവ് അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്.
േമല്പ്പറഞ്ഞെ പ്രകോരം
വയസ്സിളവിന്
അർഹതയുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
േഹാം
ഗാർഡെ്
സംഘ്ടനയിലുളള
േസവനകോലവും
െതാഴിലില്ലാെതനിന്ന
കോലവും
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് ബന്ധെപ്പട്ട േപാലീസ് സൂപ്രണ്ടില് നിേന്നാ േപാലീസ്
കേമ്മീഷണറില്നിേന്നാ ലഭിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന ശേരിപ്പകേർപ്പ് കേമ്മീഷന
ആവശേയപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
(xii)
അപ്രനറീസ്ഷിപ്പ്
െട്രേയിനിംഗ്
പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുളളവെര
അേത
സ്ഥാപനത്തിേലാ അേത രീതിയിലുളള േട്രേഡെിേലാ േജാലിയിേലാ നിയിമിക്കുമ്പേമ്പാള്
1961-െല അപ്രനറീസ് ആക്റ്റനുശസരിച്ചുകളള അവരുടെട െട്രേയിനിംഗ് കോലംകൂടി
കേണക്കാക്കി ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് നിന്ന് പ്രസ്തുത കോലം ഇളവ്
െചെയ്യുന്നതാണ്. സർക്കാരിെന കേീഴിലുളള േനാണ്ല ഗസറ്റഡെ് / ക്ലാസ് III / ക്ലാസ് IV
എന്നീ തസ്തികേകേള്ക്കുമ്പം തത്തുലയമായി സർക്കാർ ഉദ്യടമയിേലാ നിയന്ത്രണത്തിേലാ
ഉദ്യളള
കേമ്പനികേള്,
േബാർഡുകേള്
േകോർപ്പേറഷനുശകേള്
എന്നിവയിെല
തസ്തികേകേള്ക്കുമ്പം ഈ നിർേദ്ദേശേം ബാധകേമാണ്.
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(xiii)
േകേരള സംസ്ഥാനെത്ത മന്ത്രിമാർ /പ്രതിപക്ഷ േനതാവ് / ഗവ.ചെീഫ് വിപ്പ് /
സ്പെീക്കർ / െഡെ.സ്പെീക്കർ ധനകോരയ കേമ്മിറ്റികേളുടെട െചെയർമാന്മാർ എന്നിവരുടെട
േപഴ്സണല് സ്റ്റാഫില് േസവനം അനുശഷ്ഠിച്ച ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവർ
മറ്റുവിധത്തില് േയാഗയരാെണങ്കില് അവരുടെട അപ്രകോരമുളള േസവനത്തിന്
തുലയമായ കോലേത്താളം ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് ഇളവ് നല്കുന്നതാണ് . [1-41993-െല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് (പി) നമ്പർ 25/93/പി. ആന് എ.ആർ.ഡെി., 22.12.1997െല 33/97/പി. ആന് എ.ആർ.ഡെി.] അവർ പ്രസ്തുത േസവന കോലയളവ് ആരംഭിച്ച
തീയതിയും അവസാനിച്ച തീയതിയും േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിട്ടുളള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ബന്ധെപ്പട്ട അധികൃതരില് നിന്നും സമ്പാദ്ിച്ച് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന
സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. സർക്കാർ സർവ്വീസില് നിന്നും േപഴ്സണല്
സ്റ്റാഫില് േസവനമനുശഷ്ഠിക്കുമ്പന്നവർക്ക് ഈ ആനുശകൂലയം ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല.
(xiv)
വിധവകേള്ക്ക് ഒരുട തസ്തികേയുെട സ്.െപഷയല് റൂളില് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന
പരമാവധി പ്രായേത്തക്കാള് 5 വർഷം കൂടി ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് ഇളവ്
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്.
എന്നാല് യാെതാരുട കോരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധി 50 വയസ്സില് കേവിയാല് പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.
(29-5-2018
തീയതിയിെല G.O.(P)No.10/2018/P &ARD-SRO No.340/2018 പ്രകോരം).
3. പരീക്ഷാേയാഗയത സംബന്ധിച്ച പ്രേതയകേ ആനുശകൂലയം:- ഏെതങ്കിലും ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള കുറഞ്ഞെ പരീക്ഷാേയാഗയത ഒന്നാം ക്ലാസിേലാ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിേലാ
ലഭിച്ചിട്ടുളള ഡെിഗ്രി / ഡെിേപ്ലാമ ആെണങ്കില് പട്ടികേജാതി / പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാെര
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം പ്രസ്തുത ഡെിഗ്രിക്ക് / ഡെിേപ്ലാമയ്ക്ക് താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സായാലും
മതിയാവുന്നതാണ്. എന്നാല് ഈ ആനുശകൂലയം േകോേളജുകേളിെല അദ്ധയാപകേ
േജാലി ഒഴിെകേയുളള ഉദ്യേദ്യാഗങ്ങള്ക്ക് മാത്രേമ ലഭിക്കുമ്പകേയുളളുട.
4. (എ) നിശ്ചിത േയാഗയതയുളള വിമുക്തഭടനുശം മറ്റ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിക്കുമ്പം കേമ്മീഷന
നടത്തുന്ന ഏെതങ്കിലും െസലക്ഷനില് തുലയമാർക്കാണ് ലഭിക്കുമ്പന്നെതങ്കില്
വിമുക്തഭടന് നിയമനകോരയത്തില് മുനഗണന നല്കുന്നതാണ്.
(ബി)
''നാഷണല്
അപ്രനീസ്ഷിപ്പ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്''
േനടിയിട്ടുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
നാഷണല്
േട്രേഡെ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
േനടിയിട്ടുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേേളക്കാള്
12-2-1970-െല
ജി.ഒ
(എംഎസ്)
നമ്പർ
50/70/പി.ഡെി.യിലും 21-7-1970-െല ജി.ഒ.(എംഎസ്.) നമ്പർ 246/70/പി.ഡെി.യിലും
നിർേദ്ദേശേിച്ചിട്ടുളള വയവസ്ഥകേള്ക്കനുശസൃതമായി മുനഗണന നല്കുന്നതാണ്. [G.O.
(Ms.)No.112/81/LBR dated 22-12-1981].
5.(a) “14-07-1998-ാാം തീയതിയിെല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 20/98/പി. ആന് എ. ആർ.ഡെി., 11-1999-ാാം തീയതിയിെല ജി.ഒ.(പി)
നമ്പർ 1/99/പി. ആന് എ.ആർ.ഡെി.,6-8-2005-ാാം
തീയതിയിെല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 119/2005/എസ്.ഡെബ്ലയൂ.ഡെി., 22-12-2007-ാാം തീയതിയിെല
ജി.ഒ.(ആർ.റ്റി.) നമ്പർ 3485/07/എല്.എസ്.ജി.ഡെി എന്നീ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവുകേള് പ്രകോരം
വികേലാംഗർ നിയമിക്കെപ്പടാന അനുശേയാജയരാെണന്ന് കേെണ്ടത്തിയ തസ്തികേകേളിേല
ക്കുമ്പളള ജനറല് റിക്രൂട്ട്െമന് വഴിയുളള നിയമനങ്ങളില് 1995-െല
േപഴ്സണ്ലസ്
വിത്ത്
ഡെിസ്എബിലിറ്റീസ് (ഈകേവല് ഓപ്പർചെയൂണിറ്റീസ്, െപ്രാട്ടക്ഷന ഓഫ് ൈററ്റ്സ് ആന് ഫുള്
പാർട്ടിസിേപ്പഷന ആക്ടിെല വയവസ്ഥകേളനുശസരിച്ച് 3 % ഒഴിവുകേള് വികേലാംഗർക്കായി
സംവരണം െചെയ്യുന്നതാണ്.
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6. സംസ്ഥാന
സർവ്വീസില്
ക്ലാസ്-III,
ക്ലാസ്
-IV
ഉദ്യേദ്യാഗങ്ങള്ക്കുമ്പളള
െതരഞ്ഞെടുപ്പുകേളില് പ്രശേസ്ത സ്.േപാർട്സ് താരങ്ങള്ക്ക് അധികേം മാർക്ക് (Extra
marks) നല്കുന്നതാണ്. മാർക്ക് നല്കുന്നത് 11-1-1978-െല ജി.ഒ.(എംഎസ്.)നമ്പർ
21/78/ജി.എ.ഡെി.യിെല ഉദ്യത്തരവ് പ്രകോരമായിരിക്കുമ്പം. േമല്പ്പറഞ്ഞെ സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവു പ്രകോരം അധികേ മാർക്ക് ലഭിക്കുമ്പന്നതിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
സ്.േപാർട്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന വിശേദ്വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട േകോളത്തില്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതും സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന പൂർണ്ണമായ ശേരിപ്പകേർപ്പ് കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
ആയതിേലക്കായി,
അർഹരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േമല്പ്പറഞ്ഞെ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവിെല ഖപ്പണ്ഡികേ
5-ല്
പറഞ്ഞെിട്ടുളള
അധികോരസ്ഥാനങ്ങള്
നല്കുന്ന
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. േകേരള സർവ്വീസ് റൂള്സ് ഒന്നാം വാലയം അനുശബന്ധം
ഏഴില്
െകോടുത്തിട്ടുളള
ഏെതങ്കിലും
േദ്ശേീയ
സ്.േപാർട്സ്
അേസാസിേയഷനില് അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുളള അമചെവർ സ് .േപാർട്സ്
സംഘ്ടന നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന / േദ്ശേീയതല മത്സരങ്ങള് സംബന്ധിച്ച
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേള് േകേരള സ്.േപാർട്സ് കേൗണ്ലസില് െസക്രട്ടറിയുെട
േമെലാേപ്പാെട (കേൗണ്ടർ സിഗ്.േനച്ചർ) സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. ഇപ്രകോരമുളള
സ്.േപാർട്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന അസ്സലില് േകേരള സ് .േപാർട്സ് കേൗണ്ലസില്
െസക്രട്ടറിയുെട േമെലാപ്പ് ഉദ്യളളതായി ഹാജരാക്കുമ്പന്ന ശേരിപ്പകേർപ്പില്നിന്നും
വയക്തമായാല് മാത്രേമ അധികേ മാർക്ക് നല്കുന്നതിന് പരിഗണിക്കുമ്പകേയുളളുട.
7. ഏതു ക്ലാസ്സിലും / കോറ്റഗറിയിലും ജില്ലാതലത്തില് നടക്കുമ്പന്ന േനരിട്ടുളള
െതരെഞ്ഞെടുപ്പുകേളില് അതത് ജില്ലകേളില് ഉദ്യള്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് 5
മാർക്ക് െവയിേറ്റജായി നല്കുന്നതാണ്.
ഇതിനായി അതതു ജില്ലയിെല
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ജില്ലാതല തസ്തികേകേളിേലക്ക് േനരിട്ടുളള നിയമനത്തിനായി
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാള്, അവർ ആ ജില്ലയിലുളള ആളാെണന്ന് െതളിയിക്കുമ്പന്ന
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധെപ്പട്ട ജില്ലയിെല തഹശേീല്ദ്ാരില് താെഴയല്ലാത്ത റവനയൂ
അധികോരിയില് നിന്നും സമ്പാദ്ിച്ച് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. [28-2-2011-െല ജി.ഒ.(പി)10/2011/പി. ആന് എ.ആർ.ഡെി.
നമ്പർ വിജ്ഞാപനം.]
െവയിേറ്റജ് മാർക്ക് നല്കുന്നത്
വിേധയമായിട്ടായിരിക്കുമ്പം.

WA

618/2012-െല

അന്തിമ

വിധിക്ക്

േനറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന മാതയകേ ചുവെട േചെർക്കുമ്പന്നു:

നമ്പർ...........................

േനറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
[ ജി.ഒ.(എംഎസ്.) 205/1983 തീയതി 26-2-1983]
സ്ഥലം......................................
തീയതി.........................................

ശ്രീ./ശ്രീമതി/കുമാരി. ........................................................ എന്ന ആള് ശ്രീ./ശ്രീമതി
........................................
എന്ന
ആളുടെട
മകേന/
മകേള്
ആെണന്നും
..........................................................വിേല്ലജില്
.......................................................
താലൂടക്കില്
................................................. ജില്ലയില് േകേരള സംസ്ഥാനത്ത് ജനിച്ചുകവളർന്ന ആളാെണന്നും
സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.
വിേല്ലജ് ഓഫീസർ.
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8. ഏത് ഉദ്യേദ്യാഗത്തിനായാലും അേപക്ഷകേരുടെട സംഖപ്പയ കൂടുതലായാല്
ആവശേയെമന്ന് േതാന്നുന്നപക്ഷം കേമ്മീഷെന തീരുടമാനം അനുശസരിച്ച് പരീക്ഷാ
േയാഗയതയുേടേയാ മാർക്കിേനേയാ എഴുത്തു പരീക്ഷയുേടേയാ പ്രാക്ടിക്കല്
പരീക്ഷയുേടേയാ മേറ്റെതങ്കിലും മാനദ്ണ്ഡത്തിേനേയാ അടിസ്ഥാനത്തില്
അവസാന
പരിഗണനയ്ക്കായി
എടുക്കുമ്പന്ന
അേപക്ഷകേരുടെട
എണ്ണം
പരിമിതെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
9. അേപക്ഷകേർ സവന്തം െചെലവില് നിർദ്ദേിഷ്ട സ്ഥലത്തും നിശ്ചിത സമയത്തും
ഇനർവയൂവിേനാ പരീക്ഷേയ്ക്കാ അെല്ലങ്കില് രണ്ടിനുശേമാ മറ്റുെടസ്സുകേള്േക്കാ
നിർേദ്ദേശോനുശസരണം ഹാജരാേകേണ്ടതാണ്.
കുറിപ്പ്:- പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ്ഗം ഒ.ഇ.സി. വിഭാഗങ്ങളില്െപട്ടവരുടം മുന പ്രസ്താവിച്ച
വിഭാഗങ്ങളില്നിന്നും മതപരിവർത്തനം െചെയ്യേെപ്പട്ടവരുടമായ (കുടുംബി ഉദ്യള്െപ്പെട)
െതാഴില്രഹിതരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന നടത്തുന്ന
ഇനർവയൂ /എഴുത്തു പരീക്ഷ / പ്രാേയാഗികേ പരീക്ഷ, കോയികേക്ഷമതാപരീക്ഷ, കേമ്മീഷന
നടത്തുന്ന മറ്റ് പരീക്ഷകേള് എന്നിവയ്ക്ക് ഹാജരാകുന്നതിനുശേവണ്ടി യാത്രാപ്പടി ലഭിക്കുമ്പന്നതിന്
അർഹതയുണ്ട്. യാത്രാപ്പടി യഥാർത്ഥ ബസ് ചൊർേജ്ജാ രണ്ടാം ക്ലാസ് െറയില്േവ
യാത്രാക്കൂലിേയാ ആയി നിജെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രാപ്പടിക്ക് അർഹരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് പരീക്ഷാ / കൂടിക്കാഴ്ച ദ്ിവസം തെന്ന ബന്ധെപ്പട്ട ചെീഫ് സൂപ്രണ്ട് / കേമ്മീഷെന
േനാമിനിയില് നിന്നും അറ്റനഡെനസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാേങ്ങണ്ടതാണ് . ഇതിേലാക്കായി
പിന്നീട് സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന അേപക്ഷകേള് പരിഗണിക്കുമ്പന്നതല്ല. യാത്രാപ്പടി അവകോശേെപ്പടുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങള്ക്ക് യാെതാരുട സ്ഥാപനത്തിലും േജാലിയില്ലാെയന്ന്
വയക്തമാക്കുമ്പന്ന സാക്ഷയപത്രം സഹിതം അറ്റനഡെനസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധെപ്പട്ട താലൂടക്ക്
െവല്െഫയർ ആഫീസർ മുനപാെകേ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
1. 20-9.1978-െല 140/78/ഡെി.ഡെി.
2. 6-1-1983 -െല ജി.ഒ.( ആർടി.) 7/83/എച്ച്. ഡെബ്ലിയൂ.ഡെി.
3. 9-12-1985-െല ജി.ഒ.(എം.എസ്.) 66/85/പജ.പവ.വിവ.
4. 2-1-1991-െല 1/91/പജ. പവ.വിവ.
10. ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്ന അേപക്ഷകേർ നിയമനാധികോരിയുെട
നിർേദ്ദേശോനുശസരണം ആവശേയമായ െമഡെിക്കല് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിശ്ചിത
േഫാറത്തില്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
ഏത്
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിനാേണാ
െതരെഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുമ്പന്നത് അതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള വയസ്, പരീക്ഷാേയാഗയത
എന്നിവ ഉദ്യള്െപ്പെടയുളള േയാഗയതകേള് െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് അസ്സല് പ്രമാണങ്ങള്
നിയമാനാധികോരിയുെട മുമ്പാെകേ േജാലിയില് പ്രേവശേിക്കുമ്പവാന െചെല്ലുേമ്പാള്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േജാലിയില് പ്രേവശേിക്കുമ്പന്നതിനുശമുമ്പ്
അവരുടെട സവഭാവവും പൂർവ്വകോല െചെയ്തികേളുടം (Character and antecedents)
പരിേശോധിക്കുമ്പന്നതിനുശേവണ്ട വിശേദ്വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ ഒരുട േഫാറം (proforma)
ഒപ്പിട്ട് നിയമനാധികോരിെയ ഏല്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
11. (എ) റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യോറാക്കുമ്പന്നതിേലക്ക് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജനനത്തീയതി,
സംവരണാനുശകൂലയത്തിനുശളള അർഹത എന്നിവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് ആവശേയമായ
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േരഖപ്പകേളുടെട
അസ്സലും
സവയം
സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയ
ശേരിപകേർപ്പുകേളുടം
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. One Time Registration നടത്തുേമ്പാള് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അപ്.േലാഡെ് െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടായുെട ചുവട്ടില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട േപര്,
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി എന്നിവ പ്രിന് െചെയ്തിരിക്കണം. 31-12-2011-നുശേശേഷം
എടുത്ത േഫാേട്ടായായിരിക്കണം upload െചെേയ്യേണ്ടത്.
അപ്.േലാഡെ്
േചെർക്കുമ്പന്നു.
1.

െചെേയ്യേണ്ടുന്ന

േഫാേട്ടായുെട

മറ്റു

വിശേദ്ാംശേങ്ങള്

താെഴ

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട മുഖപ്പവും േതാള്ഭാഗവും വയക്തിമായി പതിഞ്ഞെിരിക്കത്തക്ക
വിധത്തിലുളള കേളർ / ബ്ലാക്ക് & ൈവറ്റ് േഫാേട്ടായായിരിക്കണം.

2. 200 പികേ്.െസല് ഉദ്യയരവും , 150 പികേ്.െസല് വീതിയും, JPG േഫാർമാറ്റിലുളളതും
30 kb ഫയല് ൈസസില് അധികേരിക്കാത്തതുമായ ഇേമജുകേള്
ആയിരിക്കണം.
3. െവളുടത്തേതാ ഇളം നിറത്തിേലാ
േഫാേട്ടായായിരിക്കണം.

ഉദ്യളള

പശ്ചാത്തലത്തില്

എടുത്ത

4. മുഖപ്പം േനെരയും പൂർണ്ണമായും േഫാേട്ടായുെട മദ്ധയഭാഗത്ത് പതിഞ്ഞെിരിക്കണം.
5. കേണ്ണുകേള് വയക്തമായി കോണത്തക്കവിധത്തിലായിരിക്കണം.
6. െതാപ്പി (മതാചൊരത്തിെന ഭാഗമായുളള െതാപ്പി / ശേിേരാവസ്ത്രം
എന്നവെയാഴിച്ച് േഗാഗിള്സ് എന്നിവ ധരിച്ച് എടുത്തതും മുഖപ്പത്തിെന ഒരുട
വശേം
മാത്രം
കോണത്തക്കവിധമുളളതും
മുഖപ്പം
വയക്തമല്ലാത്തതുമായ
േഫാേട്ടാേയാടുകൂടിയ അേപക്ഷകേള് സവീകോരയമല്ല. മുകേളില് പറഞ്ഞെിരിക്കുമ്പന്ന
വയവസ്ഥകേള് പാലിച്ചുക െകോണ്ട് Upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് Upload െചെയ്ത തീയതി
മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
അസ്സല് പ്രമാണങ്ങളുടെട പരിേശോധനയ്ക്ക് കേമ്മീഷന നിർേദ്ദേശേിക്കുമ്പന്ന ദ്ിവസം
യഥാസമയം, യഥാസ്ഥലത്ത് ബന്ധെപ്പട്ട േരഖപ്പകേളുടമായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സവന്തം
െചെലവില് േനരിട്ട് ഹാജരാകേണം എന്നുളള വയവസ്ഥയില് യാെതാരുട കോരണവശോലും
ഇളവ് അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതല്ല.
(ബി) “ ഉദ്യത്തരക്കടലാസുകേളുടെട പുനഃപരിേശോധനയ്ക്ക് അേപക്ഷകേള് റാങ്ക് പട്ടികേ
അംഗീകേരിച്ച തീയതി മുതല് 45 ദ്ിവസത്തിനകേം സമർപ്പിക്കണം. പുനഃപരിേശോധനയ്ക്കായി
നിർദ്ദേിഷ്ട അേപക്ഷാ േഫാറത്തില് G 50 (അമ്പത്) െചെലാന സഹിതമാണ് അേപക്ഷ
അയയ്.േക്കണ്ടത്. നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുമ്പളളില് ലഭിക്കാത്ത അേപക്ഷകേള്
പരിഗണിക്കുമ്പന്നതല്ല''.
12. അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട രീതി:
(എ) കേവറിെന മുകേള്ഭാഗത്ത് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്ന തസ്തികേയുെട േപരുടം കോറ്റഗറി നമ്പരുടം
ബന്ധെപ്പട്ട വകുപ്പിെന േപരുടം എഴുേതണ്ടതാണ്.
(ബി) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുേട േപരുടം േമല്വിലാസവും കേവറിെന ഇടതുവശേത്തും അേപക്ഷ
അയയ്.േക്കണ്ട േമല്വിലാസം വലതുവശേത്തും എഴുേതണ്ടതാണ്.
(സി) ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷനുശേശേഷം ഓണ്ലൈലനായി അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
സന്ദർഭങ്ങളില് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in -െല
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നിർേദ്ദേശേങ്ങള്ക്കനുശസൃതമായിട്ടായിരിക്കണം അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടത്.
തുടർന്നുളള
കേത്തിടപാടുകേളില്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അേപക്ഷാനമ്പരുടം
User
ID-യും
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
13.
താെഴ പറയുന്ന പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് അേപക്ഷകേന
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
(എ) വയസ്സ് െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശളള േരഖപ്പകേള്- എസ്.എസ്.എല്.സി. ബുക്കിെല
സംഗതമായ േപജിെന ശേരിപ്പകേർപ്പ് അെല്ലങ്കില് സ്കൂള് അഡ്മിഷന രജിസ്റ്ററിെന പകേർപ്പ്
അെല്ലങ്കില് വിടുതല് സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന പകേർപ്പ് മുതലായ വിദ്യാഭയാസ സംബന്ധമായ
േരഖപ്പകേള്
മാത്രേമ
ജനനത്തീയതി
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശളള
പ്രമാണങ്ങളായി
സവീകേരിക്കുമ്പകേയുളളുട. എന്നാല് വിമുക്തഭടന്മാെര (Ex-servicemen) സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
അവർക്ക് സ്കൂള് സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന പകേർപ്പ് ഹാജരാക്കാന കേഴിയുന്നിെല്ലങ്കില് അവെര
സർവ്വീസില് നിന്നും വിടുതല് െചെയ്യുേമ്പാള് െകോടുക്കുമ്പന്ന ഡെിസ്ചൊർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
(Discharge Certificate) മതിയായ െതളിവായി അംഗീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
ശ്രീലങ്കയില് ജനിച്ച ഭാരതീയ വംശേജെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ശ്രീലങ്ക
ഗവണ്ലെമനിെന ജനന-മരണ വകുപ്പ് നല്കുന്ന ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതിയായ
െതളിവായി സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
യാെതാരുട സ്കൂളിലും പഠിക്കാത്തവരുടെട കോരയത്തില് വയസ് െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് താെഴ
പറയുന്ന പ്രമാണങ്ങള് െതളിവായി സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(1) ഒരുട ഗസറ്റഡെ് ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന ശേരിയാെണന്ന് സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയിട്ടുളള
ജാതകേത്തിെന ശേരിപ്പകേർപ്പ്.
(2) മുസ്.ലീം
ജമാഅത്തില്
നിന്നും
നല്കേിയിട്ടുളള
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
(ജാതകേത്തിെന കോരയത്തിെലന്ന േപാെലതെന്ന ഇതും ഒരുട ഗസറ്റഡെ്
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന ശേരിയാെണന്ന് സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.)
(3) ഇടവകേ വികോരി സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയിട്ടുളള ജ്ഞാനസ്നൊന രജിസ്റ്ററിെന
സംഗതമായ ഭാഗം.
(4) ജനന രജിസ്റ്ററിെന ആധികോരികേമായ പകേർപ്പ്.
(5)

ജനന- മരണ രജിസ്ട്രോർ നല്കേിയ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഇതില്
അേപക്ഷകേെന േപരുടം േമല്വിലാസവും വയക്തമാക്കണം.
ജനന
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന ശേരിപ്പകേർപ്പാെണന്ന് ഒരുട ഗസറ്റ് ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന
സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.

(ബി) വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശളള േരഖപ്പകേള് :
(1) സർവ്വകേലാശോലയില് നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുളള ഡെിഗ്രിേയാ (Degree)
താല്ക്കാലികേ ഡെിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കേറ്റാ
(Provisional Certificate)
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
മാർക്ക്
ലിസ്റ്റുകേള്,
അവയില്ത്തെന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് ലഭിച്ച ക്ലാേസ്സാ ഡെിവിഷേനാ കോണിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കില്
അല്ലാെത പരീക്ഷ പാസ്സായതിന് െതളിവായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതല്ല.
(2) ഡെിേപ്ലാമകേളുടെടയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേളുടെടയും കോരയത്തില് ഡെിേപ്ലാമകേേളാ
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേേളാ
അവയുെട
അഭാവത്തില്
ഉദ്യത്തരവാദ്െപ്പട്ട
അധികൃതരില്നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുളള താത്ക്കാലികേ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേേളാ
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മാത്രേമ സവീകേരിക്കുമ്പകേയുളളുട (ഇവയ്ക്കു പകേരമായി മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകേള്
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതല്ല).
(3) എസ്. എസ്. എല്. സി-േയാ തത്തുലയമായ പരീക്ഷേയാ പാസ്സായിട്ടുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകോേളജ് അഡ്മിഷേനാ പബ്ലികേ് സർവ്വീസിേനാ
േയാഗയതയുണ്ട് എന്ന് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയ എനേഡൊഴ്സ്െമേനാടുകൂടിയ
എസ്.എസ്.എല്.സി.
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന
പ്രസക്തമായ
േപേജാ
എനേഡൊഴ്സ്െമേനാടുകൂടിയ
തത്തുലയമായ
സർട്ടിഫിക്കേറ്റാ
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
(4) േമല് വിവരിച്ചതില് കുറവായ വിദ്യാഭയാസ േയാഗയതകേളുടെട കോരയത്തില്
സ്കൂള്
റിേക്കാർഡുകേളില്നിേന്നാ
രജിസ്റ്ററുടകേളില്നിേന്നാ
പ്രസക്തഭാഗങ്ങള് സ്ഥാപനതലവെന ഒേപ്പാടുകൂടി ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
കുറിപ്പ്:- സ്കൂള് വിദ്യാഭയാസത്തിനുശളള പ്രായപരിധി കേഴിഞ്ഞെേശേഷം ൈപ്രവറ്റായി
എസ്.എസ്.എല്.സി. പരീക്ഷയ്ക്ക് േചെർന്ന് പരാജയെപ്പട്ടവെര അവർ ൈപ്രവറ്റായി ആ
പരീക്ഷയ്ക്ക് േചെർന്ന കോരണത്താല് മാത്രം ഏെതങ്കിലും സാമാനയവിദ്യാഭയാസ
േയാഗയതയുളളവരായി പരിഗണിക്കുമ്പന്നതല്ല. ഇങ്ങെനയുളളവർ മുമ്പ് ക്രമമായി സ്കൂള്
വിദ്യാഭയാസം െചെയ്ത ഏെതങ്കിലും ക്ലാേസ്സാ സ്റ്റാനേഡെർേഡൊ പാസ്സായിട്ടുെണ്ടങ്കില്
അവർക്ക് ആ വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത മാത്രം ഉദ്യളളതായി കേണക്കാക്കുമ്പന്നതാണ്.
(സി) ജാതി, സമുദ്ായം ഇവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശളള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് - സമുദ്ായത്തിെന
അടിസ്ഥാനത്തില് സംവരണത്തിെന ആനുശകൂലയേമാ പ്രായപരിധിയില് ഇളേവാ
ലഭിക്കുമ്പവാന അർഹതയുളള മറ്റ് പിേന്നാക്ക വിഭാഗത്തില് ഉദ്യള്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അവർ പ്രസ്തുത ആനുശകൂലയം അേപക്ഷയില് അവകോശേെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടങ്കില് സമുദ്ായം / ജാതി
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന്
താെഴ
പറയുന്ന
േരഖപ്പകേള്
ആവശേയെപ്പടുന്ന
സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
എസ്.എസ്.എല്.സി.യിേലാ തത്തുലയമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റിേലാ സ്കൂള് അഡ്മിഷന
രജിസ്റ്ററിേലാ ജാതി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിട്ടുെണ്ടങ്കില് അവയില്നിന്നുളള ബന്ധെപ്പട്ട ഭാഗം
അെല്ലങ്കില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി അധിവസിക്കുമ്പന്ന സ്ഥലെത്ത വിേല്ലജാഫീസർ നല്കുന്ന
സമുദ്ായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
എന്നാല്, േകേരള സംസ്ഥാനെമാഴിെകേ മേറ്റെതങ്കിലും സംസ്ഥാന ഗവണ്ലെമനിെന
സ്കൂള് േരഖപ്പകേള് ജാതി െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് മതിയായ േരഖപ്പയായി സവീകേരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
അപ്രകോരം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേള് ഹാജരാക്കുമ്പന്ന അേപക്ഷകേർ അധിവസിക്കുമ്പന്ന സ്ഥലെത്ത
വിേല്ലജാഫീസർ (പട്ടികേജാതി/ പട്ടികേവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള
സംബന്ധിച്ച് തഹശേീല്ദ്ാർ) നല്കുന്ന സമുദ്ായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് െതളിവിനായി
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
കുറിപ്പ:- (1) േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല പട്ടികേജാതിക്കാർ, പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർ, മറ്റു പിേന്നാക്ക
സമുദ്ായക്കാർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്െപ്പട്ട സമുദ്ായങ്ങളുടെട ലിസ്റ്റ് ഈ
വിജ്ഞാപനത്തിെന അനുശബന്ധമായി േചെർത്തിട്ടുണ്ട്.
(2) സംവരണാനുശകൂലയത്തിന് അർഹതയുളള സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അവരുടെട സമുദ്ായത്തിെന േപര് നിശ്ചിത േകോളത്തില് േരഖപ്പെപ്പടുത്താതിരിക്കുമ്പകേേയാ
അംഗീകൃത സമുദ്ായത്തില് നിന്നും വയതയസ്തമായ ഏെതങ്കിലും സമുദ്ായത്തിെന േപര്
എഴുതുകേേയാ അെല്ലങ്കില് 'ഇല്ല' എെന്നഴുതുകേേയാ െചെയ്താല് സംവരണ ആനുശകൂലയത്തിന്
അർഹത ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
(ഡെി) (1) സംവരണാനുശകൂലയത്തിന് അർഹതയുളള പട്ടികേജാതി / പട്ടികേവർഗ്ഗ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന മുേഖപ്പനയുളള
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നിയമനത്തിന് സ്ഥലം തഹശേീല്ദ്ാരില്നിേന്നാ തഹശേീല്ദ്ാെരക്കാള് ഉദ്യയർന്ന
പദ്വിയുളള റവനയൂ ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥനമാരില്നിേന്നാ ചുവെട േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന മാതൃകേയില്
ലഭിച്ചിട്ടുളള ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന രണ്ട് ശേരിപ്പകേർപ്പുകേള് ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
ഇനർവയൂ സമയത്തും ആവശേയെമന്നു േതാന്നുന്നപക്ഷം
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതു ഘ്ട്ടത്തിലും കേമ്മീഷന് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന
സതയാവസ്ഥേബാദ്ധയെപ്പടുന്നതിനായി അസ്സല് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശേയെപ്പടാവുന്നതാണ് .
ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന ശേരിപ്പകേർപ്പുകേളില് ഒെരണ്ണം ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിെയ നിയമനത്തിന്
ശുപാർശേ െചെയ്യുേമ്പാള് ശുപാർശേ കേത്തിേനാെടാപ്പം നിയമനാധികോരിക്ക് അയച്ചുക
െകോടുക്കുമ്പന്നതാണ്.
ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് പ്രേവശേിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ജാതി
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന അസ്സല് നിയമനാധികോരി മുനപാെകേ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
(2) ഇപ്രകോരം തഹശേീല്ദ്ീരില് നിേന്നാ തഹശേീല്ദ്ാെരക്കാള് ഉദ്യയർന്ന
പദ്വിയിലുളള റവനയ ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന്മാരില്നിേന്നാ ഒരിക്കല് ലഭിച്ച ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിക്ക് പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന മുേഖപ്പന നിയമനം ലഭിക്കുമ്പന്നതുവെര
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്ന ഏതു തസ്തികേയ്ക്കും മതിയായ െതളിവായി സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ് .
2002-െല േകേരള (പട്ടികേജാതികേളുടം പട്ടികേവർഗ്ഗങ്ങളുടം) സമുഹായ സാക്ഷയപത്രങ്ങള്
നല്കേല് ക്രമീകേരണ ചെട്ടങ്ങളിെല 4-ാാം ചെട്ടത്തിെല 1- ാാം ഉദ്യപചെട്ടത്തിലും സർക്കാരിെന
1-2-2013 -െല 29280/ജി1/2012/പജപവവിവ. നമ്പർ സർക്കുമ്പലറിലും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുളള
പട്ടികേജാതി / പട്ടികേവർഗ്ഗ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കുമ്പളള ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന മാതൃകേ.
FORM No. III
[See Sub Rule (1) of Rule 4 of Kerala (SC & ST) Regulation of Issue of
Community Certificate Rules 2002]
No. ….........................
Office of the
….....................................
Dated: …......................................
COMMUNITY CERTIFICATE
[Issued under Rule 4 of the Kerala (Scheduled Castes and Scheduled Tribes)
Regulation of issue of Community Certificate Rules, 2002]
Certified that Sri./Smt./Kumari. ….............................................................
wife/ son/ daughter of Sri./Smt. …........................................................ of
…........................... …........................ Village …..............................................
Taluk …............................... in …........................................................ district of
the
State
of
Kerala
belongs
to
the
…...........................
…..................................................
Caste/Tribe
which
is
recognised
…............................................................... *Caste/Tribe which is recognised as
*Scheduled Caste/Scheduled Tribe under *the Constitution (Scheduled Castes)
Order, 1950. The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.
This Certificate is issued for ….............................................. purpose.
Signature,
Name and Designation of the Competent Authority.
(Seal)
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(3) എസ്.എസ്.എല്.സി. ബുക്കിേലാ സ്കൂള് അഡ്മിഷന രജിസ്റ്ററിേലാ ജാതി
വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത മറ്റ് പിേന്നാക്ക സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അവർ
സംവരണാനുശകൂലയം
അേപക്ഷയില്
അവകോശേെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടങ്കില് ബന്ധെപ്പട്ട അധികോരിയില് നിന്നും ചുവെട
േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന മാതൃകേയില് ലഭിച്ചിട്ടുളള ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന
ശേരിപ്പകേർപ്പ് ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
മറ്റ് പിേന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്കുമ്പളള ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന േഫാറം
[15-4-1981-െല ജി.ഒ.(എംഎസ്.)131/81/ ജി.എ.ഡെി. ഉദ്യത്തരവിന പ്രകോരം]
േകേരള
സംസ്ഥാനത്ത്
...................................................
ജില്ലയില്
....................................
താലൂടക്കില്....................................
വിേല്ലജില്/
ടൗണില്
..................................................വീട്ടില് ...............................................................െന/യുെട മകേന/ മകേള്
ശ്രീ./ ശ്രീമതി /കുമാരി..............................................................................േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആനറ്
സേബാർഡെിേനറ്റ്
സർവ്വീസ്
റൂള്സില്
(1958)
വിഭാഗങ്ങളുടെട
ലിസ്റ്റില്െപ്പടുന്ന........................................ജാതിയില്
ഉദ്യള്െപ്പട്ട
ആളാെണന്ന്
സാക്ഷയെപ്പടുത്തിെക്കാളളുടന്നു.
2. ശ്രീ./ശ്രീമതി/ കുമാരി .................................................................................നുശം/യും കുടുംബവും
േകേരള
സംസ്ഥാനത്തിെല
....................................................................
ജില്ലയില്
........................................................വിേല്ലജില് /ടൗണിലാണ് സാധാരണയായി താമസിക്കുമ്പന്നത്.

സ്ഥലം :
തീയതി:

(ഒപ്പ്)
േപരുടം ഔദ്യേദ്യാഗികേ പദ്വിയും
(ആഫീസ് മുദ്ര)

കുറിപ്പ്:- മുകേളില് സാധാരണയായി താമസിക്കുമ്പന്നത് എന്നതിന് 1950-െല ജനപ്രതിനിധി
നിയമത്തിെല 20-ാാം െസക്ഷനില് െകോടുത്തിട്ടുളള അേത അർത്ഥം തെന്നയാണ്.
( ഇ ) മതപരിവർത്തന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ക്രിസ്തുമതത്തില് നിന്നും ഹിന്ദുമതത്തിേലക്ക് പരിവർത്തനം െചെയ്തിട്ടുളളവർ
െതളിവിനായി താെഴപ്പറയുന്ന ഏെതങ്കിലും ഒരുട സ്ഥാപനത്തില് നിന്നും അതിെന
െസക്രട്ടറി, സ്ഥാപനത്തിെന മുദ്രേയാടുകൂടി നല്കേിയിട്ടുള സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന സവയം
സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയ ശേരിപ്പകേർപ്പ് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്തും അതിെന അസ്സല്
ഇനറർവയൂ സമയത്തും ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
(1) േകേരള ഹിന്ദു മിഷന, തിരുടവനന്തപുരം.
(2) അഖപ്പിലഭാരത ദ്യാനന്ദ സാല്േവഷന മിഷന (ആരയസമാജ്), േകേരള
ശോഖപ്പ, തിരുടനവനന്തപുരം.
(3) അഖപ്പിലഭാരത അയ്യേപ്പേസവാ സംഘ്ം (1955-െല 12-ാാം ചൊരിറ്റബിള്
െസാൈസറ്റീസ് ആക്ട് അനുശസരിച്ച് 1964-ല് 22-ാാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർ
െചെയ്.തത്).
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(4) ശ്രീരാമദ്ാസ മിഷന യൂണിേവഴ്സല് െസാൈസറ്റി, ശ്രീനീലകേണ്ഠപുരം,
തിരുടവനന്തപരുടം- 695 581.
(5) കോലിക്കറ്റ് ആരയസമാജ് മന്ദിർ, പുതിയറ പി.ഒ., േകോഴിേക്കാട്- 673 004.
കുറിപ്പ്:- (1) “ഇപ്രകോരം മതപരിവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുളളവർ ആ വിവരം ഗസറ്റില്
പ്രസിദ്ധം െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. അവർ തങ്ങളുടെട േപരിേലാ ഒപ്പിേലാ ഇവ രണ്ടിലുേമാ
എെന്തങ്കിലും മാറ്റം വരുടത്തിയിട്ടുെണ്ടങ്കില് ആ വിവരം ഗസറ്റില് പ്രസിദ്ധം െചെേയ്യേണ്ടതാണ് .
പരസയത്തിെന ശേരിപ്പകേർപ്പ് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .
പ്രസ്തുത പരസയത്തിെന ശേരിപ്പകേർപ്പ് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കാത്തവർക്ക്
സമുദ്ായികോടിസ്ഥാനത്തില്
സംവരണാനുശകൂലയേമാ
പ്രായപരിധിയില്
ഇളേവാ
ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല.
(2) ഹിന്ദുമതത്തിേലക്ക് പുനഃപരിവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുളള ആേളാ അയാളുടെട
പിനഗാമിേയാ ആയ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി പട്ടികേജാതിക്കാരനാെണന്ന് അവകോശേെപ്പടുന്നപക്ഷം
അയാള് അവകോശേെപ്പടുന്ന ജാതിയിെല അംഗങ്ങള് അയാെള അവരുടെട
സമുദ്ായത്തിെല ഒരംഗമായി അംഗീകേരിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന് െതളിയിച്ചാല് മാത്രേമ അയാെള
പട്ടികേജാതിക്കാരനായി കേണക്കാക്കുമ്പകേയുളള. ആയതിനാല്, ഇതിെന െതളിവിേലക്കായി
ഹിന്ദുമതത്തിേലക്ക് പുനഃപരിവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുളളവർ േമല്പ്പറഞ്ഞെ പരിവർത്തന
സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്
പുറേമ
സർക്കാരിെന
15-12-1987-െല
സർക്കുമ്പലർ
നമ്പർ
18421/ഇ 2/87/പജ.പവ.വിവ.-െല മാർഗ്ഗേരഖപ്പകേള് അനുശസരിച്ച് സമുദ്ായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
നല്കുന്നതിന് അധികോരെപ്പടുത്തിയിട്ടുളള റവനയൂ അധികോരിയില്നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുളള
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൂടി കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് . 16-12-1987-െല
ഗവണ്ലെമന് സർക്കുമ്പലർ നമ്പർ 18421/ ഇ 2/87/പജ.പവ.വിവ -ല് അനുശശോസിക്കുമ്പന്ന
വിധത്തിലുളള നടപടിക്രമങ്ങള് പാലിച്ചേശേഷമാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നെതന്ന് ജാതി
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന അധികോരി വയക്തമാക്കിയിരിക്കണം.
(3) മതപരിവർത്തനംമൂലം േപര്, ജാതി എന്നിവയില് മാറ്റമുെണ്ടങ്കില് ഈ മാറ്റം••••••
ഗസറ്റില് വിജ്ഞാപനം െചെേയ്യേണ്ടതും ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന പകേർപ്പ് സ്കൂള് േരഖപ്പകേള്
സഹിതം കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്. ഇങ്ങെനയുളള
സന്ദർഭങ്ങളില് സ്കൂള് േരഖപ്പകേളില് തിരുടത്തല് ആവശേയമില്ലാത്തതുമാകുന്നു.
( എഫ് ) േനാണ്ല ക്രീമിെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ( എന . സി . എല് . സി .)
(i)സംവരണാനുശകൂലയത്തിന്
അർഹത
ലഭിക്കുമ്പന്നതിേലക്കായി
പിേന്നാക്ക
സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് 27-5-2000-െല
ജി.ഓ.(പി) നമ്പർ 36/2000/എസ്.സി., എസ്.ടി., ഡെി.ഡെി. എന്ന ഗവണ്ലെമന് ഉദ്യത്തരവില്
െകോടുത്തിട്ടുളള പ്രകോരം അധികോരെപ്പടുത്തിയ ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥനില്നിന്നും ലഭിച്ച േനാണ്ല
ക്രീമിെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എന.സി.എല്.സി.) ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന
മാതൃകേ ചുവെട േചെർക്കുമ്പന്നു.
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FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD
CLASSES FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER GOVERNMENT OF
KERALA AND ITS ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS
This
is
to
certify
that
Shri/Smt........................................................................son/daughter
of…..........................................................................................................Village.......
....................District/
Division
in
the
State
of
Kerala
belongs
to ................................................of ….........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 Schedule prescribed thereunder to
identify the 'Creamy Layer' among the designated “Other Backward Classes” in
the State of Kerala.

Place:
Date:

Signature:
Name:
Designation
(Seal)

(ii) 27-5-2000-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 36/2000/എസ്.സി.,എസ്.ടി., ഡെി.സി. എന്ന
ഗവണ്ലെമന് ഉദ്യത്തരവിെല ബി,സി അനുശബന്ധങ്ങളില് േചെർത്തിട്ടുളളപ്രകോരം പിേന്നാക്ക
സമുദ്ായങ്ങളിെല പരമ്പരാഗത െതാഴില് െചെയ്യുന്ന വിഭാഗങ്ങെളയും മത്സയബന്ധനം
ഉദ്യപജീവനമാർഗ്ഗമായ സമുദ്ായങ്ങളിെല ഉദ്യപജാതികേെളയും ക്രീമിെലയറില് നിന്നും
ഒഴിവാക്കിയിട്ടുളളതും
ആയതിനാല്,അവർ
േനാണ്ല-ക്രീമിെലയർ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഹാജരാേക്കണ്ട ആവശേയമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. എന്നാല്, അപ്രകോരമുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്,
അവർ മുകേളില് സൂചെിപ്പിച്ച പരമ്പരാഗത െതാഴില് െചെയ്യുന്നവേരാ മത്സയ ബന്ധനം
ഉദ്യപജീവനമാർഗ്ഗമായ സമുദ്ായങ്ങളിെല ഉദ്യപജാതികേേളാ ആെണന്ന് വയക്തമായി
സൂചെിപ്പിക്കുമ്പന്ന ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .
(iii) EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ്:
EWS വിഭാഗത്തില് ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സംവരണാനുശകൂലയം
ലഭിക്കുമ്പന്നതിനായി 12.02.2020 തീയതിയിെല സ.ഉദ്യ.(എം.എസ്. നം.)02/2020 ഉദ്യ.ഭ.പ.വ.
പ്രകോരം ഹാജരാേക്കണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന മാതൃകേ ചുവെട േചെർക്കുമ്പന്നു.
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Annexure I
Office of the …....................…..........................
Date: ….............................
CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY THE APPLICANTS BELONGING
TO ANTHYODAYA ANNAYOJANA (AAY) AND PRIORITY HOUSE
HOLD (PHH) CATEGORY
(Vide G.O.(Ms.) No. 2/2020/P&ARD dated. 12.02.2020)
This is to certify that Shri/Smt/Kumari. …......................................... . . . . . . .
Son/daughter/wife of ….............................................................. is a permanent
resident of …...........................................................................................................
…......................... ......................................................................................................
(H.E. Address) …........................................................................................... village
…..................................................... District, Kerala State, whose photograph is
affixed below, is a member of Anthyodaya Annayojana (AAY)/ Priority House
Hold (PHH) and that his/her name is included in the Ration Card issued under this
category and that he/she does not belong to a caste/class recognised as Scheduled
Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes in the State and therefore
he/she belongs to Economically Weaker Sections in General Category.
Signature …................................................................
Recent
passport size
photograph of
the applicant

Name ….......................................................................
Designation …...........................................................

(Seal)
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Annexure II
INCOME AND ASSETS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY
ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS (EWSs) IN
GENERAL CATEGORY
Certificate No. ….................

Date ….................................

This is to certify that Shri/Smt/Kumari. ….................................................... . . . . .
Son/daughter/wife of …...........................................................................................
is a permanent resident of …............................................................................
…..............................................................................................................................
(H.E. Address) …...................................... Village ….......................................
Taluk

.......................................................... District in Kerala, Pin Code

…..................... whose photograph is affixed below, belongs to Economically
Weaker Sections in General Category(*) and that his/her family income is at
Rs.............................................................. ( in words also) for the financial year
…............................. and that his/her family does not own or possess assets
exceeding the limit specified in G.O.(Ms.)No.2/2020/P&ARD dated. 12.02.2020
and that he/she belongs to …............................................... caste/community/class
which is not recognised as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward
Class as listed in List I, II and III in the Schedule to Rule 2 Part I, K.S & S.S.Rs,
1958.

Recent passport
size photograph
of the applicant

Signature with Office Seal ….........................................
Name …........................................................................
Designation …................................................................

(*) General Category means and includes all Castes, Communities and Classes of
citizens other than Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward
Classes.
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( ജി ) അേപക്ഷകേെന ജനനത്തീയതി , ജാതി , മതം എന്നിവ സ്കൂള് േരഖപ്പകേളില്നിന്ന്
വയതയസ്തമാെണങ്കില് :
(I)''അേപക്ഷയിേലാ ഹാജരാക്കുമ്പന്ന േരഖപ്പകേളിേലാ േചെർത്തിട്ടുളള ജനനത്തീയതി, സ്കൂള്
അഡ്മിഷന രജിസ്റ്ററിേലാ എസ്.എസ്.എല്.സി.യിേലാ, മറ്റു സ്കൂള് േരഖപ്പകേളിേലാ
േചെർത്തിട്ടുളളതില് നിന്ന് വയതയസ്തമാെണങ്കില് േകേരള വിദ്യാഭയാസ ചെട്ടങ്ങളില്
(െകേ.ഇ.എ.ആർ.) ആറാം അദ്ധയായത്തിെല റൂള് 3-ല് നിർേദ്ദേശേിച്ചിട്ടുളളപ്രകോരം സ്കൂള്
േരഖപ്പകേളില് അധികൃതമായി മാറ്റം വരുടേത്തണ്ടതാണ്.
ഇപ്രകോരം ജനനത്തീയതി
സംബന്ധിച്ച് സ്കൂള് േരഖപ്പകേളില് വരുടത്തുന്ന മാറ്റം ബന്ധെപ്പട്ട അധികോരി
സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
സ്കൂള്
േരഖപ്പകേളില്
അധികൃതമായി
തിരുടത്തല്
വരുടത്തിയതിനുശേശേഷം മാത്രേമ ജനനത്തീയതിയുെട മാറ്റംെകോണ്ടുളള ആനുശകൂലയം
ലഭിക്കുമ്പകേയുളളുട.''
(ii)േപര്, മതം, സമുദ്ായം എന്നിവയില് വയതയാസം ഉദ്യെണ്ടങ്കില് (എഴുതുേമ്പാള് പററുടന്ന
ൈകേപ്പിഴ
ഒഴിെകേ)
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
സ്കൂള്
വിട്ടതിനുശ
േശേഷം
ശേരിയായത്
സ്ഥാപിച്ചുകകേിട്ടുന്നതിനുശേവണ്ടി സ്ഥലം തഹശേീല്ദ്ാരില് നിേന്നാ തഹശേീല്ദ്ാേരക്കാള്
ഉദ്യയർന്ന പദ്വിയിലുളള റവനയൂ വകുപ്പിെല ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥനമാരില്നിേന്നാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
വാങ്ങിയതിനുശേശേഷം ഗസറ്റില് വിജ്ഞാപനം െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. [24-5-1985- െല സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ് (എംഎസ്.) നമ്പർ 195/85/ജി.എ.ഡെി]. പ്രസ്തുത ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന
സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയ പകേർപ്പ് എസ്.എസ്.എല്.സി.യിേലാ സ്കൂള് അഡ്മിഷന രജിസ്റ്ററിെന
പകേർപ്പിേലാ േചെർത്ത് വേയ്ക്കണ്ടതാണ്. അസ്സല് േരഖപ്പകേളില് മാറ്റം വരുടേത്തണ്ടതില്ല.
(iii) േപരില് മാത്രം വയതയാസമുെണ്ടങ്കില് ഒരുട ഗസറ്റഡെ് ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥനില് നിന്ന് ലഭിച്ച
ഐഡെനിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൂടി എസ്.എസ്. എല്. സി.യിേലാ സ്കൂള് അഡ്മിഷന
രജിസ്റ്ററിെന പകേർപ്പിേലാ േചെർത്തു വയ്.േക്കണ്ടതാണ്.
കുറിപ്പ്:(1) “ജാതി/ സമുദ്ായം" ഇവയില് മാറ്റം വരുടത്തിെക്കാണ്ടുളള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന
അസ്സല് താെഴപ്പറയുന്ന അവസരങ്ങളില് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
(എ) ഇനർവയൂ സമയത്ത്.
(ബി) െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് എഴുത്തുപരീക്ഷയുെടേയാ പ്രാേയാഗികേ/ കോയികേക്ഷമതാ
പരീക്ഷയുെടേയാ
അെല്ലങ്കില്
ഇവ
രണ്ടിെനയുേമാ
എല്ലാത്തിനയുേമാ
അടിസ്ഥാനത്തിലാെണങ്കില് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന എല്ലാ സമയങ്ങളിലും.
(സി) േജാലിയില് പ്രേവശേിക്കുമ്പേമ്പാള് നിയമന അധികോരിക്കുമ്പമുമ്പാെകേ.
(2) മാതാപിതാക്കനമാരില് ഒരാള് പട്ടികേജാതിയിേലാ പട്ടികേവർഗ്ഗത്തിേലാ ഉദ്യള്െപ്പട്ട
മിശ്രവിവാഹിതരുടെട മക്കള്ക്ക് സമുദ്ായം െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് തഹശേീല്ദ്ാരുടെട
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതിയാകും.
ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എസ്.എസ്.എല്.സി.യിേലാ സ്കൂള്
അഡ്മിഷന രജിസ്റ്ററിെന പകേർപ്പിേലാ ഒട്ടിച്ചുകവയ്.േക്കണ്ടതാണ്.
(എച്ച് ) കോയികേക്ഷമതാപരീക്ഷ, പ്രാേയാഗികേ പരീക്ഷ, ഇനർവയൂ മുതലായവയ്ക്ക്
ഹാജരാകുന്ന േവളയില് അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റിേനാെടാപ്പം ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് താെഴ പറയുന്ന
േഫാേട്ടാ പതിച്ച തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പകേളില് ഒന്നും അതിെന സവയം സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയ
ശേരിപ്പകേർപ്പും ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകുന്ന േവളയില് താെഴ പറയുന്ന
ഏെതങ്കിലും തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയുെട അസ്സല് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പകേള്
ഇലക്ഷന കേമ്മീഷന നല്കേിയ േവാട്ടർ ഐഡെനിറ്റി കോർഡെ് (2)പാന കോർഡെ് (3)
പാസ്.േപാർട്ട് (4) ൈഡ്രവിംഗ് ൈലസനസ് (5) േദ്ശേസാല്ക്കൃത ബാങ്കുകേള് നല്കുന്ന
േഫാേട്ടാ പതിപ്പിച്ച പാസ്സ് ബുക്ക് (6) സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അവർ േജാലിെച്ചയ്യുന്ന
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സ്ഥാപനം നല്കുന്ന േഫാേട്ടാ പതിച്ച തിരിച്ചറിയല് കോർഡെ് (7) സാമൂഹയേക്ഷമ വകുപ്പ്
വികേലാംഗർക്ക് നല്കുന്ന േഫാേട്ടാ പതിച്ച തിരിച്ചറിയല് കോർഡെ് (8) വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെട
ഡെിസ്ചൊർജ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ജില്ലാൈസനികേേക്ഷമ
ആഫീസർ
വിമുക്തഭടന്മാർക്ക്
നല്കുന്ന േഫാേട്ടാ പതിച്ച ഐഡെനിറ്റി കോർഡെ് (9) േമാേട്ടാർ വാഹന വകുപ്പ് നല്കുന്ന
കേണ്ടക്ടർ ൈലനസനസ് (10) െഷഡെയൂള്ഡെ് ബാങ്കുകേള് / േകേരള േസ്റ്ററ്റ് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ്
ബാങ്ക് / ഡെിസ്ക്രിക്ട് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് ബാങ്കുകേള് എന്നിവ നല്കുന്ന േഫാേട്ടാ പതിച്ച പാസ്
ബുക്ക് (11) െപാതുേമഖപ്പലാ സ്ഥാപനങ്ങള് (വിവിധ കേമ്പനികേള് / േകോർപ്പേറഷനുശകേള് /
േബാർഡുകേള് / അേതാറിറ്റികേള്) സർക്കാർ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് അവരുടെട
ജീവനക്കാർക്ക് നല്കുന്ന േഫാേട്ടാ പതിച്ച ഐഡെനിറ്റി കോർഡെ് (12) േകേരള
സംസ്ഥാനത്തിെല സർവ്വകേലാശോല ജീവനക്കാർക്ക് നല്കുന്ന േഫാേട്ടാ പതിച്ച
ഐഡെനിറ്റി കോർഡെ് (13) വികേലാംഗരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് െമഡെിക്കല് േബാർഡെ്
നല്കുന്ന േഫാേട്ടാ പതിച്ച െമഡെിക്കല് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് , (14) അഡെവേക്കറ്റ് ആയി enroll
െചെയ്തവർക്ക് Bar Council നല്കുന്ന േഫാേട്ടാ പതിച്ച ഐഡെനിറ്റി കോർഡെ് (15) േകേന
ഗവണ്ലെമന് നല്കുന്ന ആധാർ കോർഡെ് (Aadhaar Card).
14.
നിർദ്ദേിഷ്ട വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, ജനനത്തീയതി, ജാതി, പരിചെയം എന്നിവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശളള പ്രമാണങ്ങള് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഇനർവയൂ സമയേത്താ കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാേഴാ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. മുകേളില് പറഞ്ഞെിട്ടുളളപ്രകോരം അസ്സല്
പ്രമാണങ്ങള് ഹാജരാക്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള ഇനർവയൂ െചെയ്യുകേേയാ അവരുടെട േപര്
റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്
ഉദ്യള്െപ്പടുത്തുകേേയാ െചെയ്യുന്നതല്ല. ഏെതങ്കിലും പ്രമാണങ്ങള്
ഹാജരാക്കുമ്പന്നതിന് സമയം നീട്ടിെക്കാടുക്കുമ്പന്നതല്ല. എന്നാല്, ജാതിയുെട ആനുശകൂലയം
അവകോശേെപ്പടുന്നവർ അത് െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് മതിയായ േരഖപ്പകേള് ഹാജരാക്കിയില്ല
എന്ന കോരണംെകോണ്ട് അവരുടെട അേപക്ഷ നിരസിക്കെപ്പടുകേയില്ല. അപ്രകോരമുളള
അേപക്ഷയില് മറ്റ് നയൂനതകേള് ഇല്ലാത്തപക്ഷം അവെര സംവരണാനുശകൂലയം നല്കോെത
നിയമനത്തിന് പരിഗണിക്കുമ്പന്നതാണ്.
15 അേപക്ഷകേർ വിജ്ഞാപനത്തിെലയും െപാതുവയവസ്ഥകേളിലും െവൈബ്സൈറ്റിെലയും
നിർേദ്ദേശേങ്ങള്
ശേരിയായി
മനസ്സിലാക്കിയതിനുശേശേഷം
അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
അേപക്ഷയിെല നയൂനതകേള് പരിഹരിക്കുമ്പന്നതിന് അേപക്ഷകേന് പിന്നീട് അവസരം
ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല.
16.
അേപക്ഷയില് അവകോശേെപ്പടാത്ത ഒന്നുംതെന്ന പിന്നീടുളള ഘ്ട്ടങ്ങളില്
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതല്ല. അേപക്ഷയില് അവകോശേെപ്പടാത്ത െതളിവ് മാത്രം അയച്ചാലും
അവ സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതല്ല.
17. അേപക്ഷകേന് െതാഴില് പരിചെയം ഉദ്യള്െപ്പെടയുളള എല്ലാ േയാഗയതകേളുടം
ഉദ്യേണ്ടാെയന്ന് കേണക്കാക്കുമ്പന്നതിന് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കാനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള
അവസാന തീയതി വച്ചായിരിക്കുമ്പം. അേപക്ഷിക്കുമ്പന്ന തസ്തികേകേള്ക്ക് ആവശേയമായ എല്ലാ
േയാഗയതകേളുടം(െതാഴില് പരിചെയം ഉദ്യള്െപ്പെട) ബന്ധെപ്പട്ട ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനപ്രകോരം ആ
തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്നതിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള അവസാന തീയതിയിേലാ
അതിനുശമുനേപാ ആർജ്ജിച്ചവയായിരിക്കണം. ഏെതങ്കിലും ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള
പരീക്ഷ േയാഗയതകേള്ക്ക് തുലയമായ മറ്റ് പരീക്ഷാേയാഗയതകേളുടളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
മുകേളില് 13 (ബി) ഖപ്പണ്ഡികേയില് പറഞ്ഞെിട്ടുളള പ്രപമാണങ്ങള്ക്കുമ്പ പുറെമ തങ്ങള്ക്ക്
ലഭിച്ചിട്ടുളള പരീക്ഷായേയാഗയതകേള് അേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള പരീക്ഷാ
േയാഗയതയ്ക്ക തുലയമായി അംഗീകേരിക്കാവുന്നതാെണന്നുളളതിേലക്ക് സർവ്വകേലാശോലയില്
നിേന്നാ മറ്റ് അധികൃത സ്ഥാപനങ്ങളില്നിേന്നാ മറ്റ് അധികൃത സ്ഥാപനങ്ങളില്നിേന്നാ
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േവണ്ടത്ര െതളിവ്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
സർവ്വകേലാശോലേയാ
മറ്റധികൃത
സ്ഥാപനങ്ങേളാനടത്തുന്ന
പരീക്ഷകേളുടെട
കോരയത്തില്
പരീക്ഷാഫലം
സർവ്വകേലാശോലേയാ
മറ്റ്
ബന്ധെപ്പട്ട
അധികോരികേേളാ
ഔദ്യേദ്യാഗികേമായി
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്ന തീയതി മുതല് മാത്രേമ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ആ പരീക്ഷ
പാസ്സായതായി കേണക്കാക്കെപ്പടുകേയുളള. മറ്റ് പരീക്ഷാ േയാഗയതയുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അവ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള പരീക്ഷാ േയാഗയതയ്ക്ക് തുലയമാെണന്നുളള െതളിവ് കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയിട്ടിെല്ലങ്കില് അേപക്ഷ നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
18. േകേരള ഗവണ്ലെമന് കേീഴില് േസവനമനുശഷ്ഠിക്കുമ്പന്ന വയക്തി േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ്
കേമ്മീഷന
വിജ്ഞാപനം
െചെയ്യുന്ന
ഒരുട
തസ്തിതകേയിേലക്ക്
ഓണ്ലൈലന
സംവിധാനത്തിലൂടെടേയാ അല്ലാെതേയാ അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പേമ്പാള് േകേരള ഗവണ്ലെമന്
െസർവന്സ് ആപ്ലിേക്കഷന േഫാർ േപാസ്റ്റ്സ് (ൈപ്രവറ്റ് എംേപ്ലാെയ്മെന് ആന്
ഗവണ്ലെമന് സർവ്വീസ്) അെമനെമന് റുടള്സ് 2012 പ്രകോരം, അയാള് പ്രസ്തുത വിവരം
അേപക്ഷയുെട പകേർേപ്പാ ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട പ്രിന് ഔദ്യട്ട് േപേജാ സഹിതം
അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട അവസാന തീയതിക്കുമ്പമുനപായി ആഫീസ് േമലധികോരിെയ
അറിയിച്ച് പ്രസ്തുത അേപക്ഷ പി.എസ്.സി. നിശ്ചയിച്ച അവസാന തീയതിക്കുമ്പമുമ്പായി
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിട്ടുളളതും താെഴ െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന മാതൃകേയിലുളളതുമായ
രസീത്
വാങ്ങി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുന്ന
സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
പ്രസ്തുത അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്നതിന് േമലധികോരിക്ക്
എെന്തങ്കിലും എതിർപ്പ് ഉദ്യളള പക്ഷം അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട അവസാന തീയതി മുതല്
ഒരുട മാസത്തിനകേം കേമ്മീഷെന േരഖപ്പാമൂലം അറിയിേക്കണ്ടതാണ്.
രസീതിെന മാതയകേ
RECEIPT
(To be obtained from the Head of Office)
Certified that a copy of application / print out page of the online application for
selection to the post of …......................…........................................................on I
….......................................................in
the
…...........................................
…........................ ............................ ......... (here enter the name of Department/
Corporation/Company/Local Authority/Co-operative Institution) notified in the
Gazette dated.............................................................has been received in this
Office on …....................................................... ie, on or before the last date fixed
for the receipt of application for the post from Sri./Smt.
….......................................................................(here enter the name and
designation of the applicant) and that objections ,if any to the entertainment of the
application will be communicated to the Head Office/Regional Office/District
Office of the Kerala Public Service Commission within one month from the last
date fixed for receipt of applications.
Place:
Date:

Signature,
Name and Designation of the Head of office.
(Seal of Office)
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േമല് പരാമർശേിച്ച രീതീയില് രസീത് സമർപ്പിക്കുമ്പമാല് സാധിക്കാെതേപായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട അവസാന തീയതിക്കുമ്പമുനപ് രസീതിന്
അേപക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കോണിച്ച് താെഴെക്കാടുത്തിട്ടുളള മാതൃകേയില് ആഫീസ്
േമലധികോരിയില് നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന മാതൃകേ
CERTIFICATE
(To be obtained from the Head of Office, in lieu of the Receipt)
Certified that a copy of request for receipt, in the form given in the General
Conditions of the Gazette notification inviting application for the post, dated
…................................
has
been
received
in
this
Office
on
….................................... ie, on or before the last date fixed for receipt of
application
for
the
post,
from
Sri./Smt.
…...................................................................... (here enter the name and
designation of the applicant) applying for selection to the post of
…........................on I …........................... in the ..........................................
Department/ Corporation/Company/ Local Authority/Co-operative Institution)
notified in the Gazette dated .............................

Place:
Date:

Signature,
Name and Designation of the Head of office.
(Seal of Office)

കുറിപ്പ്:- (1) 1958-െല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന് സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവ്വീസ് റൂള്സിെല റൂള്
9 (എ) (1) അനുശസരിച്ചുകളള താല്ക്കാലികേ ജീവനക്കാർക്ക് അതായത്
എംേപ്ലായ്.െമന്
എക്സ്.േചെഞ്ച്
മുേഖപ്പന
െപ്രാവിഷണലായി
േജാലി
േനാക്കുമ്പന്നവർക്ക് േമല്പ്പറഞ്ഞെ നിബന്ധന ബാധകേമല്ല.
(2) േകേന ഗവണ്ലെമന് സർവ്വീസിേലാ മറ്റ് സംസ്ഥാന ഗവണ്ലെമന്
സർവ്വീസിേലാ േജാലിയിലിരിക്കുമ്പന്നവർ അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാള് അതാത്
ഗവണ്ലേമാനിെന ചെട്ടങ്ങല്ക്കനുശസൃതമായാണ് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്നത്
എന്ന േമലധികോരിയുെട േരഖപ്പെപ്പടുത്തേലാടുകൂടി അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ടതാണ് .
അേപക്ഷ യഥാവിധി അയയ്ക്കാത്തപക്ഷം അതാത് ഗവണ്ലെമനിെന
അനുശമതിപത്രം നിർബന്ധമായും ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
18 (a) പ്രതിേരാധ േസനയില് നിന്നും വിരമിക്കുമ്പവാന ഒരുട വർഷം മാത്രം േശേഷിക്കുമ്പന്ന
വയക്തി േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന വിജ്ഞാപനം െചെയ്യുന്ന ഒരുട
തസ്തികേയിേലക്ക്
ഓണ്ലൈലന
സംവിധാനത്തിേലാ
അല്ലാെതേയാ
വിമുക്തഭടെനന്ന നിലയില് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പേമ്പാള് NOC യ്ക്ക് പകേരമായി
ചുവെട നല്കേിയിട്ടുളള മാതൃകേയിലുളള സർട്ടിഫിക്കറ്റും, അണ്ടർ േടക്കിങ്ങും
(Undertaking) ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
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FORM OF CERTIFICATE FOR SERVING PERSONNEL
(Applicable for serving personnel who are due to be released within one year)
It is certified that No. …............................... Rank. …......................................
Name …............... …......................................................... is serving in the
Army/Navy/Air Force from …..........................
2. He is due for release retirement on completion of his specific period of
assignment on …...........
3. No disciplinary case is pending against him.
Signature
Name and Designation of the
Competent Authority.

Place:
Date:
(SEAL)

Candidate (Serving Personnel) furnishing certificate as above will have to give
the following undertaking.

Undertaking to be given by serving Armed Force personnel
who are due to be released within one year
I understand that if selected on the basis of the recruitment/Examination to
which this application relates, my appointment will be subject to my producing
documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority that I have
been duly released/ retired/ discharged from the Armed Forces and that I am
entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the ExServicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts) Rules, 1979, as
amended from time to time.
Place:
Date:

Signature and Name of candidate

19 (a) ഏെതങ്കിലും തസ്തികേയ്ക്ക് േയാഗയതയായി വിജ്ഞാപനത്തില് നിർേദ്ദേശേിച്ചിട്ടുളള
പരിചെയം മറ്റ് രീതിയില് എടുത്ത് പറഞ്ഞെിട്ടില്ലാത്തപക്ഷം പ്രസ്തുത തസ്തികേയ്ക്ക്
നിഷ്കർഷിട്ടിട്ടുളള അടിസ്ഥാന േയാഗയത ആർജ്ജിച്ചതിനുശേശേഷം േകേന- സംസ്ഥാന
സർക്കാർ സർവ്വീസിേലാ െപാതുേമഖപ്പലാ സ്ഥാപനങ്ങളിേലാ രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത സവകോരയ
സ്ഥാപനങ്ങളിേലാ
താല്ക്കാലികേമാേയാ
സ്ഥിരമാേയാ
നിയമിക്കെപ്പട്ട്
േനടിയതായിരിക്കണം.
ഫാക്ടറി െതാഴിലാളികേളുടെട കോരയത്തില് സ്ഥിരമായും
തുടർച്ചയായും ദ്ിവസ ശേമ്പളത്തില് െതാഴില് െചെയ്ത് സമ്പാദ്ിച്ച പരിചെയവും
സവീകോരയമാണ്. അപ്രനറീസ് / െട്രേയിനി, കോഷവല് െതാഴിലാളി എന്നീ നിലകേളില്

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

327

േവതനേത്താടുകൂടിേയാ
അല്ലാെതേയാ
േനടിയ
പരിചെയം
േയാഗയതയായി
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
(b) 5-10-2013-െല G.O.(Ms.)635/13/H.Edn. നമ്പർ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് പ്രകോരം ഒരുട
വർഷെത്ത അപ്രനീസ്ഷിപ്പ് പരിശേീലനം പൂർത്തിയാക്കിയേശേഷം േബാർഡെ് ഓഫ്
അപ്രനീസ്ഷിപ്പ് െട്രേയിനിംഗ് (BOAT) മിനിസ്ട്രേി ഓഫ് ഹയൂമന റിേസാഴ്സ്
െഡെവലപ്പെമന് (MHRD) നല്കുന്ന െപ്രാഫിഷയനസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സംസ്ഥാന
സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളില് േജാലി േനടുന്നതിന് ഒരുട വർഷെത്ത പരിചെയമായി
പരിഗണിക്കുമ്പന്നതാണ്.
കുറിപ്പ്:- “ രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത സവകോരയ സ്ഥാപനങ്ങള് " എന്നതുെകോണ്ട് ഉദ്യേദ്ദേശേിക്കുമ്പന്നത് താെഴ
പറയുന്നവയാണ്.
(1) 1969-െല േകേരള േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് ആക്റ്റ് അനുശസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള
സഹകേരണ സംഘ്ങ്ങള്, 1860-െല െസാൈസറ്റീസ് രജിസ്.േട്രേഷന ആക്ട്, 1955െല ട്രോവനകൂർ -െകോച്ചിന ലിറ്ററി സയനിഫികേ് ചൊരിറ്റബിള് െസാൈസറ്റീസ്
രജിസ്.േട്രേഷന ആക്ട് അനുശസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള െസാൈസറ്റികേള് , 1956െല കേമ്പനീസ് ആക്ട് അനുശസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള കേമ്പനികേള് ,
കോലാകോലങ്ങളില് നിലവിലിരുടന്ന നിയമമനിസരിച്ച് നിയമപരമായ അസ്തിതവമുളള
സ്ഥാപനങ്ങള്, കേമ്പനികേള്.
(2) വയവസായ വികേസന കേമ്മീഷണറുടെട കേീഴല് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള െചെറുടകേിട
വയവസായ യൂണിറ്റുകേള്.
(3) ഗവണ്ലെമനിെന മൂലധന നിേക്ഷപമുളള വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്.
20.

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് െതാഴില് പരിചെയം െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് ഹാജരാേക്കണ്ട
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് താെഴെകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന മാതൃകേയില് ആയിരിക്കണം.
പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന മാതൃകേ

സ്ഥാപനത്തിെന േപര്
:
(കേമ്പനി /േകോർപ്പേറഷന/ ഗവണ്ലെമന്
ഡെിപ്പാർട്ടെമന് / സഹകേരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
മുതലായവ)
രജിസ്റ്റർ നമ്പർ
:
(െചെറുടകേിട വയവസായ രജിസ്.േട്രേഷന നമ്പർ
അെല്ലങ്കില് മേറ്റെതങ്കിലും രജിസ്.േട്രേഷന
നമ്പർ)
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത തീയതിയും എവിെട
:
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തു എന്നും
പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ശ്രീ./ശ്രീമതി................................................................................................... (ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
േപരുടം േമല്വിലാസവും) മുകേളില് പറഞ്ഞെിരിക്കുമ്പന്ന ആള് ഈ സ്ഥാപനത്തില്
................................................................................(തസ്തികേയുെട
േപര്/
േജാലിയുെട
സവഭാവം
ഇവയിേലെതങ്കിലും) ആയി ..................................................................രൂപ മാസ ശേമ്പളത്തില്
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ദ്ിവസ ശേമ്പളത്തില്* ..................................... മുതല് ................................... വെര ..............................
വർഷം ................................... മാസം ...........................................ദ്ിവസം േജാലി േനാക്കിയിട്ടുണ്ട് /
േജാലി േനാക്കിവരികേയാണ് *എന്ന് ഇതിനാല് സർട്ടിൈഫ െചെയ്യുന്നു.

സ്ഥലം:
തീയതി:

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന വയക്തിയുെട
തീയതി സഹിതമുളള ഒപ്പ്,
ഔദ്യേദ്യാഗികേ പദ്വി, സ്ഥാപനത്തിെന േപര്.
(ഓഫീസ് സീല്)
സാക്ഷയപത്രം

...............................................എന്ന
നിയമനത്തില്
/
ചെട്ടത്തില്
വയവസ്ഥ
െചെയ്യുന്നപ്രകോരം സ്ഥാപന ഉദ്യടമസ്ഥന / െതാഴിലുടമ നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കുമ്പവാന
ബാദ്ധയതെപ്പട്ട...........................................................രജിസ്റ്റർ പരിേശോധിച്ച് (ബന്ധെപ്പട്ട രജിസ്റ്ററിെന
േപര്)േമല് പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റില് പരാമർശേിക്കുമ്പന്ന ജീവനക്കാരന ഇതില്
പറഞ്ഞെിരിക്കുമ്പന്ന
കോലയളവില്
ടി
സ്ഥാപനത്തില്
.............................................................................................ആയി േജാലി െചെയ്തിരുടന്നു / േജാലി
െചെയ്യുന്നെവന്ന് ഇതിനാല് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു. ഞാന േകേരള / േകേന സർക്കാർ
പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുളള ........................................................എന്ന ചെട്ടപ്രകോരം ടി സ്ഥാപനത്തിെല
ജീവനക്കാരുടെട േസവന വയവസ്ഥകേെള സംബന്ധിച്ച് സ്ഥാപനഉദ്യടമ സൂക്ഷിേക്കണ്ട
രജിസ്റ്റർ പരിേശോധിക്കുമ്പവാന അധികോരെപ്പടുത്തിയ ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥനാണ്.
സ്ഥലം:
തീയതി:

ചെട്ടപ്രകോരം / നിയമപ്രകോരം സ്ഥാപനത്തിെലജീവനക്കാരുടെട
േസവന വയവസ്ഥകേള് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുവാന അധികോരെപ്പടുത്തിയ
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന തീയതി സഹിതമുളള ഒപ്പ്, േപര്,
ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്,ആഫീസ്.
(ഓഫീസ് സീല്)
കുറിപ്പ്:- (1)
േജാലി െചെയ്തിരുടന്ന തസ്തികേയുെട േപര് അെല്ലങ്കില് േജാലിയുെട
സവഭാവം അതായത് കോഷവല് െതാഴിലാളി അെല്ലങ്കില് ശേമ്പളേത്താടുകൂടിേയാ
അല്ലാെതേയാ ഉദ്യളള അപ്രനീസ് അെല്ലങ്കില് സ്ഥിരേമാ താല്ക്കാലികേേമാ ആയ
െതാഴിലാളി ഇവയിേലതാേണാ അത് സൂചെിപ്പിക്കണം.
(2)എല്ലാപരിചെയ
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേളുടം
സർക്കാരിെന
ബന്ധെപ്പട്ട
നിയന്ത്രണാധികോരി
/
േമലധികോരിെയെകോണ്ട്
സാക്ഷയെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേളുടെട
സതയാവസ്ഥ
പരിേശോധനയ്ക്ക്
വിേധയമാക്കുമ്പന്നതും
വയാജ
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേള്നല്കുന്നവരുടെടയും ഹാജരാക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
കേളുടെടയും
േപരില്
നിയമാനുശസൃതമായ
നടപടികേള്
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതുമാണ്.
21. വിമുക്തഭടനമാർക്ക്
പ്രതിേരാധേസനയിലുളള
െതാഴില്
പരിചെയം
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശളള
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന
മാതൃകേ
ചുവെട
േചെർക്കുമ്പന്നു.
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
പ്രതിേരാധേസനയിെല
അധികോരെപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന
നല്കേിയതായിരിക്കണം.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

െതാഴില് പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
(വിമുക്ത ഭടനമാർക്ക് മാത്രം)
വിഭാഗം (ആർമി/േനവി/എയർേഫാഴ്സ്)
:
റാങ്ക്
:
നമ്പർ
:
േപരുടം േമല്വിലാസവും(ഡെിസ്ചൊർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുളത്) :
എനേറാള് െചെയ്ത തീയതി
:
ഡെിസ്ചൊർജ് െചെയ്ത തീയതി
:
േട്രേഡെ്
:
ഓേരാ േട്രേഡെിലും എത്രകോലെത്ത സർവീസ്
:
പരിചെയം ഉദ്യെണ്ടന്ന് (ഓേരാ േട്രേഡെിലുമുള സർവീസ്
കോലം െവേവ്വെറ അക്ഷരത്തിലും അക്കത്തിലും
കോണിച്ചിരിക്കണം)

സ്ഥലം:
തീയതി:

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന ഓഫീസറുടെട
ഒപ്പും േപരുടം ഔദ്യേദ്യാഗികേ പദ്വിയും
(ഓഫീസ് മുദ്ര)

22. ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരുട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി യാെതാരുട
കോരണവശോലും
ഒന്നിേലെറ
രജിേസ്ട്രേഷന
നടത്താന
പാടുളതല്ല.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട എല്ലാ വിവരവും ശേരിയായും കൃതയമായും
ഉദ്യള്േപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
െതറ്റായ
വിവരങ്ങള്
ഒരുട
കോരണവശോലും
േരഖപ്പെപ്പടുത്താന പാടില്ല. ഒന്നില് കൂടുതല് തവണ രജിസ്റ്റർ െചെയ്തതാേയാ െതറ്റായ
വിവരങ്ങള് നല്കേിയതാേയാ കേെണ്ടത്തിയാല് അവെര സ്ഥിരമാേയാ ഒരുട
നിശ്ചിത കോലേത്തേക്കാ ഡെീബാർ െചെയ്യുകേേയാ അവർെക്കതിെര നിയമ
നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്നതാണ്.
23. പ്രേതയകേിച്ച് നിർേദ്ദേശേമില്ലാത്ത എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും
മുമ്പ് ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷന നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന
പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേശേഷവും, നിലവില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അവരുടെട profile-ലൂടെടയും ഓണ്ലൈലനായി കേമ്മിഷെന െവബ്സൈറ്റിലൂടെട
(www.keralapsc.gov.in) അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
24.

(എ) അേപക്ഷയിലും ഹാജരാക്കുമ്പന്ന േരഖപ്പകേളിലും െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന േപരില്
വയതയാസം ഉദ്യെണ്ടങ്കില് ആ രണ്ട് േപരുടകേളുടം ഒരാളുടേടതാെണന്ന് കോണിക്കുമ്പന്ന ഒരുട
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏെതങ്കിലും ഗസറ്റഡെ് ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥനില് നിന്നും വാങ്ങി കേമ്മിഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
(ബി) താെഴ പറയുന്ന ഒേന്നാ അതിലധികേേമാ നയൂനതകേള് ഉദ്യള അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
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1. നിശ്ചിത േയാഗയതയുെട അഭാവം
2. നിശ്ചിത പ്രായപരിധിയില് കുറവ്
3. നിശ്ചിത പ്രായപരിധിയില് കൂടുതല്
4. ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപന പ്രകോരമല്ലാെത സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷകേള്
5. അവസാന തീയതി കേഴിഞ്ഞെ് കേിട്ടുന്നവ
6. അേപക്ഷിക്കുമ്പന്ന തസ്തികേയുെട േപര്, അേപക്ഷയില് നല്കേിയിട്ടുള
വിവരങ്ങളില് നിന്ന് വയക്തമാകോതിരിക്കുമ്പകേ.
7.ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുള
തിരെഞ്ഞെടുപ്പുകേളില്
ഒേര
വിജ്ഞാപനമനുശസരിച്ച് ഒരുട തസ്തികേയ്ക്ക് ഒന്നില് കൂടുതല് ജില്ലകേളിേലക്ക്
അേപക്ഷകേള് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പകേ.
കുറിപ്പ്:-മുകേളില് സൂചെിപ്പിച്ച ഏെതങ്കിലും കോരണങ്ങളാല് നിരസിക്കെപ്പടുന്ന
അേപക്ഷകേളില്. പുന:പരിേശോധന ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
25.

26.

നിയമനങ്ങള്
നടത്തുന്നതിന്
ഈ
േനാട്ടിഫിേക്കഷന
ആസ്പെദ്മാക്കി
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റിെല റാങ്ക് അനുശസരിച്ചുകം 1958-െല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന്
സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവീസ് ചെട്ടങ്ങളിെല രണ്ടാം ഭാഗം 14 മുതല് 17 വെരയുള
ചെട്ടങ്ങളില് വിവരിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന സംവരണ വയവസ്ഥകേള് അനുശസരിച്ചുകം നിയമന
കോരയത്തില് അേപ്പാഴേപ്പാള് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന പ്രേതയകേ ചെട്ടങ്ങള് അനുശസരിച്ചുകം 1958-െല
േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന് സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവീസ് ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം ഭാഗത്തുള
3(സി) വകുപ്പിന് വിേധയമായും ആയിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
കുറിപ്പ്:- ഗവെണ്മെന്
ഉദ്യടമയിലുള
കേമ്പനികേളിെല/േകോർപ്പേറഷനുശകേളിെല/
േബാർഡുകേളിെല/ സഹകേരണ സ്ഥാപനങ്ങലിെല നിയമനത്തിനായുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന്
സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവീസ് ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം ഭാഗത്തുള 3(സി)
വകുപ്പ്
ബാധകേമല്ല.
എന്നാല്,
ഈ
കോരയത്തില്
കേമ്പനി/േകോർപ്പേറഷന/ േബാർഡെ്/ സഹകേരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
അംഗീകേരിച്ചിട്ടുള ചെട്ടങ്ങള് ഇവർക്ക് ബാധകേമായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(എ)
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അേപക്ഷാേഫാറത്തില്
അവകോശേെപ്പടുന്ന
ജനനതീയതി, വിദ്യാഭയാസ/സാേങ്കതികേ േയാഗയതകേള്, പരിചെയം, ജാതി ഇവ
ശേരിയാെണന്ന്
കേമ്മിഷന്
േബാദ്ധയമാകുന്നതുവെര
ഇവെയല്ലാം
താല്ക്കാലികേമായി മാത്രേമ
കേമ്മിഷന അംഗീകേരിക്കുമ്പകേയുള.
ഏെതങ്കിലും
പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രേവശേനം നല്കേിയതു െകോേണ്ടാ ഇനർവയൂവിന് ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടതു
െകോേണ്ടാ
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റില്
േപര്
ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയതുെകോേണ്ടാ
മാത്രം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് നിയമനത്തിന് അർഹതയുളതായി കേണക്കാക്കാവുന്നതല്ല.
അതിനാല് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടാന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കുമ്പള അർഹത എല്ലാ
ഘ്ട്ടങ്ങളിലും താല്ക്കാലികേമായിരി ക്കുമ്പന്നതും െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പട്ടു കേഴിഞ്ഞൊലും
അർഹത നിരസിക്കുമ്പവാനുശള അധികോരം കേമ്മിഷന് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതുമാണ്.
(ബി) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപര്, റാങ്ക് ലിസ്റ്റിേലാ അൈഡെവസ് ലിസ്റ്റിേലാ
ഉദ്യള്െപ്പടുത്തി എന്നത് നിയമനം ലഭിക്കുമ്പന്നതിന് ഉദ്യറപ്പായി കേണക്കാക്കാവുന്നതല്ല.
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27.

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെല നിബന്ധനകേളുടം വയവസ്ഥകേളുടം
അനുശസരിച്ചുകം േകേരള പബ്ലികേ് സർവീസ് കേമ്മിഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റായ
(www.keralapsc.gov.in)-െല
നിർേദ്ദേശേങ്ങള്
പ്രകോരവും
അേപക്ഷകേള്
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
തദ്നുശസൃതമല്ലാത്ത
ഏത്
അേപക്ഷയും
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.

28.

മുന്നറിയിപ്പ്:താെഴ പറയുന്ന നടപടി ദൂഷയങ്ങള്െക്കതിെര (misconduct)
അേപക്ഷകേർക്ക് പ്രധാനമായും മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുകേയും അത്തരം ഏെതങ്കിലും
നടപടി ദൂഷയത്തില് ഏർെപ്പടുന്ന അേപക്ഷകേെര ഏെതാരുട േജാലിക്ക് അവർ
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നുേവാ അതിേലക്ക് പരിഗണിക്കെപ്പടുന്നതിന് അേയാഗയരാക്കുമ്പകേേയാ
സ്ഥിരമാേയാ ഒരുട നിശ്ചിതകോലേത്തേക്കാ േകേരള പബ്ലികേ് സർവീസ് കേമ്മിഷന്
അേപക്ഷകേള് അയയ്ക്കുന്നതില് നിന്നും നിേരാധിക്കുമ്പകേേയാ അവർ പെങ്കടുക്കുമ്പന്ന
പ്രാേയാഗികേ പരീക്ഷയില് നിർമ്മിക്കുമ്പന്ന സാധനങ്ങേളാ എഴുത്തു പരീക്ഷയിെല
ഉദ്യത്തര കേടലാസുകേേളാ അസാധുവാക്കുമ്പകേേയാ അവരുടെടേമല് നിയമ നടപടികേള്
എടുക്കുമ്പകേേയാ അവർ ഏെതങ്കിലും േജാലിയില് നിയമിക്കെപ്പട്ടുകേഴിഞ്ഞുെവങ്കില്
ആ േജാലിയില് നിന്നും അവെര നീക്കം െചെയ്യുകേേയാ ഡെിസ്മിസ് െചെയ്യുകേേയാ
അനുശേയാജയമായ മറ്റ് അച്ചടക്ക നടപടികേള്/ നിയമ നടപടികേള് അവർെക്കതിെര
സവീകേരിക്കുമ്പകേേയാ േമല് പറഞ്ഞെവയില് ഒേന്നാ അതില് അധികേേമാ നടപടികേള്
അവർെക്കതിെര ൈകേെക്കാള്ളുകേേയാ െചെയ്യുന്നതാണ്.
(1)
േകേരള പബ്ലികേ് സർവീസ് കേമ്മിഷന മുേഖപ്പനയുള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന്
അേപക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള ഒരുട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിേയാ അയാള്ക്കുമ്പേവണ്ടി
മറ്റാെരങ്കിലുേമാ
കേമ്മിഷന
െചെയർമാെനേയാ
കേമ്മിഷനിെല
അംഗങ്ങെളേയാ
കേമ്മിഷെന
ഇനർവയൂവില്
സഹായിക്കുമ്പന്ന
ഉദ്യപേദ്ഷ്ടാക്കെളേയാ
പരീക്ഷകേെരേയാ
സവാധീനിക്കുമ്പവാനുശള
ഏെതങ്കിലും ശ്രമം.
(2)
അനർഹമായ ആനുശകൂലയങ്ങള്ക്കുമ്പേവണ്ടിേയാ കേമ്മിഷെന ഉദ്യത്തരവിന
പ്രകോരം
ഔദ്യേദ്യാഗികേ
പ്രഖപ്പയാപനമാകുന്നതുവെര
രഹസയമായി
വച്ചിരിേക്കണ്ട
വിവരങ്ങള്
േചൊർത്തിെയടുക്കുമ്പന്നതിനുശേവണ്ടിേയാ
കേമ്മിഷെന
ആഫീസുകേളിെല
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥനമാെര
സവാധീനിക്കുമ്പവാനുശള ഏെതങ്കിലും ശ്രമം.
(3)
ഏെതങ്കിലും േജാലിക്ക് നടത്തുന്ന െതരെഞ്ഞെടുപ്പിനുശേവണ്ടി അയയ്ക്കുന്ന
അേപക്ഷയിേലാ
അതു
സംബന്ധിച്ച്
ഹാജരാക്കുമ്പന്ന
മറ്റ്
പ്രമാണങ്ങളിേലാ
കേളവായ
വിവരങ്ങള്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തുകേേയാ
ഏെതങ്കിലും സാരമായ വസ്തുതകേള് മന:പൂർവം കേമ്മിഷനില് നിന്ന്
മറച്ചുകവയ്ക്കുകേേയാ െചെയ്യേല്.
(4)
കേമ്മിഷന മുനപാെകേ കേളവായേതാ കൃത്രിമമായേതാ ആയ
പ്രമാണങ്ങള് ഹാജരാക്കുമ്പകേേയാ കേമ്മിഷന മുനപാെകേ ഏെതങ്കിലും
േജാലിക്കുമ്പള
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
സംബന്ധമായി
ഹാജരാക്കുമ്പന്ന
പ്രമാണങ്ങളില് കൃത്രിമമായി മാറ്റങ്ങള് വരുടത്തുകേേയാ െചെയ്യേല്.
(5)
കേമ്മിഷന മുനപാെകേ ഒരുട േജാലിക്കുമ്പള െതരെഞ്ഞെടുപ്പില് തെന
എതിരാളിയായ ഒരുട അേപക്ഷകേെന കുറിച്ച് കേളവായ ഏെതങ്കിലും
പരാതി േബാധിപ്പിക്കുമ്പവാനുശള ശ്രമം.
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(6)

29.

30.

ഏെതങ്കിലും
െതരെഞ്ഞെടുപ്പില് െചെയർമാെനേയാ മറ്റ് കേമ്മിഷന
അംഗങ്ങെളേയാ
കേമ്മിഷെന
സഹായിക്കുമ്പന്ന
വിദ്ഗ്ദ്ധരെരേയാ
പരിരക്ഷകേെരേയാ കേമ്മിഷന ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെരേയാപറ്റി കേളവായ
ആേരാപണങ്ങള് ഉദ്യന്നയിക്കല്.
(7)
കേമ്മിഷന നടത്തുന്ന ഇനർവയൂവിേലാ പരീക്ഷകേളിേലാ അനുശചെിതമായ
െപരുടമാറ്റം.
(8)
കേമ്മിഷന
നടത്തുന്ന
പരീക്ഷയില്
ഉദ്യത്തര
കേടലാസിെല
നിർേദ്ദേശേങ്ങള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി ഏെതങ്കിലും
ഉദ്യത്തരകേടലാസില്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
തിരുടത്തലുകേല്
വരുടത്തുകേെയാ
ഏെതങ്കിലും
തരത്തിലുള കുറിപ്പുകേള് എഴുതുകേേയാ െചെയ്യുകേയും ഇവ കേമ്മിഷെന
പരിേശോധനയില്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിെയ
തിരിച്ചറിയാന
ഇട
നല്കുന്നതിന് സാദ്ധയതയുളതായി േബാദ്ധയെപ്പടുകേയും െചെയ്താല്.
(9) കേമ്മിഷന നടത്തുന്ന ഏെതങ്കിലും െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് നീതിപൂർവകേമായി
ൈകേകോരയം െചെയ്യുന്നതിന് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാവുന്നതായി
കേമ്മിഷന് േതാന്നുന്ന ഏെതങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളില് ഏർെപ്പടല്.
(10) “െമാൈബല് േഫാണ്ല, ബ്ലൂ ടൂത്ത്, വാക്ക് മാന തുടങ്ങി
വിവരവിനിമയത്തിനുശള എല്ലാ ഇലേക്ട്രാണികേ് ഉദ്യപകേരണങ്ങളുടം
പരീക്ഷാ ഹാളിനുശളില് കേർശേനമായി നിേരാധിച്ചിരിക്കുമ്പന്നു. ഇത്തരം
ഉദ്യപകേരണങ്ങള് പരീക്ഷാഹാളിനുശളില് ൈകേവശേം
വയ്ക്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
ഉദ്യത്തരക്കടലാസുകേള്
അസാധുവാക്കുമ്പന്നത്
ഉദ്യള്െപ്പെടയുള
ശേിക്ഷാ
നടപടികേള്
കേമ്മിഷന
ൈകേെക്കാള്ളുന്നതാണ്".
(11) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയേശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്
സ്ഥിരീകേരണം നല്കേിയിട്ട് ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര േകേരള
പബ്ലികേ് സർവീസ് കേമ്മിഷന റൂള്സ് ഓഫ് െപ്രാസീജയർ റൂള്സ് 22
പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാ നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ് .
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പദ്ധതി പ്രകോരം
അേപക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കുള അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് കേമ്മിഷെന ആഫീസില്
നിന്നും തപാല് വഴി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട profile-ല്
അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാക്കുമ്പന്നതാണ്. ഓേരാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയും അവരുടെട user
ID, password എന്നിവ ഉദ്യപേയാഗിച്ച് ഓണ്ലൈലനായി profile-ല് login െചെയ്ത്
അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്ത് എടുേക്കണ്ടതാണ്.
അേപക്ഷയില് െമാൈബല് നമ്പർ/e-mail ID എന്നിവ വയക്തമാക്കുമ്പന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
പരീക്ഷ/ഇനർവയൂ
സംബന്ധമായ
വിവരങ്ങള്
ഇലേക്ട്രാണിക്സ് മാദ്ധയമങ്ങളിലൂടെട അറിയിക്കുമ്പന്നതാണ്. (െമാൈബല്/ഇെമയില്).

േകേരള പബ്ലികേ് സർവീസ് കേമ്മിഷന,
തിരുടവനന്തപുരം
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അനുശബന്ധം - 1 (ഒന്ന് )
1. േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല പട്ടികേജാതികേള്
(Scheduled Castes of Kerala)
1. ആദ്ി ആന്ധ്ര
2. ആദ്ി ദ്രാവിഡെ
3. ആദ്ി കേർണ്ണാടകേ
4. അജില
5. അരുടന്ധതിയാർ
6. അയ്യേനവർ
7. ൈബരാ
8. ബകുട
9. ബതഡെ
10. ഭരതർ (പരതർ ഒഴിെകേ) പരവന
11. ചെക്കിലിയന
12. ചൊമർ, മുച്ചി
13. ചെണ്ഡാല
14. െചെറുടമന
15. േഡൊംബന
16. േഗാസാംഗി
17. ഹസ് ല
18. െഹാലയ
19. കേൈടയന
20. കോക്കാലന, കോക്കന
21. കേളാടി
22. കേണക്കന, പടന്ന, പടന്നന
23. കേവറ (െതലുങ്ക്, തമിഴ് ഭാഷകേള്
സംസാരിക്കുമ്പന്ന ബലിജ, കേവൈറ,ഗവറ,
ഗവൈറ, ഗവൈറ നായിഡു, ബലിജ
നായിഡു, ഗാജലു, ബലിജ അഥവാ
വൈളെചെട്ടി എന്നിവർ ഒഴിെകേ)
24. കൂസാ
25. കൂടന
26. കുടുംബന
27. കുറവന, സിദ്ധനർ, കുറവർ, കുറവ, സിദ്ധന
28. ൈമല
29. മലയന (മുന മലബാർ പ്രേദ്ശേത്തു മാത്രം)
(കേണ്ണൂർ, കോസറേഗാഡെ്, േകോഴിേക്കാട്, വയനാട്,
ജില്ലകേളില് നിന്നും)
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30. മണ്ണാന, പതിയാന, െപരുടമണ്ണാന,
വണ്ണാന, േവലന. െപരുടവണ്ണാന
31. േമാഗർ (െമാഗയർ ഒഴിെകേ)
32. മുണ്ടാല
33. നളേകേയവ
34. നല്ക്കടയ
35. നായാടി
36. പളന
37. പള്ളുവന, പുള്ളുവന
38. പമ്പട
39. പാണന
40. പൈറയന, പറയന, സാംബവർ, സാംബവന,
സാംബവ, പറയ, പൈറയ, പറയർ
41. പുലയന, േചെരമർ, പുലയ, പുലയർ, േചെരമ,
േചെരമന, വയനാട് പുലയന, വയനാടന പുലയന,
മാത, മാത പുലയന.
42. പുതിൈര വണ്ണാന
43. െറണയർ
44. സമഗാര
45. സാംബന
46. െസമ്മാന, െചെമ്മാന, െചെമ്മാർ
47. തണ്ടാന [മുന െകോച്ചി മലബാർ പ്രേദ്ശേത്ത്
തണ്ടാന എന്നറിയെപ്പടുന്ന ഈഴവ/തിയ്യേ
വിഭാഗങ്ങളുടം മുന തിരുട-െകോച്ചി സംസ്ഥാനത്ത്
തച്ചന എന്നറിയെപ്പടുന്ന കോർെപേനഴ്സും (carpenters)
ഒഴിെകേ] കൂടാെത തച്ചർ (കോർെപേനഴ്സ് ഒഴിെകേ).
48. േതാട്ടി
49. വേളാന
50. വള്ളുവന
51. േവടന
52. േവട്ടുവന, പുലയ േവട്ടുവന
(മുന െകോച്ചി സംസ്ഥാനത്തില് മാത്രം)
53. േനരിയന
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II േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല പട്ടികേവർഗ്ഗങ്ങള്
(Scheduled Tribes of Kerala)
1.
2.
3.
4.

അടിയാന
അരനാടന
ഇരവാലന
ഹില് പുലയ, മല പുലയന, കുറുടമ്പ പുലയന
കേരവഴി പുലയന, പാമ്പ പുലയന
5. ഇരുടളർ, ഇരുടളന
6. കോടർ, വയനാട് കോടർ
7. കോണിക്കാരന, കോണിക്കാർ
8. കോട്ടുനായിക്കന
••••••
9. െകോച്ചുകേവലന
10. െകോറഗ
11. കുടിയ, േമലക്കുമ്പടി
12. കുറിച്ചയന, കുറിച്ചിയന
13. കുറുടമർ, മുള്ളു കുറുടമന, മുള കുറുടമന, മല കുറുടമന
14. കുറുടമ്പർ, കുറുടമ്പന
15. മഹാ മലസ്സർ
16. മൈല അരയന, മല അരയന
17. മൈല പണ്ടാരം
18. മലേവടന, മൈല േവടന
19. മലക്കുമ്പറവന
20. മലസർ
21. മലയന, നാട്ടുമലയന, െകോങ്ങ മലയന
(കോസർേകോട്, കേണ്ണൂർ, വയനാട്, േകോഴിേക്കാട്,
എന്നീ ജില്ലകേള് ഒഴിെകേ)
22. മലയരയർ
23. മന്നാന
23A മറാട്ടി (Marati) (കോസർേഗാഡെ് ജില്ലയിെല
േഹാസ്ദുർഗ്ഗ്, കോസർേഗാഡെ് താലൂടക്കുമ്പകേളില് മാത്രം)
24. മുതുവാന, മുഡുഗർ, മുഡുവാന
25. പളിയന, പളിയാർ, പളിയാന, Paliyan.
26. പണിയന
27. ഉദ്യളാടന
28. ഊരാളി
29. മല േവട്ടുവന (കോസറാേഗാഡെ്, കേണ്ണൂർ ജില്ലകേളില്)
30. േതന കുറുടമ്പന, േജനുശ കുറുടമ്പന
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31. തച്ചനാടന, തച്ചനാടന മൂപ്പന
32. േചൊല നായിക്കന
33. മാവിലന
34. കേരിമ്പാലന
35. െവട്ട കുറുടമന
36. മല പണിക്കന
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അനുശബന്ധം - 2 ( രണ്ട് )
മറ്റു പിേന്നാക്ക സമുദ്ായങ്ങളുടെട ലിസ്റ്റ്
I. സംസ്ഥാനെമാട്ടാെകേ
1. അഗസ (Agesa)
2. അമ്പലക്കാരന
2 A. Anchunadu Vellallars
3. ആംേഗ്ലാ ഇനഡെയന
4. -------5. -------6. അേരമറാട്ടി
7. ആരയ
8. ബണ്ഡാരി
9. ബില്ലവ
9A. േബായന
10. ചെക്കാലന
11. -----------12. ചെവളക്കാരന
13. െചെട്ടി/െചെട്ടീസ് [േകോട്ടാർ െചെട്ടി, പറക്ക െചെട്ടി,
ഏലൂടർെചെട്ടി, ആറ്റിങ്ങല് െചെട്ടി, പുതുക്കടെചെട്ടി,
ഇരണിയല്െചെട്ടി, ശ്രീ പണ്ഡാരെചെട്ടി,െതലുങ്കു
െചെട്ടി, േപരൂർക്കടെചെട്ടി, ഉദ്യദ്ിയനകുളങ്ങര
െചെട്ടി, സാധുെചെട്ടി, 24 മൈന െചെട്ടീസ്
(24 Manai Chetties), വയനാടന െചെട്ടി,
കേലവറാ െചെട്ടി, 24 മൈന െതലുങ്കു െചെട്ടീസ്,
മൗണ്ടാടനെചെട്ടി, ഇടനാടനെചെട്ടി]
14. േദ്വദ്ിഗ (Devadiga)
15. േദ്വാംഗ (Devanga)
15A. ധീവര(അരയന, വാലന, നുശളയന, മുക്കുമ്പവന,
അരയവാത്തി,വളിഞ്ഞെിയാർ, പാണിയാക്കല്
മൂകേയ, േബാവിമൂകേയാർ, മുകേവീരന)
16. ഈഴവരുടം തീയരുടം
(1) ഈഴവന, ഇഴവന
(2) ഇഴുവ
(3) ഇഴുവന
(4) ഇഴവ, ഇഴവന
(5) ഇള്ളുവ
(6) ഇള്ളുവന
(7) ഇരവ
(8) ഇരുടവ
17. ഈഴവാത്തി
18. എഴുത്തച്ഛന
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19. ഗണികേ
20. ഗട്ടി (Gatti)
21. ഗൗഡെ (Gawda)
22. െഹഗ്ഡേഡെ(Hegde)
23. ---------24. ---------25. േജാഗി
26. കേടുപ്പട്ടന (Kaduppattan)
27. കേേയ്കാലന (kaikolan)
28. േകോലാശോരി (കേലശേപ്പണിക്കർ)
29. കേളരിക്കുമ്പറുടപ്പ് അെല്ലങ്കില് കേളരിപ്പണിക്കർ
29A. കേമ്മാര (Kammara)
30. വിശേവകേർമ്മ (ആശോരി, ചെപ്ത്േതഗ്ര,
കേല്ലാശോരി, കേല്ത്തച്ചന, കേമ്മാള, കേംസല,
കേന്നാന,കേരുടവാന, കൂടാരന, െകോല്ലന,
മലയാള കേമ്മാള, മൂശോരി, പാണ്ടികേമ്മാള,
പാണ്ടി തട്ടാന, െപരുടംെകോല്ലന, തച്ചന,
തട്ടാന, വില്ക്കുമ്പറുടപ്പ്, വില്ലാശോന, വിശേവബാഹ്മണന അെല്ലങ്കില് വിശേവ ബാഹ്മണർ,
വിശേവകേർമ്മാള, പലിശേ െപരുടം െകോല്ലന,
കേടച്ചി െകോല്ലന (Kadachikollan)
31. കേന്നടിയാന (Kannadiyans)
32. കേണിശു അെല്ലങ്കില് കേണിയാർ,
പണിക്കർ, കോണി അെല്ലങ്കില്
കേണിയാന (ഗണകേ) അെല്ലങ്കില്
കേണിശോന, അെല്ലങ്കില് കേമ്നന (kamnan)
33. കോവുതിയ (Kavuthiyan)
34. കോവുടിയാരുട (Kavudiyaru)
35. േകോംഗുനവിതന, േവട്ടുവനവിതന,
അടുേത്താണ്ല
35 A. െകോങ്കുെവളാള ഗൗണ്ടർ (െവളാള
ഗൗണ്ടർ, നാട്ടു ഗൗണ്ടർ, പാള ഗൗണ്ടർ,
പൂസാരി ഗൗണ്ടർ, പാള െവളാള ഗൗണ്ടർ)
36. േകോടയാർ
37. കൃഷ്ണനവകേ
38. േകേരള മുതലി (Kerala Muthali)
39. കുടുംബി
40. കുശേവന (കുലാല, കുലാല നായർ,
അെല്ലങ്കില് ആന്ധ്ര നായർ അെല്ലങ്കില്
ആന്ദുരുട നായർ)
41. കുംബാരന (Kumbarans)
41 A. Kunnuvar Mannadi
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41 B. കുറുടബ
42. ലത്തീന കേേത്താലിക്കർ
43. മടിവല (Madivalas)
44. -------------45. മറവന (Maravans)
46. മരുടതവർ (Maruthavar)
47. -------------48. മുസ്ലീം അെല്ലങ്കില് മാപ്പിള (കോസർേകോട്
ജില്ലയിെല തുർക്കർ/തുർക്കന ഉദ്യള്െപ്പെട)
48 A. Mukhari alias Moovari.
49. നാടാർ (ഹിന്ദു)
49 A. എസ്.ഐ.യു.സി. നാടാർ
49 B. Naidu
50. നായിക്കല്
50 A. Kodangi Naicken (Ernakulam,
Alappuzha, Kollam, Pathanamthitta
as of South Kerala)
51. ഓടന
52. ക്രിസ്തുമതത്തിേലക്ക് പരിവർത്തനം
െചെയ്ത പട്ടികേജാതിക്കാർ
53. പണ്ഡിതർ
54. പന്നിയാർ (Panniyar)
55. പട്ടാരയ
56. ------------57. ------------58. -----------59. രജപൂർ
60. ചെക്രവർ, ശേക്രവർ (കോവതി)
61. സൗരാഷ്ട്രർ
62. ശോലിയ, ചൊലിയ (ചൊലിയന)
63. േസനാത്തലവന (എളവാണിയ)
(Elavaniya)
64. എസ്.ഐ.യു.സി. (നാടാർ ഒഴിെകേ)
64 A. Thachar
65. േതാല്െകോല്ലന
66. െതാട്ടിയാന (Thottian)
67. വടുവന,വടുഗന,വടുകേർ,വടുകേ(വട്ടുക്കന)
68. ---------69. േവളാന
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70. വാണിയന (വാണികേ, വാണികേൈവശേയ,
വാണിഭെചെട്ടി, വാണിയെചെട്ടി,
അയിരവർ, നാഗരതർ, വാണിയാന)
71. വാണിയർ (Vaniyar)
72. വക്കലിഗ (Vakkaliga)
73. വീരൈശേവ (േയാഗി, േയാഗീശേവര,
പണ്ടാരം, പൂപണ്ടാരം/
മലപണ്ടാരം, ജംഗം)
74. െവളുടേത്തടത്ത് നായർ
(െവളുടേത്തടന, വണ്ണത്താന)
75. വിളക്കിത്തല നായർ(വിളക്കിത്തലവന)
76. യാദ്വന (േകോലയ, ആയർ, മായർ,
മണിയാണി, ഇരുടമന, എരുടമക്കാർ)
77. Mooppar or Kallan Mooppan or Kallan Mooppar
78. മേഹന – െമദ്റ
II - മലബാർ ജില്ലയില്
1.
2.
3.
4.

--------------------െഗനജാം െറഡ്ഡി (Ganjam Reddis)
വിഷവന (Vishavan)

IiI - മലബാർ ജില്ലഒഴിെകേ സംസ്ഥാനെമാട്ടാെകേ
1.
2.
3.
4.

--------------------മലേയകേണ്ടി (Malayekandi)
െറഡ്ഡയാർ

IV മലബാർ ജില്ലയിെല കോസർേഗാഡെ് േഹാസ്ദുർഗ്ഗ് താലൂടക്കുമ്പകേള് ഒഴിെകേ
സംസ്ഥാനെമാട്ടാെകേ
മറാട്ടി (Marati)
വിശേദ്ീകേരണം:- ഈ പട്ടികേയില് മലബാർ ജില്ല എന്നതു െകോണ്ട് അർത്ഥമാക്കുമ്പന്നത്
1956-െല േസ്റ്ററ്റ് റീ ഓർഗൈനേസഷന ആക്ടിെല െസക്ഷന 5-ല് സബ് െസക്ഷന 2-ല്
പരാമർശേിച്ചിട്ടുള ഡെിസ്ട്രേിക്റ്റാണ്.
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Part II
GENERAL CONDITIONS
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
OR
(b) Subjects of Nepal
OR
(c) Subjects of Bhutan
OR
(d)
Tibetans who have migrated to India before Ist January,1962 with the
intention of permanently settling in India.
OR
(e)
Persons of Indian origin who have migrated from Pakistan,
Burma,Srilanka and East African Countries of Keniya, Uganda and
United Tanzanian Republic (erst-while Tankanika and Sansibar)with
the intention of permanently settling in India.
Note:- Persons mentioned in (b),(c),(d) and (e) above shall obtain certificate
of eligibility from Government of India. They will be allowed to sit
for the examination and appear for the
interview and in case they
are appointed to any post,their appointment will be only
provisional,till they produce the certificate of eligibility.
(f) Shall be of good character.
(g) 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 Concessions 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 or adult
members of such Caste and their children when such adult members
are converted to other religion or Scheduled Tribes and by three years
in the case of candidates belonging to any of the Other Backward
Classes.
(ii)
The maximum age limit laid down for appointment to any post shall
not apply in the case of candidates belonging to any of the Scheduled
Caste or adult members of such castes and their children when such
adult members are converted to other religions or Scheduled Tribes, if
the qualification prescribed for the post is lower than a degree of
recognised University and if such candidates possess an educational
qualification higher than that prescribed for the post,they are otherwise
qualified for appointment.
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(iii) The maximum age limit shall not apply to the appointment of
candidates belonging to any of the Scheduled Castes or adult members
of such caste and their children when such adult members are
converted to other religions or Scheduled Tribes if the minimum
qualification prescribed for the post, if a degree and if the candidates
hold a degree which is not lower than the qualification prescribed for
the post provided they are otherwise qualified for appointment.
Note:- The words educational qualification mentioned in paras 2(ii) and
2(iii) refers to technical qualification in the case of technical posts and
general educational qualification in the case of non-technical posts.
(iv)Where age alone stands in the way of recruitment of candidates
belonging to any of the Scheduled Caste/Scheduled Tribes or adult
members of the Scheduled Castes converted to other religions and their
children of Scheduled Tribes converted to other religions the upper age
limit may be relaxed to fill up the quota reserved for them.
(v) Relaxation of age will be allowed to all provisional employees of the
Kerala Government (Whether they continue in service or relieved from
service) who have been appointed under Rule 9(a) (i) of part II of the
Kerala State and Subordinate Service Rules,1958 to the extent of their
provisional service provided they possess a minimum service of one
year in the provisional appointment.''This concession will be extended
to the provisional employees appointed to Work Establishment posts
and Part-time posts. Once they get appointment in the regular basis ,the
concession will not be available to further appointment to any other
posts.” This concession will also be extended to the members of the
staff appointed provisionally in the Census Department,
Kerala,1971,1981,and 1991and subsequently thrown out on account of
retrenchment. They will have to produce a certificate from the Director
of Census Operations, Kerala showing the length of provisional service
and the fact that they are retrenched persons,as and when required by
the Commission. The maximum period of relaxation allowed to such
retrenched persons of the Census Department will be five years.
For selection to posts in the service of the Local Authorities,upper
age limit will be relaxed in favour of those candidates who have
worked for a minimum period of one year provisionally in the service
of the Local Authorities to the extend of their provisional service up to
a maximum of five years provided they were within the prescribed age
limit at the time of their initial provisional appointment. The above
concession in age will not be applicable to persons holding regular
appointments under the Local Authorities for further appointments.
Candidates who claim this relaxation have to produce a certificate
showing the period of provisional service put in by them as and when
required by the Commission. It should be specifically stated in the
certificate that they were not holding regular appointments under the
''Local Authorities” .(This age concession for selection to the Local
Authorities will be applicable only for the posts notified from the date
of Gazette. i.e, 6-7-1993).
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(1)
eye
(2)
(3)
(4)

(vi) 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 those who have
rendered service in the erstwhile Travancore-Cochin Labour Units.
N.C.C Cadet Instructors who have been retrenched after a specified
period of service and the retrenched whole time N.C.C Instructors who
have put in minimum period of service of six months before
retrenchment. 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 Commission.
(vii)
Physically Handicapped persons (the blind,the deaf and dumb
and 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 otherwise suitable and
provided he can discharge the duties attached to the post satisfactorily.
Age concession upto 15 years will be granted to the blind and the deaf
and dumb and 10 years to orthopaedically handicapped persons,''They
shall produce a certificate from the Standing Disability Assessment
Board constituted as per G.O.(P) No.161/97/H&FWD,dated 15-5-1997
to prove that they are Physically Handicapped as and when required by
the Commission''. 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 opportunities, protection of rights
and full participation) Act,1995 and includes the following categories''.
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
with correcting lenses.
(c) Limitation of the field of vision substending an angle of 20 degree
or worse''.
The Deaf:- The deaf are those in whom the sense of hearing is fully nonfunctional for the ordinary purpose of life.
The Dumb:- The term dumb means one in whom the power of speech is
non -functional for the ordinary purpose of life.
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.
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FORM VII
(See Rule 6)
DISABILITY CERTIFICATE
(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.
2.
3.
4.
5.
6.

Locomotor Disability
Low vision
Visual impairment
Hearing impairment
Mental retardation
Mental illness
(Please tick as applicable)
(B) The diagnosis in his/her case is …..................................................
(1) He/She has …................................... % (in figure) ….................. per
cent (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 document as proof of
residence.
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Nature of document Date of issue

Details of authority
which issued the
certificate

(Signature and seal of authorised signatory of notified medical authority)
Signature/Thumb impression
In whose favour Disability
Certificate is issued.
FORM VIII
(See Rule 6)
DISABILITY CERTIFICATE
(In case of multiple disablities)
(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:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Locomotor Disability
Low vision
Visual impairment
Hearing impairment
Mental retardation
Mental illness

(Please tick as 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 disabilities ticked below, and shown against the relevant disability in the table
below.
Sl. Disability
No.

Affected
Diagnosis
part of body

1

Locomotor disability

@

2

Low Vision

#

3

Blindness

4

Hearing impairment

5

Mental retardation

X

6

Mental illness

X

Permanent
Physical
impairment/
mental disability
(in %)

Both eyes
£

(c) In the light of the above his/her overall permanent physical impairment as
per guidelines (to be specified) is as follows:
In figure :- …............................ percent
In words:….................................................................................................... per cent
2. This condition is progressive/non progressive/likely to improve/ not likely
to improve.
3. Re-assessment 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 eye
£ :- e.g. left/right/both ears
4. The applicant has submitted the following document as proof of residence.
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Nature of document Date of issue

Details of authority
which issued the
certificate

5. Signature and seal of the medical authority

Name and seal of
member

Name and seal of
member

Name and seal of the
Chairperson

Signature/Thumb impression
In whose favour Disability
Certificate is issued.
FORM IX
(See Rule 6)
DISABILITY CERTIFICATE
(In case other than those mentioned in Forms VII and VIII)
(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
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…........................................... 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 body
Physical
.
impairment/
mental disability
(in %)
1

Locomotor disability

@

2

Low Vision

#

3

Blindness

4

Hearing impairment

5

Mental retardation

X

6

Mental illness

X

Both eyes
£

(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. Re-assessment 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 eye
£ :- e.g. left/right/both ears
The applicant has submitted the following document as proof of residence.
Nature of document Date of issue

Details of authority
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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Note:- The Principal rules were published in the Gazette of India vide
Notification Number S.O. 908(E) dated the 31st December 1996.
(viii) The upper age limit will be relaxed in the case of ex-employees of the
Bharat Sevak Samaj engaged for the execution of any scheme financed
by the State or Central Government to the extent of their service in the
Samaj, provided they are otherwise qualified and provided further they
shall not have passed 40 years of age on the first day of January of the
year in which applications are invited. Such candidates,shall produce
along with their application a certificate obtained from the Pradesh
Chairman of the Samaj stating that they had been appointed for the
execution of the scheme mentioned above,as and when required by the
Commission.
(ix) “The inmates as well as Ex-inmates of After Care Homes,Orphanages,
Rescue Homes and Ex-inmates of Juvenile Homes and Special Homes
which are recognised by Government or are receiving grant from
Government shall be allowed age relaxation upto 10 (ten) years,for
appointment to posts in the various services of the State if they are
otherwise qualified. Candidates who are eligible for concession shall
note the above details in the relevant column of the applications and shall
produce a certificate obtained from the competent authority to prove that
they belong to the category concerned'' as and when required by the
Commission.
(x)
The upper age limit shall be relaxed in the case of Labourers of the
Indo-Swiss Project to the extent of their Service in the Project,if they are
otherwise qualified. They shall produce,certificates showing their
Service(with the date of commencement and termination) in the project
obtained from the Head of the Project,when required by the Commission.
(xi)

“Ex-Home Guards Volunteers who have completed a tenure of three
years in the organisation and who had undergone training during the
period satisfactorily will be allowed age relaxation for the entire period
of their service in the Home Guards Organisation for all appointments in
Public Service. They will also be allowed age relaxation for the period of
their unemployment subject to a maximum period of seven years of such
appointments. Such candidates shall obtain proper certificates showing
the period of their service in the Home Guards Organisation and the
period
of
unemployment
from
the
Superintendent
of
Police/Commissioner of Police of the District concerned and shall
produce the same” as and when required by the Commission.
(xii) The crucial date for determining the upper age limit or trained apprentice
to all appointments in Non-Gazetted/ Class III and Class IV/Posts in
Government and to equivalent posts in Government owned/ Controlled
Companies,Boards,Corporations will be determined by deducting from
his age the period of apprenticeship /training undergone by him as
prescribed under the Apprentice Act,1961,subject to the condition that
the apprenticeship/training in the same Organisation or in the same line
of work/trade”.
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(xiii) The upper age limit will be relaxed in the case of candidates who have
rendered service in the personal staff of Ministers/Leader of
Opposition /Government Chief Whip/Speaker/Deputy Speaker/Chairman
of Financial Committees of Kerala to the extent to the period of their said
service provided they are otherwise qualified [G.O.(P) No.
25/93/P&ARD dated 1-4-1993 and G.O.(P) 33/97/P&ARD dated 27-121997]. They shall produce a certificate issued by competent authority
specifying the period of their said service with the date of
commencement and termination thereof when required by the
Commission. This relaxation is not allowed to Government Servants who
work in the personal staff as aforesaid.
(xiv) The upper age limit prescribed in the Special Rules, shall be further
raised by five years in the case of widows subject to the condition that
the maximum upper age limit shall in no case exceed fifty years (as per
G.O.(P) No.10/2018/P&ARD dated 29.05.2018 – SRO No.340/2018)
3. Special concession regarding educational qualifications- In case where the
minimum educational qualification for posts other than teaching posts in
College is prescribed as First or Second Class Degree/ Diploma it shall be
fixed as the lowest class of such Degree/ Diploma in respect of candidates
belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
4. (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 12-2-1970 as amended by G. O.
(Ms)246/70/PD. Dated 21-7-1970”[Vide G.O.(Ms)112/81/LBR dated 2212-1981].
5. (a) “3% of vacancies shall be reserved in General Recruitment for the
physically handicapped persons to the posts identified vide (1)G.O.(P)
No.20/98/P&ARD dated14- 7-1998(2) G.O.(P) No.1/99/P&ARD dated 11-1999 (3)G.O. (P) No.119/2005/SWD dated 6-8-2005 and (4) G.O.
(Rt.)No3485/07/LSGD. dated 22-12-2007 as envisaged in section 33 of
“Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and
Full Participation ) Act, 1995”.
6.
Extra marks will be awarded to meritorious Sportsmen who possess 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 11-1-1978.
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 Commission. 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
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Council will not be considered for awarding weightage marks.
7.

Where the method of recruitment to any post of any service class or
category is by direct recruitment on district -wise basis, such candidates
belonging to that district shall be given a weightage of 5 Marks for the
selection. Provided that candidates who are eligible to get the above
weightage marks shall produce a nativity certificate issued by a competent
authority not below the rank of Tahsildar of the concerned District as and
when called for by the Commission. [Notification No. G.O.(P)
10/2011/P&ARD dated 28-2-2011]
(Weightage Marks will be granted subject to the final decision in W.A. 618/2012)
Model Form of Nativity Certificate
NATIVITY CERTIFICATE
[As per G.O. (Ms) No.205/83 dated 26-2-1983]
No..................................
…...........................

Place

Date................................
Certified that Shri/Smt.
…...................................................................................................... D/o or S/o
Sri/Smt................................................................... is native of ….......................
village in..................................Taluk in ….................................... District of Kerala
State.
Village Officer
8. Where the number of qualified applicants is unduly large, having regard to
the number of vacancies, the Commission 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.
9. 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.
Note:- According to the following Government Orders viz.
(1) G.O. Ms)No. 140/78/DD dated 20.09.1978,
(2) G.O. (Rt.)No. 7/83/HWD dated 6-1-1988,
(3) G.O. (Ms)No.66/85/SC/ST/DD dated 9-12-1985 and (4) G.O. (Ms)
No.1/91/SC/ST/DD dated 2-1-1991, the unemployed candidates who
belong to SC/ST/OEC (and converts from among them including
Kudumbis) who are called for interview/written test/ practical
test/physical efficiency test and other tests conducted by the P.S.C are
eligible for T.A. The T.A for to and fro journey is limited to that of
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actual bus fares/II Class train fare. The eligible candidate should obtain
necessary
attendance
certificate
from
the
Chief
Superintendent/Nominee of the Commission on the day of the
test/interview itself. Belated request for the issuance of attendance
certificate will not be entertained. The candidates claiming T.A. Should
produce the attendance certificate thus obtained before the Taluk
Welfare Officer concerned along with the declaration stating that she
/he is not employed elsewhere.
10. Selected candidates 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, qualifications,
experience etc. together with a proforma furnishing details enabling the
verification of character and antecedents of the candidates.
11. (a) Candidates 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 Ranked List as and when required by the Commission.
In the photograph to be uploaded by the candidates 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 on
or after 31.12.2011.
Other Instruction regarding photo are as follows:
(1) The photo uploaded should be in 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 while/light coloured.
(4) Face should be centrally focussed.
(5) The eyes should be open and vivid.
(6) Photograph wearing cap goggles (except cap, viel worn in adherence
to religious
custom), 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 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 Commission at their own expenses. 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 Fifty (I 50) within a period
of 45 days from the date of publication of the ranked lists. Applications
received after the stipulated period shall not be entertained.
12. Mode of sending applications:
(a) The name of the post, the category No. and the Department of the
respective post should be clearly noted at the top of the envelope.
(b) The name and address of the candidates shall be entered at the bottom
left and corner and the address to which applications are to be sent at the
bottom right and hand corner of the envelope.
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(c) Candidates shall abide by the instructions given in the official website
www.keralapsc.gov.in 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
Commission.
13. The following documents shall be produced as and when required by the
Commission:
(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 persons of Indian Origin born in Sri Lanka, the
certificate issued by the Department of Births and Deaths of the Government of
Sri Lanka will be accepted as sufficient proof of age. In the case of candidates
who have not studied in any educational institution, the following will be accepted
in proof of age:1. True Copy of horoscope attested by a Gazetted Officer.
2. True Copy of certificate issued from Muslim Juma-Ath
attested by a Gazetted Officer.
3. Relevant portion of the Baptism Register attested by the
Parish Priest.
4. Authenticated extract from the Birth Register.
5. True Copy of Certificate of Birth issued by the Registrar of
Birth and Death 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 Certificate the relevant page of S.S.L.C or equivalent
Certificate containing the necessary endorsement of eligibility for
College Admission/Public Service.
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(iv)In the case of candidates with educational qualifications lower than
those 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 overaged
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 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
therein 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 Public Service Commission 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 Commission 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
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candidate has to produce the 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 Public Service Commission by the same
candidate till the applicant gets recruited to any post by the
Commission.
Community Certificate prescribed for SC/ST under Sub rule (1)of
Rule 4 of Kerala SC & ST) Regulation of issue of Community
Certificate Rules, 2002 and Government Circular No.
29280/G1/12/SCSTDD dated 01.02.2013.
FORM No. III
[See Sub Rule (1) of Rule 4 of Kerala (SC & ST) Regulation of Issue of
Community Certificate Rules 2002]
No. ….........................

Office of the ….....................................
Dated...............................................
COMMUNITY CERTIFICATE

[Issued under Rule 4 of the Kerala (Scheduled Castes and Scheduled Tribes)
Regulation of issue of Community Certificate Rules, 2002]
Certified that Sri./Smt./Kumari. ….............................................................
wife/ son/ daughter of Sri./Smt. …........................................................ of
…........................... …........................ Village …..............................................
Taluk …............................... in …........................................................ district of
the
State
of
Kerala
belongs
to
the
…...........................
…..................................................
Caste/Tribe
which
is
recognised
…............................................................... *Caste/Tribe which is recognised as
*Scheduled Caste/Scheduled Tribe under *the Constitution (Scheduled Castes)
Order, 1950. The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.
This Certificate is issued for ….............................................. purpose.
Signature,
Name and Designation of the
Competent Authority.
(Seal)
(iii) 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.
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FORM OF COMMUNITY CERTIFICATE FOR OTHER BACKWARD
CLASSES
[Vide G.O. (Ms.) 131/81/GAD dated 15/4/1981]
This is to certify that Shri/Smt/ Kumari ….........................................................
son/daughter
of....................................................
House
…....................................................
Village
/Town
in
….......................
...........................................Taluk
…...................................................... District of Kerala State belongs to the
….............................................Caste …........................................ which is included
in the list of Other Backward Classes in the Schedule to Part I Kerala State and
Subordinate Service Rules, 1958.
2. Shri./Smt./Kumari …........................................................ and his/her family
ordinarily reside (s) in …..................................Village /Town of
….......................................................................... District of Kerala State.

Place:
Date:

Signature,
Name and Designation
(with Seal of Office)
Note:-The term ordinarily resides used here 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 or reconverted 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 entitled to the benefit of
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reservation or relaxation from upper age limit
2) “The Scheduled Caste reconvert to Hinduism or his descendent 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 direction 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 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 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 27-5-2000 in the prescribed form given below as
and when required by the Commission.
FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD
CLASSES FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER GOVERNMENT OF
KERALA AND ITS ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS
This is to certify that Shri/Smt. .................................. .....................................
son/daughterof….................................................................... Village . . ….............
District/Division in the State of Kerala belongs to ................................................of
….........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 G.O.
(P) ….......................dated …............ and the Schedule prescribed thereunder to
identify the 'Creamy Layer' among the designated “Other Backward Classes” in
the State of Kerala.
Place:
Date:

Signature:
Name, Designation
(Seal)
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(ii) Candidates of the Backward Classes who belong to the group of person
with hereditary occupation and sub castes of Fishermen Community as
enumerated in Annexure B and C of the G.O. (P) No.36/2000/SC/STDD
dated 27-5-2000 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
occupations or sub castes of Fishermen Community when required.
(iii)
EWS Certificate:
The candidates belonging to Economically Weaker Sections should
produce the Certificate as per G.O.(Ms) No. 02/2020/P&ARD dated
12.02.2020 in the prescribed format given below:
Annexure I
Office of the …....................…..........................
Date: ….............................
CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY THE APPLICANTS BELONGING
TO ANTHYODAYA ANNAYOJANA (AAY) AND PRIORITY HOUSE
HOLD (PHH) CATEGORY
(Vide G.O.(Ms.) No. 2/2020/P&ARD dated. 12.02.2020)
This is to certify that Shri/Smt/Kumari. ….................................. …..............
Son/daughter/wife of ….............................................................. is a permanent
resident of ….....................................................................................................
(H.E. Address) …...............................................village ….......................................
District, Kerala State, whose photograph is affixed below, is a member of
Anthyodaya Annayojana (AAY)/ Priority House Hold (PHH) and that his/her
name is included in the Ration Card issued under this category and that he/she
does not belong to a caste/class recognised as Scheduled Castes, Scheduled Tribes
or Other Backward Classes in the State and therefore he/she belongs to
Economically Weaker Sections in General Category.

Recent
passport size
photograph of
the applicant

Signature …................................................................
Name ….......................................................................
Designation …...........................................................

(Seal)
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Annexure II
INCOME AND ASSETS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY
ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS (EWSs) IN GENERAL
CATEGORY
Certificate No. ….................
Date ….................................
This is to certify that Shri/Smt/Kumari …......................................................
Son/daughter/wife of …............................................................................... is a
permanent resident of …....................................................................................
…........................................... (H.E. Address) ….........................................Village
…................................................Taluk .....................................................................
District in Kerala, Pin Code …..................... whose photograph is affixed below,
belongs to Economically Weaker Sections in General Category(*) and that his/her
family

income

is

at

Rs....................................................................................

…........................................................... ( in words also) for the financial year
…............................. and that his/her family does not own or possess assets
exceeding the limit specified in G.O.(Ms.)No.2/2020/P&ARD dated. 12.02.2020
and that he/she belongs to …............................................... caste/community/class
which is not recognised as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward
Class as listed in List I, II and III in the Schedule to Rule 2 Part I, K.S & S.S.Rs,
1958.
Recent
passport size
photograph of
the applicant

Signature with Office Seal …......................................
Name ….......................................................................
Designation ….............................................................

(*) General Category means and includes all Castes, Communities and Classes of
citizens other than Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward
Classes.
(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:(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 SSLC Book or other School records shall be
authenticated by the Competent Authority. Benefits if any as a result of such
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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 24-5-1985].
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.
(iii) In the case of change in name only, an Identification Certificate obtained from
a Gazette 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 date of
caste/community shall be produced before the Commission at the time
of interview or as and when required by the Commission 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 intercaste 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 and self attested Photocopy along with the Admission ticket at
the time of Physical Efficiency Test , Practical Test, Interview etc. For
Examinations candidates shall produce any one of the below mentioned photo
affixed ID proofs in original.
Identity proof
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voter Identity Card issued by Election Commission of India
PAN CARD
PASSPORT
Driving Licence
Photo affixed Pass book issued by Nationalised Banks
Identity Cards issued to Government Employees by the
Departments/ Institutions concerned.
7. Identity card 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.
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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) Govt.
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.Aadhaar card issued by the Central Government.
Candidates should also enter their Register Number on the
copy of Identity Proof.
14. 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 Commission. Those who fail to produce the
original documents as required above will not be interviewed/included in
the Ranked 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.
15. Candidates are required to acquaint themselves with the instructions given
in the notification General Conditions and Website for filling up the
application form. They will not get an opportunity to rectify any mistake in
the application later.
16. 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.
17. 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 documents 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 examination 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
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the results of the Examination by the University or the concerned
authority.
''Failure to produce the proof of equivalency of qualification will entail
rejection of application.''
18. As stipulated in the Kerala Government Servant's Application for posts
(Private Employment and Government Service) Amendment Rules 2012,
when a government servant employed in a service under the
Administrative control of the Government of Kerala is applying for a post
notified by the Kerala Public Service Commission, by online facility or
otherwise, he/she shall submit the print out page of the online application
or a copy of the application, as the case may be to the Head of the Office
on or before the last date fixed for the receipt of application by the
Commission. The candidate shall obtain a receipt in the following form
signed by the Head of the Office that he/she has received the print out page
of the application / a copy of the application and that she/he will
communicate her/his objections, if any to the entertainment of the
application within one month from the last date fixed for receipt of the
application and produce the same to the Commission as and when called
for.
RECEIPT
(To be obtained from the Head of Office)
Certified that a copy of application / print out page of the online application for
selection to the post of …......................…........................................................on I
….......................................................
in
the
….................... .........................................................................................................
(here enter the name of Department/Corporation/Company/Local Authority/Cooperative
Institution)
notified
in
the
Gazette
dated.............................................................has been received in this Office on
…....................................................... ie, on or before the last date fixed for the
receipt
of
application
for
the
post
from
Sri./Smt.
….......................................................................(here enter the name and
designation of the applicant) and that objections ,if any to the entertainment of the
application will be communicated to the Head Office/Regional Office/District
Office of the Kerala Public Service Commission within one month from the last
date fixed for receipt of applications.
Signature,
Name and Designation of the
Head of office.

Place:
Date:
(Seal of Office)
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Candidates who are unable to produce the 'receipt' may obtain a certificate in
the following form from the Head of the Office showing that she/he had applied
for 'Receipt' on or before the last date fixed for receipt of application for the post.
The certificate so produced shall be accepted in lieu of the 'receipt'.
CERTIFICATE
(To be obtained from the Head of Office, in lieu of the Receipt)
Certified that a copy of request for receipt, in the form given in the General
Conditions of the Gazette notification inviting application for the post, dated
…................................
has
been
received
in
this
Office
on
….................................... ie, on or before the last date fixed for receipt of
application
for
the
post,
from
Sri./Smt.
…...................................................................... (here enter the name and
designation of the applicant) applying for selection to the post of
…................................... on I ….................................................. in the
….................................................................. Department/ Corporation/ Company/
Local Authority/Co-operative Institution) notified in the Gazette
dated ..............................
Signature,
Name and Designation of the
Head of office.

Place:
Date:
(Seal of Office)
Note:-

(1) The above conditions are not applicable to employees provisionally
appointed under Rule 9(a) (i) of Kerala State and Subordinate Service
Rules, 1958 that,is persons provisionally appointed through the
employment Exchange.
(2) In the case of those employed under the Government of India or other
State Government, the application should be forwarded through proper
channel with necessary endorsement to the effect that the application
has been made in accordance with the Rules made by the Government
concerned. Consent of the Government concerned will be instituted
upon if the application is not forwarded properly.
18 (a)
Person who have one year tenure to retire from Defence force and is
applying for a post notified by the Kerala Public Service Commission by online
facility or otherwise as ex-servicemen, he/she should produce the Certificate and
undertaking shown in annexure below in lieu of NOC.
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FORM OF CERTIFICATE FOR SERVING PERSONNEL
(Applicable for serving personnel who are due to be released within one year)
It is certified that No. …............................... Rank. …......................................
Name …............... …......................................................... is serving in the
Army/Navy/Air Force from …..........................
2. He is due for release retirement on completion of his specific period of
assignment on …...........
3. No disciplinary case is pending against him.
Signature
Name and Designation of the
Competent Authority.

Place:
Date:
(SEAL)

Candidate (Serving Personnel) furnishing certificate as above will have to give
the following undertaking.
Undertaking to be given by serving Armed Force personnel
who are due to be released within one year
I understand that if selected on the basis of the recruitment/Examination to
which this application relates, my appointment will be subject to my producing
documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority that I have
been duly released/ retired/ discharged from the Armed Forces and that I am
entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the ExServicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts) Rules, 1979, as
amended from time to time.
Place:
Date:

Signature and Name of candidate

19 (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 continuous and not of a casual nature .Experience gained
by candidates in the capacities of paid or unpaid apprentices,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,

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

365

Note:- Registered Private Sector Under taking means:
i. Co-operative Societies registered under the Kerala Cooperative 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.
20. The certificate to be produced in proof of experience shall in the form
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)
Date of Registration :
Authority 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 ….........................per day/per mensem* for a period
of .................................. years …................. moths …......... days from
….......................... to …........................
Signature,
Name and Designation of the Issuing
Authority with Name of the Institution.

Place:
Date:
(Office Seal)
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CERTIFICATE
Certified that Sri/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,
who is the notified Enforcement
Officer as per the Act/Rules.

Place:
Date:
(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 Certificates 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 Certificate.
21.
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 :
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7. Trade(s) :
8. Period or service or experience :
in the trade/trades (the actual
period served in individual trade should
be specified both in words and in figures)
Place:
Date:
Certificate.

(Seal of Office)

Signature, Name and Designation
of the Officer issuing the

22. Under no circumstances, candidate 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
Commission.
23. Unless other methods are instructed, applications must be submitted online
through the Official website of the Commission www.keralapsc.gov.in
subsequent to “ONE TIME REGISTRATION”. Candidates who have
already registered can apply online through their profile.
24. (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 application 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 Gazette
Notification
5. Late Applications
6. If the name of post applied for cannot be correctly gathered
from the details furnished by the applicant.
7. If the candidates apply to more than one District (For
District-wise selections)for a post in response to the same
notification.
Note:- There will not be any appeal against the rejection of applications made on
any of the above ground.
25. Advice on recruitment of candidates will be made on the basis of the rank
secured by them in the ranked list prepared pursuant to this notification in
accordance with the rules of reservation prescribed in Rule 14 to 17 of Part
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II of the Kerala State and subordinate Service Rules,1958 and subject to
the conditions laid down in Rule 3 © of the said rules and in accordance
with the rules made for the purpose from time to time.
Note:- Rule 3(c) of Part II of the Kerala State and Subordinate Service Rules,1958
will not
be applicable in respect of candidates for appointment in
the Government
owned
Companies,Corporations and Boards,
Co-operative Institutions. But in their
case the rules laid down in this
regard by the Company/Corporation/Board/Co- operative Institutions will be
applicable.
26. (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 Commission are satisfied themselves of the
claims. Mere admission to any test or interview or inclusion of the name of
a candidate in a Ranked List will not confer on the candidate any right for
appointment. The candidature is therefore, provisional at all stages and the
commission 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 Ranked List or in an Advice
List by the Commission carries with it no guarantee for actual
appointment.
27. Candidates are directed to fill up the applications carefully in accordance
with the terms and conditions laid down in the notification and the
directions contained in the official website of Kerala Public Service
commission “www.keralapsc.gov.in” Applications, which do not confirm
to the above are liable to be rejected.
28. 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 Commission either
permanently or for any period or the invalidation of their answer scripts or
products in a written/practical test or the initiations 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 on or any one more of the above.
i. Any attempt by or on behalf of candidates applying for
selection by the Commission to influence the Chairman or
any Member of the Commission or the Experts or
Examiners who assist the Commission or to canvass support
for their selection.
ii. Any attempt to influence the Staff of the Office of the
Commission 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 Commission.
iii. Making of any false statement in the application form or
any document produced in connection, with selection or
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suppression of any material fact relevant to the selection
from the Commission.
iv. Production any false or tampered document before the
Commission or the tampering with any document produced
before the Commission in connection with a selection after
their production.
v.

Any attempt to prefer any false complaint before the
Commission about a rival candidate in a selection.

vi. Making any false allegation against the Chairman or any
other Member of the Commission or any Expert or
Examiner who assist the Commission or any Member of the
Staff of the Commission in connection with a selection.
vii.Any improper behaviour in connection with any interview
or examination held by the Commission.
viii.Tampering with any answer book in an examination
conducted by the Commission or writing anything in such
answer book in any manner which in the opinion of the
Commission would lead to the identification of the
candidate against the instructions contained in the answer
book.
ix. Any other conduct which in the opinion of the Commission,
is likely to affect the fair and just selection of candidates by
the Commission.
x. Electronic gadgets such as Mobile Phones, Blue tooth,
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 Commission.
xi. “Disciplinary action as per Rule 22 of Kerala Public
Service Commission, Rules of Procedure will be initiated
against those candidates who after giving confirmation
had appeared or failed to appear for the examination
after submitting the application with false claims
regarding their educational qualifications, experience
etc.”
29. Admission ticket of those posts for which applications are received
through on-line 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
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Ticket online by logging into their profile using their user ID and
Password.
30. Candidates who include their Mobile number/e-mail ID in the application
will be informed about Test/Interview through Electronics media.
(Mobile/e-mail)
Kerala Public Service Commission
Thiruvananthapuram
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THE SCHEDULE
(LIST 1)
SCHEDULE CASTE IN THE 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

19

Kadaiyan

20

Kakkalan, Kakkan

21

Kalladi

22

Kanakkan, Padanna, Padannan

23

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

24

Koosa

25

Kootan, Koodan

26

Kudumban

27

Kuravan, Sidhanar, Kuravar, Kurava,
Sidhana
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28

Maila

29

Malayan (In the areas comprising the
Kannur, Kasargode, Kozhikode and
Wayanad Districts as specified by sub
section (2) of section 5 of the State
Re-organisation Act, 1956 (37 of
1956)

30

Mannan, Pathiyan, Perumannan,
Peruvannan, Vannan, Velan

31

Moger (Other than Mogeyar)

32

Mundala

33

Nalakeyava

34

Nalkadaya

35

Nayadi

36

Pallan

37

Palluvan, Pulluvan

38

Pambada

39

Panan

40

Paraiyan, Parayan, Sambavar,
Sambavan, Sambava, Paraya,
Paraiya, Parayar

41

Pulayan, Cheramar, Pulaya, Pulayar,
Cherama, Cheraman, Wayanad
Pulayan, Wayanadan Pulayan, Matha,
Matha Pulayan

42

Puthirai Vannan

43

Raneyar

44

Samagara

45

Samban

46

Semman, Chemman, Chemmar

47

Thandan (Excluding Ezhavas and
Thiyyas who are known as Thandan, in
the erstwhile Cochin and Malabar
areas) and (Carpenters who are known
as Thachan, in the erst-while Cochin
and Travancore State), Thachar (Other
than Carpenter)

48

Thotti

49

Vallon
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50

Valluvan

51

Vedan

52

Vettuvan, Pulaya Vettuvan (In the
areas of erstwhile Cochin States only)

53

Nerian

LIST II
SCHEDULED TRIBES IN THE 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

12

Kurichchan (Kurichiyan)

13

Kurumans, Mullu Kuruman, Mulla
Kuruman, Mala Kuruman

14

Kurumbas (Kurumbar, Kurumban)

15

Maha malasar

16

Malai Arayan , Mala Arayan

17

Malai Pandaram

18

Malai Vedan (Mala Vedan)
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19

Malakkuravan

20

Malasar

21

Malayan, Nattu Malayan, Konga
Malayan (Excluding the areas
comprising the Kasaragod,
Kannur, Wayanad and Kozhikode
Districts)

22

Malayarayar

23

Mannan [to be spelt in Malayalam
script in parenthesis (മന്നാന)]

23 A Marati (of Hosdurg and Kasaragod
Taluks of Kasaragod District in
Kerala)
24

Muthuvan,Mudugar,Muduvan

25

Palleyan, Palliyan, Palliyar,
Paliyan

26

Paniyan

27

Ulladan, Ullatan

28

Uraly

29

Mala Vettuvan (in Kasaragod and
Kannur Districts)

30

Ten Kurumban, Jenu Kurumban

31

Thachanadan, Thachanadan
Moopan

32

Cholanaickan

33

Mavilan

34

Karimpalan

35

Vetta Kuruman

36

Mala Panickar
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LIST III
OTHER BACKWARD CLASSES IN THE KERALA STATE
I Throughout the State
1

Agasa

2

Ambalakkaran

2A

Anchunad Vellalars

3

Anglo Indian

4

.........

5

.........

6

Aremahrati

7

Arya

8

Bandari

9

Billava

9 A Boyan
10

Chakkala

11

........

12

Chavalakkaran

13

Chetty/ Chetties
(Kottar Chetties,Parakka Chetties, Elur
Chetties, Attingal Chetties, Pudukkada
Chetties, Iraniel Chetties, Sri Pandara
Chetties, Telugu Chetties, Udayamkulangara
Chetties, Peroorkada Chetties, Sadhu
Chetties, 24 Manai Chetties, Wynadan
Chetties, Kalavara Chetties, 24 Mana
Telungu Chetties, Mountadan Chetty and
Edanadan Chetty)

14

Devadiga

15

Devanga
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15 A Dheevara : (Arayan അരയന), (Valan വാലന),
(Nulayan നുശളയന), (Mukkuvan മുക്കുമ്പവന),
(Arayavathi അരയവാത്തി), (Valinjiar
വളിനജിയാർ), (Paniakkal പാണിയാക്കല്),
(Mukaya മുകേയ), (Bovi Mukayar േബാവി
മുകേയാർ) and (Mukaveeran മുകേവീരന).
16

Ezhavas and Thiyyas:
(1) Izhavan (ഈഴവന), Ishavan (ഈഴവന),
Ezhavan (ഇഴവന)
(2) Ezhuva (ഇഴുവ), Izhuva (ഇഴുവ), Ishuva
(ഇഴുവ)
(3) Izhuvan (ഇഴുവന), Ishuvan (ഇഴുവന),
Ezhuvan (ഇഴുവന)
(4) Izhava (ഇഴവ), Izhavan (ഇഴവന), Ishavan
(ഇഴവന)
(5) Illuva (ഇള്ളുവ)
(6) Illuvan (ഇള്ളുവന)
(7) Irava (ഇരവ)
(8) Iruva (ഇരുടവ)

17

Ezhavathi

18

Ezhuthachan

19

Ganika

20

Gatti

21

Gowda

22

Hegde

23

..........

24

..........

25

Jogi

26

Kaduppattan

27

Kaikolan

28

Kelasi (Kalasi Panicker)

29

Kalari Kurup or Kalari Panicker

29 A Kammara
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30

Viswakarmas including Asari Chaptegra,
Kallassari, Kalthachan, Kammala, Kamsala,
Kannan, Karuvan, Kitaran, Kollan, Malayala
Kammala, Moosari, Pandikammala,
Pandithattan, Perumkollan, Thachan,
Thattan, Vilkurup, Villasan,
Viswabrahmanan or Viswabrahmanar,
Viswakarmala, Palisa Perumkollan and
Kadachi Kollan.

31

Kannadiayans

32

Kanisu or Kaniyar Panicker, Kani or
Kaniyar (Ganaka) or Kanisan or Kamnan

33

Kavuthiyan

34

Kavudiyaru

35

Kongu Navithan, Vettuva Navithan and
Aduthon

35 A The Kongu Vellala Gounder including
Vellala Gounder, Nattu Gounder, Pala
Gounder, Poosari Gounder and Pala Vellala
Gounder.
36

Koteyar

37

Krishnanvaka

38

Kerala Mudalis

39

Kudumbis

40

Kusavan(Kulala,Kulala Nair,Andhra Nair or
Anthuru Nair)

41

Kumbarans

41 A Kunnuvar Mannadi
41 B Kuruba
42

Latin Catholics (Latin Christians)

43

Madivala

44

...........
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45

Maravans

46

Maruthuvar

47

........

48

Muslim or Mappila (including Turukkar/
Turukkan of Kasaragod District)

48 A Mukhari alias Moovari
49

Hindu Nadars

49 A Nadars included in SIUC
49 B Naidu
50

Naikkans

50 A Kodangi Naicken (in Ernakulam,
Alappuzha, Kollam, Pathanamthitta districts
of South Kerala)
51

Odans

52

Scheduled Castes Converted to Christianity

53

Pandithars

54

Panniyar

55

Pattariyas

56

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

57

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

58

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

59

Rajapur

60

Chakravar,Sakravar(Kavathi)

61

Sourashtras

62

Saliyas, Chaliya (Chaliyan)

63

Senai Thalavan (Elavaniar)

64

S.I.U.C (Excluding Nadars specified in item
49A)
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64 A Thachar
65

Tholkollans

66

Thottian

67

Vaduvans,Vadugans,Vadukars and Vadukas
(Vadukans)

68

...........

69

Velaans (Velaan, Velaar)

70

Vanians (Vanika,Vanika Vaisya,Vanibha
Chetty,Vaniya Chetty, Ayiravar, Nagarathar
and Vaniyan)

71

Vaniar

72

Vakkaliga

73

Veerasaivas (Yogis and Yogeeswara,
Poopandaram/ Maalapandaram, Jangam and
Pandaram)

74

Veluthedathu Nair (Veluthedan and
Vannathan)

75

Vilakkithala Nair (Vilakkithalavan)

76

Yadavas (Kolaya, Ayar, Mayar, Maniyani,
Iruman and Erumakkar)

77

Mooppar or Kallan Mooppan or Kallan
Mooppar.

78

Mahendra Medara
II.

In Malabar District
1. . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . .
3. Ganjan Reddis
4. Vishavan

III.

Throughout the State except Malabar District
1. . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . .
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3. Malayekandi
4. Reddiars
IV Through out the State except Kasaragod and Hosdurg Taluk, Malabar
District
1.Marati
Explanation :- In this schedule, Malabar District shall mean the Malabar District
referred to in sub-section (2) of section 5 of the State Reorganisation Act,1956.
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